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หมวดที่ 1 

ขอบเขตของงาน  สถาบนัมาตรฐาน  และสถาบนัการทดสอบ 

 
1.   ขอบเขตของงาน  

- ผู้ รับจ้างจะต้องด าเนินการก่อสร้าง จดัหา ติดตัง้ และทดสอบงานระบบสขุาภิบาล และอปุกรณ์ทกุ 
ชนิดทัง้หมดดงัที่แสดงไว้ในแบบและรายการประกอบแบบ เพื่อให้ใช้งานได้สมบรูณ์และถกูต้องตามมาตรฐานและ 
หลกัวิชาการทางระบบสขุาภิบาล  

- ระบบสขุาภิบาลโดยทัว่ไปจะประกอบด้วยระบบตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 
 ระบบน า้ประปา 

 ระบบทอ่น า้ทิง้ ทอ่น า้โสโครก  และทอ่อากาศ  

 ระบบระบายน า้ฝน  และระบายน า้ภายนอกอาคาร  

 ระบบป้องกนัอคัคีภยั 

 ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามที่แสดงในแบบ  และระบใุนรายการประกอบแบบก่อสร้างของงานระบบสขุาภิบาล 
  
2.   สถาบันมาตรฐาน  

 ถ้ามิได้ก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่น มาตรฐานคณุภาพทัว่ไปของวสัด ุ อปุกรณ์ และผลติภณัฑ์ รวมทัง้ 
มาตรฐานของระบบสขุาภิบาล  ให้ถือตามมาตรฐานของสถาบนัท่ีเก่ียวข้องดงัตอ่ไปนี ้ 

 -  กปน.  :  การประปานครหลวง  
 -  กปภ.  :  การประปาสว่นภมูิภาค  
 -  วสท.  :  วิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย 
 -  มอก.     :  มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมไทย  
-  NFPA    :  NATIONAL  FIRE  PROTECTION  ASSOCIATION  
 -  ASTM    :  AMERICAN  SOCIETY  OF  TESTING  AND  MATERIALS 
 -  FM       :  FACTORY  MUTUAL  SYSTEM  
-  UL        :  UNDERWRITERS LABORATORIES , INC.   

 

3.   สถาบันการทดสอบ 
 ในกรณีที่จะต้องมีการทดสอบคณุภาพวสัด ุ และอปุกรณ์ที่ใช้ในงานตามสญัญานี ้ ให้ทดสอบโดยสถาบนั  
ดงัตอ่ไปนี ้ 

-  คณะวิศวกรรมศาสตร์  ของมหาวิทยาลยัของรัฐ  หรือสถาบนัฯ ที่เทียบเทา่  
-  หนว่ยงานของทางราชการ  หรือเอกชนที่ได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป 

 ทัง้นีใ้ห้เสนอสถาบนัการทดสอบเพื่อขอความเห็นชอบตอ่ผู้ควบคมุงานของผู้วา่จ้างก่อนด าเนินการ 
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หมวดที่ 2 

แบบ  รายการประกอบแบบ  และหนังสอืคู่ มือ  

 
1. ระยะ  ขนาด  และต าแหน่งที่ปรากฏในแบบ 

 ระยะ ขนาดและต าแหนง่ที่ปรากฏในแบบ ให้ถือตวัเลขที่ระบเุป็นส าคญั  การวดัจากแบบโดยตรงส าหรับ 
ในสว่นท่ีไมไ่ด้ระบเุป็นตวัเลขไว้นัน้  ให้ถือเป็นการแสดงเพื่อให้ทราบเป็นแนวทางทีค่วรจะเป็นไปได้โดยประมาณ 
เทา่นัน้ 
 

2. ข้อขดัแย้งต่าง ๆ ที่ปรากฏในแบบ  และรายการประกอบแบบ 

 ในกรณีที่เกิดมคีวามคลาดเคลือ่น ขดัแย้ง หรือไมช่ดัเจนในแบบและรายการประกอบแบบ รวมทัง้เอกสาร 
สญัญาตา่งๆ ผู้ รับจ้างต้องรีบแจ้งให้ผู้คมุงานทราบเพื่อขอรับการวินิจฉยัทนัที โดยผู้คมุงานจะวินิจฉยัโดยถือเอา 
สว่นท่ีได้ประโยชน์สงูสดุ และถกูต้องกวา่เป็นเกณฑ์ หากยงัมิได้รับการแจ้งผลการวินจิฉยั ห้ามผู้ รับจ้างด าเนินการ 
ในสว่นนัน้  ซึง่ผู้ รับจ้างจะคิดเป็นคา่ใช้จา่ยเพิ่มและใช้เป็นเหตผุลในการขอตอ่สญัญาไมไ่ด้   
 

3. แบบ  และรายการประกอบแบบ 

 แบบ และรายการประกอบแบบเป็นเพียงรูปแบบและรายการ เพื่อให้ผู้ รับจ้างทราบเป็นแนวทาง และ 
หลกัการในการด าเนินงานก่อสร้างงานระบบสขุาภิบาลเทา่นัน้ ในการด าเนินงานก่อสร้างและตดิตัง้จริง ผู้ รับจ้างจะ 
ต้องตรวจสอบงานให้สอดคล้องกบัแบบงานสถาปัตยกรรม งานตกแตง่ภายใน งานโครงสร้าง และงานระบบอื่นๆ ที่
เก่ียวข้อง ทัง้นีห้ากจะต้องท าการปรับปรุงงานบางสว่นจากแบบที่ได้แสดงไว้ โดยทีเ่ห็นวา่เป็นความจ าเป็นท่ีจะท า 
ให้งานถกูต้องได้คณุภาพมาตรฐานตามหลกัวชิาการแล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องด าเนินการโดยไมค่ดิคา่ใช้จา่ยเพิ่มเติม  
และไมใ่ช้เป็นเหตผุลในการตอ่สญัญา 
 

4. แบบใช้งาน (SHOP  DRAWING) 

- ผู้ รับจ้างต้องจดัท าแบบใช้งานเพือ่ยื่นเสนอขออนมุตัติอ่ผู้คมุงานอยา่งน้อย 30 วนัก่อนการด าเนินงานใน 
สว่นนัน้ ๆ 

- ผู้ รับจ้างต้องตรวจสอบแบบใช้งานให้ถกูต้องตามความต้องการใช้งาน และการติดตัง้ตามข้อแนะน า 
ของผู้ผลติ พร้อมทัง้มวีิศวกรผู้ รับผิดชอบของผู้ รับจ้างลงนามรับรอง และลงวนัท่ีก ากบับนแบบใช้งานท่ีเสนอขอ 
อนมุตัิทกุแผน่  

- ผู้ รับจ้างต้องศกึษาท าความเข้าใจแบบสถาปัตยกรรม แบบตกแตง่ภายใน แบบโครงสร้าง และงาน 
ระบบอื่นๆ ที่เก่ียวข้องประกอบกนัทัง้หมด รวมทัง้ตรวจสอบสถานท่ีติดตัง้จริง เพื่อให้การจดัท าแบบใช้งานเป็นไป 
โดยถกูต้องและไมเ่กิดอปุสรรคกบังานอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง  

- แบบใช้งานต้องมีขนาด และมาตราสว่นเทา่กบัแบบประกอบสญัญา รวมทัง้มีแบบขยายเพื่อแสดงราย 
ละเอียดที่ชดัเจนและท าความเข้าใจได้ถกูต้อง  โดยให้ใช้ขนาดและมาตราสว่นท่ีเหมาะสม  
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- ผู้ รับจ้างต้องไมด่ าเนินการใดๆ กอ่นท่ีแบบใช้งานจะได้รับการอนมุตัิจากผู้คมุงาน มิฉะนัน้คา่ใช้จา่ยและ 
เวลาในการด าเนินงานท่ีอาจเกิดขึน้ทัง้หมด หากมีการเปลีย่นแปลงแก้ไขให้เป็นไปตามแบบใช้งานท่ีได้รับอนมุตัิ  ผู้  
รับจ้างจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบ  

- การอนมุตัแิบบใช้งานของผู้ควบคมุงานหรือผู้ออกแบบถือเป็นการอนมุตัิให้ท างานได้เทา่นัน้ ดงันัน้แบบ 
ใช้งานท่ีได้รับอนมุตัแิล้ว  ยงัถือวา่อยูภ่ายใต้ความรับผิดชอบของผู้ รับจ้าง และวิศวกรของผู้ รับจ้างทีเ่ป็นผู้ลงนาม 
รับรอง หากผู้คมุงานตรวจพบข้อผิดพลาดในภายหลงัผู้ รับจ้างต้องด าเนินการแก้ไขใหมใ่ห้ถกูต้อง โดยไมค่ิดคา่ใช้ 
จ่าย  และเวลาในการด าเนินงานเพิ่มขึน้  

- แบบใช้งานท่ีไมม่ีรายละเอยีดเพยีงพอ ผู้คมุงานอาจแจ้งให้ผู้ รับจ้างทราบ และสง่คืนโดยไมม่ีการ 
พิจารณา  

- แบบใช้งานท่ีเสนอขออนมุตัิต้องมีอยา่งน้อย 4 ชดุ และผู้ควบคมุงานอาจขอให้ผู้ รับจ้างสง่เพิม่เตมิได้ อีก
ตามความจ าเป็น 
 

5. แบบก่อสร้างจริง (AS-BUILT  DRAWING) 

-  ผู้ รับจ้างต้องจดัท าแบบก่อสร้างจริงเพื่อสง่ให้ผู้คมุงานตรวจสอบเป็นระยะๆ ก่อนการปิดฝ้าเพดานและ 
ก่อผนงัปิด  หรือถมดินเพื่อปิดงานในสว่นนัน้ ๆ 

- แบบก่อสร้างจริงต้องมีขนาด  และมาตราสว่นเทา่กบัแบบประกอบสญัญา  รวมทัง้มีแบบขยายอืน่ๆ อีก 
ตามมาตราสว่นเหมือนกบัแบบใช้งานท่ีได้รับอนมุตัิ  

- แบบก่อสร้างจริงชดุมบรูณ์ทัง้หมดต้องได้รับการลงนามรับรองความถกูต้อง โดยวิศวกรผู้ รับผิดชอบของ 
ผู้ รับจ้างและสง่ให้ผู้คมุงาน 1 ชดุ เพื่อตรวจสอบอยา่งน้อย 30 วนั ก่อนก าหนดการทดสอบและการทดลองเร่ิม ใช้
งานของระบบ 
 

6. หนังสือคู่ มือการใช้งาน  และบ ารุงรักษา 

หนงัสอืคูม่ือการใช้งานและบ ารุงรักษาระบบ เป็นเอกสารประกอบการสง่มอบงานซึง่ผู้ รับจ้างต้องจดั 
เตรียมเพื่อสง่มอบให้ผู้ควบคมุงานก่อนวนัสง่มอบงานอยา่งน้อย  7  วนั  
 หนงัสอืคูม่ือ  จะประกอบด้วยรายการตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้ 

-  เอกสาร  รายละเอียด  ข้อมลูของอปุกรณ์ทัง้หมดที่ได้ยื่นเสนอ  และได้รับการอนมุตัิ   
- แค๊ตตาลอ็คของอปุกรณ์ พร้อมทัง้เอกสารแนะน าวิธีการติดตัง้ซอ่มบ ารุง และการด าเนินการใช้งานรวม 

ทัง้รายช่ือบริษัทผู้แทนจ าหนา่ยเคร่ือง  และอปุกรณ์  
-  รายงานการทดสอบอปุกรณ์  และระบบทัง้หมด  
-  รายการอปุกรณ์  และข้อแนะน าชิน้สว่นท่ีควรมีไว้ขณะใช้งาน  
- รายการตรวจสอบ และบ ารุงรักษาเคร่ือง อปุกรณ์แตล่ะชนดิตามระยะเวลาที่เหมาะสม เช่น ทกุเดอืน   

ทกุ 3 เดือน  ทกุ 6 เดือน  หรือทกุปี  เป็นต้น  
- หนงัสอืคูม่ือทัง้หมดดงักลา่วข้างต้น ต้องสง่เสนอผู้คมุงาน 1 ชดุ เพื่อตรวจสอบและอนมุตักิ่อนการ สง่

ฉบบัจริง 
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หมวดที่ 3 

ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง  

 
1. การส ารวจบริเวณก่อสร้าง 

 ผู้ รับจ้างต้องส ารวจตรวจสอบสถานท่ีก่อสร้างก่อนการติดตัง้ วสัด ุ อปุกรณ์ตา่ง ๆ เพื่อศกึษาถึง ลกัษณะ 
สภาพทัว่ไป ขอบเขตสิง่ก่อสร้าง และสาธารณปูโภคตา่งๆ ทีม่ีอยูใ่ห้ความเข้าใจเป็นอยา่งดี โดยผู้ รับจ้างจะยก 
ข้ออ้าง ถึงการท่ีตนไมท่ราบข้อเท็จจริงหรือข้อมลูที่กลา่วมาข้างต้นเพื่อประโยชน์ใดๆ ของตนมิได้ และหากมีความ 
จ าเป็น ต้องเปลีย่นแปลง โยกย้าย หรือปรับปรุงสถานท่ีก่อสร้างและสาธารณปูโภคเดมิที่มีอยูใ่ห้สอดคล้องกบั การ
ก่อสร้างและท างานจริง  โดยให้คา่ใช้จ่ายทัง้หมดเป็นภาระของผู้ รับจ้างด้วย 
 

2. การตรวจสอบแบบ  รายการประกอบแบบ  และข้อก าหนด 

 ผู้ รับจ้างต้องตรวจสอบแบบ  รายการประกอบแบบ  และข้อก าหนดอื่นๆ  โดยต้องตรวจสอบรายละเอียด 
จากแบบสถาปัตยกรรม แบบตกแตง่ภายใน แบบโครงสร้าง และแบบงานระบบอื่นๆ ที่เก่ียวข้องทัง้หมด เมื่อมีข้อ 
สงสยัหรือพบข้อผิดพลาดให้สอบถามจากผู้คมุงานโดยตรง   
 

3. พนักงาน 

- ผู้ รับจ้างต้องจดัหาวิศวกรผู้ รับผิดชอบ หวัหน้าช่าง และช่างฝีมอืช านาญงานท่ีมีประสบการณ์ ความ 
สามารถ ทีเ่หมาะสมกบังานที่ได้รับมอบหมายเข้ามาปฏิบตังิานโดยมวีิธีการบริหารงานและท างานท่ีถกูต้องตาม 
หลกัวิชาการ และมีจ านวนเพยีงพอส าหรับการปฏิบตัิงานได้ทนัที และแล้วเสร็จทนัตามก าหนดเวลาที่ระบไุว้ใน 
สญัญา  

- วิศวกรผู้ รับผิดชอบของผู้ รับจ้างต้องเป็นวศิวกรที่ได้รับใบอนญุาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคมุตาม 
พระราชบญัญตัคิวบคมุวชิาชีพวศิวกรรม  

- วิศวกรผู้ รับผิดชอบของผู้ รับจ้างเป็นผู้ รับผิดชอบในการด าเนินงาน และควบคมุการติดตัง้ให้เป็นไปตาม 
แบบและรายการประกอบแบบ  โดยให้ถกูต้องตามหลกัวิชาการ  และด้วยวิธีปฏิบตัิซึง่เป็นท่ียอมรับ   

- ผู้วา่จ้างขอสงวนสทิธ์ิ ที่จะสัง่ให้ผู้ รับจ้างเปลีย่นพนกังานท่ีเห็นวา่ปฏิบตัิงานโดยไมม่ีประสทิธิภาพหรือ 
ปฏิบตัิงานท่ีอาจท าให้เกิดความเสยีหายหรือก่อให้เกิดอนัตราย โดยผู้ รับจ้างต้องจดัหาพนกังานใหมท่ี่มี 
ประสทิธิภาพ ดีมาท างานแทนโดยทนัที  

- ผู้ รับจ้างต้องเสนอช่ือ ประวตัิ และผลงานของวิศวกรผู้ รับผิดชอบ และหวัหน้าชา่งทกุคน พร้อมทัง้ 
ต าแหนง่หน้าที่ในการปฏิบตัิงานในโครงการให้ผู้วา่จ้างพจิารณาอนมุตัิก่อนเร่ิมโครงการ 
 

4. การประสานงาน 

- ผู้ รับจ้างต้องให้ความร่วมมือตอ่ผู้คมุงาน และบคุคลากรของฝ่ายผู้วา่จ้างในการท างานตรวจสอบ วดั  
เทียบ  จดัท าตวัอยา่ง  และอื่นๆ ตามสมควรแก่กรณี  



อาคารหอพกันกัศกึษา  ศนูย์แมริ่ม  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่

 

 

งานระบบสขุาภิบาลและดบัเพลิง     / บริษัทแผลงฤทธ์ิ  จ ากดั                                                                                                    5  

 

- ผู้ รับจ้างต้องให้ความร่วมมือในการประสานงานกบัผู้ รับจ้างอื่นๆ  ที่ท างานเก่ียวข้องกบัโครงการ  เพื่อให้ 
สอดคล้องกบัแผนงานและความคืบหน้าของโครงการ  หากเป็นการจงใจละเลยตอ่ความร่วมมือดงักลา่วที่ ท าให้ม ี
ผลเสยีหายตอ่โครงการ ผู้วา่จ้างสงวนสิทธ์ิท่ีจะเรียกร้องความเสยีหายท่ีเกิดขึน้จากผู้ รับจ้าง โดยการร่วมมือ 
ประสานงานนีห้มายถึง  

 ก. การร่วมมือปรึกษาวางแผนความคืบหน้าของงาน เพื่อหลกีเลีย่งข้อขดัแย้งในอนัท่ีจะท าให้งาน 
ลา่ช้าเกินก าหนด  

 ข. การร่วมมือในการใช้เคร่ืองอ านวยความสะดวกร่วมกนั เช่น นัง่ร้าน การปฐมพยาบาล การ 
ดแูลความปลอดภยั  

 ค. การร่วมมือในการเก็บและเคลือ่นย้ายวสัด ุ เคร่ืองมือ  และอปุกรณ์ตา่งๆ  
 ง. การร่วมมือในการท าความสะอาดบริเวณปฏิบตังิาน  
 จ. การร่วมมือในการป้องกนัการช ารุดเสยีหายกบังานสว่นท่ีเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
 ฉ. และอื่น ๆ 
- หากพืน้ท่ีใดของอาคารมีงานท่ีเก่ียวข้องกบัการตกแตง่ ทัง้ที่ระบไุว้ในแบบก่อสร้าง หรือทราบวา่จะมี 

