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      โทรศัพท์ซึ่งต่อเชื่อมมาจากภายนอกอาคาร (Incoming Line)

      พลาสติก  ต้องติดตั้ง Surge Arrestor ชนิด Gas Tube   ตามจำนวนคู่สาย

3.10 แผงต่อสายโทรศัพท์ ต้องใช้ชนิด Quick Connect     ติดตั้งในตู้โลหะหรือตู้

     ในที่เปียกชื้นต้องใช้ฝาครอบชนิดป้องกันน้ำ

     ฝาครอบต้องใช้ผลิตภัณฑ์เดียวกันกับอุปกรณ์สวิทซ์และเต้ารับ      การติดตั้ง

3.9 ฝาครอบสวิทซ์และเต้ารับ     กำหนดให้ใช้ชนิดฝาครอบแบบพลาสติกผิวเรียบ

     สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง

     ฝ้าและฝังลงใต้พื้น อย่างละ 1 ท่อ

     จ่ายไฟฟ้า ถ้าติดตั้งฝังในผนัง  ต้องฝังท่อว่างขนาด 1 นิ้ว สำรองฝังขึ้นทั้งใน

     การติดตั้งแบบลอยบนผนัง    ต้องมีกล่องหรือรางโลหะครอบท่อซึ่งต่อเข้าแผง

2.7 แผงจ่ายไฟฟ้าย่อย (Load Center)       ติดตั้งสูง 1.80 ม. (ระดับบนสุด) 

     ลัดวงจรได้ไม่ต่ำกว่า 25 KA. ที่ 380 V.

     เครื่องวัดและเซอร์กิตเบรคเกอร์  ตัวตู้และเซอร์กิตเบรคเกอร์ต้องทนกระแส

     สีและอบด้วยสีชนิดอิพ๊อกซี่  ติดตั้งสูง 2.00 ม. (ระดับบนสุด) ภายในติดตั้ง

2.6 แผงเมนไฟฟ้า (Main Distrubution Panel) ทำด้วยเหล็กแผ่นหนา 2 มม. พ่น

     ชนิดหุ้มกันน้ำด้วยสารอิพ๊อกซี่

     อย่างน้อย 3 ชั้น  หัวต่อสำหรับสายใต้ดินหรือบริเวณที่เปียกชื้น ต้องใช้หัวต่อ

     ปลาชนิดใช้เครื่องมือกลอัด      หัวต่อที่ไม่มีฉนวนต้องพันทับด้วยเทปพันสาย

     สายที่โตกว่าให้ใช้หัวต่อชนิดเครื่องมือกลอัด     หัวต่อเข้าอุปกรณ์ต้องใช้หาง

     ขนาดไม่เกิน 10 ตร.มม.  ให้ต่อสายโดยหัวต่อชนิดเกลียวลวด   (Wire Nut) 

     เท่านั้น  ห้ามตัดต่อสายในท่อร้อยสาย  ในกล่องสวิทซ์และเต้ารับ สายไฟฟ้า

2.5 การต่อสายไฟฟ้า     การต่อสายไฟฟ้าต้องทำในกล่องต่อสายหรือบ่อพักสาย

     สายต้องจัดทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม

     สายต้องทำในกล่องต่อสายอโลหะ และยึดสายด้วย Cable Gland   การเดิน

     ใหญ่กว่า 10 ตร.มม.ให้ยึดด้วยประกับพลาสติก (Plastic Saddle) การตัดต่อ

     เข็มขัดรัดสายอลูมิเนียม ทุกระยะไม่เกิน 1.20 ม.     หากสายไฟฟ้ามีขนาด

     นอก (หุ้มฉนวนอย่างน้อย 2 ชั้น)  เช่น ชนิด VAF VCT หรือ NYY ยึดรัดด้วย

2.4 การเดินสายแบบไม่ร้อยท่อ      สายไฟฟ้าต้องเป็นชนิดหุ้มฉนวนและมีเปลือก

     เป็นวัสดุประเภทเดียวกันด้วย

     ท่ออโลหะ อุปกรณ์ประกอบท่อเช่นกล่องต่อสาย   หรือส่วนประกอบอื่นๆ ต้อง

     เฉพาะส่วนที่มีการระบุในแบบอย่างชัดเจนเท่านั้น    หากแบบกำหนดให้ใช้ท่อ

     การเดินท่อฝังดินภายนอกอาคาร    การใช้ท่ออโลหะภายในอาคาร จะทำได้

     ท่ออโลหะชนิดพีวีซี (EMT)  หรือท่อพีอีความหนาแน่นสูง (HDPE) ให้ใช้เฉพาะ

     สายตัวนำลงดินต้องร้อยในท่อพีวีซี ต้องมีรัศมีการเลี้ยวไม่น้อยกว่า 20 เท่า

     แสดงในแบบก็ตาม ส่วนที่เป็นหลักดินให้ใช้ตามข้อกำหนดเหมือนระบบไฟฟ้า

     โลหะต้องต่อเชื่อมเข้ากับระบบสายล่อฟ้าผู้รับจ้างจะต้องจัดทำถึงแม้จะไม่ได้

     ถ้าในแบบกำหนดให้มีระบบล่อฟ้า   ส่วนต่างๆบนหลังคาของอาคารซึ่งเป็น

     ระบบโทรศัพท์ต้องจัดทำการต่อลงดิน เช่นเดียวกับข้อกำหนดในระบบไฟฟ้า

     ไม่เกินกว่า 5 โอหม์   ถ้าความต้านทานสูงเกินผู้รับจ้างต้องจัดทำเพิ่มเติม

     ครอบเพื่อสะดวกในการตรวจสอบภายหลัง  ความต้านทานของหลักดินต้อง

     กว่า 12.7 มม.ยาวไม่น้อยกว่า 3.00 ม. ตรงหัวที่ใช้ต่อสายต้องทำบ่อพักมีฝา

     แต่ละชุด  หลักดินให้ใช้เหล็กหุ้มทองแดงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เล็ก

     ไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน จะต้องต่อลงดินที่หลักดิน โดยหลักดินต้องแยกกัน

2.2 การต่อลงดิน         สายเส้นศูนย์และชิ้นส่วนที่เป็นโลหะในระบบไฟฟ้าที่

     กำหนด  สายไฟขนาดใหญ่ซึ่งมีสีเดียว ให้ใช้ปลอกสีหุ้มสายทุกจุดบริเวณที่มี

     สำหรับเฟสบี (L2) สีน้ำงินสำหรับเฟสซี (L3)  สายไฟขนาดเล็กให้ใช้สีตาม

     สีแดงสำหรับเส้นเฟสเอ (L1) หรือเส้นเฟสสำหรับระบบ 1 เฟส สีเหลือง

     สีขาวสำหรับเส้นศูนย์ (N)  สีเขียวหรือเขียวแถบเหลืองสำหรับเส้นดิน (PE)

2.1 ระบบสีของสายไฟฟ้า      สายไฟฟ้าและบัสบาร์แต่ละเส้นต้องมีสีต่างกัน

     ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการแก้ไขงานโดยทันที  หลังจากได้รับการแจ้งข้อบก

     วันที่มีการรับมอบงาน หรือวันที่ผู้ว่าจ้างเริ่มใช้งาน  โดยถือวันที่ถึงกำหนด

     การทำงานที่ไม่ได้คุณภาพโดยต้องรับประกันเป็นระยะเวลา 365 วัน นับแต่

     คุณภาพ การไม่ได้มาตรฐาน การจัดหาไม่ตรงตามข้อกำหนดการติดตั้งและ

1.6 ผู้รับจ้างต้องรับประกันวัสดุ อุปกรณ์และการติดตั้ง ที่เนื่องมาจากการเสื่อม

     แกะตัวอักษรเป็นชื่ออุปกรณ์หรือเป็นข้อความอื่นๆ    ตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

1.5 ตู้แผงสวิทซ์ ตู้แผงโทรศัพท์และอุปกรณ์อื่นๆ ต้องจัดทำแผ่นป้ายชื่อพลาสติก

     บนกระดาษไข 1 ชุด และสำเนา 2 ชุด  และส่งมอบคู่มือการใช้งานที่เป็น

     ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบตามการสร้างจริง (As-Built Drawing) โดยพิมพ์ลง

     การทำงาน   ทั้งนี้ให้ผู้ควบคุมงานหรือผู้ออกแบบเป็นผู้พิจารณาว่าสมควร

1.4 ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบทำงาน (Shop Drawing) เพื่อแสดงรายเอียดและวิธี

     ผู้รับจ้างต้องติดตั้งตามกฏของการไฟฟ้าท้องถิ่น   และตามมาตรฐานต่างๆ 

     การต่อเข้าอุปกรณ์ และทุกจุดที่ต่อเชื่อมเข้าบัสบาร์

     ของเส้นผ่าศูนย์กลาง

     พร่องของงานจากผู้ว่าจ้าง

     ภาษาไทยจำนวน 2 ชุด

     เพื่อความปลอดภัยทางไฟฟ้า

2.  การปฏิบัติงาน

     ก่อนเป็นเกณฑ์

     จัดทำตรงส่วนใดบ้าง

     รวมทั้งงานที่เกี่ยวข้องและจำเป็นต้องทำ เพื่อให้งานทั้งหมดแล้วเสร็จลุล่วง

1.3 ผู้รับจ้างต้องปฎิบัติงานตามแบบและรายการจนงานเสร็จครบถ้วนเรียบร้อย

     ตามมาตรฐาน มอก. เป็นขั้นต่ำสุด    หรือกำหนดเพิ่มเติมโดยผู้ออกแบบ

1.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ต้องเป็นของใหม่ อยู่ในสภาพดี และเป็นแบบล่าสุด ต้องทำ

     ไว้หรือตามที่มีใบเสร็จจริงทั้งนี้ไม่รวมค่าตรวจ และทดสอบอุปกรณ์เป็นพิเศษ

     แหล่งอื่น) ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายให้การไฟฟ้าฯตามระเบียบที่กำหนด

