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ค าเตือน 
1.  เอกสารประกอบแบบ     เป็นรายการแสดงรายละเอียดประกอบแบบปลกูสร้างของงานนี ้ ซึง่เจ้าของโครงการและ    
     ผู้ รับเหมาปลกูสร้างได้พิจารณาโดยละเอียด   ถือเป็นส่วนหนึง่ของสญัญาจ้างเหมาปลกูสร้าง   และยอมรับปฏิบตัิ 
     ตามโดยเคร่งครัด 
2.  ในกรณีท่ีแบบและรายการประกอบแบบขดัแย้ง ไม่ชดัเจน ผู้ รับเหมาจะต้องแจ้งแก่เจ้าของโครงการ เพ่ือให้เจ้าของ   
     โครงการและสถาปนิกจดัการแก้ไขข้อขดัข้องนัน้ทนัทีท่ีพบ ค าวนิิจฉยัของเจ้าของโครงการและสถาปนิกให้ถือเป็น  
     เดด็ขาด 
3.  การเปล่ียนแปลงวสัดท่ีุก าหนดตามแบบ และเอกสารประกอบแบบโดยผู้ รับเหมา  ด้วยเหตจุากผู้แทนจ าหน่ายวสัด ุ 
     ผู้ รับเหมาต้องแจ้งอย่างน้อย 3 เดือน ก่อนก าหนดใช้วสัดตุวันัน้ เพ่ือขออนมุตักิารเปล่ียนวสัดุ 
4.  การเปล่ียนแปลงแก้ไขตามข้อ (2) และข้อ (3)  จะท าเป็นหนงัสือระหวา่งเจ้าของโครงการ และผู้ รับเหมาปลกูสร้าง 
    อาคาร 
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หมวดที่ 1 
ขอบเขตของงาน สถาบันมาตรฐาน และสถาบันการทดสอบ 

1. ขอบเขตของงาน 
ก. ผู้ รับจ้างจะต้องด าเนินการก่อสร้างจดัหาติดตัง้และทดสอบงานระบบสขุาภิบาลและอปุกรณ์ทกุ

ชนิดทัง้หมดดงัท่ีแสดงไว้ในแบบรายการประกอบแบบเพ่ือให้ใช้งานได้สมบรูณ์และถกูต้องตาม
มาตรฐาน  และหลกัวิชาการทางระบบสขุาภิบาล 

ข. ผู้ รับจ้างจะต้องท าการส ารวจและตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้าง ก่อนท่ีจะด าเนินการติดตัง้วสัดุ
อปุกรณ์ตา่งๆ จนมีความเข้าใจเป็นอย่างดี ซึง่ผู้ รับจ้างจะใช้ถือเป็นข้ออ้างในการท่ีตนไมท่ราบ
ข้อเท็จจริงหรือข้อมลูเพ่ือประโยชน์ใดๆ ของตนมิได้ 

ค. งานระบบสขุาภิบาลโดยทัว่ไปจะประกอบด้วยระบบตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้
1) ระบบน า้ประปาและระบบส ารองน า้ของโครงการฯ 
2) ระบบท่อน า้ทิง้ ท่อน า้โสโครก และท่ออากาศ 
3) ระบบระบายน า้ฝน และระบายน า้ทัง้ภายในและภายนอกอาคาร 
4) ระบบดบัเพลิง 
5) ระบบบ าบดัน า้เสีย 

  ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามท่ีแสดงในแบบและระบใุนรายการประกอบแบบก่อสร้างของงานระบบ
สขุาภิบาล 

2. สถาบนัมาตรฐาน 
ถ้ามิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนให้ยดึถือมาตรฐานคณุภาพทัว่ไปของวสัดอุปุกรณ์และผลิตภณัฑ์รวมทัง้
มาตรฐานของระบบสขุาภิบาลให้ถือตามมาตรฐานของสถาบนัท่ีเก่ียวข้องดงันี ้

- กปน. :   การประปานครหลวง 
- กปภ. :  การประปาสว่นภมูิภาค 
- วสท. :    วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
- มอก. :   มาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมไทย 
- E.I.T : THE ENGINEERING INSTITUTE OF THAILAND 
- NFPA  :  NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION 
- ASTM : AMERICAN SOCIETY OF TESTING AND MATERIALS 
- FM   :  FACTORY MUTUAL SYSTEM 
- UL   :  UNDERWRITERS LABORATORIES, INC. 

3. สถาบนัการทดสอบ 
ในกรณีท่ีจะต้องมีการทดสอบคุณภาพวัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้งานตามสัญญานี  ้ให้ทดสอบโดยสถาบัน
ดงัตอ่ไปนี ้

- คณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลยัของรัฐหรือสถาบนัฯ ท่ีเทียบเท่า 
- หน่วยงานของทางราชการหรือเอกชนท่ีได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป 

ทัง้นีใ้ห้เสนอสถาบนัการทดสอบเพ่ือขอความเห็นชอบตอ่ผู้ควบคมุงานของผู้วา่จ้างก่อนด าเนินการ 
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หมวดที่ 2 
แบบ รายการประกอบแบบ และหนังสือคู่มือ 

1. ระยะ ขนาด และต าแหน่งท่ีปรากฏในแบบ 
ระยะ ขนาด และต าแหน่งท่ีปรากฏในแบบให้ถือตวัเลขท่ีระบุเป็นส าคญั การวดัจากแบบโดยตรงส าหรับ
ในส่วนท่ีไม่ได้ระบุเป็นตวัเลขไว้นัน้ ให้ถือเป็นการแสดงเพ่ือให้ทราบเป็นแนวทางท่ีควรจะเป็นไปได้โดย 
ประมาณเท่านัน้ 

2. ข้อขดัแย้งตา่งๆ ท่ีปรากฏในแบบ และรายการประกอบแบบ 
 ในกรณีท่ีเกิดมีความคลาดเคลื่อนขดัแย้งหรือไม่ชดัเจนในแบบและรายการประกอบแบบ รวมทัง้เอกสาร

สัญญาต่างๆ ผู้ รับจ้างต้องรีบแจ้งให้ผู้ ควบคุมงานทราบเพ่ือขอรับการวินิจฉัยทันท่ี โดยผู้ คุมงานจะ
วินิจฉัยโดยถือเอาส่วนท่ีได้ประโยชน์สูงสุดและถูกต้องกว่าเป็นเกณฑ์ หากยังมิได้รับการแจ้งผลการ
วินิจฉยัห้ามผู้ รับจ้างด าเนินการในสว่นนัน้ซึง่ผู้ รับจ้างจะคิดเป็นคา่ใช้จ่ายเพ่ิมและใช้เป็นเหตผุลในการขอ
ตอ่สญัญาไมไ่ด้ 

3. แบบและรายการประกอบแบบ 
 แบบและรายการประกอบแบบเป็นเพียงรูปแบบและรายการ เพ่ือให้ผู้ รับจ้างทราบเป็นแนวทางและ

หลกัการในการด าเนินงานก่อสร้างงานระบบสขุาภิบาลเท่านัน้  ในการด าเนินงานก่อสร้างและติดตัง้จริง 
ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบงานให้สอดคล้องกบัแบบงานสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน งานโครงสร้าง 
และงานระบบอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นีห้ากจะต้องท าการปรับปรุงงานบางส่วนจากแบบท่ีได้แสดงไว้โดยท่ี
เห็นวา่เป็นความจ าเป็นท่ีจะท าให้งานถกูต้องได้คณุภาพมาตรฐานตามหลกัวิชาการแล้ว ผู้ รับจ้างจะต้อง
ด าเนินการโดยไมค่ิดคา่ใช้จ่ายเพ่ิมเติมและไมใ่ช้เป็นเหตผุลในการตอ่สญัญา 

4. แบบใช้งาน (SHOP DRAWING) 
- ผู้ รับจ้างต้องตรวจสอบแบบใช้งานให้ถกูต้องตามความต้องการใช้งานโดยวสัดอุปุกรณ์ต่างๆ ท่ีติดตัง้

ให้เป็นไปตามตามข้อแนะน าของผู้จ าหน่ายหรือผลิตและได้มาตรฐานตรงตามหลกัวิชาการ พร้อมทัง้
มีวิศวกรผู้ รับผิดชอบของผู้ รับจ้างลงนามรับรองและลงวนัท่ีก ากบับนแบบใช้งานท่ีเสนอขออนุมตัิทุก
แผ่น 

- ผู้ รับจ้างต้องศึกษาท าความเข้าใจแบบสถาปัตยกรรม แบบตกแต่งภายใน แบบโครงสร้าง และงาน
ระบบอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องประกอบกนัทัง้หมด รวมทัง้ตรวจสอบสถานท่ีติดตัง้จริงเพ่ือให้การจดัท าแบบ
ใช้งานเป็นไปโดยถกูต้องและไมเ่กิดอปุสรรคกบังานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

- แบบใช้งานต้องมีขนาดและมาตราส่วนเท่ากับแบบประกอบสญัญา รวมทัง้มีแบบขยายเพ่ือแสดง
รายละเอียดท่ีชดัเจน และท าความเข้าใจได้ถกูต้อง โดยให้ใช้ขนาดและมาตราสว่นท่ีเหมาะสม 

- ผู้ รับจ้างต้องไมด่ าเนินการใดๆ ก่อนท่ีแบบใช้งานจะได้รับการอนมุตัิจากผู้ควบคมุงาน มิฉะนัน้
คา่ใช้จ่ายและเวลาในการด าเนินงานท่ีอาจเกิดขึน้ทัง้หมด รวมทัง้หากมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้เป็น
ตามแบบใช้งานท่ีได้รับอนมุตัิ ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบ 

- การอนมุตัิแบบใช้งานของผู้ควบคมุงาน หรือผู้ออกแบบถือเป็นการอนุมตัิให้ท างานได้เท่านัน้  ดงันัน้
แบบใช้งานท่ีได้อนมุตัิแล้วยงัถือว่าอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ รับจ้างและวิศวกรของผู้ รับจ้างท่ี
เป็นผู้ลงนามรับรอง หากผู้คมุงานตรวจพบข้อผิดพลาดในภายหลงั ผู้ รับจ้างต้องด าเนินการแก้ไขให้
ถกูต้องโดยไมค่ิดคา่ใช้จ่าย และเวลาในการด าเนินงานเพ่ิมขึน้ 

- แบบใช้งานท่ีไม่มีรายละเอียดเพียงพอ ผู้ควบคมุงานอาจแจ้งให้ผู้ รับจ้างทราบและส่งคืนโดยท่ีไม่มี
การพิจารณา และผู้ รับจ้างจะต้องรีบด าเนินการแก้ไขและจัดส่งแบบดังกล่ าว ให้ผู้ ควบคุมงาน
พิจารณาใหมโ่ดยไมร่อช้า 

- แบบใช้งานท่ีเสนอขออนมุตัิต้องมีอย่างน้อย 4 ชดุ และผู้ควบคมุงานอาจขอให้ผู้ รับจ้างสง่เพ่ิมเติมได้
อีกตามความจ าเป็น 
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5. แบบก่อสร้างจริง (AS- BUILT DRAWING) 
- ผู้ รับจ้างต้องจัดท าแบบก่อสร้างจริงเพ่ือส่งให้ผู้ ควบคุมงานตรวจสอบเป็นระยะๆ  ก่อนการปิดฝ้า

เพดาน หรือก่อผนงัปิด หรือถมดินเพ่ือปิดงานในสว่นนัน้ๆ 
- แบบก่อสร้างจริงต้องมีขนาดและมาตราสว่นเท่ากบัแบบประกอบสญัญา รวมทัง้มีแบบขยายอื่นๆ 

อีก ตามมาตราสว่นเหมือนกบัแบบใช้งานท่ีได้รับอนมุตัิ 
- แบบก่อสร้างจริงชุดสมบูรณ์ทัง้หมด จะต้องได้รับการลงนามรับรองความถูกต้ องโดยวิศวกร

ผู้ รับผิดชอบของผู้ รับจ้างและส่งให้ผู้คมุงาน 1 ชุด เพ่ือตรวจสอบอย่างน้อย 30 วนั ก่อนก าหนดการ
ทดสอบและการทดลองเร่ิมใช้งานของระบบ 

6. หนงัสือคูม่ือการใช้งาน และบ ารุงรักษา 
หนังสือคู่มือการใช้งานและบ ารุงรักษาระบบเป็นเอกสารประกอบการส่งมอบงาน  ซึ่งผู้ รับจ้างต้อง
จดัเตรียมเพ่ือสง่มอบให้ผู้ควบคมุงานก่อนวนัสง่มอบงานอย่างน้อย 7 วนั 
หนงัสือคูม่ือจะประกอบด้วยรายการตา่งๆ อย่างน้อยดงัต่อไปนี ้
- เอกสารรายละเอียดข้อมลูของอปุกรณ์ทัง้หมดท่ีได้ย่ืนเสนอและได้รับการอนมุตัิ 
- แค๊ตตาล็อคของอุปกรณ์ พร้อมทัง้เอกสารแนะน าวิธีการติดตัง้ซ่อมบ ารุงและการด าเนินการใช้งาน

รวมทัง้รายช่ือบริษัทผู้แทนจ าหน่ายเคร่ืองมือและอปุกรณ์ 
- รายงานการทดสอบอปุกรณ์และระบบทัง้หมด 
- รายการอปุกรณ์และข้อแนะน าชิน้สว่นท่ีควรมีไว้ขณะใช้งาน 
- รายการตรวจสอบและบ ารุงรักษาเคร่ืองมือและอปุกรณ์แต่ละชนิดตามระยะเวลาท่ีเหมาะสมเช่นทุก

เดือน ทกุ 3 เดือน ทกุ 6 เดือน หรือทกุปี เป็นต้น 
- หนงัสือคูม่ือทัง้หมดดงักลา่วข้างต้นต้องสง่เสนอผู้คมุงาน 1 ชุด เพ่ือตรวจสอบและอนุมตัิก่อนการส่ง

ฉบบัจริง 
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หมวดที่ 3 
ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 

1. การส ารวจบริเวณก่อสร้าง 
ผู้ รับจ้างต้องส ารวจตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้างก่อนการติดตัง้ วสัด ุอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือศึกษาถึงลกัษณะ
สภาพทัว่ไป ขอบเขตสิ่งก่อสร้าง และสาธารณูปโภคต่างๆ ท่ีมีอยู่ให้เข้าใจเป็นอย่างดี โดยผู้ รับจ้างจะยก
ข้ออ้างถึงการท่ีตนทราบไม่ทราบข้อเท็จจริงหรือข้อมูลท่ีกล่าวมาข้างต้นเพ่ือประโยชน์ใดๆ ของตนมิได้ 
และหากมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง โยกย้าย หรือปรับปรุงสถานท่ีก่อสร้างและสาธารณูปโภคเดิมท่ี
มีอยู่ให้สอดคล้องกบัการก่อสร้างและท างานจริง สามารถกระท าได้โดยให้คา่ใช้จ่ายทัง้หมดเป็นภาระของ
ผู้ รับจ้างด้วย 

