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มาตรฐานที่ 2.1  การกอสรางและวัสดุครุภัณฑท่ีจําเปน 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับ การกอสรางระบบการผลิตน้ําสะอาดของชุมชนและหมูบานมีการวาง

แผนการดําเนินงานอยางเปนระบบ และมีการคัดเลือกวัสดุครุภัณฑท่ีได
มาตรฐาน และเหมาะสมกับภาระงานหรือดําเนินการจัดทําระบบน้ําสะอาด
แตละประเภท  

 สําหรับมาตรฐานดานการกอสรางและวัสดุครุภัณฑในที่นี้ เปนรายการรายละเอียด
เกี่ยวกับการกอสรางและวัสดุครุภัณฑทั่วไปที่จําเปนสําหรับการกอสรางระบบน้ําสะอาดหรือ
ระบบประปาหมูบาน เพื่อประกอบแบบแปลนการกอสรางระบบน้ําสะอาดแบบบาดาลขนาดเล็ก 
(2.5 ลบ.ม./ชม.), แบบบาดาลขนาดกลาง (7 ลบ.ม./ชม.), แบบบาดาลขนาดใหญ (10 ลบ.ม./ชม.), 
แบบบาดาลขนาดใหญมาก (20 ลบ.ม./ชม.), แบบผิวดินขนาดใหญ (10 ลบ.ม./ชม.) แบบผิวดิน
ขนาดใหญมาก (20 ลบ.ม./ชม.) และแบบผิวดินขนาดใหญพิเศษ (50 ลบ.ม./ชม.) ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังนี้   
 2.1.1 งานดิน 
  การดําเนินการเกี่ยวกับงานดินทั้งหมด ควรมีมาตรฐานดังนี้ 
  (1) การปกผังและทําระดับ 
   การปกผังและการทําระดับ จะตองใหถูกตองตรงตามแบบแปลนและ
รายละเอียดเกี่ยวกับการกอสราง โดยตองผานความเห็นชอบจากผูควบคุมงานกอสราง หรือ
คณะกรรมการตรวจการจางกอน จึงจะดําเนินการขั้นตอไปได 
  (2) การถมที่และการกลบ 
   (2.1) กรณีที่ตองมีการถมที่ ณ บริเวณกอสรางระบบประปาสูงจากระดับดิน
เดิม ผูรับจางตองทําการบดอัดดินโดยใชเครื่องมือหรือเครื่องจักรที่เหมาะสมใหแนน ไมยุบตัว และ
ตองตรวจสอบระดับการกอสรางฐานรากใหถูกตอง 
   (2.2) ภายหลังการกอสรางฐานรากและผนังแลว กอนที่จะทําการกลบดิน
จะตองถอดแบบหลอและเก็บเศษวัสดุกอน การกลบนี้อาจจะใชวัสดุที่ทําการขุดขึ้นมา หรือใช
ทราย กรวด ทั้งนี้จะตองปราศจากเศษไมและเศษวัสดุตางๆ โดยกลบเปนชั้นๆ ช้ันละประมาณ      
25 เซนติเมตร ราดน้ําและทําการบดอัดใหแนน ไมยุบตัว โดยใชเครื่องมือที่เหมาะสม 
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  (3) การทดสอบความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกของดิน 
   กรณีที่แบบแปลนหรือรายการรายละเอียดเฉพาะแหง กําหนดใหทําการ
ทดสอบความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกของดิน ณ ระดับกอสรางฐานรากสิ่งกอสรางระบบ
ประปา เพื่อวินิจฉัยการกอสรางฐานรากวาจะตอกเสาเข็มหรือไม และเสาเข็มที่ใชควรมีขนาดและ
ความยาวเทาไรจึงจะเหมาะสมสําหรับการกอสรางในแตละแหงแตละพื้นที่นั้น ผูรับจางจะตองจัดหา
ผูชํานาญการมาดําเนินการทดสอบภายใตการดูแลของผูควบคุมการกอสรางคือนายชางโยธาประจาํ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (โดยในกรณีองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดเล็ก อาทิ องคการ
บริหารสวนตําบล และเทศบาลตําบล เปนตน ซ่ึงอาจไมมีนายชางประจําอยูก็ใหขอความอนุเคราะห
และชวยเหลือไปยังองคกรปกครองสวนทองถ่ินขนาดใหญกวา) เปนผูวินิจฉัยรับรองผลดังกลาว 
   (3.1) วิธีการทดสอบกําหนดการทดสอบโดยใชวิธี Standard Penetration 
Test ในการหากําลังการรับน้ําหนักบรรทุกของดิน จํานวนจุดตามที่ระบุไวในรายการรายละเอียด
เฉพาะแหงหรือในแบบแปลน ตําแหนงที่จะทําการทดสอบควรอยูในบริเวณกอสรางระบบประปา 
(หอถังสูง ถังกรองน้ํา ถังน้ําใส) 
   (3.2) การวินิจฉัยและการรับรองผล ผูรับจางกอสรางตองเปนผูรวบรวมผล
และจัดสงผลการทดสอบ พรอมการวินิจฉัยของผูทําการทดสอบใหผูวาจางทราบ โดยใช
รายละเอียดตามแบบฟอรมที่กําหนดไว โดยผูรับจางจะตองแจงผลอยางชัดเจนวาดินมีความสามารถใน
การรับน้ําหนักบรรทุกไดเทาใด มากหรือนอยกวาที่กําหนดและระบุในแบบแปลนมาตรฐาน
ส่ิงกอสรางแตละชนิด และจะตองใชฐานรากชนิดใด ตองตอกเสาเข็มหรือไม และหากตองตอก
เสาเข็มจะตองใชขนาดเข็ม ความยาว และจํานวนเทาใดที่เหมาะสม มั่นคง ปลอดภัย สําหรับการ
กอสรางแตละแหง ทั้งนี้ ผูรับจางและผูทําการทดสอบจะตองรับผิดชอบในเหตุการณที่จะเกิดขึ้น
เกี่ยวกับฐานราก โครงสรางระบบประปาซึ่งมีผลมาจากการวินิจฉัยนั้นๆ 
   (3.3) การตอกเสาเข็มโดยใชลูกตุมชนิดปลอย ถารูปแบบหรือรายละเอียด
ไมไดระบุไวเปนอยางอื่น ใหถือปฏิบัติดังนี้ 

• การใชน้ําหนักของลูกตุมที่ตอกเสาเข็มและระยะยก ใหเปนไปตาม
หลักสูตรคํานวณหาน้ําหนักบรรทุกของเสาเข็มโดยทั่วไป ทั้งนี้ 
ผูรับจางจะตองเสนอรายการคํานวณของวิศวกรใหคณะกรรมการ
ตรวจพิจารณาการจางพิจารณาเห็นชอบเสียกอน 
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• ในกรณีที่ตอกเสาเข็มแลว  ปรากฏวาศูนย เสาเข็มผิดไปจาก
ตําแหนงที่กําหนดไวเกินกวา 10 เซนติเมตร หรือพบวาเสาเข็มเกิด
ความเสียหายไมวากรณีใดๆ ผูรับจางจะตองเสนอวิธีการแกไข  
โดยวิศวกรโยธาประเภทวุฒิวิศวกร เพื่อขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจการจางกอนจะดําเนินการแกไขตอไป โดยจะ
คิดเงินและเวลาเพิ่มจากราชการมิได 

• การตอกเสาเข็ม ตองปองกันมิใหหัวเสาเข็มชํารุด เชน มีกระสอบ
ปานหรือวัสดุอ่ืน ๆ รองรับเหนือหัวเสาเข็ม รัดปลอกเหล็กรอบหัว
เสาเข็ม และคอยระมัดระวังอยูเสมอ 

• การตอกเสาเข็มจะตองนับ Blow Count ของเสาเข็มทุกตน และให
เร่ิมนับ Blow Count ตั้งแต 5 ฟุตสุดทายเปนอยางนอย กอนที่หัว
เสาเข็มจะจมถึงระดับที่กําหนด หากปรากฏวาจํานวน Blow Count 
ตอฟุต มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว แสดงวาตองมีส่ิงผิดปกติ
เกิดขึ้นกับเสาเข็ม หรือดินที่ตอกเสาเข็มอยู ใหรายงานชางควบคุม
งานหรือคณะกรรมการตรวจการจางทราบทันทีเพื่อแกไข 

• ในกรณีที่เสาเข็มคอนกรีตตอกลงไดไมหมดความยาวตามที่ระบุ 
แตสามารถรับน้ําหนักประลัยไดตามที่ระบุ ใหตัดสวนที่ตอกไมลง
ออกได พรอมทั้งตัดแตงหัวเสาใหเรียบรอย (หามใชปูนทราย
ตกแตง) และผูรับจางไมตองคืนเงินใหแกทางราชการ 

• ในกรณีที่ตอกเสาเข็มถึงระดับที่กําหนดตามรูปแบบหรือรายการ
ละเอียดแลว จํานวนนับ Blow Count หรือผลการคํานวณ แลว
ปรากฏวาเสาเข็มยังรับน้ําหนักประลัยไมไดตามที่กําหนด ผูรับจาง
จะตองเพิ่มขนาดหรือความยาวของเสาเข็มจนสามารถรับน้ําหนัก
ประลัยได ทั้งนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจ
การจาง โดยผูรับจางจะคิดเงินคาใชจายและเวลาเพิ่มไมได 
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• กรณียกเลิกการตอกเสาเข็ม ใหผูรับจางขอยกเลิกการตอกเสาเข็ม
โดยมีหนังสือรับรองแสดงวาไดทําการทดสอบการรับน้ําหนักของ
ดินโดยวิธี Standard Penetration Test โดยมีวิศวกรที่ไดรับใบอนุญาต
ใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา 
ประเภทวุฒิวิศวกร จากสภาวิศวกรตามพระราชบัญญัติวิศวกร 
พ.ศ. 2542 เปนผูรับรอง 