     รวมทั้งการติดต่อให้การไฟฟ้าฯ ติดตั้งเครื่องวัด (ยกเว้นกรณีที่ใช้ไฟฟ้าจาก

1.1 ผู้รับจ้างต้องติดต่อกับการไฟฟ้าท้องถิ่นเกี่ยวกับงานนี้ จนแล้วเสร็จมีไฟฟ้าใช้

     ซึ่งผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ชำระ

1.  เงื่อนไขทั่วไป

     ท่อโลหะชนิดหนาปานกลาง (IMC)  ใช้สำหรับการเดินท่อลอยภายในอาคารที่

     เดินสายในช่วงยาวไม่เกิน 2.00 ม. เท่านั้น

     เครื่องจักรซึ่งมีการสั่นสะเทือนหรือเคลื่อนไหว  ท่อโลหะอ่อนให้ใช้สำหรับการ

     ป้องกันน้ำ    ท่อโลหะอ่อนต้องใช้สำหรับการต่อสายไฟฟ้าเข้ากับอุปกรณ์หรือ

     ชนิดใช้ภายในอาคาร   สายต่อเข้ามอเตอร์เครื่องสูบน้ำให้ใช้ท่อโลหะอ่อนชนิด

     ท่อโลหะอ่อน (Flexible Conduit)     ท่อซึ่งต่อเข้าดวงโคมให้ใช้ท่อโลหะอ่อน

     หรือต้องรับน้ำหนักมาก    หรือเพื่อความคงทนต่อสภาพการใช้งานเป็นพิเศษ

     ท่อโลหะชนิดหนา (RSC)  ใช้ติดตั้งภายนอกอาคารหรือฝังใต้ดินซึ่งต้องรับแรง

     ไม่ต้องรับแรงหรือน้ำหนัก และใช้สำหรับการเดินท่อฝังพื้นคอนกรีต

     ระดับต่ำกว่า 2.00 ม. ใช้สำหรับการเดินท่อลอยและฝังดินภายนอกอาคารซึ่ง

     ภายในอาคารที่มีความสูงเกิน 2.00 ม. และใช้กับการเดินฝังในผนัง

     ท่อชนิดบาง (EMT) ใช้ติดตั้งในฝ้าภายในอาคาร    หรือใช้กับการเดินท่อลอย

     6 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ  ทุกช่วงการโค้ง 180 องศา ต้องมี Pull Box

     แคล้มประกับชุบสังกะสีทุกระยะ 1.50 ม. การงอท่อต้องมีความโค้งไม่น้อยกว่า

     ชนิดลึก ปลายท่อต้องใส่ Bushing เพื่อป้องกันการบาดสาย   ต้องยึดท่อด้วย

     ต่อสาย กล่องต่อสายสำหรับเต้ารับและสวิทซ์ต้องใช้ Handy หรือ Square Box

     ทำการลบคม (Reamer)  จุดแยกสาย เต้ารับ หรือสวิทซ์ ต้องจัดทำในกล่อง

     ชนิดหนา (RSC)   การวางแนวท่อต้องทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ปลายท่อ

     ร้อยสายชนิดเหล็กอาบสังกะสีชนิดบาง (EMT) ชนิดหนาปานกลาง (IMC) หรือ

2.2 การเดินสายในท่อร้อยสาย        ถ้าแบบกำหนดให้ร้อยสายในท่อ ให้ใช้ท่อ

3.8 เต้ารับคอมพิวเตอร์ เป็นชนิด 8 Wire Modular Outlet (RJ45) Catergory 5e

3.7 เต้ารับโทรศัพท์ ต้องเป็นชนิด 4 Wire Modular Outlet (RJ11)

     แอมแปร์ 250 โวลท์ ชนิดคู่แบบมีขาดิน     (Universal Type with Ground)

3.6 เต้ารับไฟฟ้าสำหรับใช้งานทั่วไป        ต้องทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่ต่ำกว่า 16

     10 แอมแปร์ 250 โวลท์ ต่อสายด้วยวิธีขันสกรู

3.5 สวิทซ์ไฟฟ้าที่ใช้กับดวงโคมทั่วไป           ต้องทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่ต่ำกว่า

     วงจรทันทีเมื่อมีกระแสไฟฟ้ารั่วถึง 30 mA.   (ใช้สำหรับหม้อต้มน้ำร้อน และ

     สวิทซ์ตัดตอนอัตโนมัติแบบป้องกันไฟฟ้ารั่ว   (ELCB)      ต้องเป็นชนิดที่ตัด

     ย่อย ต้องทนกระแสลัดวงจรได้ไม่น้อยกว่า 5 KA.

