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คํานํา 
 
  กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มีภารกิจในการใหบริการแกหนวยงานที่ใหบริการ
ดานสุขภาพและการสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีผลผลิตเปนงานบริการหลักดานอาคารสถานที่
และสภาพแวดลอม 5 หมวด  คือ งานมาตรฐาน งานแผนแมบท (MASTER PLAN) งานรับรองมาตรฐาน งาน
มาตรฐานแบบรูปและการกอสราง  และงานองคความรู การดําเนินงานดังกลาวจะเกิดประสิทธิผลที่ดีไดน้ัน  
เปนผลมาจากการดําเนินการตามมาตรฐานตางๆดานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม ที่ไดรับการจัดทําขึ้น
อยางถูกตอง โดย สหวิชาการในวิชาชีพสาขาตางๆ ขอกฎหมาย  และที่สําคัญบุคลากรวิชาชีพสาขาตางๆที่มี
ความเชี่ยวชาญ ความชํานาญ  และประสบการณที่ยาวนานในงานอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมของ
กระทรวงสาธารณสุขเปนการเฉพาะ    
  กองแบบแผนจึงไดจัดทําคูมือเพ่ือใชเปนมาตรฐานสําหรับการกอสรางอาคาร เรียกวา 
“มาตรฐานการกอสรางอาคาร ฉบับป พ.ศ.2553” เพ่ือรองรับงานการใหบริการของกองแบบแผน โดยปรับปรุง
มาจากรายการทั่วไปประกอบแบบกอสรางอาคารและสิ่งกอสราง ที่ไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองมานานกวา  
40 ป จากรายการทั่วไปประกอบแบบเลมแรกจนถึงเลมสุดทายฉบับปพ .ศ .2543 ที่ ดําเนินการ โดย
คณะกรรมการจากสาขาวิชาชีพตางๆ และผูทรงคุณวุฒิจาก สภาวิศวกรรม สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรม
ราชูปถัมภ  นิติกรและผูเชี่ยวชาญกระทรวงสาธารณสุข รวมพิจารณา สําหรับมาตรฐานการกอสรางอาคาร 
ฉบับปพ.ศ.2553 น้ี มีการแกไข ปรับปรุงกลั่นกรอง แลกเปลี่ยน เพ่ิมเติมขอกําหนดและระเบียบวิธี ใหมีความ
เปนปจจุบันและรองรับแนวโนมในอนาคต  โดยคณะกรรมการที่มาจากสาขาวิชาชีพตางๆ ดานสถาปตยกรรม  
วิศวกรรมโยธา,ไฟฟา,เครื่องกล,สิ่งแวดลอม มัณฑนาการ ภูมิสถาปตยกรรม โดยไดรับการพิจารณาใหมีความ
สมบูรณ จากผูเชี่ยวชาญ “ระดับวุฒิ” ในสาขาวิชาชีพตางๆของกองแบบแผน และผูทรงคุณวุฒิ จากสภาวิศวกร, 
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ,กรมโยธาธิการและผังเมือง และโรงพยาบาลรามาธิบดี    
  มาตรฐานการกอสรางอาคาร ฉบับป พ.ศ.2553 เปนคูมือสําหรับใชเปนแนวทาง และระเบียบวิธี
ในการบริหารจัดการ และการควบคุมกํากับการกอสราง เพ่ือใหอาคารสถานบริการสุขภาพ และการสาธารณสุข   
ของกระทรวงสาธารณสุข มีคุณภาพตรงตามประโยชนใชสอย ไดมาตรฐาน มีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย และ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
  ขอขอบคุณผูอํานวยการกองแบบแผนที่ใหแนวนโยบาย คณะทํางานฯ และผูเชี่ยวชาญใน
วิชาชีพตางๆ ที่ไดทําให “คูมือมาตรฐานการกอสราง” แลวเสร็จลงดวยดี 
 
                                                                                      กองแบบแผน 
                                                                                  ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๓                                          
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มาตรฐานการกอสรางอาคาร  
1. หมวดงานทั่วไป 

       1.1  วัตถุประสงค 
 

 คูมือมาตรฐานการกอสรางอาคาร ฉบับป พ.ศ.2553 กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ เปนคูมือที่ประกอบดวยรายการละเอียด ขอกําหนด ระเบียบวิธี  ลําดับขั้นตอน วิธีการกอสราง และ             
แบบขยายมาตรฐานในหมวดวิชาชีพตางๆ สําหรับใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการและกํากับการกอสราง  
อาคารสถานบริการสุขภาพและการสาธารณสุข ของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหการกอสราง
ไดอาคารที่มีคุณภาพ มาตรฐานถูกตองตามกฎหมาย หลักวิชาการ วิชาชีพ มีความมั่นคงปลอดภัย และเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม การใชงานใชควบคูกับแบบรูปและประกอบสัญญาจางเพื่อทําใหสัญญามีความสมบูรณ
ครบถวน หรือกรณีแบบรูปและรายการละเอียดของสัญญาไมไดระบุคุณสมบัติของวัสดุ ลําดับขั้นตอน วิธีการ
ทํางาน แบบขยาย หรือรายการละเอียดที่ระบุไวไมชัดเจน ใหถือปฏิบัติตามคูมือมาตรฐานการกอสรางอาคารนี้  
โดยถือประโยชนใชสอยและผลประโยชนของรัฐเปนหลัก 
 

1.2 นิยามความหมาย 
 
นิยามความหมาย อธิบายคําที่ระบุอยูในมาตรฐานการกอสรางอาคาร เพ่ือใหมีความเขาใจในการนําไปใชงาน 
การอธิบายความหมายอาจไมละเอียดครอบคลุมในทุกกรณีของขอตกลงในสัญญาที่อาจมีขึ้น การนํา
ความหมายไปใชงานจึงตองคํานึงถึงวัตถุประสงคและขอตกลงในสัญญา โดยถือผลประโยชนของรัฐ             
เปนหลัก  
 
“มาตรฐาน” หมายความวา ขอความ ระเบียบวิธี ขอบังคับ หรือเอกสารที่ไดรับความเห็นชอบยอมรับตาม
แนวทางเฉพาะแหงกิจกรรม ถือเอาเปนหลักสําหรับเทียบเกณฑกําหนด ซ่ึงเปนตัวชี้วัดหรือบงชี้แนวทางปฏิบัติ
ใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดจนบรรลุความสําเร็จสูงสุดของงาน 
 
“อาคาร”  หมายความวา สิ่งปลูกสรางถาวรที่บุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยได เชน อาคารที่  ทําการ 
โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา สถานีนํารอง หรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน  และรวม
ตลอดถึงสิ่งกอสรางอ่ืน ๆ  ซ่ึงสรางขึ้นเพ่ือประโยชนใชสอยสําหรับอาคารนั้น ๆ เชน เสาธง ร้ัว ทอระบายน้ํา 
หอถังน้ํา ถนน ประปาและสิ่งอ่ืน ๆ ซ่ึงเปนสวนประกอบของตัวอาคาร เชน เครื่องปรับอากาศ ลิฟต  ครุภัณฑ  
ฯลฯ 
 
“การกอสราง”  หมายความวา  การสรางสิ่งปลูกสรางอาคารขึ้นใหม  และหมายความรวมถึง  การดัดแปลง  
ร้ือถอน  ปรับปรุง  ติดตั้ง  ตอเติม  อาคารหรือสิ่งกอสรางอ่ืน ๆ   
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 “แบบรูป  แบบแปลน  แบบ” ( DRAWING )  หมายความวา  แผนภาพเขียน  แผนภาพลายเสน ภาพถาย  
ภาพ3มิติ  หุนจําลอง และ/หรือรายการละเอียดขอกําหนดประกอบแบบ แสดงสวนสําคัญที่ใชในการกอสราง
อาคาร   
 
“รายการละเอียด  รายการประกอบแบบ” ( SPECIFICATION ) หมายความวา ขอความชี้แจงรายการ
ละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพ  จํานวน  ชนิดวัสดุ  ตลอดจนวิธีปฏิบัติหรือวิธีการสําหรับการกอสราง หรือมาตรฐาน
ที่ใชในการกอสราง  เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคแบบแปลนหรือวัตถุประสงคที่กําหนด 
 
“แบบรูปขยายรายละเอียด” ( SHOP DRAWING ) หมายความวา  แบบที่แสดงแบบรูปและรายการละเอียด
บางสวนหรือทั้งหมดของงานที่กําลังจะดําเนินการกอสราง  จัดทําขึ้นเพ่ือใหคณะกรรมการตรวจการจาง
พิจารณาอนุมัติ  กอนการกอสราง  และเพื่อทําความเขาใจในแบบรูปที่ถูกตองตรงตามวัตถุประสงคของแบบรูป
ฉบับสัญญา และการเตรียมความพรอมสําหรับใชในการกอสรางจริง งานที่ไดรับการอนุมัติ (SHOP 
DRAWING) แลวมิไดหมายความวา ผูรับจางไดรับการยกเวนความรับผิดชอบในการกอสรางสวนนั้นๆ ผูรับ
จางยังคงตองรับผิดชอบการแกไขใหถูกตอง ในกรณีที่ตรวจพบวางานกอสรางสวนนั้นไมถูกตองตามสัญญาใน
ภายหลัง โดยไมคิดคาใชจายและระยะเวลาเพิ่มเติม    
 
“แบบรูปการกอสรางจริง” ( AS-BUILT DRAWING ) หมายความวา แบบที่แสดงแบบรูปและรายการ
ละเอียดของงานที่ไดดําเนินการกอสรางแลวเสร็จตามสภาพความเปนจริง เพ่ือใชเปนเอกสารประกอบการตรวจ
การจางงาน  และเพ่ือมอบใหผูวาจางใชสําหรับการบํารุงรักษาอาคารตอไป   
 

1.3 ขอกําหนดทั่วไป 
1.3.1  การกอสรางอาคาร ตองเปนไปตามที่ปรากฏในแบบรูป รายการละเอียด เอกสารประกอบแบบ  

และเอกสารประกอบอื่นๆ  ตามที่ระบุไวในขอตกลงของสัญญาจาง 
1.3.2  ผูรับจางที่ไดลงนามในสัญญาจาง ถือวาเปนผูไดตรวจดูแบบรูป รายการละเอียด และเอกสาร

ประกอบแบบตางๆโดยถี่ถวน  และเขาใจความหมายโดยแจมแจงทุกประการ  ถาปรากฏวาแบบรูปหรือรายการ
ละเอียดประกอบแบบ  หรือทั้งสองสวน  มีปญหาเกิดขึ้น  โดยมีการขัดแยงกัน สงสัยจะคลาดเคลื่อน ไมละเอียด
เพียงพอ  แบบรูปพิมพไมชัดเจน กรณีใดกรณีหน่ึงหรือหลายกรณี  หรือกรณีอ่ืนๆ  ผูรับจางตองเสนอแนวทาง
ในการดําเนินการแกไขตามแตกรณีของปญหา ขอความเห็นชอบหรือคําวินิจฉัยตอคณะกรรมการตรวจ               
การจางกอน  โดยคณะกรรมการตรวจการจาง อาจมีความเห็นที่แตกตางจากแนวทางแกไขที่ผูรับจางเสนอ             
การพิจารณาจะถือเอาสาระสําคัญของสัญญา ความถูกตองเปนธรรมตามหลักวิชาชีพที่ใชในการกอสราง  
ตลอดจนความเหมาะสมในประโยชนใชสอยเปนหลักในการวินิจฉัยทั้งนี้ ผูรับจางจะไมดําเนินการไปกอนที่
คณะกรรมการตรวจการจางจะใหความเห็นชอบหรือวินิจฉัยชี้ขาด และผูรับจางจะตองทําการแกไขและ
ดําเนินการกอสรางตามคําแนะนําหรือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจการจาง  เม่ือการแกไขนั้นไมผิดไปจาก
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รายการสําคัญในแบบรูปและรายการละเอียด  ผูรับจางจะตองยอมทํางานนั้นๆใหเสร็จเรียบรอย โดยไม
เรียกรองคาใชจายและเวลาเพิ่มจากที่กําหนดในสัญญา 

1.3.3  สิ่งใดที่มิไดกลาวไวในแบบรูปและรายการละเอียด  แตสิ่งนั้นเปนสวนจําเปนที่ตองกระทําเพื่อ
ความถูกตองตามหลักวิชาแลว  ผูรับจางจะตองทํางานนั้นๆ  โดยไมเรียกรองเงินคาจางเพิ่มอีก 

1.3.4  สิ่งใดที่ไดกําหนดไวในแบบรูปและรายการละเอียดแลว  แตไมสามารถระบุใหชัดเจนได เชน 
ความออนแกของสี  การติดตั้ง  รูปราง  ลักษณะและสิ่งปลีกยอยตางๆ  ตลอดจนแบบรูปขยายรายละเอียด  
เปนตน  คณะกรรมการชี้สถานที่  หรือคณะกรรมการตรวจการจางจะชี้แจงอธิบายรายละเอียดเปนลายลักษณ
อักษรใหขณะนําดูสถานที่หรือขณะทําการกอสราง  การชี้แจงรายละเอียดนี้  ถือเปนสวนหนึ่งของแบบรูปและ
รายการละเอียดในการกอสรางครั้งน้ี 

1.3.5  การอานแบบรูปและกําหนดขนาด  ใหถือเอาระยะหรือขนาดที่ระบุเปนตัวเลขหรือตัวอักษร 
ระยะตางๆที่กําหนดไวเปนมาตราเมตริก  ยกเวนที่ระบุไวเปนอยางชัดเจนวาเปนอยางอ่ืน 

1.3.6  ในกรณีที่การกอสรางมีความจําเปน  ตองทําการกอสรางกลับแบบจากซายเปนขวา หรือจาก
หนาเปนหลัง (ตําแหนงอาคารยังอยูในตําแหนงเดิม)  ใหอยูในดุลพินิจของคณะกรรมการตรวจการจางพิจารณา  
โดยไมถือเปนการเปลี่ยนแปลงสัญญา 

1.3.7  การจัดสงเอกสารเสนอตอคณะกรรมการตรวจการจาง  ควรเสนอผานนายชางผูควบคุมงาน 
เพ่ือทราบและชวยพิจารณาความสมบูรณของเนื้อหาและเอกสารประกอบ  ใหครบถวน 

1.3.8  กอนการดําเนินการกอสรางอาคารตามแผนการปฏิบัติงาน ผูรับจางตองจัดทําแบบรูปขยาย
รายละเอียด  เสนอผูควบคุมงานเพื่อพิจารณาเห็นชอบ จํานวน 1ชุด  สวนงานใดที่มีความจําเปนตองเสนอตอ
คณะกรรมการตรวจการจางเพื่อพิจารณาเห็นชอบ  เพ่ิมเปนจํานวน 3 ชุด 

1.3.9  ผูรับจางจะตองจัดหาแรงงาน  หรือชางฝมือที่มีความรูความสามารถ ความชํานาญในแตละ
วิชาชีพที่เกี่ยวของในการกอสราง มาดําเนินงานนั้นๆโดยเฉพาะ  และตองจัดหามาใหมีจํานวนเพียงพอเพ่ือให
การกอสรางแลวเสร็จทันตามกําหนดเวลา ในกรณีที่ลูกจางแรงงาน ชางคนใดของผูรับจาง ไมมีความรู
ความสามารถ ความชํานาญในงานที่ปฏิบัติน้ันๆ  หรือมีพฤติกรรมไมเหมาะสม  นายชางผูควบคุมงานหรือ
คณะกรรมการตรวจการจางมีอํานาจในการขอใหยายออก  หรือเปลี่ยนลูกจางหรือชางคนนั้นได  และผูรับจาง
จะตองจัดหาคนใหมมาแทนโดยเร็ว  สวนการแกไขงานหรือเวลาที่เสียไปเพราะการนี้  ผูรับจางจะถือเปนขออาง
เรียกรองคาเสียหาย หรือขอขยายกําหนดระยะเวลากอสรางไมได 

1.3.10  ในกรณีที่เกิดปญหาทางดานวิศวกรรมโครงสราง หรือวิศวกรรมสาขาวิชาชีพอ่ืนๆ อัน
เน่ืองมาจากความขัดแยงของแบบรูปหรือรายการละเอียด หรือแบบรูปรายการละเอียดไมชัดเจ หรือกรณีใดๆ  
ที่อาจทําใหสูญเสียความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร หรือเกิดความไมปลอดภัยในการใชสอยอาคารก็ดี ใหเปน
หนาที่ของผูรับจางที่จะเสนอเปนแบบรูปรายการละเอียดวิธีการแกไข  รายการคํานวณ(ถามี)  และใบรับรองโดย
ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิชาชีพที่เกี่ยวของ และมีระดับคุณวุฒิตามที่สภาวิศวกรหรือสมาคมวิศวกรรม
สถานแหงประเทศไทย(วสท.)กําหนด ตอคณะกรรมการตรวจการจางเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ กอนการ
ดําเนินการกอสรางตอไป 

1.3.11  กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบรูปและ/หรือรายการละเอียดในการกอสรางอาคาร เชนงานฐาน
รากเสาเข็ม หรืองานอ่ืนๆ เพ่ือใหเกิดประโยชนในการใชสอยอาคารหรือเปนผลประโยชนของรัฐมากที่สุด         
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การเปลี่ยนแปลงดังกลาว  หากสาระของสัญญาไมไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน หรือสัญญามีความขัดแยงกัน ให
อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจาง 

1.3.12  ไฟฟา  ประปาชั่วคราวที่ใชในการกอสราง  เปนหนาที่และคาใชจายของผูรับจางในการจัดหา  
การขุดบอนํ้า  การขุดบอบาดาล  การติดตั้งระบบควบคุมไฟฟา  การปกเสาพาดสาย  การติดตั้งหมอแปลง
ไฟฟาชั่วคราว ตองไดรับการอนุมัติความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจาง   

1.3.13 ผูรับจางจะตองปฏิบัติงานและรับผิดชอบในการทํางาน ใหเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 
รวมทั้งระเบียบขอบังคับตางๆที่ออกโดยหนวยราชการทองถิ่น ที่ๆสถานที่กอสรางตั้งอยู เชนกฎหมายที่
เกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  ดานแรงงาน  ดานความปลอดภัยอาชีวอนามัยในการทํางาน ดานการคุมครอง
ผูบริโภค เพ่ือใหการปฏิบัติงานกอสรางเปนไปดวยความสงบเรียบรอยถูกตองตามกฎหมาย และมีความ
ปลอดภัยตามหลักอาชีวอนามัย  

1.3.14 การพิจารณาใหความเห็นชอบ  การพิจารณาอนุมัติตางๆจากคณะกรรมการตรวจการจาง เปน
สวนหนึ่งของการบริหารจัดการและการควบคุมกํากับเพ่ือใหงานกอสรางอาคารมีคุณภาพแลวเสร็จทันตาม
กําหนดของสัญญา  สวนการดําเนินการกอสรางจริงเปนหนาที่ของผูรับจาง  ความผิดพลาด  ความคลาดเคลื่อน  
คุณภาพของเนื้องานกอสราง การใชวัสดุ  การติดตั้งอุปกรณ หรือหากไมถูกตองตามสาระสําคัญของสัญญา   
ผูรับจางมิอาจพนผิดจากความรับผิดชอบตามขอผูกมัดของสัญญา 

 

1.4 การจัดเตรียมแผนงาน 
1.4.1 ผูรับจางตองแตงตั้งผูแทนรับผิดชอบหนวยงานกอสรางที่เปนสถาปนิก หรือวิศวกรโยธา หรือผูที่

มีประสบการณเหมาะสมกับงานกอสราง  และมีอํานาจเต็มประจําสถานที่กอสรางอยางนอย 1 คน เสนอตอ
คณะกรรมการตรวจการจางพิจารณาเห็นชอบ โดยผูแทนผูรับจางจะตองอยูปฏิบัติงานที่หนวยงานกอสราง
ตลอดระยะเวลาที่มีการปฏิบัติงานกอสราง คําแนะนํา  ผลพิจารณาอนุมัติหรือคําสั่งใดจากนายชางผูควบคุมงาน
หรือคณะกรรมการตรวจการจาง ใหถือเสมือนวาไดดําเนินการแกผูรับจางโดยตรง ผูวาจางมีสิทธิ์ที่จะขอ
เปลี่ยนตัวแทนของผูรับจางหากเห็นวาไมเหมาะสม  และตองดําเนินการสลับเปลี่ยนโดยไมมีการเวนวางตัวแทน
ผูรับผิดชอบ  ภายใน 15 วัน 

1.4.2  ผูรับจางจะตองจัดทําแผนการปฏิบัติงานในรูป  C.P.M (CRITICAL  PATH  METHOD) หรือ
ตารางกําหนดการดําเนินงานกอสราง (WORK  SCHEDULE) แสดงรายการปฏิบัติงาน จํานวนชางและแรงงาน  
งวดงาน ประกอบระยะเวลาแลวเสร็จภายในอายุสัญญา พรอมทั้งจัดลําดับ กําหนดการ การประสานงาน         
ลงในแผนงาน และตองนําเสนอตอนายชางผูควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจาง ภายใน 15 วัน นับแต
วันที่ลงนามในสัญญาหรือวันที่ไดรับมอบสถานที่กอสราง   

1.4.3  ผูรับจางตองแสดงแผนผังการปฏิบัติงานไวในหนวยงานกอสราง บันทึกการทํางานที่เปนจริง
เปรียบเทียบกับแผนงานที่ไดวางไว  และสรุปรายงานผลการดําเนินงานกอสรางตอนายชางผูควบคุมงานและ
คณะกรรมการตรวจการจาง ทุกสัปดาห หากผลการปฏิบัติงานของผูรับจางไมสอดคลองกับแผนงานที่วางไว   
ผูรับจางตองทําการปรับแผนการปฏิบัติงานรายงานตอคณะกรรมการตรวจการจาง เพ่ือใหการกอสรางแลวเสร็จ
ตามกําหนดระยะเวลาของสัญญา 
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1.4.4 ผูรับจางตองดําเนินการตรวจสอบ สํารวจบริเวณสถานที่การกอสรางใหรูสภาพตาง ๆของสถานที่
กอสราง และจัดทําแผนผังหนวยงานกอสราง กําหนดขอบเขต ระบุตําแหนงอาคาร สํานักงานชั่วคราว ไฟฟา  
ประปา  โรงเก็บวัสดุอุปกรณ  บานพักคนงาน(ถามี)  เสนทางสําหรับการขนสงวัสดุกอสราง  และอ่ืนๆ  โดยผัง
ดังกลาวตองมีผลกระทบตอพ้ืนที่ขางเคียงโดยรอบนอยที่สุด  นําเสนอผูควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการ
จางเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 

1.4.5  ในกรณีที่การกอสรางมีความจําเปน  ตองทําการกอสรางกลับแบบจากซายเปนขวา หรือจากหนา
เปนหลัง  และแบบรูปประกอบสัญญาไมไดดําเนินการกลับแบบรูปตามขอกําหนดของสัญญา ผูรับจางตอง
จัดทําแบบรูปที่ถูกตองสําหรับการกอสราง  โดยมีขนาดและมาตราสวนเดียวกันกับแบบรูปฉบับสัญญา เสนอตอ
คณะกรรมการตรวจการจางพิจารณาอนุมัติใหใชเปนแบบสําหรับการกอสราง  

 
1.5 การเตรียมสถานที่กอสราง 

1.5.1  ผูรับจางตองจัดทําผังสํารวจสถานที่กอสราง  เก็บขอมูลตามสภาพความเปนจริง ทั้งสวนที่
มองเห็นและสวนที่มองไมเห็น เชน ระยะหางของอาคารขางเคียง ตนไม ถนน ทอระบายน้ํา ไฟฟา ประปา  
โทรศัพท  แนวทอระบบบําบัดน้ําเสียใตดิน และอ่ืนๆ เพ่ือใชประกอบการจัดเตรียมแผนงาน รายงานตอนายชาง
ผูควบคุมงาน 

1.5.2  กรณีที่ตองมีการยายระบบสาธารณูปโภคที่เปนอุปสรรคในการกอสราง หากสัญญาจางมิได
กําหนดไวเปนอยางอ่ืน  ผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบในการโยกยายระบบสาธารณูปโภคที่เปนอุปสรรคตอ
การกอสรางทุกชนิดที่มีอยูเดิม  ใหพนจากบริเวณกอสรางอาคาร  การโยกยายดังกลาวจะตองกระทําดวยความ
ระมัดระวัง  ถูกตองตามหลักวิชาชาง ตองไมมีผลกระทบเสียหายตอการใชงานปกติ  สามารถใชงานไดดีดังเดิม  
ผูรับจางตองจัดทําแผนการโยกยายระบบสาธารณูปโภค  โดยแผนการดังกลาวประกอบดวยแผนปฏิบัติการ  
แบบรูป  ผัง  การใชวัสดุอุปกรณและ/หรือเครื่องจักรกล ผูรับจางตองระบุใหชัดเจนวา  เปนการโยกยายชั่วคราว
แลวนํากลับมาติดตั้งตามเดิม หรือเปนการโยกยายถาวร  เสนอนายชางผูควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจ
การจางพิจารณาอนุมัติจากกอน  จึงจะทําการโยกยายได 

1.5.3  การตัดตนไม  ถาการกอสรางนี้จําเปนตองตัดตนไมในบริเวณสถานที่กอสราง ผูรับจางตัดตนไม
ไดเฉพาะตนที่มีขนาดลําตนเสนผาศูนยกลางเล็กกวา 7.5 เซนติเมตร  สวนขนาดที่ใหญกวาการตัดหรือยาย
ตนไม ที่กีดขวางการกอสรางจะตองไดรับความเห็นชอบจากเจาของสถานที่กอนจึงดําเนินการได โดยเปน
คาใชจายของผูรับจาง 

1.5.6 การสรางโรงงานและที่พักคนงานชั่วคราว(ถามี) การปลูกสรางโรงงาน หรือที่พักคนงานชั่วคราว
ในบริเวณสถานที่ของทางราชการ จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจางกอน ในกรณีที่
จําเปนจะตองปลูกสรางนอกสถานที่ของทางราชการ จะตองไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการตรวจการจางเปน
ลายลักษณอักษร  เพ่ือประโยชนในการยึดทรัพยเม่ือมีการละทิ้งงานกอสราง ผูรับจางจะตองจัดสรางที่พัก ที่
ปรุงอาหาร สวม และหองอาบนํ้าของคนงานใหมิดชิด และถูกสุขลักษณะ วัสดุที่ใชสรางตองไมติดไฟงาย ไม
สกปรก หรือรกรุงรัง การอยูอาศัยใหอยูเฉพาะผูที่เกี่ยวกับการกอสราง และตองอยูในบริเวณที่กอสรางเทานั้น 
หามออกไปในบริเวณอ่ืน หากคณะกรรมการตรวจการจางหรือเจาของสถานที่ ระบุใหการทําบัตรประจําตัว
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คนงานหรือ  ผูเกี่ยวของกับการกอสราง  เพ่ือใชในการผานเขาออกบริเวณกอสรางผูรับจางตองยอมปฏิบัติตาม
โดยเครงครัด 

1.5.7  ผูรับจางตองจัดทํารั้วชั่วคราว  กําหนดเขตพ้ืนที่กอสรางโดยรอบ  ทําดวยวัสดุที่มีความคงทน
แข็งแรง  สามารถปองกันการบุกรุกไดดีพอสมควร  ความสูงไมนอยกวา 2.00 เมตร  มีประตูผานเขาออกเทาที่
จําเปน  มีแผนปายเตือน “อันตราย  หามเขาเขตกอสราง” มองเห็นอานไดในระยะ 10.00 เมตร  ในกรณีที่
สัญญาการกอสรางมีงานกอสรางหลายอาคารหรือมีระยะอาคารหางกัน  การจัดทํารั้วชั่วคราวใหอยูในดุลยพินิจ
ของนายชางผูควบคุมงานและ/หรือคณะกรรมการตรวจการจางเปนผูกําหนดให 

1.5.8  ผูรับจางตองจัดใหมีไฟแสงสวาง  บริเวณสถานที่กอสรางในเวลากลางคืน  สามารถมองเห็นได
อยางปลอดภัย  ตองจัดใหมียามรักษาการตลอด 24 ชั่วโมง  บริเวณทางเขาออกสถานที่กอสราง จํานวนไมนอย
กวา 1 คน  สําหรับงานกอสรางที่มีมูลคาสัญญารวมเกิน 30 ลานบาท  และจํานวนไมนอยกวา 2 คน สําหรับ
งานกอสรางที่มีมูลคาสัญญารวมเกิน 80 ลานบาท  

1.5.9  สํานักงานชั่วคราว ผูรับจางจะตองจัดสรางสํานักงานชั่วคราวสําหรับนายชางผูควบคุมการ
กอสรางของผูวาจางทันทีที่ทําการตรวจสอบผังการกอสรางคาใชจายของสํานักงานชั่วคราวทั้งหมดที่เกิดขึ้น
ตลอดระยะเวลาการกอสราง เปนภาระของผูรับจางทั้งสิ้นสํานักงานควบคุมงานแบงเปนลักษณะตางๆ ดังน้ี 

 •  ขนาดที่ 1 ราคากอสรางของโครงการ ไมเกิน 10 ลานบาท ขนาดของสํานักงานมีพ้ืนที่ไม
นอยกวา 15 ตารางเมตร ประกอบดวย ไฟฟา ประปา หองน้ํา-สวม และอุปกรณประกอบสํานักงานที่จําเปน 

       •  ขนาดที่ 2 ราคาคากอสรางของโครงการ ตั้งแต 10 ลานบาทขึ้นไป และไมเกิน 80 ลานบาท 
ขนาดของสํานักงานมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 30 ตารางเมตร ประกอบดวย ไฟฟา ประปา หองน้ํา-สวม และอุปกรณ
ประกอบสํานักงานที่จําเปน พรอมจัดทําสถานที่เก็บตัวอยางวัสดุอุปกรณ 

      •  ขนาดที่ 3 ราคาคากอสรางของโครงการ ตั้งแต 80 ลานบาทขึ้นไป ขนาดของสํานักงานมี
พ้ืนที่ไมนอยกวา 40 ตารางเมตร ประกอบดวย ไฟฟา ประปา หองน้ํา-สวม หองเก็บตัวอยางวัสดุอุปกรณ โตะ
ประชุมคณะกรรมการตรวจการจาง ขนาดประมาณ 12 คน และอุปกรณประกอบสํานักงานที่จําเปน พรอมทั้งสิ่ง
อํานวยความสะดวกตางๆ เชน เครื่องปรับอากาศโทรศัพท เปนตน 

1.5.10  วัสดุกอสรางที่ใชในการกอสรางอาคาร ตองกองเก็บในโรงเรือนที่มีหลังคาคลุม ไมควรสัมผัส
แดด ลม หรือฝน หากการกองเก็บวัสดุไมเหมาะสม  ทําใหเกิดความเสียหาย  เกิดสนิม  เปลี่ยนสี บวม สภาพ
เกา หรืออ่ืนๆ  ผูรับจางตองจัดหามาใหม  หรือแกไขจนกวานายชางผูควบคุมงานอนุญาตใหใชงานได 

 

1.6 การเตรียมวัสดุอุปกรณ 
1.6.1  ผูรับจางตองจัดหาและ/หรือติดตั้งวัสดุอุปกรณกอสราง  ตามแบบรูปและรายการละเอียด วัสดุ

และ/หรืออุปกรณที่ตองสั่งจากตางประเทศ หรือจัดทําขึ้นใหม หรือสิ่งของที่มีในทองถิ่นมีจํานวนจํากัด ผูรับจาง
ตองจัดหาใหครบทันตามกําหนดเวลา  และจะอางเปนเหตุในการขอตออายุสัญญาไมได 

1.6.2  วัสดุอุปกรณ ในงานกอสรางตองเปนวัสดุใหม ไมเคยถูกใชงาน ไมเกาเก็บ มีคุณสมบัติและ
คุณภาพตามที่กําหนดในแบบรูและรายการละเอียด วัสดุอุปกรณที่ไมไดกําหนดรายการละเอียดไวเปนอยางอ่ืน  
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ใหเลือกใชวัสดุอุปกรณที่ผลิตในประเทศ  มีคุณภาพไดมาตรฐานประเทศไทย  และ/หรือมาตรฐานตางประเทศ  
ตามลําดับ 

1.6.3  วัสดุอุปกรณ  ที่นําเขาจากตางประเทศ  ตองสั่งซื้อจากตัวแทนจําหนายที่ไดรับการแตงตั้งจาก
ผูผลิต  มีการรับรองการใหบริการทั้งอะไหลและการบํารุงรักษาไดอยางตอเน่ือง การนําเขาตองเปนไปตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.  ๒๕๓๕ และที่แกไขเพ่ิมเติม  และกฎหมายที่เกี่ยวของ 

1.6.4  การทดสอบตางๆในระหวางการกอสราง เชน การทดสอบกําลังวัสดุ คุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ  
มาตรฐานผลิตภัณฑ  ความสมบูรณของเสาเข็ม  การรับนํ้าหนักของเสาเข็ม  เปนตน คาใชจายในการทดสอบ  
คาใชจายอ่ืนๆที่เกี่ยวของกับการทดสอบเปนของผูรับจาง การติดตอประสานงานกับหนวยงานหรือสถาบัน
ตางๆเปนหนาที่ของผูรับจาง โดยสงสําเนารายงานนายชางผูควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจาง 

1.6.5  ผูรับจางตองขออนุมัติใชวัสดุอุปกรณ  รายการสําคัญ เชน เสาเข็ม  เหล็กเสริม  เหล็กรูปพรรณ 
วัสดุกันซึม วัสดุตกแตงผิว วัสดุเคลือบผิว วัสดุอุปกรณงานระบบตางๆประกอบอาคาร และอ่ืนๆ โดยจัดทํา
เอกสารรายการละเอียดเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ  เสนอตอคณะกรรมการตรวจการจางเพื่อพิจารณาอนุมัติกอนการ
จัดซื้อ การพิจารณาเอกสารที่เสนอขออนุมัติแตละครั้งใชเวลา 15 วันทําการ ดังนั้นผูรับจางจึงควรรวบรวม
เอกสารการขออนุมัติในคราวเดียวใหครบถวน การเสนอขออนุมัติที่ลาชา ผูรับจางไมสามารถถือเปนเหตุอางอิง
ในการขอตออายุสัญญา วัสดุอุปกรณที่ไดรับการอนุมัติแลว ยังไมพนความรับผิดชอบของผูรับจาง หากการ
ปฏิบัติงานของผูรับจาง ทําการติดตั้งไมเปนไปตามหลักวิชาชางหรือตามกรรมวิธีของผูผลิต หรือวัสดุอุปกรณที่
นํามาใชงานหรือติดตั้งไมตรงกับที่ไดรับอนุมัติ 

1.6.6 ผูรับจางสามารถขอใชวัสดุอุปกรณเทียบเทา ในกรณีที่ไมสามารถจัดหาไดตามที่แบบรูปและ
รายการละเอียดกําหนด หรือเหตุกรณีอ่ืนๆ โดยมีคุณสมบัติไมต่ํากวาที่แบบรูปรายการละเอียดกําหนด ผูรับจาง
ตองจัดทําเอกสารระบุเหตุผลขอเทียบเทา รายการเปรียบเทียบคุณสมบัติและราคา  ใหคณะกรรมการตรวจการ
จางพิจารณาอนุมัติ เห็นชอบ หากวัสดุอุปกรณที่ขอเทียบเทามีราคาสูงกวาที่ตกลงในสัญญา ผูรับจางจะ
เรียกรองคาใชจายเพิ่มเติมมิได และหากราคาวัสดุอุปกรณต่ํากวาที่ตกลงในสัญญา ผูรับจางตองยินยอมหักลด
เงินคาจางตามจํานวนที่แตกตาง ทั้งน้ีผูวาจางขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการขอเทียบเทา และยืนยันใหใชวัสดุ
ตามแบบรูปรายการละเอียด หรือตามขอตกลงของสัญญา ( การคํานวณราคาคากอสรางเพ่ือเสนอราคาใหเสนอ
ราคาตามที่กําหนดในแบบรูป  รายการละเอียดและเอกสารประกอบแบบ  เทานั้น) 

1.6.7 เครื่องจักรกล อุปกรณกอสราง และเครื่องมือที่เปนอุปกรณไฟฟาของผูรับจางที่ใชในการกอสราง  
ตองมีสภาพดี สามารถใชงานเปนปกติ มีความปลอดภัย เครื่องมือและเครื่องจักรกลขนาดใหญ  เชน รถขุด รถ
แทรคเตอร เครื่องปมลม เครื่องสกัด รถขุดเจาะ อ่ืนๆ ตองอยูในสภาพที่สามารถใชงานไดอยางปลอดภัย กรณี
เครื่องมือและเครื่องจักรกลที่ตองมีการติดตั้ง เชน ปนจ่ันยกวัสดุขนาดใหญ ทาวเวอรเครน กําแพงกันดิน
ชั่วคราว น่ังราน หรืออ่ืนๆ ใหปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ และจัดทําผังแบบรูป รายการละเอียดการติดตั้ง 
รายการคํานวณ(ถามี) และใบรับรองโดยผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขาวิชาชีพที่เกี่ยวของ และมีระดับ
คุณวุฒิตามที่สภาวิศวกรหรือสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย(วสท.)กําหนด  เสนอตอนายชางผูควบคมุ
งานและคณะกรรมการตรวจการจางพิจารณาเห็นชอบ   
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1.7 ระเบียบขอปฏิบัติในการกอสราง 
1.7.1  การปองกันอันตรายในกรณีที่การกอสรางอาคารตั้งแต 3 ชั้นขึ้นไป ใหผูรับจางจัดทําระบบ

ปองกันเศษวัสดุตกหลนซ่ึงอาจทําอันตราย หรือทําใหทรัพยสินเสียหาย โดยจัดทําปลองทิ้งขยะหรือเศษวัสดุที่
ใชในงานกอสราง ตามจุดที่เหมาะสม หรือจุดที่กรรมการตรวจการจางกําหนด ทั้งนี้ เพ่ือไมใหเศษวัสดุ ฝุนผง
ตางๆ ทําความเดือดรอนรําคาญแกบุคคลและบริเวณขางเคียง  หรือตามที่กฎหมายกําหนด 

1.7.2  กรณีที่การกอสรางอาคารหางจากอาคารขางเคียงนอยกวา 10 เมตร  ผูรับจางตองจัดทําแผนและ
ดําเนินการปองกันฝุนละอองและเสียงที่ดังเกินกวาที่กําหมายกําหนด  ในขณะดําเนินการกอสราง  และใหถือวา
มาตรการในการปองกันฝุนละอองและเสียงเปนเรื่องสําคัญ   

1.7.3  ถนนและทางเดินชั่วคราว  ในระหวางการกอสรางหากมีความจําเปนจะตองทําถนนชั่วคราว เพ่ือ
ใช ขนสงวัสดุหรืออํานวยความสะดวกของผูรับจาง เปนหนาที่ของผูรับจางจะตองจัดทําถนนดังกลาว โดย
คาใชจาย ทั้งหมดเปนภาระของผูรับจาง  ทั้งน้ีถนนชั่วคราวเปนกรรมสิทธิ์ของทาง ราชการและผูวาจาง หรือ
คณะกรรมการการตรวจการจางมีสิทธิที่จะใชถนนดังกลาวในการใหผูรับ จางรายตอๆไปไดรวมใชถนนชั่วคราว
หากมีความจําเปน สวนการซอม ดูแลบํารุงรักษาเปนหนาที่  ที่จะตกลงรวมกันระหวางผูรับจางทุกรายที่มีสวน
รวมใชถนนดังกลาว ทางเดินชั่วคราว ในกรณีที่มีความจําเปนจะตองจัดสรางทางเดินชั่วคราว ผูรับจางจะตองขอ
อนุมัติกอนการกอสรางทางเดินดังกลาว ทั้งน้ี ผูรับจางจะตองจัดสรางทางเดินใหแข็งแรง ปลอดภัย โดย
คาใชจายทั้งหมดเปนภาระของผูรับจางทั้งสิ้น และเม่ือหมดความจําเปนแลวผูรับจางจะตองรื้อถอนออก พรอม
ทั้งซอมแซมสวนที่เสียหายใหดีดังเดิม ทางเดินดังกลาวจะตองปองกันอันตรายที่จะเกิดขึ้น และติดตั้ง
เครื่องหมายแสดงบริเวณที่อาจเกิดอันตรายทุกแหง 

1.7.4  ผูรับจางตองดูแลบํารุงรักษาผิวทางจราจร การทําความสะอาด การขนสงวัสดุกอสรางที่มีนํ้าหนัก
มาก เชนการขนสงดิน หิน ทราย เหล็ก คอนกรีต ตองระมัดระวังมิใหเกิดความเสียหายกับผิวจราจร ทั้งภายใน-
ภายนอกหนวยราชการที่ทําการกอสราง หรือทางสาธารณะ หากเกิดความเสียหายผูรับจางจะตองทําการ
ซอมแซมใหดีดังเดิม คาใชจายการการนี้ คาปรับหรือคาธรรมเนียมทองถิ่นที่เกิดขึ้น ผูรับจางไมสามารถ
เรียกรองคาใชจายเพิ่มเติม 

1.7.5 การร้ือถอนสิ่งกอสรางเดิม ถาการกอสรางนี้จําเปนตองรื้อถอนสิ่งกอสรางเดิมของผูวาจางและใน
รายการมิไดกําหนดไว ใหผูรับจางเสนอขออนุญาตตอผูวาจางกอน และเม่ืออนุมัติแลวจึงจะทําการรื้อถอนได 
การรื้อถอนสิ่งตางๆ เปนหนาที่ของผูรับจางจะตองดําเนินการและออกคาใชจายเองทั้งสิ้น สวนวัสดุตางๆ ของ
ผูวาจางที่ร้ือถอนออกนี้ ถือวาเปนของผูวาจางทั้งหมด ผูรับจางจะตองนําไปเก็บไว ณ ที่อันสมควร ซ่ึงผูวาจาง
จะกําหนดให โดยการคาใชจายในการดําเนินการ เปนของผูรับจางเองทั้งสิ้น เวนแตสัญญาจะระบุไวอยาง
ชัดเจนเปนอยางอ่ืน 

1.7.6  แบบรูปขยายรายละเอียดขณะกอสราง (SHOP DRAWING)  ผูรับจางจะตองทําเสนอแบบรูป
ขยายรายละเอียดขณะกอสราง  ในสวนที่มีอุปสรรคทางดานตางๆ หรือสวนที่ไมสามารถทําตามแบบจริงได 
หรือมีหลายประเภทงานในบริเวณหรือจุดที่ติดตั้งเดียวกัน อาทิเชน งานดานวิศวกรรมโครงสราง งาน
สถาปตยกรรม งานระบบตางๆ จะตองสอดคลองและไมขัดแยงกันในขณะกอสราง และหากแบบรูปขยาย
รายละเอียดขณะกอสราง เกี่ยวของกับการมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย ตองมีวิศวกรระดับสามัญของสาขา
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วิชาชีพน้ันๆ ลงนามกํากับแบบรูปขยายรายละเอียดขณะกอสราง  เสนอใหคณะกรรมการตรวจการจาง ตรวจ
แกไขเห็นชอบเสียกอนลวงหนากอนการดําเนินการในระยะเวลาอันสมควร การทํารูปแบบขยายรายละเอียด
ขณะกอสราง ผูรับจางจะอางเปนเหตุในการขอคิดคาใชจายเพิ่มเติมไมได 

1.7.7  ผูรับจางตองดูแลสถานที่กอสรางใหมีความสะอาด ไมสะสมมูลฝอยที่ทําใหเกิดแหลงเพาะ             
เชื้อโรค มูลฝอย และเศษวัสดุกอสราง ใหขนออกนอกพื้นที่กอสราง ในระยะเวลาที่เหมาะสม อยางนอย           
สัปดาหละ 1 ครั้ง  หรือตามผูควบคุมงานสั่ง  นําไปกําจัดโดยวิธีที่ถูกตองตามประเภทของมูลฝอย หามทิ้งสะสม
ไวในบริเวณกอสราง  หรือทิ้งลงถังขยะทองถิ่น 

1.7.8 วัสดุไวไฟที่ใชในงานกอสราง  เชน ทินเนอร  แอลกอฮอล เบนซิน หรืออ่ืนๆ หลังการใชงานวัสดุ
ไวไฟในแตละวัน  ใหนํากลับมากองเก็บยังอาคารเก็บวัสดุไวไฟ  รวมทั้งภาชนะบรรจุที่หมดแลว หามวางทิ้งไว
ในอาคารหรือบริเวณกอสรางเปนอันขาด 

1.7.9 การเชื่อมโลหะดวยไฟฟาหรือแกสใหมีมาตรการปองกันประกายไฟขณะทําการเชื่อม  ทุกๆครั้งที่
มีการเชื่อม ใหมีถังดับเคมีเพลิงขนาด 15 ปอนด ที่หนางานเชื่อมอยางนอยจุดละ 1 ถัง และมีถังดับเคมีเพลิง
สํารองอีกจํานวนไมนอยกวา 5 ถัง  โดยตองอยูในตําแหนงที่สามารถนํามาใชไดอยางรวดเร็ว  ทันที 

1.7.10 การยก  การเคลื่อนยายวัสดุขึ้นที่สูง การใชเครน รอก  ลิฟต ใหใชความระมัดระวัง อุปกรณ 
หรือเครื่องจักรกลที่ใชในการเคลื่อนยายจะตองอยูในสภาพดี  มีการตรวจสอบ  ซอมบํารุงใหอยูในสภาพดีตลอด
การใชงาน  ผูรับจางตองจัดใหมีผูขับเคลื่อน  ผูบันทึกการเคลื่อนยายวัสดุ  และผูควบคุม ตําแหนงไมนอยกวา
ระดับหัวหนาคนงาน  หามยกเคลื่อนยายวัสดุขามผานคนทํางานหรือผานเหนืออาคารใดๆโดยเด็ดขาด 

1.7.11 การกอสรางปกติใหมีการบันทึกดวยภาพถายดิจิตอลเปนระยะๆ การกอสรางหรือการติดตั้งงาน
กอสรางที่ผูควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจการจางไมสามารถเขาตรวจถึง หรือมองเห็นไดในวันตรวจ          
การจาง หรืออาจเนื่องจากเหตุความปลอดภัย เชน การติดตั้งวัสดุมุงหลังคา การติดตั้งรางลิฟต การติดตั้งระบบ
กันซึมชั้นใตดิน  การติดตั้งระบบกําจัดปลวก การฉาบติดตั้งระบบกันซึมภายในถังเก็บนํ้า งานเหล็กเสริมใน
โครงสรางคอนกรีต หรืออ่ืนๆ  ใหผูรับจางภาพถายดิจิตอลบันทึกงานที่ดําเนินการดังกลาว ลงแผน CD-ROM 
จํานวน 2 แผน เพ่ือใชประกอบการตรวจการจาง หรือจัดทําเพิ่มเติมกรณีที่มีขอสงสัย หรือคณะกรรมการตรวจ
การจางรองขอ   

1.7.12  ในระหวางการกอสราง ผูรับจางตองดําเนินการตามแผนการทํางานดานความปลอดภัย ตามที่
กฎหมายกําหนด  รายงานนายชางผูควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจาง  

1.7.13  ปายแสดงรายการกอสราง  ขนาดไมเล็กวา 1.20 x 2.40 เมตร  ทําดวยวัสดุที่คงทน  ติดตั้งใน
บริเวณทางเขาหนวยงานกอสรางหรือบริเวณที่สามารถมองเห็นไดโดยทั่วไป  ตลอดระยะเวลาการกอสราง บน
พ้ืนสีขาว  ตัวอักษรสีนํ้าเงิน  ขอความตามตัวอยาง  หามโฆษณา  หรือมีขอความเกินกวาที่กําหนด 
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1.7.14 รายละเอียดแผนปายอาคารทุกหลัง ตามแบบตัวอยาง ยกเวนงาน ร้ัว กนน ถังน้ํา เสาธง            
งานปรับปรุงซอมแซม   

 

 
 

1.8 การปกผัง  กําหนดระดับ  
1.8.1 ผูรับจางตองจัดทําหมุดระดับอางอิงเบื้องตน เปรียบเทียบกับอาคารถาวรขางเคียง วางบน

ตําแหนงที่มีความมั่นคง  ในบริเวณสถานที่กอสราง  เพ่ือใหคณะกรรมการตรวจการจางพิจารณากําหนดระดับ
สําหรับการกอสรางจริง 

1.8.2 ผูรับจางจะตองทําการปกผังแสดงแนวเสาและวางระดับอางอิง  ตามที่กําหนดไวตามแบบรูปและ
รายการละเอียด  เม่ือผูรับจางดําเนินการเรียบรอยแลวใหรายงานตอคณะกรรมการตรวจการจาง เพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบผังใหความเห็นชอบ  ภายในระยะเวลา 10 วัน นับแตวันที่คณะกรรมการตรวจการจางรับรายงาน  
การดําเนินงานที่ลาชา ผูรับจางจะอางเปนเหตุในการขอตออายุสัญญาจางไมได 

1.8.3  กรณีที่แบบรูปและรายการละเอียดไมไดแสดงตําแหนงของอาคาร  ผูรับจางตองจัดทําผังสํารวจ
บริเวณกอสราง พรอมทั้งกําหนดตําแหนงอาคารโดยสังเขป เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจ 
การจาง เพ่ือตรวจสอบผังตอไป 

1.8.4  กรณีที่อาคารไมสามารถกอสรางอาคารไดตามตําแหนงที่กําหนดในแบบรูป และรายการละเอียด 
คณะกรรมการตรวจการจางจะกําหนดตําแหนงอาคารใหใหมในบริเวณใกลเคียง โดยไมถือเปนการเปลี่ยนแปลง
รายการและสัญญาจาง 
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1.9 การถม  ขุด  ปรับระดับ 
1.9.1 การถม ในกรณีที่แบบรูปและรายการละเอียด  มิไดระบุการถมที่ไวเปนอยางอ่ืน ใหถือวาการ

กอสรางอาคารรวมถึงการถมที่บริเวณที่ตั้งของอาคารดวยทุกครั้ง สวนความสูงของระดับดินถมประมาณเทา
ทางเทา หรือหลังถนน โดยความกวางหางจากริมอาคารตองไมตํ่ากวา 3.00 เมตร ในแนวระดับแลวลาดเอียง  
ในกรณีที่รายการถมดินไมครบตามจํานวนที่กําหนด  ใหนําสวนที่เหลือไปถมในที่ซ่ึงคณะกรรมการตรวจการ
จางกําหนด ทั้งน้ี ไมถือเปนการเปลี่ยนแปลงรายการและสัญญา 

1.9.2 การถมดินรอบอาคาร ในกรณีที่แบบรูปและรายการละเอียดระบุใหถมดินรอบอาคาร ใหถมตามที่
ระบุไวในแบบรูปและรายการละเอียด และใหทําเอียงลาด 1 ตอ 2 (แนวด่ิง 1 สวน ตอแนวราบ 2 สวน) ลงสู
ระดับดินเดิม พรอมตกแตงและบดอัดจนเรียบ (ความสูงใหถือตามแบบรูปและรายการละเอียด) 

1.9.3 การถมที่  ใหดําเนินการกําจัดวัชพืชออกกอน กรณีที่มีนํ้าทวมขังใหสูบนํ้าออก ขุดลอกดินเลน
ออก จึงทําการถมที่ได  ในกรณีถมที่ที่มีระดับความสูงมากกวา 0.50 เมตร ใหถมเปนชั้นๆละไมเกิน 0.50 เมตร 
แตละชั้นใหบดอัดดวยเครื่องบดอัดจนแนน เศษวัชพืชใหขนออกไปทิ้งนอกสถานที่   

1.9.4  กรณีที่ถมดวยทรายตองหาวิธีปองกันมิใหทรายไหลออกจากบริเวณที่ตองการถมพรอมทั้งหลอ
นํ้าไวจนทรายทรุดตัวแนน 

1.9.5  กรณีที่แบบรูปและรายการละเอียด มิไดระบุการถมหรือปรับระดับไวเปนอยางอ่ืน ใหถือวาการ
กอสรางอาคารรวมถึงการใหปรับระดับดินใตอาคาร โดยการถมดิน หรือทราย ใหสูงกวาระดับทางเทาหรือระดับ
ดินโดยรอบอาคาร ไมนอยกวา 0.20 เมตร  

1.9.6  การขุดดิน  หรือรองนํ้า  หรือคูระบายน้ําที่กําหนดในแบบรูปรายการละเอียด หรือขุดเพื่อการ
ระบายน้ําระหวางการกอสราง  ผูรับจางตองระมัดระวังการขุด ไมใหมีผลกระทบตอบริเวณขางเคียง หากมี
ความเสียหายเกิดขึ้นผูรับจางตองเปนผูรับผิดชอบแกไข 

1.9.7  การใชเครื่องจักรกล  ในการถม ขุด ปรับระดับ ผูรับจางตองระมัดระวังนํ้าหนักและการขับเคลื่อน
ของเครื่องจักรกล  ไมใหมีผลกระทบตองานฐานรากหรือบริเวณขางเคียง  หากมีความเสียหายเกิดขึ้นผูรับจาง
ตองเปนผูรับผิดชอบแกไข 

1.9.8  การถมดินในทองถิ่นที่สถานที่กอสรางตั้งอยู ผูรับจางตองปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับตางๆ             
ที่ออกโดยหนวยราชการทองถิ่นนั้นๆ  รวมทั้งคาธรรมเนียมและคาปรับที่อาจมีขึ้น อยูในความรับผิดชอบของ 
ผูรับจาง  

 

1.10 การบันทึกรายงานการกอสราง 
ผูรับจางตองจัดทําบันทึกรายงานการกอสรางตามที่สัญญากําหนด หากมิไดกําหนดไวผูรับจางตอง

จัดทําบันทึกรายงานการกอสราง ทุกวัน  และรายงานตอผูควบคุมงานทุกสัปดาห รายงานประกอบดวย ลําดับ
งวดงาน รายการงานที่ปฏิบัติรายวัน  จํานวนแรงงาน  ชางสาขาตางๆ ผูควบคุมงาน ระบุเครื่องจักรกล สภาพ
อากาศ  ปญหาอุปสรรค  ลงนามรับรองโดยผูรับจางหรือตัวแทนผูรับผิดชอบในแตละวัน 
 

1.11 การตรวจการจาง และการควบคุมงาน 
          การตรวจการจาง และการควบคุมงาน ใหเปนไปตามระเบียบทางราชการ 
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2. หมวดงานวิศวกรรมโครงสราง 
 

2.1  งานเสาเข็ม 
  ในกรณีที่แบบรูปแสดงฐานรากไวเกิน 1 ชนิด เชน มีทั้งรากชนิดตอกเสาเข็มคอนกรีต ฐานรากชนิด
ตอกเสาเข็มไม ฐานรากชนิดเสาเข็มเจาะ และฐานรากชนิดไมตอกเสาเข็ม หากรายการละเอียดและรายการวัน 
ชี้สถานที่มิไดกําหนดใหใชฐานรากชนิดใดไว ใหผูรับจางเสนอราคาคากอสรางโดยใชฐานรากชนิดที่มีราคา และ 
คาใชจายสูงสุดตามที่ระบุไวในรูปแบบ และ ใหผูรับจางดําเนินการเจาะสํารวจดินตามขอกําหนดในเอกสาร 
เลขที่ 800/ต .ค . /29 กรณีที่ผลการเจาะสํารวจดิน กําหนดใหใชฐานรากนอกเหนือจากที่ เสนอราคา                
ใหเปรียบเทียบเพ่ิม-ลด คาฐานรากโดยถือตามผลสรุปจากรายงานผลการเจาะสํารวจดินเปนที่สิ้นสุด 

2.1.1   เสาเข็มไม 
ในกรณีที่แบบรูปและรายละเอียดระบุใหใชเสาเข็มไม ใหผูรับจางเปลี่ยนเปนเสาเข็มคอนกรีต

ขนาดพื้นที่หนาตัดไมนอยกวาพื้นที่หนาตัดของเสาเข็มไมที่ระบุไวเดิม โดยยกเลิกการใชเสาเข็มไมที่ระบุใน
แบบความยาวของเสาเข็มที่จะใชเทากับความยาวของเสาเข็มไมเดิม และไมถือเปนการเปลี่ยนแปลงรายการ 

2.1.2   เสาเข็มคอนกรีต 
2.1.2.1 เสาเข็มคอนกรีตที่นํามาใชในการกอสรางตองเปนเสาเข็มที่ผลิตจาก โรงงานที่มี

อุปกรณและวิศวกรผูชํานาญงานพอเพียงแกการผลิตเสาเข็มใหมีคุณภาพดีเสาเข็มทุกตนตองระบุวันเดือนป          
ที่ผลิตและชื่อผูผลิตแสดงไวชัดเจน 

2.1.2.2 การกําหนดจุดยกและการขนสง เสาเข็มทุกตนจะตองแสดงจุดยกใหชัดเจน และหาก
ทําการทดสอบดวยการนําเสาเข็มวางบนหมอนรองรับที่จุดยก รอยแตกราวที่เกิดขึ้นจะตองไมกวางมากกวา 
1.20 มิลลิเมตร 

2.1.2.3 ความคลาดเคลื่อนที่ยอมได 
2.1.2.3.1 ความคดงอของเสาเข็มตามยาวขณะวางในสภาวะปกติไมได รับ 

BENDING จะตองไมเกิน 3 มิลลิเมตร ตอความยาว 3.00 เมตร หรือ 9.5 มิลลิเมตร ตอความยาว 12.00 เมตร 
2.1.2.3.2 ปลายที่ตอกเสาเข็มตองมีผิวหนาเรียบ และตั้งฉากกับแกนความยาวของ

เสาเข็มโดยยอมใหมีความคลาดเคลื่อน ไมเกิน 1 องศา 
2.1.2.4 การตอกเสาเข็ม การตอกเสาเข็มโดยใชลูกตุมชนิดปลอย ถาแบบรูปหรือรายการ

ละเอียดไมไดระบุไวเปนอยาอ่ืน ใหถือปฏิบัติดังน้ี 
2.1.2.4.1 การใชนํ้าหนักของลูกตุมที่ตอกเสาเข็มและระยะยก ใหเปนไปตามสูตร

คํานวณหาน้ําหนักบรรทุกของเสาเข็ม โดยทั่วไป ทั้งนี้ ผูรับจางจะตองเสนอรายการคํานวณของวิศวกรสาขา
โยธา ระดับไมต่ํากวาสามัญวิศวกร ใหคณะกรรมการตรวจการจาง พิจารณาเห็นชอบเสียกอน 

2.1.2.4.2 ในกรณีที่ตอกเสาเข็มแลวปรากฏวา ศูนยเสาเข็มผิดไปจากตําแหนงที่
กําหนดไวเกินกวา 1 ใน 4 ของความกวางหนาตัดเสาเข็มแตไมเกิน 10 เซนติเมตร หรือพบวาเสาเข็มเกิดความ
เสียหายไมวากรณีใดๆ ผูรับจางจะตองเสนอวิธีการแกไขโดยวิศวกรโยธาระดับ วุฒิวิศวกร เพ่ือขอความ
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เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจางกอนจะทําการแกไขตอไป โดยจะคิดเงินและเวลาเพิ่มจากทางราชการ
มิได 

2.1.2.4.3 การตอกเสาเข็ม ตองปองกันมิใหหัวเสาเข็มชํารุด เชน มีกระสอบปานหรือ
วัสดุอ่ืนๆ รองรับเหนือหัวเสาเข็ม รัดปลอกเหล็กรอบหัวเสาเข็ม และคอยระมัดระวังอยูเสมอ 

2.1.2.4.4 การตอกเสาเข็มจะตองนับ BLOW COUNT ของเสาเข็มทุกตน และใหเริ่ม
นับ BLOW COUNT ตั้งแต 5 ฟุตสุดทายเปนอยางนอยกอนที่หัวเสาเข็มจะจมถึงระดับที่กําหนดหากปรากฏวา
จํานวน BLOW COUNT ตอฟุต มีการเปลี่ยนแปลง อยางรวดเร็วแสดงวาตองมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับเสาเข็ม 
หรือดินที่ตอกเสาเข็มอยูให รายงานผูควบคุมงาน หรือคณะกรรมการตรวจการจางทราบทันที เพื่อทําการแจง
วิศวกร เพ่ือวินิจฉัย และ สรุปแนวทางแกไข 

2.1.2.4.5 ในกรณีที่เสาเข็มคอนกรีตตอกลงไดไมหมดความยาวตามที่ระบุ แต
สามารถรับนํ้าหนักปลอดภัยไดตามที่ระบุใหตัดสวนที่ตอกไมลงออกไดพรอมทั้งตัดแตง หัวเสาใหเรียบรอย 
(หามใชปูนทรายตกแตง และผูรับจางไมตองคืนเงินใหแกทางราชการ) 

2.1.2.4.6 ในกรณีที่ตอกเสาเข็มถึงระดับที่กําหนดตามแบบรูป หรือรายการละเอียด
แลวจํานวนนับ BLOW COUNT ไดตามการคํานวณแลวปรากฏวา เสาเข็มยังรับนํ้าหนักปลอดภัยไมไดตามที่
กําหนด ผูรับจางจะตองเสนอวิธีแกไข เชนเพ่ิมขนาดหรือความยาวของเสาเข็มจนสามารถรับนํ้าหนักปลอดภัย
ไดโดยวิศวกรโยธา ระดับวุฒิวิศวกร ทั้งน้ีตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจาง โดยผูรับจาง
จะคิดเงินคาใชจายและเวลาเพิ่มไมได 

2.1.2.4.7 ใหผูรับจางสงรายงานผลการตอกเสาเข็มพรอมลงนามรับรองโดยวิศวกร 
ผูควบคุมคุณภาพของผูรับจาง ใหกรรมการตรวจการจางพิจารณากอนดําเนินการตอไป 

2.1.2.5 การทดสอบสภาพการรับนํ้าหนักของเสาเข็ม โดยวิธี STATIC PILE LOAD TEST 
2.1.2.5.1 ในกรณีที่ตองทําการทดสอบสภาพการรับนํ้าหนักของเสาเข็ม (PILE 

LOAD TEST) วิศวกรกองแบบแผน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจการจางจะเปนผูกําหนด
ตําแหนงของจุดที่จะทําการทดสอบ และใหทําการทดสอบจํานวน 1 ตน แตถาหากผลการทดสอบเปนที่นาสงสัย
หรือลมเหลว คณะกรรมการตรวจการจางอาจจะกําหนดใหทําการทดสอบเพิ่มอีก 1 ตน ก็ได ทั้งน้ีผูรับจางจะไม
คิดคาใชจายเพิ่มแตอยางใด 

2.1.2.5.2 ในกรณีที่มีกําหนดเรื่องการทดสอบสภาพการรับนํ้าหนักของเสาเข็ม 
(PILE LOAD TEST) ในแบบรูปและรายการละเอียดแลว ใหเปนไปตามขอกําหนดในแบบรูปรายการละเอียด
เทานั้น 

2.1.2.5.3 ในกรณีที่จะตองทดสอบโดยวิธี PILE LOAD TEST สวนปลอดภัย 
(FACTOR OF SAFETY) ใหใชดังน้ี 

(ก) สําหรับเข็มเจาะ (BORE PILE) ใหใชสวนปลอดภัยไมนอยกวา 2 
(ข) สําหรับเข็มตอก ใหใชอัตราสวนปลอดภัยไมนอยกวา 2.5 

2.1.3 กรณียกเลิกการตอกเสาเข็ม ถาแบบรูปและรายการละเอียด หรือรายการวันชี้สถานที่
ไมไดระบุไวเปนอยางอ่ืน จะยกเลิกการตอกเสาเข็มไดเฉพาะกรณีตอไปน้ี 
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2.1.3.1 ผูรับจางขอยกเลิกการตอกเสาเข็ม โดยมีหนังสือรับรองแสดงวาไดทําการทดสอบ
การรับนํ้าหนักของดิน โดยวิธี BORING TEST โดยวิศวกรที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาวิศวกรรม
โยธา ระดับวุฒิวิศวกร เปนผูรับรองผลการทดสอบ โดยใหวิศวกรที่คณะกรรมการตรวจการจางเห็นชอบเปนผู
พิจารณา 

2.1.3.2 เมื่องดตอกเสาเข็มที่กําหนดในการกอสรางนี้ ใหคิดราคาฐานรากและเสาเข็มที่
กําหนดในการกอสรางนี้กับราคาฐานรากชนิดไมมีเสาเข็ม หักกลบลบกันแลวเปนเงินตางกันเทาใด ผูรับจาง
ยินยอมใหผูวาจางหักเงินคาจางเทากับจํานวนที่ตางกันนั้น การคิดราคาดังกลาวใหเปนไปตามสัญญา และ/หรือ
ตามระเบียบพัสดุ 

 
2.1.4  รูปรางของเสาเข็มนอกเหนือจากที่ระบุไวในแบบ ผูรับจางสามารถนํามาใชได แตจะตอง

มีพ้ืนที่หนาตัดไมนอยกวาที่ระบุไวในแบบ และระยะหางของศูนยเสาตองไมนอยกวา 2.5 เทา จะตองใหวิศวกร
โยธาที่คณะกรรมการตรวจการจางเห็นชอบเปนผูพิจารณาเสียกอน 

 
2.1.5  กรณีที่จะตองแกไขหรือเปลี่ยนแปลงเสาเข็มและฐานราก ในกรณีที่ตอกเสาเข็มแลว

ปรากฏวา เสาเข็มชํารุด หัก เสาเข็มรับนํ้าหนักปลอดภัยไมไดตามขอกําหนด ใหเปนหนาที่ของผูรับจางจะตอง
เสนอรายละเอียดการแกไขฐานราก โดยวิศวกรโยธาระดับวุฒิวิศวกร เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจการจางเสียกอนที่จะทําการแกไขตอไป และการแกไขน้ีถือวาเปนสวนหนึ่งของสัญญาผูรับจางจะถือเปน
ขออางเรียกรองเงินเพ่ิมไมได 

 
2.1.6  การขอใชเสาเข็มชนิดตอ หากในแบบรูปไมไดกําหนดใหใชเสาเข็มชนิดตอ แตมีความ

จําเปนจะตองใชเสาเข็มชนิดตอ ผูรับจางจะตองใชชนิดตอกันไมเกิน 2 ทอน ขอตอตองเปนเหล็กเหนียว และ
หลอเปนสวนเดียวกับตัวเข็มแตละสวน การตอใหตอโดยวิธีเชื่อมดวยไฟฟาและทุกทอนที่เม่ือตอแลวตองเปน
เสนตรงเดียวกัน ทั้งนี้ใหผูรับจางเสนอรายละเอียดเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจาง
เสียกอน สําหรับการตอวิธีนอกเหนือจากที่กําหนดนี้ใหผูรับจางเสนอรายละเอียดและผลการทดสอบ เพ่ือใหกอง
แบบแผนพิจารณาเปนรายๆ ไป  

 
2.1.7 ขอกําหนดทั่วไป 

2.1.7.1 ในกรณีที่เสาตอมอมีความยาวเกิน 15 เทา ของหนาตัดเสาตอมอดานแคบ ใหผูรับ
จางขยายหรือตัดเสาตอมอดังกลาว จนมีความยาวไมเกิน 15 เทา ของหนาตัดเสาตอมอน้ัน 

2.1.7.2  ผูรับจางจะตองระมัดระวังในการกอสราง เพ่ือไมใหเกิดความเสียหายตออาคารและ
ทรัพยสินขางเคียง หากมีสิ่งหน่ึงสิ่งใดเกิดชํารุดเสียหายอันเนื่องจากการกระทําดังกลาว ผูรับจางจะตอง
รับผิดชอบทั้งสิ้น 
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2.2  งานฐานราก 
หากแบบรูปหรือรายการละเอียดไมไดระบุไวเปนอยางอ่ืน ใหถือปฏิบัติดังน้ี 

2.2.1 การเตรียมงาน กอนการตอกเสาเข็มหรือขุดหลุมจะตองปกผังวางระดับใหถูกตองเสียกอนจึง
จะลงมือดําเนินการขั้นตอไป 

 
2.2.2 การตอกเสาเข็ม ถากําหนดใหมีการตอกเสาเข็มไมหรือคอนกรีตใหปฏิบัติตามรายการ             

น้ัน ๆ และถือวาเสาเข็มเปนสวนหนึ่งของรากฐานดวย 
 
2.2.3  การขุดหลุม หากเปนดินรวนปนทราย ดินออนหรือชิดกับสิ่งกอสรางอ่ืนๆ จะตองจัดทําผนัง

กันดินชั่วคราวที่มีความมั่นคงแข็งแรงพอเพ่ือปองกันดินพัง หากมีนํ้าใตดินมากจะตองขุดบอพักน้ําใกลบริเวณ
หลุมฐานรากใหลึกกวาระดับฐานราก เพ่ือใหนํ้าจากบริเวณกนหลุมฐานรากไหลมารวมกันแลวสูบนํ้าออกไป 
ความลึกของฐานราก อาจนอยกวาหรือมากกวาตามที่กําหนดไวในรูปแบบและรายการละเอียดก็ได ทั้งน้ีขึ้นอยู
กับผลการทดสอบดินและหรือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจาง 

