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รายการทดสอบการรับประกันและการให้บริการการตรวจสอบและบารุงรักษา
ของอุปกรณ์งานระบบ

หมวดที่ 1 วัตถุประสงค์
รายละเอียดในหมวดนี้ได้แจ้งถึงการทดสอบ ระยะเวลาการรับประกัน และ การบริการตรวจสอบและบารุงรักษา
(Maintenance) อุปกรณ์ต่าง ๆ ในงานวิศวกรรมระบบ โครงการ BLOCK H หัวข้อในการทดสอบเป็ นแค่เพียงขัน้ ต้นเท่านัน้ โดยให้ผู ้
จ้างยึดถือคาแนะนาของผูผ้ ลิตด้วยและ ทางผูอ้ อกแบบและผูค้ วบคุมงานรวมถึงเจ้าของโครงการมีสทิ ธิทจ่ี ะเรียกร้องให้เพิม่ หัวข้อในการ
ตรวจสอบแก่ผูร้ บั จ้างได้
การรับประกันและตรวจสอบและบารุงรักษาดังกล่าว เป็ นการระบุไว้เพียงระยะเวลาขัน้ ตา่ เท่านัน้ ถ้าอุปกรณ์ใดทีม่ กี าร
รับประกันมากกว่าในตารางนี้ ให้ยดึ ระยะเวลาทีม่ ากกว่าเป็ นหลัก ส่วนบริการตรวจสอบและบารุงรักษา ถ้าอุปกรณ์ใดทีส่ มควรตรวจสอบ
และบารุงรักษาในระยะเวลาทีน่ อ้ ยกว่าตามตารางนี้ ให้ยดึ ระยะเวลาทีน่ อ้ ยกว่าเป็ นหลัก สาหรับรายการในการตรวจสอบและบารุงรักษาให้
ยึดตามคาแนะนาของผูผ้ ลิตเป็ นสาคัญ
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รายการทดสอบการรับประกันและการให้บริการการตรวจสอบและบารุงรักษา
ของอุปกรณ์งานระบบ

หมวดที่ 2 การทดสอบ (Commissioning)
2001

ระบบไฟฟ้ า
ก. การจัดทา COMMISSIONING และ ACCEPTANCE TESTING
ผูร้ บั จ้างจะต้องเสนอวิธกี าร COMMISSIONING และ TEST ระบบ โดยคาแนะนาของผูผ้ ลิตซึง่ จะต้องเตรียมเอกสาร,
คู่มอื และเครื่องมือในการปรับแต่ง และทดสอบดังกล่าวล่วงหน้าก่อนส่งมอบงานซึง่ จะต้องมีการปรับแต่ง และทดสอบ
ไม่นอ้ ยกว่าทีก่ าหนดในข้อกาหนดนี้ดงั นี้
1. อุปกรณ์ HIGH VOLTAGE SWITCH GEAR
- ทาการตรวจสอบและบารุงรักษาอุปกรณ์ HV. ตาม TECHNICAL ทีผ่ ูผ้ ลิตแนะนา
- ทาการปรับแต่งค่า OVER CURRENT RELAY ตาม RATE ของหม้อแปลง
- ให้ทาการ TEST ระบบ PROTECTION ต่าง ๆ เช่น SHUNT TRIP ระบบ SPRING, ON LOAD,
OFF LOAD
- ทาการ TEST ระบบ INTERLOCK ระหว่าง CB
2. อุปกรณ์ TRANSFORMER
- ทาการตรวจสอบและบารุงรักษาอุปกรณ์ TRANSFORMER ตาม DATA REPORT ทีผ่ ูผ้ ลิตแนะนา
- ทาการปรับแต่งอุณหภูมกิ ารทางานของพัดลมตามข้อกาหนด
- ทาการ TEST ระบบ ALARM , การเปิ ดพัดลมระบายอากาศ, ตรวจสอบการทางานของพัดลม กรณี
AUTO และ MANUAL
- ขอผลและวิเคราะห์การ TEST จากโรงงานผูผ้ ลิตเพือ่ ประกอบการจ่ายไฟ
- ให้ทาการ TEST การรับภาระของหม้อแปลงที่ 0-100% โดยให้ทาการ TEST ทีห่ น่วยงานหรือที่
โรงงานผลิตโดยมีขนั้ ตอนดังนี้
o ทาการ TIE CIRCUIT BREAKER แล ้วทาการเพิม่ ภาระไฟฟ้ าทีละขัน้ จาก 0-100% โดยใช้
ภาระไฟฟ้ าภายในอาคารเอง และ หรือใช้ภาระของนา้ เกลือเพิม่ เติม
o ให้ทาการบันทึกค่าอุณหภูมขิ อง COIL เมือ่ พัดลมเริ่มทางาน และคิดเป็ นกี่เปอร์เซ็นต์ ของ
ภาระไฟฟ้ า และทา DATA เสนอผลการทดลอง
3. อุปกรณ์เครื่องกาเนิดไฟฟ้ า (จัดทาโดยระบบเครื่องกาเนิดไฟฟ้ า)
- ทาการตรวจสอบและบารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องกาเนิดไฟฟ้ าตาม TECHNICAL REPORT ปรับแต่ง
และทดสอบ
- ทาการ TEST ระบบป้ องกันทัง้ หมดทีม่ อี ยู่
- อุปกรณ์ ทีใ่ ช้ในการ TEST มีดงั นี้
- ถังนา้ เกลือหรือ FAN HEATER DUMMY LOAD ขนาดเพียงพอกับเครื่องกาเนิดไฟฟ้ า
- CB สาหรับตัด-ต่อ ต้อง LOAD กรณี TEST 70% SHOCK LOAD
- การวัดความดังของเสียงทัง้ ภายนอกและภายในห้อง
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รายการทดสอบการรับประกันและการให้บริการการตรวจสอบและบารุงรักษา
ของอุปกรณ์งานระบบ
-

-

-

-

เครื่องมือวัดความเร็วของช่องลมออกและช่องลมเข้า
ทาการ TEST การเดินเครื่องกาเนิดไฟฟ้ าโดย TEST ณ สถานทีต่ ดิ ตัง้ และมีสภาวะแวดล ้อม เหมือนการ
ใช้งานจริง
ทดสอบระบบการ START ตัวเองและขนานระบบของเครื่องกาเนิดไฟฟ้ า ตามข้อกาหนด LOGIC
DIAGRAM โดยไม่จ่าย LOAD
ทาการลด LOAD และดู FUNCTION ตามข้อกาหนด
ทดสอบการรับภาระของเครื่องกาเนิดไฟฟ้ าแต่ละตัวทีห่ น่วยงานและทีโ่ รงงาน
การทดสอบให้ยดึ ตามมาตรฐานเครื่องกาเนิดไฟฟ้ า ของวสท. ในปี ลา่ สุดเป็ นหลัก
การทดสอบการรับภาระของเครื่องกาเนิดไฟฟ้ าโหลดเทียม(load bank) 100 % ในการทดสอบ
โหลดเทียมทีใ่ ช้ให้เป็ น ชนิด Resistive AC Load Bank
o จ่ายโหลดไม่นอ้ ยกว่า 30%ของพิกดั กาลัง (Name plate kW) เป็ นเวลา 30 นาที
o จ่ายโหลดไม่นอ้ ยกว่า 50%ของพิกดั กาลัง (Name plate kW) เป็ นเวลา 30 นาที
o จ่ายโหลดไม่นอ้ ยกว่า 100%ของพิกดั กาลัง (Name plate kW) เป็ นเวลา 30 นาที
ทดสอบการจ่ายภาระไฟฟ้ าแก่ระบบ ในแต่ละช่วงของการทดสอบ ให้วศิ วกรผูค้ วบคุมเป็ นผูก้ าหนด
ช่วงเวลาในการทดสอบ และให้ทาการบันทึกค่าต่าง ๆ ดังนี้
o ค่า VOLTS, AMP, PF, RPM, FREQUENCY METER ค่าอุณหภูมภิ ายในห้อง, ไฟ DC,
อัตราการใช้เชื้อเพลิง ความเร็วลมเข้าภายในห้อง, และความเร็วลมออกจากเครื่อง
ทาการปรับแต่งและทดสอบการตัง้ เวลาการทางานเช่น
o WEEKLY START
o LEVEL VOLTAGE FOR START
o TIME DELAY AFTER MEA POWER COME IN
ทาการปรับแต่งและ TEST ระบบการเติมนา้ มันจากท่อภายนอก ไปยัง DAY TANK และเมือ่ มอบงาน
จะต้องมีนา้ มันที่ 100% ของ DAY TANK
ทาการปรับแต่งและ TEST ระบบ CONTROL ร่วมกับระบบอืน่ ๆ เช่น ระบบ FIRE DETECTOR,
ระบบ BMS
การบารุงรักษาอุปกรณ์ ให้ทาการบารุงรักษาตามมาตรฐานและเปลีย่ นอุปกรณ์อะไหล่และวัสดุส้นิ เปลือง
เช่นนา้ มันเครื่อง เป็ นต้น ตามคาแนะนาของผูผ้ ลิต ตามระยะเวลาทีก่ าหนดในเวลา 2 ปี หลังมอบงาน

