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หมวดที่ 1 
ขอบเขตงานและเงื่อนไขทั่วไป 

 
1. ขอบเขตงาน  
            1.1 ขอบเขตของงานรวมถึงจัดหา ติดตั้ง และทดสอบเครื่อง อุปกรณ์ระบบ ดังแสดงไว้ในแบบและข้อก าหนด

เพื่อให้ได้งานสมบูรณ์และถูกต้อง 
 1.2  ระบบสุขาภิบาลประกอบด้วยรายการดังต่อไปนี้.- 
  - ระบบท่อจ่ายน ้าประปา 
  - ระบบท่อส้วม ท่อน ้าทิ้ง ท่อน ้าทิ้งจากห้องครัว และท่อระบายอากาศ 
  - ระบบท่อระบายน ้าฝน 
  - ระบบบ าบัดน ้าเสีย 
  - ระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า 
  - ระบบน ้าร้อน 
  - ระบบสระว่ายน ้า และสระน ้า 
  - ระบบท่อต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
  - ระบบไฟฟ้าส าหรับงานสุขาภิบาล 
 1.3  ให้ผู้รับจ้างติดต่อประสานงานกับผู้รับจ้างติดตั้งระบบการจัดการพลังงาน (Building Automation System : BAS)  
 
2. มาตรฐาน และเกณฑ์ก าหนดในการปฏิบัติงาน 

2.1 ถ้ามิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น วัสดุ อุปกรณ์ การประกอบและการติดตั้ง ต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์  
ข้อก าหนดมาตรฐานที่ใช้อ้างอิงดังต่อไปนี้ 

      ANSI    -  American National Standard Institute 
       ASPE    -  American Society of Plumbing Engineer 
      ASTM    -  Amercian Society of Testing Materials 

AWWA  - American Water Works Association 
BMA  - Bangkok Metropolitan Authority 

      BS      -  British Standard 
      EIT     -  The Engineering Institute of Thailand 
      FM      -  Factory Mutual 
      MWA    -  Metropolitan Water Work Authority 
      NEC     -  National Electrical Code  
      NEMA    -  National Electrical Manufacturers Association 
      NESC    -  National Electrical Safety Code 
      NFPA    -  National Fire Protection Association 
      TISI    -  Thai Industrial Standard Institute 
      UL      -  Underwriter's Laboratories Inc. 
 UPC  - Uniform Plumbing Code 
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 2.2  สถาบันตรวจสอบ 
 กรณทีีต่้องทดสอบคุณภาพ วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้งาน ให้ทดสอบในสถาบันดังต่อไปนี้.- 
  ก. คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  ข. คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  ค. กรมวิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ง. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี 
  จ. การไฟฟ้าท้องถิ่นที่ก้าหนดหรือการไฟฟ้านครหลวง 
  ฉ. สถาบันอ่ืน ๆ ที่เป็นท่ียอมรับโดยทั่วไปและได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง/เจ้าของโครงการ 
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 หมวดที่ 2 
    วัสดุท่อและอุปกรณ์ประกอบท่อระบบสุขาภิบาล 
 
1.   ระบบประปา 
  
 1.1 ท่อประปาให้ใช้ท่อ Polypropylene Random (PP-R80) ภายใต้มาตรฐาน DIN 8077/78 หรือ ISO 
15874 โดยได้รับการรับรองจากสถาบัน DVGW WRAS หรือ NSF 
  - ข้อต่อ (Fittings) เป็นแบบชนิดเชื่อมต่อด้วยความร้อน หรือ เป็นแบบ Mechanical Coupling และใน
การต่อเข้ากับอุปกรณ์หลักจะตอ้งท าการเชือ่มต่อดว้ยหน้าแปลน โดยเฉพาะวัสดุข้อต่อ ต่าง ๆ จะต้องเป็นวัสดุประเภทเดียวกับ
วัสดุท่อน ้าตามมาตรฐานผู้ผลิต ภายใต้มาตรฐาน DIN 16962-5 
  - การต่อท่อเข้ากับข้อต่อที่เป็นชนิดเกลียวจะต้องพันเกลียวด้วย PTFE (Teflon) Tape เท่านั้น 

  - ข้อต่อ จ้าพวกยูเนี่ยน (Unions) จะต้องมี Rubber "0" Ring Seals ประกอบอยู่ด้วย 
  - ข้อต่อให้ใช้ชนิดเดียวกับท่อ ข้อต่อขนิดเกลียว ต้องเป็นเกลียวโลหะเต็มเกลียว และเป็นทองเหลือง  
              ชุบนเิกิล 
  - วิธีเช่ือมต่อท่อแบบต่างๆ การซ่อมแซมรอยเช่ือมที่ช้ารุดและการยึดแขวนท่อน ้าเป็นไปตามมาตรฐาน    
              ผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด 
  - ต้องมีการรับประกันคุณภาพท่อและข้อต่อ อย่างน้อย 5 ปี โดยบริษัทประกันภัยที่น่าเชื่อถือ 
  - กรณีที่มีการตากแดด หรือโดนแสง UV ให้ปกป้องผิวช้ันนอกตามมาตรฐานของผู้ผลิต 

  
 1.2  ท่อเมนน ้าประปาในแนวดิ่งที่มีขนาดตั้งแต่ 80 มิลลิเมตร ให้ใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสี (ERW Galvanized 

Steel Pipes) ตามมาตรฐาน  ASTM A-53 Grade A Schedule 40 หรือ  BS 1387 Class M, BS EN 10255 
Lining ด้วย PE. 

ข้อต่อ (Fittings) ส าหรับท่อเหล็กอาบสังกะสี (ERW Galvanized Steel Pipes) ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง
ตั้งแต่ขนาด 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) ท าด้วยWrought Carbon and Alloy Steel with Hot-Dip Galvanized ตาม
มาตรฐาน ASTM A234 หรือ ต่อท่อแบบหน้าแปลน (Galvanized Steel Flange Joints) ข้อต่อจะต้องมีการท า PE 
Lining ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
 
1.3 ท่อประปาในส่วนที่ฝังดินให้ใช้ท่อ High Density Polyethylene Pipe (HDPE) ตามมาตรฐาน DIN 
8074 , 8075 หรือมาตรฐาน มอก. 982 -2556 ต่อแบบหน้าแปลน Minimum Class PN. 10 (Rasin Class  
PE 100 ) 
 
1.4 ท่อน ้าประปาที่ติดตั้งภายนอกอาคารที่ฝังดินจากมิเตอร์การประปานครหลวงหรือการประปาส่วนภูมิภาค 
ให้ใช้ท่อ High Density Polyethylene Pipe (HDPE) ตามมาตรฐาน DIN 8074, 8075 หรือมาตรฐาน มอก. 982-
2556 ต่อแบบหน้าแปลน Minimum Class PN. 10 (Rasin Class PE 80 ) 
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 1.5 วาล์วระบบประปา 
  ก. ข้อก าหนดทั่วไป 

- วาล์วท้ังหมดในระบบ จะต้องสามารถทนแรงดันขณะใช้งาน (Working Pressure) ได้
ไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของแรงดันใช้งาน 

  ข. Gate Valve: ใช้ส าหรับเปิด-ปิดน ้า 
- วาล์วขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) และเล็กกว่า ตัววาล์วท าด้วย 

Bronze ชนิด Screw Bonnet, Rising Stem, Solid Wedge ข้อต่อชนิดเกลียว 
- วาล์วขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร (2 ½ นิ้ว) และใหญ่กว่า ตัววาล์วท าด้วย 

Cast Iron ชนิด Bolted Bonnet, Bronze Trimmed, Outside Screw and York, 
Rising Stem, Solid Wedge ข้อต่อชนิดหน้าแปลน 

  ค. Float Valve: ใช้ส าหรับควบคุมการเติมน ้า 
- ตั ว วาล์ วท าด้ วย  Cast Iron เป็ น แ บ บ  Two-Level Remote Float Control, 

Diaphragm Actuated Globe or Angle Valve ข้อต่อชนิดหน้าแปลน 
- วาล์วสามารถเปิดให้น ้าไหลผ่านได้ที่ความดันน ้าต ่ากว่า 1 เมตรน ้า 
- ตัวลูกลอยจะต้องติดตั้งอยู่ในบริเวณน ้านิ่ง หรืออยู่ใน Stilling Well ผู้รับจ้างต้อง

จัดหา และติดตั้ง Stilling Well ใหด้ว้ย 
  ง. Check Valve: ใช้ส าหรับป้องกันน ้าไหลย้อนกลับ 

- Check Valve ใ ห้ ใ ช้ ช นิ ด  Hydraulic Operated Non-Slam Check Valve, 
Double Chamber, Stem และ Seat ท าจาก Stainless Steel ตามมาตรฐาน AISI 
316 พร้อม Buna Resilient Disc 

- วาล์วขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) และเล็กกว่า ตัววาล์วท าด้วย 
Bronze ตามาตรฐาน ASTM B62 ข้อต่อชนิดเกลียว 

- วาล์วขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร (2 ½ นิ้ว) และใหญ่กว่า ตัววาล์วท าด้วย 
Cast Iron ตามาตรฐาน ASTM A536 ข้อต่อชนิดหน้าแปลน 

  จ. Globe Valve: ใช้ส าหรับปรับลดแรงดันเพียงเล็กนอ้ย 
- วาล์วขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) และเล็กกว่า ตัววาล์วท าด้วย 

Bronze ตามมาตรฐาน ASTM B62 ข้อต่อชนิดเกลียว 
- วาล์วขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร (2 ½ นิ้ว) และใหญ่กว่า ตัววาล์วท าด้วย 

Cast Iron ตามมาตรฐาน ASTM A536 ข้อต่อชนิดหน้าแปลน 
  ฉ. Ball Valve: ใช้ส าหรับเปิด-ปิดหรือปรับการไหลของน ้า 

- เป็นแบบ  Ball Pattern, Square Head Type ตัว Ball ท าด้วย  Stainless Steel 
ตามมาตรฐาน AISI 304 

- วาล์วขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) และเล็กกว่า ตัววาล์ว ท าด้วย 
Bronze ข้อต่อชนิดเกลียว 

- วาลว์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว) และใหญ่กว่า ตัววาล์วท าด้วย 
Carbon Steel ข้อต่อชนิดหน้าแปลน 
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ช. Pressure Reducing Valve: ใช้ส าหรับปรับลดแรงดันด้านออกของวาล์วให้คงที่ ไม่ว่าความดัน
ด้านเข้าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 
- เป็นแบบ Globe Pattern, Diaphragm Actuated โดย Pilot Control จะต้องมี  

Screw ส าหรับปรับแรงดันได้ตามต้องการ 
- ท าด้วย Ductile Iron ASTM A536 ข้อต่อชนิดหน้าแปลน บ่าวาล์ว (Seat Ring) และ

เพลาวาล์ว (Stem) ท าด้วย Stainless Steel AISI 316 
ซ. Stop Valve:  ใช้ส าหรับเปิด – ปิดน ้าในการเปลี่ยนหรือซ่อมแซมสุขภัณฑ์ 

- สุขภัณฑ์ที่จะต้องท าการติดตั้ง Stop Valve ไม่ว่าจะแสดงไว้ในแบบหรือไม่ก็ตาม 
ได้แก่ อ้างล้างหน้า  โถส้วม ชนิด Flush Tank  และสายช าระส าหรับโถส้วม 

- วาล์วที่ใช้ต้องมีคุณสมบัติเหมาะสม และสามารถต่อเข้ากับสุขภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี 
- วาล์วเป็นแบบ Angle Valve  ชุบด้วยโครเมี่ยม มีข้อต่อแบบเกลียว 

  ฌ. Hose Bibb (ก๊อกสนาม): ใช้ส าหรับเปิด – ปิดน ้า ที่จุดปลายสุด ของท่อ 
- เป็น  Ball Valve ชนิดมีปลายด้านหนึ่งส าหรับต่อเข้ากับสายยาง 
- ตัวเรือนท าด้วย Bronze ชุบโครเมี่ยม มีข้อต่อแบบเกลียว 

ญ. OS&Y Gate Valve: ใช้ส าหรับเปิด-ปิดน ้า 
ข้อก าหนด และคุณสมบัติ ตามที่ระบุในข้อก าหนดประกอบแบบ มาตรฐานของคุณภาพ วัสดุ
และผลิตภัณฑ์ ระบบป้องกันอัคคีภัย วาล์วระบบป้องกันอัคคีภัย 

 
 1.6 อุปกรณ์อื่นๆ 
  ก. Water Meter: ใช้ส าหรับวัดปริมาณน ้าท่ีไหลผ่าน 

มาตรวัดน ้าที่ติดตั้งเป็นแบบใบพัด (Turbine Type) Multi Jet Magnetic Drive และผ่านการ
ทดสอบความเที่ยงตรงโดยมีหนังสือรับรองจากการประปา สามารถติดตั้งได้ทั้งแนวดิ่งและ
แนวราบโดยไม่เกิดความคลาดเคลื่อน 

  ข. Strainer: ใช้ส าหรับดักผงด้านน ้าเข้าของเครื่องสูบน ้า 
- เป็นแบบ Y-Pattern แผ่นตะแกรงดักผงท าด้วย Stainless Steel สามารถถอดล้างได้

โดยไม่ต้องถอด Strainer ออกจากระบบท่อ 
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) และเล็กกว่า ท าด้วย Bronze ข้อต่อ

ชนดิเกลียว 
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร (2 ½ นิ้ว) และใหญ่กว่า ท าด้วย Cast Iron ข้อ

ต่อชนิดหน้าแปลน แผ่นปิดท ายตะแกรงต้องติดตั้งวาล์วส าหรับระบายตะกอนทิ้ง 
ขนาดไม่เล็กกว่า 15 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) 

- สามารถทนแรงดันขณะใช้งาน (Working Pressure) ได้ไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของ
แรงดันใช้งาน 

 
 
 
 



8 
 

- ขนาดของรูตะแกรงดักผง จะต้องมีขนาดดังนี้ 
                     ขนาด Strainer                   ขนาดรู 
  20 ถึง 50 มิลลิเมตร (3/4 ถึง 2 นิ้ว)  0.75 มิลลิเมตร 
  65 ถึง 150 มิลลิเมตร (2 1/2 ถึง 6 นิ้ว)  1.50 มิลลิเมตร 
  200 ถึง 300 มิลลิเมตร (8 ถึง 12 นิ้ว)  3.00 มิลลิเมตร 
  ใหญ่กว่า 300 มิลลิเมตร (12 นิ้ว)  6.00 มิลลิเมตร 

ค. Automatic Air Vent: ใช้เป็นอุปกรณ์ไล่อากาศอัตโนมัติ ติดตั้งที่จุดสูงสุดของท่อน ้า และใน
ต าแหน่งท่ีอาจมีอากาศสะสมอยู่ในระบบท่อ หรือตามที่ระบุในแบบ 
- เป็นแบบ  Direct Acting Float Type ลูกลอยและส่วนประกอบภายในท าด้วย 

Stainless Steel ส่วน Body และ Cover ท าด้วย Cast Iron ขนาดของท่อต่อเข้า 20 
มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว) 

- สามารถทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 1.5 เท่า ของแรงดันใช้งาน (Working Pressure) 
- จะต้องติดตั้ง Shut-off Valve ทางด้านเข้า ส่วนทางด้านออกจะต้องต่อท่อไปยังจุดรับ