 
2.2.4  งานคอนกรีตกนหลุม กอนเทคอนกรีตจะตองสูบนํ้ากนหลุมออกจนสามารถปฏิบัติงานได ขุด

ปรับแตงดินกนหลุมแลวปรับดวยทรายหยาบหรือหินเกล็ดแนนไดระดับ หากปรากฏวาหัวเสาเข็มไมเสมอกันให
ตัดใหเสมอกันทุกตน และตรงตามระดับที่กําหนดไวในแบบรูปและรายการละเอียด ทําความสะอาดหัวเสาเข็ม
จนปราศจากดินโคลน แลวจึงเทคอนกรีตกนหลุมโดยใชสวนผสม 1 : 2 : 4 ความหนาและรายละเอียดตาม
รูปแบบ คอนกรีตกนหลุมน้ีเม่ือเทเสร็จแลว หัวเสาเข็มทุกตนจะตองโผลเหนือผิวบนของคอนกรีตประมาณ 25 
มิลลิเมตร ระหวางเทคอนกรีตกนหลุมจะตองสูบนํ้าออกอยูเสมอ 

 
2.2.5 การวางเหล็ก เม่ือคอนกรีตกนหลุมแข็งตัวแลว ไมนอยกวา 24 ชั่วโมง จึงวางเหล็กตะแกรง

โดยหนุนใหเหล็กสูง หางจากหัวเสาเข็ม 50 มิลลิเมตร และผิวคอนกรีตกนหลุม 75 มิลลิเมตร ดวยลูกปูนแลวจึง
ตั้งเหล็กแกนเสาถางออกทางมุม เหล็กทุกเสนตองงอปลายและยึดใหแนน ดวยลวดผูกเหล็ก ทั้งน้ีเหล็กตอมอน้ี
ตองไดด่ิง ไดฉาก ไดแนว ตรงตามรูปและรายการละเอียด กอนเทคอนกรีตตองตั้งไมแบบแบบดานขางและให 
ผูควบคุมงานของผูวาจางตรวจสอบใหถูกตองกอน จึงจะดําเนินการเทคอนกรีตได 

 
2.2.6 ไมแบบ การเทฐานรากจะตองตั้งไมแบบดานขางทุกครั้ง โดยใหความสูงของไมแบบไมนอย

กวาความหนาของฐานรากนั้นๆ การวางไมแบบไหวางบนผิวคอนกรีตกนหลุมทุกดาน สวนการถอดไมแบบให
ปฏิบัติตามรายการคอนกรีต และคอนกรีตเสริมเหล็กทั่วไปสําหรับงานกอสรางอาคาร 

 
2.2.7 คอนกรีต ปฏิบัติตามรายการคอนกรีต และคอนกรีตเสริมเหล็กโดยทั่วไป สําหรับงานกอสราง

อาคารการ  เทคอนกรีตใหเทจนเต็มไมแบบ สวนการถมดินกลบคอนกรีตจะตองไมนอยกวา 24 ชั่วโมง จึงให
ถมดินกลบได 
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2.2.8 ในกรณีที่การกอสรางฐานรากมีสิ่งกีดขวาง และไมสามารถทําตามแบบรูปและรายการ
ละเอียดไดวิศวกรฝายผูรับจางจะตองออกแบบฐานราก และโครงสรางที่เกี่ยวของกับตําแหนงฐานรากใหใหม 
โดยมีความมั่นคงแข็งแรงเทากับฐานรากเดิมหรือมากกวา ทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากวิศวกรกอบแบบ
แผนกอนดําเนินการ และผูรับจางยินยอมไมคิดคาจางเพิ่ม 

2.2.9  การกอสรางฐานรากที่มีระดับลึกตางกัน จะตองทําการกอสรางฐานรากที่มีระดับลึกมาก
ที่สุดกอนเสมอไป ทั้งน้ีเพ่ือเปนการปองกันมิใหฐานรากที่มีระดับตื้นกวาพังขณะทําฐานรากตัวอยูลึกกวา 

2.2.9.1  ฐานรากที่ระดับลึกตางกวากันนั้น จะตองมีระดับลึกตางกันไมเกินขอกําหนดขางลาง
และแบบรูปและรายละเอียดกําหนดระดับตางกันของฐานรากเกินขอกําหนดแลว ตองสอบถามวิศวกร
ผูออกแบบของผูวาจาง เพ่ือวินิจฉัยความถูกตองอีกครั้งหน่ึงเสียกอน จึงจะดําเนินการ ตอไปได 

  
ขอกําหนด 

สําหรับฐานรากวางบนดิน (SOIL) b ไมมากกวา a/2 หรือ x ไมนอยกวา 2 
สําหรับฐานรากวางบนหิน (ROCK) b ไมมากกวา a หรือ x ไมนอยกวา 1 

2.2.9.2  ในการกอสรางฐานรากบนพื้นที่เอียงลาดนั้น ฐานรากตัวริมที่ติดกับพ้ืนที่เอียงลาดนั้น
จะตองมีระยะจากขอบนอกสุดสวนบนของฐานถึงพ้ืนที่เอียงลาดนั้น (EDGE DISTANCE) เปนไปตาม
ขอกําหนดขางลาง ทั้งน้ี เพ่ือเปนการปองกันการสึกกรอนของผิวดินอันจะเปนอันตรายแกฐานรากภายหลัง 

 

 



 

 22 

ขอกําหนด 
สําหรับฐานรากวางบนดิน (SOIL) a ไมนอยกวา 1 เมตร 
สําหรับฐานรากวางบนหิน (ROCK) a ไมนอยกวา 0.75 เมตร 
สําหรับฐานรากวางบนดิน (SOIL) และหิน (FOCK) b ไมนอยกวา 0.30 เมตร 
หากแบบรูปและรายการละเอียดไดกําหนดระยะของขอบฐานรากดังกลาวไวเปน
อยางอ่ืนแลวใหถือปฏิบัติตามแบบรูปรายการละเอียดที่ไดกําหนดไว แตจะตองมีคา
ไมนอยกวาคาที่ไดกําหนดไวขางตน 

 
2.2.10 ในกรณีเมื่อขุดดินเพื่อทําฐานรากลึกไมไดระดับตามแบบรูปหรือรายการละเอียด

เน่ืองจากขุดถึงชั้นลูกรังหรือชั้นหินพืดแลว ผูรับจางจะตองปฏิบัติดังน้ี 
2.2.10.1  รีบแจงรายละเอียดใหผูวาจางทราบทันที เพ่ือตรวจสอบและวินิจฉัยวาจะตองปฏิบัติ

อยางไร คําวินิจฉัยดังกลาวถือเปนที่สิ้นสุด ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด 
2.2.10.2  หากเปนชั้นหินพืด ฐานรากจะตองฝงเปนระดับอยูในหินพืดนั้นลึกไมนอยกวา 0.50 

เมตร (วัดตรงที่ตื้นที่สุด) และเพ่ือใหทราบแนนอนวาเปนหินพืดจริงหรือไม ผูรับจางจะตองเจาะรูมีขนาดเสน
ผานศูนยกลางไมเล็กกวา 2.5 เซนติเมตร ลึกไมนอยกวา 2.00 เมตร ฐานรากหนึ่งไมนอยกวา 2 รู เพ่ือพิจารณา
ประกอบดวย ในการนี้ผูรับจางจะตองเปนผูออกคาใชจายเองและคิดเวลาเพิ่มไมได 

2.2.11 ในกรณีที่ทําการขุดดินจนถึงระดับกนฐานรากตามที่แบบรูปหรือรายการละเอียดได
กําหนดไวใหแลวปรากฏวา ดินใตฐานรากน้ันเปนดินถมหรือมีคุณภาพไมดีพอ ผูรับจางจะตองขุดดิน
ใหลึกลงไปอีกจนถึงชั้นดินแข็ง และเพื่อเปนการทราบแนนอนวาพื้นดินชั้นดังกลาวจะมีความสามารถ
ในการรับน้ําหนัก บรรทุกไดตามที่แบบรูปหรือรายการละเอียดกําหนดหรือไม ผูรับจางจะตองทําการ
ทดสอบหาคาความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกของชั้นดินน้ันๆ 

2.2.12  ในกรณีที่มีปญหาอุปสรรคในงานกอสรางฐานราก อันเน่ืองมาจากการตอกเสาเข็มหรือ
กรณีอ่ืนๆ เชน ความคลาดเคลื่อนของรูปแบบ ผูรับจางจะตองทําการออกแบบฐานรากใหใหมและ
จะตองมีความมั่นคงแข็งแรงตามเดิมโดยไมถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงรายการ 

 
2.3 งานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก 

2.3.1  วัตถุประสงค 
2.3.1.1 คอนกรีต เปนสิ่งที่ผสมดวยปูนซีเมนต ทราย หินหรือกรวด นํ้า และไดรับการบมดวย

ความชื้นจนมีความแข็งแรงตามที่ตองการ 
2.3.1.2 การผสมคอนกรีต จะตองมีสวนผสมที่เหมาะสมกับงานที่ใช ผสมกันใหมีความเหลวพอ

ตัวกับความแข็งแรงที่ตองการ ตองผสมดวยเครื่อง 
2.3.1.3 ความแข็งแรงของคอนกรีต จะใชเกณฑความแข็งแรงของคอนกรีตที่อายุ 7 วัน และ              

28 วัน เปนเกณฑทั่วไป การทดสอบความแข็งแรงของคอนกรีตใหทดสอบจากแทงคอนกรีตรูปทรงกระบอก
ขนาด 15 เซนติเมตร สูง 30 เซนติเมตร จะตองมีกําลังตานทานแรงอัด (COMPRESSIVE STRENGTH)          
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ไมนอยกวา 150 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ที่อายุ 7 วัน หรือไมนอยกวา 210 กิโลกรัม ตอตารางเซนติเมตร ที่
อายุ 28 วัน 

2.3.1.4 ถาการทดสอบแทงคอนกรีตตามขอ 2.3.1.3 คอนกรีตมีคากําลังตานทานแรงอัดนอยกวา
ที่กําหนดวิศวกรแบบแผนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจการจาง จะนําคากําลังตานทานแรงอัดที่
ทดสอบไดไปตรวจสอบกับรายการคํานวณโครงสราง เพ่ือใหผูรับจางดําเนินการแกไขหรืออนุญาตใหดําเนินการ
กอสรางตอไป หากโครงสรางนั้น ยังสามารถรับนํ้าหนักอยูในเกณฑปลอดภัยได 

 
 

2.3.2  วัสดุ 
2.3.2.1  ปูนซีเมนต  

 2.3.2.1.1 สําหรับงานโครงสรางทั้งหมด (ยกเวนงานปูนกอ ปูนฉาบ และสวนที่ไมใช
โครงสรางของอาคาร เชน ทางเทา รางระบายน้ํา ฯลฯ) ใหใชปูนซีเมนตชนิดปอรตแลนดซีเมนตตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 15 เลม 1  (เชน ปูนซีเมนตตราชาง ขอบริษัทปูนซีเมนตไทย จํากัด ปูนซีเมนต
ตราพญานาคสีเขียว ของบริษัทชลประทานซีเมนต จํากัด ปูนซีเมนตตราเพชร ของบริษัทปูนซีเมนตนครหลวง 
จํากัด เปนตน 

2.3.2.1.2 การกอสรางในสวนที่ไมไดเปนโครงสราง เชน งานปูนกอ ปูนฉาบ รวมถึงทาง
เทา และรางระบายน้ําทั่วไป ใหใชปูนซีเมนตชนิดที่ไมใชปอรตแลนดซีเมนตได 

2.3.2.2 ทราย ตองเปนทรายธรรมชาติ มีลักษณะเม็ดเปนไปทาง จัตุรัส แข็ง ทนทาน สะอาด ไม
มีสารอินทรีย เจือปน 

2.3.2.3 หินยอยหรือกรวด ตองมีลักษณะเม็ดไปทางจัตุรัส จะตองมีกอนชนิดที่ขนาดดานหนึ่ง
เกิน 3 เทา ของอีกดานหนึ่ง ปะปนไดไมเกินรอยละ 20 โดยน้ําหนัก และจะตองเปนกอนแข็งแกรง ไมผุ ถามี 
ฝุน ดิน หรือสิ่งสกปรกเจือปน กอนไปใชตองนําไปลางน้ําใหสะอาด 

2.3.2.4 นํ้า นํ้าที่ใชผสมคอนกรีตจะตองสะอาด และปราศจากสารตางๆ เชน นํ้ามัน กรด ดาง 
เกลือ อินทรียวัตถุ หรือสารอื่นใดในปริมาณที่จะเปนอันตรายตอคอนกรีตหรือเหล็กเสริม 

2.3.2.5 เหล็กเสริม ตองเปนเหล็กเสนเหนียว ไมมีสนิมกรอน หรือนํ้ามันจับเกาะ เสนตรงไมดุง 
ไมงอเปนชนิดที่ตรงกับที่ระบุไวในแบบรูปรายการละเอียด คือ เปนเหล็กกลม (ROUNDED BARS) หรือเหล็ก
ขอออย (DEFORMED BARS) มีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 20-2543 และ มอก. 
24-2548 
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2.3.2.6 การเก็บตัวอยางเหล็กเสนเพ่ือการทดสอบ 

2.3.2.6.1 ผูรับจางตองตัดเหล็กเสนทุกๆ ขนาด แตละขนาดยาวไมนอยกวา 900 
มิลลิเมตร เพ่ือทําการทดสอบ 

2.3.2.6.2 การเก็บตัวอยางใหเก็บหน่ึงตัวอยางจากเหล็กเสนเสนหน่ึง ตอจํานวน
เหล็กเสนทุกๆ 100 เสน หรือเศษของ 100 เสน แตจํานวนตัวอยางแตละขนาดที่สงมาทดสอบในแตละชุดตอง
ไมนอยกวา 3 ตัวอยาง 

2.3.2.6.3 การเก็บตัวอยางตองเก็บจากกองเหล็กเสนแตละชุดที่อยูในสถานที่กอสราง 
และตองเก็บตัวอยางตอหนาผูควบคุมงานของผูวาจาง 

2.3.2.6.4 เม่ือเก็บตัวอยางไดเรียบรอย ผูรับจางตองนําสงมายังผูวาจางเพื่อทําการ
ทดสอบ ทั้งน้ีผูวาจางอาจแจงใหนําไปทดสอบที่หนวยราชการอื่น ที่ผูวาจางเชื่อถือได คาใชจายในการทดสอบนี้ 
ผูรับจางตองเปนผูออกเองทั้งสิ้น 

2.3.2.6.5 การพิจารณาผลการทดสอบ ถาปรากฏวาเหล็กเสนตัวอยางที่นํามาทดสอบนั้น 
ไมเปนไปตามขอกําหนดใหถือวาเหล็กเสนเสริมคอนกรีตชุดนั้นใชไมไดขนาด ระยะหาง และจํานวนของเหล็ก
เสริมอาจกําหนดใหใหมได ทั้งน้ี พ้ืนที่หนาตัดจะตองไมนอยกวาพื้นที่หนาตัดตามแบบรูปรายการละเอียดเดิม 
สวนความมั่นคงแข็งแรงจะตองไมลดลง 
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2.3.2.7 การผสมคอนกรีต ใหผสมคอนกรีตดวยเครื่องผสมซึ่งหมุนไมเร็วกวา 30 รอบตอนาที 

และจะตองผสมชุดหนึ่งใชเวลาไมนอยกวาที่กําหนดไวขางลางนี้ และไมนานกวา 3 เทาของเวลาที่กําหนดนี้ 
ความจุของเครื่องผสม (ลูกบาศกเมตร) เวลาผสม (นาที) 

2  หรือนอยกวา  1 3/4 
3  หรือนอยกวา  2 1/2 
4  หรือนอยกวา  2 3/4 
5  หรือนอยกวา  3 

เครื่องผสมจะตองสะอาด ตองไมมีคอนกรีตที่แข็งตัวแลวอยูในเครื่องผสมโดยเด็ดขาด  
ในการผสมผูรับจางจะตองทํากะบะไมหรือกะบะเหล็ก สําหรับตวงใหเรียบรอย คอนกรีตเม่ือผสมแลวจะตองใช
ภายใน 30 นาที หรือภายในกําหนด ระยะการแข็งตัวขั้นตน (INITIAL SETTING TIME) หามใชคอนกรีตที่ผสม
ไวนานเกินกําหนดนี้เปนอันขาด 

2.3.2.8 คอนกรีตผสมเสร็จ ในกรณีที่กําหนดใหใช หรือขอใชคอนกรีตผสมเสร็จลําเลียงโดยรถ
เครื่องผสมเคลื่อนที่ (TRUCK MIXER) หามใชคอนกรีตที่ผสมไวนานเกินกําหนดนี้เปนอันขาด 

2.3.2.8.1 คอนกรีตจะตองที่กําลังตานทานแรงอัด (COMPRESSIVE STRENGTH) 
ตามที่แบบแปลนกําหนด โดยใหผูรับจางเสนอรายการคํานวณพรอมรายละเอียดใหกองแบบแผนพิจารณาทั้งนี้
ปริมาณปูนซีเมนตตองไมนอยกวา 300 กก/.ม.3 

2.3.2.8.2 รถสําหรับลําเลียงคอนกรีต จะตองเปนรถบรรทุกที่มีตัวถังพิเศษเพื่อการนี้ 
กลาวคือ ภายในเรียบ นํ้าไมร่ัว เปนโลหะ มุมตางๆ มน และสามารถเทคอนกรีตลงในแบบดวยวิธีการที่
เหมาะสมและสะดวก 
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2.3.2.8.3 คอนกรีตผสมเสร็จเรียบรอยแลว จะตองใชภายในระยะเวลากอนระยะเวลาการ
แข็งตัวขั้นตน (INITIAL SETTING TIME) ยกเวนกรณีการใช RETARDING AGENT หามใชคอนกรีตที่ผสมไว
นานเกินกวากําหนดนี้เปนอันขาด 

2.3.2.9 วิธีมาตรฐานการเปรียบเทียบความเหลวของคอนกรีต (SLUMP TEST)                       
         เครื่องมือ 

2.3.2.9.1 กรวยมาตรฐานสูง 30 เซนติเมตร ขนาดเสนผานศูนยกลางปลาย 10 
เซนติเมตร เสนผานศูนยกลางฐาน 20 เซนติเมตร 

2.3.2.9.2 เหล็กกระทุงกลมขนาดเสนผานศูนยกลาง 5/8 น้ิว ยาว 60 เซนติเมตร ปลาย
หน่ึง มนสําหรับไวกระทุงคอนกรีต 

 
วิธีปฏิบัติ 

ลางกรวยสะอาดแลวเช็ดใหแหง แลววางลงบนพื้นราบที่ไมดูดน้ํา ตักคอนกรีต
ที่ไดเลือกมาเปนตัวอยางจากกะบะผสม เทลงในกรวยชั้นหนึ่งๆ สูงประมาณ 1/3 ของกรวยทุกชั้นกระทุงดวย
เหล็กปลอยตกลง 25 ครั้งเม่ือคอนกรีตเต็มกรวยแลว ปาดหนาคอนกรีตเสมอยอดกรวยพอดีแลวคอยๆ               
ยกกรวยขึ้นตรงตามแนวดิ่ง ตั้งกรวยลงขางๆ พาดไมแบบปากกรวยแลววัดระยะที่ยอดคอนกรีต เรียกวาระยะ
ยุบตัว 

ระยะยุบตัว กําหนดใหใชดังน้ี 

(1) คาน พ้ืน เสา และ ผนัง  อยูระหวาง 7.5  15 เซนติเมตร 

(2) ฐานราก และกําแพง  อยูระหวาง 5  12.5 เซนติเมตร 
(3) ฐานรากชนดิไมเสริมเหล็ก เชน ฐานกําแพง หรือตอมอ 

อยูระหวาง 2.5  10 เซนติเมตร 

(4) พ้ืน PAVEMENT   อยูระหวาง 5  7.5 เซนติเมตร 

(5) MASS CONCRETE  อยูระหวาง 2.5  7.5 เซนติเมตร 
2.3.2.10 สวนผสมคอนกรีต ถาในแบรูปรายการละเอียดไมไดระบุสวนผสมเปนอยางอ่ืนใหถือ
ปฏิบัติดังน้ี 

สําหรับสายงานคอนกรีตทั่วไป สําหรับคอนกรีต 1 ลูกบาศกเมตรใช 
ปูนซีเมนต   310 กิโลกรัม 
ทราย    434 ลิตร 
หิน    868 ลิตร 

นํ้า   140  200 ลิตร 
และในอัตราสวนดังกลาว ถาผสมคอนกรีตใชปูนซีเมนตครั้งละ 1 ถุง จะเทากับ 
ปูนซีเมนต   50 กิโลกรัม (1 ถุง) 
ทราย    70 ลิตร 
หิน    140 ลิตร 
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นํ้า     22  32 ลิตร 
 

ในกรณีที่ใชกรวดผสมคอนกรีตแทนหิน 
สําหรับคอนกรีต 1 ลูกบาศกเมตรใช 
ปูนซีเมนต   342 กิโลกรัม 
ทราย    390 ลิตร 
หิน    780 ลิตร 

นํ้า   140  180 ลิตร  
 

และในอัตราสวนผสมดังกลาว ถาผสมคอนกรีตใชปูนซีเมนตครั้งละ 1 ถุง จะเทากับ 
ปูนซีเมนต    50 กิโลกรัม (1 ถุง) 
ทราย    57 ลิตร 
หิน    114 ลิตร 

นํ้า     22  26 ลิตร 
 

ตัวอยาง ขนาดกะบะตวงวัสดุ ผสมคอนกรีต ใชสําหรับการผสมคอนกรีตดวยเครื่องโม 
โดยการผสมคอนกรีตแคละครั้ง ใชสวนผสมดังน้ี 

ปูนซีเมนต   50 กิโลกรัม (1 ถุง) 
ทราย    70 ลิตร 
หิน    140 ลิตร 

นํ้า     22  32 ลิตร 
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กรวดที่นํามาใชแทนหิน จะตองสะอาดปราศจากวัตถุอ่ืนเจือปนอยูดวย เชน กอนดิน 
เศษไม และวัสดุอ่ืนๆ อันอาจจะทําใหลดคุณภาพของคอนกรีต จะตองเปนกรวดชนิดเนื้อแข็งกอนโต ไมเกิน 2.5 
เซนติเมตร เม่ือนํามาใชทุกครั้งตองลางน้ําใหสะอาด 

2.3.2.11 การเทคอนกรีต กอนเทคอนกรีตจะตองตรวจดูแบบหลอวาแข็งแรงม่ันคงสามารถรับ
นํ้าหนักคอนกรีตเหลวและรับนํ้าหนักบรรทุกอยางอ่ืนได และตรวจการวางเหล็กเสริมใหถูกตองตามแบบรูป
รายละเอียด 

ในการเทคอนกรีตตองใชเครื่องสั่นเขยาใหคอนกรีตแนนตัวเต็มแบบหลอและจับเหล็ก
แนน ถาหากวาผูรับจางเทคอนกรีตแลวเกิดเปนโพรงหรือไมเรียบรอย มีลักษณะแสดงวาไมมีความแข็งแรงพอ 
ผูรับจางจะตองดําเนินการแกไขตามคําวินิจฉัยของผูควบคุม หรือคณะกรรมการตรวจการจาง โดยไมคิด
คาใชจายเพิ่ม 

เม่ือการเทคอนกรีตสวนใดไมสามารถเทตอเน่ืองจนเสร็จได ก็ใหหยุดเทโดยหยุดใหตรง
ตามที่ระบุไวในแบบรูปและรายละเอียด หรือตามที่กําหนดดังน้ี 

(ก) สําหรับเสาใหเทถึงระดับ 75 มิลลิเมตร ต่ําจากทองคานหัวเสา 
(ข) สําหรับคานใหเทถึงกลางคาน 
(ค) สําหรับพ้ืนใหเทถึงกลางแผน 
เม่ือเทคอนกรีตตอจากที่หยุดไว ใหกะเทาะหนาคอนกรีตเกา ทําความสะอาดผิวหนา

คอนกรีต ราดน้ําใหเปยก แลวใหผสมปูนซีเมนตและทราย ในอัตราสวนที่เทากันราดใหทั่วหนาคอนกรีตที่เทตอ
แลวจึงเทคอนกรีตตอไปได 

2.3.2.12 การบํารุงคอนกรีต เม่ือหนาคอนกรีตหมาดแข็งปราศจากรอยแลว ตองปกคลุมมิใหถูก
แดดหรือลมรอนและมิใหถูกรบกวน หรือสะเทือนโดยเฉพาะภายในระยะ 24 ชั่วโมงแรก และจะตองจัดการให
คอนกรีตเปยกชุมนํ้าเปนเวลานอยกวา 7 วันหรือใชพนดวยน้ํายาเคมี แตตองไดรับการตรวจสอบและเห็นชอบ
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กอน การบมคอนกรีตทําไดหลายวิธี เชน การใชกระสอบคลุมแลวรดน้ําใหชุม หรือการคลุมหนาดวยทรายและ
รดน้ําใหชุมตลอดเวลา หรือการกั้นขอบแลวหลอนํ้า ซ่ึงทั้งน้ีใหอยูในดุลยพินิจของผูควบคุมงาน 

2.3.2.13 การทําแบบหลอคอนกรีต 
2.3.2.13.1 วัสดุที่ใชเปนแบบหลอคอนกรีต ในกรณีที่ในแบบรูปรายการละเอียดไมได

ระบุใหใชวัสดุอยางใด อนุญาตใหใชไม ไมอัด เหล็ก สังกะสี หรือวัสดุอ่ืนใดที่เหมาะสมในดานเทคนิคการ
กอสราง และหรือวิธีการอยางอ่ืน เชน ใหใชปูนทราย หรือดินกระทุงแนน แลวเทปูนทราย หนาประมาณ 3 
เซนติเมตร ทิ้งไวจนแข็งตัวแลวใชเปนแบบหลอคอนกรีตได โดยกอนเทคอนกรีตตองทําใหผิวปูนทรายที่แข็งตัว
แลวนี้ชุมนํ้า (วิธีน้ีหามใชกับบริเวณที่ตองมีการซอมระบบทอ) รูและรอยตอแบบตองทําการอุดเพื่อปองกันน้ํา
ปูนทรายมิใหหนีออกจากสวนผสมคอนกรีต 

2.3.2.13.2 แบบหลอคอนกรีตและนั่งรานรองรับคอนกรีตเหลว และตองมีความมั่นคง
แข็งแรงพอรับนํ้าหนักได โดยไมทรุดหรือแอนตัวจนเสียระดับ หรือเสียแนวการยึดโดย จะตองม่ันคงและ
สามารถทนแรงสะเทือนเม่ือใชเครื่องเขยาคอนกรีตได 

หากแบบหลอคอนกรีตโกงงอ หรือทรุดจนทําใหคอนกรีตที่หลอเสร็จแลวเสียระดับหรือ
เสียแนวหรือผิวขนาด คณะกรรมการตรวจการจางเห็นวาจะเกิดผลเสียหาย ผูรับจางจะตองทุบทําลายชิ้นสวน
น้ันทั้งสิ้น แลวหลอใหมใหถูกตอง ทั้งน้ีมิไดทําใหผูรับจางพนความรับผิดชอบตอผลเสียหาย อันอาจจะเกิดขึ้น
จากการทุบทําลายชิ้นสวนนั้นๆ 

2.3.2.13.3  กําหนดเวลาในการถอดแบบหลอคอนกรีต 
(ก) สําหรับปูนซีเมนตตราชาง ตราเพชร ตราพญานาค ใหถอดแบบขาง

คาน แบบขางเสา แบบขางกําแพง ไดหลังจากเทคอนกรีตแลว 2 วัน ใหถอดแบบทองคาน แบบทองพ้ืนได
หลังจากเทคอนกรีตแลว 14 วัน 

(ข) สําหรับปูนซีเมนตตราเอราวัณ ตราสามเพชร ตราพญานาคเจ็ดเศียร 
ใหถอดแบบขางคาน แบบขางเสา แบบขางกําแพงไดหลังจากเทคอนกรีตแลว 2 วัน ใหถอดแบบทองคานแบบ
ทองพ้ืนไดหลังจากเทคอนกรีต  แลว 7 วัน 

2.3.2.14 กรณีถอดแบบแลวผิวหนาคอนกรีตเปนรูพรุน กอนที่จะทําการอุดหรือตกแตงผิว
คอนกรีตนั้นจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจางเสียกอน 

กรณีที่ถอดแบบแลวผิวหนาคอนกรีตเปนรูพรุนเพียงเล็กนอย ใหใชปูนซีเมนตผมทราย
และนํ้า อุดหรือแตง โดยถืออัตราสวนผสมปูนซีเมนตตอทรายเทากับ 1 ตอ 2 โดยปริมาตรกอนทําการอุดหรือ
แตงใหทําความสะอาดผิวที่จะอุดหรือแตง หรือใชนํ้าปูนราดใหชุมจึงทําการอุดหรือตกแตง หลังจากทําการอุด
หรือแตง แลวใหบมเหมือนกับคอนกรีตทั่วไป กรณีที่ถอดแบบแลวผิวหนาคอนกรีตเปนรูพรุนมาก ตองทําการ
อุดดวยวัสดุพิเศษ หรือจะตองมีการทุบทําลายชิ้นสวนนั้น การทุบทําลายจะตองทําดวยความระมัดระวัง ทั้งน้ีให
ดําเนินการตามคําแนะนําของผูควบคุมงานโดยเครงครัด ทั้งนี้มิไดทําใหผูรับจางพนความรับผิดชอบตอผล
เสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นไดจากการทุบทําลายชิ้นสวนนั้นๆ 

2.3.2.15 การนําสงตัวอยางวัสดุตางๆ ที่ใชในงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก ในกรณีที่
คณะกรรมการตรวจการจางเห็นควรใหสงตัวอยางวัสดุใดเพื่อทําการทดสอบคุณสมบัติ เปนหนาที่ของผูรับจาง
จะตองนําสงวัสดุน้ันใหสวนราชการที่มีเครื่องมือ 
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ทดสอบตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุน้ัน แลวสงผลการทดสอบใหกองแบบแผนพิจารณา ในการนี้ 
ผูรับจางเปนผูออกคาใชจายตางๆ ทั้งสิ้นในการสงตัวอยางวัสดุ ผูรับจางตองปฏิบัติตามหลักเกณฑตอไปน้ี 

 
2.3.3 การทดสอบงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก 

การทดสอบในการกอสรางใดๆ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงาน 
 

2.3.4 การเก็บรักษา 
2.3.4.1 ปูนซีเมนต จะตองเก็บในสถานที่แหงมีหลังคาและผนังคุมมิดชิด และที่เก็บจะตองสูงจาก

พ้ืนดินไมต่ํากวา 0.30 เมตร 
2.3.4.2 ทราย กรวด หิน ใหเก็บกองเรียบรอย พ้ืนกองใหมีระดับลาด ระบายน้ําไดงายและเปน

พ้ืนที่แข็งปรับ ระดับเรียบ การกองใหกองเปนชั้นๆ ตามระดับราบเพื่อมิใหวัสดุใหญไหลแยกตัวจากกอนเล็ก 
 

2.4 งานดัด และการตอเหล็กเสน 
2.4.1 การงอขอปลายเล็ก 

2.4.1.1 การงอขอใหใชวิธีดัดเย็น ดังรูป 

 
ของอ 90 องศา    ของอ 180 องศา 

D ไมนอยกวา 4 d หรับเหล็กเสนกลม 
D ไมนอยกวา 5 d หรับเหล็กขอออย SD-30, SD-40 และ SD-50 

2.4.1.2 การงอขอ 90 องศา ใชไดในเหล็กขอออยทุกขนาดและเหล็กเสนกลมขนาดตั้งแต 15 มม. 
ขึ้นไป 

2.4.1.3 การงอขอเหล็กปลอก คาน และเสา ใชเหล็กขนาด 6 มม. หรือ 9 มม. ใหปฏิบัติดังน้ี 
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D = 4 ซ.ม. สําหรับเหล็กแกนขนาดใหญกวา 25 มม. 
D = 3 ซ.ม. สําหรับเหล็กแกน 19 มม. - 25 มม. 
D = 2 ซ.ม. สําหรับเหล็กแกน 12 มม. - 16 มม. 
 

2.4.2  การดัดเหล็กคอมา ถาระบุไวในแบบรายละเอียด ใหปฏิบัติดังน้ี 

 
หมายเหตุ ก.  รูปที่แสดงเปนการแสดงการเสริมดวยเหล็กขอออย ถาเปนเหล็กเสนกลมขนาด

ธรรมดาปลายเหล็กตองงอขอ ตาม 2.4.1.1 
 ข. ในกรณีที่คานมีความเล็กมากกวา 1.10 ของความยาวชวงตําแหนงตางๆ ของเหล็กคอ

มาจะใชตามรูปขางบนนี้ไมได 
 
 
 
 
 
2.4.3  การตอเหล็กเสา ถาไมระบุไวในแบบรายละเอียด ใหปฏิบัติดังน้ี 
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รูปที่ 2.4.3.3 กรณีเสามีหนาตัดไมเทากันศูนยเยื้องกัน 

 
2.5  งานเชื่อมตอเหล็กดวยไฟฟา 

 2.5.1  ลวดเชื่อมกระแสไฟฟาที่ใช 
2.5.1.1 ลวดเชื่อมที่ นํามาใชเชื่อม ใหใชลวดเชื่อมที่ มีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 49 : มาตรฐานลวดเชื่อมมีสารพอกหุมใชเชื่อมเหล็กกลาละมุนดวยอารก 
2.5.1.2  ขนาดเสนผานศูนยกลางลวดเชื่อม และกระแสไฟฟาที่ใชเชื่อมจะตองเปนไปตาม

บริษัทผูผลิตลวดเชื่อมน้ันๆ กําหนดไว 
2.5.2  การตอเหล็กเสนกลมและเหลก็ขอออย 

2.5.2.1  การเชื่อมจะตองเปนไปตามแบบที่กําหนดใหแบบใดแบบหนึ่ง ที่กําหนดไวในขอ 2.5.3 
และขอ 2.5.4 

2.5.2.2 ตําแหนงการตอเหล็กจะตองไมตอ ณ จุดที่เหล็กงอ รอยตอจะอยูหางจากจุดที่เหล็กงอ
อยางนอย 50 เทา ของเสนผานศูนยกลางเหล็กเสนนั้น 

2.5.2.3 การตอเหล็กใหตอ ณ ตําแหนงที่เหล็กรับแรงนอยที่สุด ในกรณีที่ไมสามารถตอเหล็ก 
ณ จุดที่กําหนดดังกลาวได ใหเสริมเหล็กปลอกมากขึ้นจากเดิมเปนสองเทา ในระยะหางจากปลายของเหล็กที่
เชื่อมแตละปลายออกไปอยางนอย 15 เทา ของเสนผานศูนยกลางของเหล็กเสนน้ัน 
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2.5.3  รูปแบบของการตอเหล็กกลมและเหล็กขอออย 

 
2.5.4  การดําเนินการเชื่อม 

2.5.4.1 เหล็กที่จะนํามาเชื่อมตองตัดปลายแลววางใหไดรูป ตามที่ไดกําหนดในขอ 2.5.3 
2.5.4.2 บริเวณปลายเหล็กที่ตัด กอนที่จะนํามาเชื่อมจะตองขัดใหเรียบและสะอาดปราศจากฝุน  

สีนํ้ามัน 
2.5.4.3 เหล็กเสนที่จะนํามาเชื่อมตอกันจะตองวางใหไดแนวเสนผานศูนยกลางของกันและกัน 

ขณะที่ทําการเชื่อมควรวางอยูบนที่รองรับยาวประมาณขางละ 1 เมตร หางจากจุดที่จะเชื่อมตอ 
2.5.4.4 การเชื่อมจะตองเชื่อมเปนชั้นๆ หรือเปนแนวๆ ตามลําดับดังตัวอยางที่ไดแสดงในรูป 

 
เม่ือเชื่อมเสร็จแตละชั้นหรือแตละแนว การเชื่อมชั้นตอไปจะตองเคาะขี้เหล็กออกใหหมด

ทุกครั้ง แลวแปรงใหสะอาดเสียกอน 
2.5.4.5 ระหวางการเชื่อมแตละแนวใหปลอยทิ้งไวในอากาศนิ่งจนอุณหภูมิลดลงต่ํากวา 250 

องศา เซียลเซส โดยการวัดที่ผิวตรงจุดกึ่งกลางความยาวของแนวเชื่อมหามกระทําใดๆ เพ่ือที่จะเรงใหอุณหภูมิ
ลดลง 

2.5.4.6  การตอเหล็กโดยวิธีเชื่อมเหล็ก สําหรับเหล็กเสริมเสนกลมและเหล็กเสริมขอออยระยะสั้น
ที่สุดที่ทาบกันจะตองไมนอยกวา 15 เทา ของเสนผานศูนยกลางของเหล็กเสริมทั้งน้ีจะตองไมนอยกวา 15 
เซนติเมตร 

 
2.5.5 การเก็บรักษาวัสดุ 

2.5.5.1 เหล็กเสน จะตองเก็บกองแยกเปนขนาดมิใหคละกัน และมีสิ่งรองรับมิใหเปอนติดโคลน 
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2.5.6 ขอกําหนดในการใชวัสดุ 
2.5.6.1 การผูกเหล็กเสริม ผูรับจางจะตองผูกเหล็กเสริมใหไดแนว ไดระดับตามที่กําหนดไวใน

แบบรูปรายการละเอียด ถาหากวาไมไดระบุไวในแบบรูปและรายการละเอียดเปนอยางอ่ืน ใหถือปฏิบัติดังน้ี 
2.5.6.1.1 ลวดผูกเหล็กใหใชเบอร 18 ตามมาตรบานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 138-

2518 ผูกเหล็กเสริมใหแนนพอ พันอยางนอย 2 รอบ โดยใชลวดผูกเหล็กไมนอยกวา 2 เสน 
2.5.6.1.2 การดัดงอเหล็กใหใชรัศมีโคงอยางนอย 3-5 เทา ของเสนผานศูนยกลาง 

(เหล็กเสนกลม) 
2.5.6.1.3 ตอนปลายใหงอขอ (180 องศา) หรืองอฉาก (90 องศา) การงอขอ (180 

องศา) จะตองมีรัศมี 3-5 เทาของเสนผานศูนยกลาง และเหลือปลายไวอยางนอย 4 เทา ของเสนผานศูนยกลาง 
การงอฉาก (90 องศา) จะตองมีรัศมี 3-5 เทาของเสนผานศูนยกลางและเหลือปลายไวอยางนอย 6 เทาของเสน
ผานศูนยกลางสําหรับเหล็กเสริมเสนกลม (ROUNDED BARS) ที่มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 19 ม.ม.ขึ้นไปตอน
ปลายจะงอขอ (180 องศา) หรืองอฉาก (90 องศา) ก็ได 

สําหรับเหล็กขอออย (DEFORMED BARS) ที่มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 20 ม.ม.ขึ้นไป 
ตอนปลายใหงอฉาก (90 องศา) 

2.5.6.1.4 การตอเหล็กจะตองมีระยะเหลื่อมกันอยางนอย 40 เทา แตจะตองไมนอยกวา 
30 เซนติเมตร สําหรับเหล็กเสนกลม (ROUNDED BARS) และ 30 เทาของเสนผาศูนยกลางสําหรับเหล็กขอ
ออย (DEFORMED BARS) หามตอเหล็กตรงสวนที่เปนหนาตัดวิกฤตหรือตรงจุดที่เหล็กรับแรงดึงสูงสุด 
นอกจากจะตองตอดวยการเชื่อมแตจะตองไดรับความเห็นชอบจากวิศวกร กองแบบแผน 

2.5.6.1.5 เหล็กเสริม ในกรณีที่เปน SIMPLE SUPPORT จะตองยื่นเหล็กเสริมเขาไปใน 
SUPPORT ซ่ึงอาจเปนคานหรือเสา อยางนอยเทากับความกวางของ SUPPORT ในกรณีที่มีคานยื่นหรือ 
SLAB ยื่นจะตองยื่นเหล็กเริมเขาใน SUPPORT อยางนอย 50 เทาของเสนผาศูนยกลางของเหล็กเสริม 

2.5.6.1.6 การเสริมเหล็กเสนนอก จะตองหางจากแบบหลอไมนอยกวา 20 มิลลิเมตร 
และไมมากกวา 50 มิลลิเมตร 

2.5.6.1.7 ในกรณีที่ เหล็กหลายๆ ชั้น จะตองเสริมโดยมีชองวางระหวางผิวเหล็ก 
(CLEAR DISTANCE) ไมนอยกวา 25 มิลลิเมตร และไมเกิน 40 มิลลิเมตร 

2.5.6.1.8 ในกรณีที่มีปญหาในการกอสราง เรื่องการเสริมเหล็กคลาดเคลื่อนทางตําแหนง 
จากขอกําหนดดังกลาวขางตน ผูรับจางโดยวิศวกรโยธาคุณวุฒิไมต่ํากวาสามัญวิศวกรโยธาจะตองเสนอ
รายละเอียด วิธีการแกไข และนําปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นมาคํานวณทางดานวิศวกรรมโครงสราง เสนอตอ
คณะกรรมการตรวจการจาง เพ่ือพิจารณาเห็นชอบกอนจึงจะดําเนินการตอไป 

 
2.5.7  การตอเหล็กเสนเสริมแรงคอนกรีตโดยขอตอเชิงกล 

2.5.7.1 การตอเหล็กเสา หรือ เหล็กเสริมคอนกรีตโครงสราง ผูรับจางสามารถใชขอตอเหล็ก
เชิงกล แทนการตอเหล็กเหล็กเสริมคอนกรีตตามขอกําหนดขางตน 
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2.5.7.2 ขอตอเหล็กที่สามารถใชตอเหล็กเสริมคอนกรีตตองผลิตจากวัสดุคุณภาพดี สามารถทน
ตอการรับแรงดึง แรงกดไดมากกวาเหล็กเสนเสริมแรงคอนกรีตทุกชั้นคุณภาพ SD 30, 40, 50 

2.5.7.3  เม่ือนําขอตอเหล็กเสริมแรงคอนกรีต ทั้งในสวนที่เปนเกลียวนอก และเกลียวในขันเกลียว
ตอกันเรียบรอยตองสามารถตรวจสอบการตอไดสะดวกโดยสายตา และเม่ือนําไปทดสอบแรงดึง ตองรับแรงได
เทากับหรือมากกวาเหล็กเสนเสริมแรงคอนกรีตน้ัน และรอยขาดที่เกิดจากผลการทดสอบรับแรงดึงตองขาดที่
เหล็กเสริมแรงคอนกรีตนอกบริเวณจุดตอและบริเวณที่ทําเกลียวเทานั้น 

2.5.7.4 การขอใชขอตอเชิงกล ตองแนบผลการทดสอบการรับแรงดึง จากตัวอยางเหล็กเสนเสริม
คอนกรีตที่ใชงานจริงของแตละโครงการ โดยตองทดสอบการรับแรงดึงของทุกขนาดเหล็กที่ขอใชมา
ประกอบการพิจารณาอยางนอยขนาดละ 1 ตัวอยาง 

2.5.7.5 การเตรียมตัวอยางเพื่อทดสอบใหกระทําตอหนาตัวแทนของผูวาจางโดยการทําตัวอยาง
ตองใชกระบวนการที่เหมือนกับการผลิตปกติ และนําไปทดสอบที่สถาบันกลางพรอมตัวแทนของผูวาจาง และ
เม่ือมีการผลิตเพ่ือนําไปใชงานจริง ใหสุมตัวอยางที่เห็นวามีความเสี่ยงตอการเสียหายมากที่สุดจากชิ้นงานจริงที่
จะนําไปใชในโครงการ และหลังจากนั้นใหสุมทดสอบจากชิ้นงานจริง 1 ตัวอยางจากทุกๆ 3,000 ชิ้น 

 
2.5.8 การปองกันดินพังขณะทําการกอสราง ในกรณีที่ดินบริเวณกอสรางเปนดินออน เชนพ้ืนที่

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เปนตน การขุดดินเพ่ือทําการกอสรางฐานราก หรือโครงสรางอ่ืนๆที่อยูต่ํากวา
ระดับดินเกิน 3.00 เมตรจะตองมีระบบปองกันดินพัง (SHEET PILE) โดยมีแนวทางดังน้ี 

2.5.8.1 ขนาด SHEET PILE ที่ใชไมควรนอยกวา TYPE 3 
2.5.8.2 ขุดดินลึกประมาณ 2.50 เมตรใช SHEET PILE ความยาว 6.00 เมตร 
2.5.8.3 ขุดดินลึกประมาณ 3.00 – 6.00 เมตรใช SHEET PILE ความยาว 8.00 – 12.00 เมตร 
2.5.8.4 ขุดดินลึกประมาณ 6.00 – 8.00 เมตรใช SHEET PILE ความยาว 14.00 – 16.00 เมตร 
2.5.8.5 ความลึกของงานใตดินที่มีความลึกเกิน 3.00 เมตร ควรติดตั้ง BRACING ดังน้ี 

 ความลึกของงานใตดิน 3.00 – 4.00 เมตร ควรมี BRACING 1 ชั้น 
 ความลึกของงานใตดิน 4.00 – 6.00 เมตร ควรมี BRACING 2 ชั้น 
 ความลึกของงานใตดิน 6.00 – 8.00 เมตร ควรมี BRACING 3 ชั้น 

  ผูรับจางจะตองนําเสนอขั้นตอนการปฏิบัติงาน (METHOD STATEMENT) ตั้งแตขั้นตอนการ
ติดตั้งจนถึงขั้นตอนการรื้อถอน พรอมรายการคํานวณโดยวิศวกรโยธา ระดับไมต่ํากวาสามัญวิศวกรใหกองแบบ
แผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเพื่อพิจารณากอนดําเนินการ 
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2.6  งานพื้นคอนกรีตสําเร็จรูป 
 2.6.1 พ้ืนคอนกรีตสํ า เร็ จ รูปที่ นํ ามาใช  จะตองเปน พ้ืนคอนกรีตสํ า เร็ จ รูปที่ ไดมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 576-2546 หรือ มอก. 828-2546 โดยจะเปนแบบชิ้นสวนเดี่ยว หรือชิ้น
สวนประกอบตางๆ ก็ไดรูปหนาตัดตามระบุในแบบรูปเปนของใหมไมมีรอยแตกราว บิ่นหรือแตกหักใดๆ ทั้งสิ้น 
โดยมาตรฐาน มอก. ทั้ง 2 แบบใหใชแทนกันได 

 2.6.2 การปูพ้ืนคอนกรีตสําเร็จรูป ใหปูในทิศทางที่กําหนดใหในรูปแบบเทานั้น ในกรณีที่มิไดระบุไว
จะตองสอบถามกอน โดยวิศวกรเปนผูกําหนดใหเทานั้น พ้ืนคอนกรีตสําเร็จรูปเม่ือทําเสร็จแลวจะตองรับนํ้าหนัก
บรรทุกปลอดภัยไดตามระบุในแบบรูป และในกรณีที่แบบรูปมิไดกําหนดไวใหถือปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร ฉบับปจจุบัน 

 2.6.3 กรณีที่เลือกใชพ้ืนคอนกรีตสําเร็จรูปที่ไดมาตรฐาน มอก. 576-2546 ผูรับจางตองใหผูผลิต
รับรอง ผลิตภัณฑที่นํามาใชเปนหนังสือ ระบุรูปแบบหนาตัด ขนาด ความยาว จํานวน-ขนาดเหล็กเสริม และ
การรับนํ้าหนักบรรทุก ตรงกับที่ผูผลิตไดรับใบอนุญาตผลิตภัณฑมาตรฐานอุตสาหกรรม พรอมจํานวนแผน
พ้ืนที่นํามาใชกับหนวยงานกอสรางใหคณะกรรมการตรวจการจางพิจารณากอนติดตั้ง 

 2.6.4 กรณีเลือกใชพ้ืนคอนกรีตสําเร็จรูปที่ไดมาตรฐาน มอก. 828-2546 ผูรับจางตองใหผูผลิตรับรอง
ผลิตภัณฑที่นํามาใชเปนหนังสือ ระบุรูปแบบหนาตัด ขนาด ความยาว จํานวน-ขนาดเหล็กเสริมตรงกับที่ผูผลิต
ไดรับใบอนุญาตผลิตภัณฑมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยมีรายการคํานวณทางวิศวกรรมแสดงความสามารถรับ
นํ้าหนักบรรทุกปลอดภัยไดตามขอกําหนดในแบบรูป และวิศวกรผูคํานวณของผูผลิตตองเปนระดับสามัญ
วิศวกร พรอมกับระบุจํานวนแผนพ้ืนที่จะนํามาใชกับหนวยงานกอสรางให คณะกรรมการตรวจการจางพิจารณา
รวมกับวิศวกรของหนวยงานราชการในจังหวัด หรือวิศวกรของกองแบบแผนกอนทําการติดตั้ง 

2.6.5 กอนทําการติดตั้งพ้ืนคอนกรีตสําเร็จรูป จะตองจัดแตงระดับสวนรองรับใหไดระดับเทากันโดย
ตลอดกรณีสวนรองรับแตกตางกันไมเกิน 3 เซนติเมตร ใหปรับปรุงแตงดวยปูนทรายและหากเกินกวา                
3 เซนติเมตร ใหปรับแตงดวยคอนกรีตผสมหินเกล็ดแทนหามนําวัสดุอ่ืนๆ เชน อิฐ อิฐมอญ เศษไม มาหนุน 
เพ่ือปรับระดับ โดยเด็ดขาด ชวงพาดของพื้นคอนกรีตสําเร็จรูปหากยาวเกินกวา 2.80 เมตร จะตองมีแนวคาน 
ค้ํายัน รองรับการแอนตัวตอนกลางพื้นคอนกรีตสําเร็จรูป เพ่ือปรับระดับใหทองแผนพ้ืนเทากันกอนและจะถอด
ออกไดเม่ือเทคอนกรีตทับหนาเสร็จเรียบรอยแลวไมนอยกวา 3 วัน 

 เหล็กเสริมสวนทับหนาของพื้นคอนกรีตสําเร็จรูปใหทําตามที่กําหนดในแบบรูป ในกรณีที่ระบุ

ในแบบรูปใหใชเหล็กเสริมขนาด 6 มม. @ 0.20 ม. # หรือลวดเหล็กสําเร็จรูปขนาด  4 มม. @ 0.15 ม. # และ

กรณีชวงพาดของแผนพ้ืนยาวเกินกวา 3.30 เมตรใหมีเหล็กเสริมพิเศษขนาด  9 มม.ยาว 0.50 ม.@ 0.40 ม. 
วางบนแนวหัวพ้ืนที่ชวงพาดที่รองรับเสมอ 

  คอนกรีตสวนเททับหนาพื้นคอนกรีตสําเร็จรูปใหใชตามที่ระบุ ในกรณีที่ไมระบุในแบบรูปให             
เทคอนกรีตหนาไมนอยกวา 5 เซนติเมตร โดยคอนกรีตใหใชตามรายละเอียดงานคอนกรีตและคอนกรีต             
เสริมเหล็ก และหินที่ผสมคอนกรีตอนุญาตใหใชหินเกล็ดแทนได ทองพ้ืนคอนกรีตสําเร็จรูปไมตองฉาบปูน             
แตใหแตงแนวหรือตามระบุในแบบรูป 
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 2.6.6 กรณีที่ผูรับจางจะเปลี่ยนแปลงงานที่เกี่ยวกับพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กหรือพ้ืนคอนกรีตสําเร็จรูป
แตกตางไปจากแบบรูปและรายการที่ไดกําหนดไว เพ่ือประโยชนของทางราชการ เพ่ือความมั่นคงแข็งแรงของ
องคอาคาร คณะกรรมการตรวจการจางจะพิจารณาความเหมาะสมรวมกับวิศวกรรมกองแบบแผนพรอม
เปรียบเทียบราคา การเพิ่มเงินหรือลดเงินใหเปนไปตามสัญญา และ/หรือตามระเบียบพัสดุ 
 

 
 



 

 41 

แบบ คป.1                    
                          รายการตรวจสอบสวนประกอบและอุปกรณปนจั่นชนิดอยูกับที่ 
 

1. แบบปนจ่ัน  ปนจ่ันหอสูง (Tower Crane) POTAIN Model. FO/23 B 

  ปนจ่ันเหนือศรีษะ (Overhead Crane) (STATIC BASE) 

  ปนจ่ันขาสูง (Gantry Crane) 

  อ่ืนๆ (ระบุ) 
2. ผูผลิต สรางโดย    ประเทศ 
 ตามมาตรฐาน 
 ออกแบบใหยกน้ําหนักไดสูงสุดที่ปลายแขนปนจ่ัน ตัน (ยาวสุด) 
 ออกแบบใหยกน้ําหนักไดสูงสุดที่ตนแขนปนจ่ัน  ตัน (สั้นสุด) 
3. รายละเอียดคุณลักษณะ (Specification) และคูมือใชงาน การประกอบ การทดสอบ การซอมบํารุง และการ
ตรวจสอบ 

   มีมาพรอมกับปนจ่ัน 

   มีโดยวิศวกรกําหนดขึ้น 

   ไมมี 
4. สภาพโครงสราง 

4.1 ภาพโครงสรางปนจ่ัน    เรียบรอย   แตก ชํารุด บิดเบี้ยว ตองแกไข 

4.2 สภาพรอยเชื่อมตอ (Joints)   เรียบรอย   ชํารุดตองแกไข 

4.3 สภาพของนอตและหมุดย้ํา   เรียบรอย   ชาํรุดตองแกไข 
5. มีการตรวจสอบปนจ่ัน 

5.1 หลังประกอบเสร็จ    มี    ไมมี 

5.2 หลังซอมสวนสําคัญ    มี    ไมมี 

5.3 หลังเกิดอุบัติเหตุ    มี    ไมมี 
6.  รอก กวาน และตะขอยก 
 6.1 เสนผานศูนยกลางรอกปลายแขนปนจ่ัน........................ 
 6.2 เสนผานศูนยกลางรอกของตะขอยก............................. 

 6.3 สภาพกวานและตอขอยก   เรียบรอย   ชํารุดตองแกไข 
7. สภาพของสลัก ลูกปน เพลง เฟอง โรลเลอร (Rollers) 

        เรียบรอย   ชํารุดตองแกไข 

8. สภาพของเบรคและคลัช    เรียบรอย   ชํารุดตองแกไข 
9. สภาพของลวดวิ่ง (Running Ropes) 
 9.1 ขนาดเสนผานศูนยกลาง........................................สวนความปลอดภัย (Safety Factor) 
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Polygon

HP
Text Box
เส้นผ่าศูนย์กลาง

HP
Polygon
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  เทากับ.....................อายุการใชงาน.....................ป 
9.2 ในหนึ่งชวงเกลียวมีลวดขาดตั้งแต 3 เสนขึ้นไปในเกลียวเดียวกัน 

       มี    ไมมี 
10. สภาพของลวดโยงยึด (Standing Ropes) 
 10.1 ขนาดเสนผานศูนยกลาง........................................สวนความปลอดภัย........................... 
  อายุการใชงาน.....................ป  

10.2 เสนลวดในหนึ่งชวงเกลียวขาดตั้งแตสองเสนขึ้นไป 

       มี    ไมมี                                                                         
11. ลวดวิ่ง และหรือ ลวดโยงยึด 
 11.1 เสนผานศูนยกลางเล็กลงเกินรอยละ 5 ของเสนผาศูนยกลางเดิม 

          มี     ไมมี 
11.2 ลวดเสนนอก ลึกไปหนึ่งในสามของเสนผานศูนยกลาง 

          มี     ไมมี 
11.3 ขมวด ถูกกระแทก แตกเกลียว หรือชํารุดเปนเหตุใหการรับนํ้าหนักเสีย 

         มี     ไมมี 
11.4 ถูกความรอนทําลาย หรือเกิดสนิมมากจนเห็นไดชัด 

         มี     ไมมี 
12. สภาพของน้ํามันไฮดรอลิกและทอลม 

 12.1 มีการรั่วของน้ํามันและทอลมหรือขอตอ    มี     ไมมี 

 12.2 มีการบิดตัวอยางผิดปกติของทอนํ้ามัน    มี     ไมมี 
 12.3 มีนํ้ามันรั่วบริเวณขอตอที่ไมสามารถนอตใหหายรั่วได 

          มี     ไมมี 

 12.4 มีรอยสึกบริเวณเปลือกนอกของทอ    มี     ไมมี 

13. สภาพการสึกหรอของกลไกระบบควบคุม    เรียบรอย    ชํารุดตอง  
 แกไข 

14. สภาพการหลอลื่นโดยทั่วไป      เรียบรอย    ชํารุดตองแกไข 
15. มีครอบปด (Guard) สวนที่หมุนไดที่อาจเปนอันตราย 

          มี     ไมมี 
16. การยึดโยงปนจ่ันและน้ําหนักถวง (Counterweight) ใหม่ันคง 

          เรียบรอย    ชํารุดตองแกไข 
17. อุปกรณไฟฟา 
 17.1 สภาพแผงสวิสซไฟฟา รีเลย และอุปกรณอ่ืน 

          เรียบรอย    ชํารุดตองแกไข 

HP
Polygon

HP
Polygon

HP
Polygon



 

 43 

 17.2 สภาพมอเตอรไฟฟา      เรียบรอย    ชํารุดตองแกไข 
18. ความตึงของสายพานตัววี 

          ปกติ     ตองปรับ 
19. การทํางานของ (Limit Switches) ของ 
 19.1 ชุดตะขอ    

          ถูกตองเรียบรอย   ตองปรับแตงใหม 
 19.2 ชุดลอเลื่อน 

          ถูกตองเรียบรอย   ตองปรับแตงใหม 
 19.3 มุมแขนปนจ่ัน  (เฉพาะ Derricks) 

          ถูกตองเรียบรอย   ตองปรับแตงใหม                           
19.4 การเคลื่อนที่บนรางของปนจ่ัน 

          ถูกตองเรียบรอย   ตองปรับแตงใหม 
 19.5 ชุดพิกัดน้ําหนักยก 

          ถูกตองเรียบรอย   ตองปรับแตงใหม 
20. ปนจ่ันชนิดเคลื่อนที่บนราง หรือมีรางลอเลื่อนอยูบนแขนมีกันชน หรือกันกระแทกที่ปลายทั้งสองขาง           

ของราง 

          มี     ไมมี 
21. มีอุปกรณปองกันไมใหลอเลื่อนตกจากรางดานขาง 

          มี     ไมมี 
22. มีการดัดแปลงแกไขสวนหนึ่งสวนใดของปนจ่ัน 

          มี     ไมมี 
23. ปนจ่ันที่มีความสูงเกินสามเมตร มีบันไดพรอมราวจับและโครงโลหะกันตกใหแกลูกจางที่ทํางาน 

          มี     ไมมี 
24. มีการจัดทําพื้นและทางเดินบนปนจ่ันเปนชนิดกันลื่น 

          มี     ไมมี 
 
 

..............................วิศวกรผูตรวจสอบ 
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3.  หมวดงานสถาปตยกรรม 
3.1 งานผนัง 

  ขอบเขต 
    ในงานนี้จะกลาวถึงขั้นตอนกรรมวิธีการทําผนังและผิวผนัง 
 

3.1.1 ผนังกออิฐและผนังคอนกรีตบล็อก 
3.1.1.1 ผนังกออิฐ 

- อิฐมอญทั่วไป 
- อิฐกลวงไมรับนํ้าหนัก 
- อิฐกลวงรับนํ้าหนัก 
- อิฐโชวแนว 
- อิฐประดับแคลเซี่ยมซิลิเกต (อิฐขาว) 

3.1.1.2 ผนังคอนกรีตบล็อก 
- คอนกรีตบล็อกไมรับนํ้าหนัก 
- คอนกรีตบล็อกรับนํ้าหนัก 
- คอนกรีตบล็อกโปรงระบายลม 
- คอนกรีตบล็อกโชวแนว 

3.1.1.3 วิธีการกออิฐและคอนกรีตบล็อกโดยทั่วไป 
3.1.1.3.1 อิฐและคอนกรีตบล็อกตองทําใหชื้นเสียกอน เพ่ือไมใหดูดน้ําจากปูนกอเร็ว

เกินไป 
3.1.1.3.2 การกอตองกอสลับแนวใหถูกตองตามหลักวิชาการ เวนระยะระหวางแถว

เทากัน ตองไมนอยกวา 1 ซม. และไมเกิน 1.5 ซม. 
3.1.1.3.3 การกออิฐและคอนกรีตบล็อก ตองใหไดแนวดิ่งและแนวฉาก 
3.1.1.3.4 การก อชนคาน  เ ส า  ผนั ง  ห รือแผง  คสล .  ต อ ง เ สี ยบ เหล็ กขนาด

เสนผาศูนยกลาง 6 มม. วางระยะ 40 ซม. โดยยื่นออกมาไมนอยกวา 25 ซม. และฝงอยูในเสา คสล. 10 ซม. 
3.1.1.3.5 การกอผนังชนกันเปนมุม การตอชนกับผนังอ่ืน การเวนชองสําหรับติดตั้ง

ประตู หนาตาง ตองมีเสาเอ็นหรือทับหลัง คสล. ขนาดเทากับผนัง โดยกวางไมนอยกวา 10 ซม. เสริมเหล็ก
ขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 มม. 2 เสน เหล็กปลอกขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 มม. ทุกระยะ 20 ม. เหล็กเสาเอ็น
ตองยึดตอกับเหล็กยื่นออกมาจากพื้น เสา ผนัง หรือคาน คสล. ที่ยื่นเหล็กไวกอนแลว 

3.1.1.3.6 ในกรณีที่กําแพงหรือผนังยาวหรือสูงกวา 3.00 เมตร ตองมีเสาเอ็นหรือ              
ทับหลัง คสล. ตลอดความสูงและความยาวของกําแพง ระยะเสาเอ็นหรือทับหลังตองไมเกินกวา 3.00x3.00 ม. 

3.1.1.3.7 การกออิฐชนทองคาน ค.ส.ล. จะตองกออิฐเวนไวไมนอยกวา 0.15 ม.           
ตลอดแนว ทิ้งไวอยางนอย 24 ชม. จึงทําการเสริมชนทองคานโดยการกออิฐตามเฉียงได 
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3.1.1.3.8 การกออิฐชนโครงสรางอาคาร ซ่ึงอาจมีการแอนตัว เชน พ้ืน Post-tension  
พ้ืนสําเร็จรูปหรือโครงสรางเหล็ก จะตองเวนดานบนไวประมาณ 22 มม. แลวเสริมดวยโฟมหนา 1 น้ิว              
กวางเทากับแผนอิฐสอดไวดานบนตลอดแนวผนังยาซิลิโคลน 

3.1.1.4 วิธีการกอโชวแนว 
3.1.1.4.1 อิฐและคอนกรีตบล็อก ตองทําใหชื้นเสียกอน เพ่ือไมใหดูดน้ําจากปูนกอเร็ว

เกินไป 
3.1.1.4.2 การกอตองใชฝมือประณีต กอตามแนวเชือกหรือดายที่ขึงตึงทีละแถวทั้ง

แนวตั้งและแนวนอน 
3.1.1.4.3 การกอแนวตรงหรือแนวสลับแนวตามแบบกําหนด 
3.1.1.4.4 เวนระยะหางระหวางแถวปูนกอ รอบกอนอิฐ กางประมาณ 1-1.5 ซม. ลึก            

1 ซม. ใหเทากันแตงรองใหประณีตสวยงาม 
3.1.1.4.5 เม่ือกอแลวตองรีบทําความสะอาดผิวทันที อยาปลอยใหนํ้าปูนที่เปอนผิวแหง 
3.1.1.4.6 การตัด ตองตัดใหเรียบรอย 
3.1.1.4.7 ผนังที่กอเสร็จใหม หามหระทบกระเทือน อยางนอย 24 ชั่วโมง 

3.1.1.5 ปูนกอ 
สวนผสม  -  ใชปูนซีเมนต 1 สวน ตอทราย 3 สวน และน้ําในปริมาณเพื่อทํางานได          

หามผสมเกิน 1 ชั่วโมง 
 - หรือใชปูนกอสําเร็จรูปแทนได โดยปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิต 

3.1.1.6 การตกแตงผิว 
3.1.1.6.1 การฉาบปูนเรียบ 

- ผนังอิฐหรือคอนกรีตบล็อกที่กอไวแลว ตองรดน้ําใหทั่วกอนฉาบ 
- คอนกรีตที่จะฉาบปูนตองสกัดผิวใหขรุขระกอน แลวลางผิวใหสะอาด             

ทาดวยน้ําปูนกอน 1 ครั้ง หรือสลัดปูนทรายที่มีสวนผสมของปูนซีเมนตในอัตราสวน 1 : 1 
3.1.1.6.2 สวนผสมปูนฉาบ 

- ผนังภายนอก ปูนซีเมนต 1 สวน ปูนขาว 1 สวน หรือนํ้ายาผสมปูนฉาบ 
ทรายหยาบหรือทรายละเอียด 5 สวน 

- ผนังภายใน ปูนซีเมนต 1 สวน ปูนขาว 1 สวน หรือนํ้ายาผสมปูนฉาบ  
ทรายหยาบหรือทรายละเอียด 6 สวน 

- หรือใชปูนฉาบสําเร็จแทนได โดยปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิต 
3.1.1.6.3 วิธีการฉาบปูน 

-  การเตรียมวัสดุ ใหผสมปูนขาว ทรายและน้ํา หมักไวไมนอยกวา 3 วัน            
กอนนํามาใชงาน ปริมาณน้ําที่ผสมตองไมมากจนเกินไป 

- การเตรียมสถานที่ กอนลงมือฉาบปูนตองพนน้ําใหความชื้นแกผิวหนาที่จะ
ฉาบทุกครั้ง เพ่ือลดอัตราการดูดซึมนํ้าของปูนฉาบ การทดสอบอัตราการดูดซึมน้ี ใหทดสอบโดยขีดวงกลม
เสนผาศูนยกลางประมาณ 1 น้ิวบนสวนที่จะฉาบปูน แลวหยดน้ํา 24 หยด ในวงกลมนั้น จับเวลาตั้งแตเร่ิมหยด 
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ถาน้ําถูกดูดซึมหมดภายใน 2 1/2 นาที แสดงวาความชื้นยังไมเพียงพอ ตองเพ่ิมความชื้นอีก ในกรณีที่จะตอง
ฉาบปูนบนกรอบไมหรือโลหะบางสวน ใหใชลวดตาขายขึงบนผิวหนา ยึดตรึงใหแนนเสียกอนจึงฉาบปูนทับ  
การฉาบปูนทุกครั้งตองจัดทําแนวและระดับมาตรฐานกอนทุกครั้ง 

- การฉาบปูนผิวคอนกรีต วนที่เปนทองพ้ืนและทองคาน จะตองกะเทาะ 
ผิวหนาคอนกรีตกอนที่จะฉาบทุกครั้ง 

- การฉาบปูน 
- การฉาบปูนทั้งหมด เม่ือฉาบครั้งสุดทายเสร็จเรียบรอยแลวผิวตองเรียบ           

ไมเปนลูกคลื่น ไดด่ิงไดระดับทั้งแนวนอนและแนวตั้ง มุมทุกมุมตองไดฉาก (เวนแตที่ระบุไวเปนพิเศษในแบบ
รูปและรายการละเอียด) ถาแบบรูปและรายการละเอียดมิไดระบุลุกษณะการฉาบปูนเปนอยางอ่ืนใหถือวาเปน
ฉาบเรียบทั้งหมด 

- การบมผิว เม่ือฉาบปูนเสร็จใหมๆ จะตองบมผิวใหมีความชื้นอยูตลอดเวลา 
พยายามหาทางปองกัน และหลีกเลี่ยงมิใหถูกแสงแดดโดยตรง หรือมีลมพัดจัด การบมผิวน้ีใหผูรับจางถือเปน
สิ่งสําคัญที่จะตองใหการดูแลเปนพิเศษดวย 

- การซอมผิวปูนฉาบ ผิวปูนที่แตกราว และผิวปูนที่ไมจับกับผนังภายหลัง 
การฉาบปูนแลว ใหทําการซอมโดยสกัดปูนฉาบเดิมออก กวางไมนอยกวา 0.10 เมตร ทําผิวเดิมใหขรุขระ             
ลางสะอาด แลวฉาบปูนใหม ผิวปูนที่ฉาบใหมจะตองเรียบเปนเนื้อเดียวกันกับผิวเดิม 

- บัวนํ้าหยด การฉาบปูนใตกันสาด หรือชายคาที่เปน ค.ส.ล. ทั้งหมดใหเซาะ
รองบัวน้ําหยด กวางประมาณ 10 มิลลิเมตร ลึกประมาณ 5 มิลลิเมตร หางจากขอบดานนอกโดยรอบ 50 
มิลลิเมตร ยกเวนจะระบุเปนอยางอ่ืนในแบบ 

หมายเหตุ การฉาบปูน ควรหลีกเลี่ยงการฉาบปูนดานที่มีแสงแดดแผดกลา ซ่ึงจะเผาให
นํ้าปูนระเหยแหงเร็วกวาปกติ เชน เชาควรฉาบดานทิศตะวันตก บายควรฉาบดานทิศตะวันออก เปนตน 

3.1.1.6.4 การฉาบทรายลาง กรวดลาง หรือหินลาง 
- ตองเปนทราย หรือกรวดที่สะอาดขนาดตามกําหนด 
- ปูนซีเมนตผสม ซิลิกาซีเมนต เชน ตราเสือ ตรางูเหา 
- ความหนาของผิวประมาณ 1 ซม. 