4. อุปกรณ์ MAIN CIRCUIT BREAKER และตู ้ MAIN SWITCH BOARD (MDB, EMDB)
- ทาการตรวจสอบการผลิตตูจ้ ากโรงงานโดยตรง ทีโ่ รงงานผูผ้ ลิต โดยจะทาการตรวจสอบและบารุงรักษา
ดังนี้
- ขนาด BUS BAR และสีของ BUSBAR
- FRAMING ของ MDB และ SUPPORT ของ BUS BAR
- มาตรฐานของตูต้ ามรายการข้อกาหนด
- อุปกรณ์ AIR CIRCUIT BREAKER , METERING SET
- ทาการทดสอบระบบ TIE ของ ACB ตาม FUNCTION ให้มกี าร INTERLOCK ได้
SITE83 Co., Ltd.
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รายการทดสอบการรับประกันและการให้บริการการตรวจสอบและบารุงรักษา
ของอุปกรณ์งานระบบ
-

ทาการปรับค่าต่าง ๆ ของ ACB,CB ดังนี้ให้เหมาะสม และสัมพันธ์กบั ทัง้ ระบบส่งมอบงาน
UNDERVOLTAGE PROTECTION หรือ PHASE PROTECTION SYSTEM
OVER CURRENT SETTING
INSTANTANEOUS TRIP (LOW-HIGH)
GROUND FAULT PROTECTION

5. WIRING, FEEDER
- ทาการตรวจสอบและบารุงรักษา INSULATION RESISTANCE ของสายไฟตาม TECHNICAL
REPORT
- ในการตรวจสอบสายไฟให้ทาการทดสอบก่อนต่อเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้ าทัง้ หมดรวมทัง้ CIRCUIT
BREAKER
- ค่าของ INSULATION RESISTANCE ของ WIRING และ FEEDER ทีว่ ดั ได้ตอ้ งไม่ตา่ กว่า 100
MEGA OHM ส่วนค่า INSULATION RESISTANCE ของ BUS DUCT จะต้องไม่ตา่ กว่าค่าทีผ่ ูผ้ ลิต
แนะนา (GROUND WIRE ให้ทาการ MEGGER ทีห่ ลัก GROUND ROD และให้มคี ่าไม่เกิน 25
OHMS สาหรับ POWER และไม่เกิน 10 OHMS สาหรับระบบสือ่ สาร
- ตรวจสอบการต่อสาย MAIN FEEDER ให้เป็ นไปตามข้อกาหนดและอยู่ในบริเวณทีเ่ ข้าถึงได้ (ปกติไม่
ควรมีการต่อสาย MAIN FEEDER)
6. CONDUIT CABLE TRAY & WIRE WAY
- ตรวจสอบขนาด, ชนิดของ CONDUIT หรือ CABLE TRAY ให้ถกู ต้องตามแบบและข้อกาหนด
- ตรวจสอบการจับยึด หรือ SUPPORT ให้อยู่ในสภาพทีแ่ ข็งแรง การดัดท่อให้ได้รศั มีความโค้งตาม
มาตรฐาน วสท. บริเวณโค้งของท่อต้องไม่มรี อยบุบ, หักและไม่ทาให้รศั มีของท่อเปลีย่ นไป
- ตรวจสอบการกาหนด CODE สีทท่ี ่อ หรือ BOX หรือ STRAP ให้เป็ นไปตามข้อกาหนด
- บริเวณรอยต่อของ CABLE TRAY บริเวณทีห่ กั เลี้ยวจะต้องไม่มรี อยคม และจะต้องมีความต่อเนื่อง
ทางไฟฟ้ าทุก ๆ รอยต่อของ CABLE TRAY
7. DISTRIBUTION BOARD (DB, EDB) & PANEL BOARD (PP, LP, EP)
- ทาการตรวจสอบและบารุงรักษาอุปกรณ์ตู ้ DB, PP, LP, EP ว่าทาตามมาตรฐานทีก่ าหนดตาม LOAD
SCHEDULE หรือไม่
- ตรวจสอบตาแหน่งทีต่ ดิ ตัง้ ให้อยู่ในตาแหน่งทีป่ ลอดภัยจากนา้ และอืน่ ๆ ตาแหน่งของ DISTRIBUTION
BOARD & PANEL BOARD จะต้องเข้าถึงได้โดยสะดวก
- การปรับแต่งและทดสอบระบบ CONTROL และ PROTECTION เช่น ระบบ SHORT CIRCUIT
PROTECTION
- พิมพ์กระดาษ A4 แสดงชื่อใน LOAD SCHEDULE และใส่ในซองพลาสติกหน้าตู ้ แต่ละ PANEL
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8. AUTOMATIC POWER FACTOR CONTROLER
- ตรวจสอบตู ้ AUTOMATIC POWER FACTOR CONTROLLER ตาม TECHNICAL DATA
- ปรับแต่งและตรวจสอบอุปกรณ์ POWER FACTOR CONTROLLER ทีค่ ่า POWER FACTOR
ต่าง ๆ ในแต่ละ STEP และบันทึกค่า POWER FACTOR ที่ LAGGING ต่าง ลงในตาราง
9. LIGHTING FIXTURE, SWITCH
- ตรวจสอบสภาพภายนอกของโคมไฟให้อยู่ในสภาพทีส่ มบูรณ์, สะอาด
- ตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบภายในโคมไฟ เช่น หลอดไฟ, BALLAST,STARTER ขาหลอด,
CAPACITOR, TRANSFORMER,DRIVER,GRILLE, DIFFUSER ให้มขี นาดและยีห่ อ้ เป็ นไปทีอ่ นุมตั ิ
- ตรวจสอบการติดตัง้ โคมไฟให้อยู่ในสภาพทีม่ นคงแข็
ั่
งแรง และพิจารณาถึงการบารุงรักษาโคมใน
ภายหลัง ในกรณีทอ่ี าจจะต้องทาการเปลีย่ นหรือย้ายโคมไฟให้ สามารถทาได้ โดยไม่ตอ้ งยุ่งเกี่ยวกับ
งานฝ้ า หรืองานอืน่ ๆ
- ในกรณีทเ่ี ป็ นโคมไฟภายนอกอาคาร ให้ตรวจสอบการต่อลงดินของโคมไฟด้วย
- ตรวจสอบการติดตัง้ สวิตช์ไฟให้มกี ารจัดเรียงลาดับของสวิตช์ตามกลุม่ ของโคมไฟทีเ่ ปิ ดอย่างเหมาะสม
- ตรวจสอบระดับ ระยะของสวิตช์ไฟให้อยู่ในตาแหน่งทีถ่ กู ต้อง
- ค่าความส่องสว่างของแต่ละพื้นทีจ่ ะต้องมีค่าส่องสว่างไม่นอ้ ยกว่า ตามตารางดังนี้
ค่าความส่องสว่างขัน้ ตา่ ที่ยอมรับได้
พื้นที่

ทีจ่ อดรถ
ทางเดินส่วน RETAIL
บันไดเลือ่ น
ห้องนา้
โถงลิฟต์
ห้องประชุม
ห้องเรียน (Education)
ทางเดินส่วน EDUCATION
สานักงาน (Office)
ทางเดินส่วน Office
SIAM SCAPE
Multipurpose
ทีม่ า: กฎกระทรวงฉบับที่ 39
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50
200
150
200
200
300
300
200
300
200
200
300
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10. RECEPTACLE OUTLET
- ตรวจสอบ ระดับ ระยะของ RECEPTACLE ให้อยู่ในตาแหน่งทีถ่ กู ต้อง
- ตรวจสอบ ระดับแรงดันไฟฟ้ าที่ RECEPTACLE ให้ได้ 220 โวลต์ หรือตามทีไ่ ด้ออกแบบไว้
- ตรวจสอบ การเข้าสาย HOT LINE และ NUTRAL ทีข่ วั้ RECEPTACLE ให้เหมือนกับทุกจุด และ
ตรวจสอบขัว้ สายดินว่าลงดินจริง และสายดินกับสาย NEUTRAL ไม่ต่อสลับกัน
- ตรวจสอบการเข้าสายของ RECEPTALCE ให้ตรงกับวงจรทีร่ ะบุในแบบโดยการสุ่ม CHECK ให้ได้
ข้อมูลมากทีส่ ุด (ถ้าเป็ นไปได้ควรตรวจสอบทัง้ หมด) และจะมีป้าย NAME PLATE อย่างง่ายๆ บอก
ขนาด VOLTAGE และวงจรที่ กินจากแผง PANEL BOARD
11. EMERGENCY LIGHT AND REMOTE HEAD LAMP
- ตรวจสอบขนาดของ LAMP และ ขนาดความจุ (AMPRERE HOUSE) ของ BATTERY และเปิ ดเพือ่
ทดสอบว่าทางานได้นานตามข้อกาหนดหรือไม่
- ตรวจสอบสภาพภายนอกของโคมไฟฉุกเฉินและโคมไฟ REMOTE ให้อยู่ในสภาพทีส่ มบูรณ์ สะอาด
- ตรวจสอบอุปกรณ์ประกอบภายในโคมไฟ เช่น BATTERY, หลอดไฟ ให้ถกู ต้องทีไ่ ด้ขออนุมตั ิ
- ตรวจสอบ FUNCTION ของโคมไฟฉุกเฉินให้มใี ห้ครบถ้วนตาม SPEC.
- ตรวจสอบความสามารถในการจ่ายไฟจาก BATTERY ไปยังหลอดไฟทัง้ หมดให้ได้เวลาตามทีก่ าหนด
ใน SPEC.
- ตรวจสอบ CHARGE ไฟของวงจร CHARGER ให้ทางานถูกต้อง และอยู่ภายในเวลาทีร่ ะบุใน
ข้อกาหนด
12. GROUNDING & LIGHTNING PROTECTION SYSTEM
- ตรวจสอบการตอก GROUND ROD ให้ได้จานวน และความลึกตามทีแ่ บบกาหนด และตรวจสอบ
ระบบเชื่อม EXOTHERMIC WELD สายทองแดงกับ GROUND ROD ให้เชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์
(โดยจะต้องตรวจสอบอย่างใกล้-ชิด เนื่องจากเป็ นระบบทีม่ คี วามสาคัญมาก)
- วัดค่า GROUNDING RESISTANCE ของ GROUND ROD ทีต่ อกไว้อย่างละเอียดทุกจุดให้ได้ค่า
ตามที่ DESIGN ไว้ ถ้าไม่ได้ให้ตอกเพิม่ (ค่าทีว่ ดั ได้ไม่ควรเกิน 5 โอห์ม)
- ตรวจสอบการยึดสาย GROUND เข้ากับ BUSBAR หรือ TERMINAL อืน่ ๆ ให้อยู่ในสภาพทีม่ นคง
ั่
แข็งแรงอุปกรณ์จบั ยึด เช่น BOLT หรือ CLAMP ใช้วสั ดุทท่ี นต่อการกัดกร่อนสูง
- ตรวจสอบการ EXOTHERMIC WELD ทุกจุดให้อยู่ในสภาพทีส่ มบูรณ์ ไม่มตี ามดหรือรูของทองแดง
อันอาจทาให้การเชื่อมต่อไม่สมบูรณ์
- ตรวจสอบการจับยึดสายทองแดง (LOOP) ของระบบล่อฟ้ าให้มรี ะยะห่างตามทีก่ าหนดในแบบ การติด
ตัว AIR TERMINAL TYPE ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพทีม่ คี วามมันคงแข็
่
งแรง รวมทัง้ การขัน BOLT อัด
ระหว่าง AIR TERMINAL กับสายทองแดง (LOOP) และการขัน AIR TERMINAL กับ BASE
- ตรวจสอบแนวทางการเดินสายตัวนาลงดินของระบบล่อฟ้ าไม่ให้เกิด SIDE FLASHING
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-