น ้าท้ิง หรือ Floor Drain 
ง. Pressure Gauge: ใช้ส าหรับวัดแรงดันของน ้า 

เป็นแบบ Bourbon ส าหรับวัดความดันของน ้า กรอบท าด้วย Stainless Steel หน้าปัทม์กลม
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4"  มีสเกลบนหน้าปัทม์ไม่น้อยกว่า 2 เท่าของแรงดันใช้งานปกติวัด
ค่าได้เที่ยงตรงแน่นอน คลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 0.5% ของสเกลบนหน้าปัทม์ และมีอุปกรณ์วัด
ค่าที่ถูกต้องได้สเกลอ่านเป็น กิโลปาสคาล หรือ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว มาตรวัดความดันแต่ละชุด
จะต้องมี Shunt Off Needle Valve หรือ Ball Valve และ Snubber Connector 

  จ. ฝาถังเก็บน ้า 
- ฝาถังเก็บน ้าท่ีอยุ่ใต้ถนน เป็นชนิด  Heavy Duty ท าจาก     

   Cast Iron มี Double Seal พร้อมยางรอง   
- ขนาด และรูปแบบตามที่ระบุไว้ในแบบ 

ฉ. ถังเก็บน ้าส าเร็จรูป 
ท าจากไฟเบอร์กลาสเสริมแรง มีความเหมาะสมส าหรับเป็นถังบรรจุน ้าเพื่อการบริโภค ตาม
มาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 435-2548 

ช. ข้อต่ออ่อน ส าหรับเครื่องสูบน ้า 
ท าด้วย EPDM Rubber ชนิด Double Sphere แรงดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของ
แรงดันสูงสุดของเครื่องสูบน ้าหรือของแรงดันในท่อ  ข้อต่อส าหรับข้อต่ออ่อนที่มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) และเล็กกว่า ให้ใช้ข้อต่อชนิดเกลียว ข้อต่ออ่อนที่มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร (2 ½ นิ้ว) และใหญ่กว่า ให้ใช้ข้อต่อชนิดหน้าแปลน 

ซ. ข้อต่ออ่อน ส าหรับจุดที่อาจเกิดการทรุดตัว (Different Settlement) 
ให้ติดตั้งข้อต่ออ่อนไม่ว่าจะแสดงไว้ในแบบหรือไม่ก็ตาม ผิวภายในท าจาก EPDM ภายนอกท า
จาก Neoprene และมี Reinforcing Fabric อยู่ภายใน แรงดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 1.5 เท่า
ของแรงดันในท่อ ข้อต่ออ่อนที่ใช้ต้องสามารถให้ระยะการเคลื่อนตัวในแนวการทรุดตัว (Lateral 
Deflection) ได้ไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร ข้อต่ออ่อนฝังดินให้ใช้ชนิด Underground มีวง
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แหวนเสริมความแข็งแรง (Reinforce Ring) และทนแรงกดทับของดินได้ลึกไม่น้อยกว่า 1 เมตร 
โดยไม่เกิดการเสียรูป ส าหรับระบบท่อน ้าประปาใช้เป็นชนิดสเตนเลสถัก (Stainless Flexible 
Joint) และมี Bellow ภายใน โดยช้ินส่วนที่สัมผัสน ้าทั้งหมดจะต้องเป็น Stainless สามารถรับ
การทรุดตัวได้ไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร ต้องมี Anti Corrosion Tape พันรอบในกรณีที่ติดตั้งใต้
ดิน 
ส่วนท่ีเป็น Wire Braided 

ฌ. น๊อต, สกรู, และแหวน จะต้องท าด้วย Cadmium-Plated Steel 
 น๊อต, สกรู, แหวนจะต้องทาด้วย Stainless Steel กรณีทีต่ิดตั้งใต้ดิน 

  ญ. การทาสีป้องกันการผุกร่อน และรหัสสี 
ท่อประปาทุกชนิด ยกเว้นท่อประปาฝังดิน ให้ทาสีตามที่ระบุใน ข้อก าหนดทั่วไป การทาสี
ป้องกันการผุกร่อน และรหัสสี 

 
 1.7 งานติดตั้งสุขภัณฑ์ 

ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งระบบประปา ส าหรับสุขภัณฑ์ทุกช้ินที่ระบุไว้ในแบบจนสามารถใช้งานได้ดี และ
สมบูรณ์ตามที่ต้องการ 

 
 1.8 งานป้องกันไฟลาม 

- ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟลาม ส าหรับทุกช่องเปิดของท่อซึ่งผ่านผนังป้องกันไฟ 
และพื้นทุกช้ัน 

- คุณสมบัติ และการติดตั้งเป็นไปตามแบบ และ ข้อก าหนดทั่วไป การป้องกันไฟและควันลาม 
 
2. ระบบน ้าเสีย 
 
 2.1 ท่อระบายน ้าโสโครก ท่อน ้าท้ิง และท่อระบายอากาศ (Soil, Waste and Vent Pipe) 
  

-  ท่อน ้าโสโครก, ท่อน ้าทิ้งและท่อระบายอากาศ ให้ใช้ท่อ Polyvinyl Chloride Pipe (PVC 
Pipe) ตาม มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ มอก. 17-2532 Class 8.5 

-  ข้อต่อ (Fittings) ส าหรับใช้กับท่อ PVC เป็นแบบ Injection Molded ชนิดหนา ใช้กับท่อ PVC 
โดยเฉพาะวัสดุข้อต่อ ต่าง ๆ จะต้องเป็นวัสดุประเภทเดียวกับวัสดุท่อน ้า 

-  การต่อท่อเข้ากับข้อต่อที่เป็นชนิดเกลียวจะต้องพันเกลียวด้วย PTFE (Teflon) Tape เท่านั้น 
-  ข้อต่อจ้าพวกยูเนี่ยน (Unions) จะต้องมี Rubber "O" Ring Seals ประกอบอยู่ด้วย 
-  ข้อต่อชนิดที่ไม่มีเกลียว แต่เป็นการต่อสวมเข้ากับท่อโดยปลายท่อที่จะสวมใส่จะต้องท าความ

สะอาดและ ขัดให้ผิวหน้าหยาบเสียก่อนแล้วทาด้วยน ้ายาทาท่อพีวีซี ตามค าแนะน าของผู้ผลิต
แล้วจึงต่อท่อเข้าและกด ให้แน่นรอจนกว่าน ้ายาจะแข็งตัวจึงปล่อยมือ 
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2.2 ท่อน ้าท้ิงจากครัว (Kitchen Waste Pipe)  
- ท่อน ้าทิ้งจากห้องครัวใช้เป็นท่อ พีพี (Poly Propylene Pipe) class B ( 6 bar) ส าหรับใช้เป็น

ท่อน ้าทิ้ง ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน BS 4991 ข้อต่อ (Fitting) ส าหรับท่อ พีพี (Poly Propylene 
Pipe) การต่อท่อแบบ Mechanical Joint หรือตามค าแนะน าของผู้ผลิต โดยท่อและข้อต่อต้อง
ผลิตจากโรงงานเดียวกัน โดยใช้ทั้งท่อในแนวนอนและแนวดิ่งภายในอาคาร 

 
2.3 อุปกรณ์ประกอบท่อระบายน ้าเสีย 

  ก. Clean Out: ใช้ส าหรับท าความสะอาดท่อ 
ช่องส าหรับท าความสะอาดท่อตัวเรือนท าด้วยเหล็กหล่อ (Cast Iron) มีฝาปิดทึบแบบเกลียวท า
ด้วยทองเหลืองขัดมันหรือทองเหลืองชุบโครเมี่ยม ฝาปิดส าหรับช่องท าความสะอาดท่อจะต้องมี 
2 รูตื้นๆ แบบไม่ทะลุหรือแบบสี่เหลี่ยมนูนไว้ส าหรับใช้ในการใช้เครื่องมือเปิด-ปิดฝาหรือขันสกรู
ได้ ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศที่มีคุณภาพการใช้ งานเทียบเท่ากับที่ระบุไว้ในแบบ
รายละเอียด 

  ข. Floor Clean Out: ใช้ส าหรับท าความสะอาดท่อจากพ้ืน 
ช่องส าหรับท าความสะอาดท่อตวัเรือนท าด้วยเหล็กหล่อ (Cast-Iron) มีฝาปิดทึบแบบเกลียว ท า
ด้วยทองเหลืองชุบโครเมี่ยม ฝาปิดช่องส าหรับท าความสะอาดท่อจะต้องได้รับการอนุมัติจาก
ผู้ออกแบบหรือผู้ควบคุมงานก่อนการติดตั้ง ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศที่มีคุณภาพการใช้
งานเทียบเท่ากับที่ระบุไว้ในแบบรายละเอียด 

  ค. Floor Drain: ใช้ส าหรับระบายน ้าที่พ้ืน 
ท าด้วยเหล็กหล่อพร้อมตะแกรงปิด  และจะต้องมีทีส าหรับดักกลิ่น (Aluminium Bell Trap) 
ในตัวตระแกรงปิดท าด้วยทองเหลืองชุบโครเมี่ยมสามารถเปิดท าความสะอาดได้ง่าย ส่วนภายใน
มีตระแกรงดักผง (Cast-Brass Strainer) ฝาปิดช่องส าหรับระบายน ้าที่พื้นจะต้องได้รับการ
อนุมัติจากออกแบบหรือผู้ควบคุมงานก่อนการติดตั้ง 

 ฉ. ข้อต่ออ่อน ส าหรับจุดที่อาจเกิดการทรุดตัว (Different Settlement) 
ให้ติดตั้งข้อต่ออ่อนไม่ว่าจะแสดงไว้ในแบบหรือไม่ก็ตาม ผิวภายในท าจาก EPDM ภายนอกท า
จาก Neoprene และมี Reinforcing Fabric อยู่ภายใน แรงดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 1.5 เท่า
ของแรงดันในท่อ ข้อต่ออ่อนที่ใช้ต้องสามารถให้ระยะการเคลื่อนตัวในแนวการทรุดตัว (Lateral 
Deflection) ได้ไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร ข้อต่ออ่อนฝังดินให้ใช้ชนิด Underground มีวง
แหวนเสริมความแข็งแรง (Reinforce Ring) และทนแรงกดทับของดินได้ลึกไม่น้อยกว่า 1 เมตร 
โดยไม่เกิดการเสียรูป 

   
2.4 งานติดตั้งสุขภัณฑ์ 

ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งระบบท่อระบายน ้าเสีย  ส าหรับสุขภัณฑ์ทุกช้ินตามที่ระบุไว้ในแบบ จนสามารถใช้
งานได้ดี และสมบูรณ์ตามที่ต้องการ 
 

2.5 น๊อต, สกรู, และแหวน จะต้องท าด้วย Cadmium-Plated Steel 
น๊อต, สกรู, แหวนจะต้องทาด้วย Stainless Steel กรณีทีต่ิดตั้งใต้ดิน 
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 2.6 งานทาสีป้องกันผุกร่อนและรหัสสี 

ท่อระบายน ้าเสียทุกชนิด ให้ทาสีตามที่ระบุในข้อก าหนดทั่วไป การทาสีป้องกันการผุกร่อน และรหัสสี 

 2.7 งานป้องกันไฟลาม 
-  ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟลาม  ส าหรับทุกช่องเปิดของท่อซึ่งผ่านผนังป้องกันไฟ  

และพื้นทุกช้ัน 
-  คุณสมบัติ และการติดตั้งเป็นไปตามแบบ และ ข้อก าหนดทั่วไป  การป้องกันไฟ และควันลาม 

 
3. ท่อน ้าร้อน 
 -   ท่อน ้าร้อนให้ใช้ท่อ Polypropylene Random (PP-R80) รุน SDR 6 PN 20 ภายใต้มาตรฐาน DIN 
8077/78 หรือ ISO 15874 โดยได้รับการรับรองจากสถาบัน DVGW หรือ NSF หรือ WRAS 
ข้อต่อให้ใช้ชนิดเดียวกันกับทอ ข้อต่อชนิดเกลียว ต้องเป็นเกลียวโลหะเต็มเกลียว และเป็นทองเหลืองชุบนิเกิล 
 -  การป้องกันการกัดกร่อนทั้งภายในและภายนอก ส าหรับการต่อท่อแบบเช่ือมด้วยไฟฟ้าหรือเช่ือมแบบหน้า
แปลนจะต้องเคาะตะกรันเชื่อมออก ท าความสะอาดและทาด้วยสี Zinc-Rich 2 ช้ัน 
 - หน้าแปลน (Galvanized Steel Flanges) ที่น ามาใช้งานจะต้องเลือกให้เหมาะสมและทนแรงดันใช้งานได้ 
สูงสุดของระบบ 
 -  ตะเข็บรอยเช่ือมจะต้องทนแรงดันใช้งานได้ไม่ต ่ากว่า 1,030 กิโลปาสคาล (150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) 
 - น๊อต สกรู และแหวน จะต้องท าด้วยCadmium-Plated Steel 
 - ข้อต่อระหว่างท่อทองแดง (Copper Tube) และท่อเหล็กอาบสังกะสี (Galvanized Steel Pipe) จะต้อง
เป็นแบบ Bronze Union 
 - ฉนวนหุ้มท่อน ้าร้อน (Insulation of Hot Water Pipes) 
ก่อนการหุ้มฉนวนท่อน ้าจะต้องผ่านการทดสอบแรงดันตามข้อก้าหนดเป็นที่เรียบร้อย จึงจะสามารถท าการหุ้มฉนวนได้ ฉนวน
เป็นแบบผ่าเข้ารูปท าด้วยFibreglass มีความหนาแน่น 56 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (3.5 ปอนด์ต่อลูกบาศก์ฟุต) มีเปลือก
ภายนอกเป็น Aluminium Foil ที่ทนทานต่อไฟไหม้ 
ความหนาของฉนวนหุ้มท่อ เป็นดังนี ้
    ขนาดท่อ        ความหนาฉนวน 
              มิลลิเมตร (นิ้ว)        มิลลิเมตร (นิ้ว) 
   ขนาดท่อเล็กจนถึง 40 มิลลิเมตร (1 1/2 น้ิว)           25 มิลลิเมตร (1 น้ิว) 
  ขนาดท่อ 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) และใหญ่กว่า         40 มิลลิเมตร (1 1/2 น้ิว) 
 
 - ฉนวนหุ้มท่อน ้าร้อนท่ีฝังอยู่ในก าแพง, หรือผนัง, ให้หุ้มด้วยฉนวน Closed Cell Foamed Plastic มีความ 
หนา 10 มิลลิเมตร (3/8 น้ิว) 
 - ท่อน ้าร้อนทุกท่อท่ีติดตั้งปรากฏแก่สายตา หรือติดตั้งเดินอยู่บนช้ันดาดฟ้าของอาคารจะต้องหุ้มฉนวนด้วย 
Closed Cell Foamed Plastic ที่มีความหนา 40 มิลลิเมตร (1 1/2 นิ้ว) และห่อหุ้มทับด้วย Aluminium Jacket ที่มีความ
หนา 0.6 มิลลิเมตรอีกช้ันหนึ่ง 
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4. ท่อระบายน ้าฝน 
 
 4.1 ท่อระบายน ้าฝน 
  - ท่อระบายน ้าฝน ที่ติดตั้งที่อาคาร ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร (4 น้ิว) และเล็กกว่า ให้ใช้
ท่อเหล็กอาบสังกะสี (Galvanized Steel Pipes) ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่  มอก. 277-2532 Class B 
(Medium Weight) หรือตามมาตรฐาน BS-1387 ต่อข้อต่อ (Fittings) แบบเกลียวส าหรับท่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 
มิลลิเมตร (4 น้ิว) และเล็กกว่า 