2. การตรวจสอบแบบ รายการประกอบแบบ และข้อก าหนด 
 ผู้ รับจ้างต้องตรวจสอบแบบ รายการประกอบแบบ และข้อก าหนดอื่นๆ โดยตรวจสอบรายละเอียดจาก
 แบบสถาปัตยกรรม แบบตกแตง่ภายใน แบบโครงสร้าง และแบบงานระบบอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องทัง้หมด เมื่อมี
 ข้อสงสยัหรือพบความผิดพลาดให้สอบถามจากผู้คมุงานโดยตรง 
3. พนกังาน 

-  ผู้ รับจ้างต้องจัดหาวิศวกรผู้ รับผิดชอบ หัวหน้าช่าง และช่างฝีมือช านาญงานท่ีมีประสบการณ์
ความสามารถท่ีเหมาะสมกบังานท่ีได้รับมอบหมายเข้ามาปฏิบตัิงานโดยมีวิธีการบริหารงานและการ
ท างานท่ีถกูต้องตามหลกัวิชาการ และมีจ านวนเพียงพอส าหรับการปฏิบตัิงานได้ทนัที รวมทัง้ให้แล้ว
เสร็จทนัตามก าหนดเวลาท่ีระบใุนสญัญา 

- วิศวกรผู้ รับผิดชอบของผู้ รับจ้างต้องเป็นวิศวกรท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุ
ตามพระราชบญัญตัิควบคมุวิชาชีพวิศวกรรม 

-  วิศวกรผู้ รับผิดชอบของผู้ รับจ้างเป็นผู้ รับผิดชอบในการด าเนินงาน และควบคมุการติดตัง้ให้เป็นไป
ตามแบบ และรายการประกอบแบบ โดยให้ถกูต้องตามหลกัวิชาการ และด้วยวิธีปฏิบตัิซึง่เป็นท่ี
ยอมรับ 

-   ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธ์ิ ท่ีจะสัง่ให้ผู้ รับจ้างเปลี่ยนพนักงานท่ีเห็นว่าปฏิบัติงานโดยไม่มีประสิทธิภาพ 
หรือปฏิบตัิงานท่ีอาจท าให้เกิดความเสียหาย หรือก่อให้เกิดอนัตราย โดยผู้ รับจ้างต้องจดัหาพนกังาน
ใหมท่ี่มีประสิทธิภาพดีมาท างานแทนโดยทนัที 

-   ผู้ รับจ้างต้องเสนอช่ือ ประวตัิ และผลงานของวิศวกรผู้ รับผิดชอบ และหัวหน้าช่างทุกคน พร้อมทัง้
ต าแหน่งหน้าท่ีในการปฏิบตัิในโครงการให้ผู้วา่จ้างพิจารณาอนมุตัิก่อนเร่ิมโครงการ 

4. การประสานงาน 
-  ผู้ รับจ้างต้องให้ความร่วมมือตอ่ผู้ควบคมุงานและบุคลากรของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ในการท างานตรวจสอบ 

วดั เทียบ จดัท าตวัอย่าง และอื่นๆ ตามสมควรแก่กรณี 
-   ผู้ รับจ้างต้องให้ความร่วมมือในการประสานงานกับผู้ รับจ้างอื่นๆ ท่ีท างานเก่ียวข้องกับโครงการ 

เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนงานและความคืบหน้าของโครงการ หากเป็นการจงใจละเลยต่อความ
ร่วมมือดงักลา่วท่ีท าให้มีผลเสียหายตอ่โครงการ ผู้วา่จ้างสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกร้องความเสียหายท่ีเกิด
จากผู้ รับจ้าง โดยการร่วมมือประสานงานนีไ้ด้แก่ 
ก.  การร่วมมือปรึกษาวางแผนความคืบหน้าของงาน เพ่ือหลีกเลี่ยงข้อขดัแย้งในอนัท่ีจะท าให้งาน

ลา่ช้าเกินก าหนด 
ข.  การร่วมมือในการใช้เคร่ืองอ านวยความสะดวกร่วมกนัเช่น นัง่ร้าน การปฐมพยาบาล การดแูล

ความปลอดภยั 
ค.  การร่วมมือในการเก็บและเคลื่อนย้ายวสัด ุเคร่ืองมือ และอปุกรณ์ตา่ง ๆ 
ง.  การร่วมมือในการท าความสะอาดบริเวณปฏิบตัิงาน 
จ.  การร่วมมือในการป้องกนัการช ารุดเสียหายกบังานบางสว่นท่ีเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
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ฉ.  การร่วมมืออ่ืนๆ เพ่ือให้การท างานส าเร็จลลุว่งไปด้วยด ี
-  หากพืน้ท่ีใดของอาคารมีงานท่ีเก่ียวข้องกบัการตกแต่ง ทัง้ท่ีระบุไว้ในแบบก่อสร้าง หรือทราบว่าจะมี

การก่อสร้าง และ/ หรือตกแต่งภายหลงั ผู้ รับจ้างต้องประสานงานกบัวิศวกร สถาปนิก มณัฑนากร 
โดยใกล้ชิดเพ่ือให้งานเตรียมการเป็นไปโดยถกูต้องตามความประสงค์ของผู้วา่จ้าง 

5. การติดตอ่และคา่ธรรมเนียม 
 ถ้ามิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ผู้ รับจ้างเป็นผู้ติดตอ่ประสานงานกบัหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 
 เก่ียวกบัระบบท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ รับจ้าง เพ่ือให้ได้มาซึง่ความสมบรูณ์ของงาน โดยคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ในการ 
 ติดตอ่ด าเนินงาน รวมถงึคา่ธรรมเนียมและคา่ด าเนินการท่ีเรียกเก็บโดยหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ผู้ รับ
 จ้างเป็นผู้ รับผิดชอบทัง้สิน้ ทัง้นีย้กเว้นคา่ประกนัอปุกรณ์ เชน่ มิเตอร์น า้ - ไฟ เป็นต้น 
6. การจดัหาน า้ประปา ไฟฟ้า โทรศพัท์ และอื่นๆ เพ่ือใช้ระหวา่งการก่อสร้าง 

-  ถ้ามิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้ จัดหาน า้ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ และอื่นๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบังานในความรับผิดชอบของผู้ รับจ้าง 

-  ผู้ รับจ้างต้องให้ข้อมลูตา่งๆ ที่เก่ียวกบัปริมาณ ขนาด และรายละเอียดอ่ืนๆ ที่จ าเป็น เพ่ือรวบรวม
และด าเนินการติดตอ่หน่วยงานตา่งๆ ของรัฐ หรือเอกชนในการขออนมุตัิใช้บริการดงักลา่ว 

7. การท างานนอกเวลาท าการปกติ 
 หากผู้ รับจ้างมีความประสงค์ท่ีจะท างานในช่วงเวลาท างานท่ีเกินเวลา 8 ชั่วโมง ในวนัท างานปกติ และ
 ท างานล่วงเวลาในวนัอาทิตย์ วนัหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันท่ีทางราชการก าหนดให้เป็นวนัหยุดราชการ 
 ผู้ รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้คมุงานทราบลว่งหน้าอย่างน้อย 1 วนั เพ่ือขออนมุตัิท างานลว่งเวลา โดยผู้คมุงานจะ
 พิจารณาอนุมตัิตามความเหมาะสม และหากในกรณีท่ีการท างานนัน้จ าเป็นต้องมีผู้คุมงานอยู่ควบคุม
 ตลอดเวลาในสนาม ผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้ รับภาระออกคา่ใช้จ่ายในการท างานลว่งเวลาของผู้คมุงานด้วย 
8. การเสนอรายละเอียด วสัด ุอปุกรณ์เพ่ือขออนมุตัิใช้งาน 
 - ผู้ รับจ้างต้องจดัท ารายการแสดงรายละเอียดของวสัดุ อปุกรณ์เสนอต่อผู้ควบคุมงาน เพ่ือขออนุมตัิ

ก่อนด าเนินการในส่วนนัน้อย่างน้อย 30 วนั ส าหรับรายการใดท่ียงัไม่ผ่านการอนุมตัิ ห้ามมิให้ ผู้ รับ
จ้างน าเข้ามายงับริเวณพืน้ท่ีของโครงการโดยเดด็ขาด 

 - รายละเอียดวสัดุ อุปกรณ์แต่ละอย่างให้เสนอแยกกัน โดยรวบรวมข้อมูลเรียงล าดับให้เข้าใจง่าย 
พร้อมทัง้แนบเอกสารสนับสนุน เช่น แค๊ตตาล็อก และหรือตวัอย่างจริง ตามความต้องการของผู้
ควบคุมงาน (หากจ าเป็น) โดยมีเคร่ืองหมายชีบ้อกรุ่น ขนาดและความสามารถเพ่ือประกอบการ
พิจารณา รวมทัง้ต้องประทบัตราเคร่ืองหมาย ช่ือบริษัทหรือลงช่ือก ากบัเอกสารและตวัอย่างจริงทุก
ชิน้ท่ีเสนอเพ่ืออนมุตัิด้วย 

9. การจดัท าตารางแผนการท างาน 
 ผู้ รับจ้างต้องจดัท าตารางแผนการท างาน การน าเสนอวสัดอุปุกรณ์เข้าพืน้ท่ีโครงการ และการติดตัง้พร้อม

ทัง้จ านวนบคุคลลากรในการท างาน โดยจะต้องมีรายละเอียดแสดงเวลาเร่ิมงานและก าหนดการแล้วเสร็จ
ของงานแต่ละขัน้ตอน เพ่ือเสนอต่อผู้ควบคุมงานเป็นระยะๆ และตารางแผนงานนัน้จะต้องได้รับการ
ปรับปรุงให้สอดคล้องกบัปริมาณงานก่อสร้างท่ีเป็นจริงอยู่เสมอ 

10. การจดัท ารายงานผลความคืบหน้าของงาน 
ผู้ รับจ้างต้องจดัท ารายงานปฏิบตัิงานประจ าวนัและสรุปผลเป็นรายเดือนสง่ให้ผู้ควบคมุงานจ านวน 4 ชุด 
ตัง้แต่เร่ิมเข้าปฏิบตัิงานจนถึงส่งมอบงาน โดยรายงานดงักล่าวต้องประกอบด้วยรายละเอียดอย่างน้อย
ดงัตอ่ไปนี ้
-  จ านวนและต าแหน่งหน้าท่ีของพนกังานทัง้หมดท่ีเข้าปฏิบตัิงาน 
-  จ านวนวสัดอุปุกรณ์ท่ีน าเข้ามายงัพืน้ท่ีโครงการ 
-  รายละเอียดการปฏิบตัิงาน 
-  วนัท่ีได้รับค าสัง่แก้ไขงานหรือเปลี่ยนแปลงการปฏิบตัิงานจากผู้ควบคมุงาน 
-  วนัท่ีเสนอแบบใช้งานและรับแบบแก้ไขจากผู้ควบคมุงาน 
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-  เหตกุารณ์พิเศษอ่ืน ๆ เช่น อบุตัิเหต ุฯลฯ 
-  และอื่น ๆ 

11. การประชมุโครงการ 
 ผู้ รับจ้างต้องเข้าร่วมประชุมโครงการและประชุมในหน่วยงานซึง่จดัให้มีขึน้เป็นระยะๆ โดยผู้ควบคมุงาน

เป็นผู้ ก าหนด ซึ่งผู้ เข้าร่วมประชุมจะต้องเป็นผู้ ได้รับมอบอ านาจเต็มจากผู้ รับจ้างและมีอ านาจในการ
ตดัสินใจ และทราบรายละเอียดของโครงการเป็นอย่างดี 

12. รายการแก้ไขงาน 
 ผู้ รับจ้างต้องยอมรับและด าเนินการโดยมิชกัช้า เมื่อได้รับรายการให้แก้ไขข้อบกพร่องของงานท่ีท าไปแล้ว
 จากผู้ควบคุมงาน โดยจะต้องปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อ
 คา่ใช้จ่ายในการแก้ไขความบกพร่องดงักลา่ว 
13. การทดสอบอปุกรณ์และระบบ 

-  ผู้ รับจ้างต้องจัดท าตารางแผนงานแสดงก าหนดการทดสอบอุปกรณ์และระบบ รวมทัง้จัดเตรียม
เอกสารแนะน าจากผู้ผลิตในการทดสอบ เพ่ือเสนอผู้คมุงานก่อนท าการทดสอบ อย่างน้อย 30 วนั 

-  อปุกรณ์และเคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดสอบผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้จดัหาทัง้หมด 
-  ผู้ รับจ้างต้องท าการทดสอบอุปกรณ์ และระบบตามหลกัวิชาการ โดยมีผู้ควบคุมงานอยู่ร่วมขณะ

ทดสอบด้วย 
-  ผู้ รับจ้างต้องจดัท ารายงานข้อมูลในการทดสอบ หลงัการทดสอบผู้ รับจ้างต้องกรอกข้อมูลตามท่ีได้

จากการทดสอบจริงสง่ให้ผู้คมุงาน จ านวน 4 ชดุ 
-  ผู้ รับจ้างจะต้องเปิดใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ หรือ

พร้อมท่ีจะใช้งานได้เตม็ความสามารถในช่วงเวลาอย่างน้อย 24 ชัว่โมง ติดตอ่กนั 
-  คา่ใช้จ่ายตา่งๆ เช่น คา่ใช้กระแสไฟฟ้า น า้ประปา แรงงาน และอื่นๆ ในระหว่างการทดสอบให้อยู่ใน

ความรับผิดชอบของผู้ รับจ้าง 
14. การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ี 
 ผู้ รับจ้างต้องด าเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีท่ีควบคุมและบ ารุงรักษาของผู้ ว่าจ้างให้มีความรู้  และ

ความสามารถในการใช้งานและการบ ารุงรักษาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 วนัติดต่อกนั ภายหลงัส่ง
มอบงาน หรือจนกว่าเจ้าหน้าท่ีควบคุมและบ ารุงรักษาของผู้ ว่าจ้างจะสามารถใช้ งานเคร่ืองมือและ
อปุกรณ์ได้ด้วยตนเอง 

15. การสง่มอบงาน 
-  ผู้ รับจ้างจะต้องท าการทดสอบอปุกรณ์และระบบตามท่ีผู้ควบคมุงานก าหนดจนกวา่จะได้ผลเป็นท่ีน่า