การก่อสร้าง และ/หรือตกแตง่ในภายหลงั  ผู้ รับจ้างต้องประสานงานกบัวิศวกร  สถาปนิก  มณัฑนากรโดยใกล้ชิด 
เพื่อให้งานเตรียมการเป็นไปโดยถกูต้องตามความประสงค์ของผู้วา่จ้าง 
 

5. การติดต่อและค่าธรรมเนียม 

ถ้ามิได้ก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่น  ให้ผู้ รับจ้างเป็นผู้ตดิตอ่ประสานงานกบัหนว่ยของรัฐ  หรือเอกชน  เก่ียวกบั 
ระบบท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ รับจ้าง  เพือ่ให้ได้มาซึง่ความสมบรูณ์ของงาน  โดยคา่ใช้จ่ายตา่ง ๆ ในการติดตอ่ด าเนินงาน 
รวมถงึคา่ธรรมเนียมและคา่ด าเนนิการท่ีเรียกเก็บโดยหนว่ยงานของรัฐ  หรือเอกชน  ผู้ รับจ้างเป็นผู้ รับผิดชอบทัง้สิน้  
ทัง้นีย้กเว้นคา่ประกนัอปุกรณ์  เชน่  มิเตอร์น า้-ไฟ  เป็นต้น 
 

6. การจัดหาน า้ประปา  ไฟฟ้า  โทรศัพท์ ฯลฯ  เพื่อใช้ระหว่างการก่อสร้าง 

- ถ้ามิได้ก าหนดไว้เป็นอยา่งอื่น ผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้จดัหาน า้ประปา ไฟฟ้า  โทรศพัท์ ฯลฯ  ที่เก่ียวข้องกบั 
งานในความรับผิดชอบของผู้ รับจ้าง  

- ผู้ รับจ้างต้องให้ข้อมลูตา่งๆ ที่เก่ียวกบัปริมาณ  ขนาด  และรายละเอียดอื่นๆ ที่จ าเป็น  เพื่อรวบรวมและ 
ด าเนินการตดิตอ่กบัหนว่ยงานตา่งๆ ของรัฐ  หรือเอกชนในการขออนมุตัิใช้บริการดงักลา่ว  
 

7. การท างานนอกเวลาท าการปกติ 

หากผู้ รับจ้างมคีวามประสงค์ทีจ่ะท างานในชว่งเวลาท างานท่ีเกินเวลา 8 ชัว่โมงในวนัท างานปกติ และ 
ท างานลว่งเวลาในวนัอาทิตย์ วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ หรือวนัท่ีทางราชการก าหนดให้เป็นวนัหยดุราชการ  ผู้ รับจ้างต้อง 
แจ้งให้ผู้คมุงานทราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 1 วนั เพื่อขออนมุตัิท างานลว่งเวลา โดยผู้คมุงานจะพิจารณาอนมุตัิตาม 
ความเหมาะสม  และหากในกรณีที่การท างานนัน้จ าเป็นต้องมีผู้คมุงานอยูค่วบคมุตลอดเวลาในสนาม  ผู้ รับจ้าง 
ต้องเป็นผู้ รับภาระออกคา่ใช้จ่ายในการท างานลว่งเวลาของผู้คุมงานด้วย 
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8. การเสนอรายละเอียด  วัสดุ  อุปกรณ์เพื่อขออนุมัติใช้งาน 

- ผู้ รับจ้างต้องจดัท ารายการแสดงรายละเอียดของวสัด ุ อปุกรณ์เสนอตอ่ผู้ควบคมุ เพื่อขออนมุตัิก่อน 
ด าเนินการในสว่นนัน้อยา่งน้อย 30 วนั ส าหรับรายการใดทีย่งัไมผ่า่นการอนมุตัิ ห้ามมใิห้ผู้ รับจ้างน าเข้ามายงั 
บริเวณพืน้ท่ีของโครงการโดยเด็ดขาด  

- รายละเอียดวสัด ุ อปุกรณ์แตล่ะอยา่งให้เสนอแยกกนัโดยรวบรวมข้อมลูเรียบล าดบัให้เข้าใจง่าย พร้อม 
ทัง้แนบเอกสารสนบัสนนุ เช่น แค๊ตตาล๊อก และ/หรือตวัอยา่งจริงตามความต้องการของผู้ควบคมุงาน (หากจ าเป็น)  
โดยมีเคร่ืองหมายชีบ้อกรุ่น ขนาด และความสามารถเพื่อประกอบการพิจารณา รวมทัง้ต้องประทบัตราเคร่ืองหมาย  
ช่ือบริษัทหรือลงช่ือก ากบัเอกสารและตวัอยา่งจริงทกุชิน้ท่ีเสนอเพือ่ขออนมุตัิด้วย  
 

9. การจัดท าตารางแผนการท างาน 

ผู้ รับจ้างต้องจดัท าตารางแผนการท างาน การน าวสัดอุปุกรณ์เข้าพืน้ท่ีโครงการ และการติดตัง้พร้อมทัง้ 
จ านวน บคุคลากรในการท างานโดยจะต้องมีรายละเอียดแสดงเวลาเร่ิมงาน และการแล้วเสร็จของงานแตล่ะขัน้ 
ตอน  เพื่อเสนอตอ่ผู้คมุงานเป็นระยะ ๆ  และตารางแผนงานนัน้จะต้องได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องกบัปริมาณ 
งานก่อสร้างที่เป็นจริงอยูเ่สมอ 
 

10. การจัดท ารายงานผลความคืบหน้าของงาน 

ก. ผู้ รับจ้างต้องจดัท ารายงานการปฏิบตัิงานประจ าวนั  และสรุปผลเป็นรายเดือนสง่ให้ผู้คมุงาน จ านวน  
4  ชดุ  ตัง้แตเ่ร่ิมเข้าปฏิบตังิานจนถึงวนัสง่มอบงาน  

ข. รายงานดงักลา่วประกอบด้วยรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 -  จ านวนและต าแหนง่หน้าที่ของพนกังานทัง้หมดทีเ่ข้าปฏิบตังิาน  
 -  จ านวนวสัดอุปุกรณ์ที่น าเข้ามายงัพืน้ท่ีโครงการ  
 -  รายละเอียดการปฏิบตัิงาน 
 -  วนัท่ีได้รับค าสัง่แก้ไขหรือเปลีย่นแปลงการปฏิบตัิงานจากผู้ควบคมุงาน  
 -  วนัท่ีเสนอแบบใช้งานและรับแบบแก้ไขจากผู้ควบคมุงาน 
 -  เหตกุารณ์พิเศษอื่น ๆ เช่น  อบุตัิเหต ุ ฯลฯ 
 -  และอื่น ๆ 

 
11. การประชุมโครงการ 

ผู้ รับจ้างต้องเข้าร่วมประชมุโครงการ และประชมุในหนว่ยงานซึง่จดัให้มีขึน้เป็นระยะๆ  โดยผู้คมุงาน  โดย 
ผู้ เข้าร่วมประชมุจะต้องเป็นผู้ได้รับมอบอ านาจเต็มจากผู้ รับจ้างและมีอ านาจในการตดัสนิใจและทราบรายละเอยีด 
ของโครงการเป็นอยา่งด ี
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12. รายการแก้ไขงาน 

ผู้ รับจ้างต้องยอมรับและด าเนินการโดยมชิกัช้า  เมื่อได้รับรายการให้แก้ไขข้อบกพร่องของงานท่ีท าไปแล้ว 
จากผู้คมุงาน โดยจะต้องปฏิบตัอิยา่งถกูต้องตามหลกัวิชาการ และผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จา่ยในการ 
แก้ไขความบกพร่องดงักลา่ว 
 

13. รายการแก้ไขงาน 

- ผู้ รับจ้างต้องจดัท าตารางแผนงานแสดงก าหนดการทดสอบอปุกรณ์และระบบ รวมทัง้จดัเตรียมเอกสาร 
แนะน าจากผู้ผลติในการทดสอบ  เพื่อเสนอผู้คมุงานก่อนท าการทดสอบอยา่งน้อย  30  วนั  

- อปุกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ในการทดสอบผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้จดัหาทัง้หมด  
- ผู้ รับจ้างต้องท าการทดสอบอปุกรณ์และระบบตามหลกัวิชาการ โดยมีผู้ควบคมุงานอยูร่่วมขณะทดสอบ 

ด้วย  
- รายงานข้อมลูในการทดสอบ ให้ท าเป็นแบบฟอร์มเสนออนมุตัิตอ่ผู้คมุงานก่อนท าการทดสอบหลงัการ 

ทดสอบผู้ รับจ้างต้องกรอกข้อมลูตามที่ได้จากการทดสอบจริงสง่ให้ผู้คมุงาน  จ านวน  4  ชดุ 
- ผู้ รับจ้างจะต้องเปิดใช้งานอปุกรณ์ตา่งๆ  ในระบบให้อยูใ่นสภาพที่ใช้งานได้เต็มประสทิธิภาพหรือพร้อม 

ที่จะใช้งานได้เตม็ความสามารถในช่วงเวลาอยา่งน้อย 24 ชัว่โมงตดิตอ่กนั 
- คา่ใช้จา่ยตา่งๆ เช่น คา่กระแสไฟฟ้า น า้ประปา แรงงาน และอื่นๆ ในระหวา่งการทดสอบให้อยูใ่น ความ

รับผิดชอบของผู้ รับจ้าง 
 

14. การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ 

ผู้ รับจ้างต้องด าเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ท่ีควบคมุและบ ารุงรักษาของผู้วา่จ้างให้มคีวามรู้ความสามารถ
ในการใช้งาน และการบ ารุงรักษาเป็นระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 15 วนัติดตอ่กนัภายหลงัสง่มอบงาน หรือจนกวา่เจ้า 
หน้าที่ควบคมุและบ ารุงรักษาของผู้วา่จ้างจะสามารถใช้เคร่ืองได้ด้วยตนเอง 
 

15. การส่งมอบงาน 

ก. ผู้ รับจ้างจะต้องท าการทดสอบอปุกรณ์ และระบบตามที่ผู้ควบคมุงานก าหนดจนกวา่จะได้ผลเป็นท่ี 
พอใจ  และแนใ่จวา่การท างานของระบบถกูต้องตามความประสงค์ของผู้วา่จ้าง  

ข. รายการสิง่ของตา่งๆ ที่ผู้ รับจ่างต้องสง่มอบให้แก่ผู้วา่จ้างในวนัสง่มอบงาน ซึง่ถือเป็นสว่นหนึง่ของการ 
ตรวจรับมอบงานด้วยคือ  

 -  กระดาษไขแบบก่อสร้างจริง  จ านวน  1  ชดุ  
 -  พิมพ์เขียวแบบก่อสร้างจริง  จ านวน  4  ชดุ  
 -  หนงัสอืคูม่ือการใช้และบ ารุงรักษาอปุกรณ์  จ านวน  4  ชดุ  
 - อะไหลต่า่งๆ และเคร่ืองมือพิเศษส าหรับใช้ในการปรับแตง่ซอ่มบ ารุงเคร่ืองจกัรอปุกรณ์   ซึง่ 

โรงงานผู้ผลติเป็นผู้ให้มาพร้อมกบัเคร่ืองจกัรอปุกรณ์  
ค. การสง่  และรับมอบงาน ต้องกระท าเป็นเอกสารทีมีการลงนามเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
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16. การรับประกันงาน 

- หากมิได้ระบไุว้เป็นอยา่งอื่น ผู้ รับจ้างต้องรับประกนัคณุภาพ ความสามารถของอปุกรณ์ และการติดตัง้ 
วา่จะสามารถใช้งานได้เป็นอยา่งดีเป็นเวลา 2  ปี  นบัจากวนัรับมอบงานแล้ว  

- ระหวา่งเวลารับประกนังาน หากผู้วา่จ้างตรวจพบวา่ผู้ รับจ้างจดัน าวสัด ุ อปุกรณ์ที่ไมถ่กูต้อง หรือมี 
คณุภาพต ่ากวา่ข้อก าหนดมาตดิตัง้  ตลอดจนงานติดตัง้ไมถ่กูต้องหรือไมเ่รียบร้อย  ผู้ รับจ้างต้องด าเนินการเปลีย่น 
หรือแก้ไขให้ถกูต้องโดยเร็ว และไมเ่กิน  1  เดือนหลงัจากที่ได้รับแจ้ง  

- ในกรณีที่เคร่ือง วสัดอุปุกรณ์ตา่งๆ เกิดช ารุดเสยีหายหรือเสือ่มคณุภาพอนัเนื่องมาจากข้อผิดพลาดของ 
ผู้ผลติ หรือการติดตัง้ในระหวา่งเวลารับประกนั ผู้ รับจ้างต้องด าเนินการเปลีย่นหรือแก้ไขให้อยูใ่นสภาพใช้งานได้ดี 
เช่นเดิมโดยมิชกัช้า  

- ผู้ รับจ้างต้องด าเนินการโดยทนัทีที่ได้รับแจ้งจากผู้วา่จ้างให้เปลีย่นหรือแก้ไข เคร่ืองอปุกรณ์ตามสญัญา 
การรับประกนังาน มิฉะนัน้ผู้วา่จ้างขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะจดัหาผู้ อ่ืนมาด าเนินการเอง  โดยคา่ใช้จ่ายทัง้หมดนัน้ผู้ รับจ้าง 
จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบ 
 

17. การบริการ 

- ผู้ รับจ้างต้องจดัเตรียมชา่งผู้ช านาญไว้ส าหรับตรวจสอบซอ่มแซม และบ ารุงรักษาเคร่ือง และอปุกรณ์ให้ 
อยูใ่นสภาพใช้งานได้ดเีป็นประจ าทกุเดือน 3 เดือน , 6 เดือน หรือตามความเหมาะสม ตลอดระยะเวลาการประกนั 
งาน 

- ผู้ รับจ้างต้องจดัท ารายงานผลการตรวจสอบอปุกรณ์ และการบ ารุงรักษาระบบดงักลา่ว เพื่อเสนอผู้วา่ 
จ้างภายใน  7  วนันบัจากวนัตรวจสอบทกุครัง้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



อาคารหอพกันกัศกึษา  ศนูย์แมริ่ม  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่

 

 

งานระบบสขุาภิบาลและดบัเพลิง     / บริษัทแผลงฤทธ์ิ  จ ากดั                                                                                                    9  

 

หมวดที่ 4 

การปฏิบัติงาน  

 
1. ความปลอดภยัและการป้องกนั 

- ผู้ รับจ้างต้องจดัให้การปฏิบตัิงานมีสภาพท่ีปลอดภยั และหมัน่ตรวจตราให้มีการป้องกนัการสญูเสยี 
บาดเจ็บ และเสยีหายที่อาจเกิดขึน้กบัพนกังานและบคุคลอื่น รวมถึงวสัดอุปุกรณ์ที่เก็บรักษา และสิง่ของในบริเวณ 
ก่อสร้างและข้างเคียง เช่น  ถนน  ทางเดิน  สิง่ปลกูสร้าง   และสาธารณปูโภคตา่งๆ ด้วย 

- ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบตอ่การบาดเจ็บกบับคุคลใดๆ ก็ตามอนัเนือ่งจากผลของการท างานของผู้ รับจ้าง 
และส าหรับพืน้ท่ีภายในสถานท่ีท างาน ที่มีโอกาสเกิดเพลงิไหม้จะต้องจดัเตรียมให้มีอปุกรณ์ป้องกนัเพลงิที่    
เหมาะสม  เช่น  เคร่ืองดบัเพลงิเคมี  และอื่น ๆ  เป็นต้น 

- ผู้ รับจ้างต้องไมน่ าเคร่ืองมือ วสัดอุปุกรณ์ที่ใช้ในบริเวณก่อสร้างไปวางกีดขวาง การสญัจร ของบคุคล 
ทัว่ไป รวมทัง้ไมท่ าให้เกิดความเสยีหายแก่สถานท่ี และสาธารณปูโภคอื่นๆ หากเกิดความเสยีหายขึน้ ผู้ รับจ้างต้อง 
ซอ่มแซมให้คืนสูส่ภาพดีดงัเดิมโดยมิชกัช้า และเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยทัง้หมด  

- ผู้ รับจ้างต้องป้องกนัมใิห้เกิดความเสยีหายใดๆ แก่สิง่ปลกูสร้างบริเวณข้างเคียงทัง้บนดิน และที่อยูใ่ต้ 
ดิน หากเกิดความเสยีหายขึน้ ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแก้ไขให้คืนสภาพดีดงัเดิมโดยมชิกัช้า ในกรณีที่ผู้คมุงาน 
เห็นวา่การป้องกนัท่ีผู้ รับจ้างได้ท าไว้ไมด่ีพอ  ผู้คมุงานอาจมคี าสัง่ให้ผู้ รับจ้างเปลีย่นแปลงให้ดีขึน้ตามที่เห็นสมควร  

- ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการป้องกนัเสยีงดงัรบกวน และการสัน่สะเทือนในระหวา่งการท างาน และ 
ติดตัง้ สว่นหลงัจากการติดตัง้แล้วให้เลอืกใช้วิธีการป้องกนัโดยการติดตัง้อปุกรณ์เพื่อลดการสัน่สะเทือนควรจะท า 
ตามค าแนะน าของผู้ผลติเคร่ืองจกัรที่เหมาะสมกบัสภาพการท างานจริงของเคร่ืองจกัรนัน้ ๆ   

- บริเวณส านกังานของผู้ รับจ้างภายในพืน้ท่ีโครงการ ต้องจดัให้มีเคร่ืองเวชภณัฑ์ในการปฐมพยาบาล  
อปุกรณ์ช่วยชีวติ ยาสามญัประจ าบ้าน  ซึง่จดัเก็บไว้ในต าแหนง่ที่เห็นและหยิบใช้ได้ง่าย 
 

2. รายงานอุบัตเิหตุ 

 เมื่อมเีหตกุารณ์ใดๆ ที่ไมค่าดคิดเกิดขึน้ในบริเวณพืน้ท่ีโครงการไมว่า่จะเป็นการทะเลาะววิาท การท าร้าย 
ร่างกายหรืออบุตัเิหต ุ ให้ผู้ รับจ้างรีบรายงานเหตทุี่เกิดขึน้ให้ผู้คมุงานทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรในทนัที   
 