- ข้อต่อ (Fittings) ส าหรับท่อเหล็กอาบสังกะสี (Galvanized Steel Pipes) ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) และเล็กกว่า ท าด้วยเหล็กหล่อเหนียวอาบสังกะสี (Galvanized Malleable Cast-Iron), 
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ มอก. 249-2520 หรือตามมาตรฐาน ASTM A 120-73 ต่อข้อ ต่อแบบ
เกลียว 

- ท่อระบายน ้าฝน ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) ให้ใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสี 
(ERW Galvanized Steel Pipes) ตามมาตรฐาน ASTM A-53 Grade A Schedule 40 

- ข้อต่อ (Fittings) ส าหรับท่อเหล็กอาบสังกะสี (ERW Galvanized Steel Pipes) ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง
ใหญ่ กว่า 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) ท าด้วยWrough Carbon and Alloy Steel with Hot-Dip Galvanized ตาม 
มาตรฐาน ASTM A234 และต่อท่อแบบหน้าแปลน (Galvanized Steel Flange Joints) หรือการต่อท่อ แบบเช่ือม
ไฟฟ้า (Welded Joints) 

- การป้องกันการกัดกร่อนทั้งภายในและภายนอก ส าหรับการต่อท่อแบบเช่ือมด้วยไฟฟ้า หรือเชื่อมแบบ 
หน้าแปลนจะต้องเคาะตะกรันเชื่อมออก ท าความสะอาด และทาด้วยสี Zinc-Rich 2 ช้ัน 

- หน้าแปลน (Galvanized Steel Flanges) ทีน่ ามาใช้งานจะต้องเลือกให้เหมาะสม และทนแรงดันใช้งาน
ได้ สูงสุดของระบบ 

   
 4.2 วาล์วระบบระบายน ้าฝน 
  ก. Gate Valve: ใช้ส าหรับเปิด-ปิดน ้า 
   ท าด้วย Cast Iron ข้อต่อชนิดหน้าแปลน 
  ข. Check Valve: ใช้ส าหรับป้องกันน ้าไหลย้อนกลับ 

- ท าด้วย Cast Iron ข้อต่อชนิดหน้าแปลน 
- เป็นชนิด Swing Type, Two-piece Hinge and Accessible Disc Cover 
- การท างานของวาล์วต้องไม่เกิดเสียงดังและการสั่นสะเทือน 

 
 4.3 อุปกรณ์ประกอบการระบายน ้าฝน 
  ก. Roof Drain: ใช้ส าหรับระบายน ้าจากหลังคา 

ช่องระบายน ้าฝน ตัวเรือนท าด้วยเหล็กหล่อ (Cast-Iron) มีปีกโดยรอบป้องกันน ้ารั่วจากพื้น มี
ช่องระบายน ้าฝนท าด้วยเหล็กหล่อ (Cast-Iron) และจะต้องท าการติดตั้งให้เรียบร้อยและได้
ระดับถูกต้องก่อนการเทคอนกรีต ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศท่ีมีคุณภาพการใช้งานเทียบเท่า
กับท่ีระบุไว้ในแบบรายละเอียด 
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ข. Floor Drain: ท าด้วยเหล็กหล่อพร้อมตะแกรงปิด ตัวตะแกรงปิดท าด้วยทองเหลืองชุบโคมเมี่ยม 
สามารถเปิดท าความสะอาดได้ง่าย ส่วนภายในมีตระแกรงดักผง (Cast-Brass Strainer) 

  ค. Clean Out: ใช้ส าหรับท าความสะอาดท่อ 
ช่องส าหรับท าความสะอาดท่อตัวเรือนท าด้วยเหล็กหล่อ (Cast Iron) มีฝาปิดทึบแบบเกลียวท า
ด้วยทองเหลืองขัดมันหรือทองเหลืองชุบโครเมี่ยม ฝาปิดส าหรับช่องท าความสะอาดท่อจะต้องมี 
2 รูตื้นๆ แบบไม่ทะลุหรือแบบสี่เหลี่ยมนูนไว้ส าหรับใช้ในการใช้เครื่องมือเปิด-ปิดฝาหรือขันสกรู
ได้ ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศที่มีคุณภาพการใช้งานเทียบเท่ากับที่ระบุไว้ในแบบ
รายละเอียด 

ง.   น๊อต, สกรู, และแหวน จะต้องท าด้วยCadmium-Plated Steel 
ค. ข้อต่ออ่อน ส าหรับจุดที่อาจเกิดการทรุดตัว (Different Settlement) 

ให้ติดตั้งข้อต่ออ่อนไม่ว่าจะแสดงไว้ในแบบหรือไม่ก็ตาม ผิวภายในท าจาก EPDM ภายนอกท า
จาก Neoprene และมี Reinforcing Fabric อยู่ภายใน แรงดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 1.5 เท่า
ของแรงดันในท่อ ข้อต่ออ่อนที่ใช้ต้องสามารถให้ระยะการเคลื่อนตัวในแนวการทรุดตัว (Lateral 
Deflection) ได้ไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร ข้อต่ออ่อนฝังดินให้ใช้ชนิด Underground มีวง
แหวนเสริมความแข็งแรง (Reinforce Ring) และทนแรงกดทับของดินได้ลึกไม่น้อยกว่า 1 เมตร 
โดยไม่เกิดการเสียรูป 

 
4.4 อุปกรณ์อื่นๆ 
 ก. ฝาบ่อหน่วงน ้า 

- ฝาบ่อที่ติดตั้งบนถนนเป็นชนิด Heavy Duty ท าจาก Carbon Steel มี Double Seal พร้อม
   ยางรอง 

- ขนาดและรูปแบบตามที่ระบุไว้ในแบบ 

4.5 งานทาสีป้องกันการผุกร่อนและรหัสสี 
  ท่อระบายน ้าฝนทุกชนิดใหท้าสีตามที่ระบุใน ข้อก าหนดทั่วไป การทาสีป้องกันการผุกร่อนและรหัสสี 
 
4.6 งานป้องกันไฟลาม 

- ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟลาม ส าหรับทุกช่องเปิดของท่อซึ่งผ่านผนังป้องกันไฟ 
และพื้นทุกช้ัน 

- คุณสมบัติ และการติดตั้งเป็นไปตามแบบ และ ข้อก าหนดทั่วไป การป้องกันไฟและควันลาม 
 
5. ท่อรดน ้าต้นไม้  
  - ท่อรดน ้าต้นไม้ (Irrigation Pipes) ให้ใช้เป็นท่อ High Density Polyethylene Pipe (HDPE) ตามมาตร-

ฐาน DIN 8074, 8075, Class PN. 6 
 - ข้อต่อ (Fittings) ส าหรับใช้กับท่อ HDPE ให้ใช้เป็นข้อต่อชนิด HDPE ตามมาตรฐาน DIN 8074, 8075, 

Class PN. 6 
 - ท่อและข้อต่อที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) และเล็กกว่า ให้ต่อด้วยข้อต่อชนิดเกลียว 
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 - ท่อและข้อต่อท่ีมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) ให้ต่อด้วยวิธี Butt Welding และ 
ต้องสามารถทนแรงดันน ้าได้ไม่ต ่ากว่า 690 กิโลปาสคาล (100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) 

 
6. ท่อระบายน ้ารอบอาคาร 
 - ท่อระบายน ้ารอบอาคาร และต่ออยู่ระหว่างบ่อพัก ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า 300 มิลลิเมตร (12 

นิ้ว) ให้ ใช้เป็นท่อซีเมนต์ใยหิน (Asbestos Cement Pipe) ชนิดระบายน ้าตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ 
622- 2529 Class SDP 2 

 - ท่อระบายน ้ารอบอาคาร ท่ีมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับ 300 มิลลิเมตร (12 นิ้ว) และใหญ่กว่าให้ใช้เป็น
ท่อ คอนกรีตเสริมเหล็ก ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ มอก. 128-2523 ประเภท ค.ส.ล.2. 

 
7. ท่อระบายน ้าท้ิงจากห้องเคร่ืองระบบปรับอากาศ  
 -  ท่อระบายน ้าทิ้งจากห้องเครื่องระบบปรับอากาศ ให้ใช้ท่อ Polyvinyl Chloride Pipe (PVC Pipe) ตาม 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ มอก. 17-2532 Class 8.5   โดยท่อที่ติดตั้งในแนวนอน ต้องหุ้มท่อด้วยฉนวนชนิด 
Closed cell foamed plastic insulation ความหนา ½ นิ้ว และพันทับด้วย PVC Tape อีกช้ันหนึ่งส าหรับท่อส่วนท่ีประกฎ
แก่สายตา  

-  ข้อต่อ (Fittings) ส าหรับใช้กับท่อ PVC เป็นแบบ Injection Molded ชนิดหนา ใช้กับท่อ PVC   
 โดยเฉพาะวัสดุข้อต่อ ต่าง ๆ จะต้องเป็นวัสดุประเภทเดียวกับวัสดุท่อน ้า 
-  การต่อท่อเข้ากับข้อต่อท่ีเป็นชนิดเกลียวจะต้องพันเกลียวด้วย PTFE (Teflon) Tape เท่านั้น 
-  ข้อต่อจ้าพวกยูเนี่ยน (Unions) จะต้องมี Rubber "O" Ring Seals ประกอบอยู่ด้วย 
-  ข้อต่อชนิดที่ไม่มีเกลียว แต่เป็นการต่อสวมเข้ากับท่อโดยปลายท่อที่จะสวมใส่จะต้องท าความสะอาด  
และ ขัดให้ผิวหน้าหยาบเสียก่อนแล้วทาด้วยน ้ายาทาท่อพีวีซี ตามค าแนะน าของผู้ผลิตแล้วจึงต่อท่อเข้าและกด ให้
แน่นรอจนกว่าน ้ายาจะแข็งตัวจึงปล่อยมือ 

 
ผู้รับจ้างจะต้องใช้ช่างฝีมือดี ซึ่งช านาญงานโดยเฉพาะในแต่ละประเภท มาปฏิบัติงานติดตั้งระบบท่อ 

เครื่องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ และจะต้องควบคมุการติดตั้ง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ 
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Nominal Pipe Size Schedule 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REMARK: 
**** = NO REFERENCE STANDARD 
REFERENCE STANDARD 
(1) TIS. 17-2532 
(2) DIN 8074, 8075 ISO R161 
(3) TIS. 910-2532 
(4) DIN 8078 
(5) DIN 8077-8078 
(6) TIS. 533-2530 
(7) TIS. 277-2532 
(8) ASTM B819, B88 , BS EN 737-3 : 2000 
 

 



16 
 

หมวดที่ 3 
         ระบบบ าบัดน ้าเสยี 
 
1. อุปกรณ์ระบบบ าบัดน ้าเสีย 
 
 1.1 ท่อระบบบ าบัดน ้าเสีย 

ก. ท่อน ้าเสีย (Soil and Waste Pipe) ได้แก่ ท่อที่ใช้ในการล าเลียง น ้าเสียหรือกากของเสีย ในบ่อ
บ าบัดน ้าเสีย 

   ให้ใช้ท่อ Polyvinyl Cloride (PVC) Clas 8.5 ตามมาตรฐาน มอก. 17-2535 
ข.  ท่ออากาศ (Vent and Air Pipe) ได้แก่ท่อที่ใช้ระบายอากาศ ภายในบ่อบ าบัดน ้าเสีย และท่อที่

ใช้ในการเติมอากาศให้กับระบบบ าบัดน ้าเสีย 
   ให้ใช้ท่อ Polyvinyl Cloride (PVC) Clas 8.5 ตามมาตรฐาน มอก. 17-2535 

ค. ข้อต่ออ่อน (Flexible Connector) 
- เป็นชนิด Flexible Rubber Joint 
- ข้อต่ออ่อนที่ ใช้ต้องสามารถให้ระยะการเคลื่อนตัวในแนวการทรุดตัว  (Axial 

Movement) ได้ไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร ข้อต่ออ่อนฝังดินให้ใช้ชนิด Underground 
มีวงแหวนเสริมความแข็งแรง (Reinforce Ring) และทนแรงกดทับของดินได้ลึกไม่
น้อยกว่า 1 เมตร โดยไม่เกิดการเสียรูป 

 
 1.2 วาล์วระบบบ าบัดน ้าเสีย 

ก. Gate Valve:  ใช้ส าหรับ เปิด-ปิดน ้า 
ตัววาล์วท าด้วย  Cast Iron  ข้อต่อชนิดหน้าแปลน เหมาะส าหรับการใช้งานในระบบน ้าเสีย 

ข. Check Valve:  ใช้ส าหรับป้องกันน ้าไหลย้อนกลับ 
- เป็นชนิด  Swing Type , Two-Piece Hinge and Accessible Disc Cover  การ

ท างานของวาล์วต้องไม่เกิดเสียงดัง 
- ตัววาล์วท าด้วย  Cast Iron ข้อต่อชนิดหน้าแปลน 

 
1.3 เครื่องสูบน ้าเสีย เครื่องเติมอากาศ และอุปกรณ์ประกอบ 

ก. เครื่องสูบน ้าเสีย 
- รายละเอียดทั่วไป (General) 

• เป็นเครื่องสูบน ้าใต้น ้า ติดตั้งในบ่อน ้าเสีย (Sewage Sump) ออกแบบเหมาะส าหรับ
สูบน ้าเสียโดยเฉพาะขับเคลื่อนดว้ยมอเตอร์ไฟฟ้า ชนิดแช่อยู่ในน ้าได้ตลอดเวลา ขนาด
มอเตอร์มีสมรรถนะตามที่ระบุไว้ในแบบ ความเป็นฉนวนมีคุณสมบัติไม่ต ่ากว่า  Class  
F  (ฉนวนของขดลวดทนอุณหภูมิได้ถึง 120*C) ใช้กับระบบไฟฟ้า 380 โวลท์ 3 เฟส 
50 เฮิทซ์ ส่วนของมอเตอร์จะต้องประกอบเป็นหน่วยเดียวกันกับเครื่องสูบน ้า โดยมี
อุปกรณ์ป้องกัน การรั่วซึมของน ้าที่จะผ่านเข้ามอเตอร์คือ Oil Chamber กับ Silicon 
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Carbide Mechanical Seal ใบ พั ด  (Impeller) แล ะ  Suction  Cover จะต้ อ ง
ออกแบบให้สามารถตัดขยะต่างๆ ได้ 

• อัตราการสูบน ้า (Flow Rate and Head) ให้เป็นไปตามแบบและรายการพร้อมด้วย
อุปกรณ์พิเศษ เพื่อติดตั้งหรือยกเครื่องสูบน ้าขึ้นจากบ่อ โดยไม่ต้องถอดหรือประกอบ
ท่อส่งน ้า (Guide Rail Fitting & Duck Foot Bend) 

- ลักษณะโครงสร้างของเครื่องสูบน ้าเสีย (Structure of Pump) 
• ใบพัด (Impeller) 

ใบพัด (Impeller) เป็นแบบ  Non-Clog Type ท าด้วย Gray Iron Castingใบพัด
จะต้องได้รับการถ่วงสมดุลย์ทั้งทางด้านสถิตย์ศาสตร์และจลศาสตรท์ี่ปลายใบพัดติดตัง้
ใบ มี ด ท า ด้ ว ย  Tungsten Carbide ส า ห รั บ ตั ด ข ย ะ ต่ า งๆ  (Statically and 
Dynamically Balance) มาจากโรงงานผู้ผลิต 

