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ข้อกาํหนดขอบเขตของงาน (Employer Requirement) 
งานเปลี"ยน Aluminum Bus Duct เป็นชนิดสายไฟ  

 
/.ความเป็นมา (Introduction) 

 สืบเนื�องจากเหตุการณ์เมื�อวันที� 30 กรกฎาคม 	*+, หม้อแปลงไฟฟ้า Tag No. ���TF0� ที�
สถานีจ่ายนํ ;าคลองโยง เกิดการระเบิดที� Aluminum Bus Duct ตรงบริเวณจุดต่อเข้าอาคาร Switch 
Room BP1 ตรวจสอบพบจุดต่อเข้าอาคาร Switch Room มีรอยการช๊อตอย่างรุนแรง สาเหตเุนื�องจาก 
พื ;นทรุดจนทําให้ Support Aluminum Bus Duct ไม่สามารถมารถรับนํ ;าหนักได้และ Aluminum Bus 
Duct เกิดการชํารุดส่งผลให้มีความชื ;นเข้า Aluminum Bus Duct จนทําให้เกิดการลัดวงจรของไฟฟ้า
และเกิดการระเบดิของ Aluminum Bus Duct จนไมส่ามารถใช้งานได้ 
 ปัจจบุนัที�สถานีจา่ยนํ ;าคลองโยงยงัใช้งาน Aluminum Bus Duct เป็นตวันําแรงดนัไฟฟ้าจํานวน
ทั ;งหมด 3 ชดุ สามารถใช้งานได้จํานวน 2 ชดุ และชํารุดไมส่ามารถใช้งานได้จํานวน 1 ชดุ สง่ให้สามารถ
เดนิเครื�องสบูสง่นํ ;าประปาได้จํานวน 2 เครื�อง 
 เพื�อแป็นการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดเหตการณ์ดังกล่าวทางแผนกจึงวิเคราะห์ Hazard 
Identification เหตกุารณ์ Aluminum Bus Duct หม้อแปลงไฟฟ้าเกิดการระเบิดไม่สามารถใช้งานปั ;มได้
และใสวิ่ธีป้องกนัไมใ่ห้เกิดเหตกุารณ์ Barrier คือ เปลี�ยน Aluminum Bus Duct เป็นชนิดสายไฟ 
 ดงันั ;นทางแผนกซ่อมบํารุงจึงเห็นควรจัดจ้างผู้ รับจ้างที�มีความชํานาญเข้าดําเนินการเปลี�ยน 
Aluminum Bus Duct เป็นชนิดสายไฟ ของหม้อแปลงไฟฟ้าที�สถานีเพิ�มแรงดันกระทุ่มแบนให้มี
ประสิทธิภาพในการใช้งานและป้องกนัไมใ่ห้เกิดเหตกุารณ์ตาม Incident ดงักลา่ว 

6. วัตถุประสงค์ของงานซ่อมแซม (Objective of the Maintenance) 
	.�   วตัถปุระสงค์ 

- เพื�อป้องกันไม่ให้เครื�องจักรอุปกรณ์หม้อแปลงไฟฟ้าชํารุดด้วยปัจจัยภายนอกทีไม่สามารถ
ควบคมุได้และมีอายกุารใช้งานที�คุ้มคา่ยาวนาน 

 
	.	   แนวความคดิ 

จัดจ้างผู้ รับจ้างที� มีความเชี�ยวชาญ ให้เปลี�ยน Aluminum Bus Duct เป็นชนิดสายไฟ เพื�อ
ป้องกนัไมใ่ห้เครื�องจกัรอปุกรณ์หม้อแปลงไฟฟ้าชํารุดฉกุเฉิน มีอายกุารใช้งานที�คุ้มคา่และยาวนาน 

 	.�   คณุสมบตัขิองผู้ รับจ้าง 
	.�.� ต้องเป็นผู้ มีอาชีพรับจ้างในงานตามประกาศสอบราคาจ้าง และต้องไม่เป็นผู้ ที�ถูกระบุ

ชื�อไว้ในบญัชีรายชื�อผู้ ทิ ;ง งานของหน่วยงานราชการและของบริษัท ทีทีดบับลิว จํากัด 
(มหาชน) ซึ�งได้แจ้งเวียนชื�อแล้ว 
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2.3.2 ต้องไมเ่ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคารายอื�น ณ วนัประกาศสอบราคาครั ;ง
นี ;เป็นต้นไป หรือต้องไม่เป็นผู้กระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็น
ธรรมในการดําเนินการสอบราคาครั ;ง นี ; 

	.�.� ต้องไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิmหรือความคุ้มกัน ซึ�งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ ;น ศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้ เสนอราคาได้มีคําสั�งให้สละสิทธิmความคุ้มกนัเชน่ว่านั ;น 

	.�.p ต้องเป็นผู้ รับจ้างที�บริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) ขึ ;น ทะเบียนผู้ มีคุณสมบัติ
เบื ;องต้นไว้ (Vendor List) หรือได้รับเชิญจากบริษัท ทีทีดบับลิว จํากดั (มหาชน) ให้เข้า
เสนอราคาในครั ;ง นี ; 