ตรวจสอบระบบ EQUIPMENT GROUND กับ COMPUTER GROUND ว่าทัง้ 2 ระบบจะต้องแยก
ออกจากกันอย่างเด็ดขาดโดยการทดสอบที่ OUTLET ทัง้ 2 ระบบ วัดความต้านทานของสาย
GROUND ทัง้ 2 ชนิดและบันทึกส่งผูอ้ อกแบบพิจารณา

13. SOUND & PAGING SYSTEM
- ตรวจสอบขนาด และชนิดของท่อร้อยสายไฟ และสายไฟให้เป็ นไปตามทีก่ าหนดในแบบ
- ตรวจสอบการติดตัง้ ลาโพงกับฝ้ าเพดาน ให้อยู่ในสภาพทีแ่ ข็งแรง บริเวณ CONE และ MATCHING
TRANSFORMER จะต้องมีถงุ คลุมกันฝุ่นหรือแมลง
- ตรวจสอบการติดตัง้ และทดสอบอุปกรณ์ระบบเสียง เช่น POWER AMP., TUNER, TAPE และอืน่ ๆ
ให้อยู่ในทีท่ ส่ี ามารถระบายอากาศได้ดี หรือมีพดั ลมช่วย และไม่ตดิ ตัง้ อยู่ใต้ท่อนา้ ระบบอืน่
- ตรวจสอบความดังของลาโพงทุกตัวทีต่ าแหน่งต่าง ๆ และทดลองการปรับ VOLUME CONTROL ทุก
ตัว
14. TELEPHONE SYSTEM
- ตรวจสอบขนาดและชนิดของท่อร้อยสายไฟ และสายโทรศัพท์ให้เป็ นไปตามทีก่ าหนดในแบบ
- ตรวจสอบการเข้าสายโทรศัพท์ท่ี OUTLET และที่ TERMINATOR, BLOCK, MDF ให้เป็ นไปตาม
รหัสสีมาตรฐาน
- ทดสอบความต่อเนื่องของสายโทรศัพท์จาก OUTLET ไปยัง MDF ด้วย PABX ถ้าไม่สามารถทดสอบ
กับ PABX ได้อาจใช้วธิ ี SHORT ปลายสายแล้ววัด RESISTANCE ทีต่ น้ สาย
- ตรวจสอบระบบ PABX GROUND และ GROUND ROD
15. FIRE ALARM SYSTEM
- ตรวจสอบขนาด และชนิดของท่อร้อยสายไฟ และสายสัญญาณต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามทีก่ าหนดในแบบ
- ตรวจสอบตาแหน่งทีต่ ดิ ตัง้ CONTROL PANEL และอุปกรณ์ประกอบอืน่ ๆ พยายามไม่ให้อยู่ใต้ท่อ
นา้ ระบบอืน่ ๆ
- ทดสอบการทางานของหัว DETECTOR ทุก ZONE, MANUAL STATION, BELL, และอืน่ ๆ
รวมทัง้ การรับสัญญาณ และการเข้าสัญญาณให้ครบทุก FUNCTION ตามทีร่ ะบุใน SPEC.
- ตรวจสอบชนิดสายให้เป็ นไปตาม SPEC และทดสอบการแจ้ง TROUBLE ของการ DISCONNECT
CIRCUIT หรือการ SHORT CIRCUIT โดยการสุ่มตัวอย่างบาง LOOP ของวงจรต่าง ๆ เพือ่ ทดสอบ
โดยการใช้ OHM-METER ตรวจสอบการ LOOP ของวงจรโดยค่าทีไ่ ด้จะต้องเท่ากับค่าความต้านทาน
END OF LINE
16. ระบบป้ องกันอันตรายจากฟ้ าผ่า
- ตรวจสอบและทดสอบระบบ TEST GROUND ROD และ COUNTER TEST

SITE83 Co., Ltd.
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17. ตรวจสอบและบันทึกระบบ THERMAL GRAPHIC SCAN ซึง่ ต้องการให้ทากับอุปกรณ์ทร่ี ะบุเมือ่ เปิ ดดาเนินการ
ได้ 3 เดือนและบันทึกในวันทีม่ ภี าระ LOAD สูงสุดอุปกรณ์ทต่ี อ้ งการตรวจสอบและบันทึกมีดงั นี้
- TRANSFORMER
- ตู ้ MDB, ACB, MCCB
- BUS DUCT
- ตู ้ DB
โดยส่งผลรายงานและข้อแนะนาให้เจ้าของโครงการจานวน 3 ชุด
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ระบบสุขาภิบาล
ก. ระบบประปา (ถังเก็บนา้ และเครื่องสูบนา้ เพิม่ แรงดัน)
- ทาการตรวจอุปกรณ์ BOOSTER PUMP (BP) ตาม DATA REPORT
- ให้ทาการทดสอบและบันทึกผลตามขัน้ ตอนการทางานของ BP
- ทาการทดสอบ และบันทึกผลการทางาน BP กรณีใช้ไฟฟ้ าฉุกเฉิน
- ทาการทดสอบและบันทึกผลระบบ BY-PASS (MANUAL) (ถ้ามี)
- ปรับแต่ง และบันทึกผลแรงดันนา้ ประปาทุกจุด โดย PRESSURE REDUCING VALVE (PRV),
GLOBE VALVE (GLV) ให้ช่วงแรงดันนา้ ประปาอยู่ในช่วงระหว่าง 45-60 PSI หรือตามความเหมาะสม
- ทาการทดสอบ และบันทึกผล SHUT OFF VALVE ทุกจุดครอบคลุมพื้นทีต่ ามการออกแบบ
- บันทึกค่า FLOW RATE และ HEAD และค่ากระแสไฟฟ้ าของปั ๊มบ์ทกุ ตัวว่าได้ตาม
PERFORMANCE CURVE ณ.จุดใช้งาน, จุดใกล้ SHUT OFF HEAD และจุดใกล้ปลาย CURVE
FLOW RATE อาจใช้การจับเวลาคานวณจากปริมาตรบ่อ, HEAD ปั ๊มดูจาก PRESSURE GUAGE
และ การใช้ไฟฟ้ าดูจากมาตรทีต่ ู ้ CONTROL หรือใช้ AMP.METER วัด
- ทาการทดสอบและบันทึกผลสัญญาณเตือนต่าง ๆ ได้แก่ SUPERVISED VALVES, สวิตช์แสดงระดับ
นา้ ในบ่อสารองนา้ บ่อเก็บนา้ (บ่อนา้ ดี, บ่อนา้ เสีย, บ่อดักไขมัน)
- ตรวจสอบการรัว่ ซึม โดยระบายนา้ ในบ่อออกให้แห้งจนผนังบ่อแห้ง ผนังบ่อและพื้นบ่อทุกด้านต้องแห้ง
ไม่มรี อยรัวซึ
่ ม
- ตรวจสอบ ช่องเปิ ด ฝาเปิ ด
o ความครบถ้วน
o ความสะดวกในการเข้าถึง
o ความสะดวกในการเปิ ด-ปิ ด
o ความเรียบร้อยของงาน
o ความแข็งแรง
o ความสามารถในการกันสิง่ ของตกลงในบ่อ,กันกลิน่ ,แมลง,สัตว์ต่าง ๆ เช่น หนู
- ตรวจสอบ ท่อทีต่ ่อเข้าบ่อ :
o ความครบถ้วน
o ความเรียบร้อย
- การป้ องกันสนิม
- ท่อนา้ เข้า
ความถูกต้องของตาแหน่ง, ระดับท้องท่อ
- ท่อนา้ ออก
ความถูกต้องของตาแหน่ง, ระดับท้องท่อ
- ท่อสูบนา้
ความถูกต้องของตาแหน่ง, ระดับท้องท่อ
- ท่อระบายอากาศ ความถูกต้องของตาแหน่ง, ระดับท้องท่อ
- ท่อร้อยสายไฟฟ้ า ความถูกต้องของตาแหน่ง, ระดับท้องท่อ
- ท่อต่อระหว่างบ่อ ความถูกต้องของตาแหน่ง, ระดับท้องท่อ
- ท่อถ่ายเทอากาศ ความถูกต้องของตาแหน่ง, ระดับท้องท่อระหว่างบ่อ
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สันนา้ ล้น ความถูกต้องของตาแหน่ง, ระดับนา้ ล้น ในการแต่งสันนา้ ล้นควรจะใช้ระดับนา้ เช็คให้ได้ระดับ
และเรียบมากทีส่ ุด
การควบคุม ปรับวาล์วต่าง ๆ ในบ่อ
FLEXIBLE ระหว่าง ท่อกับ PUMP และท่อกับบ่อ ทีส่ าหรับชักรอก PUMP ขึ้นจากบ่อ