3. การป้องกนัการล่วงล า้เขตที่ 

ผู้ รับจ้างต้องจ ากดัเขตก่อสร้างมิให้เกิดการลว่งล า้บกุรุกเข้าไปในท่ีข้างเคียงนอกบริเวณพืน้ท่ีโครงการและ
ดแูลมิให้พนกังานของตนบกุรุกเข้าไปในเขตที่ของผู้อื่นด้วย ขณะเดียวกนัก็ป้องกนัไมใ่ห้ผู้ที่ไมเ่ก่ียวข้อง เข้าไปใน 
บริเวณก่อสร้างเด็ดขาด ทัง้ในและนอกเวลาปฏิบตัิงาน 
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4. วัตถุโบราณและของมีค่า 

วตัถโุบราณและของมคีา่ที่ขดุพบในบริเวณก่อสร้างหรือเขตที่ดินของผู้วา่จ้างให้มอบไว้กบัผู้วา่จ้าง การ 
กระท าใดๆ อนัแสดงเจตนาปกปิด หรือถือเป็นกรรมสทิธ์ิสว่นตวัผู้วา่จ้างมีสทิธิท่ีจะแจ้งตอ่เจ้าหน้าท่ีบ้านเมืองให้ 
ด าเนินการตามกฎหมายได้ 
 

5. การก าจัดสิ่งปฏิกูล 

ผู้ รับจ้างต้องขนขยะมลูฝอย เศษวสัด ุ และสิง่ของเหลอืใช้ออกจากบริเวณปฏิบตังิานทกุวนั ภายหลงัจาก 
เลกิปฏิบตัิงาน ณ จดุนัน้ๆ แล้ว และให้น าสิง่ตา่งๆ ที่ไมต้่องการใช้งานดงักลา่วข้างต้นไปทิง้ที่บริเวณรวบรวม ขยะ
ภายในพืน้ท่ีโครงการตามที่ผู้ควบคมุงานก าหนด และให้เก็บรวบรวมขนออกจากพืน้ท่ีโครงการเป็นครัง้คราว ตาม
ระยะเวลาที่เหมาะสม และก่อนสง่มอบงานจะต้องรือ้ถอนสิง่ปลกูสร้างชัว่คราวที่อยูใ่นความรับผิดชอบออก จาก
บริเวณพืน้ท่ีโครงการ  และท าความสะอาดพืน้ท่ีโครงการให้เรียบร้อย 
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หมวดที่ 5 

วัสดุ  และอุปกรณ์  

 
1. วัสดุ  และอุปกรณ์ 

- วสัด ุ และอปุกรณ์ที่ใช้กบัโครงการจะต้องได้รับอนมุตัใิห้ใช้งานได้จากผู้ควบคมุงานก่อนวสัด ุ และ 
อปุกรณ์ที่น ามาติดตัง้ต้อง เป็นของใหม ่  และไมเ่คยถกูน าไปใช้งานมาก่อน  ผู้ควบคมุงานมีสทิธิที่จะไมรั่บสิง่ที่เห็น 
วา่มคีณุสมบตัิและคณุภาพไมด่พีอ หรือไมเ่ทียบเทา่ตามที่อนมุตัิให้น ามาใช้ในโครงการ ในกรณีที่ผู้ควบคมุงาน 
ต้องการให้มกีารทดสอบคณุภาพ  ผู้ รับจ้างต้องด าเนินการพร้อมทัง้ออกคา่ใช้จา่ยเองโดยมิชกัช้า  

- หากมคีวามจ าเป็นอนักระท าให้ผู้ รับจ้างไมส่ามารถจดัหาวสัด ุ  และอปุกรณ์ตามที่รับอนมุตัิให้ใช้งานได้ 
แล้วจากผู้ควบคมุงาน  ผู้ รับจ้างต้องจดัหาผลติภณัฑ์อื่นมาทดแทน  พร้อมทัง้ชีแ้จงเปรียบเทียบรายละเอยีดตา่งๆ 
ของผลติภณัฑ์ดงักลา่ว  เพื่อประกอบการขออนมุตัิตอ่ผู้ควบคมุงานโดยมิชกัช้า  

- ความเสยีหายที่เกิดขึน้ระหวา่งการขนสง่ ติดตัง้ หรือการทดสอบจะต้องด าเนินการซอ่มแซมหรือเปลีย่น 
ให้ใหมต่ามความเห็นของผู้คมุงาน 
 

2. เคร่ืองมือ 

 ผู้ รับจ้างต้องมเีคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และเคร่ืองผอ่นแรงทีม่ีประสทิธิภาพและความปลอดภยัส าหรับใช้ใน 
การปฏิบตัิงาน โดยต้องเป็นชนดิที่เหมาะสมกบัการท างาน และมจี านวนเพียงพอกบัปริมาณงาน  ซึง่ผู้ควบคมุงาน 
มีสทิธ์ิท่ีจะขอให้ผู้ รับจ้างเปลีย่นแปลง หรือเพ่ิมจ านวนให้เหมาะสมกบัการใช้งานได้   
 

3. การขนส่งและการน าวัสดุ  และอุปกรณ์เข้ายงัพืน้ที่โครงการ 

- ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยและความเสยีหายที่เกิดขึน้ในการขนสง่วสัดุ และอปุกรณ์มายงั 
หนว่ยงานและสถานท่ีติดตัง้  

- ผู้ รับจ้างต้องจดัท าก าหนดการน าวสัด ุ และอปุกรณ์เข้ายงัพืน้ท่ีโครงการ และแจ้งให้ผู้คมุงานทราบ 
ลว่งหน้า พร้อมทัง้จดัเตรียมสถานท่ีส าหรับเก็บรักษาที่ได้มาตรฐานและถกูต้องตามหลกัวชิาการ ส าหรับวสัด ุ
อปุกรณ์นัน้ๆ  

- เมื่อวสัด ุ และอปุกรณ์มาถงึพืน้ท่ีโครงการแล้ว ผู้ รับจ้างต้องน าเอกสารการสง่ของมอบให้ผู้คมุงานทราบ 
เพื่อท่ีจะได้ตรวจสอบให้ถกูต้องตามที่ได้อนมุตัิไว้ก่อนที่จะน าเข้ายงัสถานท่ีเก็บรักษาตอ่ไป 
 

4. การจัดเตรียมสถานที่เก็บพัสดุ 

ผู้ รับจ้างเป็นผู้จดัเตรียมสถานท่ีเก็บวสัดแุละอปุกรณ์ตา่งๆ  โดยผู้ รับจ้างต้องร่วมปรึกษากบัผู้ควบคมุงาน  
ในการจดัสร้างโรงเรือนชัว่คราวส าหรับเก็บรักษาวสัด ุและอปุกรณ์ ต้องได้รับการป้องกนัความเสยีหาย หรือป้องกนั 
การเสือ่มสภาพก่อนน าไปใช้งาน วสัดทุี่วางกองไว้ในท่ีโลง่ต้องมีหลงัคาหรือผ้าใบคลมุป้องกนัฝนและแสงแดด สว่น 
วสัดปุระเภททอ่ต้องเก็บบนชัน้และห้ามกองไว้บนพืน้ดิน 
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5. ตัวอย่างวัสดุ  และอุปกรณ์ 

- ผู้ รับจ้างต้องจดัหาตวัอยา่งวสัดแุละอปุกรณ์ รวมทัง้เอกสารของผู้ผลติที่แสดงรายละเอียดทางเทคนิค 
ขนาด  และรูปร่างทีช่ดัเจนของวสัด ุ และอปุกรณ์แตล่ะชิน้ตามทีผู่้คมุงานต้องการ 

- ในกรณีที่ผู้คมุงานมีความประสงค์ให้ผู้ รับจ้างแสดงวิธีการตดิตัง้เพื่อเป็นตวัอยา่ง หรือความเหมาะสม 
แล้วแตก่รณี  ผู้ รับจ้างต้องแสดงการติดตัง้ ณ สถานท่ีติดตัง้จริงตามที่ผู้คมุงานก าหนด  เมื่อวธีิและการติดตัง้นัน้ๆ 
ได้รับอนมุตัิแล้วให้ถือเป็นมาตรฐานในการปฏิบตัิตอ่ไป 
 

6. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ  รายการประกอบแบบ  วัสดุ  และอุปกรณ์ 

- การเปลีย่นแปลงแบบ รายการประกอบแบบ วสัดแุละอปุกรณ์ทีผิ่ดไปจากข้อก าหนด และเง่ือนไขตาม 
สญัญาด้วยความจ าเป็นหรือความเหมาะสมก็ดี ผู้ รับจ้างต้องแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรตอ่ผู้วา่จ้างเพื่อขออนมุตัิ 
เป็นเวลาอยา่งน้อย  30  วนั  ก่อนด าเนินการจดัซือ้หรือท าการติดตัง้  

- ในกรณีที่ผลติภณัฑ์ของผู้ รับจ้างมีคณุสมบตัิอนัเป็นเหตใุห้วสัด ุ และอปุกรณ์ตามรายการท่ีผู้ออกแบบ 
ก าหนดไว้ เกิดความไมเ่หมาะสมหรือไมท่ างานโดยถกูต้อง ผู้ รับจ้างต้องไมเ่พกิเฉยละเลยที่จะแจ้งขอความเห็นชอบ 
จากผู้คมุงานในการแก้ไขเปลีย่นแปลงให้ถกูต้องตามความประสงค์ โดยชีแ้จงแสดงเหตผุลและหลกัฐานจากบริษัท 
ผู้ผลติ  

- คา่ใช้จา่ยทีเ่พิ่มขึน้ในกรณีดงักลา่วข้างต้น  ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบเองทัง้สิน้ 
 

7. รหัส  ป้ายชื่อ  และเคร่ืองหมายของอุปกรณ์ 

ผู้ รับจ้างต้องจดัท ารหสั ป้ายช่ือ และเคร่ืองหมายอปุกรณ์ตา่งๆ ที่น ามาตดิตัง้ในโครงการเพื่อแสดง 
ต าแหนง่ หรือเพือ่อ านวยความสะดวกในการตรวจสอบและซอ่มแซมบ ารุงโดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในบริเวณที่ตดิตัง้ มี
การปิดมดิชิด 

 
8. การป้องกนัน า้เข้าอาคาร 

พืน้ท่ีภายในอาคารสว่นท่ีใกล้กบับริเวณที่มคีวามชืน้สงู  หรือเช่ือมโยงกบัภายนอกอาคารท่ีอาจท าให้น า้ 
เข้าสูอ่าคารได้ ผู้ รับจ้างต้องจดัท ารายละเอียดแสดงวธีิการติดตัง้วสัดเุสริมเพิ่มเติม ให้ผู้คมุงานอนมุตัิก่อนด าเนนิ 
งาน  เพื่อให้การป้องกนัน า้เข้าอาคารเป็นไปอยา่งสมบรูณ์ 

9. การป้องกนัการผุกร่อน 

วสัด ุ และอปุกรณ์ตา่งๆ ที่ผา่นการป้องกนัการผกุร่อนและการทาสมีาแล้วจากโรงงานผู้ผลติ หากตรวจ 
พบวา่การป้องกนัการผกุร่อนดงักลา่วไมเ่รียบร้อย ผู้ รับจ้างต้องท าการซอ่มแซมให้เรียบร้อย จนเป็นท่ียอมรับของ ผู้
คมุงาน 
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หมวดที่ 6 

ข้อก าหนดทั่วไปเกี่ยวกับการท างาน  

 
1. ฝีมืองาน 

ผู้ รับจ้างจะต้องใช้ช่างฝีมือที่ช านาญงานโดยเฉพาะในแตล่ะประเภทมาปฏิบตัิงาน เพื่อตดิตัง้ระบบทอ่ 
เคร่ืองสขุภณัฑ์  และอปุกรณ์การท างานให้เป็นไปด้วยความถกูต้องตามหลกัวชิาการ ดงัต่อไปนี ้ 

- การตดัทอ่แตล่ะทอ่นจะต้องให้ได้ระยะสัน้พอดี ตามความต้องการท่ีจะใช้ ณ จดุนัน้ๆ ซึง่เมื่อตอ่ทอ่ 
บรรจบกนัแล้วจะได้แนวทอ่ที่สม า่เสมอ ไมค่ดโก่งและคลาดเคลือ่นจากแนวที่ควรจะเป็น  

- การวางทอ่ จะต้องวางในลกัษณะที่เมื่อเกิดการหดตวัหรือขยายตวัของทอ่เนื่องจากการเปลีย่นแปลง 
อณุหภมูิแล้วจะไมท่ าให้เกิดการเสยีหายขึน้แกต่วัทอ่เอง  หรือแก่สิง่ใกล้เคียง  

- การตดัทอ่ให้ใช้เคร่ืองส าหรับตดัทอ่โดยเฉพาะ และจะต้องคว้านปากทอ่ขดูเศษทอ่ที่ยงัติดค้างอยูท่ี่ 
บริเวณปากทอ่ออกเสยีให้หมด หากจะท าเกลยีวจะต้องใช้เคร่ืองท าเกลยีวที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ฟันเกลยีวเรียบและ 
ได้ขนาดตามมาตรฐาน  

- ส าหรับจดุที่มีการเปลีย่นแนวหรือทิศทางของทอ่ให้ใช้ข้อตอ่ตามความเหมาะสม และมกีารเปลีย่นขนาด 
ของทอ่ให้ใช้ข้อลดเทา่นัน้ 
 

2. การติดตัง้ท่อ 

 ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบแนวระดบัทอ่ของระบบทอ่ตา่งๆ ให้แนน่อนก่อนการตดิตัง้ระบบทอ่ เพือ่ไมใ่ห้ 
ทอ่ เหลา่นัน้กีดขวางซึง่กนัและกนั  การติดตัง้และเดินทอ่จะต้องกระท าด้วยความประณีต  ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
แก่สายตาการเลีย้ว การหกัมมุ การเปลีย่นแนว และระดบัทอ่ จะต้องใช้ข้อตอ่ทีเ่หมาะสมให้กลมกลนืกบัลกัษณะ 
รูปร่างของอาคารในสว่นนัน้  แนวทอ่ต้องให้ขนานหรือตัง้ฉากกบัอาคารโดยมใิห้เอียงจากแนวอาคาร  การแขวนทอ่ 
จากเพดานหรือจากโครงสร้างเหนือศีรษะ ที่มิได้ก าหนดต าแหนง่ที่แนน่อนไว้ในแบบ จะต้องแขวนให้ทอ่นัน้ชิดด้าน 
บน ให้มากที่สดุเทา่ที่จะท าได้ ทัง้นีเ้พื่อมใิห้ทอ่นัน้เป็นท่ีกีดขวางแก่สิง่ที่ติดตัง้ที่เพดาน หรือเหนือศรีษะ เช่น  โคม 
ไฟ และทอ่ลม ฯลฯ เป็นต้น และการตดิตัง้ทอ่จะต้องปลอ่ยให้ทอ่มีการยดืหยุน่ได้ส าหรับ การการขยายตวัและ หด
ตวัโดยไมเ่กิดความเสยีหายตอ่ระบบทอ่และข้อตอ่ตา่งๆ  
 

3. การวางตดิตัง้อุปกรณ์ประกอบการเดนิท่อ 

การติดตัง้อปุกรณ์ประกอบการเดินทอ่ตา่ง ๆ  เช่น  วาล์วน า้  มาตรวดัน า้  เกจ์วดัแรงดนั  ฯลฯ  เป็นต้น 
จะต้องติดตัง้ให้อยูใ่นต าแหนง่ที่เหมาะสมกบัการใช้งานโดยปกต ิ และสามารถถอดซอ่มบ ารุงรักษาหรือเปลีย่นใหม่ 
ได้โดยง่าย 
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4. ข้อห้ามในการต่อท่อร่วม 

ระบบทอ่น า้ที่ใช้ในการบริโภคนัน้ห้ามตอ่บรรจบกบัระบบทอ่โสโครก  และทอ่น า้ทิง้เป็นอนัขาด  หากแนว 
ของทอ่น า้ทีใ่ช้ในการบริโภคจะต้องเดินขนานหรือตดักบัแนวของทอ่น า้โสโครกโสโครก หรือทอ่น า้ทิง้แล้ว ทอ่น า้ ที ่
ใช้ในการบริโภคจะต้องอยูเ่หนือทอ่น า้โสโครก  หรือทอ่ระบายน า้ทิง้ 

 
5. จุดสิน้สุดของระบบท่อที่เตรียมไว้ส าหรับอนาคต 

หากในแบบปรากฏวา่มีระบบทอ่ที่จดัเตรียมไว้ส าหรับตอ่เตมิขยายออกไปในอนาคต ผู้ รับจ้างจะต้องเดิน 
ทอ่ ดงักลา่วออกไปให้พ้นจากตวัอาคารไมน้่อยกวา่ 1.50 เมตร และที่ปลายทอ่ให้ใช้ปลัก๊อดุ หรือฝาครอบเกลยีว 
ปิดไว้  และหากจ าเป็นต้องกลบดนิฝังทอ่  ให้ท าการตอกหลกัปักป้ายแสดงต าแหนง่จดุสิน้สดุของปลายทอ่ไว้ด้วย 
 

6. การป้องกนัการช ารุดระหว่างการติดตัง้ 

ให้ปฏิบตัิตามแนวทางดงัตอ่ไปนี ้ 
- ปลายทอ่ทกุปลายให้ใช้ปลัก๊อดุ  หรือฝาครอบเกลยีวครอบไว้  หากจะต้องละจากงานตอ่ทอ่ใน สว่นนัน้ 

ไปชัว่คราว  
- เคร่ืองสขุภณัฑ์และอปุกรณ์ให้หุ้มด้วยวสัดทุีเ่หมาะสมและมิดชิด เพื่อป้องกนัมิให้เกิดการแตกหกับบุ 

สลายขึน้  
- วาล์วน า้ ข้อตอ่ และอปุกรณ์ประกอบอื่นๆ ส าหรับการตดิตัง้ทอ่ ให้ตรวจดภูายในและท าความสะอาด 

ภายในให้ทัว่ถงึก่อนน ามาประกอบติดตัง้  
- เมื่อได้กระท าการติดตัง้เสร็จสมบรูณ์แล้ว จะต้องตรวจดคูวามเรียบร้อย และท าความสะอาดเคร่ือง 

