




1. จะตอ้งท ำกำรศกึษำใหรู้ถ้งึแบบงำนสถำปัตย,์ แบบโครงสรำ้ง และรวมถงึงำนระบบอื่นๆ ทีต่นเองมไิด้
รบัผดิชอบอยู ่ทัง้นี้ เนื่องจำกงำนทุกสว่นจะตอ้งมคีวำมสอดคลอ้ง และสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนัในกำรตดิตัง้
2. ตรวจสอบควำมถกูตอ้งของ SHOP DRAWING และ CONTRACT DRAWING (DESIGN DRAWING) 
วำ่ตรงกนัหรอืไม ่เชน่ ในเรือ่งขนำด, จ ำนวน, ต ำแหน่งกำรตดิตัง้ต่ำงๆ เป็นตน้
3. ตรวจสอบแนวทำง (ROUTING) กำรเดนิทอ่น ้ำ, ทอ่รอ้ยสำย และอื่นๆ วำ่ตดิตัง้ไดจ้รงิตำมแบบทีเ่สนอ
มำหรอืไม ่โดยตอ้งดแูบบโครงสรำ้ง / สถำปัตยป์ระกอบกนั
4. ตรวจสอบกำรตดิตัง้อุปกรณ์ต่ำงๆ วำ่ไปตดิตัง้ขวำงกบัประต ู/ หน้ำต่ำง / เฟอรน์ิเจอรต์่ำงๆ หรอืไม ่โดย
ตอ้งดจูำกแบบสถำปัตยป์ระกอบกนั
5. ตรวจสอบวำ่ PLAN LAYOUT ระหวำ่งแบบงำนระบบ และแบบสถำปัตย์ ทีก่่อสรำ้งจรงิตรงกนัหรอืไม ่
โดยเฉพำะเรือ่งกำรกัน้หอ้ง, SPACE ในฝ้ำ, ประเภทของฝ้ำ ฯลฯ เป็นตน้ หำกยงัขดัแยง้กนัตอ้งรบีปรกึษำ 
เพือ่หำทำงแกไ้ขโดยทนัท ี
6. ตรวจสอบควำมสอดคลอ้งของแบบ SHOP DRAWING ทีจ่ะท ำกำรตดิตัง้กบัรำยละเอยีดทีร่ะบุใน
ขอ้ก ำหนดประกอบแบบ (SPECIFICATION) และ SINGLE LINE DIAGRAM / RISER DIAGRAM 
รวมทัง้ SCHEMATIC DIAGRAM หำกขดัแยง้กนัตอ้งรบีปรกึษำกบัผูอ้อกแบบ

แนวทางในการตรวจสอบ SHOP DRAWING มีดงัน้ี



7. ตรวจสอบ ROUTING กำรเดนิทอ่ต่ำงๆ วำ่จะตอ้งตดิตัง้ในพืน้คอนกรตี, ผนงัก่อ หรอืสำมำรถเดนิลอย 
(EXPOSED) หำกตอ้งตดิตัง้ในพืน้คอนกรตีตอ้งรบีตรวจก ำหนดกำรเทปนู เพือ่ผูร้บัเหมำจะไดด้ ำเนินได้
ทนัทว่งท ี
8. ตรวจสอบขนำดชอ่ง SHAFT ทีท่ ำกำรตดิตัง้ RISER วำ่เพยีงพอหรอืไม ่รวมทัง้ตอ้งดวูำ่ SHAFT ทีจ่ะ
ท ำกำรตดิตัง้งำนระบบมกีำรแบง่แยกชดัเจนระหวำ่งทอ่น ้ำต่ำงๆ กบัทอ่ไฟฟ้ำหรอืไม ่หำกมปัีญหำตอ้งรบี
ปรกึษำผูเ้กีย่วขอ้ง เพือ่หำทำงแกไ้ขโดยทนัท ี
9. พจิำรณำตรวจสอบใหม้ชีอ่งเปิด (ACCESS DOOR) ของงำนฝ้ำทีจ่ ำเป็นตอ้งมกีำรเขำ้ถงึ เพื่อซ่อมแซม/
บ ำรงุรกัษำเครือ่งจกัร, วสัดุ, อุปกรณ์ต่ำงๆ 
10. ในบำงบรเิวณอำจมงีำนระบบหลำยระบบอยูด่ว้ยกนั ซึง่อำจมปัีญหำในกำรตดิตัง้ ควรใหผู้ร้บัเหมำท ำ
แบบขยำย และ/หรอื ตดั SECTION เพือ่จะไดไ้มเ่กดิปัญหำในระหวำ่งกำรตดิตัง้ 



ข้อควรระวงั

 หำ้ม เดนิทอ่น ้ำผำ่นหอ้งไฟฟ้ำ, หอ้งควบคุมทุกชนิด
 หำ้ม ตดิตัง้ FITTING จ ำพวกยเูน่ียนภำยในฝ้ำยปิซัม่
 หำ้ม ตดิตัง้เครือ่งจกัรใดๆ เชน่ พดัลมระบำยอำกำศ ฯลฯ เป็นตน้ บนฝ้ำ

หอ้งควบคุมต่ำงๆ เชน่ หอ้ง SECURITY, หอ้ง BAS ฯลฯ เป็นตน้
 พยำยำมหลกีเลีย่ง กำรฝัง BOX ไฟฟ้ำจ ำพวก OUTLET ในเสำคอนกรตี 

โดยเฉพำะอยำ่งยิง่เสำคอนกรตีกลม หำกเป็นไปไดใ้หย้ำ้ยไปตดิตัง้ทีผ่นงัแทน
 ในกำรพจิำรณำ SHOP DRAWING ของหอ้งสขุำ ควรม ีSHOP DRAWING ของ

กระเบือ้งดปูระกอบดว้ย
 กำรวดัระยะต่ำงๆ ตอ้งอำ้งองิจำก GRID LINE เสมอ หำ้มอำ้งองิจำกขอบผนงัโดย

เดด็ขำด





กำรจดัท ำ Combined Drawing ของงำนวศิวกรรมระบบเหนือฝ้ำเพดำนซึง่จะใชเ้ป็นแนวทำงใหผู้ร้ ับเหมำ
งำน วศิวกรรมระบบประกอบอำคำร ท ำกำรติดตัง้งำนที่ตนเองรบัผิดชอบนัน้เป็นเรื่องที่ต้องอำศยักำร
ประสำนงำน และประสบกำรณ์ของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งหลำยฝ่ำย ทัง้ผูอ้อกแบบ ผูบ้รหิำรโครงกำรและควบคุม
งำนก่อสรำ้ง ผูร้บัเหมำงำนฝ้ำเพดำนรวมทัง้ผูร้บัเหมำงำนวศิวกรรมระบบประกอบอำคำร หำกโครงกำรใด
กำรจดัท ำ Combined Drawing เป็นไปดว้ยด ีกำรเกดิขอ้ผดิพลำดหรอืควำมขดัแยง้ (Obstruction) ในกำร
ตดิตัง้งำนต่ำงๆ จะลดน้อยลง ผูท้ีไ่ดป้ระโยชน์สูงสุดกค็อืผู้ท่ีท าหน้าท่ีในการ Operate และบ ารงุรกัษา
ของเจ้าของโครงการนัน่เอง แต่ตรงกนัขำ้มหำกโครงกำรใดมกีำรจดัท ำ Combined Drawing ทีไ่มด่พีอก็
อำจมโีอกำสเกดิควำมขดัแย้งในขณะที่ท ำกำรติดตัง้งำนเหนือฝ้ำ เพดำน ซึ่งเป็นผลให้บำงโครงกำรต้อง
สญูเสยีเวลำ และคำ่ใชจ้ำ่ยโดยไมจ่ ำเป็นในกำรแกไ้ขควำมขดัแยง้ดงักล่ำว นอกจำกนี้ยงัอำจเกดิควำมยุ่งยำก
ในกำรใชง้ำนภำยหลงัของเจำ้ของโครงกำรดว้ย ซึง่เป็นสิง่ทีไ่มพ่งึปรำรถนำของทุกฝ่ำยทีเ่กี่ยวขอ้ง

วัตถุประสงค์หลัก



ตวัอยำ่งควำมยุง่ยำกหรอืปัญหำทีเ่กดิขึน้เน่ืองจำกกำรขำดกำรวำงแผนหรอืกำร
ประสำนงำนทีด่ใีนกำรจดัท ำ Combined Drawing เหนือฝ้ำเพดำน เชน่

1. กล่องต่อสำย ( Junction Box) ของงำนระบบไฟฟ้ำถกูงำนทอ่ลมมำปิดทบัจนไมส่ำมำรถจะท ำกำรลำก
สำยไฟฟ้ำ (Wiring) ได ้
2. ต ำแหน่งหวั Sprinkler แบบ Pendant อยูใ่ตท้อ่ลมขนำดใหญ่จนไมส่ำมำรถจะท ำกำร Offset ทอ่หรอื
เชือ่มท่อน ้ำดบัเพลงิหรอืใส ่Support ได้

ทอ่ Sprinkler ไมค่วรอยูใ่ตท้อ่ลมเพรำะตดิตัง้ Support ยำก



3. ดวงโคมไมว่ำ่แบบ Down Light หรอื Fluorescent ไมส่ำมำรถตดิตัง้ไดเ้พรำะไมไ่ดเ้ผือ่เนื้อทีเ่หนือฝ้ำเพดำน
4. มกีำรถอด Support ของงำนระบบอื่นๆ ออกเพือ่ตดิตัง้งำนของตนเอง และไมใ่สก่ลบัคนื, เนื่องจำกใสไ่มไ่ด้
5. หวัจำ่ยแบบ Linear Slot Diffuser ตดิตัง้ไมไ่ดเ้พรำะไมม่เีนื้อทีส่ ำหรบัแขวน Plenum 
6. แนว Main ของ Wire Way, Cable Tray กบัทอ่ลมอยูใ่นแนวเดยีวกนั ท ำใหม้ชีอ่งวำ่งน้อยเกนิไปในกำรถอด
ฝำ Wire Way หรอื Cable Tray ในภำยหลงั

Wire Way อยู่ชิดติดกบัแนวท่อลมมากเกินไป



7. ต ำแหน่ง Control Valve ต่ำงๆ ถกูบดบงัจนไมส่ำมำรถ Service หรอืใชง้ำนได้
8. Flexible Duct มคีวำมยำวมำกเกนิควำมจ ำเป็น
9. ทอ่ลม และ/หรอื พดัลมระบำยอำกำศเหนือฝ้ำเพดำนในหอ้งน ้ำ (ทีม่งีำนทอ่ระบบสขุำภบิำลมำกมำย) 
ไมส่ำมำรถตดิตัง้ไดเ้พรำะมเีนื้อทีไ่มเ่พยีงพอ
10.ไมส่ำมำรถตดิตัง้โครงครำ่วฝ้ำเพดำนตำมระดบัทีก่ ำหนดในแบบได ้เพรำะไมไ่ดม้กีำรเผื่อระดบัของ
โครงครำ่วฝ้ำเพดำนในกำรจดัท ำ Combined Drawing เหนือฝ้ำเพดำน
11. อื่นๆ ฯลฯ

ตวัอยำ่งประเภทของงำนวศิวกรรมระบบประกอบอำคำรทีต่ดิตัง้เหนือฝ้ำเพดำน ได้แก่ 
 งำน Raceway ต่ำงๆ เชน่ ทอ่รอ้ยสำย (Conduit), Wire Way, Cable Tray, Junction Box ฯลฯ
 ทอ่น ้ำรวมทัง้วำลว์ในระบบปรบัอำกำศ, ป้องกนัเพลงิไหม,้ สุขำภบิำล (ทัง้น ้ำด ีน ้ำเสยี) และอื่นๆ
 เครือ่งจกัรต่ำงๆ เชน่ เครือ่งเป่ำลมเยน็ทัง้ขนำดใหญ่ และขนำดเลก็ (Air Handling Unit : AHU & 

Fan Coil Unit : FCU), พดัลมระบำยอำกำศ
 ทอ่ลมในระบบปรบัอำกำศ
 อื่นๆ ฯลฯ



Ceiling Fixtures Outlet หรอือุปกรณ์ต่ำงๆ ไดแ้ก่ 
• งำนระบบไฟฟ้ำ 

ดวงโคมต่ำงๆ
ล ำโพง
Detector ต่ำงๆ
Exit Sign / Emergency Light
ฯลฯ

• งำนระบบปรบัอำกำศ 
หวักระจำยลม (ทัง้ Supply / Return)
Access Panel (เพือ่ซ่อมบ ำรงุเครือ่งจกัรทีต่ดิตัง้บนฝ้ำเพดำน)
ฯลฯ