ขอควรระวังในการทําทรายลาง กรวดลาง หรือหินลาง 
- ตองฉาบผิวใหไดดิ่ง ฉาก และสะอาดปราศจากสิ่งสกปรกตางๆ ผนังตอง

เรียบเสมอ ไมมีรอยกะเทาะหรือแตกรา จึงทําการฉาบผิทรายลาง กรวดลาง หรือหินลาง ตามกรรมวิธีตอไป 
- ถาผนังกวางมาก ใหแบงทําเปนสวนๆ โดยมีไมแบงแนวคั่นไว เน้ือผิวฉาบ

แหงดีแลว จึงเอาแนวคั่นออก 
- ผิวหนาทรายลาง กรวดลาง หรือหินลาง ตองไมแตกราวหรือโปงพอง 
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3.1.2 การบุผิวหนังกออิฐ คอนกรีตบล็อก ผนังคอนกรีต 
3.1.2.1 กระเบื้อง  

 -  กระเบื้องดินเผาไฟแรงสูง เคลือบผิวและไมเคลือบผิว 
  - กระเบื้องดินเผาปรับระดับ 
  -  กระเบื้องเซรามิค 
  - กระเบื้องโมเสด 
 3.1.2.1.1 กรรมวิธีในการบุกระเบื้อง 
  - ตองฉาบปูนทรายหยาบใหพ้ืนผิวไดแนวดิ่ง ฉาก กอนบุกระเบื้อง 
   (หามใชวิธีการบุกระเบื้องดวยการบุแบบซาลาเปา) 
  -  ใหยึดกระเบื้องดวยกาวซีเมนตหรือนํ้าปูนเขมขน 
  - กระเบื้องตองแชอยูในน้ําสะอาดใหอ่ิมตัวกอน 
  - การบุกระเบื้องตองไดแนวสวยงามไดฉาก ทําดวยฝมือประณีตตลอดทั้งผืน

ใหถูกตองตามหลักวิชาการ 
  - เม่ือบุกระเบื้องแลว ตองทําความสะอาดผิวกระเบื้องทันที อยาปลอยทิ้งไว

จนแหง 
  - การตัดกระเบื้องตองตัดดวยเครื่องมือ ขอบที่ขรุขระใหขัดจนเรียบ 
  - เวนแนวรอยตอระหวางแผนใหเทากัน ประมาณ 1-3 มม. ยาแนวรอยตอ

ผสมสีใหกลมกลืนกับสีกระเบื้อง หรือตามที่กําหนดในแบบรูปและรายการละเอียด 
  - กระเบื้องดินเผาไมเคลือบ ถาแบบรูปและรายการละเอียดไมกําหนด การ

เคลือบผิว ใหเคลือบสารกันตะไครนํ้าและเชื้อรา 
3.1.2.2 การบุหินออน หินแกรนิต หินทราย 

3.1.2.2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
 หินออน หินแกรนิต หินทราย ตองเปนหินที่มาจากแหลงกําเนิดเดียวกัน มีพ้ืน 

และลายเปนชนิดเดียวกัน ยกเวนแบบรูปและรายการละเอียดกําหนดไวเปนตางชนิดกัน 
3.1.2.2.2 กรรมวิธีในการติดตั้ง 

 - การติดตั้งโดยใชกาวซีเมนตประเภทที่ใชติดตั้งเพ่ือการนี้โดยเฉพาะหรือปูน
ทราย ใชสําหรับการติดตั้งบนผนังที่มีการติดตั้งระดับความสูงไมเกิน 2.50 เมตร และคามกางของผนังไมเกิน             
3 เมตร 

 - การติดตั้งระบบ Dry Process เปนการติดตั้งที่มีสวนประกอบในการยึดแผน
หิน เชน ตะขอยึดซึ่งมีคุณสมบัติไมเปนสนิม ตามกรรมวิธีติดตั้งตามหลักวิชาชางใชกับผนังภายนอก และผนัง
ภายในที่มีระดับความสูงเกิน 2.50 ม. และความกวางของผนังเกิน 3 ม. ผูรับจางตองทําแบบรูปขยาย
รายละเอียดขณะกอสราง (Shop Drawing) แสดงขนาดวิธีและอุปกรณติดตั้งมาเพื่อขออนุมัติกอนการติดตั้ง 

 - การติดตั้งรอยตอตองชนสนิท และยาแนวกันน้ําซึมเขาตามแนวรอยตอให
เรียบรอย 
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3.1.3  ผนังคอนกรีตมวลเบา 
       การติดตั้งคอนกรีตมวลเบา ปูนที่ใชกอและฉาบ ตองเปนปูนสําหรับกอและฉาบ สําหรับคอนกรีต
มวลเบาโดยเฉพาะ หามใชปูนทรายโดยทั่วไปกอและฉาบ 

 
3.1.4 ผนังสําเร็จรูป 

3.1.4.1  ผนังคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป (Precast) 
 - ชิ้นสวนงานหลอผนังคอนกรีตสําเร็จรูปตองมีความประณีต เรียบรอย ถูกตองตาม

รูปแบบ สถาปตยกรรมทั้งรูปรางและวัสดุ 
 - สําหรับผนังคอนกรีตสําเร็จรูปที่ใชเปนผนังกั้นระหางภายนอก และภายในอาคาร

รอยตอระหวางแผน ตองยาดวยวัสดุสําหรับยาแนวโดยเฉพาะ เพ่ือปองกันนํ้าซึมเขารอยตอระหวางแผน 
 - ผนังคอนกรีตสําเร็จรูปตองติดตั้งโดยชางผูชํานาญโดยเฉพาะ และตองติดตั้งใหไดแนว

ระดับที่เรียบรอยสวยงามถูกตองตามรูปแบบ ทั้งแนวนอนและแนวดิ่ง 
 - รอยตอเชื่อมของการติดตั้ง ตองฉาบปดทับใหเรียบรอย ไมใหเห็นรอยเชื่อมของการ

ติดตั้ง โดยผูรับจางตองเขียนแบบ SHOP DRAWING แสดงแบบติดตั้งใหคณะกรรมการตรวจการจางพิจารณา
กอนดําเนินการ 

3.1.4.2 ผนังกั้นหองภายในสําเร็จรูป 
 ใหติดตั้งตามกรรมวิธีของผูผลิต หรือตามที่ระบุไวในแบบรูป และรายการละเอียด 
 

3.1.5 ผนังเบากั้นหองภายในชนิดใชโครงเครา 
- ผนังยิปซ่ัมบอรด 
- ผนังอคูสติกบอรด 
- ผนังไมอัด 
- ฯลฯ 
ใหติดตั้งตามกรรมวิธีของผูผลิต หรือตามที่ระบุไวในแบบรูป และรายการละเอียด 

3.1.6  ผนังที่ใชวัสดุพิเศษที่นอกเหนือจากที่กลาวเบื้องตน เชน curtain wall, อลูมิเนียมคอมโพสิท ฯ 
ใหผูรับจางเสนอตัวอยาง รายละเอียดการติดตั้งพรอมเขียนแบบ SHOP DRAWING ใหคณะกรรมการตรวจการ
จางพิจารณากอนดําเนินการติดตั้ง 
 

3.2  งานผิวพื้น 
 ขอบเขต 
  ในงานนี้จะกลาวถึงขั้นตอน รายละเอียด การดําเนินงานจัดทําผิวพ้ืนชนิดตางๆ 
   3.2.1  งานหินขัด, หินลาง, กรวดลาง, ทรายลาง 
   3.2.1.1  ขอปฏิบัติทั่วไป 
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    3.2.1.1.1 ผูรับจางตองใชชางฝมือที่มีความสามารถและความชํานาญโดยเฉพาะมา
ดําเนินการ 
    3.2.1.1.2 ผูรับจางตองจัดเตรียมงานลวงหนาใหมีระยะเวลาจัดทําที่เหมาะสม ระหวาง
การจัดทําตองปองกันและระมัดระวังมิใหเปอนผนังหรือสวนอ่ืนๆ ของอาคาร รวมทั้งการปองกันมิใหรางระบาย
นํ้าตางๆ อุดตัน 
    3.2.1.1.3 ผูรับจางตองจัดทําแผนตัวอยางหินขัด หินลาง ตามรายละเอียดที่สถาปนิก 
ผูออกแบบกําหนดมาใหคณะกรรมการตรวจการจางพิจารณา เม่ือเห็นชอบแลวจึงจะดําเนินการจัดทําในสถานที่
กอสรางตอไปได ขนาดของตัวอยาง ตองมีขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 15 เซนติเมตร หรือไมนอยกวา 
15x15 เซนติเมตร และระบุรายละเอียดของสวนผสมไว 
    3.2.1.1.4 กรณีที่หินขัด หินลาง ที่ทําเสร็จแลวมีรอยดาง แตกวางหรือเม็ดหินกระจายตัว
ไมสมํ่าเสมอกัน ผูรับจางตองแกไขโดยสกัดออกแลวทําใหมทั้งชอง คาใชจายและเวลาที่เพ่ิมขึ้นเปนความ
รับผิดชอบของผูรับจาง 
   3.2.1.2 วัสดุ 
    3.2.1.2.1 หิน ใหใชชนิด ขนาด และสวนผสมตามที่กําหนดใหเฉพาะแหงตามแบบรูป
แบะรายการละเอียดที่ใชตองสะอาดปราศจากเศษดิน ฝุน หรือวัสดุชนิดอ่ืนเจือปน ในกรณีที่พ้ืน 
หินขัดแบบรูปและรายการละเอียดไมไดกําหนดไว ใหใชหินเกล็ดเบอร 3 
    3.2.1.2.2 สีผสม ใชสีฝุนสําหรับผสมกับปูนซีเมนตโดยเฉพาะ สวนความออนแกของสี
เปนไปตามที่สถาปนิกผูออกแบบกําหนด 
                                 3.2.1.2.3 นํ้าที่ผสมตองใสสะอาดปราศจากน้ํามัน กรด ดาง และสิ่งสกปรกเจือปน 
    3.2.1.2.4 เสนแบงหินขัด ใหใชชนิด ขนาดตามแบบรูปละรายการละเอียดกรณีที่มิไดระบุ
ไว ใหใชเสนทองเหลืองขนาด 4 มม. แบงหินขัดไมเกิน 4 ตารางเมตร ผูรับจางตองนําเสนอแบบรูปรายละเอียด
ขณะกอสราง (Shop Drawing) ใหคณะกรรมการตรวจการจางพิจารณากอนดําเนินการ 
    3.2.1.2.5 เสนแบงหินลาง ใหใชชนิด ขนาด และผังตามที่กําหนดใหเฉพาะแหง กรณีที่
ไมไดระบุไว ใหเวนรองกวาง และลึกเทากับ 10x10 มิลลิเมตร โดยใชไมระแนงเปนเสนแบง ผูรับจางตอง
นําเสนอแบบรูปรายละเอียดขณะกอสราง (Shop Drawing) ใหคณะกรรมการตรวจการจางพิจารณากอน
ดําเนินการ 
   3.2.1.3 หินขัดกับที่ 
    3.2.1.3.1 การติดตั้งเสนแบงแนวหินขัด ใหติดตั้งตามแบบรูปและรายการละเอียดการตอ
เสนแบงใหตอชนกัน ณ ที่จุดตัดระหวางเสนขวางกับเสนนอน ตองตอชนกันอยางประณีต เวนแตแบบระบุเปน
อยางอ่ืน เชน การเชื่อมตอตองเชื่อมใหเรียบรอย ระดับของเสนแบงหินขัดตองเทากับระดับของผิวหินขัด 
    3.2.1.3.2 การเตรียมผิวพ้ืนผูรับจางตอเทปูนทรายรองพื้นบนผิวพ้ืนที่จะทําหินขัด โดยใช
สวนผสมปูน 1 สวน ตอทราย 3 สวน ขณะที่ปูนทรายรองพื้นเริ่มแข็งตัว ใหขีดบนผิวหนาใหเปนรองทั้งตามแนว
ขวางและแนวนอน 
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    3.2.1.3.3 หินเกล็ดกับปูนซีเมนตขาวและน้ําจะตองเหมาะสมกัน เม่ือขัดผิวแลวหินเกล็ด
จะตองอยูชิดกันมากที่สุดและสม่ําเสมอกันทั่วทั้งพ้ืนในกรณีที่กําหนดใหใชเม็ดหินหลายขนาดชนิดผสมกัน ผูรับ
จางตองผสมหินเกล็ด แตละขนาดและชนิดใหคลุกเคลาและกระจายอยางสม่ําเสมอ 
     ภาชนะที่ใชผสมตองไมมีรูร่ัว สะอาดปราศจากสิ่งสกปรก และสนิมเจือปน 
     การผสมใหตวงสวนผสมใหคงที่และกะปริมาณใหเพียงพอสําหรับเทเต็มชอง
แบงและใชใหหมดภายใน 30 นาที หามเทหยุดกลางชองแบงโดยเด็ดขาด เพราะอาจทําใหเกิดรอยตอจนทําให
ดางไดงาย หามนําหินฝุนหรือวัสดุอ่ืนนอกจากกําหนดใหมาเจือปนโดยเด็ดขาด 
     หินขัดที่เทเสร็จใหมๆ ตองปลอยใหแข็งตัวอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือปองกันการ
แตกราวเมื่อขัดผิวหนาครั้งแรกจนเห็นเม็ดหินเต็มขนาดและไดระดับแลว ใหใชปูนซีเมนตขาวผสมสีเหมือนกับ
เน้ือหินขัดปาดอุดรู แตงผิวหนาอีกครั้ง ปลอยทิ้งไวใหปูนซีเมนตแข็งตัวไมนอยกวา 3 วัน แลวจึงขัดตกแตงผิ
หนาและลงขี้ผึ้งขัดมัน หามใชนํ้ามันพืชโดยเด็ดขาด หินขัดที่ทําเรียบรอยแลวตองเรียบเปนมันๆ ไดระดับ เม็ด
หินกระจายอยางสม่ําเสมอ สีไมดาง ไมมีวัสดุอ่ืนนอกจากที่กําหนดไวเจือปน ผิวหนาไมแตกลายงา กะเทาะ 
หรือแตกราว 
   3.2.1.4 หินขัดสําเร็จรูป 
    3.2.1.4.1 การเตรียมผิวพ้ืน ใหปฏิบัติทํานองเดียวกับการเตรียมผิวเพ่ือทําพื้น 
หินขัดกับที่ ผูรับจางตองตั้งและถายระดับโดยใชเสนเอ็น, สายยาง พรอมจัดแนวแผนหินขัดและหาแนว
จุดเริ่มตนการปู กอนทําการติดตั้งใหผูรับจางเสนอ แบบรูปขยายรายละเอียดขณะกอสราง (Shop Drawing) 
รูปแบบการปู ตอคณะกรรมการตรวจการจาง 
    3.2.1.4.2 ใหเทปูนทรายเต็มพ้ืนที่สวนที่จะปูแผนหินขัด การปูแผนหินขัดใหปูบนผิว
ขณะที่ปูนทรายยังไมแหง (แบบเปยก) 
    3.2.1.4.3 เม่ือปูเสร็จใหทิ้งไว 1 วันกอนทําความสะอาด แลวจึงโปวดวยซีเมนตขาวและ
ทิ้งไว 2 วัน จึงเริ่มขัดหยาบ สวนใดทีไมเรียบรอยใหโปวปูนทิ้งไวอีก 1 วัน จึงจะเริ่มขัดรายละเอียดจนถึง
ขั้นตอนสุดทาย ทิ้งใหแหงประมาณ 3 วัน กอนลงขี้ผึ้งขัดมัน (หามใชนํ้ามันพืช) และขัดเงาดวยเครื่องแปรงปน 
   3.2.1.5 หินลาง, ทรายลาง, กรวดลาง 
    3.2.1.5.1 ใหปฏิบัติทํานองเดียวกับการทําหินขัด ในกรณีที่พ้ืนที่ใหญๆ หากแบบรูปและ
รายการละเอียดมิไดระบุไว ตองติดตั้งไมแนวแบงพ้ืนที่ เพ่ือใหการทํางานสะดวกยิ่งขึ้น โดยใชไมแนวหนาตัดรูป
สี่เหลี่ยมคางหมู ขนาดกวางประมาณ บน 1.5 ซม. ลาง 1 ซม. และหนา 1 ซม. เพราะจะงายเวลางัดไมแนวออก
และปองกันการแตกราวของพื้นและเพ่ือจัดแบงพ้ืนที่ทํางานใหเหมาะกับเวลาและกําลังคน ผูรับจางตองทํางาน
ใหแลวเสร็จใน 4 ชั่วโมง ในแตละผืน นับจากเร่ิมผสมวัสดุจนกระทั่งลางผิวเสร็จ เพ่ือไมใหนํ้าปูนที่ผิวหนา
แข็งตัวจะลางผิวไดยาก (ปูนซีเมนตเริ่มกอตัวเม่ือเลย 4 ชั่วโมง) 
    3.2.1.5.2 กรณีแบบรูปกําหนดใหผัง เสนทองเหลือง  หรือ  P.V.C ใหทําแบบรูป
รายละเอียดขณะกอสราง (SHOP DRAWING) เสนอรูปแบบ การวางเสนทองเหลือง หรือ PVC เสนอตอ
คณะกรรมการตรวจการจางเห็นชอบกอนดําเนินการ 
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  3.2.2 งานปูกระเบื้องยางแผน 
   3.2.2.1 การเตรียมผิวพ้ืน 
    ตองทําความสะอาด ผิวพ้ืนคอนกรีตใหปราศจากฝุนผง คราบน้ํามันและสกัดเศษปูน
ทรายที่เกาะแข็งอยูออกไปใหหมด ลางทําความสะอาดดวยนํ้า แลวทาดวยน้ําปูนขนๆ กอนน้ําปูนแหงใหเทปูน
ทรายรองพื้นอัตราสวนปูนซีเมนต 1 สวนตอทรายหยาบ 3 สวน ปรับใหไดระดับที่ระบุในแบบรูปและรายการ
ละเอียด โดยลดระดับเอความหนาของกระเบื้องยาง แตงผิวพ้ืนปูนทรายใหเรียบ แลวขัดมันผิวใหเรียบรอย 
โดยเฉพาะตามมุมพ้ืนและขอบตางๆ ตองไมเปนคลื่นเปนแองใดๆ ทั้งสิ้น ทิ้งใหพ้ืนแหงสนิท ทําความสะอาดให
เรียบรอยและไดรับการตรวจพิจารณาจากผูควบคุมงานแลว จึงจะทําการปูกระเบื้องยางได 
   3.2.2.2 การดําเนินงาน 
    3.2.2.2.1 กาวที่ใชยึดกระเบื้องยาง ใหใชกาวประเภท Polyvinyl Acetate (กาวขาว) 
    3.2.2.2.2 การปูกระเบื้องยางตองใชชางที่ มีฝ มือประณีต และมีประสบการณมา
ดําเนินการ แนวรอยตอตางๆ ตองตรงกันตลอด พ้ืนที่ที่ทําการปูกระเบื้องยางเสร็จแลวตองบดทับดวยลูกกลิ้ง 
ซ่ึงมีนํ้าหนักประมาณ 50 กิโลกรัม บดทับทันทีหลังจากปูเสร็จใหมๆ  
    3.2.2.2.3 ถาจําเปนตองทําคามสะอาดทันทีหลังจากปูเสร็จใหมๆ ใหใชผาชุบนํ้าสบูบิดให
แหงเช็ด สวนรอยกาวเปอนใหใชผาชุบนํ้ามันกาดผสมน้ําเช็ดออกอยางประณีต 
    3.2.2.2.4 ตองปลอยใหมีการระบายอากาศที่ดีและมีการปองกันการพองตัวหรือหลุดรอน 
หากเกิดการพองตัวหรือหลุดรอน ผูรับจางตองรื้อทั้งหมดและทําการปูใหมใหเรียบรอย คาใชจายและเวลาที่
เพ่ิมขึ้นผูรับจางตองรับผิดชอบ 
    3.2.2.2.5 การทําความสะอาดและเคลือบผิว หลังจากปูแลว 7 วัน ตองทําความสะอาด
เช็ดดวยผาชุบนํ้าสบู และเคลือบผิวดวยขี้ผ้ึงขัดมันชนิดน้ํา ซ่ึงเปนผลิตภัณฑของผูผลิตกระเบื้องยางอยางนอย 
2 เที่ยว 
 
  3.2.3  งานปูกระเบื้องยางชนิดมวน 
   3.2.3.1 การเตรียมผิวพ้ืน, การดําเนินงาน และการทําความสะอาด, เคลือบผิว ใหปฏิบัติทํานอง
เดียวกับการปูกระเบื้องยางชนิดแผน 
   3.2.3.2 กรณีแบบรูปและรายการละเอียดไมไดกําหนดรายละเอียดการปูตอชน ผูรับจางตองปูตอ
ชนดวยกรรมวิธีเชื่อมรอนดวยเสนเชื่อม (WELDING ROD) หามปูตอชนเหมือนกระเบื้องยางแผนที่ไปเด็ดขาด 
 
  3.2.4 งานผิวปูนทรายขัดมัน, ขัดหยาบ 
   3.2.4.1 งานผิวปูนทรายขัดมัน ดําเนินการทําความสะอาดพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก แลวเทปูน
ทรายรองพื้นอัตราสวนปูนซีเมนต 1 สวนตอทรายหยาบรอน 3 สวนใหไดระดับตามที่ระบุใหแบบรูปและรายการ
ละเอียดแตงผิวพ้ืนปูนทรายใหเรียบ โรยผงปูนซีเมนตใหทั่วถึงแลวขัดผิวมันใหเรียบรอยโดยเฉพาะตามมุมพ้ืน 
และขอบตางๆ พ้ืนผิวขัดมันเม่ือทําเสร็จแลวตองไมเปนคลื่นเปนแองหรือพองตัวใดๆ ทั้งสิ้น แลวทําการบมเปน
เวลา 7 วัน 
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   3.2.4.2 งานผิวปูนทรายขัดหยาบ เม่ือผูรับจางเทคอนกรีตปรับแตงผิวหนาใหเรียบดีแลว ขณะที่
คอนกรีตหมาดๆ อยูใหขัดแตงดวยเกรียงไมใหเรียบรอยไมเปนแอง ไมเปนคลื่น แลวจึงทําการบมผิวหนา
คอนกรีตตามที่กําหนด 
 
  3.2.5 งานปูกระเบื้องเคลือบ หรือกระเบื้องเซรามิค 
   3.2.5.1 การเตรียมผิวพ้ืน 
    ผิวพ้ืนคอนกรีตตองทําความสะอาดใหปราศจากฝุนผล คราบน้ํามันและสกัดเศษปูนทราย
ที่เกาะแข็งอยูออกใหหมดลางทําความสาดดวยน้ํา แลวทาดวยน้ําปูนขนๆ 
   3.2.5.2 การดําเนินงาน 
    กอนน้ําปูนแหงใหเทพื้นปูนทรายอัตราสวนปูนซีเมนต 1 สวน ตอทรายหยาบ 3 สวน 
ปรับผิวใหมีความเอียงลาดไปยังจุดระบายน้ําแตงผิวใหเรียบแลวขูดใหเปนรอยหยาบ ทิ้งไวใหแข็งตัวแลทําการ
ปูกระเบื้องโดยใชป ูนสําหรับปูกระเบื้อง หรือ กาวซีเมนตเปนตัวยึด กระเบื้องที่ใชตองแชนํ้าใหอ่ิมตัวเสียกอนจัด
วางแผนใหปูไดพอดีตามความเห็นชอบของผูควบคุมงาน กดและเคาะแผนกระเบื้องใหสนิท โดยไมใหมีโพรง
อากาศ จัดแตงแนวใหตรงกันทุกดาน ขอบมุมตางๆ ตองลบมุมกระเบื้อง 45 องศา หรือตามที่ผูควบคุมงาน
เห็นชอบแลวประกบกันไดแนบสนิทเรียบรอย ทิ้งใหแหงโดยไมใหไดรับนํ้าหนักเปนเวลา 48 ชั่วโมง จึงยาแนว
รอยตอดวยปูนซีเมนตขาวผสมสีกลมกลืนกับสีกระเบื้องจากนั้นทําความสะอาดใหปราศจากคราบปูน หรือรอย
สกปรกตางๆ ทิ้งไวใหแหงสนิท จึงลงขี้ผึ้งขัดใหทั่วผิวอยางนอย 1 ครั้ง กรณีแบบรูปและรายการละเอียดกําหนด
สียาแนวใหผูรับจางดําเนินการตามแบบรูปและรายการละเอียด 
   3.2.5.3 รายละเอียดวัสดุ 
    กําหนดใหใชกระเบื้องเกรด A สีตามระบุในแบบรูปและรายการละเอียด กรณีที่ไมได ระบุ
ผูรับจางตองจัดสงตัวอยางใหคณะกรรมการตรวจการจางอนุมัติกอนการติดตั้ง 
 
  3.2.6 พื้นปูหินออน, หินแกรนิต,ฯลฯ 
   ใหดูรายละเอียดในแบบรูปลุรายการละเอียด ผู รับจางตองจัดสงตัวอยาง, แบบรูป ขยาย
รายละเอียดขณะกอสราง (Shop Drawing) รายละเอียดการปู, การเขามุม, การจัดวางรูปแบบการปูเสนอตอ
คณะกรรมการตรวจการจางกอนดําเนินการ 
 

3.3  งานผาเพดาน 
 ขอบเขต 
  ในงานนี้จะกลาวถึงรายละเอียดอุปกรณและวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับฝาเพดาน ยกเวนสวนที่กําหนดไวเปน
อยางอ่ืน 
  3.3.1 ขอปฏิบัติทั่วไป 
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   3.3.1.1 ผูรับจางตองทําการตรวจสอบแบบรูปและรายการละเอียดซึ่งเกี่ยวของกับงานฝาเพดาน 
เชน ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และระบบอ่ืนๆ เพ่ือเตรียมโครงสรางในการยึดฝาและระบบ
ที่เกี่ยวของเพ่ือเตรียมการประสานงานของระบบตางๆ ใหเหมาะสม เรียบรอยและแข็งแรง 
   3.3.1.2 ฝาเพดานภายในอาคารตองทําชองเปดปดไดอยางนอย 1 แหง มีขนาดชองกวางพอที่คน
จะเขาไปได ตําแหนงตามที่กําหนดไว หรือผูควบคุมงานจะกําหนดใหขณะทําการกอราง ยกเวนฝาเพดานที่
ถอดเขาออกได 
   3.3.1.3 ตําแหนงฝาเพดานที่ตองเปดเพื่อการดูแลรักษางานระบบตางๆ หากไมมีชองกวาง
พอที่จะใหคนเขาไปได ใหยึดเพดานดวยวัสดุ อุปกรณ ที่สามารถถอดฝาออกไดสะดวก และเรียบรอยสวยงาม 
   3.3.1.4 ระดับฝาเพดานและชองแสงอาจเปลี่ยนแปลงระดับความสูงต่ํา เพ่ือใหเหมาะสมกับ
ประโยชนตอการใชสอยและความเรียบรอยมากที่สุด ทั้งน้ีตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการ
จาง 
   3.3.1.5 ใหผูรับจางจัดเตรียมตัวอยางโครงคราวและฝาเพดานตามที่ระบุในแบบรูปและรายการ
ละเอียด รายการใหคณะกรรมการตรวจการจางตรวจสอบพิจารณากอนทําการติดตั้ง 
 
  3.3.2 โครงคราวฝาเพดาน 
   3.3.2.1 โครงคราวไม หากแบบรูปและรายการละเอียดมิไดกําหนด ใหใชไมเน้ือแข็งขนาด 1 
1/2”x3” ตีเปนตารางขนาดเกิน 0.60x0.60 เมตรยึดแขวนใหม่ันคงแข็งแรง ทาดวยน้ํายากันปลวก 
   3.3.2.2 โครงคราวโลหะแบบ T-Bar ในสวนที่ระบุใหใชคราวฝาเพดานแบบ T-Bar ขนาดของชอง
ฝาเพดานตามที่ระบุในแบบรูปและรายการละเอียด การเชื่อมตอ การชนมุม การชนผนังตองเรียบรอยและให
แบงแนวใหเหมาะสวยงามตามลักษณะของหอง ยึดโยงดวยลวดและชุดสปริงปรับระดับตามชนิดและขนาด
มาตรฐานของบริษัทผูผลิต หางกันทุกระยะไมเกิน 1.20 เมตร ฝาเพดานที่อยูภายนอกตองมี Clip Lock ปองกัน
แผนเผยอ ฝาสวนที่มีดวงโคมหรืองานระบบอ่ืนๆ โผลทะลุฝา ตองจัดวางตําแหนงของดวงโคมหรืองานระบบ
อ่ืนๆ ใหเขากับแนวของโครงคราว ในกรณีที่แบบไมระบุใหใชโครงเคราโลหะชุบสังกะสี หนาไมต่ํากวา 0.35 ม.
ม.หนาโครงเคลือบดวย EPOXY PRIMER และ POLYESTER สีขาวดาน การจัดแนวโครงคราว T- Bar ตอง
ไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจางกอนทําการติดตั้งอาคารซึ่งมีพ้ืนที่ของฝา
ที่ใชคราวฝาเพดานแบบ T-Bar ไมนอยกวา 500 ตารางเมตร (หรือตามที่คณะกรรมการตรวจการจาง
เห็นสมควร) ผูรับจางตองสงแบบรูปขยายรายละเอียดขณะกอสราง (Shop Drawing) ของฝาเพดาน ให
คณะกรรมการตรวจการจางพิจารณากอนทําการติดตั้ง 
 
   3.3.2.3 โครงคราวโลหะแบบตีฝาปด ใหเลือกใชโครงคราวชนิดนี้ตามที่ระบุในแบบรูปและ
รายการละเอียด และตามประเภทการใชงาน หากมิไดกําหนดเปนอยางอ่ืน ใหใชโครงคราวเหล็กชุบสังกะสี
ระบบ C-Line ความหนาไมต่ํากวา เบอร 24 ยึดโครงคราวดวยลวด และชุดสปริงปรับระดับ ตามชนิดและขนาด
มาตรฐานของบริษัทผูผลิต หรือแขวนดวยวัสดุโครงคราวหางกันทุกระยะไมเกิน 1.20 เมตร สวนที่มีดวงโคม
หรืองานระบบอ่ืนๆ โผลทะลุฝาใหเวนชองตามขนาดที่เหมาะสม การยึดแขวนกลองดวงโคมเปนไปตามกรรมวิธี
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ของระบบไฟฟา อุปกรณทั้งหมดรวมทั้งการติดตั้ง ใหปฏิบัติตามกรรมวิธีและขั้นตอนการติดตั้งของบริษัทผูผลิต 
โดยไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจาง 
   3.3.2.4 วัสดุฝา 
    3.3.2.4.1  ฝายิปซ่ัมบอรด ชนิดของยิปซ่ัมบอรดตามที่ระบุในแบบรูปและรายการ
ละเอียด หากไมไดกําหนดไวใหฝาภายนอกอาคารและภายในหองน้ําใหใชยิปซ่ัมบอรดชนิดกันความชื้น ฝาฉาบ
ปดรอยตอใหใหแผนยิปซ่ัมชนิดขอบลาด 4 ดานปดรอยตอดวยผาเทปและปูนยิปซ่ัม ตามกรรมวิธีของ
บริษัทผูผลิตรอยตอของแผนยิปซ่ัมตองเรียบสนิทไมเปนคลื่นลอน ความหนาของแผนยิบซ่ัมตามที่ระบุในแบบ 
หากไมไดกําหนดใหใชความหนา 9 มม. 
    3.3.2.4.2 ฝาแผนไฟเบอรซีเมนต ความหนาตามที่ระบุไวในแบบรูปและรายการละเอียด
หากไมไดกําหนดใหใชความหนา 6 มม. 
    3.3.2.4.3 แผนฝาดูดซับเสียง (Acoustic Board) ชนิดความหนาและการติดตั้งตามที่ระบุ
ไวในแบบรูปและรายการละเอียด ผูรับจางตองจัดหาวัสดุตัวอยางของแผนฝาดูดซับเสียงและอุปกรณการยึด
แผนรวมถึงโครงคราวมาใหคณะกรรมการตรวจการจางตรวจสอบพิจารณาและอนุมัติกอนที่จะนําไปใชงาน 
    3.3.2.4.4 แผนฝาอลูมิเนียม (Aluminium Ceiling) ชนิดของวัสดุแบบรูปขนาดและ
รายละเอียดอ่ืนๆ เปนไปตามขอกําหนดในแบบรูปและรายการละเอียด ในกรณีที่กําหนดใหเคลือบสี ของวัสดุ
ตองเคลือบจากโรงงานผูผลิต การติดตั้งใหปฏิบัติตามกรรมวิธีและขั้นตอนการติดตั้งของบริษัทผูผลิต 
ผูรับจางตองจัดหาวัสดุตัวอยางของแผนฝาอลูมิเนียม และอุปกรณการยึดแผนรวมถึงโครงคราว มาให
คณะกรรมการตรวจการจางตรวจสอบพิจารณาและอนุมัติกอนที่จะนําไปใชงาน 
 

3.4  งานหลังคา 
 ขอบเขต 
  ในงานนี้กลาวถึง ขั้นตอนการกอสรางหลังคา รางน้ํา และสวนประกอบ ถาแบบรูปและรายการละเอียด
ไมไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ใหปฏิบัติตามกรรมวิธีในรายการนี้ 
  3.4.1 การมุงหลังคา 
   3.4.1.1 กระเบื้องไฟเบอรซีเมนตแผนลอนชนิดตางๆ ใหมุงซอนกันไมต่ํากวา 0.20 ม. บนลอน
จะตองยึดดวยตะปูเกลยีวอาบสังกะสี หรือสลักเกลียวอาบสังกะสีมาตรฐาน (ยกเวนแบบรูป และรายการละเอียด
ระบุไวเปนอยางอ่ืน) ที่ผลิตขึ้นสําหรับมุงกระเบื้องชนิดนี้โดยเฉพาะ แผนละ 2 จุด หามมุงดวยขอยึดโดย
เด็ดขาด ตะปูเกลียว หรือสลักเกลียวที่ยึดกระเบื้องตองมีความยาวที่เหมาะสมไมสั้นหรือยาวจนเกินไปการขัน
ตะปูยึดกระเบื้องตองไมแนนจนเกินไป เพ่ือใหกระเบื้องขยับตัวไดเล็กนอยเม่ือไดรับความรอนจากแสงแดด 
    กระเบื้องที่มุงซอนกันตองตัดดวยมุมเลื่อยหรือเครื่องมืออยางคม การมุงกระเบื้องใน
ระดับแนวเดียวกันใหลอนคว่ําของกระเบื้องดานขางครอบบนลอนหงายตามทิศทางที่ฝนสาด เพ่ือปองกันลมพัด
เอาน้ําฝนยอนเขามาตามแนวรอยตอระหวางกระเบื้องดานขาง ครอบสันกระเบื้องและตะเฆสันใหใชครอบ
มาตรฐานที่เหมาะสมกับความลาดชันของหลังคานั้นๆ 

HP
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วัสดุฝ้าเพดาน
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    การมุงกระเบื้องหลังคาลอนสุดทายของกระเบื้องแผนริมสุดดานขางตองเปนลอนคว่ําเพื่อ
ปองกันฝนสาดกระเบื้องชายคา และปลายกระเบื้องตองยื่นจากริมนอกเชิงชายไมนอยกวา 0.20 ม. 
    ในกรณีที่หลังคาชนกับกําแพงใหหลอคานทับหลังคอนกรีตเสริมเหล็กยื่นคลุมกระเบื้อง
จนน้ําฝนไมอาจไหลยอนเกิดรั่วซึมไดถาชนกับผนังไมใหใชแผนเหล็กอาบสังกะสี หนา 0.60 มิลลิเมตร (เบอร 
24) สอดใตผนัง ยื่นปดลอนกระเบื้องใหเรียบรอย (ยกเวนแบบรูปและรายการละเอียดระบุไวเปนอยางอ่ืน) 
   3.4.1.2 กระเบื้องคอนกรีต 
    ใหติดตั้งตามมาตรฐานและกรรมวิธีของบริษัทผูผลิต อุปกรณหลังคาตางๆ เชน อุปกรณ
ยึดแผนกระเบื้อง แผนปดเชิงชาย ฯลฯ ใหใชผลิตภัณฑเดียวกับกระเบื้องมุงหลังคา โดยตองจัดระยะระแนง            
ที่แถวแรกบริเวณเชิงชาย, แถวอ่ืนๆ ในผืนหลังคาและแถวคูบนสุดบริเวณสันหลังคา ใหถูกตองตามประเภท
ของกระเบื้องแตละชนิด 
    กระเบื้องสวนที่จําเปนตองตัด ใหตัดอยางประณีต ไมบิ่นหรือแตกหัก ครอบหลังคา
ประเภทตางๆ ใหใชผลิตภัณฑเดียวกับกระเบื้องมุงหลังคา หามใชวิธีการปนปูนปดทับสันหลังคา การติดตั้ง
ครอบสันหรือตะเฆ ใหปฏิบัติตามมาตรฐานของผูผลิตอยางเครงครัด 
    ในบริเวณที่เปนจุดตอในผืนหลังคา เชน บริเวณปนลมชนตะเฆสันบริเวณสันหลังคาชน
หัวตะเฆรางน้ํา บริเวณตะเฆสันชนปกคสล. เปนตน ตองปองกันการรั่วซึมตามมาตรฐานและกรรมวิธีของ
บริษัทผูผลิต หามใชวิธีการยารอยตอในบริเวณดังกลาวดวยปูนทรายเพียงอยางเดียว 
    ใหแตงสีบริเวณที่เปนรอยตัดกระเบื้องตะเฆราง ตามแนวปูนใตครอบหรือบริเวณที่ยาปูน
ทราย เปนตน โดยเลือกใชสีเดียวกับกระเบื้องทาใหกลมกลืนกัน ในกรณีกระเบื้องหรือครอบหลังคาเปรอะเปอน 
ใหทําความสะอาดตามความเหมาะสม หามใชสีทาทับบนกระเบื้องหรือครอบหลังคาที่เลอะนั้นโดยเด็ดขาด 
   3.4.1.3 หลังคาเหล็กเคลือบรีดลอน 
    แผนหลังคาทําดวยแผนเหล็กกลาที่มีความแข็งแกรงสูง (Hi-Tensile Steel) 
    การติดตั้งใหเปนไปตามมาตรฐานและกรรมวิธีของบริษัทผูผลิต โดยแผนหลังคาตองมี
ความยาวตอเนื่องตลอดทั้งแผน หามมุงโดยการตอแผนอุปกรณประกอบและการยึดแผนหลังคาจะตองเปน
ผลิตภัณฑเดียวกับแผนหลังคา ระบบการติดตั้งใหเปนไปตามที่กําหนดในแบบรูป และรายการละเอียด กรณีที่
ไมไดกําหนดไว คณะกรรมการตรวจการจางจะเปนผูกําหนดให 
    ใหผูรับจางเสนอตัวอยาง รายละเอียด วิธีการติดตั้ง พรอมแบบรูปรายละเอียดขณะ
กอสราง (Shop Drawing) ของผลิตภัณฑที่ขอใช ตอคณะกรรมการตรวจการจางพิจารณาเห็นชอบกอนจึงจะ
นําไปติดตั้งได 
   3.4.1.4 หลังคาชนิดอ่ืนๆ ใหปฏิบัติตามแบบรูป และรายการละเอียดซึ่งระบุไวเฉพาะงานนั้นๆ 
 
  3.4.2 รางนํ้า 
   ในกรณีตองทํารางน้ําตามที่กําหนดในสัญญาจาง แตไมมีรายการละเอียดใหทํารางน้ํานั้น โดยมี
ขนาดใหญพอที่จะรับปริมาณน้ําฝนไดตามขนาดของหลังคา วัสดุที่ใชทํา รางน้ําเปนแผนเหล็กอาบสังกะสีขนาด
ไมบางกวา 0.60 มิลลิเมตร (เบอร 24) หรือเหล็กกลาไรสนิม (Stainles Steel) ขนาดไมบางกวา 0.50 มิลลิเมตร 
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(เบอร 26) หรือแผนอลูมิเนียมขนาดไมบางกวา 0.025 น้ิว การตอระหวางแผนใหปองกันการรั่วซึมตามหลัก
วิชาชาง ความลาดของรางน้ํา ประมาณ 1 : 200 ลาดลงสูทอระบายน้ํา เหล็กยึดรางน้ําตองแข็งแรง ระยะหาง
ตามความเหมาะสม ถาเปนรางน้ําชนิดติดลอย ตัวเหล็กยึดตองเปนเหล็กอาบสังกะสีดวย รางน้ําที่มีความยาว
เกิน 18.00 ม. ขึ้นไป ใหจัดทํารอยตอปองกันการยึดหดของรางน้ําอันเนื่องจากอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงดวย  
การจัดทํารอยตอน้ีควรจัดทําบริเวณที่สูงสุดของรางน้ํา 
   กรณีที่ใชรางน้ําสําเร็จรูป พีวีซี หรือวัสดุอ่ืนๆ ใหปฏิบัติตามวิธีการของผูผลิต กรณีที่เปนรางน้ํา
คอนกรีตเสริมเหล็กใหผสมน้ํายากันซึมและฉาบปูนขัดมันภายในใหเรียบรอย (หรือระบุผิวตามแบบ) 
 
  3.4.3 ตะเฆราง 
   วัสดุที่ใชทําตะเฆรางเปนแผนเหล็กกลาไรสนิม (Stainless Steel) ขนาดไมบางกวา 0.50 
มิลลิเมตร (เบอร 26) พับขึ้นตามรูปที่กําหนด หรือใชตะเฆราง สําเร็จรูปผลิตภัณฑเดียวกับกระเบื้องมุงหลังคา
พรอมติดตั้งตามมาตรฐานและกรรมวิธีของผูผลิต 
   ลักษณะของตะเฆรางพับขึ้นรูปเองนั้น ตองพับขึ้นรูปในลักษณะที่มีรองรางน้ําเปนรูปตัวยูหรือ           
ตัววี โดยขนาดของรองรางและความกวางของปกรางที่สอดใตแผนกระเบื้องตองมีขนาดใหญพอที่จะแข็งแรง 
   การติดตั้งตะเฆรางใหสอดใตแผนกระเบื้อง การตอระหวางตะเฆรางใหวางทอนบนทับทอนลาง 
ซอนทับกันไมนอยกวา 0.30 เมตร พรอมยึดตะเฆรางที่บริเวณปลายขอบปกรางทั้งสองขางใหติดกับโครงสราง
หลังคาดวยตะปู/ตะปูเกลียว/หมุดย้ําหรือลวดเหล็กอาบสังกะสีเบอร 18 หามตอก หรือเจาะรูบริเวณรองตะเฆราง
หรือกระทําการอยางหนึ่งอยางใดอันเปนเหตุใหตะเฆรางเกิดการรั่วซึมโดยเด็ดขาด 
 
  3.4.4 ชองระบายความรอนและอากาศ 
   กรณีแบบรูปและรายการละเอียดกําหนดใหทําชองระบายความรอนและอากาศใตหลังคา ภายใน
ตองกรุดวยลวดตาขายเหล็กอาบสังกะสีชนิดตาถี่หรือมุงลวดอลูมิเนียม (ยกเวน ในแบบรูประบุไวเปนอยางอ่ืน) 
เพ่ือปองกันนก, คางคาว ฯลฯ เขาอาศัยอยูในชองหลังคา 
 
  3.4.5 หลังคาสวนที่เปนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
   ใหผสมน้ํายากันซึมในคอนกรีตกอน และผิวตอนบนหากไมไดระบุไว ใหทําผิวขัดมันที่มีความ
เอียงลาดประมาณ 1 : 200 ลงสูชองระบายน้ําตามที่กําหนดไว โดยที่ผิวตองไมเปนลูกคลื่น หรือเปนแองขังนํ้า 
เม่ือทําเสร็จแลวใหทดสอบดวยการราดน้ํา และตองไมมีนํ้าขังบนหลังคาโดยเด็ดขาด หากพบวามีนํ้าขังใหแกไข
ทันที ทอนํ้าฝน ใหทําตามแบบรูป กรณีไมมีระบุในแบบรูปใหติดตั้งทอ พี.วี.ซี. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 3 น้ิว 
พรอมครอบฝาตะแกรงกรองเศษขยะ (Roof Drain) ตอทอลงถึงพ้ืนดิน จํานวนจุดตามความเหมาะสม ที่จะ
กําหนดใหขณะกอสราง 
                     สําหรับหลังคาและรางน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก หากตรวจพบวามีรอยรั่วซึมใหผูรับจางทําระบบ
กันซึมใหถูกตองตามหลักวิชาชาง 
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3.5 งานประตู หนาตาง และชองแสง 
 ขอบเขต 
  ในงานนี้ จะกลาวถึงประตู หนาตาง ชองแสง รวมถึง วัสดุ อุปกรณ การติดตั้ง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 
  3.5.1 ขอกําหนดทั่วไป 
   3.5.1.1 ผูรับจางตองตรวจสอบแบบรูปและรายการละเอียด และวัดชองที่จะติดตั้งประตู หนาตาง 
ๆและชองแสงจากสถานที่กอสรางจริง กอนลงมือปฏิบัติงาน พรอมทั้งสงตัวอยางวัสดุที่จะใชงานให
คณะกรรมการตรวจการจางพิจารณาอนุมัติ 
   3.5.1.2 วงกบสวนที่เปนอิฐหรือคอนกรีตบล็อก ตองเทเอ็นคอนกรีตเสริมเหล็กระหวางอิฐหรือ
คอนกรีตบล็อกกับวงกบทุกแหง 
   3.5.1.3 ผูรับจางตองจัดทํา Master Key อยางนอย 2 ดอกตอชุดสําหรับอาคารที่มีจํานวนกุญแจ
ลูกบิดและ/หรือกานบิด และ/หรือฝงในบาน ตั้งแต 20 ชุดขึ้นไปตอหลัง โดยไมรวมกุญแจลูกบิดหองน้ํา 
 
  3.5.2 ประตู หนาตาง และชองแสงไม 
   3.5.2.1 หากแบบรูปและรายการละเอียด ไมไดระบุไว บานประตูโดยทั่วไปใหใชประตูไมอัดชนิด
ภายใน สําหรับบานที่เปดสูภายนอกอาคารและหองน้ําใหใชประตูไมอัดชนิดกันนํ้า 
   3.5.2.2 วงกบไม ตองไส เซาะรอง บังไบอยางประณีต ตรงตามแบบรูปและรายการละเอียด หาก
ไมไดกําหนดไวใหใชวงกบขนาด 2”x4” การประกอบวงกบตองเขาไมโดยการเจาะเขาเดือยและมุมอยางประณีต
และแนนหนาทุกแหง ไดด่ิงไดฉาก หรือตามที่กําหนดไว หามประกอบกันโดยวิธีตัดชนโดยเด็ดขาด 
   3.5.2.3 การติดตั้งวงกบไมทุกตัว กอนนําไปติดตั้งใหทาสีรองพ้ืนกันเปอนรายละเอียดตามงานสี 
วงกบกับสวนที่เปนอิฐหรือคอนกรีตบล็อค ตองเทเอ็นคอนกรีตเสริมเหล็กระหวางอิฐหรือคอนกรีตบล็อกกับวง
กบทุกแหง 
 
  3.5.3 ประตู หนาตางและชองแสงอลูมิเนียม 
   คุณสมบัติของอลูมิเนียม 
   อลูมิเนียมที่นํามาทําประตูหนาตางและอ่ืนๆ ตองรีดดวยเนื้ออลูมิเนียมที่มีคุณภาพเหมาะสมกับ
งานสถาปตยกรรม ความหนาและสวนประกอบตางๆ ของอลูมิเนียมใหยึดถือตามมาตรฐานของกองแบบแผน 
 
  3.5.4 ประตู หนาตางและชองแสงเหล็กข้ึนรูป (รีดรอน,รีดเย็น) 
   3.5.4.1 หนาตัดใหเปนไปตามการออกแบบของผูผลิตซึ่งสอดคลองกับรูปแบบสถาปตย 
   3.5.4.2 มุมวงกบตองไดฉากเปนสันเรียบสม่ําเสมอการตอวงกบนอนกับวงกบตั้งใหตัดเขามุม 45 
องศาหรือตอชนเขามุม 90 องศา เชื่อมกันใหสนิทแข็งแรง ขัดแตงรอยเชื่อมใหเรียบรอย 
   3.5.4.3 วงกบเหล็กตองทาหรือชุบสีกันสนิมมาจากโรงงาน 
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  3.5.5 ประตูเหล็กกันไฟ 
   3.5.5.1 ผูรับจางตองเสนอรูปแบบและรายละเอียดตอคณะกรรมการตรวจจางกอนนําไปติดตั้ง 
   3.5.5.2 ตัวบานทําดวยแผนเหล็ก หนาไมนอยกวา 1.50 มม. พับขึ้นรูป ตัวบานเปนเหล็กแผน
เรียบ หรืออัดขึ้น  รูป 2 ดาน หนาไมนอยกวา 40 มม. 
   3.5.5.3 รายละเอียดของตัวบานและวงกบใหเปนไปตามรูปแบบขยายประตูกันไฟ และให
สอดคลองกับมาตรฐานอุตสาหกรรม 
   3.5.5.4 วงกบตองมีรองยางสําหรับติดตั้งยางวิ่งโดยรอบวงกบหรือติดปุมยางกันกระแทกควบคุม
การเปด-ปด  
 
  3.5.6 ประตู เหล็ก,สแตนเลสสตีล บานมวน 
   3.5.6.1 ประตูเหล็กมวนบานทึบ ใหทําดวยเหล็กกลาชุบสังกะสี เคลือบสีนํ้ามัน หรีอสแตนเลส 
สตีล 
   3.5.6.2 หากประตูเหล็ก หรีอสแตนเลสสตีล มวนบานทึบมีขนาดกวางเกิน 4.00 เมตร ใหแบง
โดยใหแตละบานกวางไมเกิน 4.00 เมตร โดยใชเสาเหล็ก 
 
  3.5.7 ประตู PVC 
   ขั้นตอนในการติดตั้งวงกบและบานประตู PVC ใหปฏิบัติตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิตอยาง
เครงครัด 
 
  3.5.8 อุปกรณประกอบประตู, หนาตาง 
   การติดตั้งอุปกรณประกอบชนิดและขนาดใหปฏิบัติตามแบบรูปและรายการละเอียดเฉพาะงาน 
การติดตั้งตองเรียบรอยม่ันคงแข็งแรง อุปกรณชนิดที่ตองยึดติดกับพ้ืนหรือผนังคอนกรีต ผนังอิฐ ผนังอิฐบล็อก
ตองเตรียมเจาะรูฝงพุกพลาสติกใหตรงตามตําแหนงที่ตองการ กรณีที่เปนงานไม การบากเจาะรูตองไมทําให
กรอบบานวงกบ หรือวัสดุขางเคียงเสียหาย ในกรณีที่ระบุใหใชตะปูเกลียวในการยึดตางๆ ใหใชวิธีขันยึด หาม
ใชวิธีตอกยึด ใหถือเอาคําแนะนําของผูผลิตอุปกรณประตู-หนาตาง เปนกรรมวิธีในการดําเนินงานเปนสําคัญ 
 
  3.5.9 งานกระจก 
   3.5.9.1 งานลูกฟกกระจกโดยทั่วไป หากแบบรูปและรายการละเอียดไมไดกําหนดไวใหใชกระจก
ประเภท กระจกใส หนา 6 มม. 
   3.5.9.2 ประตูกระจกที่แบบรูปและรายการละเอียดระบุเปนประตูกระจกทั้งบานไมมีกรอบ 
(Frameless) ตองเปนกระจกประเภทเทมเปอร (Tempered Glass)  หนาไมต่ํากวา 10 มม. ขอบบานกระจก
ตองลบขอบตลอดทั้งบาน และตองเตรียมรูเจาะตางๆ สําหรับติดตั้งอุปกรณประตูใหถูกตองเรียบรอย 
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   3.5.9.3 ในกรณีประตูเหล็กกันไฟระบุใหมีชองกระจก ตองเปนกระจกชนิดเสริมลวด (Wire 
Glass) มีพ้ืนที่ไมเกิน 100 ตร.น้ิว โดยสามารถทนไฟไดไมต่ํากวา 1.5 ชั่วโมง ตองมีใบรับรองการทนไปจาก
สถาบันที่เชื่อถือได 
 

3.6 งานสุขภัณฑและอุปกรณ 
 ขอบเขต 
  ในงานนี้จะกลาวถึงรายละเอียดวัสดุการติดตั้ง การทดสอบและทําความสะอาดสุขภัณฑและอุปกรณ
ประกอบ 
  3.6.1 ขอปฏิบัติทั่วไป 
   3.6.1.1 ผูรับจางตองจัดหาวัสดุ อุปกรณ และแรงงานในการติดตั้งเครื่องสุขภัณฑและอุปกรณให
เปนตามระบุในแบบรูปและรายการละเอียด 
   3.6.1.2 ผูรับจางตองทําการประสานงานและเตรียมการรวมกับงานอ่ืนที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะงาน
สุขาภิบาลกอนทําการติดตั้งสุขภัณฑและอุปกรณ 
 
  3.6.2 วัสดุ 
   3.6.2.1 เครื่องสุขภัณฑทั่วไปใหใชชนิดเคลือบสีขาว (ยกเวนที่ระบุไวเปนพิเศษในแบบรูป และ
รายการละเอียด) โดยผูรับจางตองสงตัวอยางวัสดุหรือเอกสารรายละเอียดของวัสดุใหคณะกรรมการตรวจการ
จางพิจารณาอนุมัติกอนติดตั้ง 
 
  3.6.3 การติดตั้ง 
   3.6.3.1 ผูรับจางตองเตรียมการเพ่ือการเดินทอนํ้าทิ้ง ทอนํ้าใช และทอสวม สําหรับสุขภัณฑที่จะ
เทคอนกรีต โดยขนาดและตําแหนงของชองทอตองสอดคลองกับสุขภัณฑน้ันๆ 
   3.6.3.2 การติดตั้งตองปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิต สุขภัณฑที่ติดตั้งแลวตองยึดแนนไดขนาด
และระยะที่ถูกตอง เม่ือติดตั้งแลวตองระมัดระวังมิใหชํารุดเสียหายหรือเปนตําหนิกอนสงมอบงาน หากสุขภัณฑ
และอุปกรณที่ติดตั้งแลวเกิดชํารุดเสียหายใดๆ ผูรับจางตองเปลี่ยนใหใหมหรือซอมแซมแกไขใหอยูในสภาพดี 
   3.6.3.3 เครื่องสุขภัณฑที่มีอุปกรณประกอบเปนสายออน เชน สวมชักโครก, อางลางมือ ฝกบัว
ชําระตองติดตั้ง  Stop Valve 
   3.6.3.4 การยาแนวรอยตอเครื่องสุขภัณฑติดผนังทุกชนิดและอางลางมือ, อางหอง LAB ที่ฝง
เคานเตอรหรืออาง Stainless Steel ที่ฝงเคานเตอร ตองยาแนวดวยซิลิโคน หามยาดวยปูนซีเมนตขาว 
   3.6.3.5 อุปกรณยึดสวนที่เปนเหล็ก เชน ขา หรือบารับอางลางมือ ตองทาสีกันสนิมและทาทับ
ดวยสีนํ้ามัน 
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  3.6.4 การทดสอบและการทําความสะอาด 
   เครื่องสุขภัณฑและอุปกรณทั้งหมด ภายหลังจากการติดตั้งเสร็จเรียบรอยแลว ตองทําการ
ทดสอบการรั่วซึม และกําลังดันนํ้า เครื่องสุขภัณฑและอุปกรณที่ติดตั้งเสร็จเรียบรอยแลวตองทําความสะอาดให
เรียบรอยจึงสงมอบงานได 
 

3.7 งานราวบันได ราวระเบียง ราวกันตก ที่เปนโลหะ 
 ขอบเขต 
  ในงานนี้จะกลาวถึงรายละเอียด คุณสมบัติของวัสดุ การประกอบและติดตั้ง การเชื่อม และการปองกัน
การผุกรอน 
  3.7.1 คุณสมบัติของวัสดุ 
   3.7.1.1 วัสดุที่เปนเหล็กทุกชนิดตองมีคุณภาพดีไมมีตําหนิและสนิม ขนาดและความหนาใหตรง
ตามที่ระบุในแบบรูป และรายการละเอียด 
   3.7.1.2 วัสดุที่ชุบโครเมียมตองไดมาตรฐานวาดวยการชุบโครเมียม กอนชุบตองขัดแตงวัสดุน้ัน
ใหเรียบรอย โลหะเนื้อโครเมียมตองมีความหนาพอเพียง 
   3.7.1.3 วัสดุที่เปนเหล็กหลอทุกชนิด การหลอตองเรียบรอยมีขนาดรูปรางตามแบบรูปและ
รายการละเอียด ไมมีตําหนิ บิด โกง เปนรูพรุน หรือบิ่น 
   3.7.1.4 วัสดุที่เปนเหล็กกลาไรสนิม (Stainless Steel) ตองมีรูปรางและขนาดตามที่ระบุไวใน
แบบรูปและรายการละเอียด 
 
  3.7.2 การประกอบและติดตั้ง 
   3.7.2.1 ผูรับจางตองเตรียมเครื่องมือ เครื่องจักรในการทํางานใหเหมาะสมกับการใชงาน และ
ตองคํานึงถึงความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของผูที่เกี่ยวของ 
   3.7.2.2 การตัดเฉือนโลหะดวยวิธีใดๆ ตองกระทําอยางประณีต 
   3.7.2.3 ตองเจาะรูโลหะดวยสวานไฟฟา หามเจาะโดยการเปาไฟ 
 
  3.7.3 การเชื่อม 
   3.7.3.1 วัสดุและเครื่องมือการเชื่อม ตองใชใหตรงกับวัสดุโลหะนั้นๆ 
   3.7.3.2 การเชื่อมโลหะทุกชนิดใหเปนไปตามมาตรฐานวาดวยการเชื่อมโลหะในงานกอสราง 
   3.7.3.3 ผิวหนาของโลหะที่ทําการเชื่อมตองสะอาดปราศจากสะเก็ดรอน ตะกรัน สนิมไขมัน สี 
และวัสดุแปลกปลอมอื่นๆ ที่จะทําใหเกิดผลเสียตอการเชื่อมได 
   3.7.3.4 ในระหวางการเชื่อมตองยึดชิ้นสวนที่จะเชื่อมใหติดกันแนน เพ่ือใหการเชื่อมผิวแนนสนิท 
   3.7.3.5 ชิ้นสวนที่จะเชื่อมแบบแนบตองวางใหชิดกันใหมากที่สุดเทาที่จะมากได 
   3.7.3.6 สําหรับเหล็กกลาไรสนิม (Stainless Steel) การเชื่อมตองเชื่อมและขัดแตงใหรอยเชื่อม
กับตัวเหล็กกลาไรสนิมเปนเนื้อเดียวกัน 
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   3.7.3.7 การเชื่อมโลหะทุกชนิด เม่ือเสร็จเรียบรอยแลวผิวหนาของโลหะตองเรียบปราศจาก รู
พรุน ตะกรัน และวัสดุแปลกปลอมอื่นๆ 
 
  3.7.4 การปองกันเหล็กมิใหผุกรอน 
   3.7.4.1 ในการปองกันเหล็กมิใหเกิดการผุกรอนของเหล็กรูปพรรณที่จะใชงาน ผูรับจางปฏิบัติได 
2 วิธีคือ ทาดวยสีกันสนิม 2 ชั้น หรือโดยวิธีการชุบเหล็กลงในสีกันสนิม 1 ครั้ง กอนจะชุบหรือทาสีบนผิวใดๆ 
ตองขัดผิวใหสะอาด เพ่ือขจัดเศษโลหะที่หลุดรอนออกใหหมด สําหรับรอยเช่ือมและผิวเหล็กที่ไดรับการ
กระทบกระเทือนจากการเชื่อมรวมทั้งรอยถลอกและสวนที่มีสีหลุดรอนตองเตรียมผิวสําหรับทาสีใหม 
 

3.8 งานปองกันความรอน 
 ขอบเขต 
  ในงานนี้ จะกลาวถึงขั้นตอน รายละเอียด วิธีการติดตั้ง วัสดุปองกันความรอนจากหลังคา หากมีกําหนด
ไวในแบบรูปและรายการละเอียด 
  3.8.1 วัสดุและการติดตั้ง 
   3.8.1.1 ฉนวนใยแกว (Glasswool) ผลิตจากใยแกวที่ละเอียดผสมดวยกาว ใชปูใตหลังคาเหนือ
ฝาเพดาน หากแบบรูปและรายการละเอียดไมไดระบุรายละเอียด ใหใชความหนาไมนอยกวา 2 น้ิว หรือ 50 
มม. มีแผนฟลมสะทอนแสงหุมโดยรอบ หากฟลมมีรอยฉีกขาดหรือมีรอยตัดแบงใหซอมแซมดวยเทปอลูมิเนียม
ฟอยล ติดตั้งดวยวิธีปูเหนือฝาเพดาน การติดตั้งดวยวิธีอ่ืนๆ เชน การติดตั้งใตหลังคา Concrete Slab หรือ 
การติดตั้งกับแปหลังคา ใหปฏิบัติตามขอกําหนดในแบบรูปและรายการละเอียด หรือตามกรรมวิธีของ
บริษัทผูผลิต 
   3.8.1.2 ฉนวนโพลียูเรเธนโฟม (Polyurethane Foam) ใชฉีดพนใตหลังคาตองผสมสารกันไฟ                
มีคุณสมบัติไมลามไฟ ทนตอสารเคมี กรดและดาง เม่ือฉีดพนแลวตองมีความหนาไมนอยกวา 1 น้ิว หรือตามที่
กําหนดในแบบรูปและรายการละเอียด ตองมีใบรับประกันอายุการใชงานไมนอยกวา 5 ป หลังจากสงมอบงาน
งวดสุดทาย 
   3.8.1.3 ฉนวนโพลีเอธีลีนโฟม (Poythelene Foam) มีแผนรีดขึ้นรูป สําหรับติดตั้งบนแผนฝา
เพดานหรือติดใตหลังคา แผนโลหะผสมสารกันไฟ ไมลามไฟ ยืดหยุนตัวไดดีไมฉีกขาดงายทนตอสารเคมี กรด
และดาง มีความหนาของฉนวนไมนอยกวา 10 มม. หรือตามที่กําหนดในแบบรูปและรายการละเอียด 
   3.8.1.4 สีปองกันความรอนเซรามิกโคทติ้ง (Ceramic Coating) ใชพนหรือทาหลังคาเพื่อปองกัน
ความรอนไมนอยกวา 2 ชั้น มีความหนาเมื่อแหงไมนอยกวา 0.3 มม. พ้ืนผิวของหลังคากอนทาตองแหงสะอาด 
ไมมีคราบไขมัน หรือผงฝุนเกาะ 
   3.8.1.5 แผนสะทอนความรอนอลูมิเนียมฟอยล ใชติดใตหลังคาอาคาร ตําแหนงที่ติดตั้งใหเปนไป
ตามที่กําหนดในแบบรูปและรายการละเอียด การปูตองใหแผนซอนทับเหลื่อมกันไมนอยกวา 0.15 เมตร หาก
แผนซอนทับเหลื่อมกันไมสนิทใหปดรอยตอดวยเทปอลูมิเนียมฟอยล การปูเหนือแป ใหมีชองวางระหวาง
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หลังคากับแผนสะทอนความรอนประมาณ  2-10 ซม. ในกรณีเม่ือปูแผนหยอนมาก ตองใชลวดตาขายหรือวัสดุ
ที่เหมาะสมขึงรองรับใหแผนสะทอนความรอนมีความตึงตามกําหนด 
 

3.9 งานสี ตามเอกสารเลขที่ ก 148/ก.ย./53  
3.10 งานระบบกันซึม 

 ขอบเขต 
  ในงานนี้จะกลาวถึงวัสดุที่ทําหนาที่กันนํ้าหรือของเหลวรั่วซึมเขาไปในอาคาร ที่ผิวดานนอกของอาคาร
ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง หากมีกําหนดไวในแบบรูปและรายการละเอียด 
  3.10.1 ขอปฏิบัติทั่วไป 
    3.10.1.1 ผูรับจางตองสั่งซื้อวัสดุกันซึมโดยตรงจากบริษัทผูผลิต หรือตัวแทนจําหนายของ
บริษัทผูผลิต โดยตองมีใบรับรองจากบริษัทแจงปริมาณที่สั่งมาเพื่องานนี้จริง 
    3.10.1.2 ผูติดตั้งระบบกันซึมตองเปนตัวแทนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทผูผลิตหรือเปน
ผูผลิตวัสดุ 
    3.10.1.3 ผูรับจางตองทําการตรวจสอบแบบรูปและรายการละเอียดของงานระบบกันซึมและ
เสนอวิธีการติดตั้งระบบกันซึมใหแกคณะกรรมการตรวจการจางพิจารณากอนทําการติดตั้ง 
    3.10.1.4 การติดตั้ งไมว าจะเปนระบบกันซึมชนิดใดก็ตาม  ตองดําเนินการโดยชาง
ผูชํานาญการ เพ่ือที่จะทําใหเปนระบบกันซึมที่สมบูรณแบบและถูกตองตามกรรมวิธีของบริษัทผูผลิต 
 
  3.10.2 การเตรียมผิววัสดุที่จะติดตั้งระบบกันซึม 
    3.10.2.1 งานผิวปูนฉาบใหม หรือคอนกรีตใหม ตองบมตัวใหไดที่และแหงสนิท 
    3.10.2.2 ผิวที่ จะทําระบบกันซึมตองสะอาดไม มีขี้ปูน ,  ฝุน ,  คราบน้ํ า มัน  และ /หรือ                
สิ่งแปลกปลอม 
    3.10.2.3 ผิวพ้ืนคอนกรีตที่จะติดตั้งระบบกันซึมตองเรียบ ไดระดับไมหยาบขรุขระโดยไมตอง
ขัดมัน และตองเอียงลาดลงสูจุดระบายน้ํา 
 
  3.10.3 การติดตั้งระบบกันซึม 
    3.10.3.1 สวนประกอบของวัสดุกันซึม ตองมีคุณภาพสมบูรณพรอมที่จะใชงานไดดี 
    3.10.3.2 ใหปฏิบัติตามขั้นตอนตางๆ ในการติดตั้งระบบกันซึม ตลอดจนระยะเวลาในการ
ติดตั้งอยางเครงครัด ตามมาตรฐานของบริษัทผูผลิตและติดตั้ง เพ่ือที่จะไดรับระบบกันซึมที่มีประสิทธิภาพ
สมบูรณ 
   3.10.3.3 ใหตรวจสอบขั้นตอนในการทํางานของระบบงานอื่นๆ และตองประสานงานกับงาน
ในระบบอ่ืน    ที่เกี่ยวของกับงานระบบกันซึม เพ่ือปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบกันซึม 
   3.10.3.4 ใหผูรับจางเสนอวิธีการติดตั้ง ตลอดจนตองจัดทําแบบรูปขยายรายละเอียดขณะ
กอสราง (Shop Drawing) ในสวนที่เสี่ยงตอการรั่วซึม เชน การจบของแผนกันซึมกับผนังและรูระบายนํ้า,           
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สวนที่มีงานระบบอื่นที่กีดขวาง เชน ตําแหนงที่ตั้งเครื่องระบายความรอนของระบบปรับอากาศ เปนตน เสนอ
ใหคณะกรรมการตรวจการจาง พิจารณากอนทําการติดตั้งระบบกันซึม 
   3.10.3.5 วัสดุกันซึมที่ใชกับหลังคา, ดาดฟา หรือถังเก็บนํ้า 
     หากแบบรูปและรายการละเอียดกําหนดใหมีวัสดุกันซึมที่ใชกับหลังคาหรือดาดฟาที่
ตองการรองน้ําฝนไวใช หรือภายหลังในถังหรือบอเก็บนํ้า สระวายน้ํา หรืออางเลี้ยงปลา ตองเปนวัสดุที่
ปราศจากสารมีพิษเจือปน ไมเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดลอม (Non-Toxic) โดยมีหนังสือรับรองความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑจากกรมวิทยาศาสตรการแพทย หรือสถาบันที่เชื่อถือได 
 