สขุภณัฑ์ และอปุกรณ์เหลา่นีอ้ยา่งทัว่ถึง เพื่อสง่มอบงานให้แก่ผู้ควบคมุงานในสถานท่ีโดยปราศจากต าหนิและข้อ 
บกพร่อง 
 

7. การแขวนโยงท่อและยดึท่อ 

ทอ่ที่เดินภายในอาคารและไมไ่ด้ฝังดิน จะต้องแขวนโยงหรือยดึติดไว้กบัโครงสร้างของอาคารอยา่งมัน่คง 
แข็งแรง อยา่ให้โยกคลอน หรือแกวง่ไกวได้ การแขวนโยงทอ่ที่เดินตามแนวราบให้ใช้เหลก็รัดทอ่ที่เหมาะสมตาม 
ขนาดของทอ่แล้วแขวนยดึติดกบัโครงอาคารอยา่งแขง็แรง หากมีทอ่หลายทอ่เดินตามแนวราบ ขนานกนัเป็นแพ 
อาจใช้ส าแหรกรับทอ่ไว้ทัง้ชดุแทนการใช้เหลก็รัดทอ่แขวนแตล่ะทอ่ได้โดยให้เป็นไปตามที่ระบใุนแบบ หรือถกูต้อง 
ตามมาตรฐานและหลกัวิชาการแขวนทอ่ และหากมิได้ระบเุป็นอยา่งอื่น ให้การยดึและแขวนทอ่เป็นไปดงัตอ่ไปนี  ้

ก.) ผู้ รับจ้างต้องจดัหาอปุกรณ์ยดึ แขวนทอ่ ที่เหมาะสมกบัโครงสร้างอาคาร โดยอปุกรณ์ยดึแขวนทอ่ 
ดงักลา่ว  ต้องได้รับการอนมุตัิจากผู้คมุงานก่อนด าเนินการ 

ข.) ขนาดและชนดิของอปุกรณ์ยดึ แขวน จะต้องเป็นท่ีรับรองวา่สามารถรับน า้หนกัได้โดยมีคา่ความ 
ปลอดภยัไมต่ ่ากวา่  3  เทา่ของน า้หนกัใช้งาน (SAFETY FACTOR  =  3) 

ค.) การยดึแขวนกบัโครงสร้างอาคารต้องแนใ่จวา่จะไมก่่อให้เกิดความเสยีหายกบัโครงสร้างของอาคาร  
หรือกีดขวางงานของระบบอื่น ๆ  
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ง.) EXPANSION SHIELD AND BOLT ที่ใช้เจาะยดึในคอนกรีตจะต้องเป็นโลหะและได้มาตรฐาน 
สากล  โดยให้เจาะยดึกบัคอนกรีตที่แข็งตวัแขง็แรงเต็มที่แล้ว 

จ.) ทอ่ที่ติดตัง้ในแนวดิ่งหรือแนวตัง้  
- ทอ่เหลก็อาบสงักะสทีี่มีขนาดตัง้แต ่ 3 นิว้ ขึน้ไป ทกุๆ ระยะคร่ึงหนึง่ของความยาวของทอ่แตล่ะ 

ทอ่น จะต้องมีทีย่ดึหรือแขวนหรือรองรับอยา่งน้อยหนึง่แหง่  
- ทอ่เหลก็อาบสงักะสทีี่มีขนาดตัง้แต ่1 1/2  นิว้ ลงมา  ทกุๆ ระยะไมต่ ่ากวา่ 120 ซม. จะต้องมีที่ยดึ 

หรือแขวนหรือรองรับอยา่งน้อยหนึง่แหง่  
- ทอ่เอชดีพีอี ทกุๆ ระยะ 100 ซม. และทกุๆ รอยตอ่ จะต้องมีที่ยดึหรือรองรับ หรือแขวนอยา่ง น้อย

หนึง่แหง่  
- ทอ่พีวีซี ทกุๆ ระยะ 100 ซม. และทกุๆ รอยตอ่ จะต้องมีทีย่ดึหรือรองรับ หรือแขวนอยา่งน้อย หนึง่

แหง่  
- ทอ่พีพีอาร์ ทกุๆ ระยะ 100 ซม. และทกุๆ รอยตอ่ จะต้องมีที่ยดึหรือรองรับหรือแขวน อยา่งน้อย 

หนึง่แหง่  
- ทอ่เหลก็หลอ่จะต้องมีที่ยดึหรือแขวนหรือรองรับทอ่ทกุๆ ชัน้ของอาคาร หรือไมน้่อยกวา่ทกุช่วงของ 

ความยาวทอ่และฐานทอ่  
ฉ.) ทอ่ที่ติดตัง้ในแนวราบ  

- ทอ่เหลก็อาบสงักะสทีกุ ๆ ระยะไมเ่กิน  200  ซม. จะต้องมีที่ยดึหรือรองรับอยา่งน้อยหนึง่แหง่  
- ทอ่เอชดีพีอี ทกุๆ ระยะไมเ่กิน 100 ซม. และทกุๆ รอยตอ่  จะต้องมีที่ยดึหรือแขวน หรือรองรับ 

อยา่งน้อยหนึง่แหง่  
- ทอ่พีวีซี ทกุๆ ระยะไมเ่กิน 100 ซม.และทกุๆ รอยตอ่  จะต้องมทีี่ยดึหรือแขวน หรือรองรับอยา่ง 

น้อยหนึง่แหง่  
- ทอ่พีพีอาร์  ทกุๆ ระยะ 100 ซม. และทกุๆ รอยตอ่ จะต้องมีที่ยดึหรือรองรับ หรือแขวน อยา่งน้อย 

หนึง่แหง่  
- ทอ่เหลก็หลอ่จะต้องมีที่ยดึหรือแขวนหรือรองรับทกุ ๆ ระยะข้อตอ่ และทกุ ๆ ระยะคร่ึงทอ่นของทอ่  

ช.) ทอ่ทกุชนิดที่ตดิตัง้อยูใ่นดิน จะต้องวางอยูบ่นพืน้ท่ีอดัแนน่ หรือทรายชุม่น า้อดัแนน่ตลอดแนว ความ
ยาวของทอ่ และเมื่อกลบดินแล้ว  จะต้องอดัด้วยทรายชุ่มน า้อดแนน่เป็นชัน้ๆ หนาชัน้ละไมเ่กิน 15 ซม.  

ซ.) เหลก็เส้นท่ีใช้แขวนทอ่ให้มีขนาดดงันี ้
ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางของทอ่             ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางของเหลก็เส้นท่ีแขวนทอ่  
1/2"  -   1 1/2"    9  มม.   
  2"  -   3"  12  มม.   
  4"  -   6"  15  มม.   
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8. การตัดเจาะและซ่อมสิ่งกดีขวาง 

หากมีสิง่ก่อสร้างใดๆ กีดขวางแนวการเดินทอ่ ผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งรายละเอียดให้ผู้ควบคมุงานทราบ 
พร้อมกบัเสนอวิธีการท่ีจะตดัเจาะสิง่กีดขวางนัน้  โดยผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบการตดั  เจาะฝาผนงั พืน้ คาน  
ฝ้าเพดาน หลงัคา หรืออื่นๆ  เทา่ที่จ าเป็นในการติดตัง้งาน การตดั เจาะตา่งๆ ต้องจดัท าอยา่งระมดัระวงัและ 
รอบคอบ เพื่อไมใ่ห้เกิดผลเสยีหายตอ่โครงสร้าง และความเรียบร้อยของงานสถาปัตยกรรม ซึง่การตดัเจาะดงักลา่ว  
ต้องแจ้งให้ผู้คมุงานทราบและอนมุตัิ ก่อนด าเนินการทกุครัง้ คา่ใช้จ่ายในการตดั เจาะ สกดั ฯลฯ รวมทัง้ความ 
เสยีหายทีเ่กิดขึน้ให้อยูใ่นความรับผิดชอบของผู้ วา่จ้าง และภายหลงัการตดั เจาะ และติดตัง้อปุกรณ์เสร็จเรียบร้อย 
แล้ว  ผู้ รับจ้างต้องซอ่มแซมสว่นดงักลา่วให้อยูใ่นสภาพเรียบร้อย 
 

9. ปลอกท่อ (SLEEVES) 

ทอ่ที่เดินผา่นฐานรากพืน้ ผนงั ฝากัน้ และเพดาน จะต้องรองด้วยปลอกตามขนาดที่เหมาะสม หากทอ่ที่ 
จะผา่นทะลมุีจ านวนหลายทอ่ด้วยกนั ให้เจาะพืน้อาคารเป็นช่อง แทนการใช้ปลอกทอ่ โดยช่องที่เจาะนีจ้ะต้องเสริม 
ความแข็งแรงตามความจ าเป็นและเหมาะสม การวางปลอกทอ่ให้อาศยัหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้ 

ก. ขนาดของปลอกทอ่ จะต้องมีขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางภายในโตกวา่ขนาดเส้นผา่ศนูย์ภายนอกของทอ่  
ไมน้่อยกวา่ 1 เซนตเิมตร เว้นไว้แตเ่มื่อทอ่นัน้จะต้องเดินทะลผุา่นฐานรากหรือผนงัที่รับน า้หนกั ในกรณีเช่นนีจ้ะ 
ต้องให้ปลอกโตกวา่ทอ่ไมน้่อยกวา่ 1.5 เซนติเมตร  

ข. ชนิดของวสัด ุปลอกรองทอ่จะต้องเป็นชนดิที่ท าด้วยวสัดดุงัตอ่ไปนี ้ 
- ส าหรับฐานรากให้ใช้ปลอกทอ่เหลก็  
- ส าหรับคาน พืน้ และผนงั หรือโครงสร้างที่รับน า้หนกัให้ใช้ปลอกทอ่เหลก็ 
- ส าหรับคาน พืน้ และผนงั หรือโครงสร้างที่ไมไ่ด้รับน า้หนกัให้ใช้ปลอกทอ่พลาสติก เช่น PVC หรือ 

HDPE ได้ 
 

10. การอุดช่องเปิดเพื่อป้องกนัควนัและไฟลาม 

ผู้ รับจ้างต้องท าการอดุช่องเปิดของงานในระบบสขุาภิบาลและดบัเพลงิ เช่น Sleeve หรือ Shaft หรือ 
Opening เพื่อป้องกนัการลามของควนัและไฟ โดยวสัดทุีใ่ช้อดุจะต้องเป็นวสัดอุดุที่ผลติขึน้มาโดยเฉพาะ และ ได้
มาตรฐานท่ีสามารถทนตอ่เพลงิไหม้ได้อยา่งน้อย 2 ชม. โดยได้รับการอนมุตัจิากผู้ควบคมุงานก่อนด าเนินการ 
 

11. แผ่นปิดพืน้ผนังและเพดานเพื่อความเรียบร้อยของงาน 

ต าแหนง่ที่ทอ่เดินทะลผุา่นผนงั  ฝากัน้  เพดาน  และพืน้อาคารซึง่ตบแตง่ผิวหน้าแล้ว  ผู้ รับจ้างจะต้องจดั 
การปิดพืน้ท่ีบริเวณนัน้ทัง้ทางเข้าและทางออกของทอ่  ด้วยแผน่โลหะตามความเห็นของผู้ควบคมุงาน  ซึง่มีขนาด 
โตพอที่จะปิดช่องรอบๆ ทอ่ได้อยา่งมิดชิด และแผน่โลหะท่ีใช้ทีเ่พดานและผนงัจะต้องยดึด้วยสกรูที่สามารถถอด 
เข้า – ออกได้โดยสะดวก 
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12. การจัดท าแท่นเคร่ือง 

ผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้จดัท าแทน่  ฐาน  และอปุกรณ์รองรับน า้หนกัเคร่ืองและอปุกรณ์ตา่งๆ  ให้ได้มาตรฐาน 
และถกูต้องตามหลกัวชิาการ  และมีความแขง็แรง  สามารถทนตอ่การสัน่สะเทือนขณะใช้งานได้เป็นอยา่งดี 

ผู้ รับจ้างต้องเสนอข้อมลูตา่งๆ ของแทน่เคร่ือง  เช่น รายละเอียด ขนาด และต าแหนง่ ตอ่ผู้ควบคมุงานเพือ่ 
ขออนมุตัิก่อนการด าเนินงาน ไมน้่อยกวา่ 7 วนั การให้ข้อมลูที่ผิดพลาดหรือไมค่รบถ้วนอนัก่อให้เกิดผลเสยีหาย 
หรือความลา่ช้าของงานก่อสร้าง  ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยและเวลาที่เกิดขึน้ทัง้สิน้ 
 

13. งานตดิตัง้ในห้องเคร่ือง 

ผู้ รับจ้างต้องวางแผนการตดิตัง้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ตา่งๆ รวมทัง้แทน่เคร่ืองตา่งๆ เพื่อมิให้เป็นอปุสรรค 
ตอ่การด าเนินงานอื่น 

แผนงาน ข้อมลู และความต้องการตามความจ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ควบคมุงานทราบลว่งหน้า  เพื่อเป็นการ 
เตรียมการก่อนการด าเนินงานตดิตัง้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์  หากผู้ รับจ้างละเลยหน้าที่ดงักลา่ว โดยมิแจ้งให้ทราบ 
ลว่งหน้า  หรือแจ้งให้ทราบช้าเกินควร  ผลเสยีหายที่เกิดขึน้ผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้ รับผิดชอบทัง้สิน้ 
 

14. ช่องเปิดส าหรับการตดิตัง้  และซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 

ผู้ รับจ้างต้องก าหนดต าแหนง่ช่องเปิดส าหรับเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ ที่จ าเป็นจะต้องซอ่มบ ารุง หรือปรับ 
แตง่ภายในหลงั  รวมทัง้ต าแหนง่ช่องเปิดบนฝ้า  ฝาผนงั  และช่องเปิดตา่งๆ  ทีจ่ะต้องใช้ในการติดตัง้  โดยผู้ รับจ้าง 
ต้องก าหนดขนาด ต าแหนง่ และระยะให้พอเพยีงเหมาะสมกบังานติดตัง้อปุกรณ์นัน้ๆ โดยร่วมปรึกษากบังาน ระบบ
อื่นๆ ที่ต้องปฏิบตังิานในพืน้ท่ีเดยีวกนั ซึง่คา่ใช้จ่ายในการด าเนนิการจดัหาช่องเปิดตา่งๆ อยู่ในความ รับผิดชอบ
ของผู้วา่จ้าง 

 
15. การติดตัง้ระบบท่อ 

การติดตัง้ท่อน า้ประปา  

ก.) ให้ใช้ทอ่และข้อตอ่ตามที่ได้ก าหนดไว้ในหมวดมาตรฐานคณุภาพของวสัด ุ และผลติภณัฑ์  
ข.) ให้ติดตัง้วาล์วเปิด–ปิดน า้ไว้ที่ทอ่น า้ก่อนเข้าเคร่ืองสขุภณัฑ์  และอปุกรณ์ทกุแหง่และ ณ ต าแหนง่ที่ 

ได้แสดงไว้ในแบบ  โดยก าหนดชนิดของวาล์วไว้ดงันี ้ 
- ให้ใช้วาล์วประตนู า้ในระบบทอ่ทีต้่องการเปิด-ปิด 
- ให้ใช้วาล์วผีเสือ้แทนวาล์วประตนู า้ได้    ในกรณีที่ต าแหนง่การติดตัง้วาล์วประตไูมส่ามารถติดตัง้ 

หรือท างานเปิด-ปิดได้สะดวกและเหมาะสม   
- ให้ใช้โกลบวาล์วในระบบทอ่ที่ต้องการเปิด–ปิด  และปรับอตัราการไหลของน า้  
- ให้ใช้วาล์วกนัน า้ย้อนกลบัในเส้นทอ่ที่จ าเป็น  และไมต้่องการให้น า้ไหลกลบั  
- ให้ติดตัง้ยเูนี่ยนไว้ทางด้านใต้น า้ของวาล์วทกุตวั และก่อนทอ่จะเข้าเคร่ืองสขุภณัฑ์ และอปุกรณ์ 

ทัง้หมด เว้นไว้แต่กรณีที่เคร่ืองสขุภณัฑ์และอปุกรณ์นัน้ๆ ได้มข้ีอตอ่ชนิดที่สามารถถอดทอ่ออกได้ง่ายติดมาด้วย 
แล้ว  โดยการตดิตัง้ยเูนีย่นนัน้ห้ามติดฝังไว้ในก าแพง  เพดาน  หรือฝากัน้  
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ค.) ต าแหนง่และชนิดของวาล์ว  มีข้อก าหนดในการติดตัง้ดงันี ้ 
- วาล์วจะต้องติดตัง้ตามต าแหนง่ที่แสดงไว้ในแบบ  
- ทอ่ที่แยกหรือตรงเข้าอาคารทกุๆ ทอ่  ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาและตดิตัง้วาล์วประตนู า้ให้ ณ บริเวณ 

จดุที่ทอ่จะเข้าอาคารแหง่ละตวั  ทัง้นีไ้มว่า่จะแสดงไว้ในแบบหรือไมก็่ตาม  
- วาล์วทกุตวัจะต้องตดิตัง้ในต าแหนง่  หรือมีช่องทางที่สะดวกแก่การตรวจสอบ หรือถอดเพื่อซอ่ม  

หรือเปลีย่น 
- การติดตัง้วาล์วทกุตวัให้ก้านวาล์วตัง้อยูใ่นแนวดิง่ และส าหรับในระบบทอ่ที่เดินในระดบัดินนัน้จะ 

ต้องไมใ่ห้ก้นวาล์วฝังอยูต่ ่ากวา่ระดบัดิน  
- วาล์วทกุตวัจะต้องเป็นชนิดที่ท าขึน้เพื่อให้ใช้กบัความดนัปกติภายในทอ่เทา่กบั 150 ปอนด์ ตอ่ 

ตารางนิว้  เว้นไว้แตจ่ะระบไุว้ในแบบหรือรายการประกอบแบบเป็นอยา่งอื่น  
ง.) ทอ่น า้จะต้องตดิตัง้ให้มคีวามลาดเอียงลงสูท่างระบายน า้ทิง้ ถ้ามีทอ่สาขาแยกออกจากทอ่เมนซึง่ 

ติดตัง้ไว้ในแนวดิง่ ก็ให้ตอ่ทอ่สาขานีเ้อียงลงสูท่อ่เมนและ ณ จดุที่มีระดบัต า่ที่สดุในระบบทอ่น า้นี  ้ ให้ติดตัง้วาล์ว 
ส าหรับเปิดระบายน า้ทิง้ไว้เพื่อจะได้ระบายน า้จากระบบได้หมดสิน้  