• งำนระบบป้องกนัเพลงิไหม ้
หวั Sprinkler
ฯลฯ



ส่ิงท่ีควรรู้ในการจดัท า Combined of Ceiling

1. ประเภทฝ้ำเพดำนทีต่ดิตัง้ในแต่ละบรเิวณ
2. ลกัษณะและทศิทำงกำรตดิตัง้แนวฝ้ำเพดำน โดยเฉพำะฝ้ำเพดำนชนิด T-bar ทีม่ ีDimension เป็นรปู
สีเ่หลีย่มผนืผำ้ (สว่นใหญ่จะมขีนำด 1,200 x 600 มม. หรอื 4 x 2 ฟุต) 
3. ลกัษณะและทศิทำงกำรตดิตัง้โครง่ครำ่วฝ้ำเพดำนทัง้โครงครำ่วหลกั (บำงครัง้เรยีกวำ่ “ กระดกูฝ้ำ” ) 
และโครงครำ่วยอ่ย โดยปกตแิลว้ผูร้บัเหมำงำนฝ้ำเพดำนมกัไมย่อมใหต้ดัโครงครำ่วหลกั เพรำะจะตอ้งมำ
เสรมิเหลก็แขวนในแนวทีถ่กูตดั และ/หรอื บำงครัง้หำกท ำไมเ่รยีบรอ้ยฝ้ำเพดำนบรเิวณดงักล่ำวอำจมี
ลกัษณะแอ่น หรอืทีเ่รยีกวำ่ “ ตกทอ้งชำ้ง” 
4. ระดบัพืน้หอ้งทีต่กแต่งแลว้ (After Finished Floor : AFF) ถงึระดบัฝ้ำเพดำนเป็นรำยหอ้ง
5. ระยะจำกระดบัฝ้ำเพดำนถงึทอ้งพืน้ Slab ในแต่ละบรเิวณ 
6. ระยะจำกระดบัฝ้ำเพดำนถงึแนวคำน (ทัง้คำนหลกัและคำนยอ่ย) ในแต่ละบรเิวณรวมถงึแนวคำนดว้ย 
7. ลกัษณะควำมลกึและขนำด Drop Panel รอบเสำ



o ก ำหนดใหผู้ร้บัเหมำงำนฝ้ำเพดำนสง่แบบ Shop Drawing (ทีไ่ดร้บักำรอนุมตัจิำกผูค้วบคุมงำน
สถำปัตยกรรมแลว้) ใหผู้ร้บัเหมำงำนวศิวกรรมระบบประกอบอำคำรไปด ำเนินกำรลงต ำแหน่ง Ceiling 
Fixtures Outlet และอุปกรณ์ต่ำงๆ ทีต่นเองรบัผดิชอบใหค้รบถว้น (ลงในแบบ Shop Drawing ฝ้ำ
เพดำนแผน่เดยีวกนั) เพือ่จดัสง่ใหผู้อ้อกแบบ หรอืผูค้วบคุมงำน วศิวกรรรมระบบประกอบอำคำร
พจิำรณำเพือ่อนุมตัิ

o แบบ Shop Drawing จะตอ้งประกอบดว้ยรำยละเอยีดของงำนตดิตัง้แผน่ฝ้ำเพดำน พรอ้มแนวกัน้ห้อง
ต่ำงๆ ใหค้รบถว้น มฉิะนัน้แลว้กำรลงต ำแหน่ง Ceiling Fixtures Outlet อำจผดิเพีย้นไมต่รงกบั
วตัถุประสงคก์ำรใชง้ำน

o หลงัจำกแบบฝ้ำเพดำนทีแ่สดงต ำแหน่ง Ceiling Fixtures Outlet และอุปกรณ์ต่ำงๆ ไดร้บักำร
พจิำรณำอนุมตัแิลว้ ใหผู้ร้บัเหมำงำนฝ้ำเพดำนแจกจำ่ยแบบดงักล่ำวใหผู้ร้บัเหมำงำนวศิวกรรม
ระบบทุกระบบน ำไป Plot แบบรำ่งงำนวศิวกรรมระบบต่ำงๆ ทีต่อ้งตดิตัง้บนฝ้ำเพดำน โดยเฉพำะ
อยำ่งยิง่แนวท่อลม, ท่อน ้ำ, Raceway หลกัๆ ทีม่ขีนำดใหญ่ เพือ่น ำมำประชมุจดัแนวต่ำงๆ ร่วมกนั
ต่อไป

ขัน้ตอนการด าเนินงาน

หมายเหตุ :  ก่อนผูร้บัเหมำจะปิดฝ้ำเพดำน ตอ้งสัง่กำรใหผู้ร้บัเหมำงำนวศิวกรรมระบบ
ประกอบอำคำรจดัท ำ As Built Drawing ก่อน โดยเฉพำะฝ้ำเพดำนชนิดฉำบเรยีบ





ก่อนการตรวจงานในสนาม
1.ท ำควำมเขำ้ใจกบัวสัดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ทีผู่ร้บัเหมำไดร้บักำรอนุมตัไิปแลว้หรอืยงัไมไ่ด้
อนุมตั ิในกรณีเริม่งำนใหม ่หรอืกำรตกลงกนัดว้ยวำจำแลว้แต่กรณี 
2. เมือ่เริม่งำนใหม ่ควรเชญิผูร้บัเหมำของแต่ละระบบมำท ำควำมเขำ้ใจ ตกลงวธิกีำร
ท ำงำนในรำยละเอยีดต่ำงๆ วำ่ควำมตอ้งกำรรว่มกนัในกำรตดิตัง้จะเป็นอยำ่งไร 
3. ศกึษำแบบโครงสรำ้ง และแบบสถำปัตยกรรมวำ่มอีะไรขดัแยง้กบังำนระบบ หรอืท ำ
ใหง้ำนระบบไมส่ำมำรถตดิตัง้ได ้เชน่ พืน้ของโครงสรำ้งมหีลำยระบบ ทีบ่ำงครัง้แตะ
ตอ้งไมไ่ด้
4. ปรกึษำกำรท ำงำนของผูค้วบคุมงำนโครงสรำ้ง และสถำปัตยกรรมถงึแนวทำงกำร
ปฏบิตั,ิ ข ัน้ตอนกำรท ำงำน, กำรตรวจสอบงำน, กำรเทคอนกรตี และ ฯลฯ 



เม่ืออยู่ในสนามควรปฏิบติัตวัอย่างไร 
1. ควรเตรยีมตวัใหพ้รอ้มเรือ่งเครือ่งแต่งกำย เชน่ รองเทำ้ Safety และหมวก Safety 
2. กำรตรวจงำนในสนำมก่อนกำรเทคอนกรตี หรอืตำมใบแจง้ตรวจสอบของผูร้บัเหมำ ควร
ตรงต่อเวลำ ถำ้มงีำนทีเ่รง่ด่วนกวำ่ ควรแจง้ผูร้บัเหมำดว้ย 
3. ใหค้ ำปรกึษำหรอืชีแ้นะโฟรแ์มนของผูร้บัเหมำ ถำ้เหน็วำ่ท ำไมถ่กูตอ้ง 
4. พยำยำมหลกีเลีย่งกำร COMMENT กบัชำ่งโดยตรง ถำ้ยงัไมไ่ดรู้จ้กั หรอืมกีำรตกลงกบั
หวัหน้ำงำน 
5. ไมค่วรดเูฉพำะงำนระบบทีต่วัเองรบัผดิชอบอยู ่หำกงำนระบบอื่นทีต่นเองไม่ได้
รบัผดิชอบ แต่ผูร้บัเหมำท ำไมถ่กูตอ้ง กค็วรแจง้ผูร้บัผดิชอบของระบบนัน้ๆ รบัทรำบ และ
แจง้ผูร้บัเหมำด ำเนินกำรต่อไป 
6. สิง่ทีข่ำดไมไ่ดค้วรมสีมดุฉีก หรอืสมดุโน๊ตตดิตวัเสมอ เวลำเดนิตรวจงำน หำกมขีอ้แกไ้ข
จะไดจ้ดบนัทกึได ้ไมค่วรใชว้ธิจี ำ ซึง่อำจจะลมืได ้นอกจำกน้ียงัควรมอุีปกรณ์อื่น เชน่ ไฟ
ฉำย ตลบัเมตร ฯลฯ เป็นตน้ 



การมองไกล มองให้ถึงอนาคต, ปัญหา, อปุสรรค, ส้ินสดุ และซ่อมบ ารงุ
- กำรตดิตัง้อุปกรณ์ต่ำงๆ ของงำนระบบนัน้ตอ้งสอดคลอ้งกบังำน จงคดิไวเ้สมอวำ่ปัญหำอุปสรรคทีจ่ะ

เกดิขึน้ไมม่ทีีส่ ิน้สดุ ถำ้มงีำนสว่นอื่นเกีย่วขอ้ง
- และทีส่ ำคญัทีสุ่ด ควรมองใหค้รอบคลุมถงึกำรซ่อมบ ำรงุดว้ยวำ่ ต่อไปชำ่งทีม่ำซ่อมบ ำรงุประจ ำจะแกไ้ข

ซ่อมบ ำรงุไดห้รอืไม ่อยำ่งไร

การปฏิบติัตวัหรือการวางตวักบั โฟรแ์มน หรือ PROJECT ของผูร้บัเหมา
- กำรทีจ่ะท ำควำมสนิทสนมกบับุคคลดงักล่ำว ขึน้อยูก่บัสถำนกำรณ์
- ควรท ำตวัใหเ้ป็นทีย่อมรบัเชือ่ถอืกบับุคคลดงักล่ำว
- ควรก ำหนดกำรตรวจงำนรว่มกบัผูร้บัเหมำในสนำมเป็นประจ ำ อยำ่งน้อย อำทติยล์ะ 1-2 ครัง้ หรอื

แลว้แต่ควำมจ ำเป็น

ตรวจงานอย่างไรในสนามให้ถกูกฎหมาย และปลอดภยั
-ควรรูแ้ละศกึษำกฎหมำยเกีย่วกบักำรก่อสรำ้งพอสงัเขป หำกพบสิง่ผดิปกต ิควรแจง้ให ้PROJECT 

HEAD ทรำบทนัที
- กำรท ำงำนหรอืกำรตดิตัง้ใดๆ ในหน่วยงำน ถำ้เหน็วำ่ไมป่ลอดภยัตอ้งแจง้ให ้PROJECT HEAD ทรำบ

ทนัที
- ในทีน่ี้รวมถงึมำตรฐำนของงำนวศิวกรรมดว้ย เชน่ NFPA , MEA ฯลฯ 



กำรตรวจงำนในสนำมอยำ่งไรใหเ้ป็น TEAM WORK

T – TRUST = ไวใ้จกนั
E – EMPATHY = เหน็ใจบำ้ง
A – ASSISTANCE = พลำงชว่ยเหลอื 
M - MUTUAL GOAL = เพือ่เป้ำหมำย
W – WINNER = ใหบ้รรลุ
O – ORGANIZATION = มรุว่มมอื
R – REWARD = คอืรำงวลั
K – KIDDING = พลนัผอ่นคลำย









• ควำมหนำของแผน่โลหะทีใ่ชท้ัง้ตวัรำงและฝำครอบ 
• วธิป้ีองกนักำรผุกรอ่น (เคลอืบส ี/ Electro Galvanized / Hot Dip 

Galvanized / ฯลฯ)
• ควำมยำวต่อท่อน ทัง้ตวัรำงและฝำครอบ (ฝำครอบไมค่วรยำวเกนิทอ่นละ 

1,200 มม. เพือ่ควำมสะดวกในกำรเปิดเพือ่ Service ภำยหลงั)
• ลกัษณะและชนิดของวสัดุทีใ่ชท้ ำ Cable Support ทีต่ดิตัง้ในตวัรำง



• วธิกีำรเชื่อมต่อระหวำ่งรำงกบัรำง, รำงกบัอุปกรณ์ และรำงกบักล่องดงึสำย / 
แผงสวทิซไ์ฟฟ้ำ (ตอ้งใสย่ำงรองทีบ่รเิวณขอบรำงเพือ่ป้องกนัสำยไฟฟ้ำถูก
บำดขณะท ำกำรดงึสำย)

• ลกัษณะกำรตดิตัง้ / ขนำดของสำยต่อลงดนิ (ด ูSpecification และ Typical
Detail)

• ลกัษณะกำรยดึรำงกบัฝำครอบ และชนิด Screw ทีใ่ช้
• วธิกีำรแขวนรำง และระยะหำ่งพรอ้มวสัดุทีใ่ชท้ ำ Support รวมทัง้ลกัษณะ

กำรทำสป้ีองกนัสนิมปลำย Support ทีเ่ป็นวสัดุทีท่ ำจำกเหลก็ซุบสงักะสี



• วธิกีำรยดึรำงและระยะหำ่งพรอ้มวสัดุทีใ่ชท้ ำ Support ทีต่ดิตัง้ในชอ่ง Shaft
• วธิกีำรและชนิด Screw ทีใ่ชย้ดึรำงกบั Support
• วธิกีำรตดิตัง้แผน่โลหะกัน้ภำยในรำงกรณีทีต่ดิตัง้สำยไฟฟ้ำก ำลงัและ

สำยไฟฟ้ำควบคุมอยูภ่ำยในรำงเดยีวกนั
• วธิกีำรยดึสำยไฟฟ้ำกบัรำง รวมทัง้กำรจดักลุ่มสำยไฟฟ้ำก ำลงั
• ลกัษณะกำรทำสสีญัลกัษณ์ (รหสัส,ี สญัลกัษณ์, พน่ส ี/ ตดิแถบ Sticker) ทัง้