ข. เครื่องสูบนา้ เสีย
- ทาการตรวจความครบถ้วนของอุปกรณ์และการติดตัง้ (บ่อทีเ่ กี่ยวข้องควรจะแห้ง เพือ่ ให้มองเห็นงานที่
ติดตัง้ ได้ทงั้ หมด)
- ให้ทาการทดสอบ และบันทึก :
o MANUAL ON/OFF ของ ปั ๊มแต่ละตัว
o การสตาร์ทอัตโนมัติ ด้วยสวิตช์ระดับนา้
o การสตาร์ทอัตโนมัติ ด้วยนาฬกิ า
o การสลับลาดับการสตาร์ทตามแบบระบบ
o สังเกตการไหลเพือ่ ดูว่า ปั ๊มอุดตันบ้างหรือไม่
o การควบคุมปรับวาล์ว ให้ดูว่าทาได้สะดวกหรือไม่
o ALARM, วงจรป้ องกัน PUMP ทางานตัวเปล่าในขณะนา้ แห้งบ่อ
ในการทดสอบต้องเติมนา้ เข้าบ่อในปริมาณเพียงพอ ควรใช้นา้ ประปาหรือจะใช้นา้ เสียจริงก็ได้ โดยแจ้งให้
วิศวกรทราบ ผูร้ บั เหมาควรมีป ั ๊มนา้ ของตนเอง เพือ่ ใช้หมุนเวียนนา้ ทีใ่ ช้ทดสอบไปยังบ่อทีต่ อ้ งการ เพือ่ มิให้
ต้องสูญเสียนา้ มาก หรือมิให้ตอ้ งระบายนา้ เสียทีม่ ไิ ด้บาบัดออกทางนา้ สาธารณะไป
ค. ถังบาบัดนา้ เสีย ทาการทดสอบ 2 ครัง้ ดังนี้
- ทาการทดสอบเพือ่ ส่งมอบงาน โดยค่า BOD ทีไ่ ด้ตอ้ งตา่ กว่าหรือเท่ากับ 20 มก./ลิตร
- ทาการทดสอบหลังจากทาการ BIG Cleaning โครงการเพือ่ เปิ ดตึกใช้งาน และต้องการทดสอบค่านา้ เสีย
ทุกๆ 3 เดือน เป็ นระยะเวลา 2 ปี
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รายการทดสอบการรับประกันและการให้บริการการตรวจสอบและบารุงรักษา
ของอุปกรณ์งานระบบ

ระบบดับเพลิง
ก. ระบบดับเพลิง
- ดูการทดสอบการทางานของระบบดับเพลิง ประกอบด้วยเครื่องสูบนา้ (MOTOR FIRE PUMP,
JOCKEY PUMP) ระบบสปริงเกลอร์ ตลอดจนสัญญาณเตือนต่าง ๆ ในระบบ
- ทาการตรวจความครบถ้วนอุปกรณ์ และการติดตัง้ MFP, JP, ระบบท่อ
- ทาการปรับแต่งแรงดันที่ RELIEF VALVE ให้ทางานทีแ่ รงดันสูงกว่าแรงดันที่ JOCKEY PUMP
ทางาน 5-10 PSI
- ทาการปรับแต่งแรงดันทีเ่ ริ่มการทางานของอุปกรณ์ เรียงลาดับ ดังนี้
- JOCKEY PUMP (แรงดัน ณ จุดทางานตามระบุในตารางอุปกรณ์หลัก)
- MOTOR FIRE PUMP (แรงดัน ณ จุดทางานตามระบุในตารางอุปกรณ์หลัก)
- การทดสอบเครื่องสูบนา้ ระบบดับเพลิง มีอย่างน้อยทีส่ ุด 5 ขัน้ ตอนดังนี้
o ขัน้ ตอนที่ 1 SHUTOFF HEAD โดยเริ่มเดินเครื่องสูบนา้ และทาการปิ ดประตูนา้ ด้านออก
จากเครื่องสูบนา้ จนสนิท บันทึกผลแรงดัน (จะต้องไม่เกิน 120%-140% ของความดันระบุใช้
งาน)
o ขัน้ ตอนที่ 2 OVERLOAD โดยเริม่ เดินเครื่องสูบนา้ และทาการหรี่ประตูนา้ ด้าน BY-PASS
จนกระทังอ่
่ านค่าอัตราการไหลได้ 150% (จะต้องอ่านค่าแรงดันได้ไม่ตา่ กว่า 65% ของความ
ดันระบุใช้งาน)
o ขัน้ ตอนที่ 3 การทดสอบ แรงดันและอัตราการไหลของเครื่องสูบนา้ ดับเพลิง ที่ 100% โดยเริ่ม
เดินเครื่องสูบนา้ และทาการหรี่ประตูนา้ ด้าน BY-PASS จนกระทังอ่
่ านค่าอัตราการไหลได้
100% และอ่านค่าแรงดันทีไ่ ด้จริง จากนัน้ สลับมาเดินเครื่องสูบนา้ และทาการหรี่ประตูนา้
ด้าน BY-PASS จนกระทังอ่
่ านค่าแรงดันได้ 100%และอ่านค่าอัตราการไหลทีไ่ ด้จริง จากนัน้
นามาเทียบกับ Performance Curve ของ Fire Pump โดยนาค่า Pressure - Flow rate
ไป Plot Curve และเปรียบเทียบกบ Curve ทีโ่ รงงานผูผ้ ลิต Fire Pump ส่งให้ตอนขอ
อนุมตั วิ สั ดุ โดยค่าอัตราการไหลและค่าแรงดัน ทีว่ ดั ได้จริงต้องมีค่าไม่นอ้ ยกวา 95% ค่าอัตรา
การไหลและค่าแรงดันทีไ่ ด้จาก Curve ของโรงงานผูผ้ ลิต
o ขัน้ ตอนที่ 4 จุดใช้งาน (ระบุในตารางอุปกรณ์หลัก) จะต้องปรับแต่งแรงดันให้เป็ นตามแรงดัน
ระบุใช้งาน และบันทึกอัตราการไหล (จาก FLOW METER)
o ขัน้ ตอนที่ 5 การทดสอบ และบันทึกผลการทางานของเครื่องสูบนา้ ดับเพลิงโดยอัตโนมัติ
o เมือ่ ทดสอบเสร็จ ให้เติมนา้ มันเต็ม 100 %
ข. ระบบท่อยืนและตูด้ บั เพลิงโดยการเปิ ดประตูนา้ ทดลองใช้งานสายฉีดดับเพลิงขนาด 1 1/2" FIRE HOSE, ขนาด 2 1/2"
HOSE VALVE ตามจุดต่าง ๆ บันทึกขัน้ ตอนลาดับการเริ่มและหยุดทางานของ JP, MFP
ค. ระบบท่อสปริงเกลอร์ ทัง้ ระบบท่อเปี ยกและท่อแห้งโดยการเปิ ด TEST VALVE ทีป่ รากฏในแบบระบบสปริงเกลอร์
บันทึกขัน้ ตอนลาดับการเริม่ และหยุดทางานของ JP, MFP
ง. ทดสอบสัญญาณเตือนต่าง ๆ ในระบบสปริงเกลอร์ ทุก ๆ จุดในระบบให้ทาการทดสอบและบันทึก ผลการทางานของ
รายการดังต่อไปนี้
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รายการทดสอบการรับประกันและการให้บริการการตรวจสอบและบารุงรักษา
ของอุปกรณ์งานระบบ
-

