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หมวดที่  6 

เครื่องปรับอากาศแบบปรับปริมาณน้ ายาอัตโนมัติ 

6.1 ขอบเขตของงาน 

 ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการจัดหา และติดตั้งระบบปรับอากาศรวมทั้งอุปกรณ์ประกอบและวัสดุ

ปลีกย่อย ที่แสดงไว้ในแบบและข้อก าหนด ทั้งนี้ตัวเครื่อง วัสดุ และอุปกรณ์ทั้งหมดที่น ามาติดตั้ง ต้องเป็น

ของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ประกอบเรียบร้อยจากโรงงานผู้ผลิต พร้อมทั้งท าการทดสอบการ

ท างานของระบบปรับอากาศ ให้ใช้งานได้สมบูรณ์ ถูกต้องตามความประสงค์ของแบบและโครงการ 

6.2 คุณสมบัติ 

  ผู้รับจ้างติดตั้งระบบปรับอากาศจะต้องไม่เคยมีรายชื่อในรายนามบริษัทฯ ที่ทิ้งงานราชการ ทั้งนี้ผู้

รับจ้างจะต้องติดตั้งระบบปรับอากาศรวมทั้งระบบไฟฟ้าของระบบปรับอากาศโดยช่างผู้ช านาญ และจะต้องมี

วิศวกรเครื่องกลที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เป็นผู้ควบคุมการติดตั้ง อีกทั้งระบบปรับ

อากาศและผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศที่เสนอใช้ในโครงการจะต้องเป็นยี่ห้อที่ใช้แพร่หลายในประเทศไทย

มาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี และคิดเป็นจ านวนตันความเย็นรวมที่ติดตั้งมาแล้วในประเทศไม่น้อยกว่า 5,000 ตัน

ความเย็น โดยบริษัทผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศยังท าการผลิตและจ าหน่ายอยู่ ในปัจจุบัน ผู้รับจ้างจะต้องเสนอ

รายละเอียดต่างๆเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังต่อไปนี้  

   - แคตตาล็อกแสดงรายละเอียดทางวิศวกรรมของเครื่องปรับอากาศ วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆตามที่

ก าหนดในแบบ และรายการประกอบแบบ 

   - ก่อนเข้าด าเนินการติดตั้ง ให้ผู้รับจ้างเสนอแบบรายละเอียดติดตั้ง Shop Drawing มาให้ผู้ว่าจ้าง 

หรือวิศวกรผู้ออกแบบเพื่อตรวจสอบก่อนด าเนินการติดตั้ง 

6.3 การด าเนินงาน 

 ผู้รับจ้างจะต้องมีวิศวกรเครื่องกลที่ผ่านงานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศแบบปรับปริมาณน้ ายา

อัตโนมัติ ซึ่งเป็นบุคลากรของบริษัทเอง มาท าการควบคุมการติดตั้ง หรือว่าจ้างผู้ที่มีความช านาญการติดตั้ง

มาควบคุมการติดตั้ง ตามแบบแปลนที่ได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว 
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6.4 การรับประกัน และการบ ารุงรักษา 

6.4.1 ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันระบบปรับอากาศทั้งระบบ ที่ท าการติดตั้งเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 

2 ปี นับจากวันส่งมอบงานงวดสุดท้าย โดยระบบปรับอากาศจะต้องท างานได้ถูกต้องทุกประการ 

6.4.2 ในช่วงเวลาการับประกันนี้ หากระบบปรับอากาศมีข้อขัดข้อง ผู้รับจ้างจะต้องส่งช่างเข้า

ตรวจสอบภายใน 1 วันท าการ เมื่อได้รับเอกสารจากทางผู้ว่าจ้าง 

6.5 สภาวะการออกแบบ 

 - สภาวะอากาศเข้าคอยล์เย็น (Air Temperature Entering Cooling Coil) 27 CDB, 19 CWB 

- ช่วงอุณหภูมิน้ ายาทางด้านดูดกลับ (Saturated Suction Temperature Range) 1.1 - 8.9 C 

- สภาวะอากาศก่อนเข้าคอยล์ร้อน (Ambient Entering Air Temperature) 35 CDB, 28.3 CWB 

6.6 รายละเอียดเครื่องปรับอากาศแบบปรับปริมาณน้ ายาอัตโนมัติ 

 เครื่องปรับอากาศชนิดนี้เป็นแบบขยายตัวรับความร้อนโดยตรง ระบายความร้อนด้วยอากาศ 

(Direct Expansion Air-Cooled Split System) ซึ่งคอนเด็นซิ่งยูนิต 1 ชุด สามารถต่อกับเครื่องเป่าลมเย็น

ได้หลายชุด ใช้สารท าความเย็น R410a, การเปลี่ยนแปลงความเร็วรอบของมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ควบคุม

ด้วยวงจร DC Inverter  Control ซึ่งมีสมรรถนะตามท่ีก าหนดในแบบ และมีรายละเอียดดังนี้ 

คอนเด็นซิ่งยูนิต (Condensing Unit) ระบายความร้อนด้วยอากาศ ประกอบเรียบร้อยทั้งชุดจาก

โรงงานผู้ผลิตในประเทศไทย หรือต่างประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ส่วนโครงภายนอก (Casing) ท าด้วยเหล็กที่ผ่านกระบวนการกันสนิม และกระบวนการเคลือบอบสี 

หรือวัสดุที่ทนต่อการเป็นสนิม เช่น ไฟเบอร์กลาส หรือพลาสติกอัดแข็ง ที่เหมาะส าหรับการติดตั้งกลางแจ้ง 

ตัวโครงจะต้องมั่นคงแข็งแรง ไม่สั่นสะเทือนหรือเกิดเสียงดังเม่ือใช้งาน 

รูปแบบการระบายความร้อนของคอยล์ร้อน พัดลมระบายความร้อนใช้เป็นแบบระบายออกทางด้าน

หน้าหรือ ระบายออกข้ึนทางด้านบน 

คอมเพรสเซอร์ (Compressor) เป็นชนิดอินเวอร์เตอร์ คอมเพรสเซอร์เป็นแบบ Hermetic Scroll 

Type หรือ Twin Rotary Type  (มีช่องปล่อยก๊าซร้อน ในการ Discharge น้ ายาออกจากคอมเพรสเซอร์
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หลายจุด เพ่ือควบคุมแรงดันภายในคอมเพรสเซอร์ไม่ให้ท างานสูงเกินความจ าเป็น)  คอมเพรสเซอร์ควบคุม

การเปลี่ยนแปลงความเร็วรอบของมอเตอร์ด้วยวงจร DC Inverter  ซึ่งชุดคอมเพรสเซอร์ระบายความร้อน

ด้วยน้ ายา R410a และมอเตอร์มีอุปกรณ์ป้องกันในกรณีที่เกิดความร้อนสูงเกินเกณฑ์ คอนเด็นซิ่งยูนิต

สามารถต่อจ านวนคอมเพรสเซอร์ตั้งแต่ 2 ชุดหรือมากกว่า หรือใช้ชุดคอยล์ร้อนแบบต่อพ่วงผสม 

Combination Module 

Condenser Coil เป็นท่อทองแดงมีร่องภายใน (Inner Grooved) ที่ถูกอัดเข้ากับครีบอลูมิเนียม ซึ่ง

จะต้องเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อย ยึดแน่นกับท่อทองแดง เคลือบด้วยสารป้องกันการกัดกร่อน (Blue Fin) 

และผ่านการทดสอบรอยรั่ว ขจัดความชื้นมาจากโรงงานผลิต ในส่วนการจ่ายน้ ายาเข้าสู่ Condenser Coil 

ให้ใช้ Distributor (หัวฝักบัว) เพ่ือการกระจายน้ ายาที่สม่ าเสมอท่ัวทั้งแผงระบายความร้อน 

ความสามารถในการเดินท่อน้ ายาจากคอยล์ร้อนไปถึงคอยล์เย็นตัวที่ไกลที่สุด ต้องมากกว่า 160 

เมตร สามารถต่อท่อน้ ายาในระบบได้ไม่ต่ ากว่า 1,000 เมตร  ความสามารถในการติดตั้งคอยล์ร้อน และ

คอยล์เย็นห่างกันในแนวดิ่งต้องมากกว่า 70 เมตร เพ่ือยืดอายุการใช้งานและประสิทธิภาพการท าความเย็น  

ช่วยให้น้ ามันคอมเพรสเซอร์ไม่เกาะติดสะสมในผิวท่อน้ ายา และดูดกลับมาท่ีคอมเพรสเซอร์ได้ดียิ่งขึ้น 

แผงวงจรหลัก (PCB Circuit Board) ต้องมีหน้าจอแสดงผลในการตรวจสอบการท างาน และ

รายงานผล 

ชุดคอยล์ร้อนต้องสามารถใช้งานในช่วงอุณหภูม ิ0 องศา ไปจนถึงช่วงอุณหภูมิ 46 องศา (Range of 

Operation) ในชุดที่ระบายความร้อนขึ้นด้านบน 

ชุดคอยล์ร้อนต้องสามารถใช้งานในช่วงอุณหภูมิ 0 องศา ไปจนถึงช่วงอุณหภูมิ 50 องศา (Range of 

Operation) ในชุดที่ระบายความร้อนขึ้นด้านหน้า 

พัดลมของคอนเด็นเซอร์ เป็นแบบในพัดแฉก (Propeller) ได้รับการถ่วงสมดุลเรียบร้อยมาจาก

โรงงานผู้ผลิต ขับเคลื่อนโดยตรงจากมอเตอร์ มีตะแกรงโปร่งป้องกันอุบัติเหตุ และสามารถปรับความเร็วลม

ได ้

มอเตอร์พัดลมคอนเด็นเซอร์ เป็นแบบ DC Fan Motor แบบหุ้มปิดมิดชิด มีอุปกรณ์ป้องกันการเกิด

ความร้อนสูงเกินเกณฑ์ มีระบบรองลื่นแบบตลับลูกปืน หรือแบบปลอกท่ีมีการหล่อลื่นระยะยาว สามารถปรับ

ปริมาณลมระบายความร้อนได้ 
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ระบบควบคุม อาจประกอบด้วย  

 - แมกเนติคคอนแทคเตอร์      

- High Pressure Protection 

- Compressor Overheat Protection   - Oil Separator 

- Over Current Protection    - Refrigerant Charge Port  

- Power Transistor Overheating Protection  - Phase Protection  

ซึ่งระบบควบคุม และอุปกรณ์ข้างต้น ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน หรือค าแนะน าของโรงงานผู้ผลิต และมีฟิวส์

ป้องกันวงจรควบคุม ใช้กับระบบไฟฟ้า 380V / 3 Phase / 50 Hz หรือ 220V / 1 Phase / 50 Hz ตาม

มาตรฐานผู้ผลิต 

เครื่องส่งลมเย็น (Fan Coil Unit) คอยล์เย็นมีความสามารถในการท าความเย็นในช่วง 1.5 - 28.0 

กิโลวัตต์ให้เลือกใช้เพ่ือให้เหมาะสมกับการใช้งาน และออกแบบในแต่ละพ้ืนที่ ประกอบและผ่านการทดสอบ

เรียบร้อยทั้งชุดจากโรงงานผู้ผลิตในประเทศไทย หรือต่างประเทศ มีขนาดท าความเย็นไม่น้อยกว่าที่แสดงค่า

ในแบบ (Drawing) และเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกับคอนเด็นซิ่งยูนิต โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ตัวถังภายนอก  เป็นแบบที่ตกแต่งส าเร็จสวยงามและแข็งแรง ท าด้วยเหล็กมีความหนาไม่ต่ ากว่า 1.2 

มม. ที่ผ่านกระบวนการกันสนิมและเคลือบอบสี หรือท าด้วยวัสดุที่ทนต่อการเป็นสนิม เช่น ไฟเบอร์กลาส 

หรือพลาสติกอัดแข็ง  กรณีเป็นเครื่องรุ่นต่อท่อลมซ่อนในฝ้า ตัวถังภายนอกไม่ต้องท าสี ภายในบริเวณที่

จ าเป็น ให้บุด้วยฉนวนยาง หรือวัสดุเทียบเท่าที่เป็นฉนวนกันความร้อน มีถาดน้ าทิ้งหุ้มด้วยฉนวนดังกล่าว ใน

การใช้งานปกติ จะต้องไม่เกิดหยดน้ าเกาะที่ภายนอกตัวโครง 

เครื่องรุ่นต่อท่อลมขนาดท าความเย็นเกิน 54,000 Btu/ hr. ชนิดแรงส่งลมสูง สามารถเลือกตั้งค่า

แรงดันลม External Static Pressure ได้ตั้งแต่ 10 - 200 Pascal โดยเลือกตั้งค่าได้จาก Wired Remote 

Control 

เครื่องรุ่นต่อท่อลมขนาดท าความเย็นไม่เกิน 54,000 Btu/ hr. ชนิดแรงส่งลมปานกลาง สามารถ

เลือกตั้งค่าแรงดันลม External Static Pressure ได้ตั้งแต่ 10 - 100 Pascal โดยเลือกตั้งค่าได้จาก Wired 

Remote Control 
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กรณีเป็นชนิดเป่าลมเย็นโดยตรง แขวนใต้ฝ้า, Free Blow ต้องมีหน้ากากจ่ายลมที่สามารถปรับทิศ

ทางการจ่ายลมได ้

เครื่องส่งลมเย็นชนิด Cassette Type 

 เครื่องส่งลมเย็นชนิดกระจายลมสี่ทิศทาง จะต้องเป็นชนิดที่มีปั๊มน้ าในตัวเครื่อง (Drain Lift Pump) 

และต้องสามารถยกระดับน้ าทิ้งได้ ต้องไม่เกินช่วง 600 - 700 มม.จากระดับฟ้าเพดานเพ่ือป้องกันเสียงดัง

ในขณะท างานของมอเตอร์เดรนปั๊ม พร้อมทั้งมีระบบตัดการท างานของเครื่องส่งลมเย็นเมื่อเครื่องสูบน้ ามี

ปัญหาไม่ท างาน ระดับเสียงขณะท างานต่ าสุดไม่เกิน 38 dB(A) ในโหมดความเร็วพัดลมต่ า และสูงสุดไม่เกิน 

45 dB(A) ในโหมดความเร็วพัดลมสูง  ความเร็วรอบของพัดลมต้องสามารถปรับได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ (High 

- Medium - Low) 

เครื่องส่งลมเย็นชนิด Cassette Type 2 Ways  

เครื่องส่งลมเย็นชนิดกระจายลมสองทิศทางเดียวจะต้องเป็นชนิดที่มีปั้มน ้ํําทิ้ งในตัวเครื่อง (Drain 

Lift Pump) และต้องสามารถยกระดับน ้าทิ้งได้ต้องไม่เกินช่วง 500-600 มม. จากระดับฝ้าเพดานเพ่ือป้องกัน

เสียงดังในขณะท างานของมอเตอร์เดรนปั้ม พร้อมทั้งมีระบบตัดการท างานของเครื่องส่งลมเย็นเมื่อเครื่อง

สูบน ้ามีปัญหาไม่ท างาน ระดับเสียงขณะท างานไม่เกิน 40 dB(A)ในโหมดความเร็วมพัดลมต ่า สูงสุดไม่เกิน 

50 dB(A) ในโหมดความเร็วพัดลมสูงสามารถปรับความเร็วรอบพัดลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ (High-

Medium-Low) 

แผงกรองอากาศเป็นแบบ อลูมิเนียม ใยสังเคราะห์ หรือวัสดุ ที่ประกอบส าเร็จมาจากโรงงานที่

สามารถ ถอดล้างท าความสะอาดได้ 

พัดลมส่งเย็น เป็นพัดลมแบบหอยโข่ง Centrifugal, Turbo Fan หรือแบบใบพัดยาว Cross Flow 

Fan ขับเคลื่อนโดยตรงหรือผ่านสายพานด้วยมอเตอร์ ซึ่งสามารถปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า 2 ระดับ 

มอเตอร์ เป็นชนิด Induction Hold IC Control หรือ Split Capacitor ที่มีอุปกรณ์ภายในป้องกัน

ความร้อนสูงเกินเกณฑ์ 

คอยล์เย็น เป็นท่อทองแดงที่ถูกอัดเข้ากับครีบอลูมิเนียม ซึ่งจะต้องเรียบ เป็นระเบียบเรียบร้อย

ยึดแน่นกับท่อทองแดงด้วยวิธีกล (Mechanical Bonding) และจะต้องผ่านการทดสอบรอยรั่วที่ความดัน 
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300 PSI จ านวนครีบอยู่ในช่วง 9-12 ครีบต่อนิ้ว และจ านวนแถว 2-4 แถว และผ่านการทดสอบรอยรั่วมา

จากโรงงานผู้ผลิต 

อุปกรณ์จ่ายสารท าความเย็น เป็นแบบอิเลกโทรนิคเอ็กแปนชั่นวาล์ว (Electronic Expansion 

Valve) 

ระบบไฟฟ้า และควบคุม มีสวิทซ์ปิด-เปิดเครื่อง พร้อมทั้งปรับความเร็วพัดลม เป็นชนิดมีสายควบคุม 

(Wired Remote Type) หรือ ชนิดไร้สาย (Wireless Remote Type) ตามท่ีระบุในแบบ 

แผงกรองอากาศเป็นแบบใยสังเคราะห์ สามารถ ถอดล้างท าความสะอาดได้ 

เครื่องส่งลมเย็นแบบปรับปริมาณน้ ายาอัตโนมัติชนิดอื่นๆให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต 

เครื่องปรับอากาศแบบต่อท่อลมทุกรุ่น ต้องจัดให้มีถาดรองน้ าพร้อมฉนวนหุ้มถาดรองน้ า 

อุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิด และการควบคุมจากส่วนกลาง 

อุปกรณ์ควบคุมการเปิดปิด และอุณหภูมิแบบมีสาย (Wired Remote Control) ส าหรับควบคุมการ

ท างานของเครื่องปรับอากาศ Fan Coil Unit แต่ละเครื่องเป็นแบบ Digital ชนิดจอสัมผัส (Touch Screen) 

LCD หรือแบบปุ่มกด (PUSH BUTTON) ซึ่งสามารถสั่งการ และแสดงสถานะภาพของการท างาน เช่น 

อุณหภูมิภายในห้อง, อุณหภูมิ Set point, Speed พัดลม, การแจ้งเตือนการท างาน เป็นต้น 

6.7 ท่อสารท าความเย็น ท่อน ้าทิ้งและอุปกรณ์ 

ท่อสารท าความเย็นใช้ท่อทองแดงอย่างแข็งแบบ แอล(Hard Drawn Type L) และใช้ Pipe Fitting 

ในการเชื่อมต่อท่อสารท าความเย็นด้านก๊าซเย็นกลับ Suction Line ให้หุ้มรอบด้วย Closed Cell 

Elastomeric Thermal Insulation ชนิดไม่ลามไฟ ที่มีความหนา 20 มม. (3/4") หรือตามที่ก าหนดไว้ใน

แบบ อุปกรณ์สามทางแบ่งน ้ายาให้ใช้ผลิตภัณฑ์เดียวกับเครื่องปรับอากาศ มิให้ใช้สามทางฉากทั่วไป 

ท่อน ้าทิ้ง เป็นท่อพี.วี.ซี. ชั้น 8.5 ตาม มอก.17 หุ้มรอบด้วย Closed Cell Elastomeric Thermal 

Insulation ชนิดไม่ลามไฟ ที่มีความหนา 20 มม. (3/4") 

การติดตั้งท่อสารท าความเย็น จะต้องเดินให้ขนานหรือได้ฉากกับตัวอาคาร หรือตามแนวในแบบใน

ส่วนที่ผ่านคานก าแพง หรือพ้ืน จะต้องมีการวางปลอกท่อท่อลอด (Sleeve) ท่อสารท าความเย็นต้องยึดอยู่
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กับอุปกรณ์รองรับอย่างมั่นคงท่อสารท าความเย็นด้านก๊าซเย็นกลับจะต้องสามารถให้น ้ามันหล่อลื่นกลับไปที่

คอมเพรสเซอร์ได้สะดวก ในทุกภาวะของการท างานโดยไม่ต้องติดตั้ง Oil Trap ท่อสารท าความเย็นต้องมี

ขนาดพอเหมาะคือ ให้ค่าความดันตกในท่อไม่เกินกว่าค่าที่ท าให้อุณหภูมิควบแน่นเปลี่ยนไปเกินกว่า 1 -2 C 

หรือมีขนาดตามที่ก าหนดในแบบ 

' ท่อสารท าความเย็นทั้งหมด จะต้องติดตั้งอยู่บนอุปกรณ์รองรับ Support Hanger โดยใช้ประกับ

เหล็กอาบสังกะสี หรือ อลูมิเนียมรัดตัวท่อเข้ากับอุปกรณ์รองรับอย่างม่ันคงทุกระยะไม่เกิน 1.5 เมตร ส าหรับ

ท่อสารท าความเย็น Liquid Line หรือท่อสารก๊าซอัดร้อน Discharge Line นั้นจะต้องมีวัสดุยางหรือ

เทียบเท่าคั่นกลางไว้บริเวณที่รองรับ เพ่ือป้องกันไม่ให้ทองแดงสัมผัสกับอุปกรณ์รองรับ Support Hanger 

ต้องป้องกันไม่ให้น ้าหนักท่อกดทับฉนวนจุดรองรับจนเสียหาย โดยอาจใช้ฉนวนชนิดแข็ง ณ จุด นั้น หรือวิธี

อ่ืน ที่ผู้ว่าจ้างเห็นชอบแล้วใช้แผ่นเหล็กอาบสังกะสีไม่บางกว่าเบอร์ 24 B.W.G. ประกอบหรือหุ้มโดยรอบ 

ภายหลังการเชื่อมระบบท่อสารท าความเย็นแล้ว ให้ท าการทดสอบหารอยรั่วของท่อ ด้วยก๊าซ

ไนโตรเจนที่มีความดันไม่ต ่ากว่า 500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป็นเวลาอย่างน้อย 8 ชั่วโมงโดยที่มีความดันอาจมี

การเปลี่ยนแปลงได้ตามอุณหภูมิที่เปลี่ยนไปแล้งจึงท าการดูดความชื้ํนออกและท าให้เป็นสูญญากาศด้วยปั้ม

ดูดสูญญากาศ Vacuum Pump จนมีความดันประมาณลบ 25 นิ้วปรอท อย่างน้อย 1 ชั่วโมงแล้วจึงเติมสาร

ท าความเย็นเพ่ิมเติมตามมาตรฐานผู้ผลิต 

6.8 ขอบเขตของงานที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า 

ผู้รับจ้างจะต้องเดินสายไฟจาก Safety Switch ไปยัง Condensing Unit แต่ละ Unit และส าหรับ 

Fan Coil Unit ผู้รับจ้างจะต้องเดินสายไฟจาก Junction Box ไปยัง Fan Coil Unit ส าหรับสายควบคุมผู้

รับจ้างระบบปรับอากาศเป็นผู้จัดหาและติดตั้งทั้งหมด (หรือติดตั้งตามแบบรูป) 

พัดลมระบายอากาศทุกชุด ขอบเขตของงานเริ่มจากการติดตั้งสวิทช์ และเดินท่อร้อยสายจากสวิทช์

ไปยัง Junction Box  และเดินสายจาก Junction  Box ไปยังพัดลมระบายอากาศ ตามที่ได้แสดงในแบบ

แปลน (หรือติดตั้งตามแบบรูป) 

ผู้รับจ้างจะต้องประสานงานกับผู้รับจ้างระบบไฟฟ้าในการให้ข้อมูลของก าลังไฟฟ้าจริงของอุปกรณ์ 

ต่าง ๆ เทียบกับก าลังไฟฟ้าตามแบบก่อสร้าง เพ่ือตรวจสอบขนาด Circuit Breaker (หรือติดตั้งตามแบบ

รูป) 
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6.9 การรับประกันการบ ารุงรักษา ( Warrantee ) 

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากชิ้นส่วนที่ช ารุดบกพร่องที่เกิดจากการผลิต 

และการติดตั้งที่ผิดวิธีโดย 

-  คอมเพรสเซอร์ มีอายุการรับประกันไม่น้อยกว่า 5 ปี 

-  ชิ้นส่วนอื่น ๆ มีอายุการรับประกันไม่น้อยกว่า 2 ปี 

 

 ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมช่างผู้ช านาญไว้ส าหรับตรวจสอบ ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 

พัดลมระบายอากาศ และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี อย่าง 2 ครั้งต่อปี และต้องรายการผลการ

ตรวจสอบและการบ ารุงรักษาภายใน 7 วันนับจากวันตรวจสอบทุกครั้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ ตลอดระยะเวลา

การรับประกัน โดยมีรายละเอียดการบ ารุงรักษา ดังนี้ 

  -  ท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศ  ถาดน้ าทิ้ง  และเป่าท่อน้ าทิ้ง แก้ไขฉนวนช ารุด 

  -  ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า (กระแสแรงดัน  สวิทช์ ท่อร้อยสาย) ท าความสะอาดหน้าสัมผัสและระบบไฟฟ้า 

  -  ตรวจเช็คระบบจ่ายลมเย็น  ท าความสะอาดหัวจ่ายและท่อลมกลับ แก้ไขฉนวนช ารุด 

  -  ตรวจเช็ค ล้างและท าความสะอาด FCU, CDU และระบบระบายอากาศ  หล่อลื่นอัดจาระบี 

  -  ตรวจเช็คและเติมปริมาณน้ ายา ทั้งด้าน High และด้าน Low  ให้ได้ตามปริมาณที่ก าหนดของเครื่อง

พร้อมทั้งเช็คกระแสของคอมเพรสเซอร์ 

  -  ตรวจเช็คสภาพ  ตัวปรับเครื่องควบคุมอุณหภูมิและตัวควบคุมอ่ืนๆ SET UP CENTROL CONTROL 

และ SET UP TOUCH SCREEN ให้ใช้งานได้ด ี

  

หากมีการแจ้งซ่อมผู้รับจ้างต้องส่งช่างผู้ช านาญเข้ามาซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ท่ีช ารุดให้สามารถใช้งานได้ 
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หมวดที ่ 7 

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 

7.1 ความต้องการทั่วไป 

เครื่องปรับอากาศชุดหนึ่งๆ ประกอบด้วยเครื่องระบายความร้อน (Condensing Unit) ซึ่งใช้คู่กันกับ

เครื่องเป่าลมเย็น (Fan Coil Unit) ทั้งชุดประกอบมาเสร็จเรียบร้อย จากโรงงานในต่างประเทศหรือประกอบ

ภายในประเทศภายใต้ลิขสิทธิ์ของผลิตภัณฑ์นั้น โดยที่เครื่องระบายความร้อนเป็นแบบระบายความร้อนด้วย

อากาศ (Air-Cooled Condensing Unit)  ซึ่งเมื่อใช้คู่กับเครื่องเป่าลมเย็นตามที่ผู้ผลิตแนะน า และมี

หลักฐานยืนยันแล้วจะต้องสามารถท าความเย็นรวม (Matching Capacity)ได้ตามข้อก าหนดในรายการ