รำงทีต่ดิตัง้ในแนวนอน และแนวตัง้



สรปุลกัษณะกำรใชง้ำนของทอ่รอ้ยสำยไฟฟ้ำโลหะแต่ละประเภท ไดแ้ก่ 
- ทอ่ Electrical Metallic Tubing : EMT
- ทอ่ Intermediate Metal Conduit : IMC
- ทอ่ Rigid Steel Conduit : RSC
- ทอ่ Unplasticized Polyvinyl Chloride : UPVC
- ทอ่ Flexible Conduit แบบธรรมดำ
- ทอ่ Flexible Conduit แบบกนัน ้ำ (สว่นใหญ่จะใชต้่อเขำ้กบัเครือ่งจกัรกล)
- กล่องต่อสำยรปูรำ่งต่ำงๆ (เชน่ Square, Handy, Octagon ฯลฯ)





สรุปสสีญัลกัษณ์และตวัอกัษรทีพ่น่บรเิวณกลอ่งต่อสำย, ฝำกลอ่งต่อสำย และ Clamp



ลกัษณะกำรตดิตัง้ทอ่รอ้ยสำยไฟฟ้ำโลหะ และ UPVC

ลกัษณะการติดตัง้ท่อร้อยสายไฟฟ้า
แนบท้องพืน้คอนกรีต

การติดตัง้ท่อร้อยสายไฟฟ้าแบบเดินลอย
ใต้พืน้ใต้คานไม่มี Sleeve



การติดตัง้ท่อร้อยสายไฟฟ้าแบบเดินลอดผ่านคานแบบมี Sleeve



การติดตัง้ท่อร้อยสายไฟฟ้าแบบฝังผนังก่อฉาบ การติดตัง้ท่อร้อยสายไฟฟ้าแบบฝังในผนังเบา



การติดตัง้ท่อร้อยสายไฟฟ้าแบบเดินลอยเกาะผนัง



ลกัษณะกำรตดิตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้ำ



ข้อควรระวงัสายไฟฟ้าถกูบาดเสียหาย

โดยทัว่ไปเรำมกัจะใชร้ำง Gutter เป็นตวัเชือ่มระหวำ่ง Raceway (Cable Tray, Wireway, Conduit) กบัตู้
ไฟฟ้ำ วศิวกรสนำม / ชำ่งเทคนิคจะตอ้งก ำชบัใหผู้ร้บัเหมำใสย่ำงกนับำดทีข่อบ Cable Tray หรอื Wire Way 
ทีต่่อกบั Gutter และที ่Gutter ต่อกบัตูไ้ฟฟ้ำทุกจดุก่อนกำรดงึสำยไฟฟ้ำ เพือ่ป้องกนักำรบำดสำยไฟฟ้ำ ซึง่
อำจก่อใหเ้กดิอนัตรำยจำกไฟฟ้ำรัว่ได ้หำกไมส่ำมำรถหำได ้อำจใชเ้ปลอืกสำยไฟฟ้ำแทนเป็นกำรชัว่ครำวได ้



ต าแหน่งตู้ไฟฟ้า

จำกรปูภำพจะเหน็ไดว้ำ่ต ำแหน่งตูไ้ฟฟ้ำตดิตัง้อยูใ่นบรเิวณใตท้อ่น ้ำต่ำงๆ ซึง่มทีัง้ทอ่ระบำยน ้ำฝน, ทอ่
น ้ำประปำ และทอ่ระบำยน ้ำเดนิผำ่น ในอนำคตอำจมทีอ่ใดท่อหนึ่งร ัว่ช ำรดุจะเป็นเหตุท ำใหน้ ้ำร ัว่ออกมำท ำ
ควำมเสยีหำยใหก้บัระบบไฟฟ้ำและอุปกรณ์ในตูไ้ฟฟ้ำได ้ดงันัน้ ก่อนกำรก ำหนดต ำแหน่งตู้ไฟฟ้ำใดๆ 
วศิวกรสนำม / ชำ่งเทคนิคทีร่บัผดิชอบในระบบไฟฟ้ำควรตรวจสอบกบัวศิวกรสนำม / ชำ่งเทคนิคในระบบ
ทอ่น ้ำต่ำงๆ ดว้ย เพือ่จะไดห้ลกีเลีย่งปัญหำดงักล่ำว





การวาง Sleeve and Block Out

ควรดุง้เหลก็หลบ Sleeve ทอ่เพือ่หลกีเลีย่งกำร
ตดัเหลก็และไมค่วรใชก้ระดำษอุดไวแ้บบนี้

กำรวำง Block-Out โดยไมต่ดัเหลก็เสรมิพืน้โครงสรำ้ง



การวางท่อ Underground

ทอ่น ้ำทีฝั่งใตด้นิ ควรตดิตัง้ใหเ้รยีบรอ้ยก่อนกลบดนิ โดยตอ้งตรวจสอบและอนุมตั ิShop Drawing ก่อนเสมอ 

กำรเทคอนกรตีพืน้วำงบนดนิอมทอ่งำนระบบเช่นนี้
ทอ่จะเสยีหำยเมือ่เกดิ Differential Settlement 

งานติดตัง้ท่ีถกูต้อง



ไมม่กีำรตดิตัง้ Flexible Connector ที ่Main 
CW. ในต ำแหน่งเขำ้สูอ่ำคำร และทอ่จะเสยีหำย
เมือ่เกดิ Differential Settlement

ตดิตัง้ Flexible Connection ที ่Main CW. ก่อน
เขำ้สูต่วัอำคำร และป้องกนั Differential 
Settlement ไดด้แีละถูกตอ้งทีส่ดุควรตดิตัง้ 
Flexible Connector ในแนวดิง่พรอ้มดว้ยทอ่สัน้ 



การติดตัง้ Support 

ไมค่วรยดึ Support กบัพืน้ คสล. โดยตรง
เพรำะจะเกดิสนิมไดง้ำ่ย อำยกุำรใชง้ำนสัน้ 

Support รบัทอ่ ทีด่แีละสะดวกในกำรท ำงำนกอ่นg
เทคอนกรตีรองใตฐ้ำนในขัน้ตอนสดุทำ้ย 



การติดตัง้ท่อสายไฟในห้องเคร่ืองปัม๊

ทอ่รอ้ยสำยไฟฟ้ำผดิชนิดและไมค่วรตดิตัง้บนพืน้ 
เพรำะเวลำ Service ยำก และดไูมเ่รยีบรอ้ย 

ควรเดนิสำยไฟลงมำจำกเพดำนดทีีสุ่ด ควรฝังท่อ
รอ้ยสำยไฟในพืน้คสล . มำโผล่ทีใ่ตแ้ทน่เครือ่ง



การติดตัง้หวั Bolt of Flexible Connector

ติดตัง้ผิด ติดตัง้ถกู

งำนตดิตัง้ทีถู่กตอ้งคอื หวั Bolt อยูฝั่ง่ Flexible Connector 



งำนตดิตัง้ระบบทอ่ภำยในชอ่ง Shaft

ควรตรวจสอบขนำดของช่อง Shaft ทนัท ีโดยก ำหนดให้
ผูร้บัเหมำส่ง Shop Drawing ทีบ่รเิวณ Shaft มำให้
พจิำรณำ หำกมขีนำดเล็กเกินไปต้องปรกึษำผู้ออกแบบ
โครงสรำ้งเพื่อขอขยำย Shaft เพิม่ แต่บำงครัง้อนุโลมให้
จัดท่อแบบ 2 ชัน้ได้ โดยควรจัดท่อที่มีวิธีกำรต่อท่อที่
แขง็แรงทนทำนไวด้ำ้นใน Shaft และจดัท่อพวีซี ีหรอือื่นๆ 
ที่คล้ำยกันไว้ด้ำนนอก ในกรณีที่ท่อพีวีซีเกิดรัว่ซึมจะ
สำมำรถท ำกำรซ่อมแซมไดง้ำ่ย

กำรก่อผนังรอบ Shaft หำกเป็นผนังอฐิก่อควรให้ผูร้บัเหมำ
โครงสรำ้งท ำ Curb คอนกรตีรอบ Shaft ดว้ย โดยก ำหนด
ควำมกวำ้ง และสงูของ Curb ประมำณ 100 x 100 mm.

ทอ่ทุกเสน้ทีอ่ยูใ่นช่อง Shaft ตอ้งท ำกำรคลอ้ง Sleeve โดยให ้
Sleeve มคีวำมสงูเทำ่กบัควำมหนำพืน้สุดทำ้ย (Finished
Floor) บวกอกี 40 ม.ม. เป็นอยำ่งน้อย ซึง่สุดทำ้ยผูร้บัเหมำ
จะตอ้งท ำกำร Seal โดยรอบดว้ยวสัดุ Fire Barrier





กำรเชื่อมทอ่รอบต่อชนบำกงำน ของงำนระบบดบัเพลงิทีส่ ำคญั ม ี3 ประเภท 

มำตรฐำนชำ่งเชื่อมและตดิตัง้ท่อระบบดบัเพลงิและอุปกรณ์ประกอบ

1G 2G 6G

ขอบเขตของกำรรบัรอง เงือ่นไขกำรทดสอบ กฎเกณฑก์ำรยอมรบัและกำรรบัรองกำรสอบ
งำนของชำ่งเชื่อม เพือ่มัน่ใจไดว้ำ่งำนเชื่อมทีอ่อกมำเป็นไปตำมมำตรฐำนวศิวกรรม



ไมม่กีำรเจยีรร์เูจำะดำ้นในทอ่ Header Sprinker
และท ำใหเ้กดิโพรงอำกำศในเสน้ทอ่ จนอุปกรณ์
เสยีหำยได ้

Header Sprinker ทีท่ ำไดถู้กตอ้งและมี
คุณภำพด ีคอื เจยีรร์เูจำะใหเ้รยีบ พรอ้ม
ตดิตัง้ Ring Plate 



Flexible Connector ในต ำแหน่งท่อทีต่ดิตัง้ผำ่นรอยต่ออำคำร 

ควรตดิตัง้ Flexible Connector เพือ่ป้องกนั Differential Settlement



ทอ่ทีผ่ำ่นผนงั และพืน้ ควรตอ้งใส ่Flashing เพือ่ควำมเรยีบรอ้ยของงำน



Support รบัทอ่ควรตดิตัง้บนฐำน คสล. เพือ่ป้องกนักำรผกุรอ่นในอนำคต (ตนีเป็ดควรอยูบ่นฐำน คสล. ดว้ย)

กำรตดิตัง้หวั Bolts ควรใหอ้ยูฝั่ง่ Flexible Connectorดี



ตดิตัง้ Sprinkler โดยไมม่ ีCombined Shop 
Dwg. กบัระบบไฟฟ้ำหรอืระบบอื่นๆ 

งำนตดิตัง้ทีเ่รยีบรอ้ย สวยงำม และจะตอ้ง 
Combine กบังำนทุกระบบ 



ขอ้ควรรูเ้กีย่วกบัเครือ่งสบูน ้ำดบัเพลงิ (Fire Pump and Jockey Pump)

Centrifugal Pumps Vertical Turbine Fire Pump

Diesel Engine Fire PumpElectric Motor Driven Fire Pump



รำยละเอยีดอุปกรณ์ประกอบทีค่วรรู้



รำยละเอยีดอุปกรณ์ทีค่วรทรำบ

1. เครือ่งยนตช์นิดดเีซลตอ้งตดิตัง้ใหต้รงตำมขอ้แนะน ำของ Supplier โดยศกึษำจำก Installation Manual 
และตอ้งรองรบัดว้ย Rubber Pad
2. แทน่เครือ่งควรม ีGutter ขนำด 5 x 5 ซม. เพือ่ระบำยน ้ำ/น ้ำมนัรัว่ทีแ่ทน่เครือ่งดว้ย เชค็ระดบัใหด้ ี
3. ทอ่ไอเสยีควรหุม้ฉนวนพรอ้ม Aluminum Jacket or Stainless Jacket และไมค่วรยำวเกนิ 4.5 ม. หำก
ยำวกวำ่นี้ตอ้งค ำนวณขนำดทอ่ไอเสยีใหมโ่ดยผูแ้ทนจ ำหน่ำย (Flexible Connector ไมต่อ้งหุม้ Jacket)
4. Vertical Turbine จะตอ้งตดิตัง้ใหต้รงตำมขอ้แนะน ำของ Supplier โดยศกึษำจำก Installation Manual
5. Pressure Relief Valve & Enclosed Waste Cone
6. Pressure Gauge
7. ทอ่ระบำยน ้ำกลบัสูถ่งัเกบ็น ้ำกรณที ำกำรทดสอบเครือ่งสบูน ้ำ (Weekly Exercise)
8. ฐำนรบัทอ่ Steel Plate (ตนีเป็ด) จะตอ้งตัง้อยูบ่นฐำนคสล.เทำ่นัน้ เพรำะตัง้บนพืน้แบบน้ีจะผกุรอ่นงำ่ย 
อำยุกำรใชง้ำนสัน้
9. Discharge to FP. Pipe Line
10. Check Valve
11. OS & Y Gate Valve หำกประตนู ้ำถกูเปิดออกจะมกีำ้นยืน่ออกมำ เพือ่ใหเ้ป็นทีส่งัเกตวำ่วำลว์เปิดอยู่
12. กำรตดิตัง้ Bolt, Nut และ Washer



รายละเอียดการติดตัง้อปุกรณ์ท่ีควรทราบ

1. OS & Y Gate Valve หำกประตนู ้ำถกูเปิดออกจะมกีำ้นยืน่ออกมำ เพือ่ใหเ้ป็นทีส่งัเกตว่ำวำลว์เปิดอยู่
2. Butterfly Valve หรอื วำลว์ปีกผเีสือ้ ชนิด Hand Wheel Gear Operator ใชก้บัทอ่ทีม่ขีนำดตัง้แต่ 6 
นิ้วขึน้ไป และทศิทำงของลกูศรจะตอ้งหนัไปทำงเดยีวกบัทศิทำงกำรไหลของน ้ำ หรอืตำม SPEC. ในกรณี
ตดิตัง้ในเสน้ทอ่แนว Horizontal ตอ้งใหแ้กนวำลว์อยูใ่นแนวนอน และลิน้วำลว์สว่นล่ำงตอ้งเปิดในทศิทำง
เดยีวกบัทศิทำงกำรไหลของน ้ำ เพือ่พดัพำตะกอนไดส้ะดวก
3. Check Valve หรอื วำลว์กนัน ้ำยอ้น



ตดิตัง้ผดิหลกักำรใชง้ำน ตดิตัง้ถูกตอ้งต่อกำรใชง้ำน

4.Enclosed Waste Cone and Sight Glass

5.Pressure Relief Valve (PRV.)