	.�.* ต้องเป็นผู้ รับจ้างที�มีความชํานาญในการปรับปรุงแก้ไขเปลี�ยน Aluminium Bus Duct 
เป็นสายไฟของหม้อแปลงไฟฟ้า และมีประวตั ิReference  

	.�.+ ผู้ รับจ้างจะต้องไมเ่หมาชว่งงานตอ่ให้ผู้ รับจ้างรายอื�น 
 	.4   ความสําเร็จของโครงการ 

เครื�องจกัรอปุกรณ์หม้อแปลงไฟฟ้ามีความพร้อมตอ่การใช้งานสงูสดุและสามารถทํางานได้เตม็
ประสิทธิภาพโดยผลการทดสอบให้เป็นไปตามเกณฑ์ยอมรับดงัข้อ p 

H. รายละเอียดขอบเขตงาน (Description of Works)  
 3.1 ลกัษณะงานและความต้องการ 

ดําเนินการเปลี�ยน Aluminum Bus Duct เป็นชนิดสายไฟ จํานวน � เครื�อง ดงันี ; 
 

โรงผลิตนํ� าประปาบางเลน  Tag No. ขนาด แรงดนั ยี�หอ้ จาํนวน 

Transformer )))TF01 -750KVA --KV/744V QTC 1 

Transformer )))TF02 -750KVA --KV/744V QTC 1 

Transformer ))1TF03 900KVA --KV/444V QTC 1 

 
�.	 ขอบเขตงานที�ต้องดําเนินการ 

 3.2.1ผู้ รับจ้างจะต้องสํารวจปริมาณอปุกรณ์ในพื ;นที�จริงเพื�อจดัหาเครื�องมือและอปุกรณ์ใช้ในการ
เปลี�ยน Aluminum Bus Duct เป็นชนิดสายไฟ 

�.	.	 ตรวจสอบอปุกรณ์ที�ต้องปรับปรุงแก้ไขก่อนการเสนอราคา 
3.2.3 หลังจากผู้ รับจ้างได้ดําเนินการเปลี�ยน Aluminum Bus Duct เป็นชนิดสายไฟแล้วเสร็จผู้

รับจ้างจะต้องอยูร่่วมทดสอบการทํางานจนกวา่อปุกรณ์ทั ;งหมดทํางานได้ตามปกต ิ
 3.2.4 ระบุระยะเวลารับประกันคุณภาพงาน (ไม่น้อยกว่า � ปีนับจากเปลี�ยน Aluminum Bus 

Duct เป็นชนิดสายไฟ แล้วเสร็จ 
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3.2.5 ผู้ รับจ้างทกุรายต้องเข้ารับการชี ;แจงข้อกําหนดของงานโดยพร้อมเพรียงกนั 
           �.� การเสนอราคา 

ผู้ รับจ้างจะต้องเสนอราคางานบริการเปลี�ยน Aluminum Bus Duct เป็นชนิดสายไฟ จํานวน 3 
เครื�อง รายละเอียดดงันี ; 

3.3.1 หม้อแปลงไฟฟ้า 1�1TF01 ขนาด 	�50 kVA 
 Cable ladder 

- Cable ladder y00*100*3000 mm. หนา2.0 mm. 
- Cable cover y00*3000 mm. 
- 90 Horizontal bend y00*100 mm.+ cover 
- 90 Internal riser   y00*100 mm.+ cover 
- 90 External riser   y,0*100 mm.+ cover 
- Vertical adjustable y00*100 mm.+nut 
- Straight connector   y00*100 mm.+ nut 
- Hanger support/ clamp   y00*100 mm.+ nut 

Copper wire 
- Copper wire CV-ฉนวน PE (black) 1k V ขนาด 500 sq.mm. L1 L2 L3 
- Copper wire CV-ฉนวน PE (black) 1k V ขนาด 240 sq.mm. N 
- Copper wire CV-ฉนวน PE (green) 600V ขนาด 185 sq.mm. G 

Cable lugs/Cable gland 
- Cable lugs (copper tube) ขนาด 500-14 mm. 
- Cable lugs (copper tube) ขนาด 	p0-14 mm. 
- Cable lugs (copper tube) ขนาด ��*-14 mm. 
- ปลอกหุ้มสาย ขนาด 500 มม.  สีแดง 
- ปลอกหุ้มสาย ขนาด 500 มม.  สีเหลือง 
- ปลอกหุ้มสาย ขนาด 500 มม.  สีนํ ;าเงิน 
- ปลอกหุ้มสาย ขนาด 240 มม.  สีขาว 
- ปลอกหุ้มสาย ขนาด 185 มม.  สีเขียว 
- Cable gland (stainless 304) ขนาด 500 mm. 
- Cable gland (stainless 304) ขนาด 240 mm. 
- Cable gland (stainless 304) ขนาด 185 mm. 
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3.3.2 หม้อแปลงไฟฟ้า 1�1TF02 ขนาด 	750 kVA 
Cable ladder 

- Cable ladder 900*100*3000 mm. หนา2.0 mm. 
- Cable cover 900*3000 mm. 
- 90 Horizontal bend 900*100 mm.+ cover 
- 90 Internal riser   900*100 mm.+ cover 
- 90 External riser   900*100 mm.+ cover 
- Vertical adjustable 900*100 mm.+nut 
- Straight connector   900*100 mm.+ nut 
- Hanger support/ clamp   900*100 mm.+ nut 