FLOOR CONTROL VALVE (WITH SUPERVISORY SWITCH), เปิ ด - ปิ ด การแสดงสถานะที่
SUPERVISORY PANEL
- FLOW SWITCH ทางานตาม FLOOR CONTROL VALVE การแสดงสถานะที่ SUPERVISORY
PANEL
- DRY PIPE CONTROL PANEL
จ. ให้ทดสอบด้วยกาลังอัดของนา้ ในระหว่างการติดตัง้ และภายหลังการติดตัง้ ระบบท่อ แล ้วรวมถึงการล้างท่อนา้ ภายหลัง
การติดตัง้ เครื่องสูบนา้ การทดสอบระบบท่อนา้ ให้ใช้นา้ คุณภาพมาตรฐานนา้ ดืม่ อัดเข้าไปในระบบท่อด้วยแรงดันไม่นอ้ ย
กว่า 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และให้คงทีเ่ ป็ นเวลาต่อเนื่องกันตลอด เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง แล ้วจึงทาการตรวจสอบหารอย
รัว่ ซึม หากพบการรัวซึ
่ มหรือเสียหายต้องรีบแก้ไขให้เรียบร้อย
ฉ. การล้างท่อให้ล ้างระบบท่อนา้ ทีต่ ดิ ตัง้ เสร็จเป็ นส่วนๆ โดยกาหนดให้มอี ตั ราการไหลของนา้ ตามทีก่ าหนด
อัตราการไหลของนา้ น้อยทีส่ ุดในการล้างท่อ ตามเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ
ขนาดท่อ (นิ้ว)
อัตราการไหล (GPM)
4
400
6
880
8
1,500
ท่อส่วนทีอ่ ยู่ระหว่างหัวรับนา้ ดับเพลิงและเช็ควาล์ว หลังการติดตัง้ จะต้องได้รบั การล้างท่อด้วยปริมาณนา้
ทีก่ าหนดก่อนการติดตัง้ หัวรับนา้ เข้ากับระบบท่อ
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รายการทดสอบการรับประกันและการให้บริการการตรวจสอบและบารุงรักษา
ของอุปกรณ์งานระบบ

ระบบปรับอากาศ
การทดสอบจะต้องทาในขณะทีม่ ผี ูค้ วบคุมงานหรือตัวแทนของผูว้ ่าจ้าง/เจ้าของโครงการร่วมอยู่ดว้ ย ผูร้ บั จ้างจะต้อง
จัดเวลาและเตรียมวิศวกรของผูร้ บั จ้างซึง่ จะเป็ นผูท้ ดสอบไว้ให้พร้อม ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นจากการทดสอบและปรับแต่งใด ๆ ก็
ตามให้อยู่ในความรับผิดชอบของผูร้ บั จ้างทัง้ สิ้น และการทดสอบให้นาหัวข้อการทดสอบของ ผูท้ ารายงานตรวจสอบอาคาร
เขียวมารวมอยู่ดว้ ย
ผูร้ บั จ้างจะต้องเสนอแบบฟอร์มเพือ่ Start-Up และทดสอบมาให้ผูค้ วบคุมงานอนุมตั กิ ่อนจะทาการทดสอบจริง
ก. การทดสอบอุปกรณ์
หมายถึงการทดสอบสมรรถนะ (Performance) ของอุปกรณ์ทต่ี ดิ ตัง้ ทัง้ หมดและจะต้องมีขอ้ มูลอย่างน้อยตามรายการ
ต่อไปนี้
1. เครื่องทานา้ เย็น
- วัน เวลา ทีท่ ดสอบ
- ยีห่ อ้ รุ่นและหมายเลขเครื่อง
- ขนาดทาความเย็น
- สารทาความเย็น
- ระบบ State
- Evaporator

-

o Evaporator Pressure
o Evaporator Temperature
o Entering / Leaving Water Pressure
o Water Pressure Drop
o Entering / Leaving Water Temperature
o Water Temperature Drop
o Water Flow Rate
Condenser

-

o Condenser Pressure
o Condenser Temperature
o Entering / Leaving Water Pressure
o Water Pressure Drop
o Entering / Leaving Water Temperature
o Water Temperature Drop
o Water Flow Rate
Compressor
o Make / Model
o Serial Number
o Suction Pressure / Temperature
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รายการทดสอบการรับประกันและการให้บริการการตรวจสอบและบารุงรักษา
ของอุปกรณ์งานระบบ

-

o Discharge Pressure / Temperature
o Oil Pressure / Temperature
o RPM
o Voltage
o Amperage
o KW Input
o Crankcase Heater Amp.
o Chilled Water Control Setting
o Low Pressure Cutout Setting
o High Pressure Cutout Setting
Refrigeration
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Oil Level Checked
Oil Failure Switch Differential
Refrigerat Level Checked
Relief Valve Setting
Unloader Set Point
% Cylinder Unloaded / % of Inlet Guide Vane
Purge Operation Checked
Bearing Temperature
Vane Position
Demand Limit
Low Temperature Cutout Setting

2. เครื่องสูบนา้
- วัน เวลา ทีท่ ดสอบ
- ยีห่ อ้ รุ่นและหมายเลขเครื่อง
- Serial Number
- Flow Rate / Head
- Pump RPM
- Impeller Diam.
- Motor Manufacturer / Frame
- Motor KW / RPM
- Volts / Phase / Hertz
- Full Load Amps / Service Factor
- Seal Type
- Pump – Off Pressure
- Discharge Pressure
SITE83 Co., Ltd.
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รายการทดสอบการรับประกันและการให้บริการการตรวจสอบและบารุงรักษา
ของอุปกรณ์งานระบบ
-

Suction Pressure
Final Dynamics Pressure
Final water Flow Rate
Voltage
Amperage
เครื่องแลกเปลีย่ นความร้อน
วัน เวลา ทีท่ ดสอบ
ยีห่ อ้ รุ่นและหมายเลขเครื่อง
Serial Number
Test Data
Primary Side

-

o Entering / Leaving Temperature
o Temp. Diff.
o Entering / Leaving Pressure
o Pressure Diff.
o Water Flow Rate
Secondary Side

o Entering / Leaving Temperature
o Temp. Diff.
o Entering / Leaving Pressure
o Pressure Diff.
o Water Flow Rate
o Control Set Point
o Exchanger Circuiting
3. พัดลมระบายอากาศ
- วัน เวลา ทีท่ ดสอบ
- ยีห่ อ้ รุ่นและหมายเลขเครื่อง
- Serial Number
- Delivery Air Flow Rate
- Air Operating Temperature
- Toxic / Non – Toxic Air
- Fan Type
- Fan RPM
- Static Pressure In / Out
- Total Static Pressure
SITE83 Co., Ltd.
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รายการทดสอบการรับประกันและการให้บริการการตรวจสอบและบารุงรักษา
ของอุปกรณ์งานระบบ
- Motor Manufacturer / Frame
- Motor KW / RPM
- Volts / Phase / Hertz
- Full Load Amps / Service Factor
- No. of Belts / Make / Size
4. เครื่องส่งลมเย็นชนิดใช้นา้ เย็น
- วัน เวลา ทีท่ ดสอบ
- ยีห่ อ้ รุ่นและหมายเลขเครื่อง
- Make / Model Number
- Serial Number
- Noise Rating
- Vibration Isolator

-

-

SITE83 Co., Ltd.

o Type of Isolator
o Deflection
Unit data
Total Air Flow Rate
Total Static Pressure
Fan RPM
Motor Voltage
Motor Amperage
Outside Air Flow Rate
Return Air Flow Rate
Motor Data
o Make / Frame
o KW. / RPM
o Volts / Phase / Hertz
o Full Load Amps
Discharge Static Pressure
Suction Static Pressure
For VAV Application
o Duct Static Pressure Point
o Variable Speed Drive
Manufacturer
Minimum Speed / Hertz
Maximum Speed / Hertz
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รายการทดสอบการรับประกันและการให้บริการการตรวจสอบและบารุงรักษา
ของอุปกรณ์งานระบบ
-

Class of IP
Cooling Coil Pressure Drop
Air Filter Pressure Drop
o Pre Filter
o Secondary Filter
o Final Filter
- Inlet Guide Vane Position
- Discharge Damper Position
- Outside Air Damper Position
- Return Air Damper Position
- Cooling Coil Data
o System No./ Coil No.
o Coil Type
o No. of Rows / Fins
o Manufacturer
o Face Area
o Air Quantity
o Air Velocity
o Air Pressure Drop
o Outside Air DB / WB
o Return Air DB / WB
o Entering Air DB / WB
o Leaving Air DB / WB
o Air Temperature Difference
o Chilled Water Flow Rate
o Water Pressure Drop Through Coil
o Entering Chilled Water Temperature
o Leaving Chilled Water Temperature
o Chilled Water Temperature Difference
ข. การทดสอบระบบ Stair Pressurizing
1. ทดสอบการทางานของพัดลมตามขัน้ ตอนของเรื่องพัดลมระบายอากาศ, พัดลมอัดอากาศ และพัดลมระบายควัน
2. เดินลงตามบันไดจากชัน้ บนสู่ชนั้ ล่าง และตรวจสอบการเปิ ดประตูแต่ละชัน้ ตรวจสอบกลอนของบานผลักประตู
3. กระตุน้ ให้พดั ลมเกิดการทางานโดยใช้ควันพ่นที่ Detector ทีท่ างเข้าประตูแต่ละชัน้ และพัดลมต้องทางาน
4. ขณะดาเนินการในขบวนการข้อ 3 ประตูทกุ บานต้องปิ ดสนิท หลังจากนัน้ ตรวจสอบ
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รายการทดสอบการรับประกันและการให้บริการการตรวจสอบและบารุงรักษา
ของอุปกรณ์งานระบบ
-