6.Concentric Reducer จะใชต้่อทอ่ในแนวดิง่



7.Suction and Discharge Pressure Gauge ตดิตัง้เพือ่ท ำหน้ำทีว่ดัควำมดนัตกครอ่ม (Pressure Drop)
8. Suction and Discharge Pressure Gauge ตดิตัง้เพือ่ท ำหน้ำทีว่ดัควำมดนัตกครอ่ม (Pressure Drop)
ขอ้ควรรูใ้นกำรตดิตัง้ ดงัน้ี :-

- ตดิตัง้ในต ำแหน่งใกลเ้ครือ่งสบูน ้ำมำกทีส่ดุ (ในภำพจะมรีตูรงหน้ำแปลนก่อนเขำ้เครือ่งสบูน ้ำไวใ้หแ้ลว้ แต่รจูะตอ้ง
อยูด่ำ้นขำ้ง ไมใ่ชด่ำ้นบน)

- หำ้มตดิตัง้ดำ้นหลงั Flexible Connector หรอื วำลว์
- ควรใชห้น้ำปัทมข์นำดเสน้ผำ่นศนูยก์ลำง 4 นิ้ว ขึน้ไป และหนัหน้ำไปในทศิทำงเดยีวกนั จะไดอ้ำ่นคำ่ไดส้ะดวก
- ดำ้น Suction ควรเป็น Scale Vacuum Pressure (Scale มคีำ่ตดิลบ)
- หำกมแีรงดนัมำกๆ ควรใชช้นิด Liquid Filled

9. Automatic Air Vent หรอื Air Release Valve จะตอ้งตดิตัง้ทีจุ่ดสงูสดุของทอ่น ้ำ เพรำะอำกำศจะอยู่
ดำ้นบน
10. OS & Y Gate Valve 



11. Y-Strainner หรอือุปกรณ์ดกัเศษผงหรอืกรวด ปกตจิะตดิตัง้ดำ้น Suction เพือ่ดกัเศษผงหรอืกรวด ที่
อำจพดัพำเขำ้ไปใน Fire Pump ท ำใหใ้บพดัเสยีหำย โดยตะแกรงจะตอ้งมขีนำดรตูำม SPEC.
12. Flow Meter ควรตดิตัง้ในต ำแหน่งทีส่ำมำรถอ่ำนคำ่ไดส้ะดวก
13. Butterfly Valve ชนิด Hand Wheel Gear Operator ต่อเขำ้กบั Supervisory Switch ทศิทำงของลกูศร
จะตอ้งหนัไปในทศิทำงเดยีวกบักำรไหลของน ้ำ ในกรณตีดิตัง้ในเสน้ทอ่แนว Horizontal ตอ้งใหแ้กนวำลว์อยู่
ในแนวนอน และลิน้วำลว์สว่นล่ำงตอ้งเปิดในทศิทำงกำรไหลของน ้ำเพือ่พดัพำตะกอนไดส้ะดวก
14. กำรตดิตัง้ Bolt, Nut และ Washer



Jockey Pump



รำยละเอยีดกำรตดิตัง้อุปกรณ์ทีค่วรทรำบ

1. OS & Y Gate Valve หำกประตนู ้ำถกูเปิดออกจะมกีำ้นยืน่ออกมำเพือ่ใหเ้ป็นทีส่งัเกตวำ่วำลว์เปิดอยู่
2. Y-Strainer คอือุปกรณ์ดกัเศษผงหรอืกรวด จะตดิตัง้ทีด่ำ้น Suction เพือ่ดกัเศษผงหรอืกรวด ทีอ่ำจพดัพำ
เขำ้ไปใน Fire Pump ท ำใหใ้บพดัเสยีหำย โดยตะแกรงจะตอ้งมขีนำดรตูำม SPEC. และจะตอ้งตดิตัง้ Y-
Strainer ใตท้อ่เทำ่นัน้ขนำดทอ่ Drain ควรใชข้นำดเทำ่กบัสำยยำงในทอ้งตลำด โดยทัว่ไปคอื ½ - 1 นิ้ว เพือ่
สะดวกในกำรซ่อมบ ำรงุ
3. Suction Pressure Gauge มรีำยละเอยีดตำมรปู แต่จะตอ้งเจำะดำ้นขำ้งทอ่เทำ่นัน้ (ไมใ่ชด่ำ้นบน) และ
จะตอ้งเป็นชนิด Scale Vacuum Pressure (Scale มคีำ่ตดิลบ) รวมทัง้จะตอ้งตดิตัง้ใกลเ้ครือ่งสบูน ้ำมำก
ทีสุ่ด และหำ้มตดิตัง้ดำ้นหลงั Flex หรอืวำลว์ (ในรปูเป็นกำรตดิตัง้ทีผ่ดิต ำแหน่ง)

ดำ้นออกควรใช ้Gate Valve
(ลกัษณะจะตวัผอมๆ ไมม่ลีกูศร) 

ดำ้นเขำ้ควรใช ้Globe Valve เพรำะ
สำมำรถปรบัไดล้ะเอยีดกวำ่หรอืปิดน ้ำได้
สนิทกวำ่ ( ลกัษณะจะตวัอว้นๆ มลีกูศร) 



4. Flexible Connector จะตอ้งตดิตัง้ให ้Bolts อยูด่ำ้นอุปกรณ์ และไมต่อ้งม ีWasher (Nut และ 
Washer อยูด่ำ้นนอก) เหมอืนอุปกรณ์และวำลว์อื่นๆ ทีต่่อดว้ยหน้ำแปลน
5. Jockey Fire Pump จะตอ้งตดิตัง้บน Rubber Pad
6. ฐำน คสล. ควรสงูจำกพืน้อยำ่งน้อย 10 -15 ซม. และจะตอ้งมรีำง Gutter ขนำด 5 x 5 ซม. 
อยูโ่ดยรอบฐำนดว้ย
7. Discharge Pressure Gauge กำรตดิตัง้เหมอืนขอ้ 3 ขำ้งตน้ ยกเวน้ Scale Range
8. Check Valve
9. Flow Meter ควรตดิตัง้ในต ำแหน่งทีส่ำมำรถอ่ำนคำ่ไดส้ะดวก 
10. ตดิตัง้ Sight Glass บรเิวณ Jockey Pump เพือ่ตรวจสอบน ้ำในทอ่ 



อื่นๆทีส่ ำคญั

ควรยำ้ย Flow meter ลง
มำตดิตัง้ดำ้นล่ำง โดยกำร
ตดิตัง้ทอ่ทีต่่อกบั Meter 
ใหย้ำวขึน้เพือ่ใหอ้่ำนคำ่
หรอืทดสอบไดส้ะดวก

Pressure Gauge ดำ้น Suction ของ Fire 
Pump ควรมคีำ่ Vacuum Pressure และทน
แรงดนัไดต้ำม SPEC. 

Pressure Gauge ดำ้น Discharge ของ Fire 
Pump ควรมคีำ่เป็นบวก และทนแรงดนัได้
ตำม SPEC.



กำรตัง้คำ่ Pressure Switch ของ Fire Pump และ Jockey Pump 

Pressure Switch คอือุปกรณ์ควบคุมทีต่ดิ
ตัง้อยูใ่นตู ้Controller ของ Fire Pump และ 
Jockey Pump มหีน้ำทีใ่นกำรควบคุมกำร
ท ำงำนของ Pump ดงักล่ำว เมือ่ควำมดนัของ
น ้ำในทอ่น ้ำดบัเพลงิลดลงผดิปกตจิำก Set 
point ทีต่ัง้ไว ้ดงันัน้ กำรตัง้คำ่ Pressure 
Switch จงึเป็นสิง่ส ำคญัทีค่วรจะตอ้งเรยีนรู้
เพือ่ใหร้ะบบป้องกนัอคัคภียัท ำงำนไดต้ำม
วตัถุประสงค ์สิง่ทีค่วรเรยีนรูม้ดีงัน้ี



1. ล ำดบักำรท ำงำนของ Fire Pump และ Jockey Pump เป็นดงันี้
1.1 Jockey Pump
1.2 Electric Motor Driven Fire Pump
1.3 Diesel Engine Driven Fire Pump

2. ใหใ้ส ่Orifice Check Valve ทีท่อ่น ้ำดบัเพลงิก่อนต่อเขำ้ Pressure Switch จ ำนวน 2 ตวั และมรีะยะหำ่ง
กนัอยำ่งน้อย 1.5      เมตร (Orifice Check Valve คอื Check Valve แบบ Swing Check Valve ทีต่ดิกลบั
ขำ้ง (ให ้Flow Direction หนัทศิจำก Flow      Switch ไปทำง Header ของทอ่ประธำน) และใหเ้จำะรทูี ่
Valve Disc ขนำดเทำ่กบัเสน้ผำ่นศนูยก์ลำง 3/32 นิ้ว

3.  หลกักำรตัง้ Pressure Switch ของ Fire Pump และ Jockey Pump มดีงันี้
3.1 Jockey Pump

3.1.1 จุด Stop เทำ่กบั Churn Pressure ของ Fire Pump บวก Minimum Static Pressure ของ
3.1.2 จุด Start เทำ่กบั จดุ Stop ลบ 10 PSI
3.1.3 กำรตัง้จดุ Stop และจดุ Start ส ำหรบั Jockey Pump ใหต้ัง้ตำมขอ้ 3.1.1 และ 3.1.2 ทุกชุด



3.2 Fire Pump
3.2.1 จุด Start ของ Fire Pump ชุดแรก เทำ่กบัจดุ Start ของ Jockey Pump ลบ 5 PSI จุด Start  

ชุดต่อไปใหต้ัง้ลดลง 10 PSI ตลอด
3.2.2 กำร Stop ของ Fire Pump ใหใ้ชว้ธิ ีManual Stop ทุกตวั แต่ควรตัง้จดุ Stop เทำ่กบั Churn 

Pressure บวก Maximum Static Pressure ของ Water Supply
3.2.3 กำรนบัจ ำนวน Fire Pump ใหน้บัจำก Electric Fire Pump ก่อนเสมอ

หมำยเหตุ
- ค่ำ Churn Pressure คอืค่ำ Pressure สงูสดุของ Fire Pump ที ่Flow เท่ำกบั 0 GPM (No Flow) (ใหด้จูำก 

Performance Curve ของ Fire Pump)
- ค่ำ Minimum Static Pressure และ Maximum Static Pressure ของ Water Supply ใหก้ ำหนดเทำ่กบั 0 

SPI ในกรณทีี ่Water Storage Tank อยูต่ ่ำกวำ่หรอืระดบัเดยีวกนักบัระดบั Fire Pump แต่หำก Water Storage 
Tank อยูส่งูกวำ่มำก ตอ้งคดิคำ่ Static Pressure ในกำรตัง้ Pressure Setting ดว้ย

- กำร Test กำรท ำงำนของ Fire Pump ทัง้แบบขบัเคลื่อนดว้ยไฟฟ้ำ และเครือ่งยนตด์เีซลตอ้งทดสอบควำม
ดนัอยำ่งน้อยที ่Flow 3 จุด คอื

Churn Pressure ที ่0% Rated Flow
Pressure ที ่100% Rated Flow
Pressure ที ่150% Rated Flow



เสรจ็แลว้น ำคำ่ Pressure – Flow rate ไป Plot Curve และเปรยีบเทยีบกบั Curve ทีโ่รงงำนผูผ้ลติ 
Fire Pump สง่ใหต้อนขออนุมตัวิสัดุ โดยคำ่ Pressure ทีว่ดัไดจ้รงิตอ้งมคีำ่ไมน้่อยกวำ่ 95% ของคำ่ 
Pressure ทีไ่ดจ้ำก Curve ของโรงงำนผูผ้ลติ หำกต ่ำกวำ่นี้ตอ้งใหผู้แ้ทนจ ำหน่ำย / ผูร้บัเหมำ ท ำ
หนงัสอืชีแ้จงเหตุผล