Copper wire 
- Copper wire CV-ฉนวน PE (black) 1k V ขนาด 500 sq.mm. L1 L2 L3 
- Copper wire CV-ฉนวน PE (black) 1k V ขนาด 240 sq.mm. N 
- Copper wire CV-ฉนวน PE (green) 600V ขนาด 185 sq.mm. G 

Cable lugs/Cable gland 
- Cable lugs (copper tube) ขนาด 500-14 mm. 
- Cable lugs (copper tube) ขนาด 	p0-14 mm. 
- Cable lugs (copper tube) ขนาด ��*-14 mm. 
- ปลอกหุ้มสาย ขนาด 500 มม.  สีแดง 
- ปลอกหุ้มสาย ขนาด 500 มม.  สีเหลือง 
- ปลอกหุ้มสาย ขนาด 500 มม.  สีนํ ;าเงิน 
- ปลอกหุ้มสาย ขนาด 	p, มม.  สีขาว 
- ปลอกหุ้มสาย ขนาด ��* มม.  สีเขียว 
- Cable gland (stainless 304) ขนาด *00 มม. 
- Cable gland (stainless 304) ขนาด 	p0 มม. 
- Cable gland (stainless 304) ขนาด ��* มม. 

3.3.3 หม้อแปลงไฟฟ้า 1�1TF0� ขนาด *,0 kVA 
 Cable ladder 

- Cable ladder �00*100*3000 mm. หนา2.0 mm. 
- Cable cover �00*3000 mm. 
- 90 Horizontal bend �00*100 mm.+ cover 
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- 90 Internal riser   �00*100 mm.+ cover 
- 90 External riser   �00*100 mm.+ cover 
- Vertical adjustable �00*100 mm.+nut 
- Straight connector   �00*100 mm.+ nut 
- Hanger support/ clamp   �00*100 mm.+ nut 

Copper wire 
- Copper wire CV-ฉนวน PE (black) 1k V ขนาด 240 sq.mm. L1 L2 L3 
- Copper wire CV-ฉนวน PE (black) 1k V ขนาด 240 sq.mm. N 
- Copper wire CV-ฉนวน PE (green) 600V ขนาด ��* sq.mm. G 

Cable lugs/Cable gland 
- Cable lugs (copper tube) ขนาด 240-14 mm. 
- ปลอกหุ้มสาย ขนาด 240 มม.  สีแดง 
- ปลอกหุ้มสาย ขนาด 240 มม.  สีเหลือง 
- ปลอกหุ้มสาย ขนาด 240 มม.  สีนํ ;าเงิน 
- ปลอกหุ้มสาย ขนาด 240 มม.  สีขาว 
- ปลอกหุ้มสาย ขนาด 240 มม.  สีเขียว 
- Cable gland (stainless 304) ขนาด 240 มม. 

3.3.3 งานตดิตั ;ง 
Support 

- เหล็กรางนํ ;า ( C-cannel) ขนาด 100*50*5 มม. ยาว 6 ม. 
- เหล็กรางนํ ;า ( C-cannel) ขนาด 75*50*5 มม. ยาว 6 ม. 
- อปุกรณ์อื�น 

�.p เอกสารประกอบ (Documentation) 
ผู้ รับจ้างจะต้องจดัสง่เอกสารรายงานการให้บริการ (Service Report) จํานวน 2 ชดุ  

 
K. การตรวจรับงาน 

ภายหลงัที�ได้รับการส่งมอบงานจากผู้ รับจ้างแล้ว ผู้ตรวจรับงานจ้างของผู้ รับจ้างจะตรวจสอบ
ใบส่งมอบงานในสนาม ถ้าหากปรากฎว่างานที�ส่งมอบเสร็จเรียบร้อยต้องตามรายการที�กําหนดตาม
เกณฑ์การตรวจรับงานและมีปริมาณงานตามที�กําหนดในใบส่งมอบงานผู้ตรวจรับงานจ้างของผู้ จ้างจะ
ทําการตรวจรับงานภายใน � วัน นับจากวันที�ผู้ ตรวจรับงานจ้างของผู้ จ้างได้รับใบส่งมอบงานจากผู้
รับจ้าง 
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การส่งมอบงานที�จะถือวา่ถกูต้องครบถ้วนก็ตอ่เมื�อ ผู้ จ้างได้รับผลงานครบถ้วนทกุรายการจากผู้
รับจ้าง และสามารถใช้งานได้ตามปกติทุกประการแต่ถ้างานที�ส่งมอบนั ;นมิได้เป็นไปตามที�กล่าว ผู้ รับ
จ้างจะต้องแก้ไขให้ถกูต้องและแจ้งให้ผู้ตรวจรับงานจ้างของผู้ จ้างทราบ เพื�อให้ผู้ตรวจรับงานจ้างของผู้
จ้างออกทําการตรวจสอบใหม่ ถ้าผลของการตรวจสอบปรากฎว่าผู้ รับจ้างได้ทําการซ่อมแซมแก้ไข
เพิ�มเตมิถกูต้องตามรายการแล้วผู้ตรวจรับงานจ้างของผู้ จ้างจะลงนามในใบส่งมอบงาน และให้ถือวนัที� 
ที�ได้รับแจ้ง ดงักลา่วเป็นวนัสง่มอบงาน 