     ขนาดบัสบาร์ไม่เล็กกว่า 200 แอมแปร์   สวิทซ์ตัดตอนอัตโนมัติสำหรับวงจร

     เล็กกว่า 100 แอมแปร์  และแผงจ่ายไฟฟ้าขนาดเกินกว่า  24 ช่อง  ต้องมี

     ในแบบ สำหรับแผงจ่ายไฟฟ้าขนาดไม่เกิน 24 ช่อง    ต้องมีขนาดบัสบาร์ไม่

3.4 แผงจ่ายไฟฟ้าย่อย (Load Center) ใช้ชนิด 1 เฟสหรือ 3 เฟส ตามที่กำหนด

     ซึ่งใช้งานภายนอกอาคาร  ต้องเป็นชนิดกันน้ำ  มีความแข็งแรงเพียงพอ และ

     สายเป็นชนิดอโลหะ  กล่องต่อสายต้องเป็นชนิดพีวีซีหรือเอบีเอส  กล่องต่อสาย

     สายที่ใช้กับท่อโลหะต้องเป็นชนิดเหล็กชุบสังกะสี   หรือเหล็กชุบสี  หากท่อร้อย

3.3 ขนาดกล่องต่อสายต้องเลือกขนาดมาตรฐานตาม NEMA หรือ DIN   กล่องต่อ

     ให้เป็นไปตามข้อ 2.2       ผลิตภัณฑ์ที่อนุมัติให้ใช้   ต้องเป็นไปตามตาราง

3.2 ท่อร้อยสายโลหะใช้ชนิดท่อเหล็กอาบสังกะสี    ชนิดและการใช้งาน   กำหนด

     ชนิดที่มีเปลือกนอก (ฉนวนสองชั้น) เช่น สายชนิด NYY

     (ฉนวนสองชั้น)    สายที่ร้อยท่อฝังพื้นภายนอกอาคารหรือฝังใต้ดินต้องใช้สาย

     ชนิดอ่อนแบบทนความร้อนได้สูง สายที่เดินลอยต้องใช้สายชนิดมีเปลือกนอก

     ต้องใช้สายขนาดไม่เล็กกว่า 2.5 ตร.มม.   ดวงโคมที่มีความร้อนสูงต้องใช้สาย

     สวิทซ์และดวงโคมต้องใช้สายขนาดไม่ต่ำกว่า 2.5 ตร.มม  สายที่ต่อเข้าเต้ารับ

     อุณภูมิฉนวน 70 องศาเซลเซียส ตาม มอก.11 รับรองโดย สมอ. สายต่อเข้า

3.1 สายไฟฟ้า       ให้ใช้สายไฟฟ้าชนิดทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่ต่ำกว่า 750 โวลต์

     ในที่ซึ่งสามารถเข้าไปเปลี่ยนหรือซ่อมอุปกรณ์ได้โดยง่าย

     ออกจากตัวโคม อุปกรณ์เหล่านั้นต้องติดตั้งในกล่องโลหะมีฝาปิด   และติดตั้ง

     Flexible Connector  หากโคมไฟฟ้าเป็นชนิดแยก Ballast หรือ Transformer

     ระยะ ห้ามไม่ให้วางโคมบนโครงฝ้าโดยตรง  ท่ออ่อนซึ่งต่อเข้าโคมไฟฟ้าต้องมี

     จากพื้น   ดวงโคมแบบติดตั้งสำหรับฝ้า T-Bar ต้องมีตัวหิ้วและก้านปรับ

     ไว้ ให้ติดตั้งที่ระดับ 2.70 ม.จากพื้น ดวงโคมแบบติดข้างผนังให้ติดสูง 2.20 ม.

2.9 ดวงโคมไฟฟ้าชนิดแขวนมีก้านหรือห้อยสูงจากพื้น     หากในแบบไม่ได้กำหนด

     ผนัง (Flush Type)  เต้ารับไฟฟ้าติดตั้งสูงจากพื้น 0.30 ม. (ระดับกึ่งกลาง)

2.8 สวิทซ์ไฟฟ้าติดตั้งสูงจากพื้น 1.30 ม. (ระดับกึ่งกลาง)  สวิทซ์ติดฝังเรียบกับ

3.  วัสดุและอุปกรณ์

     เต้ารับไฟฟ้าในที่เปียกชื้น)

     ทนทานต่อสภาพแวดล้อม

     มาตรฐานวัสดุซึ่งกำหนดไว้ในแบบ

     เต้ารับติดฝังเรียบกับผนัง (Flush Type)

     ต้องบิดหลอด

     - สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

4.2   ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานขั้นต่ำตามกฏและมาตรฐานต่างๆ ดังนี้

     ปลอดภัยและทำงานอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรม    รวมถึงเป็นผู้ลงนาม

     เพื่อเป็นผู้รับผิดชอบและอำนวยการในการติดตั้งระบบไฟฟ้า    ให้เกิดความ

4.1   ผู้รับจ้างต้องมีวิศวกรไฟฟ้า  ประเภทภาคี  สาขาไฟฟ้ากำลัง เป็นอย่างน้อย

     ใช้สายไฟฟ้าต้องต่อด้วยหางปลา (Terminater)  ห้ามใช้ขั้วต่อสายแบบขันสกูร

     กว่า 25 KA. การต่อสายเข้าขั้วของสวิทซ์ตัดตอนต้องใช้แบบบัสบาร์ หรือถ้า

     กำหนดในแบบ หากในแบบไม่ได้กำหนดค่าไว้    กำหนดให้ใช้ค่า IC ไม่ต่ำ

     Tripping Current และค่า Short Curcuit Interrupting Current (IC) ตามที่

3.14  สวิทซ์ตัดตอนอัตโนมัติ (Circuit Breaker)       ชนิด Molded Case มีค่า

     ผู้รับจ้างต้องส่งแคตตาล็อค  หรือตัวอย่างโคมไฟเพื่อขออนุมัติก่อนติดตั้งจริง

     กำหนดให้ใช้ชนิด Daylight   แต่ผู้รับจ้างจะต้องขอการยืนยันจากสถาปนิก

     สีของแสง (Color Temperature)     หากในแบบไม่ได้กำหนดไว้เป็นพิเศษ

     ต้องมีประสิทธิภาพไม่ตำกว่า 66 Lumen/Watt   อายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า

     ใช้งานเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 10000 ชั่วโมง   ถ้าเป็นชนิด Ballast ติดตั้งภายนอก

     แบบ Built-In ต้องมีค่าประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่า 56 Lumen/Watt และอายุการ

     หลอดไฟฟ้าชนิดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์     ถ้าเป็นชนิด Electronic Ballast

     ไม่น้อยกว่า 1300 Lumen และต้องมีอายุการใช้งานเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 8000 ชม.