อุปกรณ์ที่สภาวะอากาศเข้าคอล์ยเย็น  (Cooling CoiL)   26.7 CDB, 19.4 CWB (80 FDB, 67 FWB)  และ

อากาศก่อนเข้าคอล์ยร้อน (Condenser Coil) ที่ 35 CDB, 28.3 CWB (95 FDB, 83 FWB) และอุณหภูมิ

น้ ายาทางด้านดูดกลับ (Saturated Suction Temperature) ไม่เกิน 7.2 C (45F) และจะต้องกินก าลังไฟฟ้า

ไม่เกิน 1.13 KW/TON  หรือ EER มากกว่า 10.6 ที่ภาระเต็มพิกัด (full load) หรือที่ภาระการใช้งานจริง 

(actual load) โดยการทดสอบเครื่องปรับอากาศจะต้องทดสอบให้ได้ตามมาตรฐานจากหน่วยงานที่เป็นที่

น่าเชื่อถือทั้งในประเทศและ/หรือต่างๆประเทศ 

7.2 เครื่องระบายความร้อน  (CONDENSING UNIT) 

เครื่องระบายความร้อนจะต้องเป็นเครื่องที่ออกแบบมาส าหรับใช้กับสภาพภูมิอากาศแบบชายทะเล 

โครงสร้างของเครื่องและคอยล์ระบายความร้อนจะต้องได้รับการออกแบบมาให้ทนต่อการกัดกร่อนจากไอ

ทะเล ลักษณะโครงสร้างแบบเป่าลมร้อนขึ้นด้านบนหรือด้านข้าง ประกอบด้วย  Compressor  เป็นแบบ 

Welded Shell Hermetic Type หรือ Semi-Hermetic Type Single or Dual Circuits of 

Refrigeration ใช้กับระบบน้ ายาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระบบไฟฟ้า380 โวลท์ 3 เฟส 50 เฮิร์ท หรือ 220 

โวลท์ 1 เฟส 50 เฮิร์ท ตามที่ก าหนดในแบบโดยห้ามท าการดัดแปลงหรือใช้หม้อแปลง  แปลงแรงด้นไฟฟ้า

อีกทีหนึ่ง รายละเอียดอื่นๆ มีดังต่อไปนี้ 

• Compressor แต่ละชุดต้องติดตั้งอยู่บนฐานที่แข็งแรง และมีลูกยางกันกระเทือนรองรับ 

• ตัวถังเครื่องระบายความร้อน   ท าด้วยเหล็กอาบสังกะสีหรือเหล็กด า พ่นสีกันสนิม และสีภายนอก

อย่างดี ซึ่งทนทานต่อสภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร                
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• พัดลมระบายความร้อนเป็นแบบ Propeller Type หรือ Centrifugal ด้วยมอเตอร์ชนิด Weather 

Proof ใช้กับระบบไฟ 220 โวลท์ 1 เฟส 50 เฮิร์ท 

• แผงระบายความร้อน (Condenser Coil) ท าด้วยท่อทองแดง มีครีบระบายความร้อนท าด้วย 

Aluminum ชนิด Plate Fin Type อัดติดแน่นกับท่อด้วยวิธีกล จ านวนครีบระบายความร้อนไม่น้อยกว่า 12 

ครีบต่อความยาวหนึ่งนิ้วฟุต (12 FIN/INCH) 

อุปกรณ์อ่ืนๆ ในเครื่องระบายความร้อนมีดังนี้ 

• THERMAL OVERLOAD PROTECTION DEVICE FOR COMPRESSOR 

• OVERLOAD PROTECTION FOR FAN MOTOR 

• COMPRESSOR CONTACTOR 

• HIGH PRESSURE SWITCH 

• LOW PRESSURE SWITCH 

• REFRIGERANT FILTER DRIER  

• SIGHT GLASS 

• SUCTION LINE SHUT-OFF VALVES 

• LIQUID LINE SHUT-OFF VALVES  

• HOT GAS LINE SHUT-OFF VALVE (ส าหรับเครื่องขนาดตั้งแต่ 3 ตันความเย็นขึ้นไป) 

• REFRIGERANT CHARGING PORT 

• TIME DELAY RELAY (ส าหรับเครื่องขนาดตั้งแต่ 3 ตันความเย็นขึ้นไป)   

• CRANKCASE HEATER (ส าหรับเครื่องขนาดตั้งแต่ 3 ตันความเย็นขึ้นไป)   
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7.3 เครื่องเป่าลมเย็น  (FAN COIL UNIT) 

เครื่องเป่าลมเย็นแต่ละชุด สามารถส่งลมเย็นได้ไม่น้อยกว่าจ านวนลมที่ระบุไว้ในแบบ และรายการ

อุปกรณ ์

พัดลมเป่าลมเย็นเป็นแบบ  Centrifugal  Blower ลมเข้าได้ 2 ทาง (Dwdi) พัดลมตัวเดียวหรือสอง

ตัวตั้งอยู่บนชาฟท์เดียวกัน มอเตอร์ขับพัดลมที่มีขนาดใหญ่กว่า 1 แรงม้าขึ้นไปต้องมีเครื่องช่วยสตาร์ทแบบ 

Direct-On-Line Starter 

มอเตอร์ขับพัดลมแบบ Direct-Drive หรือผ่านสายพาน มู่เล่ ตัวขับเป็นแบบปรับความเร็วสายพาน

ได้ ตัวพัดลมจะต้องได้รับการตรวจหรือปรับทางด้าน Statically และ Dynamically Balanced มาแล้วจาก

โรงงานผู้ผลิต 

ตัวถังเครื่องเป่าลมเย็นท าด้วยเหล็กอาบสังกะสี หรือเหล็กด าพ่นสีกันสนิม และสีภายนอกอย่างดี  

ภายในตัวเครื่องบุด้วยฉนวน  Neoprene  Coated Fiberglass ถาดรองน้ าทิ้งบุด้วยฉนวนกันความร้อน 

ประกอบมาเสร็จจากโรงงานผู้ผลิต 

แผงคอยล์เย็นเป็นแบบ Direct Expansion Coil ท าด้วยท่อทองแดง มีครีบระบายความร้อนท าด้วย

อลูมิเนียมชนิด Plate Fin Type อัดติดแน่นกับท่อด้วยวิธีกล และแผงคอยล์เย็นแต่ละชุดจะต้องสามารถจ่าย

ความเย็น (Rate of Refrigeration)  ได้ตามขนาดของเครื่องระบายความร้อนแต่ละชุดตามข้อก าหนด      

อุปกรณ์ประกอบของเครื่องเป่าลมเย็นมีดังต่อไปนี้ 

• THERMOSTATIC EXPANSION VALVE และ SOLENOID VALVE (เฉพาะส าหรับเครื่องขนาด

ตั้งแต่ 3 ตันความเย็นขึ้นไป)   

• CAPILLARY TUBE (อาจใช้ส าหรับเครื่องขนาดตั้งแต่ 3 ตันความเย็นลงมา)     

• OVERLOAD PROTECTION FOR FAN MOTOR 

• DRAIN AND DRAIN PAN 

• 25 MM (1 INCH) THICK CLEANABLE TYPE FILTER (ALUMINUM TYPE) 

7.4 การติดตั้งระบบปรับอากาศแบบ SPLIT TYPE SYSTEM 
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การติดตั้งระบบปรับอากาศให้เป็นไปตามแบบส าหรับเครื่องเป่าลมเย็น การติดตั้งอาจเคลื่อนย้ายจุด

ติดตั้งได้ตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของวิศวกร การติดตั้งเครื่องระบายความร้อนให้รองรับทุก

เครื่องด้วยขาเหล็ก มีลูกยางกันกระเทือนรองรับชิ้นส่วนที่เป็นเหล็ก ให้ทาสีกันสนิมและสีทาภายนอกอีก

ชั้นหนึ่ง 

การติดตั้งสวิตซ์เปิด-ปิด และเครื่องควบคุมอุณหภูมิ (Thermostat) ให้ติดตั้งตามจุดที่ก าหนดให้ใน

แบบหรือรายการ ในกรณีที่มีอุปสรรคเกี่ยวกับโครงสร้างของอาคาร ท าให้ไม่สามารถติดตั้งได้ตามจุดที่ก าหนด

ในแบบ ผู้ออกแบบจะเป็นผู้ก าหนดให้ใหม่เวลาท าการติดตั้ง 

การติดตั้งเครื่องเป่าลมเย็นให้มี Vibration Isolators รองรับเพื่อป้องกันการสั่นสะเทือน  

การติดตั้งระบบปรับอากาศ ให้ค านึงถึงเรื่องเสียงเป็นส าคัญด้วย โดยเมื่อเดินเครื่องปรับอากาศ

จะต้องมีเสียงดังไม่เป็นที่รบกวนผู้อาศัยใกล้เคียง 

7.5 ระบบท่อน้ ายา (REFRIGERANT PIPING SYSTEM) 

ระบบท่อน้ ายาใช้ท่อทองแดง (Copper Tube Hard Drawn Type L) หุ้มฉนวน Closed Cell 

Elastomeric หนา20 มม. (3/4 นิ้ว) หรือตามที่ระบุในแบบท่อน้ ายา Suction และ Liquid ให้เดินแยกจาก

กันโดยมี Clamp รัดทุกๆ ระยะท่ีห่างกันไม่เกิน 2.5 เมตร ฉนวนหุ้มท่อส่วนที่รัด Clamp ให้สอดแผ่นสังกะสี

กว้างไม่น้อยกว่า 10cm (4นิ้ว) หุ้มรอบฉนวนก่อนรัด Clamp 

การเดินท่อน้ ายาจะต้องเดินขนานหรือตั้งฉากกับอาคาร ท่อส่วนที่เจาะทะลุตัวอาคารให้ใส่ PIPE 

SLEEVES ทุกแห่งและอุดช่องว่างด้วยวัสดุกันน้ า ท่อน้ ายาและท่อสายไฟที่เดินทะลุขึ้นไปบนดาดฟ้าให้ท าฝา

ครอบหรือก่ออิฐช่องที่ท่อทะลุขึ้นไปเพ่ือกันฝนท่อท้ังหมดที่เดินบนดาดฟ้า ให้รองรับด้วยเหล็กตัว C ขนาด 75 

มิลลิเมตร. X 40 มิลลิเมตร. X 5 มิลลิเมตร. โดยเหล็กรับดังกล่าวต้องอยู่ห่างกันไม่เกิน 2.5 เมตร ความยาว

ของเหล็กรองรับต้องมากพอที่จะรับ CLAMP ยึดท่อทั้งหมดได้ 

ท่อน้ าทิ้ง (Condensate Drain Pipe) ใช้ท่อ PVC (Polyvinyl Chloride Pipe) ตามมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 17-2523 ประเภท 8.5 โดยท าข้อต่อเป็นรูปตัวยู หลังจากที่ต่อท่อจาก Air 

Handling Unit (AHU) หรือ Fan Coil Unit (FCU) เพ่ือดักกลิ่น โดยที่ท่อต่อรูปตัวยูนี้จะต้องมีน้ าขังลึกไม่

น้อยกว่า 2 นิ้ว 
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ฉนวนหุ้มท่อน้ าทิ้ง (Condensate Drain Insulation) ส าหรับท่อขนาดต่าง ๆ จะต้องใช้  Closed 

Cell Elastomeric ขนาดความหนา 20 มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว) หุ้มท่อทั้งในแนวนอนและแนวดิ่งทั้งหมด 

ก่อนการหุ้มฉนวน จะต้องท าความสะอาดผิวนอกของท่อเป็นอย่างดี ไม่มีคราบน้ าปูน สะเก็ดวัสดุอ่ืน

จับติดอยู่ที่จะท าให้ผิวท่อขรุขระ รอยเชื่อมท่ีเป็นคลื่นมากต้องแต่งให้เรียบ 

ใช้กาวตามที่ผู้ผลิตฉนวนชนิดนั้นแนะน า ทาตรงรอยต่อของฉนวนติดให้สนิทไม่มีรอยปริรอยต่อ

จะต้องได้แนวเรียบร้อยไม่เอียงหรือคด ฉนวนที่หุ้มตัวอุปกรณ์ต่างๆ จะทากาวให้ผิวฉนวนติดสัมผัสกับผิว

อุปกรณ์ ไม่ให้มีโพรงอากาศตัดเฉือน และหุ้มทับให้เข้ารูป 

ฉนวนที่หุ้มแล้วจะต้องมีความตึงพอดี ไม่หย่อนหรือตึงจนสังเกตได้ชัด ฉนวนแบบ PREFORMED 

TUBE ที่ใช้ ห้ามไม่ให้มีขนาดที่สวมเข้ากับตัวท่อค่อนข้างหลวม 

ตรงส่วนที่รองรับท่อด้วยที่แขวนท่อ ความยาวของช่วงไม้เนื้อแข็งหรือวัสดุอ่ืนที่มีคุณสมบัติ เทียบเท่า

หรือตามความเห็นของผู้คุมงาน ประกบต่อกันรองส่วนล่างของตัวท่อความหนาเท่ากับฉนวนที่ใช้หุ้มตัวท่อ 

ความยาวของช่วงไม้ตามแนวท่อไม่เกิน 15 ซม. หุ้มทับวงไม้ด้วยฉนวนอีกชั้นหนึ่งโดยรอบ ความหนา

ประมาณ 13 ซม. ความยาวตามแนวท่อให้เลยส่วนที่เป็นไม้ไปข้างละ 30 มิลลิ เมตร รองรับข้างใต้ด้วยแผ่น

สังกะสีหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร. ม้วนเป็นวงครึ่งวงกลม ความยาวตามแนวท่อเท่ากับความยาวของ

ฉนวนที่หุ้มเสริม 

ฉนวนที่เก็บกองไว้ไม่ถูกวิธี เสียรูป ฉีกขาด ผิวถลอก หรือสกปรก จะถูกตัดทิ้งไม่อนุญาตให้น ามาใช้

ในการติดตั้งโดยเด็ดขาด ฉนวนที่หุ้มท่อ และอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว แต่ได้รับความเสียหายมีรอยถลอก รอย

กรีด ฉีกขาดหลายแห่ง เป็นเนื้อที่มากกว่า 5% ของพ้ืนที่ฉนวนส่วนที่ยังมีสภาพดีในบริเวณนั้น ผู้รับจ้าง

จะต้อง เปลี่ยนฉนวนให้ใหม่ และจะไม่อนุญาตให้ท าการปะ ซ่อม หรือหุ้มฉนวนทับอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ใ ห้

ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้ออกแบบ 

รายละเอียดและรูปแสดงการหุ้มฉนวนจะปรากฏในแบบ 

ท่อที่หุ้มฉนวนที่เดินอยู่นอกอาคาร จะต้องหุ้มพันทับด้วยเทป พีวีซี ชนิดไม่มีกาวในตัวอีกชั้นหนึ่ง 

และจะต้องหุ้มพันทับด้วยเทป พีวีซี ชนิดมีกาวในตัว  ความกว้างของเทป 65 มิลลิเมตร. (2 1/2 นิ้ว) หุ้มรัด

เป็นปล่อง ๆ ระยะห่างระหว่างปล้องประมาณ 1 เมตร ตลอดแนวของท่อที่หุ้มฉนวน 

7.6 ระบบควบคุม  (CONTROL SYSTEM) 
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สวิตซ์ปิด-เปิดเครื่องปรับอากาศขนาดเกิน 5 ตัน แต่ละชุดให้ใช้แบบ Push Button Switch พร้อม

ด้วยหลอดสัญญาณ (Pilot Lamp) ชนิด Neon Type เพ่ือแสดง เมื่อมอเตอร์ของเครื่องเป่าลมเย็นท างาน

และเครื่องระบายความร้อนท างานตามล าดับ   ส่วนเครื่องปรับอากาศขนาด 5 ตันและต่ ากว่าการปิด -เปิด

เครื่องปรับอากาศ  ให้ปิด-เปิดโดยใช้สวิตช์ ที่ติดตั้งมากับเครื่องที่มาจากโรงงาน หรือใช้สวิตช์ติดตั้งตามจุดที่

ก าหนดให้ในแบบ 

ระบบควบคุมใช้ระบบไฟฟ้า 24 โวลท์ รายละเอียดเป็นไปตามที่บริษัทผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศ

ก าหนด เครื่องควบคุมอุณหภูมิ (Thermostat) จะต้องมีส่วนที่ตั้งอุณหภูมิซึ่งล๊อกได้ ติดตั้งตามจุดที่ก าหนด 

ระบบปรับอากาศต้องมีระบบควบคุมเชื่อมโยงกัน ( Interlocking System) ระหว่างเครื่องระบายความร้อน

และเครื่องเป่าลมเย็น  เพ่ือป้องกันไม่ให้เครื่องระบายความร้อนท างานเมื่อมอเตอร์พัดลมเป่าลมเย็นไม่ท างาน

หรือเครื่องระบายความร้อนท างานก่อนเครื่องเป่าลมเย็น ในวงจรควบคุมจะต้องมีการใส่ฟิวส์ไว้ด้วย 

7.7 การรับประกันการบ ารุงรักษา ( Warrantee ) 

ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมช่างผู้ช านาญไว้ส าหรับตรวจสอบ ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 

พัดลมระบายอากาศ และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี อย่าง 2 ครั้งต่อปี และต้องรายการผลการ

ตรวจสอบและการบ ารุงรักษาภายใน 7 วันนับจากวันตรวจสอบทุกครั้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ ตลอดระยะเวลา

การรับประกัน โดยมีรายละเอียดการบ ารุงรักษา ดังนี้ 

  -  ท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศ  ถาดน้ าทิ้ง  และเป่าท่อน้ าทิ้ง แก้ไขฉนวนช ารุด 

  -  ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า (กระแสแรงดัน  สวิทช์ ท่อร้อยสาย) ท าความสะอาดหน้าสัมผัสและระบบไฟฟ้า 

  -  ตรวจเช็คระบบจ่ายลมเย็น  ท าความสะอาดหัวจ่ายและท่อลมกลับ แก้ไขฉนวนช ารุด 

  -  ตรวจเช็ค ล้างและท าความสะอาด FCU, CDU และระบบระบายอากาศ  หล่อลื่นอัดจาระบี 

  -  ตรวจเช็คและเติมปริมาณน้ ายา ทั้งด้าน High และด้าน Low  ให้ได้ตามปริมาณที่ก าหนดของเครื่อง

พร้อมทั้งเช็คกระแสของคอมเพรสเซอร์ 

  -  ตรวจเช็คสภาพ  ตัวปรับเครื่องควบคุมอุณหภูมิและตัวควบคุมอ่ืนๆ SET UP CENTROL CONTROL 

และ SET UP TOUCH SCREEN ให้ใช้งานได้ด ี

  

หากมีการแจ้งซ่อมผู้รับจ้างต้องส่งช่างผู้ช านาญเข้ามาซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ช ารุดให้สามารถ

ใช้งานได ้
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หมวดที ่ 8 

พัดลมระบายอากาศ 

8.1 ข้อก าหนดทั่วไป 

8.1.1 พัดลมระบายอากาศต้องเป็นรุ่มมาตรฐาน (Standard Model) ของผู้ผลิตที่ออกแบบมา

ส าหรับใช้กับงาน ต่าง ๆ ตามท่ีระบุในแบบ และมีความสามารถในการระบายอากาศได้ไม่น้อยกว่าข้อก าหนด

ในรายการอุปกรณ ์

8.1.2 Gravity Shutter ใช้ส าหรับพัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง ต้องเป็นแบบที่ทนทานต่อการ

ใช้งานภายนอกอาคารได้เป็นอย่างดี (Weather Proof) ใบปิด-เปิดท าด้วยอลูมิเนียมหลายใบซ้อนกัน

ประกอบอยู่ในโครงเหล็กแข็งแรงปลายใบในส่วนที่ปิดซ้อนกันต้องแนบสนิทสามารถป้องกันลมและฝน

ภายนอกไม่ให้ผ่านเข้าในอาคารได ้

8.1.3 โดยทั่วไปความดังของเสียงจะต้องไม่เกิน 70 dBA (RE 10-12 Watts) ที่ Octave Band 2-8 

และส าหรับพัดลมที่ติดตั้งในลักษณะ Free blow จะต้องดังไม่เกิน 50 dBA (RE 10-12 Watts) ที่ Octave 

Band 2-8 ถ้าหากเสียงดังเกินกว่านี้จะต้องติดตั้งอุปกรณ์เก็บเสียงที่เหมาะสมเพ่ือลดระดับเสียงให้อยู่ในระดับที่
เทียบเท่ากันนี้ 

ถ้าไม่ได้ระบุ เป็นอย่างอ่ืนมอเตอร์ที่ ใช้ขับเคลื่อนพัดลมผ่านชุดสายพานขับเคลื่อนเป็นแบบ 
TEFC,Squirrel  Cage, Induction  Motor ใช้กับระบบไฟฟ้า 380 V/3 Phase/50 Hz. หรือ22 V/1 Phase/50 

Hz. มาตรฐาน IEC, Synchronous  speed  1,450 RPM,  ฉนวนไฟฟ้าเป็นClass B, Rotor  torque  class 

1.3   ส าหรับมอเตอร์ขนาดเล็กกว่า   0.55 KW (3/4 HP)  และ Rotor  torque  class 1.6 ส าหรับมอเตอร์ที่โต
ว่าและเท่ากับ  0.55  KW (3/4 HP), Class of Protection  ไม่ต่ ากว่าIP54,Mounting  arrangement  จะต้อง
เหมาะสมกับลักษณะการติดตั้งพัดลมขนาดของมอเตอร์ (Nameplate KW rating) ของพัดลมที่มีใบพัดแบบ
Backward Curve หรือ  Airfoil จะต้องมากกว่าก าลังที่ต้องการขับพัดลมสูงสุด ( Maximum Brake Power )  
ที่จุดเลือกใช้งานตามที่ระบุไว้ไม่น้อยกว่า15%และส าหรับพัดลมที่มีใบพัดแบบForward Curve ขนาดของ
มอเตอร์จะต้องมากกว่าก าลังที่ต้องการขับพัดลมสูงสุดที่จุดเลือกใช้งานตามที่ระบุไว้ไม่น้อยกว่า 30% 

8.1.4 ชนิดและประเภทของพัดลมให้ยึดในแบบเป็นหลัก ซึ่งชนิดและประเภทของพัดลมจะได้กล่าวใน
หัวข้อถัดไป 
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8.2 พัดลมแบบ Centrifugal 

8.2.1 ตัวถัง (Casing) ท าด้วยเหล็กแผ่น Fan scroll และ Side plate ยึดต่อกันแบบ Lock   seam หรือ 

Weld seam อย่างต่อเนื่องตลอดแนวตะเข็บผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมและพ่นสีภายนอกตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 

8.2.2  ใบพัด  (Fan  Wheel)  เป็นแบบ  Multi-Blades, Backward หรือ Forward Curve ตามที่
ระบุในแบบท าด้วยเหล็กอาบสังกะสีหรืออลูมิเนียมผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ชุด
ใบพัดมีการเสริมความแข็งแรงไม่บิดเสียรูปเนื่องจากการเร่งความเร็ว (Acceleration) และแรงดันอากาศ 
ใบพัดต้องได้รับการปรับสมดุลทั้งในขณะหยุดนิ่ง และขณะหมุน (Statically and Dynamically balanced) 
มาจากโรงงานผู้ผลิต 

8.2.3 เพลาพัดลมท าด้วยเหล็กกล้า สามารถทนต่อการใช้งานได้ดีที่ความเร็วรอบต่าง ๆ จนถึง 2 เท่าของ
ความเร็วรอบสูงสุดที่ เลือกใช้งาน 

8.2.4 ตลับลูกปืน  (Bearing)  เป็นชนิด  Ball  Bearing  หรือ  Roller Bearing แบบ Self-
Alignment  มีอายุการใช้งานเฉลี่ย  ไม่น้อยกว่า   200,000   ชั่วโมง   (Average Bearing  Life)  การอัด
จาระบีสามารถท าได้โดยง่าย  ตลับลูกปืนที่อยู่ภายในตัวพัดลม หรือมีท่อลมปิดมิดชิดต้องต่ออัดจาระบี  
(Grease  fitting)  ออกมายังจุดที่สามารถเข้าถึงได้สะดวก ต าแหน่งตลับลูกปืนของพัดลมที่ใช้ดูควันหรือไอน้ า
จากห้องครัวจะต้องอยู่ด้านตรงข้ามปากทางดูดอากาศเข้า 

8.2.5 ความเร็วลมที่ออกจากปากพัดลม (Fan outlet)  ต้องไม่เกิน 10 เมตรต่อ วินาที (2,000 ฟุตต่อนาท)ี 

8.2.6 ตัวถังพัดลมต้องมีรูระบายน้ าที่อาจขังสู่ภายในและมีปลั๊กอุดไว้ 

8.2.7 ถ้าไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน  พัดลมจะถูกขับโดยผ่านชุดสายพานและมู่เล่ย์ชนิดปรับร่องได้มีฝา

ครอบสายพาน( Belt Guard ) ชนิดที่สามารถวัดความเร็วรอบพัดลมได้โดยไม่ต้องถอดออกมอเตอร์และฝา

ครอบสายพานจะต้อง ติดตั้งอยู่บนโครงยึดอันเดียวกับฐานพัดลม 

8.2.8 พัดลมขนาดเล็กที่สามารถส่งลมได้ไม่เกิน  800  ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที  ให้เลือกชุดขับเคลื่อน

พัดลมเป็นDirect-Drive ตามที่ก าหนดในแบบ   Vibration  Isolator  ใช้แบบยาง Acoustic Pad  ความ

หนาไม ่น้อยกว่า 9 มิลลิเมตร (3/8 นิ้ว) หรือ Rubber-In-Shear 

8.2.9 Vibration Isolator   ของพัดลมขนาดใหญ่เป็นแบบสปริงชนิดมี   Acoustic pad   รองและ

ให้ Static deflectionไม่น้อย กว่า 19 มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว) เมื่อรับน้ าหนักไม่เกิน Maximum Load ตาม
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ค าแนะน าของผู้ผลิตที่ตัวถังพัดลมขนาดใหญ่ต้องมี Access Door ไว้ส าหรับเปิดออกตรวจสอบและท าความ

ภายในพัดลมได้โดยไม่ต้องถอดท่อลม 

8.2.10 ในต าแหน่งใกล้พัดลมมากที่สุดปากพัดลม (Inlet และ Outlet) ที่ไม่ต่อกับท่อลมต้องใส่

ตะแกรงเหล็ก (Screen) ชนิดไม่เป็นสนิม ขนาดช่องของตะแกรงไม่เล็กกว่า 19 มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว) และไม่

ใหญ่กว่า 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) 

8.3 พัดลมแบบ Propeller 

8.3.1 ใบพัดลมและโครงท าด้วยเหล็ก อลูมิเนียมหรือพลาสติกทนความร้อน ประกอบและผ่าน

กรรมวิธีป้องกันสนิมมาจากโรงงานผู้ผลิต ถ้าติดตั้งในบริเวณที่มีลักษณะเป็นส านักงานที่ต้องการความ