รายการตรวจรับ    เกณฑ์ยอมรับ 
•  XLPE cable    เป็นฉนวน 	 ชั ;น  
•  Ground Cable    สีเขียวคาดเหลือง 
•  Terminator for transformer หางปลาเป็นแบบหนาและแข็งแรง   
•  Terminator for transformer หางปลาเป็นแบบหนาและแข็งแรง  
•  Cable Tray     รางสายไฟต้องเป็นแบบหนาชบุกนัสนิม 
•  Cover Cable Tray   ฝาปิดรางสายไฟต้องเป็นแบบหนาชบุกนัสนิม 
•  Cable Gland     เป็นแบบสแตนเลส  
•  Remove existing and install ต้องไมมี่ความเสียหายตอ่หม้อแปลงและตู้  MCC 
•  Labor cost for installation แตง่กายเรียบร้อยถกูต้องหลกัความปลอดภยั 
• Cleaning All System    ล้างทําความสะอาดทกุตวัอปุกรณ์  

 
 
M.ระยะเวลาการทาํงาน  (Work Time Schedule)  

ระยะเวลาการเปลี�ยน Aluminum Bus Duct เป็นชนิดสายไฟ เป็นเวลา � วนัตามวนัและเวลาที�
กําหนด นับจากลงนามในสัญญา และหากมีเหตุที�จะต้องขยายระยะเวลาการปรับปรุงแก้ไขเปลี�ยน 
Aluminum Bus Duct เป็นชนิดสายไฟ โดยผู้ว่าจ้าง ทางผู้ ว่าจ้างจะแจ้งเป็นเอกสารถึงผู้ รับจ้างโดยตรง 
สว่นคา่ใช้จา่ยในการพกัรอ (Stand by) ให้รวมอยูใ่นราคาคา่จ้าง และไมส่ามารถเบกิเพิ�มได้  
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Q.การขออนุญาตเข้าทาํงาน 
 +.� บริษัทฯ มีกฎระเบียบเกี�ยวกบัการขออนญุาตเข้าทํางานของผู้ รับเหมาเพื�อใช้ในการควบคมุการ
ทํางานของผู้ รับเหมาให้เกิดความปลอดภยั โดยไมเ่กิดผลกระทบตอ่ชีวิตและทรัพย์สิน ทั ;งของผู้ปฏิบตังิานและผู้
วา่จ้าง 
โดยผู้ รับจ้าง จะต้องปฏิบตัดิงันี ; 

6.1.1    ผู้ รับจ้างจะต้องยื�นเอกสารใบขออนญุาตเข้าทํางานของผู้ รับเหมา โดยมาขอรับเอกสาร
แบบฟอร์ม 

ได้ที�โรงผลิตนํ ;าประปาบางเลน ห้องธุรการ อาคาร Administration  
6.1.2    ผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งรายละเอียดเกี�ยวกบัรายชื�อผู้ปฏิบตังิาน, ยานพาหนะที�ใช้ในการปฏิบตังิาน 

เป็นเอกสารแนบมากบัใบขออนญุาตเข้าทํางานของผู้ รับเหมา 
6.1.3    ผู้ รับจ้างจะต้องยื�นเอกสารใบอนญุาตนําวสัดหุรือสิ�งของเข้า-ออก โดยมาขอรับเอกสาร

แบบฟอร์ม 
ได้ที�โรงผลิตนํ ;าประปาบางเลน ห้องธุรการ อาคาร Administration ในกรณีที�จะนําอปุกรณ์หรือ
เครื�องจกัรอนัเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ ออกนอกพื ;นที�เพื�อไปดําเนินการซอ่มแซมที�โรงงานของผู้
รับจ้าง และการนําอปุกรณ์หรือเครื�องจกัรเข้าพื ;นที�เพื�อสง่มอบงาน หลงัจากที�ดําเนินการ 
ซอ่มแซมเสร็จเรียบร้อย 

6.2 ผู้ เกี�ยวข้องในการขออนญุาตเข้าทํางาน 
วิศวกรซอ่มบํารุง  มีหน้าที�ประสานงานในการขออนญุาตเข้าทํางานของผู้ รับจ้าง การนํา

วสัดสุิ�งของเข้า-ออก ในบริษัทฯ และควบคมุดแูลการปฏิบตังิานของผู้
รับจ้าง 

ชา่งเทคนิคซ่อมบํารุง  มีหน้าที�ประสานงานในการปฏิบตังิานของผู้ รับจ้าง ตรวจสอบการนํา
วสัดสุิ�งของเข้า-ออก ในบริษัทฯ และควบคมุดแูลการปฏิบตังิานของผู้
รับจ้าง 

เจ้าหน้าที�ควบคมุการผลิต  มีหน้าที�อํานวยความสะดวกในการหยดุ-การเดินเครื�องจกัร ให้กบัผู้
รับจ้างโดยจะประสานงานกบัชา่งเทคนิคหรือวิศวกรซ่อมบํารุง 

จ.ป. เทคนิค  มีหน้าที�ตรวจสอบความปลอดภยัในการปฏิบตังิานของผู้ รับจ้าง 
รวมถึงการตรวจสภาพการพร้อมใช้งานของเครื�องมือและอปุกรณ์
ตา่งๆ 