• กรณีที่จะตองแกไขหรือเปลี่ยนแปลงเสาเข็มและรากฐาน ในกรณี
ที่ตอกเสาเข็มแลวปรากฏวาเสาเข็มชํารุดหรือหักก็ดี เสาเข็มรับ
น้ําหนักปลอดภัยไมไดตามขอกําหนดก็ดี ใหเปนหนาที่ของผู
รับจางจะตองเสนอรายละเอียดการแกไขฐานราก โดยวิศวกรที่
ไดรับใบอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม    
สาขาวิศวกรรมโยธา ประเภทวุฒิวิศวกร จากสภาวิศวกรตาม
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 เพื่อขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจการจางเสียกอนที่จะทําการแกไขตอไป และ
การแกไขนี้ถือวาเปนสวนหนึ่งของสัญญา ผูรับจางจะถือเปน
ขออางเรียกรองเงินและเวลาเพิ่มไมได 

• การขอใชเสาเข็มชนิดตอ หากในรูปแบบไมไดกําหนดใหใช
เสาเข็มชนิดตอ หากแตมีความจําเปนจะตองใชเสาเข็มชนิดตอ 
ผูรับจางจะตองใชชนิดตอกันไมเกิน 2 ทอน ขอตอตองเปนเหล็ก
เหนียวและหลอเปนสวนเดียวกับตัวเข็มแตละสวน การตอใหตอ
โดยวิธีเชื่อมดวยไฟฟา และทุกทอนที่เมื่อตอแลวตองเปนเสนตรง
เดียวกัน ทั้งนี้ ใหผูรับจางเสนอรายละเอียดเพื่อขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจการจางเสียกอน 

 2.1.2 งานคอนกรีต 
  (1) คอนกรีตเสริมเหล็ก 
   (1.1) เหล็กเสริมคอนกรีตตองเปนเหล็กเหนียวผลิตตามมาตรฐาน การงอเหล็ก
ที่มีความยาวมากๆ เพื่อการขนสง ตรงที่งอตองมีรัศมีไมนอยกวา 20 เซนติเมตร เมื่อจัดสงถึงที่กอสราง
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จะตองเก็บในสถานที่กันฝนและความชื้นแฉะได เหล็กเสริมกําลังจะตองไมเปนสนิมกัดกรอนใน
เนื้อเหล็ก ไมเปรอะเปอนสี ดิน เศษไม น้ํามัน หรือส่ิงตาง ๆ ซ่ึงจะทําใหคอนกรีตเสียกําลังในการ
เกาะยึด หรือทําใหคอนกรีตเกิดการสลายตัว การตอเชื่อมเหล็กเสริมในคอนกรีตจะตองตอเชื่อมกัน
ไมนอยกวา 50 เทา ของเสนผาศูนยกลางเหล็กนั้น ๆ และงอปลายเหล็กเสริมเปนขอมาตรฐาน 
เหล็กเสริมกําลังที่ใชในคานและพื้นที่หามตอที่จุดรับแรงมากที่สุด ลวดผูกเหล็กใหใชลวดเบอร 18 
 

ขนาดเสนผาศนูยกลาง (นิ้ว) ขนาดเสนผาศนูยกลาง (มิลลิเมตร) 
1/4 6 
3/8

 9 
1/2

 12 
5/8

 15 
3/4

 19 
1 25 

 

   (1.2) คอนกรีตที่ใชเทปดเหล็กเสริมกําลังจะตองมีความหนาจากผิวเหล็ก
อยางนอยดังตอไปนี้ 

• สําหรับฐานรากตอมอและสวนกอสรางตาง ๆ ที่คอนกรีตวางอยู
บนดินโดยตรง ความหนา 6 เซนติเมตร 

• สําหรับคอนกรีตซึ่งผิวไมถูกแดด ฝน ไมสัมผัสดิน 
- สําหรับพื้นและผนัง ความหนา 2 เซนติเมตร 
- สําหรับคานและเสา ความหนา 3 เซนติเมตร 

• สําหรับผิวของคอนกรีตซึ่งภายหลังจากถอดแบบหลอแลวจะถูก
แดดฝน หรือสัมผัสพื้นดิน 
- ถาเหล็กมีขนาดเสนผาศูนยกลางเกิน 15 มิลลิเมตร ความหนา

ของผิวคอนกรีต 4 เซนติเมตร 
- ถาเหล็กมีขนาดเสนผาศูนยกลางต่ํากวา 15 มิลลิเมตร ความ

หนาของผิวคอนกรีต 3 เซนติเมตร 
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  (2) ปูนซีเมนต 
   ปูนซีเมนตที่นํามาใชสําหรับผสมคอนกรีต ใหใชปูนซีเมนตชนิดปอรตแลนด
ซีเมนตผลิตตามมาตรฐานเทานั้น เชน ตราชาง ตราพญานาคเขียว ตราเพชร เปนตน สวนปูนฉาบ
และปูนกอใหใชปูนซีเมนตชนิดมิกซปอรตแลนดซีเมนตผลิตตามมาตรฐาน เชน ตรางูเหา ตราเสือ 
ตรานกอินทรี เปนตน โดยปูนซีเมนตที่ใชขางตนตองเปนชนิดที่ผลิตออกมาใหมจากโรงงาน เมื่อ
จัดสงถึงที่ทําการกอสรางแลวจะตองเก็บไวในที่สามารถปองกันฝนและความชื้นได และตองยก
พื้นสูงจากพื้นดิน ถาปรากฏวาปูนซีเมนตเสียหายเนื่องจากฝนหรือความชื้น หามนําปูนซีเมนตนั้น
มาใชเปนอันขาด 
  (3) ทราย 
   ทรายที่นํามาใชสําหรับผสมคอนกรีตตองเปนทรายน้ําจืดมีลักษณะหยาบ คม 
แข็งและมีเหล่ียม สะอาด ปราศจากหิน ดิน เศษไม เปลือกหอยหรือส่ิงปน หามใชทรายขนาดโตกวา 
4.7 มิลลิเมตร หากมีความจําเปนตองตรวจสอบความถูกตองใหทดสอบโดยใช Sodium Hydroxide 
ตามวิธีมาตรฐาน โดยมี Fineness Modulus 2.3 – 3.1 จากการทดสอบ 
   (3.1) จํานวนที่ผานตะแกรงรอนเบอร 200 (ASTM) จะตองไมเกินรอยละ 3 
โดยน้ําหนัก 
   (3.2) จํานวนที่ผานตะแกรงรอนเบอร 50 (ASTM) จะตองไมเกินรอยละ 30 
และไมนอยกวารอยละ 10 ของน้ําหนัก 
  (4) น้ํา 
   น้ําที่นํามาใชสําหรับผสมคอนกรีต ตองเปนน้ําจืดที่สะอาดปราศจากสิ่งเจือปน
ตางๆ ที่จะเปนเหตุใหคุณภาพของคอนกรีตลดลง 
  (5) หิน 
   หินที่นํามาใชสําหรับผสมคอนกรีตตองเปนหินที่มีความแข็งแกรง มีเหล่ียมคม 
และไมผุ เมื่อนํามาใชจะตองทําความสะอาด ปราศจากสิ่งเจือปนทั้งหลาย และตองมีขนาดระหวาง 
4.7 - 38.0 มิลลิเมตร (ตองคางตะแกรงรอนเบอร 4) 
  (6) แบบหลอคอนกรีต 
   แบบหลอคอนกรีตจะตองทําดวยไม ไมอัด โลหะ หากผูรับจางประสงคจะใช
วัสดุอ่ืนๆ ตองไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงานกอสราง หรือคณะกรรมการตรวจการจางงานกอน 
และแบบหลอจะตองทําใหแข็งแรง มั่นคง ปลอดภัย และยึดติดกันทุกดาน ไมคราวตางๆ สําหรับ
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ใชค้ํายันตองแข็งแรง แบบหลอตองไดขนาดตามแบบแปลน กอนที่จะทําการเทคอนกรีตลง         
ในแบบหลอจะตองอุดรูตามรอยแตกตาง ๆ เพื่อปองกันไมใหเกิดรอยร่ัวซึม ตลอดทั้งทําความสะอาด
แบบหลอดวย สําหรับเสาคอนกรีตเสริมเหล็กดานที่ติดกับกําแพงอิฐตองฝงเหล็กขนาดเสนผาศูนยกลาง 
6 มิลลิเมตร ยาว 60 มิลลิเมตร ยื่นจากหนาเสา 30 มิลลิเมตร เวนระยะหาง 25 เซนติเมตร 
  (7) การผสมคอนกรีต 
   (7.1) ปูนซีเมนตและสวนผสมตาง ๆ จะตองผสมเขาดวยกันในอัตราสวนที่
กําหนดให โดยใชเครื่องผสมคอนกรีตซึ่งมีความจุไมนอยกวา 0.5 ลูกบาศกเมตร คร้ังแรกใหใสน้ํา
ลงไปในถังผสมประมาณ 1/10 สวน กอนที่จะใสปูนซีเมนต ทราย หินลงไป แลวจึงใสน้ําสวนที่
เหลือลงไปผสมจนครบ การผสมตองดําเนินการตอไปจนคอนกรีตเปนเนื้อเดียวกันโดยสม่ําเสมอ
จึงนําไปใชได เมื่อจะทําการผสมคอนกรีตครั้งตอไปจะตองใชสวนผสมเดิมใหหมดเสียกอน 
คอนกรีตที่เปยกเกินไปหรือคอนกรีตที่แข็งตัวแลวหามนํามาใช 
   (7.2) ส่ิงกอสรางที่มิไดรับความดันของน้ํา เชน เสา คาน พื้น และฐานราก 
ใหใชอัตราสวนผสม 1 : 2 : 4 ในคอนกรีต 1 ลูกบาศกเมตร ประกอบดวย 