สวยงาม จะต้องเป็นรุ่นที่ออกแบบมาให้รูปร่างที่สวยงาม 

8.3.2 Gravity Shutter ติดตั้งไว้ที่ด้านลมออก ขณะพัดลมหยุดหมุนสามารถปิดได้สนิทเป็นแบบ 

Multiblade Gravity Shutter 

8.3.3 พัดลมที่ติดตั้งยึดกับผนังอาคารต้องมีแผ่นยางรองโดยรอบระหว่างโครงพัดลมกับผนังความ
หนาของยางรองไมน่้อยกว่า 3 มิลลิเมตร (1/8 นิ้ว) 

8.3.4 ใบพัดลมต้องม ีWire Guard ป้องกันอันตรายยึดติดกับโครงพัดลมทางด้านดูดอากาศเข้า 

8.4 พัดลมแบบ Ceiling Fan 

8.4.1 ใบพัดเป็นแบบ Propeller หรือ Centrifugal พร้อมทั้งมี Outlet Gravity Damper 

 8.4.2 พัดลมต้องเป็นชนิดที่ออกแบบมาส าหรับติดตั้งที่ฝ้าเพดานโดยเฉพาะ   และสามารถถอดออกซ่อม

ได้โดยไม่ต้องเปิด ช่องบริการ 

   8.4.3 มีสมรรถนะใกล้เคียงที่สุดกับที่ก าหนดไว้ในแบบทั้งประมาณลม  และ  Static Pressure รวมทั้ง

ต้องมีระดับเสียงอยู่ใน เกณฑ์ต่ าเหมาะสมกับบริเวณท่ีใช้งานด้วย 

8.4.4 การปิด-เปิดพัดลม เป็นแบบสวิทซ์ท่ีมีไฟแสดง 
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8.5 พัดลมแบบ Axial Flow Direct Drive 

8.5.1 ตัวถัง  (Casing)  ท าด้วยอลูมิเนียมหรือเหล็กผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมและพ่นสีภายนอกตาม
มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 

8.5.2 ใบพัดลมเป็นแบบ  Mixed  flow  หรือ  Air  Foil  ท าด้วยอลูมิเนียมหรือเหล็กได้รับการปรับ
สมดุลทั้งทาง Static และ Dynamic มาจากโรงงานผู้ผลิต 

8.5.3 การขับเคลื่อนใบพัดเป็นแบบ  Direct  drive  มอเตอร์ตามมาตรฐาน (Standard Model)  
ของผู้ผลิต 

8.5.4 Vibration Isolator เป็นแบบสปริง 

8.5.5 พัดลมส่วนที่ต่อกับท่อลมให้ต่อด้วย  Flexible  Duct  Connector  ไว้ในต าแหน่งใกล้พัดลม
มากที่สุด 

8.6 พัดลมแบบ Roof Ventilator 

8.6.1 ตัวถัง (Casing) ท าด้วยอลูมิเนียมหรือเหล็กผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิม และพ่นสีภายนอกตาม
มาตรฐานผู้ผลิต ตัววัสดุที่ใช้ท าพัดลมทุกชิ้นต้องทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ 

8.6.2 ใบพัดเป็นแบบ Propeller หรือ Centrifugal, Multi-Blades, Backward หรือ Forward 
Curve ดังที่ระบุในแบบ ท าด้วยเหล็กอาบสังกะสีหรืออลูมิเนียมผ่านกรรมวิธีการป้องกันสนิมตามมาตรฐาน
โรงงานผู้ผลิตชุดใบพัดมีการเสริมความแข็งแรงไม่บิดเสียเนื่องจากการเร่งความเร็ว (Acceleration) และ
แรงดันอากาศใบพัดต้องได้รับการปรับ สมดุลทั้งทาง Static และ Dynamic 

8.6.3 ขับเคลื่อนโดยใช้สายพานหรือต่อโดยตรง ความเร็วรอบมอเตอร์ไม่เกิน 1,500 รอบต่อนาที 
หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต มีอุปกรณ์ป้องกันการรั่วที่เพลา (Motor Compartment Isolator And Shaft 
Seal) 

8.6.4 ชุดพัดลมจะต้องติดตั้งอยู่บนฐาน หรือแท่นคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเหมาะสมกับตัว   พัดลม 
ความสูงของฐานหรือขอบไม่น้อยกว่า 100 มม. หรือ 4 นิ้ว ฐานของพัดลมจะต้องวางลงบนแท่นโดยมีแผ่น
ยางรองขอบนอกอุดด้วยสารกันน้ าซึม 

8.6.5 Gravity Shutter ติดตั้งในแนวนอน ท าด้วยอลูมิเนียม 
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 8.6.6 ขอบกันน้ า (Roof Curb) , ตะแกรง (Screen) , อุปกรณ์เปิดปิด (Motorized Or Self 
Acting) , ช่องเพ่ือการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ (Louvered Damper Accessibility) เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต 

8.7 พัดลมส าหรับ Smoke Extract 

8.7.1 ชนิดของพัดลมเป็นไปตามท่ีระบุในแบบ 

8.7.2 การขับเคลื่อนพัดลมให้ใช้ชนิด Direct Drive เท่านั้น 

8.7.3 มอเตอร์ที่ใช้จะต้องเป็นชนิด Insulation Class H สามารถใช้งานที่อุณหภูมิ 250C เป็นเวลา 
2 ชั่วโมง ตาม BS. Standard 7346 Class B 
 

8.8 การรับประกันการบ ารุงรักษา ( Warrantee ) 

ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมช่างผู้ช านาญไว้ส าหรับตรวจสอบ ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา พัดลมระบาย

อากาศ และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี อย่าง 2 ครั้งต่อปี และต้องรายการผลการตรวจสอบและการ

บ ารุงรักษาภายใน 7 วันนับจากวันตรวจสอบทุกครั้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ ตลอดระยะเวลาการรับประกัน โดย

จะต้องตรวจเช็ค ล้างและท าความสะอาด , เป่า BLOWER , หล่อลื่นอัดจาระบีอุปกรณ์ทางกล , ท าความ

สะอาดหน้าสัมผัสและระบบไฟฟ้า ให้ใช้งานได้ด ี

  

หากมีการแจ้งซ่อมผู้รับจ้างต้องส่งช่างผู้ช านาญเข้ามาซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ช ารุดให้สามารถ

ใช้งานได้ 
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หมวดที่  9 

ระบบส่งลมและอุปกรณ์ 

9.1 ความต้องการทั่วไป  

9.1.1 ท่อลมโดยทั่วไปประกอบขึ้นจากแผ่นเหล็กชุบสังกะสีที่ผลิตได้ตามมาตรฐาน มอก. 50 -2548 
ความหนาของแผ่นสังกะสีที่ ระบุใช้ตามขนาดเบอร์เกจตาม SMACNA (U.S. Gage) ผู้รับจ้างสามารถเลือกใช้
แผ่นสังกะสีตามมาตรฐานอื่นได้แต่ต้อง เทียบให้ได้ความหนาไม่ต ่ากว่าที่ระบุในตารางข้างล่างนี้    

 

Gage No.   ความหนาของแผ่นเหล็ก   มวลเฉลี่ยของสังกะส ี

อาบสังกะสี (Normainal Thickness)  ที่เคลือบ 

มิลลิเมตร     กรัมต่อตารางเมตร 

16    1. 60       275 

18    1.30      275   

20    1.00       220   

22    0.85      220   

24    0.70       220   

26    0.55     220   

28    0.45       220   

30    0.40       220  

ยกเว้นท่อลมบางประเภทที่ใช้งานแล้วแต่กรณี ให้ใช้วัสดุตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของท่อลมนั้น ๆ 
ความหนาของแผ่น สังกะสี (U.S. Gage) ที่ใช้ประกอบท่อลมขนาดต่างๆ รวมถึงวิธีการประกอบและการ
ติดตั้งให้เป็นตามที่ระบุไว้ในแบบ และ รายละเอียดการติดตั้ง (Typical Detail) และรายละเอียดส่วนใดที่
ไม่ได้ระบุไว้ในแบบหรือในรายละเอียดจะต้องเป็นไปตาม มาตรฐานของ SMACNA และหรือ ASHRAE  
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9.1.2 วิธีการประกอบท่อลมให้ยึดถือหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

   - ท่อลมจากเครื่องส่งลมเย็น (Air Handling Unit), Fan Coil Unti แบบ Double Skin, พัดลม
ระบายอากาศ ศูนย์กลาง (Central Unit), ท่อลมจากชุดเติมอากาศบริสุทธิ์ (Outdoor Air Unit) ให้
ประกอบกันโดยใช้หน้าแปลน มี Seal ยางบริเวณรอบต่อและขันประกอบด้วย Bolt & Nut  

- ท่อลมจาก Fan Coil Unit Single Skin ธรรมดา และพัดลมระบายอากาศเฉพาะห้อง (Individual 
Unit)  ให้ ประกอบกันโดยวิธี Drive Slip ตามมาตรฐาน SMACNA  

- ให้ตรวจสอบขนาด และแนวทางการเดินท่อลมให้สอดคล้องกับงานติดตั้งในระบบอ่ืน ๆ และ
จะต้องท าการ แก้ไขเม่ือเกิด ปัญหาขัดแย้ง โดยใช้วิธี Equal Friction Duct Sizing  

- ข้อโค้งงอต้องเป็นแบบ Full Radius และมีรัศมีความโค้งของท่อด้านในไม่น้อยกว่า 0.75 เท่าของ
ความกว้าง   ท่อลม ถ้าไม่ สามารถท าได้เนื่องจากสถานที่ติดตั้งจ ากัด ให้ใช้ข้องอหักฉาก (Square Elbow) มี 
Turning Vane ตามรายละเอียดที่ระบุ ไว้ในแบบ ข้อโค้งงอของท่อลมกลม (Round Duct) อาจใช้ Round 
Flexible Duct ขนาดเดียวกันแทนได้  

- ท่อลมที่เดินทะลุผ่านพ้ืนหรือก าแพงต้องมีวงกบ (Duct Sleeve) ท าด้วย Rigid Fiberglass เนื้อ
แข็งหรือ PU Foam เนื้อแข็ง หนาไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว) หน้ากว้างเท่ากับความหนาพ้ืนหรือ
ก าแพงและอุดช่องว่างด้วยวัสดุทนไฟพร้อมทั้ง มีกรอบปิดทั้งสองด้าน  

- ท่อลมที่ไม่ได้หุ้มฉนวน และปรากฎแก่สายตาต้องทาสีตามรายละเอียดในหมวดการทาสีป้องกัน
การผุกร่อน และรหัสสี  

- รอยต่อท่อลมตามแนวขวาง (Transverse Joint) ทั้งหมดจะต้องอุดตลอดแนวด้วยวัสดุทนไฟ
ภายนอก และ/หรือ ภายในท่อ ลม  

- สกรู (Screw) สลักเกลียว (Bolt) น๊อต (Nut) และหมุดย ้า (Rivet) ที่ใช้กับงานท่อลมจะต้องท าด้วย
วัสดุ ปลอดสนิม หรือชุบ ด้วยสังกะสีหรือแค๊ดเม่ียม  

- ให้ผู้รับจ้างติดตั้ง Flow Measuring Port พร้อม Plug ไว้ส าหรับสอด Pitot Tube เพ่ือใช้ในการ
วัด Air Flow Port ดังกล่าว จะต้องติดตั้งอยู่ทุกทางแยกที่ส าคัญของท่อลม เช่น ที่ท่อแยกออกจาก Main 
Plenum หรือที่ท่อ Sub Branch ที่แยกจาก Main Brain ที่ท่อ Main Branch แยกจากท่อ Main System 

- ระบบท่อลมด้านจ่ายและด้านกลับต้องมีการรั่วของลมไม่เกิน 1% ของอัตราไหลของลมทั้งหมด ที่
ความดันคร่อมท่อลม 500 ปาสคาล  
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- การต่อเชื่อมท่อลมตามแนวขวาง (Transverse Joint) ต้องต่อเชื่อมกันด้วยหน้าแปลน และมี
ปะเก็นป้องกันการรั่ว  

- การต่อเชื่อมท่อลมตามแนวยาวของท่อลม (Longitudinal Joint) ต้องซีลด้วยวัสดุป้องกันการ
รั่วซึมตลอดความยาวท่อ  

9.2 Duct Classification 

การเลือกระดับชั้นท่อลมจะขึ้นอยู่กับความดันสถิตย์ที่ใช้งาน ตามมาตรฐาน SMACNA ซึ่งในการใช้งานจะ
แบ่งออกเป็น  2 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 

   - ท่อลมความดันต ่า (Low Pressure Duct) โครงสร้างการประกอบท่อลมความดันต ่าจะใช้งานที่
ความดันไม่เกิน 50 mm. (2 inches) น ้า  

- ท่อลมความดันปานกลาง (Medium Pressure Duct) โครงสร้างการประกอบท่อลมความดันปาน
กลางจะใช้งานที่ช่วงความดันระหว่าง 50 mm. (2 inches) น ้าถึง 100 มม.(2 นิ้ว ถึง 4 นิ้ว) น ้า อัตราลมรั่ว
ไม่เกิน 0.28 CMM (10 cfm) ต่อความยาวท่อลม 30 ม. (100 ฟุต) ที่ความดันทดสอบ 100 มม. (4 นิ้ว)  

9.3 ประเภทของท่อลม  

ท่อลมแบ่งตามลักษณะการประกอบ และลักษณะการใช้งานได้ 6 ประเภทดังนี้ 

   - ท่อลมชนิดเหลี่ยม (Rectangular Duct)  

- ท่อลมชนิดวงกลมและชนิดวงรี (Round and Oval Duct)  

- ท่อลมอ่อนชนิดกลม (Flexible Round Duct)  

- ท่อลมส าหรับระบายอากาศจาก Hood ของห้องครัว (Kitchen Exhaust Duct)  

- ท่อลมส าหรับระบายอากาศจากพ้ืนที่ที่มีความกัดกร่อน (Corrosion Exhaust Duct) 

รายละเอียดของท่อลมแต่ละประเภทให้เป็นไปตามข้อก าหนดต่อไปนี้ 

ท่อลมชนิดเหลี่ยม  

ก. ท่อลมโดยทั่วไปเป็นท่อลมรูปสี่เหลี่ยม ประกอบขึ้นจากแผ่นเหล็กเรียบอาบสังกะสี รอยตัดรอย
พับที่ท าให้สังกะสี ที่อาบไว้แตกหลุดจะต้องทาทับด้วย Zinc Chromate และสีทาภายนอก  
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ข. ท่อลมสี่เหลี่ยมที่มีด้านใหญ่สุดเกินกว่า 300 มิลลิเมตร (12 นิ้ว) จะต้องท า Cross-Break และทุก
ทางแยกของท่อ ลม (Branch Duct) จะต้องติดตั้ง Splitter Damper หรือ Opposed Blade Volume 
Damper ณ จุดแยกท่อ  

ค.ท่อลมจะต้องประกอบเป็ยท่อลมส าเร็จรูปมาจากโรงงาน (Factory Fabrication) อนุญาตให้ท่อ
ลมขึ้นรูปและประกอบหน้างานได้เพียงจ าเป็นเท่านั้น 

ท่อลมชนิดกลมและชนิดวงรี  

ก. ท่อลมโดยทั่วไปเป็นท่อลมรูปวงกลมหรือวงรี ประกอบขึ้นจากแผ่นเหล็กเรียบอาบสังกะสี รอยตัด
รอยพับที่ท าให้ สังกะสีที่อาบไว้แตกหลุดจะต้อง ทาทับด้วย Zinc Chromate และสีทาภายนอก  

ข. ท่อลมจะต้องประกอบเป็นท่อลมส าเร็จรูปมาจากโรงงาน (Factory Fabrication)  

ค. ท่อลมกลมหรือท่อวงรีที่เลือกใช้มี 2 ประเภทแบ่งตามลักษณะของตะเข็บท่อลมคือ  

- ท่อลมที่มีตะเข็บตามแนวยาว (Longitudinal Seam)  

- ท่อลมที่มีตะเข็บเป็นรูปขดเกลียว (Spiral Seam)  

การเลือกใช้การประกอบตะเข็บลักษณะใดจะระบุไว้ในแบบ และรายละเอียดส่วนใดที่ไม่ได้ระบุไว้ 
ในแบบหรือ รายละเอียดให้ถือว่าเป็นท่อลมที่มีตะเข็บเป็นรูปขดเกลียว  

ง. รอยต่อระหว่างท่อลมแต่ละท่อนจะต้องให้เรียบร้อย โดยให้แนวตะเข็บของท่อลมดูต่อเนื่องกัน  

จ. รอยต่อท่อลมระหว่างท่อลมอ่อนชนิดกลมกับท่อลมชนิดกลม จะต้องท าการติดตั้งตามที่ แสดงใน 
แบบ รายละเอียด หรือใช้อุปกรณ์ข้อต่อท่อลมที่ผลิตขึ้นส าหรับใช้ต่อท่อลมอ่อนชนิดกลมโดย เฉพาะจาก
ผู้ผลิตท่อลม อ่อนชนิดกลม และติดตั้งตามค าแนะน าของผู้ผลิต  

ท่อลมอ่อนชนิดกลม 

  ก. ท่อลมอ่อนชนิดกลมจะต้องประกอบส าเร็จรูปมาจากโรงงาน โดยประกอบขึ้นจากแผ่นอลูมิเนียม 
ฟอยล์ชนิดที่ไม่ ติดไฟ มีความหนาแผ่นละไม่น้อยกว่า 17 ไมครอน จ านวน 2 แผ่น ประกบติด กันโดยมีโพลี
เอสเตอร์ และกาวเป็น ตัวประสาน โดยมีความหนารวมไม่น้อยกว่า 50 ไมครอน, ส าหรับท่อลมที่จ่ายห้อง 
Exam จะต้องเป็นชนิด Rigid Flexiable Duct ผิวด้านในเรียบประกอบขึ้นจาก Aluminium Shot   

ข. ท่อลมชนิดนี้จะต้องสามารถคงรูปอยู่ได้โดยมีโครงลวดสปริงที่เคลือบด้วยสารกันสนิม  
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ค. ท่อลมจะต้องสามารถทนความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 750 ปาสคาล (3 นิ้ว) และมีอุณหภูมิใช้
งานอยู่ในช่วง 0-120 C (0-240 F) 

ท่อลมส าหรับระบายอากาศจาก Hood ของห้องครัว (Kitchen Exhaust Duct)  

ก. ท่อลมโดยทั่วไปมีรูปร่าง และแนวทางการวางท่อเป็นไปตามแบบและรายละเอียด  

ข. ห้ามไม่ให้เชื่อมต่อท่อลม ส าหรับระบายอากาศจาก Hood ของห้องครัวเข้ากับท่อระบายอากาศ  
อ่ืน ๆ  

ค. ท่อลมประกอบขึ้นรูปจากแผ่นเหล็กด ามีความหนาอย่างน้อย 2 มิลลิเมตร (0.08 นิ้ว) รอยต่อ
ตะเข็บตามแนวยาว (Longitudinal Seam) ให้ใช้วิธีเชื่อมเท่านั้น ส าหรับรอยต่อของท่อลมแต่ละท่อนให้ใช้
การต่อแบบหน้าแปลน (Flange Connection) โดยต้องท าการอุดรอยต่อให้ทั่วไม่ให้เกิดการรั่วซึมเข้าหรือ
ออกของอากาศ  

ง. การวางแนวท่อลมประเภทนี้ให้มีความลาดเอียงไม่น้อยกว่า 1:500 และที่จุดต ่าสุดของท่อลม 
โดยเฉพาะบริเวณ ปลายด้านล่างของท่อลมแนวดิ่งให้ติดตั้งท่อ Drain ไขมันทิ้ง โดยท่อ Drain ใช้ วัสดุท่อ
เหล็กชุบสังกะสีขนาดไม่ น้อยกว่า 65 มิลลิเมตร (2 1/2”) และให้มี Ball Valve ขนาดเท่ากับท่อติดตั้งอยู่
ด้วยเพื่อเปิด-ปิด  

ท่อลมส าหรับระบายอากาศจากพื้นที่ที่มีความกัดกร่อน (Corrosion Exhaust Duct)  

ก. ท่อลมโดยทั่วไปประกอบขึ้นจากแผ่นเหล็กเรียบอาบสังกะสี รอยตัดรอยพับที่ท าให้สังกะสีที่อาบ
ไว้แตกหลุด จะต้องทาทับด้วย Zinc Chromate และสีทาภายนอก  

ข. ท่อลมสามารถประกอบขึ้นรูปที่หน่วยงานก่อสร้าง (On Site Fabrication) หรือสามารถประกอบ 
ส าเร็จรูปมาจาก โรงงาน (Factory Fabrication)  

ค. ถ้าท่อลมที่ใช้เป็นท่อลมกลม หรือท่อวงรีสามารถเลือกท่อลมกลมที่ใช้ได้ 2 ประเภท โดยแบ่ง ตาม
ลักษณะของ ตะเข็บท่อลมคือ  

- ท่อลมที่มีตะเข็บตามแนวยาว (Longitudinal Seam)  

- ท่อลมที่มีตะเข็บเป็นรูปขดเกลียว (Spiral Seam)  

การเลือกใช้การประกอบตะเข็บลักษณะใดจะระบุไว้ในแบบ และรายละเอียดส่วนใดที่ไม่ได้ระบุไว้ 
ในแบบหรือ รายละเอียดให้ถือว่าเป็นท่อลมที่มีตะเข็บเป็นรูปขดเกลียว  
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ง. ท่อลมที่จัดเข้าอยู่ในประเภทนี้ให้พ่นทับด้วยสีตามที่ระบุไว้ในหมวดที่ว่าด้วย "ผิววัสดุที่อยู่ใน 
บริเวณท่ีมีผุกร่อน สูง" โดยให้ทาทั้งผิวด้านนอก และผิวด้านใน  

จ. ท่อลมของพ้ืนที่ที่มีไอน ้าหรือความชื้นให้ใช้ท่อสเตนเลส  

9.4 ฉนวนหุ้มท่อลม (Duct Insulation) 

โดยฉนวนหุ้มท่อลมต้องเป็นไปตามที่ระบุในแบบ ข้อก าหนดในส่วนนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดของ
วัสดุที่ใช้ท าเป็นฉนวน และรายละเอียดของการติดตั้งฉนวนเข้ากับท่อลมดัง รายละเอียดต่อไปนี้  

  วัสดุของฉนวนหุ้มท่อลม  

ก. ฉนวนใยแก้วส าหรับหุ้มภายนอกท่อลมเย็นทั่วไป ให้มีคุณสมบัติดังนี้ 

    - ความหนาไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร (1  นิ้ว) 

 - ความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 32 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (2.0 ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต) 

 - ไม่ติดไฟ 

  - มีค่าสัมประสิทธิ์การน าความร้อนไม่เกิน 0.038 W/mK (0.27 Btu.in/ft2.h.F) ที่อุณหภูมิ
เฉลี่ย 32 C (90 F)  

- ฉนวนใยแก้วจะต้องยึดติดอยู่กับ Aluminium Foil โดยใช้กาวชนิดไม่ติดไฟ (เมื่อแห้ง) 
Aluminium Foil จะต้องประกอบด้วย แผ่นฟอยล์ด้านนอก, กระดาษดร๊าฟ, เส้นใย   ไฟเบอร์กล๊าสเสริมแรง 
(mesh reinforcement) และแผ่นฟอยล์ด้านใน ส่วนประกอบทั้งหมดจะยึดติดกันโดย Adhesive ตาม
กรรมวิธี ของแต่ละการผลิต อลูมิเนียมฟอยล์ที่ผลิตเสร็จ จะต้องมี คุณสมบัติเทียบเท่าได้ไม่ต ่ากว่า ACI 
Sisalation 431 หรือ Flame Stop 524  

ข. ฉนวนใยแก้วส าหรับหุ้มท่อลมอ่อนชนิดกลม ให้มีคุณสมบัติดังนี้ 

- ความหนาไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร (1  นิ้ว)  

- ความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 16 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (1.0 ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต)  

- ไม่ติดไฟ  

- มีค่าสัมประสิทธิ์การน าความร้อนไม่เกิน 0.038 W/mK (0.27 Btu.in/ft2.h.F) ที่อุณหภูมิ
เฉลี่ย 32 C (90 F)  
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- ฉนวนใยแก้วจะต้องยึดติดอยู่กับ Aluminium Foil โดยใช้กาวชนิดไม่ติดไฟ (เมื่อแห้ง) 
Aluminium Foil จะต้องประกอบด้วย แผ่นฟอยล์ด้านนอก, เส้นใยไฟเบอร์กล๊าสเสริมแรง และแผ่นฟิล์มโพ
ลีเอสเทอร์ ส่วนประกอบทั้งหมดจะยึดติดกันโดยขึ้นกับแต่ละกรรมวิธีการผลิต อลูมิเนียมฟอยล์ที่ผลิตเสร็จ 
จะต้อง มีคุณสมบัติเทียบเท่าได้ไม่ต ่ากว่า U.L. อเมริกาที่เก่ียวข้องหรือเทียบเท่า  

ค. ฉนวนยางสังเคราะห์ที่มีเซลปิด (Closed Cell Elastomeric Insulation) ให้มีคุณสมบัติดังนี้ 

  - ความหนาไม่น้อยกว่า 9 หรือ 12 หรือ 25 มิลลิเมตร (3/8 หรือ 1/2 หรือ 1 นิ้ว) ตามที่
ระบุในแบบ  

- ความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 48 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (3 ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต)  

- ไม่ลามไฟ ทดสอบตามมาตรฐาน U.L. หรือ ASTM ที่เก่ียวข้องหรือเทียบเท่า 

- มีค่าสัมประสิทธิ์การน าความร้อนไม่เกิน 0.038 W/mK (0.27 Btu.in/ft2.h.F)  

- ช่วงอุณหภูมิใช้งาน 5 C ถึง 85 C 

- ฉนวนยางสังเคราะห์แบบมีกาวพร้อมฟอยด์ 1 ด้าน สามารถหุ้มได้ทัง้ภายนอก และภายใน
ท่อตามท่ีระบุในแบบ  

ง. ฉนวนหุ้มท่อระบายควันจากครัวให้มีคุณสมบัติดังนี้ 

   ทางเลือกท่ี 1  

- เป็นแผ่นใยแก้วชนิด Hi-Temperature ที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 75 มิลลิเมตร (3 นิ้ว)  

- ความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 32 kg/m3 (2 lb/ft3)  

- ไม่ติดไฟ  

- ค่าสัมประสิทธิ์การน าความร้อนไม่เกิน 0.080 W/mK ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 200 C (0.55 
Btu.in/ft2.F.hr ที่อุณหภูมิเฉลี่ย 390 F)  

- ฉนวนใยแก้วจะต้องยึดติดกับ Aluminium Foil โดยใช้กาวชนิดไม่ติดไฟ (เมื่อแห้ง) 
Aluminium Foil จะต้องประกอบด้วย แผ่นฟอยล์ด้านนอก, กระดาษดร๊าฟ, เส้นใย   ไฟเบอร์กล๊าสเสริมแรง 
และแผ่น ฟอยล์ด้านใน ส่วนประกอบทั้งหมดจะยึดติดกันโดย Adhesive ตามกรรมวิธีของแต่ละการผลิต 
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อลูมิเนียมฟอยล์ที่ผลิตเสร็จจะต้องมีคุณสมบัติเทียบเท่าไม่ต ่ากว่า ACI Sisalation 431 หรือ Flame stop 
524  

ทางเลือกท่ี 2  

- เป็นแผ่น Calcium Silicate ที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 40 มิลลิเมตร (1 1/2 นิ้ว)  

- ความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 200 kg/m3 (12.5 lb/ft3)  

- ไม่ติดไฟ  

- ค่าสัมประสิทธิ์การน าความร้อนไม่เกิน 0.070 W/mK (10.48 Btu.in/ft2.F.hr)  

- แผ่น Calcium Silicate จะต้องยึดติดกับ Aluminium Foil โดยใช้กาวชนิดไม่ติดไฟ (เมื่อ
แห้ง) Aluminium Foil จะต้องประกอบด้วย แผ่นฟอยล์ด้านนอก, กระดาษดร๊าฟ, เส้นใยไฟเบอร์กล๊าส 
เสริมแรง และแผ่นฟอยล์ด้านใน ส่วนประกอบทั้งหมดจะยึดติดกันโดย Adhesive ตามกรรมวิธีของแต่ ละ
การผลิต อลูมิเนียมฟอยล์ที่ผลิตเสร็จจะต้องมีคุณสมบัติเทียบเท่าไม่ต ่ากว่า ACI Sisalation 431 หรือ 
Flame stop 524  

การติดตั้งฉนวนหุ้มท่อลม  

ก. ท่อส่งลมเย็นและท่อลมกลับทั้งหมดให้หุ้มด้วยฉนวนตามวิธีการติดตั้งแบบต่าง ๆ ดังนี้ 

    - ในกรณีที่ใช้ช่องฝ้าเพดานเป็นทางลมกลับ ท่อส่งลมเย็นให้หุ้มภายนอกด้วยฉนวนยาง
สังเคราะห์ที่มีเซลปิด หนา 25 มิลลิเมตร (1นิ้ว) หรือฉนวนใยแก้วหนา 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) 

 - ในกรณีที่ไม่ใช้ช่องฝ้าเพดานเป็นทางลมกลับ ท่อส่งลมเย็นให้หุ้มภายนอกด้วยฉนวนยาง
สังเคราะห์ที่มีเซลปิดหนา 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) หรือฉนวนใยแก้วหนา 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว)  

- ในกรณีท่อส่งลมเย็นอยู่ในห้องที่ปรับอากาศ ท่อส่งลมเย็นให้หุ้มภายนอกด้วยฉนวนยาง
สังเคราะห์ที่มีเซลปิดหนา 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) หรือฉนวนใยแก้วหนา 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) 

- ในกรณีท่อส่งลมเย็นอยู่ในห้องที่ไม่ปรับอากาศ ท่อส่งลมเย็นให้หุ้มภายนอกด้วยฉนวนยาง
สังเคราะห์ที่มีเซลปิดหนา 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) หรือฉนวนใยแก้วหนา 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว)  

- ในกรณีท่อส่งลมเย็นอยู่ภายนอกอาคาร หรือบริเวณที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูง ท่อส่งลมเย็น
ให้หุ้ม ภายนอกด้วยฉนวนยางสังเคราะห์ที่มีเซลปิดหนา 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว)   
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ข. ท่อส าหรับอากาศบริสุทธิ์ ให้หุ้มด้วยฉนวนตามวิธีการติดตั้งแบบต่างๆ ดังนี้ 

 - ท่อลมอากาศบริสุทธิ์ที่ไม่มีการปรับสภาพอุณหภูมิให้ต ่าลงไม่ต้องหุ้มฉนวน  

- ท่อลมอากาศบริสุทธิ์ที่มีการปรับสภาพอุณหภูมิให้ต ่าลง(Pre-Cooled) ให้หุ้มฉนวนตาม
วิธีการในข้อ ก.  