7. เงื"อนไขการจ่ายเงนิ  
ชําระ 100% (cheque) ของมูลค่าการจดัจ้าง หลงัจากผู้ รับจ้างส่งมอบงาน และตรวจรับงานตลอดจน

ทําหนงัสือสง่มอบงานโดยบริษัท ไทยวอเตอร์ โอเปอเรชั�นส์ จากดั ให้กบับริษัท ทีทีดบับลิว จํากดั (มหาชน) 
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U. การประกัน และการเคลมประกัน 
ผู้ รับจ้าง จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการเคลมประกันงานเปลี�ยน Aluminum Bus Duct เป็น

ชนิดสายไฟ หากอุปกรณ์ต่างๆเกิดความเสียหายจากงานซ่อมแซมแก้ไขเปลี�ยน Aluminum Bus Duct เป็น
ชนิดสายไฟ โดยบริษัทฯ จะไมช่ว่ยออกคา่ใช้จา่ยใดๆ ทั ;งสิ ;น 

V.การยกเลิกงาน  
กําหนดเงื�อนไข ในการยกเลิกงานจดัซื ;อ-จดัจ้างงานซ่เปลี�ยน Aluminum Bus Duct เป็นชนิดสายไฟ มี
ดงันี ;  
y.1 คณุสมบตัขิองผู้ เสนอราคา ไมผ่า่นการพิจารณา  

y.2 อปุกรณ์และเครื�องมือที�ใช้ของผู้ รับจ้าง ไมพ่ร้อมในการดําเนินงาน  
y.� ผู้ รับจ้างเหมาชว่งงานให้ผู้ รับจ้างรายอื�นทํางานตอ่ 

การควบคุมความปลอดภัย (Safety)   
• ข้อปฏิบัติด้านความปลอดภยัทั"วไป 

�.พนกังานใหม่และ/หรือผู้ รับเหมาต้องผ่านการอบรมความปลอดภยัก่อนเริ�มงานจึงสามารถเข้าทํางาน
ได้ 

	.ห้ามนํา สรุา  สารเสพตดิ และอาวธุเข้ามาในบริษัทฯ โดยเดด็ขาด 
�.ห้ามพนักงานของผู้ รับเหมา ปฏิบัติงานขัดขวาง งานปกติของพนักงานบริษัทฯ ยกเว้นมีการขอ 

ใบอนญุาตงานที�ต้องและทกุฝ่ายเข้าใจตรงกนั 
  p.การสบูบหุรี�ให้สบูในบริเวณที�กําหนดเทา่นั ;น 

*.ห้ามพนกังานของผู้ รับเหมา ทําการปิด – เปิดวาล์ว อปุกรณ์ด้านอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื�องจกัรที�ติดตั ;ง
ภายในบริเวณของโรงกรองโดยเด็ดขาด หากมีความจําเป็นให้แจ้ง เจ้าหน้าที�ของบริษัทฯ ให้เป็น
ผู้ ดําเนินการให้ 

  +.ปฏิบตั ินโยบาย กฎความปลอดภยั และการควบคมุของพนกังานของบริษัทฯอยา่งเคร่งครัด 
  �.ทราบเส้นทางหนีไฟและจดุรวมพล 
  �.ห้ามทํางานเสี�ยง ถ้าไมเ่ข้าใจให้ถามก่อน 
  y.ไมอ่นญุาตให้ผู้ ที�มีอาย ุตํ�ากวา่ ��  ปีบริบรูณ์เข้าปฏิบตังิาน 

�,.เมื�อเกิดเหตฉุกุเฉินใหปฏิบตัิตามคําแนะนําของ เจ้าหน้าที�ของบริษัทฯอยา่งเคร่งครัด 
11.การขบัขี�ยานพาหนะในพื ;นที�ของบริษัทฯใช้ความเร็วไมเ่กิน 	, กม./ชม. 

• ความปลอดภยัของเครื"องจักร/ อุปกรณ์  

  �.เครื�องจกัรและอปุกรณ์ต้องอยู่ในสภาพที�ได้มาตรฐาน ไมแ่ตก ไมชํ่ารุด และมีการ์ด 
	.เครื�องจกัรและอุปกรณ์ทุกประเภทต้องมีการ์ดครอบ ป้องกันจุดหมุนต่างๆการ์ดจะต้องป้องกันการ

สมัผสัจากทกุๆด้าน 
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�.เมื�อไมใ่ช้เครื�องจกัร หรืออปุกรณ์ตา่งๆ ให้ off แหลง่จ่ายพลงังาน และให้ดงึกญุแจออกจากเครื�อง หาก
เครื�องจกัรนั ;นใช้กญุแจในการสตาร์ทเครื�อง 

p.ถ้ามี การซ่อม เค รื� องจักร อุปกรณ์ ต้อง Isolate จากพ ลังงาน ที� จ่ าย เข้า  แล ะเขียน ป้ ายติด 
วา่ “กําลงัทําการซอ่มเครื�อง ห้ามเคลื�อนย้ายหรือเดนิเครื�องเด็ดขาด” 