3.11 งานไม 
  3.11.1 หลักเกณฑทั่วไปสําหรับเนื้อไม 
   3.11.1.1 ขนาด ไมที่เลื่อยและไสแลวยอมใหเสียไมเปนคลองเลื่อยและไสกบเล็กกวาขนาดที่
ระบุได แตเม่ือตกแตงพรอมที่จะประกอบเขาเปนสวนของสิ่งกอสรางแลว จะตองมีขนาดของการลดหยอนตาม
ตารางตอไปน้ี 

 
 
    ถาไมขนาดใหญกวา 4 น้ิว ใหไสกบออกไดเพียง 1/2 น้ิว เปนอยางมาก สําหรับไมพ้ืน
และฝาไม ขนาดความกวางใหเล็กลงจากขนาดที่กําหนดให 1/2 น้ิว เปนอยางมาก 
   3.11.1.2 ตาและรู ตองมีขนาดไมมากกวาหรือไมนอยกวาขนาดที่กําหนดขางลางนี้ โดยวิธีวัด
ขนาดตาหรือรูแหงหน่ึง ดวยการลากเสนขนานกับขอบไม 2 เสน กระทบกับขอบตาหรือขอบรูตอนที่กวางที่สุด
ไมที่มีตาเปนกลุมหรือติดตอกันเปนกระจุกใหคัดออก ไมที่มีเน้ือผุ เน้ือออนอยูภายในขนาดของตาใหนับวาใชได 
     ในการพิเคราะหเร่ือง ตา รู จะแบงเปน ตา รู อยูในดานแคบ (หนาราบ) ของตง คาน
กับตารู อยูในดานกวาง (หนาที่ตั้งขึ้น) สวนตาที่อยูคาบทั้ง 2 ดาน เพราะอยูที่มุมทอน ใหถือเสมือนเปนตาอยู
ในดานแคบของตง คาน ที่มีตา รู อยูทั้งขอบบน ขอบลาง และมีลักษณะเขาประเภทตางกันใหถือประเภทที่อยู
สูงกวาเปนเกณฑ 
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   3.11.1.3 รอยแตกราวที่หนาตัดปลายทอน สําหรับคาน ตง และเสา ยอมใหแตกลึกเขาไปใน
ทอนไดไมเกิน 4/9 ของหนาแคบ 
   3.11.1.4 เน้ือไมแหวงที่ขอบไม แหวง ไดกวางไมเกิน 1/5 เทาของหนาแคบ 
   3.11.1.5 นํ้าหนัก หามใชไมที่มีนํ้าหนักเบากวาปกติ เม่ือเทียบกับไมชนิดเดียวกันที่มีขนาด
เทากับ ทําการกอสราง 
   3.11.1.6 การแบงชั้น 
     3.11.1.6.1 ไมชั้นที่ 1 สามารถเห็นไดโดยงายกวาเปนไมที่คัดเลือกมาอยางดีแลว          
ตนตองไมคดโคง แตกราว มีตําหนิ บิด หรือเสื่อมความงาม สามารถแตงใหเห็นความงามของเนื้อไมตาม
ธรรมชาติ 
     3.11.1.6.2 ไมชั้นที่ 2 ตองไมผุ ไมมีตากลวงหรือตาผุ ไมติดกระพี้หรือแตกราวจนเสีย
กําลัง ตําหนิอ่ืนๆ ยอมใหมีไดบางแตตองปะซอมใหเรียบรอย เหมาะสมสําหรับการตกแตงโดยวิธีทาสี 
 
  3.11.2 งานชางไม 
   3.11.2.1 การเขาไม การเขาไมตองพอดีตรงตามที่กําหนดให การบากไม เขาไม ตองทําใหแนบ
สนิท เต็มหนาสวนที่ประกับและแข็งแรง 
   3.11.2.2 การตอไม โดยทั่วไปไมอนุญาตใหตอไม เวนแตมีความจําเปน คณะกรรมการตรวจการ
จางจะเปนผูพิจารณาและกําหนดให 
   3.11.2.3 การตกแตงไมและประกอบไม 
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    3.11.2.3.1 ไมสวนที่ไมตองไส คือ สวนที่มีสิ่งอ่ืนปกคลุมมองไมเห็น หรือไมมีผลตอ
ความเรียบตรงของสิ่งที่มาปด เชน โครงหลังคาสวนที่อยูภายในฝาเพดาน กระทงฝาเพดาน ดานบน   
และดานขางเปนตน หรือตามที่กําหนดไว 
    3.11.2.3.2 ไมสวนที่ตองไส คือ สวนที่สามารถมองเห็นทั้งหมด และสวนที่เกี่ยวของ
กับระดับของสิ่งที่มาปดทับ เชน สวนใตของกระทงฝาเพดาน เปนตน 
    3.11.2.3.3 การไสไม ตองไสตกแตงจนเรียบตรง ไมเปนลอนหรือลูกคลื่นและหากยังมี
รอยคลองเลื่อยหลงเหลืออยู ตองไสหรือแตงใหมจนเรียบ การไสตองทําใหไดฉากมีมุมหรือรูปทรงและขนาดที่
กําหนดไว สวนที่ไมอาจไสใหเรียบได เชน ตาไม ใหใชกระดาษทรายขัดตกแตงจนเรียบ 
    3.11.2.3.4 ไมพ้ืน ตองไดรับการอบหรือผ่ึงใหเน้ือไมแหงสนิท และเก็บไวใหพนจาก
แดด ฝน ความชื้น ตองไสใหขนาดกวางเทากันหมดโดยประมาณ เวนแตแบบรูปและรายการละเอียดจะได
กําหนดเปนอยางอ่ืน ถาไมพ้ืนตองเขาลิ้น รองลิ้นพอดีรับลิ้นและลึกกวาความกวางของลิ้น 3 มิลลิเมตร เม่ือตี
พ้ืนเขาที่ตองวางเรียบเปนแผนๆ อัดและปรับใหแนวรอยตอระหวางแผนแนนสนิทดี 
    3.11.2.3.5 ไมฝา ไมฝาเขาลิ้น ใหปฏิบัติเชนเดียวกับไมพ้ืน 
    3.11.2.3.6 ไมเพดาน ซ่ึงตีซอนกันตองเหลื่อมกันขางละไมนอยกวา 2.5 เซนติเมตร 
   3.11.2.4 การยึดดวย ตะปู ตะปูควง 
     3.11.2.4.1 ชนิดและขนาด 
       (ก) ตะปู ตองยาวอยางนอย 2.5 เทาของความหนาของไมที่ถูกยึด 
       (ข) ตะปูคง ตองโตกวาเบอร 8  และยาวอยางนอย 2 เทาของความหนา
ของไมที่ถูกยึด 
    3.11.2.4.2 การเจาะรูสําหรับ ตะปู ตะปูควง หากจําเปนตองเจาะนํา เพ่ือมิใหไมแตก 
       (ก) ตะปู เจาะรูนําไดไมเกิน 0.8 เทาของเสนผาศูนยกลางของตะปู 
       (ข) ตะปูควง เจาะรนํูาไดไมเกิน 0.9 เทาของเสนผาศูนยกลางของตะปูควง 
    3.11.2.4.3 การตีตะปู 
       3.11.2.4.3.1 ไมกระดานไมเขาลิ้น 
        - สําหรับไมกวางไมเกิน 7 น้ิวฟุต ยึดดวยตะปู 2 ตัวทุกๆ ชวงตง 

        - สําหรับไมกวางเกินกวา 7 น้ิวฟุต ยึดดวยตะปู 3 ตัวทุกๆ            
ชวงตง โดยเพิ่มที่กลางแผนอีก 1 ตัว 
       3.11.2.4.3.2 ไมกระดานเขาลิ้น 
        - สําหรับไมกวางไมเกิน 8 น้ิวฟุต ยึดดวยตะปูกลางแผนตัวเดียว

ทุกๆ ชวงตง 
        - สําหรับไมกวางเกิน 8 น้ิวฟุต ยึดดวยตะปู 2 ตัวทุกๆ ชวงตง  

3.11.2.4.3.3 ระยะหางในการตอกตะปู นับเปนจํานวนเทาของขนาด  
เสนผานศูนยกลางตะปู ตะปูควง ดังน้ี 
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หมายเหตุ  ระยะระหวางขอบไมกับศูนยตะปู ตองไมนอยกวา 1 เซนติเมตร 
    3.11.2.4.4 การขันตะปูควง ใหปฏิบัติตามขอ 3.11.2.1 ทุกประการ แตหามใชการ
ตอกโดยเด็ดขาด ใหหมุนเขาโดยไขควงขนาดที่เหมาะสมกับหัวตะปูควง 
   3.11.2.5 การยึดดวยนอตหรือสลักเกลียว 
    3.11.2.5.1 ชนิดและขนาด เปนเหล็กและตองมีความยาวที่เหมาะสม 
    3.11.2.5.2 การเจาะรูตองเจาะรูใหพอดีตอกนอตหรือสลักเกลียวเขาไดโดยงาย และ
ไมโตกวาขนาดนอตรอยละ 6 
     3.11.2.5.3 แหวนรองนอตหรือสลักเกลียวทุกตัว จะตองมีแหวนมาตรฐานหรือตามที่
กําหนดรองอยู  ใตแปนเกลียวทุกๆ ตัว 
     3.11.2.5.4 ระยะหางของรูนอตหรือสลักเกลียว 

 
  3.11.3 ขอยกเวนพิเศษ เพ่ือเปนการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ และบรรเทาความเสียหายของปา 
(ตามมติของคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 3 กันยายน 2517) อนุญาตใหนําไมค้ํายันชั่วคราวตางๆ ที่ร้ือถอนมาใชใน
การกอสรางเปนสวนของอาคารได เชน ทําคราวฝา เพดาน เปนตน ทั้งนี้ไมเหลานี้ตองเปนไมรูปพรรณ มีชนิด
ของเนื้อไม ขนาด และคุณสมบัติอ่ืนๆ ตรงกับที่กําหนดใหใช 
  หมายเหตุ กําหนดการเลือกใชไม 
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    1.  พ้ืนไม 
      คําวา พ้ืนไมเขาลิ้น ใหใชตามขนาดตอไปน้ีไดคือ 
1”x6”, 1”x4” หรือ 1”x3” และถาใชชนิดรางลิ้นรอบตัวขนาดตองไมเล็กกวา 1”x3” แทนไดดวย 
     ในกรณีที่แบบรูปกําหนดใหใชพ้ืนไมตีชน ผูรับจางสามารถใชพ้ืนไมเขาลิ้นหรือพ้ืนไม
ชนิดรางลิ้นแทนกันได 
    2.  ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจการจาง ไมสามารถตัดสินชี้ขาดไดวาไมที่นํามาใชงาน
น้ันเปนไมชนิดใดชื่อใด ตรงกับที่ระบุตามแบบรูปและรายการละเอียดหรือสัญญาหรือไม เปนหนาที่ของผูรับจาง
ตองนําสงตัวอยางไมใหกรมปาไมตรวจสอบคุณสมบัติ แลวสงผลพรอมตัวอยางไมประทับตรารับรองไวบนเน้ือ
ไม เปนไมชนิดใดชื่อใด (ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) ใหคณะกรรมการฯ พิจารณา คาใชจายในการนี้เปน
หนาที่ของผูรับจางทั้งหมด 
    3. ไมชนิดซึ่งกรมปาไมไมไดตรวจสอบคุณสมบัติและคณะกรรมการตรวจการจางได
พิจารณาเห็นวามีคุณสมบัติเทียบเทาไมที่ระบุไวในบัญชีรายชื่อไมใด ใหใชกอสรางสําหรับงานตามบัญชีรายชื่อ
ไมน้ันได 
    4. ไมพ้ืนที่มีความกวางตางไปจากแบบรูป เชน 3”, 4”, 6” เปนตน ถือวาใชแทนกันได
และใหถือปฏิบัติตามที่กลาวขางตนเชนกันในกรณีที่เปนไมพ้ืนรางลิ้นรอบ 
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4. หมวดงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
 

4.1 รายการทั่วไป 
  4.1.1 วัตถุประสงค 
   ผูรับจางทําการกอสราง จัดหา ติดตั้ง ทดสอบเครื่องจักรกล วัสดุ อุปกรณ ดานสุขาภิบาลตาม
รูปแบบ และรายการ รวมถึงงานที่เกี่ยวของซ่ึงอาจไมแสดงไว แตจําเปนตองทําเพื่อใหงานระบบสุขาภิบาลและ
ดับเพลิงสามารถใชการไดดี ตามหลักวิชาการและมาตรฐานตางๆ 
   โดยรายการและขอกําหนด ในเอกสารนี้ จะใชเม่ือในแบบรูปและรายการไมมีขอกําหนดเปน 
อยางอ่ืน 
 
  4.1.2 ขอบเขตของงาน 
   4.1.2.1 ระบบประปา 
   4.1.2.2 ระบบระบายน้ําฝนและระบบระบายน้ําทิ้ง 
   4.1.2.3 ระบบปองกันอัคคีภัย 
   4.1.2.4 ระบบบําบัดน้ําเสีย 
   4.1.2.5 ระบบสุขาภิบาลหองปฏิบัติการ 
   4.1.2.6 ระบบไฟฟาที่เกี่ยวของกับงานสุขาภิบาล 
   4.1.2.7 การทดสอบและการฝกอบรม 
 
  4.1.3 มาตรฐาน  พระราชบัญญัติ  พระราชกฤษฎีกา  กฎกระทรวง  ประกาศ  เทศบัญญัติ 
ขอบัญญัติ ระเบียบ คําสั่ง ขอกําหนด คําแนะนํา หลักเกณฑ หนังสือ กฎหมาย ที่เก่ียวของหรือบังคับใช 
   ใหยึดถือและปฏิบัติตาม โดยใหใชฉบับลาสุดเปนหลัก มีดังน้ี 
   4.1.3.1 มาตรฐานการเดินทอภายในอาคาร ของวิศวกรรมถานแหงประเทศไทย 
   4.1.3.2 มาตรฐานการปองกันอัคคีภัย ของวิศวกรรมถานแหงประเทศไทย 
   4.1.3.3 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 
   4.1.3.4 การประปานครหลวง (กปน.) 
   4.1.3.5 การประปาภูมิภาค (กปภ.) 
   4.1.3.6 American National Plumbing Code 
   4.1.3.7 The American Society of Plumbing Engineering (ASPE) 
   4.1.3.8 Factory Mutual Engineering Corp. (FM) 
   4.1.3.9 National Fire Protection Association (NFPA) 
   4.1.3.10 Underwriter Laboratories Inc. (UL) 
   4.1.3.11 American National Standard Institute (ANSI) 
   4.1.3.12 British Standard (BS) 
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   4.1.3.13 Japanese Standard (JIS) 
   4.1.3.14 Deutsche Industry Norms (DIN) 
   4.1.3.15 สํานักงานสิ่งแวดลอมแหงชาติ (สวล.) 
   4.1.3.16 วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย (วสท.) 
   4.1.3.17 กระทรวงตางๆ ที่เกี่ยวของ 

4.1.3.18  พระราชบัญญัติการมาตรฐานแหงชาติ 
4.1.3.19  National Electrical Code (NEC) 
4.1.3.20  National Electrical Manufacturers Association (NEMA) 
4.1.3.21  American Society of Testing Materials (ASTM) 
4.1.3.22  Water Environment Federation (WEF) 
 

  4.1.4 มาตรฐานการติดตั้ง 
   4.1.4.1 ขอตอ และ การตอทอ 

ขอตอระหวางทอตาง ๆ และขอตอระหวาง งานทอกับอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ 
จะตองตอโดยไมใหมีลมรั่ว หรือนํ้ารั่วได  กอนที่จะใชงานใหมีการเผื่อสําหรับการยืดหยุนระหวางทอตาง ๆ และ
ระหวางงานทอ และเครื่องมือ เครื่องใชตางๆ การตอทอทุกชนิดที่ตอเขาดวยกันรอยตอจะตองมีความแนนหนา
แข็งแรงพอที่จะรับนํ้าหนักหรือแรงดันของน้ํา หรือแกสภายในทอไดโดยปลอดภัยและไมร่ัวไหล ลักษณะการตอ
ทอแบบตางๆ ใหเปนไปตามมาตรฐานดังน้ี 
     4.1.4.1.1 การตอทอ พี.วี.ซี. ถามิไดระบุไวเปนอยางอ่ืนขอตอทอ พี.วี.ซี. ขนาด
เสนผาศูนยกลางต่ํากวา 100 มม. จะตองเปนแบบใชนํ้ายาซีเมนต ในการเชื่อมเขากับทอรับความดัน โดยขอตอ
ตองมีคุณสมบัติและความแข็งแรงเทากับทอ สวนขอตอทอ พี.วี.ซี. ขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต 100 มม. ขึ้น
ไป จะตองเปนแบบ Socket Type มีคุณสมบัติเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.1131 “ขอตอ
ทอ พี.วี.ซี. แข็ง สําหรับใชกับทอรับความดัน” พรอมทั้งมีแหวนยางกันซึมแบบวงแหวน คุณสมบัติของแหวน
ยางกันซึมจะตองเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.237 “แหวนยาง สําหรับทอน้ีชนิดทนความ
ดัน” ใหดําเนินตามมาตรฐานผูผลิตและตามที่ระบุในแบบ 

- ขนาดเล็กกวา Dia.6” จะตองใชขอตอแบบ Socket แลวตอทอกับขอตอดวย 
Solvent  Cement ทั้งขอตอและน้ํายาประสานตองไดมาตรฐาน 

- ขนาด Dia.6” และใหญกวาใขขอตอแบบ Slip-On พรอมแหวนยางมาตรฐาน 
ASTM และ  ม.อ.ก. 
     4.1.4.1.2 การตอทอพีบี (Polybutylene) ถามิไดระบุไวเปนอยางอ่ืน ขอตอทอพีบี ขนาด
เสนผาศูนยกลางตั้งแต 50 มม. ลงมา จะตองเปนแบบสวมล็อค (Grab lock) ซ่ึงไมทําใหเสนผาศูนยกลาง
ภายในของระบบเสนทอลดลง สวนขอตอพีบี ขนาด 65 มม.-150 มม. จะตองเปนแบบเชื่อมสอด (Socket 
Fusion) หรือใหดําเนินการตามมาตรฐานผูผลิตและตามที่ระบุในแบบ 
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     4.1.4.1.3 การตอทอพีอี (Polyethylene) ถามิไดระบุไวเปนอยางอ่ืน ขอตอทอพีอี ขนาด
เสนผาศูนยกลางตั้งแต 100 มม. ขึ้นไปตองตอเปนแบบหนาจานชนกัน (E-BOLD) หรือใหดําเนินการตาม
มาตรฐานผูผลิตและตามที่ระบุในแบบ 
     4.1.4.1.4 การตอโดยใชปากแตรยาดวยปูนซีเมนต ทอจะตองสอดลึกเขาไปถึงกน
ปากแตร และจะตองอัดซีเมนตโดยรอบ และตลอดความยาวของทอที่เหลื่อมกั้นแลวพอกดวยซีเมนตผสมทราย
ละเอียดอัตรา 1 : 2 ผสมน้ําพอประมาณปดความหนาของรอยตอและทอ และปาดผิวหนาเปนมุม 450 เสมอ
ขอบนอกของทอโดยรอบ 
     4.1.4.1.5 การตอแบบใชเกลียว เกลียวของทอ (เกลียวนอก) และเกลียวของขอตอ 
(เกลียวใน) จะตองไดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.26-2516 (ก/ล 20) หรือมาตรฐาน ASTM, BS 
หรือ JIS แลวแตกรณี ตองหมุนเกลียวเขาไปในขอตออยางนอย 5 เกลียว หากประสงคจะใชวัสดุเชื่อมหรือ
นํ้ายาประสานใหทาวัสดุตัวเชื่อม หรือนํ้ายาประสานไดเฉพาะเกลียวนอกเทานั้น 
     4.1.4.1.6 การตอแบบอัดแนน โดยใชแหวนยางหรือแหวนวัตถุอ่ืนที่คุณภาพคลายคลึง
กันทอสวมหรือทอปลอกจะตองมีเสนผาศูนยกลางภายในเล็กกวาเสนผาศูนยกลางขอบนอกของแหวน 

4.1.4.1.7 ทอเหล็กอาบสังกะสี (Galvanized Steel Pipe : GSP) 
- ขนาดเล็กกวา Dia. 4” จะตองตอโดยใชขอตอ แบบเกลียว ซ่ึงมีเกลียวได

ตามมาตรฐานของ BS.21 : 1973 
- ขนาด Dia. 4” และใหญกวา จะตองตอโดยใชขอตอ แบบหนาแปลนตาม BS 

10 และ BS 4504 : 1967 ยกเวน แตจะระบุ เปนอยางอ่ืน 
4.1.4.1.8 ทอเหล็กหลอ (Cast Iron Pipe : CI) 

- ทอเหล็กหลอที่ ใชกับทอ Soil, Waste และ Vent ใหตอทอโดย clamp 
stainless สําหรับ รัดทอ 

4.1.4.1.9 การตอทอแบบเกลียว 
จะตองตอดวยสารประกอบที่ไดรับอนุมัติหรือใชเทปพันเกลียวที่มีคุณภาพ โดยที่จะตองทาลงบนเกลียวทอไมใช
ทาที่อุปกรณ หามใชเชือกปอในการตอทอแบบเกลียว เกลียวของทอตองเกลาใหเรียบไมมีรอยขลุยเหล็ก และ
ไดขนาดความยาวเกลียวที่แนนอนเม่ือทําการตาฟและตัดเกลียว และจะตองขันเกลียวทอใหแนนเขากับอุปกรณ
ตอ โดยที่จะไมทําใหหนาตัดของทอลดนอยลงไป 

4.1.4.1.10 การตอทอแบบหนาจาน 
จะตองตอโดยใชปะเก็นยางแบบเต็มหนาที่ไดรับอนุมัติจากผูออกแบบ หรือคณะกรรมการตรวจการจางกอน 
   4.1.4.2 การวางปลอกทอ การสกัด การตกแตง 
     4.1.4.2.1 ในกรณีที่แบบรูป และรายการละเอียดระบุไวหรือมีความจําเปนตองเดินทอ
ผานคาน เสาหรือพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอนการเดินทอผานโครงสรางดังกลาว จะตองไดรับความเห็นชอบ
จากวิศวกรโยธา กองแบบแผนและกอนเทคอนกรีตทุกครั้งจะตองแจงใหเจาหนาที่ผูควบคุมงานทราบลวงหนา
เพ่ือตรวจสอบใหถูกตองเสียกอน 
     4.1.4.2.2 หามผูรับจางสกัดหรือตกแตงโครงสรางอาคารเพื่อการติดตั้งวางทอ เวนแตจะ
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจางหรือวิศวกรกองแบบแผนปลอกรองทอ (SEEVE) ตองมี



 

 76 

ขนาดเสนผาศูนยกลางภายในของปลอกรองทอโตกวาเสนผาศูนยกลางของทอที่จะลอดผานประมาณไมนอย
กวา 1 ซม. 

     4.1.4.2.3 ปลอกทอที่มีขนาดเกิน  6” ใหใชเหล็กเหนียวที่มีความหนาไมนอยกวาความ
หนาของทอที่จะฝง ฝงไดโดยตองดําเนินการเสริมเหล็กคานตามที่คณะกรรมการกําหนดให โดยหามมิใหใชทอ
พี.วี.ซี. ฝงในโครงสรางเด็ดขาด 
     4.1.4.2.4 การฝงทอลอดคาน ที่มีความจําเปนตองฝงจํานวนมากกวา 3 ทอนตอ 1 ชวง
คาน ผูรับจางจะตองขอความเห็นชอบจากวิศวกรโยธาหรือแสดงรายการคํานวณโครงสรางตามสวนนั้นให
คณะกรรมการพิจารณากอนการดําเนินการ 
   4.1.4.3 เครื่องยึดเหนี่ยว และเครื่องรองรับ 

ขอกําหนดทั่วไป 
ทอที่เดินภายในอาคารและไมไดฝง จะตองแขวนโยงหรือยึดติดไวกับโครงสรางของ

อาคารอยางม่ันคงแข็งแรง อยาใหโยกคลอนแกวงไกวได การแขวนโยงทอที่เดินตามทางราบใหใชเหล็กรัดทอ
ตามขนาดของทอ รัดไวแลวแขวนยึดติดกับโครงอาคารอยางแข็งแรง  หากมีทอหลายทอเดินตามแนวราบขนาน
กันเปนแพ  จะใชสาแหรกแขวนรับไวทั้งชุดแทนใชเหล็กรัดทอแขวนแตละทอก็ไดหามแขวนทอดวยโซ ลวด 
เชือก หรือสิ่งอ่ืนใด ที่มีลักษณะไมม่ันคงแข็งแรง 
     4.1.4.3.1 ขนาดเหล็กที่แขวนรองรับ หากมิไดกําหนดรายละเอียดไวในแบบแปลนใหทํา
ตามแบบขยายในภาคผนวก 
     4.1.4.3.2 ทอที่ติดตั้งในแนวดิ่งหรือแนวตั้ง จะตองยึดหรือรัดทอใหแนนและแข็งแรง และ
สามารถรักษาแนวแกนของทอไวไดโดยตลอด และจะตองมีฐานที่แข็งแรงรองรับทอที่พ้ืนขางลางดวย โดยมี
ขอกําหนดตามประเภทของทอดังน้ี 
       - ทอเหล็กหลอ จะตองมีที่ยึดหรือแขวนทุกๆ ชั้นของอาคาร หรือไมนอยกวา
ทุกชวงของความยาวทอแตละทอนและตรงฐานลาง 

       - ทอเหล็กอาบสังกะสี หรือทอเหล็กเหนียว ที่มีขนาดตั้งแต  3” ขึ้นไป ตอกัน
ดวยเกลียว ทุกๆ ระยะครึ่งหน่ึงของความยาวแตละทอน 

       - ทอเหล็กอาบสังกะสีหรือทอเหล็กเหนียวที่มีขนาดตั้งแต  2 1/2” ลงมา ตอ
กันดวยเกลียว จะตองมีที่ยึดหรือแขวนทุกๆ ระยะไมเกินกวา 1.20 เมตร 
       - ทอซีเมนต-ใยหินตาม มอก. 81-2529, ขอตอตามมอก. 126-2518 และ
แหวนยางตาม มอก. 237-2520 ซ่ึงตอกันดวยปากแตร และยาดวยซีเมนตปลาสเตอร หรือดวยวัสดุอ่ืน หรือ
ดวยปลอกอัดดวยแหวนยาง ทุกๆ ระยะความยาวทอแตละทอนจะตองมีที่ยึดหรือแขวนอยางนอย 1 แหง และ 
ที่ตรงรอยตอ 
       - ทอพีบี (Polybutylene : PB) ทอเอชดีพีอี (High Density Polyethylene : 
H.D.P.E) และทอพีวีซี (Polyvinylchloride : P.V.C.) ทุกระยะ 1 เมตร และทุกๆ รอยตอ) 
     4.1.4.3.3 ทอที่ติดตั้งในแนวราบ จะตองมีที่ยึดหรือรัดทอหรือแขวนทอในระยะที่สามารถ
ยึดหรือรัดทอใหอยูในแนวหรือระดับที่ตองการไดโดยตลอด โดยมีขอกําหนดตามประเภทของทอดังน้ี 
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       - ทอเหล็กหลอที่หลอกันดวยปากแตร หรือปลอกเหล็กอัดดวยแหวานยาง
จะตองมีที่ยึดหรือแขวนทุกๆ ระยะขอตอ และทุกๆ ระยะกึ่งกลางความยาวของทอ 
       - ทอเหล็กอาบสังกะสี ทอเหล็กเหนียว หรือทอโลหะอ่ืนๆ ซ่ึงตอกันดวยเกลยีว 

ขนาด  1 1/2" ขึ้นไปทุกระยะ 2.00 เมตร 
       - ทอซีเมนต-ใยหินหรือทอดินเผา ซ่ึงตอกันดวยปากแตรยาดวยซีเมนต
ปลาสเตอร หรืออัดดวยแหวนยางหรือตอกันดวยปลอกอัดดวยแหวนยางทุกๆ ระยะความยาวทอแตละทอน
จะตองมีที่ยึดหรือแขวนอยางนอยหนึ่งแหง 
       - ทอพีบี (Polybutylene : PB) ทอเอชดีพีอี (High Density Polyethylene : 
H.D.P.E) และทอ พี วี ซี (Polyvinylchloride : P.V.C.) สําหรับขนาดเสนผานศูนยกลาง 2 1/2” ขึ้นไปทุกระยะ 
2 เมตร และทุกๆ รอยตอ 
       - ทอตะกั่ว หรือทอออนชนิดอ่ืนใด จะตองมีที่รองรับที่แข็งแรงม่ันคงตลอดแนว
และความยาวของทอ 
     4.1.4.3.4 ทอทุกชนิดที่วางอยูในดินหรือติดพื้นดิน กรณีที่ตองมีการยึดแขวนทอกับพ้ืน
หรือโครงสราง ถายึดแขนดวยโลหะจะตองหลอหุมดวยคอนกรีตอีกชั้นโดยรอบอุปกรณยึดแขวนนั้น การหุมให
หุมโดยรอบไมนอยกวา 0.05 เมตร 
     4.1.4.3.5 อุปกรณแขวนทอที่เปนโลหะทุกชนิดจะตองชุบดวยสังกะสี (Hot Dipped 
galvanized) หรือทาดวยสีชนิด Epoxy Resin ชนิด Heavy Duty โดยขั้นตอนการทาดังน้ี 
       - ขัดทําความสะอาดจนปราศจากสนิมและคราบน้ํามัน 
       - ทาดวยสีรองพ้ืนชนิด Lead Oxide หรือ Red Lead 
       - ทาดวยสี Epoxy Resin ชนิด Heavy Duty 
       - การยึดแขวนทอกับคานหรือพ้ืนใหใชวิธีฝง Insert ในคอนกรีต หรือใช 
Expansion Bolt ยกเวนกรณีที่เปนแผนพ้ืนสําเร็จ จะตองทําตามมาตรฐานของบริษัทผูผลิต และตองไดรับความ
เห็นชอบจากผูควบคุมงานของทางราชการ 
   4.1.4.4 การทาสีของทอ 
     4.1.4.4.1 ในชองเดินทอ ที่มีชองเปดของชองเดินทอ ใหทาสีทอทุกประเภทตามสีที่
กําหนดใหทั้งหมด ตลอดความสูงของชองเปด พรอมทั้งอักษรยอชนิดทอและทิศทางการไหลเปนสีตางๆ ดังน้ี 
       ทอประปา   ทาสี นํ้าเงิน 
       ทอระบายน้ําทิ้ง ทาสี นํ้าตาล 
       ทอสวม   ทาสี ดํา 
       ทอระบายอากาศ ทาสี ขาว 
       ทอดับเพลิง   ทาสี แดง 
       ทอระบายน้ําฝน ทาสี เขียว 
                     4.1.4.5  ปายชื่ออุปกรณ วาลวตาง ๆ 
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4.1.4.5.1 ปายบอกชื่อวาลว แผนภูมิ และไดอะแกรมเมื่องานติดตั้งเสร็จสมบูรณ             
ผูรับจาง  จะตองติดชื่อปายบอกขนาด  ตําแหนง  ชนิด และ ลักษณะการใชงานของวาลว ยกเวน วาลวที่มากับ
สุขภัณฑ ปายจะตองทําดวยทองเหลือง ขนาด 2 น้ิว สี่เหลี่ยม ซ่ึงจะตองจารึกชนิดและลักษณะการใชงานของ
วาลวตลอดจนตัวเลข ขนาด 3/4" ดวยสีดํา 

4.1.4.5.1.1 ปายบอกชื่อวาลวสําหรับทอ ใหใชปายทองเหลืองขนาด 3 น้ิว
สี่เหลี่ยม  ซ่ึงจะตองจารึก ชนิดและลักษณะการใชงานตลอดจนตัวเลขขนาด 2 น้ิว พ้ืนปายทองเหลือง จะตอง
ทาดวยสีแดง 

4.1.4.5.1.2 ระบบที่ใชระบุตัวเลขแผนปาย จะตองบงแสดงถึงความแตกตาง
ของชนิดและการใชงาน และจะตองระบุชื่อ ของตําแหนงที่วาลวตัวน้ันติดตั้งอยู 

4.1.4.5.1.3 ปายบอกชื่อวาลวจะตองผูกใหแนนหนาเขากับมือจับหรือมือหมุน
ของวาลวโดยใชโซทองเหลืองขนาดพอเหมาะ 

4.1.4.5.1.4 แผนภูมิไดอะแกรมและรายการตาง ๆ จะตองระบุจํานวน 
ตําแหนง และลักษณะการใชงานของวาลว ตลอดจนขนาดทอ และอ่ืน ๆ 

4.1.4.5.2 ปายบอกชื่ออุปกรณอ่ืน ๆ 
 ใหผูรับจางจัดหาและติดตั้งปายชื่อของอุปกรณ ทําดวยทองเหลืองใชตัวอักษร
สีดํา โดยตัวอักษรแตละตัวตองมีขนาดไมนอยกวา 3”X2” มองเห็นไดชัดเจนทั้งภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ และ
คํายออุปกรณที่จะตองมีปายแสดง ไดแก 

- ถังเก็บนํ้าประปา ทุกถัง 
- เครื่องสูบนํ้าทุกเครื่อง 
- แผงควบคุม 
- Fire Department Connection 
- วาลวระบบดับเพลิง 

4.1.4.6 การวางปลอกรองทอ  
4.1.4.6.1 ขอกําหนดทั่วไป 

     ทอที่เดินผานฐานราก พ้ืนผนัง ฝากั้น และเพดานนอกอาคาร จะตองรอง
ดวยปลอกตามขนาดที่พอเหมาะกับทอเสียกอนหากทอที่จะผานทะลุพ้ืนอาคารมีจํานวนหลายทอดวยกันใหเจาะ
พ้ืนอาคารเปนชองใหทอผานแทนการใชปลอกรองชองที่เจาะนี้จะตองเสริมกําลังตามความจําเปนและเหมาะสม
ในอาคารคอนกรีตหากประสงคจะติดตั้งปลอกรองทอนํ้าไว ณ จุดใดก็ใหติดตั้งในขณะเทคอนกรีตเลยทีเดียวใน
ผนังอิฐใหติดตั้งปลอกกรองทอน้ีในขณะที่กออิฐมาถึงที่จุดนั้น ผูรับจางจะตองตรวจสอบรายละเอียดของแบบ
และติดตั้งปลอกรองทอไวตามที่จําเปน ถึงแมจะไมไดแสดงไวในรายละเอียดของแบบก็ตาม การใชปลอกรองทอ
อาศัยหลักเกณฑดังน้ี 
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4.1.4.6.1.2 ขนาดของปลอกรองทอ 
 ปลอกรองทอที่ จ ะนํ ามาใช ในการรองท อตองให มีขนาด
เสนผาศูนยกลางภายในโตกวาขนาดเสนผาศูนยกลางภายนอกของทอไมนอยกวา 2 ซม. เวนไวแตเม่ือทอน้ัน
จะตองเดินทะลุผานฐานรากหรือผนังที่รับนํ้าหนัก ในกรณีเชนนี้จะตองใหปลอกโตกวาทอไมนอยกวา 2.5 ซม. 

4.1.4.6.1.3 ชนิดของวัสดุปลอกรองทอจะตองเปนชนิดที่ทําดวยวัสดุดังตอไปน้ี 
  4.1.4.6.1.3.1 ใหใชปลอกเหล็กเหนียวหรือเหล็กกลาอาบสังกะสี 

4.1.4.6.1.4 ปลอกรองทอที่พ้ืนอาคาร 
 จะตองฝงใหปากปลอกสูงจากระดับพ้ืนที่ยังไมไดตบแตง 2.5 ซม. 
และหลังจากที่เดินทอเสร็จเรียบรอย แลวใหอัดชองระหวางทอกับปลอกทอ ดวยวัสดุประเภทที่ปองกันการรั่วซึม
ของน้ํา ใหแนน และเรียบรอยจนแนใจวาน้ํา ร่ัวซึมผานไมได 

4.1.4.6.1.5 ทอตาง ๆ ที่ผานผนัง ฝา และพ้ืนที่กันน้ําซึม จะตองติดตั้งใหลอด
ผาน Sleeves ที่ใชกันนํ้าซึม 

4.1.4.6.1.6 เม่ือมีทอตาง ๆ ที่โผลหรือทะลุผานผนัง ฝา พ้ืน และแผงกั้นหอง 
จะตองติดตั้งและครอบดวย Escutcheons ที่ทําดวยแผนสังกะสีชนิดหนา โดยยึดดวยสกรู สแตนเลส เพ่ือ
ปองกันการเกิดสนิม 

4.1.4.6.1.7 Flashing สําหรับพ้ืนและหลังคาระบายน้ําฝน จะตองใช Flashing 
Rings ที่ไดรับอนุมัติจากผูออกแบบ หรือคณะกรรมการตรวจการจางกอน 

4.1.4.6.1.8 ผูรับจางจะกระทําการตัด ปะ และ Flashing เพ่ือติดตั้งทอและ
ตะแกรงระบายน้ําใหเปนไป ตามแบบ Shop Drawings ที่ไดรับอนุมัติแลวน้ันได แตหามทําการตัด ปะ และ 
Flashing โครงสรางที่เสร็จเรียบรอยแลว นอกจากไดรับความเห็นชอบจากผูออกแบบ หรือคณะกรรมการตรวจ
การจาง เทานั้น 

4.1.4.6.1.9 หลังจากการติดตั้งทอแนวดิ่งทั้งหมดในชองทอ (Pipe Shafts)  
ตามแบบที่กําหนดไว ใหผูรับจางทําการปดพื้นในบริเวณชองทอที่ระดับพ้ืนทุกชั้นและทุกชองทอดวยวัสดุ
ปองกันไฟและ ควันลาม  รายละเอียดของงานโครงสรางสวนนี้ จะตองสัมพันธกับงานโครงสรางที่อยูขางเคียง
เชน คานเปนตน และจะตองไดรับอนุมัติจากผูออกแบบ หรือคณะกรรมการจางกอนการติดตั้งทอแนวดิ่งที่ระดับ
พ้ืนจะตองหุมดวย Sleeves 

4.1.4.6.1.10 การอุดชองเดินทอ ชองเจาะดวยวัสดุปองกันไฟและควันลาม 
(Fire Barrier System) เพ่ือปองกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นแกบุคคลที่อยูภายในอาคาร อันเนื่องมาจากการเกิด
เพลิงลุกลามจากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่ง โดยอาศัยชองและทางเดินทอหรือชองเจาะ จึงกําหนดใหใชวัสดุ
ปองกันไฟและควันลาม (ดูแบบขยายการติดตั้งวัสดุปองกันไฟลาม) โดยมีคุณสมบัติของวัสดุ ดังน้ี คือ ตองเปน
อุปกรณหรือวัสดุที่ไดมาตรฐาน BS 476 Part 20 และ ISO 834 หรือ UL listed หรือ FM approved รับรอง 
สามารถปองกันไฟและควันลามไดอยางนอย  3 ชั่วโมง  ไมมีไอระเหยที่เปนอันตรายตอสุขภาพทั้งในขณะปกติ
และขณะเกิดเพลิงไหม  สามารถขยายตัวไดอยางรวดเร็วเม่ือไดรับความรอนสูง เกาะยึดไดดีกับคอนกรีต,  
โลหะ, ไม, พลาสติก ทนตอการสั่นสะเทือนไดดี ติดตั้งงาย มีความแข็งแรงไมวากอนหรือหลังเพลิงไหม และให
ติดตั้งอุปกรณหรือวัสดุปองกันไฟและควันลามตามตําแหนงตางๆ ที่มีทอ PVC, PE, PB, PP ทะลุผานเปนชนิด 
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PIPE COLLARS หรือ PIPE WRAPS และติดตั้งระบบปองกันไฟลามเพื่ออุดรูชองเปดไวสําหรับทอในอนาคต
เปนชนิด Mortar หรือ Fire Rated Mastics ดังตอไปน้ี ชองเปดทุกชองไมวาจะอยูที่ใดของผนัง พ้ืน หรือ           
คาน และ Shaft ทอตาง ๆ ซ่ึงไดเตรียมไวสําหรับการใชงานติดตั้งระบบทอ หลังจากที่ไดติดตั้งทอไปแลว และ                
มีชองวางเหลืออยูระหวางทอกับแผนปดชองทอ  ชองเปดหรือชองลอด (Block out or Sleeve) ที่เตรียมการไว
สําหรับติดตั้งระบบทอในอนาคตหรือที่ใชสายไฟฟาหรือทอรอยสายไฟฟาที่มีชองวางอยูแมเพียงชองเล็กนอย       
ก็ตาม  ภายในทอที่วางทะลุพ้ืนคอนกรีต ผนังคอนกรีต ซ่ึงเปนผนังทนไฟเพื่อปองกันไฟและควันลามตามทอ  
ซ่ึงอุปกรณหรือวัสดุที่จะนํามาใชและกรรมวิธีการติดตั้ง ผูรับจางตองเสนอขออนุมัติจากผูออกแบบ หรือ              
คณะกรรมตรวจการจางกอน 

 
  4.1.5 ขอกําหนดทั่วไป 
   4.1.5.1 การติดตั้งทั่วไป 
     4.1.5.1.1 ถาหากยังไมมีการวางทอ หรือเลิกงานแลวแตละวันผูรับจางจะตองอุดปลาย
ทอใหเรียบรอยเพ่ือปองกันสิ่งสกปรกหรือสิ่งหน่ึงสิ่งใดเขาไปอุดอยูในทอ และกอนที่จะมีการเริ่มทําการวางทอ
ตอไป จะตองตรวจสอบภายในทอที่ไดวางไวแลวเสียกอนวาไมมีวัสดุอ่ืนใดอยูในนั้น 
     4.1.5.1.2 หามวางทอประปาหรือทอนํ้าฝงดินใดๆ ก็ตามไวดวยกันกับทอระบายน้ํา             
เวนแตจะไดดําเนินการดังตอไปน้ี 
       (ก) จุดต่ําจุดของทอประปาอยูสูงกวาจุดสูงุดของทอระบายน้ําไมนอยกวา            
30 ซม. 
       (ข) วางทอประปาไวดานใดดานหนึ่งของรองสําหรับวางทอ 
       (ค) จํานวนรอยตอของทอประปามีนอยที่สุดเทาที่จะมีได และการตอทั้งทอ
ของทอประปาและทอระบายน้ําซึมผานไมได 
     4.1.5.1.3 รอยตอระหวางเครื่องสุขภัณฑกับกําแพงหรือพ้ืน จะตองแนบสนิทน้ําซึมผาน
ไมได 
   4.1.5.2 คุณภาพวัสดุ และการเทียบเทา 
     4.1.5.2.1 วัสดุและอุปกรณที่ใชในการติดตั้งตองเปนของใหม และผลิตโดยผูผลิตที่เปนที่
เชื่อถือได อุปกรณที่บกพรองหรืออุปกรณที่เสียหายในขณะติดตั้งหรือขณะทดสอบ จะตองเปลี่ยนใหมและหรือ
แกไขใหอยูในสภาพที่ดี ทั้งน้ีตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจาง 
     4.1.5.2.2 การเทียบเทา วัสดุ อุปกรณ ใหยึดถือและปฏิบัติ ตามรายการวัสดุอุปกรณการ
กอสรางมาตรฐานของกองแบบแผน 
   4.1.5.3 แบบรูปขยายรายละเอียดขณะกอสราง (Shop Drawing) และแบบกอสรางจริง (As-Built 
Drawing) 
     4.1.5.3.1 แบบรูปขยายรายละเอียดขณะกอสราง (Shop Drawing) ไดแกแบบรูปขยาย
ตางๆ ที่จัดทําขณะกอสราง เชน ผังการเดินทอตางๆ ของระบบสุขาภิบาล ใหถือเปนหนาที่ของผูรับจางจะตอง
ทําภาพขยายรายละเอียดขึ้น โดยมีวิศวกร ที่มีใบอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพ
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วิศวกรรม (ก.ว.) พรอมสําเนาใบอนุญาตดังกลาว เซ็นชื่อรับรองในแบบพิมพเขียวของผูรับจางเสนอให
คณะกรรมการตรวจการจางตรวจสอบและเห็นชอบเสียกอน จึงจะนําไปใชทําการกอสรางในสวนนั้นๆ ได ซ่ึง
แบบรูปรายการดังกลาวจะตองทําเปนแบบรูปรายละเอียด โดยสงเปนแบบพิมพเขียวจํานวน 5 ชุด (รายการขอ
น้ีจะใชระกอบเฉพาะอาคารที่ไดระบุไวในแบบรูปหรือรายการละเอียดเทานั้น) 
     4.1.5.3.2 ผูรับจางจะตองจัดทํารูปแบบที่แสดงรายละเอียดการวางทอ การรองรับทอและ
ขนาดของทอที่ติดตั้งไปจริง (As-Built Drawing) ซ่ึงแบบรูปรายการละเอียดนี้จะตองเขียนใหได มาตรฐานโดย
สงแบบกระดาษไขตนฉบับ 1 ชุด ลําเนาอีก 2 ชุด รวมเปน 3 ชุด ใหแกคณะกรรมการตรวจการจาง กอนสง
มอบงานงวดสุดทาย 7 วัน เพ่ือมอบแบบสําเนาใหโรงพยาบาลหรือหนวยราชการเจาของอาคารเก็บเพ่ือ
ดําเนินการบํารุงรักษา (รายการขอน้ีจะใชประกอบเฉพาะอาคารที่ไดระบุในแบบรูปและรายการละเอียดเทานั้น) 
   4.1.5.4 ปญหา อุปสรรค และการเปลี่ยนแปลงแบบ, แบบรายละเอียด และคําแนะนําเพิ่มเติม 
     4.1.5.4.1 หากในแบบรูปและรายการละเอียดไมไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืนใหถือปฏิบัติ
ดังนี้ คือการเดินทอใหเดินทอใตพ้ืนหรือในกลองซอนทอหรือฝงในผนัง ใหพยายามหลีกเลี่ยงการฝงในพื้นหรือ
คาน ทอที่เดินใตพ้ืนใหใชเครื่องยึดเหนี่ยวและเครื่องรองรับ การเดินทอจะตองจัดเรียงแนวทอใหเรียบรอยพรอม
ทั้งหารหุมซอนทอและการเปดชองสําหรับตรวจซอมไดกับใหมีบานประตูติดบานพับปดเปดไดตามความ
เหมาะสมถึงแมในแบบรูปจะไมระบุไว 
     4.1.5.4.2 อุปกรณอ่ืนๆ เชน ประตูนํ้าขอตอ ของอ ประตูนํ้ากันน้ํายอนกลับ หรืออ่ืนๆ             
ที่จําเปนตองใชในการติดตั้ง เพ่ือใชงานดีขึ้น และถูกตองตามหลักวิชาการ แมมิไดระบุในแบบรูปผูรับจางจะตอง
จัดหาและทําการติดตั้งใหโดยไมคิดราคาเพิ่ม 
     4.1.5.4.3 ถาไมสามารถเดินทอตางๆ ตามแบบรูปและรายการละเอียด เน่ืองจาก
อุปสรรคทางดานตางๆ ผูรับจางสามารถจะเดินทอตางไปจากแบบรูปและรายการละเอียดได ทั้งนี้ตองไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจางและไมถือวาเปนการเปลี่ยนแปลงรายการ 
     4.1.5.4.4 ถาแบบรูปและรายการละเอียดการเดินทอ ไมแสดงแนวทอและขนาดทอของ
สุขภัณฑใดหรือแนวทอและขนาดทอไมชัดเจน ใหถือแนวทอและขนาดทอของสุขภัณฑน้ันตามรายการทั่วไป
ประกอบแบบกอสรางนี้ 
     4.1.5.4.5 บอเกรอะ บอซึม ถังคอนกรีตเก็บนํ้า รางระบายน้ํา แนวทอ และอ่ืนๆ ที่มี
ลักษณะทํานองเดียวกัน ใหถือวาตําแหนงที่ปรากฏในแบบรูปและรายการละเอียดเปนเพียงสังเขปเทานั้น 
คณะกรรมการตรวจการจางจะเปนผูกําหนดตําแหนงที่แนนอนใหในขณะกอสราง 
 

4.2 ระบบประปา 
  4.2.1 ขอบเขตของงาน 
   4.2.1.1 ทอประปา หากแบบรูปและรายการละเอียดมิไดระบุเปนอยางอ่ืนใหถือปฏิบัติดังน้ี             
เดินทอประปาสายประธานมายังตัวอาคาร (กรณีที่บริเวณกอสรางไมมีทอประปาสายประธานผานใหเดินทอ
ประปาสายประธานของอาคารออกไปนอกอาคาร เพ่ือเตรียมบรรจบกับทอประปาสายประธานความยาวไมนอย
กวา 6 เมตร 
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   4.2.1.2 หากแบบรูปและรายการละเอียดมิไดระบุไว ใหใชทอประปาสําหรับสุขภัณฑ มีขนาดดังน้ี 
     สําหรับระบบถังนํ้าลาง (Flush Tank) 
     ขนาดของทอ   สุขภัณฑไมเกิน 
        3/4 น้ิว     4 ที่ 
           1 น้ิว     6 ที่ 
      1 1/2 น้ิว            28 ที่ 
 
     สําหรับระบบประตูนํ้าลาง (Flush Valve) 
     ขนาดของทอ   สุขภัณฑไมเกิน 
           1 น้ิว     4 ที่ 
      1 1/2 น้ิว            28 ที่ 
           2 น้ิว            15 ที่ 
 
  4.2.2 การติดตั้งทอและอุปกรณประกอบ 
   4.2.2.1 การวางทอประปาเปนแนวตรง ถาหักเปนมุมหรือขนานไปตามแนวผนังจะตองไดสัดสวน 
ประณีตทอขึ้นจะตองไดด่ิงและตรง 
   4.2.2.2 สายไฟฟาระบบกําลังและระบบควบคุมสําหรับเครื่องสูบนํ้าการตอประปาและมาตรวัดน้ํา
เขากับทอประปาประธานใหถือตามขอกําหนดบังคับของการไฟฟา หรือประปาในทองที่ที่มีการกอสรางอาคาร
น้ันๆ แลวแตกรณี 
   4.2.2.3 ในกรณีที่รูปแบบไมระบุใหใชประตูนํ้าขนาดเสนผาศูนยกลาง 1/2"-2” ใหใชประตูนํ้าแบบ 
Ball Valve ชนิดทนแรงดันใชงานไดไมนอยกวา 150 ปอนดตอตารางนิ้ว และสําหรับขนาดโตกวา
เสนผาศูนยกลาง 2” ใหใชประตูนํ้าแบบ Butterfly Valve หรือ Gate Valve ชนิดทนแรงดันใชงานไดไมนอยกวา 
150 ปอนดตอตารางนิ้ว และการเดินทอใหใสประตูนํ้ารวมและประตูนํ้าแยก พรอมขอตอยูเนียนแตละชั้นหรือแต
ละสวน เพ่ือสะดวกในการซอมแซมแกไขหรือติดตั้งเพ่ิมเติมในอนาคตได 
   4.2.2.4 การตอทอของประปาทั้งหมด ที่เปนทอเหล็กอาบสังกะสีใหทารอยตอ Joint Compound 
หรือใชเทปสําหรับการตอทอจํานวนเหมาะสมและทําความสะอาดใหเรียบรอย 
   4.2.2.5 ในกรณีที่มีถังเก็บนํ้าเปนแบบอาศัยความตางระดับและไดรับนํ้าจากทอประปาสาธารณะ
หรือจากทอจายน้ําประปาอื่นภายใตความดัน จะตองมีลิ้นอัตโนมัติสําหรับปดเปดน้ําเพื่อปองกันการไหลลน 
   4.2.2.6 วัสดุตัวอยาง เอกสารรายละเอียดวัสดุ 
     4.2.2.6.1 ผูรับจางจะตองสงมอบวัสดุตัวอยางเพื่อใชเปนมาตรฐานในการเปรียบเทียบ
กับของที่ติดตั้งดังน้ี 
       4.2.2.6.1.1 โลหะที่ใชในการรองรับหรือรัดทอ 
       4.2.2.6.1.2 ประตูนํ้าชนิดตางๆ 
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     4.2.2.6.2 อุปกรณที่ตองไดรับรองคุณภาพจากผูผลิต หรือสถาบันทางราชการที่เชื่อถือ
ได ตามความตองการของคณะกรรมการตรวจการจางคือ 
       4.2.2.6.2.1 ขอตอ 
       4.2.2.6.2.2 อุปกรณเกี่ยวกับการระบายน้ํา ไดแก ชองระบายนํ้าที่พ้ืน ชอง
ระบายน้ําฝน ที่หลังคาชองสําหรับทําความสะอาดทอที่พ้ืน ฯลฯ 
       4.2.2.6.2.3 เครื่องมือกลทั้งหมด ไดแก เครื่องสูบนํ้า เครื่องมือดับเพลิง ฯลฯ 
       4.2.2.6.2.4 ประตูนํ้า 
 
  4.2.3 มาตรฐานวาลวและอุปกรณประกอบ 
   4.2.3.1 แผนผัง 
     ผูรับจาง จะตองทําแผนที่แสดงถึงจํานวน ตําแหนงและหนาที่ของประตูนํ้าแตละตัวรวม 
ทั้งที่ทอประสานกันดวย ใสกรอบกระจกขนาดตามความเหมาะสม (รายการขอน้ี จะใชประกอบเฉพาะอาคารที่
ไดระบุไวในแบบรูปและรายการละเอียดเทานั้น) 
   4.2.3.2 ประตูนํ้าลดความดัน 
     ถาความดันของน้ําในเสนทอมากกวา 70 ปอนดตอตารางนิ้ว ใหติดประตูนํ้าลดความดัน 
(Pressure Reducing Valve) ใหความดันของน้ําในเสนทอเหลือไมเกิน 60 ปอนดตอตารางนิ้ว 
   4.2.3.3 เครื่องปองกัน Water Hammer 
     ในกรณีที่ความดันน้ําในเสนทอสูง ใหติดตั้ง Water Hammer Absorber ปองกันการเกิด 
Water Hammer ซ่ึงการติดตั้งเครื่องมือน้ีจะตองแจงรายละเอียดไวในแบบรูปและรายการละเอียด 
   4.2.3.4 บรรดาสวนประกอบตางๆ ที่ใชในการเดินทอ เชน ประตูนํ้า มาตรวัดน้ํา มาตรวัดคามดัน 
ฯลฯ เปนตน จะตองวางอยูในตําแหนงและลักษณะที่สามารถจะถอดซอมหรือเปลี่ยนใหมไดงาย 
   4.2.3.5 กอนตอสายออนของอางลางมือ โถสวมหมอนํ้า สายฉีดชําระ ใหติดตั้ง Stop Valve 
 
  4.2.4 การติดตั้งเครื่องสูบน้ําและอุปกรณ 
   4.2.4.1 ในกรณีที่แบบระบุมีเครื่องสูบนํ้า จะตองมีเครื่องควบคุมการทํางานของเครื่องสูบนํ้าแบบ
อัตโนมัติสําหรับการเร ิ่มทํางานของเครื่องสูบนํ้าขึ้นอยูกับระดับนํ้าในถังเก็บนํ้าซึ่งจะกําหนดใหขณะติดตั้ง               
ถากําหนดใหมีเครื่องสูบนํ้ามากกวา 1 เครื่อง เครื่องสูบนํ้าทุกๆ เครื่องตองสามารถสับเปลี่ยนกันทํางานได 
   4.2.4.2 การสงมอบงานที่มีเครื่องสูบนํ้าอยูดวย ผูรับจางตองเขียนผังแสดงวงจรชุดควบคุม 
เครื่องสูบนํ้าที่ใชติดไวในตู พรอมสงมอบกับคณะกรรมการตรวจการจาง จํานวน 2 ชุดและสาธิตวิธีการควบคุม
แกเจาหนาที่ของทางราชการเปนที่เขาใจโดยไมคิดมูลคาใดๆ ทั้งสิ้น 
   4.2.4.3 ผูรับจางจะตองยื่นขอกําหนดของเครื่องสูบนํ้าและตารางแสดงความสามารถในการ
ทํางาน (Performance Curve) ของเครื่องสูบนํ้าใหแกคณะกรรมการตรวจการจางพิจารณาตรวจสอบกอนทํา
การติดตั้ง 
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4.3 ระบบระบายน้ําฝนและระบบระบายน้ําทิ้ง 
  4.3.1 ขอบเขตของงาน 
   งานติดตั้งอุปกรณและการเดินทอระบายน้ําทิ้งจากอาคาร 
 
  4.3.2 มาตรฐานการติดตั้ง 
   4.3.2.1 ทอระบายน้ําทิ้ง และทอนํ้าฝน ที่จะตองเปลี่ยนทิศทางหรือการตอทอบรรจบ 
แนวนอนกับแนวตั้งใหตอทอดวยขอตอตัว “วาย” หรือขอโคงรัศมีกวัาง หามใชของอฉากโดยเด็ดขาด 
   4.3.2.2  รอยตอที่หลังคาหรือรอบทอระบายอากาศ จะตองทําใหไมมีการรั่วซึมไดโดยใชแผน
ทองแดงหรือแผนเหล็กแสตนเลส หรือวัสดุที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจาง 
   4.3.2.3  ชองทําความสะอาดทอ ใหติดตั้งในกรณีตอไปน้ี 
     4.3.2.3.1 ตรงจุดเชื่อมระหวางทอระบายน้ําจากอาคารกับทอระบายน้ํารอบอาคาร 
     4.3.2.3.2 ทุกๆ ระยะไมเกิน 15 เมตร 
     4.3.2.3.3 ที่โคนของทอระบายในแนวดิ่ง 
   4.3.2.4 กรณีแบบไมระบุ ชองระบายน้ําทิ้งที่พ้ืน ใหใชแบบตัวเรีอนทําดัวยเหล็กหลอ ฝาตะแกรง
ทําดวยทองเหลืองซุบ โครเมี่ยม สามารถถอดเปดได ขนาดพี้นที่ระบายน้ําไมต่ํากวา 120% ของพื้นที่หนาตัด
ทอทางออกของรูระบายน้ํา ตัวเรือนมีครีบกันน้ํากวางไมนอยกวา 40 มม. ตอเน่ืองกันโดยรอบ ฝาตะแกรง
จะตองสามารถปรับระดับได ติดตั้งประกอบกับที่ดักกลิ่น แบบ p-Trap ชนิดทําดวยเหล็กหลอ สําหรับในพื้นชั้น
ลางหรือชั้นอ่ีนๆ ที่ไมสะดวกที่จะทําการบํารุงรักษาจากดานลาง ใหใชแบบ  Bell Trap 
   4.3.2.5 หากแบบไมระบุเปนอยางอ่ีนใหดําเนินการดังน้ี น้ําทิ้งจากโรงครัว โรงอาหารจะตองมีที่
ดักขยะ-ไขมันเปนบอคอนกรีตทอเขาออกเปนทอตัวทีตามแบบบอดักไขมันมาตรฐานของกองแบบแผน 
   4.3.2.6 หากแบบไมระบุเปนอยางอ่ืนใหดําเนินการดังน้ี 
     - โรงพยาบาลหรือสถานที่กอสรางที่มีระบบบําบัดน้ําเสียและมีประสิทธิภาพ ในการ
บําบัดน้ําเสียตามมาตรฐานคุณภาพน้ําทิ้ง ทอระบายน้ําทิ้งและทอสวม ใหตอลงบอดักกลิ่นที่ใกลและเหมาะสม
ที่สุด 
     - ถาโรงพยาบาลไมมีระบบบําบัดน้ําเสีย 
     1.ทอสวมใหตอลงบอเกรอะ 
     2.ทอระบายน้ําทิ้งใหตอลงบอชึม หรือถาสถานที่น้ันดินไมซึมนํ้าใหตอลงรางระบายน้ํา
รอบอาคารไปยังที่ระบายน้ําสาธารณะ ถาไมมีที่ระบายน้ําสาธารณะใหระบายน้ําไปยังที่ที่มีความเหมาะสมก็ได 
แลวแตกรณี 
   4.3.2.7 กรณีแบบไมระบุที่ดักกลิ่นของอางลางหนาที่เปนอางเคลือบ ใหใชคอหานแบบ P-Trap 
ทําดวยทองเหลืองชุบโครเม่ียม สําหรับที่ดักกลิ่นของอางสแตนเลส เชน อางครัว หรือ Pantry ใชที่ดักกลิ่นแบบ 
Bottle Trap ประกอบกับตะกราดักขยะแบบใหญ ทําดวย พีวีซี หรีอ พีอี สําหรับที่ดักกลิ่นของอางของ
หองทดลองใหที่ดักกลิ่นของอางของหองทดลองใชที่ดักกลิ่นแบบ Bottle Trap ทําดวย พีพี (Poly Propylene) 
   4.3.2.8 ฐานของทอในเเนวด่ิง 
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     ทอสวม ทอนํ้าฝนและทอนํ้าทิ้ง จะตองมีฐานรองรับทอที่เดินในแนวดิ่ง ดวยคอนกรีตและ
กออิฐ หรือดวยเหล็กยึดติดกับอาคาร หรือดวยวิธีอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการตรวจจางเห็นชอบ 
   4.3.2.9 ทอระบายน้ําในแนวระดับ จะตองวางโดยมีความลาดเอียงไมนอยกวา 1 : 200 ในกรณีที่
ไมอาจปฏิบัติดังกลาวได จะตองวางทอโดยใหมีความลาดเอียงพอที่นํ้าจะไหลดวยความเร็วไมนอยกวา 60 
เซนติเมตรตอวินาที 
   4.3.2.10 ทอสวม ทอนํ้าทิ้ง และทอระบายอากาศ หากแบบรูปและรายการละเอียดมิไดระบุไว
เปนอยางอ่ีน ใหถือปฏิบัติดังน้ี         

-  ทอสวม ทอขนาดเสนผาศูนยกลาง 100 มิลลิเมตร (4 น้ิว) รับสวมไดไมเกิน 6 ที่น่ัง 
ถารับสวมเกินกวา  6 ที่น่ัง ใหใชัทอขนาดเสันผาศูนยกลาง 150 มิลลิเมตร (6 น้ิว) 
    -  ทอปสสาวะ ทอขนาดเสนผาศูนยกลาง 65 มิลลิเมตร (2 1/2”) รับที่ปสสาวะไมเกิน 3 ที่ 
    - ทอนํ้าทิ้ง ทอทั่วไปแตละจุดที่เดินใตพ้ืนหองน้ํา ใชทอขนาดดังตอไปน้ี 

 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 50 มิลลิเมตร (2”) รับอางน้ําทิ้ง หรือรูระบายน้ําทิ้งที่พ้ืนไม
เกิน  2 ที่ 

 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 80 มิลลิเมตร (3”) รับอางน้ําทิ้ง หรือรูระบายน้ําทิ้งที่พ้ืนไม
เกิน 12 ที่ 

 ขนาดเสนผาศูนยกลาง 100 มิลลิเมตร (4”) รับอางน้ําทิ้ง หรือรูระบายน้ําทิ้งที่พ้ืนไม
เกิน 25 ที่ 

    -  ทอระบายอากาศที่ตอจากทอสวมขนาด 6” ตองมีขนาดทอระบายอากาศไมเล็กกวา    
2 1/2” 

    -  ทอระบายอากาศที่ตอจากทอสวมขนาด 4” ตองมีขนาดทอระบายอากาศไมเล็กกวา  
2” 
    -  ทอระบายอากาศที่ตอกับทอสวม หรือทอนํ้าทิ้งจะตองตอเขากับสวนบนของทอเหนือ
ระดับนํ้าสูงสุดของเครื่องสุขภัณฑที่ระบายน้ําลงสูทอดังกลาว เปนทออากาศแนวดิ่งไมนอยกวา 100 มม. กอนที่
จะเปนทิศทางของทออากาศเปนแนวระดับหรือกอนที่จะตอเขากับทอระบายอากาศรวม 
    -  ในกรณีที่หลังคานั้นตองการใชเพ่ือวัตถุประสงคอยางอ่ืนดวย ทอระบายอากาศจะตอง
โผลเหนือหลังคาไมนอยกวา 1 เมตร 
    -  ทอระบายอากาศที่โผลเหนือหลังคานั้น จะตองไมทําใหหลังคารั่วซึมได และปลายของ
ทอจะตองไมระบายอากาศเขาสูอาคารหรือใกลประตู หนาตางหรือชองลมของอาคารนั้น หรืออาคารอี่น 
    -  ทอระบายอากาศตองตอใหออกไปนอกอาคาร ปลายโผลพนชายคาลักษณะเปนขอตอ
สามทางและมีของอคว่ํา เพ่ือกันฝนพรอมติดตะแกรงตาถี่กันแมลง 
   4.3.2.11 ทอระบายน้ําฝน หากแบบรูปและรายการละเอียดมิไดระบุไวเปนอยางอ่ืนใหตอทอ
ระบายน้ําฝนจากรางระบายน้ําฝนของอาคารลงบอพัก ค.ส.ล. ขนาดภายใน 0.30x0.30x0.30 ชั้นพ้ืนดินแลว
ระบายออกไปที่รางระบายน้ําภายนอกอาคาร 



 

 86 

   4.3.2.12 หากแบบรูปและรายการละเอียดมิไดระบุไวเปนอยางอ่ืน ใหตอทอระบายน้ําฝนจากราง
ระบายน้ําฝนของอาคารลงบอพัก ค.ส.ล. ขนาดภายใน 0.30x0.30x0.30 แลวระบายออกไปที่รางระบายน้ํารอบ

อาคารดวยทอ P.V.C.  6” 
   4.3.2.13 หากแบบแปลนมิไดกําหนดขนาดรางระบายน้ํารอบอาคารไวเปนแบบแปลนหรือ
รายละเอียดอ่ืนๆ ใหผูรับจางทํารางระบายน้ํารอบอาคารเปน ค.ส.ล. กวางภายใน 0.25 เมตร ลึก 0.30 ม. ฝาปด 
ค.ส.ล. หรือตะแกรงเหล็ก โดยรอบอาคารและตอทอระบายน้ําลงบอพักทอระบายน้ํา ตําแหนงที่อยูใกลอาคาร
และเหมาะสมที่สุดที่คณะกรรมการกําหนดให 
   4.3.2.14 การฝงทอและตําแหนงขอตอสําหรับอางลางมือ โถปสสาวะ โถสวมตองไดระดับและ
ตําแหนงพอดีสําหรับการติดตั้งสุขภัณฑ 

 
4.4  ระบบปองกันอัคคีภัย 

  4.4.1  ขอบเขตของงาน 
   ติดตั้งระบบดับเพลิง ตามรูปแบบและกฎหมาย ขอบังคับตางๆ ที่เกี่ยวของ และไดมาตรฐาน

ถูกตอง ตามหลักวิชาการ 
 
  4.4.2  มาตรฐานการติดตั้ง 
   4.4.2.1 การติดตั้งระบบทอ การยึดแขวนทอ การตอทอ และอุปกรณ ใหใชตามที่กลาวมากอนใน
หมวดงานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 
   4.4.2.2 การติดตั้งตอเซ่ีอมระบบทอกับเครื่องสูบนํ้า และการยึดแขวนทอกับสวนของอาคาร
จะตองมีอุปกรณ ลดแรงสั่นสะเทือนและเสียง 
 
  4.4.3  มาตรฐานวาลวและอุปกรณประกอบ 
   ทอยืน (ทอแนวดิ่ง) ของทอนํ้าดับเพลิงแตละทอ จะตองมีวาลวแยกตางหาก ในกรณีที่มีทอยืน
หลายทอและใชแหลงจายน้ําเดียวกัน 
 
  4.4.4  การติดตั้งเครื่องสูบน้ําดับเพลิงและอุปกรณ 
   การดิดตั้งเครื่องสูบนํ้าดับเพลิงที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนต ใหติดตั้ง lnertia BIOCk และ Spring 
Mount เพ่ือลดเสียงและการสั่นสะเทือน 
 
  4.4.5  วัสตุปองกันไฟลาม 
   ชองเดินทอ และ Sleeve ทอผานสวนของอาคาร เม่ือเดินทอแลวใหอุดดวยวัสดุปองกันไฟลาม 
(เฉพาะเมี่อแบบหรือรายการระบุใหติดตั้ง) 
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  4.4.6  ระบบดับเพลิงชนิดพิเศษเฉพาะ 
   ในสวนตางๆ ของพื้นที่ จะตองมีเครื่องอุปกรณดับเพลิงที่เหมาะสม เพียงพอ สามารถดับเพลิงที่
เกิดจากสาเหตุ  น้ันได 
 

4.5  ระบบบําบัดน้ําเสีย 
เปนระบบที่ๆ รองรับนํ้าเสียจากอาคารหรือนํ้าที่ผานการใชงานทุกประเภท เม่ีอผานการบําบัดแลวตอง