ค. ท่อลมส าหรับระบบระบายอากาศ ให้หุ้มด้วยฉนวนตามวิธีการติดตั้งแบบต่างๆ ดังนี้ 

- ท่อลมส าหรับระบายอากาศทั่วไปไม่ต้องหุ้มฉนวน  

- ในกรณีที่ใช้ช่องฝ้าเพดานเป็นทางลมกลับ ท่อลมระบายอากาศที่น าลมจากห้องที่ปรับ
อากาศไม่ต้อง หุ้มฉนวน  

- ในกรณีที่ไม่ใช้ช่องฝ้าเพดานเป็นทางลมกลับ ท่อลมระบายอากาศที่น าลมจากห้องที่ปรับ
อากาศให้หุ้ม ภายนอกด้วยฉนวนยางสังเคราะห์ที่มีเซลปิดหนา 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) หรือฉนวนใยแก้วหนา 
25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) 

ง. ท่อลมส าหรับระบายอากาศควันจาก Hood หรือห้องครัวให้หุ้มฉนวนตลอดเส้น  

จ. ก่อนที่จะหุ้มฉนวนเข้ากับท่อลม บริเวณพ้ืนที่ท่อลมนั้น ๆ ต้องท าความสะอาดและทิ้งไว้ให้แห้ง 
เสียก่อน พ้ืนผิว ภายนอกท่อลมทั้งหมด (ยกเว้นท่อ Flexible Duct) จะต้องทาด้วยกาวชนิดไม่ติด ไฟให้ทั่ว
เสียก่อน จึงจะท าการ หุ้มฉนวนได้ ถ้าใช้ฉนวนใยแก้ว ตรงรอยต่อของฉนวนใยแก้วจะต้องคาดทับด้วยเทป
อลูมิเนียมชนิดมีกาวในตัว (Acrylic Tape) ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) อีกชั้นหนึ่ง ถ้าใช้
ฉนวนใยแก้ว ท่อลมท่ีมีขนาด 475 มิลลิเมตร (19 นิ้ว) และใหญ่กว่าเฉพาะด้านใต้ท้อง   ท่อลม และ ด้านข้าง
ท่อลมทั้ง 2 ด้าน ให้ใช้ตะปูพร้อมแหวน (Mechanical Pins and Self-Locking Washers) ยึดติดด้วย 
Rapid-Setting Synthetic Elastomer Adhesives เป็นตารางหมากรุกห่างกันทุก ๆ ระยะไม่เกิน 450 
มิลลิเมตร (18 นิ้ว) เพ่ือป้องกันไม่ให้ฉนวนท่อลมตกแอ่นลง ดูรายละเอียดการติดตั้งใน Typical Details  

รายละเอียดการติดตั้ง (Mechanical Pins) ส าหรับฉนวนใยแก้ว  

ขนาดท่อลมกว้างหรือสูง      จ านวนแถว Mechanical Pins  

- ท่อลมขนาด 450 มิลลิเมตร (18 นิ้ว) และเล็ก กว่า   ไม่ต้องใช้ Mechanical Pins 

- ท่อลมขนาด 475 มิลลิเมตร (19 นิ้ว) ถึง 900 มิลลิเมตร (36 นิ้ว)  ใช้ Mechanical Pins 1 แถว ตาม 
ความยาวของท่อลม  
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- ท่อลมขนาด 925 มิลลิเมตร (31 นิ้ว) ถึง 1,350 มิลลิเมตร (54 นิ้ว) ใช้ Mechanical Pins 2 แถว ตาม 
ความยาวของท่อลม  

- ท่อลมขนาด 1,375 มิลลิเมตร (55 นิ้ว) ถึง 1,800 มิลลิเมตร (72 นิ้ว) ใช้ Mechanical Pins 3 แถว ตาม 
ความยาวของท่อลม  

- ท่อลมขนาด 1,825 มิลลิเมตร (73 นิ้ว) ถึง 2,250 มิลลิเมตร (90 นิ้ว) ใช้ Mechanical Pins 4 แถว ตาม 
ความยาวของท่อลม  

- ท่อลมขนาด 2,275 มิลลิเมตร (91 นิ้ว) ถึง 2,700 มิลลิเมตร (108 นิ้ว) ใช้ Mechanical Pins 5 แถว ตาม 
ความยาวของท่อลม  

- ท่อลมขนาด 2,725 มิลลิเมตร (109 นิ้ว) ถึง 3,150 มิลลิเมตร (126 นิ้ว) ใช้ Mechanical Pins 6 แถว 
ตาม ความยาวของท่อลม  

- ท่อลมขนาด 3,175 มิลลิเมตร (127 นิ้ว) และ ใหญ่กว่า  จัดระยะห่างไม่เกิน 450 มิลลิเมตร 
(18 นิ้ว) 

ฉ. Aluminium Foil ของฉนวนท่อลมที่มีรอยถลอกหรือฉีกขาด จะต้องปิดซ่อมด้วย Acrylic Tape 
ให้เรียบร้อย โดย ท าบริเวณที่ฉีกขาดให้เรียบ สะอาดและแห้งสนิทเสียก่อนจึงปิดทับด้วย Acrylic 
Aluminium Tape ได้  

ช. ทุกจุดที่แขวนรองรับท่อลมเพื่อป้องกันไม่ให้ฉนวนที่หุ้มท่อลมได้รับความเสียหาย หรือถูกกด แบน
จากการแขวน จะต้องรองรับด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสีหนา 1.1 มิลลิเมตร (0.04 นิ้ว) หรือสังกะสีเบอร์ 20 
โดยพับยกขอบสอง ด้านขึ้นและสองด้านลง ด้านบนพับขึ้นสูง 150 มิลลิเมตร   (6 นิ้ว) ส่วนด้านล่างพับลงมา 
50 มิลลิเมตร และต้อง ตัดปลายมุมสังกะสีให้หมดคมแหลม ความกว้างของแผ่นที่รองรับฉนวนที่หุ้มท่อลม
เมื่อพับเรียบร้อยแล้ว จะต้อง มีความกว้างไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร (6 นิ้ว) ดูรายละเอียดใน Typical 
Detail  

ซ. การติดตั้งท่อลมที่มีการกันไฟ  อุปกรณ์แขวนท่อต้องติดตั้งที่ระยะไม่เกิน  1,500  mm.  ขนาด
ของท่อเหล็กรองรับ ท่อและเหล็กแขวนท่อ  ต้องค านวณโดยพิจารณาค่ารับแรงดึงที่ลดลงของเหล็ก  ที่ลดลง
จาก  430  N/mm2  ใน เวลา  2  ชั่วโมง  ทั้งนี้รายการอุปกรณ์แขวนท่อให้จัดส่งให้วิศวกรพิจารณาอนุมัติ  

ฌ. ประเก็น  (Gasket)  และวัสดุอุดรอยรั่ว  (Sealant)  ต้องเป็นวัสดุชนิดไม่ติดไฟ  (non-
combustible)  และติดตั้ง ตามมาตรฐานผู้ผลิต  
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ญ. ช่องเปิดบริการของท่อลมและรูส าหรับทดสอบท่อลม  ควรจัดอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับ ต าแหน่งช่องเปิดของฝ้าเพดาน  

9.5 อุปกรณ์เหล็กยึดและเหล็กแขวนท่อลม (Duct Support and Hanger)  

9.5.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาแรงงาน, วัสดุและอุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับการท า และติดตั้งอุปกรณ์เหล็ก
ยึดและ แขวนท่อลม  

9.5.2 ผู้รับจ้างต้องจัดท าแบบ Shop Drawing ของอุปกรณ์เหล็กยึด และเหล็กแขวนท่อลมเพ่ือส่ง
ขออนุมัติก่อน ด าเนินการ  

9.5.3 ชนิด รูปร่าง วิธีการยึดและช่วงระยะระหว่างอุปกรณ์เหล็กยึด และเหล็กแขวนท่อลมแสดงไว้
ในแบบและ รายการ  

9.5.4 การแขวนยึดท่อ ต้องค านึงถึงลักษณะการใช้งาน สถานที่ติดตั้ง และน ้าหนักของท่อ รวมทั้ง
อุปกรณ์ท่ี   ติดตั้งบนท่อเป็น หลักในการพิจารณาเลือกชนิด และขนาดของอุปกรณ์เหล็กยึด และเหล็กแขวน 
การยึดกับคอนกรีตเสริมเหล็กให้ใช้ Expansion Bolt ห้ามใช้ปืนยิงตะปูยึด (Power Actuated Pin)  

9.5.5 อุปกรณ์เหล็กยึดและเหล็กแขวนท่อลม จะต้องสามารถปรับระดับให้สูงขึ้นหรือต ่าลงได้ การท า
เกลียวต้อง ยาวพอให้ปรับ ระดับ โดยมีเกลียวเหลือจากการขันน๊อตปรับระดับแล้วไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร 
(3/4 นิ้ว) และไม่ยาวเกินกว่าระดับต ่าสุด ของ Support  

9.5.6 อุปกรณ์เหล็กยึด และเหล็กแขวนท่อลมสามารถยึดกับโครงเหล็กหรือคอนกรีตได้อย่างมั่นคง 
โดยท่อลม สามารถยึดและหด ตัวได้อย่างปลอดภัย  

9.5.7 ท่อในแนวนอนหักงอขึ้นแนวดิ่งต้องมี Support รับน ้าหนักท่อใกล้ข้องอรับท่อในแนวนอนและ
แนวดิ่ง  

9.5.8 ห้ามใช้ Sleeve เป็นตัวรองรับน ้าหนักโดยเด็ดขาด  

9.5.9 อุปกรณ์เหล็กยึด และเหล็กแขวนท่อลม จะต้องประกอบและทาสีมาจากโรงงาน  

9.5.10 อุปกรณ์เหล็กยึด และเหล็กแขวนท่อลมที่ติดตั้งภายในอาคาร แต่ติดตั้งอยู่ในบริเวณที่ชื้น 
และถูกกัดกร่อน ได้ง่าย (เช่น ห้องแบตเตอรี่, ห้องเครื่องก าเนิดไอน ้า, ห้องเครื่องปรับอากาศ, ห้องครัวและ
ห้องซักรีด   เป็นต้น) จะต้องทาด้วย Epoxy Red Lead Primer 2 ชั้น และทาทับด้วยสี Epoxy Black 
Finishing Paint อีก 1 ชั้น  
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9.5.11 อุปกรณ์เหล็กยึด และเหล็กแขวนท่อลม ซึ่งติดตั้งภายในอาคาร ตามบริเวณทั่ว ๆ ไป ที่ไม่มี
ความชื้นและ กัดกร่อน จะต้อง ทาสีด้วย Red Lead Primer 2 ชั้น และทาทับด้วยสี Alkyd Grey Finishing 
Paint อีก 1 ชั้น น๊อต สกรู และแหวนสปริง จะต้องเป็น Cadmium Plate Steel  

9.5.12 หลังจากการติดตั้งระบบท่อลมทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ต้องท าการตรวจสอบและปรับระดับให้
ท่ออยู่ในระดับ ที่ถูกต้อง 

9.6 ช่องเปิดบริการ (Access Door)  

9.6.1 จะต้องมีช่องเปิดบริการ (Access Door) ติดตั้งที่ด้านข้างหรือด้านใต้ท่อลม ขนาดอย่างต ่า 
600  มิลลิเมตร x 600 มิลลิเมตร (24 นิ้ว x 24 นิ้ว) ต าแหน่งติดตั้งตามความเหมาะสมส าหรับใช้เปิดบริการ 
Fire Damper ทุกชุด, VAV Box, Motorized Damper, Smoke Damper, Splitter Damper และ 
Volume Damper ที่มีขนาดใบโตกว่า 0.1 ตารางเมตร (150 ตารางนิ้ว) ทุกชุด Access Door จะต้องเป็น
แบบบานพับ (Hinge) มี Sash Lock อย่างน้อยสองตัว มีขอบเป็นรูป หน้าแปลนและมีปะเก็น Neoprene 
ติดที่ขอบโดยรอบกันอากาศรั่วและ Access Door ที่ติดตั้งบนท่อลมที่มีฉนวนหุ้มต้อง ท าเป็น 2 ชั้น ระหว่าง
ชั้นบุด้วยฉนวนกันความร้อนชนิดเดียวกับท่ีใช้หุ้มท่อลม  

9.6.2 เนื่องจากในแบบไม่ได้ระบุช่องเปิดบริการไว้ ดังนั้นผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ก าหนดขนาดและ
ต าแหน่งของช่องเปิดบนฝ้าเพ่ือการ ตรวจซ่อมและบริการท่อลมท่อน ้า เครื่อง และอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามที่ระบุ
ในข้อ 6.1 เสนอขออนุมัติก่อนการท าฝ้า ค่าใช้จ่ายในการท าช่องเปิดให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  

9.7 Flexible Collars  

ข้อต่ออ่อนที่ใช้ภายนอกอาคารจะต้องเคลือบด้วย Neoprene ให้สามารถกันน ้าได้ ความยาวของ
ช่วงข้อต่ออ่อน ประมาณ 150 มิลลิเมตร (6 นิ้ว) ในกรณีที่ระบุให้ใช้ท่อลมกลมอ่อน (Flexible Round 
Duct) ส าหรับต่อเข้าหัวจ่ายลม ความยาวของท่อลมกลม อ่อนที่ใช้ต่อจะต้องมีความยาวไม่เกิน 3.0 เมตร (10 
ฟุต)  

9.8 Damper  

9.8.1 Splitter Damper จะต้องท าขึ้นโดยมีรายละเอียดดังแสดงในแบบ ตัวใบท าด้วยแผ่นสังกะสี 
ขนาดความหนา ตามเบอร์เกจ์ ของท่อลมช่วงนั้น ความยาวของตัวใบ 1.25 เท่าของท่อลมที่แยกออกมา ก้าน
เป็นทองเหลืองหรือเหล็กชุบสังกะสี (Push Rod) ส าหรับปรับต าแหน่งใบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
9 มิลลิเมตร (3/8 นิ้ว) 
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9.8.2 Volume Damper เป็นแบบใบเดี่ยว (Single Blade) หรือหลายใบ (Multiple Blade) โดยใบ
ปรับแต่ละใบ ของ Multiple Blade จะต้องมีความกว้างไม่เกิน 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) ความยาวใบเต็มตาม
ความกว้างของท่อลมแต่ไม่เกิน 1,000 มิลลิเมตร (40 นิ้ว) ส่วนใบปรับใบเดี่ยวกว้างได้ถึง 350 มิลลิเมตร (14 
นิ้ว) ลักษณะใบเป็นแบบ Balance Type ตัวใบ ประกอบขึ้นจากแผ่นสังกะสีหนาไม่น้อยกว่า 1.6 มิลลิเมตร 
(Gauge No. 16) ขอบใบพับรอย (Hemmed) เป็นแบบ Interlocking edge แกนปรับใบ (Damper Rod) 
จะต้องมีปลายด้านหนึ่งเป็นหัวจัตุรัสยึดทะลุตัวถังลอดผ่าน Bearing Plate ชนิดที่เป็น Lever Type  
Locking Device แกนใบจะต้องมี Nylon Bushing หรือ Bronze Bearing Sleeve รองรับ, Damper ชนิด
ที่มีหลายใบจะต้องจัดใบเป็นแบบ Opposed Blade ชนิด Gang Operated  

9.8.3 Fire Damper หรือลิ้นกันไฟ จะต้องท าขึ้นโดยมีรายละเอียดดังแสดงในแบบ ลิ้นกันไฟจะต้อง
ติดตั้งในแนวก าแพงกันไฟทุก จุดหรือตามที่ปรากฎในแบบ ไม่ว่าจะมีระบุแสดงต าแหน่งไว้ในแบบหรือไม่ก็
ตาม ตัวเรือนและใบของลิ้นกันไฟจะต้องท า ด้วยแผ่นเหล็กชุบสังกะสีทั้งโครงสร้าง ส าหรับผนังทนไฟน้อยกว่า
หรือเท่ากับ 2 ชั่วโมง ความสามารถในการทนไฟจะต้อง ไม่น้อยกว่า 11/2 ชั่วโมง และส าหรับผนังทนไฟ
มากกว่า 2 ชั่วโมง ความสามารถในการทนไฟจะต้องไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง และจะต้องได้รับการรับรองจาก
สถาบันที่มีชื่อเสียง เช่น UL เป็นต้น Fusible Link ของ Fire Damper เป็นชนิดหลอดหรือ โลหะหลอม
ละลายที่มีจุดหลอมละลายสูงกว่าอุณหภูมิขณะใช้งาน 28 องศาเซลเซียส แต่ต้องไม่ต ่ากว่า 71 องศาเซลเซียส 
Fire Damper ที่เป็นชนิดมู่ลี่จะต้องเลือกใช้รุ่นที่เมื่อเก็บมู่ลี่แล้วจะต้องไม่มีมู่ลี่เข้ามาอยู่ในกระแสอากาศ 
(Out of Air Stream) เสมอที่เพดานทุกจุด ที่มีลิ้นกันไฟติดตั้งอยู่จะต้องมีช่องบริการขนาดไม่น้อยกว่า 0.60 
x 0.60 ตารางเมตร ติดตั้ง ไว้ใกล้ๆ เสมอ เพ่ือสามารถขึ้นดูแลรักษาได้ และที่ท่อลมจะต้องมีช่องเปิดชนิด Air 
Tight เพ่ือเข้าเปลี่ยน Fusible Link ได ้

9.8.4 Low Leakage Volume Damper จะต้องมีโครงสร้างเช่นเดียวกับ Volume Damper และ
ได้รับการทดสอบการรั่วซึม ในขณะปิด โดยจะต้องรั่วไม่เกินค่าต่อไปนี้ 

MAX. Leakage    AT 250 Pa    AT 500 Pa  

L/s m2     23     30  

ทั้งนี้การทดสอบต้องเป็นไปตามมาตรฐาน AMCA 500  

9.8.5 Smoke Damper ซึ่งใช้กับระบบระบายควัน (Smoke Exhaust System) จะต้องมีโครงสร้าง
เช่นเดียวกับ Volume Damper และได้รับเครื่องหมายรับรองจากสถาบัน UL ตามมาตรฐาน UL 555S 
Leakage  Class I  
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หมวดที่  10 

หน้ากากลม 

10.1 ความต้องการทั่วไป  

หน้ากากลมจะมีขนาดและรูปร่างตามที่ก าหนดไว้ในแบบ หน้ากากลมที่ติดตั้งภายในอาคารทั้งหมด

ต้องมีฟองน ้าหรือยางรองรอบ ด้านหลังปีกเพ่ือป้องกันลมรั่ว การติดตั้งต้องแนบสนิทกับผนังหรือฝ้าเพดาน 

และหากไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน หน้ากากลมต้องมีสี ขาว ส่วนหน้ากากที่ติดตั้งภายนอกอาคาร ให้ทาสีขาว

หรือ    สีอื่นที่ผู้ควบคุมงานก าหนดในภายหลัง หัวจ่ายลมที่อยู่ในพื้นท่ีเดียวกัน ให้มีขนาดเท่ากัน และให้ใช้หัว

จ่ายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นเกณฑ์  

10.2 Ceiling Diffuser (CD/SCD)  

หัวจ่ายลมแบบ Ceiling Diffuser เป็นแบบจ่ายลมได้ตั้งแต่ 1 ถึง 4 ทิศทางตามที่ระบุในแบบท าด้วย  

Extruded Aluminum, Removable Cores ติดตั้งแนบฝ้าเพดานแบบ Flush Mount หรือถ้าขอบหน้ากาก

เป็นแบบยกขอบสูง ให้ติดตั้งเป็น Surface Mount มี Opposed Blade Volume Damper ทุกหัวจ่ายและ

มีก้านปรับปริมาณลม สามารถปรับแต่งได้โดยไม่ต้องถอดหน้ากากออก  

10.3 Supply Air Grille/Supply Air Register (SAG/SAR)  

หน้ากากลมแบบ Supply Air Grille ท าด้วย Extruded Aluminum มีใบปรับทิศทางการจ่ายลมได้

ทั้งในแนวตั้งและ แนวนอน (Double Deflection) โดยใบปรับวางซ้อนกันและสามารถปรับทิศทางของแต่ละ

ใบได้โดยอิสระ ใบปรับ ด้านหน้าติดตั้งในแนวตั้ง ส่วนด้านหลังติดในแนวนอน หน้ากากลมแบบ Supply Air 

Register ลักษณะเหมือนกับ Supply Air Grille พร้อมทั้งมี Opposed Blade Volume Damper ติดตั้ง

ด้านหลังหน้ากาก สามารถปรับแต่งปริมาณลมได้โดยไม่ต้องถอดหน้ากากออก  

10.4 Linear Slot Diffuser/Linear Slot Return (LSD/LSR)  

หัวจ่ายลมแบบ Linear Slot Diffuser และ Linear Slot Return  ท าด้วย Extruded Aluminum 

มีช่องจ่ายลมช่องเดียวหรือหลายช่อง พร้อมกล่องลมที่มีฉนวนภายนอกและภายในเป็นฉนวนยางที่มีความ

หนาไม่น้อยกว่า 12 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) และ 9 มิลลิเมตร (3/8 นิ้ว) ตามล าดับ ตามที่ระบุในแบบ ช่องจ่าย
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ลมแต่ละช่องขนาดไม่เกิน 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว), Supply Air Slot จะต้องเป็นชนิดที่มีไป ปรับทิศทางลม

เลียดฝ้าเพดานได้  

10.5 Return Air Grille/Return Air Register (RAG/RAR)  

หน้ากากลมกลับแบบ Return Air Grille ท าด้วย Extruded Aluminum มีใบยึดติดแน่นกับ

หน้ากากในแนวนอนท ามุมประมาณ 45 องศา หน้ากากลมกลับแบบ Return Air Register ลักษณะ

เหมือนกับ Return Air Grille พร้อมทั้งมี Opposed Blade Volume Damper ติดตั้งด้านหลังหน้ากาก 

สามารถปรับแต่งปริมาณลมได้โดยไม่ต้องถอดหน้ากาก  

10.6 Transfer Air Grille (TAG)  

หน้ากากลมกลับแบบ Transfer ท าด้วย Extruded Aluminium มีใบยึดแน่นกับหน้ากากใน

แนวนอน ท ามุมประมาณ 45 องศา ถ้า ติดตั้งบนผนังต้องมีหน้ากากติดทั้งสองด้านของผนัง  

10.7 Fresh Air Grille/Fresh Air Register (FAG/FAR)  

หน้ากากลมบริสุทธิ์แบบ Fresh Air Grille ท าด้วย Extruded Aluminium มีใบยึดติดแน่นกับ

หน้ากากในแนวนอน ท ามุมประมาณ 45 องศา หน้ากากลมบริสุทธิ์แบบ Fresh Air Register มีลักษณะ

เหมือนกับหน้ากาก Fresh Air Grille พร้อมทั้งมี Opposed Blade Volume Damper และตาข่ายกันแมลง 

ติดตั้งด้านหลังหน้ากากสามารถปรับแต่งปริมาณลมได้โดยไม่ต้องถอดหน้ากากออก Duct Transition ที่ต่อ

เข้ากับ FAG/FAR ที่รับลมจากภายนอกอาคารโดยตรง (บางครั้งอาจจะเรียก FAL – Fresh Air Louver) 