• ซีเมนต 320  กิโลกรัม 
• ทราย 0.45 ลูกบาศกเมตร 
• หิน 0.90 ลูกบาศกเมตร 

   (7.3) ส่ิงกอสรางที่รับความดันของน้ํา เชน ถังน้ําใส ถังตกตะกอน หอถังสูง 
ใหใชอัตราสวนผสม 1 : 1 1/2 : 3 ในคอนกรีต 1 ลูกบาศกเมตร ประกอบดวย 

• ซีเมนต 400  กิโลกรัม 
• ทราย 0.42 ลูกบาศกเมตร 
• หิน 0.85 ลูกบาศกเมตร 

   (7.4) ปริมาณน้ําทั้งหมดที่ใชในการผสมตองไมมากกวา 31 ลิตร ตอ ปูนซีเมนต 
1 ถุง (50 กิโลกรัม) 
   (7.5) หากผูรับจางจะใชคอนกรีตผสมเสร็จจากโรงงาน จะตองมีกําลังอัด
ประลัยที่อายุ 28 วัน รูปทรงกระบอกมาตรฐานไมนอยกวา 210 กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร 
   (7.6) สําหรับสวนใดที่สัมผัสน้ําตองผสมคอนกรีตดวยน้ํายากันซึม ตาม
มาตรฐานที่ผูผลิตกําหนดไว เชน ยี่หอ IMPEREX, IMPERMO, SIKA หรือชนิดที่มีคุณสมบัติ
เทียบเทาและไมมีสารเปนพิษเจือปน 
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   (7.7) ในกรณีที่ผูควบคุมงานกอสรางหรือคณะกรรมการตรวจการจาง 
เห็นสมควรใหตรวจสวนผสมของคอนกรีต ใหใชแบบการทดลองยุบตัวของคอนกรีต (Slump 
Test) และใหใชคอนกรีตที่มีคายุบตัวดังตอไปนี้ 
 

ประเภทของงาน คาความยบุตัว 
 คาสูงสดุ คาต่ําสดุ 

• งานรากฐาน กาํแพง คอนกรตีเสริมเหล็ก 
• งานพื้น คาน และผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก 
• งานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก 

12.5 
15.0 
15.0 

5.0 
7.5 
7.5 

 

   การตรวจสอบการรับแรงกดของคอนกรีตใหใชการทดสอบคอนกรีตรูปทรง
มาตรฐาน (รูปทรงกระบอก) โดยเครื่องทดสอบที่มีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ เชน เครื่องทดสอบ
หนวยงานทางราชการ สถานศึกษา เปนตน ทั้งนี้ คอนกรีต 1 : 2 : 4 ตองสามารถรับแรงกดไดไม
นอยกวา 175 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 ตองสามารถรับแรงกดไดไมนอย
กวา 210 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ที่อายุ 28 วัน 
   (7.8) การตรวจสอบวัสดุตาง ๆ ที่ใชในงานคอนกรีตและคอนกรีตเสริมเหล็ก
ใหอยูในดุลยพินิจของผูควบคุมงานกอสราง หรือคณะกรรมการตรวจการจาง 
  (8) การตระเตรียมเพื่อเทคอนกรีต 
   น้ําที่อยูในหลุมจะตองสูบใหแหงกอนที่จะทําการเทคอนกรีต เศษวัสดุตางๆ 
ในแบบหลอตองเอาออกใหหมด เหล็กเสริมจะตองวางใหถูกตองตามแบบแปลน พื้นผิวดินที่
รองรับจะตองบดอัดใหเรียบรอยไดระดับ โดยวิธีทําใหช้ืนพอสมควรแตไมถึงกับเปนโคลน กอน
ลงมือเทคอนกรีตตองมีเครื่องมือปองกันน้ําฝน ซ่ึงอาจมีขึ้นระหวางที่กําลังหลอคอนกรีตหรือ
ภายหลังหลอคอนกรีตแตยังไมแข็งตัว เพื่อไมใหคอนกรีตเสียคุณภาพ 
  (9) การเทคอนกรีต 
   คอนกรีตที่จะนําไปเทยังแบบหลอที่เตรียมไว จะตองผสมจากเครื่องผสม
คอนกรีตและตองทําใหถูกหลักวิชาชาง เพื่อมิใหน้ําแยกตัวออกจากคอนกรีตกอนที่จะเท ซ่ึงจะทํา
ใหคุณภาพของคอนกรีตลดลง เครื่องมือสําหรับผสมและจายคอนกรีตจะตองทําความสะอาด
กอนที่จะเริ่มลงมือทํางาน และภายหลังการทํางานเสร็จ เพื่อมิใหคอนกรีตจับตัวเกาะติดแนน 
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   แตละชั้นของคอนกรีตที่กําลังทําการเทจะตองใชวิธีกระทุงหรือส่ันสะเทือน 
เพื่อใหคอนกรีตแนน ไมเปนโพรง และตองทําการเทคอนกรีตตอเนื่องตลอดไปจนกระทั่งเสร็จสิ้น
ของสวนนั้น เชน พื้น คาน เปนตน 
   การเทผนังคอนกรีตในแนวตั้งไมควรมีความสูงเกิน 1.50 เมตร เพื่อปองกัน
การแยกตัวของสวนผสมคอนกรีต และหากมีรอยตอ (Construction Joint) ระหวางผนังกับผนัง
จะตองฝงแผนสังกะสีแผนเรียบเบอร 28 กวาง 30 เซนติเมตร เพื่อกันน้ําซึม โดยถือระยะทางกั้น
น้ําซึมเปนเกณฑ กรณีเทคอนกรีตเปนระยะไมตอเนื่อง คอนกรีตสวนที่จะมาเทตอไดหลังจากเท
สวนแรกแลวเสร็จตองไมนอยกวา 24 ช่ัวโมง ทั้งนี้ คอนกรีตภายหลังการผสมเสร็จเกินกวา 45 นาที 
หรือที่แข็งตัวแลวหามใช 
  (10) การกอสรางเชื่อมรอยตอ 
   รอยตอของพื้นจะตองใหตั้งตรงไดฉากและขนานกับเหล็กเสริม รอยตอใน
ผนังจะตองอยูในแนวระดับ กอนที่จะทําการเทคอนกรีตลงบนสวนที่แข็งแรงแลว จะตองทํา
ผิวหนาของคอนกรีตสวนที่แข็งตัวใหสะอาดและทําใหขรุขระเสียกอน หลังจากราดน้ําใหเปยก
แลวจึงเทปูนซีเมนตผสมน้ําใหขนลงบนหนาคอนกรีตเกากอนที่จะเทคอนกรีตใหมไป คอนกรีตที่
เทใหมนี้จะตองกดใหแนนกับผิวหนาแข็งที่เตรียมไว 
  (11) การถอดแบบหลอ 
   (11.1) แบบค้ํายันตาง ๆ จะทําการถอดไดหลังจากการเทคอนกรีตแลวทําตาม
กําหนดเวลาดังนี้ 

• แบบขางคาน 2 วัน 
• แบบขางเสาเฉพาะเหนือพื้นดิน 4 วัน 
• แบบค้ําและยัน 3 สัปดาห 
• แบบรองพื้นและคาน 3 สัปดาห 