ไดมาตรฐานของกระทรวงตางๆ และกฎหมายที่เกี่ยวของหรือบังคับใช 
 
     4.5.1 ขอบเขตของงาน 
   4.5.1.1 ระบบบําบัดน้ําเสียตองรองรับนํ้าทิ้งจากอาคารใหไดคุณภาพน้ําทิ้งตามมาตรฐานของ
กระทรวงตางๆ และกฎหมายที่เกี่ยวขัองหรือบังคับใช 
   4.5.1.2 หากแบบรูปและรายการละเอียดมิไดระบุไว สถานที่กอสรางที่มีระบบบําบัดน้ําเสีย
รวมอยูแลวนํ้าทิ้งจากอาคารใหมีการดักกลิ่น ดักขยะและดักไขมัน กอนประสานลงบอพักรองรับนํ้าเสีย 
 
  4.5.2  มาตรฐานการติดตั้ง 
   4.5.2.1 กรณีที่ใช บอบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป ใหติดตั้งตามมาตรฐานของบริษัทผูผลิต 
   4.5.2.2 ระบบบําบัดน้ําเสียที่อยูในชั้นที่อาจจะมีผลกระทบตอแรงกระทําตอโครงสรัางของระบบ
บําบัดน้ําเสีย เชนที่จอดรถ ใหผูรับจางแสดงรายการคํานวณโครงสราง และแบบโดยมีวิศวกรโครงสราง ลงนาม
รับผิดชอบ 
 

4.6  ระบบสุขาภิบาลหองปฏิบัติการ 
  4.6.1  ขอบเขตของงาน 
   ผูรับจัาง จะตองหาอุปกรณ รองรับการระบายน้ําทิ้งจากหองปฏิบัติการ ที่มีสภาพของน้ําทิ้งมี
ความเปนกรด ดาง สูง โดยอุปกรณน้ันมีคุณสมบัติสามารถทนความเปนกรด-ดาง สูง ไดเปนอยางดี และเม่ือ
รวบรวมน้ําทิ้งกอนตอลงระบบบําบัดน้ําเสีย ใหมีการปรับสภาพความเปนกรด-ดาง ใหมีความเหมาะสมของ
ระบบบําบัดน้ําเสีย (เฉพาะเมื่อแบบหรือรายการระบุใหติดตั้ง) 
   
  4.6.2  มาตรฐานการติดตั้ง 
   4.6.2.1 ใหติดตั้งวัสดุ อุปกรณ ที่มีคุณสมบัติทนสภาพความเปนกรด-ดางสูง รองรับการระบาย
นํ้าทิ้งจากหองปฏิบัดิการ ที่มีสภาพของน้ําทิ้งมีความเปนกรด-ดางสูง โดยใหติดดั้ง ทุกสวนที่มีโอกาสถูกสัมผัส 
เซน อาง กอกน้ํา สะดืออาง ลูกถวยดักกลิ่น ทอระบาย ขอตอทอระบายน้ําทิ้ง รูระบายน้ําทิ้งและอุปกรณระบบ
ทอระบายน้ําทิ้ง 
   4.6.2.2 มาตรฐานการติดตั้งทอ และอุปกรณ ระบบทอระบายน้ําทิ้ง จากหองปฏิบัติการใหยึดถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานระบบน้ําทิ้งอาคาร 
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  4.6.3  มาตรฐานทอและวัสดุอุปกรณ 
   4.6.3.1 มาตรฐานทอและอุปกรณใหเปนไปตามมาตรฐานที่ระบุใน ขอ 4.1.3 
   4.6.3.2 วัสดุและอุปกรณ หองปฎิบัติการ จะตองไดมาตรฐาน ในการทนตอสภาพความเปนกรด
ดางสูง 
 

4.7  ระบบไฟฟาที่เกียวของกับงานสุขาภิบาล 
  4.7.1  ขอบเขตของงาน 
   ผูรับจางจะตองติดตองานระบบไฟฟา แผงสวิตซควบคุมการทํางานของเครื่องจักร เเละอุปกรณ
ไฟฟาตางๆ ในระบบประปา ระบบระบายน้ําฝน ระบบระบายน้ําเสีย ระบบดับเพลิง และระบบบําบัดน้ําเสีย 
พรอมทั้งเดินทอรอยสายไฟไปยังเครื่องจักร และอุปกรณตางๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคารใหไดมาตรฐาน 
เปนที่ยอมรับของการไฟฟานครหลวงหรือภูมิภาค ตามที่ระบุไวในแบบและรายการ เม่ือติดตั้งเรียบรอยแลว
จะตองทดสอบการทํางานของระบบอัตโนมัติใหเปนไปตามแบบและขอกําหนดและใหใชการไดดี 
 
  4.7.2  มาตรฐานการติดตั้ง 
   4.7.2.1 วัสดุและอุปกรณใหงานตางๆ เชน มอเตอร สตารทเตอร สวิตชตัดตอนตางๆ สวิตข                
ลูกลอย มาตรวัด ใหใชมาตรฐานเดียวกับงานระบบไฟฟาของอาคาร 
   4.7.2.2 หากแบบรูปและรายการละเอียดมิไดระบุไว ตูแผงสวิตซ ตองทําดวยเหล็กแผนหนาไม
นอยกวา  2.0 มม. พนสีรองพ้ืนกันสนิม 2 ชั้น แลัวพนสีทับอีก 2 ชั้น ใหเรียบรอย ประตูหรือฝาปดตองมีขอบ
ยางกันน้ําติดแนบสนิทกับตัวตู สวิทซและอุปกรณทุกตัว มีแผนปายบอกชื่ออยางชัดเจน การเดินสายไฟในตู
ตองจัดใหเปนระเบียบเรียบรอย มีรหัสเลขหมายสายไฟควบคุมดานในของฝามี Wlring Diagram แสดง
รายละเอียดการเดินสายไฟดวย โดยใหใชรายละเอียดตางๆ ของหมวดงานวิศวกรรมไฟฟา 
   4.7.2.3 ใหเดินทอ IMC รอยสายไฟฟาแบบ THW แกนเดียว 750 V., 750C ดามมาตรฐานของ
มอก. 11-2528 ชวงที่จะเขาอุปกรณและมอเตอรใหใช FIexlble Condult ขนิดกันนํ้าแบบโลหะตอเปนระยะไมนอย
กวา 50 ซม. 
   4.7.2.4 ระบบไฟฟา ใหมีระบบการเดินสายดิน ปองกันการรั่วของกระแสไฟฟา 
 

4.8  การทดสอบและการฝกอบรม 
  4.8.1  ขอบเขตของงาน 
   ตรวจสอบการติดตั้ง ทดสอบแรงดันของทอและอุปกรณ ในระบบสุขาภิบาล สามารถใชการไดดี
ตามแรงดันที่กําหนด ตรวจสอบการรั่วซึมของระบบทั้งหมด พรอมทําความสะอาดและฝกอบรมการใชงาน        
การดูแลรักษา และการซอมบํารุง   
 
 

HP
Polygon
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  4.8.2  การทดสอบ 
   4.8.2.1 การตรวจสอบ และ การทดสอบ 
     หากแบบรูปและรายการละเอียดมิไดระบุไว 
     4.8.2.1.1 การทดสอบระบบประปาจะตองทําการทดสอบกอนที่ผูรับจางตีฝาเพดานหรือ
กระทําการโดๆ ที่ปดบังทอโดยใหใชนํ้าที่มีคุณภาพไดมาตรฐานน้ําดี่มอัดเขาไปในระบบใหมีความดันสูง
กวาคาามดันที่ใชงานรอยละ 50 ใหคงที่ เปนเวลา 6 ชั่วโมง โดยไมมีการรั่วชึม (ความดันที่ใชทดสอบตองไม
นอยกวา 100 ปอนดตอตารางนิ้ว) 
     4.8.2.1.2 การทดสอบระบบระบายน้ําหรือระบบระบายอากาศ ใหปดชองทั้งหมดใน
ระบบหรือสวนของระบบที่ตองการทดสอบใหแนน ยกเวนชองที่อยูระดับสูงสุด แลวเดิมนํ้าลนออกทางชองนี้  
แตละสวนของระบบจะตองไดรับการทดสอบภายใตความดันไมต่ํากวาความดันนํ้า 3.00 เมตร (หรือความดันน้ํา 
0.3 บาร) กับนํ้าไวเปนเวลาไมนอยกวา 15 นาที แลวจึงเริ่มสํารวจหารอยรั่วหากไมพบวามีรอยร่ัวซึมใดๆ จึงจะ
ถือวาใชได 
     4.8.2.1.3 การทดสอบระบบดับเพลิงหรือสวนของระบบ ใหใชนํ้าที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน
นํ้าดื่มอัดเขาไปในระบบใหมีความสูงกวาความดันที่ใชงานรอยละ 50 โดยไมพบการรั่วซึม (ความดันที่ใช
ทดสอบตองไมนอยกวา 200 ปอนดตอตารางนิ้ว) 
     4.8.2.1.4  การทดสอบระบบตางๆ ดังกลาวขางตน อาจใชวิธีอ่ืนไดตามความเหมาะสม 
และตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจางเปนลายลักษณอักษร 
 
  4.8.3  การฝกอบรม 
   ผูรับจางจะตองทําการฝกอบรมเจาหนาที่ควบคุม และบํารุงรักษา เครื่องมืออุปกรณตางๆ โดย        
ผูจัดจําหนายและหรือผูติดตั้งอุปกรณน้ันๆ ที่ผูรับจางไดจัดซื้อมา ใหมีความรู ความสามารถในการใชงานและ
การบํารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ จนสามารถใชงานไดดวยตนเอง พรอมทั้งคูมือและเอกสารรายละเอียดของ
เครื่องจักร อุปกรณ จํานวน 4 ชุด มอบใหคณะกรรมการตรวจการจาง 
 
  4.8.4  การทําความสะอาดและฆาเชื้อ 
   4.8.4.1 การทําความสะอาดระบบประปา เม่ีอเดินทอระบบสุขาภิบาลทั้งหมดแลวเสร็จ ผูรับจาง
ตองทําความสะอาดชองเดินทอในแนวดิ่ง (ชอง DUCT) โดยเก็บกวาดและทําความสะอาดใหเรียบรอย 
   4.8.4.2 หลังจากการติดตั้ง ระบบทอ และอุปกรณตางๆ เสร็จเรียบรอยแลว ผูรับจางจะตองทํา
ความสะอาดระบบทอและอุปกรณทั้งหมดรวมทั้งเคร่ืองสุขภัณฑ และอุปกรณทุกซิ้นที่ติดตั้งอยางทั่วถึงทั้ง
ภายนอกและภายใน โดยเช็ดถู ขัดลางน้ํามันจาระบี เศษโลหะ คราบปูน และสิ่งสกปรกตางๆ ออกใหหมด 

4.8.4.3  ทอนํ้าประปา และขอตอตาง ๆ ที่ผานการทดสอบแลวพบวาไมมีการรั่วซึม จะตองทํา
การฆาเชื้อโรคในเสนทอโดยใชสารละลาย Sodium Hypochlorite หรือ Solution ผสมใหไดความเขมขน 
(Chlorine Concentration) ไมนอยกวา 50 มก./ลิตร แลวอัดเขาทอทั้งระบบ 
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5.  หมวดงานวิศวกรรมไฟฟาและสื่อสาร 
 

5.1  ขอบเขตความรับผิดชอบ 
 หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ผูรับจางตองดําเนินการจัดหาติดตั้ง วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช

อ่ืนๆ ทั้งหมดใหเปนไปตามแบบ และสามารถใชการไดอยางสมบูรณ รายการขอกําหนดของสัญญา ตําแหนง
ติดตั้งตามที่กําหนดในแบบอาจจะเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม นอกจากนี้อาจจะมีบางจุดที่จําเปนตอง
จัดหาและติดตั้งเพ่ิมเติมใหงานไฟฟาเรียบรอยสมบูรณและเปนไปตามหลักวิชาการ ผูรับจางจะตองดําเนินการ
โดยคาใชจายตางๆ เปนของผูรับจางเองทั้งสิ้น 

 
 5.1.1  วัสดุและอุปกรณ 
  ตามแบบและรายการประกอบแบบนี้ ตองเปนของใหมไมเคยผานการใชงานมากอนและตองเปน
ผลิตภัณฑแบบลาสุด ผูรับจางตองนําตัวอยาง และ/หรือรายละเอียดของวัสดุและอุปกรณไปใหผูวาจางตรวจ
อนุมัติ เม่ือไดตรวจอนุมัติแลวจึงนํามาติดตั้งได ตัวอยางของวัสดุและอุปกรณและ/หรือรายละเอียดตองนําไป
เก็บแสดงไวที่หนวยงานกอสรางดังตอไปน้ี 
  -  ดวงโคมและสวนประกอบของดวงโคม 
  -  สวิตชและฝาครอบ 
  -  เตารับและฝาครอบ 
  - สายไฟฟาและหัวตอสาย 
  -  ทอและอุปกรณประกอบทอ 
  -  รางเดินสายและอุปกรณประกอบราง 
  5.1.1.1  มาตรฐานทั่วไป 
              วัสดุและอุปกรณที่ไมไดเปนไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) ใหเปนไป
ตามมาตรฐานฉบับใดฉบับหนึ่งที่กําหนดไวในรายละเอียดเฉพาะวัสดุอุปกรณในเรื่องที่เกี่ยวของ ดังตอไปน้ี 
  ANSI  AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE 
  NEMA  NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURES ASSOCIATION 
  UL  UNDERWRITERS LABORATORIES INC 
  IEC  INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 
  VDE  VERBAND DEUTSHER ELECTROTECHNIKER 
  DIN  DEUTSHER INBDUSTRIE NORMEN 
  BS  BRITISH STANDARD 
  JIS  JAPANESE INDUSTRIAL STANDARDS 
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  5.1.1.2 การเทียบเทาวัสดุและอุปกรณ 
   ในกรณีที่ผูรับจางไมสามารถจัดหาวัสดุหรืออุปกรณ ตามที่กําหนดไวในแบบหรือรายการ 
ประกอแบบได ผูรับจางสามารถยื่นเสนอขอใชวัสดุหรืออุปกรณเทียบเทาไดตามเงื่อนไขของการขอใชเที่ยบ
เทาที่กองแบบแผนกําหนด 

 การยื่นเสนอขอเทียบเทาดังกลาว ผูรับจางตองเรงดําเนินการโดยคํานึงถึงระยะเวลาที่ 
ผูวาจางตองใชในการพิจารณา และระยะเวลาในการสั่งซ้ือวัสดุอุปกรณ เพ่ีอใหการกอสรางแลวเสร็จตามสัญญา 
  5.1.1.3 การติดตั้งอุปกรณ 
    5.1.1.3.1 ผูรับจางตองศึกษาแบบและรายละเอียดของงานดานสถาปตยกรรมโครงสราง
อาคารระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล และงานระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพ่ือใหัแนใจวาวัสดุและอุปกรณ
สามารถติดตั้งไดในแนวหรือพ้ืนที่ที่กําหนดไว โดยสอดคลองกับงานทางสาขาอื่น ถึงตําแหนงของวัสดุ และ
อุปกรณที่ปรากฏในแบบ เปนตําแหนงโดยประมาณสามารถเคลื่อนยายไดัตามความเหมาะสม 
   5.1.1.3.2 ผูรับจางตองใชชางฝมือที่มีความชํานาญในสาขานี้โดยเฉพาะเปนผูทําการ
ติดตั้ง 
   5.1.1.4 มาตรฐานติดตั้ง 
  การติดตั้งตองเปนไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย พ.ศ.2545 
(ว.ส.ท.) และปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟา มาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟาของสํานักงานพลังงานแหงชาติ 
มาตรฐานการติดตั้งของกรมโยธาธิการ ในกรณีที่กฎดังกลาวไมครอบคลุมถึง ใหเปนตามกฎหรือมาตรฐานฉบับ
ใดฉบับหนึ่ง ดังตอไปน้ี 
  วสท.  มาตรฐานวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย 
  ทศท  กฎองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 
  NFPA  NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION 
  NEC  NATIONAL ELECTRICAL CODE 
  FOC  FIRE OFFICE COMMITTEE 
                        มาตรฐานสายไฟและบริภัณฑไฟฟา 

                    บริ ภัณฑ ไฟฟาและสายไฟฟาทุกชนิด  ตอง มีคุณสมบัติ เปนไปตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม  (มอก . )  ฉบับลาสุด  หรือมาตรฐานที่การไฟฟาฯ .ยอมรับ  เชนมาตรฐาน 
IEC,BS,ANSI,NEMA,DIN,VDE,JIS,AS หรือ เปนชนิดที่ไดรับความเห็นชอบจากการไฟฟาฯ.กอน โดยมี
รายละเอียดดังตอไปน้ี 

5.1.1.5 มาตรฐานสายไฟฟา 
    สายไฟฟาหุมฉนวน 

5.1.1.5.1  สายไฟฟาทองแดงหุมฉนวน พีวีซี เปนไปตาม มอก. 11-2531 (THW) 
5.1.1.5.2  สายไฟฟาอลูมิเนียมหุมฉนวน พีวีซี เปนไปตาม มอก. 293-2541 (THWA) 
5.1.1.5.3  สายไฟฟาอลูมิเนียมตีเกลียวเปลือย เปนไปตาม มอก.85-2548 
5.1.1.5.4  สายไฟฟาอลูมิเนีบมตีเกลียวเปลือยแกนเหล็ก เปนไปตาม มอก.85-2548 

HP
Polygon

HP
Polygon
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5.1.1.6 มาตรฐานตัวนําไฟฟา 
5.1.1.6.1 บัสบารทองแดง (Copper Bus Bar) ตองมีความบริสุทธิ์ของทองแดงไมนอย

กวารอยละ 98 
5.1.1.6.2 บัสบารอลูมิเนียม (Aluminum Bus Bar)ตองมีความบริสุทธิ์ของอลูมิเนียม 

แไมนอยกวารอยละ 98 
5.1.1.6.3 บัสเวย (Busway) ตองเปนชนิดที่ประกอบสําเร็จรูปจากบริษัทผูผลิต และไดมี

การทดสอบแลตามมาตรฐานขางตน 
5.1.1.7 มาตรฐานเครื่องปองกันกระแสเกิน และ สวิตชตัดตอนอุปกรณตัดตอนและเครื่องปองกัน

กระแสเกินตองมีมาตรฐานและคุณสมบัติไมนอยกวาที่กําหนดดังน้ี 
                            5.1.1.7.1 ตัวฟวสและขั้วรับฟวส เปนไปตาม มอก. 506-2527 และ มอก. 507-2527 
ตามลําดับ 

      5.1.1.7.2 สวิตชที่ทํางานดวยมือ เปนไปตาม มอก. 824-2531 
      5.1.1.7.3  สวิตชใบมีด เปนไปตาม มอก. 706-2530 
      5.1.1.7.4 อุปกรณตัดตอนและเครื่องปองกันกระแสเกิน ตองมีคุณสมบัติตาม

มาตรฐานที่การไฟฟาฯ ยอมรับ เชน UL,BS,DIN,JIS และ IEC 
 5.1.1.7.5 ฟวสและข้ัวรับฟวส (Fuse and Fuse Holder) พิกัดกระแสของฟวสตองไม

สูงกวาของเครื่องรับฟวส ทําจากวัสดุที่เหมาะสม มีการปองกันหรือหลีกเลี่ยง ผุกรอน (Corrosion) เน่ืองจาก
การใชโลหะตางชนิดกันระหวางฟวสกับขั้วรับฟวส และตองมีเครื่องหมายแสดงพิกัดแรงดันและกระแสใหเห็นได
อยางชัดเจน 

  5.1.1.7.6  เซอรกิตเบรกเกอร (Circuit Breaker)  
5.1.1.7.6.1  ตองเปนแบบปลดไดโดยอิสระ (Trip Free) และตองปลดสับได

ดวยมือ ถึงแมวาปกติการปลดสับจะทําโดยวิธีอ่ืนก็ตาม 
5.1.1.7.6.2 ตองมีเครื่องหมายแสดงอยางชัดเจนวาอยูในตําแหนงสับ            

หรือปลด 
5.1.1.7.6.3 ถาเปนแบบปรับตั้งไดตองเปนแบบการปรับตั้งคากระแสหรือ

เวลา โดยในขณะใชงานกระทําไดเฉพาะผูที่มีหนาที่เกี่ยวของ 
5.1.1.7.6.4 ตองมี เครื่ องหมายแสดงพิกัดของแรงดัน  กระแส  และ

ความสามารถ ในการตัดกระแสที่เห็นไดชัดเจนถาวรหลังจากติดตั้งแลว หรือเห็นไดเม่ือเปดแผนกั้นหรือ                
ฝาครอบ 

5.1.1.7.6.5 เซอรกิตเบรกเกอรสําหรับระบบแรงต่ําใหเปนไปตามมาตรฐาน 
ดังน้ี  

5.1.1.7.6.5.1 เซอรกิตเบรกเกอรที่ใชในสถานที่อยูอาศัยหรือ
สถานที่คลายคลึงกันขนาดไมเกิน 120 แอมแปร  ใหเปนไปตาม IEC 60898 
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5.1.1.7.6.5.2 เซอรกิตเบรกเกอรที่ใชในสถานอื่นๆ ใหเปนไปตาม 
IEC 60947-2 

5.1.1.7.7 เซฟตีสวิตส (Safety Switch) ตองปลดหรือสับวงจรไดพรอมกันทุกๆ ตัวนํา
เสนไฟ และตองประกอบดวยฟวส รวมอยูในกลองเดียวกัน และจะเปดฝาไดตอเม่ือไดปลดวงจรแลว หรือการ
เปดฝานั้นเปนผลใหวงจรถูกปลดดวย และตองสามารถปลดและสับกระแสใชงานในสภาพปกติได ในกรณีที่ใช
งานเปนสวิตชอยางเดียว อนุญาตใหใชแบบ Non-fuse ได  
      5.1.1.7.8 เครื่องตัดไฟรั่ว (Residual Current Device หรือ RCD)    
                                     เครื่องตัดไฟรั่วที่ใชลดอันตรายจากการถูกไฟฟาดูด สําหรับแรงดันไมเกิน  
440 โวลต สําหรับบานอยูอาศัยหรือสถานที่คลายคลึงกันตองมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน IEC 60755, IEC 
61008, IEC 61009, IEC 61543 หรือ มอก.909-2548  

5.1.1.7.8.1  เครื่ องตัดไฟรั่ วควรมีค าที่ กระแสรั่ วที่ กํ าหนดไม เกิน  30                
มิลลิแอมแปร  และมีชวงระยะเวลาในการตัดไมเกิน 0.04 วินาที เม่ือกระแสรั่วมีคา 0.25 แอมแปร 

5.1.1.7.8.2 เครื่องตัดไฟรั่วตองเปนชนิดที่ปลดสายไฟที่มีไฟทุกเสนออกจาก
วงจรรวมทั้งสายนิวทรัล (Neutral) ยกเวนสายนิวทรัลน้ันจะแนใจไดวาปลอดภัยและมีแรงดันเทากับดิน 

5.1.1.7.8.3 หามตอวงจรลัดครอมผาน (By pass) อุปกรณตัดตอนและเครื่อง
ปองกันกระแสเกิน 

 
5.1.1.8 มาตรฐานหลักดิน และสิ่งที่ใชแทนหลักดิน 

5.1.1.8.1 แทงเหล็กหุมดวยทองแดง (copper-clad steel) หรือแทงทองแดง (solid 
copper) หรือแทงเหล็กอาบสังกะสี (hot-dip galvanized steel) ตองมีขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 5/8 
น้ิว (ขนาดทางการคา-รายละเอียดใหดู หมายเหตุ) ยาวไมนอยกวา 2.40 เมตร 

- เหล็กที่ใชเปนแกนใหทําจาก low carbon steel  ที่มี tensile strength ขนาด
ไมนอยกวา 600 นิวตันตอ ตร.มม. 

- ทองแดงที่ใชหุมมีความบริสุทธิ์ 99.9% และหุมอยางแนบสนิทแบบ 
molecularly bonded กับแกนเหล็ก ความหนาของทองแดงที่หุมที่จุดใดๆ ตองไมนอยกวา 250 ไมโครเมตร 

- ตองผานการทดสอบการยึดแนนและความคงทนของทองแดงที่หุมดวยวิธี 
Jacket Adherence Test และBending Test  ตามมาตรฐาน UL-467  

- กรณีแทงเหล็กอาบสังกะสีตองมีความหนาเฉลี่ยของสังกะสีไมนอยกวา             
85 ไมโครเมตร 

5.1.1.8.2 แผนตัวนําชนิดปองกันการผุกรอนที่มีพ้ืนผิวสัมผัสกับดินไมนอยกวา 0.18             
ต.ร.ม. ในกรณีเปนเหล็กอาบโลหะชนิดกันการผุกรอนตองหนาไมนอยกวา 6 มม. หากเปนโลหะกันการผุกรอน
ชนิดอ่ืนที่ไมใชเหล็กตองหนาไมนอยกวา 1.50 มม. 

5.1.1.8.3  หามใชวัสดุที่ทําดวยอะลูมิเนียมหรือโลหะผสมของอะลูมิเนียม เปนหลักดิน
หรือสิ่งที่ใชแทนหลักดิน 
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5.1.1.8.4 ยอมใหใชอาคารที่เปนโครงโลหะและมีการตอลงดินอยางถูกตอง โดยมีคา
ความตานทานของการตอลงดินไมเกิน 5 โอหม 

5.1.1.8.5 หลักดินชนิดอ่ืนๆ ตองไดรับการเห็นชอบจากการไฟฟาฯ กอน 
             หมายเหตุ แทงหลักดินขนาด 5/8 น้ิว หมายถึงขนาดโดยประมาณ 0.560 น้ิว หรื 14.20 มม. สําหรับ
แทงเหล็กหุมดวยทองแดง และ 0.625 น้ิว หรือ 15.67 มม. สําหรับแทงเหล็กอาบสังกะสี 

5.1.1.9 มาตรฐานชองเดินสาย และรางเคเบิล 
5.1.1.9.1 ทอ เหล็กสํ าหรับ ใช ร อยสายไฟฟ า  ตอง มีคุณสมบัติ ตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 770-2533 
5.1.1.9.2 ทอพีวี ซี .แข็งสําหรับใชรอยสายไฟฟา ตองมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 216-2524                    
5.1.1.9.3 ทอเอชดีพีอี (HDPE) แข็งที่ นํามาใชรอยสายไฟฟาฝงดินโดยตรงตองมี

คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 982-2533                     
5.1.1.9.4 ทอรอยสายชนิดอ่ืนๆ ตองไดรับความเห็นชอบจากการไฟฟาฯ กอน 
5.1.1.9.5 ขนาดของทอที่กลาวถึงนี้ หมายถึงเสนผาศูนยกลางภายใน หรือขนาดทาง

การคา 
5.1.1.9.6 เครื่องประกอบการเดินทอตองเปนชนิดที่ ได รับการอนุญาตใหแสดง

เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  
5.1.1.10 มาตรฐานหมอแปลง 

        หมอแปลงชนิดฉนวนน้ํามันตองมีคุณสมบัติตาม มอก. 384-2543 หรือมาตรฐานที่
กําหนดไวขางตน สําหรับหมอแปลงชนดิแหง ตองมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่กําหนดไวขางตน 

5.1.1.11 มาตรฐานบริภัณฑและเครื่องประกอบอื่นๆ 
        บริภัณฑและเครื่องประกอบอ่ืนๆ ตองเปนไปตามมาตรฐานการไฟฟาฯ เชน UL, IEC, 

BS, DIN และ NEMA  
5.1.1.12 มาตรฐานเตารับ-เตาเสียบ 

         เตารับ-เตาเสียบตองเปนไปตามมาตรฐาน มอก. 166-2549 และ มอก. 2162-2547 
5.1.1.13 มาตรฐานแผงสวิตสสําหรับระบบแรงต่ํา 

      แผงสวิตชสําหรับระบบแรงต่ําที่เปนโลหะตองเปนไปตามมาตรฐาน มอก. 1436-2540 
 

 5.1.2 วิศวกรไฟฟา 
  ผูรับจางตองมีและเสนอชี่อวิศวกรไฟฟาที่ไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิซาชีพวิศวกรรม
ควบคุม แขนงไฟฟากําลัง ระดับสามัญวิศวกร พรอมสงสําเนาหลักฐาน ใหกับผูวาจางกอนดําเนินการติดตั้ง 
เพ่ือเปนผูรับผิดชอบงานการควบคุม ปฏิบัติงานใหเปนไปตามแบบ และรายการประกอบแบบพรอมเซ็นชื่อ
รับรองในแบบของผูรับจางที่เสนอแบบรูปขยายรายละเอียดขณะกอสราง (SHOP DRAWING) และแบบแสดง
การติดตั้งจริง (AS-BUILT DRAWING) 
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 5.1.3  แบบรูปขยายรายละเอียดขณะกอสราง (SHOP DRAWING) 
  5.1.3.1  ในกรณีที่แบบรูป และรายการละเอียดไมชัดเจน หรือกําหนดไวใหทํา ใหัผูรับจางจัดทํา 
SHOP DRAWING ขนาดกระดาษที่ใชเขียนจะตองใชขนาดตามมาตรฐาน เชน A3, A1, AO หรือตามแบบ
ตนฉบับที่ใชในการติดตั้ง โดยตองแสดงรายละเอียดตางๆ ที่จําเปนสําหรับการติดตั้งระบบไฟฟา และ
รายละเอียดอ่ืนๆ อันอาจจะเกี่ยวของกับงานกอสรางหรืองานระบบอ่ืน รายละเอียดของแบบตองมีไมนอยกวา 
ดังน้ี 
    -  แบบการติดตั้งระบบไฟฟาทุกระบบที่ปรากฏในแบบ 
    -  การติดตั้งดวงโคม หองไฟฟา แนวสายเมน DUCT BANK (PEA or MEA standard) 
ทั้งหมด 
    - การติดตั้งสายไฟฟา ทอรอยสายไฟฟา ราง wire way และแนวทางการเดินสายไฟฟา 
    - การติดตั้ง Bus duct, แนวทางเดิน ระยะหาง และระดับที่ใช 
    - รายละเอียดของอุปกรณตางๆ ที่ใชในการติดตั้ง เชน ขนาดความหนาหรือคุณสมบัติ
อ่ืนๆ รวมถึงแสดงตําแหนงการติดตั้งอุปกรณ อ่ืนๆ ที่ติดตั้งบริเวณขางเคียง (combine) เชน หัวจาย
เครื่องปรับอากาศ,springle เปนตน 
 
 5.1.4  การเสนอแบบขออนุมัติ 
   จะตองประกอบดวยแบบเทาตนฉบับจํานวน 3 ชุด และแบบยอ 50% จํานวน 5 ชุด ทั้งน้ี แบบทกุ
แผนที่เสนอจะตองมีลายเซ็นวิศวกรไฟฟาระดับสามัญวิศวกรทุกแผน พรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรไฟฟา แขนงไฟฟากําลัง จํานวน 1 ชุด 
 
 5.1.5 แผนผังไฟฟาแสดงการติดตั้งจริง (AS-BUILT DRAWING)  
   ใหผูรับจางทําแผนผังตามที่สรางจริง แสดงแนวสายไฟฟาและอุปกรณที่มีการเปลี่ยนแปลงแนว
สายไฟฟาจากแบบรูปรายละเอียดขณะกอสราง (SHOP DRAWING) โดยจัดมอบแบบแผนผังกระดาษไข
ตนฉบับ จํานวน 1 ชุด และแบบสําเนาอีก 2 ชุด รวมเปน 3 ชุด ใหคณะกรรมการตรวจการจางกอนการสงมอบ
งานงวดสุดทาย 
 
 5.1.6  ปายชื่อ 
   ผูรับจางตองจัดทําปายชื่อและแสดงผังวงจรบนแผนพลาสติก หรือแผนอลูมิเนียมและตัวอักษร 
ติดตั้งที่ตูเมนควบคุมตามที่กําหนดใหสามารถมองเห็นไดชัดเจน 
 
 5.1.7  การทดสอบ 
  หลังจากการติดตั้งแลวเสร็จ ผูรับจางตองดําเนินการทดสอบการทํางานของอุปกรณไฟฟาทั้งหมด
ตอหนาผูวาจาง หรือตัวแทนผูวาจางตามวิธีการทดสอบของบริษัทตัวแทนจําหนาย และรายละเอียดที่กําหนด 
ผูรับจางตองรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมดในการทดสอบ พรอมสาธิตการใชอุปกรณไฟฟาและอ่ืนๆ ที่ติดตั้งแก
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คณะกรรมการตรวจการจาง และเจาหนาที่ของทางราชการเปนที่เขาใจ พรอมเอกสารแสดงผลการทดสอบกอน
สงมอบงานงวดสุดทาย 
 
 5.1.8  หนังสือคูมือและการฝกอบรม 
  ผูรับจางตองจัดหาหนังสือคูมือในการทํางาน และบํารุงรักษาวัสดุและอุปกรณเปนภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษ อยางนอย 3 ชุด พรอมกับฝกอบรมใหพนักงานของผูวาจางมีความสามารถในการใชและ
บํารุงรักษาอยางถูกตอง 
 
 5.1.9  การรับประกัน 
  ผูรับจางตองรับประกันการใชงานของวัสดุ เเละอุปกรณทุกชนิด ตามคูสัญญากําหนดนับตั้งแตวัน
รับมอบงานครั้งสุดทาย ในระยะเวลารับประกันนี้ ถาหากวัสดุหรืออุปกรณไดชํารุดใชงานไมได ผูรับจางตัอง
เปลี่ยนแปลงแกไขใหใชงานได โดยผูรับจางตองเสียคาใชจายในการนี้ทั้งหมด 
 
 5.1.10 การประสานงานกับการไฟฟาฯ 

  5.1.10.1 หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ผูรับจางตองรับผิดชอบในการติดตอการไฟฟาในนาม
ของผูวาจาง เพ่ือดําเนินการใหอาคารนี้มีไฟฟาใช ซ่ึงรวมถึงจัดหาและติดตั้งเสามิเตอร คาตรวจสอบและอื่นๆ ที่
การไฟฟาฯ เรียกเก็บโดยตองเปนผูดําเนินการใหทันการตรวจรับงาน คาใชจายที่ตองชําระใหการไฟฟาฯ 
ทั้งหมดใหเปนภาระของผูรับจาง ยกเวนคาขยายเขตเปนภาระของผูวาจาง 

  5.1.10.2 วัสดุและอุปกรณไฟฟาที่เกี่ยวของกับระบบจําหนายของการไฟฟาฯ เชนสวิตชเกียรแรง
สูง หมอแปลงไฟฟาเปนตน ตองไดรับความเห็นชอบและอนุมัติใหใชจากการไฟฟาฯ 

  5.1.10.3 เง่ือนไขและรายละเอียดการขยายเขตหากแบบและรายการมิไดกําหนดรายละเอียดเปน
ภาระของผูวาจางมีดังน้ี 

    (1)  หากเปนการเปดพื้นที่กอสรัางใหม บริเวณนั้นไมมีเครื่องวัดไฟฟาและระบบ
ไฟฟาแรงสูง 

    (2)  การกอสรางในพี้นที่ที่มีเครื่องวัดไฟฟาและระบบไฟฟาแรงสูงอยู แตมีขนาดไม
เพียงพอ หรืออยูหางจากแนวสายไฟฟาแรงสูงในการเชื่อมตอระบบแรงสูงกับหมอแปลงไฟฟาชุดใหม 

    (3)  การกอสรางอาคารในที่ที่มีขนาดสายเมนไฟฟาแรงต่ํา หรือขนาดของหมอแปลง
ไฟฟาไมเพียงพอกับการใชงานของอาคารใหม 
 

5.2  ระบบไฟฟา 
 5.2.1 สวิตชเกียรแรงสูง 
  5.2.1.1 สวิตชเกียรแรงสูง 3 สาย ชนิด LOAD BREAK SWITCH หรือ CIRCUIT BREAKER  
3-POLE แบบ SF6 ตามที่กําหนดในแบบ โดยมีจํานวน CABLE FEEDER และ TRANSFORMER FEEDER 
ตามที่แสดงไวในแบบ 
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  5.2.1.2 สวิตชเกียรแรงสูง 3 สาย (3-POLE) แบบไมมีฟวส (LOAD BREAK DISCONNECTING 
SWITCH) แบบมีฟวส (LOAD BREAK SWITCH WITH FUSE) และแบบ CIRCUIT BREAKER รายละเอียด
ในแบบกําหนด 
  5.2.1.3 รายละเอียดทั่วไป สวิตชเกียรแรงสูง 
                    ผลิตตามมาตรฐาน VDE, ANSI หรือ IEC ขนาดตามที่แสดงไวในเบบ โดยมี
สวนประกอบอื่นๆ เพ่ือใหสวิทซเกียรแรงสูงทํางานไดเรียบรอยสมบูรณ ไมนอยกวาที่กําหนดตอไปน้ี 
   (1) ฟวสแรงสูงเปนฟวสแรงสูงชนิด HRC FUSE LINK 
   (2) ตัองมี EARTHING SWITCH ชนิด 3 POLE โดย EARTHING SWITCH และ 
LOAD BREAK SWITCH ตอง INTERLOCK กัน เพ่ือปองกันไมใหใชงานไดพรอมกัน  
   (3) การทํางานทางกลของ TRIPPING เปนแบบ PRE- STORED ENERGY ทั้งนี้
เพ่ือให LOAD BREAK SWITCH สามารถ TRIP ไดทันที เม่ือเกิด FAULT ในสายสง 
   (4) ถา FUSE เฟสใดเฟสหนึ่งขาด TRIPPING MECHANISM จะทํางานซึ่งปลด LOAD 
BREAK SWITCH ออกจากระบบ 
   (5) ฝาตูสวิตชเกียรจะเปดออกไดตอเม่ือสวิตชอยูดานตําแหนง OFF เทานั้น 
   (6) ตองมีกุญแจ LOCK สําหรับ LOAD BREAK และ EARTHING SWITCH ทุกตัว 
   (7) SWITCH จะตองสามารถทนการ BREAK ที่ RATED NORMAL CURRENT 
 

5.2.2  หมอแปลงไฟฟากําลัง 
  5.2.2.1 หมอแปลงชนิดแหง (ถาในแบบกําหนดใหติดตั้ง) 
   (1)  ขนาดตามที่กําหนดในแบบตองเปนขนิดแหงหุมดวยเรซิน (DRY TYPE CAST 
RESIN) สําหรับใชภายในอาคาร ในที่มีความชื้นสูงไมนอยกวา 75% 
   (2)  หมอแปลงตองมีตัวตูปดรอบมิดชิด ตัวตูผลิตภายในประเทศได โดยมีใบอนุญาต 
การผลิต (Licence) และไดมาตรฐาน IEC ตามขอกําหนด 

    -  โครงตูทําดวยเหล็กฉาก ยึดติดกันดวยนอตและสกรู หรือเชื่อมติดกัน เหล็กแผน
ประกอบตัวตูหนาไมนอยกวา 1.6 มม. รอบฝาตูสวนลางตองมีชองระบายอากาศ (VENTILATION SLOTS) ให
เพียงพอ ตัวชองตองมีตะแกรงปดดานในเพื่อปองกันแมลงและสัตวเล็กเขาได (IP21) มีชองเตรียมไวสําหรับ
ทางผานของตัวนําแรงสูงและแรงต่ํา 
    -  การระบายอากาศภายในตู ใหมีแผนฉนวนกั้นภายในตู แบงเปนสองสวน คือ 
สวนบนและสวนลาง ชองระบายอากาศเขาอยูสวนลาง สวนบนปดทึบอากาศเขาทางสวนลางผานหมอแปลง 
และออกทางชองพัดลมหลังคาตู 
    -  ตัวตูทั้งหมดที่เปนโลหะ ตองผานกรรมวิธีปองกันสนิม แลวพนทับดวยสีฝุนแบบ           
อีปอกชี่-โพลีเอสเตอร ทั้งภายใน-ภายนอกและอบเเหง 
    -  ฐานของตัวตูเองยึดติดบนฐานคอนกรีต 
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   (3) ตองมีอุปกรณอ่ืนๆ ไมนอยกวาที่กําหนดดังตอไปน้ี 
    -  THERMISTER SENSORS ฝงอยูในขดลวดแรงต่ําทั้งสามชุด 
    -  THERMOMERTER วัดอุณหภูมิขดลวดแรงต่ํา สามารถอานอุณหภูมิสูงสุดได 
    -  หลอดไฟสัญญาณและอ็อดหรือกริ่งไฟฟา 
    -  พัดลมระบายอากาศ (ประกอบดวยพัดลมเปาใตขดลวดหมอแปลง และพัดลมดูดที่
หลังคาตูหมอแปลง) 
    -  EARTHING TERMINAL  
    -  NAMEPLATE AND INSTRUCTION PLATE WITH WIRING DIAGRAM 
   (4) หมอแปลงทุกตัวที่ใชติดตั้งตองมีใบรับรองการทดสอบตามมาตรฐาน IEC โดย
บริษัทผูผลิตและ/หรือสถาบันที่เชื่อถือไดซ่ึงรวมถึง PARTIAL DISCHARGE TEST, ขดลวดแรงสูง (ทั้ง TAP 
12 KV และ 24 KV) และหนังสือรับรองการตรวจสอบ (Test) เพ่ีอประกอบการพิจารณาอนุมัติ 
  5.2.2.2 หมอแปลงชนิดแชในน้ํามัน 
   (1) ขนาดตามที่กําหนดในแบบ เปนชนิดแชในนํ้ามัน (0IL IMMERSED TRANSFORMER) 
มีความสูญเสียในขดลวดต่ํา (Low watt loss) ไมเกิน 1.2 % ของขนาดหมอแปลง ทนตอสภาพภูมิอากาศ 
สําหรับใชภายนอกอาคาร ขั่วตอสาย HV,LV มีกลองโลหะปด (CABLE BOX) และตองไดรับอนุญาตแสดง
เครื่องหมาย มอก. 
   (2) หมอแปลงตองผานการทดสอบมาจากโรงงาน และการไฟฟาฯ มีหนังสือรับรองผล
การทดสอบ แลวจึงนํามาติดตั้งไดั 
   (3) การติดตั้งหมอแปลง ตองเปนไปตามคําแนะนําของผูผลิต ตามกฎของการไฟฟาฯ 
และตามที่แสดงไวในแบบ 
 
 5.2.3  ตูสวิตชอัตโนมัติเมน (MDB) 
  5.2.3.1 ตูสวิตชอัตโนมัติเมน (MDB) ขนาดไมเล็กกวาที่กําหนดในแบบ ผลิตตามมาตรฐาน มอก.
หรีอ IEC 
  5.2 3.2 ตัวตูผลิตภายในประเทศโดยมีลักษณะดังน้ี 
   (1) โครงตูทําดวยเหล็กฉากขนาดไมต่ํากวา 50 x 50 x 4 มม. ยึดติดกันดวยนอต และ
สกรูหรือเชื่อมติดกัน ตูที่ตั้งติดกันใหยึดถึงกันดวยนอตและสกรู 
   (2) เหล็กแผนประกอบตัวตูหนาไมนอยกวา 1.6 มม. สวนที่เปนแผนปดดานหนา
ดานหลังและดานขางใหทําเปนแบบพับขอบ เเละมีรองสําหรับยึดยางกันฝุน ดานบนใหใชแบบแผนเรียบยึดดวย
สกรู 
   (3) บานประตูของชองใสอุปกรณเปนแบบเปดไดใชบานพับชนิดซอน เปด-ปดโดยใช
กุญแจสามารถถอดบานประตูออกได โดยเปดกวางแลวยกขึ้น 
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   (4) ฝาปดชองลางดานหนาฝาปดดานหลังทั้งหมดและฝาดานขางเปด-ปดโดยใชสกรูและ
ใหัเจาะชองระบายอากาศ โดยมีมุงลวดดานในตามความเหมาะสม 
   (5) เหล็กแผนที่ใชปองกันอันตรายภายในตู เชน ปองกันอารค ระหวางอุปกรณหรือ
ระหวางตู หนาไมนอยกวา 1.2 มม. 
   (6)  ตัวตูทั้งหมดที่เปนโลหะ ตองทําความสะอาด และ/หรือผานกรรมวิธีการปองกันสนิม
แลวพนทับดวยสีฝุนแบบอีปอกชี่-โพลีเอสเตอรทั้งภายใน-ภายนอกและอบแหง 
   (7) ฐานของตัวตูตองยึดติดบนฐานคอนกรีตดวยสกรูขยาย 
  5.2.3.3 บัสบาร ตองเปนทองแดงขนาดตามที่กําหนด ผลิตขึ้นเพ่ีอใชกับงานไฟฟาโดยเฉพาะ  
บัสบารตองยึดติดกับโครงตูดัวยฉนวนยึดบัสบารใหแข็งแรงแทนกระแสลัดวงจรไดไมนอยกวา 50 kA หรือ
ตามที่กําหนดในแบบ หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน บัสบารชวงตอกับหมอแปลงจะตองมีสวนที่เปนบัสบาร
ชนิดบิดงอได เพ่ือลดแรงบิดและแรงดึง บัสบารตัองพนสีทนความรอนโดยใชรหัสสีเหมือนสายไฟฟาขนาด
กระแสของบัสบารทองแดง ตองเปนไปตามตารางที่กําหนด 
  5.2.3.4 สวิตชอัตโนมัติ (CIRCUIT BREAKFIR) ผลิตตามมาตรฐาน IEC ขนาดตามที่กําหนด 
เปนแบบติดตั้งถาวร เปด-ปดดวยมือ มี THERMAL และ MAGNETIC TRIP ติดอยูแตละ POLE ของสวิทซ
อัตโนมัติ มี TRIP UNIT อ่ืนๆ ตามที่กําหนดในแบบสามารถทนกระแสลัดวงจรไมนอยกวาที่กําหนด หรือตาม
ความเหมาะสม 
  5 2.3.5 PROTECTION RELAY 
   (1) UNDER VOTAGE RELAY ตองเปนชนิด SOLID STATE CONTROLLED ตอ
โดยตรงเขากับระบบ สามารถตัดวงจรเมี่อโวลตระหวางเฟสแตกตางกันตั้งแต 9% ขึ้นไปหรือโวลตทั้ง 3 เฟส 
ลดลงต่ํากวา 12% หรือเกิดการสลับเฟส โดยสามารถหนวงเวลากอนการทํางานประมาณ 2 วินาที 
   (2) GROUND FAULT RELAY ตองเปนชนิด SOLID STATE CONTROLLED ทํางาน
เม่ือมีการลัดวงจรลงดิน สามารถหนวงเวลาการทํางานไดตามตองการ 
  5.2.3.6 เครื่องวัด (METERING) ที่ใชติดตั้งกับตูสวิตซอัตโนมัติ (แรงต่ํา) ตางๆ ประกอบดวย 
   (1) โวลตมิเตอร ตองเปนชนิดตอตรงกับระบบแรงดัน ความคลาดเคลื่อน 1.5% หรือ 
ดีกวา 
   (2) โวลตมิเตอรสวิทช ตองเปนชนิดเลือกได 7 step คือ step ปด 1 step ระหวางเฟส
กับเฟส 3 step และระหวางเฟสกับศูนย 3 step 
   (3) แอมมิเตอร ตองเปนชนิดตอตรงกับระบบแรงดัน หรือตอผานหมอเเปลงกระแสความ
คลาดเคลื่อน 1.5% หรือดีกวา 
   (4) แอมมิเตอรสวิตช ตองเปนชนิดเลือกได 4 step คือ step ปด 1 step และเฟส              
3 step 
   (5) หมอแปลงไฟฟากระแส ตองมีกระแสดานออก 5 AMP และกระแสดานเขาตามที่
กําหนดความคลาด เคลี่อน 1.5% หรือดีกวา 
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   (6) กิโลวัตต และกิโลวัตตฮาวมิเตอร เปนชนิด 1 เฟส หรีอ 3 เฟส ตอตรงกับระบบ
แรงดันหรือตอผานหมอแปลงไฟฟากระแส ตามที่กําหนดในแบบความคลาดเคลื่อน 2.5% หรีอดีกวา ผานการ
ทดสอบจากสถาบันที่เชื่อถือได 
   (7) เพาเวอรแฟคเตอรมิเตอร ตองเปนแบบใชักับระบบไฟฟา 3 เฟส ตอโดยตรงกับ
ระบบแรงดันและหมอแปลงไฟฟากระแสมีระยะพิกัด LEAD 0 5..1…LAG หรือความคลาดเคลื่อน 1.5% หรือ
ดีกวา 
   (8) ฟรีเควนซีมิเตอร ตองเปนชนิด VIBATING REED มี 13 REEDS ตอเขากับระบบ
แรงดัน มีระยะพิกัด 14-53 Hz ความคลาดเคลี่อน 05% หรือดีกวา 
  5 2.3.7 คาปาซิเตอร และชุดควบคุม 
   (1) คาปาซิเตอร 
            - ขนาดตามที่กําหนด ผลิตตามมาตรฐานของ IEC 
   (2)  AUTOMATIC POWER FACTOR CONTROLLER สามารถสับคาปาซิเตอรเขา-
ออกไดไมนอยกวาตามที่กําหนดในแบบ โดยสามารถรักษาระดับคาเพาเวอรแฟคเตอรที่ตั้งไวไดโดยอัตโนมัติ 
และควบคุมการทํางานของคอนแทคเตอร  
   (3) ต อ ง มี  ON-OFF PUSH BUTTON แ ล ะ  PILOT LAMP สํ า ห รั บ  MANUAL 
OPERATE ตามจํานวนที่กําหนดในแบบ 
   (4) ฟวส สําหรับปองกันคาปาซิเตอร ขนาดตามที่กําหนด ผลิตตามมาตรฐาน IEC ชนิด 
HRC ทนกระแสลัดวงจรไดไมนอยกวา 100 kA ที่ 380 V 
   (5) คอนแทคเตอร ขนาดตามที่กําหนด ผลิตตามมาตรฐานของ IEC ชนิด AC 3 DUTY 
  5 2.3.8 PILOT LAMP หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืนใหใชชนิดหลอดไส 1.2 W. หรือมากกวา
เเรงเคลี่อน 6v-24V มีหมอแปลงชนิด lSOLATING ลดแรงดันจาก 230V ฝาครอบดานหนาเปนเลนสพลาสติก 
ขนาดไมเล็กกวา 22 มม. สีของเลนซตามที่กําหนด 
  5.2.3.9 หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ใหใชชนิดที่กดปุมมี O-RING โลหะลอมรอบขนาด         
ไมเล็กกวา 22 มม. สีของปุมกดตามที่กําหนด 
  5.2.3.10 MAGNETIC CONTACTOR หากมิไดักําหนดไวเปนอยางอ่ืน ใหใชขนาด CUR-RENT 
RATING ของ CONTACT ตาม AC 3 DUTY มาตรฐาน IEC หรือเทียบเทา 
  5.2.3.11 MAGNETIC CONTROL RELAY หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ขนาด LOAD ของ 

CONTACT ตองไมนอยกวา 1O A ที่ 230 V 
  5.2.3.12 MIMIC DIAGRAM ตองติด MIMIC DIAGRAM ขนาดกวาง 10 มม. หนา 1 มม. แสดง
ผังวงจร SINGLE LINE DIAGRAM ของตู MDB 

5.2.3.13 ตูชนิด Type-Test                  
แผงสวิตชจะตองออกแบบและผลิตตามมาตรฐาน IEC 60439-1 โดยมีเอกสารรับรอง

การทดสอบเฉพาะแบบ (Type-test Asseembly, TTA)                 
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ขอกําหนดนี้ครอบคลุมการออกแบบและสรางแผงสวิตชไฟฟาแรงต่ํา ซ่ึงประกอบดวย
แผงสวิตชไฟฟาประธานปกติ (Main Distribution Board : MDB) , แผงสวิตชไฟฟาฉุกเฉิน (Emergency 
Distribution Board : EMDB) และแผงสวิตชไฟฟารองประธาน (Sub Distribution Board : SDB)                  

 การสรางแผงสวิตชไฟฟาที่ประกอบในประเทศไทย ผูผลิตตองมีประสบการณดานการ
ทําแผงสวิตชฯ มาแลวไมนอยกวา 10 ป และสามารถประกอบไดตามมาตรฐาน IEC 439-1 (FULLY TYPE –
TESTED) ชนิด LICENSE FACTORY และตามมาตรฐานอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (มอก.1436-2540) 
และผูผลิตตองมีวิศวกรไฟฟา แขนงไฟฟากําลังระดับสามัญวิศวกรขึ้นไป เปนผูควบคุมรับผิดชอบการผลิต และ
โรงงานผลิตตองไดการรับรองมาตรฐาน ISO 

 
 5.2.4 แผงสวิตชอัตโนมัติยอย (LOAD CENTER) 
  5.2.4.1 ตัวผูตามที่กําหนดในแบบ ผลิตตามมาตรฐาน ANSI, NEMA หรีอ IEC ชนิด DEAD 
FRONT เหล็กแผนประกอบตัวตู หนาไมนอยกวา 1.6 มม. ผานกรรมวิธีปองกันสนิมแลวพนทับดวยสี และ
อบแหงทั้งภายนอกและภายใน ดานในของฝาดานหนาตองมีที่ยึดแผนตารางแสดงการใชงานของสวิตซ
อัตโนมัติแตละตัว ตารางนี้ทําดวยกระดาษมีขนาดเหมาะสม บัสบารตองเปนทองเเดงสําหรับใชงานทางไฟฟา
โดยเฉพาะ ยึดติดบนฉนวนอยางแข็งแรง สามารถทนกระแสลัดวงจรไดไมนอยกวาที่กําหนด หรือตามความ
เหมาะสม 
  5.2.4.2 สวิตชอัตโนมัติ ชนิดและขนาดตามที่กําหนด หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืนขนาด lC 
RATING ของวงจรยอยตองไมนอยกวา 4.5 kA 240 V และสวิตชอัตโนมัติเมนตองไมนอยกวา14 kA 415 V 
การวางเรียงสวิตชอัตโนมัติ ตองสามารถถอดเปลี่ยนได โดยไมหยุดการทํางานของสวิตชอัตโนมัติตัวอ่ืนๆ การ
จัดตั้งเปนแบบ PLUG IN หรือ BOLT ON 
  5.2.4.3 การตอสายเขากับ BUSBAR ของตูสวิตชอัตโนมัติเมน และ/หรือสวิตชอัตโนมัติ 
(CIRCUIT BREAKER) ที่เปนลักษณะ BOLT ON ใหัใชหางปลาที่มีลักษณะเปนแบบทอทองแดงไมมีตะเข็บ 
(COPPER TUBE LUGS TERMINAL) ชนิดหนาขึ้นรูปผานการ ELECTROLYTIC และชุบดวยดีบุก ห ุ มดวย
ฉนวนตามรหัสสีของสาย 
 
 5.2.5 สวิทชตัดตอน 

สวิตชไมอัตโนมัติ (SAFETY SWITCH DISCONNECTING SWITCH, LOAD BREAK SWITCH  
OR ISOLATION SWITCH) ชนิดและขนาดตามที่กําหนดในแบบ ผลิตตามมาตรฐานของ ANSI, NEMA, UL, 
IEC, BS หรือ VDE 
 

5.2.6 ทอรอยสายไฟฟา (CONDUIT) 
5.2.6.1 ทอเหล็กกลาเคลือบสังกะสีสําหรับใชรอยสายไฟฟา ใหใชผลิตภัณฑที่ไดัรับอนุญาตแสดง

เครื่องหมาย มอก. 
 

HP
Polygon
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ประเภทของทอเหล็กเคลือบสังกะสี 
ประเภทที่ 1 ผนังทอบาง ชื่อยอวา EMT (ELECTRICAL METALLIC TUBING) 
ประเภทที่ 2 ผนังทอหนาปานกลาง ชื่อยอวา IMC (INTERMEDIATE METAL 

CONDUIT) 
ประเภทที่3 ผนังทอหนา ชื่อยอวา RSC (RIGID STEEL CONDUIT) 

5.2.6.2 พีวีชี.แข็งสําหรับใชรอยสายไฟฟา หรือสายโทรศัพท ใหใชผลิตภัณฑที่ไดรับอนญาต
แสดงเครื่องหมาย มอก. 

5.2.6.3 ทอพีอี ใหใชผลิตภัณทที่ไดรับอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก. 
5 2.6 4 ทอพีบี ใหใชผลิตภัณฑที่ไดรับอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก. 
5.2.6 5 ทอโลหะออน ชื่อยอวา FMC (FLEXIBLE METAL CONDUIT) เปนทอโลหะที่โคังงอ ได

งาย ผิวภายในปราศจากคม ในกรณีที่ระบุเปนชนิดกันนํ้า ทอโลหะออนตองมีปลอกพลาสติกหุมภายนอกอีก
ชั้นหนึ่ง 

5.2.6.6  การติดตั้งทอรอยสายไฟฟา 
(1) ตองทําความสะอาดทั้งภายนอกและภายในทอ กอนนํามาติดตั้ง 
(2) การดัดงอทอแข็งตองใชเครื่องมือสําหรับดัดทอโดยเฉพาะ และตองไมทําใหทอชํารุด

หรือตีบรัศมีความโคงของทอตองไมนอยกวา 6 เทาของเสนผานศูนยกลางทอ 
(3) การยึดทอแข็งติดกับโครงสราง ตองยึดทุกระยะไมเกิน 3 เมตร และตองยึดทอใน

ระยะไมเกิน 0.90 เมตร จากกลองตอสาย กลองดึงสายและแผงสวิตช 
(4) การยึดทอออนติดกับโครงสราง ตองยึดทุกระยะไมเกิน 1.30 เมตร และตองยึดทอใน

ระยะไมเกิน 0.30 เมตร จากกลองตอสาย กลองดึงสายและแผงสวิตช 
(5) ปลายทอ ตองลบคมออกใหหมด โดยใช CONDUIT REAMER หรือเครื่องมืออ่ืนที่

เหมาะสม 
(6) ทอที่วางลอดใตถนน ตองฝงลึกไมนอยกวา 0.60 เมตร 
(7) ทอโลหะที่ฝงดิน ตองทาฟลิ้นโคตภายนอกอยางนอย 2 ชั้น 
(8) ทอ EMT หรือ FMC ที่ยึดกับ กลองตอสาย กลองดึงสาย หรือแผงสวิตซตองใช 

CONECTOR และ BUSHING ประกอบปลายทอ 
(9)  ทอ IMC หรือ RSC ที่ยึดกับ กลองตอสาย กลองดึงสาย หรือแผงสวิตช ตองใช 

LOCK NUT และ BUSHING ประกอบปลายทอ 
(10) กลองตอสาย กลองดึงสาย ใหทาสีที่กลองดังน้ี 

 ระบบไฟฟาสีสม 
 ระบบโทรศัพทสีเขียว 
 ระบบสัญญาณแจงเพลิงไหม สีแดง 
 ระบบอ่ีนๆ ตามความเหมาะสม 
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5.2.6.7 การเลือกใหทอรอยสายไฟฟา 
(1) ทอทุกชนิดที่ใชรอยสายไฟฟา ตัองมีขนาดเสนผาศูนยกลางไมเล็กกวา 1/2 น้ิว 
(2) ทอรอยสายไฟฟา ที่ตอกับอุปกรณที่สั่นสะเทือนขณะใชงานปกติ ตองใชทอ FMC ใน

กรณีที่อยูนอกอาคาร หรือบริเวณที่เปยกชื้นใหใชทอ FMC ชนิดกันนํ้า 
(3) ในกรณีที่มิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ทอเหล็กกลาเคลือบสงักะสีที่ฝงในคอนกรีตตอง

ใชทอ IMC หรือ RSC 
(4) ในกรณีที่มิไดกําหนดขนาดของทอเหล็กกลาเคลือบสังกะสีที่ซอนไวเหนือฝาเพดาน

หรือเดินทอลอยเกาะเพดานหรือฝงในผนังที่มิใชคอนกรีตใหใชทอ EMT ในบiริเวณดังกลาวได 
(5) ในกรณีที่กําหนดใหัใชทอ EMT หากทอที่ไมมีขนาดเสนผานศูนยกลางมากกวา 2 

น้ิว ใหใชทอ IMC แทนทอ EMT ที่กําหนด 
 

5.2.7 กลองตอสายและกลองดึงสาย (JUNCTION, OUTLET AND PULL BOXES) 
5.2.7.1 กลองตอสายและกลองดึงสายตองเปนชนิดเหล็กอาบสังกะสีทั้งภายนอกและภายใน 

ความหนาของเหล็กไมนอยกวา 1 มม. สําหรับใชภายในอาคาร และชนิดโลหะสําหรับใชภายนอกอาคาร หรือ
ตามที่กําหนดในแบบ 

5.2.7.2 กลองดึงสายตองมีฝา ปด-เปด ยึดดวยสกรู ความหนาของเหล็กแผนประกอบกลองตอง
ไมนอยกวา 1.6 มม. ขนาดของกลองที่ไมเปนไปตาม NEMA การเลือกใชเปนไปตาม NEC 

5 2.7.3 กลองตอสายและกลองดึงสาย ติดซอนไวในฝาเพดาน ฝงเรียบผนัง ฝงเรียบเพดาน หรือ
ติดตั้งลอยตามลักษณะของการใชงานตองสามารถเขาไปตรวจซอมไดงาย 

5 2 7.4 กลองตอสายและกลองดึงสายที่ติดตั้งซอนในฝาเพดานหรือติดตั้งลอย ตองยึดตรึงให
แข็งแรงกับโครงสรางของอาคาร หามใหทอเปนตัวรับนํ้าหนัก 

5.2.7.5 รูของกลองที่ไมไดใชงาน ตองปดใหเรียบรอย กลองทุกกลองตองมีฝาปด 
 

5.2.8 รางเดินสาย (WIRE WAY) 
5 2 8.1 รางเดินสายพรอมฝาครอบรางชนิดกดล็อค หรือยึดดวยสกรู (เฉพาะรางเดินสายใน

แนวตั้ง ฝาครอบตองเปนชนิดยึดดวยสกรู) ทําดวยเหล็กแผนขนาดตามที่กําหนด เหล็กแผนหนาไมนอยกวาที่
กําหนดดังน้ี 

(1) รางเดินสายกวางตั้งแต 6 น้ิวลงมา 1.0 มม. 
(2) รางเดินสายกวางตั้งแต 6 น้ิวขึ้นเป 1.5 มม. 