พอใจ และแนใ่จวา่การท างานของระบบถกูต้องตามความประสงค์ของผู้วา่จ้าง 
-  รายการสิ่งของตา่งๆ ที่ผู้ รับจ้างต้องสง่มอบให้แก่ผู้วา่จ้างในวนัสง่มอบงาน ซึง่ถือเป็นสว่นหนึง่ของ

การตรวจรับมอบงานด้วยคือ 
ก.  กระดาษไขแบบก่อสร้างจริง จ านวน 1 ชดุ 
ข. พิมพ์เขียวแบบก่อสร้างจริง จ านวน 4 ชดุ 
ค.  หนงัสือคูม่ือการใช้และบ ารุงรักษาอปุกรณ์ จ านวน 4 ชดุ 
ง.  อะไหลต่า่งๆ และเคร่ืองมือพิเศษส าหรับใช้ในการปรับแตง่ซอ่มบ ารุงเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ ซึง่

โรงงานผู้ผลิตเป็นผู้ให้มาพร้อมกบัเคร่ืองจกัอปุกรณ์ 
-  การสง่ และรับมอบงาน ต้องกระท าเป็นเอกสารท่ีมีการลงนามเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

16. การรับประกนังาน 
-  หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ รับจ้างต้องรับประกนัคุณภาพ ความสามารถอปุกรณ์ และการติดตัง้

วา่จะสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีเป็นระยะเวลา 2 ปี นบัจากวนัรับมอบงานแล้ว 
-  ระหว่างเวลารับประกันงาน หากผู้ว่าจ้างตรวจพบว่าผู้ รับจ้างจดัน าวสัด ุอปุกรณ์ท่ีไม่ถูกต้อง หรือมี

คุณภาพต ่ากว่าข้อก าหนดมาติดตัง้ ตลอดจนงานติดตัง้ไม่ถูกต้องหรือไม่เรียบร้อย  ผู้ รับจ้างต้อง
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ด าเนินการเปลี่ยนหรือแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็ว และไม่เกิน 1 เดือน หลงัจากท่ีได้รับแจ้ง โดยไม่คิด
คา่ใช้จ่ายเพ่ิมเติม 

-  ในกรณีท่ีเคร่ืองมือ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เกิดช ารุดเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพอันเน่ืองมาจาก
ข้อผิดพลาดของผู้ผลิต หรือการติดตัง้ในระหว่างเวลารับประกนั ผู้ รับจ้างต้องด าเนินการเปลี่ยนหรือ
แก้ไขให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีเช่นเดิมโดยมิชกัช้า 

-  ผู้ รับจ้างต้องด าเนินการโดยทันท่ีท่ีได้รับแจ้งจากผู้ ว่าจ้างให้เปลี่ยนหรือแก้ไขเคร่ืองมือและอุปกรณ์ 
ตามสัญญาการประกันงาน มิฉะนัน้ผู้ ว่าจ้างขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะจัดหาผู้ อ่ืนมาด าเนินการเองโดย
คา่ใช้จ่ายทัง้หมดนัน้ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบ 

17. การบริการ 
-  ผู้ รับจ้างต้องจัดเตรียมช่างผู้ ช านาญไว้ส าหรับตรวจสอบซ่อมแซม และบ ารุงรักษาเคร่ืองมือและ

อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีเป็นประจ าทุกเดือน 3 เดือน 6 เดือน หรือตามความเหมาะสม
ตลอดระยะเวลาการประกนังาน 

-  ผู้ รับจ้างต้องจดัท ารายงานผลการตรวจสอบอปุกรณ์และการบ ารุงรักษาระบบดงักลา่ว เพ่ือเสนอผู้
วา่จ้างภายใน 7 วนันบัจากวนัท่ีท าการตรวจสอบทกุครัง้ 
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หมวดที่ 4 
การปฏบิัตงิาน 

1. ความปลอดภยัและการป้องกนั 
-  ผู้ รับจ้างต้องจดัให้การปฏิบตัิงานมีสภาพท่ีปลอดภยัและหมัน่ตรวจตราให้มีการป้องกนัการสญูเสีย 

บาดเจ็บ และเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้กับพนกังานและบุคคลอื่น รวมถึงวสัดอุุปกรณ์ท่ีเก็บรักษา และ
สิ่งของในบริเวณก่อสร้างและเคียงข้าง เช่น ถนน ทางเดิน สิ่ง ท่ีปลูกสร้าง และสาธารณูปโภคต่างๆ 
ด้วย 

-  ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบตอ่การบาดเจ็บบคุคลใดๆ ก็ตาม อนัเน่ืองจากผลของการท างานของผู้ รับจ้าง 
และส าหรับพืน้ท่ีภายในสถานท่ีท างานท่ีมีโอกาสเกิดเพลิงไหม้ จะต้องจดัเตรียมให้มีอปุกรณ์ป้องกนั
เพลิงท่ีเหมาะสม เช่น เคร่ืองดบัเพลิงเคมี และอื่นๆ เป็นต้น 

-  ผู้ รับจ้างต้องไมน่ าเคร่ืองมือ วสัด ุอปุกรณ์ท่ีใช้ในบริเวณก่อสร้างไปวางกีดขวางการสญัจรของบุคคล
ทัว่ไป รวมทัง้ไม่ท าให้เกิดความเสียหายแก่สถานท่ี และสาธารณูปโภคอื่นๆ หากเกิดความเสียหาย
ขึน้ ผู้ รับจ้างต้องซอ่มแซมให้คืนสูส่ดภาพดีดงัเดิมโดยมิชกัช้า และเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 

-  ผู้ รับจ้างต้องป้องกนัมิให้เกิดความเสียหายใดๆ แก่สิ่งปลกูสร้างบริเวณข้างเคียงทัง้บนดินและท่ีอยู่ใต้
ดิน หากเกิดความเสียหายขึน้ ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแก้ไข ให้คืนสภาพดีดงัเดิมโดยมิชกัช้า ใน
กรณีท่ีผู้ คุมงานเห็นว่าการป้องกันท่ีผู้ รับจ้างได้ท าไว้ไม่ดีพอ ผู้ คุมงานอาจมีค าสั่งให้ผู้ รับจ้าง
เปลี่ยนแปลงให้ดีขึน้ตามท่ีเห็นสมควร 

-  ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการป้องกนัเสียงดงัรบกวน และการสัน่สะเทือนในระหว่างการท างาน
และติดตัง้ ส่วนหลงัจากการติดตัง้แล้ว ให้เลือกใช้วิธีการป้องกันโดยการติดตัง้อุปกรณ์เพ่ือลดการ
สัน่สะเทือนควรจะท าตามค าแนะน าของผู้ผลิตเคร่ืองจักรท่ีเหมาะสมกับสภาพการท างานจริงของ
เคร่ืองจกัรนัน้ๆ 

-  บริเวณส านกังานของผู้ รับจ้างภายในพืน้ท่ีโครงการ ต้องจดัให้มีเคร่ืองเวชภณัฑ์ในการปฐมพยาบาล 
อปุกรณ์ช่วยชีวิต ยาสามญัประจ าบ้าน ซึง่จดัเก็บไว้ในต าแหน่งท่ีเห็นและหยิบใช้ได้ง่าย 

2. รายงานอบุตัิเหต ุ
 เมื่อมีเหตุการณ์ใดๆ ท่ีไม่คาดคิดเกิดขึน้ในบริเวณพืน้ท่ีโครงการ ไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะวิวาท การท า

ร้ายร่างกายหรืออบุตัิเหต ุให้ผู้ รับจ้างรีบรายงานเหตท่ีุเกิดขึน้ให้ผู้ ควบคมุงานทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ในทนัที 

3. การป้องกนัการลว่งล า้เขตท่ี 
 ผู้ รับจ้างต้องจ ากดัเขตก่อสร้างมิให้เกิดการลว่งล า้บกุรุกเข้าไปในพืน้ท่ีข้างเคียงนอกบริเวณพืน้ท่ีโครงการ 
 และดแูลมิให้พนกังานของตนบกุรุกเข้าในเขตท่ีของผู้อื่นด้วย ขณะเดียวกนัก็ป้องกนัไม่ให้ผู้ ท่ีไม่เก่ียวข้อง
 เข้าไปในบริเวณก่อสร้างเดด็ขาด ทัง้ในและนอกเวลาปฏิบตัิงาน 
4. วตัถโุบราณและของมีคา่ 
 วตัถุโบราณและของมีค่าท่ีขุดพบในบริเวณก่อสร้าง หรือเขตท่ีดินของผู้ว่าจ้างให้มอบไว้กบัผู้ ว่าจ้าง การ
 กระท าใดๆ อันแสดงเจตนาปกปิดหรือถือเป็นกรรมสิทธ์ิส่วนตัวผู้ ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะแจ้งต่อเจ้าหน้าท่ี
 บ้านเมืองให้ด าเนินการตามกฎหมายได้ 
5. การก าจดัสิ่งปฏิกลู 
 ผู้ รับจ้างต้องขนขยะมลูฝอย เศษวสัด ุและสิ่งของเหลือใช้ออกจากบริเวณพืน้ท่ีปฏิบตัิงานทกุวนั  ภายหลงั

จากเลิกปฏิบัติงาน ณ จุดนัน้ๆ แล้ว และให้น าสิ่งต่างๆ ท่ีไม่ต้องการใช้งานแล้วไปทิง้ท่ีบริเวณรวบรวม
ขยะภายในพืน้ท่ีโครงการหรือตามต าแหน่งท่ีผู้ ควบคุมงานก าหนด และให้รวบรวมขนออกจากพืน้ท่ี
โครงการเป็นครัง้คราวตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม และก่อนสง่มอบงานจะต้องรือ้ถอนสิ่งปลกูสร้างชัว่คราว
ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบออกจากบริเวณพืน้ท่ีโครงการ พร้อมทัง้ท าความสะอาดพืน้ท่ีโครงการให้เรียบร้อย 
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หมวดที่ 5 
วัสดุและอุปกรณ์ 

1. วสัดแุละอปุกรณ์ 
 วสัดแุละอปุกรณ์ท่ีใช้กบัโครงการ จะต้องได้รับอนมุตัิให้ใช้งานได้จากผู้ควบคมุงาน ต้องเป็นของใหมท่ี่ไม่

เคยถกูน าไปใช้งานมาก่อน ผู้ควบคมุงานมีสิทธิท่ีจะไมรั่บสิ่งท่ีเห็นวา่มีคณุสมบตัิและคณุภาพไมด่ีพอ 
หรือไมเ่ทียบเท่าตามท่ีอนมุตัิให้น ามาใช้ในโครงการ ในกรณีท่ีผู้ควบคมุงานต้องการให้มีการทดสอบ
คณุภาพวสัดแุละอปุกรณ์ ผู้ รับจ้างต้องด าเนินการพร้อมทัง้ออกคา่ใช้จ่ายเองโดยมิชกัช้า 
-  หากมีความจ าเป็นอนักระท าให้ผู้ รับจ้างไม่สามารถจดัหาวัสดแุละอปุกรณ์ตามท่ีรับอนุมตัิให้ใช้งาน

ได้แล้วจากผู้ควบคุมงาน ผู้ รับจ้างต้องจัดหาผลิตภัณฑ์อื่นมาทดแทน พร้อมทัง้ชีแ้จงเปรียบเทียบ
รายละเอียดตา่งๆ ของผลิตภณัฑ์ดงักลา่ว เพ่ือประกอบการขออนมุตัิตอ่ผู้ควบคมุงานโดยมิชกัช้า 

-  ความเสียหายท่ีเกิดขึน้ระหว่างการขนส่ง ติดตัง้ หรือการทดสอบจะต้องด าเนินการซ่อมแซมหรือ
เปลี่ยนให้ใหมต่ามความเห็นของผู้ควบคมุงาน 

2. เคร่ืองมือ 
-  ผู้ รับจ้างต้องมีเคร่ืองมือ อปุกรณ์ และเคร่ืองผ่อนแรงท่ีมีประสิทธิภาพและความปลอดภยัส าหรับใช้

ในการปฏิบตัิงาน โดยต้องเป็นชนิดท่ีเหมาะสมกบัการท างาน และมีจ านวนเพียงพอกบัปริมาณงาน 
ซึง่ผู้ควบคมุงานมีสิทธ์ิท่ีจะขอให้ผู้ รับจ้างเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมจ านวนให้เหมาะสมกบัการใช้งานได้ 

3. การขนสง่และการน าวสัด ุและอปุกรณ์เข้ายงัพืน้ท่ีโครงการ 
-  ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและความเสียหายท่ีเกิดขึน้ในการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์มายัง

หน่วยงานและสถานท่ีติดตัง้ 
-  ผู้ รับจ้างต้องท าหมายก าหนดการน าวสัดแุละอปุกรณ์เข้ายงัพืน้ท่ีโครงการ และแจ้งให้ผู้คมุงานทราบ

ล่วงหน้า พร้อมทัง้จัดเตรียมสถานท่ีส าหรับเก็บรักษาท่ีได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ
ส าหรับวสัดอุปุกรณ์นัน้ๆ 

-  เมื่อวัสดุและอุปกรณ์มาถึงพืน้ท่ีโครงการแล้ว ผู้ รับจ้างต้องน าเอกสารการส่งของมอบให้ผู้คุมงาน
ทราบเพ่ือท่ีจะได้ตรวจสอบให้ถกูต้องตามท่ีได้อนมุตัิไว้ ก่อนท่ีจะน าเข้ายงัสถานท่ีเก็บรักษาตอ่ไป 

4. การจดัเตรียมสถานท่ีเก็บพสัด ุ
 ผู้ รับจ้างเป็นผู้จดัเตรียมสถานท่ีเก็บวสัดแุละอปุกรณ์ต่างๆ โดยผู้ รับจ้างต้องร่วมปรึกษากบัผู้ควบคมุงาน 
 ในการจัดสร้างโรงเรือนชั่วคราวส าหรับเก็บรักษาวัสดุและอุปกรณ์ โดยจะต้องได้รับการป้องกันความ
 เสียหาย หรือป้องกนัการเสื่อมสภาพก่อนน าไปใช้งาน วสัดุท่ีวางกองไว้ในท่ีโล่งต้องมีหลงัคาหรือผ้าใบ
 คลมุกนัฝนและแสงแดด สว่นวสัดปุระเภทท่อต้องเก็บบนชัน้และห้ามกองไว้บนพืน้ดิน 
5. ตวัอย่างวสัด ุและอปุกรณ์ 

-  ผู้ รับจ้างต้องจดัหาตวัอย่างวสัดแุละอปุกรณ์ รวมทัง้เอกสารของผู้ผลิตท่ีแสดงรายละเอียดทางเทคนิค 
ขนาด และรูปร่างท่ีชดัเจนของวสัดแุละอปุกรณ์แตล่ะชิน้ตามท่ีผู้คมุงานต้องการ 