จ.) ทอ่สาขาซึง่แยกจากทอ่เมนนัน้ จะแยกจากสว่นบน จากตอนกลาง หรือจากท้องของทอ่เมนก็ได้ โดย 
ใช้ข้อตอ่ประกอบให้เหมาะสมตามกรณี  

ฉ.) การตอ่แบบเกลยีวให้พนัเฉพาะเกลยีวตวัผู้  แล้วสวมข้อตอ่เกลยีวเข้าไป เมื่ออดัแนน่แล้วเกลยีวจะ 
ต้องเหลอืไมเ่กิน 2 เกลยีวเตม็ โดยเกลยีวทอ่นีจ้ะต้องตดัฟันให้คมเรียวไปทางปลายทอ่ และทอ่ทกุทอ่เมื่อตดั และ 
ท าเกลยีวเสร็จแล้วจะต้องคว้านปากในปาดเอาเศษที่ติดอยูร่อบๆ ทิง้ให้หมด 

ช.) การตอ่แบบเช่ือมชนโดยใช้ความร้อน (But Welding) จะต้องใช้เคร่ืองเช่ือมทอ่โพลเีอธิลนี ความ 
หนาแนน่สงูที่มีคณุสมบตัิ ดงันี ้

 -  โครงเคร่ืองเช่ือมทอ่ท าจากอลมูเินียมอลัลอยด์ มีตวัจบัทอ่ลกัษณะประกบัคู ่ 4 ชดุ แตล่ะชดุยดึ 
ด้วยน๊อต 2 ชดุ ตัง้อยูบ่นกระบอกไฮโดรลกิ 

 - ชดุป๊ัมไฮโดรลกิขบัเคลือ่นด้วยมอเตอร์ หรือใช้มือโยกป๊ัมส าหรับบงัคบัตวักระบอกไฮโดรลกิเข้า-
ออก พร้อมตัง้วาล์วปรับแรงดนั และเกจวดัความดนั เพื่อใช้ปรับแรงดนัขณะเช่ือมทอ่ 

 - ตวัปาดหน้าทอ่เรียบท าจากอลมูิเนียมอลัลอยด์ ตวัจานปาดซ้าย-ขวา ติดใบมดีข้างละ 1 อนั เป็น 
ใบมีดไฮสปีด ขบัเคลือ่นด้วยมอเตอร์สว่าน (220 V – 600 W) 

 - แผน่ความร้อน (200 V – 750 W) เป็นอลมูิเนียมอลัลอยด์  มีขดลวดความร้อนฝังอยูใ่นแผน่ ภายนอก  
เคลอืบด้วยเทฟลอนทัง้ 2 ด้าน 

 - ไสประกบัท าจากอลมูิเนียมอลัลอยด์ เป็นประกบัคูส่ าหรับจบัท่อพลาสติกขนาดตัง้แต ่50-315 มม. 
 - มีซองใสต่วัปาดหน้าทอ่เรียบและแผน่ความร้อน 
 - มีประกบัยดึตวัสตบัเอนด์ 
 - Parameter ส าหรับการเช่ือมทอ่ ผู้ผลติจะต้องท าการเสนอให้กบัเจ้าของงาน 
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ซ.) การตอ่ทอ่ PPR ด้วยวิธีเช่ือมสอด (Socket Fusion)  
 -  ให้ใช้เคร่ืองเช่ือมเฉพาะของผู้ผลติเทา่นัน้ ซึง่ต้องให้ความร้อนได้ที่ 250-260 องศาเซลเซยีส หวั 

เช่ือมต้องเคลอืบเทฟลอน เพื่อให้เนือ้พลาสติกไมต่ดิที่หวัเช่ือม และท าให้การเช่ือมเป็นไปอยา่งสมบรูณ์ 
 - การตดัทอ่ให้ใช้กรรไกรตดัทอ่ในต าแหนง่ทีต้่องการให้ตัง้ฉาก หากเป็นทอ่ขนาดใหญ่ให้ใช้เลือ่ยที่ 

ไมท่ าให้เกิดความร้อนสงูตดั และต้องการตดัแตง่ปลายทอ่ไมใ่ห้มเีศษพลาสติกตกค้างอยู ่ และการตดัต้องเป็นการ 
ตดัครัง้เดยีวให้ขาด หากเกิดรอยบากบนทอ่หรือข้อตอ่แล้ว ให้ท าการเปลีย่นใหมท่นัที เพราะจะท าให้เกิดการร่ัว 
โดยเฉพาะกบักรณีใช้เป็นทอ่น า้ร้อน 

 - ก าหนดความลกึในการเช่ือมก่อนทกุครัง้ตามค าแนะน าของผู้ผลติทอ่ โดยให้ใช้แผน่วดัระยะ เป็น 
ตวัก าหนดความลกึแล้วท าเคร่ืองหมายบนทอ่ ก่อนท าการเช่ือมทกุครัง้ 

 - การหลอมทอ่และข้อตอ่ให้เช็ดท าความสะอาดทอ่ ข้อตอ่ และหวัเช่ือม ไมใ่ห้มีฝุ่ นหรือสิง่สกปรก 
จากนัน้น าทอ่และข้อตอ่สอดในหวัเช่ือมพร้อมๆ กนั ซึง่เคร่ืองเช่ือมจะต้องท าความร้อนได้ 250-260 องศาเซลเซียส 
จึงเร่ิมท าการหลอม ด้านท่ีเป็นข้อตอ่ให้ดนัจนสดุแมพ่ิมพ์ สว่นด้านทอ่ให้ดนัจนถึงระยะความลกึที่ก าหนดไว้ โดย 
ระยะเวลาในการให้ความร้อนของทอ่แตล่ะขนาดให้เป็นไปตามค าแนะน าของผู้ผลติทอ่ 

 - การตอ่เช่ือมทอ่และข้อตอ่ เมื่อให้ความร้อนจนครบตามเวลาที่ก าหนดแล้ว ให้ดงึทอ่และข้อตอ่ 
ออกจากหวัเช่ือมพร้อมกนั จากนัน้จึงสวมเข้าด้วยกนั โดยดนัเข้าหากนัตรงๆ สามารถจดัแตง่ให้ตรงได้ แตไ่มค่วร 
บิดหมนุไปมา เพราะอาจเป็นสาเหตใุห้รอยเช่ือมแยกออกจากกนั ท าให้เกิดรอยร่ัวได้ โดยเวลาในการสวมทอ่ และ  
ข้อตอ่เข้าหากนัและเวลาที่ต้องปลอ่ยให้เย็นตวัลงให้เป็นไปตามค าแนะน าของผู้ผลติทอ่ 

ฌ.) ผู้ รับจ้างจะต้องติดตัง้ Air Chamber ไว้ที่ปลายสดุของทอ่แยกทีต่อ่ให้กบัเคร่ืองสขุภณัฑ์ที่มีขนาด ไม่
เลก็กวา่ทอ่ที่แยกเข้าเคร่ืองสขุภณัฑ์นัน้ๆ แตจ่ะต้องมขีนาดไมเ่ลก็กวา่ 1/2 นิว้ และยาวไมน้่อยกวา่ 15 ซม. โดย ที่
ปลายบนสดุของ Air Chamber ให้ใส ่Cap อดุ 

ญ.) ที่ปลายทอ่แนวดิง่หลกั (Main Riser) ให้ติดตัง้ชดุอปุกรณ์ระบายอากาศอตัโนมตัิ (Automatic Air 
Vent)  พร้อมยเูนียนและวาล์วประตนู า้ขนาด 3/4 นิว้   ทกุต าแหนง่ 

 

การติดตัง้ท่อน า้โสโครก  ท่อน า้ทิง้  และท่อระบายน า้อื่น ๆ  

ก.) ทอ่น า้โสโครก ทอ่น า้ทิง้ ที่ฝังใต้ดนิ  ให้ใช้ทอ่และข้อตอ่ทอ่ตามที่ได้ก าหนดไว้ในแบบ  และในหมวด 
มาตรฐานคณุภาพของวสัดแุละผลติภณัฑ์  หรือตามที่ก าหนดไว้ดงัตอ่ไปนี ้ 

- การอดุรอยตอ่ส าหรับทอ่เหลก็หลอ่  ให้ใช้เชือกมะลลิา  หรือเชือกปอ  หรือเชือกแอสเบสต๊อสพนั 
โดยรอบ แล้วใช้ตะกัว่เทอดุให้เรียบร้อยไมม่ีรอยร่ัว และถ้าเป็นทอ่ชนิดอื่น ให้เป็นไปตามมาตรฐาน การตอ่ทอ่ที ่
ถกูต้องตามหลกัวชิาการของทอ่ชนิดนัน้ ๆ  

- คนัร่องที่ต้องใช้วางทอ่ พืน้ร่องต้องเป็นดินแนน่หรือทรายชุ่มน า้อดัแนน่โดยตลอดแนวทอ่ และ แนว
ตอ่ต้องตรงไมค่ดไปมาโดยมีความลาดต้องถกูต้องตามแบบ  

- รอยตอ่ของทอ่ทกุแหง่จะต้องแนน่สนิทน า้ซมึไมไ่ด้  เมื่อหยดุพกังานจะต้องปิดปากทอ่เพื่อป้องกนั 
มิให้น า้  ทราย  ดิน  เข้าไปในทอ่  
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- ทอ่ที่ต้องเดินผา่นพืน้ท่ีหรือบริเวณที่มีน า้หนกักดทบั เช่น ทอ่ลอดถนน จะต้องเดินผา่นปลอกทอ่ 
เหลก็ หรือปลอกทอ่ ค.ส.ล. หรือเททุ้มด้วย ค.ส.ล. ตามความเหมาะสม เพื่อป้องกนัความเสยีหายที่อาจจะเกิด กบั
ตวัทอ่ได้        

ข.) ทอ่น า้โสโครก  ทอ่น า้ทิง้  ที่เดินเหนือพืน้ดิน  ให้ใช้ทอ่และข้อตอ่ทอ่ตามที่ได้ก าหนดไว้ในแบบและ 
ในหมวดมาตรฐานคณุภาพของวสัดแุละผลติภณัฑ์ 

ค.) หากมิได้ระบใุนแบบให้เป็นอยา่งอื่น ความลาดเอียงของทอ่น า้โสโครก  และทอ่น า้ทิง้ขนาด  2½ นิว้  
และเลก็กวา่ จะต้องติดตัง้ให้มีความลาดเอยีงลงไปสูป่ลายทอ่ไมน้่อยกวา่ 1 : 50  และส าหรับทอ่ที่มีขนาดใหญ่กวา่  
2½  นิว้  จะต้องติดตัง้ให้มีความลาดเอียงลงไปสูป่ลายทอ่ไมน้่อยกวา่  1:100    

ง.) การประกอบทอ่ให้เป็นไปตามข้อก าหนดดงัตอ่ไปนี ้
- การลดขนาดของทอ่  ให้ใช้ข้อตอ่ลดด้วยขนาดและชนิดของข้อตอ่ลดที่เหมาะสม  
- การหกัเลีย้วทอ่ให้ใช้ข้อตอ่สามทางรูป Y หรือข้อตอ่โค้งเพื่อให้ได้แนวตามต้องการ  หรืออาจใช้ข้อ 

ตอ่ ชนิดอื่นที่เหมาะสมถกูต้องตามมาตรฐานการเดินทอ่ได้  แตต้่องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคมุงานก่อน  
จ.) การติดตัง้อปุกรณ์ดกักลิน่ให้มีข้อก าหนดดงัตอ่ไปนี ้ 

- ทอ่ทกุทอ่ที่เดินจากเคร่ืองสขุภณัฑ์ หรืออปุกรณ์ทกุชิน้ลงสูท่อ่ระบาย ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาและ 
ติดตัง้อปุกรณ์ดกักลิน่ชนิด P-TRAP ที่มีชัน้น า้ดกักลิน่ลกึอยา่งน้อย 7.5 ซม. ให้ด้วย  ยกเว้นในกรณีที่สขุภณัฑ์หรือ 
อปุกรณ์นัน้ๆ มีที่ดกักลิน่หรืออปุกรณ์อื่นท่ีมีวตัถปุระสงค์ในการดกักลิน่ประกอบติดอยูใ่นตวัแล้ว  

- อปุกรณ์ดกักลิน่จะต้องติดตัง้ใกล้กบัเคร่ืองสขุภณัฑ์  และอปุกรณ์ให้มากที่สดุเทา่ที่จะท าได้  
- เคร่ืองสขุภณัฑ์และอปุกรณ์แตล่ะชดุ  ห้ามมิให้ตดิตัง้อปุกรณ์ดกักลิน่มากกวา่  1  แหง่  
- อปุกรณ์ดกักลิน่จะต้องติดตัง้อยูใ่นต าแหนง่ทีเ่ข้าถึงได้ง่าย   และเหมาะสมในการถอดออกเพื่อท า 

ความสะอาดภายในได้สะดวก  
- ข้อตอ่แบบสวมจะน ามาใช้ตอ่เข้ากบัอปุกรณ์ดกักลิน่ได้ก็เฉพาะ เมื่อติดตัง้เหนือที่ดกักลิน่ขึน้มา 

เทา่นัน้  
- ผู้ รับจ้างจะต้องติดตัง้ช่องท าความสะอาด (PIPE CLEANOUT) ส าหรับทอ่น า้โสโครก  และทอ่น า้ 

ทิง้ ตามข้อก าหนดดงัตอ่ไปนี ้ 
- ติดตัง้ช่องท าความสะอาดที่พืน้ทกุๆ ระยะ 15 เมตร ส าหรับทอ่ทีม่ีขนาด  4  นิว้   หรือเลก็กวา่  

และติดตัง้ทกุๆ ระยะ  30  เมตร  ส าหรับทอ่ที่มีขนาดใหญ่กวา่  4  นิว้   ขึน้ไป  
- ติดตัง้ช่องท าความสะอาดในต าแหนง่ที่ทอ่เปลีย่นทิศทางเกินกวา่ 45 องศา และที่ฐานของทอ่ใน 

แนวดิ่ง  
- ติดตัง้ช่องท าความสะอาดในต าแหนง่ที่ใกล้สว่นตอ่ระหวา่งทอ่ภายในอาคารและภายนอกอาคาร  
- ทอ่ที่ฝังดิน หรืออยูใ่ต้พืน้ท่ีเข้าถึงไมไ่ด้จะต้องมีช่องท าความสะอาดตอ่ขึน้มาจนถึงระดบัดินหรือ 

ระดบัพืน้นัน้ ๆ  
- ช่องท าความสะอาดจะต้องมีขนาดเทา่กบัทอ่ และมีขนาดใหญ่ทีส่ดุไมเ่กินขนาด 4 นิว้    
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การติดตัง้ท่อระบายอากาศ  

การติดตัง้ทอ่อากาศ  ให้เป็นไปตามข้อก าหนดดงัตอ่ไปนี ้ 
- ทอ่อากาศจากระบบทอ่น า้โสโครกและทอ่น า้ทิง้  จะต้องตอ่ทอ่ให้สงูพ้นระดบัหลงัคาอาคารไมน้่อยกวา่  

0.30 เมตร และปลายต้องปิดด้วยตะแกรง / มุ้งสแตนเลส หรือพลาสติก เพื่อกนัแมลง เว้นไว้แตจ่ะปรากฏในแบบ 
เป็นอยา่งอื่น  

- ทอ่ระบายอากาศที่ติดตัง้ตามแนวดิ่งเหนือเคร่ืองสขุภณัฑ์หลายเคร่ือง อาจตอ่รวมเข้าเป็นทอ่เดยีวกนั 
ได้  

- การตอ่ทอ่อากาศเข้ากบัทอ่ระบายที่วางตามแนวนอนนัน้  ให้ตอ่ทีด้่านบนของทอ่ระบาย  
- การตอ่ทอ่อากาศในแนวดิง่เข้ากบัทอ่น า้โสโครก ละทอ่น า้ทิง้ในแนวดิ่ง ให้ปลายลา่งของทอ่อากาศนัน้ 

ตอ่ในลกัษณะเฉียงลงท ามมุ 45 องศากบัทอ่ระบายน า้แนวดิ่ง  เพื่อให้คราบท่ีอาจเกาะติดข้างในทอ่สามารถถกูน า้ 
ชะให้ไหลออกไปทางทอ่ระบายได้  

 

การทดสอบ  ตรวจสอบ  และท าความสะอาดท่อ  

ก.) การทดสอบทอ่ร่ัวของทอ่น า้โสโครก  ทอ่น า้ทิง้  และทอ่อากาศให้ปฏิบตัิดงันี ้ 
- ใช้ปลัก๊อดุทอ่ระบายน า้ และทอ่ระบายอากาศ แล้วเติมน า้ให้เข้าเต็มทอ่จนกระทัง่ระดบัน า้ขึน้ถงึจดุ 

สงูสดุของทอ่ในแตล่ะชัน้ของอาคาร หรือจดุสงูสดุของทอ่อากาศเหนือหลงัคา และทิง้ให้อยูใ่นสภาพเช่นนี ้เป็น เวลา  
30  นาที  แล้วตรวจระดบัน า้  ถ้าระดบัน า้ลดต า่ลงมาไมเ่กิน  10  ซม. ก็ถือวา่ใช้ได้  

- ถ้าจะทดสอบทอ่สว่นใดสว่นหนึง่ก็ให้ปฏิบตัิเช่นเดยีวกนักบัท่ีได้กลา่วมาแล้ว  เว้นไว้แตว่า่ให้ตอ่ทอ่ 
จากสว่นท่ีจะท าการทดสอบขึน้ตามแนวดิ่งจากระดบัท่ีท าการทดสอบ 3 เมตร และเตมิน า้จนถึงระดบัสงูสดุของ ทอ่
น า้  แล้วให้ตรวจระดบัน า้ที่ลดต า่ลงมาดงัเช่นที่กลา่วมาแล้วข้างต้น  

ข.) การทดสอบทอ่จา่ยน า้ด้วยแรงดนั เมื่อได้ท าการติดตัง้วางทอ่เสร็จแล้ว และก่อนที่จะตอ่ทอ่เข้า 
เคร่ืองสขุภณัฑ์และอปุกรณ์ หรือก่อนการฉาบปนู ก่อปิด หรือปกูระเบือ้ง/ผิวตกแตง่ ให้ใช้เคร่ืองสบูน า้เพิ่มความดนั 
ท าการสบูอดัน า้เข้าไปในระบบทอ่จนได้ความดนั  150  ปอนด์ตอ่ตารางนิว้  หรือตามค าแนะน าของผู้ผลติทอ่ และ 
กษาความดนันีไ้ว้ได้โดยไมม่กีารร่ัว  เป็นเวลาไมน้่อยกวา่  30  นาท ี