     ความสว่างไม่น้อยกว่า 3300 Lumen และหลอดขนาด 18 W. ต้องมีความสว่าง

3.13  หลอดไฟฟ้าชนิดฟลูออเรสเซนต์สำหรับใช้งานทั่วไป ขนาด 36 W.    ต้องมี

     หลักดินเข้ากับโครงสร้างเสาไฟฟ้า     เสาไฟฟ้าต้องติดตั้งบนฐานคอนกรีต

     ทุกต้นต้องติดตั้งหลักดิน  ชนิดเหล็กชุบสังกะสียาวไม่น้อยกว่า 2 ม.  และต่อ

     ต้องมีช่องเปิดที่โคนเสาเพื่อใช้สำหรับต่อสายไฟฟ้า  และติดตั้งฟิวส์ เสาไฟฟ้า

3.12  โคมไฟฟ้าชนิดภายนอกอาคาร โคมไฟฟ้าชนิดชนิดเสาสูง    และโคมไฟถนน

     - มาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

     - มาตรฐานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.)

     - วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)

     ในการยื่นขอการใช้ไฟฟ้า

4    กฏและมาตรฐานซึ่งใช้ในการปฏิบัติงาน

     กดบนสายไฟฟ้าโดยตรง

     หรือผู้ออกแบบก่อนการสั่งซื้อหลอดไฟฟ้า

     8000 ชั่วโมง Ballast ต้องเป็นชนิด Low Loss

     และยึดด้วย Nut & Bolt ชนิดที่ป้องกันสนิม

     ขนาดที่เหมาะสม ฐานหลอดฟลูออเรสเซนต์ใช้ชนิดขาสปริงดันหลอด  โดยไม่

     36 W. ต้องปรับค่า Power Factor ไม่ต่ำกว่า 0.85 โดยการใช้ Capacitor

     สำหรับบัลลาสต์ 18 W. และการสูญเสียไม่เกิน 8 W. สำหรับบัลลาสต์ขนาด

     บัลลาสต์ต้องเป็นชนิดความสูญเสียต่ำ (Low Loss)  การสูญเสียไม่เกิน 5 W.

     แผ่นสะท้อนแสงต้องฉาบผิวด้วยเงิน   และมีประสิทธิภาพการสะท้อนแสงไม่

     โคมต้องมีโครงสร้างแข๊งแรงไม่บิดเบี้ยว ถ้าโคมไฟเป็นชนิดมีแผ่นสะท้อนแสง

     0.8 มม.สำหรับโคม 18 W. และหนาอย่างน้อย 1.0 มม.สำหรับโคม 36 W.

     ป้องกันสนิม พ่นและอบสีชนิดอิพ็อกซี่   เหล็กแผ่นต้องมีความหนาอย่างน้อย

3.11  ดวงโคมไฟฟ้าชนิดฟลูออเรสเซนต์    ตัวโคมทำจากเหล็กแผ่น ผ่านกรรมวิธี

     ตำกว่า 95%

       มีจำนวนสายโทรศัพท์ไม่มาก รายละเอียดภายในจะเหมือนกับ MDF หรือ MTC

       ผ่าศูนย์กลาง 0.65 มม. 

       Multi-Core Double Sheathed Alpeth Cable    ตัวนำเป็นทองแดงขนาดเส้น

5.4   สายโทรศัพท์ จากภายนอกอาคารมายัง    MDF  หรือ MTC   ต้องเป็นชนิด

       แต่จะไม่มี  Surge Protector   และการต่อสายจะเป็นแบบ  Cross Connect

5.3   แผงต่อสายโทรศัพท์ย่อย (TC)       ใช้ต่อสายโทรศัพท์ประจำชั้น หรือส่วนที่

       เพื่อการจัดสายให้เป็นระเบียบ

       จัดเรียงเป็นชุดๆ ละ 10 คู่สาย      ติดตั้งบนขารองรับโดยเฉพาะ มีอุปกรณ์

5.2   Telephone Terminal           เป็นแบบที่ใช้เพื่อการต่อสายโทรศัพท์เท่านั้น

       ภายในตู้ต้องมีที่ว่างสำหรับติดตั้ง Telephone Terminal เพิ่มได้ประมาณ 20%

       การต่อสายเป็นแบบ  Cross Connect      ขนาดและจำนวนเป็นไปตามแบบ

       ปิดล็อคฝาตู้  ภายในประกอบด้วย Telephone Terminal และ Surge Protector

       รวมของทั้งอาคาร  ตัวตู้ทำจากเหล็กแผ่นกรรมวิธีเดียวกับตู้ไฟฟ้า    มีกุญแจ

5.1   แผงต่อสายโทรศัพท์รวม (MDF หรือ MTC)        ใช้สำหรับต่อสายโทรศัพท์

5    ระบบสายโทรศัพท์

      มี Bandwith ไม่น้อยกว่า 100 Mbps มี Impedance 100 โอห์ม  ใช้สำหรับ

      ชนิด  UTP Cat 5e    (Unshielded Twisted Pair Category  5 Enhance)

6.1  สายนำสัญญาณระบบคอมพิวเตอร์จาก   Patch Panel ถึง Outlet  ให้ใช้สาย

6   ระบบสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

5.5  การติดตั้งและเดินท่อร้อยสายต้องเป็นไปตามข้อกำหนดระบบไฟฟ้า

      (4 เส้น) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.65 มม.