-  ในกรณีท่ีผู้ คุมงานมีความประสงค์ให้ผู้ รับจ้างแสดงวิธีการติดตัง้เพ่ือเป็นตัวอย่าง หรือความ
เหมาะสมแล้วแตก่รณี ผู้ รับจ้างต้องแสดงการติดตัง้ ณ สถานท่ีติดตัง้ตามท่ีผู้ควบคมุงานก าหนด เมื่อ
วิธีและการติดตัง้นัน้ๆ ได้รับอนมุตัิแล้วให้ถือเป็นมาตรฐานในการปฏิบตัิตอ่ไป 

6. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ รายการประกอบแบบ วสัดแุละอปุกรณ์ 
-  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ รายการประกอบแบบ วัสดุและอุปกรณ์ท่ีผิดไปจากข้อก าหนดและ

เง่ือนไขตามสญัญาด้วยความจ าเป็นหรือความเหมาะสมก็ดี ผู้ รับจ้างต้องแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร
ตอ่ผู้วา่จ้างเพ่ือขออนมุตัิเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วนั ก่อนด าเนินการจดัซือ้หรือท าการติดตัง้ 

-  ในกรณีท่ีผลิตภณัฑ์ของผู้ รับจ้างมีคณุสมบตัิอนัเป็นเหตใุห้วสัดแุละอปุกรณ์ตามรายการท่ีผู้ออกแบบ
ก าหนดไว้เกิดความไมเ่หมาะสมหรือไม่สามารถท างานได้ถูกต้อง ผู้ รับจ้างจะต้องไม่เพิกเฉยละเลยท่ี
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จะแจ้งขอความเห็นชอบจากผู้ คุมงานในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้องตามความประสงค์โดย
ชีแ้จงเหตผุลและแสดงหลกัฐานจากบริษัทผู้ผลิต 

-  คา่ใช้จ่ายท่ีเพ่ิมขึน้ในกรณีดงักลา่วข้างต้น ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบเองทัง้สิน้ 
7. รหสั ป้ายช่ือ และเคร่ืองหมายของอปุกรณ์ 
 ผู้ รับจ้างต้องจัดท ารหัส ป้ายช่ือ และเคร่ืองหมายอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีน ามาติดตัง้ในโครงการเพ่ือแสดง

ต าแหน่ง หรือเพ่ืออ านวยความสะดวกในการตรวจสอบ และซอ่มแซมบ ารุง โดยเฉพาะอย่างย่ิงในบริเวณ
ท่ีท าการติดตัง้มีการปิดมิดชิด 

8. การป้องกนัน า้เข้าอาคาร 
 พืน้ท่ีภายในอาคารส่วนท่ีใกล้กบับริเวณท่ีมีความชืน้สงู หรือเช่ือมโยงกบัภายนอกอาคารท่ีอาจท าให้น า้
 เข้าสูอ่าคารได้ ผู้ รับจ้างต้องจดัท ารายละเอียดแสดงวิธีการติดตัง้วสัดเุสริมเพ่ิมเติมให้ผู้คมุงานอนุมตัิก่อน
 ด าเนินงาน เพ่ือให้การป้องกนัน า้เข้าอาคารเป็นไปอย่างสมบรูณ์ 
9. การป้องกนัการผกุกร่อน 
 วสัดุและอปุกรณ์ต่างๆ ท่ีผ่านการป้องกันการผุกกร่อนและการทาสีมาแล้วจากโรงงานผู้ผลิต หากตรวจ
 พบวา่การป้องกนัผกุกร่อนดงักลา่วไมเ่รียบร้อย ผู้ รับจ้างต้องท าการซอ่มแซมให้เรียบร้อยจนเป็นท่ียอมรับ
 ของผู้คมุงาน 
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หมวดที่ 6 
ข้อก ำหนดทั่วไปเกี่ยวกับกำรท ำงำน 

1. ฝีมืองาน 
 ผู้ รับจ้างจะต้องใช้ช่างฝีมือท่ีช านาญงานโดยเฉพาะในแต่ละประเภทมาปฏิบัติงาน เพ่ือติดตัง้ระบบท่อ 
 เคร่ืองสขุภณัฑ์ และอปุกรณ์การท างานให้เป็นไปด้วยความถกูต้องตามหลกัวิชาการ ดงัตอ่ไปนี  ้

- การตดัท่อแต่ละท่อนจะต้องให้ได้ระยะสัน้พอดี ตามความต้องการท่ีจะใช้ ณ จุดนัน้ๆ ซึง่เมื่อต่อท่อ
บรรจบกนัแล้วจะได้แนวท่อม่ีสม ่าเสมอ ไมค่ดโก่งและคลาดเคลื่อนจากแนวท่ีควรจะเป็น 

-  การวางท่อ จะต้องวางในลกัษณะท่ีเม่ือเกิดการหดตวัหรือขยายตวัของท่อเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลง
อณุหภมูิแล้วจะไมท่ าให้เกิดการเสียหายขึน้แก่ตวัท่อเอง หรือสิ่งของใกล้เคียง 

-  การตดัท่อให้ใช้เคร่ืองส าหรับตดัท่อโดยเฉพาะ และจะต้องคว้านปากท่อขูดเศษท่อท่ียงัติดค้างอยู่ท่ี
บริเวณปากท่อออกเสียให้หมด หากจะท าเกลียวจะต้องใช้เคร่ืองท าเกลียวท่ีได้มาตรฐาน เพ่ือให้ฟัน
เกลียวเรียบและได้ขนาดตามมาตรฐาน 

-   ส าหรับจดุท่ีมีการเปลี่ยนแนวหรือทิศทางของท่อ ให้ใช้ข้อตอ่ตามความเหมาะสม และหากมีการ
เปลี่ยนขนาดของท่อให้ใช้ข้อลดเท่านัน้ 

2. การติดตัง้ท่อ 
 ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบแนวระดบัท่อของระบบท่อต่างๆ ให้แน่นอนก่อนการติดตัง้ระบบท่อ เพ่ือไม่ให้

ท่อเหลา่นัน้กีดขวางซึง่กนัและกนั การติดตัง้และเดินท่อจะต้องกระท าด้วยความประณีต ให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อยแก่สายตา การเลีย้ว การหักมุม การเปลี่ยนแนว และระดบัท่อจะต้องใช้ข้อต่อท่ีเหมาะสมให้
กลมกลืนกบัลกัษณะรูปร่างของอาคารในสว่นนัน้ แนวท่อต้องให้ขนานหรือตัง้ฉากกบัอาคารโดยมิให้เอียง
จากแนวอาคาร การแขวนท่อจากเพดานหรือจากโครงสร้างเหนือศีรษะท่ีมิได้ก าหนดต าแหน่งท่ีแน่นอนไว้
ในแบบ จะต้องแขวนท่อนัน้ชิดด้านบนมากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ ทัง้เพ่ือมิให้ท่อนัน้เป็นท่ีกีดขวางแก่สิ่งท่ี
ติดตัง้ท่ีเพดาน หรือเหนือศีรษะ เช่น โคมไฟ และท่อลม เป็นต้น และการติดตัง้ท่อจะต้องปล่อยให้มีการ
ยดึหยุ่นได้ส าหรับการขยายตวัและหดตวัโดยไมเ่กิดความเสียหายตอ่ระบบท่อและข้อตอ่ตา่งๆ 

3. การวางติดตัง้อปุกรณ์ประกอบการเดินท่อ 
  การติดตัง้อปุกรณ์ประกอบการเดินท่อตา่งๆ เช่น วาล์วน า้ มาตรวดัน า้ เกจ์วดัแรงดนั และอื่นๆ จะต้อง 
 ติดตัง้ให้อยู่ในต าแหน่งท่ีเหมาะสมกบัการใช้งานโดยปกติ และสามารถถอดซ่อมบ ารุงรักษาหรือเปลี่ยน

ใหมไ่ด้โดยง่าย 
4. ข้อห้ามในการตอ่ท่อร่วม 
 ระบบท่อน า้ท่ีใช้ในการบริโภคนัน้ห้ามต่อบรรจบกับระบบท่อโสโครกและท่อน า้ทิง้เป็นอนัขาด หากแนว
 ท่อน า้ท่ีใช้ในการบริโภคจะต้องเดินขนานหรือตดักบัแนวของท่อน า้โสโครก หรือท่อน า้ทิง้แล้ว ท่อน า้ท่ีใช้
 ในการบริโภคจะต้องอยู่เหนือท่อน า้โสโครกหรือท่อระบายน า้ทิง้ 
5. จดุสิน้สดุของระบบท่อท่ีเตรียมไว้ส าหรับอนาคต 
 หากในแบบปรากฏว่ามีระบบท่อท่ีจัดเตรียมไว้ส าหรับต่อเติมขยายไปในอนาคต ผู้ รับจ้างจะต้องเดินท่อ
 ดงักล่าวออกไปให้พ้นจากตวัอาคารไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร และท่ีปลายท่อให้ใช้ปลัก๊อุดหรือฝาครอบ
 เกลียวปิดไว้ และหากจ าเป็นต้องกลบดินฝังท่อ ให้ท าการตอกหลกัปักป้ายแสดงต าแหน่งจุดสิน้สดุของ
 ปลายท่อไว้ด้วย 
6. การป้องกนัการช ารุดระหวา่งการติดตัง้ 
  ให้ปฏิบตัิตามแนวทางดงัตอ่ไปนี ้

-  ปลายท่อทกุปลายให้ใช้ปลัก๊อดุ หรือฝาครอบเกลียวครอบไว้ หากจะต้องละจากงานตอ่ท่อในส่วนนัน้
ไปชัว่คราว 

-  เคร่ืองสขุภณัฑ์และอปุกรณ์ให้หุ้มด้วยวสัดท่ีุเหมาะสมและมิดชิด เพ่ือป้องกนัมิให้เกิดการแตกหกับุบ
สลายขึน้ 
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-  วาล์วน า้ ข้อต่อ และอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ส าหรับการติดตัง้ท่อ ให้ตรวจดูภายในและท าความ
สะอาดภายในให้ทัว่ถงึก่อนน ามาประกอบติดตัง้ 

-  เมื่อได้ท าการติดตัง้เสร็จสมบูรณ์แล้ว จะต้องตรวจดูความเรียบร้อยและท าความสะอาดเคร่ือง
สขุภณัฑ์และอปุกรณ์เหลา่นีอ้ย่างทัว่ถงึ เพ่ือสง่มอบงานให้แก่ผู้ควบคมุงานโดยปราศจากต าหนิและ
ข้อบกพร่อง 

7. การแขวนโยงท่อและยดึท่อ 
 ท่อท่ีเดินภายในอาคารและไม่ได้ฝังดินจะต้องแขวนโยงหรือยึดติดไว้กบัโครงสร้างของอาคารอย่างมัน่คง
 แข็งแรง อย่าให้โยกคลอน หรือแกว่งไกวได้ การแขวนโยงท่อท่ีเดินตามแนวราบให้ใช้เหล็กรัดท่อท่ี
 เหมาะสมตามขนาดของท่อ แล้วแขวนยึดติดกับโครงอาคารอย่างแข็งแรง หากมีท่อหลายท่อเดินตาม
 แนวราบขนานกนัเป็นแพ อาจใช้ส าแหรกรับท่อไว้ทัง้ชุดแทนการใช้เหล็กรัดท่อแขวนแต่ละท่อได้ โดยให้
 เป็นไปตามท่ีระบใุนแบบ หรือถกูต้องตามมาตรฐานและหลกัวิชาการแขวนท่อ และหากมิได้ระบเุป็นอย่าง
 อื่น ให้การยดึและแขวนท่อเป็นไปดงัตอ่ไปนี ้

-  ผู้ รับจ้างต้องจดัหาอปุกรณ์ยดึ แขวนท่อ ท่ีเหมาะสมกบัโครงสร้างอาคาร โดยอปุกรณ์ยดึแขวนท่อ
ดงักลา่ว ต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้ควบคมุงานก่อนด าเนินการ 

-  ขนาดและชนิดของอปุกรณ์ยดึแขวน จะต้องเป็นท่ีรับรองวา่สามารถรับน า้หนกัได้โดยมีคา่ความ
ปลอดภยัไมต่ ่ากวา่ 3 เท่าของน า้หนกัใช้งาน (SAFFTY FACTOR = 3) 

-  การยดึแขวนกบัโครงสร้างอาคาร ต้องแน่ใจวา่จะไมก่่อให้เกิดความเสียหายกบัโครงสร้างของอาคาร 
หรือกีดขวางการติดตัง้ระบบอื่น ๆ 

-  EXPANSION SHIELD AND BOLT ท่ีใช้เจาะยดึในคอนกรีตจะต้องเป็นโลหะ และได้มาตรฐานสากล 
โดยให้เจาะยดึกบัคอนกรีตท่ีแข็งแรงเตม็ท่ีแล้ว 

-  ท่อท่ีติดตัง้ในแนวดิ่งหรือแนวตัง้ 
ก. ท่อเหลก็อาบสงักะสีที่มีขนาดตัง้แต ่3 นิว้ ขึน้ไป ทกุๆ ระยะคร่ึงหนึง่ของความยาวของท่อแต่ละ

ท่อนจะต้องมีท่ียดึหรือแขวนหรือรองรับอย่างน้อยหนึง่แห่ง 
ข.  ท่อเหลก็อาบสงักะสีที่มีขนาดตัง้แต ่2-1/2 นิว้ ลงมา ทกุๆ ระยะไมเ่กิน 120 ซม.จะต้องมีท่ียดึหรือ

แขวนหรือรองรับอย่างน้อยหนึง่แห่ง 
ค. ท่อเอชดีพีอ ีท่อโพลี่บิวทิลีน และท่อโพลี่โพรไพลีน ทกุๆ ระยะไมเ่กิน 100 ซม. และทกุๆ รอยตอ่ 

จะต้องมีท่ียดึ ท่ีรองรับ หรือแขวนอย่างน้อยหนึง่แห่ง 
ง.  ท่อพีวีซี ทกุๆ ระยะไมเ่กิน 100 ซม.และทกุ ๆ รอยตอ่ จะต้องมีท่ียดึ ท่ีรองรับ หรือแขวนอย่างน้อย

หนึง่แห่ง 
จ. ท่อพีพีอาร์ทกุๆ ระยะไมเ่กิน 100 ซม. และทกุๆ รอยตอ่ จะต้องมีท่ียดึ ท่ีรองรับ หรือแขวนอย่าง

น้อยหนึง่แห่ง 
ฉ. ท่อเหลก็หลอ่จะต้องมีท่ียดึหรือแขวนหรือรองรับท่อทกุๆ ชัน้ของอาคาร หรือไมน้่อยกวา่ทกุชว่ง

ของความยาวท่อและฐานท่อ 
-  ท่อท่ีติดตัง้ในแนวราบ 

ก.  ท่อเหลก็อาบสงักะสีทกุๆ ระยะไมเ่กิน 200 ซม.จะต้องมีท่ียดึหรือรองรับอย่างน้อยหนึง่แห่ง 
ข. ท่อเอชดีพีอี ท่อโพลี่บิวทิลีน และท่อโพลี่โพรไพลีน ทกุๆ ระยะไมเ่กิน 100 ซม. และทกุๆ รอยตอ่ 

จะต้องมีท่ียดึ ท่ีรองรับ หรือแขวนอย่างน้อยหนึง่แห่ง 
ค.  ท่อพีวีซีทกุๆ ระยะไมเ่กิน 100 ซม.และทกุๆ รอยตอ่ จะต้องมีท่ียดึ ท่ีรองรับ หรือแขวนอย่างน้อย

หนึง่แห่ง 
ง. ท่อพีพีอาร์ทกุๆ ระยะไมเ่กิน 100 ซม. และทกุๆ รอยตอ่ จะต้องมีท่ียดึ ท่ีรองรับ หรือแขวนอย่าง

น้อยหนึง่แห่ง 
จ.  ท่อเหลก็จะต้องมีท่ียดึหรือแขวนหรือรองรับทกุๆ ระยะข้อตอ่และทกุๆ ระยะคร่ึงหนึง่ท่อแตล่ะท่อน 
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-  ท่อทุกชนิดท่ีติดตัง้อยู่ในดินจะต้องวางอยู่บนพืน้ท่ีอดัแน่น หรือทรายชุ่มน า้อดัแน่นตลอดแนวความ
ยาวของท่อ และเม่ือกลบดินแล้วจะต้องอดัด้วยทรายชุ่มน า้อดัแน่นเป็นชัน้ๆ หนาชัน้ละไมเ่กิน15ซม. 