• Suction Cover 
 Suction Cover ท าด้วย Gray Iron Casting 
• Mechanical Seal 

Mechanical Seal ท าด้วย Silicon Cabride หล่อลื่นด้วย Turbine Oil ภายใน Oil 
Chamber 

• เพลา (Shaft) 
 เพลา (Shaft) จะต้องเป็นเพลาเดียวยาวตลอด ท าด้วย Stainless Steel 
• ลูกปืน (Bearing) 
 ลูกปืน (Bearing) เป็นชนิด Ball Bearing 
• มอเตอร์ (Motor) 

มอเตอร์ (Motor) จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันความร้อน (Overheat) ด้วย Motor 
Protection (Built-In Thermal Protection) ชนิดสามารถหยุดการท างานของ
มอเตอร์ได้เมื่อมอเตอร์มีความร้อนสูง และเมื่อมอเตอร์เย็นลงจะสามารถ Reset ได้
เอง 

• สกรู (Screw) 
 สกรู (Screw) ทุกตัวต้องเป็น Stainless Steel 

- อุปกรณ์ประกอบ (Accessories) 
• Duck Foot Bend ท าด้วย Gray Iron Casting พร้อมด้วย Discharge Flange มี  

Anchor Bolts, น๊อตและสกรูท าด้วย Stainless Steel 
• Quick Connector ท าด้วย  Gray Iron Casting ยึดติดกับ  Discharge Bore ของ

ตัวเครื่องสูบน ้าใช้ส าหรับเกาะยึด Duck Foot Bend 
• Guide Rail Fittings ประกอบด้วย Guide Rail ซึ่งท าด้วยท่อเหล็กอาบสังกะสี หรือ

วัสดุอื่นที่ไม่เป็นสนิมเมื่อแช่อยู่ ในน ้า  Upper Guide Holder ท าด้วย Gray Iron 
Casting ส าหรับยึด Guide Rail 

• โซ่ (Lifting Chain) ท าด้วย Stainless Steel ชุบ Galvanized ความยาวไม่น้อยกว่า 
6 เมตร 
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ข. เครื่องเป่าอากาศ (Blower) 
- รายละเอียดทั่วไป (General) 

• เครื่องเป่าอากาศเป็นแบบ Lobe Type ติดตั้งอยู่บนอุปกรณ์ป้องกันการสั่นสะเทือน
บนฐาน คอนกรีต อุปกรณ์ป้องกันการสั่นสะเทือนจะต้องเลือกและติดตั้งตาม
ค าแนะน าของผู้ผลิต เพื่อไม่ ให้เกิดเสียงดังและการสั่นสะเทือนไม่รบกวนหรือ
ถ่ายทอดไปยังโครงสร้างของอาคารได้ 

-  ลักษณะโครงสร้างของเครื่องสูบน ้าเสีย (Structure of Pump) 
•   ใบพัด (Impeller) 

ใบพัด (Impellers) จะต้องถูกผลิตออกมาอย่างปราณีตท าด้วยCast-Iron มีรูปร่างเป็น
แบบ Involute Shape และยึดติดอย่างถาวรกับแกนเพลา (Steel Shafts) และได้รับ
การปรับศูนย์ สมดุลย์ (Dyna-mically Balanced) มาแล้วเพื่อให้การใช้งานเกิดเสียงดัง
น้อยที่สุดและการสั่น สะเทือนน้อยที่สุด 

•     หัวครอบ (Head Plates) 
หัวครอบ (Head Plates) ท าด้วยCast-Iron ผิวภายในเรียบ เพื่อให้การท างานเที่ยงตรง 
แน่นอน การสอดใส่ Bearing เข้ากับ Head Plate ให้ใช้เครื่องจักรเพื่อจะได้ต าแหน่ง
ของ Bearing ที่ แน่นอนเที่ยงตรง 

•      ตวัเรือนของใบพัด (Impellers Cases) 
ท าด้วยCast-Iron และมีสันครีบที่หนาเพื่อป้องกันการบิดงอ หรือเสียรูปได้ 

•      ลูกปืน (Bearing) 
       Bearing ของ Blower Shafts เป็นแบบ Ball Bearing หรือ Roller Bearing, Blower         

  ทุกชุดจะต้องมี Thrust Control เพื่อให้ต าแหน่งของ Impeller ซึ่งอยู่ใน Head Plates   
  มีต าแหน่งที่แน่นอน 

•     Blower จะถูกขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ผ่านสายพานรูปตัววี (V-Belt Drive) หรือถูก
ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์โดยตรง มอเตอร์เป็นชนิดปกปิดมิดชิด (Totally Enclosed Fan 
Cooled Type) Class F Insulation อัตราก้าลังของมอเตอร์จะต้องไม่น้อยกว่า 1.15 
เท่าของอัตราก้าลังสูงสุดที่ต้องการ มอเตอร์ทุกตัวจะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันการเสียหาย
อยู่ภายในตัวมอเตอร์ (Built-In Motor Protection Devices) 

 
2 ระบบบ าบัดน ้าเสียส าเร็จรูป 

2.1 ความต้องการทั่วไป 
 อุปกรณ์ระบบบ าบัดน ้าเสียที่ก าหนด เป็นแนวทางเบื้องต้นเท่านั้น ถ้าผู้รับจ้างมีความประสงค์ที่จะเสนอ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่เทียบเท่า ผู้รับจ้างต้องเสนอเอกสารเทียบเท่าพร้อมข้อมูลต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

ก. รายละเอียดการท างานของอุปกรณ์ ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ รายละเอียดข้อก าหนดของ
อุปกรณ์และรูปแบบของอุปกรณ์ 

ข. ข้อดีและข้อได้เปรียบต่างๆ ของอุปกรณ์ที่เสนอเทียบเท่า ในด้านราคา การใช้งาน และการ
บ ารุงรักษา 

  ค. หลักฐานต่างๆ ที่แสดงว่า อุปกรณ์ที่เสนอ ถูกต้องตามข้อก าหนด 
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 2.2 Grease Trap 
   ใช้ส าหรับดักไขมัน ติดตั้งใต้อ่างล้าง ท าจากไฟเบอร์กลาสเสริมแรง (FRP) ประกอบด้วยตะแกรงดักเศษ

อาหาร ท าด้วย Stainless Steel สามารถยกขึ้นมาเพื่อทิ้งเศษอาหารออกจากตะแกรง และท าความสะอาดได้
โดยง่าย ท่อระบายไขมันให้ใช้ท่อที่มีความยืดหยุ่น เพื่อสะดวกต่อการบ ารุงรักษา 

 
  2.3 ถังบ าบัดน ้าเสียส าเร็จรูป 

ก. เป็นระบบบ าบัดน ้าเสียที่ส าเร็จจากผู้ผลิต รับน ้าเสียจากส้วม (Soil) น ้าทิ้ง (Waste) และน ้าเสีย
จากครัว (Kitchen Waste) ที่ผ่านการดักไขมันแล้ว 

ข. ตัวถังระบบบ าบัดน ้าเสียส าเร็จรูปและแผงกั้นภายในถัง ผลิตจากไฟเบอร์กลาสเสริมแรง (FRP) 
ชนิดฝังดิน 

ค. ท่อน ้าเสียและท่ออากาศในระบบบ าบัดน ้าเสีย ให้ใช้ท่อ Polyvinyl Chloride Pipe (PVC Pipe) 
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม ที ่มอก. 17-2535 Class 8.5 
ท่อน ้าเข้า และออกจากถังจะต้องมีข้อต่ออ่อน (Flexible Connection) เพื่อกันการช ารุดของ
ท่อเนื่องจากการทรุดตัวของดิน 

  ง. ฝาถัง ให้ท าจากวัสดุที่ไม่เกิดสนิม ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี 
จ. การติดตั้งถังบ าบัดน ้าเสียส าเร็จรูป จะต้องวางบนคอนกรีตเสริมเหล็ก และมีเสาเข็มรับในกรณี

จ าเป็น หลังจากวางถังเรียบร้อยแล้วจะต้องใส่ทรายหยาบรอบถังตามรายละเอียดการติดตั้งที่
ผู้ผลิตแนะน าไว้อย่างเคร่งครัด 

ฉ. เมื่อติดตั้งถังบ าบัดน ้าเสียส าเร็จรปูเสร็จแลว้ ถ้าหากน ้าที่ผ่านการบ าบัดแล้ว ไม่สามารถไหลไปยัง
ท่อระบายน ้าสาธารณะได้เอง ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเครื่องสูบน ้าและบ่อพักน ้าที่ได้รับการบ าบัด
แล้ว เพื่อสูบน ้าท่ีผ่านการบ าบัดแล้วไปยังท่อระบายน ้าสาธารณะด้วย 

  ช. การทดสอบระบบบ าบัดน ้าเสีย 
- ผู้รับจ้างจะต้องท าการเริ่มต้นการท างานของระบบ  (Start Up) โดยการใช้เช้ือ

แบคทีเรียที่เหมาะสม (Seed) ใส่ลงไปเพื่อช่วยให้ระบบมีการใช้งานได้โดยเร็ว 
- ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งช่างผู้ช านาญงาน มาตรวจสอบงานการท างานของระบบ และ

วิเคราะห์คุณภาพน ้าก่อนและหลังจากเข้าระบบบ าบัดน ้าเสียนี้ อย่างน้อยเดือนละ 1 
ครั้ง เป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันส่งมอบงาน โดยเฉพาะใน 3 เดือนแรกจะต้องท า
การตรวจสอบการท างานของระบบสองสัปดาห์ต่อครั้ง 

- การ Start Up ระบบ ตลอดจนการตรวจสอบและควบคุมระบบ จะต้องอยู่ในความ
ดูแลของวิศวกรสิ่งแวดล้อม หรือผู้ที่มีความรู้ในด้านระบบบ าบัดน ้าเสียโดยเฉพาะ 

- ผู้รับจ้างจะต้องจัดท ารายงานสรปุผลการเริ่มต้นการท างานของระบบ (Start Up) และ
การตรวจสอบการท างานของระบบ ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์คุณภาพน ้าก่อนและหลัง
ออกจากระบบนี้ เสนอต่อผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของโครงการทุกเดือนภายใน 15 วัน นับ
จากวันตรวจสอบครั้งสุดท ายของแต่ละเดือน 

- ในกรณีผู้ว่าจ้างหรือเจ้าของโครงการ มีความจ าเป็นต้องใช้บริการฉุกเฉินนอกเวลา
ท างานปกต ิผู้รับจ้างต้องรับจัดท าโดยไม่ชัดช้า 
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  ซ. การรับประกันคุณภาพ 
- ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันคุณภาพของอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบบ าบัดน ้าเสียเป็นเวลา 1 

ปี 
- ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันคุณภาพน ้าท้ิงจากระบบบ าบัดน ้าเสียให้ได้มาตรฐานเป็น 
 เวลา 1 ปี 
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หมวดที่ 4 
               การติดต้ังท่อระบบสุขาภิบาล 
 
1.  ความต้องการทั่วไป 

  การติดตั้งท่อน ้า จะต้องติดตั้งให้แนวท่อน ้ามีแนวขนานและตั้งฉากกับอาคาร ติดตั้งท่อน ้าที่ตรงและ
ต่อเนื่องยาวท่ีสุดเท่าท่ีสามารถจะท าได้ ทิศทางการไหลของน ้าหรือการระบายน ้าทิ้งจะต้องให้ท่อน ้ามีความ ลาดเอียง
ไม่น้อยกว่า 1:500 ท่อแยกที่ต่อแยกออกจากท่อเมนจะต้องต่อท่อแยกออกในลักษณะที่สามารถระบายน ้าทิ้งและไล่
อากาศออกจากท่อได้ทั้งหมด การเปลี่ยนขนาดของท่อน ้า ณ จุดใด ให้ใช้ข้อลดแบบเฉียงเพื่อการระบาย อากาศออก
ได้ยกเว้นท่อน ้าที่ติดตั้งในแนวดิ่ง ให้สามารถใช้ข้อลดแบบกลมได้ 
  การเข้าไปบ ารุงรักษา ต้องเผื่อช่องว่างระหว่างท่อน ้าและอุปกรณ์หรือเครื่องจักร ไว้ให้เพียงพอส าหรับการ
เข้าไปบ ารุงรักษา ช่องว่าง เหนือท่อน ้า และช่องเปิดส าหรับการเข้าไปบ ารุงรักษาจะต้องมีที่ไม่น้อยกว่า 60 
เซ็นติเมตร และหลีกเลี่ยงไม่ให้ก้านวาวล์กีดขวางทางขึ้นช่องเปิด การติดตั้งอุปกรณ์จะต้องจัดให้มีระยะพอเพียง
ส าหรับน าอุปกรณ์ต่าง ๆ ออกมาซ่อมแซมได้  
   

2.  ฝีมืองาน 
 

ผู้รับจ้างจะต้องใช้ช่างฝีมือดี ซึ่งช านาญงานโดยเฉพาะในแต่ละประเภท มาปฏิบัติงานติดตั้งระบบท่อ เครื่องสุขภัณฑ์ 
และอุปกรณ์ และจะต้องควบคุมการท างานของช่างเหล่านี้ ให้ด าเนินไปโดยชอบด้วยหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
ก.  การตัดท่อแต่ละท่อนจะต้องให้ได้ระยะสั้นพอ ตามความต้องการที่จะใช้ ณ.จุดนั้นๆ ซึ่งเมื่อต่อท่อบรรจบ

กันแล้ว จะได้แนวท่อท่ีสม ่าเสมอไม่คดโก่งและคลาดเคลื่อนจากแนวไป 
ข.  การวางท่อจะต้องวางในลักษณะที่เมื่อเกิดการหดตัวหรือขยายตัวของท่อเนื่องจากการเปลี่ยนแปลง

อุณหภูมิ การหดตัวหรือการขยายตัวของท่อนั้นจะไม่ท าให้เกิดการเสียหายขึ้นแก่ตัวท่อนั้นเองหรือแก่สิ่ง
ใกล้เคียง และต้องจัดให้มี Expansion Loop หรือ Expansion Joint ในที่ ๆ จ าเป็นและเหมาะสม 

ค. การตัดท่อให้ใช้เครื่องส าหรับตัดท่อโดยเฉพาะ และจะต้องคว้านปากท่อขูดเศษท่อที่ยังติดค างอยู่ปากท่อ
ออกเสียให้หมด หากจะท าเกลียวจะต้องใช้เครื่องท าเกลียวที่มีฟันคม เพื่อให้ฟันเกลียวเรียบ และได้ขนาด
ตามมาตรฐาน 

ง.  ทุกที่ ที่จะต้องเปลี่ยนแนว  หรือทิศทางของท่อ   ให้ใช้ข้อต่อตามความเหมาะสม (ข้อต่อหมายถึง ข้อโค้ง 
ข้องอ สามตา  เป็นต้น) และหากมีการเปลี่ยนขนาดของท่อ ณ จุดใด ให้ใช้ข้อลดเท่านั้น 

 
3.  ลักษณะการเดินท่อ 
 

การติดตั้งท่อจะต้องกระท าด้วยความปราณีต ปรากฏความเป็นระเบียบเรียบร้อยแก่สายตา  การเลี้ยว การหักมุม 
การเปลี่ยนแนวระดับจะต้องใช้ข้อต่อที่เหมาะสมให้กลมกลืนกับลักษณะรูปร่างของอาคารในส่วนนั้นๆ  แนวท่อต้อง
ให้ขนาน หรือตั้งฉากกับอาคารเสมอ ไม่ให้เฉ หรือเอียง จากแนวอาคาร หากที่ใดจะต้องแขวนท่อจากเพดาน หรือ
จากโครงสร้างเหนือศรีษะ และมิได้ก าหนดต าแหน่งที่แน่นอนไว้ในแบบแล้ว จะต้องแขวนให้ท่อน้ันชิดด้านบนให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะท าได้ ทั้งนี้เพื่อมิให้ท่อน้ันเป็นที่กีดขวางแก่สิ่งที่ติดตั้งเพดาน หรือเหนือศรีษะ เช่น โคมไฟ ท่อลม เป็น
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ต้น  ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบแนวระดับท่อของระบบท่อต่างๆ ให้แน่นอนเสียก่อนการติดตัง้ระบบท่อระบบใดระบบ
หนึ่ง เพื่อไม่ให้ท่อเหล่านั้นกีดขวางกัน 