      แบบ Station Wire ฉนวน Polyethylene ชนิด TIEV ตัวนำทองแดง 2 คู่สาย

      สายโทรศัพท์ระหว่าง  MDF, MTC  หรือ TC  ถึงเต้ารับโทรศัพท์ ต้องใช้สาย

      ตัวนำทองแดง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.65 มม.

      Polyethylene Insulated  and  EMT  Sheathed  with  Aluminium Shield 

      สายโทรศัพท์ระหว่าง MDF  หรือ MTC ถึง TC  ต้องใช้สายชนิด Multi-Core

      Operating Voltage 220 VAC      ติดตั้งในตู้โลหะ มีพัดลมระบายความร้อน

7.2  Multiband Amplifier         ใช้ขยายสัญญาณ RF ความถี่ VHF และ UHF 

      ในประเทศไทย ช่อง 3,5,7,9,11,ITV และ FM (ถ้าในแบบกำหนด)

7.1  เสาอากาศ เป็นชนิด Reflective Elements     ใช้สำหรับรับสัญญาณโทรทัศน์

7    ระบบสายอากาศทีวีรวม (Master Television Antenna)

      ร้อยสายในท่อหรือในรางร้อยสายเดียวกับระบบไฟฟ้า

      และ Outlet ต้องติด Wire Marker แสดง Label ของสายทุกเส้น  และห้ามมิให้

      ที่ Patch Panel และ Outlet ต้องติด Label ทุก Link และที่สายก่อนต่อ Patch 

      ตามมาตรฐาน EIA-568-B-1     และพิมพ์รายงานผลการทดสอบทุก Link

      เมื่อติดตั้งสายเสร็จแล้วผู้รับจ้างต้องทดสอบระบบสายสัญญาณ    Basic Link

      เดียวกับระบบไฟฟ้า

      สายโดยเด็ดขาด     ต้องติดตั้งในรางร้อยสายหรือท่อร้อยสายตามมาตรฐาน

      เกินกว่า 90 เมตร    และต้องสายเส้นเดียวยาวโดยตลอดห้ามไม่ให้มีการต่อ

      การต่อสายที่ Outlet ต้องเป็นแบบ T568A    ระยะการติดตั้งสายต้องยาวไม่

      กำหนดในแบบ ต้องเป็นชนิด Catergory 5e  ผลิตตามมาตรฐาน IEC 11801

6.3  เต้ารับสายสัญญาณ (Outlet) เป็นชนิด 8 Pin RJ-45   ชนิดเดี่ยวหรือคู่ตามที่

      ขนาด 19 นิ้ว ผลิตตามมาตรฐาน IEC 11801

      ที่กำหนดในแบบ ต้องเป็นชนิด CAT 5e        ติดตั้งได้บน Rack มาตรฐาน

      อุปกรณ์ในระบบเครือข่าย มีจำนวนช่องเสียบสาย 16, 24 หรือ 48 Port ตาม

6.2  แผงต่อสาย Patch Panel     ใช้สำหรับการต่อสายระหว่างสายสัญญาณและ

      4-Way Tap-off      ต้องมี Through Pass Attenuation ไม่เกิน 2.5 dB ,

      มี Branching Attenuation ไม่เกิน 16 dB และ Mutual Atten.น้อยกว่า 40 dB

      อัตราการลดทอน (Attenuator) ที่กำหนดข้างต้นคิดที่ความถี่ 800 MHz

      มี Branching Attenuation ไม่เกิน 22 dB และ Mutual Atten.น้อยกว่า 40 dB

      2-Way Tap-off      ต้องมี Through Pass Attenuation ไม่เกิน 1.5 dB ,

      4-Way Splitter ต้องมี Distribution Attenuation ไม่เกิน 7.5 dB  และ Mutual

      2-Way Splitter ต้องมี Distribution Attenuation ไม่เกิน 4.0 dB  และ Mutual

7.5  อุปกรณ์แยกสัญญาณ (Splitter & Tap-off)

      ความถี่ใช้งานอยู่ในช่วง 5-860 MHz     ระดับสัญญานที่เต้ารับต้องอยู่ในช่วง

7.4  TV Outlet และ TV-FM Outlet             เป็นรูปแบบเดียวกับเต้ารับไฟฟ้า

      สายที่ติดตั้งฝังดิน ต้องใช้สายชนิดมี Shield  2 ชั้น

      ความสูญเสียที่ 700 MHz ไม่เกิน 18.2 dB/100 m.  Impedance 75 โอห์ม

7.3  สายนำสัญญาณ          ใช้สายชนิด Coaxial Cable ชนิด RG-6 หรือดีกว่า 

7.6  การติดตั้ง

      Attenuation ไม่ต่ำกว่า 16 dB

      Attenuation ไม่ต่ำกว่า 23 dB

      60-80 dBuv

      ขั้วต่อสายทั้งหมดต้องเป็นแบบ F-Type Connector 

      อุปกรณ์ต่อแยกสัญญาณ      ต้องติดตั้งในกล่องโลหะหรือติดตั้งในรางร้อยสาย

      ระบบโทรศัพท์        หรือระบบโทรทัศน์วงจรปิดได้ในกรณีที่กำหนดไว้เท่านั้น

      ท่อร้อยสายเดียวกับระบบไฟฟ้า        อนุโลมให้ติดตั้งรวมกับรางร้อยสายของ

      สายสัญญาณต้องติดตั้งในท่อร้อยสายหรือรางร้อยสาย       และห้ามติดตั้งใน

      รายละเอียด ผลิตภัณฑ์

มาตราฐานวัสดุ และอุปกรณ์

พัดลมติดเพดาน











แผ่นที่

สารบัญแบบระบบสุขาภิบาล

แบบ

รายการประกอบแบบการก่อสร้าง

1 ข้อกำหนดทั่วไป

1.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหา ติดตั้งและทดสอบอุปกรณ์ระบบสุขาภิบาลดังที่แสดงไว้ในแบบและรายการ เพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์และถูกต้อง