- หำก Churn Pressure ทีว่ดัไดม้คีำ่เกนิ 175 PSI ตอ้งตดิตัง้ Pressure Relief Valve ที ่Fire Pump 
แต่ละตวัดว้ย





ควำมรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัระบบปรบัอำกำศ
เครือ่งปรบัอำกำศ (AIR CONDITIONERS) ใช ้ปรบัอำกำศเพือ่ควำมสบำย เชน่ ภำยในบำ้น
ส ำนกังำน เป็นตน้ ปรบัอำกำศเพือ่กำรอุตสำหกรรม เชน่ ในกำรทำ งำนวจิยั ในกระบวนกำรผลติ เป็น
ตน้ เรำสำมำรถจ ำแนกระบบปรบัอำกำศ(CONDITIONING SYSTEM) ไดด้งันี้ คอื ระบบอำกำศ
ทัง้หมด(ALL-AIR SYSTEM) เป็นระบบทีต่น้ทุนต ่ำ และออกแบบตดิตัง้บ ำรงุรกัษำงำ่ย ระบบน้ำ และ
อำกำศ เป็นระบบทีข่นำดของเครือ่งปรบัอำกำศสว่นกลำงและกำรถ่ำยเทควำมรอ้นน้อยกวำ่ระบบ
อำกำศทัง้หมด ระบบน้ำ ทัง้หมด เป็นระบบทีค่วบคุมควำมชืน้ไดไ้มด่นีกัระบบเครือ่งปรบัอำกำศแบบ
หน่วยเดยีว เป็นระบบทีค่วบคุมควำมชืน้ไดไ้มด่นีกั ระบบเครือ่งปรบัอำกำศแบบหน่วยเดยีว เป็น
ระบบใชใ้นทีพ่กัอำศยั และอำคำรทัว่ไปทีไ่มต่อ้งกำรกำรควบคุมอุณหภมูขิ ัน้ละเอยีด

*** ระบบเคร่ืองปรบัอากาศแบบระบบแยกส่วน Split Type
*** ระบบเคร่ืองปรบัอากาศแบบระบบน ้ายาแปรผนั VRV Type
*** ระบบเคร่ืองปรบัอากาศแบบน ้าเยน็ Water Chilled



ขอ้ควรรูใ้นกำรตดิตัง้ AHU ในฝ้ำเพดำน

ใหใ้สแ่ผงกรองอำกำศ (Air Filter) ไวท้ี ่Return Air 
Grille โดยใหใ้ช ้Return Air Grille แบบทีส่ำมำรถถอด
เกรด็ไดโ้ดยไมต่อ้งถอดหวัจำ่ย

หำกฝ้ำเพดำนเป็นชนดิ T-bar, ไมค่วรใชห้วัจำ่ยลม
กลบัขนำดใหญ่ชิน้เดยีว เพรำะอำจมคีวำมยุง่ยำกในกำร
เสรมิโครงเครำ่ฝ้ำ ควรใชห้วัจำ่ยลมกลบัหลำยชิน้ โดย
ใหแ้ต่ละชิน้สำมำรถตดิตัง้บนชอ่งฝ้ำเพดำนแต่ละชอ่งได้

ไมค่วรแขวนเครือ่งเป่ำลมเยน็ไวส้งูมำกจนเกนิไป 
เพรำะเวลำขึน้ไปท ำกำรบ ำรงุรกัษำจะยุง่ยำกมำก แต่ถำ้
หำกหลกีเลีย่งไมไ่ดค้วรตดิตัง้ Platform บรเิวณดำ้นที่
ตอ้งขึน้ไป Service และอำจตดิตัง้ดวงโคมเลก็ๆ ไวเ้พือ่
ควำมสะดวก

ลกัษณะงานการบ ารงุรกัษาท่ีต้องเข้าถึง ได้แก่

- กำรถอดแผงกรองอำกำศ (Air Filter) เพือ่ท ำควำมสะอำด
- กำรปรบัรอบของพดัลม และกำรถอดมอเตอร์
- กำรถอดฝำเครือ่งเพือ่ท ำควำมสะอำดแผงคอลย์เยน็ (Cooling Coil), ถำดน ้ำทิง้ และวำลว์ต่ำงๆ (ทัง้ DX Coil และ 

Chilled Water Coil)
- กำรเปลีย่นเครือ่งเป่ำลมเยน็
- ฯลฯ



ขอ้ควรรูใ้นกำรตดิตัง้พดัลมแบบ Centrifugal Fan
ใบพดัลม แบบ Centrifugal Fan โดยทัว่ไปจะม ี3 แบบ ดงันี้

1. ใบพดัลมแบบ Forward Curve Blade (FC) เหมำะกบักำรใชง้ำนทีต่อ้งกำรปรมิำณลมมำกแต ่Total Static Pressure (TSP) 
ต ่ำขณะใชง้ำน รอบของพดัลมจะมคีำ่ต ่ำกวำ่แบบอืน่ ขอ้ด ีคอื รำคำถูก ทนทำน เพรำะควำมสกึหรอน้อย เนื่องจำกใชง้ำนทีร่อบพดั
ลมต ่ำ ท ำใหส้ำมำรถใชเ้พลำและตลบัลกูปืน (Bearing) เลก็ลง สว่นขอ้เสยี คอื หำกเลอืกใชพ้ดัลมจำกคำ่ Operating Point ใน Fan 
Curve ไมด่ ีอำจท ำใหเ้กดิอำกำรลมพดัไมส่ม ่ำเสมอ (Surge หรอื Paralleling) และทีม่อเตอรอ์ำจเกดิกำร Overload ได ้หำกคำ่ 
Total Static Pressure (TSP) ลดลงมำก

2. ใบพดัลมแบบ Backward Curve Blade (BI) เหมำะกบักำรใชง้ำนทีม่คีำ่ Total Static Pressure (TSP) สงู ขอ้ด ีคอื พดัลม
แบบนี้จะมปีระสทิธภิำพกำรใชง้ำน (Efficiency) สงู และมอเตอรจ์ะไมเ่กดิกำร Overload ถงึแมว้ำ่คำ่ Total Static Pressure จะ
ลดลง สว่นขอ้เสยี คอื รำคำแพงเนื่องจำกตอ้งมโีครงสรำ้งทีแ่ขง็แรง เพลำและตลบัลกูปืน (Bearing) มขีนำดใหญ่ขึน้

3. ใบพดัลมแบบ Air Foil (AF) จะมลีกัษณะคลำ้ยกบัแบบ Backward Curve (BC) แต่ดดัแปลงใหใ้บเป็น 2 ชัน้ คลำ้ยปีก
เครือ่งบนิ สว่นใหญ่จะใชก้บังำนทีต่อ้งกำรปรมิำณลมมำก และ Total Static Pressure (TSP) สงู เนื่องจำกมปีระสทิธภิำพดกีวำ่
แบบอื่นๆ แต่กม็รีำคำแพงขึน้มำกเชน่กนั

1) 3)2)



เมือ่ผูร้บัเหมำน ำพดัลมไปยงัหน่วยงำนตอ้งเชค็สภำพควำมเรยีบรอ้ย และควำมถูกตอ้งของพดัลม รวมทัง้ชนิดของ
มอเตอร ์(TEFC, IP No., Etc.) กอ่นอนุมตัใิหน้ ำไปตดิตัง้ และควรคลุมดว้ยผำ้ใบหรอืแผน่พลำสตกิใหม้ดิชดิกอ่นเพือ่
ป้องกนัฝุ่ นละอองหรอืเปรอะเป้ือน อกีทัง้ป้องกนัไมใ่หแ้มว, หนู, แมลง และสตัวม์ชีวีติอื่นๆ เขำ้ไปอำศยัในโกรง่พดัลม
ดว้ย โดยเฉพำะพดัลมทีจ่ะน ำไปตดิตัง้บนหลงัคำโครงกำ

หำกพดัลมทีต่ดิตัง้ยงัไมไ่ดใ้ชง้ำนอกีนำน (เป็นเดอืนขึน้ไป) ควรใชน้ ้ำมนัหรอืจำระบฉีำบผวิเพลำโดยรอบเพือ่ป้องกนัมใิห้
เกดิสนิม และควรถอดสำยพำนออกกอ่น เพือ่รกัษำอำยขุองสำยพำนกอ่นใชง้ำนจรงิ โดยควรเขยีนเบอรพ์ดัลมไวท้ี่เทป
กระดำษ และพนัไวก้บัสำยพำนเพือ่ป้องกนัควำมผดิพลำดเมือ่จะน ำไปใชง้ำน เมือ่ตอ้งกำรใสส่ำยพำนกลบัคนื อยำ่ลมืสัง่กำร
ใหผู้ร้บัเหมำท ำกำร Alignment มูเ่ลย่์ (Pulley) และปรบัควำมตงึของสำยพำนใหถู้กตอ้งกอ่นใหง้ำนจรงิ (ดรูปู)



กำรตดิตัง้พดัลมไมว่ำ่จะตัง้บนพืน้ (Floor mount) หรอืแขวนกบัพืน้ Slab (Ceiling 
mount) ตอ้งม ีVibration Isolator แบบขยำย (Rubber - In - Shear : RIS) หรอืแบบ
สปรงิเสมอ ควรตรวจสอบรำยละเอยีดประกอบแบบ (Specification) ดว้ยวำ่ใหใ้ช ้
Vibration Isolator แบบใด

Ceiling mount Floor mount



กำรตดิตัง้พดัลมแบบ Propeller Fan ชนิดตดิผนงัใหถ้กูวธิ ี

พดัลมแบบ Propeller Fan สว่นใหญ่มกัจะใชเ้พือ่ระบำยอำกำศในหอ้งเครื่อง
ทัว่ไป ไมว่ำ่หอ้งเครือ่งไฟฟ้ำ (Electrical Room), หอ้งเครือ่งท ำน ้ำเยน็ (Chiller 
Plant) และอื่นๆ ซึง่กำรท ำงำนอำจเป็นแบบ Manual หรอื Automatic (โดยใช้
Timer หรอื Thermostat เป็นตวัควบคุม)



กำรตดิดัง้พดัลมแบบ Propeller Fan ใหถ้กูวธิคีวรปฏบิตั ิดงันี้

1. กำรเตรยีมชอ่งเปิด หรอื Block-Out ทีผ่นงัควรตรวจสอบดวูำ่ เป็นผนงัอฐิก่อ หรอืผนงัคอนกรตี หำก
เป็นผนงัคอนกรตี จะตอ้งเตรยีมวงกบไวแ้ต่เนิ่นๆ

2. ประเภทของวงกบอำจเป็นวงกบทีท่ ำจำกไมเ้นื้อแขง็ หรอืเหลก็รปูพรรณ ใหต้รวจสอบจำกขอ้ก ำหนด
ประกอบแบบดว้ย

3. ในกรณทีีเ่ป็นผนงัคอนกรตี ควรจะหำวธิยีดึกบัเหลก็โครงสรำ้ง หรอืไมแ้บบใหแ้ขง็แรงก่อนเทคอนกรตี 
และตอ้งท ำค ้ำยนัใหแ้น่นหนำ เพือ่ป้องกนักำรบดิรปูของวงกบในระหวำ่งกำรเทคอนกรตี ซึง่โดยปกตจิะใชไ้ม้
หน้ำสำมตอกขดัไวใ้นวงกบ

4. ตอ้งตรวจสอบรำยละเอยีดขนำดของชอ่งเปิดหรอืขนำดวงกบใหถ้กูตอ้งก่อนด ำเนินกำรจดัท ำ ขนำด
ชว่งเปิด/วงกบจะตอ้งเหมำะสมกบัขนำดของพดัลม หำกเลก็หรอืใหญ่เกนิไปอำจท ำใหต้ดิตัง้พดัลมไมไ่ด้

5. ก่อนตดิตัง้พดัลมตอ้งเสรมิปะเกน็ยำงหนำ 3 มม. โดยรอบวงกบ เพือ่ป้องกนัไมใ่หล้ม และ/หรอื น ้ำ
รัว่ซมึได้

6. ดำ้นนอกอำคำรของชอ่งพดัลม ตอ้งตดิ Gravity Shutter หรอื Rain Hood เพือ่ป้องกนัฝนสำด และให้
อยูแ่นวเดยีวกนักบัผนงัดำ้นนอก



7. ควรตรวจสอบใหม้รีะยะหำ่งพอสมควรระหวำ่งชอ่งระบำยอำกำศ กบัชอ่งอำกำศบรสิทุธิ ์เพือ่ป้องกนั
อำกำศทีร่ะบำยออกไหลวนเขำ้ชอ่งอำกำศบรสิทุธิ ์
8. ตอ้งตรวจสอบควำมตอ้งกำรทำงไฟฟ้ำของมอเตอรพ์ดัลม และจดัเตรยีมใหเ้หมำะสม