5.2.8.2 รางเดินสายและอุปกรณประกอบทั้งหมดที่เปนโลหะ ตองผานกรรมวิธีปองกันสนิมแลว
พนทับดวยสีฝุนและอบแหงทั้งภายนอกและภายใน 

5.2.8.3 รางเดินสาย ตองติดตั้งในที่เปดโลง สามารถเขาไปตรวจสอบไดโดยงาย การติดตั้ง
จะตองแขวนหรือยึดติดกับโครงสรางดวยเหล็กฉากทุกระยะ 1.50 เมตร ในแนวราบและ 2.40 เมตร ในแนวตั้ง 
หรือทุกระยะที่ไดจากการคํานวณการรับนํ้าหนักของรางเดินสาย และสายไฟฟารวมกัน 
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5.2.8.4 พ้ืนที่หนาตัดของสายไฟทุกเสน (รวมฉนวนดวย) ในรางเดินสายรวมกันแลวตองไมเกิน 
20% ของพื้นที่หนาตัดของรางเดินสาย และจํานวนสายไฟในแตละรางตองไมเกิน 30 เสน ทั้งนี้ไมนับ
สายควบคุมและสายดิน และขอยกเวนตาม NEC 

5.2.8.5 รางเดินสายในแนวตั้ง ตองมีขั้นบันได ทุกระยะไมเกิน 2.40 ม. สําหรับยึดและรับนํ้าหนัก
สายไฟฟา 

5.2.8.6 การติดตั้งรางเคเบิลและสายเคเบิล (Cable trays) 
5.2.8.6.1 รางเคเบิลตองตอเน่ืองโดยตลอด 
5.2.8.6.2 สายที่ติดตั้งบนรางเคเบิลเม่ือเดินแยกเขาชองรอยสายอื่น ตองมีการจับยึดให

ม่ันคง 
5.2.8.6.3 หามติดตั้งสายเคเบิลระบบแรงต่ําในรางเคเบิลเดียวกันกับสายเคเบิ้ลระบบ 

แรงสูง 
ยกเวน   มีแผนกั้นที่แข็งแรงและไมติดไฟ 

5.2.8.6.4  รางเคเบิลตองติดตั้งในที่เปดเผยและเขาถึงได และมีที่วางพอเพียงที่จะ
ปฎิบัติงานบํารุงรักษาสายเคเบิลไดสะดวก 

5.2.8.6.5  เม่ือใชสายเคเบิลแกนเดียว สายเสนไฟและสายนิวทรัล ของแตละวงจร ตอง
เดินรวมกันเปนกลุม (ในแตละกลุมประกอบดวยสายเสนนิวทรัล 1 เสน และสายเสนไฟเฟสละ 1 เสน) และสาย
ตองมัดเขาดวยกัน เพ่ือปองกันการเกิดกระแสไมสมดุล เน่ืองจากการเหนี่ยวนําและปองกันสายเคเบิลเคลื่อน
ตัวอยางรุนแรงเม่ือเกิดกระแสลัดวงจร 

5.2.8.6.6  การตอสายในรางเคเบิลตองทําใหถูกตองตามวิธีการตอสาย แตจุดตอสาย         
ตองอยูภายในรางเคเบิล และตองไมสูงเลยขอบดานขางของรางเคเบิล 

 
5.2.9 สายไฟฟา 

5 2.9 1 สายไฟฟาทั้งหมด ใหใชสายทองแดงหุมฉนวน ที่ไดรับอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก. 
11-2531 

5 2.9.2 การเลือกใชสายไฟฟา 
(1)  เครี่องหมายประจําสายไฟฟา ใหใชสีของฉนวนสายไฟฟา หรือผาเทปสีมวนสาย

หรืออักษรกํากับสาย ดังน้ี 
สายดิน  -  G  -  สีเขียวหรือสีเขียวแถบเหลือง 
สายศูนย    -  N  -  สีขาวหรือสีเทา 
สายเฟส   A  -  R  -  สีแดง 
สายเฟส   B  -  Y  - สีเหลือง 
สายเฟส   C -  B  -  สีนํ้าเงิน 

 
(2)  ชนิดของสายไฟฟาหากมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืนใหใชดังน้ี 
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- วงจรไฟฟาระบบ 1 เฟส ใหใชสายไฟฟาแรงดัน 300 V 
- วงจรไฟฟาระบบ 3 เฟส ใหใชสายไฟฟาแรงดัน 750 V 
- สายไฟฟาเดินลอยใหใช TYPE-B (VAF) 
- สายไฟฟาเดินลอยสําหรับเขารับใหใช TYPE B-G (VAF-GROUND) 
- สายไฟฟารอยทอ ในรางเดินสายใหใช TYPE-A (THW) 
- สายไฟฟาใตดินรอยทอหรือฝงดินโดยตรงใหใช TYPE-CS หรือ TYPE-D (NYY) 

หรือ (CV) 
(3)  ขนาดของสายไฟฟา หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ใหใชขนาดไมต่ํากวาที่กําหนด

ดังตอไปน้ี 
- สายวงจรยอย 2.5 ตร.มม. ใชกับสวิตซอัตโนมัติ 1O AT 
- สายวงจรยอย 4 ตร.มม. ใซกับสวิตซอัตโนมัติ 15-16 AT 
- สายวงจรยอย 6 ตร.มม. ใชกับสวิตซอัตโนมัติ 2O AT 

ในกรณีรอยทอ สายแยกจากวงจรยอยเขาเตารับ ดวงโคมไฟฟาและพัดลมใหใช
สายไฟฟาขนาด 2.5 ตร.มม. TYPE-A ในกรณีเดินสายลอย สายแยกจากวงจรยอยเขาเตารับ ดวงโคมไฟฟา
และพัดลมใหใชสายไฟฟาขนาด1.5 ตร.มม. TYPE-B 

5.2.9.3  การเดินสาย 
(1)  การรอยสายในทอตองทําหลังจากการติดตั้งทอ หรือรางเดินสายเสร็จเรียบรอยแลว 
(2)  การตัดตอสาย ตองทําในกลองตอสาย กลองสวิตซ, กลองเตารับ, กลองดวงโคมหรือ

รางเดินสายเทานั้น ตําแหนงที่ทําการตัดตอสาย ตองอยูในตําแหนงที่สามารถทําการตรวจสอบ หรือซอมบํารุง
ไดโดยงาย 

(3)  การเชื่อมตอสายขนาด 6 ตร.มม. หรือเล็กกวาใหใช WIRE NUT หรือ SCOTT 
LOCK และการเชื่อมตอสายขนาด 10 ตร.มม. หรือใหญกวาใหใช SPLIT BOLT หรือ SLEEVE พันดวยเทป
ไฟฟาใหมีฉนวนเทียบเทาฉนวนของสายไฟฟา 

(4)  การดึงสาย หากมีความจําเปนอาจใชสารบางชนิดชวยลดความฝดของทอได แตสาร
ชนิดนั้นตองไมทําปฏิกิริยากับฉนวนหุมสายไฟฟา 

(5)  สายที่รอยในทอ ตองมีอุปกรณยึดรับนํ้าหนักสาย ตามระยะที่กําหนด 
(6)  สายที่รอยในรางเดินสายในเเนวตั้ง ตองยึดกับขั้นบันได 
(7)  การเดินสายลอยเกาะผิวอาคาร ตองยึดดวยเข็ม ขัดรัดสายทุกระยะหางไมเกิน        

0.10 ม. 
(8)  การเดินสายใตดิน 

ก.  ขอกําหนดขั้นต่ําสุดของการปดทับสายไฟฟาชนิดฝงดินโดยตรง ทอรอย
สายไฟฟาหรือชองเดินสายไฟฟาอยางอ่ืนที่ไดรองรับเพ่ือจุดประสงคน้ันแลวตองติดตั้งใหเปนไปตามตารางที่ 2 
ยกเวนในกรณีตอไปน้ี 

-  เม่ือใชแผนคอนกรีตหนาไมนอยกวา 0.05 เมตร ปดทับตลอดความยาวและ
ยื่นคลุมเลยดานขางไมนอยกวา 0.15 เมตร ใหลดคาในตารางที่ 2 ไดอีก 0.15 เมตร 
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- ทอรอยสายไฟฟา หรือชองเดินสายไฟฟาอยางอ่ืน ที่อยูใตอาคารหรือใตแผน
คอนกรีตภายนอกอาคารที่หนาไมนอยกวา 0.10 เมตร และยื่นคลุมทอรอยสายไฟฟา หรือชองเดินสายไฟฟา
ดานขางไมนอยกวา 0.15 เมตร ไมตองเปนไปตามตารางที่ 2 

- บริเวณที่มีรถยนตวิ่งผาน ไมวาเดินสายไฟฟาดวยวิธีใดๆ ตองมีความลึก
ต่ําสุดไมนอยกวา  0.60 เมตร (จากผิวจราจร) 

- ในกรณีที่เปนวงจรยอยสําหรับที่อยูอาศัย ซ่ึงมีแรงดันไมเกิน 300 โวลท และ 
มีเครื่องปองกันกระแสเกินขนาดไมเกิน 30 แอมแปร ใหมีความลึกต่ําสุด 0.30 เมตรได 

- ทางวิ่งในสนาม รวมทั้งบริเวณหวงหามขางเคียง ทางวิ่งใหมีความลึกต่ําสุดไม
นอยกวา 0.45 เมตร โดยไมตองใชชองเดินสายไฟฟาหรือหุมคอนกรีต 

- ชองเดินสายไฟฟา ที่ติดตั้งในหินแข็ง ใหมีความลึกนอยกวาที่กําหนดได         
ถาปดทับดวยคอนกรีตหนาไมนอยกวา 0.05 เมตร และคอนกรีตดังกลาวตองเทถึงผิวหินขางลาง 

ข. สวนที่เปนโลหะหุมสายไฟฟา ไดเเก ปลอก เปลือกนอก และชองเดินสายไฟฟา
ที่เปนโลหะตองตอเน่ืองทางไฟฟาถึงกันเปนอยางดี และตอลงดินที่ตนทางและปลายทาง 

ค. สายไฟฟาใตดินที่ติดตั้งใตอาคารตองอยูในชองเดินสายไฟฟา หากรอย
สายไฟฟาไปยังภายนอกอาคาร ชองเดินสายไฟฟาตองยื่นออกใหพนแนวผนัง ดานนอกของอาคารออกไปยัง
ตําแหนงที่เหมาะสม หรือตําแหนงที่คณะกรรมการฯ กําหนด 

ง. ตัวนําที่โผลพนดิน ตองอยูในที่ลอม หรือในชองเดินสายไฟฟาที่ไดรับการปองกัน
เพ่ือจุดประสงคน้ัน สําหรับชองเดินสายไฟฟาที่ติดตั้งกับเสาไฟฟาตองมีความแข็งแรงไมนอยกวาทอโลหะหนา
ปานกลาง และตองโผลเหนือดินถึงระดับสูงไมนอยกวา 2.40 เมตร 

จ. สายไฟฟาใตดิน อนุญาตใหตอสาย ตอแยกสายในรางเดินสาย หรือบอพักสาย 
โดยไมตองมีกลองตอสายได เม่ือการตอหรือการตอแยกนั้นดําเนินการตามกรรมวิธีและใชอุปกรณการตอแยกที่
ไดรับการปองกัน 

ฉ. การกลบ วัสดุที่จะใชกลบตองงายตอการบดอัด และตองไมมีสิ่งที่นําความ
เสียหายตอทอรอยสายหรือสายไฟฟา 

ช. ชองเดินสายไฟฟาที่ความชื้นอาจเขาไปสัมผัสสวนในตองปดผนึกที่ปลายทั้งสอง 
ซ. เม่ือสายไฟฟาออกจากทอรอยสายไฟฟา ไปฝงดินโดยตรง ที่ปลายทอตองมี
ปลอกปองกัน 
ฌ. สายแกนเดียวของวงจรเดียวกันรวมทั้งสายดิน (ถามี) ตองติดตั้งในชองเดิน

สายไฟฟาเดียวกันหรือเม่ือฝงดินโดยตรงตองวางชิดกันในรองเดินสายเดียวกัน 
(9) จํานวนสูงสุดของสายไฟฟา TYPE-A (THW) ในทอรอยสาย ใหเปนไปตารางที่ 3 
(10) สายไฟฟาสําหรับวงจรยอยจากตูจายไฟยอย (LOAD CENTER)ไปยังอุปกรณดวง

โคมหรือเตารับไฟฟา อนุญาตใหเดินสายไฟฟาในทอเดียวกันได ไมเกิน 3 วงจร (ตางเฟสกัน) โดยใชสายไฟฟา 
TYPE-A (THW) ในทอรอยสาย ตามตารางที่3 จึงถือวาไมเปนการเปลี่ยนแปลงรายการ 
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(11)   สายไฟฟาสําหรับวงจรไฟฟากําลัง เชน เครื่องปรับอากาศ ตูดูดควัน (HOOD) 
เตารับไฟฟากําลัง, โคมไฟผาตัด, เครื่องคอมพิวเตอร ใหเดินสายไฟฟารอยทอ CONDUIT แยกเฉพาะแตละ
วงจร เพ่ือสะดวกในการใชงานและซอมบํารุง 

(12) แผงจายไฟวงจรยอย (LOAD CENTER, PANEL BOARD) ใหติดตั้งลอยหรือ       
ฝงในผนังตามรูปแบบและรายละเอียด หรือตามความเหมาะสมโดยสูงจากพื้นประมาณ 1.80 เมตร 

(13) การตอเชื่อมสายเมนไฟฟาของอาคารที่ทําการกอสรางกับสายเมนไฟฟาแรงต่ํา
ภายนอกอาคารใหปฏิบัติดังตอไปน้ี 

กรณีที่ 1  กรณีสายเมนภายนอกอาคารอยูหางจากที่ทําการกอสรางไมเกิน 30 
เมตร (โดยสายเมนนี้ตองมีขนาดเพียงพอ) ใหผูรับจางเปนผูออกคาใชจายในการตอเชื่อม (ยกเวนแบบรูปและ
รายการละเอียดระบุไวเปนอยางอ่ืน) 

กรณีที่ 2  กรณีสายเมนอยูหางจากอาคารที่กําลังกอสรางเกินกวา 30 เมตร              
ใหผูรับจางจัดเตรียมสายเมนไฟฟาไวสําหรับตอเชื่อมในอนาคต ความยาวไมต่ํากวา 30 เมตร พรอมเสาแรงต่ํา         
2 ตน และใหผูรับจางจัดหาไฟฟาสํารองชั่วคราวมาตอเชื่อมทําการทดสอบ สําหรับคาใชจายเปนหนาที่ของ             
ผูรับจาง (ยกเวนแบบรูปและรายการละเอียดระบุไวเปนอยางอ่ืนๆ) 

            -  สายเมนไฟฟาควรปอนเขัาทางดานหลังหรือดานขางอาคาร ยกเวนกรณีที่จะ
โผลไปทางดานหนาควรเดินสายรอยทอ IMC ชนิดของสายไฟตองเปนไปตามมาตรฐานการไฟฟากําหนด และ
ทาทับดวย FLINT COAT ฝงดินจากอาคารไปโผลยังเสาไฟฟาที่เหมาะสมตามมาตรฐานการไฟฟาฯ หรือตาม
รูปแบบกําหนด 

5.2.9.4 สําหรับอาคารดังตอไปน้ี ที่ไมมีรายละเอียดระบบไฟฟาระบุไว 
-  โรงรถ อาคารพัสดุ ทางเดินเชื่อม ร้ัว ปอมยาม โรงสูบนํ้า 
-  โรงไฟฟา โรงเก็บศพ โรงครัว โรงซักฟอก 
-  หรืออาคารที่มีจํานวนการติดตั้งดวงโคมและเตารับไมเกิน 20 จุด 
ใหติดตั้งอุปกรณและเดินสายไฟตามมาตรฐานของการไฟฟาสวนทองถิ่น โดยตองปฏิบัติ

ตามรายการกําหนดวัสดุอุปกรณ ในแบบรูปและรายการทั่วไป ประกอบแบบกอสรางอาคารของกองแบบแผน 
กระทรวงสาธารณสุข กําหนด 

5.2.9.5 ใหผูรับจัางติดตั้งมิเตอรไฟฟาที่เสาใกลที่สุด หรือในตําเเหนงที่เหมาะสมสําหรับอาคาร
บานพักระดับ 1-2, 3-4 และเรือนแถวใหัติดตั้งมิเตอรขนาด 5 (15 A) ทุกยูนิตอาคารบัานพักระดับ 5-6 สถานี
อนามัย และสํานักงานผดุงครรภ ติดตั้งมิเตอรขนาด 10 (3O A) หรือตามที่ระบุไวในเเบบ โดยมิเตอรตองผาน
การตรวจสอบจากหนวยงานที่รับผิดชอบ และสายไฟฟาเขามิเตอร ใหใชตามมาตรฐานการไฟฟาทองถิ่น 
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 ชองเดินสายไฟฟาที่ไดรับการรับรองใหฝงดินได ใดยมีคอนกรีตหุม ตองหุมดวยคอนกรีต 
                  หนาไมนอยกวา 0.05 เมตร 
หมายเหตุ  คาความลึกต่ําสุดวัดจากระดับผิวดินถึงระดับผิวบนของสายไฟฟาชนิดฝงดินโดยตรง หรือทอรอย
สายไฟฟา หรือชองเดินสายไฟฟา 
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5.2.10  บัสดัก (BUS DUCT) 
5.2.10.1  ขนาดตามที่กําหนดในแบบ ผลิตตามมาตรฐาน IEC 
5.2.10.2 บัสดัก ตองเปนชนิด TOTALLY ENCLOSED,LOW IMPEDANCE,3 P.FULL 

NEUTRAL WITH INTERNAL GROUND BUS หรือ INTEGAL GROUND ใชกับระบบแรงดันไฟฟา 380/220 
V. 50 Hz RATED INSULATION CLASS B 130º C 
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5.2.10.3 บัสบาร ทําดวยอลูมิเนียมหรือทองแดง บรรจุในกลองมิดชิด การตอบัสบารสลักและแปน
เกลียวซึ่งเปนของผูผลิต ตลอดความยาวของบัสบารแตละอันตองมีฉนวนหุมโดยตลอด อุณหภูมิที่เพ่ิมขึ้นแตละ
จุดของบัสบารตองไมเกิน 550C จากอุณหภูมิแวดลอมเม่ีอรับโหลดเต็มที่ 

5.2.10.4 PLUG IN UNIT ตองมีระบบ SAFETY DEVICES คือเม่ือสวิตชหรือเม่ือเซอรกิตเบรก
เกอรอยูในตําแหนง ON จะไมสามารถเปดฝา PLUG IN UNIT ได และไมสามารถ ON สวิตช หรือเซอรกิต
เบรกเกอรไดถาฝา PLUG IN UNIT เปดอยู 

5.2.10.5 บัสดัก จะตองยึดหรือแขวนกับโครงสรางทุกระยะ 1.50 เมตร ในแนวราบและทุกชั้นของ
โครงสราง หรือไมเกิน 5.0 เมตร ในแนวตั้ง 

5.2.10.6  อุปกรณประกอบบัสดัก เซน FLANGE END ENDCLOSURE ELOW เปนตน ตองเปน
ผลิตภัณฑเดียวกันกับบัสดัก 

5.2.10.7 อุปกรณประกอบการจับยึดบัสดักตองแข็งแรง ชิ้นสวนที่เปนโลหะตองไมเปนสนิมหรือ
ผานกรรมวิธีปองกันสนิม และเปนไปตามมาตรฐานผูผลิต 

5.2.10.8 การติดตั้งบัสเวย (Busways) หรือบัสดัก (Busduct)              
บัสเวย  ตองติดตั้งในที่เปดเผย มองเห็นได และสามารถเขาถึงไดเพ่ือการตรวจสอบและ

บํารุงรักษาตลอดความยาวทั้งหมด                 
ยกเวน  ยอมใหบัสเวยที่ติดตั้งหลังที่กําบัง เชน เหนือฝาเพดาน โดยจะตองมีทางเขาถึง

ไดและตองเปนไปตามขอกําหนดดังตอไปน้ีทั้งหมด 
5.2.10.8.1  ไมมีการติดตั้งเครื่องปองกันกระแสเกินอยูที่บัสเวย นอกจากเครื่องปองกัน

กระแสเกินสําหรับดวงโคม หรือโหลดอื่นๆ เฉพาะจุด 
5.2.10.8.2  ชองวางดานหลังที่กําบังที่จะเขาถึงไดตองไมใชเปนชองลมปรับอากาศ           

(air-handling) 
5.2.10.8.3 บัสเวย ตองเปนชนิดปดมิดชิด ไมมีการระบายอากาศ 
5.2.10.8.4 จุดตอระหวางชองและเครื่องประกอบ ตองเขาถึงไดเพ่ือการบํารุงรักษา 

5.2.10.9 หามใชบัสเวยในกรณีดังตอไปน้ี 
5.2.10.9.1 บริเวณที่อาจเกิดความเสียหายทางกายภาพอยางรุนแรง หรือมีไอทําใหเกิด

การผุกรอน 
5.2.10.9.2  ในปลองขนของ หรือปลองลิฟต 
5.2.10.9.3  ในบริเวณอันตราย นอกจากจะระบุไวเปนอยางอ่ืน 
5.2.10.9.4  กลางแจง สถานที่ชื้น และสถานที่เปยก นอกจากจะเปนชนิดที่ไดออกแบบ

ใหใชไดสําหรับงานนั้นๆ 
5.2.10.10 บัสเวยตองยึดใหม่ันคงและแข็งแรง ระยะหางระหวางจุดจับยึดตองไมเกิน 1.50 เมตร 

หรือตามการออกแบบของผูผลิตและที่ปลายของบัสเวยตองปด 
5.2.10.11 ในการตอแยกบัสเวยตองใชเครื่องประกอบที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ 
5.2.10.12 พิกัดเครื่องปองกันกระแสเกินตองเปนไปตามขอกําหนด 
5.2.10.13 การลดขนาดของบัสเวย ตองติดตั้งเครื่องปองกันกระแสเกินเพ่ิมเติม 
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5.2.10.14 บัสเวยตองไมติดตั้งใหสัมผัสกับวัสดุที่ติดไฟไดงาย 
5.2.10.15 การแยกบัสเวยตองติดตั้งเครื่องปองกันกระแสเกินที่จุดตอแยก เพ่ือใชปองกันวงจรที่ตอ

แยก เพ่ือใชปองกันวงจรที่ตอแยกนั้น นอกจากจะระบุไวเปนอยางอ่ืนในเรื่องนั้นๆ 
5.2.10.16 เปลือกหุมที่เปนโลหะของบัสเวยตองตอลงดิน 
5.2.10.17 อนุญาตใหใชเปลือกหุมของบัสเวยเปนตัวนําสําหรับตอลงดินได ถาบัสเวยน้ันได

ออกแบบใหใชเปลือกหุมเปนตัวนําสําหรับตอลงดิน 
5.2.10.18 ขนาดกระแสของบัสเวยใหใชตามที่กําหนดโดยผูผลิต คิดที่อุณหภูมิโดยรอบ 40 องศา

เซลเซียส โดยผานการรับรองจากสถาบันที่เชื่อถือได 
 

5.2.11  การปองกันไฟและควันลาม 
บริเวณพื้นหรือกําแพงที่เปดชองไวเปนทางผานของทอรอยสายไฟรางเดินสายบริเวณชอง 

SHAFT จะตองอุดดวยวัสดุปองกันไฟและควันลาม ซ่ีงสามารถปองกันไฟและควันลามไดไมนอยกวา 2 ชั่วโมง 
 

5.2.12  โคมไฟฟาและอุปกรณ 
5.2.12.1  โคมไฟฟาและอุปกรณทั่วไป 

(1) โคมไฟฟาตองเปนไปตามที่กําหนดไวในแบบ 
(2) ขั้วรับหลอดชนิดเกลียว เปนผลิตภัณฑตามมาตรฐานของ IEC หรือ VDE 
(3) หลอดใชงานที่แรงดัน 220-230 V เปนผลิตภัณทที่ไดรับเครื่องหมาย มอก. 
(4) สายในโคมไฟฟาชนิดสายออน ขนาดไมเล็กวา 1.0 ตร.มม.อุณหภูมิฉนวนไมนอย

กวา 70o C 
5.2.12.2  โคมไฟฟาฟลูออเรสเซนตสําหรับหองทํางานและบริเวณภายในอาคาร 

(1) ขั้วรับหลอด และขั้วรับสตารเตอร เปนผลิตภัณฑที่ไดรับเครื่องหมาย มอก. 
(2) บัลลาสต ใหใชชนิด LOW LOSS HIGH POWER FACTOR พรอม CAPACITOR 

หรือ ELECTRONIC สามารถแกคํา POWER FACTOR ไดไมต่ํากวา 0.85 ทั้งน้ันใหใชบัลลาสต 1 ตัวตอ            
1 หลอด 

(3) หลอด เปนผลิตภัณฑที่ไดรับเครื่องหมาย มอก.ชนิดใหแสง WHITE, COOL 
WHITE หรือตามที่กําหนดในแบบ 

(4)  สตารเตอร เปนผลิตภัณฑที่ไดรับเคร ื่องหมาย มอก. 
(5)  สายในโคมไฟฟา ขนาดไมเล็กกวา 1 ตร.มม. อุณหภูมิฉนวนไมนอยกวา 70o C 
(6) โคมไฟฟาตองติดตั้งใหม่ันคงแข็งแรง โคมไฟฟาที่ฝงในฝาเพดาน ตองยึดกับ

โครงสรางดัวยเสนลวดขนาด 1/8 น้ิว จํานวน 4 มุม. พรอมอุปกรณปรับความสูง-ต่ําของโคมไฟฟา หรือแขวน
ดวยโซโลหะ (ยึดดวย EXPANSION BOLT ชนิดโลหะหามใชชนิดพลาสติก) 

HP
Polygon

HP
Polygon
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(7) ตัวโคมไฟตองเปนแผนเหล็กหนาไมนอยกวา 0.6 มม. ผานกรรมวิธีพนสีปองกันสนิม
อยางดีแลวพนสีอบความรอน สวนแผนสะทอนแสงดานขางใหใชชนิด 87% พรอมตะแกรงอลูมิเนียมสวน
ดานบนใหใชชนิด 95% ตามมาตรฐานกระทรวงพลังงาน 

5.2.12.3  โคมไฟฟากาซดิสชารจ 
(1) โคมไฟฟาทําดวยโลหะ โลหะหลอ DI-CAST ALUMINUM หรือไฟเบอรกลาส กลาว

ตามมาตรฐานผูผลิต ชนิดเเละขนาดตามที่กําหนดในแบบ 
(2) อุปกรณประกอบดวงโคม เปนผลิตภัณทเดียวกันกับผูผลิตดวงโคม หรือตาม

คําแนะนําของผูผลิต บัลลาสตเปนชนิด HIGH POWER FACTOR (BUILT IN CAPACITOR) ใหคา POWER 
FACTOR ไมต่ํากวา 0.85 

5.2.12.4  โคมไฟฟาฉุกเฉินใชแบตเตอรี่ 
(1) โคมไฟฟาตองติดสวางโดยอัตโนมัติเม่ือไฟเมนดับ และจะดับเองเม่ือไฟเมนเปนปกติ 
(2) เครื่องประจุเเบตเตอรี่ เปนแบบอัตโนมัติ 
(3) แบตเตอรี่ ซนิด SEALED LEAD ACID 12 V. DC 
(4) หลอดไฟแบบ LED W หรือตามที่กําหนดในแบบ 
(5) แบตเตอรี่ใชงานไดไมนอยกวา 3 ชั่วโมง เม่ือโหลดเต็มที่หรือตามที่กําหนดในแบบ 
(6) การควบคุมวงจรเปนแบบ SOLID STATE ทั้งหมด 

 
5.2.13  สวิตชและเตารับ 

5.2.13.1 สวิตชใหติดตั้งสูงจากพื้นประมาณ 1.20 ถึง 1.50 เมตร โดยมีกลองตอสายสําหรับ
สวิตชฝงไวดวย 
 5.2.13.2 เตารับ ใหติดสูงจากพื้นประมาณ 30 เซนติเมตร ยกเวนบริเวณที่มีโตะเคานเตอร ห้ิง 
เฟอรนิเจอร กระจกหรืออ่ืนๆ ใหติดอยูเหนือเฟอรนิเจอรน้ันประมาณ 5-10 เซนติเมตร หรือตามตําแหนงที่
เหมาะสม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจการจาง 

-  เตารับในหองผาตัดและหองคลอดหรือหองที่อาจเกิดการระเบิดไดงาย ใหเดินสาย
รอยทอโลหะฝงผนังโดยติดสูงระดับเดียวกับสวิตช 

5.2.13.3 หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ขนาดของสวิทชและเตารับ ตองทนกระแสไดไม      
ต่ํากวา 10 แอมแปร และทนเเรงดันไฟฟาไดไมต่ํากวา 250 V. 

5 2.13.4 รูเสียบของเตารับ ตองใชไดกับทั้งชนิดขากลมและขาแบนพรอมสายดินได 
5.2.13.5  เตารับตองมีขั้วดิน ตองตอขั้วดินเขากับสายดิน ขนาดของสายดินตองไมเล็กกวา

ดังตอไปน้ี  (หากแบบมิไดกําหนดไว) 
- ขนาดเครื่องปองกันวงจรไมเกิน 30 แอมแปร สายดินขนาด 2.5 ตร.มม. 

 - ขนาดเครื่องปองกันวงจรไมเกิน 40 แอมแปร สายดินขนาด 4 ตร.มม. 
 - ขนาดเครื่องปองกันวงจรไมเกิน 50 แอมแปร สายดินขนาด 6 ตร.มม. 
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5.2.14 การตอลงดิน 
5.2.14.1 ชิ้นสวนอุปกรณไฟฟาที่เปนโลหะซึ่งไมใชเปนทางเดินของกระแสไฟฟา และอยูสูงจาก

ระดับพ้ืนอาคารแตละชั้นต่ํากวา 2.50 เมตร ซ่ึงคนสัมผัสได ตองตอลงดินทั้งหมด ยกเวนชิ้นสวนโลหะดังกลาว 
อยูในตําแหนงที่สัมผัสไมถึง (ระยะหางไมนอยกวา 1.50 เมตร ในแนวราบ) รายละเอียดอ่ืนใหเปนไปตาม
มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยทางไฟฟา เรื่องการตอลงดินของสํานักงานพลังงานแหงชาติ หรือ NEC 

5.2.14.2 หลักสายดิน (GROUND ROD) ตองใชชนิดทองแดง หรือทองแดงหุมเหล็ก ขนาด
เสนผาศูนยกลาง 5/8” ยาว 3.0 เมตร และหลักสายดินตองมีจํานวนเพียงพอ ที่จะทําใหระบบดินมีความ
ตานทานไมเกิน 5 โอหม ในสภาวะดินแหง 

5.2.14.3 สายดิน ตองใชชนิดสายทองแดง หากมิไดักําหนดไวในแบบ ขนาดของสายดินให
เปนไปตามตารางที่ 4 และตารางที่ 5 

5.2.14.4  การตอสายดินเขากับหลักสายดินใหใชสายดินเชื่อมกับหลักสายดินโดยวิธีหลอม
ละลาย (EXOTHERMIC WELDING) หรือเชื่อมดวยความรอนวิธีอ่ืนที่เหมาะสม 
 

5.3 ระบบปองกันฟาผา 
         ถามิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ระบบปองกันฟาผาสําหรับอาคาร ใหใชระบบ conventional system 

โดยอุปกรณและการติดตั้งระบบตองเปนไปตามรายละเอียดและตามที่ระบุ “หมวด 7 การติดตั้งสายลอฟา”  
มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยทางไฟฟา สํานักงานพลังงานแหงชาติ “TEST 1 2-1980 มาตรฐานระบบปองกัน
ฟาผา สําหรับอาคารและสิ่งปลูกสรัางประกอบ อาคาร ” 
 - NationaI Fire Protection Assocciation No. 78 
 5.3.1 ห ลั ก ส า ย ดิ น  (GROUND ROD) ใ ห ใ ช  copper clad steeI Ground GD Rod ข น า ด
เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 5/8 น้ิว ยาว 10 ฟุต จํานวนตั้งแต 3 ตนขึ้นไป จนกวาจะไดคาความตานทานของ
การตอลงดินไมเกิน 5 โอหม ในเเตละจุด 
 5.3.2 ตัวนําลงดิน (Down conductor) ถามิไดกําหนดไวเปนมาตรฐานอยางอ่ืนใหใชสายตัวนําทองเเดง
ขนาดพื้นที่หนาตัดไมนอยกวา 50 ตร.มม. เปนตัวนําลงดินในแตละจุดที่กําหนด 
 5.3.3 ตัวนําบนหลังคา (Roof conductor) หากมิไดกําหนด ไวเปนอยางอ่ืนใหตัวนําบนหลังคา ซ่ึงเปน
ตัวนําสําหรับเชื่อมตอหลักลอฟาใหตอเน่ืองกับทางไฟฟาถึงกันทั้งหมดเปนตัวนําทองแดงขนาดพื้นที่หนาตัดไม
นอยกวา 50 ตร.มม. 
 5.3.4 หลักลอฟา (Air Terminal) โดยทั่วไปใหใชหลักลอฟาเปนเเทงทองแดง (solid copper) ขนาดเสน
ผานศูนยกลางไมนอยกวา 20 มม. ยาว 1.00 ม. ติดตั้งที่ตําแหนงสูงสุดของอาคารระยะหางแตละจุดไมเกิน   
20.00 ม. 
 5.3.5 การเชื่อม (welding) การเชื่อมตอโลหะใหมีความตอเน่ืองทางไฟฟามีวิธีการตางๆ ขึ้นอยูกับชนิด
ของโลหะ และสภาพของงาน โดยการเชื่อมตอระหวางตัวนําทองแดง กับตัวนําทองแดง หรือตัวนําทองแดงกับ
เหล็ก ใหใชเชื่อมดวยวิธีหลอมละลาย (Exotherwic welding) เวนแตในกรณี จําเปนใหใชวิธีเชื่อมดวย
ทองเหลือง 
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5.4  ระบบโทรศัพท (TELEPHONE SYSTEM) 
5.4.1 ทั่วไป 

5.4.1.1 อุปกรณที่ใชในระบบโทรศัพท ใหเปนไปตามกฎและระเบียบขององคการโทรศัพทแหง
ประเทศไทย 

5.4.1.2 ผูรับจางจะตองเสนอผลิตภัณฑรุนลาสุด และตองเปนสินคาใหม ที่ไมเคยถูกใชงานที่ใด
มากอน 

5.4.1.3 ผูรับจางตองทําตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติตางๆ ของผลิตภัณฑที่เสนอกับคุณสมบัติ
ทางเทคนิค ตามขอกําหนดในรายการประกอบแบบ 
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5.4.2  ขอบเขต 
ผู รับจางตองเปนผูดําเนินการจัดหาและติดตั้งระบบโทรศัพทตามเเบบที่กําหนดสําหรับคู

สายโทรศัพทจากภายนอก ซ่ึงเดินจากแผงกระจายสายรวม (MDF) ไปยังภายนอกอาคารและเดินสายโทรศัพท
จากแผงกระจายสายรวมไปยังกลองตอสายโทรศัพทประจําชั้น และจากกลองตอสายโทรศัพทประจําชั้นไปยัง
เขารับโทรศัพท ทั้งน้ีคูสายโทรศัพทจากภายนอกดําเนินการโดยองคการโทรศัพท คาธรรมเนียมคูสาย และคา
สรางขายสายนอกผูวาจางเปนผูรับผิดชอบ (หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน) 

 
5.4.3 แผงกระจายสายรวม (MAIN DISTRIBUTION FRAME) 

5.4.3.1 TERMINAL STRIP เปนแบบ QUICK CONNECTION 
5.4.3.2 MDF ต อ ง เป นซนิ ด  CROSS CONNECT ต อ งประกอบด ว ย  TERMINAL strip                

3  สวนคือ 
สวนที่ 1 ตองมีจํานวนขั้วตอสายเพียงพอ สําหรับสายทั้งหมดที่มาจากตูสาขา 
สวนที่ 2 ตองมีจํานวนขั้วตอสายเพียงพอ สําหรับสายของเลขหมายภายในทั้งหมด 
สวนที่ 3 ตองมีจํานวนขั้วตอสาย แบบที่สามารถติดตั้ง (พรอมติดตั้ง) GAS TUBE 

ARRESTORไดเพียงพอกับจํานวนสายภายนอกอาคาร และสายองคการโทรศัพทฯทั้งหมด   
ในกรณีจํานวนคูสายโทรศัพทจาก MDF ไปยังกลองตอสายประจําชั้นนอยกวา จํานวน

คูสายตามแบบกําหนด ผูรับจางตองเพ่ิมขั้วตอสายประจําชั้นใหมีขนาดไมไมนอยกวา จํานวนคูสายของ
โทรศัพทที่ใชโดยไมคิดคาใชจายเพิ่ม 

 
5.4.4 กลองตอสายโทรศัพทประจําชั้น 

TERMINAL STRIP เปนแบบ QUICK CONNECTION ทําดวยเหล็กแผนหนาไมนอยกวา 1.2 
มม.หรือตามมาตรฐานผูผลิต 

 
5.4.5 เตารับโทรศัพท (TELEPHONE OUTLET) 

เปนแบบ MODULAR JACK TYPE ชนิด 4 ขั้ว โดยที่ฝาครอบเตารับเปนผลิตภัณทและลักษณะ
เดียวกันกับฝาครอบของสวิทชและเตารับไฟฟา 

 
5.4.6 การเดินสายโทรศัพท 

ถัามิไดัระบุไวเปนอยางอ่ืน ใหใชนิดของสายดังตอไปน้ี 
5.4.6.1 สายโทรศัพทที่เดินในรางหรือรอยในทอนอกอาคารใหใชสาย ALPETH DOUBLE 

SHEATH CABLE (AP-FSF) 
5.4.6.2 สายโทรศัพทที่เดินในอาคารระหวางแผงกระจายสายรวม (MDF) ไปยังกลองพัก

สายโทรศัพทประจําชั้น ใหใชัสาย TPEV ขนาดไมเล็กกวา 0.5 มม. รางทอหรือกลองตอสายที่ใชรอย
สายโทรศัพทตองตอลงดินใหเหมาะสม 
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5.4.6.3 สายโทรศัพทที่เดินระหวางกลองตอสายโทรศัพทประจําชั้นไปยังกลองตอสายหรือเตารับ
โทรศัพท ใหใชสาย TIEV ขนาดไมเล็กกวา 4C-0.65 มม. สวนการเดินทอใหเปนไปตามขอกําหนดของทอรอย
สายไฟฟา 

 
5.4.7  ความตองการอ่ืนๆ (ในกรณีที่แบบระบุใหติดตั้งตูสาขาโทรศัพท) 

บริษัทตัวแทนจําหนายตองควบคุมการติดตั้งใหเปนไปตามรูปแบบและรายการกําหนด พรอมทํา
การทดสอบระบบการใชงานใหคณะกรรมการ หรือผูแทนใหทราบ พรอมสงเอกสารคูมือการใชงานและขอมูล
ของเลขหมายโทรศัพทที่ติดตั้ง จํานวนไมนอยกวา 10 ชุด. 

5.4.7.1 ผูรับจางตองจัดหาเครื่องมือพิเศษไวเพ่ือสงมอบพรอมกับตูสาขา มีอยางนอยดังน้ี 
(1) มัลติมิเตอรพรอมสาย 1 SET. 
(2) มีดปลอกสาย 1 SET 
(3) คีมปากแหลม 1 SET 
(4) ไขควงแบนและแฉก 1 SET 
(5) เครื่องทดสอบสัญญาณ (LINE MAN TEST SET) 1 SET 
(6) เครื่องมือเขาและถอดสาย (INSERTION TOOLS) 2 SET. 

5.4.7.2 ตองมีหนังสือคูมือการใชงานและซอมบํารุง 
5.4.7.3 ตองจัดฝกอบรมเจาหนาที่ใหสามารถใชงานและบํารุงรักษาเปนอยางดีหลังจากติดตั้ง

เสร็จ 
5.4.7.3 การติดตั้งใหติดตั้งระบบโทรศัพทและอุปกรณประกอบ ตามที่แสดงในแบบใหเปนไปตาม

กฎและระเบียบขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย 
 

5.5 ระบบสัญญาณแจงเพลิงไหม (FIRE ALARM SYSTEM) 
5.5.1  ทั่วไป 

ระบบสัญญาณแจังเหตุเพลิงไหมตองเปนระบบ PRESIGNAL หรีอ MULTIPLEX SYSTEM ตาม
กําหนดในแบบโดยเปนไปตามมาตรฐานของ NFPA (National fire protectlon Associat;on) หรือ Japanese 
fire service Law หรือ UL 

 
5.5.2 ขอบเขต 

ผูรับจางตัองจัดหา และติดตั้งระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมและอุปกรณประกอบตามที่แสดง
ในแบบและระบบในขอกําหนดนี้ทุกประการ 

 
5.5.3  การติดตั้ง 

ใหติดตั้งตามตําแหนงที่แสดงในแบบ และเปนไปตามกฎของการไฟฟาฯ ตลอดจน NEC โดยมี
วิศวกรหรือชางเทคนิคของบริษัทผู จําหนายเปนผู ดําเนินการ พรอมทดสอบการทํางานของระบบตอ
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คณะกรรมการหรือผูแทนคณะกรรมการตรวจการจาง พรอมสงเอกสารผลการทดสอบโดยเซ็นชื่อผูรับผิดชอบ
จากบริษัทผูจําหนาย 

 
5.5.4 การทดสอบ 

ใหทดสอบการทํางานของระบบฯ ตามมาตรฐาน NFPA และตามที่ผูวาจางเห็นสมควร 
 
5.5.5 การฝกอบรม 

ผูรับจางตัองจัดการฝกอบรมพนักงานของผูวาจัาง ใหรูถึงวิธีการใชงานระบบฯ และวิธีการ
บํารุงรักษาระบบฯ โดยตัวแทนจากบรษิัทผูจําหนาย 

 
5.6  เคร่ืองกําเนิดไฟฟาฉุกเฉิน 

5.6.1  ทั่วไป 
เครื่องกําเนิดไฟฟาฉุกเฉินใหกําลังไฟฟา ตามที่แสดงไวในแบบ ยกเวนถาในแบบไมไดกําหนดไว

ใหเปนแบบตอเน่ือง (PRIME) โดยมีขนาด kw (หรือ kVA) ไมนอยกวาที่ไดแสดงไวในแบบที่เพาเวอรแฟกเตอร 
0.8 400/230 V. 3 เฟส 4 สาย 5O HZ. ที่ความเร็วรอบ 1, 500 รอบตอนาที 

5.6.1.1 เครื่องยนต เครื่องกําเนิดไฟฟา และ ชุดควบคุม ตั้งอยูบนฐานเดียวกัน ซ่ึงทําดวยเหล็ก
ประกอบสําเร็จรูปแบบ COUPLING มาจากโรงงานผูผลิต 

5.6.1.2 ชุดเครื่องกําเนิดไฟฟา ตองเปนชุดที่ประกอบสําเร็จรูปจากโรงงานผูผลิตหรือตัวแทน
จําหนายโดยตรงจากผูผลิตเคร่ืองกําเนิดไฟฟา เครี่องกําเนิดไฟฟาที่ใชตองผลิตโดยผูผลิตที่มีจําหนายและ             
ใชงานไดดีมาแลวไมนอยกวา 10 ป และมีตัวเเทนจําหนายโดยตรงในประเทศไทย (โดยมีเอกสารรับรองจาก
ผูผลิต) 

5.6.1.3 ใหผูรับจางจัดทํา SHOP DRAWING ของการติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟา เชน ตําแหนง
เครื่อง ตําแหนงของถังนํ้ามัน แนวทางและรูปแบบทอไอเสีย เสนอตอคณะะกรรมการตรวจการจาง อนุมัติกอน
ทําการติดตั้ง 

5.6.1.4 ในกรณีในแบบกําหนดเปนหองลดระดับความดังของเสียง ใหผูรับจางเสนอวัสดุอุปกรณ
ตางๆ ที่ใชในการดําเนินการเสนอตอคณะกรรมการตรวจการจางอนุมัติกอนทําการติดตั้ง 
 

5.6.2 ขอบเขตความรับผิดชอบ 
ผูรับจางตัองจัดหา และติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาฉุกเฉิน พรอมระบบควบคุมอัตโนมัติและ

อุปกรณตางๆ ที่จําเปน เพ่ือใหเครื่องกําเนิดไฟฟาดังกลาวทํางานโดยสมบูรณตามที่ไดแสดงในแบบและระบุใน
ขอกําหนดนี้ทุกประการ 
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5.6.3 การทํางาน 
5.6.3.1 เม่ือไฟฟาของการไฟฟาฯ ดับลง ไฟฟามาไมครบทุกเฟส หรือเเรงดันไฟฟาเฟสใด            

เฟสหนึ่งต่ํากวา 70% ของแรงดันระบบภายใน 0-6 วินาที (โดยปกติตั้งไวที่ 3 วินาที) เครี่องยนตจะสตารต
เครื่องเองโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่เครื่องยนตสตารตครั้งแรกไมติด ชุด-สตารตเครี่องอัติโนมัติจะสตารตใหม
ติดตอกันไดัอีก 4 ครั้ง เม่ือสตารตเครี่องครบ 5 ครั้ง แลว เครื่องยนตยังไมติด มอเตอรสตารต จะหยุดทํางาน
โดยอัตโนมัติ และมีสัญญาณไฟโชวหนาตูชอง OVER CRANK หลังจากตรวจแกไขขอบกพรองของเครื่องให
เรียบรอยแลว ใหกดปม RESET OVER CRANK สัญญาณไฟโชวหนาตูชอง OVER CRANK จะดับไป แลวชุด
ออโตเมติกสตารตจะสตารตเครื่องยนตใหมอีก 

5.6.3.2 เม่ือสตารตเครื่องยนตติดเรียบรอยแลว เครื่องยนตจะวิ่งตัวเปลาประมาณ 0-6 วินาที 
(โดยปกติตั้งไวที่ 5 วินาที) จึงจะสับโหลดจายไฟ และที่เเผงโชวหนาตูจะมีสัญญาณไฟสวางที่ชอง STAND BY 
SOURCE 

5.6.3.3 เม่ีอไฟฟาของการไฟฟามาตามปกติครบทั้ง 3 เฟส ภายใน 0-10 นาที (โดยปกติตั้งไวที่ 
5 นาที) ออโตเมติกทรานสเฟอรสวิตช จะทําหนาที่เปลี่ยนแปลงโหลดจากเครื่องกําเนิดไฟฟาไปหาโหลดของ
การไฟฟาฯ โดยอัตโนมัติ แตเครี่องยนตยังวิ่งตัวเปลาไปกอน 5-30 นาที (โดยปกติตั้งไวที่ 5 นาที) จึงจะดับ
เครื่องยนตเอง ในกรณีไฟของการไฟฟาฯ มาแลวเกิดดับไปอีกในขณะที่เครื่องยนตวิ่งตัวเปลาอยูออโตเมติกท
รานสเฟอรสวิตซจะกลับไปทํางานตามขอ 5.6.3.2 ใหมทันที 

5.6.3.4 ภายในทุกๆ สัปดาห เครื่องยนตจะสตารตเครื่อง เเละ วิ่งอุนเครื่องเปนเวลานาน 15-30 
นาที และจะดับเครื่องไปเอง เปนเวลาใดสามารถกําหนดได ตามความตองการในภายหลัง ในชวงระยะอุน
เครื่องน้ีจะไมมีการเปลี่ยนโหลดจายแตอยางใด เวนเเตวาชวงระยะอุนเครี่อง ไฟของการไฟฟาฯ เกิดดับไป 
ออโตเมติก ทรานสเฟอรสวิตซ จะเร่ิมทํางานตามขอกําหนดขอ 5.6.3.2 ทันที 
 

5.6.4 การติดตั้ง 
5.6.4.1 ตองจัด VIBRATION lSOLATOR ชนิดสปริง หรือวัสดุอ่ืนที่โรงงานผูผลิตแนะนําใหัใช

สําหรับรองรับแทนเครื่อง 
5.6.4.2  ฐานคอนกรีตรองรับเครื่องกําเนิดไฟฟาตองแข็งแรง และเหมาะสมเมี่อนําเครี่องไปวาง

ตองงายแกการบํารุงรักษา เชน การถายน้ํามันหลอลื่น 
5.6.4.3 ทอไอเสีย ตองหุมฉนวนกั้นความรอน และติดตั้งอุปกรณลดความดังของเสียงไดไมนอย

กวา 35 dB 
5 6.4.4 ตองติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟา รวมทั้งระบบการระบายความรอน และระบบอื่นๆ ที่

เกี่ยวของใหสมบูรณใชงานไดัดี เชน แผงควบคุมสําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟาฉุกเฉิน ตามที่ไดแสดงในแบบและ
ในขอกําหนดทุกประการ ทั้งน้ี ผูจําหนายตองสงชางเทคนิคพรอมวิศวกรควบคุมที่ม่ีใบประกอบวิชาชีพไมต่ํา
กวาระดับสามัญวิศวกรไฟฟากําลังหรือเครื่องกล เพ่ือควบคุมการติดตั้งจนแลวเสร็จ 
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5.6.5 การทดสอบ 
ผูรับจางตองทดสอบเครื่องกําเนิดไฟฟาฉุกเฉินกอนสงมอบ โดยทีมชางเทคนิคพรอมวิศวกร

ควบคุมของบริษัทผูจําหนาย พรอมจดบันทึกรายการตางๆ เพ่ือสงมอบคณะกรรมการฯ ดังน้ี 
5.6.5.1 ทดสอบการเดินเครื่องติดตอกันเปนเวลา 3 ชั่วโมง วัดคาของกระแสแรงดันเพาเวอรแฟก

เตอร ความเร็วรอบ และปริมาณเชื้อเพลิงที่ใชในทุกครึ่งชั่วโมงและเปรียบเทียบกับขอกําหนดจากโรงงานผูผลิต 
5.6.5.2 ทําการวัดระบบการตอลงเดินของเครื่องกําเนิดไฟฟาและถังนํ้ามัน 
5.6.5.3 การทดสอบการทํางานของออโตเมติกทรานสเฟอรสวิตชตองทดสอบทุกขั้นตอนตามขอ 

5.6.3.2 
 

5.6.6 การรับประกัน 
ผูรับจางตองประกันความเสียหายที่เกิดกับเครื่องกําเนิดไฟฟา ในกรณีที่เกิดความบกพรองจาก

การประกอบหรือของชิ้นสวน ผูรับจางตองนําชิ้นสวนมาเปลี่ยนหรือซอมแซม ใหใชงานไดตลอดระยะเวลาการ
ประกัน โดยไมคิดคาใชจาย และตองมาดําเนินการโดยเร็วหลังจากไดรับแจงจากผูใชงานหรือเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ (ไมเกิน 15 วันทําการ) 

 
5.6.7 การฝกอบรม 

ผูรับจางจะตองจัดตั้งผูเชี่ยวชาญมาฝกอบรมชางเทคนิคและผูเกี่ยวของกับผูวาจางใหสามารถใช
และบํารุงรักษาเครื่องไดอยางถูกตอง 

 
5.6.8 หนังสือคูมือ 

ผูรับจางตองจัดหาหนังสือคูมือการบํารุงรักษาเครื่อง และหนังสือแสดงชิ้นสวนเครี่องยนต จํานวน 
2 ชุด มอบใหผูวาจาง 

 
5.6.9 เครื่องมือบํารุงรักษา ผูรับจางตองจัด 

- 2 ชุด ไสกรองอากาศ ตอหน่ึงเครื่องกําเนิดไฟฟา 
- 2 ชุด ไสกรองน้ํามันเครื่อง ตอหน่ึงเครื่องกําเนิดไฟฟา 
- 2 ชุด ไสักรองบายพาส ตอหน่ึงเครื่องกําเนิดไฟฟา 
- 2 ชุด ไสกรองน้ํามันเชื้อเพลิงตอหน่ึงเครื่องกําเนิดไฟฟา 
- 2 ชุด CORROSION RESISTOR ตอหน่ึงเครื่องกําเนิดไฟฟา 
- ฟวสสํารองตางๆ จํานวน 2 ชุด 
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5.7  ระบบเรียกพยาบาล (NURSE CALL SYSTEM) 
5.7.1 ทั่วไป 

ระบบเรียกพยาบาลตามที่กําหนดในแบบหรือรายการ เปนผลิตภัณทที่ออกแบบมาเพื่อใช 
สําหรับผูปวยที่พักอยูในหองพัก ตองการความชวยเหลือจากพยาบาลอยางฉับพลัน 

 
5.7.2  ขอบเขต 

ผูรับจางตองจัดหาเเละติดตั้งระบบเรียกพยาบาลใหครบถวนตามจํานวนที่ระบุไวในแบบหรือ
รายการในบริเวณหองพักผูปวยและที่ทําการพยาบาลตามมาตรฐานผูผลิต ซ่ึงอุปกรณหลักที่ใหมี
ดังน้ี 
- MASTER CONTROL PANEL 
- CALL POINT WITH CABLE PEAR PUSH 
- CORRIDOR LAMP 
- RESET UNIT 
หรืออุปกรณเพ่ิมเติมอ่ืนๆ ที่ระบุในแบบหรือรายการ เชน 
- CEILING PULL 
- EMERGENCY CALL 
- INTERCOME OR TELEPHONE SYSTEM 
- อุปกรณพิเศษชนิดปองกันเชื้อโรคสําหรับผูปวยติดเชื้อหรือผูปวยที่ไมสามารถสั่งการดวยมือ 
 

5.7.3 มาตรฐานการติดตั้ง 
การติดตั้งระบบเรียกพยาบาล ตองเปนไปตามมาตรฐานผูผลิต โดยสายไฟฟาที่ใชตองเดินรอย

สายในทอ CONDUIT โดยมีชางเทคนิคหรือวิศวกรของบริษัทตัวแทนจําหนายเปนผูควบคุมการติดตั้ง 
 

5.7.4  การทดสอบ 
เม่ือผูรับจางติดตั้งเเลวเสร็จ ใหทําการทดสอบอุปกรณของระบบตอหนาผูวาจางหรือผูแทนเพี่อให

ระบบใชงานไดอยางสมบูรณ โดยมีตัวแทนจากบริษัทผูจําหนายเปนผูทดสอบใหคณะกรรมการฯ ไดทราบถึง
วิธีใชงาน พรอมสงเอกสารการทดสอบและคูมือการใชงาน 

 
5.7.5  การรับประกัน 

ผูรับจางตองรับประกันอุปกรณ ที่เกิดจากการความบกพรองจากการติดตั้งหรืออุปกรณชํารุดโดย
ผูรับจางตองแกไขซอมแซมอุปกรณใหอยูในสภาพใชงานตลอดระยะเวลาประกัน 
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6.  หมวดงานวิศวกรรมเครื่องกล 
 

6.1  ขอกําหนดทั่วไประบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
6.1.1 บทนํา 

-  เครื่องปรับอากาศชนิดแยกสวนระบายความรอนดวยอากาศ (SPLIT TYPE) เปนระบบปรับ
อากาศที่ใชสารทําความเย็น R-22 เปนตัวกลางแลกเปลี่ยนความรอน โดยระบายความรอนสารทําความเย็น
ดวยอากาศ  

     -  เครื่องปรับอากาศชนิดแบบรวมศูนยระบายความรอนดวยอากาศ (AIR COOLED CHILLER) 
เปนระบบปรับอากาศที่ใชสารทําความเย็น  134a เปนตัวกลางทําน้ําเย็น โดยระบายความรอนสารทําความเย็น
ดวยอากาศ 

     -  เครื่องปรับอากาศชนิดแบบรวมศูนยระบายความรอนดวยน้ํา (WATER COOLED CHILLER) 
เปนระบบปรับอากาศที่ใชสารทําความเย็น R-410 , 134a เปนตัวกลางทําน้ําเย็น โดยระบายความรอน สารทํา
ความเย็นดวยน้ํา ผานระบบหอผึ่งนํ้า 

    -  เครื่องปรับอากาศชนิดแยกสวนแบบปรับปริมาณน้ํายาไดระบายความรอนดวยอากาศ (VRF 
TYPE) เปนระบบปรับอากาศที่ใชสารทําความเย็น R-410 เปนตัวกลางแลกเปลี่ยนความรอน โดยระบาย  
ความรอนสารทําความเย็นดวยอากาศ CONDENSING UNIT 1 ชุด สามารถตอเขากับ FAN COIL UNIT ได
หลายชุด 

 
6.1.2 มาตรฐาน และเกณฑกําหนดในการปฏิบัติงาน 

ถามิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน มาตรฐานทั่วไปของวัสดุ อุปกรณการประกอบแบบการติดตั้งที่
ระบุไวในแนบรายละเอียดประกอบแบบเพี่อใชอางอิงสําหรับงานตามสัญญาในโครงการนี้ ใหถือตามมาตรฐาน
ของสถาบันที่เกี่ยวของดังตอไปน้ี 

มาตรฐานการผลิต และการติดตั้ง (STANDARD OF PRODUCTION AND INSTALLATION) 
อุปกรณทั้งหมดจะตองไดรับการออกแบบสรางและทดสอบ ตลอดจนวิธีการติดตั้งตามมาตรฐานของ 

ม อ.ก.      - สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
AMCA      - Air Moving and conditioning Association 
ANSI      - American Nat'1onal standard lnstitute 
ARI     - Air conditioning and Refrigeration Institute             
ASHRAE  - American society of Heating' Refrigerating and Air conditioning Engineers 
ASME      - American society of MechanicaI Engineers 
ASTM      - American society of Testing Materials 
BS     - British standard 
FM      - Factory Mutual 

HP
Polygon
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IEC      - lnternationaI EIectro-Technical commission 
MEA      - Metropolitan EIectricity Authority 
NEC      - NationaI EIectrical code 
NEMA      - NationaI EIectrical Manufacturer Association 
NFPA      - NationaI Fire protection Association 
SMACNA  - Sheet Metal and Air-conditioning contractors NationaI Association lnc. 
UL      - Underwriters’ Laboratories, lnc. 
ASA       - American Standard Association. 

         EIT       - The Engineering Institute of Thailand. 
      JIS       - Japanese Industrial Standard 
.     DIN       - Deutsche Industrienormen. 
      NESC     - National Electrical Safety Code. 

 
6.1.3 ขอบเขตของงาน 

ผูรับจางตองจัดหา ติดตั้ง และทดสอบเครื่อง อุปกรณระบบปรับอากาศ ซ่ึงติดตั้งทั้งภายนอกและ
ภายในอาคาร ดังแสดงไวในแบบ และขอกําหนด เพ่ือใหใชงานไดสมบูรณและถูกตองตามหลักวิชาการ 

6.1.3.1 เปนหนาที่ของผูรับจางที่จะตองจัดหาและติดตั้งตูไฟฟาพรอมอุปกรณสําหรับงานระบบ
ปรับอากาศ  ทั้งน้ีผูรับจางงานระบบไฟฟาจะเปนผูดําเนินการจาย MAIN FEEDER มายังตําแหนงติดตั้งตูไฟฟา
ดังกลาว การตอสาย MAIN FEEDER เขาตูไฟฟา และอุปกรณภายในของตูไฟฟาเปนความรับผิดชอบของ 
ผูรับจางทั้งสิ้น 

6.1.3.2 เปนหนาที่ของผูรับจางที่ตองติดตั้งระบบไฟฟา สําหรับพัดลมระบายอากาศ AHU, FCU, 
SPLIT TYPE UNIT จนสามารถใชงานไดดี โดยผูรับจางจะตองเดินทอรอยสายไฟไปยัง JUNCTION BOX งาน
ระบบไฟฟาที่เตรียมไวใหบริเวณใกลเคียง 

6.1.3.3 หากมิไดกําหนดใหมีตูสวิตชบอรด (AIR CONDITION PANEL BOARD) ที่มี SAFETY 
DISCONNECTING SWITCH อยูในระยะมองเห็นได สําหรับซอมบํารุงอุปกรณ ผูรับจางจะตองติดตั้ง NONE 
FUSE DISCONNECTING SWITCH กอนเขาอุปกรณมอเตอรเครื่องปรับอากาศทุกชุด 

6.1.3.4 หากมิไดระบุไวเปนอยางอ่ืน เครื่องทําน้ําเย็น เครื่องสงลมเย็น เครื่องสูบนํ้า วาลว ทอนํ้า 
และอุปกรณประกอบระบบทั้งหมดตามแบบแปลนและขอกําหนดนี้ ใหติดตั้งใชงานที่ตําแหนงที่มีความดัน 150 
PSI. และต่ํากวาเทานั้น ฉะนั้นในตําแหนงที่มีความดันใชงานสูงกวา 150 PSI. เปนหนาที่ของผูรับจางที่ตอง
จัดหา และติดตั้งอุปกรณทั้งหมด ใหมีความดันใชงาน (WORKING PRESSURE) ของอุปกรณน้ัน ๆ ไมนอย
กวาความดันที่เกิดขึ้นจริงในตําแหนงติดตั้งใชงานจริง ผูรับจางตองคํานวณความดันใชงานในตําแหนงติดตั้ง
อุปกรณทั้งหมด เสนอพรอมกับการขออนุมัติวัสดุอุปกรณ 
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6.1.3.5 เปนหนาที่ของผูรับจางที่ตองจัดหา และติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณตาง ๆ รวมถึงการ
ติดตั้งทอนํ้า ทอลม หัวจายลม และตะแกรงลมกลับ เพ่ือไมใหเกิดเสียงดังรบกวน ทั้งน้ีใหใชมาตรฐาน NOISE 
CRITERIA (NC LEVEL) ตาม ASHRAE STANDARD เปนเกณฑพิจารณาระดับเสียงในแตละพ้ืนที่ใชงาน 

 
6.1.4 บุคลากร 

6.1.4.1 ผูรับจัางเปนผูรับผิดชอบในการดําเนินงานและควบคุมการติดตั้งใหเปนไปตามแบบ
รายการและขอกําหนดใหถูกตองตามหลักวิชาการ และวิธีปฏิบัติจึงเปนที่ยอมรับ การลงนามในเอกสารขณะ
ปฏิบัติงาน จะถือเปนความผูกพันของผูรับจางไมวากรณีใด ๆ ผูรับจางจะยกขออางถึงการที่ตนไมทราบ
ขอเท็จจริงตาง ๆ เพ่ือประโยชนของตนมิได 

6.1.4.2 ผูรับจางตัองจัดหาบุคลากรที่ชํานาญงาน มีประสบการณความสามารถที่เหมาะสมกับ
งานที่ไดรับมอบหมาย เขามาปฏิบัติงานโดยมีวิธีการจัดงาน และทํางานที่ถูกตองตามหลักวิชาการ และ                
มีจํานวนเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานไดทันทีและแลวเสร็จทันตามความประสงคของสัญญา 

6.1.4.3 คณะกรรมการตรวจการจางสงวนสิทธิ์ ที่จะสั่งใหผูรับจางเปลี่ยนบุคลากรที่เห็นวา
ปฏิบัติงานไมดีพอหรืออาจเกิดความเสียหายหรือกอใหเกิดอันตราย ผูรับจางตองจัดหาบุคลากรใหมที่มี
ประสิทธิภาพดีพอมาทํางานแทนโดยทันทีและคาใชจายใดๆ ที่เกิดขึ้นใหอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง
ทั้งสิ้น 

6.1.4.4 ผูรับจางตองรับผิดชอบตออุบัติเหตุ อันตราย หรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดแกชีวิต
บุคคล และทรัพยสิน 

6.1.4.5 ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม คือ บุคคลซึ่งไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมจากสภาวิศวกร 
 

6.1.5 วัสดุ และอุปกรณ 
6.1.5.1 ผู รับจางตองจัดหาตัวอยางวัสดุ และอุปกรณ รวมทั้งเอกสารของผูผลิตที่แสดง

รายละเอียดทางเทคนิค ขนาด และรูปรางที่ชัดเจนของวัสดุ และอุปกรณแตละชิ้น ใหคณะกรรมการตรวจการ
จางไดตรวจสอบลวงหนาอยางนอย 60 วัน กอนนําไปทําการติดตั้งและวัสดุอุปกรณที่ไดรับอนุมัติแลว มิได
หมายความวาเปนการพนความรับผิดชอบของผูรับจาง หากตรวจพบขอผิดพลาดในภายหลัง ผูรับจางตอง
ดําเนินการแกไขใหมใหถูกตอง 

6.1.5.2 ในกรณีคณะกรรมการตรวจการจางที่มีความประสงคใหผูรับจางแสดงวิธีการติดตั้งเพ่ือ
เปนตัวอยางหรือความเหมาะสมแลวแตกรณี ผูรับจางตองแสดงการติดตั้ง ณ สถานที่ติดตั้งจริง ตามที่
คณะกรรมการตรวจการจางกําหนดเม่ือวิธีการติดตั้งนั้น ไดรับอนุมัติแลว ใหถือเปนมาตรฐานในการปฏิบัติ
ตอไป 

6.1.5.3 ถาผูควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจการจางเห็นวา วัสดุและอุปกรณที่นํามาใชมี
คุณสมบัติไมดีเทาที่กําหนดไวในรายการ ผูควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจการจางมีสิทธิ์ที่จะไมยอมใหันํา
มาใชงานน้ี ในกรณีที่ผูควบคุมงาน หรือคณะกรรมการตรวจการจางมีความเห็นวาควรสั่งใหสถาบันที่
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คณะกรรมการตรวจการจางเชื่อถือทําการทดสอบคุณสมบัติ เพ่ือเปรียบเทียบกับขอกําหนด กอนที่จะอนุมัติให
นํามาใชได และผูรับจัางตองเปนผูออกคาใชจายเองทั้งสิ้น 
 

6.1.6 ปายและเครื่องหมายของวัสดุ และอุปกรณ 
6.1.6.1 ผูรับจางจะตองจัดหา หรีอจัดทําปายชื่อเปนตัวหนังสือ และเครื่องหมายแสดงตาง ๆ เพ่ือ

แสดงชื่อ และขนาดของอุปกรณ และการใชงาน โดยใชภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ 
6.1.6.2 ปายชื่อใหทําดวยแผนพลาสติก หรือวัสดุอ่ืนที่ดีกวา ตองยึดติดใหม่ันคงถาวร มองเห็น

งาย ปายชื่อดังกลาวจะตองจัดหาใหกับอุปกรณตอไปน้ีคีอ  
(1) แผงควบคุมไฟฟาทั้งหมด 
(2) เครื่องจักร และอุปกรณที่เปนชิ้นสวนหลัก ๆ 

6.1 6.3 สีที่พนเปนตัวหนังสือ และเครื่องหมายใหใชสีสเปรยกระปอง จะตองจัดทําแบบสําหรับ
การพนสี 

 
6.1.7 การขนสงวัสดุ และอุปกรณ 

6.1.7.1 ผูรับจางตองรับผิดซอบในการขนสงวัสดุ และอุปกรณมายังสถานที่ติดตั้งรวมทั้งการยก
เขาไปยังที่ติดตั้ง คาใชจายทั้งหมดเปนของผูรับจางเองทั้งสิ้น 

6.1 7.2 ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตอความเสียหาย อันเกิดจากการขนสง วัสดุอุปกรณตาง ๆ 
มายังสถานที่ติดตั้ง 

6.1.7.3 ผูรับจางจะตองจัดทําแผนการในการนําวัสดุ และอุปกรณเขามายังที่กอสราง และแจงให 
ผูควบคุมงานทราบกอนลวงหนา พรอมทั้งจัดเตรียมสถานที่สําหรับเก็บรักษาวัสดุและอุปกรณอยางถูกตอง
ลวงหนา โดยประสานงานกับผูรับจางอ่ีน ๆ ที่เกี่ยวของ 

6.1 7.4 เม่ือวัสดุ และอุปกรณเขาถึงยังสถานที่กอสรัาง ผูรับจางจะตองแจงใหผูควบคุมงานทราบ
เพ่ือที่จะไดตรวจสอบวัสดุ และอุปกรณเหลานั้นใหถูกตองตามที่ผูออกแบบไดอนุมัติไวกอนที่จะนําวัสดุและ
อุปกรณเขามายังสถานที่เก็บรักษาตอไป 
 

6.1.8 การเก็บรักษาวัสดุ และอุปกรณ 
6.1.8.1 ผูรับจางเปนผูจัดหาสถานที่เก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ ที่นํามาใชในการติดตั้งภายในบริเวณ

ที่กอสรางอาคารเอง วัสดุ และอุปกรณดังกลาวจะยังคงเปนกรรมสิทธิ์ของผูรับจางทั้งหมด ซ่ึงผูรับจางจะตอง
รับผิดชอบตอการสูญหายเสื่อมสภาพ หรือถูกทําลายจนกวาจะไดติดตั้งเสร็จแลวโดยสมบูรณ และสงมอบงาน
แลว 

6.1.8.2 หากจะเก็บรักษาวัสดุ และอุปกรณภายในอาคารที่กอสรางแลว จะตองไดรับความ
เห็นชอบจากผูควบคุมงานเสียกอน ผูรับจางจะตองตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสรางอาคารในสวนที่จะใช
ในการเก็บรักษาวัสดุ และอุปกรณ ในสวนที่จะตองขนวัสดุผานเพ่ือปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
โครงสรางอาคาร 

6.1.8.3 ผูรับจางตองเตรียมพ้ืนที่ที่ปราศจากฝุน สําหรับเก็บวัสดุอุปกรณที่ตองการความสะอาด 
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6.1.9  แบบแปลน (DRAWING) และ แบบรูปขยายรายละเอียดขณะกอสราง (Shop Drawing) 
 ผูรับจางจะตองทําแบบรูปขยายรายละเอียดการติดตั้งของระบบเฉพาะ และระบบอ่ืนๆ (combine) 

พรอมลงนามโดยสามัญวิศวกรมาเพื่อประกอบการพิจารณา ตามที่ไดัตรวจสอบจากสภาพสถานที่ติดตั้งจริง 
และจากการปรึกษารวมกับผูรับจางระบบงานอื่นแลว เปนแบบอัตราสวน 1 : 100 (หน่ึงตอรอย)และถาจําเปน
ใหัขยายภาพตัดเปน 1 : 25 (หน่ึงตอยี่สิบหา) หรือ 1 : 50 (หน่ึงตอหาสิบ) ใหแกคณะกรรมการตรวจการจาง
พิจารณาเห็นชอบ อยางนอย 5 (หา) ชุด แบบรูปขยายรายละเอียดนี้จะตองสงไปขอความเห็นซอบกอน
ดําเนินการติดตั้งในเวลาอันสมควร 

 
6.1.10 แบบสรางจริง (AS-Built Drawing) 

6.1.10.1 ในระหวางดําเนินการติดตั้ง ผูรับจางจะตองทําแผนผัง และแบบตามที่สรัางจริง แสดง
ตําแหนงของอุปกรณและการติดตั้งอุปกรณตามที่เปนจริง รวมทั้งการแกไขอ่ืน ๆ ที่ปรากฏในงานระหวางการ
ติดตั้ง 

6.1.10.2 แบบสรางจริงน้ี สามัญวิศวกรผูควบคุมการติดตั้ง จะตองลงนามรับรองความถูกตอง
และสงมอบใหแกคณะกรรมการตรวจการจาง 3 (สาม)ชุด ในวันสงมอบงานแบบนี้ ประกอบดวย แบบกระดาษ
ไขตนฉบับ 1 (หน่ึง)ชุด และแบบสําเนาอีก 2 (สอง)ชุด พรอมบันทึกลงแผน CD 1 (หน่ึง)ชุด โดยมีขนาด และ
มาตราสวนเดียวกับของผูออกแบบ 

 
6.1.11  ความรับผิดชอบ ตอวัสดุอุปกรณเดิมของอาคาร 

การรี้อถอนวัสดุ และอุปกรณที่ตองใชังานชั่วคราว และกระทําใหอยูในสภาพดีเชนเดิม ภายหลัง
จากสงมอบงานแลว ก็ยังคงอยูในความรับผิดชอบของผูรับจางเชนกัน 

 
6.1.12  ความรับผิดชอบ ณ สถานที่ติดตั้ง 

6.1.12.1 ผูรับจางตองระมัดระวังความปลอดภัย รวมทั้งอัคคีภัยเกี่ยวกับทรัพยสินทั้งปวง และ
บุคคลรวมปฏิบัติงาน 

6.1.12.2 ผูรับจางตองรับผิดชอบเต็มที่เกี่ยวกับเหตุเสียหายตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงานการติดตั้งและทดลองเดินเครื่อง 

6.1.12.3  ผูรับจางตองดูแลสถานที่ปฏิบัติงานที่พักชั่วคราว ที่เก็บของตางๆ ใหสะอาดเรียบรอย
และอยูในสภาพปลอดภัยตลอดเวลา 

6.1.12.4  ผูรับจางตองพยายามทํางานใหเงียบ และสั่นสะเทือนนอยที่สุดเทาที่จะสามารถทําได 
เพ่ือมิใหเกิดความเดือนรอน และมีผลกระทบกระเทือนตอคน หรืองานอื่น ๆ ที่อยูใกลสถานที่ติดตั้ง 

6.1.12.5  ผูรับจางไดทําการติดตั้งสมบูรณแลว ผูรับจางตองขนยายเครื่องมือ เครื่องใชตลอดจน
ร้ือถอนอาคารชั่วคราว ซ่ึงผูรับจางไดปลูกสรางขึ้นสําหรับงานนั้นออกไปใหพนจากสถานที่โดยสิ้นเชิง สิ่งใดที่
จะตองสงคืนใหแกผูวาจางก็ตองจัดการสงใหเรียบรอยเสร็จพนไปกอนที่จะสงมอบงาน 
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6.1.12.6  ผูรับจางจะตองจัดใหมีชองทางเขาถีงเครื่องจักร และอุปกรณโดยมีขนาดที่เหมาะสม
เพ่ือใหสะดวกแกการขนสง และการซอมบํารุงรักษา 
 

6.1.13  การประสานงาน 
ผูรับจางจะตองใหความสําคัญเกี่ยวกับการประสานงานอยางจริงจัง โดยจะตองปรึกษาและ

ประสานงานอยางใกลชิดกับการติดตั้งระบบในสวนที่เกี่ยวของ เชน งานระบบไฟฟา, งานระบบสุขาภิบาล งาน
ตกแตงภายใน เปนตน 

 
6.1.14  รายงานผล และความคืบหนาของงาน 

ผูรับจางจะตองสงรายงานสรุปผลความกาวหนัาของการปฏิบัติงานเปนลายลักษณอักษร ใหแกผู
ควบคุมงานโดยสม่ําเสมอเปนรายสัปดาห 

 
6.1.15  การทดสอบเดินเครื่อง และระบบ 

6.1.15.1  ผูรับจางจะตองจัดเตรียมแผนงานการทดสอบเครื่องจักร และทดสอบการทํางานของ 
ระบบอุปกรณตาง ๆ เสนอตอคณะกรรมการตรวจการจาง รวมทั้งจะตองจัดเตรียมเอกสารขอแนะนําจากผูผลิต
ในการทดสอบเครื่องเสนอตอคณะกรรมการตรวจการจาง จํานวน 5 (หา)ชุด 

6.1.15.2  ผูรับจางจะตองทําการทดสอบการใชงานทั้งระบบตามหลักวิชาการลงในแผนงาน เพ่ือ
แสดงใหเห็นวา งานที่ทําถูกตองตามแบบ และรายการที่กําหนดทุกประการ โดยมีผูแทนของคณะกรรมการ
ตรวจการจางรวมในการทดสอบดวย พรอมสงรายละเอียดผลการทดสอบใหคณะกรรมการตรวจการจาง (TEST 
REPORT) เพ่ือประกอบการพิจารณาตรวจรับงาน เเละผูรับจางจะตองเปนผูเสียคาใชจายในการนี้ทั้งสิ้น 

6.1.15.3  อุปกรณ และเครื่องมือที่ใชในการทดสอบ ผูรับจัางจะตองเปนผูจัดหามาทั้งหมด และ
ตองมีแสดงผลการสอบเทียบเครื่องมือวัด ที่ไมหมดอายุมาประกอบดวย 

6.1.15.4  การทดสอบเครื่องและการทดสอบการใชงาน ใหเปนไปตามขอกําหนด/มาตรฐานที่
เกี่ยวของ 
 

6.1.16 การฝกอบรมเจาหนาที่รักษาเครื่อง 
ผูรับจางจะตองจัดการฝกอบรมเจาหนาที่ของผูวาจางใหมีความรู ความสามารถในการใชงาน 

และการบํารุงรักษากอนสงมอบงาน 
 

6.1.17 หนังสือคูมือการใช และบํารุงรักษาเครื่อง และอุปกรณ 
6.1.17.1 ผูรับจางตองจัดทํารายละเอียดของอุปกรณซ่ึง ประกอบดวยวิธีการใชงาน ระยะเวลา 

และวิธีของการบํารุงรักษา รายการอะไหล และอ่ีน ๆ เปนภาษาไทย ถาเปนภาษาอังกฤษ จะตองแปลเปน
ภาษาไทยจํานวน  5 (หา)ชุด มอบใหแกคณะกรรมการตรวจการจางในวันสงมอบงาน 
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6.1.17 2  ใหผูรับจางเสนอราคากลางการซอมบํารุงรักษาอุปกรณ รายเดือน/รายปตอผูวาจาง
กอนสิ้นสุดการรับประกัน 

6.1.17.3  ใหผูรับจางจัดทํารายการวัสดุที่สิ้นเปลืองพรอมราคา ตอผูวาจาง 
 

6.1.18  การสงมอบงาน 
6.1.18.1 คณะกรรมการตรวจการจาง อาจใหผูรับจางตองเปดเครื่อง เปดใชงานอุปกรณตางๆ 

ใหอยูในสภาพที่ใชงานเต็มที่ หรือพรอมที่จะใชงานไดเต็มที่เปนเวลา 24 ชั่วโมง ติดตอกัน 
6.1.18.2 ผูรับจัางตองทําการทดสอบเครื่อง วัสดุ และอุปกรณตามที่คณะกรรมการตรวจการจาง

จะกําหนดใหทดสอบ จนกวาจะไดัผลเปนที่พอใจ และเปนที่แนใจของคณะกรรมการตรวจการจาง 
6.1.18.3 คาใชจายที่เกิดขึ้นในการทดสอบเครื่อง และตรวจรับมอบงาน อยูในความรับผิดชอบ

ของผูรับจางทั้งสิ้น 
 

6.2  รายละเอียดเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน 
6.2.1 ใหถือตามขอกําหนดเอกสารเลขที่  ก 150 / ก.ย. / 53 
6.2.2  ทอสารทําความเย็นและอุปกรณ 

6.2 2.1 ทอสารทําความเย็น เปนทอทองแดงอยางแข็งชนิดแอล การตอทอทองแดงอยางแข็งให
ใช PlPE FIVING หามใชการดัดงอทอเด็ดขาด และสื่อสารทําความเย็นดานดูดใหหุมรอบดวยฉนวนยาง 
(CLOSED CELL ESTOMERIC THERMAL INSUATION หรือ POLYETYLENE FOAM) ที่มีความหนาไม
นอยกวา 19 มม. หรือที่กําหนดไวในแบบ 

6.2.2.2 อุปกรณประกอบ จะตองมี FILTER DRYER, LIQUID & MOISTURE INDUCATER 
6.2.2.3 การติดตั้งทอสารทําความเย็น จะตองเดินใหขนานหรือตั้งไดฉากกับตัวอาคาร หรือตาม

ใบแนบสวนที่ผานคาน กําแพงหรือพ้ืน จะตองมีปลอกเหล็ก (SLEEVE) ขนาดโตกวาทอแทจะเดินผานประมาณ 
25 ม.ม และถาปลอกเหล็กติดตั้งในสวนที่ติดกับดานนอกของอาคาร จะตองอุดชองวางระหวางทอสารทําความ
เย็นกับปลอกดวยวัสดุยาง หรือวัสดุอ่ืนที่เทียบเทา พรอมทั้งฉาบปูนทับอยางเรียบรอย และสื่อสารทําความเย็น
จะตองยึดอยูกับพ้ืนผิวติดตั้งอยางม่ันคง ทอสารกาชเย็นกลับจะตองใหนํ้ามันหลอลื่นกลับไปทีคอมเพรสเซอรได
สะดวกทุกสภาวะของการทํางาน ทอสารของเหลวและทอสารกาซเย็นกลับใหเดินแยกหางจากกัน ทอสารทํา
ความเย็นจะตองมีขนาดพอเหมาะคือ ใหคาความดันตกในทอไมเกิน 02 kg/cm หรือมีขนาดที่กําหนดในแบบ 
ทอตามแนวดิ่งจะตองมี 0IL TRAP เฉพาะทอสารกาซเย็นกลับในกรณีที่คอนเด็นซ่ิงยูนิตอยูสูงกวา FAN COIL 
OR AIR HANDLING UNIT ตองทํา INVERT LOOP ทีทอกาซเย็นกลับ เพ่ือปองกันสารทําความเย็นเหลวไหล
กลับที่คอมเพรสเซอรเม่ือหยุดเครื่อง ทอที่ติดตั้งบนพื้นกันสาดหรือดาดฟาตัองมีขาเหล็กรองรับตลอดแนวทอ 
 

6.2.3  ทอนํ้าทิ้ง (CONDENSATE PlPE) 
 ใชทอพีวีซีเกรด 8.5 ตาม ม.อ.ก.17 ขนาดตามแบบแปลนที่กําหนด ทอในสวนที่อยูใตฝาเพดาน

หรือแนวนอนใหหุมดวยฉนวนยาง (COLSED CELL ELASTOMERIC THERMAL INSULATION หรือ 

HP
Polygon

HP
Polygon
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POLYETYLENE FOAM) หนา 12 มม. การติดตั้งทอในแนวนอนจะตองมี SLOPE ไมนอยกวา 1/100 พรอม
ทํา WATER TRAP ถาคาดวาปลายทอนํ้าทิ้งตอลงบริเวณที่จะเกิดกลิ่น 

 
6 2.4 ระบบไฟฟา 

ผูรับจางจะตองจัดหาและติดตั้งอุปกรณไฟฟา และวัสดุทั้งหมดที่เกี่ยวของกับงานระบบปรับ
อากาศ ชึ่งจะตองเปนผลิตภัณฑมาตรฐานเปนของใหม ไมเคยใขังานมากอน ทําการติดตั้งตามกําหนดในแบบ
ใหระบบปรับอากาศสามารถทํางานไดตาม Function ที่ตองการ โดยยึดถือรายละเอียดตางๆ ตามขอกําหนด
รายการรายละเอียดประกอบแบบ (specification) ของงานระบบไฟฟาและการสื่อสารของอาคาร 

ผูรับจางจะตองประสานงานกับงานระบบไฟฟาและการสื่อสารของอาคาร ตรวจเช็คจุดตอเชื่อม
ระบบไฟฟาใหมีขนาดและตําแหนงที่ถูกตอง มีปริมาณเพียงพอที่จะใชงานกับระบบปรับอากาศ 

- สายไฟฟาตองทนกระแสไดมากกวา 125% ของ FULL LOAD AMP. 
- การเดินสายไฟฟา ใหเดินสายไฟฟารอยทอ E.M T. สําหรับภายในอาคาร และรอยทอ I.M.C. 