1.2 วัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้ต้องเป็นของใหม่ อยู่ในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์ใช้งานได้ดี

1.3 สุขภัณฑ์ทุกจุดจะต้องมีท่อระบบสุขาภิบาลมารองรับ ในกรณีที่แบบแปลนมิได้แสดงรายละเอียดไว้ ให้ถือว่ามีการเดินท่อพร้อม

อุปกรณ์ครบถ้วนไปยังจุดนั้นด้วย  โดยวิธีการติดตั้งเช่นเดียวกับจุดอื่น ๆ 

ขนาดของท่อย่อยที่ต่อเข้าสุขภัณฑ์ หากมิได้ระบุไว้ในแบบให้ยึดถือตามนี้

1.4 หากมีข้อขัดแย้งระหว่างแบบและรายการหรือข้อผิดพลาดเกี่ยวกับแบบและรายการ

โดยยึดความถูกต้อง  ครบถ้วนและคุณภาพที่ดีกว่าเป็นหลัก

ต้องส่งเรื่องให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา

2 ข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับการติดตั้งท่อ

2.1 ตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดของท่อ  ให้ใช้ข้อต่อลดเท่านั้น

2.2 ตำแหน่งที่มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางของท่อ  ต้องใช้อุปกรณ์ข้อต่อเท่านั้น

โดยท่อโสโครก,ท่อระบายน้ำทิ้ง  ให้ใช้เฉพาะข้อต่อชนิดข้อโค้ง 45องศา ประกอบกับข้อต่อสามทางวาย

ยกเว้นในตำแหน่งซึ่งไม่สามารถใช้ข้อต่อสามทางวายได้ จึงอนุญาตให้ใช้สามทางทีวายได้

แต่ห้ามใช้ข้อต่อสามทางฉากโดยเด็ดขาด

2.3 ห้ามเดินท่อประปามาบรรจบกับท่อโสโครกหรือท่อระบายน้ำโดยเด็ดขาด หากแนวท่อประปาจำเป็นต้องเดินตัดหรือขนาน

กับท่อโสโครกหรือท่อระบายน้ำทิ้ง  ท่อประปาจะต้องอยู่เหนือท่อนั้น ๆไม่น้อยกว่า 30 ซม.

2.4 การติดตั้งวาล์วทุกตัว  ท่อที่เดินใต้ดินนั้นก้านวาล์วจะต้องอยู่เหนือระดับดิน

2.5 ประตูน้ำเป็นชนิด GATE VALVE CLASS 125 PSI ตามมาตรฐาน มอก. 431-2529

2.6 ก่อนต่อท่อประปาเข้าสุขภัณฑ์, โถส้วมชนิด Flash Tank , อ่างล้างหน้า , อ่างล้างจาน นอกจากอุปกรณ์

ที่ระบุในรูปแบบสถาปัตยกรรมแล้ว  จะต้องติดตั้ง Stop  Valve ก่อนทุกจุด

2.7 ช่องระบายน้ำทิ้งที่พื้น ( FD ) จะต้องเป็นเหล็กหล่อมีปีกกันซึมหล่อเป็นชิ้นเดียวกัน

ส่วนที่ต่อกับท่อระบายน้ำทิ้งต้องมีที่ดักกลิ่น ( P - TRAP ) ที่มีน้ำขังไม่น้อยกว่า 5 ซม.

และเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 1053

2.8 ช่องทำความสะอาดที่พื้น ( FCO) เป็นช่องเปิดเสมอพื้น

วัสดุโครงเป็นเหล็กหล่อมีปีกกันซึมหล่อเป็นเนื้อเดียวกับส่วนที่ต่อกัน

สำหรับท่อขนาด 2 นิ้ว และไม่น้อยกว่า 20 ซม. สำหรับท่อขนาดใหญ่กว่า 2 นิ้ว

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับท่อระบายน้ำที่ต่ออยู่นั้น

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของปีกกันซึมไม่น้อยกว่า 18 ซม.

2.9 ท่อประปา , ท่อน้ำทิ้งทุกประเภทที่ต่อเข้าหรือต่อออกจากอาคาร

ข้อต่ออ่อน ( Flexible Joint ) ทุกจุดเพื่อป้องกันการฉีกขาดหรือแตกหัก 

แม้มิได้กำหนดไว้ในแบบ ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้ง

อันเนื่องจากการทรุดตัวที่แตกต่างของดินกับอาคาร

2.10 ท่อระบายอกาศต้องพ้นระดับหลังคา และต้องมีท่อระบายอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว

ต่อจากบ่อเกรอะ ปลายท่อระบายอากาศต้องติด Air  Vent  Cap

หรือติดตั้งในVALVE BOX

A5.SN.1.01

3. การแขวนยึดท่อและการยึดท่อ

การเดินท่อในอาคารจะต้องแขวนหรือยึดโยงไว้กับโครงสร้างอาคารอย่างมั่นคงแข็งแรง

ท่อในแนวดิ่งต้องมีการยึดท่อทุกระยะไม่เกิน 2.50 ม.3.1

ท่อในแนวราบต้องมีการยึดท่อทุกระยะไม่เกิน 1.50 ม. 3.2

และทุกรอยต่อท่อจะต้องมีการยึดแขวนหรือรองรับ

A5.SN.2.01

A5.SN.3.01

แผ่นที่

สารบัญแบบระบบสุขาภิบาล

แบบ

1 : 400

-

1 : 75

1 : 75

ชนิดของท่อ4.