  *.ใช้เครื�องมือ อปุกรณ์เหมาะสมกบังานที�ทํา และใช้อยา่งถกูต้อง ถกูวิธี 
 
 
 
• อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
   ขณะปฏิบตังิานผู้ รับเหมาสวมใสอ่ปุกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบคุคลตอ่ไปนี ;อยา่งถกูต้องและครบถ้วน 
  �.หมวกนิรภยั    รองเท้านิรภยั   ถงุมือตามลกัษณะการปฏิบตังิานที�เป็นอนัตราย 
  	.อปุกรณ์ป้องกนัดวงตา เชน่ แวน่ตา, กระบงัหน้า(สําหรับงานตดั เจาะ เจียร) 
  �. อปุกรณ์ชว่ยลดเสียง เชน่ ปลั�กอดุห,ู ที�ครอบห ู(สําหรับงานที�มีเสียงดงั) 
  p.หน้ากากเชื�อม หรือแวน่ Safety (สําหรับงานเชื�อม และตดัที�ใช้แก๊ส) 

*. อปุกรณ์ป้องกนัการตกจากที�สงูแบบเตม็ตวั(สําหรับงานบนที�สงูเกิน 2.,, เมตร) 
+.อปุกรณ์ป้องกนัระบบทางเดนิหายใจ (สําหรับงานที�มีผลเกี�ยวกบัระบบหายใจหรือในที�อบัอากาศ) 
 

• ความปลอดภัยเกี"ยวกับไฟฟ้า 
 �.อปุกรณ์ไฟฟ้าทกุชนิดมีการตอ่สายดิน โดยวิธีการตอ่กบัแทง่กราวด์ลงใต้ดนิลึก 	.p เมตร  
 	.สายเคเบิ ;ลทกุชนิดต้องหุ้มด้วยฉนวนสองชั ;น  

�.มีการตอ่สายไฟฟ้าเข้าด้วยกนัให้น้อยที�สดุ หากจําเป็นต้องทํา ให้ใช้ปลั�กหรือSocket 
p.สายเคเบิ ;ลที�ตอ่เข้าตวัปลั�กเสียบสายไฟฟ้าจะต้องประกอบเข้ากบัเต้าเสียบไฟให้ 

เรียบร้อย ต้องไมเ่ห็นสายไฟชั ;นที�สองโผล่ออกมา 
*.เต้ารับและเต้าเสียบ ต้องเป็นชนิดที�มีมาตรฐาน มีสายกราวด์ เป็นเพาเวอร์ปลั�ก ชนิด IP 67 เทา่นั ;น 
+.สายไฟทกุชนิดเป็นชนิด 3 Core +E เทา่นั ;น 
�.หากมีการใช้ตู้จา่ยไฟแบบชั�วคราว ตู้จา่ยไฟจะต้องอยูใ่นสภาพดี สามารถล็อกได้ ห้ามใช้สายไฟตอ่ 

เข้าทางบานพบัของตู้จา่ยไฟ ให้ตอ่สายเคเบิ ;ลทั ;งหมดผา่นด้านลา่งของแผงจา่ยไฟ 
�.ประตขูองแผงจา่ยไฟต้องเป็นชนิดกนันํ ;าได้  
y.เมื�อทํางานเกี�ยวกบัอุปกรณ์/เครื�องมือไฟฟ้า ต้องตดัพลงังานที�จ่ายเข้ากบัอปุกรณ์ไฟฟ้าทั ;งหมดล็อก-

กญุแจ และแขวนป้ายกําลงัปฏิบตังิานให้เรียบร้อย (Log Out / Tag Out) 
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• การยกและอุปกรณ์ช่วยในการยก 
  �.ต้องมีพนกังานผู้ควบคมุเครนทกุครั ;งหากมีการยก 
  	.มีใบตรวจสอบเครน โดยวิศวกรเฉพาะทาง ก่อนใช้เครน 
  �.มีป้ายแสดงนํ ;าหนกัสงูสดุที�เครนสามารถรับนํ ;าหนกัได้ เมื�อไมใ่ช้งาน 
  p.เก็บรอกอยา่งถกูต้อง และเก็บในที�ที�เหมาะสม 
  *.มีการป้องกนัการตกจากที�สงู ในกรณีที�ทํางานสงูกวา่ 2.,, เมตร 
  +.เครนอยูใ่นสภาพดี ปลอดภยั (รอยรั�ว, ฮอยส์, เส้นลวดหรือเชือก และอื�นๆ) 
  �.มีคนให้สญัญาณมือในขณะทํางานเพียงคนเดียว ห้ามคนที�ไมเ่กี�ยวข้องเข้าไปในพื ;นที�ทํางาน   
  �.บริเวณพื ;นที�ทํางานจะต้องมี Barrier  กั ;นบริเวณในรัศมีการยก 
 
กฎระเบียบด้านความปลอดภัยที"เกี"ยวข้อง 

การ Log Out / Tag Out เครื�องจกัร 
• แผนกซอ่มบํารุง โดยช่างเทคนิค หรือ วิศวกรหนว่ยงานไฟฟ้า จะดําเนินการตดัแยกระบบไฟฟ้า