 
4.  การวางต าแหน่งของส่วนประกอบการเดินท่อ 
 

บรรดาส่วนประกอบต่างๆ  ของระบบท่อ  เช่น วาลว์น ้า มาตรวัดน ้า มาตรวัดความดัน เป็นต้น จะต้องวางให้อยู่ใน
ต าแหน่งท่ีเหมาะสมกับการใช้งานโดยปกติ และสามารถ ถอดซ่อม บ ารุงรักษาหรือเปลี่ยนใหม่ได้โดยง่าย 

 
5.  ข้อห้ามในการต่อท่อร่วมระหว่างระบบท่อ 
 

ระบบท่อน ้าที่ใช้ในการบริโภคนั้น ห้ามต่อบรรจบกับระบบท่อโสโครกและท่อระบายน ้าทิ้งเป็นอันขาด หากแนวของ
ท่อน ้าท่ีใช้ในการบริโภคจะต้องเดินขนาน  หรือตัดกับแนวของท่อโสโครก หรือท่อระบายน ้าทิ้งแล้ว แนวที่ขนานหรือ
ตัดกันนั้น ท่อน ้าที่ใช้ในการบริโภคจะต้องอยู่เหนือท่อโสโครก  หรือท่อระบายน ้าทิ้งเป็นระยะไม่น้อยกว่า 0.30 ม. 
หรือท่อระบายน ้าทิ้งส่วนนี้ จะต้องเป็นท่อชนิดเหล็กหล่อ  และมีระยะที่ต่อยาวออกไปจากจุดตัด หรือส่วนที่ขนาน
กันเป็นระยะทางไม่น้อยกว่าข้างละ 3.00 ม. ทั้งสองข้าง 

 
6.  ปลายทางของท่อน ้า และท่อระบายน ้า 

หากในแผนผังปรากฏว่ามีท่อน ้าหรือท่อระบายน ้าแสดงไว้ ส าหรับต่อเติมขยายออกไปในอนาคตแล้ว จะต้องต่อท่อ
เหล่านี้ออกไปให้พ้นจากตัวอาคารไม่น้อยกว่า 1.50 ม. แล้วใช้ปลั๊กอุด หรือฝาครอบเกลียวปิดไว้ และหากจ าเป็น
จะต้องกลบดินในระยะนี้เสียก่อน ก็อาจจะท าได้โดยตอกหลักปักป้าย แสดงต าแหน่ง ปลายท่อเหล่านี้ไว้ 

 
7.  การป้องกันการช ารุดระหว่างการติดต้ัง 
 
     ให้ปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้.- 
             ก. ปลายท่อทุกปลายให้ใช้ปลั๊กอุด หรือฝาครอบเกลียวครอบไว้ หากจะต้องละจากงานต่อท่อในส่วนนั้นไป

ช่ัวคราว 
       ข.  เครื่องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ ให้หุ้มท่อหรือป้องกันท่อไว้ เพื่อมิให้เกิดการแตกหักบุบสลาย 
       ค.  วาล์วน ้า ข้อต่อ และส่วนประกอบอ่ืนๆ ส าหรับการติดตั้งท่อ ให้ตรวจดูภายใน และท าความ        
  สะอาดภายในให้ทั่วถึงก่อนน ามาประกอบติดตั้ง 

 ง.  เมื่อได้กระท าการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว  จะต้องตรวจดูความเรียบร้อย และท าความสะอาดเครื่อง
สุขภัณฑ์  และอุปกรณ์เหล่านี้อย่างทั่วถึง  เพื่อส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างในสถานที่ปราศจากต าหนิ และ
ข้อบกพร่อง 

 
8.  การต่อท่อเข้าอุปกรณ์ (Connections to Equipment) 
 การต่อท่อเข้าเครื่องสูบน ้า ถังน ้าและอุปกรณ์ต่าง ๆ จะต้องต่อท่อเข้าในลักษณะที่ไม่ให้เกิดมีแรงกดหรือแรงดึง 
ระหว่างท่อน ้าและอุปกรณ์นั้น ให้ใช้ยูเนียนหรือหน้าแปลนต่อก่อนเข้าอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อการถอดอุปกรณ์ออกหรือ 
เคลื่อนย้าย 
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9.  การขยายตัวและการหดตัวของท่อน ้า (Expansion and Contraction) 
 การติดตั้งระบบท่อน ้าจะต้องติดตั้งในลักษณะที่เมื่อเกิดการหดตัวหรือการขยายตัวของท่อเนื่องจากการเปลี่ยน 
แปลงอุณหภูมิแล้วไม่ท าให้เกิดการเสียหายขึ้นแก่ตัวท่อนั้นเองหรือแก่สิง่ใกล้เคียง ระบบท่อท่ีมีการขยายตัวและหด ตัวมากต้อง
จัดให้มี Expansion Loop หรือ Expansion Joint ในที่ ๆ ก าแพงและเหมาะสมด้วย ถึงแม้จะไม่ได้ก้าหนดไว้ในแบบแปลนก็
ตาม 
10.  การทรุดตัวของท่อน ้า (Differential Settlement) 
 การติดตั้งระบบท่อน ้าจะต้องติดตั้งในลักษณะที่เมื่อภายหลังเกิดการทรุดตัวของเหล็กยึดท่อ น ้าหรือการทรุดตัวของ 
ระดับพ้ืนที่ไม่เท่ากัน จะต้องไม่เกิดอันตรายหรือความเสียหายกับท่อน ้านั้น และปัญหานี้สามารถป้องกันได้โดยติด ตั้งอุปกรณ์
เพิ่ม เช่น Flexible Connections หรือการเดินท่อ Offsets หรือการท า Loops ในจุดที่คาดว่าจุดนั้นจะมี การทรุดตัวใน
อนาคต 
11.  ปลอกท่อลอด แผ่นปิดพ้ืน ผนังและเพดาน (Sleeves and Escutcheons) 
 
 11.1  ปลอกท่อลอด (Sleeve and Block Out) 
 

ก.  การวาง Sleeve การตัดเจาะและการซ่อมแซมสิ่งกีดขวางหากมีสิ่งก่อสร้างใด ๆ กีดขวางแนว 
   ของท่อแล้วผู้รับจ้างต้องแจ้งรายละเอียดให้แก่ผู้ว่าจ้าง/เจ้าของโครงการทราบพร้อมกับเสนอ
   วิธี การตัดเจาะสิ่งกีดขวางนั้นกับวิธีการซ่อมแซมกลับคืนด้วย และต้องได้รับอนุญาตจากผู้  
   ควบคุม งานก่อน ผู้รับจ้างต้องใช้ช่างที่มีความช านาญในการนั้นโดยเฉพาะ และต้องกระท า ด้ ว ย 
       ความ ระมัดระวัง 
  ข.  Sleeves, Block Out, Cutting and Patching ท่อที่เดินผ่านฐานรากหรือผนัง ฝากั้น และ
   เพดาน นอกอาคารต้องติดตั้งโดยอาศัยหลักการทางด้านวิศวกรรมอย่างเคร่งครัด 
  ค.  ตรงต าแหน่งที่ท่อ ปล่อง ฯลฯ จะต้องเดินผ่านพื้น หรือก าแพงหรือคอนกรีต ให้เป็นหน้าที่ของ 
   ผู้รับจ้างท่ีจะต้องจัดหาและติดตั้ง Sleeve หรือ Block Out ต่าง ๆ เท่าทีก่ าแพง 
  ง.  ทุกครั้งท่ีผู้รับจ้างท าการเจาะ ตัด ปะ เพื่อติดตั้งใด ๆ เกี่ยวกับงานของตนต้องขอความ 
   เห็นชอบ ต่อวิศวกรควบคุมงานก่อนเสมอ 

 จ.  Sleeves ที่ผ่านก าแพงภายนอกต้องป้องกันมิให้น ้าซึมผ่านได้ และท าด้วยเหล็กด้า  
  (Standard Weight Black Steel Pipes) พร้อมท้ังมี Water Stop Ring กว้าง       
  100 มิลลิเมตร  (4 นิ้ว) 
ฉ.  Sleeves ที่ผ่านก าแพงอิฐภายใน ใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสี 
ช.  Sleeves ที่ผ่านก าแพงอิฐหรือคอนกรีตที่ไม่ก าแพงต้องเป็นแบบกันซึมให้ใช้ท่อเหล็กอาบ 
  สังกะสี 
ซ.  Sleeves ที่ผ่านก าแพงภายในทีท่ าด้วยวัสดุอื่น ๆ นอกเหนือไปจากก าแพงอิฐท าด้วยเหล็ก  
  อาบสังกะสี 
ฌ.  Sleeves ต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ขนาดใหญ่กว่าเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของท่อ      
   (รวม ฉนวนหุ้มถ้ามี) ที่ลอดผ่านภายในไม่ต ่ากว่า 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) และผู้รับจ้างต้องใช้ใย
  แอสเบสตอสอัดช่องว่างระหว่างท่อกับ Sleeves ให้แน่นทุกแห่ง ถ้าเป็นผนังกันไฟต้องอุด  
  แน่นด้วย วัสดุทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ช่ัวโมง 
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ญ.  Sleeves ที่พื้นอาคารต้องฝังให้ปลอกสูงกว่าระดับพื้นที่ตกแต่งแล้ว 40 มิลลิเมตร (1 1/2 นิ้ว) 
  เมื่อเดินท่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้อัดช่องระหว่างท่อกับปลอกท่อลอดด้วยวัสดุประเภทซิลิโคน
  ให้ แน่นและเรียบร้อยจนแน่ใจว่าน ้ารั่วซึมผ่านไม่ได้ 

 
11.2  แผ่นปิดพื้น ผนัง และเพดาน (Escutcheon) 
  ก.  ทุก ๆ จุดที่ท่อเดินทะลุผ่านผนัง ฝากั้น เพดาน และพื้นอาคารซึ่งตกแต่งผิวหน้าแล้ว ผู้รับจ้าง 
   ต้องจัดการปิดช่องโหว่ทั้งทางเข้า-ออกของท่อด้วยแผ่นเหล็กชุบโครเมี่ยม ซึ่งมีขนาดโต 
   พอที่จะ ปิดช่องรอบ ๆ ท่อได้อย่างมิดชิด แผ่นเหล็กชุบโครเมี่ยมที่ใช้ปิดที่เพดานและผนังต้อง
   ยึดด้วย สลักเกลียวแบบเซ็ทสกรู ห้ามใช้คลิปสปริง 
  ข.  ขนาดท่อ 15 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) ถึง 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) ความหนาของแผ่นปิด 2  
   มิลลิเมตร ความกว้างโดยรอบท่อ 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) ปีกโดยรอบกว้าง 1 เซ็นติเมตร 
  ค.  ท่อขนาด 125 มิลลิเมตร (5 นิ้ว) และใหญ่กว่า ความหนาของแผ่นปิด 3 มิลลิเมตร ความ 
   กว้าง โดยรอบท่อ 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) ปีกโดยรอบกว้าง 1 เซ็นติเมตร 

  ง.  แผ่นปิด (Escutcheon) เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องแลดูสวยงาม เรียบปราศจากรอย
   บุบ และรอยขีดข่วน 
 
12.  การต่อท่อน ้า (Pipe Joints) 
 
 12.1  การต่อท่อน ้าแบบเหล็กหล่อ (Joint For Cast-Iron Pipe) 

  การอุดรอยต่อส าหรับท่อเหล็กหล่อเคลือบชนิดปากระฆัง (Hub and Spigot) ให้ใช้เชือกมะนิลาหรือเชือก 
ปอ หรือเชือกแอสเบสตอสพันโดยรอบท่อ และตอกย ้าให้แน่นอยู่ในร่องบ่าของปากระฆัง ให้มีเนื้อที่เหลือ ประมาณ 
1 นิ้ว ถึง 1 1/2 นิ้ว วัดจากปากระฆังถึงเชือกปะเก็น แล้วเทปิดช่องว่างนี้ด้วยน ้าตะกั่วที่หลอม ละลายโดยเทครั้ง
เดียวให้เต็ม เมื่อตะกั่วเย็นลงแล้วให้ตอกย ้าตะกั่วให้เรียบเสมอปากระฆัง 
ส าหรับการใช้ท่อเหล็กหล่อต่อเข้าทางด้านดูดกลับและด้านส่งออกของเครื่องสูบน ้า ให้ใช้เป็นท่อเหล็กหล่อ แบบหน้า
แปลน 
 
12.2  การต่อท่อน ้าแบบเกลียว (Joint for Threaded Pipe) 

ก.  เกลียวท่อโดยทั่วไปท าเกลียว Taper Thread ตามมาตรฐาน BS 21 หรือ ISO R7 ซึ่งได้ระบุ
  ไว้ เป็น มาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมที่ มอก. 281-2521 
ข.  การเลือกอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีมี Threaded Ends เช่น วาล์วและข้อต่อต่าง ๆ เป็นต้น ถ้าระบุการ
  สั่ง ท าประเภทเกลียวได้ให้เลือกสั่งเกลียวตามมาตรฐาน BS 21 TR (ISO R7) หรือ BS 21  
  (ISO R 228) ในการต่อท่อกับอุปกรณ์ที่มีเกลียวแบบ NPT (ตามมาตรฐาน ANSI B 2.1) อาจ
  ใช้ Thread Conversion Fitting ร่วมในการประกอบท่อได้ 
ค.  ปลายท่อที่ตัดท าเกลียวเสร็จแล้ว ต้องคว้านปากปาดเอาเศษที่ติดอยู่โดยรอบทิ้งออกให้หมด 
ง.  ใช้ Pipe Joint Compound หรือ Teflon Tape หุ้มเฉพาะเกลียวตัวผู้ เมื่อขันเกลียวแน่นแล้ว 
  เกลียวต้องเหลือให้เห็นได้ไม่เกิน 2 เกลียวเต็ม 
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12.3  การต่อท่อน ้าแบบหน้าแปลน (Joint for Flanged Pipe) 
ก.  เลือกมาตรฐานขนาดหน้าแปลน และการเจาะรูให้เหมาะสมกับมาตรฐานท่อ (Outside  
  Diameter) ที่เลือกใช้งานและหน้าแปลนที่ติดประกอบมากับอุปกรณ์ต่าง ๆ หน้าแปลนที่ใช้
  ประกอบกับท่อ โดยทั่วไปต้องเป็นแบบเช่ือม 
ข.  การยึดจับหน้าแปลนต้องจัดให้หน้าสัมผัส (Facing Flange) ได้แนวขนานกัน การเช่ือมหน้า 
  แปลนกับตัวท่อ ให้เช่ือมที่ขอบทั้งด้านนอกและด้านใน ยกเว้นหน้าแปลนชนิด Neck Flange 
  ที่ เชื่อมเฉพาะแนวด้านนอกท่อ 
ค.  สลักเกลียว (Bolt) และน๊อต (Nut) ที่ใช้กับหน้าแปลนโดยทั่วไปใช้เป็น Galvanized or  
  Cadmium Plated Bolt and Nut และที่ใช้กับระบบท่อฝังดินท าด้วย Stainless Steel สลัก
  เกลียว ต้องมีความยาวพอเหมาะกับการยึดหน้าแปลน เมื่อขันเกลียวต่อแล้วปลายโผล่ 
  จากน๊อตไม่น้อย กว่า 1/4 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของสลักเกลียว 