   โดยจะตองไดรับอนุญาตจากผูควบคุมงานกอสรางเสียกอนจึงทําการถอด
แบบหลอได แตทั้งนี้ไมไดตัดความรับผิดชอบของผูรับจางหากมีการเสียหายเกิดขึ้นกับคอนกรีตที่
หลอแลวภายหลัง 24 ช่ัวโมง หลังจากหลอเสร็จแลว จึงจะทําการกอสรางผนังขางบนได 
   (11.2) กรณีถอดแบบหลอแลว ผิวหนาคอนกรีตเปนรูพรุน กอนที่จะทําการ
อุดหรือตกแตงผิวคอนกรีตนั้นจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงานกอสราง หรือ
คณะกรรมการตรวจการจางเสียกอน 
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   กรณีที่ถอดแบบหลอแลวผิวหนาคอนกรีตเปนรูพรุนเพียงเล็กนอยใหใช
ปูนซีเมนตผสมทรายและน้ําอุดหรือแตง โดยถืออัตราสวนผสมปูนซีเมนตตอทรายเทากับ 1 : 2 
โดยปริมาตรกอนทําการอุดหรือแตง ใหทําความสะอาดผิวที่จะอุดหรือแตง แลวใชน้ําปูนสาดให
ชุม จึงทําการอุดหรือแตง หลังจากทําการอุดหรือแตงแลว ใหบมเหมือนกับคอนกรีตทั่วไป กรณีที่
ถอดแบบหลอแลว ผิวหนาคอนกรีตเปนรูพรุนมาก ตองทําการอุดดวยวัสดุพิเศษ หรือจะตองมีการ
ทุบทําลายชิ้นสวนนั้น การทุบทําลายจะตองทําดวยความระมัดระวัง ทั้งนี้ ใหดําเนินการตาม
คําแนะนําของผูควบคุมงานกอสรางโดยเครงครัด ทั้งนี้ มิไดทําใหผูรับจางพนความรับผิดชอบตอ
ผลเสียหาย อันอาจจะเกิดขึ้นไดจากการทุบทําลายนั้น 
  (12) การบมคอนกรีต 
   เพื่อปองกันการสูญเสียความชื้น ดังนั้น จึงตองมีการบมคอนกรีตซึ่งการบม
จะตองใชเวลาบมอยางนอย 7 วัน โดยฉีดน้ําใหเปยกชุมอยูเสมอ และจะตองกระทําโดยเร็วหลังจาก
เทเสร็จเพื่อมิใหน้ําระเหยจากผิวหนาของคอนกรีต โดยวิธีดังตอไปนี้ 
   (12.1) โดยอาศัยความชื้นของผิวหนาที่ไมมีแบบหลอจะตองปกปดดวยผา
หยาบ ผาฝาย หรือวัสดุอ่ืน ๆ เชน ทราย โดยทําใหเปยกชุมอยูเสมอ แบบหลอก็จะตองใหเปยกอยู
ตลอดเวลา ถาจะทําการถอดแบบหลอกอนเวลาก็ตองบมผิวหนาของคอนกรีตตอไป 
   (12.2) สําหรับผิวหนาที่จะตองฉาบปูน ตองบมโดยใชวัสดุคลุมเพื่อใหชุมชื้น
ตลอดเวลา 
  (13) การกออิฐ ฉาบปูนผิว 
   หากแบบแปลนมิไดระบุเปนอยางอื่น ใหถือวาโครงสรางคอนกรีตสวนที่อยู
เหนือผิวดินจะตองทําการฉาบปูนเสมอ ยกเวนบริเวณใตทองฝาถัง (ถังน้ําใส หอถังสูง) ไมตองฉาบ
ปูน แตตองตกแตงผิวคอนกรีตใหเรียบรอย 
   (13.1) สําหรับผิวคอนกรีตสวนที่ใชบรรจุน้ํา ใหฉาบดวยสารกันซึมประเภท
ซีเมนตเบสเทน โดยไมตองฉาบปูนเรียบกอนทา อัตราสวนที่ใชและวิธีการใชตามคําแนะนําของ
บริษัทผูผลิต 
   (13.2) การกออิฐ อิฐที่ใชเปนอิฐดินเผาที่เผาสุกดี ไดรูปราง ไมบิดเบี้ยว ไมงอ
เกินไป ไดมาตรฐาน หามใชอิฐที่มีขนาดตางกัน และอิฐที่ใชจะเปนขนาดใดก็ตามจะตองมีขนาด
เปนสวนสัมพันธกันดังนี้ คือ ความหนาตองเปนครึ่งหนึ่งของความกวาง ความกวางตองเปน
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คร่ึงหนึ่งของความยาว อิฐหลอดวยซีเมนตตองเปนอิฐที่มีอายุหลอแลวอยางนอย 90 วัน เวนแตได
อบไอน้ํามาแลว 
   (13.3) การกออิฐตองเอาอิฐไปแชน้ําใหดูดน้ําจนอิ่มตัวเสียกอนทุกแผน แลว
ตองนําไปกอทันที การกออิฐจะตองกอดวยวิธีเยื้องสลับกันไปเปนชั้น ๆ หากมิไดระบุเปนอยางอื่น 
อิฐที่กอทุกชั้นตองวางไมใหหัวตอของอิฐทั้งทางกวางและทางยาวตรงกันเปนอันขาด และอิฐกอ
ช้ัน ๆ หนึ่งจะตองไดแนว ไดระดับ ไดดิ่ง ปูนกอไมควรหนากวา 1 เซนติเมตร อิฐทุกแผนจะตองมี
ปูนจับโดยรอบตัว การกออิฐวางเรียงและซอนกันใหเปนไปตามหลักวิชาการกอสราง ขณะที่กอ
หรือกอแลวภายใน 48 ช่ัวโมง หามเปยกน้ําและไดรับความกระทบกระเทือน หามบรรทุกน้ําหนัก 
การกอกําแพงจะตองมีเอ็น คสล. ทุก ๆ ระยะ 2.50 เมตร รวมทั้งกําแพงอิฐดานที่ติดกับวงกบไม 
เสาไม และกําแพงอิฐดานที่ไมติดกับเสาหรือคาน คสล. ขนาดเอ็น คสล. ตองมีความหนาเทา
กําแพงและกวางประมาณ 10 เซนติเมตร เสริมเหล็กขนาดเสนผาศูนยกลาง 6 มิลลิเมตร จํานวน 2 
เสน รัดดวยปลอกลูกโซเหล็กทุกระยะ 20 เซนติเมตร 
   (13.4) การฉาบปูนกําแพงอิฐตองทําความสะอาดกําแพงกอนทําการถือปูน 
ตองขูดปูนออกใหเปนรอง ๆ ตามซอกอิฐแลวเอาน้ําสาดใหเปยกชุมพอสมควร ผิวที่ฉาบปูนตอง
เรียบ ตรง ไดระดับสม่ําเสมอ ตลอดความหนาของปูนถือ 1.5 – 2 เซนติเมตร ถาหากถือปูนอีก
คร่ึงหนึ่งตองขูดผิวหนาปูนชั้นลางใหเปนขีดขรุขระ รดน้ําใหเปยกแลวถือใหมตามวิธีการขางตน 
   (13.5) วัสดุผสมปูนสําหรับงานกอหรืองานฉาบ 

• ทราย - เปนทรายน้ําจืดปราศจากฝุนผง ดิน วัสดุอ่ืนๆ เจือปนตาม
เกณฑมาตรฐาน ขนาดของเม็ด ตามประเภทของงาน แตขนาด
ใหญที่สุดไมเกิน 4.7 มิลลิเมตร 

• ปูนซีเมนต - ใชปูนซีเมนตที่ระบุไวในเรื่องปูนซีเมนต 
• ปูนขาว - ตองมีเนื้อปูนละเอียดนิ่ม ไมมีกอนแข็งปนอยูเลย เมื่อถึง

ที่กอสรางตองมีวิธีเก็บเชนเดียวกับปูนซีเมนต กอนใชตองรอน
ปูนขาวเสียกอนและผสมกับทรายที่กําหนด ใสน้ําหมักไวกอนใช
งานอยางนอย 24 ช่ัวโมง 

   (13.6) สวนผสมปูนกอและปูนฉาบ 
• ปูนกออิฐ - มีสวนผสมดังนี้ ปูนซีเมนต ปูนขาว ทรายหยาบ 1 : 1 : 4 
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• ปูนฉาบผิว - มสีวนผสมดังนี้ ปูนซีเมนต ปนูขาว ทรายละเอยีด 1 : 2 : 5 
   (13.7) ปูนที่ทําการฉาบเสร็จแลว เมื่อถึงวันรุงขึ้นตองรดน้ําใหชุมและตองทํา
ติดตอกันอยางนอย 3 วัน เพื่อปองกันการแตกราว 
 2.1.3 งานทอและอุปกรณประปา 
  ผูรับจางจะตองประกอบ ติดตั้ง หรือดําเนินการใดๆ ในสวนที่เกี่ยวกับทอและ
อุปกรณที่นํามาใชงานใหเปนไปอยางเหมาะสมตามหลักวิชาการชาง โดยคาใชจายที่เกิดขึ้นจาก
การทํางานตางๆ ผูรับจางตองเปนผูรับผิดชอบทั้งสิ้น 
  วัสดุ ทอ อุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวกับงานวางทอนี้ ผูรับจางตองระมัดระวังในการขนยาย 
และเก็บรักษาในสถานที่เหมาะสม การขนยายเพื่อการประกอบหรือติดตั้งมิใหเกิดความเสียหาย
ชํารุดตอวัสดุ อุปกรณที่จะใชนั้นๆ และผูวาจางสงวนสิทธิ์ในการไมอนุญาตใหใชวัสดุที่ชํารุดหรือ
เสื่อมสภาพในงานกอสราง ทั้งนี้ ผูรับจางตองดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงทันที โดยไมนํามาเปน
เหตุอางในความลาชาที่เกิดขึ้น  
  (1) วัสดุทอและอุปกรณประปา 
   (1.1) ทอ พี.วี.ซี. (Polyvinyl Chloride Pipe, PVC) เปนทอที่ผลิตตาม
มาตรฐานชั้นคุณภาพ 8.5 หรือตามที่ระบุไวในแบบแปลน การตอทอ พี.วี.ซี. ใหใชแบบขอตอ 
(T.S. Method) ผลิตตามมาตรฐาน หรือตามที่ระบุไวในแบบแปลน 