ที�จา่ยให้กบัเครื�องจกัร และทําการ Log Out อปุกรณ์สวิทซ์ตดัแยกระบบไฟฟ้า พร้อมทั ;งแขวน
ป้าย Tag Out แสดงสถานะเครื�องจกัรอยูใ่นระหวา่งการซ่อมบํารุง ในกรณีที�ผู้ รับจ้างจะถอดรื ;อ
เครื�องสบูนํ ;าออกไปทําการ Overhaul 

• แผนกซอ่มบํารุง โดยช่างเทคนิค หรือ วิศวกรหนว่ยงานไฟฟ้า จะดําเนินการปลด Log Out 
อปุกรณ์สวิทซ์ตดัแยกระบบไฟฟ้า พร้อมทั ;งถอดป้าย Tag Out แสดงสถานะเครื�องจกัรอยูใ่น
ระหวา่งการซ่อมบํารุงออก ในกรณีที�ผู้ รับจ้างสง่มอบเครื�องสบูนํ ;าและดําเนินการติดตั ;ง
เครื�องจกัรเข้าใช้งานเป็นที�เรียบร้อยแล้ว และพร้อมที�จะดําเนินการทดสอบการทํางาน 

• การ Log Out / Tag Out เครื�องจกัร จะดําเนินการโดยแผนกซ่อมบํารุงเท่านั ;น ห้ามมิให้ผู้ รับจ้าง
ดําเนินการใดๆ เกี�ยวกบัอปุกรณ์เครื�องจกัร ก่อนได้รับการอนญุาต 
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ตารางปริมาณงาน (Bill of Quantities) 
Tag No.1/1TF01 

ลาํดับ รายการ จํานวน หนว่ย 
คา่วสัด ุ คา่แรง รวมคา่วสัดุ

และคา่แรง 
หมายเหต ุ

ราคา/หนว่ย จํานวนเงิน ราคา/หนว่ย จํานวนเงิน 
 Cable ladder         

/ Cable ladder Vdd*/dd*Hddd mm. หนา6.d mm. � ทอ่น       
6 Cable cover  Vdd*Hddd mm. 	 ทอ่น       
H Vd Horizontal bend  Vdd*/dd mm. � ทอ่น       
K Vd Internal riser   Vdd*/dd mm.+ cover � ทอ่น       
M Vd External riser   Vdd*/dd mm.+ cover � ทอ่น       
Q Straight connector   Vdd*/dd mm.+ nut �	 ชดุ       
j Hanger support/ clamp   Vdd*/dd mm.+ nut �	 ชดุ       
 Copper  wire         
U Copper wire CV-ฉนวน PE (black) /k V ขนาด 

Mdd sq.mm. 
��* เมตร       

V Copper wire CV-ฉนวน PE (black) /k V ขนาด 
6Kd sq.mm. 

p* เมตร       

/d Copper wire CV-ฉนวน PE (green) QddV 
ขนาด /UM sq.mm. 

�, เมตร       

 Cable lugs/Cable gland         
// Cable lugs (copper tube)  ขนาด Mdd-/K mm. �� ตวั       
/6 Cable lugs (copper tube)  ขนาด 6Kd-/K mm. y ตวั       
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/H Cable lugs (copper tube)  ขนาด /UM-/K mm. p ตวั       
/K ปลอกหุ้มสาย  ขนาด Mdd มม.  สีแดง + ตวั       
/M ปลอกหุ้มสาย  ขนาด Mdd มม.  สีเหลือง + ตวั       
/Q ปลอกหุ้มสาย  ขนาด Mdd มม.  สีนํ pาเงนิ + ตวั       
/j ปลอกหุ้มสาย  ขนาด 6Kd มม.  สีขาว + ตวั       
/U ปลอกหุ้มสาย  ขนาด /UM มม.  สีเขียว p ตวั       
/V Cable gland (stainless HdK)   ขนาด Mdd มม. y ตวั       
6d Cable gland (stainless HdK)   ขนาด 6Kd มม. � ตวั       
6/ Cable gland (stainless HdK)   ขนาด /UM มม. 	 ตวั       
 Support         

66 เหล็กรางนํ pา ( C-cannel) ขนาด /dd*Md*M มม. 
ยาว Q ม. 

p เส้น       

6H เหล็กรางนํ pา ( C-cannel) ขนาด jM*Md*M มม. 
ยาว Q ม. 

	 เส้น       

6K สตัดเกลียวตลอด ชุบซิ pงค์ ขนาด j//Q นิ pว ยาว 
6 ม. 

�	 เส้น       

6M อื"นๆ � Job       
 รวม         
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Tag No.1/1TF06 

ลาํดับ รายการ จํานวน หนว่ย 
คา่วสัด ุ คา่แรง รวมคา่วสัดุ

และคา่แรง 
หมายเหต ุ

ราคา/หนว่ย จํานวนเงิน ราคา/หนว่ย จํานวนเงิน 
 Cable ladder         

/ Cable ladder Vdd*/dd*Hddd mm. หนา6.d mm. � ทอ่น       
6 Cable cover  Vdd*Hddd mm. 	 ทอ่น       
H Vd Horizontal bend  Vdd*/dd mm. � ทอ่น       
K Vd Internal riser   Vdd*/dd mm.+ cover � ทอ่น       
M Vd External riser   Vdd*/dd mm.+ cover � ทอ่น       
Q Straight connector   Vdd*/dd mm.+ nut �	 ชดุ       
j Hanger support/ clamp   Vdd*/dd mm.+ nut �	 ชดุ       
 Copper  wire         
U Copper wire CV-ฉนวน PE (black) /k V ขนาด 

Mdd sq.mm. 
��� เมตร       

V Copper wire CV-ฉนวน PE (black) /k V ขนาด 
6Kd sq.mm. 