-  เหลก็เส้นท่ีใช้แขวนท่อให้มีขนาด ดงันี ้
 ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางของท่อ  ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางของเหลก็เส้นท่ีแขวนท่อ 

 Dia. ½” - 1-1/2”  Dia. 9 มม. 
 Dia. 2” - 3”  Dia. 12 มม. 
 Dia. 4” - 6”  Dia. 15 มม 
8. การตดัเจาะและซอ่มสิ่งกีดขวาง 
 หากมีสิ่งก่อสร้างใดๆ กีดขวางแนวการเดินท่อ ผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคมุงานทราบพร้อมกับเสนอ

วิธีการท่ีจะตดัเจาะสิ่งกีดขวางนัน้ โดยผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบการตดัเจาะฝา ผนงั พืน้ คาน ฝ้า
เพดาน หลงัคา หรืออื่นๆ ทัง้นีต้้องท าอย่างระมดัระวงัและรอบครอบ เพ่ือไม่ให้เกิดผลเสียหายต่องาน
โครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม หรืองานระบบอื่นๆ ก่อนท าการตดัเจาะใดๆ ต้องแจ้งให้ผู้คมุงานทราบและ
อนมุตัิก่อนด าเนินการทกุครัง้ คา่ใช้จ่ายในการตดั เจาะ สกดั ฯลฯ รวมทัง้ความเสียหายท่ีเกิดขึน้ ให้อยู่ใน
ความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง และภายหลงัจากการตดั เจาะ และติดตัง้อปุกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ รับ
จ้างต้องซอ่มแซมสว่นดงักลา่วให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย 

9. ปลอกท่อ (SLEEVES) 
 ท่อท่ีเดินผ่านฐานรากพืน้ ผนงั ฝากัน้ และเพดาน จะต้องรองด้วยปลอกตามขนาดท่ีเหมาะสม หากท่อท่ี
 จะผ่านทะลมุีจ านวนหลายท่อด้วยกนั ให้เจาะพืน้อาคารเป็นช่อง แทนการใช้ปลอกท่อโดยช่องนีจ้ะต้อง
 เสริมความแข็งแรงตามความจ าเป็น และเหมาะสม การวางปลอกท่อให้อาศยัหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

-  ขนาดของปลอกท่อ จะต้องมีขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางภายในโตกว่าขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางภายนอก
ของท่อ ไมน้่อยกวา่ 1 ซม. หรือ 1 ขนาดท่อ เว้นไว้แตเ่ม่ือท่อนัน้จะต้องเดินทะลผุ่านฐานรากหรือผนงั
ท่ีรับน า้หนกั ในกรณีเช่นนีจ้ะต้องให้ปลอกโตกวา่ท่อไมน้่อยกวา่ 1.5 ซม. 

-  ชนิดของวสัดปุลอกท่อจะต้องเป็นชนิดท่ีท าด้วยวสัดดุงัตอ่ไปนี ้
ก. กรณีติดตัง้ปลอกท่อผ่านฐานรากให้ใช้ปลอกท่อเหลก็ 
ข. กรณีติดตัง้ปลอกท่อผ่านคาน พืน้ และผนงั หรือโครงสร้างท่ีรับน า้หนกัให้ใช้ปลอกท่อเหลก็ 
ค. กรณีติดตัง้ปลอกท่อผ่านคาน พืน้ และผนงั หรือโครงสร้างท่ีไมไ่ด้รับน า้หนกัให้ ใช้ปลอกท่อ

พลาสติก เช่น PVC หรือ HDPE ได้ 
10. การอดุช่องเปิดเพ่ือป้องกนัควนัและไฟลาม 
 ผู้ รับจ้างต้องท าการอุดช่องเปิดของงานในระบบสุขาภิบาลและดบัเพลิง เช่น SLEEVE, SHAFT หรือ 
 OPENING เพ่ือป้องกันการลามของควันและไฟ โดยวัสดุท่ีใช้อุดจะต้องเป็นวัสดุอุดท่ีผลิตขึน้มา
 โดยเฉพาะ และได้มาตรฐานท่ีสามารถทนต่อเพลิงไหม้ได้อย่างน้อย 2 ชม. โดยได้รับการอนุมตัิจากผู้
 ควบคมุงานก่อนด าเนินการ 
11. แผ่นปิดพืน้ผนงัและเพดานเพ่ือความเรียบร้อยของงาน 
 ต าแหน่งท่ีท่อเดินทะลผุ่านผนงั ฝากัน้ เพดาน และพืน้อาคารที่ตบแตง่ผิวหน้าแล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องจดัการ
 ปิดพืน้ท่ีบริเวณนัน้ๆ ทัง้ทางเข้าและทางออกของท่อ ด้วยแผ่นโลหะตามความเห็นของผู้ควบคมุงาน ซึง่มี
 ขนาดโตพอท่ีจะปิดช่องรอบรอบท่อได้อย่างมิดชิด และแผ่นโลหะท่ีใช้ปิดท่ีเพดานหรือผนงัจะต้องยึดด้วย  
 สกรูที่สามารถถอดเข้า-ออกได้โดยสะดวก 
12. การจดัท าแท่นเคร่ือง 

-  ผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้ จัดท าแท่น ฐาน และอุปกรณ์รองรับน า้หนักเคร่ืองและอุปกรณ์ต่างๆ  ให้ได้
มาตรฐานและถูกต้องตามหลกัวิชาการ และมีความแข็งแรง สามารถทนต่อการสัน่สะเทือนขณะใช้
งานได้เป็นอย่างดี 

-  ผู้ รับจ้างต้องเสนอข้อมลูตา่งๆของแท่นเคร่ือง เช่น รายละเอียด ขนาด และต าแหน่ง ต่อผู้ควบคมุงาน
เพ่ือขออนุมัติก่อนการด าเนินงาน ไม่น้อยกว่า 7 วัน การให้ข้อมูลท่ีผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนอัน
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ก่อให้เกิดผลเสียหาย หรือความล่าช้าของงานก่อสร้าง ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและเวลาท่ี
เกิดขึน้ทัง้สิน้ 

13. งานติดตัง้ในห้องเคร่ือง 
- ผู้ รับจ้างต้องวางแผนการติดตัง้เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ต่างๆ รวมทัง้แท่นเคร่ืองต่างๆ เพ่ือมิให้เป็น

อปุสรรคตอ่การด าเนินงานอื่น 
- แผนงาน ข้อมลู และความต้องการตามความจ าเป็น ต้องแจ้งให้ผู้ควบคมุงานทราบล่วงหน้าเพ่ือเป็น

การเตรียมการก่อนด าเนินการติดตัง้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ หากผู้ รับจ้างละเลยหน้าท่ีดงักล่าว โดยมิ
แจ้งให้ทราบลว่งหน้า หรือแจ้งให้ทราบช้าเกินควร ผลเสียหายท่ีเกิดขึน้ผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้ รับผิดชอบ
ทัง้สิน้ 

14. ช่องเปิดส าหรับการติดตัง้ และซอ่มบ ารุงเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 
ผู้ รับจ้างต้องก าหนดต าแหน่งช่องเปิดส าหรับเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นจะต้องซ่อมบ ารุงหรือ
ปรับแตง่ภายหลงั รวมทัง้ต าแหน่งช่องเปิดบนฝ้า ฝาผนงั แสะช่องเปิดต่างๆ ท่ีจะต้องใช้ในการติดตัง้ โดย
ผู้ รับจ้างต้องก าหนดขนาด ต าแหน่ง และระยะให้พอเพียงเหมาะสมกับงานติดตัง้อปุกรณ์นัน้ๆ โดยร่วม
ปรึกษากบังานระบบอื่นๆ ท่ีต้องปฏิบตัิงานในพืน้ท่ีเดียวกนั ซึง่ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจดัหาช่องเปิด
ตา่งๆ อยู่ในความรับผิดชอบของผู้วา่จ้าง 

15. การติดตัง้ระบบท่อ 
 การติดตัง้ท่อน า้ประปา 

-  ให้ใช้ท่อและข้อตอ่ตามท่ีก าหนดไว้ในหมวดมาตรฐานคณุภาพของวสัดแุละผลิตภณัฑ์ 
-   ให้ติดตัง้วาล์วเปิด-ปิดน า้ไว้ท่ีทอ่น า้ก่อนเข้าเคร่ืองสขุภณัฑ์ และอปุกรณ์ทกุแห่ง และ ณ ต าแหน่งท่ี

ได้แสดงไว้ในแบบ โดยก าหนดชนิดของวาล์วไว้ดงันี ้
ก.  ให้ใช้วาล์วประตนู า้ในระบบทอ่ท่ีต้องการเปิด -ปิด 
ข.  ให้ใช้วาล์วผีเสือ้แทนวาล์วประตนู า้ได้ ในกรณีท่ีต าแหน่งการติดตัง้วาล์วประตไูมส่ามารถติดตัง้

หรือท างานเปิด-ปิดได้สะดวกและเหมาะสม 
ค.  ให้ใช้โกลบวาล์วในระบบท่อท่ีต้องการเปิด-ปิด และปรับอตัราการไหลของน า้ 
ง.  ให้ใช้วาล์วกนัน า้ย้อนกลบัในเส้นท่อท่ีจ าเป็น และไมต้่องการให้ไหลย้อนกลบั 
จ.  ให้ติดตัง้ยูเน่ียนไว้ทางด้านใต้น า้ของวาล์วทุกตัว และก่อนเข้าท่อจะเข้าเคร่ืองสุขภัณฑ์และ

อปุกรณ์ทัง้หมด เว้นแตก่รณีท่ีเคร่ืองสขุภณัฑ์และอปุกรณ์นัน้ๆ ได้มีข้อตอ่ชนิดท่ีสามารถถอดท่อ
ออกได้ง่ายติดมาด้วยแล้ว โดยการติดตัง้ยเูน่ียนนัน้ห้ามติดฝังในก าแพง เพดาน หรือฝากัน้ 

-  ต าแหน่งและชนิดชองวาล์ว มีข้อก าหนดในการติดตัง้ดงันี ้
ก.  วาล์วจะต้องติดตัง้ตามต าแหน่งท่ีแสดงไว้ในแบบ 
ข.  ท่อท่ีแยกหรือตรงเข้าอาคารทุกๆ ท่อ ผู้ รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตัง้วาล์วประตูน า้ให้ ณ 

บริเวณจดุท่ีท่อจะเข้าอาคารแห่งแตล่ะตวั ทัง้นีไ้มว่า่จะแสดงไว้ในแบบหรือไมก่็ตาม 
ค.  วาล์วทกุตวัจะต้องติดตัง้ในต าแหน่ง หรือมีช่องทางท่ีสะดวกแก่การตรวจสอบหรือถอดเพ่ือซ่อม 

หรือเปลี่ยน 
ง.  การติดตัง้วาล์วทกุตวัให้ก้านวาล์วตัง้อยู่ในแนวดิ่ง และส าหรับในระบบท่อท่ีเดินในระดบัดินนัน้ 

จะต้องไมใ่ห้ก้านวาล์วฝังอยู่ต ่ากวา่ระดบัดิน 
จ.  วาล์วทุกตวัจะต้องเป็นชนิดท่ีท าขึน้เพ่ือให้ใช้กบัความดนัปกติภายในท่อเท่ากบั150 ปอนด์ ต่อ

ตารางนิว้ เว้นไว้แตจ่ะระบไุว้ในแบบหรือรายการประกอบแบบเป็นอย่างอ่ืน 
-  ท่อน า้จะต้องติดตัง้ให้มีความลาดเอียงลงสู่ทางระบายน า้ทิง้ ถ้ามีท่อสาขาแยกออกจากท่อเมนซึ่ง

ติดตัง้ไว้ในแนวดิ่ง ก็ให้ตอ่ท่อสาขานีเ้อียงลงสูท่่อเมน และ ณ จดุท่ีมีระดบัต ่าท่ีสดุในระบบท่อน า้นีใ้ห้
ติดตัง้วาล์วส าหรับเปิดระบายน า้ทิง้ไว้เพ่ือจะได้ระบายน า้จากระบบได้หมดสิน้ 

-  ท่อสาขาซึง่แยกจากท่อเมนนัน้ จะแยกจากสว่นบน จากตอนกลาง หรือจากท้องของท่อเมนก็ได้ โดย
ใช้ข้อตอ่ประกอบให้เหมาะสมตามกรณี 
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-  การตอ่แบบเกลียวให้พนัเฉพาะตวัผู้  แล้วสวมข้อตอ่เกลียวเข้าไป เม่ืออดัแน่นแล้วเกลียวจะต้องเหลือ
ไมเ่กิน 2 เกลียวเตม็ โดยเกลียวท่อนีจ้ะต้องตดัฟันให้คมเรียวไปทางปลายท่อและท่อทกุท่อเมื่อตดั
และท าเกลียวเสร็จแล้ว จะต้องคว้านปากในปาดเอาเศษท่ีติดรอบๆทิง้ให้หมด 