 
รูปท่ี 30 ทอ พ.ีวี.ซี ที่ใชในงานวางทอ 

   (1.2) อุปกรณ พี.วี.ซี. เชน ขอตอตรง ของอ สามทางฉาก ฯลฯ เปนอุปกรณ
ที่ผลิตไดมาตรฐานชั้นคุณภาพ 13.5 
   (1.3) ทอ พี.อี. (Polyethylene Pipe, P.E.) เปนทอที่ผลิตตามมาตรฐาน ซ่ึง
สามารถทนแรงดันใชงานไดไมนอยกวา 10 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส 
การตอทอและอุปกรณใหใชวิธีเชื่อมแบบ Butt Fusion Welding ยกเวนทอที่มีขนาดเสนผาศูนยกลาง
ตั้งแต 1 1/2  - 2 นิ้ว สามารถทําเกลียวได ทั้งนี้แลวแตผูออกแบบจะกําหนด 
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   (1.4) ทอเหล็กอาบสังกะสี (Galvanized Steel Pipe, GS Pipe) เปนทอที่มี
คุณสมบัติและผลิตไดมาตรฐาน ประเภท 2 ผนังทอหนาปานกลาง 
   (1.5) ประตูน้ํา (Gate Valve) เปนอุปกรณที่ผลิตตามมาตรฐาน ทําดวย
เหล็กหลอหรือทองเหลือง (ใชตามที่ระบุไวในแบบแปลน) โครงสรางมีความแข็งแรง ไมเปราะ 
อะไหลหางาย และสามารถทนแรงดันไดไมนอยกวา 125 ปอนด/ตารางนิ้ว 
   (1.6) ล้ินปกผีเสื้อ (Butterfly Valve) ทําดวยเหล็กหลอผลิตตามมาตรฐาน 
สามารถตอดามได และมีอุปกรณประกอบที่ดี ไมโยกเยกหรือส่ันคลอน สามารถทนแรงดันไดไม
นอยกวา 125 ปอนด/ตารางนิ้ว 
   (1.7) ล้ินเปดใหน้ําผานทางเดียว (Swing Check Valve) ทําดวยเหล็กหลอ
หรือทองเหลือง (ใชตามที่ระบุในแบบแปลน) ผลิตตามมาตรฐาน มีความแข็งแรง ไมเปราะบาง 
สามารถกันน้ําไดไมใหร่ัวไหลกลับไดอยางดี สามารถทนแรงดันไดไมนอยกวา 125 ปอนด/
ตารางนิ้ว ล้ินชนิดนี้เมื่อติดตั้งใหมีทางระบายขาง (By Pass Line) ขนาดอยางต่ํา 1/2 นิ้ว ติดอยูดวย
พรอมประตูน้ํา 
   (1.8) ล้ินปลายทอดูดและหัวกรอง (Foot Valve With Strainer) ทําดวย
เหล็กหลอหรือทองเหลือง (ใชตามที่ระบุไวในแบบแปลน) 
   (1.9) ล้ินกานยก (Quick Opening Valve) ทําดวยเหล็กหลอผลิตตามมาตรฐาน 
   (1.10) ล้ินระบายอากาศอัตโนมัติ (Air Release Valve, Automatic) ทําดวย
เหล็กหลอ สามารถระบายอากาศออกจากทอน้ําไดโดยอัตโนมัติ (ใชตามที่ระบุไวในแบบแปลน) 
   (1.11) ประตูระบายตะกอน ใชสําหรับติดตั้งจุดต่ําสุดของทอเพื่อระบาย
ตะกอนในเสนทอ (รายละเอียดตามที่ระบุไวในแบบแปลน) 
  (2) มาตรวัดน้ํา 
   มาตรวัดน้ําขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 นิ้ว - 6 นิ้ว มีรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะดังนี้ 
   (2.1) ตองเปนมาตรวัดน้ําที่ผลิตในประเทศไทย 
   (2.2) เปนมาตรวัดน้ํา 2 ช้ัน ขับเคลื่อนดวยระบบใบพัดชนิดแมเหล็ก 2 ช้ัน 
(MAGNETIC DRIVING TYPE) 
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   (2.3) ตัวมาตรวัดน้ําภายนอกทําดวยเหล็กหลอ (CAST IRON) ซ่ึงไดผาน
กรรมวิธีปองกันสนิมแลว หรือทําดวยโลหะผสมทองแดง (COPPER ALLOY) และวัสดุที่ใชผลิต
มาตรวัดน้ําทุกชิ้นตองมีความทนทานตอการใชในระบบประปาตอประสานทอหรืออุปกรณอ่ืนๆ 
ดวยหนาจานทั้ง 2 ดาน 
   (2.4) ระบบบันทึกปริมาณน้ําซึ่งประกอบดวยระบบเฟองเกียรหรือเฟองจักร
อ่ืนๆ ทุกตัวจะตองผนึกในหองหรือกระเปาะซึ่งมีการปองกันการรั่วซึมโดยที่อากาศหรือความชื้น
ไมสามารถผานเขาไปได (HERMETICALLY SEALED) หองหรือกระเปาะบรรจุชุดเฟองเกียร
จะตองเปนทองแดงหรือโลหะผสมทองแดง 
   (2.5) หนาปดมาตรวัดน้ําเปนชนิดแหงสนิท (DRY DIAL TOTALIZER) 
เปนตัวเลขบนหนาปดอานเปนแนวตรง (STRAIGHT – READING) แสดงปริมาตรน้ําเปนตัวเลข
เต็มหนวยแสดงเปนลูกบาศกเมตรและเศษของลูกบาศกเมตร สามารถอานไดงายและชัดเจน มีการ
แสดงเศษสวนของหนวยลิตรโดยแสดงผลในลักษณะของเข็มนาฬิกาได 
   (2.6) มีอุปกรณปรับความเที่ยงตรงของมาตรวัดน้ํา ซ่ึงจะตองอยูภายใน
มาตรวัดน้ํา มีเครื่องหมายแสดงการทํางานของมาตรวัดน้ํา เมื่อเปดน้ําจะไดรูการทํางานของมาตร
วัดน้ํา และมีการแสดงขนาดของมาตรวัดน้ําสลักไวอยางถาวรและประทับหมายเลขประจําเครื่อง 
   (2.7) มีระบบปองกันการรบกวนของสนามแมเหล็กจากภายนอก (MAGNETIC 
PROTECTIONRING) 
   (2.8) มีอุปกรณปองกันเศษวัสดุ (STRAINER) ที่ทางน้ําเขามาตรวัดน้ําที่
สามารถปองกันเศษวัสดุตางๆ อาทิเชน ดิน ทราย เศษหิน และอื่นๆ ที่อาจปนมากับน้ํา ไมใหเขาไป
ทําความเสียหายกับชิ้นสวนภายในมาตรวัดน้ําได 
   (2.9) การติดตั้งใชงาน สวนที่วัดและบันทึกปริมาณจะตองถอดออกจากตัว
เรือนเพื่อซอมแซมไดโดยไมจําเปนตองถอดมาตรวัดน้ําออกจากเสนทอทั้งชุด และในขณะที่ถอด
สวนวัดออกจะตองมีฝาครอบมาตรสํารองขนาดเทากับฝาครอบมาตรวัดน้ํามาปดแทนฝาครอบเดิม
ที่ถอดออกไป (ฝาครอบดังกลาวจะตองเปนผลิตภัณฑของบริษัทผูผลิตมาตรวัดน้ํา)  
   (2.10) มีการบํารุงรักษางายและรวดเร็ว พรอมทั้งมีอะไหลที่ใหบริการตลอดเวลา 
   (2.11) มีความเที่ยงตรง แนนอน และคงทน สามารถใชวัดปริมาตรน้ําที่มี
อุณหภูมิระหวาง 10 - 60 องศาเซลเซียสได และเปนมาตรวัดน้ําที่เปนที่ยอมรับหรือมีการใชงานใน
หนวยงานตางๆ คือ การประปานครหลวงหรือการประปาสวนภูมิภาคมาอยางตอเนื่องไมนอยกวา 5 ป 
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  (3) การวางแนวทอ 
   ผูรับจางตองทําการวางแนวทอใหเปนไปตามแบบแปลนที่กําหนด การติดตั้ง 
ตําแหนงทางแยกหรืออุปกรณตาง ๆ หากระบุไมชัดเจนหรือมีความขัดแยงใหรีบแจงผูควบคุมงาน
กอสรางหรือผูออกแบบเพื่อพิจารณาโดยดวน 
  (4) การขุดคูวางทอ 
   คูที่ขุดเพื่อการวางทอตองมีความกวางใหเหมาะสมกับขนาดของทอและ
สะดวกในการติดตั้ง ดานขางของคูตองพยายามทําใหเปนแนวดิ่งมากที่สุดเทาที่จะทําได ทองคูตอง
เรียบและไดระดับราบสม่ําเสมอ ถามีน้ําขังในคูตองทําใหแหงเสียกอน หากดินมีลักษณะออน ให
ใสทรายหยาบหนาประมาณ 10 เซนติเมตร เกลี่ยใหทั่วกัน 
   โดยปกติความลึกจากดินเดิมกอนขุดถึงผิวทอดานบนจะตองไมนอยกวา      
40 เซนติเมตร สําหรับทอขนาดเสนผาศูนยกลางนอยกวา 100 มิลลิเมตร และจะตองไมนอยกวา    
80 เซนติเมตร สําหรับทอขนาดเสนผาศูนยกลางตั้งแต 100 - 150 มิลลิเมตร เวนแตมีอุปสรรคใน
การวางทอหรือขุดคูใหผูควบคุมงานกอสรางพิจารณาเห็นชอบ จึงดําเนินการเปนอยางอื่น เมื่อเสร็จ
งานวางทอในแตละชวง ใหอุดปลายทอดวยวัสดุที่สามารถปองกันการอุดตัน และสิ่งสกปรกหรือ
สัตวเขาไปในทอ 
  (5) การประสานทอ 
   (5.1) ทอ พี.วี.ซี. ใหใชน้ํายาตอทอตามมาตรฐาน 
   (5.2) ทอเหล็กอาบสังกะสี ใหตอดวยการใชสีจาดหรือเทปพันเกลียว ขนาด 
และจํานวนที่เหมาะสม 
   (5.3) ทอ พี.อี. ตอโดยใชความรอนหรือทําเกลียว 
  (6) การตรวจสอบโดยใชความดันในเสนทอ 
   (6.1) กรณีตรวจสอบวัสดุหรืออุปกรณกอนการติดตั้ง หากผูควบคุมงาน
กอสราง หรือคณะกรรมการตรวจการจางเห็นควรใหทดสอบวัสดุ อุปกรณตางๆ ใหผูรับจาง
ทดสอบโดยการใชความดันน้ําอัดเขาไปในสวนประกอบที่จะทดสอบไมนอยกวาความดันที่
กําหนด 
   (6.2) กรณีตรวจสอบการรั่วซึมในพื้นที่หลังจากการวางทอเมนสงน้ําแลว 
โดยใชแรงดันน้ําจากหอถังสูงและตรวจสอบการรั่วซึมบริเวณขอตอ จุดแยก หรืออุปกรณตาง ๆ 
หากมีจุดร่ัวซึมตองทําการแกไขทันที ควรกระทํากอนการถมคูวางทอ 
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  (7) การถมคูวางทอ 
   ภายหลังการวางทอและตอทอเปนที่เรียบรอยแลว ใหทําการถมคูโดยใชดิน
ถมที่มีกรวด หิน ถมขางทอในคูและกระทุงใหแนนเสียกอน แลวจึงถมอีกประมาณ 10 เซนติเมตร 
ทุบใหแนน หลังจากนั้น จึงถมดินที่ไมมีกรวด หิน เปนชั้น ๆ ช้ันละประมาณ 20 – 30 เซนติเมตร 
ทุกชั้นตองทุบหรือตบดินใหแนนจนดินถมสูงจากดินเดิมประมาณ 2 เซนติเมตร ใหละเวนการถมคู
ในชวงขอตอหรือทางแยก จนกวาจะทําการทดสอบการรั่วซึมในที่แลวเสร็จ 
  (8) การประสานทอระหวางระบบ 
   ผูรับจางตองดําเนินการประสานทอระหวางระบบตามรายการในแบบแปลน
ใหถูกตอง การวางแนวทอที่ประสานจะตองเปนไปตามแนวที่ออกแบบไว หามเปลี่ยนแปลงแนว
หรือตําแหนงเสนทอ 
  (9) ทางระบายน้ําท้ิง 
   ทางระบายน้ําทิ้งลงแหลงน้ําหรือที่อ่ืนๆ จะตองปองกันการกัดเซาะของน้ําที่
ระบายออกตามความเหมาะสม 
  (10) การวางทอแบบพิเศษ 
   (10.1) ทอลอดถนน การดันทอลอดถนนใหเปนไปตามขอกําหนดในแบบแปลน 
และตามขอกําหนดของหนวยงานที่รับผิดชอบถนนสายนั้นๆ โดยเครงครัด 
   (10.2) ทอขามคลอง คู สระ ที่ลุม หรือบริเวณที่แนวทอไมสามารถขุดฝงได 
ผูรับจางตองใชทอเหล็กอาบสังกะสีขนาดเดียวกันแทนทอ พี.วี.ซี. พรอมทําเสารับทอเปนระยะที่
เหมาะสม หากมิไดระบุในแบบแปลนใหแจงผูควบคุมงานกอสราง หรือผูออกแบบ เพื่อกําหนด
ขนาดและระยะที่เหมาะสมในแตละแนวตอไป 
  (11) การซอมแซมผิวจราจรถนนและทางเทา 
   ในการวางทอไปตามถนนหรือทางเทา ถาจําเปนตองขุดเจาะถนนหรือทาง
เทาและปรากฏวาทําใหทรัพยสินของเอกชนหรือทางราชการชํารุด เสียหาย ผูรับจางจะตอง
ซอมแซมใหมีสภาพดีดังเดิม โดยคาใชจายตาง ๆ ผูรับจางเปนผูออกเองทั้งสิ้น 
 2.1.4 งานส ี
  รายละเอียดนี้ใชเฉพาะผิวโครงสรางทั้งภายนอก ภายใน ยกเวนทอน้ําใหหมายถึง
ผิวภายนอกเทานั้น หากมิไดระบุเปนอยางอื่นผูรับจางจะตองทาสีโครงสราง 
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  (1) การเตรียมผิวท่ีจะทาส ี
   ผิวของโครงสรางที่จะทาสีตองปราศจากไขมัน ฝุน ขี้ผ้ึง เกลือแร สารเคมีที่
เปนกรดหรือสารเคมีใดที่มีลักษณะคลายคลึงกับสิ่งดังกลาว 
   สําหรับโครงสรางที่เปนเหล็ก อลูมิเนียม เหล็กอาบสังกะสี คอนกรีต ปูนฉาบ 
ถามีส่ิงดังกลาวติดอยูที่ผิวใหทําความสะอาดโดยใชสารเคมีชวย เชน น้ํายารัสโอเลี่ยมเซอเฟสเซอร
เบอร 108 แลวลางออกดวยน้ําสะอาด เช็ดใหแหงหรือปลอยใหแหง สารเคมีที่จะใชทําความสะอาด
ควรปรึกษาผูควบคุมงานกอสรางเพื่อพิจารณาตรวจสอบเห็นชอบกอนนําไปใช ถาผิวโครงสราง
เปนสนิมตองขัดสนิมเหล็กเสียกอนดวยแปรง กระดาษทราย หรือขัดดวยเครื่อง หากไมเปนผล อาจ
ตองใชวิธีพนทรายหรือเปลี่ยนใหม 
   สําหรับโครงสรางไมที่มีส่ิงดังกลาวติดอยูที่ผิว ใหทําความสะอาดโดยใช
น้ํายาทําความสะอาดที่สามารถระเหยได และตองแหงสนิทกอนลงพื้น 
  (2) การเลือกสี 
   สีที่จะใชในการทาผิวโครงสรางตาง ๆ จะตองมีคุณสมบัติและผลิตตาม
มาตรฐาน สวนโทนสีใหผูรับจางประสานงานกับคณะกรรมการระบบประปาหมูบานหรือผูวาจาง 
หรือผูออกแบบ เพื่อกําหนดโทนสีที่เหมาะสมตามความตองการตอไป 
   ประเภทของสีที่จะใช ถาแบบแปลนหรือรายการละเอียดเฉพาะแหงมิได
กําหนดเปนอยางอื่น ใหถือปฏิบัติดังนี้ 