จะต้องเป็น แบบกันฝน และจะต้องพับขึ้นรูปโดยท า Slope เทลงเข้าหา FAG/FAR เสมอ เพ่ือป้องกันน ้าไหล

เข้าท่อลม  

10.8 Exhaust Air Grille/Exhaust Air Register (EAG/EAR)  

หน้ากากลมระบายอากาศแบบ Exhaust Air Grille ท าด้วย Extruded Aluminium มีใบยึดแน่น

กับหน้ากากในแนวนอน ท ามุม ประมาณ 45 องศา หน้ากากลมระบายอากาศแบบ Exhaust Air Register มี

ลักษณะเหมือนหน้ากาก Exhaust Air Grille พร้อมทั้งมี Opposed Blade Volume Damper ติดตั้ง

ด้านหลังหน้ากาก สามารถปรับแต่งปริมาณลมได้โดยไม่ต้องถอดหน้ากากออก โดยเฉพาะ EAG/EAR 

(บางครั้งอาจจะเรียก EAL – Exhaust Air Louver)  ที่ปล่อยลมออกนอกอาคารโดยตรงจะต้องเป็นแบบกัน

ฝน และจะต้องพับ Duct Transition ให้มี Slope เทลงเข้าหา EAG/EAR เสมอ เพ่ือป้องกันน ้าไหลเข้าท่อลม  
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หมวดที ่ 11 

การปอ้งกันไฟและควันลาม 

11.1 ความต้องการทั่วไป  

 หลังจากท่ีติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องอุดหรือปิดบริเวณที่วัสดุหรืออุปกรณ์

ทะลุผ่านผนัง พื้น หรือคาน และ ชาฟท์ท่อต่าง ๆ ด้วยวัสดุป้องกันไฟและควันลาม เพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจ

เกิดขึ้นได้อันเนื่องมาจากการเกิดเพลิงลุกไหม้ลามจาก บริเวณหนึ่งไปยังอีกบริเวณหนึ่ง วัสดุป้องกันไฟและ

ควันลามนี้ต้องมีคุณสมบัติตามข้อก าหนดของ NEC , ASTM , มาตรฐานวสท , มาตรฐานกรมโยธาธิการและ

ผังเมือง โดยการใช้วัสดุป้องกันไฟและควันลาม ให้พิจารณาใช้กับผนังกันไฟหรือผนังห้องกันเสียง และถ้าไม่ได้

ระบเุป็นอย่างอ่ืน ผู้รับจ้างจะต้อง ติดตั้งลิ้นกันไฟ (Fire Damper) ตามบริเวณที่ท่อลมทะลุผ่านผนังกันไฟทุก 

ๆ จุด พร้อมช่องเปิดบริการทั้งที่ฝ้าเพดานแล่ะท่อลม เพ่ือ ตรวจสอบ Fire Damper โดยสะดวกทุกจุด และ

จะต้องติดตั้ง Cover หรือ Escutcheon Plate บริเวณจุดที่ทะลุผ่านที่ปรากฎแก่ สายตาทุกจุด และให้อยู่ใน

ความเห็นชอบของผู้ ควบคุมงาน ข้อก าหนดนี้ยังครอบคลุมไปถึงท่อร้อยสายไฟ สายไฟฟ้า และ Raceway ที่

ติดตั้งในช่องท่อ หรือช่อง เปิดบนพ้ืนต่าง ๆ ช่องเปิดที่เหลือหลังการติดตั้งระบบเรียบร้อยแล้วจะต้องถูกปิด

ด้วยวัสดุที่ กล่าวข้างต้นที่มีความ สามารถกันไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง  

11.2 คุณสมบัติของวัสดุ  

 11.2.1 อุปกรณ์หรือวัสดุซึ่งใช้ป้องกันไฟและควันลาม ต้องเป็นอุปกรณ์หรือวัสดุที่ UL รับรอง  

 11.2.2 อุปกรณ์หรือวัสดุดังกล่าว ต้องป้องกันไฟได้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง  

 11.2.3 อุปกรณ์หรือวัสดุดังกล่าวต้องไม่เป็นพิษขณะติดตั้งหรือขณะเกิดเพลิงไหม้  

 11.2.4 สามารถถอดออกได้ง่ายในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข  

 11.2.5 ทนต่อการสั่นสะเทือนได้ดี  

 11.2.6 ติดตั้งง่าย  

 11.2.7 อุปกรณ์หรือวัสดุป้องกันไฟและควันลาม ต้องมีความแข็งแรงไม่ว่าก่อนหรือหลังเพลิงไหม้  

 11.2.8 อุปกรณ์หรือวัสดุที่จะน ามาใช้ ต้องได้รับอนุมัติก่อน  
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11.3 การติดตั้ง  

 11.3.1 ให้ติดตั้งอุปกรณ์หรือวัสดุป้องกันไฟและควันลามตามต าแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้. 

  ก. ช่องเปิดทุกช่องไม่ว่าจะอยู่ที่ใดของผนัง พ้ืน หรือคาน และชาฟท์ท่อต่าง ๆ ซึ่งได้เตรียม

ไว้ ส าหรับการใช้งานติดตั้ง ระบบท่อ หลังจากท่ีได้ติดตั้งท่อไปแล้ว และมีช่องว่างเหลืออยู่ระหว่างท่อกับแผ่น

ปิดช่องท่อ  

  ข. ช่องเปิดหรือช่องลอด (Blockout or Sleeve) ที่เตรียมการไว้ส าหรับติดตั้งระบบท่อใน

อนาคต  

  ค. ช่องเปิดหรือช่องลอด (Blockout or Sleeve) ที่ใช้สายไฟฟ้าหรือท่อร้อยสายไฟฟ้าที่มี

ช่องว่าง อยู่แม้เพียงช่อง เล็กน้อยก็ตาม  

  ง. ภายในท่อที่วางทะลุพื้นคอนกรีต ผนังคอนกรีต ซึ่งเป็นผนังทนไฟ เพ่ือป้องกันไฟและควัน

ลาม ตามท่อ  

 11.3.2 กรรมวิธีการติดตั้ง ผู้รับจ้างต้องเสนอขออนุมัติก่อน 
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หมวดที ่ 12 

การทาสีป้องกันการผุกร่อนและผุกร่อนและรหัสสี 

12.1 ความต้องการทั่วไป  

 12.1.1 ในผิวงานโลหะทุกชนิด ก่อนน าเข้าไปติดตั้งในหน่วยงานต้องผ่านกรรมวิธีการป้องกันการผุ

กร่อน      และ/หรือ การทาสี ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดนี้ทุกประการ วิธีการทาสีต้องปฏิบัติตามข้อแนะน า

ของบริษัทผู้ผลิตสีโดยเคร่งครัด เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือวัสดุใด ๆ ที่ได้ผ่านการป้องกันการผุกร่อน และทาสี

จากโรงงานผู้ผลิตมาแล้ว หากตรวจพบว่ามีรอยถลอก ขูด ขีด รอยคราบสนิมจับ และอ่ืน ๆ ผู้รับจ้างต้องท า

การซ่อมแซม ขัดถู และทาสีให้เรียบร้อย โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ ควบคุมงาน  

 12.1.2 ในระหว่างการทาสีใด ๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้องหาวิธีป้องกันมิให้สีหยดลงบนพ้ืน ผนัง และ

อุปกรณ์ใกล้เคียง  อื่น ๆ หากเกิด การหยดเปื้อน ต้องท าความสะอาดทันที ผลเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น ต้องอยู่

ในความรับผิด ชอบของผู้รับจ้างทั้งสิ้น ในการ ทาสีท่อ และที่แขวนท่อจะต้องทาสีโดยใช้สีและชนิดของสีตาม

รหัสสีและ สัญลักษณ์  

12.2 การเตรียมและการท าความสะอาดพื้นผิวก่อนทาสี  

 12.2.1 พ้ืนผิวโลหะที่เป็นเหล็ก หรือ โลหะที่มีส่วนผสมของเหล็ก ก. ให้ใช้เครื่องขัดสนิมตามรอยต่อ

เชื่อม และต าหนิต่าง ๆ จากนั้นใช้แปรงลวดหรือกระดาษทรายขัดผิวงานให้เรียบ และปราศจากสนิมหรืออาจ

ใช้วิธีพ่นทรายเพ่ือก าจัดคราบสนิมและเศษวัตถุ แปลกปลอมออก จากนั้นจึงท าความ สะอาดผิวงานไม่ให้มี

คราบไขมัน หรือน ้ามันเคลือบผิวหลง เหลืออยู่ โดยใช้น ้ามันประเภทระเหยไว (Volatile Solvent) เช่น ทิน

เนอร์ หรือ น ้ามันก๊าดเช็ดถู หลาย ๆ ครั้ง แล้วใช้น ้าสะอาดล้างอีกครั้งหนึ่งจนผิวงานสะอาด พร้อมกับเช็ด

หรือเป่าลมให้แห้ง สนิทจึงทาสีรองพ้ืนตามค าแนะน าของผู้ผลิตสีโดยเคร่งครัด ข. ในกรณีที่ผิวงานนั้นเคยถูก

ทาสีมาก่อน ต้องขูดสีเดิมออกก่อน จึงเริ่มท าตามกรรมวิธีดังกล่าว  ข้างต้น  

 12.2.2 พ้ืนผิวโลหะที่ไม่มีส่วนผสมของเหล็ก ให้ท าความสะอาดโดยใช้กระดาษทราย แล้วเช็ดด้วยน ้า

มันสน ห้ามใช้เครื่องขัดหรือแปรงลวดโดยเด็ดขาด แล้วจึงทาสีรอง พ้ืน  

 12.2.3 พ้ืนผิวสังกะสีและเหล็กท่ีเคลือบสังกะสี ให้ใช้น ้ายาเช็ดถูเพ่ือขจัดคราบไขมันและฝุ่นออกก่อน

ทาสีรองพ้ืน  
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 12.2.4 พ้ืนผิวทองแดง ตะกั่ว พลาสติก ทองเหลือง ให้ขัดด้วยกระดาษทรายก่อนแล้วใช้น ้ายาเช็ดถู

ก าจัดฝุ่นก่อนทาสีรองพ้ืน  

12.3 การทาหรือพ่นสี  

 12.3.1 ในการทาสีแต่ละขั้น ต้องให้สีที่ทาไปแล้วแห้งสนิทก่อน จึงให้ทาสีขั้นต่อ ๆ ไปได้  

 12.3.2 สีที่ใช้ทา ประกอบด้วยสี 2 ส่วนคือ ก. สีรองพ้ืนใช้ส าหรับป้องกันสนิม และ/หรือ เพ่ือให้ยึด

เกาะระหว่างสีทับหน้ากับผิวงาน ข. สีทับหน้าใช้ส าหรับเป็นสีเคลือบขั้นสุดท้าย เพ่ือใช้เป็นการแสดงรหัสของ

ระบบต่าง ๆ ชนิดสีที่ใช้ ขึ้นอยู่กับสภาวะ แวดล้อม  

 12.3.3 ประเภทหรือชนิดของสีที่ใช้ ให้เป็นไปตามระบุใน ตารางแสดงประเภทหรือชนิดของสี 

ตารางแสดงประเภทหรือชนิดของสี 

 

ชนิดของผิววัสดุ บริเวณทั่วไป บริเวณที่มีความชื้นสูง 

บริเวณที่มีการผุกร่อนสูง 

 Black Steel Pipe 

 Black Steel Hanger & Support 

 Black Steel Sheet 

 Switch Board, Panel 

 Board ซึ่งท าจาก Black Steel 
Sheet 

ชั้นที่ 1 Red Lead Primer 

ชั้นที่ 2 Red Lead Primer 

ชั้นที่ 3 สีทับหน้า Alkyd 

ชั้นที่ 4 สีทับหน้า Alkyd 

 

ชั้นที่ 1 Epoxy Red Lead 

Primer 

ชั้นที่ 2 Epoxy Red Lead 

Primer 

ชั้นที่ 3 สีทับหน้า Epoxy 

ชั้นที่ 4 สีทับหน้า Epoxy 
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 Galvanized Steel  Pipe 

 Galvanized Steel Hanger 

 & Support 

 Galvanized Steel Sheet 

 ในกรณีที่ไม่ได้ระบุรหัสสีให้ใช้สีทับ
หน้าเป็นสีอลูมิเนียม 

ชั้นที่ 1 Wash Primer 

ชั้นที่ 2 Zinc Chromate 

Primer 

ชั้นที่ 3 สีทับหน้า Alkyd 

ชั้นที่ 4 สีทับหน้า Alkyd 

ชั้นที่ 1 Wash Primer 

ชั้นที่ 2 Expoxy Red Lead 

Primer 

ชั้นที่ 3 สีทับหน้า Epoxy 

ชั้นที่ 4 สีทับหน้า Epoxy 

 Pvc. Pipe 

 Plastic Pipe 

ชั้นที่ 1 Wash Primer 

ชั้นที่ 2 สีทับหน้า 

Chlorinated 

Rubber 

ชั้นที่ 3 สีทับหน้า  

Chlorinated 

Rubber 

ชั้นที่ 1 Wash Primer 

ชั้นที่ 2 สีทับหน้า Chlorinated 

Rubber 

ชั้นที่ 3 สีทับหน้า Chlorinated 

Rubber 

 Cast Iron Pipe รวมถึงท่อใต้ดิน
ด้วย 

ชั้นที่ 1 Coal Tar Epoxy 

ชั้นที่ 2 Coal Tar Epoxy 

ชั้นที่ 1 Coal Tar Epoxy 

ชั้นที่ 2 Coal Tar Epoxy 

 Copper Tube 

 Stainless Steel Pipe 

 Stainless Steel Sheet 

 Aluminium Steel Pipe 

 Aluminium Steel Sheet 

 Light Alloy 

 Lead 

 Conduit Clamp 

ชั้นที่ 1 Wash Primer 

ชั้นที่ 2 สีทับหน้า Alkyd 

ชั้นที่ 3 สีทับหน้า Alkyd 

ชั้นที่ 1 Wash Primer 

ชั้นที่ 2 สีทับหน้า Epoxy 

ชั้นที่ 3 สีทับหน้า Epoxy 

 Closed Cell Foam Plastic 

 ใช้แถบสีแสดงรหัสสี 
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 หมายเหตุ : ในกรณีที่มีการซ่อมสีเนื่องจากการเชื่อม การตัดการเจาะ การขัดหรือ การท าเกลียวให้ใช้

สีรองพ้ืน จ าพวก Zinc Rich Primer  ก่อนลงสีทับหน้า 

12.4 รหัสสีและสีสัญลักษณ์ 

12.4.1 การทาสีทับหน้าแสดงรหัสสี   ให้ทาสีตลอดทั้งเส้นท่อ   ยกเว้นถ้าท่อนั้น ๆ มีการหุ้ม 

ฉนวนให้ทาท่อเฉพาะสีรองพ้ืนเท่านั้น 

12.4.2 ในระบบไฟฟ้า ให้แสดงรหัสสีเฉพาะตรงที่ CLAMP ของท่อร้อยสายและฝาครอบ กล่องต่อ

สายเท่านั้น 

12.4.3 ขนาดแถบรหัสสี (เฉพาะท่อที่หุ้มฉนวน) และตัวอักษร ก าหนดดังนี้ 

ขนาดท่อ (Dia.) ขนาดตัวอักษร ความกว้างของแถบรหัสสี 

20 มม.(3/4")-32 มม.(1 1/4")       200 มม.(8")            15 มม.(1/2") 

40 มม.(1 1/2")-50 มม.(2")          200 มม.(8")            20 มม.(3/4") 

65 มม.(2 1/2")-150 มม.(2")        300 มม.(12")           32มม.(1 1/4") 

ขนาดท่อ (Dia.) ขนาดตัวอักษร ความกว้างของแถบรหัสสี 

200 มม.(8")-250 มม.(10")          300 มม.(12")           65มม.(2 1/2") 

300 มม.(12")-มากกว่า               500 มม.(20")           90มม.(3 1/2") 

12.4.4 ระยะของแถบรหัสสี อักษรสัญลักษณ์และสัญลักษณ์ลูกศรแสดงทิศทางก าหนดดังนี้ 

 ทุก ๆ ระยะไม่เกิน 6 เมตร (20 ฟุต) ของท่อในแนวตรง 
 ใกล้ต าแหน่งวาล์วทุกตัว 
 เมื่อมีการเปลี่ยนทิศทาง และ/หรือมีท่อแยก 
 เมื่อท่อผ่านก าแพงหรือทะลุพื้น 
 บริเวณช่องเปิดบริการ 

12.4.5 ก าหนดสีของรหัส และสัญลักษณ์ต่าง ๆ ตาม ตารางแสดงรหัสสีและสัญลักษณ์ 
ถ้าท่อที่หุ้มฉนวนนั้น ทาสีที่ฉนวนทั้งเส้นท่อ หรือท่อที่ไม่ต้องหุ้มฉนวน ให้ใช้ขนาดและระยะของตัวอักษร

สัญลักษณ์ พร้อม ลูกศรแสดงทิศทาง ตามข้อ 12.4.3 และ 12.4.4 ด้วย 
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หมายเหตุ  

- ท่อที่มีปรากฏแก่สายตาและมิได้ระบุรหัสสี ให้ใช้ประเภทหรือชนิดของสีตาม ตารางตาราง

แสดงประเภทหรือชนิดของสี ส่วนรหัสของสีทับหน้า ให้เป็นไปตามสีของ อาคารในบริเวณท่ีท่อนั้น

ติดตั้งอยู่ 

- รหัสสีและสัญลักษณ์ที่เก่ียงข้องกับงานไฟฟ้า ให้ยึดข้อก าหนดงานระบบไฟฟ้าเป็นหลักก่อน 
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ตารางแสดงรหัสสีและสัญลักษณ์ 
 

ล าดับที่ รายละเอียด ตัวอักษร รหัสส ี สี

สัญลักษณ์ 

1. 

 

2. 

 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

7. 

 

8. 

 

9. 

10. 

11. 

Chilled Water Supply  

Chilled Water Return   

Condenser Water Supply     

Condenser Water Return 

Make-up Water 

Softened Water 

Lubricating Oil 

Refrigerant Line Gas 

Refrigerant Line Liquid 

ท่อ-ราง สายไฟฟ้าก าลังปกติ 

ท่อ-ราง สายไฟฟ้าฉุกเฉิน  

ท่อ-ราง สายไฟฟ้าควบคุมระบบปรับอากาศ และระบาย

อากาศ  

อุปกรณ์แขวน ยึด และรองรับท่อทั้งหมด 

Distribution Board & Motor Control Board ระบบไฟฟ้า

ปกติ 

Distribution Board & Motor Control Board ระบบไฟฟ้า

ฉุกเฉิน 

CHS. 

CHR. 

CDS. 

CDR. 

MW. 

SW. 

LO. 

RG. 

RL 

N 

E 

AC 

 

- 

- 

- 

เขียว 

เขียว 

ส้ม 

ส้ม 

แดง 

ขาว 

ส้ม 

เหลือง 

เหลือง 

แดง 

เหลือง 

ฟ้า 

 

เทาเข้ม 

งาช้าง 

งาช้าง 

ขาว 

ขาว 

ขาว 

ขาว 

เหลือง 

เหลือง 

ขาว 

ขาว 

ขาว 

ด า 

แดง 

ฟ้า 

 

- 

ด า 

แดง 
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หมวดที ่ 13 

การปรับแต่งระบบฯ และทดสอบการใช้งาน 

13.1 ความต้องการทั่วไป  

13.1.1 การทดสอบจะต้องท าในขณะที่มีผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง/เจ้าของโครงการร่วม

อยู่ด้วย ผู้รับจ้างจะต้องจัดเวลาและ เตรียมวิศวกรของผู้รับจ้างซึ่งจะเป็นผู้ทดสอบไว้ให้พร้อม ค่าใช้จ่ายที่

เกิดข้ึนจากการทดสอบและปรับ แต่งใด ๆ ก็ตามให้อยู่ในความ รับผิดชอบของผู้รับจ้างทั้งสิ้น ผู้รับจ้างจะต้อง

เสนอแบบฟอร์มเพ่ือ Start-Up และทดสอบมาให้ผู้ควบคุมงานอนุมัติก่อนจะท าการทดสอบจริง  

13.1.2 การทดลองเดินเครื่องต่อเนื่องเป็นเวลา 72 ชั่วโมง   

13.1.3 รับจ้างต้องบันทึกข้อมูลที่ได้จากการทดสอบในแต่ละครั้ง ลงในแบบฟอร์มที่ได้รับการ

เห็นชอบในรายละเอียดจากผู้ควบคุมงาน 

13.1.4 แบบฟอร์มการทดสอบต้องระบุถึงชื่อระบบ หรือเลขที่เครื่องที่ท าการทดสอบอย่างชัดเจน   

13.1.5 ก่อนท าการทดสอบทุกครั้ง ผู้รับจ้างต้องปรับแต่งเครื่องมือที่ใช้ในการวัดค่าต่าง ๆ ให้ถูกต้อง

เที่ยงตรงเสียกอ่น   

13.1.6 ค่าที่บันทึกลงในแบบฟอร์มในขณะท าการทดสอบระบบ ต้องเป็นค่าที่อ่านได้จริงจาก 

เครื่องวัด ตัวเลขใดบันทึกผิดหรือไม่ต้องการให้ขีดฆ่าออก ห้ามท าการขูดลบออกโดยเด็ดขาดแล้วให้ผู้ท า การ

ทดสอบ และผู้เกี่ยวข้องซึ่งเป็นสักขีพยานอยู่ด้วย ณ ที่นั้นเซ็นชื่อก ากับไว้ข้างตัวเลขนั้น  

13.1.7 หากผลของการทดสอบปรากฏว่าการท างานของระบบใดไม่สามารถใช้งานได้ ตาม 

วัตถุประสงค์ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการแก้ไขงานของระบบนั้น หรือส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วท าการทดสอบ

ใหม่อีกครั้งโดยมิชักช้า จนกว่าจะแน่ใจว่าระบบทั้งหมดสามารถท างานได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 

13.2 การทดสอบอุปกรณ์  

การทดสอบให้กระท าโดยการตรวจวัดและบันทึกข้อมูลต่างๆ ทางด้านวิศวกรรมที่ส าคัญๆได้แก่ความ

ดันของสารท าความเย็น กระแสไฟฟ้าที่ใช้คอมเพรสเซอร์และมอเตอร์ทุกตัว อุณหภูมิอากาศในห้องปรับ

อากาศ อุณหภูมิอากาศที่ออกจากคอยล์เย็น อุณหภูมิภายนอก และอุณหภูมิอากาศที่เข้าและออกจากชุด
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ควบแน่น การท างานของสวิตช์ควบคุมต่างๆ รวมถึงการทดสอบของไหลน้ าทิ้ง เป็นต้น รวมทั้งการวัดปริมาณ

ลมของเครื่องเป่าลมเย็น ชนิดต่อท่อลมเป็นอย่างน้อย โดยผู้ติดตั้งจะต้องด าเนินการทดสอบดังกล่าวต่อหน้า

ผู้เกี่ยวข้อง และลงนามก ากับใน Data sheets หรือแบบฟอร์มทดสอบ  

ตัวอย่างรายการทดสอบสมรรถนะ (Performance) ของอุปกรณ์ที่ติดตั้ง 

ระบบระบายอากาศ  

ก. วัน เวลา ที่ทดสอบ  

ข. ยี่ห้อ รุ่นและหมายเลขเครื่อง  

ค. Serial Number  

ง. Delivery Air Flow Rate  

จ. Air Operating Temperature  

ฉ. Toxic / Non-Toxic Air ช. Fan Type  

ซ. Fan RPM ฌ. Static Pressure In / Out  

ญ. Total Static Pressure  

ฎ. Motor Manufacturer / Frame  

ฐ. Motor KW / RPM  

ฑ. Volts / Phase / Hertz  

ฒ. Full Load Amps / Service Factor  

ณ. No. of Belts / Make / Size  
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ระบบปรับอากาศ 

ก. วัน เวลา ที่ทดสอบ  

ข. ยี่ห้อ รุ่นและหมายเลขเครื่อง  

ค. Make / Model Number  

ง. Serial Number  

จ. Type of Air Filter / Size  

ฉ. Evaporator  

Total Air Flow Rate  

Discharge Static Pressure  

Suction Static Pressure  

Total Static Pressure  

Outside Air Flow Rate  

Outside Air Condition DB / WB  

Return Air Flow Rate  

Return Air Condition DB / WB  

Entering Air Condition DB / WB  

Leaving Air Condition DB / WB  

Fan RPM  

Voltage Amperage  
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ช. Air Cooled Condenser  

Refrigerant No. / lbs.  

Compressor Manufacturer / Number  

Compressor Model / Serial Number  

Suction Pressure / Temperature  

Condensing Pressure / Temperature  

Crankcase Heater Amps.  

Compressor Voltage  

Compressor Amperage  

L.P. / H.P. Cutout Setting  

No. of Fans / Fan RPM  

Condenser Fan KW.   