- การต่อแบบเช่ือมชนด้วยความร้อน (But Welding) จะต้องใช้เคร่ืองเช่ือมท่อโพลีเอธิลีนความ
หนาแน่นสงูท่ีมีคณุสมบตัิดงันี ้
ก.  โครงเคร่ืองเช่ือมท่อท าจากอลูมิเนียมอลัลอยด์ มีตวัจบัท่อลกัษณะประกบัคู่ 4 ชุด แต่ละชุดยึด

ด้วยน๊อต 2 ชดุ ตัง้อยู่บนกระบอกไฮโดรลิก 
ข. ชดุป๊ัมไฮโดรลิกขบัเคลื่อนด้วยมอเตอร์หรือใช้มือโยกป๊ัมส าหรับบงัคบัตวักระบอกไฮโดรลิกเข้า -

ออก พร้อมตัง้วาล์วปรับแรงดนัและเกจวดัความดนัเพ่ือใช้ปรับแรงดนัขณะเช่ือมท่อ 
ค. ตวัปาดหน้าท่อเรียบท าจากอลูมิเนียมอลัลอยด์ ตัวจานปาดซ้าย-ขวา ติดใบมีดข้างละ 1 อัน 

เป็นใบมีดไฮสปีด ขบัเคลื่อนด้วยมอเตอร์สวา่น (220V – 600W) 
ง. แผ่นความร้อน (200V – 750W) เป็นอลูมิเนียมอัลลอยด์ มีขดลวดความร้อนฝังอยู่ในแผ่น 

ภายนอกเคลือบด้วยเทฟลอนทัง้ 2 ด้าน 
จ. ไสประกบัท าจากอลมูิเนียมอลัลอยด์ เป็นประกบัคู่ส าหรับจับท่อพลาสติกขนาดตัง้แต่ 50 -315 

มม. 
ฉ. มีซองใสต่วัปาดหน้าท่อเรียบและแผ่นความร้อน 
ช. มีประกบัยดึตวัสตบัเอนด์ 
ซ. Parameter ส าหรับการเช่ือมท่อ ให้เป็นไปตามท่ีผู้ผลิตท่อแนะน าและต้องเสนอตอ่ผู้ควบคมุงาน

ก่อนด าเนินงาน 
- การตอ่แบบเช่ือมสอด (Socket Fusion) ส าหรับท่อ PPR 

ก.  ให้ใช้เคร่ืองเช่ือมเฉพาะของผู้ผลิตเท่านัน้ ซึง่ต้องให้ความร้อนได้ท่ี 250-260 องศาเซลเซียส หวั
เช่ือมต้องเคลือบเทฟลอน เพ่ือให้เนือ้พลาสติกไม่ติดท่ีหวัเช่ือม และท าให้การเช่ือมเป็นไปอย่าง
สมบรูณ์ 

ข. การตดัท่อให้ใช้กรรไกรตดัท่อในต าแหน่งท่ีต้องการให้ตัง้ฉาก หากเป็นท่อขนาดใหญ่ให้ใช้เลื่อยท่ี
ไม่ท าให้เกิดความร้อนสงูตดั โดยต้องตดัแต่งปลายท่อไม่ให้มีเศษพลาสติกตกค้างอยู่ และการ
ตดัต้องเป็นการตดัครัง้เดียวให้ขาด หากเกิดรอยบากบนท่อหรือข้อต่อแล้ว ให้ท าการเปลี่ยนใหม่
ทนัที เพราะจ าท าให้เกิดการร่ัวโดยเฉพาะกบักรณีใช้เป็นท่อน า้ร้อน 

ค. ก าหนดความลกึในการเช่ือมก่อนทกุครัง้ตามค าแนะน าของผู้ผลิตท่อ โดยให้ใช้แผ่นวดัระยะเป็น
ตวัก าหนดความลกึแล้วท าเคร่ืองหมายบนท่อ ก่อนท าการเช่ือมทกุครัง้ 

ง. ก่อนการหลอมท่อและข้อต่อให้เช็ดท าความสะอาดท่อ ข้อต่อ และหัวเช่ือม ไม่ให้มีฝุ่ นหรือสิ่ง
สกปรก จากนัน้น าท่อและข้อต่อสอดในหวัเช่ือมพร้อมๆ กนั ซึง่เคร่ืองเช่ือมจะต้องท าความร้อน
ให้ได้ 250-260 องศาเซลเซียส จึงเร่ืมท าการหลอม ด้านท่ีเป็นข้อต่อให้ดนัจนสุดแม่พิมพ์ ส่วน
ด้านท่อให้อนัจนถึงระยะความลึกท่ีก าหนดไว้ โดยระยะเวลาในการให้ความร้อนของท่อแต่ละ
ขนาดให้เป็นไปตามค าแนะน าของผู้ผลิตท่อ 

จ. เมื่อให้ความร้อนจนครบตามเวลาท่ีก าหนดแล้ว ให้ดงึท่อและข้อต่อออกจากหวัเช่ือมพร้อมกัน 
จากนัน้จงึสวมเข้าด้วยกนั โดยดนัเข้าหากนัตรงๆ สามารถจดัแตง่ให้ตรงได้ แต่ไม่ควรบิดหมนุไป
มา เพราะอาจเป็นสาเหตใุห้รอยเช่ือมแยกออกจากกนั ท าให้เกิดรอยร่ัวได้ โดยเวลาในการสวม
ท่อและข้อตอ่เข้าหากนัและเวลาท่ีต้องปลอ่ยให้เย็นตวัลงให้เป็นไปตามค าแนะของผู้ผลิตท่อ 

-  ผู้ รับจ้างจะต้องติดตัง้ AIR CHAMBER ไว้ท่ีปลายท่อสุดของท่อแยกท่ีต่อให้กับเคร่ืองสขุภัณฑ์ท่ีมี
ขนาดไม่เล็กกว่าท่อท่ีแยกเข้าเคร่ืองสุขภณัฑ์นัน้ๆ แต่จะต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า ½ นิว้ และยาวไม่
น้อยกวา่ 15 ซม.โดยท่ีปลายบนสดุของ AIR CHAMBER ให้ใส ่CAP อดุ 

-  ท่ีปลายท่อแนวด่ิงหลกั (MAIN RISER) ให้ติดตัง้อปุกรณ์ระบายอากาศอตัโนมตัิ (AUTOMATIC AIR 
VENT) พร้อมยเูนียนและวาล์วประตนู า้ขนาด 1/2 นิว้ ทกุต าแหน่ง 
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การติดตัง้ท่อน า้โสโครก ท่อน า้ทิง้ และท่อระบายน า้อื่นๆ 
-  ท่อน า้โสโครก ท่อน า้ทิง้ และท่อระบายน า้ท่ีฝังใต้ดิน ให้ใช้ท่อและข้อต่อตามท่ีได้ก าหนดไว้ในแบบ

และในหมวดมาตรฐานคณุภาพวสัดแุละผลิตภณัฑ์ หรือตามท่ีก าหนดไว้ดงัตอ่ไปนี  ้
ก.  คนัร่องท่ีต้องใช้วางท่อ พืน้ร่องต้องเป็นดินแน่นหรือทรายชุ่มน า้อดัแน่นโดยตลอดแนวท่อ และ

แนวตอ่ต้องตรงไมค่ดไปมา โดยมีความลาดต้องถกูต้องตามแบบ 
ข.  รอยตอ่ของท่อทกุแห่งจะต้องแน่นสนิทน า้ซมึไมไ่ด้ เมื่อหยดุพกังานจะต้องปิดปากท่อเพ่ือป้องกนั

มิให้น า้ ทราย หรือดิน เข้าไปในท่อ 
ค. ท่อท่ีต้องเดินผ่านพืน้ท่ีหรือบริเวณท่ีมีน า้หนกักดทับ เชน่ ท่อลอดถนน จะต้องเดินอยู่ภายใน

ปลอกท่อเหลก็ หรือปลอกท่อ ค.ล.ส. หรือเทหุ้มด้วย ค.ส.ล. ตามความเหมาะสม เพ่ือป้องกนั
ความเสียหายท่ีอาจเกิดกบัตวัท่อได้ 

-  ท่อน า้โสโครก ท่อน า้ทิง้ และท่อระบายน า้ท่ีเดินเหนือพืน้ดิน ให้ใช้ท่อและข้อต่อตามท่ีได้ก าหนดไว้ใน
แบบและในหมวดมาตรฐานคณุภาพวสัดแุละผลิตภณัฑ์  

-  หากมิได้ระบใุนแบบให้เป็นอย่างอ่ืน ความลาดเอียงของท่อน า้โสโครก และท่อน า้ทิง้ขนาด 2-1/2 นิว้ 
และเล็กกว่า จะต้องติดตัง้ให้มีความลาดเอียงไปสู่ปลายท่อไม่น้อยกว่า 1: 50 และส าหรับท่อท่ีมี
ขนาดใหญ่กวา่ 2-1/2 นิว้ จะต้องติดตัง้ให้มีความลาดเอียงลงไปสูป่ลายท่อไมน้่อยกวา่ 1: 100 

-  การลดขนาดของท่อ ให้ใช้ข้อตอ่ลดท่ีมีขนาดและชนิดของข้อตอ่ท่ีเหมาะสม 
-  การหกัเลีย้วท่อ ให้ใช้ข้อต่อสามทางรูป Y หรือข้อต่อโค้งเพ่ือให้ได้แนวตามท่ีต้องการ หรืออาจใช้ข้อ

ตอ่ชนิดอ่ืนท่ีเหมาะสมถกูต้องตามมาตรฐานการเดินท่อได้ แต่ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคมุ
งานก่อน 

- การติดตัง้อปุกรณ์ดกักลิ่นและช่องท าความสะอาดท่อ (CLEANOUT) ให้มีข้อก าหนดดงัตอ่ไปนี ้
ก. ท่อทกุท่อท่ีเดินจากเคร่ืองสขุภณัฑ์ หรืออปุกรณ์ทกุชิน้ลงสูท่่อระบาย ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหา และ

ติดตัง้อปุกรณ์ดกักลิ่นชนิด P-TRAP ท่ีมีชัน้น า้ดกักลิ่น (WATER SEAL) ลกึอย่างน้อย 7.5 ซม.
ให้ด้วย ยกเว้นในกรณีท่ีมีสขุภณัฑ์ หรืออปุกรณ์นัน้ๆ มี่ท่ีดกักลิ่นหรืออปุกรณ์อื่นท่ีมีวตัถปุระสงค์
ในการดกักลิ่นประกอบติดอยู่ในตวัแล้ว 

ข.  อปุกรณ์ดกักลิ่นจะต้องติดตัง้ใกล้กบัเคร่ืองสขุภณัฑ์ และอปุกรณ์ให้มากท่ีสดุเท่าท่ีจะท าได้ 
ค.  เคร่ืองสขุภณัฑ์และอปุกรณ์แตล่ะชดุ ห้ามมิให้ติดตัง้อปุกรณ์ดกักลิ่นมากกวา่ 1 แห่ง 
ง.  อปุกรณ์ดกักลิ่นจะต้องติดตัง้อยู่ในต าแหน่งท่ีเข้าถงึได้ง่าย และเหมาะสมในการถอดออกเพ่ือท า 

ความสะอาดภายในได้สะดวก 
จ.  ข้อตอ่แบบสวมจะน ามาใช้ตอ่เข้ากบัอปุกรณ์ดกักลิ่นได้ก็เฉพาะเม่ือติดตัง้เหนือท่ีดกักลิ่นขึน้มา 

เท่านัน้ 
ฉ.  ให้ท าการ ติดตัง้ช่ องท าความสะอาดท่ีพื น้ทุก ๆ ระยะ 15 เมตรส าห รับท่อ ท่ีมีขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิว้ หรือเล็กกว่า และติดตัง้ทุกๆ ระยะ 30 เมตรส าหรับท่อท่ีมีขนาด
เส้นผ่าศนูย์กลางใหญ่กวา่ 4 นิว้ ขึน้ไป 

ช.  ให้ท าการติดตัง้ช่องท าความสะอาดในต าแหน่งท่ีเปลี่ยนทิศทางเกินกวา่ 45 องศา และท่ีฐาน
ของท่อในแนวดิ่ง 

ซ.  ให้ท าการติดตัง้ช่องท าความสะอาดในต าแหน่งท่ีใกล้สว่นตอ่ระหวา่งท่อภายในอาคารและ
ภายนอกอาคาร 

ฌ.  ท่อท่ีฝังดินหรืออยู่ใต้พืน้ท่ีเข้าถึงไม่ได้จะต้องมีช่องท าความสะอาดต่อขึน้มาจนถึงระดบัดินหรือ
ระดบัพืน้นัน้ๆ 

ญ.  ช่องท าความสะอาดจะต้องมีขนาดเท่ากับท่อ  และมีขนาดใหญ่ ท่ีสุดไม่ เ กินขนาด
เส้นผ่าศนูย์กลาง 6 นิว้ 
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- ให้ท าการติดตัง้ข้อตอ่ออ่น (FLEXIBLE JOINT) ในต าแหน่งท่ีท่อมีการเดินผ่านงานโครงสร้างท่ีแยก
สว่นกนั เพ่ือป้องการการแตกหกัของท่อในกรณีท่ีมีการทรุกตวัของโครงสร้างไมเ่ท่ากนั เช่น ระหวา่ง
ตวัอาคารกบัรางระบายน า้ หรือระหวา่งตวัอาคารกบัถงับ าบดัน า้เสีย เป็นต้น 

การติดตัง้ท่อระบายอากาศ 
-  ท่ออากาศจากระบบท่อน า้โสโครกและท่อน า้ทิง้ จะต้องต่อท่อให้สูงพ้นระดบัหลงัคาอาคารไม่น้อย

กวา่ 0.30 เมตร และปลายต้องปิดด้วยตะแกรงหรือมุ้งสแตนเลส หรือพลาสติก เพ่ือกนัแมลง เว้นไว้
แตป่รากฏในแบบเป็นอย่างอ่ืน 

-  ท่อระบายอากาศท่ีติดตัง้ตามแนวดิ่งเหนือเคร่ืองสขุภณัฑ์หลายเคร่ือง อาจตอ่รวมเข้าเป็นท่อ
เดียวกนัได้ 

-  การตอ่ท่ออากาศเข้ากบัท่อระบายน า้ท่ีวางตามแนวนอนนัน้ ให้ตอ่ท่ีด้านบนของท่อระบายน า้นัน้ 
-   การต่อท่ออากาศในแนวดิ่งเข้ากับท่อน า้โสโครก และท่อน า้ทิง้แนวดิ่ง ให้ปลายด้านล่างของท่อ