• สีพลาสติกอิมัลช่ัน ทาบนผิวพื้นปูนฉาบ อิฐทั่วไป คอนกรีตบล็อก 
กระเบื้องแผนเรียบ หรือวัสดุอ่ืนที่คลายคลึงกัน 

• สีน้ํามันหรือสีเคลือบเงา ทาบนผิวพื้นไมทั่วไป (ยกเวนสวนที่กําหนดให
ใชแลกเกอรวานิช ฯลฯ ) และโลหะตาง ๆ เชน ผิวทอดานนอก เปนตน 
(สีทาเหล็กตองมีคุณสมบัติกันสนิม) 

• สีอ่ืนๆ จะระบุเพิ่มเติมไวเปนเฉพาะงาน หรือเปนพิเศษเฉพาะแหง 
   การใชสีแตละชนิดตองเปนยี่หอเดียวกัน เมื่อกําหนดใหใชสียี่หอใดยี่หอหนึ่ง 
ใหใชสีรองพื้นตรงกับชนิดของสีทานั้น ๆ 
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  (3) การทาสีและเบ็ดเตล็ด 
   สีที่นํามาใชจะตองเปนสีใหม อยูในภาชนะที่ใหม ไมมีรองรอยการเปดใช
งานมากอน การผสมสีใหมีความขนเหลวพอเหมาะ และเปนไปตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิตสี
นั้นๆ โดยผูรับจางตองจัดหาชางทาสีที่มีฝมือเพื่องานที่มีความเรียบรอย ไมบกพรอง จํานวนชั้น
ของสีที่ทา (ตามตารางขางลาง) เปนเพียงจํานวนชั้นที่นอยที่สุด ทั้งนี้ ผูรับจางตองทาสีทับหลังสุด
ใหเรียบรอย หลังจากทาสีช้ันสุดทาย 7 วัน ผานไปแลว จึงใชใสน้ําได 
   ผูรับจางตองสงแคตตาล็อกสีที่จะใชใหผูควบคุมงานกอสราง คณะกรรมการ
ตรวจการจางหรือผูวาจางพิจารณาตรวจสอบเห็นชอบกอนดําเนินการ และหากภายหลังการทาสี
พบวาสีที่ทามีขอบกพรอง เสียหาย ผูรับจางตองขูดออกและทาสีใหม ตามความเห็นชอบของผู
ควบคุมงานกอสราง คณะกรรมการตรวจการจาง หรือผูวาจางทันที 
  (4) ขอหามการทาสี 
   (4.1) ตองไดรับความเห็นชอบจากผูวาจางในการตรวจสอบเห็นชอบ      
แคตตาล็อกสีและกําหนดยี่หอโทนสีเปนที่เรียบรอยแลว 
   (4.2) หามทาสีเมื่อฝนตก หมอกลงจัด อุณหภูมิเย็นต่ํากวา 10 องศาเซลเซียส 
มีฝุนจัด ผิวที่จะทายังไมแหงสนิท ยกเวนการทาสีประเภทปูนซีเมนตตองทําผิวใหชุมชื้นกอนการทาสี 
 

ผิวโครงสราง สีรองพื้น (ชั้น) สีทับหนา (ชั้น) 
(1) โครงสรางสัมผัสอากาศ 

เหล็ก (ท่ัวไป) 2 ช้ัน (สีกันสนิม) 2 ช้ัน 
ทอ GS. 1 ช้ัน 2 ช้ัน 

คอนกรีตท่ัวไปยกเวนพื้น 1 ช้ัน 2 ช้ัน 
ไม 2 ช้ัน 2 ช้ัน 

(2) โครงสรางสัมผัสน้ํา 
เหล็ก (ท่ัวไป) 2 ช้ัน (สีกันสนิม) 2 ช้ัน 

ไม 2 ช้ัน 2 ช้ัน 
คอนกรีต ซีเมนตเบส ซีเมนตเบส 
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 2.1.5 งานไม 
  (1)  ไมที่ใชในการกอสรางจะตองเปนไมที่ไดขนาด ปราศจากรู รอยแตกราว     
ผ่ึงใหแหงสนิทเสียกอน และไดขนาดกับที่ไดแสดงไวในแบบแปลน 
  (2) ไมที่ใชตองไมคดโคง ไสกบใหหนาเรียบ ไมที่เล่ือยเปนขนาดมาใชปลูกสราง 
ยอมใหเสียไมเปนคลองเลื่อยเล็กกวาที่ระบุไวในแบบแปลนได แตเมื่อไสแตงประกอบเขาเปนสวน
อาคารจะตองมีขนาดเหลือไมนอยกวาดังตอไปนี้ 
 