Condensing Air Flow Rate  

Condenser Fan Volts / Amps / Phase  

ซ. Motor  

Brandname / Frame  

KW. / RPM  

Volts / Phase / Hertz  

Full Load Amp. / Service Factor 
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13.3 การทดสอบระบบท่อ 

ท่อน้ ายาต้องได้รับการทดสอบตามมาตรฐานผู้ผลิตและ/หรือสอดคล้องกับมาตรฐาน วสท,สมาคม

วิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย,กรมโยธาและผังเมือง 

ท่อน้ าทิ้งต้องได้รับการทดสอบความดันไม่น้อยกว่าความสูงของน้ า 3 เมตร (10 ฟุต)   และรักษา

ความดันไว้ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง หากความดันลดลงเกินกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ ภายในเวลาที่ก าหนดข้างต้น ต้อง

หารอยรั่ว และซ่อมแซมแล้วทดสอบใหม่จนได้ผลเป็นที่น่าพอใจ 

อุปกรณ์ท่ีบอบบางหรือไม่สามารถทนความดันขณะทดสอบได้ ต้องถอดออกก่อนการทดสอบ 

 

13.4 การทดสอบและปรับปริมาณลม 

ภายหลังการติดตั้งระบบปรับอากาศ และระบายอากาศเสร็จเรียบร้อยก่อนการส่งมอบงาน ต้อง

ได้รับการ ทดสอบและ ปรับแต่งปริมาณลมให้ได้ตามต้องการ ปริมาณลมที่หน้ากากจ่ายลมต้องปรับแต่งให้อยู่

ในช่วง +10 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณ ลมที่ระบุไว้ในแบบ  

การวัดปริมาณลมในท่อเมนและท่อแยกที่ส าคัญ ให้ใช้วิธี Transverse โดยใช้ Pilot Tube ช่องเปิด

ส าหรับ สอด Pilot Tube ต้องมีปลั๊กอุดกันรั่วทุกจุดหลังจากการปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

การปรับปริมาณลมที่ออกจากเครื่องปรับอากาศให้ใช้วิธีปรับรอบพัดลม ปริมาณลมท่อแยกให้ปรับที่ 

Volume Damper หรือ Splitter Damper หลังจากปรับแต่ง Damper แล้วต้องท าเครื่องหมายแสดง 

ต าแหน่งที่แน่นอนทุก ๆ แห่ง  
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หมวดที่  14 

การท าความสะอาด 

14.1 ความต้องการทั่วไป 

14.1.1 ผิวของวัสดุที่เป็นโลหะที่พ่นหรือทาสีมาจากโรงงาน ถ้ามีรอยช ารุดสีลอกจะต้องท าการซ่อม
สีให้เรียบร้อย 

14.1.2 ผิวงานของวัสดุที่ไม่ได้พ่นหรือทาสีมาจากโรงงานจะต้องท าการพ่นและแต่งสีหน้างาน 
 

14.2 การทาสีและพ่นสี  
14.2.1 ผิวส่วนที่เป็นโลหะของวัสดุ และอุปกรณ์ทุกชนิด จะต้องทาหรือพ่นสีซึ่งอาจ จ าแนก ได้

ดังนี้  
* การพ่นสีเสร็จเรียบร้อยจากโรงงาน (Factory Painting) ชิ้นส่วน และอุปกรณ์ทุกชนิด

ตามมาตรฐานของผู้ผลิต จะต้องพ่นสีเสร็จเรียบร้อยจากโรงงาน   
* ผิวส่วนใดที่เสียหายหรือบุบจะต้องซ่อม และตบแต่งให้สวยงามเข้ากับสีเดิม  

14.2.2 การพ่นสีหรือทาสีในสถานที่ติดตั้ง (Field Painting) ผิวของวัสดุและอุปกรณ์ต่อไปนี้   
จะต้องได้รับการพ่น หรือทาสี  

* ที่รองรับที่ประกอบขึ้นใช้เอง (Shop Fabricated Supports)  
* ที่แขวนท่อลม  
* ที่รอง และแขวนท่อน้ า  

   *   ท่อร้อยสายไฟส่วนที่มองเห็นได้ (Exposed Conduit)  
 14.2.3 หากในแบบมีการระบุให้พ่นสีหรือทาสีเป็นสีเดียวกับอาคาร ให้ปรึกษาสถาปนิกหรือ
ผู้ออกแบบงานตกแต่งเพ่ือเลือกสีให้เหมาะสม 
 
14.3 การท าความสะอาดระบบท่อ 

14.3.1 ท่อที่เก็บไว้ในบริเวณหน่วยงานต้องได้รับการป้องกันฝุ่น สิ่งสกปรกและสนิมโดยเก็บรักษา
ท่อสูงจากพ้ืน และปิดปลายท่อท้ังสองด้าน 

14.3.2  ท่อทองแดงต้องท าความสะอาดภายในและภายนอกตามค าแนะน าผู้ผลิต พร้อมปิดจุกให้
เรียบร้อย 

14.3.2 ท่อ PVC และข้อต่อให้ท าความสะอาดด้วยน้ ายาท าความสะอาดท่อ PVC 
14.3.3 ท่อส่วนใดที่ผ่านการทดสอบด้วยความดันแล้ว ให้ระบายน้ าภายในทิ้งให้หมดอุดปลายท่อ

ทั้งสองด้านให้แน่นป้องกันฝุ่น และสิ่งสกปรกจากภายนอกเข้าไปอีก  
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14.4 การท าความสะอาดท่อลม 
14.4.1 ในระหว่างการติดตั้ง ผู้รับจ้างต้องระวังป้องกันไม่ให้มีเศษฉนวน เศษไม้และขยะต่าง ๆ 

ตกค้างอยู่ในระบบท่อลม 
14.4.2 ก่อนที่จะมีการติดตั้งฝ้าเพดาน ผู้รับจ้างจะต้องใช้พัดลมขนาดเล็ก (Portable Fan)  หรือ 

พัดลมของเครื่องปรับอากาศเป่าลมท าความสะอาดภายในท่อลมใช้เครื่องดูดฝุ่น  หรืออุปกรณ์ที่สามารถขับ
เศษฝุ่น ผงออกจากท่อลมให้หมด 
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หมวดที่ 15 

อุปกรณ์ตรวจวัดต่างๆ (Sensors Equipment) 

ผู้รับจ้างต้องจัดหาและ ติดตั้งอุปกรณ์ Sensors, Transducer, Transmitters และ Relay 
ต่างๆ ที่จ าเป็น เพ่ือประกอบการ ท างานได้อย่างถูกต้อง โดยได้ระบุไว้ในตาราง Point List หรือแบบ
รูป ก าหนด 

 

 Carbon Monoxide Detectors (CO Sensor)  

เป็นอุปกรณ์วัด Carbon Monoxide ในพ้ืนที่ ที่ก าหนดตามแบบรูป 

 Measurement Range  : 0 – 200 ppm or Batter  

 Operating Conditions : 0ºC - 50ºC or Batter 

 Accuracy   : ± (10ppm) or Batter 

 Power Supply  : 12 - 24Vac or 12 - 30 Vdc  

 Output Signal  : 0 – 10Vdc or 4 – 20mA. 

 อุปกรณ์ต้องมี Calibration Certificate น าเสนอต่อองค์การเภสัชกรรมก่อนการติดตั้งจริง 

 

 Room Temperature Sensor  

เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิ ในพ้ืนที่ (ติดตั้งเฉพาะส่วนงานระบายอากาศชั้นใต้ดิน มิได้รวมถึง 

อุปกรณ์ที่ผลิตหรือติดตั้งมาพร้อมกับเครื่องปรับอากาศ)  

 Measurement Range  : 0 - 50ºC or Batter  

 Accuracy   : ± 5ºC  or Batter 

 Power Supply  : 12 - 24Vac or 12 - 30 Vdc  

 Output Signal  : 0 – 10Vdc or 4 – 20mA. 

 อุปกรณ์ต้องมี Calibration Certificate น าเสนอต่อองค์การเภสัชกรรมก่อนการติดตั้งจริง 
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หมวดที่ 16  

ระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automation Control System, DDC. CONTROL or PLC. CONTROL) 
 
16.1. อุปกรณ์ควบคุม (Controller) 

 Network DDC. Controller  

  อุปกรณ์ต้องเป็นลักษณะโมดูล (Module) ประกอบอยู่ในชุดหุ้มส าเร็จรูปเฉพาะส าหรับ

อุปกรณ์จากโรงงานผู้ผลิต โดยไม่ใช่เป็นลักษณะแผ่นวงจรเปลือยติดตั้งอยู่ในตู้ เพ่ือป้องกัน

ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับแผงวงจรการท างานและอายุการใช้งานที่ยาวนานของอุปกรณ์  

 อุปกรณ์มีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้ 

- Processor : Microprocessor or Microcontroller 

- Processor speed : ≥ 100 MHz 

- Memory size :  

                      Flash Memory   : ≥16 MB 

                   SDRAM             : ≥8 MB 

- Communication Speed : 115 KBit/Sec. ขึ้นไป 

- Analog resolution : 12 Bit 

- Communication Protocol : BACnet/IP or LonWorks/IP 

  ต้องมีแบตเตอร์รี่ส ารองข้อมูลภายในตัวเครื่อง ส าหรับเก็บโปรแกรมและข้อมูล ในกรณีที่

ไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน ได้อย่างน้อย 7 วัน 

  อุปกรณ์ต้องมี Real Time Clock ในตัว และต้องสามารถรองรับ Integrated Input และ 

Output ได้ และสามารถรองรับการขยาย I/Os ได้ โดยลักษณะของ Input และ Output 

ต้องเป็นดังต่อไปนี้  

 Digital Input : Potential-free contact or plus counter with LED 
indication 

 Digital Output : 24VAC Triacs with LED indication 
 Analog Input : 0-10Vdc or 4-20mA 

- Analog Output : 12bit A/D resolution, 0-2 Vdc, 0-10Vdc  
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  อุปกรณ์ต้องมีไฟชนิด LED แสดงสถานะหรือสัญลักษณ์อ่ืนเพ่ือแสดงสถานะ การท างาน

ต่างๆของอุปกรณ์เช่น Power, Fault, Ethernet Link, Data Transmission เป็นต้น  

  อุปกรณ์ต้องสามารถเชื่อมต่อการท างานผ่านระบบเครือข่ายด้วยมาตรฐาน TCP/IP แบบ 

10/100 Base-T มีพอร์ตสื่อสารชนิด RJ-45 และ มีพอร์ตการสื่อสารเชื่อมต่อแบบ RS-232  

  อุปกรณ์ต้อง มีพอร์ตการสื่อสารเชื่อมต่อแบบ RS-485 เพ่ือรองรับการเชื่อมต่อกับ อุปกรณ์
อ่ืนๆ หรือ ระบบอ่ืนๆ ได้ ผ่านทาง Standard protocol ที่เป็น Modbus RTU หรือ 
BACnet MS/TP ได้  

  อุปกรณ์ต้องใช้กับแหล่งจ่ายไฟขนาด  24VAC, 50Hz หรือตามมาตรฐานผลิตแนะน าให้ใช้ 

  DDC. ต้องสามารถประมวลผล สั่งงานได้ทั้งแบบ On/Off Control และระบบ PID 
Control 

  การติดต่อสื่อสารระหว่าง DDC. ด้วยกันต้องมีความสามารถแบบ Peer-to-Peer ระหว่าง
กันได้กับ DDC ตัวอ่ืนๆ และ BAS Work station 

  อุปกรณ์ต้องได้รับมาตรฐาน UL916 Energy Management, UL 864 Smoke Control 

Equipment & CE Mark 

  อุปกรณ์ต้องสามารถติดตั้งได้ทั้งแบบ DIN rail หรือ Wall mounting ได้ นอกจากนี้
อุปกรณ์จะต้องได้การรับรองมาตรฐาน IP20 และ ต้องถูกติดตั้งในตู้ที่สามารถใช้งานใน
สภาพแวดล้อมที่ระดับมาตรฐาน IP ที่สูงกว่าได ้

  รองรับการท างานที่อุณหภูมิได้ตั้งแต่ 0 ถึง 50 องศาเซลเซียส และที่ความชื้น (relative 
humidity) ≤ 93%  (non-Condensing)  หรือดีกว่า  

 DDC Controller – Digital I/O Controller 

  อุปกรณ์ต้องเป็นลักษณะโมดูล (Module) ประกอบอยู่ในชุดหุ้มส าเร็จรูปเฉพาะส าหรับ
อุปกรณ์จากโรงงานผู้ผลิต โดยไม่ใช่เป็นลักษณะแผ่นวงจรเปลือยติดตั้งอยู่ในตู้ เพ่ือป้องกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับแผงวงจรการท างานและอายุการใช้งานที่ยาวนานของอุปกรณ์  

  อุปกรณ์มีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้ 

- Processor : Microprocessor or Microcontroller 

- Processor speed : ≥ 100 MHz 
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- Memory size :  

Flash Memory   : ≥16 MB 

SDRAM             : ≥8 MB 

- Communication Speed : 115 KBit/Sec. ขึ้นไป 

- Analog resolution : 12 Bit 

- Communication Protocol : BACnet/IP or LonWorks/IP 

  ต้องมีแบตเตอร์รี่ส ารองข้อมูลภายในตัวเครื่อง ส าหรับเก็บโปรแกรมและข้อมูล ในกรณีที่

ไฟฟ้าดับเป็นเวลานาน ได้อย่างน้อย 7 วัน 

  อุปกรณ์ต้องมี Real Time Clock ในตัว และต้องสามารถรองรับ Integrated Input และ 

Output ได้ โดยลักษณะของ Input และ Output ต้องเป็นดังต่อไปนี้  

 Digital Input : Potential-free contact or plus counter with LED 
indication 

 Digital Output : 24VAC Triacs with LED indication 
 Analog Input : 0-10Vdc or 4-20mA, NTC20KOhm or PT1000) 

- Analog Output : 12bit A/D resolution, 0-2 Vdc, 0-10Vdc  
 อุปกรณ์ต้องมีไฟชนิด LED แสดงสถานะหรือสัญลักษณ์อ่ืนเพ่ือแสดงสถานะ การท างาน

ต่างๆของอุปกรณ์เช่น Power, Fault, Ethernet Link, Data Transmission เป็นต้น  

 ต้องสามารถประมวลผล สั่งงานได้ท้ังแบบ On/Off Control และระบบ PID Control 
 การติดต่อสื่อสารระหว่าง DDC. ด้วยกันต้องมีความสามารถแบบ Peer-to-Peer ระหว่าง

กันได้กับ DDC ตัวอ่ืนๆ และ BAS Work station 
  อุปกรณ์ต้องมีพอร์ตการสื่อสารเชื่อมต่อแบบ RS-232 ไม่น้อยกว่า 1 พอร์ต ส าหรับ 

Upgrade Firmware นอกจากนี้อุปกรณ์ต้อง มีพอร์ตการสื่อสารเชื่อมต่อแบบ RS-485 ไม่

น้อยกว่า 1 พอร์ต เพ่ือรองรับการเชื่อมต่อกับ อุปกรณ์อ่ืนๆ หรือ ระบบอ่ืนๆ ได้ ผ่านทาง 

Standard protocol ที่เป็น BACnet MS/TP ได ้

  อุปกรณ์ต้องใช้กับแหล่งจ่ายไฟขนาด  24VAC ±15%  หรือ ตามที่ผู้ผลิตแนะน า 

  อุปกรณ์ต้องได้รับมาตรฐาน UL916 Energy Management, UL 864 Smoke Control 

Equipment & CE Mark 
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  อุปกรณ์ต้องสามารถติดตั้งได้ทั้งแบบ DIN rail หรือ Wall mounting ได้ นอกจากนี้

อุปกรณ์จะต้องได้การรับรองมาตรฐาน IP20 และ ต้องถูกติดตั้งในตู้ที่สามารถใช้งานใน

สภาพแวดล้อมที่ระดับมาตรฐาน IP ที่สูงกว่าได ้

  รองรับการท างานที่อุณหภูมิได้ตั้งแต่ 0 ถึง 50 องศาเซลเซียส และที่ความชื้น (relative 
humidity) ตั้งแต่ 5 ถึง 90% (non-Condensing)  หรือดีกว่า 
 

16.2 จอ TOUCH SCREEN (HMI) 
จอ TOUCH SCREEN (HMI) ใช้ส าหรับควบคุมระบบปรับอากาศและระบายอากาศและ
เชื่อมต่อกับระบบ BAS หรือ DDC. Control มีคุณสมบัติดังนี้ 

 Display  

- Color Display 

- Resolution ≥ 800x480 Pixels 

- Backlight : LED Backlight ≥ 50,000Hrs 

- Size ≥ 4” หรือตามแบบรูปก าหนด 

 Memory 

- Working Memory ≥ 128MB SDRAM or Batter 

- Application Memory ≥ 8MB Flash or Batter 

- Battery backup memory ≥ 128kB or Batter 

 Interface 

- RS232 or RS485 

- Ethernet 10/100Mbps or Batter 

- USB port 

- Expansion Micro SD card 

 Power Supply 

- 24Vdc หรือตามบริษัทผู้ผลิต 
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หมวดที่ 17 

แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ าทั่วไป และอุปกรณ์ 
 

17.1 LOW VOLTAGE   AMCC, ACP & EX SWITCH BOARD) 

 ความต้องการทั่วไป 
ข้อก าหนดนี้ครอบคลุมการออกแบบและสร้างแผงสวิตซ์ไฟฟ้าแรงต่ าส าหรับควบคุมมอเตอร์ ผู้ผลิต

ต้องมีประสบการณ์ด้านการท าแผงสวิตซ์ฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ผ่านการผลิตสวิทช์บอร์ด Type-Tested 

ชนิด Licensee และสามารถประกอบได้ตามมาตรฐาน IEC หรือ ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งประเทศ

ไทย (มอก.1436 -2540) หรือฉบับล่าสุด และผู้ผลิตต้องมีวิศวกรไฟฟ้าแขนงไฟฟ้าก าลังระดับสามัญวิศวกร

ขึ้นไป เป็นผู้ควบคุมรับผิดชอบการผลิต และการติดตั้งแผงสวิตซ์ฯ ต้องได้การรับรองมาตรฐาน ISO9001 

หรือ ฉบับล่าสุด ก่อนประกอบแผงสวิตซ์ฯ ผู้รับจ้างต้องส่ง Shop Drawing และรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์

ที่จะใช้ทุกชนิดตามรายการ ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อน 

 พิกัดของแผงสวิตซ์ไฟฟ้า 
ถ้ามิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้แผงสวิตซ์ฯ ที่กล่าวถึง รวมทั้งวัสดุ อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องมีการสร้างตาม  

IEC Standard และไม่ขัดต่อมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง โดยมีคุณสมบัติทางเทคนิคอย่างน้อย

ดังต่อไปนี้ 

RATED SYSTEM VOLTAGE  : 400/230 VOLTS 

SYSTEM WIRING    : 3-PHASE, 4-WIRE, SOLID GROUND. 

RATED FREQUENCY   : 50 Hz. 

RATED CURRENT    : ตามระบุในแบบ 

RATED SHORT-TIME WITHSTAND : ไม่น้อยกว่า RATED SHORT CIRCUIT CURRENT ที่

ระบุในแบบ 

RATED PEAK WITHSTAND VOLTS : 1,000 VOLTS 

CONTROL VOLTAGE   : 220-240 VAC. 

FINISHING    : Coldroll steel with EPOXY-POLYESTER 
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POWDER PAINT COATING.หรือตามท่ีระบุในแบบรูป 

TYPICAL FORMS    : ตามท่ีระบุในแบบ 

 ลักษณะโครงสร้างและการจัดสร้างแผงสวิตซ์ฯ 
แผงสวิตซ์ฯประกอบเป็น Compartment ตามที่ระบุในแบบ และมี Degree of protection ไม่ต่ า

กว่าIP 31 ตาม IEC Standard การประกอบแผงสวิตซ์ฯ ต้องค านึงถึงวิธีการระบายความร้อนที่เกิดขึ้นจาก

อุปกรณ์ภายในตู้ โดยวิธีไหลเวียนของอากาศตามธรรมชาติ โดยให้เจาะเกร็ดระบายอากาศที่ฝาอย่างเพียงพอ 

พร้อมติดตั้งตะแกรงกันแมลง (Insect Screen) ด้วยกรรมวิธีป้องกันสนิม และการพ่นสีโลหะชิ้นส่วนที่เป็น

เหล็กทุกชิ้น ต้องผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิม แล้วพ่นสีทับตามวิธีข้างล่าง ดังนี้   

ก. ท าการขัดผิวโลหะให้เรียบและสะอาด 

ข.  ท าการล้างแผ่นโลหะเพ่ือล้างไขมัน หรือน้ ามันออกจากแผ่นโลหะสะอาด (Degreasing) การพ่นสี

ชั้นนอกให้ใช้สีผงอีพ็อกซ่ี/โพลีเอสเตอร์อย่างดีพ่นให้ทั่วอย่างน้อยความหนาสี 60 ไมครอน แล้วอบด้วยความ

ร้อน 200 องศาเซลเซียส 

 บัสบาร์และการติดตั้งแผงสวิตซ์ฯ 
บัสบาร์ต้องเป็นทองแดงท่ีมีความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 98% ที่ผลิตขึ้นส าหรับใช้กับงานไฟฟ้าโดยเฉพาะ 

และผลิตขนาดบัสบาร์ ตามตารางมาตรฐาน IEC 439-2 การจัดเรียงบัสบาร์ในแผงสวิตซ์ฯ ให้จัดเรียงตาม

เฟสเอ. เฟสบี. และเฟสซี. โดยเมื่อมองเข้ามาจากด้านหน้าของแผงสวิตซ์ฯ ให้มีลักษณะเรียง  จากหน้าไปหลัง 

หรือ จากด้านบนลงมาด้านล่าง หรือ จากซ้ายมือไปขวามือ อย่างใดอย่างหนึ่งบัสบาร์ที่ติดตั้งตามแนวนอน ทั้ง

บัสบาร์เส้นดิน และ บัสบาร์เส้นศูนย์  ต้องมีความยาวตลอดเท่ากับความกว้างของแผงสวิตซ์ฯ ทั้งชุด  บัสบาร์

เส้นดินต้องต่อกับโครงของแผงสวิตซ์ทุกส่วนๆ และต้องมีความต่อเนื่องทางไฟฟ้าที่มั่นคงถาวร บัสบาร์เส้นดิน

และเส้นศูนย์ต้องมีพ้ืนที่และสิ่งอ านวยความสะดวกเตรียมไว้ส าหรับต่อสายดินของบริภัณฑ์ 

 Bus bar และ Holder ต้องมีข้อมูลทางเทคนิคและผลการค านวณเพ่ือแสดงว่าสามารถทนต่อ 

แรงใดๆ ที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้ไม่น้อยตามระบุในแบบ โดยไม่เกิดการเสียหายใดๆ  รวมทั้ง  Bolt 

และ Nut ต้องทนต่อแรงเหล่านั้นได้ด้วยเช่นกัน 

 สายไฟฟ้าส าหรับภายในแผงสวิตซ์ฯ 
สายไฟฟ้าส าหรับระบบควบคุมและเครื่องวัด ซึ่งเดินเชื่อมระหว่างอุปกรณ์ไฟฟ้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้า และ

อุปกรณ์ไฟฟ้ากับ Terminal Block ให้ใช้สายชนิด Flexible Annealed ทนแรงดันไฟฟ้าได้ 750 โวลต์  
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ฉนวนทนความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 105 องศาเซลเซียส สายไฟฟ้าหลายเส้นที่เดินไปด้วยกันให้ใช้สีต่างกัน และ

ระบุไว้ในแบบรูป ขนาดของสายไฟฟ้าต้องสามารถน ากระแสไฟฟ้าได้ตามตารางมาตรฐานและเหมาะสมกับ

แต่ละอุปกรณ์การเดินสายไฟฟ้าภายในแผงสวิตซ์ ฯ ช่วงเข้าอุปกรณ์ ให้ต่อผ่านขั้วต่อสายชนิดสองด้านห้าม

ต่อตรงกับอุปกรณ์  เปลือกนอกของสายไฟฟ้าทุกเส้นที่ปลายทั้ง 2 ด้าน ต้องมีหมายเลขก ากับ (Wire Mark) 

เป็นแบบปลอกสวม ยากแก่การลอกหลุดหาย 

 Mimic Bus และ Nameplate 
ที่หน้าแผงสวิตซ์ฯ ต้องมี Mimic Bus เพ่ือแสดงการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้า และออกท าด้วยแผ่น 

พลาสติกสีด าส าหรับแผงสวิตซ์ฯ  
 ระบบไฟฟ้าปกติ : ท าด้วยแผ่นพลาสติกสีด าส าหรับแผงสวิตซ์ฯ  
 ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน : ท าด้วยแผ่นพลาสติกสีแดงส าหรับแผงสวิตซ์ฯ 
 หรือสีที่ผู้ว่าจ้างเห็นชอบ   

มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร และกว้างไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร ยึดแน่นกับแผงสวิตซ์ฯ ด้วย
สกรูอย่างแน่นหนาให้มี Nameplate เพ่ือแสดงว่าอุปกรณ์ตัดวงจรไฟฟ้าใด จ่ายหรือควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าใด 
หรือกลุ่มใด  เป็นแผ่นพลาสติกพ้ืนสีเช่นเดียวกับ Mimic bus แกะเป็นอักษรสีขาวโดยความสูงของอักษรต้อง
ไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร ป้ายแสดงชื่อและสถานที่ติดต่อของผู้ผลิต เป็นป้ายที่ทนทานไม่ลบเลือนได้ง่ายติด
ไว้ที่แผงสวิตซ์ฯ ด้านนอกตรงที่ๆ เห็นได้ง่ายหลังการติดตั้งแล้ว 
 การทดสอบ 

โรงงานผู้ผลิต จะต้องท าการทดสอบ (Routine Test) ตามมาตรฐาน IEC 60439-1 ดังต่อไปนี้ 
 1.  ตรวจสอบการท างานตามวงจรควบคุมทางด้านไฟฟ้า (Wiring, Electrical Operation) 
 2.  ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า (Dielectric test) 
 3.  ตรวจสอบการป้องกันทางด้านไฟฟ้า (Protective measures) 
 4.  ตรวจสอบ ค่าความต้านทานฉนวนไฟฟ้า (Insulation resistance) 
 นอกจากการทดสอบที่โรงงานผู้ผลิตตามความเห็นชอบของผู้ว่าจ้างแล้ว   เมื่อมีการติดตั้งในสถานที่

ใช้งานจริง ต้องตรวจสอบอีกครั้งอย่างน้อยดังนี้ 
 1.  ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าของอุปกรณ์ภายในแผงสวิตซ์ฯ ทั้งหมด 
 2.  ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าของสายป้อน (Feeder) ต่างๆ ที่ออกจากแผงสวิตซ์ฯ 
 3.  ตรวจสอบระบบการท างานของอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือทดสอบความถูกต้อง 
 ในขั้นตอนการตรวจสอบจะต้องให้ผู้ควบคุมงานร่วมตรวจสอบทั้งที่โรงงานและสถานที่ใช้งาน 
จริง พร้อมอนุมัติผลการตรวจสอบ 
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 เครื่องมือบ ารุงรักษา 
ที่ข้างแผงสวิตซ์ฯ แต่ละชุด ให้ติดตั้งเครื่องมือส าหรับเปิดบานประตูด้านหน้า 1 (หนึ่ง) อัน โดย 

มีประกับติดรัดไว้กับแผงสวิตซ์ฯ ให้สูงประมาณ 1.80 ม. และให้จัดชุดเครื่องมือบ ารุงรักษา ประกอบด้วย
เครื่องเปิดบานประตูด้านหน้า (หนึ่ง) อัน ไขควงส าหรับถอดสกรูยึดแผ่นโลหะ 1 (หนึ่ง) อัน Torque 
Wrench ขนาดที่เหมาะสม 1 (หนึ่ง) อัน พร้อมหัวส าหรับขันสลักและแป้นเกลียวที่ใช้ยึดบัสบาร์และสวิตซ์ตัด
ตอนฯ ครบทุกขนาดที่ต้องใช้ 1 (หนึ่ง) ชุด และกล่องโลหะส าหรับใส่เครื่องมือทั้งหมด ชุดเครื่องมือ
บ ารุงรักษานี้ ให้จัดให้ตามจ านวนที่ก าหนดในรายการ 
 
17.2 MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER (MCCB.) 

 Molded Case Circuit Breaker ที่น ามาใช้ทั้งหมดต้องผลิตตามมาตรฐาน IEC 947-2 CAT A 
Drives เป็นชนิด Toggle Operating Mechanism ท างานด้วยระบบ Trip Free มี Trip Indication แสดง

ที่ Handle Position 

 TRIP UNIT ของ MCCB ขนาด 100 AF ถึง 250 AF   จะต้องเป็น Thermal- magnetic Trip 
สามารถปรับค่ากระแส THERMAL ได้ตั้งแต่ 0.8 -1.0 ของ Rated Current (In) หรือตามแบบรูป

ก าหนด 

 TRIP UNIT ของ MCCB ขนาดตั้งแต ่400 AF ขึ้นไป   จะต้องเป็น ELECTRONIC TRIP  
สามารถปรับค่ากระแส OVERLOAD CURRENT ได้ระหว่าง 0.4 -1.0 ของ Rated Current (In)   

และสามารถปรับค่ากระแส SHORT CIRCUIT CURRENT ได้ระหว่าง 2 -10 เท่า หรือตามแบบรูป

ก าหนด 

 TRIP UNIT ของ MCCB ขนาดตั้งแต่ 400 AF ขึ้นไป เมื่อ Load current  มีค่าตั้งแต่ 95 % ขึ้น 
ไปจะมี LED แสดงเป็นสัญญาณสว่างตลอดเวลา และ ถ้ามีค่าตั้งแต่ 105 % ขึ้นไป  จะมี LED  แสดง

เป็นสัญญาณกระพริบตลอดเวลา  

 MCCB ขนาดตั้งแต ่100-630 AF ค่า Service breaking capacity (Ics) ต้องมีค่าเท่ากับ  
Ultimate breaking capacity (Icu)  คือ   Ics  = 100% Icu   และเพ่ือความปลอดภัย MCCB ทุก

ตัวต้องเป็นฉนวน 2 ชั้น (Double Insulation)   Rate current 100 % continuous. 