 
12.4  การต่อท่อน ้าแบบบัดกรี (Soldered Joint for Copper Pipe) 

ก.  ปลายท่อทองแดงท่ีจะน ามาต่อเช่ือมต้องตัดให้ได้ฉาก ลบเศษคมออกให้หมด ท าความ 
  สะอาด ปลายท่อภายนอกและภายใน Fitting 
ข.  ใช้แปรงทา Solder Flux ที่ปลายท่อและ Fitting สรวมต่อท่อแล้วท าการเชื่อมประสาน  
  อุณหภูมิ การเผาและปริมาณ Flux ที่ใช้ต้องเป็นไปตามค าแนะน าของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด  
  โดยเฉพาะการ ใช้ Solder แบบ Silver Brazing น ้าบัดกรีส่วนเกินต้องเช็ดออกให้หมดก่อนจะ
  ปล่อยให้เย็นตัวลง เปอร์เซ็นต์เงินเชื่อมต้องไม่น้อยกว่า 5% 

 
12.5 การต่อท่อน ้าแบบใช้น ้ายาเช่ือมประสาน (Cemented Joint for PVC Pipe) 

ก.  เตรียมผิวท่อท่ีจะต่อโดยการลบมุมปลายท่อโดยรอบ และท าความสะอาดท่อและเตรียมผิว 
  ท่อ รวมถึงข้อต่อที่จะน ามาต่อให้สะอาดด้วยน ้ายาท าความสะอาดท่อตามกรรมวิธีที่ผู้ผลิตท่อ
  ระบุไว้ 
ข.  ทาน ้ายาเช่ือมประสานภายในข้อต่อ และภายนอกท่อท่ีจะต่อตามค าแนะน าของผู้ผลิต เมื่อ 
  สรวม ต่อท่อเข้ากับข้อต่อแล้ว ให้เช็ดน ้ายาที่ล้นออกมาให้หมดก่อนท่ีจะทิ้งไว้เพื่อให้น ้ายา 
  เชื่อมแข็งตัว ประมาณ 5 นาที แล้วจึงจะน าไปติดตั้งต่อไป 

 
12.6  การต่อท่อน ้าแบบเช่ือม (Welded Pipe Joint) 

ก.  ก่อนการเช่ือมต้องท าความสะอาดส่วนปลายท่อที่จะน ามาเช่ือม ตั้งปลายท่อที่จะน ามาเช่ือม
  ให้ได้ แนวที่น ามาเช่ือม ให้ลบปลายเป็นมุม (Bevel) ประมาณ 20 องศา-40 องศา โดยการ
  กลึงหรือ ใช้หัวเช่ือมตัด แต่ต้องใช้ฆ้อนเคาะอ๊อกไซด์และสะเก็ดโลหะออก พร้อมท้ังเจียรให้ 
  เรียบร้อยก่อน การเช่ือม 
ข.  การเช่ือมท่อโดยทั่วไปเป็นแบบ Butt-Welding ใช้วิธีเช่ือมด้วยไฟฟ้า (ARC Welding) แผล
  เชื่อม ต้องเป็นไปอย่างสม่้าเสมอตลอดแนวเชื่อมให้โลหะที่น ามาเช่ือมละลายเข้ากันได้อย่าง
  ทัว่ถึง 
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ค.  ช่างเชื่อมที่น ามาใช้งานจะต้องเป็นช่างเชื่อมที่มีฝีมือดี และผู้ควบคุมงานสามารถให้ช่างเชื่อมมา
ทดสอบฝีมือเชื่อมที่หน่วยงานได้ถ้าหากผู้ควบคุมงานตรวจสอบฝีมือแล้วเห็นว่าฝีมือยังไม่ดีพอก็
สามารถเปลี่ยนช่างเชื่อมผู้นั้นได้ โดยผู้รับจ้างต้องจัดหาช่างเช่ือมมาเปลี่ยนให้ใหม่ผู้ควบคุมงาน
สงวนสิทธิ์ที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างตัดรอยเช่ือม เพื่อตรวจสอบได้ไม่เกิน 1% ของรอยเช่ือมทั้งหมด 
หรือตามค าวินิจฉัยของผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้างต้องตัดส่วนที่พบเห็นว่าไม่ดีออก แล้วติดตั้งให้ใหม่ 
โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น 

 
13.  ที่แขวนและที่รองรับท่อ (Steel Hangers and Supports) 
 

13.1  การแขวนโยงท่อและยึดท่อ ท่อท่ีเดินภายในอาคารและไม่ได้ฝังต้องแขวนโยง หรือยึดติดไว้กับโครงสร้าง 
ของอาคารอย่างมั่นคงแข็งแรง อย่าให้โยกคลอนแกว่งไกวได้ การแขวนโยง ท่อท่ีเดินตามแนวราบ ให้ใช้ เหล็กรัดท่อ
ตามขนาดของท่อรัดไว้และที่แขวน ที่รับ หรือท่ียึดท่อ ซึ่งท าขึ้นนี้ต้องเป็นชนิดที่ท าขึ้นเพื่อการ น้ีโดยเฉพาะ เพื่อการ
แขวนการรับ การยึดท่อเท่านั้น ห้ามมิให้น าวัสดุมาดัดแปลงต่อกันเข้าเป็นการแก้ ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นอันขาดที่
แขวนรองรับ หรือที่ยึดนี้ต้องมีลักษณะคล้ายคลึงกับผลิตภัณฑ์ของ Grinnel หรือ Unistrut ที่แขวนยึด ถ้าใช้ที่
รองรับฝังไว้กับคอนกรีต และต้องผูกติดกับเหล็กเสริมคอนกรีตอย่างมั่นคง หรืออาจใช้ Expansion Bolt แทนก็ได้ 
หากมีท่อหลายท่อเดินตามแนวราบขนานกับเป็นแพ จะใช้สาแหรกแขวนรับไว้ทั้งชุดแทนใช้เหล็กรัดท่อแขวนแต่ละ
ท่อก็ได้ ผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ประโยชน์ได้เท่ากันมาใช้แทน ห้ามแขวนท่อด้วยโซ่ ลวด เชือก หรือสิ่งอื่นใดท่ี
มีลักษณะไม่มั่นคงแข็งแรง อุปกรณ์ การยึดและแขวนท่อภายในอาคารท าด้วยเหล็กทาสี ภายนอกอาคารหรือฝังดิน
ท าด้วยเหล็กชุบ Galvanized หรือ Stainless Steel แล้ว ทาสีตามรหัสและสัญญลักษณ์สีในหมวด "การทาสี
ป้องกันการ ผุกร่อนและรหัสสี" 
 
  ถ้าการแขวนท่อเป็นแบบสาแหรกจะต้องใช้ Expansion Bolt 2 จุดตามขนาดของท่อและขนาดของ 
Expansion Bolt ดังนี ้
 
   Norminal Pipe Size    Fixing Size 
       mm (Inches)               mm (Inches) 
   Up to 65 (2 1/2)         6 (1/4) 
   80 (3) to 150 (6)         9 (3/8) 
   200 (8) to 300 (12)       12 (1/2) 
 
13.2  ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหา วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือและแรงงาน ในการติดตั้งที่แขวนท่อ หรือท่ีรองรับท่อ 
13.3  ผู้รับจ้างต้องเสนอแบบ Shop Drawing อธิบายถึงลักษณะ ขนาด และความหนาของเหล็กท่ีใช้ตามขนาด 
ต่าง ๆ กัน เพื่อเสนอขออนุมัติจากผู้ควบคุมงานเสียก่อน ก่อนด้าเนินการท าที่แขวนและที่รองรับท่อ 
 
13.4  ที่แขวนและที่รองรับท่อจะต้องรับน ้าหนักได้อย่างเพียงพอ ภายใต้ต าแหน่งที่ถูกต้องและสามารถใช้การได้ 
ดีในสภาพการใช้งานปกติ 
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13.5  ที่แขวนท่อและที่รองรับท่อ จะต้องสามารถปรับให้สูง-ต ่าได้ตามความต้องการที่เหมาะสม 
 
13.6  ในต าแหน่งที่มีการติดตั้ง Expansion Joints หรือ Expansion Loops จะต้องมีอุปกรณ์ยึดท่อไว้ให้แน่น 
หนาแข็งแรง ในต าแหน่งที่ถูกต้องเพื่อการขยาย ตัวหรือหดตัวของท่อน ้ า โดยไม่ เกิดอันตรายกับท่อน ้ าและ 
อุปกรณ์ 
 
13.7  ที่แขวนท่อที่รองรับท่อ และที่ยึดท่อจะต้องได้รับการทาสีกันสนิมและสีจริง โดยให้เป็นไปตามหมวด "การ 
ทาสีป้องกันการผุกร่อนและรหัสสี" 
 
13.8  ที่แขวนท่อและที่รองรับท่อ ซึ่งติดตั้งอยู่ใกล้ Cooling Towers หรือบริเวณ Cooling Tower จะต้องเป็น
เหล็ก Hot-Dip Galvanized. 
น๊อต, สกรู แหวน และเหล็กรัดท่อจะ ต้องท าด้วย Stainless Steel. 
บริเวณใดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของที่แขวนท่อหรือท่ีรองรับท่อ ถูกเจาะรู ถูกตัดขาด หรือถูกกระแทกจน Galvanized 
ฉีกขาด หรือหลุดออก บริเวณนั้นหรือส่วนนั้น ๆ จะต้องทาด้วย Zinc-Rich Paint 2 ช้ัน 
 
13.9  ที่แขวนท่อและที่รองรับท่อ ที่ติดตั้งอยู่ภายนอกอาคาร แต่อยู่เหนือระดับพื้นดิน หรือติดตั้ งอยู่บนสะพาน 
เดินท่อ จะต้องเป็นเหล็ก Hot-Dip Galvanized. 
น๊อต, สกรู แหวน และเหล็กรัดท่อ จะต้องท าด้วย Cadmium-Plated Steel. 
 
13.10   ที่แขวนท่อ, ที่รองรับท่อ, น๊อต, สกรู, แหวน และที่รัดท่อ ซึ่งติดตั้งฝังอยู่ใต้ดิน ท้ังหมดนี้จะต้องท าด้วย 
Stainless Steel. 
 
13.11  ที่รองรับท่อที่เป็นเหล็กฉาก, เหล็กรางน ้า หรืออุปกรณ์รองรับท่อต่าง ๆ ที่ติดตั้งอยู่ในรางคอนกรีต 
(Concrete Trench) จะต้องเป็นเหล็ก Hot-Dip Galvanized 
น๊อต, สกรู แหวน และเหล็กรัดท่อจะ ต้องท าด้วย Stainless Steel. 
 
13.12  ที่แขวนท่อและที่รองรับท่อ ซึ่งติดตั้งอยู่ภายในอาคารแต่ติดตั้งอยู่ในบริเวณที่มีความช้ืน และการกัดกร่อน 
เช่น (ห้องแบตเตอรี่, ห้องเครื่องก้าเนิดไอน ้า, ห้องเครื่องท าความเย็น, ห้องล้างจาน, ห้องครัว, และห้อง ซักรีด) เป็น
ต้น ที่แขวนท่อและที่รองรับท่อจะต้องทาสี Epoxy Lead Free Primer 2 ช้ัน และทาสีทับภาย นอกอีก 1 ช้ันด้วย 
Epoxy Black Finishing Paint 
ที่แขวนท่อและที่รองรับท่อ ซึ่งติดตั้งอยู่ภายในอาคารทั่ว ๆ ไปจะต้องทาสี Lead Free Primer 2 ช้ัน และทาสีทับ
ภายนอกอีก 1 ช้ัน ด้วย Alkyd Grey Finishing Paint. 
น๊อต, สกรู แหวน และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ จะต้องท าด้วย Cadmium-Plated Steel. 
 
13.13  ที่แขวนท่อและที่รองรับท่อ ซึ่งติดตั้งอยู่ภายในห้องเครื่องจักรต่าง ๆ จะต้องติดตั้ ง Spring Vibration 
Isolator ประกอบเข้าไปอีกด้วย เพื่อป้องกันเสียงและการสั่นสะเทือนที่จะไปรบกวนกับห้องหรืออาคารข้าง เคียง 
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13.14  Anchor รองรับท่อในแนวดิ่งให้เป็นไปตามแบบรายละเอียดเพื่อป้องกัน Under Strain จะต้องเป็น 
Heavy Forged หรือ Welded Construction แยกต่างหากจาก Support 
 
13.15  Anchor ส าหรับรองรับท่อในแนวนอนเพื่อป้องกัน Strain จาก Offsets จะต้องเป็น Forged Wrough 
Iron Clamped ยึดอย่างแน่นหนา 
 
13.16  ท่อในแนวตั้งจะต้องเพิ่มการยึดตรงฐานของท่อบริเวณหักเลี้ยวทุกท่อด้วย 
 
13.17  ท่อทุกชนิดที่วางอยู่ฝังดิน ต้องวางอยู่บนที่อัดแน่นตลอดแนวความยาวของท่อ และเมื่อกลบดินแล้วต้อง 
อัดดินให้แน่น โดยการบดอัดดินเป็นชั้น ๆ ตามที่ระบุในแบบ 
 
13.18  ระหว่าง Expansion Joints หรือ Expansion Loops ต้องมี Anchor ติดตั้งไว้ต าแหน่งของ Expansion 
Joints หรือ Loops จะได้ก้าหนดในภายหลัง 
 
13.19  ห้ามใช้ที่รองรับท่อชนิดอื่น ๆ เช่น ลวด เชือก ไม้ โซ่ ซึ่งไม่ได้ระบุไว้มาใช้รองรับท่อ 
 
13.20  ผู้ติดตั้งต้องรับผิดชอบในการจัดหา วาง Concrete Insert และ Anchor Rod และท างานเกี่ยวกับ
โครงสร้างอื่น ๆ ท่ีก าแพงส าหรับการติดตั้งที่รับท่อต่าง ๆ 
 
13.21  ที่แขวนท่อและที่รองรับท่อจะมีขนาดและรายละเอียดดังที่ระบุไว้ในแบบ แต่ผู้ท าการติดตั้งจะต้องรับผิด 
ชอบในการเพิ่มขนาดเหล็กแขวนท่อ และความหนาของเหล็กเพื่อให้เหมาะสมกับน ้าหนักของท่อในส่วนท่ี ก าแพง 
 
13.22  ท่อที่ติดตั้งในแนวดิ่งหรือแนวตั้ง และท่อแนวราบหรือแนวระดับให้ยึดแขวนตามระยะ และขนาดเหล็กที่ 
ระบุในตารางต่อไปนี้ 
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ตารางสาหรับการยึดแขวนท่อ 
ระยะห่างระหว่างจดุยึดแขวน 