ขนาดของไม (นิ้ว) ไสกบแลวเหลืออยางนอย (นิ้ว) 
1/2 3/8 
1 13/16 

1 1/2 1 5/16 
2 1 1/4 

2 1/2 2 1/4 
3 2 11/16 
4 3 5/8 
6 5 5/8 

  (3) ไมที่ใชในการกอสรางวงกบประตู - หนาตาง บานประตู - หนาตาง ตองเปน
ไมเนื้อแข็ง เชน ไมเต็ง ไมรัง ไมเคี่ยม ไมตะเคียนทอง ไมประดู ไมมะคาแต ไมหลุมพอง ไมสักทอง 
เปนตน 
  (4) การเขาไม รอยบากไมรับกัน ปลายไม หนาไมที่ประกบกัน ตองขีดเสนวัดฉาก 
วัดมุมใหถูกตอง แลวเล่ือย เจาะ ไส ใหประกบกันแนบสนิทเต็มหนาที่กระทบกัน 
  (5) กระทงฝาเพดานโรงสูบน้ํา สามารถใชไมเต็มขนาดไดโดยไมตองไสหนาเรียบ 
ยกเวนเฉพาะสวนที่จะตองปดฝากระเบื้อง ใหไสหนาเรียบไดระดับ 
 2.1.6 งานเชื่อมโครงเหล็ก  
  การเชื่อมจะกระทําไดตอเมื่อไดมีการอนุญาตไวในแบบแปลนการกอสราง และ
จะตองกระทําโดยถูกวิธีการ ดังตอไปนี้ 
  (1) ผิวหนาของงานที่ทําการเชื่อมจะตองสะอาด ไมมีคราบขี้เหล็ก สนิม น้ํามัน สี 
หรือส่ิงเจือปนอื่นๆ ผิวหนาของรอยตอจะตองตัดใหเรียบ 
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  (2) การเชื่อมงานที่ทํามุมกันจะตองวางงานทั้งสองชิ้นใหชิดกันมากที่สุด รอย
แยกมากที่สุดที่ยอมให คือ 3/16 นิ้ว สําหรับการเชื่อมรอยตอเกย (Lap Joint) หรือรอยตอซ่ึงมีเหล็ก
ดามผิวหนาของงานจะตองวางประกบกันเรียบ มีรอยแยกไมเกิน 1/16 นิ้ว 
  (3) ในการเชื่อมรอยตอชน (Butt Joint) จะตองวางเหล็กใหชนกัน ถาตอกันผิด
ศูนยเกิน 1/18 นิ้ว จะตองแกไขใหม และในการแกไขใหมนี้ อนุญาตใหแกจากแนวเดิมไมเกิน 2 นิ้ว 
หรือ 7/16 นิ้วตอฟุต กอนลงมือเชื่อมจะตองยึดชิ้นสวนของงานเขาดวยกันโดยการเชื่อมจุด (Track 
Welds) หรือโดยการใชเครื่องมือชนิดใดชนิดหนึ่ง 
  (4) การวางเหล็กเพื่อทําการเชื่อม ควรวางในระดับราบทุกครั้ง 
  (5) วิธีการเชื่อมจะตองเลือกใชวิธีการซึ่งปองกันมิใหเกิดการบิดตัว การหดตัว 
และแรงเครียดขึ้นที่รอยตอของโครงสรางนั้น ๆ มากเกินไปขณะทําการติดตั้ง 
  (6) การเชื่อมรอยตอชน (Butt Welds) จะตองทําดวยมือและตองขจัดขี้เหล็กที่ติด
ผิวหนาดานลางออกไปใหหมดกอนที่จะเชื่อมดานลางตอไป นอกจากนั้น จะตองเชื่อมใหเนื้อเหล็ก
หลอมประสานกันอยางดีทั่วทั้งหนาตัด สําหรับการเชื่อมซึ่งกระทําการโดยใชเหล็กชนิดเดียวกัน
ดามอยูดวย จะตองเชื่อมใหเนื้อเหล็กของงานหลอมติดกับเหล็กดาม สวนแถบโลหะที่ใชผูกงานกับ
เหล็กดามเมื่อเชื่อมเสร็จเรียบรอยแลวใหตัดทิ้ง ทั้งนี้ โดยไมใหเกิดความเสียหายแกงานซึ่งเชื่อม
เสร็จนั้น เมื่อเชื่อมเสร็จแลวผิวหนาของรอยเชื่อมจะตองเรียบไดระดับ หรือนูนสูงขึ้นกวาผิวหนา
ของงานเล็กนอยเทากันโดยตลอดแนวรอยตอ 
  (7) การเชื่อมตองทําใหแข็งแรง ทนทาน เมื่อเชื่อมรอยตอชนตองใชแขนตอ 
(Extension Bar) หรือ Run – Off – Plates ชวยยึด เมื่อเชื่อมเสร็จใหถอดเครื่องมือจับยึดออก
แลวแตงผิวหนาตรงรอยเชื่อมใหเรียบเสมอกับผิวหนาของงาน 
  (8) ในการเชื่อมซึ่งตองพอกเปนชั้นหลายช้ัน ควรใชคอนหัวกลมเคาะรอยเชื่อม
เบาๆ ในขณะที่รอยเชื่อมยังอุนอยู แตในการเคาะนี้ตองระวังอยาใหเกิดความเสียหายแกรอยตอ
เชื่อมที่เสร็จแลวนั้น 
  (9) เหล็กโครงที่นํามาใชตองเปนเหล็กเหนียวไดมาตรฐานจากโรงงาน ไมเปน
สนิม และตองผานความเห็นชอบจากผูควบคุมงานกอสรางกอน 
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 2.1.7 ระบบไฟฟา (สายไฟฟาและการเดินสาย) 
  (1) สายไฟฟาท่ีตอจาก Main Cut - Out 
   ตองเปนสายทองแดงหุมดวยฉนวนโพลิไวนิลคลอไรด ผลิตตามมาตรฐาน 
ทนแรงดันไฟฟาตามปกติไดไมต่ํากวา 600 โวลท 
  (2) ปริมาณกระแสไฟสูงสุด 
   ปริมาณกระแสไฟสูงสุดที่ยอมใหใชไดกับสายไฟฟาขนาดตาง ๆ มีดังนี้ 

กระแสไฟสูงสุด (แอมแปร) ขนาดพื้นทีห่นาตัดของสายทองแดง  
(ตร.กม.) เดินในอาคารหรือทอ เดินนอกอาคาร 

1.0 
1.5 
2.5 
4.0 
6.0 
10 
16 
25 
35 
50 

6 
8 
12 
16 
22 
30 
50 
64 
79 
102 

10 
13 
19 
27 
36 
51 
78 
96 
119 
150 

 หมายเหตุ: หามใชสายทองแดงที่มีพื้นที่หนาตัดเล็กกวา 1.0 ตารางมิลลิเมตร 

  (3) การเดินสายภายในอาคาร 
   การเดินสายภายในอาคารจะใชวิธีใดใหเปนไปตามที่กําหนด 
   (3.1) การเดินสายบนเข็มขัดประกับสิ่งกอสราง ใหใชไดตอเมื่อ 

• ขนาดพื้นที่หนาตัดของสายไฟฟาไมเกิน 6 ตารางมิลลิเมตร 
• ระยะหางระหวางชวงพุกไมเกิน 150 เซนติเมตร 
• ระยะหางระหวางสายไมต่ํากวา 2.50 เซนติเมตร สําหรับไฟฟากําลัง  

   (3.2) การเดินสายบนตุม ใหใชไดตอเมื่อ 
• ขนาดพื้นที่หนาตัดของสายไฟฟาไมเกิน 70 ตารางมิลลิเมตร 
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• ระยะระหวางชวงตุมไมเกิน 2.50 เมตร 
• ระยะหางระหวางสายไฟฟาหุมฉนวนตองไมต่ํากวา 10 เซนติเมตร 
• ระยะหางระหวางสายไฟฟากับสิ่งกอสรางไมต่ํากวา 2.5 เซนติเมตร 

   (3.3) การเดินสายบนลูกถวย ใหใชไดตอเมื่อ 
• ระยะหางระหวางชวงลูกถวยไมเกิน 5.00 เมตร 
• ระยะหางระหวางสายไฟฟาไมนอยกวา 15 เซนติเมตร 
• ระยะหางระหวางสายไฟฟากับสิ่งกอสรางไมต่ํากวา 5 เซนติเมตร 

  (4) การเดินสายภายนอกอาคาร 
   (4.1) การเดินสายไฟฟาบนตุมจะตองปฏิบัติตามขอ 3.2 และมีขนาด
พื้นที่หนาตัดของสายไฟฟาไมเล็กกวา 2.5 ตารางเซนติเมตร 
   (4.2) สายไฟฟาหุมฉนวนจะตองเปนฉนวนชนิดเทอรโมพลาสติก เชน 
PVC, Polytene เปนตน 
   (4.3) การเดินสายไฟฟาบนลูกถวยเมื่อเดินในที่โลงระยะหางนอยที่สุด
ระหวางสายไฟฟาหุมฉนวนกับสิ่งกอสราง ดังนี้ 
ระยะหางระหวางชวง 

(เมตร) 
ระยะหางที่นอยที่สุด
ระหวางสายไฟฟากับ
สายไฟฟา (ซม.) 

ระยะหางที่นอยที่สุด
ระหวางสายไฟฟากับ
สิ่งกอสราง (ซม.) 