- ในกรณเีป็นชนิด 220/1/50 ใหเ้ตรยีมเป็นแบบเตำ้รบัเพือ่รบัเตำ้เสยีบของพดัลม เพือ่ควำมสะดวกใน
กำรถอดซ่อมบ ำรงุ เตำ้รบัไฟฟ้ำควรเป็นแบบม ีFuse ป้องกนัไฟรัว่ดว้ย

- ในกรณเีป็นชนิด 380/3/50 ใหต้ดิตัง้ Starter ใกลพ้ดัลมทีสุ่ด หำกไมส่ำมำรถท ำไดค้วรตดิตัง้ 
Disconnect Switch แบบ No Fuse ไวใ้กลพ้ดัลม
9. สำยไฟฟ้ำทีต่่อเขำ้ Terminal Box ของมอเตอรพ์ดัลมใหร้อ้ยในทอ่รอ้ยสำยแบบ Flexible Conduit ซึง่จะ
ใชช้นิดกนัน ้ำหรอืไม ่กแ็ลว้แต่กรณี
10. พดัลมระบำยอำกำศ, Gravity Shutter หรอื Rain Hood ของหอ้งเครือ่งบำงชนิด เชน่ หอ้งเกบ็
แบตเตอรร์ี ่ตอ้งเป็นแบบ Chemical Proof เพือ่ป้องกนักำรกดักรอ่นของไอกรดจำกแบตเตอรร์ี่



ขอ้ควรรูเ้กีย่วกบักำรตดิตัง้ Grilles and Diffusers

1. พยำยำมหลกีเลีย่งกำรตดิ Diffusers หรอื Grilles ทีใ่ตท้อ้งหรอืดำ้นขำ้งทอ่ลมประธำนโดยตรง เพรำะจะมี
เสยีงลมผำ่นทอ่ดงัออกมำขำ้งนอกและไมม่ทีำงท ำใหเ้สยีงลดลงได้
2. อยำ่ตดิตัง้ Light Troffer (หวัจำ่ยลมแบบ Slot และดวงโคมแบบ Fluorescent อยูใ่นตวัเดยีวกนั) ทีท่อ่ลม
หรอืโซนเดยีวกบั Diffusers หรอื Registers เนื่องจำกที ่Troffer มคีวำมเสยีดทำนมำกกวำ่ซึง่จะท ำให้
ปรมิำณลมไปจำ่ยที ่Diffusers หรอื Registers มำกกวำ่ทีก่ ำหนดท ำใหเ้กดิเสยีงดงั



3. พยำยำมหลกีเลีย่งกำรตดิ Diffusers และ Registers ทีท่อ่เดยีวกนั ดว้ยเหตุที ่Diffusers และ Registers 
ทีท่อ่เดยีวกนั ดว้ยเหตุที ่Diffusers มคีวำมเสยีดทำนมำกกวำ่จะท ำใหป้รมิำณลมไปจำ่ยที่ Registers 
มำกกวำ่ทีก่ ำหนดท ำใหเ้กดิเสยีงดงั
4. อยำ่ใช ้Diffusers หรอื Registers ทีจ่ำ่ยลมไปทีห่ลอดไฟชนิดตดิตัง้ทีฝ้่ำหรอืจำ่ยลมเลยีดไปใกลฝ้้ำ จะ
ท ำใหฝ้้ำมฝีุ่ นเกำะและอุณหภมูภิำยในหอ้งไมเ่ทำ่กนัทุกจดุ



5. หำกเป็นไปไดใ้หต้ดิ Extractor แบบปรบัแต่งมมุดกัลมไดท้ีท่อ่แยกเขำ้ Register เพือ่ใหล้มเขำ้เตม็ท่อ
6. Register ลมกลบัควรตดิอยูบ่รเิวณทีไ่กลจำกหวัจำ่ยลม โดยเฉพำะอยำ่งยิง่บรเิวณมุมหอ้งที่ลมจำ่ยไปไมถ่งึ
7.อยำ่ใชห้วัจำ่ยแบบ Low Induction และระยะ Throw สัน้กบัหอ้งทีต่อ้งกำรลมหมนุเวยีนมำก จะท ำใหอ้ำกำศ
ภำยในหอ้งหมุนเวยีนไมด่ี
8. หำกเป็นไปไดท้อ่แยกทีต่่อเขำ้ Diffusers ทีใ่ตเ้มนทอ่ลมควรมคีวำมยำวไมน้่อยกวำ่ 2 เทำ่ของขนำดหวัจำ่ย 
เพือ่ใหล้มแผก่ระจำยเตม็ท่อก่อนถงึหวัจำ่ยลม หรอืใส ่Plenum ทีห่วัจำ่ยแบบ Diffuser กไ็ด้
9. หวัลมกลบัรวมทัง้ทอ่ลมทีต่่อเขำ้กล่องลมกลบัซึง่ใชร้ว่มกนัควรเลอืกใหม้ขีนำดใหญ่ขึน้ หำกไมใ่ชพ้ดัลมดดู
10. ถำ้ไมจ่ ำเป็นพยำยำมหลกีเลีย่งกำรใชล้มกลบัจำกหอ้งหนึ่งผำ่นเขำ้อกีหอ้งหนึ่งไปยงัหวัลมกลบั หอ้งทีต่ดิ
หวัลมกลบั ควำมเรว็ลมจะสงูบำงครัง้รูส้กึหนำว
11. กำรใชห้วัลมกลบัตดิทีป่ระต ู(Door Louvers) กบัหอ้งทีจ่ำ่ยลมโดยใชค้วำมดนัต ่ำเป็น Laminar Flow เชน่
ใชฝ้้ำเจำะรจูำ่ยลม จะใชไ้มไ่ดผ้ลดี
12. หวัจำ่ยทีม่ที ัง้กำรจำ่ยลมและรบัลมกลบัในหวัเดยีวกนัไมค่วรใชเ้พรำะจะเกดิ Short Circuit ลมทีจ่ำ่ยหมุน
วนเขำ้ชอ่งลมกลบัท ำใหล้มหมนุเวยีนภำยในหอ้งลดน้อยลง

Register แบบต่างๆ







รายการตรวจสอบระบบทอ่จ่ายน า้ ประปาและดบัเพลงิ มีดงันี ้

1) ตรวจสอบต ำแหน่งและแนวกำรวำงทอ่ใหเ้ป็นไปตำมแบบและรำยกำรประกอบแบบ
2) ตรวจสอบวสัดุและคุณภำพของทอ่ และอุปกรณ์ทอ่ทีจ่ะนำ มำใชง้ำนใหไ้ดต้ำมมำตรฐำนทีก่ ำหนด
3) ตรวจสอบกำรขดุรอ่งดนิวำงทอ่ใหไ้ดข้นำด ควำมลกึตำมแบบทีก่ ำหนด
4) ตรวจสอบกำรใชว้สัดุรองพืน้รอ่งดนิวำงทอ่ ใหถ้กูตอ้งตำมแบบและรำยกำร
5) ตรวจสอบระดบัและแนวกำรวำงทอ่ ใหเ้ป็นไปตำมแบบทีก่ ำหนด
6) ตรวจสอบกำรใชว้สัดุ กำรกลบทบัท่อ กำรบดอดั ใหถ้กูตอ้งตำมแบบและรำยกำร
7) ตรวจสอบคุณภำพงำนตดิตัง้ และประกอบทอ่ใหไ้ดต้ำมมำตรฐำนก ำหนดและขอ้แนะน ำของผูผ้ลติ
8) ตรวจสอบงำนก่อสรำ้งโครงสรำ้งรบัทอ่ แทน่รบัทอ่ และอื่นๆ ทีจ่ ำเป็นในระบบประปำและดบัเพลงิ
9) ตรวจสอบกำรทดสอบแรงดนัในทอ่ทุกขัน้ตอน
10) ตรวจสอบกำรลำ้งทอ่และฆำ่เชือ้โรคในท่อ
11) ตรวจสอบกำรตดิตัง้จดุบรรจบประสำนทอ่ต่ำงๆใหถ้กูตอ้งตำมต ำแหน่ง
12) ตรวจสอบกำรตดิตัง้หวัดบัเพลงิ ใหถ้กูตอ้งตำมต ำแหน่งทีร่ะบุตำมแบบ



ไมค่วรกลบทอ่น้ำ ขณะยงัไมไ่ดเ้ชือ่มต่อหรอืมปีลำยทอ่ทีด่นิสำมำรถ
ไหลลงไปในทอ่ได้

เมือ่ปิดรอยเชือ่มต่อทัง้หมดแลว้จงึสำมำรถกลบดนิได้

กำรเดนิทอ่น ้ำฝังในผนงัตอ้งใชท้อ่ใหถ้กูประเภทตำมทีร่ะบุไวใ้นแบบ



กำรเดนิทอ่น้ำ ใตเ้พดำน โดยใชอุ้ปกรณ์แขวนยดึตดิทอ้งพืน้

ระบบบ่อน ้ำประปำใตด้นิ ส ำหรบัใชส้อยและดบัเพลงิ 
ขณะก ำลงัเคลอืบผวิน ้ำยำกนัซมึ

ท ำกำรทดสอบปัม๊และท ำควำมสะอำดทอ่ พรอ้มใส่
คลอรนีเพือ่ฆำ่เชือ้โรคภำยในท่อ 1 ครัง้ก่อนปล่อยน ้ำ



รายการตรวจสอบระบบทอ่ระบายน า้โสโครกมีดงันี ้

1) ตรวจสอบต ำแหน่งและแนวกำรวำงทอ่ใหเ้ป็นไปตำมแบบและรำยกำร
2) ตรวจสอบวสัดุและคุณภำพของทอ่ และอุปกรณ์ทอ่ทีจ่ะนำ มำใชง้ำนใหไ้ดต้ำมมำตรฐำนทีก่ ำหนด
3) ตรวจสอบกำรขดุรอ่งดนิวำงทอ่ใหไ้ดข้นำด ควำมลกึ ตำมแบบทีก่ ำหนด
4) ตรวจสอบกำรใชว้สัดุรองพืน้รอ่งดนิวำงทอ่ และกำรบดอดัใหถ้กูตอ้งตำมแบบและรำยกำร
5) ตรวจสอบระดบัและแนวกำรวำงทอ่ ใหเ้ป็นไปตำมแบบทีก่ ำหนด
6) ตรวจสอบกำรใชว้สัดุ กำรกลบท่อ กำรบดอดัใหถ้กูตอ้งตำมแบบและรำยกำร
7) ตรวจสอบคุณภำพงำนตดิตัง้ ประสำน และวำงทอ่ใหไ้ดม้ำตรฐำนก ำหนด และขอ้แนะน ำของผูผ้ลติ
8) ตรวจสอบกำรก่อสรำ้งโครงสรำ้งรบัทอ่ แทน่รบัทอ่ และอื่นๆ ทีจ่ ำเป็นในระบบระบำยน ้ำโสโครก
9) ตรวจสอบคุณภำพและกำรตดิตัง้เครือ่งสบูน ้ำ มอเตอรแ์ละอื่นๆในระบบ
10) ตรวจสอบและทดสอบกำรเดนิระบบ
11) ทดสอบสมรรถนะของเครือ่ง อุปกรณ์ และกำรท ำงำนทัง้ระบบ
12) ตรวจสอบกำรท ำควำมสะอำดภำยในทอ่ ไมใ่หม้สีิง่กดีขวำง เพือ่ใหส้ำมำรถระบำยน ้ำโสโครกไดโ้ดยสะดวก
13) ตรวจสอบกำรบรรจบทอ่น ้ำ โสโครกอำคำร บำ้นเรอืน เขำ้ยงัระบบทอ่ระบำยน ้ำโสโครกรวม



กำรท ำหวัอุดทอ่เพือ่ป้องกนัเศษวสัดุ และสิง่สกปรกลงไปในทอ่ก่อนกำรเชือ่มประสำน

ทอ่น ้ำทีต่ดัมำ ซึง่ไมไ่ดม้กีำรอุดหวัทอ่จงึท ำใหค้อนกรตี
ไหลลงไปในทอ่ท ำใหท้อ่ตนัและตรวจพบหลงัจำกอำคำร
ถกูใชง้ำน ซึง่ยุง่ยำกในกำรซ่อมแซม



รายการตรวจสอบระบบทอ่ระบายน า้ฝน มีดงันี ้

1) ตรวจสอบต ำแหน่งและแนวกำรวำงทอ่ใหเ้ป็นไปตำมแบบและรำยกำร
2) ตรวจสอบวสัดุ และคุณภำพของทอ่ และอุปกรณ์ทอ่ทีจ่ะนำ มำใชว้ำงใหไ้ดต้ำมมำตรฐำนทีก่ ำหนด
3) ตรวจสอบกำรขดุรอ่งดนิวำงทอ่ใหไ้ดข้นำด ควำมลกึ ตำมแบบทีก่ ำหนด
4) ตรวจสอบกำรใชว้สัดุรองพืน้ดนิวำงทอ่ และกำรบดอดัถูกตอ้งตำมแบบและรำยกำร
5) ตรวจสอบระดบัและแนวกำรวำงทอ่ ใหเ้ป็นไปตำมแบบทีก่ ำหนด
6) ตรวจสอบกำรใชว้สัดุ กำรกลบทบัท่อ กำรบดอดั ใหถ้กูตอ้งตำมแบบและรำยกำร
7) ตรวจสอบคุณภำพงำนตดิตัง้ และกำรวำงทอ่ใหไ้ดต้ำมมำตรฐำนก ำหนด และขอ้แนะน ำของผูผ้ลติ
8) ตรวจสอบงำนก่อสรำ้งรบัทอ่ แทน่รบัทอ่ และอื่นๆ ทีจ่ำ เป็นในระบบทอ่ระบำยน ้ำฝน
9) กำรตรวจสอบกำรท ำควำมสะอำดภำยในทอ่ไมใ่หม้สีิง่กดีขวำง เพือ่ใหส้ำมำรถระบำยไดโ้ดยสะดวก
10) ตรวจสอบกำรสรำ้งและตดิตัง้หวัรบัน้ำ ฝนเขำ้สูร่ะบบท่อระบำยน้ำ ฝน ใหถ้กูตอ้งตำมแบบและรำยกำร