(เมตร) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.  แผ่นปิดพ้ืน ผนังและเพดาน (Floor, Wall and Ceiling Plate) 
 ทุก ๆ จุดที่เดินทะลุผ่านผนัง ฝากั้น เพดานและพื้นอาคารซึ่งตกแต่งผิวหน้าแล้ว ผู้รับจ้างต้องจัดการปิดช่องโหว่ทั้ง 
ทางเข้า-ออกของท่อด้วยแผ่นเหล็กชุบโครเมี่ยม ซึ่งมีขนาดโตพอท่ีจะปิดช่องรอบ ๆ ท่อได้อย่างมิดชิด แผ่นเหล็ก ชุบโครเมี่ยมที่
ใช้ปิดที่เพดานและผนังต้องยึดด้วยสลักเกลียวแบบเซ็ทสกรู ห้ามใช้คลิบสปริง 
 
15.  การสกัดเจาะและการซ่อมแซม (Cutting and Repairing) 
 การติดตั้งท่อน ้าต้องกระท าด้วยความระมัดระวัง ควรจะวาง Sleeve ก่อนเสมอ เพื่อหลีกเลี่ยงการสกัดเจาะส่วนที่ 
เป็นโครงสร้างของอาคาร การสกัดเจาะส่วนท่ีเป็นโครงสร้างของอาคาร จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากผู้ ควบคุมงาน
โดยเฉพาะเสียก่อนความเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการสกัดเจาะนี้ ผู้รับจ้างต้องซ่อมแซมให้ถูกวิธีและเรียบร้อยด้วยช่างที่มี
ฝมีือดีเพื่อการนี้โดยเฉพาะ 
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16.  ระดับท่อน ้า (Invert Elevation) 
 ผู้รับจ้างต้องเสนอแบบขยาย การจัดระดับท่อน ้าต่าง ๆ ให้ผู้ควบคุมงานอนุมัติก่อนจึงจะท าการติดตั้งได้ 
 
17.  ท่อใต้ดิน (Underground Pipes) 

  ท่อเหล็กด้าที่ติดตั้งฝังอยู่ใต้ดินจะต้องได้รับการเคลือบผิวภายนอกด้วยวัสดุและสารกันการกัดกร่อนตาม
กรรมวิธี และมาตรฐานของ AWWA C203, Section 2 Application, การทดสอบและการตรวจสอบให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน AWWA C203 ด้วย 
 
ล าดับการเคลือบสารกันการกัดกร่อนเป็นดังน้ี 
ก. Sandblast 
ข. Apply Coat of Plasticized Coal Tar Primer 
ค. Apply Flood Coat of Hot Plasticized Coal Tar Enamel 2.4 mm Minimum Thickness 
ง. Apply Spiral Wrap with 20 Mil Fibreglass 
จ. Apply Flood Coat of Hot Plasticized Coat for Enamel 2.4 mm Mimimum Thickness 
ฉ. Apply Spiral Wrap with 6.8 Kg Asbestos Felt 
ช. Apply Spiral Wrap with Kraft Paper 
ซ. After the Top Coat Has Been Cured at Approximately 20oC for Not Less Than 16  Hours, the 
External Protective Coating Shall be Tested Electrically Using an Approved Holiday Detector and 
Shall be Free of Missed Spots 
ฌ. วัสดุและอุปกรณ์ที่ยึดหรือรองรับท่อที่ติดตั้งฝังอยู่ใต้ดินจะต้องเป็นเหล็กไร้สนิม (Stainless Steel Supports 
and Hangers) 
ญ. ตลอดแนวของท่อจะต้องรองรับด้วยทรายและกลบทับด้วยทรายเช่นกัน 

 
18. แผ่นปิดกันร่ัว (Flashing) 

  แผ่นปิดกันฝนรั่วรอบ ๆ ท่อระบายอากาศที่ติดตั้งผ่านทะลุหลังคาให้ใช้แผ่นตะกั่วขนาด 1.8 กิโลกรัม (4 
ปอนด์) ปิดโดยรอบท่อระบายอากาศ ให้มีความกว้างโดยรอบท่อระบายอากาศไม่น้อยกว่า 200 มิลลิเมตร (8 นิ้ว) 
และยกขอบตามท่อข้ึนไปอีกสูงไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร (6 น้ิว) ส่วนท่ออากาศให้ต่อขึ้นไปและท าหมวกกันฝนอีก
ช้ันหนึ่ง 
 

19. วาล์วนา (Valve) 
 

19.1 วาล์วน ้า ให้ติดตั้งวาล์วน ้าไว้ที่ท่อน ้าก่อนเข้าเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ทุกแห่ง และตามต าแหน่งที่ได้ 
แสดงไว้ในแบบโดยก้าหนดชนิดของวาล์วไว้ดังน้ี.- 

ก.  Gate Valve, วาล์วตัดตอนน ้าให้ใช้ Gate Valve ทุกแห่ง วาล์วขนาด 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ ว) 
  และ เล็กกว่าให้ใช้วาล์วทองเหลืองหรือบรอนซ์ชนิดเกลียวขนาด 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว) 
  และใหญ่กว่าให้ใช้วาล์วเหล็กหล่อหน้าแปลน 
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ข.  Globe Valve ในระบบท่อที่ต้องการปรับความดันและอัตราการไหลของน ้าให้ติดตั้ง Globe 
  Valve ไว้ทุกแห่งและให้ใช้วาล์วทองเหลืองหรือบรอนซ์ชนิดเกลียว 
ค.  วาล์วกันน ้ากลับ (Check Valve) ในระบบท่อท่ีก าแพงและไม่ต้องให้น ้าไหลกลับต้องติดตั้ง 
  วาล์ว กันน ้ากลับไว้ทุกแห่ง ส าหรับวาล์วกันกลับของท่อส่งน ้าขึ้นถังเก็บน ้าบนหลังคาให้ใช้ 
  ชนิด Silent Check Valve 
ง.  ยูเนี่ยนให้ติดตั้งยูเนี่ยนไว้ทางด้านใต้น ้าของวาล์วทุกตัวและก่อนท่อเข้าเครื่องสุขภัณฑ์นั้น ๆ 
  ยก เว้นเครื่องสุขภัณฑ์นั้นมีข้อต่อชนิดที่สามารถถอดท่อออกได้ ง่ายติดมาด้วยแล้ว การติดตั้ง
  ยูเนี่ยน นั้นห้ามติดตั้งฝังไว้ในก าแพงเพดานหรือฝากั้น 

 
19.2  ในจุดที่มีน ้าไหลได้ และถ้าการไหลกลับของน ้าจะน าสิ่งสกปรกเข้าสู่ระบบของท่อน ้าหรือไม่ก็ตามจะต้อง
ติดตั้ง Vacuum Breakers ไว้ด้วยส าหรับ Flush Valve จะต้องมี Vacuum Breakers เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่ง 
 
19.3 การติดตั้งต าแหน่งและชนิดของวาล์วน ้าให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้.- 

ก. วาล์วน ้าจะต้องติดตั้งตามต าแหน่งที่แสดงไว้ในแบบ 
ข. ท่อน ้าที่แยกหรือตรงเข้าอาคารทุก ๆ ท่อผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้ง Gate Valve ให้ ณ  
  บริเวณ จุดที่ท่อเข้าอาคารแห่งละตัวท้ังนี้ไม่ว่าจะแสดงไว้ในแบบหรือไม่ก็ตาม 
ค.  วาล์วทุกตัวต้องติดตั้งในต าแหน่งที่สะดวกแก่การตรวจหรือถอดเพื่อซ่อมหรือเปลี่ยน หรือ 
  มิฉะนั้นก็ต้องจัดให้มีช่องทางที่จะจัดการถอดเพื่อซ่อมหรือเปลี่ยนได้ 
ง. การติดตั้งวาล์วทุกตัวต้องเป็นชนิดที่ท าขึ้นเพื่อใช้กับแรงดันตามที่ก้าหนดในหัวข้อวาล์วและ 
  อุปกรณ์ประกอบท่อน ้าเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน 

 
19.4  วาล์วและลิ้นต่างๆ ต้องมีแผ่น Laminate Plastic ขนาดกว้าง 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) พร้อมตัวหนังสือ 
แสดงชนิดและหน้าที่ของวาล์วหรือลิ้นนั้นด้วยตัวอักษรสีด้า ป้ายต้องผูกเข้ากับวาล์วด้วยตะขอแบบ "S" ท าด้วย
ทองเหลือง 
 
19.5 ท่อน ้าทิ้งต้องเดินให้มีความลาดเอียงลงสู่ทางระบายน ้าทิ้ง ถ้ามีท่อแยกออกจากท่อเมนซึ่ง ติดตั้งไว้ในแนว 
ดิ่งก็ให้ต่อท่อแยกนี้เอียงลงสู่ท่อเมน ณ จุดที่มีระดับต ่าที่สุดในระบบท่อน ้านี้ ให้ติดตั้งวาล์วส าหรับเปิด ระบายน ้าทิ้ง
ไว้เพื่อจะได้ระบายน ้าจากระบบได้หมดสิ้น 
 
19.6  ท่อแยกซึ่งแยกจากท่อเมนนั้นจะต่อจากส่วนบนตอนกลางหรือใต้ท้องของท่อเมนก็ได้โดยใช้ข้อ ต่อ
ประกอบ ให้เหมาะสมแล้วแต่กรณี 
 
19.7  Air Chambers 
ผู้รับจ้างต้องติดตั้ง Air Chamber ไว้ที่ปลายสุดของท่อแยกที่จ่ายให้กับเครื่องสุขภัณฑ์ทั้งน ้าร้อนและน ้า เย็น, Air 
Chamber ต้องมีขนาดไม่เล็กกว่าท่อที่แยกไปเข้าเครื่องสุขภัณฑ์นั้น ๆ และต้องมีขนาดไม่เล็ก กว่า 20 มิลลิเมตร 
(3/4 นิ้ว) และยาวไม่น้อยกว่า 450 มิลลิเมตร (18 น้ิว) ที่ปลายของ Air Chamber ให้ใส่ Cap อุดเพื่อกันลมรั่วจาก 
Chamber 
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20.  ที่ดักผง (Trap) 

  การติดตั้งที่ดักผงซึ่งหมายรวมถึงคอห่านและถ้วยส าหรับระบายน ้ามีข้อก้าหนดดังนี้ 
ก.  ที่ดักผงต้องติดตั้งใกล้เคียงกับเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ 
ข.  เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์แต่ละชุดห้ามมิให้ติดเครื่องดักผงมากกว่า 1 แห่ง 
ค.  ที่ดักผงซึ่งติดตั้งอยู่ในต าแหน่งที่เข้าถึงได้ง่ายนั้น และติดปลั๊กหรืออุปกรณ์อื่นใดท่ีวิศวกรควบคุมงาน 
  เห็น เหมาะสมในการถอดออกเพื่อถ่ายผงทิ้ง และท าความสะอาดภายในได้สะดวก 
ง. ข้อต่อแบบสวมจะน ามาใช้ต่อเข้ากับท่ีดักผงได้ก็เฉพาะเมื่อต่อท่ีดักผงขึ้นมาเท่าน้ัน 
จ.  Trap Seal ของเครื่องสุขภัณฑ์แต่ละชนิดจะต้องมี Liquid Seal ไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) และ
  ไม่ มากกว่า 100 มิลลิเมตร (4 น้ิว) นอกจากในจุดเฉพาะที่ต้องการ Seal มากกว่าน้ัน 
 

21.  ช่องท าความสะอาดท่อ (Pipe and Floor Cleanout) 
  ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งช่องท าความสะอาดส าหรับท่อส้วมหรือท่อระบายน ้าตามจุดต่าง ๆ และขนาด 
ต่าง ๆ ดังนี ้
 

ก.  มีช่องท าความสะอาดที่พื้น (Floor Cleanout) ทุก ๆ ระยะ 15 เมตรส าหรับท่อส้วมหรือท่อน ้า
  ทิ้งในแนว นอนที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร (4 น้ิว) หรือเล็กกว่าและติดตั้งทุก ๆ 
  ระยะ 30 เมตร ส าหรับท่อส้วมหรือท่อน ้าทิ้งในแนวนอนที่มีขนาดใหญ่กว่า 100 มิลลิเมตร (4 
  นิ้ว) ข้ึนไป 
ข.  ในกรณีที่ท่อหรือท่อน ้าทิ้งเปลี่ยนทิศทางเกินกว่า 45 องศา 
ค.  ที่ฐานของท่อส้วม หรือท่อน ้าทิ้งในแนวดิ่ง (Base of Stacks) 
ง.  ในส่วนท่ีใกล้ส่วนต่อระหว่างท่อส้วม ท่อน ้าภายในอาคาร Drain และส่วนท่ีนอกอาคาร  
  Building Sewer 
จ.  ท่อส้วมหรือท่อน ้าทิ้งที่ฝังดินต้องมีช่องท าความสะอาด (Service Cleanout or Yard  
  Cleanout) ต่อขึ้นมา จนถึงระดับดิน 
ฉ.  ช่องท าความสะอาดต้องมีขนาดเท่ากับท่อส้วมหรือท่อน ้าทิ้งส าหรับท่อขนาด  
  เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มิลลิ- เมตร (4 น้ิว) และต ่ากว่า ส าหรับท่อขนาดใหญ่กว่า 100  
  มิลลิเมตร (4 น้ิว) ข้ึนไปช่องท าความ สะอาดจะต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 100 มิลลิเมตร (4 น้ิว) 
 

22.  ช่องระบายน ้า(Drain) 
 

22.1 Floor Drain 
ก.  ตัวเรือนของช่องระบายน ้าจากพื้น (Floor Drain) ท าด้วยเหล็กหล่อ (Cast-Iron) มี Trap กัน 
  กลิ่นในตัว ฝาช่องระบายน ้าจากพ้ืนเป็นฝากลมขนาด 100 มิลลิเมตร (4 น้ิว) ถึง 150  
  มิลลิเมตร (6 นิ้ว) หรือตามที่ระบุไว้ในแบบ ฝาช่องระบายน ้าท าด้วยทองเหลืองชุบโครเมี่ยม 
  สามารถเปิดท าความสะอาดได้ง่าย ส่วนภายในมีตะแกรงดักผง (Cast-Brass Strainer)  
  ประกอบอยู่ด้วย 
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ข.  การต่อท่อจาก Floor Drain ให้ใช้ท่อ Galvanized หรือท่อพีวีซี ตามแต่จะระบุไว้ในแบบ ถ้า
  หาก Floor Drain ไม่มี Trap กันกลิ่นประกอบติดมาด้วย จะต้องติดตั้ง Trap เพิ่มในส่วนนี้ 
  และจะต้อง ป้องกันกลิ่นได้อย่างสมบูรณ์ 

 
22.2  Area Drain 
  ถ้ามิได้ก้าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ตัวเรือนและฝาช่องระบายน ้าใหท้ าด้วยเหล็กหล่อขนาดของ Area Drain ถ้า
มิได้ก้าหนดไว้ ก็ให้มีขนาดเท่ากับขนาดของท่อแยกท่ีต่อออกมารับหัว Area Drain นั้น ๆ 
 
22.3 Roof Drain 
  Roof Drain ท าด้วยเหล็กหล่อ ออกแบบส าหรับใช้งานหนัก โดยรอบตัวเรือนจะต้องมีปีกส าหรับฝังในพื้น 
คอนกรีตบนหลังคาเพื่อป้องกันฝนรั่วผ่านพื้นที่ติดตั้ง Roof Drain ได้ช่องเปิดรับน ้าฝนจะต้องออกแบบเป็นตะแกรง
นูนสูงขึ้นเพื่อให้ได้พื้นที่ช่องเปิดเมื่อรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 2 เท่าของขนาดท่อน ้าฝน ขนาดข้อต่อของ Roof Drain 
จะต้องเท่ากับขนาดท่อน ้าฝนและต่อแบบเกลียว 
 