พ้ืนที่หนาตัดต่ําที่สุดของ
สายไฟฟา (ตาราง

มิลลิเมตร) 
ไมเกิน 10 15 5 2.5 
10 ถึง 25 20 5 4.0 

   (4.4) ความสูงเหนือพื้นดินหรือส่ิงกอสรางใตแนวที่สายไฟฟาพาดผาน 
สายไฟฟาหุมฉนวนจะตองติดตั้งในระยะสูงจากพื้นดินหรือส่ิงกอสรางใตแนวที่สายพาดผาน   
อยางนอย 3.00 เมตร ถาเปนถนนสําหรับทางจราจรระยะต่ําสุดของสายไฟฟาตองไมต่ํากวา 6.00 เมตร 
   (4.5) ระยะหางที่นอยที่สุดระหวางสวนที่สูงที่สุดของหลังคาและสายไฟฟา
ตองไมนอยกวา 1 เมตร 
   (4.6) การเดินสายไฟฟาหุมฉนวนซึ่งมีระยะสูงจากพื้นดินหรือส่ิงกอสราง
ไมเกิน 3.00 เมตร ตองเดินสายในทอรอยสายไฟ PVC และตองใชอุปกรณที่เหมาะสม หามใช
วิธีการเดินสายไฟฟาในรางไมเด็ดขาด 
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  (5) การตอลงดิน 
   การตอลงดินของเครื่องมือ เครื่องใช อุปกรณไฟฟาที่ใชกําลังหรือใหกําลังให
ตอสายดินตามขนาด (ตามตารางขางลาง) ทั้งนี้ สายดินตองเปนสายทอนเดียวปราศจากการตอใด ๆ 
ทั้งสิ้น การเดินสายไฟตาง ๆ ตองจัดเดินใหเปนระเบียบ ปลายสายที่เปนฝอยใหใชขั้วสายหรือหาง
ปลา การเดินสายใหถูกตองตามกฎขอบังคับของการไฟฟาฯ ที่รับผิดชอบพื้นที่นั้น ๆ ดวย สายที่
เดินจากตูสวิตซไปยังมอเตอรตองเดินในทอรอยสายไฟฟา สายที่เดินไปบานเปดใหใชสายออน 
และรัดดวยสปริงพลาสติกใหเรียบรอย สายที่ออกจากตูใหใชที่พักสายโดย Terminal Block 
 ตารางขนาดของสายตอลงดิน 
 

พื้นดินหนาตดัของสายไฟฟา
ใชงาน (ตารางมิลลิเมตร) 

กระแสไฟฟา              
(แอมแปร) 

พื้นท่ีหนาตดัของสายดิน
ทองแดง (ตารางมิลลิเมตร) 

1.0 
1.5 
4.0 
16 
25 
50 
70 
120 

10 
13 
27 
70 
96 
150 
188 
268 

2.5 
2.5 
4.0 
6.0 
10 
16 
25 
35 

 
 2.1.8 เคร่ืองสูบน้ํา 
  ผูรับจางตองจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ําซึ่งมีรายละเอียดชนิด ขนาด จํานวน ตลอดจน
คุณลักษณะเฉพาะตามรายการรายละเอียดเฉพาะแหง เครื่องสูบน้ําที่ใชในระบบประปาแบงเปน    
2 ประเภท คือ เครื่องสูบน้ําบาดาล (Submersible Pump) และเครื่องสูบน้ําหอยโขง (Centifugal Pump) 
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รูปท่ี 31 เครื่องสูบน้ําบาดาลซับเมิสซิเบิ้ล (Submersible Pump) 

 
  (1) เคร่ืองสูบน้ําบาดาล มีสวนประกอบดังนี้ 
   (1.1) เครื่องสูบน้ํา 1 ตัว 
   (1.2) มอเตอรไฟฟาขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ํา 1 ตัว 
   (1.3) ตูควบคุมการทํางานของมอเตอรไฟฟา 1 ตู 
   ทั้งนี้ รายละเอียดตาง ๆ ทั้งหมด จะกําหนดไวแลวในรายการรายละเอียด
เฉพาะแหงประกอบแบบแปลนการกอสรางระบบประปา หากผูรับจางถือปฏิบัติแลวไมสามารถ
ดําเนินการไดหรือไมชัดเจน ตองประสานงานกับผูควบคุมงานกอสราง หรือผูวาจางโดยเร็วเพื่อ
พิจารณา 
  (2) เคร่ืองสูบน้ําหอยโขง มีสวนประกอบดังนี้ 
   (2.1) เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง 1 ตัว 
   (2.2) มอเตอรไฟฟาขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ํา 1 ตัว 
   (2.3) ตูควบคุมการทํางานของมอเตอรไฟฟา 1 ตู  
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รูปท่ี 32 เครื่องสูบน้ําแบบหอยโขง 
 
   รายการที่ (2.1) และ (2.2) ตองตอประกอบเปนชุดเดียวกันจากบริษัทผูผลิต 
หากผูรับจางจัดหาแตละสวนและนํามาประกอบเองจะตองแจงใหผูวาจางพิจารณาตรวจสอบ
ความสามารถทํางานได ตรวจสอบความเที่ยงตรงในการติดตั้งและประกอบดวย เปนตน 
   รายละเอียดตางๆ ทั้งหมด กําหนดในรายการรายละเอียดเฉพาะแหงประกอบ
แบบแปลนการกอสรางแลว และใหผูรับจางถือปฏิบัติเชนเดียวกันกับรายการ ขอ 1 
   กอนที่จะจัดหาหรือติดตั้งเครื่องสูบน้ํา ผูรับจางตองสงรูปแบบหรือแคตตาล็อก
เครื่องสูบน้ําที่ตองการใชใหผูวาจางตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะวาตรงตามกําหนดในแบบแปลน
หรือไมกอนการติดตั้ง ทั้งนี้ ผูวาจางสงวนสิทธิ์ในการไมอนุญาตใหใชกอนมีการตรวจสอบ หรือ
หากพิจารณาติดตั้งแลวเครื่องสูบน้ําทํางานไมไดประสิทธิภาพตามที่ระบุไวในแคตตาล็อกหรือ
ตามกําหนดในแบบแปลน ผูรับจางตองดําเนินการแกไขโดยทันที ผูรับจางตองดําเนินการระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องสูบน้ํา ตูควบคุม และคูมือการบํารุงรักษาใหผูวาจางหรือคณะกรรมการ 
บริหารระบบประปาหมูบาน เพื่อใชประโยชนในการบํารุงรักษาตอไปอยางนอยอยางละ 1 ฉบับ 
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รูปท่ี 33 เครื่องสูบน้ําดิบติดตั้งในโรงสูบน้ํา 

 
รูปท่ี 34 เครื่องสูบน้ําดิบติดตั้งอยูบนแพลอย 

 
รูปท่ี 35 เครื่องสูบน้ําดิบติดตั้งในถังกรองใตน้ํา 



มาตรฐานระบบน้ําสะอาด 

102 บทที่ 2   มาตรฐานตัวช้ีวัดการจัดบริการระบบน้ําสะอาด 

 2.1.9 เคร่ืองจายสารละลายคลอรีน 
  (1) ชนิดเครื่องจายสารละลายคลอรีน 
   (1.1) เครื่องจายสารละลายคลอรีนชนิด Gravity สามารถจายน้ํายาไดดวย
ความดันคงที่ลงในถังน้ําใส 
   (1.2) เครื่องจายสารละลายคลอรีนชนิดอัดฉีดเขาเสนทอ 
    อุปกรณและสวนประกอบตางๆ ของเครื่องและตําแหนงการติดตั้ง ให
เปนไปตามรายการรายละเอียดเฉพาะแหง ทั้งนี้ หากแบบแปลนระบุใหติดตั้งแตไมมีรายละเอียด 
ผูรับจางตองประสานงานกับผูวาจาง หรือผูออกแบบ เพื่อขอรายละเอียดตอไป 

 
รูปท่ี 36 ตัวอยางเครื่องและระบบจายสารละลายคลอรีน 

 
  (2) เกณฑประกอบการพิจารณาการเลือกใชเคร่ือง 
   (2.1) มีช้ินสวนเคลื่อนไหวนอยที่สุด 
   (2.2) บํารุงรักษางาย ทําความสะอาดงาย 
   (2.3) อะไหลสามารถหาซื้อไดงาย หรือ จัดทําไดงาย 
   (2.4) มีความแมนยําในการจายน้ํายา 
   (2.5) ลักษณะโครงสรางคงทน แข็งแรง 
   (2.6) มีอุปกรณควบคุมการฉีดจายและใชงานไดงาย 
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   ทั้งนี้ ผูรับจางตองจัดสงแคตตาล็อกของเครื่องใหผูวาจางตรวจสอบพิจารณา
เห็นชอบกอนทําการติดตั้ง 
 2.1.10 เคร่ืองมือประจําการประปา 
  ผูรับจางตองจัดหาเครื่องมือประจําการประปาตามรายการรายละเอียดเฉพาะแหง
ประกอบแบบแปลน และมอบใหคณะกรรมการบริหารกิจการระบบประปาหมูบานผานผูวาจาง
ตามสัญญา ยกเวนแบบแปลนการกอสรางในแตละแหงมิไดระบุใหจัดหา 
 2.1.11 ทรายกรอง 
  ทรายสําหรับใชในการกรองตองมีลักษณะคอนขางกลม มีความแข็งแรง สะอาด 
ปราศจากอินทรียสารและฝุน หากนําไปทดสอบจะตองละลายไมเกินรอยละ 5 โดยน้ําหนัก 
ภายหลังจากการแชในกรดเกลือ (Hydrochloric Acid) เปนเวลา 24 ช่ัวโมง 
  ขนาดของทรายกรองเปนไปดังนี้ 

• Effective Size 0.45 – 0.55 มิลลิเมตร 
• Uniformity Coefficient ไมเกิน 1.8 

  การตรวจสอบคุณภาพของทรายกรองที่จะนํามาใช ใหอยูในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงานกอสราง 
 2.1.12 กรวดกรอง 
  กรวดกรองที่ใชในถังกรองจะตองแข็ง มีลักษณะคอนขางกลม สะอาด ปราศจาก
อินทรียสาร และฝุน หากนําไปทดสอบจะตองละลายไมเกินรอยละ 5 โดยน้ําหนัก ภายหลังจากการ
แชในกรดเกลือ (Hydrochloric Acid) เปนเวลา 24 ช่ัวโมง กรวดกรองจะมีขนาดตางๆ กันตามที่
กําหนดไวในแบบแปลน ดังนั้น ผูรับจางควรจัดกรวดกรองขนาดตาง ๆ ในปริมาณที่มากพอ
สําหรับใสถังกรอง ทั้งนี้ การตรวจสอบคุณภาพของกรวดกรองที่จะนํามาใช ใหอยูในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงานกอสราง 
 2.1.13 ร้ัวและประตูร้ัว 
  การลอมร้ัวบริเวณระบบผลิตน้ําประปา (ถังกรองน้ํา ถังน้ําใส หอถังสูง) ใหดําเนินการ
ตามที่ระบุไวในรายการรายละเอียดเฉพาะแหง หรือแบบแปลน หากกําหนดใหกอสรางผูรับจาง
ตองทาสี (ยกเวนร้ัวลวดหนาม)  
  