แรงปิ ดประตูทกุ บาน ถ้ามากเกินไปให้ปรับแต่งความเร็วลมทีผ่ ่านประตู โดยลองเปิ ดประตูพร้อม ๆ กัน
3 ชัน้ คือ ชัน้ บนสุดทีเ่ ปิ ดออกหลังคา, ชัน้ ล่างสุดทีเ่ ปิ ดออกภายนอกอาคาร และทีบ่ นั ไดชัน้ หนึ่งภายใน
อาคาร โดยความเร็วทีไ่ ด้ควรอยู่ในช่วง 0.5-1.25 เมตร/วินาที ปรับแต่งความเร็วลมให้ใกล้เคียงกัน โดย
ปรับ Volume Damper ทีห่ วั จ่ายลมภายใน Staircase
5. ทดสอบ Relief Damper โดยปิ ดประตูทกุ บานและปล่อยให้พดั ลมยังคงทางานต่อไปเมือ่ ถึง Set Point (50
ปาสคาล) ของ Pressure Switch
- Relief Damper ต้องเปิ ด วัดความเร็วลมทีผ่ ่าน Relief Damper เพือ่ หาปริมาณ Relief Air และปรับแต่งให้
เหมาะสม
- ทดสอบโดยตรวจสอบช่วงทางานของ Pressure Switch โดยเมือ่ ความดันลดลง Relief Damper ต้องปิ ด
สนิท
6. ทดสอบการทางานของ Smoke Detector แบบ Duct Type โดยใช้ควันพ่นทีท่ างดูดของพัดลม พัดลมต้องถูกตัด
การทางาน (ไม่หมุน)
7. ตรวจสอบระบบไฟฟ้ ากาลังและควบคุมต้องมาจากระบบจ่ายไฟสารองฉุกเฉิน
ค. การทดสอบระบบ Fire Service Lift Pressurizing
1. ทดสอบการทางานของพัดลมตามขัน้ ตอนของเรื่องพัดลมระบายอากาศ, พัดลมอัดอากาศ และพัดลมระบายควัน
2. ตรวจสอบโถงลิฟต์ทกุ ชัน้ โดย Relief Damper ทีท่ กุ ชัน้ ต้องปิ ด
3. กระตุน้ ให้พดั ลมเกิดการทางานโดยใช้ควันพ่นที่ Detector ทีท่ างเข้าประตูแต่ละชัน้ และพัดลมต้องทางาน
4. ขณะดาเนินการในขบวนการข้อ 3. ประตูโถงลิฟต์ทกุ บานต้องปิ ดสนิท หลังจากนัน้ ตรวจสอบ
5. แรงเปิ ดประตูเข้าโถงลิฟต์ทกุ บาน ถ้ามากเกินไปให้ปรับแต่ง
6. ความเร็วลมทีผ่ ่านประตูแต่ละชัน้ โดยอนุญาตให้ความเร็วลมทีผ่ ่านบานประตูอยู่ในช่วง 0.375-0.75 เมตร/วินาที
ปรับแต่งความเร็วลมให้ได้เท่ากันทีละชัน้ โดยปรับ Volume Damper ทีห่ วั จ่ายลมภายใน Lift Lobby Case
7. ปรับตัง้ การทางานของ Relief Damper โดยการปรับตัง้ ค่า Pressure Switch หรือปรับขนาดนา้ หนักทีใ่ ช้ถ่วง
Damper ให้ได้ค่าความดันแตกต่างระหว่างภายใน Lift Lobby และภายนอกไม่นอ้ ยกว่า 40 ปาสคาล
8. ทดสอบการทางานของ Smoke Detector แบบ Duct Type โดยใช้ควันพ่นทีท่ างดูดของพัดลม พัดลมต้องถูกตัด
การทางาน (ไม่หมุน)
9. ตรวจสอบระบบไฟฟ้ ากาลังและควบคุมต้องมาจากระบบจ่ายไฟสารองฉุกเฉิน
ง. การทดสอบระบบ Smoke Exhaust
1. ทดสอบการทางานของพัดลมตามขัน้ ตอนของเรื่องพัดลมระบายอากาศ, พัดลมอัดอากาศ และพัดลมระบายควัน
2. ตรวจสอบทางลมเข้า ปกติ Motor ต้องปิ ด Damper เมือ่ พัดลม เดิน Damper จะต้องเปิ ด
3. ตรวจสอบความรัว่ ซึมของ Make-up Damper
4. ตรวจสอบระบบไฟฟ้ ากาลังและควบคุมต้องมาจากระบบจ่ายไฟฉุกเฉิน
จ. การทดสอบระบบท่อนา้
1. ท่อนา้ ในระบบ ต้องได้รบั การทดสอบความดันด้วยนา้ ตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในข้อกาหนดการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้
ในการทดสอบ อยู่ในความรับผิดชอบของผูร้ บั จ้าง
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2. การทดสอบอาจทาเป็ นช่วง ๆ ได้ ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั การพิจารณาและอนุมตั ขิ องผูค้ วบคุมงาน
3. การทดสอบความดันใช้วธิ เี ติมนา้ ให้เต็มท่อส่วนทีต่ อ้ งการทดสอบ แล้วอัดความดันให้สูงขึ้นจนถึงความดันทีร่ ะบุไว้
การทดสอบต้องกระทาขณะทีผ่ ูค้ วบคุมงานร่วมรูเ้ ห็นอยู่ดว้ ย
4. ท่อ Schedule 40 หรือ Standard Weight ต้องทดสอบความดันไม่นอ้ ยกว่า 1.5 เท่าของความดันสูงสุดขณะใช้
งานแต่ไม่นอ้ ยกว่า 1,034 กิโลปาสคาล (150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) และรักษาความดันไว้ไม่นอ้ ยกว่า 24 ชัวโมง
่
5. ท่อนา้ ทิ้งต้องได้รบั การทดสอบความดันไม่นอ้ ยกว่าความสูงของนา้ 3 เมตร (10 ฟุต) และรักษาความดันไว้ไม่นอ้ ย
กว่า 1 ชัว่ โมง
6. หากความดันลดลงเกินกว่า 5 เปอร์เซ็นต์ภายในเวลาทีก่ าหนดข้างต้น ต้องหารอยรัว่ และซ่อมแซมแล ้วทดสอบใหม่
จนได้ผลเป็ นทีน่ ่าพอใจ
7. รอยรัว่ ทีข่ อ้ ต่อเกลียวต้องเปลีย่ นข้อต่อและเทปพันเกลียวใหม่ รอยรัว่ ทีร่ อยเชื่อมต้องตัดออกแลว้ เชื่อมใหม่
8. อุปกรณ์ทบ่ี อบบางหรือไม่สามารถทนความดันขณะทดสอบได้ ต้องถอดออกก่อนการทดสอบ
ฉ. การทาความสะอาดระบบท่อนา้
1. ท่อทีเ่ ก็บไว้ในบริเวณหน่วยงาน ต้องได้รบั การป้ องกันฝุ่น สิง่ สกปรกและสนิม โดยเก็บรักษาท่อสูงจากพื้นและปิ ด
ปลายท่อทัง้ สองด้าน
2. ระหว่างการติดตัง้ ท่อ วาล์ว ข้อต่อ ต้องทาความสะอาดโดยไล่สง่ิ สกปรกภายในออกให้หมด
3. หลังการติดตัง้ และทดสอบความดันของทัง้ ระบบเสร็จเรียบร้อยแล ้ว ให้เติมนา้ จนเต็มและถ่ายนา้ ทิ้งจนหมดอย่าง
น้อยสองครัง้ และเติมนา้ ใหม่พร้อมทัง้ เดินเครื่องสูบนา้ ให้นา้ หมุนเวียนในระบบ หลังจากนัน้ ถ่ายนา้ ทิ้งจนนา้ ทีถ่ ่าย
ทิ้งใสสะอาดเมือ่ ดูดว้ ยตาเปล่า
ช. การปรับปริมาณนา้
1. ภายหลังการติดตัง้ และทดสอบระบบท่อนา้ เสร็จเรียบร้อยแล ้ว ก่อนส่งมอบงาน ผูร้ บั จ้างต้องทาการปรับแต่งปริมาณ
การไหลของนา้ ในระบบ และทีเ่ ครื่องทุกชุดให้ได้ปริมาณนา้ ตามต้องการอยู่ในช่วงทีไ่ ม่ตา่ กว่าค่าทีไ่ ด้ทาการออกแบบ
ไว้ทร่ี ะบุไว้ในแบบและรายการอุปกรณ์
2. การปรับปริมาณนา้ จากเครื่องสูบนา้ ให้วดั จากผลต่างของความดันนา้ เข้า-ออก และเทียบกับ Pump Curve ของ
ผูผ้ ลิต
3. วาล์วปรับปริมาณนา้ หลังจากปรับแต่งครัง้ สุดท้ายแล้วต้องทาเครื่องหมายแสดงตาแหน่งทีแ่ น่นอนทุกตัว
4. ออริฟิส หรือ Flow Meter ทีร่ ะบุในแบบและรายการอุปกรณ์ ต้องติดตัง้ ตามคาแนะนาของผูผ้ ลิต
ซ. การทดสอบและปรับปริมาณลม
1. ภายหลังการติดตัง้ ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศเสร็จเรียบร้อยก่อนการส่งมอบงาน ต้องได้รบั การทดสอบ
และปรับแต่งปริมาณลมให้ได้ตามต้องการ ปริมาณลมทีห่ น้ากากจ่ายลมต้องปรับแต่งให้อยู่ไม่ตา่ กว่าค่าทีร่ ะบุไว้ใน
แบบและตารางอุปกรณ์
2. การวัดปริมาณลมในท่อเมนและท่อแยกทีส่ าคัญ ให้ใช้วธิ ี Traverse โดยใช้ Pilot Tube ช่องเปิ ดสาหรับสอบ Pilot
Tube ต้องมีปลั ๊กอุดกันรัว่ ทุกจุดหลังจากการปรับแต่งเสร็จเรียบร้อยแล ้ว
3. การปรับปริมาณลมทีอ่ อกจากเครื่องปรับอากาศให้ใช้วธิ ปี รับรอบพัดลม ปริมาณลมท่อแยกให้ปรับที่ Volume
Damper หรือ Splitter Damper หลังจากปรับแต่ง Damper แล ้วต้องทาเครื่องหมายแสดงตาแหน่งทีแ่ น่นอนทุก
ๆ แห่ง
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3.1 เครื่องมือวัดทีจ่ าเป็ นต้องจัดหาเพือ่ การปรับแต่งการกระจายลม ให้มไี ม่นอ้ ยกว่าตามกาหนดต่อไปนี้
- MANOMETER
- PITOT TUBE
- TACHOMETER
- CLAMP-ON AMPMETER
- ANEMOMETER
- THERMOMETER
3.2 รายงานผลการตรวจวัด ให้มรี ายละเอียดไม่นอ้ ยกว่า ดังต่อไปนี้
- ปริมาณลมทัง้ หมด
- ความดันสถิต
- กาลังมอเตอร์
- ปริมาณอากาศบริสุทธิ์
- ปริมาณอากาศทีร่ ะบายออก
- รอบของพัดลม
- ชื่อบริษทั ผูผ้ ลิตอุปกรณ์ทงั้ หมด
- ขนาดและรุ่นของอุปกรณ์
- การจัดเครื่องปรับอากาศ
- CLASS ของพัดลม
- NAME PLATE ของมอเตอร์
- ชนิดและจานวนของ PULLEY สายพาน ลูกปื น
- ชนิดของเพลาขับ
- ระบบการกรองอากาศ
- ความเร็วของลมทีไ่ หลผ่าน COOLING COIL
3.3 การตรวจวัดระดับของเสียงและความสันสะเทื
่ อนของอุปกรณ์
- วิธกี ารตรวจวัดระดับของเสียงและความสันสะเทื
่ อนของอุปกรณ์ในขณะทีม่ สี ภาพการใช้งานจริงให้
เป็ นไปตามข้อแนะนาของ ASHRAE STANDARD APPLICATION 1991
- เครื่องมือวัดทีใ่ ช้ในการตรวจวัดค่าให้ใช้ SOUND LEVEL METER, VIBRATION METER และ
อืน่ ๆ ทีจ่ าเป็ น
- ผลของการตรวจวัดให้รายงานเป็ นค่า SOUND LEVEL และ DEFLECTION
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หมวดที่ 3 รายการรับประกัน และ การให้บริการตรวจสอบและบารุงรักษา
3001