ท่อ

โสโครก

สัญลักษณ์ ชนิดท่อ ความลาดในแนวนอน

S

ระบายน้ำทิ้ง W , K

ระบายอากาศ V

ประปา

CW

ท่อรับน้ำเสีย SW

ท่อ PVC ชั้น 8.5 ตามมาตรฐาน มอก.17-2532

ท่อระบายน้ำ

ค.ส.ล.

1 : 100HDPE 80 CLASS PN6 ตามมาตรฐาน มอก.982

การทดสอบและตรวจสอบ5.

5.1 การตรวจสอบและทดสอบระบบท่อทั้งหมด ( ท่อโสโครก , ท่อระบายน้ำทิ้ง , ท่ออากาศ , ท่อประปา )

จะต้องตรวจสอบและทดสอบ ทั้งคุณภาพและฝีมือการติดตั้ง

5.2 การทดสอบท่อไม่รับแรงดัน

ทำโดยใช้ปลั๊กอุดช่องทางออกทุกจุด ยกเว้นจุดสูงสุดแล้วต่อท่อจากสูงสุดขึ้นไป 3 เมตร 

( ท่อโสโครก , ท่อระบายน้ำทิ้ง , ท่ออากาศ )

เติมน้ำจนเต็มระบบแล้วทิ้งไว้ 15 นาที หากระดับน้ำไม่ลดระดับลงถือว่าใช้ได้

5.3 การทดสอบท่อน้ำประปา ให้ทดสอบที่แรงดัน 75 PSI เป็นเวลา 2 ชั่วโมง หากแรงดันไม่ลดลงถือว่าใช้ได้

5.4 ท่อรั่ว, ชำรุดเสียหายไม่ว่าจะเนื่องด้วยความบกพร่องของวัสดุ หรือการติดตั้งก็ดี ผู้รับจ้างต้องทำการซ่อมแซม

แก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่และทำการทดสอบอีก จนกว่าการติดตั้งท่อนั้นจะเรียบร้อยทุกประการ

การทำความสะอาด6.

การทำความสะอาดท่อหลังการติดตั้งแล้วเสร็จ

และอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆที่ประกอบในระบบทั้งภายในและภายนอก

ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดระบบท่อทั้งหมด รวมทั้งเครื่องสุขภัณฑ์

โดยเช็ดถูขัดล้างน้ำมัน , จารบี , เศษโลหะ

และสิ่งสกปรกต่าง ๆออกให้หมด หากการทำความสะอาดระบบท่อนี้สร้างความเสียหายแก่ส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมส่วนนั้น ๆให้คืนดีดังเดิม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม

การเชื่อมต่อท่อประปา

ค่าใช้จ่ายในการเดินท่อประปามายังอาคารนี้เป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น

ท่อระบายน้ำฝน RL

สารบัญแบบ , รายการประกอบแบบ , สัญลักษณ์/ตารางชนิดท่อ

ท่อ ค.ส.ล. ประเภท 3 มาตรฐาน มอก. 128

สุขภัณฑ์ สัญลักษณ์
ขนาดท่อ (นิ้ว)

โถส้วม

โถปัสสาวะชาย

อ่างล้างหน้า

ฝักบัว

กอ๊กน้ำ

ช่องระบายน้ำทิ้งที่พื้น

ท่อ PVC ชั้น 8.5 ตามมาตรฐาน มอก.17-2532

ท่อ PVC ชั้น 8.5 ตามมาตรฐาน มอก.17-2532

ท่อ PVC ชั้น 13.5 ตามมาตรฐาน มอก.17-2532

ท่อ PVC ชั้น 8.5 ตามมาตรฐาน มอก.17-2532

แผ่นที่

สารบัญแบบระบบสุขาภิบาล

แบบ

7.

RCP.

แปลนระบบสุขาภิบาลห้องน้ำ WC-1 , WC-2

แบบขยายการติดตั้งท่อและอุปกรณ์

(ภายในอาคาร)

CW

(ฝังใต้ดิน)

ท่อ PB 2110 ชั้น 13.5 (160psi) ตามมาตรฐาน มอก.910

(ทั่วไป)

RCP.

(ใต้ผิวจราจร)

ท่อ ค.ส.ล. ประเภท 2 มาตรฐาน มอก. 128

สารบัญแบบ , รายการประกอบแบบ , สัญลักษณ์/ตารางชนิดท่อ

คำอธิบาย

สาขาวิชาชีพ

SN    ระบบสุขาภิบาล

LD    ผังบริเวณ

FP    ระบบดับเพลิง

การแบ่งหมวดย่อย

1    สารบัญแบบ / สัญลักษณ์ / ชนิดท่อที่ใช้ในการก่อสร้าง / รายการประกอบแบบ

2    แบบแปลน / แบบขยาย

3    รายละเอียดการติดตั้ง

A5.SN.2.02
ไดอะแกรมระบบเครื่องกรองน้ำ
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