 Circuit Breaker ที่มีขนาดมากกว่า 200 A. ให้ใช้ Terminal ชนิด Bus bar Connection Type 
ส าหรับขนาดเล็กกว่า 200 A. ให้ใช้ชนิด Feeder Connection Type ได้ ขนาดของ Miniature CB.  
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ที่ระบุในแบบ Panel Schedule ขนาด 100 AF. สามารถใช้อุปกรณ์ที่ 63 AF. แทนได้แต่ค่า kA IC 
ให้เป็นไปตามท่ีระบ ุ
 

17.3 METERING 

 Current Transformer (CT) 

 PRIMARY RATED CURRENT ตามท่ีก าหนดในแบบ  

 SECONDARY RATED CURRENT  5A, ACCURACY CLASS : 1.5 หรือดีกว่า  

  TROPICAL  PROOF ทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  500 โวลต์     

 RATED BURDEN ตามความเหมาะสม 
 AMMETER ใช้ CT TYPE AMMETER เป็นชนิดที่มีสเกลอ่านได้ตามขนาด PRIMARY CURRENT 

RATING เป็นแบบใช้ต่อกับ CURRENT TRANSFORMER ชนิด 5A SECONDARY RATED 
CURRENT, ACCURACY CLASS 1.0 หรือ ดีกว่า 

 AMMETER SELECTOR SWITCH (AS) เป็นชนิดเลือกได้ 4 ต าแหน่ง เพื่อวัดกระแสไฟฟ้าได้ทั้ง 3 เฟส 
และมีจังหวะปิด โดยทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่ต่ ากว่า 10 แอมแปร ์

 VOLTMETER   เป็นชนิดตรงมีสเกลอ่านได้   0-500 V   หรือตามแบบ ACCURACY CLASS 1.5 หรือ
ดีกว่า 

 VOLTMETER SELECTOR SWITCH (VS) เป็นชนิดเลือกได้ 7 ต าแหน่ง ส าหรับไฟ 3 เฟส4 สาย เพ่ือ
วัดได้ทั้ง 3 เฟส และกับเส้นศูนย์ ทั้งมีจังหวะปิดด้วย 

 KILOWATT HOUR METER (KWH) เป็นชนิดต่อตรง หรือใช้กับ CT แบบธรรมดาหรือ  MAXIMUM 
DEMAND TYPE ตามที่ก าหนดใช้กับระบบไฟฟ้า 380/220 v, 3 PHASE, 4WIRE หรือ   ตามที่
ก าหนด ACCURACY CLASS 2.5 หรือดีกว่า  

 CONTROL FUSE   ส าหรับระบบควบคุม   และส าหรับป้องกันเครื่องวัดต่าง ๆ   ให้ใช้ฟิวส์ชนิด 
CARTRIDGE ตามมาตรฐาน VDE หรือเทียบเท่า ซึ่งสามารถป้องกันกระแสไฟลัดวงจได้ไม่น้อยกว่า 
20KA ที่ 380V และจะต้องเตรียม FUSE HANDLE 1 ชุด ติดตั้งไว้ในตู้  

 Control wiring   สายคอนโทรลใช้ชนิดทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 600 โวลต์ ฉนวนทนความร้อน
ได้ 70 องศาเซลเซียส   สายที่ต้องมีการเคลื่อนไหวให้ใช้สายชนิดอ่อน สายให้แยกใช้หลายสี   เพ่ือ
สะดวกในการบ ารุงรักษาเดินในรางพลาสติก สายให้ต่อผ่านขั้วต่อสายชนิด 2 ด้าน   TERMINAL RAIL 
ไม่ให้ต่อตรงระหว่างอุปกรณ์ ให้ใช้หางปลาขนาดที่เหมาะสม 
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 DIGITAL METERING หรือ POWER METER 
เครื่องวัด Digital Power Meter ใช้ติดตั้งกับฝาตู้ มีขนาดหน้าปัดไม่เล็กกว่า 96 x 96 มม. และมี 

Accuracy Class 1 หรือดีกว่าและสามารถวัดค่าทางไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่าดังนี้ 

 ค่าทางไฟฟ้าทั่วไป 
 กระแส เฟส, กระแสนิวตรอล, กระแสรวม, แรงดันไฟฟ้า เฟส-เฟส,เฟส-นิวตรอล ความถี่ ,  
 ก าลังไฟฟ้า (P, S & Q) เพาเวอร์เฟคเตอร์ (PF.) 
 ค่าพลังงาน (Energy) 
 KW.h, kVA.h, kVAR.h 
 ค่าความต้องการทางไฟฟ้า 
 ค่าความต้องการทางไฟฟ้า Demand & Peak Demand 
 ค่าความต้องการกระแส Current Demand 
 คุณภาพไฟฟ้า 
 THD.ของกระแสและแรงดันไฟฟ้า 
 ต้อง Communication Modbus RS485 หรือดีกว่า ส าหรับเชื่อมต่อ ระบบควบคุมการ

จัดการของอาคาร BAS. (Builditing Automation Systems) เพ่ือแสดงผลการวัดค่าทางไฟฟ้าต่างๆ
ได้ ในอนาคต 

 

17.4 อุปกรณ์ประกอบ 

  Phase Protection Relay  
ต้องเป็นแบบ Solid state controlled ชนิด 3 เฟส, 4 สาย, 400/230 Vac, 50 Hz ป้องกัน
ไฟขาดเฟส หรือแรงดันมาไม่เท่ากันทั้ง 3 เฟส ป้องกันแรงดันไฟตก ป้องกันแรงดันไฟเกิน โดย
สามารถตั้งจุดที่ท างานได้ รีเลย์ต้องเป็นแบบ Tropicalized มี Auxiliary Contacts จ านวน
พอเพียงส าหรับการใช้งาน 

 
  สวิทซ์ปุ่มกด (Push Buttons)  

ใช้ส าหรับวงจรควบคุมมอเตอร์หรือวงจรอื่นใดก็ตามมีคุณสมบัติดังนี้ 
พิกัดแรงดันไฟฟ้า   = 500  Vac 

                 พิกัดกระแส  = 6 Amp @ 230 Vac 

   และ 4 Amp @ 400 Vac 
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  หลอดไฟสัญญาณ (Pilot lamps)  
 ใช้ชนิดที่ผลิตตามมาตรฐาน IEC9475-5-1 หรือ UL 
 ขนาด ไม่น้อยกว่า Dia 20 มม. 
 Lamp LED. 230V /50Hz 

 
  สวิตช์ซีเลคเตอร์ (Selector switches)  
 ใช้ชนิดที่ผลิตตามมาตรฐาน IEC9475-5-1 หรือ UL 
 ขนาด ไม่น้อยกว่า Dia 20 มม. 
 พิกัดแรงดันไฟฟ้า  230Vac /50Hz 

 
  รีเลย์ช่วย (Auxiliary Relay) 
 เป็นแบบ Tropicalized, Electro-magnet System Relay 
 ผลิตตามมาตรฐาน VDE หรือ IEC 
 ประเภทใช้สอย AC-11 (AC-11 duty) ส าหรับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ และ DC-11 ส าหรับ

ระบบไฟฟ้ากระแสตรง 
 พิกัดกระแสของหน้าสัมผัส ต้องไม่น้อยกว่า 10 แอมแปร์ 
 พิกัดแรงดันไฟฟ้าของขดลวด (Reted Coil Voltage) ตามความเหมาะสม 
 มี Auxiliary Contact พอเพียงส าหรับการใช้งาน 

 
  คอนแทคเตอร์ส าหรับมอเตอร์ (Magnetic Contactor, Motor Circuit Breakers) ต้องมี

คุณสมบัติดังนี้ 

 เป็นแบบ Tropicalized, Three Pole, Air – break Contactor 

 ผลิตตามมาตรฐาน VDE. หรือ IEC. หรือ NEMA. 

 ประเภทการใช้งาน  AC3 หรือ ให้เป็นไปตาม Load 

 พิกัดแรงดันไฟฟ้าของขดลวด (Rated Coil Voltage) เป็น 230 Vac หรือ 400Vac 50 Hz 

 พิกัดก าลังของคอนแทคเตอร์จะต้องไม่น้อยกว่าพิกัดก าลังของมอเตอร์ และต้องเป็นไปตาม

ข้อแนะน าของผู้ผลิต 

 มีเครื่องป้องกันโหลดเกิน (Overload Protection) เลือกใช้ขนาดและมีการปรับตั้งที่

เหมาะสม ตามมาตร วสท.และมาตรฐานผู้ผลิต 

 ส าหรับวงจรกลับทางหมุน, หรือ วงจร Star – Delta จะต้องติดตั้ง Mechanical Interlock 
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 มี Auxiliary Contact พอเพียงส าหรับการใช้งาน 

17.5 DISCONNECTING SWITCH หรือ SAFETY SWITCH 

 DISCONNECTING SWITCH หรือ SAFETY SWITCH ต้องผลิตขึ้นตามมาตรฐาน NEMA หรือ 
IEC HEAVY DUTY TYPE 

 SWITCH   ตัดวงจรไฟฟ้าเป็นแบบ  BLADE   ท างานแบบ  QUICK-MAKE,  QUICK-BREAK 
สามารถมองเห็นสวิตช์ได้ชัดเจน เมื่อเปิดประตูด้านหน้า 

 ENCLOSURE  ตามมาตรฐาน  NEMA 1  พับขึ้นรูปจากแผ่นเหล็ก  พ่นเคลือบด้วยสี   GRAY-
BAKED ENAMEL ส าหรับใช้ภายในอาคารทั่วไปและตาม NEMA 3 R พับจากแผ่นเหล็กชุบ 
GALVANIZED พ่นเคลือบด้วยสี GRAY-BAKED ENAMEL ส าหรับใช้ภายนอกอาคารให้มีบาน
ประตูเปิดด้านหน้าซึ่ง INTERLOCK กับ SWITCH BLADE โดยสามารถเปิดประตูได้เมื่อ 
BLADE อยู่ในต าแหน่ง OFF เท่านั้น 

 ขนาด AMPERE RATING    จ านวนขั้วสายและจ านวน PHASE  ให้เป็นไปตามระบุในแบบหรือ
ตามขนาด PROTECTING EQUIPMENT ที่ต้นทาง 

 ชุดที่ก าหนดให้มี FUSE ให้ใช้ FUSE CLIPS เป็นแบบ SPRING REINFORCED โดยขนาดของ 
FUSE ให้ขนาด AMPERE RATING  ตามขนาด PROTECTING EQUIPMENT ที่ต้นทาง   

 การติดตั้ง ให้ติดตั้งกับผนังตามระบุในแบบ  โดยระดับความสูงจากพ้ืน 1.80 เมตร   ถึง
ระดับบนของสวิตช์ ในกรณีบริเวณติดตั้งไม่มีผนัง หรือก าแพง ให้ติดตั้งบนขายึดโครงเหล็กที่
แข็งแรง ให้สวิตช์สูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร  ถึงระดับบนของสวิตช์ 
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หมวดที่ 18 

สายไฟฟ้าแรงต่ า (Low voltage Cable) 
 

18.1. ความต้องการทั่วไป 

สายไฟฟ้าแรงต่ า ที่ใช้ส าหรับแรงดันไฟฟ้าระบบ (SYSTEM VOLTAGE) ไม่เกิน 400Y/230 

Vac ต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมกับกรรมวิธี และสถานที่ติดตั้งใช้งานตามก าหนดในหมวดนี้ เว้นแต่จะ

มีกฎ-ระเบียบ หรือข้อบังคับของการไฟฟ้าท้องถิ่นให้เป็นอย่างอ่ืน 

18.2. ชนิดของสายไฟฟ้าแรงต่ า (Low voltage Cable) 

  ถ้ามิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน   สายไฟฟ้าทั้งชนิดแกนเดียว (SINGLE-CORE)   และหลายแกน 
(MULTI-CORE) ต้องเป็นชนิดตัวน าทองแดงหุ้มด้วยฉนวน POLYVINYL CHLORIDE (PVC) และถ้ามี
เปลือก (SHEATHED) ต้องเป็น PVC เช่นกัน ทนแรงดันไฟฟ้าได้ 750 โวลต์ และทนอุณหภูมิของตัวน า
ไอ้ 70 องศาเซลเซียสตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 11 -2531 หรือตามมาตรฐาน มอก 
11-2553 กรณีที่ยังไม่มีมาตรฐานสายไฟฟ้าฉบับที่ใหม่กว่า  ผลิตโดยผู้ผลิตที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือและ
ยอมรับ   ส าหรับสายไฟฟ้าระบบแรงต่ า ตามมาตรฐาน มอก 11-2553  โดยทั่วไปให้ใช้สายพิกัด
แรงดัน (U0/U) 450/750 โวลต์ อุณหภูมิตัวน า 70 องศาเซลเซียส (มีชื่อเรียกหรือรหัสเคเบิลว่า 
60227 IEC 01)   ยกเว้นก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในแบบพิมพ์ หรือตารางโหลด 

ดังรายละเอียดต่อไปนี้ :- 

ก.  สายไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่กว่า  4  ตารางมิลลิเมตร   ต้องเป็นชนิดลวดทองแดงตีเกลียว  (STRANDED 

WIRE) 

ข.  สายไฟฟ้าที่ใช้ร้อยในท่อ  (Conduit)  หรือวางในรางวางสาย (WIREWAY)   ติดตั้งในสถานที่แห้ง 

และสถานที่เปียกที่ไม่มีโอกาสท าให้สายไฟฟ้าแช่น้ าโดยทั่วไปก าหนดให้ใช้สายไฟฟ้าชนิดแกนเดียว 

(SINGLE-CORE) ตาม มอก. 11-2531 ตารางที่ 4 (ชนิด THW) หรือ ตาม มอก. 11-2553 รหัสชนิด 

60227 IEC 01 

ค.  สายไฟฟ้าที่ใช้วางฝังดินโดยตรง  (DIRECT BURIAL)  หรือ เดินร้อยในท่อฝังดิน (UNDER GROUND 

DUCT) หรือในสถานที่มีโอกาสท าให้สายไฟฟ้าแช่น้ า ให้ใช้สายชนิดมีเปลือกหุ้ม (SHEATHED CABLE) 

ทั้งแกนเดียว และหลายแกน ตาม มอก. 11-2531 ตาราง ที่ 6,7,8 หรือ 14 (ชนิด NYY, NYY-N หรือ 
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NYY-GRD) แล้วแต่กรณี หรือ ตาม มอก. 11-2553 รหัสชนิด NYY, NYY-G หรือตามมาตร IEC 

60502 สายไฟหุ่มฉนวน XLPE. 

ง. สายไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องจักรถาวร    ที่มีการเคลื่อนที่เป็นประจ า  เช่น   รอกไฟฟ้า    หรือเครื่องจักรที่

มีการสั่นสะเทือน หรืออุปกรณ์ที่อาจมีการเคลื่อนย้ายต าแหน่ง ให้ใช้สายไฟฟ้าชนิด FLEXIBLE 

CABLE มีเปลือกหุ้ม ตาม มอก. 11-2531 ตารางที่ 9 (VCT) หรือ ตารางที่ 15 (VCT-GRD) แล้วแต่

กรณ ีหรือ ตาม มอก. 11-2553 รหัสชนิด VCT, 60227 IEC 52 , 60227 IEC 53 

จ. สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวนครอสลิ้งกด์พอลิเอทิลีน (XLPE) ซึ่งมักมีชื่อเรียกทางการค้าว่าสาย CV 

สายไฟฟ้าชนิดนี้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน IEC 60502 และให้ใช้ชนิดที่มีเปลือกนอกของสายมี

คุณสมบัติต้านทานเปลวเพลิง (Flame Retardant) ตามมาตรฐาน IEC 60332-3 Category C โดย

ผู้รับจ้างจะต้องแสดงเอกสารรับรองมาตรฐานดังกล่าวจากผู้ผลิตในการขออนุมัติใช้วัสดุนี้ต่อผู้ว่าจ้าง 

และต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าจ้างก่อนการด าเนินการจัดหาและน ามาติดตั้งใช้งาน 

 ระบบสีของสายไฟฟ้าหุ้มฉนวน ระบบแรงต่ า ให้ใช้ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศ
ไทย ฉบับล่าสุด   หรือมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย พ.ศ.2556   ในกรณีที่ไม่มี
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย ฉบับที่ใหม่กว่า   ดังนี้ 

   Phase  A   สีน้ าตาล 

   Phase  B   สีด า 

   Phase  C   สีเทา 

   Neutral  N   สีฟ้า 

   Ground  Gr.   สีเขียว   หรือเขียวแถบเหลือง 

สายไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นเพียงสีเดียวให้ทาสีที่สายไฟ หรือพันเทป หรือติดเครื่องหมายที่สายไฟฟ้าทุกแห่ง  ที่มี

การต่อสายและต่อเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยสีที่ก าหนดข้างต้น 

 สายไฟฟ้าที่ใช้งานกับอุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่ต้องการเสถียรภาพ  และความปลอดภัยสูง เช่น 
ลิฟต์พนักงานดับเพลิง พัดลมอัดอากาศ (PRESSURIZING FAN) ส าหรับบันไดหนีไฟ ก าหนดให้เป็น
สายไฟฟ้าชนิดทนไฟ (FIRE RESISTANCE CABLE) ทนแรงดันไฟฟ้าได้ 600/1000 โวลต์ และทน
อุณหภูมิของตัวน าได้ไม่น้อยกว่า 90 องศาเซลเซียส มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานของ BS 6387 : 
1994 GRADE CWZ หรือเทียบเท่า 
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 สายไฟฟ้าที่ใช้ภายในดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง  ที่ก่อให้เกิดความร้อนสูงเช่น  หลอดไส้  (INCAN 
DESCENT LAMP), GAS DISCHARGE LAMP เป็นต้น  ให้ใช้สายไฟฟ้าชนิดทนความร้อนสูงตัวน า
ทองแดง หุ้มด้วยฉนวนยางที่ทนอุณหภูมิของตัวน าได้ไม่น้อยกว่า 105 องศาเซลเซียส และทน
แรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 250 โวลต์  แล้วหุ้มด้วยฉนวนใยหิน (ASBESTOS) ก่อนหุ้มด้วยเปลือกนอก
ด้วยวัสดุทีเหมาะสมอีกชั้นหนึ่ง 

 กรณีท่ีแบบรูปหรือตารางโหลดก าหนดให้ใช้ หรือมีการอนุมัติให้ใช้ สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวนครอส
ลิ้งกด์พอลิเอทิลีน (XLPE) ซึ่งมักมีชื่อเรียกทางการค้าว่าสาย CV สายไฟฟ้าชนิดนี้ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐาน IEC 60502  และให้ใช้ชนิดที่มีเปลือกนอกของสายมีคุณสมบัติต้านทานเปลวเพลิง (Flame 
Retardant) ตามมาตรฐาน IEC 60332-3 Category C   โดยผู้รับจ้างจะต้องแสดงเอกสารรับรอง
มาตรฐานดังกล่าวจากผู้ผลิตในการขออนุมัติใช้วัสดุนี้ต่อผู้ว่าจ้าง และต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง
ก่อนการด าเนินการจัดหาและน ามาติดตั้งใช้งาน 

 การออกแบบโดยใช้สายไฟฟ้าที่ผลิตตามมาตรฐาน มอก.11-2531 แต่สายไฟฟ้าที่น ามาใช้งานเป็น
สายที่ผลิตตาม มอก.11-2553 อนุญาตให้ใช้ขนากกระแสของสาย ตามตารางในมาตรฐานการติดตั้ง
ทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย พ.ศ. 2545 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551) ได้ 

 การออกแบบโดยใช้สายไฟฟ้าที่ผลิตตามมาตรฐาน มอก.11-2553 แต่ในการติดตั้งอาจมีสายไฟฟ้าที่
ผลิตตาม มอก.11-25531 รวมอยู่ด้วย อนุญาตให้ใช้ขนากกระแสของสาย ตามตารางในมาตรฐานการ
ติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 ได้ 
 

18.3. ชนิดของสายไฟฟ้าส าหรับระบบควบคุมและสายสัญญาณ (Control Cable & Signal Control 

Cable) 

 สายไฟฟ้าส าหรับระบบควบคุม (Control Cable) 

สาย Opvc-jz ที่ออกแบบมาเพ่ือความยืดหยุ่นสูง เหมาะที่จะใช้ควบคุมการท างาน ของอุปกรณ์

ไฟฟ้า เครื่องจักร หรือ เดินไฟฟ้าในโรงงาน สามารถทนต่อน้ ามันและสารเคมี  และสายไฟได้รับ

มาตรฐาน IEC 60332-1   flame retardant  ป้องกันการลามไฟ 

 สายไฟฟ้าส าหรับสัญญาณ (Signal Control Cable) 

สาย LiYCY เป็นสายไฟชีลด์ เปลือก PVC และมีชีลด์ถัก ส าหรับใช้รับส่งข้อมูล, สัญญาณพลัส และงาน

อินสทรูเม้นท์  
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18.4. การติดตั้ง 

 การติดตั้งสายไฟฟ้าซึ่งเดินร้อยในท่อโลหะต้องกระท าดังต่อไปนี้ :- 
ก.   ให้ร้อยสายไฟฟ้าเข้าท่อได้ เมื่อมีการติดตั้งท่อเรียบร้อยแล้ว ในแต่ละช่วง โดยปลายท่อทั้ง

สองด้านต้องเป็นกล่องพักสาย กล่องดึงสาย หรือ กล่องต่อสายส าหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า 

ข.    การดึงสายไฟฟ้าเข้าท่อต้องใช้อุปกรณ์ช่วย  ซึ่งออกแบบให้ใช้เฉพาะงานดึงสายไฟฟ้า โดย

ปฏิบัติตามค าแนะน าของผู้ผลิต 

ค.    การดึงสายไฟฟ้าเข้าท่อ อาจจ าเป็นต้องใช้สารช่วยหล่อลื่น โดยสารนั้นจะต้องเป็นสาร

พิเศษที่ไม่ท าปฏิกิริยากับฉนวนของสายไฟฟ้า 

ง.     การดัดโค้งหรืองอสายไฟฟ้าไม่ว่าในกรณีใด ๆ ต้องมีรัศมีความโค้งไม่น้อยกว่าข้อก าหนด

ใน วสท และไม่น้อยกว่าค าแนะน าของผู้ผลิตสายไฟฟ้า (ถ้ามี) 

 การต่อเชื่อมและการต่อแยกสายไฟฟ้า 
ก.   การต่อเชื่อมและการต่อแยกสายไฟฟ้า   ให้กระท าได้ภายในกล่องต่อแยกสายไฟฟ้าเท่านั้น 

ห้ามต่อในช่องท่อโดยเด็ดขาด หรือให้ต่อสายได้ในช่วงที่สามารถเข้าตรวจสอบได้โดยง่าย 

ส าหรับการเดินสายในรางวางสายชนิดต่าง ๆ  

ข.   การต่อเชื่อมหรือต่อแยกสายไฟฟ้าที่มีขนาดของตัวน าไม่เกิน 10 ตารางมิลลิเมตร   ให้ใช้ 

INSULATED WIRE CONNECTOR, PRESSURE TYPE ทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 

600 โวลต์ 

ค.    การต่อเชื่อมหรือต่อแยกสายไฟฟ้าที่มีขนาดตัวน าใหญ่กว่า 10 ตารางมิลลิเมตร และไม่เกิน 

240 ตารางมิลลิเมตร ให้ใช้ปลอกทองแดงชนิดใช้แรงกดอัด (SPLICE OR SLEEVE) และ

พันด้วยฉนวนไฟฟ้าชนิดละลายและเทป พีวีซี อีกชั้นหนึ่ง 

ง.    การต่อเชื่อมหรือต่อแยกสายไฟฟ้าที่มีขนาดตัวน าใหญ่กว่าที่ก าหนดข้างต้น    ให้ต่อโดยใช้ 

SPLIT BOLT CONNECTOR ซึ่งผลิตจาก BRONZE ALLOY หรือวัสดุอ่ืนที่ยอมรับให้ใช้

งานต่อเชื่อมสายไฟฟ้าแต่ละชนิด 

จ.    ปลายสายไฟฟ้าที่สิ้นสุดภายในกล่องต่อสายต้องมี  TERMINAL BLOCK       เพ่ือการต่อ

สายไฟฟ้าแยกไปยังจุดอ่ืนได้สะดวก และการเปลี่ยนชนิดของสายไฟฟ้า ให้กระท าได้โดย

ต่อผ่าน TERMINAL BLOCK นี้ 
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ฉ.  การต่อสายไฟฟ้าชนิดพิเศษที่มีข้อก าหนดเฉพาะ  ให้เป็นไปตามข้อแนะน าของผู้ผลิตสาย 

ไฟฟ้านั้น ๆ 

18.5. การทดสอบ 

ให้ทดสอบค่าความต้านทานของฉนวนสายไฟฟ้าดังนี้ :- 

 ส าหรับ FEEDER และ SUB-FEEDER  ให้ปลดสายออกจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งสองทาง  แล้ววัดค่า
ความต้านทานของฉนวน ต้องไม่น้อยกว่า 0.5 เมกะโอห์ม ในทุก ๆ กรณีการวัดค่าของฉนวนที่กล่าว  
ต้องใช้เครื่องมือที่จ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 500 โวลท์  และวัดเป็นเวลา 30 วินาที ต่อเนื่องกัน 
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หมวดที่ 19 

สายไฟฟ้าแรงต่ าชนิดทนไฟ (Fire Resistant Cable: FRC) 
19.1 ความต้องการทั่วไป 
           ข้อก าหนดนี้ได้ระบุครอบคลุมถึงการจัดหา และการติดตั้งใช้งานสายไฟฟ้าชนิดทนไฟ (Low 
Smoke, Fire Resistance, Zero Haloen)  
 เทคนิคการผลิต 

 ในกรณีสายส าหรับระบบไฟฟ้าก าลัง สายไฟชนิดทนไฟมีค่าแรงดัน 0.6 / 1.0kV  90C หรือ
ดีกว่า 

 ในกรณีสายส าหรับระบบสื่อสาร สายไฟชนิดทนไฟมีค่าแรงดัน 300/500 V 90C หรือดีกว่า 
19.2 มาตรฐาน  
          สายทนไฟต้องเป็นไปตามมาตรฐาน วสท. IEC, BS หรือมาตรฐานอ่ืน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
องค์การเภสัชกรรม 
19.3 คุณสมบัติและมาตรฐานการทดสอบ 
          สายทนไฟที่น ามาติดตั้งภายโครงการ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดดังนี้. 