ทอ่ระบำยน้ำ ฝนจำกระเบยีงทีเ่ตรยีมจะเชือ่มต่อจำกทอ่เมน

กำรเชือ่มท่อระบำยน้ำ ฝนจำกอำคำรเขำ้กบัระบบระบำย
น ้ำรอบอำคำร



รายการตรวจสอบการติดตัง้สขุภณัฑ์ มีดงันี ้

1) ตรวจสอบรำยกำร Spec สนิคำ้ ขนำด และคุณลกัษณะอื่น ๆ ของสขุภณัฑใ์หต้รงตำมแบบและขอ้ก ำหนด
2) ตรวจสอบอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นกำรตดิตัง้ใหต้รงตำมทีบ่รษิทัก ำหนด
3) ตรวจสอบต ำแหน่งกำรตดิตัง้ใหต้รงตำมทีก่ ำหนดในแบบ
4) ตรวจสอบกำรใชว้สัดุยดึสขุภณัฑใ์หถ้กูตอ้ง
5) ทดสอบแรงดนัน ้ำภำยในทอ่น้ำ ดใีหไ้ดม้ำตรฐำนก่อนเชือ่มต่อสขุภณัฑแ์ละอุปกรณ์สขุภณัฑ์
6) ปล่อยน ้ำเขำ้ทอ่เชือ่มสขุภณัฑเ์พือ่ตรวจสอบรอยรัว่ตำมขอ้ต่อและอุปกรณ์พรอ้มทัง้ทดสอบกำรใชง้ำน
7) ปล่อยน ้ำเขำ้ทอ่เชือ่มสขุภณัฑท์ิง้ไวอ้ยำ่งน้อย 24 ชัว่โมงเพือ่ทดสอบคุณภำพของอุปกรณ์ประจ ำสขุภณัฑ์
8) ตรวจสอบกำรระบำยน ้ำบนพืน้ไปยงัทอ่ระบำยน ้ำ ทิง้ตอ้งไมม่นี ้ำขงัเป็นแอ่งอยูบ่นพืน้
9) ตรวจสอบควำมมัน่คงยดึสขุภณัฑท์ุกชิน้
10) ตรวจสอบควำมสะอำดและควำมเรยีบรอ้ยของพืน้ทีต่ดิตัง้สขุภณัฑค์รัง้สดุทำ้ยก่อนรบังำน





ตอ้งมกีำรตรวจสอบแรงดนัน้ำ ในทอ่น ้ำดใีหไ้ดม้ำตรฐำนก่อนตดิตัง้สขุภณัฑ์
และอุปกรณ์ประจ ำสขุภณัฑท์ุกครัง้





รายการตรวจสอบระบบแผงเมน สวิทซ์บอร์ด มีดงันี ้

1) ตรวจสอบขนำดและน ้ำหนกัของแผงวำ่เหมำะสมกบับรเิวณทีต่ ัง้อยำ่งไร
2) ตรวจสอบเนื้อทีใ่นกำรซ่อมบ ำรงุรกัษำภำยหลงั
3) ตรวจสอบขนำดของแผน่เหลก็
4) ตรวจสอบควำมเรยีบรอ้ย และสวยงำมในกำรประกอบ
5) ตรวจสอบอุปกรณ์ภำยในแผง เชน่ เครือ่งเจำะร ูวำ่ถกูตอ้งและจ ำนวนครบหรอืไม่

แผงสวติซค์วบคุมภำยในหอ้งตดิตัง้แลว้
ตอ้งมคีวำมเรยีบรอ้ยและสวยงำม

แผงเมนบอรด์ควบคุมแต่ล่ะชัน้ตอ้งอยู่
บรเิวณทีส่ะดวกต่อกำรบ ำรงุรกัษำ



เนื่องจำกตู ้MDB มสีำยไฟจ ำนวนมำกและมกีระแสไฟ
แรงสงู หำกตดิตัง้ภำยในอำคำรตอ้งมหีอ้งเฉพำะและ
ตอ้งดแูลรกัษำใหเ้ป็นระเบยีบมทีีร่ะบำยอำกำศ

กำรจดัเรยีงสำยไฟตอ้งจดัใหอ้ยู่ในสภำพเรยีบรอ้ยไม่
พนักนัจนไมเ่ป็นระเบยีบเพรำะอำจจะเกดิกระแสไฟฟ้ำ
รัว่ได้



รายการตรวจสอบรางและทอ่ร้อยสายไฟฟา้ มีดงันี ้
1) ตรวจสอบวสัดุตำมทีต่อ้งกำร
2) ชนิดของทอ่น้ำ เป็นแบบชนิดบำงหรอืหนำใหต้รงตำมมำตรฐำน ขอ้ก ำหนดของผูอ้อกแบบตำมทีก่ ำหนด
3) ตรวจสอบวสัดุทีใ่ชเ้คลอืบภำยในของทอ่น้ำ
4) ตรวจสอบดภูำยในท่อทอ่น ้ำมตีะเขบ็มำกน้อยเพยีงใด จะเป็นอนัตรำยต่อสำยหรอืไม่
5) ตรวจสอบฝีมอืกำรท ำงำน
6) กำรดดัทอ่จะตอ้งไมบุ่บ หรอืบีแ้บน
7) กำรตดัทอ่ จะตอ้งควำ้นตรงรอยตดัไมใ่หม้คีวำมคม
8) กำรทำ ขอ้ต่อทอ่ จะตอ้งแนบสนิทกบัผวิโครงสรำ้งเพือ่หลบคำนหรอืเสำ หรอืเพดำนคนละระดบั
9) กำรฝังทอ่น้ำ จะตอ้งโผล่ใหเ้หน็เฉพำะสว่นทีเ่ป็นแนวตรงและตัง้ฉำกกบัผวิโครงสรำ้ง
10) กำรยดึทอ่กบัโครงสรำ้ง ทอ่จะตอ้งแขง็แรงไมข่ยบัเขยือ้นไดใ้นขณะทีด่งึสำยไฟ
11) กำรต่อทอ่ จะตอ้งยดึกบัโครงสรำ้งใหแ้น่น และตอ้งใชอุ้ปกรณ์ใหเ้หมำะสม เชน่ ใช้อุปกรณ์แบบกนัน ้ำ ส ำ 
หรบัภำยนอกอำคำร หรอืในสว่นทีน่ ้ำจะเขำ้ได้
12) กำรใชเ้ครือ่งมอื จะตอ้งใหเ้หมำะสมและถกูตอ้งตำมขนำดและชนิดของทอ่
13) ทอ่น ้ำทีเ่ดนิเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งท ำควำมสะอำดก่อนเดนิสำยไฟ
14) กำรเดนิสำยไฟ จะตอ้งระมดัระวงั ไมใ่หฉ้นวนของสำยไฟเสยี เนื่องจำกกำรดงึทีแ่รงเกนิไป(สำเหตุ
เนื่องจำก ชว่งยำวเกนิไป โคง้หลำยจดุ หรอืจ ำนวนสำยมำกกวำ่ขอ้ก ำหนด )



15) ก่อนดงึสำยไฟ จะตอ้งตรวจสอบต ำแหน่งของตูเ้ชือ่มต่อ ตอ้งอยูใ่นทีเ่หมำะสม
16) ตอ้งตรวจสอบทอ่น้ำ หลงัจำกเดนิสำยไฟแลว้ ทอ่น้ำ จะตอ้งไมห่ลุดตำมขอ้ต่อ เพือ่ประโยชน์ส ำหรบัพืน้
17) พยำยำมหลกีเลีย่งกำรต่อท่อต่ำงชนิดกนั เชน่ ทอ่บำงต่อกบัท่อหนำ หรอืทอ่เหลก็กบัทอ่พลำสตกิ
18) ในกรณทีีจ่ะตอ้งเดนิสำยไฟไปยงัหอ้งทีม่แีก๊สหรอืน้ำ มนั หรอืหอ้งทีม่อีนัตรำยจำกประกำยไฟจะตอ้งใช้
อุปกณ์แบบกนัระเบดิทีม่ตีรำประทบัดว้ย เรยีบรอ้ย และผำ่นกำรรบัรองจำกสถำบนัตรวจมำตรฐำนเช่น U.L.
19) ตรวจสอบขนำด และทศิทำงกำรเดนิทอ่ใหส้มัพนัธก์บัโครงสรำ้งและงำนระบบอื่นๆ
20) ตรวจจ ำนวนกำรตดัโคง้งอของทอ่ไมใ่หเ้กนิทีก่ ำหนดไวใ้นมำตรฐำน



รำงและทอ่รอ้ยสำยไฟ ตรวจสอบต ำแหน่งกำรเชือ่มต่อท่อไฟฟ้ำกบับลอ็ก
ของดวงโคมปลัก๊ไฟและสวติซใ์หต้รงต ำแหน่ง

กำรตดิตัง้รำงเดนิสำย (Wire Ways)
ในแนวนอนใตห้ลงัคำหรอืใตท้อ้งพืน้

กำรตดิตัง้รำงเดนิสำยในช่อง Shaft พรอ้ม
แสดงรหสัส ีและสสีญัลกัษณ์



รายการตรวจสอบ อปุกรณ์ดวงโคม,ปลัก๊ไฟฟา้,สวิตซ์ มีดงันี ้

1) ตรวจบรษิทัผูผ้ลติ และตวัอยำ่งใหต้รงตำมทีอ่นุมตัิ
2) ตรวจสอบชนิดและขนำดของอุปกรณ์
3) ตรวจสอบควำมเสยีหำยอนัเนื่องมำจำกขนสง่หรอืตดิตัง้
4) ตรวจสอบวธิกีำรยดึอุปกรณ์เกีย่วกบัควำมแขง็แรงและต ำแหน่งทีต่ดิตัง้
5) ทดสอบกระแสไฟฟ้ำแสงสวำ่ง, ปลัก๊ และอุปกรณ์อื่นทีต่อ้งมกีระแสไฟฟ้ำมำเลีย้งดว้ยมเิตอรว์ดักระแสไฟ
ก่อนตดิตัง้อุปกรณ์
6) ทดสอบกำรเปิดปิดไฟแสงสวำ่ง, ปลัก๊ และอุปกรณ์อื่นๆทีต่อ้งมกีระแสไฟมำเลีย้ง
7) ตรวจสอบกำรเกบ็ควำมเรยีบรอ้ยของผวิอำคำร เชน่ ผนงั พืน้ ทีม่กีำรฝังทอ่และบลอ็กไฟ
8) ตรวจสอบฝำครอบสวติซแ์ละปลัก๊ไฟใหอ้ยูใ่นสภำพเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย



เมือ่ตรวจสอบระบบไฟฟ้ำครบถว้นตำมรปูแบบรำยกำรแลว้ ตอ้งมกีำรทดสอบระบบ 100 %
คอืเปิดไฟฟ้ำแสงสวำ่งครบทุกดวง และเดนิเครือ่งอุปกรณ์อำคำรทีใ่ชไ้ฟฟ้ำเช่น ลฟิต์
เครือ่งปรบัอำกำศ และทดสอบปลัก๊ไฟฟ้ำเป็นเวลำ 24 ชัว่โมงเป็นอยำ่งน้อยเพื่อตรวจควำม
สมบรูณ์ของระบบและซ่อมบ ำรงุสว่นทีเ่สยีหำยก่อนตรวจรบังำนงวดสดุทำ้ย



รายการควบคมุและตรวจสอบระบบสายลอ่ฟา้ มีดงันี ้

1) ตรวจสอบอุปกรณ์ใหถ้กูตอ้งตำมชนิดและขนำดทีร่ะบุไวใ้นแบบ
2) ควบคุมและตรวจสอบต ำแหน่งกำรตดิตัง้ใหถ้กูตอ้งและมัน่คง
3) ควบคุมกำรตรวจสอบแนวเดนิสำยนำกระแสไฟฟ้ำสูด่นิ
4) ตรวจสอบควำมมัน่คงของอุปกรณ์ยดึสำยไฟฟ้ำ
5) ตรวจสอบขนำดและควำมยำวของแทง่ทองแดงกระจำยกระแสไฟฟ้ำลงดนิ (Ground Loop)
6) ตรวจสอบรอยเชือ่มต่อระหวำ่งอุปกรณ์แต่ล่ะชนิดและขนำดใหถ้กูตอ้ง
7) ตรวจสอบกำรยดึเสำล่อฟ้ำกบัตวัอำคำรใหม้ัน่คงและตอ้งไมท่ำ ใหโ้ครงสรำ้งของอำคำรเกดิกำรแตกรำ้วหรอื
รัว่ซมึ
8) ตรวจสอบควำมตงึของสลงิสำหรบัดงึเสำทุกมมุใหต้งึเทำ่กนัและตอ้งมคีวำมตงึพอดไีมต่งึหรอืหยอ่นมำก
เกนิไป