สําหรับนอกอาคาร และใหมีขอตอออนชนิดกันน้ํากอนตอเขัาอุปกรณ 
- LOCAL SWITCH BOARD หรีอ LOCAL BREAKER ควบคุมเมนไฟฟากอนเขาคอนเดนซิ่ง 

ติดตั้งในกลองกันน้ํา ตอทอออนชนิดกันนํ้า  
- GROUNDING อุปกรณที่เปนโลหะทั้งหมด ทั้งนี้การทํางานปกติไมมีกระแสไฟฟาผาน เชน 

แผงสวิตซ ตัวเครื่อง และอ่ืน ๆ จะตองตอสายดิน ขนาดของสายดินและวิธีติดตั้งทอรอยสายตองถูกตองตามกฎ
และวิธีการของการไฟฟา 
 

6.3  งานทอลม (DUCT WORK) 
ทอลมพับขึ้นรูปจากเหล็กอาบสังกะสีชึ่งมีความหนาและวิธีการเสริมการเขาตะเข็บตามที่แสดงไวใน

แบบทอลม จะตองมีลักษณะการสรางตาม SMACNA, ASHRAE LOWVELOCITY DUCT CONSTRUCTION 
STANDARD ระหวางทอลมกับอุปกรณที่มีการสั่นสะเทือนจะตองติดตั้งทอออนทําดวย FIRE RESIST ANCE 
CANVAS หรือวัสดุอ่ืนตามที่อนุมัติเพื่อลดการสั่นสะเทือน ที่ทางแยกของทอลม จะตองมีแผนดักลมจึงสามารถ
ปรับตําแหนงไดเพ่ีอใหัปรับแบงลมตามแบบขนาดทอลมที่แสดงในแบบนั้น ตัวแรกคือขนาดในแนวนอน ขนาดที่
ระบุน้ีเปนขนาดภายในของทอลม ในกรณีที่ทอลมไดฉนวนบุดานในผูรับจางจะตองเผื่อขนาดของทอสังกะสีไว
ใหฉนวนดวย ในแบบนี้จะแสดงแนวคราว ๆ เทานั้นผูรับจางมีความรับผิดชอบทั้งหมดในงานทอลม แมวา
จะตองหักทอลมหลบงออยางใดก็ตามจะเรียกรองคาใชจายเพิ่มเติมมิได 

ทอสงลมเย็น ทอลมกลับ ทอลมระบายอากาศ ที่ใชในโครงการทั้งหมดตองใชกรรมวิธีการพับดวยเครี่อง
พับสําเร็จรูปจากโรงงาน หรือสถานที่กอสราง แลวจึงนํามาประกอบติดตั้งในสถานที่กอสราง ยกเวนสวนที่
ตอเชื่อมเขาอุปกรณตาง ๆ อนุโลมใหพับดวยมือในสถานที่กอสรางได 

 
           ขอกําหนดคุณสมบัติของวัสดุทอลมเย็นที่ใชในระบบปรับอากาศทั่วไป และหองสะอาด
คุณสมบัติผูรับเหมาติดตั้งงานทอปรับอากาศชนิดแบบแผนสําเร็จรูป 
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ผูรับเหมาติดตั้งทอลมระบบปรับอากาศชนิดแบบแผนสําเร็จรูป {Pre-Insulating Duct (P.I.D.)} ตอง
ผานการฝกอบรมหรือแนะนําการประกอบทอลมและการติดตั้งอยางถูกวิธีจากผูผลิต หรือตัวแทนจําหนายใน
ประเทศไทย โดยมีหนังสือรับรองการประกอบและติดตั้งทอลมระบบปรับอากาศแบบกึ่งสําเร็จรูป (P.I.D.) มา
แสดงและไดรับการอนุมัติกอนเขาปฏิบัติงาน 

- การประกอบและติดตั้งทอลมระบบปรับอากาศ 
 ทอลมที่ผลิตขึ้นทุกชิ้นสวนตองไดมาตรฐาน และทําตามกรรมวิธีที่กําหนดในคูมือทางเทคนิคของ

บริษัทผูผลิต โดยยึดขนาดทอลมที่ปรากฏอยูในแบบ หรือ  BOQ เปนขนาดภายในทอลม  
-  การประกอบและติดตั้งทอลมแบบสี่เหลี่ยม 
 การประกอบทอลมสามารถทําไดทั้ง ที่หนางาน หรือจากโรงงานผูรับเหมาติดตั้งที่ไดรับการอบรม

อยางถูกตอง การผลิตทอลมสี่เหลี่ยมตองใชเครื่องมือตัดเฉพาะแบบรองตัววี 45 องศา ตัดแผน PID ในการ
เตรียมขึ้นรูป จากนั้นทากาวที่บริเวณผิวฉนวนที่โดนตัดเปนรองใหทั่วทั้งสองดานและทิ้งไวใหกาวเกิดการยึดตัว
แลวคอยพับแผนทอลมเขาหากันขึ้นรูปเปนทอสี่เหลี่ยม และตองใชแผนพลาสติกแข็งรีดตรงตะเข็บรอยตอให
แนนสนิทกัน  จากนั้นปดทับบริเวณตะเข็บรอยตอดวยอลูมิเนียมเทปที่ไดมาตรฐานจากโรงงานผูผลิตอีกชั้นหน่ึง
เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงของรอยตอ สวนรอยตอที่อยูภายในทอลมตองทําการอัดซิลิโคนที่บริเวณรอยพับทั้งสี่ดาน
เพ่ือปองกันการรั่วซึม และความชื้นเขาไปสัมผัสกับเนื้อฉนวน 

-  การตอทอลมแตละสวนเขาดวยกัน                             
ในการตอทอลมแตละทอเขาดวยกันตองใช หนาแปลนอลูมิเนียม, หนาแปลนพีวีซี หรือตัวตอแบบ

มือเสือ อยางใดอยางหนึ่ง ตามมาตรฐานและขอกําหนดที่แนะนําในคูมือการติดตั้งของบริษัทผูผลิต แนะนํา 
-  การเสริมความแข็งแรงของทอลม        
กรณีที่คาแรงดันสถิตภายในระบบทอลมสูงๆ จะตองมีการเสริมความแข็งแรงของทอลมโดยใชแทง

อลูมิเนียมเสริมแรง ซ่ึงจะตองไดมาตรฐานตามขอกําหนดของบริษัทผูผลิต ทั้งทางดานทอสงลมเย็น และดาน
ทอดูดลมกลับตามตารางแสดงความสัมพันธของคาแรงดันในระบบ กับขนาดของทอลมที่แสดงในคูมือ           
การผลิตของบริษัทผูผลิตแนะนํา 

- ทอแยกสาขา และ ทอแยกตัวที                                   
 ทอสาขาที่แยกออกมาจากทอเมน และทอแยกตัวที ตองผลิตอยางถูกตองตามหลักพลศาสตร ซ่ึงได
กําหนดไวในคูมือการผลิตและติดตั้งจากโรงงานผูผลิตแนะนํา 

- การเชื่อมยอทอสาขา   
  ทอที่แยกออกจากทอเมนของระบบ สามารถใชหนาแปลนอลูมิเนียมในการจับยึดใหแข็งแรง หรือใช

กาวและเทปในการเชื่อมตออยางใดอยางหนึ่ง ขึ้นอยูกับขนาดและน้ําหนักของทอที่แยกออกไป ตามกําหนดใน
คูมือการติดตั้งของบริษัทผูผลิตแนะนํา 

 
  6.3.1  ฉนวนทอลม 

ทั้งทอสงลม เเละทอลมกลับจะตองหุมดวยฉนวนยางชนิดเเผน (CLOSED CELL ELASTOMERIC 
THERMAL INSULATION SHEET หรือ POLYETYLENE FOAM) ที่มีคุณสมบัติไมลามไฟซึ่งมีความหนา            
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ไมนอยกวา 3/4 น้ิว กรรมวิธีการติดตั้งเปนไปตามคําแนะนําของผูผลิตโดยเครงครัด โดยใชกาวและเทปกาว
ชนิดที่เหมาะสม 
 

   6.3.2  หัวจายลม และหนากากลมกลับ 
หัวจายลมแบบสี่เหลี่ยมติดเพดานเปนแบบ ANODIZED EXTRUDED ALUMINUM WITH 

VINYL GASKET พรอมทั้งติดตั้งที่ปรับลมแบบ OPPOSED BLADE ทุกหัวจายดวย หัวจายลมติดผนังเปน
แบบ NYLON-FIWED NOISE PROOF 4-WAY ADJUSTABLE ANODIZED ALUMINUM GRILLE พรอมที่
ปรับลมแบบ OPPOSED BLADE  

หนากากลมกลับ พรอมที่กรองอากาศเปนแบบ ANODIZED EXTRUDED ALUMINUM SIGHT 
PROOF, RATTLE PROOF FLANGE FRAME เม่ือทอลมเดินผานผนังทนไฟภายในทอลมสวนที่ตรงกับผนัง
ทนไฟจะตองติดตั้งแผนทนไฟ (FIRE DAMPER) ทําดวยวัสดุซ่ึงทนไฟไมนอยกวา 1 1/2 ขัวโมง พรอมดวย
กานตอซ่ึงจะหลอมละลายที่อุณหภูมิไมเกินกวา 1650 ฟ และทําใหทอลมถูกปด แผนทนไฟนี้จะตองทําตาม
มาตรฐาน NFPA 
 

6.3.3 สี 
วัสดุอุปกรณทั้งหมดในงานรวมทั้งที่ยึดทอ และแขวนทอ จะตองทาสีเพ่ือปองกันสนิมดวยสีกัน

สนิมวัสดุอุปกรณที่อยูภายนอกจะตองทาดวยสีรองพ้ืน 2 ชั้น และสีทับหนา 2 ขั้น และเปนระบบสีที่เหมาะสม 
ใหอุปกรณน้ันทนทานตอสภาพดินฟาอากาศ วัสดุอุปกรณที่อยูภายในจะตองทาสีรองพ้ืน  1 ชั้น และสีทับหนา 
2 ชั้น โดยใชระบบสีที่ไดรับอนุมัติ 
 

6.4  การทดสอบระบบ 
หลังจากการติดตั้งและปรับลมเรียบรอยแลว จะตองทําการทดสอบระบบปรับอากาศทั้งหมด เพ่ือแสดง

การทํางานของเครื่อง และอุปกรณทุกชิ้นใหถูกตอง 
 

6.4.1  ระบบปรับอากาศ ทั้งหมดจะทําการทดสอบ หลังจากการติดตั้งเสร็จ ในการทดสอบระบบ
ควบคุมตาง ๆ จะตองทํางานถูกตองแมนยํา อุปกรณทุกตัวจะตองทํางานอยูในสภาพดี ควบคุมอุณหภูมิได
ถูกตองทําความเย็นไดตามระบุ ระบบจะตองไมมีเสียงหรือการสั่นสะเทือนมากเกินกําหนดขอบกพรองตาง ๆ 
จะตองรีบทําการแกไขโดยทันที โดยคิดคาใซจายเพิ่มเติมมิได 

 
6.4.2 ระบบระบายอากาศ จะทําการทดสอบเมื่อติดตั้งระบบปรับอากาศ และระบายอากาศแลวเสร็จ 

การทดสอบทําเพี่อดูการทํางานของเครื่องแตละเครี่อง และรายละเอียดทั่วไปรวมทั้งเรื่องเสียง และการ
สั่นสะเทือน 
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6.4.3  เมื่องานทั้งหมดเสร็จสิ้น เครื่องและอุปกรณทั้งหมดจะตองถูกตรวจสอบ และทําความสะอาด
รวมทั้งคอยล กลองลม ดานใตของเครื่อง และบริเวณรอบ ๆ และเปลี่ยนที่กรองอากาศทั้งหมดที่ใชในขณะ
กอสรางตรวจสอบสีของเครื่อง และอุปกรณตาง ๆ และซอมแซมจุดบกพรอง ใหเหมือนเดิม 
 

6.4.4  ผูรับจางจะตองจัดรายงานการทดสอบ และปรับลมซึ่งทําโดยบุคลากร ที่ผูรับจางจัดหามานี้
จํานวน 5 ชุด ใหแกคณะกรรมการตรวจการจางเห็นชอบ รายงานนี้จะตองมีลายเซ็นของวิศวกรผูควบคุมการ
ทดสอบของผูรับจาง และถาจําเปนผูควบคุมงานสามารถเขารวมการทดสอบขางตนทั้งหมดได 

 
6.5  พัดลม 

ผูรับจางจะตองจัดหาและติดตั้งพัดลม ตามขนาดและตําแหนงที่ระบุไวในแบบ พัดลมหองนํ้าใหเดินสาย
จากไฟแสงสวางของหองน้ํา พัดลมจะตองออกแบบสําหรับระบบไฟ 220/380 โวลท 50 เฮิทซ 
 

6.5.1 พัดลมแบบแรงเหวี่ยงกรงกระรอก CENTRIFUGAL FAN ประกอบดวยใบพัดกรงกระรอก 
โครงพัดลม มอเตอร สายพาน ที่ปองกันสายพาน และโครงเหล็ก โครงพัดลมทําจากเหล็กแผนขึ้นรูป และผาน
กรรมวิธีพนอบสีเพ่ือใหคงทนตอสภาพดินฟาอากาศตามมาตรฐานของผูผลิตโครงพัดลมติดเขากับแผนขาง โดย
วิธีตีตะเข็บหรีอเชื่อม ใบพัดแบบกรงกระรอกมีใชเปนแบบ FORWARD OR BACKWARD INCLINE หรีอ AIR 
FOIL แบริ่งรับเพลเปนแบบ SELF-ALIGNING, GREASE PACK, BALL BEARJNG พัดลมตองไดัรับการ
รับรองจาก AMCA มอเตอรเปนแบบปดมิดชิด TEFC เลือกใหมีขนาดใหญกวาที่พัดลมตองการ 5% สําหรับพัด
ลมแบบที่มีใบ BACKWARD และ 20% สําหรับพัดลมที่มีใบ FORWARD สายพานจะตองเปนแบบซ่ึงทนน้ํามัน
มอเตอรพลูเลยเปนชนิดปรับความเร็วได การติดตั้งจะตองวางบนอุปกรณกันความสั่นสะเทือน ตามที่กําหนดใน
แบบหรือตามที่ผูผลิตแนะนําไวั 
 

6.5.2 พัดลมแบบใบพัด (PROPELLER FAN) เปนแบบใบพัดเรือ HEAVY DUTY, DIRECT DRIVE 
หรือ BELT DRIVE ตามแบบ INDUSTRIAL TYPE, PROPELLER EXHAUST FAN ตัวใบพัดไดรับการถวง
สมดุลดัวยวิธีทางสแตติก และไดนามิก ออกแบบใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ มีระดับเสียงปานกลางและ        
กินไฟนอยขับโดยตรง หรือดวยสายพานดวยมอเตอรแบบปดมิดชิด TEFC จึงมีอุปกรณขดลวดอยูภายใน 
สามารถทํางานที่อุณหภูมิสูงถึง 50 องศาเซลเซียส 
 

6.5.3 พัดลมแบบติดหลังคา (ROOF VENTILATOR) พัดลมระบายอากาศชนิดติดตั้งบนหลังคาใหใช
แบบ DIRECT DRIVEN PROPELLER หรือ BELT DRIVEN CENTRIFUGAL FAN มี HOUSING เปน 
ALUMINIUM หรือ เหล็กอาบสังกะสี พนสีอบแหง ตามที่กําหนดในแบบ พัดลมนี้ตองเปนแบบ WEATHER 
PROOF มีขนาดและสมรรถนะตามที่กําหนดในแบบ โดยมีคุณสมบัติดังน้ี 

ใบพัดชนิด PROPELLER หรือ BACKWARDLY INCLINED TYPE CENTRIFUGAL WHEEL 
ไดรับการถวงทั้งทางดาน STATICALLY และ DYNAMICALLY BALANCED MOTOR จัดตั้งใน WEATH 
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ERPROOF HOUSING ระบบไฟฟา ตามที่กําหนดในแบบ พัดลมชนิดที่ขับดวยสายพานจะตองเปนชนิดที่ทน
ตอนํ้ามัน มีมอเตอรพูลเลยที่สามารถปรับอัตราความเร็วรอบของพัดลมได 

ทางดานลมออกจะตองมีตะแกรงกันนกขนาด 1/2" x 1/2" ทําดวย ALUMINIUM ติดตั้งไวไดเรียบ
รัอย พรอมทั้งตองมี NON-FUSED DISCONNECT SWITCH ติดตั้งอยูภายใต HOOD พรอมทั้งเดินสายไฟฟา
ใหเสร็จเรียบรอยมาจากโรงงาน 

 
6.6  มาตรฐานการติดตั้งระบบกาซทางการแพทย 

6.6.1 บทนํา 
 การจัดทํามาตรฐานการติดตั้งระบบกาซทางการแพทยขึ้นมา เพ่ือใหการติดตั้งและตรวจสอบ 

การบํารุงรักษามีประสิทธิภาพเกิดความปลอดภัยตอผูรับบริการคือผูปวยและผูใชงาน และสามารถใชเปน
เอกสารอางอิงในการพิจารณาปรับปรุง หรือติดตั้งระบบกาซทางการแพทยใหกับสถานบริการสุขภาพ 

 
6.6.2  มาตรฐานอุปกรณและการติดตั้ง 

- คูมือระบบกาซทางการแพทย สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ป พ.ศ. 2543 
- ISO 9001  INTERNATIONAL  STANDARD  ORGANIZATION 
- NFPA 99 NATIONAL  FIRE  PROTECTION  ASSOCIATION ;  U.S.A. 
- CGA  COMPRESSED  GAS  ASSOCIATION  INC., U.S.A. 
- HTM 2022 HEALTH TECHNIC MANUAL 2022 
- ASTM  AMERICAN  SOCIETY  FOR  TESTING & MATERIAL 
- ASME  AMERICAN  SOCIETY  FOR  MECHANICAL  ENGINEERS 

- DIN DEUTSCHES INSTITUT FUR NORMUNG 

- BS  BRITISH STANDARD 

- NEC NATIONAL ELECTRIC CODE 

- NEMA NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURERS ASSOCIATION 

 

6.6.3 ขอบเขตงาน 
6.6.3.1 ผู รับจางตองจัดหาติดตั้ง และทดสอบอุปกรณระบบ MEDICAL GASS SYSTEM              

ดังแสดงไวในรูปแบบและรายการละเอียดขอกําหนดเพื่อใหใชงานไดอยางสมบูรณและถูกตองตามความประสงค

ของผูวาจาง 

6.6.3.2 เครื่องและอุปกรณทุกชิ้นตองเปนของใหมลาสุดไดมาตรฐานสากลไมเคยผานการใชที่ใด

มากอนและอยูในสภาพเรียบรอยสมบูรณจนถึงวันทําการติดตั้ง 

 6.6.3.3 การติดตั้งการขนสง การใชแรงงาน การเก็บรักษา และการปฏิบัติการตางๆ  ซ่ึงจําเปน

ในการดําเนินการติดตั้งใหเปนไปโดยเรียบรอยถูกตอง ตามขอกําหนดและหลักวิชาการทางวิศวกรรม 
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 6.6.3.4 ผูรับจางจะตองทําการประกอบ และติดตั้งใหแข็งแรงพรอมใชงานไดดี และกอนสงมอบ

งาน ผูรับจางจะตองทําการตรวจสอบระบบเต็มรูปแบบ (COMPLETE SYSTEM INSPECTION VERIFICATION)  

6.6.3.5 หากพบวามีการขัดแยงระหวางรูปแบบ และรายการผูรับจางจะตองแจงใหผูวาจางทราบ

ทันที เพ่ือที่จะไดพิจารณาตัดสินตอไป 

6.6.3.6 แบบรูปที่แสดงไวเปนแบบทั่วไป (TYPICAL DIAGRAM) ที่แสดงไวเพ่ือใหผูรับจางทราบ

ถึงแนวทางและหลักการของระบบรวมทั้งความตองการของผูวาจางแบบรูปดังกลาวไดแสดงแนวการเดินทอ

ตางๆ และตําแหนงที่ติดตั้งเครื่อง และอุปกรณใกลเคียงกับความเปนจริงอยางไรก็ตามในการติดตั้งผูรับจางตอง

ตรวจสอบแบบสถาปนิกแบบโครงสรางและแบบระบบงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของทั้งหมด พรอมทั้งจัดทําแบบงานใช

งานกอสราง/ติดตั้ง (SHOP DRAWING) เสนอใหผูวาจาง การพิจารณาเห็นชอบกอนทําการติดตั้งจริงทุกครั้ง 

เพ่ือใหงานติดตั้งดําเนินไปโดยสะดวกไมขัดแยงกับระบบงานอื่น มีความถูกตองทางดานเทคนิคในทุกๆ ทาง

และสามารถทํางานในภายหลังไดเปนอยางดี 

6.6.3.7 ถาผูวาจางเห็นวาวัสดุและอุปกรณที่นํามาใชมีคุณสมบัติไมดี เทาที่กําหนดไวในรายการ

ผูวาจางมีสิทธิที่จะไมยอมใหนํามาใชงานนี้ในกรณีที่ผูวาจางมีความเห็นวาควรสงใหสถาบันที่ผูรับจางเชื่อถือทํา

การทดสอบคุณสมบัติเพ่ือเปรียบเทียบกับขอกําหนดความตองการของผูวาจางกอนที่จะอนุมัติใหนํามาใชได

ผูรับจางจะตองเปนผูดําเนินการใหโดยมิชักชา และตองเปนผูออกคาใชจายเองทั้งสิ้น 

 6.6.3.8 หากมีความจําเปนเกิดขึ้นอันกระทําใหผูวาจางไมสามารถจัดหาวัสดุหรืออุปกรณ ตามที่

ไดแจงรายละเอียดและ/หรือแสดงตัวอยางแกผูวาจางจะตองจัดหาวัสดุหรืออุปกรณอ่ืนมาทดแทนแลวผูรับจาง

จะตองชี้แจงเปรียบเทียบรายการละเอียดของสิ่งของดังกลาวพรอมทั้งแสดงหลักฐานขอพิสูจนจนเปนที่พอใจแก

ผูวาจางเพื่อรับความเห็นชอบจากผูวาจาง โดยฉับพลัน 

6.6.3.9 แบบสรางจริง (AS-BUILT  DRAWING) 

- ในระหวางดําเนินการติดตั้งผูรับจางจะตองทําแผนผังและแบบตามที่สรางจริงแสดง
ตําแหนงของอุปกรณและการติดตั้งอุปกรณตามที่เปนจริง รวมทั้งการแกไขอ่ืนๆ ที่ปรากฏในงานระหวางการ

ติดตั้ง 

- แบบสรางจริงนี้ วิศวกรผูควบคุมการติดตั้งของผูรับจางจะตองลงนามรับรองความ
ถูกตอง และสงมอบใหแกผูวาจาง 4 ชุด  ในวันสงมอบงาน แบบน้ีประกอบดวยแบบตนฉบับเขียนในกระดาษไข 

สามารถพิมพได 1 ชุด และแบบพิมพเขียวอีก 3 ชุด มีขนาดและมาตราสวนเดียวกันกับของผูออกแบบหรือแบบ

ใชงาน 

 

6.6.3.10 การฝกอบรมเจาหนาที่รักษาเครื่อง 

- ผูรับจางจะตองการฝกอบรมเจาหนาที่ควบคุมเคร่ืองและรักษาเครื่องของผูวาจางใหมี
ความรูความสามารถในการใชงาน และการบํารุงรักษากอนสงมอบงาน 
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- ผูรับจางจะตองจัดหาชางชํานาญในระบบตางๆที่ไดรับการฝกงานจากโรงงานผลิตมา
ชวยเดินเครื่อง และควบคุมเครื่องเปนระยะเวลาติดตอกันอยางนอย  15 วัน  ติดตอกันภายหลังจากสงมอบงาน 

 6.6.3.11 หนังสือคูมือการใชและบํารุงรักษาเครื่องและอุปกรณ 

- ผูรับจางตองจัดทํารายละเอียดของอุปกรณที่ใชประกอบดวยวิธีใชและระยะเวลาของ

การบํารุงรักษารายการอะไหลและอ่ืนๆเปนภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษสําหรับเครื่องและอุปกรณทุกชิ้นที่

ผูรับจางนํามาใช จํานวน 4 ชุด  มอบใหแกผูวาจางในวันสงมอบงาน 

- หนังสือคูมือทั้งหมดผูรับจางตองสงรางเสนอผูวาจาง 2 ชุด เพ่ือตรวจสอบและอนุมัติ

กอนการสงมอบจริง 

 6.6.3.12 การรับประกัน 

- ผู รับจางตองรับประกันคุณภาพและสมรรถนะของเครื่องภายในระยะเวลา 1 ป 

รับประกันคุณภาพหัวจายกาซในระยะเวลา 5 ป นับจากวันที่เครื่องติดตั้งแลวเสร็จและสงมอบงานแลว 

- ภายในชวงเวลาดังกลาวหากเครื่องและอุปกรณเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพอันเนื่องจาก

โรงงานผลิตผูรับจางดําเนินการเปลี่ยนหรือแกไขซอมแซมใหอยูในสภาพดีเชนเดิมโดยไมตองชักชาและ

รับผิดชอบในคาใชจายทั้งหมดถาเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของผูวาจางอันเนื่องจากขอบกพรองของงาน

ของผูรับจางใหผูรับจางรับผิดชอบแก  ความเสียหายอันพึงมีน้ันดวย 

- ผูรับจางจะตองรับประกันเปลี่ยนและ/หรือแกไขวัสดุอุปกรณและงานขอกําหนดรวมทั้ง

ขอผิดพลาด  ซ่ึงผูวาจางตรวจพบไมวากอนหรือหลังจากการตรวจรับงาน 

- ผูรับจางจะตองรับประกันอุปกรณของระบบตางๆ ดังกลาวขางตน ทําการแกไขที่ไม

ถูกตองเปลี่ยนวัสดุและอุปกรณที่เสียหายหรือเสื่อมคุณภาพรวมทั้งการบริการรายเดือนและในกรณีฉุกเฉิน 

ภายในระยะเวลา 1 ป  นับจากวันสงมอบงาน  หากผูรับจางไมเร่ิมแกไขนับแตวันที่มีหนังสือแจงจากผูวาจาง

และดําเนินการใหเสร็จเรียบรอยในระยะเวลาที่กําหนดผูวาจางสงวนสิทธิ์ที่จะดําเนินการเอง แลวคิดคาใชจาย

ทั้งหมดจากผูรับจาง 

 6.6.3.13 การบริการ 

- ผูรับจางตองจัดเตรียมชางชํานาญงานในแตละระบบไวสําหรับการตรวจซอมและ

บํารุงรักษาเครื่องและอุปกรณใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดี เปนประจําทุกเดือนภายในระยะเวลา 1 ป รวมอยาง

นอย 12 ครั้ง 

- ผูรับจางตองจัดหาทํารายงานผลการตรวจสอบอุปกรณทุกชิ้น  และการบํารุงรักษาทุก

ครั้ง เสนอตอผูวาจางภายใน 7 วัน  นับจากวันที่บริการ 

- ในกรณีผูวาจางจําเปนตองใชบริการฉุกเฉิน นอกเวลาทํางานปกติผูรับจางตองรีบ

จัดทํา โดยไมชักชา 
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6.6.3.14 การสงมอบงาน 
- ผูรับจางตองเปดเครื่องและอุปกรณตางๆใหอยูในสภาพที่ใชงานเต็มที่หรือพรอมที่จะ

ใชงานไดเต็มที่เปนเวลา 24 ชั่วโมงติดตอกัน 
- ผูรับจางตองทําการทดสอบเครื่องวัสดุและอุปกรณ ตามที่ผูวาจางจะกําหนดใหทดสอบ

จนกวาจะไดผลเปนที่พอใจและแนใจของผูวาจางวาเครื่องวัสดุและอุปกรณเหลานี้สามารถทํางานไดดีถูกตอง
ตามขอกําหนดทุกประการ 

- คาใชจายที่เกิดขึ้นในการทดสอบงานระบบและตรวจรับมอบงานอยูในความรับผิดชอบ
ของผูรับจางทั้งสิ้น 
 

6.6.4 การติดตั้งทอนํากาซ 
- การเชื่อมบัดกรีที่จุดตางๆ ตองไมเกิดเขมาตกคางภายในทอ โดยใชแกสไนโตรเจนไหลผาน

ภายในทอตรงรอยเชื่อมในขณะทําการเชื่อมรอยตอยู รอยเชื่อมบัดกรีภายนอกตองทําความสะอาดดวยน้ํารอน
ภายหลังการเชื่อมบัดกรีเสร็จ 

- หลังจากเดินทอตามแนวตางๆ เสร็จ (ปลายทอยังไมตอเขาเอาทเล็ท) ตองไลเศษผงเขมา ซ่ึง
อาจเกิดจากการเชื่อมบัดกรีดวยอากาศแหง หรือไนโตรเจน ที่ปราศจากไอน้ํามันใหสะอาด 

- วัสดุ เชน ทอ, วาลว FITTINGS ตองถูกลางทําความสะอาด ปราศจากไขมัน, นํ้ามัน หรือสาร
อ่ืนอาจทําใหเกิดออกไซด 

- การจับยึดรองรับทอใหรองรับดวย HANGERS, C-CLAMPS ทอแนวตั้ง นํ้าหนักของทอใหถาย
ลงที่ยึดรองรับทอหามใชสวนของอาคาร หรือทอของระบบอ่ืนรองรับทอ 

- การตัดตอทอตองตัดใหมีความยาวพอดี เม่ือประกอบติดตั้งแลวจะตองไมใหเกิดแรงสปริงหรือ
แรงตึงในทอได 

- ระยะการจับยึดรองรับทอ เพ่ือใหนํ้าหนักของทอถายลงที่รองรับทอเปนดังตาราง แนวทอที่เดิน
ผานคานหรือผนังคอนกรีต ตองมีการเตรียมชอง (SLEEVE) ไวลวงหนา 

- หามเดินทอชิดผนังหรือเพดานทุกแนว ไมวาแนวตั้งหรือแนวนอน โดยใหมีระยะหางจากผนัง
หรือเพดานไมนอยกวา 10 ซม. หรือถาสถานที่ไมสามารถติดตั้งตามระบบดังกลาวได ตองปรึกษานายชางที่
ควบคุมงาน เพ่ือหาทางแกไขตอไป การปองกันทอ ทอแนวนอนที่เดินลอยสูงจากพื้นมากกวา 2.5 เมตร ไมตอง
ครอบทอ ทอแนวตั้งจากเพดานลงมาถึงอุปกรณทุกแนว ตองครอบทอดวยกลองอลูมิเนียม หรือแผนเหล็ก             
ไรสนิม 

การใชโคดสี สัญลักษณทอใช 

              - ออกซิเจน สีเขียว 
 - ไนตรัสออกไซด สีฟา 
 - สุญญากาศ สีขาว 
 - ไนโตรเจน สีนํ้าเงิน 
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 ทอที่เดินลอยทาสีตลอดแนว ยกเวน ที่อยูภายในฝาเพดาน กลองระยะการทา โคดสี สัญลักษณหางกัน 
2 เมตร โดยแถบสีกวาง 0.25 เมตร 
 

ขนาดทอ 

Norminal pipe 
ระยะแนวตั้ง ระยะแนวนอน 

bore Inch. ฟุต เมตร ฟุต เมตร 
3/8 
½ 
¾ 
1 

1 ¼ 
1 ½ 
2 
3 

4 
6 
8 
8 
10 
10 
10 
12 

1.2 
1.8 
2.4 
2.4 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 

3 
4 
6 
6 
8 
8 
9 
10 

1 
1.2 
1.8 
1.8 
2.4 
2.4 
2.7 
3.0 

 
การทดสอบ 

- เปาทอใหสะอาดเมื่อเดินทอเสร็จเรียบรอยแลว และกอนที่จะติดตั้งเอาทเลท ตองใชอากาศ 
หรือไนโตรเจนที่ปราศจากละอองน้ํา นํ้ามันเปาเขาไปในระบบทอเพ่ือไลเศษผงตางๆ ออก และกําจัดละอองไอ
นํ้าเกาะอยูในทอ 

- การทดสอบรอยบัดกรีที่ขอตอตางๆ เม่ือติดตั้งระบบทอเสร็จแลวใหอัดระบบทอดวยอากาศ 
หรือไนโตรเจนที่ปราศจากละอองน้ํา นํ้ามัน ใหไดความดัน 150 ปอนด/ตารางนิ้ว รักษาความดันใหคงที่และ
ตรวจรอยเชื่อมบัดกรีทุกจุดวารั่วหรือไมโดยใชนํ้าสบู ทดสอบเสร็จใหทําความสะอาด จัดการซอมรอยร่ัวทั้งหมด 
และทําการทดสอบเชนนี้อีกจนกระทั่งไมปรากฏรอยรั่ว 

- ในการทดสอบอาจจะทําการทดสอบเปนโซนซึ่งเดินทอเสร็จแลวก็ได ใหผู รับจางเสนอ
รายละเอียดในการทดสอบเชนนี้ใหคณะกรรมการตรวจสอบการจางเห็นชอบดวย (โดยมีการเซนตรับทราบชาง
ควบคุมงานของกองแบบแผนดวย) 

- ผูรับจางตองทําการทดสอบระบบทอทั้งหมด โดยใชอากาศหรือไนโตรเจน ซ่ึงปราศจากละออง
นํ้ามัน ใหไดความดัน 150 ปอนด/ตารางนิ้ว แลวทิ้งไวเปนเวลา 24 ชั่วโมง ความดันจะลดลงไมไดเลย 

- การทดสอบการทํางานใหทดสอบการทํางานของชุดจายแกส ปมสุญญากาศ ระบบ อะลาม 
โซนวาลว ใหถูกตองตามความประสงคในแบบและรายการ 

- การทดสอบการเชื่อมบัดกรีทอสลับกัน (TEST CROSS CONECTION) โดยทําการทดสอบ
ระบบทอแกสทีละอยางจนครบ 
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6.6.5 วาลวทุกตัวยกเวนที่อยูในกลองโซนวาลว ตองใชบอลวาลว ชนิด 3 ชิ้น ทําดวย Bronze ใหมี
ปลายทอ 2 ขาง ไมนอยกวา 12 น้ิว จากผูผลิตวาลว เพ่ือปองกันบาวาลวละลายขณะเชื่อม 

6.6.6 วาลวตามขอ 6.2.5 ที่จะตองติดตั้งในบริเวณที่บุคคลไมมีหนาที่รับผิดชอบเขาถึงไดหรือใหมี
กุญแจร็อกไวในตําแหนงใชงาน และมีปายบอกวาเปนกาซอะไร สําหรับใชในแผนกใด 

6.6.7 วาลวสําหรับตอเติมในอนาคต มีขอกําหนดดังตอไปน้ี 
- อยูในบริเวณที่เขาไดเฉพาะผูรับผิดชอบ 
- วาลวตองปด และ ร็อกไว 
- ตองมีปายแสดงชัดเจน 
- ทอที่ตอจากวาลวจะตองมี CAP เชื่อมปด 

6.6.8 MASTER ALARM ตองจับสัญญาณจากแหลงจาย 
6.6.9 AREA ALARM จะตองรับสัญญาณของระบบกาซทางการแพทย ติดตั้งอยูบริเวณเคานเตอร

พยาบาลหรือบริเวณที่สังเกตเห็นไดชัดเจน 
6.6.10 ทอตองมีที่อุดปลายจากผูผลิตกอนติดตั้งหรือหลังจากทําความสะอาดทอแลว 
6.6.11 ขอตอและวาลวจะตองปดปลายจนกวาจะติดตั้ง 
6.6.12 ทอที่ใชกับแรงดันสูงกวา 185 PSIG จะตองใช TYPE K และถาทอใหญกวา 3 น้ิว ตองใชทอ

TYPE K 
6.6.13 หามใชขอตอทองแดงชนิดหลอ 
6.6.14 ขอตอแบบเกลียวสามารถใชไดตามขอกําหนดดังตอไปน้ี 

- ใชเฉพาะตอกับเก็จวัดตางๆ, ALARM, CHECK VALVE และแหลงจายเทานั้น 
6.6.15 ขอตอทั้งหมดตองเปนแบบสวม (SOCKET TYPE) 
6.6.16 การตัดทอตองใช TUBE CUTTER ที่คมเทานั้น และหลังตัดตอง DEBURRED ดวยเครื่องมือ 

เพ่ือไมใหมีเศษทอคางในทอ 
6.6.17 หามใชแปรงลวดหรือกระดาษทรายในการทําความสะอาดทอทและขอตอ 
6.6.18 อัตราการไหลของ NITROGEN จะตองควบคุมดวยชุดปรับแรงดันและ FLOW METER 
6.6.19 กอนเชื่อมจะตองมีการวัดเปอรเซ็นตของ OXYGEN โดย  OXYGEN ANALYZER ที่ปลายทอ

ไดต่ํากวา 1 เปอรเซ็นต 
6.6.20 จะตอง PURGE NITROGEN จนกวาแนวเชื่อมที่เชื่อเสร็จเย็นลงจนสามารถจับตองได 
6.6.21 ทอจะตองมีการพนสีหรือติดสติ๊กเกอรเพ่ือบอกวาเปนกาซอะไร 
6.6.22 ติดปายบนทอ ตามขอกําหนดดังตอไปน้ี 

- ติดทุกๆ 6 เมตรเปนอยางนอย 
- อยางนอย 1 เหนือหองนั้น 
- ทอทั้งสองฝงเม่ือเดินทะลุกําแพง 
- อยางนอยทุกๆ ชั้น 

6.6.23 หามทาสีทอทองแดงตลอดเสน 

HP
Polygon
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6.6.24 การติดปายที่ SHUT OFF VALVE 
- มีชื่อกาซหรือสัญลักษณ 
- ชื่อบริเวณหรือหองที่สงกาซ 

6.6.25 การทดสอบ 
- การทดสอบโดยผูติดตั้ง 

o INITIAL BLOW DOWN เปาทําความสะอาดทอดวย NITROGEN เม่ือติดตั้งทอเสร็จ 
และกอนติดตั้ง OUTLET/INLET 

o INITIAL PRESSURE TEST หลังจากติดตั้ง ฝาหลังของ OUTLET/INLET และกอน
ติดตั้งอุปกรณที่อาจจะเกิดความเสียหายจากแรงดันที่ทดสอบ SOURCE VALVE ตองปดขณะทดสอบ แรงดัน
ทดสอบใชงาน 1.5 เทาของแรงดันใชงาน แรงดันทดสอบทอสูญญากาศตองไมนอยกวา 60 PSIG 

o CROSS CONNECTION ทอสอบเพื่อไมใหมีการสลับทอระหวากาซแตละชนิด ใชกาซ 
NITROGEN ที่ปราศจากน้ํามันและความชื้นเทานั้น 

o PIPING PURGE TEST OUTLET ทุกหัวจะตอง PURGE เพ่ือเปาฝุนที่ตกคางในทอทิ้ง 
PURGE ดวย NITROGEN ปลอยเปนจังหวะ จนกวาผาขาวจะไมมีการเปลี่ยนสี 

o STANDING PRESSURE TEST ทดสอบเมื่อติดตั้ง OUTLET สมบูรณแลวในขณะ
ทดสอบ SOURCE VALVE จะตองปด ทดสอบที่แรงดันสูงกวาแรงดันใชงาน 20 เปอรเซ็นต ทิ้งไว  24 ชั่วโมง 

6.6.26 การทํา VERIFICATION (ถามี) จะตองใชผูมีประสบการณทางระบบกาซทางการแพทย โดย
ตองเปนที่ยอมรับ (วิศวกรเครื่องกล/นายชางเครื่องกลที่มีประสบการณ) 

6.6.27 เครื่องมือที่ใชทดสอบจะตองมีใบรับรองผานการสอบเทียบมาแลวไมเกิน 1 ป 
6.6.28 เครื่องมือที่จําเปนในการทดสอบ 

- ADAPTOR พรอมเกวัดของทุกกาซ ในจํานวนที่เพียงพอตอการทดสอบ 
- FLOW METER พรอม ADAPTOR ชนิดวัดคาอัตราการไหลสูง 
- ADAPTOR พรอม BALL VALVE สําหรับ TEST กับผาขาว 

6.6.29 ระบบไฟฟาสําหรับแหลงจายกาซทางการแพทย ALARM SENSER ตางๆ ตองตอเขากับ
แหลงจายไฟฟาสํารองของอาคาร 

 

6.7 มาตรฐานการติดตั้งระบบลิฟตและระบบบันไดเล่ือน 
6.7.1 ลิฟตโดยสาร (PASSENGER LIFT) หมายถึง ลิฟตที่ใชเพ่ือขนถายผูโดยสาร โดยมีหอง 

ลิฟต ซ่ึงเคลื่อนที่ ขึ้น-ลง ตามรางบังคับในแนวดิ่ง จอดรับ-สงผูโดยสารตามคําสั่งที่แผงปุมกด
ภายในตัวลิฟต มีระบบความปลอดภัยตามมาตรฐานที่กําหนด รายละเอียดตามเอกสารเลขที่ ก 153/ก.ย./53 
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
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6.7.2 ลิฟตเตียงคนไข (BED LIFT) หมายถึง ลิฟตที่ใชเพ่ือขนถายผูโดยสาร โดยมีหอง 
ลิฟต ซ่ึงเคลื่อนที่ ขึ้น-ลง ตามรางบังคับในแนวดิ่ง จอดรับ-สงผูโดยสารตามคําสั่งที่แผงปุมกด

ภายในตัวลิฟต มีระบบความปลอดภัยตามมาตรฐานที่กําหนด รายละเอียดตามเอกสารเลขที่ ก 153/ก.ย./53 
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

 
6.7.3 ลิฟตโดยสารคนพิการ (PASSENGER LIFT) หมายถึง ลิฟตที่ใชเพ่ือขนถายผูโดยสาร  

โดยมีหองลิฟต ซ่ึงเคลื่อนที่ ขึ้น-ลง ตามรางบังคับในแนวดิ่ง จอดรับ-สงผูโดยสารตามคําสั่งที่แผง
ปุมกดภายในตัวลิฟต มีระบบความปลอดภัยตามมาตรฐานที่กําหนด รายละเอียดตามเอกสารเลขที่ ก 153/
ก.ย./53  กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

 
6.7.4 ลิฟตสงของ (DUMBWAITERS LIFT) หมายถึง ลิฟตที่ใชเพ่ือขนถายสิ่งของและหามโดยสาร 

โดยมีหองลิฟต ซ่ึงเคลื่อนที่ ขึ้น-ลง ตามรางบังคับในแนวดิ่ง จอดรับ-สงสิ่งของตามคําสั่งที่แผงปุมกดภายนอก
ตัวลิฟต มีระบบความปลอดภัยตามมาตรฐานที่กําหนด รายละเอียดตามเอกสารเลขที่ ก 153/ก.ย./53 กองแบบ
แผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
 

6.7.5 บันไดเลื่อน ( ESCALATORS) หมายถึง บันไดเลื่อนที่ใชเพ่ือขนถายผูโดยสาร โดยการเคลื่อนที่ 
ขึ้น-ลง ระหวางชั้น มีระบบความปลอดภัยตามมาตรฐานที่กําหนด รายละเอียดตามเอกสารเลขที่ ............กอง
แบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
 

6.7.6 ใหผูรับจางตรวจสอบ แบบรูป ขอกําหนดและรายละเอียด เกี่ยวกับงานระบบลิฟตหรือบันไดเลื่อน 
เชน ชนิดของลิฟต ขนาดบรรทุก ขนาดปลองลิฟต ระยะของบอลิฟต ระยะหางบนสุดของตัวลิฟตกับอาคาร 
ระบบไฟฟาและระบบระบายอากาศสําหรับลิฟต 
 

6.7.7 ผูรับจางตองนําเสนอแบบรูปพรอมเอกสารระบุรายละเอียดเกี่ยวกับระบบลิฟตหรือบันไดเลื่อน 
แคตตาล็อคและแบบรูปขยายรายละเอียดขณะกอสราง (SHOP DRAWING) แกคณะกรรมการตรวจการจาง
เพ่ือพิจารณากอนดําเนินการติดตั้ง 
 

6.7.8  ในหองเครื่องระบบลิฟต ใหติดตั้งพัดลมระบายอากาศเพื่อลดอุณหภูมิภายในหองใหไมเกิน 40 
องศาเซลเซียส โดยใช เทอรโมสตัต (THERMOSTAT) ควบคุมการทํางาน 

 
 
 
 
 
 

HP
Polygon
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6.8   รูปแสดงมาตรฐานการติดตั้ง/งานกอสรางงานวิศวกรรมเครื่องกล 
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7.  หมวดงานมณัฑนาการ 
 
งานครุภัณฑและตกแตงภายใน 

7.1  ขอกําหนดงานทั่วไป 
7.1.1 ผูรับจางตองตรวจสอบรูปแบบ, รายการ, ขอกําหนด ตางๆ พรอมแบบงานระบบที่เกี่ยวของ เพ่ือ

ลําดับการดําเนินงาน กอนหรือหลังของแตละงาน และตรวจสอบความถูกตองระหวางงานระบบวิศวกรรม และ
งานตกแตงภายในจะตองสัมพันธกันไมขัดแยงกัน กอนการกอสราง 
  7.1.2 งานตามแบบและรายการครุภัณฑน้ีหมายรวมถึงวัสดุอุปกรณ เครื่องใชการขนสงแรงงาน และ
การดําเนินการทั้งหมด ซ่ึงผูรับจางจะตองเปนผูจัดหาและดําเนินการจัดทําใหถูกตองตามแบบและรายการทุก
ประการ 
          7.1.3  ผูรับจัางจะตองจัดหาชางฝมือที่ดี มีความสามารถและมีความชํานาญในงานดานครุภัณฑและงาน
ตกแตงโดยเฉพาะ มาปฏิบัติงานใหเพียงพอ 

7.1.4 ระยะที่ปรากฏในแบบสําหรับการกอสราง ใหถือตัวเลขที่ระบุไวในแบบกอสรางเปนสําคัญ  
ยกเวน กรณีที่จะตองวัดจากสถานที่จริง ผูรับจางจะตองดําเนินการวัดจากสถานที่จริง เพ่ือไมใหเกิดความ
ผิดพลาด ฉะนั้น ตัวเลขที่ปรากฏในแบบจะมีคําวาประมาณ หรือเครื่องหมายประมาณซึ่งในการกอสรางจริงผูรับ
จางจะตองทําการวัดจากสถานที่จริงอีกครั้ง 

7.1.5 วัสดุอุปกรณที่นํามาใชจะตองเปนของใหมอยูในสภาพเรียบรอย มีคุณภาพดีไดมาตรฐานถูกตอง
ตามที่กําหนด และไมเคยผานการใชงานมากอนในกรณีที่วัสดุอุปกรณบางรายการตองสั้งซ้ือสั่งทําเปนกรณี
พิเศษ ผูรับจางตองสั่งซ้ือสั่งทําใหทันตามที่กําหนดในสัญญา 

7.1.6 ในกรณีหองที่มีครุภัณฑเหมือนกันหลายหอง กอนที่จะทําการติดตั้งหรือประกอบจริง ผูรับจาง
จะตองจัดทําติดตั้งประกอบและตกแตงในสถานที่จริง เพ่ือเปนตัวอยางใหัคณะกรรมการตรวจการจางพิจารณา
เห็นชอบเสียกอนจึงจะดําเนินการในหองตอไปได ซ่ึงจะตองทําและติดตั้งตลอดจนตกแตงใหเหมือนหองตัวอยาง
ที่ไดรับความเห็นชอบแลว หากมีการจัดทําติดตั้งหรือตกแตงไมเปนไปตามตัวอยาง คณะกรรมการตรวจการ
จางมีสิทธิที่จะสั่งใหแกไขเปลี่ยนแปลงหรือทําใหมตามความเหมาะสมได 

7.1.7 หากผูรับจางมีความจําเปนตองใชวัสดุอุปกรณแตกตางไปจากที่ระบุในแบบหรือรายการประกอบ
แบบ ผูรับจัางจะตองจัดสงตัวอยางและรายละเอียดตางๆ ของวัสดุน้ันเสนอตอใหคณะกรรมการตรวจการจาง 
เพ่ือขอความเห็นชอบเปนลายลักษณอักษรกอนทุกครั้ง ในการติดตั้งครุภัณฑถาหากตําแหนงที่จะตองติดตั้ง
ครุภัณฑ มีวัสดุอุปกรณ เชน สวิตช เตารับไฟฟา อุปกรณทางการแพทย หรืออ่ืนๆ ขวางอยู ใหเปนหนาที่ของ  
ผูรับจางที่จะตองขยับหรือยายตําแหนงไปยังที่ที่เหมาะสม โดยผูรับจางจะตองเสนอวิธีการยาย ตลอดจน              
ตําเเหนงใหคณะกรรมการตรวจการจางเห็นชอบกอนจึงจะดําเนินการติดตั้งใหเรียบรอย เหมือนเดิม 

7.1.8 ในกรณีที่เกิดมีความคลาดเคลื่อน ความขาดตกบกพรอง หรือความขัดแยัง หรือความผิดพลาด 
หรือไมชัดเจนในแบบกอสราง รายการกอสราง และเอกสารสัญญา ผูรับจางจะตองรีบแจงคณะกรรมการดรวจ
การจาง ผานผูควบคุมงานกอสราง เพ่ีออคําวินิจฉัยทันที โดยการวินิจฉัย จะถือเอาสวนที่ดีกวาเปนเกณฑ 
ความถูกตองในวิชาชาง และความเหมาะสมทุกครั้ง เเละงานในสวนที่มีปญหานี้ผูรับจางจะตองหยุดดําเนินการ
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ไวกอนจนกวาคณะกรรมการตรวจการจางจะมีการอนุมัติและสั่งการอยางใดอยางหนึ่ง หากผูรับจางไมปฏิบัติ
ตามนี้และเกิดขอผิดพลาดใดๆ น้ัน ผูรับจางจะตองรับผิดชอบแกไขขอผิดพลาดนั้นใหัถูกตองตามคําสั่งของ         
ผูวาจาง โดยเปนคาใชจายของผูรับจางเอง 

7.1.9 หากผูรับจางเสนอขอคําวินิจฉัยเกี่ยวกับเรี่องเเบบ และรายการกอสราง ผูรับจางจะตองเสนอ
รายละเอียดของขอขัดเเยงระหวางแบบและรายการกอราง ใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบวามีอยูใน          
สวนใดบาง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจการจางอาจจะเปลี่ยนแปลงใหมไดตามความเหมาะสม เเละผูรับ
จางจะตองดําเนินงานแกไข โดยจะคิดคาใชจายเพิ่มเเละขอตอสัญญาไมได 

7.1.10 ผูรับจาจะตองจัดสงตัวอยางวัสดุอุปกรณและรายละเอียดตางๆ ที่ระบุไวในแบบและรายการให 
ผูวาจาง โดยคณะกรรมการตรวจการจางตรวจสอบรับรองความถูกตองกอนที่จะทําการประกอบหรือติดตั้ง 
พรอมดวยแบบรูปขยายรายละเอียด (SHOP DRAWING) แสดงการติดตั้งอยางละเอียดเปนเวลาลวงหนากอน
การดําเนินการในระยะเวลาอันสมควร เเละเม่ือไดความเห็นชอบเปนลายลักษณอักษร แลวจึงจะนําไป
ดําเนินการจัดหาหรือติดตั้งได 

7.1.11 วัสดุอุปกรณใดที่ยังไมไดรับการตรวจสอบเห็นชอบ หากนํามาติดตั้ง ผูควบคุมงาน ผูออกแบบ
และคณะกรรมการตรวจการจางมีสิทธิที่จะใหรื้อถอนได โดยผูรับจางจะตองรับภาระเรื่องเวลาและคาใชจาย
ทั้งหมดดวยตนเอง จะนํามาเปนขอเรียกรองใดๆ ไมได 

7.1.12 ในกรณีที่ระบุใหใชวัสดุอุปกรณ ตามมาตรฐานใด มาตรฐานหนึ่ง (เชน มอก.) ผูรับจางจะตอง
นําหลักฐานการไดรับใบอนุูาตแสดงเครื่องหมายดังกลาวมาแสดง และหากจําเปนตองทําการตรวจสอบ
ผลิตภัณฑ ผูรับจางจะตองรับภาระคาใชจายและเวลาที่เสียไป โดยจะนํามาเปนขอเรียกรองใดๆ ไมได 

7.1.13 การนํามาใชหรือการติดตั้งวัสดอุปกรณที่ระบุในแบบหรือรายการกอสรางตามสัณญา จะตองทํา
ใหเรียบรอยถูกตองตามกรรมวิธีของผูผลิตทุกประการ เเละผูรับจางจะตองแสดงเอกสารรับรองการติดตั้งและ
เอกสารยืนยันวาเปนวัสดุและอุปกรณการกอสรางของผูผลิตจริง 
 

7.2  งานไม 
7.2.1 คุณภาพของไม ไมที่นํามาใชในงานเปนไมที่คัดแลว ไมมีรอยบิ่น แตกราว บิดงอ นํ้าหนักเบาหรือ

เปอย ไมมีตาไม หรือกระพี้ไม หรือตําหนิอ่ืนๆ และตองเปนไมที่ผานการอบหรือผ่ึงใหแหงสนิท ไมเกิดปญหา
จากการคยืด หด บิด งอ ในภายหลงั 

7.2.2 ชนิดของไม โครงครุภัณฑทั่วไปใชไมทําโครงตามที่ระบุไวในแบบรูปรายการ เชน 1” x 2”, 1”             
x 3”, 1 1/2 x 3” เปนตน 

7.2.3 ขนาดของโครงไม ขนาดที่ระบุไวในแบบรูปและรายการคือ ขนาดของไมที่ยังไมไดไสเรียบ และ
การนํามาใชใหไสเรียบทั้งหมด 

7.2.4 การติดตั้งโครงไม ตองติดตั้งใหไดระดับและไดฉาก ทั้งแนวดิ่งและแนวฉาก โดยเฉลี่ยไมเกิน 40 
x 40 ซม. หรือนอกจากระบุไวเปนอ่ืน การตอไมใหตอที่แนวการแบงชอง หามตอในสวนกลางของการแบง 
นอกจากที่จําเปนใหฝงในและเขามุมรอยตอใหสนิทเปนผิวเดียวกัน 

7.2.5 กรณีการตอไมสวนที่มองเห็นตอเปนมุม 450 



 

 219 

7.3  งานผนัง 
 7.3.1 ผนังทั่วไป 
 งานผนัง : ผนังกรุไมอัด บุผา กรุยิบซ่ัมหรือผนังําเร็จรูป โครงคราวโลหะ ใหใชโครงคราวและวัสดุ
ตามแบบรูปแสดงรายละเอียด หรือใชตามมาตรฐานของผูผลิต 

การเตรียมผิวพ้ืนและทาสี หรือพนสีใหัดูรายละเอียดในหมวดงานสี ผิวผนังเดิมของอาคารสวนใด
ที่เกิดการชํารุดเสียหาย อันเนื่องจากการติดตั้งครุภัณฑ ไมวาจะเปนผนังชนิดใด ใหเปนภาระของผูรับจาง
จะตองชอมแซม ตกแตงสีใหอยูในสภาพเดิมถูกตองกับผนังชนิดนั้นๆ กอนสงมอบงาน 

 
7.3.2 ผนังบุวอลลเปเปอร (WALL PAPER) 

7.3.2.1 การเตรียมพ้ืนผิว จะตองทําความสะอาดผิวผนังที่จะบุใหสะอาด ปราศจากคราบไขมัน 
กําจัดเศษปูฯเศษที่เกาะอยูหรือสิ่งกปรกอื่นๆ ออกใหหมด ฉาบรองพื้นดวยยิปซ่ัมใหผิวเสมอ เรียบไมเปนหลุม
หรือแอง และไมมีรอยขรุขระ ทิ้งใหแหงสนิทกอนบุวอลลเปเปอร ดวยกาวซึ่งระบุใหใชเหมาะสมกับชนิดของ
วอลลเปเปอร และตองผานการพิจารณาเห็นชอบกอนลงมือติดตั้งจากผูควบคุมงาน 

7.3.2.2 การบุวอลลเปเปอร ชนิดที่ระบุในแบบและรายละเอียดหากเปนชนิดมีลวดลาย หรือ 
TEXTTURE ใหทํา SHOP DRAWING การบุหรือตอลายเพื่อใหผูควบคุมงานพิจารณาเห็บชอบกอนการติดตั้ง 
หากมีขอขัดแยงงสัยใหนําเสนอเพื่อพิจารณาเห็นชอบกอนทุกครั้ง และหากบริเวณที่บุวอลลเปเปอรมีวัดสดุ
อุปกรณอ่ืนใดที่สามารถถอดออกได เชน สวิตซ เตารับไฟฟา โคมไฟ ไฟกิ่งติดผนัง พัดลมติดผนัง หรืออ่ืนๆ ใน
การบุวอลลเปเปอร จะตองถอดวัสดุอุปกรณดังกลาวออก และเม่ือบุอลลเปเปอรแลวจึงติดตั้งกลับไปยังตําแหนง
เดิมใหเรียบรอย 
 

7.4  งานฝาเพดาน 
 การเตรียมผิวปูน สวนประกอบตางๆ ทําความสะอาดและทาสีอ่ืนๆ ตามที่มัณฑนากรกําหนด และตาม
ขอกําหนดในหมดงานทีโดยเครงครัด 

7.4.1 ฝาเพดานพิเศษ 
7.4.1.1 การติดตั้งโครงคราวๆ ตามมาตรฐานขอผูผลิตที่ระบุไวในแบบรูปและรายการละเอียด
7.4.1.2 รายละเอียดัสดุ ตามมาตรฐานของผูผลิตที่ระบุไวในแบบรูปและรายการละเอียด 
 

 7.4.2 ระดับฝาเพดาน ระดับฝาเพดานสามารถะเปลี่ยนแปลงระดับความสูง-ต่ํา ระยะของหลุมฝาอาจ
เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริง และประโยชนใชสอย ทั้งน้ี ตองไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจการจาง 
 

7.5  งานสี  
7.5.1 ขอบเขตของงาน ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุอุปกรณ เครื่องใช และส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ 

เพ่ือดําเนินการงานสีใหลุลวงดังที่กําหนดในแบบและรายการกอสราง และใหสัมพันธกับงานในสวนอ่ืนๆ ดวย 

HP
Polygon

HP
Polygon
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งานสีหมายถึง งานสีผิวครุภัณฑ ผิวผนังสวนที่เกี่ยวของกับการตกแตงภายในตามแบบยกเวนสวนที่กําหนดไว
เปนอยางอ่ืนใหยึดถือตามรายการสี เอกสารเลขที่. ก 148/ก.ย./53 หรือสวนที่กําหนดใหบุดวยวัสดุประดับ
ตางๆ ทั้งนี้ หากมีสวนใดที่ผูรับจางสงสัยไมแนใจ  ใหขอคําแนะนําจากผูควบคุมทันที งานสีใหรวมถึงตกแตง
และอุดยาแนวผิวพ้ืนและการทําความสะอาดผิวพ้ืนตางๆ กอนที่จะทําการพนสีหรือทาสี และรวมทั้งการทา             
ลงขี้ผึ้ง แชลแลค  แลคเกอร  ลงน้ํามัน ตลอดจนงานตกแตงสีอ่ืนๆ ดวย   

 
7.5.2  ผูรับจางจะตองทําสีตัวอยาง ลงบนไมอัด หรือไมจริง ขนาดประมาณ 20 ซม.x 30 ซม. ให

คณะกรรมการตรวจการจาง หรือผูออกแบบ พิจารณาเห็นชอบกอนทําจริง 
 
7.5.3  ข้ันตอนการทําสี 

7.5.3.1  การเตรียมพ้ืนผิวไมจะตองแหง ไสแตงเรียบรอย ย้ําหัวตะปูใหจมเน้ือไมและอุดรูรอยตอ, 
รอยหัวตะปู, มุมตางๆ ของผิวไม ใหเรียบรอยดวย  แลวทําการขัดใหเรียบรอยดวยกระดาษทราย ทําความ
สะอาดใหปราศจากฝุนและคราบไขมันตางๆ แลวปดเทปกั้นแนวสวนที่ไมไดทําสี   

7.5.3.2 การทําสีไม 
7.5.3.2.1 การยอมสีไม   

- หลังจากเตรียมพ้ืนผิวอุดรอยตอตางๆ ดวย WOOD SEALER หรือดินสอ
พองผสมแชลแลค ขัดผิวใหเรียบรอย ปดเทปกั้นแนวสวนที่ ไมไดทําสี   

- ลงฝุนจีนยอมผิว  และขัดผิวใหเรียบ ตามสีตองการ   
- ทาน้ํามัน หรือสีจริงครั้งที่ 1 หากมีรอยขนแปรงใหขัดใหเรียบดวยกระดาษ

ทรายละเอียด แตงลายและรอยตอตางๆ   
 -  ทาน้ํามัน หรือสีจริงครั้งที่ 2 หากมีรอยแปรงใหขัดใหเรียบ ลงลูกประคบ

แตงสีและ ลายไมใหเรียบรอย   
 - ทาน้ํามันสีจริงครั้งสุดทาย  กอนลงลูกประคบและแตงสีครั้งสุดทายกอนที่จะ

เคลือบดวยน้ํามันเคลือบผิวอีกครั้ง ตามกําหนด 
7.5.3.2.2 การพนสี   

  - การพนสีบนผิวที่สามารถมองเห็นไดจากภายนอกตู หลังจากเตรียม 
พ้ืนผิว อุดรอยหัวตะปู, รอยตางๆ  และโปวดวยสีโปว  ใหทั่วบริเวณที่จะพนสีแตงและขัดผิวดวยกระดาษทราย
ใหเรียบ   

  - ใหสีโปวแหงสนิทจึงพนรองพื้นและขัดแตงผิวใหเรียบรอยทั้งหมด  
 - พนสีจริงอยางนอยอีก 2 ครั้ง แตละครั้งหากมีรอยหรือผิวไมเรียบ แตงแล 

ขัดดวยกระดาษทรายใหเรียบเนียน แลวคัดดวยลูกประคบใหเปนเงา พนสีครั้งสุดทายและทําความสะอาด  
7.5.3.2.3 สีภายในตู 

    - การทาสีนํ้ามันหรือสี สวนผิวที่ไมสามารถมองเห็นไดจากภายนอกตูให           
อุดรอยตางๆ ดวย ขัดผิวให เรียบรอย   
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- ทาสีนํ้ามันครั้งที่ 1  และขัดผิวใหเรียบรอยกอนทาสีครั้งสุดทาย 
- ยกเวนซ่ึงกําหนดใหกรุไมอัดสัก  ใหยอมสีเหมือนไมอัดสักทั่วไป 

      

7.6  การทําความสะอาด 
การทําความสะอาดขั้นสุดทาย ผูรับจางจะตองเก็บทําความสะอาดและเช็ดลางรอยเปรอะเปอนตามที่

ตางๆ จนสะอาดเรียบรอย ผลเสียหายอ่ืนๆ อันเนื่องมาจากการทํางานตางๆ น้ีใหอยูในความรับผิดชอบของ           
ผูรับจางทั้งสิ้น 

 

7.7  งานครุภัณฑสเตนเลส  
7.7.1 ผูรับจางตองตรวจสอบรูปแบบ, รายการ  พรอมแบบงานระบบไฟฟาและงานระบบสุขาภิบาล            

ที่เกี่ยวกับของการติดตั้งครุภัณฑสเตนเลส กอนดําเนินการกอสราง   
7.7.2 คุณภาพสเตนเลส และความหนา ใหใชตามรูปแบบและรายการกําหนด 
7.7.3 งานประกอบครุภัณฑสเตนเลส  

-  การพับ การตอเชื่อม ตองตอเน่ืองเปนชิ้นเดียวกัน 
-  การตอมุมที่รอยพับโคงชนกัน ตองโคงมนรัศมีเทากัน 
-  การเชื่อม ตองเชื่อมตอใหเต็มและขัดแตงใหเปนเนื้อเดียวกัน(ยกเวน การเชื่อมโครงเครา) 
- ทําความสะอาดผิวพรอมเคลือบผิวดวยน้ํายาเคลือบผิวสเตนเลส 

 

7.8 งานติดตั้งพรมทอ / พรมแผน  
 กอนการติดตั้งพรมทอ / พรมแผน ผูรับจางตองตรวจสอบสถานที่ติดตั้ง นําตัวอยางวัสดุและสี และ

กําหนดรูปแบบการวางลายและรอยตอของพรมใหคณะกรรมการตรวจการจางพิจารณากอนการติดตั้ง  
การเตรียมพ้ืนที่กอนติดตั้งพรมทอ / พรมแผน 
-  ถาพื้นเพ่ิงจะเทปูนใหทิ้งระยะไวกอนปูพรมประมาณ 3-5 วัน 
-  ปรับพ้ืนใหเรียบเสมอ และทําความสะอาดพื้น ขจัดคราบสกปรกและเศษฝุน 
 
7.8.1 การติดตั้งพรมทอ 

7.8.1.1 ทําการตอกไมหนามชิดผนัง รอบหองที่ปูพรม ไวยึดพรมใหตึงและเรียบ ยกเวนบริเวณ
ประตู และสวนที่ไมมีผนัง    

7.8.1.2  ปูยางรองใหเรียบไมเปนคลื่น โดยเอาดานที่เปนพลาสติกอยูดานบน ยึดรอย ตอดวยเทป
กาวสําหรับตอยางรอง  

7.8.1.3  ปูพรมทอ วางลายพรมและรอยตอตามที่กําหนด การปูพรมตองปูใหตึงเรียบ และเก็บ
ขอบพรมทุกดาน  ดานที่ไมมีผนังตองมีจมูกอลูมิเนียม (NAP LOCK) เก็บขอบพรม 

7.8.1.4 ทําความสะอาดและดูดฝุน 
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7.8.2 การติดตั้งพรมแผน 
7.8.2.1  ทําการวัดพื้นที่เพ่ือหาจุดเริ่มกลางหอง และทําการดิ่งเสนเพ่ือเปนแนวในการวางพรม 
7.8.2.2 ลงกาวที่พ้ืนที่ปูพรม ทิ้งไวประมาณ 10 -15 นาที เพ่ือใหกาวเหนียวไดที่พรอมติดตั้งโดย

กาวที่ใชจะตองเปนผลิตภัณฑเดียวพรม 
7.8.2.3 ปูพรมตามที่วางลายไว โดยเริ่มจากจุดกลางหองที่วัดไว ไปจนสุด ผนังหองดานหลังของ

พรมจะมีลูกศรบอกทิศทางของหนาพรม หรือตามแบบรูปกําหนด ปูให ชิดไดแนว สมํ่าเสมอ  
7.8.2.4 ดานที่ไมมีผนังตองมีจมูกอลูมิเนียม  (NAP LOCK) เก็บขอบพรม 
7.8.2.5 ทําความสะอาดและดูดฝุน 

 

7.9  การติดตั้งผามาน 
กอนการติดตั้งผามาน ผูรับจางตองตรวจสอบสถานที่แนวที่จะยึดรางมาน นําตัวอยางวัสดุ และสี และ

กําหนดรูปแบบแนวติดตั้งรางมาน ใหคณะกรรมการตรวจการจางพิจารณากอนการติดตั้ง  
7.9.1 ผามานก้ันรอบเตียงผูปวย(แบบรางมานแขวนฝาเพดาน) 

7.9.1.1 ตองวางแนวที่จะติดตั้งรางมาน พรอมติดตั้งตัวยึดขารับรางมาน กอนปดแผนฝาเพดาน 
7.9.1.2 ติดตั้งขารับรางมาน อยางนอย 4 จุด/ 1 เตียง ติดตั้งรางมานกับขาที่ยึดกับฝาเพดานตาม

แนวที่เตรียมไว โดยรางมาน อยูระดับประมาณ 2.00 เมตร  
7.9.1.3 เผื่อความกวางผามานปดชนกันไดสนิท ควรใหชายผาสูงจากพื้นประมาณ 30 ซม.           