การรับประกัน
ก. ผูร้ บั จ้างต้องรับประกันคุณภาพและสมรรถนะของอุปกรณ์ และเครื่องต่าง ๆ ภายในระยะเวลาตามทีร่ ะบุในตาราง
นับจากวันทีม่ กี ารลงนามในเอกสารรับมอบงานแล้ว ถ้าไม่มรี ะบุไว้ให้หมายถึงต้องมีการรับประกันคุณภาพและ
สมรรถนะของอุปกรณ์ 2 ปี นับจากวันทีม่ กี ารลงนามในเอกสารรับมอบงานแล ้ว
ข. อุปกรณ์ใดทีม่ รี ะยะรับประกันเกิน 2 ปี ให้เป็ นการรับประกันโดยผูผ้ ลิตหรือผูข้ าย
ค. ภายในช่วงเวลาดังกล่าวหากเครื่องและอุปกรณ์เสียหายหรือเสือ่ มคุณภาพอันเนื่องจากโรงงานผลิต หรือฝี มอื การ
ติดตัง้ ทีไ่ ม่ได้ตามมาตรฐาน ผูร้ บั จ้างต้องดาเนินการเปลีย่ นหรือแก้ไข ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีเช่นเดิมโดยทันที
และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทัง้ หมด ถ้าเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สนิ ของผูว้ ่าจ้างอันเนื่องจากข้อบกพร่องของงาน
ของผูร้ บั จ้าง ให้ผูร้ บั จ้างรับผิดชอบต่อความเสียหายอันพึงมีนนั้ ทัง้ หมด หากผูร้ บั จ้างไม่เริ่มแก้ไขนับแต่วนั ทีห่ นังสือ
แจ้งจากผูว้ ่าจ้างแล้วภายใน 7 วัน และดาเนินการให้เสร็จเรียบร้อยในระยะเวลาทีเ่ หมาะสม ผูว้ ่าจ้างสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะ
จัดหาผูอ้ น่ื มาดาเนินการเอง และคิดค่าใช้จ่ายทัง้ หมดจากผูร้ บั จ้าง
ง. ในช่วงเวลารับประกัน 2 ปี ถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินทีม่ ผี ลต่อการเปิ ดใช้อาคาร ผูร้ บั จ้างจะต้องเข้ามาจัดการให้
อาคารสามารถใช้งานได้ภายใน 24 ชม
จ. ผูร้ บั จ้างจะต้องรับประกันเปลีย่ น และ/หรือแก้ไขวัสดุอปุ กรณ์และงานท่อทัง้ หมดรวมทัง้ ข้อผิดพลาด ซึง่ ผูว้ ่าจ้าง
ตรวจพบไม่ว่าก่อนหรือหลังจากการตรวจรับงาน
ฉ. สาหรับหลอดไฟ ผูร้ บั จ้างจะต้องมีการเปลีย่ นภายใน 24 ชัว่ โมง
ช. การรับประกันจะเริ่มนับจากวันทีผ่ ูร้ บั จ้างมอบงาน

3002

การให้บริการตรวจสอบและบารุงรักษา
ก. ผูร้ บั จ้างต้องจัดเตรียมช่างผูช้ านาญมาทาการตรวจสอบ ซ่อมแซมและบารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้อยู่ใน
สภาพใช้งานได้ดเี ป็ นประจาตามทีร่ ะบุในตาราง ตลอดระยะเวลารับประกัน หลังจากรับมอบงานแล้ว ถ้าไม่มรี ะบุไว้
ผูว้ ่าจ้างสามารถแจ้งรอขอให้ผูร้ บั จ้างสามารถทาการตรวจสอบและบารุงรักษา ในตลอดระยะเวลารับประกันได้
ข. ผูร้ บั จ้างต้องจัดทารายงานผลการตรวจสอบและบารุงรักษา ซ่อมแซมและบารุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ เสนอ
ต่อผูว้ ่าจ้างภายใน 7 วันนับจากวันทีต่ รวจสอบและบารุงรักษาทุกครัง้
ค. ผูร้ บั จ้างจะต้องมีตวั แทนของผูร้ บั จ้างมาประจาโครงการ โดยมาอยู่ประจาในช่วงเวลาทาการของโครงการ เพือ่ สอนผู ้
ว่าจ้างในทุกระบบเป็ นเวลาอย่างน้อย 5 เดือน หลังจากลงนามในเอกสารรับมอบงาน โดยตัวแทนจะต้องมีความ
ชานาญในระบบนัน้ ๆ
ง. การตรวจสอบและบารุงรักษาให้ใช้ตามคาแนะนาของผลิตภัณฑ์เป็ นสาคัญ
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ของอุปกรณ์งานระบบ

3003 รายการรับประกัน และ การให้บริการการตรวจสอบและบารุงรักษาของอุปกรณ์งานระบบสาหรับสาหรับระบบ
ไฟฟ้ า
รายการที่

รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์

1

TRANSFORMER

รับประกัน 2 ปี
Maintenance: ทุก 6 เดือน

2

GENERATOR SET

รับประกัน 2 ปี
Maintenance: ทุก 6 เดือน

3

HV SWITCH GEAR

รับประกัน 2 ปี
Maintenance: ทุก 6 เดือน

4
5

MAIN DISTRIBUTION BOARD
Type Tested Assembly

รับประกัน 2 ปี
Maintenance: ทุก 1 ปี

SUB DISTRIBUTION BOARD

รับประกัน 2 ปี
Maintenance: ทุก 1 ปี

6

ATS

รับประกัน 2 ปี
Maintenance: ทุก 1 ปี

7

CAPACITOR FOR PF. REGULATION

รับประกัน 2 ปี
Maintenance: ทุก 1 ปี

8

Digital Multi Meter Unit/RMS

รับประกัน 2 ปี
Maintenance ทุก 1 ปี

9

BUSDUCT

รับประกัน 2 ปี
Maintenance ทุก 1 ปี

10

หลอดไฟ

LED รับประกัน รับประกัน 30,000 ชม.
Fluorescent รับประกัน 10,000 ชม.