ค.) ผู้ รับจ้างจะต้องเสนอกรรมวิธีท าความสะอาดระบบทอ่ทกุชนิด ทัง้หมดตอ่ผู้ควบคมุงานเพื่อขอ 
อนมุตัิก่อนด าเนินการ  และจะต้องด าเนินการท าคามสะอาดให้แล้วเสร็จอยา่งถกูต้องตามหลกัวชิาการก่อนท าการ 
สง่มอบงาน  
 



อาคารหอพกันกัศกึษา  ศนูย์แมริ่ม  มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่

 

 

งานระบบสขุาภิบาลและดบัเพลิง     / บริษัทแผลงฤทธ์ิ  จ ากดั                                                                                                    22  

 

หมวดที่ 7 

มาตรฐาน  คุณภาพวัสดุ  และอุปกรณ์ระบบสุขาภบิาล 

 
 หากมิได้ระบใุนแบบให้เป็นอยา่งอื่น ข้อก าหนด เกณฑ์ และมาตรฐานคณุภาพวสัดแุละอปุกรณ์ให้เป็น ไป
ดงัตอ่ไปนี ้  
 

ท่อน า้ประปาภายในอาคาร 
 ให้ใช้ทอ่ PP-R(80) PIPE SDR11 (PN10) ECONOMY CLASS DIN 8077/78 & ISO 15874 โดยใช้ ข้อ
ตอ่และอปุกรณ์ประกอบการติดตัง้ระบบทอ่เป็นไปตามมาตรฐานและเป็นผลติภณัฑ์เดียวกนักบับริษัทผู้ผลติทอ่ 
 
ท่อน า้โสโครกและท่อน า้ทิง้                                                                                                                                                                                                                        
 ให้ใช้ทอ่ พีวซีี. ชนิดแขง็ตาม มอก.17-2524(2532)  ชัน้  8.5 โดยใช้ข้อตอ่และอปุกรณ์ประกอบการติดตัง้ 
ระบบทอ่เป็นไปตามมาตรฐานและเป็นผลติภณัฑ์เดียวกนักบับริษัทผู้ผลติทอ่ 
 
ท่ออากาศ  
 ให้ใช้ทอ่ พวีีซี. ชนิดแขง็ตาม มอก.17-2524(2532) ชัน้ 8.5 โดยใช้ข้อตอ่และอปุกรณ์ประกอบการติดตัง้ 
ระบบทอ่เป็นไปตามมาตรฐานและเป็นผลติภณัฑ์เดียวกนักบับริษัทผู้ผลติทอ่ 
 
ท่อน า้ฝน 

 ให้ใช้ทอ่ พีวซีี. ชนิดแขง็ตาม มอก. 17-2524(2532) ชัน้  8.5 โดยใช้ข้อตอ่และอปุกรณ์ประกอบการติดตัง้ 
ระบบทอ่เป็นไปตามมาตรฐานและเป็นผลติภณัฑ์เดียวกนักบับริษัทผู้ผลติทอ่ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
รางระบายน า้รอบบริเวณ  
 ให้ใช้รางระบายน า้คอนกรีตเสริมเหลก็พร้อมฝาปิดตะแกรงเหลก็  ดงัรายละเอียดที่แสดงในแบบ 
 

ท่อระบายน า้รอบบริเวณ  
 ให้ใช้ทอ่ระบายน า้คอนกรีตเสริมเหลก็ชนิดปากลิน้รางตาม มอก.128-2528 ชัน้ท่ี 2 บริเวณรอยตอ่ให้ท า 
การอดุด้วยปนูทราย 
 

ก็อกสนาม (HOSE  BIB)  

 ให้ใช้ก็อกสนามชนิด BALL BIB COCK WITH HOSE CONNECTOR AND LONG HANDLE  ชนิดชบุ 
โครเมียม แบบมีช่องลอ็คกญุแจ 
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วาล์วประตู (GATE  VALVE)  
- วาล์วเปิด-ปิดน า้ที่ติดตัง้ในระบบทอ่ทัว่ไปให้ใช้วาล์วประตชูนิด Inside Screw , Non - Rising Stem , 

Solid Wedge Disc ที่สามารถทนความดนัได้ไมน้่อยกวา่ 200 psi. W.O.G. non  shock หรือ 125 psi. saturated  
steam ส าหรับขนาด  2  นิว้ และเลก็กวา่ให้ใช้ชนิด Bronze  Gate  Valve สว่นขนาดตัง้แต ่ 2½ นิว้  และใหญ่กวา่ 
ให้ใช้ชนิด Cast  Iron  Gate  Valve 

- วาล์วเปิด-ปิดน า้ที่ใช้กบัเคร่ืองสบูน า้ให้ใช้ชนดิ Bolted Bonnet , O.S. and Y. , Rising Stem , Solid  
Wedge Disc ท าด้วย Cast Iron ที่สามารถทนความดนัใช้งานได้ไมน้่อยกวา่ 200 psi. W.O.G.  non - shock  หรือ 
125  psi.  saturated  steam 
 
วาล์วลกูลอย (MODULATING  FLOAT  VALVE)  
 เป็นแบบ Modulating Remoted Controlled Float Valve ตวั Valve  ประกอบด้วย Main Valve และ  
Modulating Float  Control ส าหรับตวั Modulating Float Control จะประกอบด้วย Moving Part 2 สว่นคือ ลกู 
ลอยกบัคาน และสามารถทนความดนัได้ไมน้่อยกวา่ 150  psi. Pressure  Rate , ANSI Class 125  
 
วาล์วกันน า้ย้อน (CHECK  VALVE)  

- ส าหรับติดตัง้กบัเคร่ืองสบูน า้ประปาให้ใช้ชนดิ Diaphragm Check Valve ที่สามารถควบคมุหรือปรับ 
Closing Speed ได้ และสามารถทนความดนัได้ไมน้่อยกวา่ 200 psi. W.O.G. non - shock หรือ 125 psi.  
saturated  steam 

- ส าหรับติดตัง้ในระบบทอ่ประปาทัว่ไปให้ใช้ชนิด Non - Slam  Closing , Dual  Disc  Check  Valve , 
ANSI  Pressure  Rating  Class  125 
 
ตะแกรงกรองขยะ (WATER  STRAINER)  
 เป็นรูปตวั  Y  มีแผงตะแกรงท าด้วย  Bronze  ที่สามารถถอดออกล้างได้  

- ขนาด 2 นิว้ และเลก็กวา่ท าด้วย Bronze แบบเกลยีว  ทนความดนัได้ไมน้่อยกวา่ 200 psi. W.O.G.  
non - shock  หรือ  125  psi.  saturated  steam    

- ขนาด 2½ นิว้ และใหญ่กวา่ท าด้วยเหลก็หลอ่หน้าแปลน ทนความดนัได้ไมน้่อยกวา่ 200 psi.  
W.O.G. non - shock หรือ 125 psi. saturated steam และต้องมีวาล์วระบายน า้ทิง้ขนาด ½  นิว้  ประกอบอยูด้่วย  

 
มาตรวัดน า้ (WATER  METER)  
 เป็นมาตรวดัน า้ ซึง่ผา่นการทดสอบความเทีย่งตรงได้มาตรฐานโดยมีหนงัสอืรับรองจากการประปาสว่น 
ภมูิภาค หรือการ ประปานครหลวง หรือได้มาตรฐาน มอก.  และสามารถติดตัง้ได้ทัง้ในแนวนอน  แนวดิ่ง  และแนว 
เอียงโดยที่ความเที่ยงตรงไมเ่ปลีย่นแปลง  
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วาล์วปลายท่อดดู (FOOT  VALVE) 

 เป็นวาล์วปลายทอ่ดดูของเคร่ืองสบูน า้ท าด้วย Cast Iron Casing ,Stainless Steel Spring , Galvanized 
Steel Plate Strainer หรือ Polyethylene และสามารถรับ Service Pressure ได้ 16 บาร์ โดยสามารถตดิตัง้ ได้ทัง้
แนวดิ่งและแนวเอียง 
 

อุปกรณ์ไล่อากาศอตัโนมัติ (AUTOMATIC  AIR  VENT) 

 เป็นชนิด  Stainless  Steel  Trim , Stainless  Steel  Float , Working  Pressure  175  psi. 
 
ช่องระบายน า้จากพืน้ (FLOOR  DRAIN)   
 ให้ใช้ผลติภณัฑ์ภายในประเทศทีม่ีคณุภาพการใช้งานเทียบเทา่ผลติภณัฑ์ของ  Josam  หรือ Smith  
 
ช่องระบายน า้ฝน (ROOF  DRAIN)  
 ให้ใช้ผลติภณัฑ์ที่ผลติภายในประเทศที่มคีณุภาพการใช้งานเทียบเทา่ผลติภณัฑ์ของ Josam หรือ   Smith 
 
เกจ์วดัความดนั (PRESSURE  GAUGE)  
 ส าหรับวดัความดนัของน า้อาจเป็นชนิด PRESSURE TYPE หรือ COMPOUND TYPE ขึน้กบัจดุประสงค์ 
การติดตัง้เพื่อใช้งานกรอบท าด้วย Stainless Steel เส้นผา่ศนูย์กลางไมน้่อยกวา่ 3½ นิว้ มีสเกลบนหน้าปัทม์ไม ่
น้อยกวา่ 2 เทา่ของแรงดนัใช้งานปกติ  วดัคา่ได้เที่ยงตรงแนน่อนคลาดเคลือ่นได้ไมเ่กิน   1% ของ สเกลบนหน้า 
ปัทม์และมีอปุกรณ์ปรับคา่ที่ถกูต้องได้  สเกลอา่นเป็นปอนด์ตอ่ตารางนิว้ เกจ์วดัความดนัแตล่ะชดุ จะต้องมี Shut  
of  Needle  Valve  และ  Snubber  Connector  
 

ข้อต่ออ่อน (FLEXIBLE  CONNECTION)  
 -  ข้อตอ่ออ่นส าหรับใช้ตอ่ทางด้านน า้เข้า และออกจากเคร่ืองสบูน า้ให้ใช้ชนิด RUBBER - FLEX , 
HEAVY DUTY CONSTRUCTION ชนิดหน้าแปลนท่ีสามารถทนความดนัใช้งาน (Working Pressure)  ได้ไมน้่อย 
กวา่  300  ปอนด์ตอ่ตารางนิว้ของน า้ที่อณุหภมูิ  180  องศาฟาเรนไฮท์ 

- ข้อตอ่ออ่นในระบบทอ่ส้วมและทอ่น า้ทิง้ให้ใช้แบบ Flexible Rubber Joint โดยให้ตดิตัง้ในต าแหนง่ ที่
อาจเกิดการเคลือ่นตวัของทอ่ในกรณีที่อาคารเกิดการทรุดตวัไมเ่ทา่กนั (Differential  Settlement)  หรือตามความ 
เห็นของผู้ควบคมุงาน  ไมว่า่จะแสดงในแบบหรือไมก็่ตาม  

 
เคร่ืองสูบน า้ประปา (COLD  WATER  PUMP) 

-   เคร่ืองสบูน า้ประปาที่ใช้ทัง้หมดในโครงการ  จะต้องเป็นผลติภณัฑ์ที่มาจากโรงงานผู้ผลติเดียวกนั 
- รายละเอียดเก่ียวกบัชนิดของเคร่ืองสบูน า้ที่ต้องการใช้ จ านวน และสมรรถนะ จะต้องเป็นไปตามที ่

ระบใุนแบบ 
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-  เรือนเคร่ืองสบูน า้ (Casing) ท าด้วย Cast Iron หรือโลหะอื่นที่ผู้ควบคมุงานเห็นวา่มีคณุภาพสงูกวา่ ที่ 
สามารถรับความดนัใช้งานปกติ (Standard Working Pressure) ได้ไมต่ ่ากวา่  200  ปอนด์ตอ่ตารางนิว้  หรือ  1.5  
เทา่ของแรงดนัใช้งานปกติ (Actual  Working  Pressure)  โดยใช้ตวัเลขมากกวา่เป็นเกณฑ์ 

- ถ้าหากจ าเป็นท่ีจดุสงูสดุของเรือนเคร่ืองสบูน า้ จะต้องม ีAir Vent Cock และจดุต า่สดุของเรือน เคร่ือง 
สบูน า้ จะต้องมี  Drain  Cock   

- เคร่ืองสบูน า้ทกุเคร่ืองจะต้องมีทอ่ระบายน า้ตอ่จากที่รองรับของชีล  รูระบายน า้ทิง้จากเคร่ืองสบูน า้ไป 
ยงัรางระบายน า้ 

- เคร่ืองสบูน า้ทีใ่ช้ต้องเป็นรุ่นท่ีออกแบบมาให้การบ ารุงรักษาท าได้โดยสะดวก  และใช้เวลาในการถอด 
ซอ่มน้อย 

- เคร่ืองสบูน า้จะต้องจ าหนา่ยโดยตวัแทนจ าหนา่ยที่มีบริการทางด้านอะไหลท่ี่มีช่ือเสยีงเช่ือถือได้ ภาย 
ใน ประเทศ 

- เคร่ืองสบูน า้พร้อมมอเตอร์  จะต้องติดตัง้บนฐานเหลก็หลอ่ มี Inertia Box และมีอปุกรณ์ป้องกนัการ 
สัน่สะเทือนที่มีประสทิธิภาพสงูรองรับ 

- ในการเสนอขออนมุตัใิช้เคร่ืองสบูน า้ ผู้ รับจ้างจะต้องแนบ Performance Curve ของเคร่ืองสบูน า้จาก 
โรงงานของผู้ผลติมาด้วย จดุที่เลอืกส าหรับการใช้งานควรอยูบ่ริเวณกลางของ Curve ซึง่เป็นจดุที่เคร่ืองสบูน า้มี 
ประสทิธิภาพสงู  และมีความยืดหยุน่เมื่อมีปริมาณน า้และความดนัเปลีย่นแปลง 

- การเลอืกขนาดของใบพดัของเคร่ืองสบูน า้แบบหอยโขง่ (Centrifugal  Pump) จะต้องเลอืกใบพดัให้มี 
ขนาดใหญ่กวา่ขนาดใบพดัที่ได้สมรรถนะตามต้องการหนึง่ขนาด เมื่อติดตัง้และเดินเคร่ืองสบูน า้แล้วจึงเจียรใบพดั 
ให้ได้ขนาดพอเหมาะ  โดยดผูลจากปริมาณน า้  ความดนั  และการใช้ไฟฟ้าของเคร่ืองสบูน า้ประกอบ 

- การเลอืกขนาดของมอเตอร์ของเคร่ืองสบูน า้ ต้องเลอืกขนาดมอเตอร์ให้ใหญ่พอท่ีจะไม่ Overload  
ตลอดช่วงการท างานของเคร่ืองสบูน า้ ขนาดของมอเตอร์ที่ระบไุว้ในแบบนัน้ใช้เป็นแนวทางเทา่นัน้ และหลงัจาก 
พิจารณา Performance Curve แล้ว วิศวกรผู้ควบคมุงานจะเป็นผู้ตดัสนิวา่ขนาดของมอเตอร์ ที่เหมาะสมนัน้ควร 
จะเป็นเทา่ใด        

- ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบติดตัง้อปุกรณ์แผงสวิทซ์  สตาร์ทเตอร์  อปุกรณ์ไฟฟ้าตา่ง ๆ  ระบบสายไฟ  
อปุกรณ์ควบคมุและตู้ควบคมุการท างานของเคร่ืองสบูน า้ให้เป็นไปตามที่ระบใุนแบบ   

- มอเตอร์ต้องเป็นแบบชนิดปกปิดมิดชิดระบายความร้อนด้วยอากาศ (Totally Enclosed Fan  Cooled  
Motor) มีความเร็วรอบ และระบบไฟฟ้าที่ใช้ตามก าหนด ขนาดมอเตอร์จะต้องไมเ่ลก็กวา่ 1.15 เทา่ของก าลงัไฟฟ้า 
ที่ต้องการขณะใช้งานสงูสดุ       

- เคร่ืองสบูน า้จะต้องประกอบส าเร็จจากโรงงานผู้ผลติ 
- เคร่ืองสบูน า้ทกุเคร่ืองจะต้องมีเกจ์วดัความดนัทัง้ทางด้านดดูและทางด้านสง่ 
- เคร่ืองสบูน า้ทกุเคร่ืองจะต้องมีวาล์วประต ู(Gate Valve) และข้อตอ่ออ่น (Flexible  Connection)  ทัง้ 

ทางด้านดดูและทางด้านสง่  และมีวาล์วกนัน า้ย้อน (Check  Valve) ทางด้านสง่ 
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ชุดเคร่ืองสูบน า้เพิ่มความดันน า้ประปา (PRESSURE  BOOSTER  PUMP  SET) 

 เป็นชนิด  Package Constant Pressure  Booster  Pump  โดยใช้เคร่ืองสบูน า้ (ควรเป็นผลติภณัฑ์ จาก 
ผู้ผลติเดียวกนักบัเคร่ืองสบูน า้ประปา)  จ านวนไมต่ า่กวา่ 2 เคร่ือง  ประกอบเข้าชดุกนัโดยมี Diaphragm Type  
Pressure Tank หรือ Pressure Tank แบบธรรมดาทัว่ไป ขนาดตามที่ระบใุนแบบ พร้อมระบบไฟฟ้า และอปุกรณ์ 
ควบคมุการท างาน และตู้ควบคมุการท างานของเคร่ืองสบูน า้โดยอตัโนมตัิ เพื่อให้ชดุของเคร่ืองสบูน า้สามารถจา่ย 
น า้ได้ความดนั ปริมาณน า้ตามความต้องการ และสามารถท างานได้ตามที่ระบใุนแบบ  เคร่ืองสบูน า้ทัง้  2  เคร่ืองนี ้
จะต้องผลติและประกอบส าเร็จครบชดุจากโรงงานผู้ผลติ (Packaged Unit)  และได้รับการทดสอบพร้อมทัง้รับรอง 
การท างานมาจากโรงงานผู้ผลติด้วย 
 