การเย็บผามาน, จับจีบ ตองปราณีตเรียบรอยสวยงาม    
7.9.1.3 หลังจากติดผามานที่รางแลว ทดสอบเปด-ปดผามานดวยกานอลูมิเนียมหรือไม สําหรับ

ลากจูง เวลาลากตองคลองตัวไมฝดหรือติดขัด พรอมสายรวบเก็บมาน  
 

7.9.2  ผามานหนาตาง / ประตู 
7.9.2.1 ตรวจสอบสถานที่แนวที่จะยึดรางมาน 
7.9.2.2 ติดรางมาน ในกรณีใชรางตัวยู ยึดกับฝาเพดาน หรือ ภายในดานบนฝาเพดานที่ติดตั้ง

ราง ตองเสริมโครงเตรียมไวรับรางมาน หรือตามแบบรูปกําหนด 
7.9.2.3 เผื่อความกวางผามาน ใหพนขอบหนาตางดานขางทั้งสองดาน และปดซอนกันไดสนิท

ไมมีแสงรอดผาน การเย็บผามาน, จับจีบ ตองปราณีตเรียบรอยสวยงาม  พรอมสายรวบเก็บมาน 
7.9.2.4 หลังจากติดผามานที่รางแลว ทดสอบเปด-ปดผามานดวยกานอลูมิเนียมหรือไม สําหรับ

ลากจูง  เวลาลากตองคลองตัวไมฝดหรือติดขัด  
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8.  หมวดงานภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม 
 

8.1 ดินและเครื่องปลูก 
8.1.1 ทั่วไป 

“ ดิน” หรือเครื่องปลูกที่ใชปลูกตนไม นับเปนหัวใจของงานภูมิทัศน เพราะเปน “ตัวกลาง”               
ใหตนไมยืดและยืนตน พรอมๆกับเปนแหลงอาหารของพืชดวย พืชพรรณแตละชนิดมักจะมีความชอบหรือ               
“ถูก” กับดินเฉพาะของมันในธรรมชาติตนไมจะเลือกขึ้นตามถิ่นที่อยูของมัน แตในงานภูมิทัศนมนุษยไดนํา
ตนไมนานาชนิดมาปลูกรวมไวเพ่ือความสวยงาม หรือ เพ่ือประโยชนใชสอยบางอยางดังน้ันจึงมีความจําเปนที่
จะตองเตรียมดินใหมีสวนผสมตามที่ตนไมชอบ หรือใหมีคุณสมบัติพิเศษตามการ ใชสอย เชน ใหมีนํ้าหนักเบา
หรือให ระบายน้ําไดรวดเร็ว เรียกวา “ดินผสม” หรือ Soil mix 

8.1.2  งานดิน 
8.1.2.1 ขอบเขตของงาน 

งานในหมวดนี้รวมทั้งการขุดถมบดอัดเคลื่อนยายการแตงระดับลาดเอียงและการ
ดําเนินงานอื่นๆที่เกี่ยวของกับงานดินเพ่ือใหการกอสรางเปนไปตามระบุในแบบรูปและรายการละเอียดใน
เฉพาะสวนทางเทาสวนงานถนนใหยึดรายละเอียดตามแบบวิศวกรรม 

8.1.2.2 ฝมือการทํางาน 
งานที่เกี่ยวกับดินทั้งหมดจะตองทําดวยความประณีตเรียบรอยพอสมควรกอนลงมือ

ปฏิบัติงานจะตองเตรียมแนวระดับตางๆ ใหเรียบรอย 
8.1.2.3 การขุดดิน 

8.1.2.3.1 การขุดดินทั่วไป  
ระยะ และระดับการขุดดินตองตรงกับรูปแบบที่ไดระบุไวระดับกันหลุมของ

งานขุดดินตองอยูในระดับ 
8.1.2.3.2 พ้ืนคอนกรีตวางบนผิวดิน  

ชั้นดินที่รองรับพ้ืนคอนกรีตจะตองเปนดินอัดแนนตามระบุ และตองไมทําให
คอนกรีตที่กําลังเทอยูเสียหาย  

8.1.2.4 การถมดิน และการกลบเกลี่ยดิน 
การถมดินจะตองไดระดับที่เหมาะสมเพื่อการทรุดตัวของมวลดินผูรับเหมาตองจัดการ

ใหไดระดับสุดทายตรงตามรูปแบบ      
8.1.2.4.1.วัสดุ  

 วัสดุที่ใชกลบเกลี่ยตองประกอบดวยดินที่เหมาะสมในกรณีที่ใชดินขุดจาก
บริเวณสถานที่กอสราง จะตองไดรับอนุญาต จากวิศวกรกอน และผูรับเหมาตองรับผิดชอบคาใชจายในการนํา
การนําดินจากที่อ่ืนมาถมแทน ในสวนปลูกพันธุไมใชดินบนเปนดินถม 
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8.1.2.4.2. การจัดปรับระดับ  
  กอนการถมดินและการกลบเกลี่ยดินพ้ืนที่ในบริเวณนั้นตองอยูในสภาพที่

เรียบรอยไดระดับตามแนวนอนและใชเครื่องมืออัดแนนตามที่ไดระบุไวแตตองไมเปนอันตรายตอโครงสรางอ่ืน
หรือ อาคารใกลเคียง 

8.1.2.5 การถมดวยดิน กรวด หรือทราย การถมดวยหิน กรวด หรือทรายตองเตรียมความหนา
ตามที่ไดระบุไวในรูปแบบ 

8.1.2.6 การบด อัดแนน 
การถมดินและกลบดินทั้งหมดมีความชื้นพอเหมาะที่สุด แลวทําการอัดแนนตามจํานวน

เปอรเซ็นต ของความหนาแนนมากที่สุดในสภาพความชื้นนั้น และตองไมนอยกวา 2% หรือมากกวา 5% ของ
ความชื้นที่ดีที่สุดตามมาตรฐานของ AASHO 

8.1.2.7 ดินผสมหรือสูตร 
8.1.2.7.1 ดินผสม เพื่อความสะดวกในการอางอิงและการจําแนก ไดแบงดินปลูกสูตร

ตางๆ เพ่ือการปลูกพืชเฉพาะประเภทนี้ 
A 1  ใชสําหรับปลูกไมตน ไมพุม และไมคลุมดิน ทั่วไปที่ปลูกบนพื้นดิน 
A 2  ใชสําหรับปรับผิวสนามหญา ( TOP DRESSING )  

8.1.2.7.2 สูตร 
A 1  เหมาะสําหรับปลูกไมตน , ไมพุม , และไมคลุมดินทั่วไป 
 -  ดินบน   3  สวน 
 -  ปุยคอกสลายตัวแลว หรือปุย กทม. เบอร 902 รอนละเอียด 1  สวน 
 -  เปลือกถั่ว , ขุยมะพราว , ใบไมผุ                          1  สวน  
A 2  ดินปรับแตงผิวหนาสนาม 
 -  ทรายหยาบรอนละเอียด                                          1  สวน 
 -  ปุยหมักรอนละเอียด                                               2  สวน 
 -  ขี้เถาแกลบรอนละเอียด                                         1  สวน 
 -  เปลือกถั่ว , ขุยมะพราว , ใบไมผุ                                1  สวน   

หมายเหตุ   -  สามารถใชดินผสมทดแทนไดโดยมีสวนผสมที่มีสวนผสมใกลเคียงกับสูตรขางตน
ไดแก ดินวงศสวาง หรือดินชอลัดดา หรือเทียบเทา 

8.1.2.8   คุณสมบัติเครื่องปลูกและปุย 
8.1.2.8.1 ดินบน ( TOP SOIL ) หมายถึง ดินดีที่นํามาจากแหลงภายนอกบริเวณ  

โดยจะตองเปนดินผิวสวนบนจาก ทองนาสวน หรือเชิงเขา เปนดินรวนไมเหนียวจัด ไมมีเกลือหรือเคมีอ่ืนใด
เจือปน ปราศจาก เศษวัชพืช เศษอิฐ หิน คอนกรีต เหล็กไม แกวแตก พลาสติก ถุงพลาสติก โลหะ ตลอดจน
วัชพืชใดๆ เจือปน มีความชื้นพอเหมาะ ไมเหลวหรือแหงสนิท หรือปนเปนผง      

 -  แหลงดิน ผูรับจางจะตองแจงแหลงดินวาไดมาจากที่ใดเปนลายลักษณ
อักษร และตองไดรับการอนุมัติจากภูมิสถาปนิกเสียกอน จึงจะนําดินเขามาในบริเวณได 
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- การทดสอบดิน และการแกไขดิน กอนการตกลงซื้อดินผูรับจางควรตรวจสอบ
คุณสมบัติของดินที่บอดินเสียกอนโดยดินที่นําเขามาใชปลูกตนไมในบริเวณจะตองมีคุณสมบัติ ที่รับไดด้ังน้ี 

คาไฮโดรเจนไอออน ( pH )                                    5.5-7.0 
คาอินทรียวัตถุโดยน้ําหนัก                                 3% ( 110 ) C ขึ้นไป 
คาของเกลือไมเกิน ( EC 1:5 ที่ 25 C )                        0.75 มิลลิโมห 
ฟอสฟอรัส                                                      15 ppm. 
โปแตสเซี่ยม                                                    60 ppm. 
 
8.1.2.8.2 ปุยคอก ปุยอินทรีย และปุยหมัก 

- ปุยคอก มูลสัตว เชน โค กระบือ สุกร เปด ไก ตองเปนปุยที่เกากอง            
หมักทิ้งไวในรมหรือมีสิ่งปกคลุมจากฝน  และไมนอยกวา 3 เดือน สะอาดปราศจากเศษ อิฐ หิน ไม ดิน แกว 
โลหะตลอดจนเศษถุงพลาสติก หญา ฟาง มูลโค กระบือ อนุญาตใหมีเศษฟางเจือปนได ไมเกิน 10% โดย
ปริมาณมูลสุกร 1 เปด ไกมีแกลบละเอียดเจือปนไดไมเกิน 20% โดยปริมาตร 

- ปุยอินทรีย ใชปุย กทม. เบอร 902  
- ปุยหมัก ใชปุยหมักจากเศษอินทรียวัตถุใดๆ ก็ไดที่หมักโดยวิธีแอโรบิค           

( aerobic ) โดยมีอัตราสวน C/N ไมเกินกวา 30/1 
- อินทรีย วัตถุอ่ืนๆ ตองเปนชนิดที่ไดรับการอนุมัติจากภูมิสถาปนิกเปนลาย

ลักษณอักษร 
8.1.2.8.3 วัสดุปรุงดินอ่ืนๆ 

- เปลือกถั่ว ใชเปลือกถั่วลิสงเกาที่กองหมักไวแลวไมนอยกวา 60 วัน ไดรับ
การตากแหงสนิทแลวปราศจากเชื้อรา โรค และแมลง 

- แกลบดํา ใชแกลบดําจากเปลือกขาวเผาใหม สะอาดหยาบไมปนจนเปนผง
ละเอียด 

- ขุยมะพราว ใชขุยมะพราวที่สะอาด 
- กาบมะพราวสับ ใชกาบมะพราวที่แหงสะอาด มีเปลือกผิวนอกติด สับเปน

ชิ้น ขนาดประมาณ 1-2  ซม. ลูกบาศก 
- วัสดุอ่ืนๆ ตองเปนวัสดุที่ไดรับการอนุมัติจากภูมิสถาปนิกเปนลายลักษณ

อักษร 
8.1.2.8.4 ปุยเคมี 

- ปุยยูเรีย ใชปุยชนิดเกล็ดผงสีขาวที่สะอาด แหง บรรจุในถุงหรือภาชนะที่มี
สภาพดีมีไนโตรเจน ไมนอยกวา 46%  

- ปุยเมล็ด ใชปุยเมล็ดสีนวล หรือสีเทาตามทองตลาดทั่วไป สูตร N-P-K             
15-15-15 หรือ 16-16-16  เมล็ดปุยจะตองแหงปราศจากสิ่งเจือปนอ่ืนๆ และบรรจุในถุงหรือภาชนะที่เหมาะสม 

- ปุยละลายชาในปุยเมล็ดเคลือบสารละลายชา ( slow release ) สูตร N-P-K 
หรือ 15-15-15 ของออสโมโคด หรือเทียบเทาที่ไดรับการอนุมัติจาก ภูมิสถาปนิก 
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8.1.2.9  สวนผสมพิเศษ 
 ในกรณีที่ตนไมแตละชนิดตองตองการเครื่องปลูกที่แตกตางไปจากสูตรที่

กําหนด  ผูรับจางอาจทําการเพิ่มสวนของอินทรียวัตถุ ปุยวัสดุปรับปรุงดินใหดีขึ้นได ในกรณีน้ีผูรับจางจักตอง
แจงใหภูมิสถาปนิกหรือผูควบคุมงานทราบเปนลายลักษณอักษร 

        
8.2.  การเตรียมการปลูกตนไม 

8.2.1 การปรับระดับ 
8.2.1.1 ชนิดของดินที่จะนํามาใชปรับระดับใหได “ ดินผสม” ที่มีความเหมาะสมกับพืชพันธุ 

ตามสูตรกอนทําการใสดินผสม ผูรับจางจะตองไดรับการอนุมัติเปนลายลักษณอักษรจากผูควบคุมงานวาได
ตรวจสอบระบบการระบายน้ําใตแปลงปลูกเปนที่เรียบรอยแลว 

8.2.1.2 การปรับระดับใหเปนไปตามแบบทุกประการดินที่ใสตองทําการบดอัดเล็กนอยเพ่ือใหมี
การยุบตัวนอยลง 

8.2.1.3 เม่ือปรับระดับเสร็จแลวจะตองแจงใหภูมิสถาปนิกหรือผูควบคุมงานไดตรวจสอบถึง
ความถูกตองและเหมาะสมกอนดําเนินการขั้นตอนตอไป 

8.2.1.4 เม่ือภูมิสถาปนิกไดตรวจสอบและอนุมัติแลวจึงใหทําการปกหมุดตําแหนงตนไมใหญ
ตามแบบกอสรางและโรยปูนขาวแสดงตําแหนงและรูปรางของแปลงปลุกตามแบบปลูกไมพุมและคลุมดิน
เพ่ือใหภูมิสถาปนิกตรวจสอบกอนดําเนินการขั้นตอไป 
 

8.2.2 การเตรียมการปลูก 
8.2.2.1 การเตรียมแปลงปลูก 

สวนของแปลงปลูกที่ติดกับสนามหญาจะตองทํารองดินสับ “รูปตัววี ” เพ่ือเปนการแยก
สนามกับแปลงปลูก เพ่ือความสะดวกในการตัดหญาและรักษาแนวไมคลุมดิน ใหเรียบรอยอยูเสมอ รองดินสับ
ควรกวางประมาณ 15 ซม. และลึก 10 ซม. 

8.2.2.2 การเตรียมดินปลูกนอกสถานที่ผูรับจางควรเตรียมดินปลูกจากนอกสถานที่ไดหาก
สะดวกกวาโดย เฉพาะกรณีที่มีฝนตกหนักหรือในกรณีที่ผูรับจางมีอุปกรณการผสมดินพรอมอยูนอกสถานที่ใน
กรณีที่ผูรับจางจะเตรียมดินปลูกนอกสถานที่ ผูรับจางจะตองแจงแกภูมิสถาปนิกเปนลายลักษณอักษร พรอม
ทั้งสงตัวอยางดินที่ผสมแลวตามสูตรที่กําหนดให 3 ถุง ๆ ละ 500 กรัม หากปรากฏในภายหลังวาการผสมดิน
ด่ังกลาวไมเปนตามสูตร ผูรับจางจะตองขนดินออกจากบริเวณโดยคาใชจายของผูรับจาง 
 

8.2.3 การปลูกไมยืนตน ไมพุม ไมคลุมดินและ ปาลม  
8.2.3.1 หลุมปลูกผูรับจางตองทําการขุดหลุมปลูกตนไมใหญใหไดขนาดหลุมตามกําหนดใน

แบบแปลนโดยใหทําการขุดหลุมหลังจากปรับระดับดินไดแลวขนาดหลุมปลูกใหไดตามแบบ 
8.2.3.2 ดินปลูก และการปลูก 

-  ดินปลูก ใหใชดินปลูกตามสูตรใน ขอ  8.1.2.7.2 
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-  การปลูก ผูรับจางจะตองระมัดระวังอยางสูงในการยกตนไมออกจากกระถาง ภาชนะ
หรือที่ปลูกชนิดอ่ืน ๆ เชน เขง  ลังไม  เพ่ือมิใหระบบรากของตนไมเสียหาย การแกะกระสอบหุมตุมดิน 
จะตองกระทําดวยความระมัดระวังอยางยิ่งที่จะมิใหดินหลุดจากตุมผูรับจางควรวางความสูงของตุมดินกอนทํา
การเตรียมความลึกของกัน หลุมใหพอดีกับขนาดของตุมดินแลวจึงทําการยกตนไมลงหลุมตั้งใหตนไมตรงได
แนวใชมือหรือเทากดพอแนนแลวจึงเติมดินลงไปอีกครั้งๆ ละ 15 ซม. เม่ือถึงระดับที่กําหนดแลวใหรดน้ําใหชุม
โชกและทิ้งไวไมรดน้ําเปนเวลา 3 วัน 

-  การแตงผิวหนาหลุมปลูก หลังจากการปลูกแลวผูรับจางจะตองทําการเก็บกวาด            
สิ่งสกปรกดินปลูก เศษวัสดุหุมตุมดิน เชือก ฯลฯ ออกไปใหหมดเม่ือรดน้ําทิ้งไวครบ 3 วัน แลวใหทําการแตง
พรวน หรือเสริมผิวหนาของหลุมปลูก 

8.2.3.3 การค้ําจุนตนไม จะตองกระทําทันทีหลังการปลูกและหลังจากการใสไมค้ําจุดหรือยึด
ตนไม ตามแบบแลว ตนไมจะตองตั้งตรงแผกิ่งกานไดตามปกติ ไมค้ําจุน จะตองเรียบแข็งไมผุกรอนขนาดของ
ไมและกรรมวิธีในการยึดตนไมและการจัดปกไมค้ําจุนตองเปนไปตามที่กําหนดในแบบแปลนทุกประการ 
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8.3  งานปลูก/ปูหญาและดูแลสนามหญา 
  8.3.1  การปลูกหญา 

8.3.1.1 การเตรียมพ้ืนที่สําหรับปลูกหญา 
- สาธารณูปโภค และระบบระบายน้ําใตดิน ผูรับจางจะตองดําเนินการจัด วางทอ            

บอพักหรือ ระบบระบายน้ําใหดินและตรวจสอบใหเรียบรอย เสียกอนแลว จึงลงมือทําสนามได  
- การปรับระดับและใสดินบน ผูรับจางจะตองปรับดินลางใหไดระดับต่ํากวาผิวสําเร็จ

ของอยางนอย 20 ซม. โดยเก็บหินเศษไม แกว พลาสติก เหล็ก ตลอดจนวัสดุที่ไมพึงปรารถนาทุกชนิด          
ออกใหหมดที่เปนดินเหลวหรืออินทรียซากพืชก็จะตองเอาออก และถมดวยทรายหรือดินลาง และบดแนน             
ปานกลาง เม่ือปรับไดระดับและความลาดแลวจึงใสดิน บนไถพรวน หรือสับละเอียดแลวจึงบดอัด ใหไดระดับที่
กําหนดอีกครั้งหน่ึง 

- การปรับละเอียดใชทรายละเอียดผสมปุย กทม. 902  ชนิดละเอียด  1:1 แตงผิวหนา 
5 ซม. ฉีดน้ําใหทรายแทรกลงระหวางรอยแตกของดินแลวปรับเรียบอีกครั้งหน่ึงกอนปู 

8.3.1.2  การเตรียมหญาและการปลูกหญา  
- ชนิดของหญา หญาที่ใชปลูกในบริเวณใหเปนชนิดตามที่กําหนดในแบบแปลน 

8.3.1.3  การปู ใชวิธีปูเปนแผน  แผนหญาจะตองมีขนาด 50 x 100 ซม. หญามีความเขียว  
สดชุมชื่นไมขาดสม่ําเสมอ หญาที่เหลือง แหง หรือไมสมบูรณขาดแหวงจะถูกคัดออก  ผูรับจางควรเตรียมดิน 
สนาม ใหพรอมที่จะปูไดจึงนําหญาเขามาในบริเวณหญาที่นํามากองไวเกิน  3 วัน จะถูกคัดออก เชน กอนทํา
การปูจะตองปรับผิวทรายอีกครั้งหนึ่งใหเรียบบริเวณที่ยุบตัวลงใหใส Top dressing สวนผสม A1 พรอมทั้ง
ปรับและบดอัดอีกครั้งหนึ่งใหเรียบและรดน้ําใหชุม การปูหญา จะตองปูใหรอยของตอแผนชิดสนิท และเรียบ
เสมอกันของเขามุมหรือโคงจะตองตัดใหเรียบคมดวยมีด หรือกรรไกรที่เหมาะสม เม่ือปูเสร็จแลวใหรดน้ําใหชุม 
แลวใชลูกกลิ้งบดใหแผนหญาแนบแนนกับผิวดิน     

8.3.1.4 การดูแลรักษาสนามหญา ในระหวางความรับผิดชอบของผูรับจาง 
 - ระยะการดูแลรักษาตามสัญญา ผูรับจางจะตองดูแลรักษาสนามหญาที่จัด ทําเสร็จ

แลวใหอยูในสภาพที่ดีตลอดเวลาจนถึงวันสงมอบงานและหลังสงมอบงานแลวตอไปอีกเปนเวลา 120 วัน   
 - การรดน้ํา  หลังจากทําการปูหญาไปแลว  ผูรับจางจะตองรดน้ําสนาม  ในปริมาณที่

เหมาะสมวันละ 2 เวลา เปนเวลา 1 สัปดาห หลังจาก 1 สัปดาหไปแลวใหรดน้ําในเวลาเชาหรือเย็นใหชุมวันละ 
1 ครั้ง เปนเวลา 1 สัปดาห เม่ือครบกําหนดแลวใหหยุดรดน้ํา 2 วัน ทําการตัดหญาใสปุยแลวจึงเริ่มทําการรด
นํ้าตอไปในสัปดาหที่ 3 ใหรดน้ําใหชุมโชก 2 วัน ตอครั้งจนถึงวันสงงานการรดน้ํา จะตองรดน้ําดวยหัวฉีดฝอย
ไมรดน้ํามาก และเร็วจนน้ําไหลไปตามผิวดิน ปริมาณน้ําใหอยูในดุลยพินิจของผูรับจางใหหญาเจริญเติบโต          
ไดดี  โดยไมแฉะเกินไป ในวันฝนตกมากผูรับจางอาจงดรดน้ําได 

- การถอนวัชพืช ผูรับจางจะตองทําการถอนวัชพืชออกทันที ตลอดเวลาที่ทําการดูแล
รักษาที่กําหนดไวในสัญญา 

- การบดสนาม หลังจากการบดดวยลูกกลิ้งครั้งแรกแลวเปนเวลา 2 สัปดาห ผูรับจาง
ตองนําลูกกลิ้งมากลิ้งบดสนามที่ไมเรียบใหเรียบรอยอีกครั้งหลังจากนั้นใหทําการบดสนามทุก ๆ 30 วัน 
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จนกวาจะหมดสัญญาการดูแลรักษาการบดควรรดน้ําใหดินฟูเสียกอนกลไกที่เหมาะสมเมื่อปูเสร็จแลวใหรดน้ํา
ใหชุม แลวใชลูกกลิ้งบดใหหญาแนบแนนกับผิวดิน 

- การแตงผิวหนาในกรณีที่มีการยุบของดินเกิดขึ้นและไมสามารถแกไข ไดดวยการ
บดลูกกลิ้งผูรับจางจะตองใชดินผสม A1 มาโรยตามรอยยุบ ของสนามทุกครั้งที่ทําการตัดหญาและบดลูกกลิ้ง 

 

8.4  วัสดุพืชพันธุ 
8.4.1 ปริมาณและขนาด 

8.4.1.1 ปริมาณ ผูรับจางจะตองจัดหาตนไมใหไดครบพอเพียงแกงานปริมาณของตนไมที่แสดง
ใหตารางตนไมเปนเพียงตัวเลขสังเขปที่เตรียมขึ้นเพ่ือความสะดวกของผูรับจางเทานั้น จํานวนตนไมในแปลน
ตนไมถือวามีความถูกตองเหนือกวาจํานวนที่ บอกไวในตารางตนไม 

8.4.1.2 ขนาดตนไม  ตนไมใหญถือขนาดของเสนผาศูนยกลางลําตนเปนสําคัญขนาด ความสูง
อาจผันแปรไดตามความเหมาะสม  แตไมนอยหรือมากกวาที่กําหนดไวในตารางตนไม เกินกวา 10% ขนาด
ของไมพุมถือความสูงและระยะแผ รวมทั้งจํานวนกิ่งสาขาต่ําสุดไมเลื่อยตองมีความยาว เม่ือยึดแลวไมนอย
กวา 2.00 เมตร หรือตามที่ระบุในรายการตนไม ขนาดของตนไมต่ําสุด จะวัดหลังจากทําการตัดแตงกอนทํา
การปลูก 
 

8.4.2  ชื่อของตนไม 
 ถือตามชื่อทางวิทยาศาสตรเปนสําคัญ  ชื่อสามัญถือตามทะเบียนพรรณไมประดับของสมาคม

ไมประดับแหงประเทศไทย และ/หรือ ชื่อพรรณไมในเมืองไทย พ.ศ. 2525 โดย ดร.สะอาด บุญเกิด และคณะ  
การคานกับชื่อ หากมีขึ้นผูรับจางจะตองปรึกษาหารือกับภูมิสถาปนิกจนไดขอยุติเปนลายลักษณอักษรกอนจึง
นํามาปลูกไดการตรวจชนิดของพรรณไม อาจทําภายหลังการปลูกและกอนการตรวจพบวาผูรับจางนําตนไม
ผิดชนิดมาปลูก ผูรับจางจะตองขนยายออกไป และนําชนิดที่ถูกตองมาปลูกใหมโดยคาใชจายของผูรับจาง  

    
8.4.3   เงื่อนไขอ่ืนๆ 

8.4.3.1 ตนไมใหญ ไมพุม ไมเลื้อย และไมคลุมดินทุกชนิด  จะตองงาม แข็งแรง และขึ้นตาม
สภาวะธรรมชาติ ปราศจากแมลงและโรค 

8.4.3.2 การวัดเสนศูนยกลางของตนไม จะวัดสูงโคนหรือระดับดินธรรมชาติ  30  ซม.   
8.4.3.3  ตนไมที่วัดไดขนาดตามกําหนด  แตมีรูปรางไมสมดุลระหวางระยะแผและความสูง 

หรือบิดงอ นาเกลียด ร้ือแตงกิ่งเปนมุมแหลมจะถูกคัดออก 
8.4.3.4  ตนไมที่มีขนาดใหญกวากําหนดในแบบอาจนํามาใชได แตผูรับจางจะคิดราคาเพิ่มขึ้น 

จากที่เสนอไวเดิมไมได 
8.4.3.5  ผูรับจางจะถือเอาความสูงที่เกิดกําหนด  มาชดเชยกับขนาดเสนผาศูนยกลางที่เล็ก

กวามิได                         
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8.4.3.6 ตนไมที่นํามาปลูกจะตองเจริญจะตองงอกงามในกระถางหรือภาชนะ ขนาดเทาที่                  
กําหนดไวในแบบโดยมีระบบรากเจริญเต็มกระถางแลว  หามมิใหใชตนไม  ขนาดเล็กเปลี่ยนใสกระถางใหญ
โดยที่รากยังไมเจริญเต็มในดินใหม 

8.4.3.7  ขนาดของตุมดินของตนไมที่นํามาปลูกจะตองมีขนาดเสนกลางใหญอยางนอยเปน            
6 (หก) เทา ของขนาดเสนผาศูนยกลางลําตน (ซ่ึงวัดจากโคนตนสูง 30 ซม. และความสูงของตุมดิน จะตอง
เปน  2 ใน 3 ของความกวางตนไมที่ยายมาโดยมีขนาดตุมดินเล็กกวากําหนด หรือตุมดินแตกระบบรากไดรับ
ความเสียหายจะถูกคัดออก) 

8.4..3.8 สําหรับตนไมที่ขุดยายตุมดินจะตองหอหุมดวยกระสอบปานและผูกมัดอยางแนนหนา
ปองกันตุมดินแตก 

8.4.3.9 ตนไมหรือไมพุมที่ไมแข็งแรง  โอนเอนยืนตนเองโดยปราศจากไมค้ํายันไมไดจะถูก           
คัดออก 

8.4.3.10 ตนไมใหญจะตองมีลําตนตรงมีรูปทรงงามปราศจากความเสียหายจาก การหักของกิ่ง 
กาน ยอด (leader) ตองไมหักยอดที่มีอยูจะตองเปนยอดเด่ียวเวนแตจะกําหนดใหมีหลายยอดได 

8.4.3.11  ตนไมที่เปลือกฉีกขาดเปนมุมปมมีรอยถูกเสียดสีหรือมีกิ่งหักที่ไมไดรับการตัดแตง 
รักษาที่ถูกตอง 

8.4.3.12  ตนไมที่ขยายพันธุโดยการปกชําจะตองสมบูรณและมีรากเจริญงอกงามดีแลว 
8.4.3.13  ตนไมที่นํามาปลูกทุกชนิดตองไดรับการ’’ฝก’’ใหคุนกับสภาวะของแสงมาแลวไมนอย                  

กวา 6 สัปดาหตนไมที่นํามาปลูกในรมหากทิ้งใบหรือตนไมที่ นําไปปลูกกลางแจงแลวใบแหง เฉาจะถูก           
ตัดออก 

8.4.3.14  การเปลี่ยนแปลงตนไมที่ไมไดขนาดหรือรูปทรงตามที่ระบุในแบบแปลน ควรกระทํา
ใน 15 วัน  หลังจากที่ผูรับจางไดรับแจงจากเจาของงานหรือ ภูมิสถาปนิก ไมพุม และไมคลุมดินควรเปลี่ยน
ภายใน วันหลังจากไดรับแจงแลวไมนอยกวา 6 สัปดาห ตนไมที่นํามาปลูกในรม หากทิ้งใบหรือตนไมที่นําไป
ปลูกกลางแจงแลวใบแหงเฉาจะถูกตัดออก 

 
8.5  การดูแลรักษางานภูมิทัศน 

8.5.1  ขอบเขตงานและความรับผิดชอบ 
 ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในการดูแลรักษางานภูมิทัศนตามสัญญาตอไปเปนระยะเวลา ไมนอย

กวา 120 วัน หลังจากคณะกรรมการไดตรวจรับงานงวดสุดทายในระหวางเวลาแหงสัญญานี้ ผูรับจางตอง
รับผิดชอบในงานตางๆดังตอไปน้ี 

 
8.5.2  การดูแลสนาม 

 การปฏิบัติถือตามหมวด  3 ขอ  3.1.3 
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8.5.3  การดูแลตนไมพุม ไมคลุมดิน 
 8.5.3.1  รดน้ําตัดตามระยะเวลาที่สมควรตามขนาดและชนิดของตนไม 
 8.5.3.2  ตัดแตงใหปุยตามหลักปฏิบัติที่ดีของวิชาพืชสวนหรือโดยคําสั่งของผูควบคุมงาน 
  8.5.3.3  บําบัดรักษาใหยาคาแมลงและโรคที่เกิดขึ้นกับตนไม 
  8.5.3.4  เปลี่ยนตนไมที่ตายหรือไมเจริญ   
  8.5.3.5  ปรับปรุงซอมแซมการค้ําจุนตนไมที่หลวมหรือคลอน ถอนวัชพืชโคนตนไม 
 

8.5.4   การดูแลตนไมใหญ 
  8.5.4.1  รดน้ําและใหปุยตามระยะเวลาที่เหมาะสม 
  8.5.4.2  ตัดแตงและรักษาโรคแมลงตามความจําเปน 
  8.5.4.3  เปลี่ยนตนไมที่ตายหรือไมเจริญ 
  8.5.4.4  ปรับปรุงซอมแซมการค้ําจุนตนไมที่หลวมหรือคลอน พรวนดิน ถอนวัชพืชแตงขอบ 
 

8.5.5   การทําความสะอาดบริเวณทั่วไป 
  ผูรับจางมีหนาที่รับผิดชอบตอเศษหญา ใบไม กิ่งไม ถุงพลาสติก หรือภาชนะ เศษดิน ฯลฯ           

ที่เกิดจากงานดูแลรักษาดังกลาวตลอดเวลาที่ยังไมไดสงมอบงาน และเฉพาะในวันที่ผูรับจางทําการ การทํา
ความสะอาดถนน ลาน บอนํ้าพุและสนามประจําวันไมอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง 
 

8.6 อุปกรณและการดูแลรักษา 
ผูรับจางเปนผูจัดหาอุปกรณและกําลังคนมาดูแลรักษาบริเวณ และภูมิทัศนใหเหมาะสม กับขอกําหนด 

สัญญาเจาของงานและภูมิสถาปนิกมีสิทธิ์สั่งใหผูรับจางเพิ่มอุปกรณและคนงานไดและหากเห็นวาผูรับจางขาด
ประสิทธิภาพในการทํางานทําการละเลยไมปฏิบัติตามสัญญา เจาของงานมีสิทธิในการรับเงินงวดสุดทายของ 
ผูรับจางและนําไปวาจางบุคคลอื่นมาทําการแทนไดเครื่องมือที่ผูรับจางควรมีนอกเหนือไปจากเครื่องมือและ
วัสดุธรรมดามีดังน้ี 

ก. รถตัดหญาแบบโรตารี่ที่มีใบมีดคม เสียงคอย 
ข. เครื่องพนปุยและยาขนาด  18  ลิตร  เครื่องยนตเบนซิน 
ค. เครื่องตัดหญาชนิดดามยาวสะพายบา 
ง. เครื่องมือตัดแตงไมครบชุดพรอมสีทาแผลตนไม 
 

ตารางปฏิบัติการดูแลรักษา 
ผูรับจางจะตองจัดทําตารางเวลา  และรายการดูแลรักษาที่แนนอนชัดเจนเสนอผูวาจางกอนวัน

สงมอบงานไมนอยกวา 2 สัปดาหและจะตองไดรับการอนุมัติจากผูวาจางและภูมิสถาปนิกกอนจึงจะนําไป
ปฏิบัติได 
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การดูแลรักษาหลังจากสงมอบงานแลว  ผูรับจางไมตองจายคาน้ําและคาไฟฟาสวนคาน้ํามัน
เชื้อเพลิงรถ  และเครื่องพนยาเปนของผูรับจาง ผูรับจางพึงกําชับคนในบังคับของผูรับจางมิใหสงเสียงดัง   
แตงกายไมสุภาพหรือแสดงกิริยาไมดีในระหวางปฏิบัติงาน อน่ึงในการจัดตารางดูแลรักษา ผูรับจางพึง
ตรวจสอบศึกษาเวลาปฏิบัติงานของพนักงานและตองจัดตารางเวลาใหเกิดผลกระทบตอการทํางานนอยที่สุด 

 

8.7   การสงตัวอยางวัสดุ 
ผูรับจางตองสงตัวอยางวัสดุใน หัวขอที่ 8.1 ภายในเวลา  15 วัน  หลังจากเซ็นสัญญา 
8.7.1 ตัวอยางดินผสมและดินปลูก ถุงละ 1 กก. จํานวน 3 ถุง เม่ือไดรับอนุมัติแลวจึงนําดินเขา 

บริเวณไดภูมิสถาปนิกและเจาของงานจะทําการตรวจสอบอีกครั้งหน่ึงหากไมเปนไปตามตัวอยางที่อนุมัติ  
ผูรับจางตองขนดินออกไปดวยคาใชจายของผูรับจาง 

8.7.2 ปุย ถุงละ 250 กรัม  ชนิดละ 3 ถุง 
8.7.3 ปุยคอก ปุยอินทรียและปุยหมัก ถุงละ  100 กรัม ชนิดละ 3 ถุง 
8.7.4 วัสดุปรุงดิน ถุงละ 100 กรัม สําหรับเปลือกถั่วถุงละ 500 กรัม สําหรับอิฐหัก และทรายหยาบ

อยางละ 2 กก.   
8.7.5 การติดชื่อ ผูรับจางตองติดชื่อของวัสดุและแหลงที่มี และวันที่ที่ไดรับมาโดยชัดเจนทั้งในถุง 

และในรายการสงวัสดุตัวอยางถึง ควรใชถุงพลาสติกใสชนิดหนา 

 
8.8   งานในสวนที่เก่ียวของ 

 8.8.1 งานพื้นทางเดินหรือลาน 
 ชนิดของวัสดุปูพ้ืน แบงออกเปน 2 กลุม คีอ พ้ืนแบบยืดหยุน และพ้ีนแบบแข็ง 
 8.8.1.1  พื้นแบบยืดหยุน คอนขางงายตอการขยับเขยื้อน และการสงถายแรงที่กระทําตอพ้ีนผิว

แข็งลงสูซ้ันดินรองวัสดุปูพ้ีนแบบยืดหยุนจะมีลักษณะเปนแผนบางๆ ที่มีความทนทานสูง สวนซั้นรองพื้นทาง
และชั้นดินรองจะหนา แบงออกเปน 2 ชนิดยอย คือ 

 ก. เปนผืนใหญ วัสดุที่นิยมในการจัดภูมิทัศนในกลุมน้ีไดแก แอสฟลต แอสฟลต (ลาด
ยาง) หมายถึง สวนผสมระหวางแอสฟลตและหิน ซ่ึงใชในการทําวัสดุปูพ้ืนทางเดินทั่วไป โดยจะเททับบนซั้น
ของพื้นทางหรือชั้นดินเดิมที่บดอัดแนนแลว จากนั้นก็จะปลอยใหเย็นตัวลง 

 ข. เปนชิ้นเล็กๆ ไดัแก กลุมของอิฐปูถนนสําเร็จรูป (บล็อคปูถนน) และวัสดุปูพ้ืนตางๆ 
ข.1 อิฐปูถนนสําเร็จรูป ผลิตจากคอนกรีตที่ไดผานเครี่องจักรที่ มีกําลังอัดสูง 

คอนกรีตจึงเกาะเปนเนื้อเดียากันอยางสมบูรณมีรูปแบบตาง ๆ เชน 
- ชุดอิสระ หนา 6 ซม. มีรูปรวงผึ้ง, รูปตัวไอม รูปคชกริชฯลฯ 
- ชุดจินตนาการ หนา 6 ซม. มีรูปบล็อกจัตุรัส, บล็อกปูอิฐศิลา,บล็อกปูคฑา

บล็อกปูศิลาเหลี่ยม 
- ชุดศิลาเหลี่ยม หนา 6 ซม. มีศิลาเหลี่ยมขนาดตางๆ,ศิลาหาเหลี่ยม ศิลา

เหลี่ยมสัญลักษญเหลือง,ศิลาเหลี่ยมสัญลักษณแถบเหลืองฯลฯ 
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 วิธีการปูอิฐปูถนนสําเร็จรูป (บลอคปูถนน) 
1)  ขุด ปรับ และบดอัดชั้นพ้ืนดินเดิมใหเรียบและแนนการเตรียมชั้นดินเดิมใหเหมาะสม

ไดแก ตองมีการระบายน้ําที่ดี โดยควบคุมระดับนํ้าใตดินใหต่ํากวาชั้นดินเดิม ตองกําจัดพืชและซากผุพังใหหมด 
แลวจึงบดอัด 

2)  ใสหินคลุก และบดอัดใหเรียบแนนจนรับนํ้าหนักได 
3)  ที่ขอบทาง วางขอบคันหินสําเร็จรูป หรือหลอขอบซึ่งมีความแข็งแรงไมยุบตัวหรือ

แยกออกเมื่อใชงาน 
4)   ใสทรายหยาบรองบลอค หนา 4 ซม. และใสเพ่ิมชดเซยการบดอัดอีก 1-2 ซม. 
5)   ปูบลอคตามลวดลาย และสีสันที่กําหนดไว โดยปูหางกันไมเกิน 4 มม. 
6)   คัดแนวบลอคใหตรง และตัดบลอคใสชองวางใหเต็ม 
7)   ใสทรายละเอียดอุดรองใหเต็ม เเละเหลือคางบนผิวบลอคดวย พรอมบดอัดดวย

เครื่อง Plate-Vilbrator 2-3 เที่ยว กวาดทรายที่เหลือออกใชงาน ไดทันที 
ข.2  บล็อกสนามหญา หนา 8 ซม. บล็อก สนามหญาสําเร็จรูปจะผสมผสาน           

ความเขียวสดใสของธรรมชาติและความแข็งแรงของบลอคปูถนนเขาดวยกัน โดยมีการเวนชองวางสําหรับ           
การปลูกหญา 

วิธีการปูบลอคสนามหญา 
1)  การเตรียมพ้ีนดินเดิม ปรับระดับ และอัดพื้นดินเดิมใหแนนเชนเดียวกับการเตรียม

พ้ืนชั้นลางของทางเดินเทาความสูงของระดับชั้นดินนี้เม่ือบวกกับชั้นรองพื้นทางทรายรองบลอคและความหนา
ของบลอค จะตองไดระดับสุดทายที่ตองการพอดี 

2)  การทําชั้นรองพื้นทาง ใซหินคลุกหรือลูกรังบดอัดใหแนน ตองบดอัดเปนขั้นๆ 
ชั้นหนึ่งหนา 4-5 ซม.เพ่ือบดอัดใหทั่วถึง และสม่ําเสมอ โดยควรพรมน้ํากอนการบดอัดเเตละชั้นดวย ความหนา
ของชั้นรองพื้นทางนี้ขึ้นกับการรับนํ้าหนัก หากเปนสนามหญาคนเดินผาน ชั้นรองพื้นทางที่บดอัดเเนนแลว 
หนาประมาฌ 7 ซม. 

3)  การใสทรายรองบลอค ใชทรายหยาบที่สะอาด ในการจัดระดับเกลี่ยใหไดความหนา
ประมาณ 4 ชม.ใหสูงกวาระดับที่ตองการ 0.5 -1 ซม. แลัวบดอัดใหแนน จากนั้นปาดผิวหนาอีกครั้งเพ่ือปรับ
ระดับใหไดตามตัองการ 

4)  การปูบลอค เรียงกัอนบลอคชิดกันใหไดแนว เม่ือปูบล็อกจนเต็มพ้ีนที่ไมตองบดอัด 
ลงบนกอนบลอคอีกเพียงนําดินผสมปุยใสในชองใหไดระดับต่ํากวาผิวบลอค 2 ซม. ตัดหญาที่จะปลูกใหไดขนาด
พอดีกับชองบลอค แลวนําไปปลูกตามชองบลอคนั้นเสร็จแลว จึงรดน้ํา 

ข.3  ขอบคันหิน ใชกับบลอคปูถนน เพี่อกันขอบใหเปนระเบียบสวยงาม เปน
องคประกอบที่สําคัญอยางยิ่งที่จําเปนตองใชควบคูไปกับการปูบลอคปูถนนสําเร็จรูป เพราะชวยบังคับโหบลอค
ปูถนนแตละกอนยึดเกาะกันไดดีไมเคลื่อนออกจากกันเม่ือตองรองรับนํ้าหนัก และยังชวยกันทรายปรับระดับที่
รองอยูใตบลอคไมใหไหลออกดานขาง ทําใหการถายเทน้ําหนักระหวางบลอคสมบูรณ ขึ้น  
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ขอบคันหินสําเร็จูรป แบงออกเปน 2 ขนาด คือ 
- ขอบคันหินสําเร็จรูปขนาดใหญ ปูเปนขอบถนนและทางเทา 
- ขอบคันหินสําเร็จรูปขนาดเล็ก 

 
วิธีใชขอบคันหินสําเร็จรูป สําหรับพ้ืนบลอคปูถนน 

1) ปรับระดับ และบดอัดพื้นชั้นลางใหแนนตามประเภทการใชงาน 
2) ขุดแนวรองที่จะวางขอบคันหินสําเร็จรูปรอบบริเวณที่จะปูบลอคในบริเวณพี้นที่บดอัด 
3) วางขอบคันหินสําเร็จรูปในแนวรองที่ขุดไวใหหางกัน1 ซม. อัดรอยตอดวยปูนทราย 

(mortar) โดยเผื่อขอบดานบนใหอยูในระดับที่ตองการ (ในกรณีที่พ้ีนรองไมไดัระดับเสมอกัน ใหเกลี่ยทราย
หยาบหรือคอนกรีตหยาบในพี้นรองกอน) 

4) ใชทรายหยาบแหงเกลี่ยใหทั่วบริเวณที่จะปูบลอคใหหนาประมาณ 3-4 ซม. 
5) ปูบลอคปูถนนสําเร็จรูปบนพื้นที่ที่เตรียมไว 
6) โรยทรายละเอียดใหทั่ว ใชเครื่องบดอัดขนาดเล็กบดอัดใหทั่วบริเวณเพื่อใหแนนและ

ไดระดับ จากนั้นกวาดทรายที่เหลือลงรองใหเต็ม พรัอมใชงานไดทันที 
หมายเหตุ สําหรับคันหินใหญทรงเหลี่ยม ขอบคันหินโคงทรงเหลี่ยมและขอบคันหินเล็กไมจําเปน

ตัองอัดรอยตอดวย ปูนทราย(mortar) เหมือนขอบคันหินใหญทรงมนเนื่องจากเเตละทอนจะมีตัวล็อก 
(GrooveTongue) ซ่ึงจะทําหนัาที่เปนตัวยึดใหขอบแตละทอนเกาะติดกันไดดี 

วิธีใชขอบเขามุมสําเร็จูรป สําหรับพ้ืนบลอกปูถนนหลังจากดําเนินการตามขั้นตอนใน ขอ. 3) 
เสร็จแลว จึงวางขอบเขามุมใหตอเน่ืองและไดแนว-ฉาก ระหวางขอบคันหินทั้งสองดาน (เวนรองขอบคันหินของ
แตละทอนใหหางกันประมาณ 1 ซ.ม.เพ่ือหยอดปูนทรายและชักรองรอยตอ ทําใหขอบมีความสวยงาม และ
ประสานติดแนนเปนเนื้อเดียวกัน) จากนั้นดําเนินการตาม ขอ. 4) -6) ตอไปจนเสร็จขั้นตอน 

- วิธีใชขอบคันหินสําเร็จรูปขอ. 3)   
- วิธีใชขอบคันหินสําเร็จรูป  ขอ 4) -6) 

ข.4   การปูเเผนทางเทาชนิดตางๆ ในงานภูมิทัศน 
- วัสดุที่นิยมนํามาใชไดเเก แผนศิลาแลง แผนกรวดลาง เเผนหินทราย ฯลฯ 
- วิธีการปู โดยทําการอัดชั้นดินเดิมใหแนน เเลวนําทรายหยาบมารองพื้นอีก

ชั้นใหหนาประมาณ 3-5 ซม.ทําการอัดใหแนน 
 

8.8.1.2 พื้นแบบแข็ง ไดแก กลุมของคอนกรีต หรือที่อาศัยคอนกรีตเปนชั้นฐาน ในการปู
แบงเปน 2 กลุมคือ 

ก. เปนผืนใหญไดแก คอนกรีตพิมพลาย ทรายลาง และกรวดลาง 
ก.1 การปูพ้ืนคอนกรีตพิมพลาย 

- ใหเทซีเมนตเต็มพ้ืนที่ โดยไมมีรอยตอระหวางแผน 



 

 240 

- พิมพลวดลายลงบนซีเมนตตามแบบที่กําหนดใหและมีขนาดสัดสวนที่
สวยงามลวดลายที่นิยมมักเลียนแบบวัสดุปูพ้ืนชนิดแผน 

- เคลือบผิวหนาดวยสารอะคริลิค เพ่ือปองกันรอยขีดขวน, เชื้อรา และงายตอ
การดูแรักษา 

ก.2 การทําพื้นกรวดลาง และทรายลาง ตามกรรมวิธีในหมวดงาน สถาปตยกรรม 
ข. เปนชิ้นเล็ก สําหรับพ้ืนที่รับนํ้าหนักมาก วัสดุในกลุมน้ีไดแกกระเบี้องคอนกรีต

สําเร็จรูป, แกรนิตเคนไซ, หินกาบ, หินชนวน, และหินทราย 
ข.1 กระเบื้องคอนกรีตสําเร็จรูป 

วิธีการปู 
- ทําพื้นเดิมใหัแข็งแรง (ชั้นดินเดิม) พรอมทําขอบกั้นใหเกิดความแข็งแรง 

สวยงาม 
- ปูแผนกระเบื้อง โดยเวนรองใหไดระยะตามแบบที่กําหนด 
- เช็ดทําความสะอาดอีกครั้งดวยฟองน้ํา อยาใหมีคราบปูนติดอยูบนผิวหนา

เพราะจะทําใหเกิดรอยดาง 
- เม่ือปูนที่ยาแหงแลวใชกรดเกลีอผสมน้ําในอัตรา สวน 1 : 3 ลางคราบน้ําปูน

ผิวหนาอีกครั้ง 
ข.2 แกรนิตเคนไช  

- ขั้นตอนการปู คลายกับกระเบื้องคอนกรีตสําเร็จรูป แตจะตองนําแผนมาแช
นํ้ากอนนําไปใช 2 ชั่วโมง และทิ้งไวใหแหง 1 วัน เเลวยาแนว 

ข.3 หินกาบ,หินชนวน  
- ขั้นตอนการปูเหมือนกับกระเบื้องคอนกรีตสําเร็จรูป 

ข.4 ขอบแปลงตนไม  
- ควรเริ่มตั้งแตการทําสวนและกอนมีการปลูกตนไม ควรวัดระยะใหแนนอน

ตามแบบกําหนด ใชปูนขาวโรยแสดงเสนขอบเขตใหไดรูปรางตามตองการ แลวจึงขุดแนวดินออกเพื่อติดตั้ง
ขอบแปลงทั้งหมดใหเรียบรอย 

 

8.9  งานสี ชนิดสีและกรรมวิธีในการทาสี เปนไปตามหมวดงานสถาปตยกรรม เอกสารเลขที่ ก 148/ก.ย./53 

8.10 ไฟในสวน ดูรายละเอียดประกอบแบบในงานวิศวกรรมไฟฟา 
8.11 การใหน้ําตนไม ดูรายละเอียดประกอบแบบในงานสุขาภิบาลและวิศวกรรมเครื่องกล 

8.12 งานประดิษฐตกแตงสวน ดูรายละเอียดประกอบแบบแปลน 
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เอกสารเลขที ่800/ต.ค./29 
                  แผนที่ 1/4 

 
 
ผูกําหนดรายการ :  นายธํารงค อนุชาซาติ  วิศวกรโยธา 6 

นายสิริวุฒิ ธรรมวุฒิ  วิศวกรโยธา 4 

 
ขอกําหนดในการเจาะสํารวจดิน 

 
1.   การเจาะดิน 

1.1  ขนาดหลุมเจาะเสนผาศูนยกลางอยางนอย 10 ชม. 
1.2  ใชวิธีเจาะสํารวจดวยวิธีใดวิธีหน่ึงที่เหมาะสมกับสภาพดิน เชน ใชสวน (Auger) หรือเจาะแบบ

ฉีดลง (wash Boring) เปนตน 
1.3  ใชวิธีปองกันผนังหลุมเจาะถลม ดวยวิธีที่เหมาะสม เชน ตอกทอเหล็กกันดิน (easing) ขนาดไม

เล็กกวา 10 ซม. หรือใชนํ้าโคลนดินธรรมชาติ หรือใชนํ้าโคลนเบนโทไนท (Bentonite) เปนตน 
 

2.  การเก็บตัวอยาง (soil sampling) และการทดสอบในสนาม (Field Test) 
2.1   ชั้นดินเหนียวออน (Soft clay) และซั้นดินเหนียวแข็ง (Stiff clay) 

2.1.1 เก็บตัวอยางดินคงสภาพ (Undisturbed sample) ทุกๆ ระยะไมเกิน 1.5 เมตรในชั้นดิน
เดียวกัน ดวยกระบอกเก็บตัวอยางผนังบาง (Thin Wall Tube) ขนาด 75 มม. ความยาวตัวอยาง 50 ซม. ขึ้นไป 

2.1.2 เคลือบขี้ผึ้งชนิด microcrystalline หัวทายตัวอยาง ขนสงตัวอยางเขาหองทดลอง อยาง 
ระมัดระวัง 

2.2   ชั้นดินเหนียวแข็ง (stiff clay) 
2.2.1 ทดสอบ standard penetration Test (SPT) ดวยกระบอกผา (Split Barrel) ทุกๆ ระยะ                

ไมเกิน 1.5 เมตร ในชั้นดินเดียวกัน 
2 2.2 ตัวอยางดินในกระบอกผานําเขาหองทดลองตอไป 

2.3   ชั้นทราย (Ssand) 
2.3.1 ทดสอบ Standard Penetration Test (SPT) ทุกๆ ระยะไมเกิน 1.5 เมตร ในชั้นดิน

เดียวกัน 
2.3.2 ตัวอยางดินในกระบอกผานําเขาหองทดลองตอไป 

2.4   ความลึกของหลุมเจาะ 
2.4.1 เม่ือพบช้ันดินแข็ง-แนน ที่การทดสอบ (SPT) ใหคา N สูงกวา 50-60 ครั้ง/30 ซม. เปน

ความลึกอยางนอย 3 เมตร    
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หรือ            2.4.2 เม่ือพบช้ันหิน หรือดินดานแข็งมาก                           
หรือ            2.4.3 เจาหนาที่ควบคุมการเจาะเปนผูกําหนดในสนามตามสภาพพื้นดินและความเหมาะสม 

2.5   การวัดระดับนํ้าใตดิน 
2.5.1 วัดระดับนํ้าใตดินในหลุมเจาะกอนเลิกงาน และกอนเร่ิมงานทุกวัน 
2.5.2 เจาะหลุมเจาะดวยสวานมือใกลหลุมเจาะสํารวจ ทิ้งไวไมนอยกวา 24 ซ่ัวโมงกอนทําการวัด

ระดับนํ้าใตดิน 
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 เอกสารเลขที ่800/ต.ค./29 
แผนที่ 2/4 

 
3.   การทดสอบตัวอยางดินในหองทดลอง (Laboratory Test) 

3.1   ตัวอยางดินคงสภาพ (จากกระบอกบาง) 
3.1.1 หาคา Natural Water Content 
3.1.2 หาคา NaturaI Density 
3.1.3 ทดสอบ Unconfined compression 
3.1.4 หาคา Liquid Limit, plastic Limit, plasticity lndex 

3.2   ตัวอยางดินแปลงสภาพ (ดินแข็งและทรายจากกระบอกผา) 
3.2.1 หาคา Natural water content 
3.2.2 หาคา Sieve Analysis ของตัวอยางดินที่เปน Non-plastic 
3.2.3 หาคา Liquid Limit, Plastic Limit, Plasticity Index ของตัวอยางดินที่เปน Plastic ตาม

ความลึกที่เหมาะสม 
 

4.  การรายงานผล 
4.1  ขอมูลทั่วๆ ไป เชน 

-  วันเริ่มตน และสิ้นสุดการเจาะสํารวจ 
-  ผังบริเวณแสดงหลุมเจาะสํารวจ 
-  วิธีการเจาะสํารวจ เก็บตัวอยาง และทดสอบในสนาม บรรยายโดยยอถึงเครื่องมือที่ใชและ

หมายเหตุวิธีการ และเครื่องมือตางๆ ที่นอกเหนือจากวิธีการมาตรฐาน 
-  ระดับนํ้าใตดิน 

4.2  ขอมูลแตละหลุมเจาะ (Boring Log) 
-  ความลึก 
-  รายละเอียดของชั้นดินแตละชั้น (ใชวิธี Unified Soil Classification) 
-  คา N - ตอความลึก 
-  ผลการทดสอบในหองทดลอง เชน 

- Natural water content 
- Liquid Limit และ plastic Limit ตอความลึก 
- NaturaI Density 
- shear strength 

4.3  ตารางและกราฟแสดงผลการทดสอบตางๆ 
4.4  สรุป การเลือกใชฐานราก เชน 

-  กําลังรับนํ้าหนักปลอดภัยของดิน ความลึกของฐานราก 
- ขนาด ความยาว และกําลังรับนํ้าหนักปลอดภัยของเสาเข็ม 
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 เอกสารเลขที่ 800/ต.ค./29 
แผนที่ 3/4 

 
4.5   อ่ีนๆ เซน 

- ทฤษฎีคํานวณ 
- แผนภูมิมาตรฐานตางๆ 
- รายการคํานวณ 
- เอกสารอางอิง 
- ฯลฯ 

4.6   หนังสือรับรองของวิศวกรผูรับผิดชอบ ตามแบบฟอรมในแผนที่ 4 
 

5.   มาตรฐานที่กําหนดในการเจาะสํารวจดิน 
การทดสอบ                      มาตรฐาน 

5.1  การเก็บตัวอยางดินคงสภาพดวยกระบอกบาง    ASTM D 1587 
5.2  การทดสอบ Standard Penetration Test     ASTM D 1586 
5.3  การทดสอบ Unconfined Compression     ASTM D 2166 
5.4  การทดสอบ Atterberg Limit และ Natural Water Content   ASTM D 423 D 424 
5.5  การทดสอบ Sieve Analysis      ASTM D 422 

 
 

กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 258 

เอกสารเลขที ่800/ต.ค./29 
แผนที่ 4/4 

 

หนังสือรับรองของวิศวกรผูทําการทดสอบดนิ 
(     ) 

เขียนที่................................................................................ 
          วันที่.............เดือน........... พ.ศ………. 

ขาพเจา………………………………………………….ที่อยู………………………………..…………….. 
ไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิขาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทวุฒิวิศวกร สาขา………………….โยธา………….. 
ตามใบอนุญาตเลขทะเบีบน........................................................ และขณะนี้ไมไดถูกเพิกถอนใบอนุญาตให
ประกอบวิขาขีพ ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาไดเปนผูรับผิดชอบไนการทดสอบความสามารถในการรับนํ้าหนัก
ปลอดภัยของดินบริเวณกอสรางอาคาร และสิ่งกอสราง 
ตามสัญญาจางเลขที่..................โดยวิธี………………………………………………………..………………….. 

ขาพเจาไดพิจารณาแลวเห็นวา จํานวนจุดทดสอบเทากับ ………………………….จุด เปนการเพียงพอ 
สามารถครอบคลุมอาคารและaงกอสรางตามสัญญาจางดังกลาว และขอรับรองวา 
(1) (ชื่ออาคารหรือสิ่งกอสราง)……………………………………………………………………………………….. 
ใชฐานรากชนิดตอกเข็ม/ไมตอกเข็ม (เลีอกเพียงชนิดเดียว) 
- (กรณีฐานรากชนิดไมตอกเข็ม) กําลังรับนํ้าหนักปลอดภัยของดิน…………………….…………………………. 
ความลึกของฐานราก…………………………………………………………….. จากระดับดินเดิม/ระดับดิน
ปจจุบัน 
( 2 )........... ………………………………………………………… 
( 3 )..... ………………………………………………………… 
( 4 )...... ………………………………………………………… 
( 5 )......................... ………………………………………………………… 
พรอมกันนี้ขาพเจาไดแนบสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาฯพีวิศวกรรมควบคุม (วศ.4) มาดวยแลว 
 
 
 
 
 
 
 
(ลงชื่อ).. …………………………………………………………วิศวกรผูรับรอง 
       (……………………………………………………………) 



 

 259 

 



 

 260 

 



 

 261 



 

 262 



 

 263 



 

 264 



 

 265 



 

 266 



 

 267 

 
 



 

 268 

 

 
 



 

 269 

 

 
 



 

 270 

ขอขอบคุณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผศ.ประสิทธิ์       พิทยพัฒน      กรรมการสภาวิศวกร 

ผศ.พนมชัย         วีระยุทธศิลป  ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม 

                                                  มหาวิทยาลัยขอนแกน 

นายฤาชา             รัชชนันท       เลขาธิการสภาสถาปนิก 

นายชาญณรงค    แกนทอง        กรรมการสภาสถาปนิก 

นายแพทยมงคล  เชฎฐากุล       ที่ปรึกษาฝายการแพทย 
                                                       สํานักงานประกันสังคม 
นายชัชวาล          คุณค้ําชู          วิศวกรเชี่ยวชาญ 

                                                  กรมโยธาธิการและผังเมือง  
นายปรีชา            โพธิสัตย        วิศวกร มหาวิทยาลัยมหิดล 

                                                  คณะแพทยศาสตร 
                                                  โรงพยาบาลรามาธิบด ี

นายวิชา               สุธาสิส          วิศวกรโยธา ภาคเอกชน   
นายชญา              ปญญาสุข      อุปนายกสมาคมภูมิสถาปนิก

แหงประเทศไทย 
************************************* 

 

คณะกรรมการปรับปรุงมาตรฐานการกอสรางอาคาร 

พ.ศ.2553 (ชุดใหญ) 

นายแพทยวิศิษฎ    ต้ังนภากร        ประธานคณะกรรมการ 

นายอิสระ              กิจเกื้อกูล         รองประธานคณะกรรมการ 

นางจันฑนา           จินดาถาวรกิจ  กรรมการ 

นายวุฒิพร             อัมระนันทน    กรรมการ 

นายกําพล              สุลีสถิร            กรรมการ 

นายเสรี                 ลาภยุติธรรม     กรรมการ 

นายสุเทพ              ล้ิมพุทธอักษร  กรรมการ 

นายสุวิทย              โกสินทร                 กรรมการ 

นายเสรี                  ใจซื่อ                      กรรมการ 

นายปรีดา               สวางศรี                  กรรมการ 

นายสมนึก              ธรรมรัตนศิริ          กรรมการ 

นายอาคม                พันธุเมธามาตย      กรรมการ 

น.ส.อรรถพร           ทองธิราช              กรรมการ 

นายฉัตรเชษฐ          สายแผลง               กรรมการ 

นายณรงค                จันทรนวล             กรรมการ 

นายเจิดสิทธิ์             รุงศิริศราวงศ         กรรมการ 
นายสุเทพ                 อนงคณะตระกูล   กรรมการ   

นายณรงค                 รุงเรือง                    กรรมการ  

นายเศรษฐสิทธิ์         โรจนหัสดิน          กรรมการ    

นายธนะพัฒน           ทวีชัยเศรษฐ          กรรมการ  

นายสุรสิทธิ์               ดีมาก                      กรรมการ  

นายวิโรจน                นรไกร                   กรรมการและเลขานุการ 
นางกานดา                หาญโรจนกุล        กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

น.ส.จารุวัลย              สมานอารีย            กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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เอกสารอางอิง 
 

- นิลุบล คลองเวสสะและคณะ.2547 รายการประกอบแบบงานกอสรางภูมิ
สถาปตยกรรม 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. กรุงเทพฯ 

- วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 
- สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย 
- สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ 
- สมาคมภูมิสถาปนิกแหงประเทศไทย 
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