 คุณสมบัติต้านเปลวเพลิง (Flame Propagation or Flame Retardant) คือคุณสมบัติ
การหน่วงเหนี่ยวลุกลามไฟ โดยบรเวณที่ถูกไฟไหม้จะไม่ขยายเป็นบริเวณกว้างและเมื่อเอา
แหล่งไฟออกก็จะดับเอง (Self-Extingguish) ก าหนดให้ใช้ตามมตารฐาน IEC 60332-1 หรือ           
IEC 60332-3 

 คุณสมบัติการปล่อยก๊าซกรด (Acids Gas Emission) สายไฟเมื่อถูกไฟไหม้จะต้องไม่มี
ส่วนประกอบที่ท าให้เกิดสารฮาโลเจน (Zero Halogen) ก าหนดให้ใช้ตามมาตรฐานของ      
IEC 60754-2 

 คุณสมบัติการปล่อยควัน (Smoke Emission) คือ สายไฟฟ้าเมื่อถูกไฟไหม้จะท าให้เกิด
ควันท าให้การมองเห็นลดลงและส าลักควัน ดังนั้นสายไฟฟ้าจะต้องเป็นสายไฟที่มีควันน้อย
ที่สุด ก าหนดให้ใช้ตามมาตรฐานของ IEC 61034-2 

 คุณสมบัติต้านทานการติดไฟ (Fire Resistance) คือ สายไฟฟ้าที่ทนต่อการติดไฟไม่
ก่อให้เกิดการลุกลามของไฟ ขณะไฟลุกไหม้อยู่ยังสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ปกติ ก าหนดให้
ใช้ตามมาตรฐานของ BS 6387 และ IEC 60331 
o  การทดสอบตามมาตรฐาน BS 6387 C. W. Z. โดยมีผลทดสอบแยกกันดังนี้ 

- การทนไฟตามข้อก าหนด C  ที่อุณหภูมิ  950C  เป็นเวลา 3 ชั่วโมง 
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- การทนไฟและน้ าตามข้อก าหนด W ให้รับความร้อนที่อุณหภูมิ 650C เป็นเวลา 15 
นาที แล้ว พ่นด้วยน้ าที่อุณหภูมิเดียวกันเป็นเวลา 15 นาที 

- การทนไฟและทนแรงกระแทกตามข้อก าหนด Z สายไฟต้องยังสามารถน าไฟฟ้าได้เป็น

ปกติขณะที่กระท าด้วย แรงกลจากภายนอกที่อุณหภูมิ 950C  เป็นเวลา 15 นาที 
o  การทดสอบตามมาตรฐาน IEC 60331 
- การทดสอบท าโดยการต่อสายไฟฟ้าความยาว 1,200 มม. เข้ากับชุดทดสอบและจ่าย

กระแสไฟฟ้าที่แรงดันพิกัด ให้เปลวไฟที่อุณหภูมิ 750C  เป็นเวลา 90 นาที 
- หลังจากหยุดการให้เปลวไฟแล้วจะต้องจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
o  การทดสอบตามมาตรฐาน IEC 60332-1 
- ท าการทดสอบโดยน าชิ้นสายไฟฟ้าความยาว 550 mm. ยึดกับที่ยึดสายในแนวตั้งและจุด

หัวเผา โดยให้เผาท ามุมเอียง 45C แล้วท าการเผาสายตามเวลาที่ก าหนดในตาราง
ด้านล่าง 
 

Overall Diameter of Test Piece (D) ; mm Time for Flame Application ; s 
D  ≤ 25 60 

25 < D ≤ 50 120 
50 < D ≤ 75  240 

D < 75  480 
 

- เมื่อเผาแล้ววัดจากปลายสายด้านบนลงมาถึงระยะที่เปลวไฟลามมาถึงต้องได้ มากกว่า  50 
mm 

o  การทดสอบตามมาตรฐาน IEC 60332-3 
- การทดสอบเพ่ือก าหนดความสามารถในการต้านทานการลุกลามของไฟ ภายใต้สภาวะที่

ก าหนด 
- การทดสอบจะท าในห้องเผามีขนาดและระบบการระบายอากาศตามมาตรฐาน สายไฟฟ้า

ตัวอย่างที่ท าการทดสอบต้องถูกน าไปติดตั้งในรางและท าการเผาในเวลา 20 นาที โดยมี
วัตถุดิบที่ติดไฟได้ 1.5 ลิตร/เมตร (Category C) 
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19.4 การติดตั้ง  
 สายไฟชนิดทนไฟ และชนิด LSOH ให้ติดตั้งบนรางเดินสาย CABLE TRAY หรือ WIREWAY หรือ 
เดินในท่อโลหะ การจัดวางจะต้องไม่ท าให้เกิดการน ากระแสไฟลดลงแต่อย่างไร และระยะทางของสายเป็นไป
ตามข้อก าหนดของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด 
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หมวดที่ 20 

อุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า 
 

20.1. ความต้องการทั่วไป 

เพ่ือให้การใช้งานและการติดตั้งอุปกรณ์เดิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตาม

มาตรฐาน จึงก าหนดให้การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และการติดตั้งเป็นไปตามข้อก าหนดดังรายละเอียดนี้ 

20.2. ท่อร้อยสายไฟฟ้า 

ท่อร้อยสายไฟฟ้าโดยปกติแบ่งออกเป็น 4 ชนิด ตามลักษณะความเหมาะสมในการใช้งาน โดย

ท่อทุกชนิดต้องเป็นท่อโลหะตามมาตรฐาน มอก. และ วสท. ชุบป้องกันสนิมโดยวิธี HOT-DIP 

GALVANIZED ซึ่งผลิตขึ้นเพ่ือใช้งานร้อยสายไฟฟ้าโดยเฉพาะดังต่อไปนี้ :- 

 ท่อโลหะชนิดบาง (ELECTRICAL METALLIC TUBING : EMT) มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
½ นิ้ว ติดตั้งใช้งานในกรณีที่ติดตั้งลอยหรือซ่อนในฝ้าเพดาน ซึ่งไม่มีสาเหตุใด ๆ ที่จะท าให้ท่อ
เสียรูปทรงได้ การติดตั้งใช้งานให้เป็นไปตามก าหนดใน วสท. 

 ท่อโลหะชนิดหนาปานกลาง (INTERMEDIATE METAL CONDUIT : IMC) มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เล็กกว่า ½ นิ้ว ติดตั้งใช้งานได้เช่นเดียวกับท่อโลหะบางและติดตั้งฝังใน
คอนกรีตได้แต่ห้ามใช้ฝังดินโดยตรงและใช้ในสถานที่อันตรายตามก าหนดใน วสท. 

 ท่อโลหะชนิดหนา (RIGID STEEL CONDUIT : RSC) สามารถใช้งานแทนท่อ EMT และ IMC ได้
ทุกประการ และให้ใช้ในสถานที่อันตรายและฝังดินได้โดยตรงตามก าหนดใน วสท. 

 ท่ออ่อน (FLEXIBLE METAL CONDUIT) เป็นท่อโลหะอ่อนที่ใช้ร้อยสายไฟฟ้าเข้าอุปกรณ์ หรือ
เครื่องไฟฟ้าที่มี หรืออาจมีการสั่นสะเทือนได้ หรืออุปกรณ์ที่อาจมีการเคลื่อนย้ายได้บ้าง เช่น 
มอเตอร์ โคมไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นต้น ท่ออ่อนที่ใช้ในสถานที่ชื้นแฉะ และนอกอาคารต้องใช้ท่อ
อ่อนชนิดกันน้ า การติดตั้งใช้งานโดยทั่วไปให้เป็นไปตามข้อก าหนดใน วสท. 

 อุปกรณ์ประกอบการเดินท่อได้แก่ COUPLING, CONNECTOR, LOCK NUT, BUSHING และ 
SERVICE ENTRANCE CAP ต่าง ๆ ต้องเหมาะสมกับสภาพและสถานที่ใช้งาน CONNECTOR 

 การติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดดังนี้ :- 
ก. ให้ท าความสะอาดทั้งภายในและภายนอกท่อก่อนท าการติดตั้ง 
ข. การดัดงอท่อ ต้องไม่ท าให้เสียรูปทรง และรัศมีมีความโค้งของการดัดงอต้องเป็นไปตาม

ข้อก าหนดของ วสท. 
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ค. ท่อต้องยึดกับโครงสร้างอาคารหรือโครงสร้างถาวรอ่ืนๆ ทุก ๆ ระยะไม่เกิน 1.50 เมตร 
ง. ทอแต่ละส่วนหรือแต่ละระยะต้องติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยก่อน จึงสามารถร้อยสายไฟฟ้าเข้าท่อ

ได้ ห้ามร้อยสายเข้าท่อในขณะก าลังติดตั้งท่อในส่วนนั้น 
จ. การเดินท่อในสถานที่อันตรายตามข้อก าหนดใน วสท. ต้องมีอุปกรณ์ประกอบพิเศษ 

เหมาะสมกับแต่ละสภาพและสถานที่ 
ฉ. การใช้ท่ออ่อน ต้องใช้ความยาวไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร 
ช. แนวการติดตั้งท่อ ต้องเป็นแนวขนานหรือตั้งฉากกับตัวอาคารเสมอ หากมีอุปสรรคจนท าให้

ไม่สามารถติดตั้งท่อตามแนวดังกล่าวได้ ให้ปรึกษากับผู้คุมงานเป็นแต่ละกรณีไป 
 

20.3. รางเดินสายไฟฟ้า 

 WIREWAY 

 WIREWAY ต้องพับขึ้นจากเหล็กแผ่นที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร พร้อมฝาครอบปิด
ผ่านการป้องกันสนิมโดยวิธีชุบ GALVANIZED หรือ พ่นเคลือบด้วยสีอบความร้อน หรือตามแบบ
รูปก าหนด 

 การติดตั้งใช้งาน WIREWAY ต้องเป็นไปตาม มาตรฐาน วสท. และต้องยึดกับโครงสร้างอาคารทุก 
ๆ ระยะไม่เกิน 1.50 เมตร 

 
 Cable Tray & Cable Ladder 

 ต้องผลิตจาก Hot Rolled Mild Steel Sheet มีความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิเมตร เคลือบผิว
โลหะด้วยการชุบร้อน Hot-Dip Galvanize (Post Galvanize)  

 ฝาครอบ(ถ้ามี)ต้องเป็นชนิดเดียวกันกับตัวราง มีความหนาไม่น้อยกว่า 1.6 มิลลิเมตร 

 อุปกรณ์ประกอบ Horizontal Elbow, Horizontal Elbow, Vertical Inside Elbow, Vertical 
Outside Elbow, Horizontal Cross, Horizontal Reduce & Accessories ต้องเป็นชนิด
เดียวกันกับตัวราง มีความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 mm 

 J-Lock ต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 8.0 mm 
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20.4.กล่องต่อสาย 

กล่องต่อสายในที่นี้ ให้รวมถึงกล่องสวิตช์ กล่องเต้ารับ กล่องต่อสาย (JUNCTION BOX) กล่อง

พักสายหรือกล่องดึงสาย (PULL BOX) รายละเอียดของกล่องต่อสายต้องเป็นไปตามก าหนด

ดังต่อไปนี้ :- 

 กล่องต่อสายมาตรฐานโดยทั่วไป (SQUARE BOX และ HANDY BOX) ต้องเป็นเหล็กมีความ
หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมด้วยการชุบ GALVANIZED และกล่อง
ต่อสายชนิดกันน้ า ต้องผลิตจากเหล็กหล่อหรืออะลูมิเนียมหล่อที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 2.4 
มิลลิเมตร 

 กล่องต่อสายที่มีปริมาณใหญ่กว่า 100 ลูกบาศก์นิ้วต้องพับขึ้นจากแผ่นเหล็กที่มีความหนาไม่
น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร ทั้งนี้ต้องค านึงถึงความแข็งแรงของกล่องต่อการใช้งานผ่านกรรมวิธี
ป้องกันสนิม ด้วยการชุบ GALVANIZED และกล่องแบบกันน้ าต้องมีกรรมวิธีที่ดี 

 ขนาดของกล่องต่อสาย ขึ้นอยู่กับขนาด จ านวนของสายไฟฟ้าที่ผ่านเข้าและออกกล่องนั้ น ๆ 
และข้ึนกับขนาด จ านวนท่อร้อยสายหรืออุปกรณ์เดินสายอ่ืน ๆ ทั้งนี้ต้องค านึงถึงรัศมีการโค้งงอ
ของสาย 

 กล่องต่อสายทุกชนิดและทุกขนาด ต้องมีฝาปิดที่เหมาะสม 
 การติดตั้งกล่องต่อสาย ต้องยึดแน่นกับโครงสร้างอาคารหรือโครงสร้างถาวรอ่ืน ๆ และกล่องต่อ

สายส าหรับแต่ละระบบให้มีรหัสสีทาภายใน และที่ฝากล่องให้เห็นได้ชัดเจน ต าแหน่งของกล่อง
ต่อสายต้องติดตั้งอยู่ในที่ซึ่งเข้าถึงและท างานได้สะดวก 

 

20.5. การติดตั้ง 

ถึงแม้ว่าข้อก าหนดจะระบุให้ใช้อุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าเป็นตัวน า ส าหรับการต่อลงดินหรือไม่ก็ตาม แต่

ต้องท าการติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าเหล่านี้ทุก ๆ ช่วง ให้มีความต่อเนื่องทางไฟฟ้าโดยตลอดเพ่ือ

เสริมระบบการต่อลงดินให้มีความแน่นอนและสมบูรณ์ 

 

20.6. การทดสอบ 

ให้ทดสอบเพ่ือให้เชื่อมั่นได้ว่ามีความต่อเนื่องทางไฟฟ้าในทุก ๆ ช่วง ตามความเห็นชอบของผู้คุมงาน 
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หมวดที่ 21 

ระบบต่อลงดิน 
 

21.1 ความต้องการทั่วไป 

ระบบต่อลงดิน (GROUNDING SYSTEM) ตามข้อก าหนดนี้ให้รวมถึงการต่อลงดินของระบบ

ไฟฟ้า (SYSTEM GROUND) อุปกรณ์ไฟฟ้า (EQUIPMENT GROUND) และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เป็น

โลหะอันอาจมีกระแสไฟฟ้าเนื่องจากการเหนี่ยวน าทางไฟฟ้า เช่น ท่อร้อยสายไฟฟ้ารางวาง

สายไฟฟ้า ฯลฯ  โดยการต่อลงดินนี้ ถ้ามิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ถือตามกฎและมาตรฐาน

ดังต่อไปนี้ :- 

  มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 

  ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า  

“หมวด 6 สายดินและการต่อลงดิน” 

  มาตรฐานเพ่ือความปลอดภัยทางไฟฟ้าส านักงานพลังงานแห่งชาติ  

“TSES. 24-1984 การต่อลงดิน” 

  NATIONAL ELECTRICAL CODE (NEC) ARTICLE 250 

  NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION (NFPA) NO.78 

 ถึงแม้จะมิได้ก าหนดหรือแสดงในแบบไว้ก็ตาม ระบบไฟฟ้าของโครงการนี้ ต้องมีระบบต่อลงดิน
ส าหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า (EQUIPMENT GROUND) โดยให้ด าเนินการดังนี้ :- 
ก. โครงโลหะรอบนอกของอุปกรณ์ไฟฟ้าตลอดจนท่อร้อยสายไฟฟ้าและ/หรือ รางวางสายไฟฟ้าที่

เป็นโลหะต้องถูกต่อลงดินด้วยตัวน าลงดิน 
ข. วงจรสายป้อน (FEEDER CIRCUIT) และวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT)  ส าหรับไฟฟ้าก าลัง 

และเต้ารับไฟฟ้า ต้องมีสายตัวน าลงดิน (GROUND CONDUCTOR) ควบคู่ไปด้วย 
ค. วงจรย่อยส าหรับไฟฟ้าแสงสว่าง ยอมให้ใช้ท่อร้อยสายไฟฟ้า และ/หรือ รางวางสายไฟฟ้าที่

เป็นโลหะเป็นตัวน าลงดินได้  ทั้งนี้ต้องมั่นใจว่า ท่อร้อยสายไฟฟ้า และ/หรือ รางวางสายไฟฟ้า
นั้นถูกต่อลงดินอย่างต่อเนื่องทางไฟฟ้า 
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ง. ขนาดของสายตัวน าลงดิน ให้ขึ้นอยู่กับขนาดของอุปกรณ์ป้องกันของวงจรนั้น ๆ ตามตาราง  
 

ตารางท่ี  1 

ขนาดสายดินส าหรับต่อส่วนห่อหุ้มที่เป็นโลหะของอุปกรณ์ไฟฟ้า 

พิกัดกระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์ตัดตอน 

(ไม่เกิน.....แอมแปร์) 

ขนาดสายดิน (ตารางมิลลิเมตร) 

ตัวน าทองแดง 

20 

40 

70 

100 

200 

400 

500 

800  

1,000 

1,250 

2,000 

2,500 

4,000 

6,000 

2.5 

4 

6 

10 

16 

25 

35 

50 

70 

95 

120 

185 

240 

400 
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21.2 การติดตั้ง และการทดสอบ 

 ห้ามใช้ท่อร้อยสายเป็นสายดิน เว้นแต่จะมีการใช้ท่อร้อยสายและอุปกรณ์ต่อท่อต่าง ๆ มีขั้วต่อ
สายดินให้แน่ใจได้ว่าท่อร้อยสายนั้นมีความต่อเนื่องทางไฟฟ้าได้อย่างถาวร และได้รับการ
ยินยอมจากผู้คุมงาน 

 การเดินสายดิน ให้ร้อยในท่อร้อยสายเดียวกับสายวงจรไฟฟ้านั้น ๆ แต่ในบางกรณี เช่น สายดิน
ที่อยู่ในช่องชาฟท์ สายดินที่เป็นสายประธาน (MAIN) ส าหรับการต่อแยกสายดิน สายดินที่วาง
ในรางสายไฟฟ้า ฯลฯ  ให้วางลอยได้ 

 สายดินที่ไม่ได้ร้อยในท่อ ต้องยึดติดกับรางวางสายไฟฟ้าที่เป็นโลหะทุก ๆ ระยะไม่เกิน 2.40 เมตร 
 การตรวจสอบ ให้กระท าตามความเห็นชอบของผู้คุมงานเพ่ือพิสูจน์ให้ได้ว่าระบบต่อลงดินมี

ความสมบูรณ์และถูกต้องตามมาตรฐานอ้างอิง 
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หมวดที ่22 

ตัวอย่างอุปกรณ์มาตรฐาน 

22.1 ความต้องการทั่วไป 

รายละเอียดในหมวดนี้ได้แจ้งถึงรายชื่อผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ที่ถือว่าได้รับการยอมรับ
ทั้งนี้คุณสมบัติของอุปกรณ์นั้นๆต้องไม่ขัดต่อรายละเอียดเฉพาะที่ได้ก าหนดไว้และการพิจารณาของผู้ว่าจ้างที่
จะอนุมัติหรือไม่ถือเป็นที่สิ้นสุดอย่างไรก็ดีหากผู้ว่าจ้างเห็นว่าจ าเป็นต้องมีการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบ
คุณภาพกับวัสดุและอุปกรณ์ท่ีก าหนดผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ช าระค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการนี้ทั้งสิ้น 

หากอุปกรณ์ตัวใดไม่มีในข้อก าหนดประกอบแบบ แต่มีปรากฏในแบบ DRAWING ให้ผู้รับจ้าง
จัดท าเอกสารเพ่ือขออนุมัติวัสดุนั้นแก่ผู้ควบคุมงานหรือผู้ว่าจ้างไม่น้อยกว่า 3 ผลิตภัณฑ์  โดยผลิตภัณฑ์ที่จะ
ขออนุมัตินั้น ต้องเป็นตามมาตรฐานรายการวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างกระทรวงสาธารณสุขปีล่าสุดเป็นหลักก่อน  
และการเลือกใช้พัสดุให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุที่ใช้ในงาน
ก่อสร้าง 
 

 22.2 อุปกรณ์หลักของระบบปรับอากาศ 
2.1 เครื่องปรับอากาศแบบปรับปริมาณน้ ายาอัตโนมัติ: Daikin, Hitachi, LG, Mitsubishi, 

Midea, Trane, Toshiba, York หรือเทียบเท่า 
2.2 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน: Daikin, Carrier, Hitachi, LG, Mitsubishi, Midea, Trane, 

York หรือเทียบเท่า 
2.3 VIBRATION ISOLATOR: Mason, Metraflex, Tozen หรอืเทียบเท่า 

 
22.3 อุปกรณ์พัดลมระบายอากาศ 

3.1 FAN: Panasonic, Kruger, Mitsubishi, Wolter หรือเทียบเท่า 
 
22.4 อุปกรณ์งานท่อน้ า 

4.1 COPPER TUBE: KLM, Kembla, Mueller, NBC หรือเทียบเท่า 
4.2 POLYVINYLCHLORIDE PIPE: Thai Pipe, SCG, PPP หรือเทียบเท่า 
4.3 CLOSED CELL ELASTOMERIC FOAM: Aeroflex, Armaflex, Maxflex หรือเทียบเท่า 
4.4 SLIMDUCT: One, Mizu, Haru หรือเทียบเท่า 
 

22.5 อุปกรณ์งานท่อลม 
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5.1 GALVANIZED STEEL SHEET: Singha, BSI, Blue Scope, Duct Asia, Escoduct, JSV 
หรือเทียบเท่า 

5.2 SPIRAL DUCT, ROUND DUCT: Duct Asia, Escoduct, JSV หรือเทียบเท่า 
5.3    DUCT INSULATION: Micro-Fiber, S.F.G., Bay, Aeroflex, Armaflex, Maxflex หรือ
เทียบเท่า 
5.4 FLEXIBLE DUCT: Aeroduct, Duct Exel, Komfort Duct  หรือเทียบเท่า 
5.5 DIFFUSERS, LOUVER, GRILLES: Flothru, Komfort Flow, Escoflow, Stream Air  หรือ

เทียบเท่า 
5.6 DAMPER HARD WARE: Flothru, Komfort Flow, Escoflow, Stream Air หรือเทียบเท่า 
5.7    AIR FILTER: AAF, Camfil, JAF, หรือเทียบเท่า ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานเครื่องปรับอากาศ  
5.8 FIRE BARRIER: 3M, GE, KBS หรือเทียบเท่า 
5.9 SERVICE PANEL (ทนชื้น): Knauf, SCG, Gyproc หรือเทียบเท่า 

 
22.6 อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า 
 
 ACP. PANEL, AMCC. PANEL & EX. PANEL BOARD MANUFACTURER 
 - PMK   - ASEFA  - TIC               - BTE  

- หรือเทียบเท่า  

 LOW VOLTAGE CIRCUIT BREAKER 
 - SIEMENS  - ABB   - SCHNEIDER ELECTRIC 

 - MOELLER  - หรือเทียบเท่า   

 DIGITAL POWER METER 
 - SIEMENS   - CROMPTON  - SCHNEIDER ELECTRIC   

- SOCOMEC   - JANITZA  - CIRCUTOR 

- ABB.    - หรือเทียบเท่า 

 MOTOR STARTER & RELAY   
 - SIEMENS   - CROMPTON   - GE 

 - CIRCUTOR   - SCHNEIDER ELECTRIC  - ABB 
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- CIRCUTOR   - OMRON   - MOELLER 

- หรือเทียบเท่า 

 PROTECTION RELAY & ASSOCIATED EQUIPMENTS IN CONTROL PANEL  
- SIEMENS   - CROMPTON   - GE 

- CIRCUTOR   - SCHNEIDER ELECTRIC  - ABB 

- OMRON   - MOELLER   - หรือเทียบเท่า 

 DDC. & PLC. CONTROL 

- SIEMENS   - TAC.    - HONEYWELL  

- JOHN CONTROL  - หรือเทียบเท่า 

 TOUCH SCREEN MONITOR 
-  SIEMENS   - HONEYWELL   - JOHN CONTROL  
-  PRO-FACE   - หรือเทียบเท่า 
 

 ROOM TEMPERATURE  SENSOR / CO  SENSOR  
- SIEMENS   - HONEYWELL   - JOHN CONTROL 

- TAC    - GREYSTONE   - KELE 

- หรือเทียบเท่า 

 SAFETY SWITCH & ISOLATOR SWITCH 
- GE    - SCHNEIDER ELECTRIC  - SIEMENS  

- SOCOMEC   - TECHNO ELECTRIC  - HACO  

- หรือเทียบเท่า  

 WIREWAY, CABLE TRAY AND CABLE LADDER 
- SCI     - TIC    - ASEFA   

- COSTA    - หรือเทียบเท่า   
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 CONDUIT METAILC 
- PANASONIC   - RSI     - PAT    

- DAIWA    - ABSO    - TAS  

- หรือเทียบเท่า   

 CONDUIT (NON METAILC) 
- CLIPSAL   - HACO    - EFLEX   

-TAP    - ท่อน้ าไทย   - ตราช้าง  

- หรือเทียบเท่า 

 POWER CABLE  
- PHELPS DODGE   - THAI YAZAKI    - BANGKOK CABLE  

- MCI-DRAKA    - หรือเทียบเท่า  

 SIGNAL CABLE & CONTROL CABLE 
- BELDEN    - LAPP     - TKD. 

- หรือเทียบเท่า 

 

 UTP CABLE AND COAXIAL CABLE  

- BELDEN   - MCI-DRAKA   - AMP    

- KRONE    - PHOENIX   - COMMSCPOPE  

- LINK    - หรือเทียบเท่า 

 FIRE RESISTANCE CABLE (FRC.) 
- PIRELLI    - BANGKOK CABLE   - FURUKAWA   

- RADOX    - MCI-DRAKA   - STUDER  

- หรือเทียบเท่า 
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 TELEPHONE CABLE  
- PHELPS DODGE   - THAI YAZAKI   - BANGKOK CABLE  

- MCI-DRAKA   - BTC    - CTW 

- LINK    - หรือเทียบเท่า 

 ASSOCIATED EQUIPMENT FOR CONDUIT & CABLE  
- STEEL CITY   - 3 M   - ABS 

- UI    - หรือเทียบเท่า  

 SWITCH HUB FOR COMPUTER NETWORK & BAS or DDC. CONTROL 
- 3 COM       - D-LINK     - CISCO 

- LINK      - หรือเทียบเท่า 

 UNINTERUPTABLE POWER SUPPLY (UPS) 
- APC       - GE    - SOCOMEC 

- EATON POWERWARE   - LIEBERT (EMERSON)   - หรือเทียบเท่า 