อากาศนัน้ตอ่ให้ลกัษณะเฉียงลงท ามมุ 45 องศากบัท่อระบายน า้แนวดิ่ง เพ่ือให้คราบท่ีอาจเกาะติด
ข้างในท่อสามารถถกูน า้ชะให้ไหลออกไปทางท่อระบายน า้ได้ 

16. การทดสอบ ตรวจสอบ และท าความสะอาดท่อ 
-  การทดสอบการร่ัวของท่อโสโครก ท่อน า้ทิง้ และท่ออากาศให้ใช้ปลัก๊อดุบริเวณปลายท่อโสโครก ท่อ

น า้ทิง้ และท่ออากาศ ทกุต าแหน่งในสว่นท่ีต้องการทดสอบ แล้วเติมน า้ให้เตม็ท่อจนกระทัง่ระดบัน า้
ขึน้ถงึจดุสงูสดุของท่อในแตล่ะชัน้ของอาคาร หรือจดุสงูสดุของท่ออากาศเหนือหลงัคา และทิง้ให้อยู่
ในสภาพเช่นนีเ้ป็นเวลา 30 นาที แล้วตรวจระดบัน า้ ถ้าระดบัน า้ลดต ่าลงมาไมเ่กิน 10 ซม.ก็ถือวา่
ใช้ได้ หากท าการทดสอบสว่นใดสว่นหนึง่ก็ให้ปฏิบตัิเช่นเดียวกนักบัท่ีได้กลา่วมาแล้ว เว้นแต่วา่ให้ตอ่
ท่อจากสว่นท่ีจะท าการทดสอบขึน้ตามแนวด่ิงจากระดบัท่ีท าการทดสอบ 3 เมตรและเติมน า้จนถงึ
ระดบัสงูสดุของท่อน า้ แล้วให้ตรวจระดบัน า้ท่ีลดต ่าลงมาดงัเช่นท่ีกลา่วมาแล้วข้างต้น 

- การทดสอบการร่ัวของท่อจ่ายน า้ด้วยแรงดนั เมื่อได้ท าการติดตัง้วางท่อเสร็จแล้ว และก่อนท่ีจะต่อ
ท่อเข้าเคร่ืองสขุภณัฑ์และอปุกรณ์ หรือก่อนการฉาบปนู ก่อปิด ปูกระเบือ้ง หรือปิดด้วยผิวตกแตง่ ให้
ใช้เคร่ืองสบูน า้เพ่ิมความดนัท าการสบูอดัน า้เข้าไประบบท่อจนได้ความดนั 150 ปอนด์ต่อตารางนิว้
และรักษาความดนันีไ้ว้ได้โดยไมม่ีการร่ัว เป็นเวลาไมน้่อยกวา่ 30 นาที 

-   ผู้ รับจ้างจะต้องเสนอกรรมวิธีท าความสะอาดระบบท่อทุกชนิดทัง้หมดต่อผู้ควบคมุงานเพ่ือขออนุมตัิ
ก่อนด าเนินการ และจะต้องด าเนินการท าความสะอาดให้เสร็จอย่างถกูต้องตามหลกัวิชาการก่อนท า
การสง่มอบงาน 
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หมวดที่ 7 
มาตรฐาน คุณภาพวัสด ุและอุปกรณ์ระบบสุขาภบิาล 

 หากมิได้ระบุในแบบให้เป็นอย่างอื่น ข้อก าหนด เกณฑ์ และมาตรฐานคุณภาพวสัดแุละอปุกรณ์ ให้เป็น
 ดงัตอ่ไปนี ้
1. ท่อน า้ประปา 
 ให้ใช้ท่อพีวีซีชนิดแข็งตาม มอก. 17-2535 ชัน้คณุภาพ 13.5 อปุกรณ์ประกอบการติดตัง้ระบบท่อเป็นไป

ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตท่อ โดยใช้ข้อต่อพีวีซีส าหรับท่อระบายน า้ตาม มอก. 94 -2517 และใช้
น า้ยาตอ่ท่อของบริษัทผู้ผลิตท่อเท่านัน้ 

2. ท่อโสโครกและท่อน า้ทิง้ 
 ให้ใช้ท่อพีวีซีชนิดแข็งตาม มอก. 17-2535 ชัน้คุณภาพ 8.5 อุปกรณ์ประกอบการติดตัง้ระบบท่อเป็นไป

ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตท่อ โดยใช้ข้อต่อพีวีซีส าหรับท่อระบายน า้ตาม มอก. 94-2517 และใช้
น า้ยาตอ่ท่อของบริษัทผู้ผลิตท่อเท่านัน้ 

3. ท่ออากาศ 
 ให้ใช้ท่อพีวีซีชนิดแข็งตาม มอก. 17-2535 ชัน้คุณภาพ 8.5 อุปกรณ์ประกอบการติดตัง้ระบบท่อเป็นไป

ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตท่อ โดยใช้ข้อต่อพีวีซีส าหรับท่อระบายน า้ตาม มอก. 94 -2517 และใช้
น า้ยาตอ่ท่อของบริษัทผู้ผลิตท่อเท่านัน้ 

4. ท่อน า้ฝน 
 ให้ใช้ท่อพีวีซีชนิดแข็งตาม มอก. 17-2535 ชัน้คุณภาพ 8.5 อุปกรณ์ประกอบการติดตัง้ระบบท่อเป็นไป

ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตท่อ โดยใช้ข้อต่อพีวีซีส าหรับท่อระบายน า้ตาม มอก. 94 -2517 และใช้
น า้ยาตอ่ท่อของบริษัทผู้ผลิตท่อเท่านัน้ 

5. ก๊อกสนาม (HOSE BIB) 
 ให้ใช้ก็อกสนามชนิด BALL BIB COCK WITH HOSE CONNECTOR AND LONG HANDLE ชนิดชุบ

โครเมียม แบบมีช่องลอ็คกญุแจ หรือตามท่ีระบุในแบบ 
6. วาล์วประต ู(GATE VALVE) 

-  วาล์วเปิด - ปิดน า้ท่ีติดตัง้ในระบบท่อทัว่ไปให้ใช้วาล์วประตชูนิด Inside Screw, Non Rising Stem, 
Solid Wedge Disc ท่ีสามรถทนความดนัได้ไม่น้อยกว่า 200 psi, W.O.G. non-shock หรือ 125 
psi. saturated steam ส าหรับขนาด 2 นิว้ และเล็กกว่าให้ใช้ชนิด Bronze Gate Valve ส่วนขนาด
ตัง้แต ่  2-1/2 นิว้ และใหญ่กวา่ให้ใช้ชนิด Cast Iron Gate Valve 

-   วาล์วเปิด - ปิดน า้ท่ีใช้กบัเคร่ืองสบูให้ใช้ชนิด Bolted Bonnet, O.S. and Y ,Rising Stem, Solid 
Wedge Disc ท าด้วย Cast Iron ท่ีสามารถทนความดนัใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 200 psi.W.O.G.              
non - shock หรือ 125 psi. saturated steam 

7. วาล์วกนัน า้ย้อน (CHECK VALVE) 
 - ส าหรับติดตัง้กบัเคร่ืองสบูน า้ประปาให้ใช้ชนิด Diaphragm Check Valve ท่ีสามารถควบคมุหรือ

ปรับ Closing Speed ได้ และสามารถทนความดนัได้ไมน้่อยกวา่ 200 psi . W.O.G non-shock หรือ 
125 psi. saturated steam 

 - ส าหรับติดตัง้ในระบบท่อประปาทัว่ไปให้ใช้ชนิด Non-Slam Closing, Dual Disc Check Valve, 
ANSI Pressure Rating Class 125 

8. ช่องระบายน า้จากพืน้ ( FLOOR DRAIN ) 
 ให้ใช้ผลิตภณัฑ์ภายในประเทศท่ีมีคณุภาพการใช้งานเทียบเท่าผลิตภณัฑ์ของ JOSAM, SMITH หรือ 

KNACK โดยจะต้องมี TRAP ป้องกนักลิ่นย้อน และสามารถน าออกมาท าความสะอาดได้โดยสะดวก 
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9. ช่องระบายน า้ฝน (ROOF DRAIN) 
 ให้ใช้ผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตภายในประเทศท่ีมีคณุภาพการใช้งานเทียบเท่าผลิตภณัฑ์ของ  JOSAM, SMITH 

หรือ KNACK โดยจะต้องมีชดุดกัเศษผงและขยะท่ีสามารถถอดออกมาท าความสะอาดได้โดยสะดวก 
10. ข้อตอ่ออ่น (FLEXIBLE CONNECTION) 

-  ข้อต่ออ่อนส าหรับใช้ต่อทางด้านน า้เข้า (ท่อดูด) และออก (ท่อส่ง) จากเคร่ืองสูบน า้ให้ใช้ชนิด 
RUBBER-FLEX, HEAVY DUTY CONSTRUCTION ชนิดหน้าแปลนท่ีสามารถทนความดนัใช้งาน 
(WORKING PRESSURE) ได้ไม่น้อยกว่า 300 ปอนด์ต่อตารางนิว้ของน า้ท่ีอณุหภูมิ 180 องศาฟา
เรนไฮท์ 

-  ข้อต่ออ่อนในระบบท่อโสโครกและท่อน า้ทิง้ให้ใช้แบบ FLEXIBLE RUBBER JOINT พร้อมอปุกรณ์
รัดท่อ โดยให้ติดตัง้ในต าแหน่งท่ีอาจเกิดการเคลื่อนตวัของท่อในกรณีท่ีอาคารเ กิดการทรุดตวัไม่
เท่ากนั (DIFERENTIAL SETTLEMENT) หรือตามความเห็นของผู้ควบคมุงานไม่ว่าจะแสดงในแบบ
หรือไมก่็ตาม 

11. มาตรวดัน า้ (WATER METER) 
 เป็นมาตรวดัน า้ท่ีผ่านการทดสอบความเท่ียงตรงได้มาตรฐาน โดยมีหนงัสือรับรองจากการประปาส่วน

ภูมิภาค หรือการประปานครหลวง หรือได้มาตรฐาน มอก. และสามารถติดตัง้ได้ทัง้ในแนวนอน แนวดิ่ง 
และแนวเอียงโดยท่ีความเท่ียงตรงไมเ่ปลี่ยนแปลง 

12. อปุกรณ์ไลอ่ากาศอตัโนมตัิ (AUTOMATIC AIR VENT) 
 เป็นชนิด STAINLESS STEEL TRIM, STAINLESS STEEL FLOAT, WORKING PRESSURE 175 PSI. 
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หมวดที่ 8 
ระบบบ ำบัดน ำ้เสีย 

1. วตัถปุระสงค์ 
  ส ำหรับใช้ในกำรบ ำบัดน ำ้เสียชุมชน ( DOMESTIC WASTE ) ท่ีเกิดจำกกำรใช้งำนประจ ำวนัภำยใน

อำคำร ได้แก่ น ำ้เสียท่ีเกิดจำกส้วม โถปัสสำวะ อ่ำงล้ำงหน้ำ น ำ้อำบ รวมทัง้น ำ้ทิง้ท่ีระบำยจำกพืน้
ห้องน ำ้ เป็นต้น ยกเว้น น ำ้ฝนท่ีสำมำรถระบำยลงรำงน ำ้ระบำยได้โดยตรง 

2. กำรท ำงำน 
  ระบบบ ำบดัน ำ้เสียเป็นแบบเลีย้งเชือ้ชนิดไมใ่ช้อำกำศ โดยประกอบด้วย 

-  สว่นเกรอะ ท ำหน้ำท่ีแยกกำกและขยะออกจำกน ำ้เสียเบือ้งต้น ก่อนสง่น ำ้เสียผ่ำนเข้ำสูส่ว่นตอ่ไป 
-  ส่วนกรองไร้อำกำศ เป็นส่วนท่ีมีกำรเลีย้งเชือ้ตะกอนจุลินทรีย์ทัง้ชนิดแขวนลอยในน ำ้เสียและแบบ

ฟิล์มตรึงผิว แบบไม่ใช้ออกซิเจนอิสระในกำรด ำรงชีวิต (ANAEROBIC BACTERIA) เพ่ือใช้ในกำร
ย่อยสลำยสำรอินทรีย์ท่ีปะปนมำกบัน ำ้เสีย 

3. รำยละเอียด 
-  เป็นถังบ ำบัดน ำ้เสียส ำเร็จรูปท่ีมีจ ำหน่ำยในท้องตลำด ชนิดท่ีสำมำรถติดตัง้ได้ทันทีโดยมีหนังสือ

รับรองกำรท ำงำนจำกบริษัทผู้ผลิต และมีควำมสำมำรถในกำรบ ำบดัน ำ้เสียได้ไมน้่อยกว่ำท่ีระบุไว้ใน
แบบ 

-  วสัดท่ีุใช้ท ำตวัถงับ ำบดัเป็นไฟเบอร์กลำสเสริมแรงด้วยน ำ้ยำเรซิน (FIBERGLASS REINFORCED 
PLASTIC, FRP.) หรือโพลีเอทิลีน (POLYETHYLENE, PE.) สำมำรถรับแรงดนัของดินท่ีเกิดขึน้โดย
ไมเ่กิดควำมเสียหำย 

-  ก ำหนดให้ผู้ รับจ้ำงเสนอผลิตภัณฑ์ระบบบ ำบดัน ำ้เสียส ำเร็จรูปพร้อมรำยละเอียดเพ่ือให้ผู้ควบคุม
งำนพิจำรณำอนมุตัิก่อนด ำเนินกำรติดตัง้ ประกอบด้วย 
- แคตตำลอ็ค 
- รำยละเอียดกำรท ำงำน, FLOW DIAGRAM 
-  SHOP DRAWING 
-  รำยกำรค ำนวณ 

-  รำยละเอียดกำรติดตัง้ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนของบริษัทผู้ผลิต 
4. ต ำแหน่งกำรติดตัง้ 
  เป็นไปตำมท่ีแสดงในแบบ และสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม โดยกำรพิจำรณำของวิศวกร

ผู้ควบคมุงำน รวมทัง้ต ำแหน่งกำรติดตัง้เคร่ืองเติมอำกำศส ำหรับระบบบ ำบัดน ำ้เสีย โดยทัง้นีใ้ห้เป็นไป
ตำมมำตรฐำนกำรติดตัง้ของผลิตภณัฑ์ท่ีได้รับอนมุตัิใช้งำน 
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หมวดที่ 9 
การทาสีเพื่อป้องกันการผุกร่อนและเพื่อแสดงรหสัสี สัญลักษณ์  