 
จบหมวดที่          7  
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หมวดที่ 8 

 

มาตรฐาน  คุณภาพวัสดุ  และอุปกรณ์ระบบดับเพลิง 

1. ขอบเขตของงาน 
   ผู้ รับจ้างจะต้องท าการจดัหา ตดิตัง้ ทดสอบ และท าความสะอาดระบบทอ่น า้ดบัเพลงิ และ 

เคร่ืองสบูน า้ดบัเพลงิ และอปุกรณ์ส าหรับระบบดบัเพลงิทัง้หมดตามที่ระบใุนแบบ และรายการประกอบ 
แบบ จนกระทัง่ให้สามารถใช้งานได้สมบรูณ์ตามวตัถปุระสงค์และมาตรฐานของระบบป้องกนัเพลงิไหม้ 

 

2. สถาบันมาตรฐาน 
  ระบบป้องกนัเพลงิไหม้ให้เป็นไปตามมาตรฐานของNFPA (NATIONNAL FIRE PROTECTION 

ASSOCIATION) ดงัตอ่ไป 
  NFPA 10 : ส าหรับเคร่ืองดบัเพลงิชนิดมือถือ (PORTABLE EXTINGUISHER) 
  NFPA 13 : ส าหรับระบบดบัเพลงิแบบโปรยน า้ (SPRINKLER SYSTEM) 
  NFPA 14 : ส าหรับระบบดบัเพลงิแบบทอ่ยืนและสายฉีดน า้ดบัเพลงิ  

   (STANPIPE AND HOSE SYSTEM) 
  NFPA 20 : ส าหรับระบบเคร่ืองสบูน า้ดบัเพลงิ (FIRE PUMP SYSTEM) 
 

3. การติดตัง้ท่อน า้ดบัเพลิง 

 - กรณีต่อท่อแบบเชื่อม 
ก.  การตอ่ทอ่และข้อตอ่ทอ่เหลก็ด าให้ใช้การเช่ือมในรอยตอ่ทกุแหง่ ยกเว้นสว่นท่ีเป็นยเูนี่ยนหรือ 

หน้าแปลน ซึง่เตรียมไว้ส าหรับการถอดออกได้ 
ข.  ทอ่ที่จะน ามาเช่ือมต้องลบปลายให้เป็นมมุประมาณ 35-40 องศา โดยการกลงึก่อนการลบ 

ปลาย และต้องใช้ค้อนเคาะออกไซด์ และสะเก็ดโลหะออกพร้อมทัง้ตะไบให้เรียบร้อยก่อนการ 
เช่ือม 

ค.  การเช่ือมทอ่และข้อตอ่ทอ่จะต้องเช่ือมแบบ BUTT-WELDING ที่ถกูต้องตามมาตรฐาน และ 
หลกัวิชาการเช่ือม 

ง.  การเช่ือมทอ่ต้องเป็นไปอยา่งสม า่เสมอทัว่ทัง้ทอ่ โดยให้โลหะท่ีน ามาเช่ือมละลายเข้าหากนัได้ 
อยา่งทัว่ถงึ 

 - กรณีต่อท่อแบบ ROLL GROOVE 
ก.  การตดัตอ่ทอ่แตล่ะทอ่นต้องให้ได้ระยะพอดตีามความต้องการท่ีใช้งาน ณ จดุนัน้ๆ โดยเผ่ือ 

ระยะ Grooved ให้พอดี ซึง่เมื่อตอ่ทอ่บรรจบกนัแล้วต้องได้แนวทอ่ที่สม ่าเสมอ ไมค่ด และ 
คลาดเคลือ่นแนวไป 

ข.  การตดัทอ่ทกุทอ่นต้องได้ฉาก 90° โดยใช้อปุกรณ์ตดัทีเ่หมาะสมในการตดั 
ค.  หากปลายทอ่ทีเ่กิดจากการตดัไมเ่รียบให้ท าการขดู หรือแตง่ปลายทอ่เพื่อก าจดัสว่นท่ีไมเ่รียบ 

นัน้ 
ง.  การ Groove ทอ่ ต้องใช้เคร่ืองส าหรับ Groove ปลายทอ่ที่อยูใ่นสภาพพร้อมใช้งาน หวักดร่อง 

Groove และหวัรอง ต้องมีสภาพดีไมส่กึหรอ 
จ. การ Groove ทอ่ ต้องวางทอ่ให้ปลายทอ่แนบสนิทกบัชดุหวั Groove ใช้ความเร็วรอบต ่า 
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ฉ. ขนาดร่อง Groove และระยะตา่งๆ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน STANDARD GROOVE 
SPECIFICATION เมื่อท าการ Groove ทอ่เสร็จแล้ว ต้องตรวจสอบด้วยสายวดัร่อง Groove ทกุ 
ครัง้ 

ช. การติดตัง้ต้องใช้สารหลอ่ลืน่ (Lubricant) ทาที่ Rubber Gasket ทกุครัง้ เพื่อป้องรอยขีดขว่น 
ที่พึน้ผิว Rubber Gasket และยืดอายกุารใช้งาน ห้ามใช้น า้มนัหรือจารบีประเภทอื่นทายางรอง 
นี ้

ฌ. การประกอบ Coupling สวมยางรองบนทอ่และข้อตอ่ใช้ Groove coupling รัดรอบยางรองและ 
ขนัน๊อตพร้อมๆ กนั ทัง้สองข้างให้ขนั Torque ให้แนน่ตามคา่ที่ก าหนด และตรวจสอบความ 
เรียบร้อยของรอยตอ่ 

ญ. Bolts และ Nuts ทกุชิน้ต้องเป็นชดุเดียวกบั Coupling 
 - กรณีต่อแบบหน้าแปลน 

ก.  วาล์วทีใ่ช้กบัทอ่นาด 2 –1/2 นิว้ขึน้ไป ให้ใช้การตอ่ด้วยหน้าแปลนยกเว้น HOSE GATE VALVE 
ขนาด 2 –1/2 นิว้ ให้ตอ่ด้วยเกลยีว 

ข.  การยดึจบัหน้าแปลนของทอ่สองทอ่ต้องขนานกนั และอยูใ่นแนวเดียวกนัหน้าแปลนทัง้สองต้อง 
ยดึจบัแนน่ด้วย BOLT และ NUT ที่ท าจากโลหะไร้สนิมหรือไมเ่ป็นสนิมได้โดยง่าย 

ค.  หน้าแปลน และยเูนี่ยน จะต้องมีหน้าราบเรียบ ไมค่ดเอียง และมีปะเก็นยางสงัเคราะห์ หรือ 
ปะเก็นแอสเบสตอสสวมสอดอยูด้่วย 

ง.  BOLT ที่ใช้ยดึจบัหน้าแปลนขนัเกลยีวร่วมกบั NUT เมื่อขนัเกลยีวตอ่แล้ว ต้องโผลเ่กลยีวออก 
มาจาก NUT ไมเ่กิน 1/4 เทา่ของเส้นผา่ศนูย์กลางของ BOLT 

 

4. อุปกรณ์ระบบดับเพลิง 

 4.1 ตู้เก็บสายส่งน า้ดับเพลิง 
- เป็นตู้ เหลก็พน่สแีดงมีรูปร่าง และขนาดตามที่ระบใุนแบบ เหลก็แผน่ท่ีใช้ประกอบตู้จะต้องมี 

ความหนาไมต่ ่ากวา่ 16 AWG เมื่อประกอบตู้ เสร็จแล้วจะต้องล้างผิวเหลก็ด้วยน า้ยาล้างสนิม 
ท าความสะอาดแล้วเคลอืบผิวด้วยน า้ยาฟอสเฟต และเมื่อพน่สจีริงแล้วจะต้องน าไปอบสทีี ่
อณุหภมูิที่เหมาะสมเพื่อให้สมีีความแข็งทนตอ่การขีดขว่น ประตตูู้จะต้องสามารถเปิดได้ 180 
องศา การติดตัง้ตู้จะต้องสามารถตัง้ลอย ฝังผนงั หรือตัง้พืน้ตามที่ระบไุว้ในแบบ นอกจากนี ้
ตวัตู้ยงัต้องประกอบด้วย ที่ลอ็คประตพูร้อมมือจบั บานพนัประตแูบบซอ่นใน ช่องส าหรับให้ 
ทอ่น า้เข้าตู้ทีม่ีขนาดพอเหมาะและมียางโอริง (O-ring) ปิดโดยรอบช่อง ตวัหนงัสอืแสดงช่ือ 
และเลขที่ตู้อยา่งชดัเจน 

 4.2 สายส่งน า้ดับเพลิง (FIRE HOSE) และชุดแขวนสายฉีด (FIRE HOSE RACK) 
-  สายฉีดยาว 30 ม. (100 ฟตุ), 100% SYNTHETIC OF POLYESTER – SINGLE JACKET, 

WORKING PRESSURE ไมน้่อยกวา่ 200 PSI. 
-  RACK ท าด้วย RED ENAMELED STEEL ที่ได้มาตรฐาน UL และ/หรือ FM 

 4.3  หัวฉีดน า้ 
-  หวัฉีดน า้ส าหรับสายฉีดน า้ดบัเพลงิขนาด 1-1/2 นิว้ เป็นJET/FOG/SPRAY NOZZIE ท าด้วย 

โลหะชบุโครเมียม ได้รับการรับรองจาก UL และ/หรือ FM 
 4.4 หัวรับน า้ดับเพลิง (FIRE DEPARTMENT CONNECTION) 

-  เป็นหวัรับน า้ 2 ทาง มีลิน้กนัน า้กลบั (CHECK VALVE) อยูใ่นตวั และมีฝาครอบโลหะชบุ 
ด้วยโครเมี่ยม และโซค่ล้องครบชดุ 
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- หวัรับน า้จะต้องท าจากโลหะชบุโครเมียม ได้รับการรับรองจาก UL และ/หรือ FM นอกจากนี ้
จะต้องมีป้ายขนาดไมเ่ลก็กวา่ 0.25.x0.05 เมตร พร้อมค าวา่ “หวัรับน า้ดบัเพลงิ” ติดตัง้อยู ่
ป้ายท าจากแผน่เหลก็พน่สตีามกรรมวิธีเช่นเดยีวกบัตู้ เก็บสายสง่น า้ดบัเพลงิ 

- หวัรับน า้ดบัเพลงิแตล่ะชดุ จะต้องมีวาล์วกนัน า้กลบั (CHECK VALVE) ติดตัง้ตา่งหากอกี 1 
ชดุ ในเส้นทอ่ทกุเส้นด้วย 

 4.5 เคร่ืองดับเพลิงแบบมอืถอื (PORTABLE FIRE EXTINGGUISHER) เป็นเคร่ืองดับเพลงิ 
   เอนกประสงค์แบบผงเคมีชนิดแห้ง (A-B-C MULTIPURPOSE DRY CHEMICAL 
  PORTABLE FIRE EXTINGUISHER) ขนาด 10 ปอนด์ ตวัถงัท าจากเหลก็กล้าพน่สแีละผงเคมี 
  ที่ใช้บรรจจุะต้องมี  จดุประสงค์ทีใ่ช้บรรจใุนเคร่ืองดบัเพลงิเคมีโดยเฉพาะ และมีประสทิธิภาพ 
  ในการดบัเพลงิสงู โดยผู้ จ้างจะต้องรับประกนัเคร่ืองดบัเพลงิทกุเคร่ืองมีก าหนดเวลา 5 ปี 
 
5. มาตรฐานของคุณภาพ วัสดุ และผลิตภณัฑ์อื่นๆ 
 5.1 ท่อน า้ดับเพลิง (FIRE PROTECTION PIPE)  

- ส าหรับทอ่ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางไมเ่กิน 6” ให้ใช้ทอ่เหลก็ด าชนดิมีตะเข็บ (SEAM BLACK 
STEEL PIPE) SCHDULE 40 ตามมาตรฐาน ASTM A-795 ตอ่ด้วยวธีิเช่ือม หรือใช้ทอ่ เหลก็
ด าชนดิมีตะเข็บ (SEAM BLACK STEEL PIPE) SCHDULE 10 ผลติด้วยวิธี ERW ตาม
มาตรฐาน ASTM A-795 ที่ได้รับการรับรองจาก UL/FM ตอ่ด้วยวธีิ ROLL GROOVED 

- ส าหรับทอ่ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลางตัง้แต ่ 6” ขึน้ไป ให้ใช้ทอ่เหลก็ด าชนดิมีตะเข็บ (SEAM 
BLACK STEEL PIPE) SCHDULE 40 ตามมาตรฐาน ASTM A-795 FM APPROVED ตอ่ 
ด้วยวิธีเช่ือม 

 5.2 ข้อต่อดบัเพลิง (FIRE PROTECTION PIPE FITTING ) 
- ส าหรับการตอ่ด้วยวิธีเช่ือม ให้ใช้ข้อตอ่แบบเช่ือมตามมาตรฐาน ASTM A-795 SCHDULE 

40  
- ส าหรับการตอ่ด้วยวิธี ROLL GROOVED ให้ใช้ข้อตอ่แบบ GROOVED COUPLING ตาม 

มาตรฐาน UL LISTED และ FM APPROVAL โดยข้อตอ่ชนดิ COUPLING ทัง้หมดต้องผลติ 
มาจากผู้ผลติเดียวกนัทัง้หมด ซึง่ประกอบด้วยตวัเรือน (COUPLING HOUSING) แหวนยาง 
(GASKET) น๊อตสกรู (TRACK BOLTS/NUTS) และสารหลอ่ลืน่ (LUBRICANT) หรือได้ 
มาตรฐาน ANSI-B-31.1, B-31.3, B-31.9, UL/ULC, FM, LAPMO และ BOCA และโรงงาน 
ผู้ผลติต้องได้รับมาตรฐาน ISO-9001, GROOVED COUPLINGS ควรเป็นไปตามมาตรฐาน 
ASTM F-1476 

 5.3  วาล์วระบบท่อน า้ดับเพลิง ( FIRE PROTECTION PIPE FITTING ) และอุปกรณ์อื่นๆ 
  GATE VALVE 

-  ให้ใช้ชนิด OUTSIDE SCREW AND YOKE (O.S.& Y) 
-  WORKING PRESSURE 250 ปอนด์ตอ่ตารางนิว้ 
-  ได้รับการรับรองจาก UL และ/หรือ FM 

  BUTTERFLY VALVE 
-  ให้ใช้ชนิด INDICATING BUTTERFLY VALVE 
-  WORKING PRESSURE 250 ปอนด์ตอ่ตารางนิว้ 
-  ได้รับการรับรองจาก UL และ/หรือ FM 

 CHECK VALVE 
-  กรณีที่ใช้กบัเคร่ืองสบูน า้ดบัเพลิง ให้ใช้ชนิด DIAGRAM CHECK VALVE ที่สามารถ 

ควบคมุ หรือปรับ CLOSING SPEED ได้ 
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-  กรณีที่ใช้กบัระบบทอ่ดบัเพลงิทัว่ไป ให้ใช้ชนิด SWING CHECK VALVE 
-  WORKING PRESSURE 250 ปอนด์ตอ่ตารางนิว้ 
-  ได้รับการรับรองจาก UL และ/หรือ FM 

 COMBINATION ANGLE HOSE & PRESSURE RESTRICTING VALVE 
- สามารถลอ็ค และปรับคา่ของ OUTLET PRESSURE ได้ อยา่งน้อย 3 คา่ 
- ได้รับการรับรองจาก UL และ/หรือ FM 

PRESSURE GAUGE 
-  มาตรฐาน และคณุภาพเหมือนกบัตามที่ระบใุนหมวดที่ 7 

AUTOMATIC AIR VENT 
-  มาตรฐาน และคณุภาพเหมือนกบัตามที่ระบใุนหมวดที่ 7 
-  WORKING PRESSURE 250 ปอนด์ตอ่ตารางนิว้ 

6. การทดสอบ  ระบบทอ่น า้ดบัเพลงิทีต่ิดตัง้เสร็จแล้วจะต้องได้รับการทดสอบด้วยความดนัของน า้ไม่
น้อยกวา่ 200 ปอนด์ตอ่ตารางนิว้ เป็นเวลา 2 ชัว่โมง โดยไมม่ีการร่ัวซมึ 

 
7. การล้างท่อน า้ 
 -  ให้ล้างระบบทอ่น า้ดบัเพลงิที่ติดตัง้เสร็จแล้วเป็นสว่นๆ โดยก าหนดให้มีการไหลของน า้ ตาม 
  ขนาดทอ่ที่ดงันี ้

  ขนาดของทอ่ อตัราการไหลของน า้ในการล้างทอ่ดบัเพลงิ 
   (นิว้)    (ยเูอส แกลลอนตอ่นาท)ี 
  4  500 
  6   750 
  8   1,000 

  -  ทอ่น า้ดบัเพลงิสว่นท่ีอยูร่ะหวา่งหวัรับน า้ดบัเพลงิและเช็ควาล์ว หลงัจากการติดตัง้แล้ว จะต้อง 
   ได้รับการล้างทอ่ด้วยปริมาณน า้ที่ก าหนดก่อนติดตัง้หวัรับน า้เข้ากบัระบบทอ่ดบั เพลงิ 
 
8. การป้องกนัไฟ และควันลาม 

-  การป้องกนัการลกุลามของไฟ และควนัให้เป็นไปตามมาตรฐานของ NEC และ ASTM 
-  ผู้ รับจ้างต้องจดัหา และติดตัง้วสัดหุรืออปุกรณ์ป้องกนัการลกุลามของไฟ และควนั ปิด 

ตามปิดช่องเปิดของทอ่ตา่งๆ ซึง่ผา่นผนงัห้อง พืน้ห้อง และฝ้าเพดาน 
- วสัดหุรืออปุกรณ์ ชึ่งใช้ป้องกนัการลกุลามของไฟและควนั ต้องเป็นอปุกรณ์หรือวสัดทุี่ 

UL และ/หรือ FM รับรอง 
- วสัดหุรืออปุกรณ์ดงักลา่ว ต้องป้องไฟได้อยา่งน้อย 2 ชัว่โมง 
- วสัดหุรืออปุกรณ์ดงักลา่วต้องไมเ่ป็นพิษในสภาวะปกติและขณะเกิดเพลงิไหม้ และต้อง 

สามารถรือ้ถอดออกได้ง่ายในกรณีที่ต้องการเปลีย่นแปลงแก้ไข 
-  ทนตอ่การสัน่สะเทือนได้ดีและตดิตัง้ง่าย 
- วสัดหุรืออปุกรณ์ป้องการลกุลามของไฟและควนัต้องมคีวามแขง็แรงทัง้ก่อน และหลงั 