11

EMERGENCY LIGHT, EXIT SIGN

รับประกัน 2 ปี
Maintenance: ทุก 6 เดือน

12

FIRE ALARM SYSTEM

รับประกัน 2 ปี
Maintenance: ทุก 6 เดือน

13

SITE83 Co., Ltd.

MDF AND TELEPHONE TERMINAL

รับประกัน 2 ปี
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BLOCK H

รายการทดสอบการรับประกันและการให้บริการการตรวจสอบและบารุงรักษา
ของอุปกรณ์งานระบบ

รายการที่

รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์

14

PABX

รับประกัน 2 ปี
Maintenance: ทุก 6 เดือน

16

ACCESS CONTROL

รับประกัน 2 ปี
Maintenance: ทุก 6 เดือน

17

CCTV

รับประกัน 2 ปี
Maintenance: ทุก 6 เดือน

18

PUBLIC ADDRESS SYSTEM

รับประกัน 2 ปี
Maintenance: ทุก 6 เดือน

19

UPS

รับประกัน 2 ปี
Maintenance: ทุก 6 เดือน

20

BMS/BAS

รับประกัน 2 ปี
Maintenance: ทุก 6 เดือน

SITE83 Co., Ltd.
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BLOCK H

รายการทดสอบการรับประกันและการให้บริการการตรวจสอบและบารุงรักษา
ของอุปกรณ์งานระบบ

3004 รายการรับประกัน และ การให้บริการการตรวจสอบและบารุงรักษาของอุปกรณ์งานระบบสาหรับสาหรับระบบ
สุขาภิบาล
รายการที่

รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์

1

Constant Pressure Pump

รับประกัน 2 ปี
Maintenance: ทุก 6 เดือน

2

Water Supply Pump

รับประกัน 2 ปี
Maintenance: ทุก 6 เดือน

3

Cold Water Pipe PPR

รับประกันการติดตัง้ 2 ปี

4

PVC Pipe (Class 8.5, 13.5)

รับประกันการติดตัง้ 2 ปี

5

HDPE Pipe

รับประกันการติดตัง้ 2 ปี

6

Galvanized Steel Pipe

รับประกันการติดตัง้ 2 ปี

7

Submersible Sewage Pump

รับประกัน 2 ปี
Maintenance: ทุก 6 เดือน

8

Sludge Circulating Pump (Submersible)

รับประกัน 2 ปี
Maintenance: ทุก 6 เดือน

9

Sludge Pump (Positive Displacement)

รับประกัน 2 ปี
Maintenance: ทุก 6 เดือน

10

Sludge Transfer Pump

รับประกัน 2 ปี
Maintenance: ทุก 6 เดือน

11

Effluent Pump (Submersible)

รับประกัน 2 ปี
Maintenance: ทุก 6 เดือน

12

Submersible Aerator

รับประกัน 2 ปี
Maintenance: ทุก 6 เดือน

13

Submersible Ejector

รับประกัน 2 ปี
Maintenance: ทุก 6 เดือน

14

SITE83 Co., Ltd.

ถังบาบัดสาเร็จรูป

รับประกัน 5 ปี
Maintenance: ทุก 1 ปี
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BLOCK H

รายการทดสอบการรับประกันและการให้บริการการตรวจสอบและบารุงรักษา
ของอุปกรณ์งานระบบ

3005 รายการรับประกัน และ การให้บริการการตรวจสอบและบารุงรักษาของอุปกรณ์งานระบบสาหรับสาหรับระบบ
ดับเพลิง
รายการที่

รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์

1

Fire Pump

2

Diesel Engine

3

Jockey Pump

4
5
6
7

Black Steel Pipe Sch. 40 Seam (ASTM A53 Grade A)
Galvanized Steel Pipe Class B
High Density Polyethylene
Portable Extinguisher

รับประกัน 2 ปี
Maintenance: ทุก 6 เดือน
รับประกัน 2 ปี
Maintenance: ทุก 6 เดือน
รับประกัน 2 ปี
Maintenance: ทุก 6 เดือน
รับประกันการติดตัง้ 2 ปี
รับประกันการติดตัง้ 2 ปี
รับประกันการติดตัง้ 2 ปี
รับประกัน 5 ปี
Maintenance: ทุก 1 ปี

8

Battery

9

Battery Charger

SITE83 Co., Ltd.

รับประกัน 2 ปี
Maintenance: ทุก 1 ปี
รับประกัน 2 ปี
Maintenance: ทุก 1 ปี
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BLOCK H

3006

รายการทดสอบการรับประกันและการให้บริการการตรวจสอบและบารุงรักษา
ของอุปกรณ์งานระบบ

รายการรับประกัน และ การให้บริการการตรวจสอบและบารุงรักษาของอุปกรณ์งานระบบ
สาหรับสาหรับระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
รายการที่

รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์

1

Water Chiller

2

Air Handling Unit, Fan Coil Unit

3

Pumps

4

Centrifugal Fan

รับประกัน 2 ปี
Maintenance: ทุก 6 เดือน
รับประกัน 2 ปี
Maintenance: ล้างใหญ่ทกุ 6 เดือน
Maintenance: ล้างย่อยทุก 2 เดือน
รับประกัน 2 ปี
Maintenance: ทุก 6 เดือน
รับประกัน 2 ปี
Maintenance: ทุก 6 เดือน

5

Propeller Fan

6

Axial Flow Fan

7

Ceiling Fan

8
9
10
11

Galvanized Steel Pipe
PVC Pipe
Copper Tube
Expansion Tank (Closed Type)

12

Variable Speed Controller

13

Ozone Water System

14

Chiller Management System (CMS)

15
16

SITE83 Co., Ltd.

Pressure Independent Control Valves PICV
Outdoor Air Unit

รับประกัน 2 ปี
Maintenance: ทุก 6 เดือน
รับประกัน 2 ปี
Maintenance: ทุก 6 เดือน
รับประกัน 2 ปี
Maintenance: ทุก 6 เดือน
รับประกันการติดตัง้ 2 ปี
รับประกันการติดตัง้ 2 ปี
รับประกันการติดตัง้ 2 ปี
รับประกัน 2 ปี
Maintenance: ทุก 1 ปี
รับประกัน 5 ปี
Maintenance: ทุก 6 เดือน
รับประกัน 2 ปี
Maintenance: ทุก 6 เดือน
รับประกัน 5 ปี
Maintenance: ทุก 6 เดือน
รับประกัน 5 ปี
Maintenance: ทุก 6 เดือน
รับประกัน 2 ปี
Maintenance: ทุก 2 เดือน
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BLOCK H

รายการทดสอบการรับประกันและการให้บริการการตรวจสอบและบารุงรักษา
ของอุปกรณ์งานระบบ

3007 รายการรับประกัน และ การให้บริการการตรวจสอบและบารุงรักษาของอุปกรณ์งานระบบสาหรับสาหรับระบบ
ก๊าซหุงต้ม
รายการที่

รายละเอียด

ผลิตภัณฑ์

1

LPG PRESSURE REGULATING VALVE

รับประกัน 2 ปี
Maintenance: ทุก 6 เดือน

2

Gas Detector (Explosion Proof)

รับประกัน 2 ปี
Maintenance: ทุก 6 เดือน

3

Gas Detector (Home Use Type)

รับประกัน 2 ปี
Maintenance: ทุก 6 เดือน

4

Valve for LPG system

รับประกัน 2 ปี
Maintenance: ทุก 6 เดือน
รับประกัน 2 ปี

5
LPG Gas Meter

Maintenance: ทุก 6 เดือน
6

LPG Vaporizer

รับประกัน 2 ปี
Maintenance: ทุก 6 เดือน

7

SITE83 Co., Ltd.

Carbon Steel, API 5L, Grade-B, Seamless, Schedule 40

รับประกันการติดตัง้ 2 ปี
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BLOCK H

รายการทดสอบการรับประกันและการให้บริการการตรวจสอบและบารุงรักษา
ของอุปกรณ์งานระบบ

หมวดที่ 4 SPARE PART
4001

อุปกรณ์ SPARE PART สาหรับโครงการ
ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ SPARE PART ให้แก่เจ้าของดังนี้
ก. รายการ SPARE PART ของอุปกรณ์ระบบ GENERATOR
-

TOOL SET
BATTERY CHARGER
ไส้กรองอากาศ

1 ชุด
1 ชุด
4 ชุด

ข. อุปกรณ์สวิตช์ และ OUTLET ทุกชนิด อย่างละ 20 ชุด และ QUICK CONNECT โทรศัพท์ 2 ชุด
ค. โคมไฟ+หลอดไฟ
a. ถ้าเป็ นในอาคาร ให้ Spare เตรียมหลอดไฟชนิดละ 12 ชุด
b. นอกอาคารให้ Spare เตรียมหลอดไฟ 2 ชุด โคมไฟภายนอก 2 ชุด
ง. SMOKE และ HEAT DETECTOR และ MANUAL จานวนอย่างละ 12 ชุด
จ. CEILING LOUD SPEAKER จานวน 6 ชุด
ฉ. LOW VOLTAGE FUSE และ PILOT LAMP จานวน 12 ชุด
ช. CB 1P 16A ,20A,32A อย่างละ 12 ชุด
ซ. หัวสปริงเกอร์ จานวน 5% จากปริมาณหัวทัง้ โครงการ

SITE83 Co., Ltd.
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