กำรตดิตัง้สำยล่อฟ้ำตอ้งอยูท่ีส่งู
ทีสุ่ดของอำคำร

สำยล่อฟ้ำตอ้งมใีชส้ลงิยดึให้
มัน่คงเพือ่ป้องกนัมใิหต้วัเสำลม้

กำรตดิตัง้สำยล่อฟ้ำตอ้งมรีศัมทีีค่รอบคลุม
อำคำร

กำรเชือ่มต่อสำยทองแดงกบั
แทง่(Ground Loop) เพือ่สง่
กระแสไฟฟ้ำลงดนิ



งานควบคมุและตรวจงานระบบไฟฟา้สื่อสาร

งำนระบบไฟฟ้ำสือ่สำร เป็นเครือ่งมอืทำงอเิลก็ทรอนิกสซ์ึง่ใชก้ระแสไฟฟ้ำเป็นพลงังำนในกำรท ำงำนใน
ปัจจบุนันี้มคีวำมกำ้วหน้ำทำงดำ้นเทคโนโลยมีำก เครือ่งมอืทำงอเิลก็ทรอนิกส์ทีท่ ำหน้ำทีต่่ำงกบัในอดตี 
ปัจจบุนัสำมำรถเชือ่มต่อกำรท ำงำนกนัได ้สำมำรถสง่ขำ่วสำรสบืหำขอ้มลู ใหค้วำมบนัเทงิ ใหค้วำมปลอดภยั 
อำทเิชน่ กำรสือ่สำรจำนดำวเทยีม คอมพวิเตอร ์CCTV กำรควบคุมงำนในขณะปฏบิตักิำรตดิตัง้นัน้ จะตอ้งมี
ผูค้วบคุมงำนทีช่ ำนำญกำรทำงดำ้นนี้โดยเฉพำะ แต่ในกรณีทีผู่ค้วบคุมงำนก่อสรำ้งตอ้งเป็นผูต้รวจสอบและ
ตรวจรบัในกำรท ำงำนจ ำเป็นตอ้งเป็นผูค้วบคุมงำนนี้จงึควรมขีอ้ก ำหนดใหส้ำมำรถควบคุมและตรวจสอบให้
งำนถกูตอ้งไดด้งันี้

ก่อนกำรดำเนินงำน

1. ขอตรวจสอบผลติภณัฑว์ำ่ถกูตอ้งตำมทีร่ะบุไวใ้นแบบทัง้ยีห่อ้ รุน่ กำรรบัประกนัให้ถกูตอ้ง
2. ขอตรวจสอบอุปกรณ์ เชน่ทอ่รอ้ยสำย สำยตวัน ำสญัญำณหรอือุปกรณ์สง่สญัญำณไรส้ำยใหไ้ดต้ำมแบบที่
ระบุไว้
3. สง่แบบเพือ่ตดิตัง้กำรเดนิสำยและกำรตดิตัง้อุปกรณ์ใหต้รวจเพือ่ทำ กำรอนุมตัใิหท้ำ งำน



ระหว่างการด าเนินงาน
1. ควบคุมใหต้ดิตัง้อุปกรณ์และแนวเดนิทอ่รอ้ยสำยใหเ้ป็นไปตำมแบบทีข่ออนุมตัิ
2. ควบคุมกำรลอยสำยในท่อใหค้รบดว้นตำมแบบทีร่ะบุไว้
3. ตรวจสอบควำมถกูตอ้งของวงจรเครือ่งมอือเิลก็ทรอนิกสก์่อนจะปิดทบัดว้ยวสัดุอื่น เชน่ ปิดชอ่งฝ้ำในกรณี
ทเีดนิทอ่ไวใ้ตพ้ืน้ทีม่ฝ้ีำปิดทบั
4. ควบคุมกำรตดิตัง้อุปกรณ์และตอ้งตวัเครือ่งมอืใหต้รงตำมแบบทีข่ออนุมตัไิว้
5. ตรวจสอบกำรยดึอุปกรณ์ใหม้ัน่คงโดยเฉพำะสว่นทีอ่ยูน่อกอำคำร เชน่ จำนรบัสญัญำณ

หลงัการด าเนินงาน
1. ทดสอบกำรใชง้ำนของเครือ่งมอืไฟฟ้ำสือ่สำรต่ำงๆ วำ่สำมำรถใชง้ำนไดต้ำมขอ้ตกลงก่อนรบังำน

กลอ้งวงจรปิดภำยในอำคำร กำรพำดสำยและตดิตัง้อุปกรณ์โทรศพัทบ์นเสำไฟฟ้ำ



ตูร้บัสญัญำณโทรศพัท์

กำรตดิตัง้จำนดำวเทยีม

กำรเดนิสำยสญัญำณต่ำงๆ ภำยในอำคำร

กำรตรวจสอบคูส่ำยของโทรศพัทภ์ำยในอำคำร





สรปุวิธีการตรวจสอบระบบปรบัอากาศ

1) ตดิตัง้แฟนคอยลย์นูิตตำมต ำแหน่งทีไ่ดก้ ำหนดไวใ้นแบบ และมพีืน้ทีว่ำ่งโดยรอบเพือ่กำรบ ำรงุรกัษำ ควร
ตรวจสอบเครือ่งตำมมำตรฐำนทีผู่ผ้ลติระบุไว ้ยดึเครือ่งใหม้ัน่คงแขง็แรงกบัพืน้ผนงัหรอืเพดำนแลว้แต่กรณี
2) ตรวจสอบสถำนทีต่ดิตัง้คอนเดนซึง่ยนูิตใหถ้กูตอ้งตำมทีก่ ำหนดไว ้มพีืน้ทีโ่ดยรอบเครือ่งกวำ้งเพยีงพอต่อ
กำรเขำ้ไปบ ำรงุรกัษำเครือ่งไดส้ะดวกระยะหำ่งระหวำ่งผนงักบัตวัเครือ่งตอ้งไม่น้อยกวำ่ทีผู่ผ้ลติก ำหนด
3) ตรวจชนิด ขนำด และรำยละเอยีดของเครือ่งและอุปกรณ์ต่ำงๆ ใหต้รงกบัรปูแบบรำยกำรก ำหนดไวอ้ยำ่ง
ครบถว้น และอยูใ่นสภำพดไีมช่ ำรดุ ตรวจกำรประกอบยดึตดิตัง้ใหม้คีวำมแขง็แรงมัน่คงตรงตำมต ำแหน่งทีร่ะบุ
4) ตรวจสอบขนำดและควำมหนำของทอ่ทองแดงและอุปกรณ์ใหถ้กูตอ้งตำมแบบ โดยมกีำรต่อเชือ่มกนัอยำ่ง
แน่นสนิท มัน่คงมอุีปกรณ์ยดึจบัทอ่ใหเ้ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยดสูวยงำม และงำ่ยต่อกำรบ ำรงุรกัษำตำม
ก ำหนดเวลำ
5) ตรวจกำรต่อสำยไฟเขำ้เครือ่งใหถ้กูตอ้ง ใชข้นำดของสำยทีก่ ำหนด พนัเทปสำยไฟใหเ้รยีบรอ้ยจดัไวเ้ป็น
ระเบยีบไมพ่นักนั ทำ กำรทดสอบกำรทำ งำนของเครือ่งเพือ่ดวูำ่มสีิง่ใดผดิปกตหิรอืไม ่ถำ้มตีอ้งแกไ้ขให้
เรยีบรอ้ย
6) ตรวจสอบควำมเรยีบรอ้ยของกำรเชือ่มต่อทอ่ทองแดงและอุปกรณ์ซึง่จะตอ้งสะอำดทีสุ่ดไมใ่หม้เีขมำ่เกดิขึน้
ในทอ่ในภำยหลงั และควรยดึหรอืรองรบัทอ่และอุปกรณ์ใหม้ัน่คงแขง็แรง ตดิอุปกรณ์กนัสะเทอืนตำมจดุทีก่ ำหน



7) ตรวจสอบชนิดและขนำดและชนิด ควำมหนำของฉนวนหุม้ทอ่น้ำ ยำใหถ้กูตอ้ง และปิดรอยต่อของฉนวน
ใหส้นิททุกจดุ กำรหุม้ฉนวนจะตอ้งแน่นหนำตลอดควำมยำวของทอ่ทองแดง โดยไมเ่วน้ใหม้ทีอ่เปลอืยใน
สว่นใดๆของทอ่
8) ภำยหลงัต่อทอ่ทองแดงเขำ้เครือ่งแลว้ ตอ้งตรวจสอบรอยรัว่บนผวิทอ่ โดยเฉพำะตำมขอ้ต่อต่ำงๆรวมทัง้
จุดต่อภำยในเครือ่ง อำจทดสอบโดยกำรใชฟ้องสบูไ่ลต้ำมผวิทอ่และขอ้ต่อ หำกไม่พบรอยรัว่ซมึจงึสง่มอบ
งำนได้
9) ตรวจสอบกำรไล่อำกำศภำยในระบบโดยกำ จดัควำมชืน้ออกจำกระบบใหแ้หง้ทีส่ดุก่อนทำกำรทดลอง
เครือ่ง ทดสอบกำรรัว่ซมึของทอ่โดยตดิตัง้มำตรวดัเพือ่ดคูวำมดนัในทอ่ใหค้งที ่ตลอดระยะเวลำทีท่ดสอบหำ
รอยรัว่ของทอ่
10) วดัแรงดนัของน้ำ ยำใหถ้กูตอ้งตำมทีก่ ำหนดไว้
11) ตัง้เครือ่งใหม้พีืน้ทีร่ะบำยอำกำศตำมผูผ้ลติก ำหนด
12) ตดิตัง้คอนเดนซึง่ยนูิตใหม้คีวำมมัน่คงแขง็แรง
13) ตรวจสอบกำรต่อวงจรไฟฟ้ำของเครือ่งใหถ้กูตอ้ง
14) ชิน้สว่นต่ำงๆอยูใ่นสภำพด ีไมม่กีำรชำรดุเสยีหำย
15) ตรวจสอบกำรต่อวงจรไฟฟ้ำของเครือ่งใหถ้กูตอ้ง
16) ตรวจขนำดของฟิวสข์องสวติซเ์ครือ่งใหถ้กูตอ้ง
17) ตรวจสอบทอ่น้ำ ทิง้ใหไ้หลสะดวกไมเ่กดิกำรอุดตนั



18) ตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้ำใหถ้กูตอ้งครบถว้น
19) ตรวจสอบขอ้ต่อต่ำงๆใหแ้น่นสนิททุกจดุเพือ่กนัรัว่
20) ฉนวนหุม้ท่อมชีนิดและขนำดถกูตอ้งตำมก ำหนด
21) ทำ ควำมสะอำดอุปกรณ์ใหป้รำศจำกฝุ่ นละออง
22) ตรวจกำรสัน่สะเทอืนและเสยีงในขณะเดนิเครือ่ง
23) ตรวจสอบแนวทอ่ กำรยดึ กำรรองรบัทอ่ใหม้ัน่คง
24) พนัเทปรอยต่อฉนวนหุม้ท่อใหแ้น่นสนิททุกดำ้น
25) สาหรับแอร์ขนาดใหญ่ควบคมุและตรวจสอบขนาดท่อดกัและแนวท่อดกัให้ถกูต้อง
26) ตรวจสอบฉนวนหุ้มท่อดกัให้ถกูต้องตามท่ีระบไุว้ตามแบบ
27) ตรวจสอบหน้ากากปลอ่ยอากาศเย็นให้ถกูชนิดและต าแหน่งท่ีระบไุว้ในแบบ
28) ตรวจสอบท่อเวียนอากาศและพดัลมดดูอากาศกลบัให้ถกูต้องตามแบบ



ตอ้งตดิตัง้แอรใ์หม้คีวำมมัน่คงและแขง็แรง

คอมเพรสเซอรแ์อรต์อ้งตดิตัง้ในบรเิวณทีม่อีำกำศ
ถ่ำยเทสะดวก

ตอ้งตรวจสอบกำรต่อไฟฟ้ำของระบบแอรใ์หถ้กู
ตอ้งกำรใชง้ำน



กำรเดนิทอ่แอรส์ำหรบัแอรข์นำด
ใหญ่ ตอ้งตรวจเชค็วำ่มรีอยรัว่หรอืไม่

กำรตดิตัง้ท่อดกัแอร์ ในระบบแอรข์นำดใหญ่ 
ตอ้งตรวจสอบกำรหุม้ฉนวนใหถ้กูตอ้งตำมแบบ





See U Next Time

“ THANK YOU ”

The Project cannot success if Team Work that fails.