เกิดเพลงิไหม้ 
     -      การติดตัง้ให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลติวสัดุ หรืออปุกรณ์ป้องกนัการลกุลามของไฟ      
            และควนั ดงักลา่ว 
     -     ช่องเปิดทกุช่องส าหรับท่อต่างๆ ที่เตรียมไว้ส าหรับอนาคตต้องหุ้มปิดด้วยวสัดปุ้องกนั 
           ไฟและควนั ลามด้วย 
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หมวดที่ 9 

ระบบบ าบัดน า้เสีย 

 
ให้ใช้ระบบบ าบดัน า้เสยีส าเร็จรูปชนิดบ าบดักบัท่ี (ONSITE TREATMENT) ตามที่ระบใุนแบบ โดยให้ใช้ 

วสัดอุปุกรณ์และท าการตดิตัง้ให้ถกูต้องตามหลกัวชิาการและวิศวกรรม และเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลติและ 
ความเห็น ชอบของวศิวกรผู้ควบคมุงาน 
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หมวดที่ 10 

การทาสีเพื่อป้องกนัการผุกร่อนและเพื่อแสดงรหัสสี  สัญลักษณ์ตวัหนังสอื 

และลูกศรแสดงทิศทาง 

 
1. ข้อก าหนดทั่วไป 

- ในผิวงานโลหะทกุชนิด ก่อนน าเข้าไปติดตัง้ในหนว่ยงานต้องผา่นกรรมวิธีการป้องกนัการผกุร่อน  และ/ 
หรือ การทาส ี ตามที่ระบไุว้ในข้อก าหนดนีท้กุประการ วิธีการทาสต้ีองปฏิบตัิตามข้อแนะน าของบริษัทฯ ผู้ผลติสี 
โดยเคร่งครัด เคร่ืองจกัร อปุกรณ์ หรือวสัดใุดๆ  ที่ได้ผา่นการป้องกนัการผกุร่อน และทาสจีากโรงงานผู้ผลติ มาแล้ว 
หากตรวจพบวา่มีรอยถลอก ขดูขีด รอยคราบสนิมจบั และอื่นๆ ผู้ รับจ้างต้องท าการซอ่มแซม ขดัถ ู และทาสใีห้ 
เรียบร้อย  โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคมุงาน 

- ในระหวา่งการทาสใีดๆ ก็ตาม ผู้ รับจ้างต้องหาวิธีป้องกนัมใิห้สหียดลงบนพืน้ผนงั และอปุกรณ์ ใกล้ 
เคียงอื่นๆ หากเกิดการหยดเปือ้นต้องท าความสะอาดทนัที ผลเสยีหายใดๆ ที่เกิดขึน้ต้องอยูใ่นความรับผิดชอบ ของ
ผู้ รับจ้างทัง้สิน้ 
 

2. การเตรียมและการท าความสะอาดพืน้ผิวก่อนทาสี 

ก. พืน้ผิวโลหะท่ีเป็นเหลก็ หรือโลหะท่ีมีสว่นผสมของเหลก็ 
- ให้ใช้เคร่ืองขดัสนิมตามรอยตอ่เช่ือม และต าหนิตา่งๆ จากนัน้ใช้แปรงลวด หรือกระดาษทรายขดัผวิ 

ให้เรียบ และปราศจากสนิม  หรืออาจใช้วธีิพน่ทรายเพื่อก าจดัคราบสนิม  และเศษวตัถแุปลกปลอม จากนัน้จึงท า 
ความสะอาด ผิวงานไมใ่ห้มี คราบไขมนัหรือน า้มนัเคลอืบหลงเหลอือยู ่ โดยใช้น า้มนัประเภทระเหยไว (VOLATILE  
SOLVENT) เช่น ทินเนอร์ หรือน า้มนัก๊าด เช็ดถหูลายๆ ครัง้ แล้วใช้น า้สะอาดล้างอกีครัง้หนึง่จนผิวงานสะอาด  
พร้อมเก็บเช็ดหรือเป่าลมให้แห้งสนิทจึงทาสรีองพืน้ตามค าแนะน าของผู้ผลติโดยเคร่งครัด 

- ในกรณีที่ผิวงานนัน้เคยถกูทาสมีาก่อน   ต้องขดูสเีดิมออกก่อนจงึเร่ิมท าตามกรรมวิธีดงักลา่ว 
ข. พืน้ผิวโลหะท่ีไมม่ีสว่นผสมของเหลก็ 

- ให้ท าความสะอาดโดยใช้กระดาษทรายแล้วเช็ดด้วยน า้มนัสน ห้ามใช้เคร่ืองขดั หรือแปรงลวด โดย 
เด็ดขาด แล้วจึงทาสรีองพืน้ 

ค. พืน้ผิวสงักะสแีละเหลก็ทีเ่คลอืบสงักะสี 
- ให้ใช้น า้ยาเช็ดถเูพื่อขจดัคราบไขมนั และฝุ่ นออกก่อนทาสรีองพืน้ 

ง. พืน้ผิวทองแดง ตะกัว่ พลาสติก ทองเหลอืง 
- ให้ขดัด้วยกระดาษทรายก่อนแล้วใช้น า้ยาเช็ดถกู าจดัฝุ่ นก่อนทาสรีองพืน้ 

3. การทาหรือพ่นสี 

ก. ในการทาสแีตล่ะชัน้ต้องให้สทีาไปแล้วแห้งสนิทก่อน  จึงให้ทาสชีัน้ตอ่ๆ ไปได้ 
ข. สทีี่ใช้ทา  ประกอบด้วยส ี 2  สว่นคือ 

- สรีองพืน้ใช้ส าหรับป้องกนัสนิม  และ/หรือเพื่อให้ยดึเกาะระหวา่งสทีบัหน้ากบัผิวงาน 
- สทีบัหน้าใช้ส าหรับเป็นสเีคลอืบชัน้สดุท้าย  และเพื่อใช้เป็นการแสดงรหสัของระบบ 
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ค. ประเภทหรือชนิดของสทีี่ใช้ให้เป็นไปตามระบใุนตารางข้อ  4 
ง. ให้ขออนมุตัใิช้ยี่ห้อสตีอ่วศิวกรผู้ควบคมุงานก่อนด าเนินการทา  หรือพน่สี 
จ. กรรมวิธีการใช้สต้ีองให้เป็นไปตามมาตรฐาน  หรือค าแนะน าจากเอกสารทางวชิาการของผู้ผลติสทีี่

ได้รับอนมุตัิให้ใช้งานได้ 
 

4. ตารางแสดงวิธีการทาสี  และประเภทของสีตามชนิดของผิววัสดุในสภาพต่างๆ กนั 

ชนิดของผิววสัด ุ บริเวณทัว่ไป บริเวณที่มคีวามชืน้สงู 
  หรือบริเวณที่มีการผกุร่อนสงู 

- BLACK STEEL PIPE     ชัน้ท่ี 1 RED LEAD PRIMER     ชัน้ท่ี 1 EPOXY RED LEAD PRIMER 
- BLACK STEEL HANGER ชัน้ท่ี 2 RED LEAD PRIMER     ชัน้ท่ี 2 EPOXY RED LEAD PRIMER  
  & SUPPORT ชัน้ท่ี 3 สทีบัหน้า ALKYD        ชัน้ท่ี 3 สทีบัหน้า EPOXY   
- BLACK STEEL SHEET    ชัน้ท่ี 4 สทีบัหน้า ALKYD        ชัน้ท่ี 4 สทีบัหน้า EPOXY  
  ( e.g.  SWITCHBOARD ,    
  PANELBOARD ซึง่ท าจาก     
  BLACK STEEL SHEET)                                                                                 

- GALVANIZED STEEL PTPE  ชัน้ท่ี 1 WASH PRIMER         ชัน้ท่ี 1 WASH PRIMER  
- GALVANIZED STEEL      ชัน้ท่ี 2 ZINC CHROMATE PRIMER       ชัน้ท่ี 2 EPOXY RED LEAD PRIMER  
  HANGER & SUPPORT ชัน้ท่ี 3 สทีบัหน้า ALKYD        ชัน้ท่ี 3 สทีบัหน้า EPOXY  
- GALVANIZED STEEL SHEET ชัน้ท่ี 4 สทีบัหน้า ALKYD        ชัน้ท่ี 4 สทีบัหน้า EPOXY  

- PVC PIPE             ชัน้ท่ี 1 WASH PRIMER         ชัน้ท่ี 1 WASH PRIMER  
- PE PIPE (LDPE , HDPE) ชัน้ท่ี 2 สทีบัหน้า CHLORINATED ชัน้ท่ี 2 สทีบัหน้า CHLORINATED 
- PB PIPE             RUBBER             RUBBER 
- PP PIPE ชัน้ท่ี 3 สทีบัหน้า CHLORINATED  ชัน้ท่ี 3 สทีบัหน้า CHLORINATED 
- PP-R PIPE             RUBBER             RUBBER 

- CAST IRON PIPE และ   ชัน้ท่ี 1 COAL TAR EPOXY      ชัน้ท่ี 1 COAL TAR EPOXY  
  ทอ่ใต้ดินทกุชนดิ          ชัน้ท่ี 2 COAL TAR EPOXY      ชัน้ท่ี 2 COAL TAR EPOXY  
            แล้วพนัทบัด้วยผ้าใบ  
  ชัน้ท่ี 3 COAL TAR EPOXY   

- CONDUIT CLAMP         ชัน้ท่ี 1 WASH PRIMER         ชัน้ท่ี 1 WASH PRIMER  
 ชัน้ท่ี 2 สทีบัหน้า ALKYD        ชัน้ท่ี 2 สทีบัหน้า ALKYD        
 ชัน้ท่ี 3 สทีบัหน้า ALKYD        ชัน้ท่ี 3 สทีบัหน้า EPOXY        

หมายเหตุ : ในกรณีทีม่ีการซอ่มส ี เนื่องจากการเช่ือม  การตดัการเจาะ  การขดั  หรือการท าเกลยีว  ให้ใช้สรีองพืน้ 
จ าพวก  ZINC  RICH  PRIMER  ก่อนลงสทีบัหน้า  
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5. รหัสสี  สัญลักษณ์ตวัหนังสือ  และลูกศรแสดงทิศทาง 

ก. การทาสทีบัหน้าเป็นการแสดงรหสัสโีดยให้ทาสตีลอดทัง้เส้นทอ่ (ยกเว้นถ้าทอ่นัน้ๆ มกีารหุ้มฉนวน ให้ 
ทาทอ่เฉพาะสรีองพืน้เทา่นัน้) 

ข. ในระบบไฟฟ้าให้ทาเป็นแถบสกีว้าง 5 เซนตเิมตร รอบทอ่ร้อยสายเพื่อแสดงรหสัสทีกุๆ ช่วงระยะหา่ง 
ของ  CLAMP  ยดึทอ่ร้อยสาย  และฝาครอบกลอ่งตอ่สายเทา่นัน้ 

ค. รหสัส ี  สีสญัลกัษณ์ตวัอกัษร  และสลีกูศรแสดงทิศทาง หากมิได้มีการระบุเป็นอยา่งอื่นๆ ให้เป็นไป 
ดงัตอ่ไปนี ้

ชนิดของทอ่ รหสัสี สขีองสญัลกัษณ์ตวัหนงัสอื  และ
ลกูศรแสดงทิศทาง 

ทอ่น า้ประปา                 ฟ้า ขาว 
ทอ่น า้ดบัเพลงิ                แดง ขาว 
ทอ่น า้โสโครก            ด า ขาว 
ทอ่น า้ทิง้              น า้ตาล ขาว 
ทอ่ระบายอากาศ                    เหลอืง ขาว 
ทอ่น า้ฝน เขียว ขาว 
ทอ่ร้อยสายไฟระบบควบคมุ        แถบสนี า้เงิน - 
ทอ่ร้อยสายไฟระบบดบัเพลงิ       แถบสแีดง - 

 
ง. ขนาดของสญัลกัษณ์ตวัอกัษร  และลกูศรแสดงทิศทางให้เป็นไปดงัตอ่ไปนี ้

ขนาดทอ่ ขนาดของสญัลกัษณ์ตวัอกัษรและลกูศรแสดง
ทิศทาง 

1/2"  - 1 1/4" 1/2" 
1 1/2"  -  3" 1" 
4"   -   6" 1 1/2" 
ใหญ่กวา่  6" 2" 

 
จ. ระยะของสญัลกัษณ์ตวัอกัษร  และลกูศรแสดงทิศทางให้เป็นไปดงัตอ่ไปนี ้
  -  ทกุๆ ระยะ  ไมเ่กิน 3 เมตร ของทอ่ในแนวตรง 
  -  ใกล้ต าแหนง่วาล์วทกุตวั 
  -  เมื่อมกีารเปลีย่นทศิทาง  และ/หรือ มีทอ่แยก 
  -  เมื่อทอ่ผา่นก าแพงหรือทะลพุืน้ 
  -  บริเวณช่องเปิดบริการ  และซอ่มบ ารุงรักษา 
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หมวดที่ 11 

ตัวอย่างวัสดุและอุปกรณ์มาตรฐาน 

 

 วสัด ุ และอปุกรณ์ให้มีคณุสมบตัิและมาตรฐานคณุภาพตามทีไ่ด้ระบมุาแล้วดงักลา่วข้างต้น ใน 
รายการประกอบแบบนีห้รือเทียบเทา่  โดยมีตวัอยา่งรายช่ือผลติภณัฑ์  ดงัตอ่ไปนี ้

 
1. ระบบสุขาภบิาล (SANITARY SYSTEM) 

PP-R  PIPE  

 ไทยพีพ-ีอาร์, ฟซูิโอเธิม, เวฟาเธิม 
POLYVINYL  CHLORIDE  PIPE (PVC)  

 SIAM  PIPE , THAI  PIPE , PAIBOON  PIPE 
REINFORCE  CONCRETE  PIPE  

 LOCAL  CONFORM  TO  TISI (มอก.)  
GATE  VALVE 

 KITZ , TOYO , NIBCO , CRANE , TA , WATTS 
BITTERFLY  VALVE 

 KITZ , TOYO , MULLER , KEYSTONE , KENEDY , NIBCO , WATTS , TOZEN 
NON-SLAM  DIAPHRAGM  CHECK  VALVE  

 OCV , MUESCO , WATTS , AMES , METRAFLEX , SINGER   
NON-SLAM  DAUL  CHECK  VALVE  

 VAL - MATIC , METRAFLEX  
SWING  CHECK  VALVE 

 KITZ , TOYO , NIBCO , KENEDY , CRANE 
PRESSURE  REDUCING  VALVE 

 MUESCO , SINGER 
MODULATING  FLOAT  VALVE  

 OCV , MUESCO , BERMED , CLA - VAL , SINGER 
AUTOMATIC  AIR  VENT      

 VAL-MATIC , TERRRICE , METRAFLEX , ARMSTRONG 
STRAINER  

 KITZ , TOYO , METRAFLEX , CRANE , TOZEN , MUELLER , FM - STRAINER , WATTS 
FOOT  VALVE  

 VAL-MATIC , SOCLA  
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NON-CLOG  SUBMERSIBLE  PUMP  AND  SUBMERSIBLE  AERATOR      

 TSURUMI , FLYGT , EBARA  
FLEXIBLE  CONNECTION  

 MASON , TOZEN , PROCO 
VIBRATION  ISOLATOR 

 MASON , TOZEN , VIBRATION  MOUNTING  AND  CONTROL 
PRESURE  GAUGE 

 ROYAL  SIMPLEX , TERRICE , WEISS , TOZEN , WEKSLER , WAKLER , TAYLOR 
WATER  METER 

 KENT , AZAHI , THAI  AICHI , AICO , AICHI  TOKEI 
FLOW  SWITCH 

 MCDONNELL , POTTER  ELECTRIC  GEM 
WATER  HAMMER  ARRESSTOR 

 WATTS , WILKINS , JOSAM 
COLD  WATER  SUPPLY  PUMP  AND  COLD  WATER  BOOSTER  PUMP 

 PEERLESS , GRUNDFOS , PACO 
FLOOR  DRIAN , ROOF  RAIN , FLOOR  CLEANOUT 

 KNACK , CHESS , TCP 
FLOATLESS  SWITCH 

 OMRON , NATIONNAL , KASUGA 
FIRE  EXTINGUISHER 

BADGER , ANSUL , ANTI-FIRE , WINSTON , AMERICAN  LA  FRANCE 
CABLE  AND  CONDUIT 

  THAI YAZAKI , BANGKOK CABLE   หรือเหมือนกบัตามที่ระบใุนรายการประกอบแบบงานระบบ 
ไฟฟ้าของโครงการ 

อุปกรณ์ทางไฟฟ้า และอุปกรณ์ระบบควบคุมทางไฟฟ้า 

  เหมือนกบัตามที่ระบใุนรายการประกอบแบบงานระบบไฟฟ้าของโครงการ 
 

2. ระบบดับเพลิง (FIRE PROTECTION SYSTEM) 
BLACK STEEL PIPE 
 FIREX, SYLER, TAC-M 
OUTSIDE SCREW AND YOKE GATE VALVE 
 NIBCO, MULLER, KENNEDY, CRANE, VALOR 
NON-SLAM DIAPHRAGM CHECK VALVE 
 OCV, MUESCO, WATTS, METRAFLEX, AMES, SINGER 
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SWING CHECK VALVE 

NIBCO, KENEDY, CRANE 
AUTOMATIC AIR VENT 

VAL-MATIC, TERRICE, METRAFLEX, ARMSTRONG 
FLEXIBLE CONNECTION 

MASON, TOZEN, PROCO 
PRESSURE GAUGE 

ROYAL SIMPLEX, TERRICE, WEISS, WEKSLER 
HOSE RACE, NOZZLE, FIRE DEPARTMENT CONNECTION, ROOF MANIFOLD, 
COMBINATION ANGLE HOSE AND PRESSURE RESTRICTING VALVE 

POWHATAN, POTTER – ROEMER  
FIRE HOSE 

BLAZE GUARRD (BADGER POWHATAN), POTTER - ROEMER 
FIRE EXTINGUISHER 

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

 รายการอื่นๆ ที่ไม่ได้ก าหนด 
  เสนอผู้ควบคมุงานพิจารณา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