ตัวหนังสือ และลูกศรแสดงทศิทาง 
1. ข้อก ำหนดทัว่ไป 

-  ในผิวงำนโลหะทุกชนิด ก่อนน ำเข้ำไปติดตัง้ในหน่วยงำนต้องผ่ำนกรรมวิธีกำรป้องกันกำรผุกร่อน 
และ/หรือ กำรทำสีตำมท่ีระบไุว้ในข้อก ำหนดนีทุ้กประกำร วิธีกำรทำสีต้องปฏิบตัิตำมข้อแนะน ำของ
บริษัทฯ ผู้ผลิตสีโดยเคร่งครัด เคร่ืองจกัร อปุกรณ์ หรือวสัดใุดๆ ท่ีได้ผ่ำนกำรป้องกนักำรผุกร่อน และ
ทำสีจำกโรงงำนผู้ผลิตมำแล้ว หำกตรวจพบว่ำมีรอยถลอก ขูดขีด รอยครำบสนิมจบั และอื่นๆ ผู้ รับ
จ้ำงต้องท ำกำรซอ่มแซม ขดัถ ูและทำสีให้เรียบร้อย โดยได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้ควบคมุงำน 

-  ในระหว่ำงกำรทำสีใดๆ ก็ตำม ผู้ รับจ้ำงต้องหำวิธีป้องกันมิให้สีหยดลงบนพืน้ผนัง และอุปกรณ์
ใกล้เคียงอื่นๆ หำกเกิดกำรหยดเปือ้นต้องท ำควำมสะอำดทนัที ผลเสียหำยใดๆ ท่ีเกิดขึ น้ต้องอยู่ใน
ควำมรับผิดชอบของผู้ รับจ้ำงทัง้สิน้ 

2. กำรเตรียมและท ำควำมสะอำดพืน้ผิวก่อนทำสี 
2.1 พืน้ผิวโลหะท่ีเป็นเหลก็ หรือโลหะท่ีมีสว่นผสมของเหลก็ 

-  ให้ใช้เคร่ืองขดัสนิมตำมรอยเช่ือม และต ำหนิต่ำงๆ จำกนัน้ใช้แปรงลวด หรือกระดำษทรำย
ขดัผิวให้เรียบ และปรำศจำกสนิม หรืออำจใช้วิธีพ่นทรำยเพ่ือก ำจดัครำบสนิม และเศษวตัถุ
แปลกปลอม จำกนัน้จึงท ำควำมสะอำดผิวงำนไม่ให้มีครำบไขมันหรือน ำ้มันเคลือบ
หลงเหลืออยู่ โดยใช้น ำ้มนัประเภทระเหยไว (VOLATILE SOLVENT) เช่นทินเนอร์ หรือ
น ำ้มนัก๊ำด เช็ดถูหลำยๆ ครัง้ แล้วใช้น ำ้สะอำดล้ำงอีกอีกครัง้หนึ่งจนผิวงำนสะอำด พร้อม
เก็บเช็ดหรือเป่ำลมให้แห้งสนิท จงึทำสีรองพืน้ตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด 

-  ในกรณีท่ีผิวงำนนัน้เคยถกูทำสมีำก่อน ต้องขดูสีเดิมออกก่อนจงึเร่ิมท ำตำมกรรมวิธี
ดงักลำ่ว 

2.2  พืน้ผิวโลหะท่ีไมม่ีสว่นผสมของเหลก็ 
-  ให้ท ำควำมสะอำดโดยใช้กระดำษทรำยแล้วเช็ดด้วยน ำ้มนัสน ห้ำมใช้เคร่ืองขดัหรือแปรง

ลวดโดยเดด็ขำดแล้วจงึทำสีรองพืน้ 
2.3  พืน้ผิวสงักะสีและเหลก็ท่ีเคลือบสงักะสี 

-  ให้ใช้น ำ้ยำเช็ดถเูพ่ือขจดัครำบไขมนั และฝุ่ นออกก่อนทำสีรองพืน้ 
2.4  พืน้ผิวทองแดง ตะกัว่ พลำสตกิ ทองเหลือง 

-  ให้ขดัด้วยกระดำษทรำยก่อนแล้วใช้น ำ้ยำเช็ดถกู ำจดัฝุ่ นก่อนทำสีรองพืน้ 
3. กำรทำหรือพ่นส ี

-  ในกำรทำสีแตล่ะชัน้ต้องให้สทีำไปแล้วแห้งสนิทก่อน จงึให้ทำสีชัน้ตอ่ๆ ไปได้ 
-  สีที่ใช้ทำ ประกอบด้วยสี 2 สว่น คือ 
-  สีรองพืน้ใช้ส ำหรับป้องกนัสนิม และ/หรือเพ่ือให้ยดึเกำะระหวำ่งสีทบัหน้ำกบัผิวงำน 
-  สีทบัหน้ำใช้ส ำหรับเป็นสีเคลือบชัน้สดุท้ำย และเพ่ือใช้เป็นกำรแสดงรหสัของระบบ 
-  ประเภทหรือชนิดของสีท่ีใช้ให้เป็นไปตำมระบใุนตำรำงข้อ 4 
-  ให้ขออนมุตัิใช้ย่ีห้อสีตอ่วิศวกรผู้ควบคมุงำนก่อนด ำเนินกำรทำ หรือพ่นสี 
-  กรรมวิธีกำรใช้สีต้องให้เป็นไปตำมมำตรฐำน หรือค ำแนะน ำจำกเอกสำรทำงวิชำกำร ของผู้ผลิตสีท่ี

ได้รับอนมุตัิให้ใช้งำนได้ 
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4.  ตำรำงแสดงวิธีกำรทำสี และประเภทของสีตำมชนิดของผิววสัดใุนสภำพตำ่งๆ กนั 
 

ชนิดของผิววสัด ุ บริเวณทัว่ไป บริเวณท่ีมีควำมชืน้สงู 
หรือบริเวณท่ีมีกำรผกุร่อนสงู 

-BLACK STELL PIPE 
-BLACK STEEL HANGER & 
SUPPORT 
-BLACK STEEL SHEET (e.g. 
SWITCHBORD, PANELBOARD 
ซึง่ท ำจำก BLACK STEEL  
SHEET)  
 

ชัน้ท่ี 1 RED LEAD PRIMER 
 
ชัน้ท่ี 2 RED LEAD PRIMER 
 
ชัน้ท่ี 3 สีทบัหน้ำ ALKYD 
ชัน้ท่ี 4 สีทบัหน้ำ ALKYD 
 

ชัน้ท่ี 1 EPOXY RED LEAD 
PRIMER 
ชัน้ท่ี 2 EPOXY RED LEAD 
PRIMER 
ชัน้ท่ี 3 สีทบัหน้ำ EPOXY 
ชัน้ท่ี 4 สีทบัหน้ำ EPOXY 

GALVANIZED STEEL PIPE 
-GALVANIZED STEEL 
HANGET & SUPPORT 
-GALVANIZED STEEL 
SHEET 

ชัน้ท่ี 1 WASH PRIMER 
ชัน้ท่ี 2 ZINC CHROMATE 
PRIMER 
ชัน้ท่ี 3 สีทบัหน้ำ ALKYD 
ชัน้ท่ี 4 สีทบัหน้ำ ALKYD  

ชัน้ท่ี 1 WASH PROMER 
ชัน้ท่ี 2 EPOXY RED LEAD 
PRIMER 
ชัน้ท่ี 3 สีทบัหน้ำ EPOXY 
ชัน้ท่ี 4 สีทบัหน้ำ EPOXY  
 

-PVC PIPE 
-PE PIPE (LPE,HDPE) 
-PB PIPE 
-PP PIPE 

ชัน้ท่ี 1 WASH PRIMER 
ชัน้ท่ี 2 สีทบัหน้ำ 
CHLORINATED 
RUBBER 
ชัน้ท่ี 3 สีทบัหน้ำ 
CHLORINATED 
RUBBER 

ชัน้ท่ี 1 WASH PRIMER 
ชัน้ท่ี 2 สีทบัหน้ำ 
CHLORINATED 
RUBBER 
ชัน้ท่ี 3 สีทบัหน้ำ 
CHLORINATED 
RUBBER  
 

-CAST IRON PIPE และ 
ท่อใต้ดินทกุชนิด 
 

ชัน้ท่ี 1 COAL TAR EPOXY 
ชัน้ท่ี 2 COAL TAR EXPOXY 
 

ชัน้ท่ี 1 COAL TAR EPOXY 
ชัน้ท่ี 2 COAL TAR EPOXY 
แล้วพนัทบัด้วยผ้ำใบ 
ชัน้ท่ี 3 COAL TAR EPOXY 
 

-CONDUIT CLAMP ชัน้ท่ี 1 
WASH PRIMER 
 

ชัน้ท่ี 2 สีทบัหน้ำ ALKYD 
ชัน้ท่ี 3 สีทบัหน้ำ ALKYD 
 

ชัน้ท่ี 1 WASH PRIMER 
ชัน้ท่ี 2 สีทบัหน้ำ ALKYD 
ชัน้ท่ี 3 สีทบัหน้ำ EPOXY 
 

 
หมำยเหต ุ: ในกรณีท่ีมีกำรซอ่มสี เน่ืองจำกกำรเช่ือม กำรตดักำรเจำะ กำรขดั หรือกำรท ำเกลียวให้ใช้สรีองพืน้
จ ำพวก ZINC RICH PRIMER ก่อนลงสีทบัหน้ำ 
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5. รหสัส ีสญัลกัษณ์ตวัหนงัสือ และลกูศรแสดงทิศทำง 
-  กำรทำสีทบัหน้ำเป็นกำรแสดงรหสัสีโดยให้ทำสีตลอดทัง้เส้นท่อ ยกเว้นถ้ำท่อนัน้ๆ มีกำรหุ้มฉนวน ให้

ทำท่อเฉพำะสีรองพืน้เท่ำนัน้ 
-  ในระบบไฟฟ้ำให้ทำเป็นแถบสกีว้ำง 5 เซนติเมตร รอบท่อร้อยสำยเพ่ือแสดงรหสัสทีกุๆช่วงระยะห่ำง

ของ CLAMP ยดึท่อร้อยสำย และฝำครอบกลอ่งตอ่สำยเท่ำนัน้ 
-  รหสัส ีสญัลกัษณ์ ตวัอกัษร และสีลกูศรแสดงทิศทำง หำกมิได้มีกำรระบเุป็นอย่ำงอ่ืนๆให้เป็นไป

ดงัตอ่ไปนี ้
 

ชนิดชองท่อ รหสัส ี สีของสญัลกัษณ์ตวัหนงัสือ 
และลกูศรแสดงทิศทำง 

ท่อน ำ้ประปำ 
ท่อน ำ้ดบัเพลิง 
ท่อน ำ้โสโครก 
ท่อน ำ้ทิง้ 
ท่อระบำยอำกำศ 
ท่อน ำ้ฝน 
ท่อร้อยสำยไฟระบบควบคมุ 
ท่อร้อยสำยไฟระบบดบัเพลิง 

ฟ้ำ 
แดง 
ด ำ 

น ำ้ตำล 
เหลือง 
เขียว 

แถบสีน ำ้เงิน 
แถบสีแดง 

ขำว 
ขำว 
ขำว 
ขำว 
ขำว 
ขำว 

- 
- 

 
หมำยเหต ุ: รหสัสีตำ่ง ๆ อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม โดยให้ผู้ควบคมุงำนเป็นผู้พิจำรณำ 
 

-  ขนำดของสญัลกัษณ์ตวัอกัษร และลกูศรแสดงทิศทำงให้เป็นไปดงัตอ่ไปนี ้
 

ขนำดท่อ ขนำดของสญัลกัษณ์ตวัอกัษรและ 
ลกูศรแสดงทิศทำง 

1/2” – 1-1/2” 
1-1/2” - 3” 

4” - 6” 
ใหญ่กวำ่ 6”  

½” 
1” 

1-1/2” 
2”   

 หมำยเหต ุ: ขนำดตำ่ง ๆ อำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม โดยให้ผู้ควบคมุงำนเป็นผู้พิจำรณำ 
 
 ระยะของสญัลกัษณ์ตวัอกัษร และลกูศรแสดงทิศทำงให้เป็นไปดงัตอ่ไปนี ้

- ทกุๆ ระยะ ไมเ่กิน 3 เมตร ของท่อในแนวตรง 
-  ใกล้ต ำแหน่งวำล์วทกุตวั 
-  เม่ือมีกำรเปลี่ยนทิศทำง และ/หรือ มีท่อแยก 
-  เม่ือท่อผ่ำนก ำแพงหรือทะลพืุน้ 
-  บริเวณช่องเปิดบริกำร และซอ่มบ ำรุงรักษำ 
 

 
 
 
 
 



รายการประกอบแบบก่อสร้าง 
หมวดงานสุขาภิบาล 10-1 

 

หมวดที่ 10 
ตัวอย่างวัสดุและอุปกรณ์มาตรฐาน 

 วสัด ุและอปุกรณ์ท่ีเลือกใช้ให้มีคณุสมบตัิและมาตรฐานคณุภาพตามท่ีได้ระบุมาแล้วดงักล่าวข้างต้น ใน
 รายการประกอบแบบนีห้รือเทียบเท่า โดยมีตวัอย่างรายช่ือผลิตภณัฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

1. ระบบสขุาภิบาล (SANITARY SYSTEM) 
 POLYVINYL CHLORIDE PIPE (PVC) 
  SIAM PIPE, THAI PIPE, PAIBOON PIPE 
 REINFORCE CONRETE PIPE 
  LOCAL CONFORM TO TIS. (มอก.) 
 GATE VALVE 
  KITZ, KITAZAWA, TOYO, NIBCO, WATTS’ 
 NON-SLAM DIAPHRAGM CHECK VALVE 
  OCV, MUESCO, WATTS, AMES, METRAFLEX, SINGER 
 NON-SLAM DAUL CHECK VALVE 
  ARITA, VAL-MATIC, METRAFLEX 
 MODULATING FLOAT VALVE 
  ARITA, OCV, MUESCO, BERMED, CLA-VAL, SINGER 
 STRAINER 
  ARITA, KITZ, KITAZAWA, TOYO, METRAFLEX, CRANE, TOZEN, MELLER,                   
  FM-STRAINER, WATTS 
 FLEXBLE CONNECTION 
  MASON, TOZEN, PROCO 
 FLOOR DRIAN, ROOF RAIN, FLOOR CLEANOUT 
  JOSAM, SMITH, KNACK, CHESS, TCP 
 HOSE BIB 
  ENOGAS, HANG, P.S., POSENG 
 AUTOMATIC AIR VENT 
  VAL-MATIC, TERRICE, METRAFLEZ, ARMSTRONG 
 WASTEWATER TREATMENT PLANT, WATER STORAGE TANK 
  AQUA, PP, BEFIT 

FIRE EXTINGUISHER 
BADGER, ANSUL, ANTI-FIRE, WINSTON, AMERICAN LA FRANCE 

 รายการอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้ก าหนด 
  เสนอผู้ควบคมุงานพิจารณา 
 