�y เมตร       

/d Copper wire CV-ฉนวน PE (green) QddV 
ขนาด /UM sq.mm. 

	+ เมตร       

 Cable lugs/Cable gland         
// Cable lugs (copper tube)  ขนาด Mdd-/K mm. �� ตวั       
/6 Cable lugs (copper tube)  ขนาด 6Kd-/K mm. y ตวั       
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/H Cable lugs (copper tube)  ขนาด /UM-/K mm. p ตวั       
/K ปลอกหุ้มสาย  ขนาด Mdd มม.  สีแดง + ตวั       
/M ปลอกหุ้มสาย  ขนาด Mdd มม.  สีเหลือง + ตวั       
/Q ปลอกหุ้มสาย  ขนาด Mdd มม.  สีนํ pาเงนิ + ตวั       
/j ปลอกหุ้มสาย  ขนาด 6Kd มม.  สีขาว + ตวั       
/U ปลอกหุ้มสาย  ขนาด /UM มม.  สีเขียว p ตวั       
/V Cable gland (stainless HdK)   ขนาด Mdd มม. y ตวั       
6d Cable gland (stainless HdK)   ขนาด 6Kd มม. � ตวั       
6/ Cable gland (stainless HdK)   ขนาด /UM มม. 	 ตวั       
 Support         

66 เหล็กรางนํ pา ( C-cannel) ขนาด /dd*Md*M มม. 
ยาว Q ม. 

p เส้น       

6H เหล็กรางนํ pา ( C-cannel) ขนาด jM*Md*M มม. 
ยาว Q ม. 

	 เส้น       

6K สตัดเกลียวตลอด ชุบซิ pงค์ ขนาด j//Q นิ pว ยาว 
6 ม. 

�, เส้น       

6M อื"นๆ � Job       
 รวม         
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Tag No.1/1TF0H 

ลาํดับ รายการ จํานวน หนว่ย 
คา่วสัด ุ คา่แรง รวมคา่วสัดุ

และคา่แรง 
หมายเหต ุ

ราคา/หนว่ย จํานวนเงิน ราคา/หนว่ย จํานวนเงิน 
 Cable ladder         

/ Cable ladder Hdd*/dd*Hddd mm. หนา6.d mm. p ทอ่น       
6 Cable cover  Hdd*Hddd mm. 	 ทอ่น       
H Vd Horizontal bend  Hdd*/dd mm. � ทอ่น       
K Vd Internal riser   Hdd*/dd mm.+ cover � ทอ่น       
M Vd External riser   Hdd*/dd mm.+ cover � ทอ่น       
Q Straight connector   Hdd*/dd mm.+ nut �	 ชดุ       
j Hanger support/ clamp   Hdd*/dd mm.+ nut �	 ชดุ       
 Copper  wire         
U Copper wire CV-ฉนวน PE (black) /k V ขนาด 

6Kd sq.mm. 
p� เมตร       

V Copper wire CV-ฉนวน PE (black) /k V ขนาด 
/UM sq.mm. 

	� เมตร       

/d Copper wire CV-ฉนวน PE (green) QddV 
ขนาด /6d sq.mm. 

�p เมตร       

 Cable lugs/Cable gland         
// Cable lugs (copper tube)  ขนาด 6Kd-/K mm. �	 ตวั       
/6 Cable lugs (copper tube)  ขนาด /UM-/K mm. p ตวั       
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/H Cable lugs (copper tube)  ขนาด /6d-/K mm. 	 ตวั       
/K ปลอกหุ้มสาย  ขนาด 6Kd มม.  สีแดง p ตวั       
/M ปลอกหุ้มสาย  ขนาด 6Kd มม.  สีเหลือง p ตวั       
/Q ปลอกหุ้มสาย  ขนาด 6Kd มม.  สีนํ pาเงนิ p ตวั       
/j ปลอกหุ้มสาย  ขนาด /UM มม.  สีขาว p ตวั       
/U ปลอกหุ้มสาย  ขนาด /6d มม.  สีเขียว 	 ตวั       
/V Cable gland (stainless HdK)   ขนาด 6Kd มม. + ตวั       
6d Cable gland (stainless HdK)   ขนาด /UM มม. 	 ตวั       
6/ Cable gland (stainless HdK)   ขนาด /6d มม. � ตวั       
 Support         

66 เหล็กรางนํ pา ( C-cannel) ขนาด /dd*Md*M มม. 
ยาว Q ม. 

p เส้น       

6H เหล็กรางนํ pา ( C-cannel) ขนาด jM*Md*M มม. 
ยาว Q ม. 

	 เส้น       

6K สตัดเกลียวตลอด ชุบซิ pงค์ ขนาด j//Q นิ pว ยาว 
6 ม. 

�	 เส้น       

6M อื"นๆ � Job       
 รวม         

 
 
 
 