23.  การติดต้ังท่อโสโครกและท่อระบาย (Soil, Waste and Drain Piping) 
 

23.1 ท่อใต้ดิน ท่อโสโครก ท่อระบายและข้อต่อต่าง ๆ ท่ีฝังใต้ดินให้ใช้วิธีการและวัสดุตามที่ก้าหนดไว้ในหมวด 
วัสดุท่อ และข้อต่อ การติดตั้งให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้.- 

ก.  การอุดรอยต่อส าหรับท่อเหล็กหล่อเคลือบ ชนิดปากระฆัง (Hub and Spicot) ให้ใช้เชอืก 
  มะนิลา หรือเชือกปอ หรือเชือกแอสเบสตอสพันโดยรอบ แล้วใช้ตะกั่วเทอุดให้เรียบร้อยไม่มี
  รอยรั่ว ถ้า เป็นท่อพีวีซีให้ใช้น ้ายาต่อท่อของผู้ผลิตต่อตามวิธีที่ผู้ผลิตท่อระบุไว้ 
ข.  ก้นร่องต้องกระทุ้งดินให้แน่นโดยตลอด ถ้าดินเดิมไม่ดีต้องขูดออกให้หมด แล้วน าวัสดุอื่น ซึ่ง
  ได้ รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานมาใส่แทน แล้วกระทุ้งให้แน่น 
ค.  แนวต่อต้องตรงไม่คดไปมาความลาดต้องถูกต้องตามแบบ 
ง.  รอยต่อทุกรอยต่อต้องแน่นสนิทน ้าซึมไม่ได้ เมื่อหยุดพักงานต้องปิดปากท่อ เพื่อป้องกันมิให้ 
  น ้าทราย ดิน เข้าไปในท่อ 
จ.  ท่อลอดถนน ท่อลอดถนนต้องเทหุ้มด้วยคอนกรีตหยาบ หนาไม่น้อยกว่า 10 เซ็นติเมตร และ
  ดิน ท่ีอยู่ใต้และเหนือท่อส่วนน้ีจะต้องกระทุ้งให้แน่นเป็นช้ัน ๆ ไป 

 
23.2 ท่อเหนือพ้ืนดินส าหรับท่อระบาย ท่อโสโครกให้ใช้ท่อ และอุปกรณ์ตามข้อก าหนดการใช้ข้อต่อและอุปกรณ์
ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่ผู้ผลิตท่อแต่ละชนิดแนะน าการหักมมุให้ใช้ข้อโค้งเสมอ เว้นไว้แต่กรณี พิเศษซึ่งระบุให้ใช้ข้องอ 
การต่อในระยะสั้น ๆ อาจใช้ต่อด้วยข้อต่อเหล็กเหนียว หรือด้วยข้อต่อเหล็กหล่อ ประเภทท่ีใช้กับระบบท่อระบายน ้า
ก็ได้ 
 
23.3 ท่อโสโครกและท่อระบายขนาดที่เล็กกว่า 75 มิลลิเมตร (3 นิ้ว) ลงมา ต้องติดตั้งให้มีความลาดเอียงลงไป 
สู่ปลายท่อ 20 มิลลิเมตรตอ่เมตร เว้นไว้แต่จะแสดงไว้ในแบบเป็นอย่างอ่ืน ส าหรับขนาด 100 มิลลิเมตร (4 น้ิว) หรือ
ใหญ่กว่าจะต้องมีความลาดเอียงไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตรต่อเมตร 
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23.4 การประกอบท่อให้กระท าตามข้อก้าหนดดังนี้.- 

ก.  การลดขนาดของท่อให้ใช้ข้อลดด้วยขนาดและแบบที่เหมาะสม 
ข.  การหักเลี้ยวให้ใช้ข้อต่อรูปตัว Y ประกอบกับข้อโค้ง เพื่อให้ได้แนวตามความต้องการเว้นไว้แต่ 

  (1) การหักเลี้ยวอาจใช้สามตาก็ได้ 
  (2) ในกรณีที่น ้าโสโครกไหลจากแนวราบลงสู่แนวดิ่ง จะใช้ข้อโค้งสั้น 90 องศาก็ได้หรือ 
  (3) การหักเลี้ยวของท่อส่งน ้าโสโครกจากหม้อส้วม จะใช้ข้อโค้งสั้น 90 องศาก็ได้ 

 
24. การติดต้ังท่อระบายอากาศ (Vent Line) 
 

การจัดระบบท่อระบายอากาศให้อาศัยหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้.- 
 

ก.  ท่อระบายอากาศจากท่อโสโครกนั้น ต้องต่อท่อให้ออกสู่ภายนอกอาคารเสมอเว้นไว้แต่จะ 
  ปรากฎในแบบ เป็นอย่างอื่น 
ข.  หากกระท าได้ถ้ามีท่อระบายอากาศจากท่อโสโครกมากกว่าท่อเดียว ให้ต่อท่อเหล่านั้นรวม 
  เป็นท่อเดียวกันเสียแล้วต่อท่อให้สูงพ้นระดับหลังคาอาคาร 
ค.  ท่อระบายอากาศที่ติดตั้งแนวดิ่งเหนือเครื่องสุขภัณฑ์ทั้งหลายอาจต่อรวมเข้าเป็นท่ อเดียวกัน
  ได้ 
ง.  ท่อรับน ้าโสโครกซึ่งรับจากเครื่องสุขภัณฑ์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไป จะต้องต่อท่อระบายอากาศ 
  ออกทางปลายข้างหนึ่งของท่อเว้นไว้แต่จะปรากฎว่าเครื่องสุขภัณฑ์แต่ละเครื่องมีท่อระบาย
  อากาศของตนเองแล้ว 
จ.  การต่อท่ออากาศเข้ากับท่อระบายที่วางตามแนวนอนนั้นให้ต่อท่ีด้านบนของท่อระบาย 
  อากาศ 
ฉ.  ปลายล่างของท่ออากาศนั้นให้ต่อในลักษณะที่ว่าหากเกิดสนิมหรือคราบเกาะติดข้างในท่อ 
  แล้ว จะถูกน ้าชะให้ไหลออกไปทางท่อระบายได้ 
ช.  ในกรณีที่ท่อระบายอากาศก าแพงต้องทะลุหลังคา จะต้องติดตั้งให้ปลายท่อบนอยู่สูงกว่า 
  หลังคาขึ้นไปเป็นระยะไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร (12 นิ้ว) และต้องมีแผ่นกั้นหลังคารั่วตาม
  ความเห็นชอบของวิศวกร 

 
25.  การติดต้ังท่อน ้าประปา (Water Pipe) 
 

25.1 ความลาดเอียง (Slope) 
  การติดตั้งท่อน ้าทุกชนิดจะต้องติดตั้งให้มีความลาดเอียงไปในทิศทางที่สามารถระบายน ้าออกจากระบบได้
จนหมด ท่อแยกที่ต่อออกจากท่อแนวตั้ง (Vertical Riser) จะต้องสามารถปล่อยน ้าระบายย้อนกลับลงสู่ท่อแนวตั้ง 
ได้ และที่จุดต ่าสุดของระบบท่อจะต้องติดตั้งวาล์วระบายน ้าทิ้ง (Drain Valve) ไวส้ าหรับระบายน ้าออก จากระบบ
ได้จนหมดสิ้น 
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25.2 ท่อแยก (Take-Off) 
  การต่อท่อแยกออกจากท่อเมนที่มีความดัน สามารถต่อท่อแยกออกจากด้านบนด้านล่างหรือด้านข้างได้ 
โดยใช้ข้อต่อที่เหมาะสม เช่น สามทาง สี่ทาง แล้วแต่กรณีให้เป็นไปตามแบบ 
 
25.3 ข้อต่อยูเนี่ยน (Union) 
  การติดตั้งข้อต่อแบบยูเนี่ยน ไม่ควรติดตั้งฝังในก าแพงผนังฝากั้นหรือมีสิ่งห่อหุ้มใด ๆ ท้ังสิ้น 

 
26. การทาสี 
 

ผู้รับจ้างจะต้องทาสีวัสดุ และอุปกรณ์ตามที่ระบุ การทาสีให้ยึดถือการปฏิบัติตามค าแนะน าของผู้ผลิตสี คุณภาพของ
สีจะต้องเทียบเท่ากับคุณภาพของสีตามที่ระบุใช้ในงานก่อสร้าง ก่อนทาสีจะต้องเตรียมผิวโลหะให้สะอาด และก่อน
ทาสีจริงจะต้องมีสีรองพื้นเพื่อป้องกันการผุกร่อนเสมอ สีกันสนิมจะต้องทาอย่างน้อย 2 ช้ัน 

 
27.  การจัดท าแท่นเคร่ือง 
 

ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการจัดท าแท่นเครื่อง, แท่นแผงไฟฟ้าต่างๆ เป็นต้น ตามความเหมาะสม และมีความ
แข็งแรง แท่นคอนกรีตจะต้องมีการเสริมเหล็กให้ถูกต้องทางวิชาการ มุมแท่นคอนกรีตจะต้องปาดเป็นมุมเอียง และ
ความหนาอย่างน้อย 0.1 ม.   

 
28.  การเตรียมการในการซ่อมบ ารุงเคร่ือง และอุปกรณ์ 
 

ในการติดตั้งเครื่อง และวัสดุอุปกรณ์ทุกช้ิน ผู้รับจ้างจะต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อแน่ใจว่าการติดตั้ง
เครื่อง และอุปกรณ์อย่างถูกต้อง สามารถท าการซ่อมบ ารุง และสามารถเปลี่ยนทดแทนได้โดยสะดวก ระหว่างการ
ก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมการ และเตรียมช่องทางต่างๆ ในการน าเครื่องจักร และอุปกรณ์เข้ายังสถานท่ีติดตั้ง 
เพื่อมิให้เกิดปัญหาขัดแย้งกับการก่อสร้างอาคาร 
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หมวดที่ 5 
             การอุดช่องเดินท่อ ช่องเจาะ ด้วยวัสดุป้องกันไฟและควันลาม 

 
1.  ความต้องการทั่วไป 
 เพื่อป้องกันอันตรายอันเนื่องมาจากการเกิดเพลิงลุกลามจากบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่ง ผ่านช่องและทางเดินท่อ
หรือช่องเจาะ โดยให้ใช้วัสดุป้องกันไฟและควันลามตามก าหนดใน NEC Article 300-21 และ ASTM 
 
2.  คุณสมบัติของวัสดุป้องกันไฟและควันลาม 
 
 วัสดุป้องกันไฟและควันลาม ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 

- อุปกรณ์หรือวัสดุซึ่งใช้ป้องกันไฟและควันลาม ต้องได้รับการรับรองจาก UL 
- อุปกรณ์หรือวัสดุป้องกันไฟได้อย่างน้อย 2 ช่ัวโมง ไม่เป็นพิษขณะติดตั้งหรือขณะเกิดเพลิงไหม้ 
- ติดตั้งง่าย และกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข สามารถท าได้ง่าย 
- อุปกรณ์หรือวัสดุป้องกันไฟและควันลาม มีความแข็งแรงทั้งก่อนและหลังเพลิงไหม้ ทนต่อการสั่นสะเทือนได้ดี 
 

3.  การติดต้ัง 
 วิธีการติดตั้ง ผู้รับจ้างต้องเสนอขออนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อน โดยให้ตดิตั้งอุปกรณ์หรือวัสดุป้องกันไฟและควันลาม 
ตามต าแหน่งต่าง ๆ ดังนี ้

- ช่องเปิดต่าง ๆ หลังจากท่ีได้ติดตั้งท่องานระบบแล้ว และมีช่องว่างเหลืออยู่ระหว่างท่อกับแผ่นปิดช่องท่อทั้งหมดที่
ผนัง พ้ืน หรือคาน และชาฟท์ท่อ 
- ช่องเปิดหรือช่องลอด (Blockout or Sleeve) ที่เตรียมการไว้ส าหรับติดตั้งระบบท่อในอนาคต และช่องลอดที่ใช้
สายไฟฟ้าหรือท่อร้อยสายไฟฟ้าที่มีช่องว่างอยู ่
- ภายในท่อที่วางทะลุพืน้คอนกรีต ผนังคอนกรีต ซึ่งเป็นผนังทนไฟ เพื่อป้องกันไฟและควันลามตามท่อ 
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หมวดที่ 6 
           การทาสีป้องกันการผุกร่อน 

 
1.  ความต้องการทั่วไป 
 
 ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาแรงงาน วัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ก าแพงส าหรับการทาสี 
 

1.1 ใน ผิ ว งาน โลห ะทุ กชนิ ด  ก่ อน น า เข้ า ไป ติ ด ตั้ ง ใน ห น่ วย งาน ต้ อ งผ่ าน กรรมวิ ธี ก ารป้ อ งกั น                         
การผุกร่อนและ/หรือการทาสี ตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดนี้ทุกประการ 

1.2 วิธีการทาสี ต้องปฏิบัติตามข้อแนะน าของบริษัทผู้ผลิตสีโดยเคร่งครัด เครื่องจักรอุปกรณ์ หรือวัสดุใดๆ ได้
ผ่านการป้องกันการผุกร่อน และทาสีจากการซ่อมแซม ขัดถู และทาสี ให้เรียบร้อย โดยได้รับความ
เห็นชอบจากผู้คุมงาน  

 1.3  สีทุกชนิดที่ใช้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อน จึงน ามาใช้ในโครงการได้ 
1.4  จุดประสงค์ของรายละเอียดนี้เกี่ยวกับการทาสีท่อน ้า ท่อลม โครงเหล็ก เครื่องและอุปกรณ์เหล็กแขวนยึด 

ต่าง ๆ รวมถึงงานทาสีอื่น ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อก้าหนด 
1.5  รายการบางอย่าง ซึ่งเป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์ซึ่งต้องการทาสีแต่ไม่ได้ระบุไว้ไม่ได้หมายความว่าจะ 

พ้นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างท่ีต้องทาสีส่วนประกอบนั้นด้วย 
1.6  ก่อนทาสี ต้องท าความสะอาดผิวงานให้เรียบร้อยไม่มีสิ่งสกปรกหลงเหลืออยู่ 
1.7  ผิวงานท่ีเปรอะเปื้อนไขมันหรือน ้ามัน ต้องช้าระล้างด้วยสารละลายและเช็ดออกให้หมด 
1.8  การทาสีรองพื้น (Priming) ต้องทาทับทีหลังจากท าความสะอาดผิวงานเสร็จเรียบร้อย เพื่อป้องกันการเกิด 

สนิม 
1.9  ผู้รับจ้างต้องหาวิธีป้องกันไม่ให้สีที่ทาหยดลงพื้น ผนัง และอุปกรณ์ใกล้เคียงอื่น สีทาที่หยดหรือเปื้อนต้อง

รีบเช็ดออกและท าความสะอาดโดยทันที 
1.10  ตัวอักษร ลูกศรแสดงทิศทางการไหลและแถบสี ต้องติดเป็นช่วง ๆ ไม่เกินช่วงละ 6 เมตร และอยู่ใน

ต าแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนและใกล้ช่องเปิดบริการบนฝ้าเพดานหรือผนัง 
1.11  รหัสป้ายช่ือ (Tag No.) 

ผู้รับจ้างต้องจัดท ารหัสป้ายช่ือ เครื่องและอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามรายการเครื่อง และอุปกรณ์ที่แสดงในแบบ 
อาจใช้วิธีเขียน พ่นสีหรือท าเป็นแผ่น Laminate Plastic ตามค าแนะน าของผู้ควบคุมงาน ส่วนท่ีแผงไฟฟ้า
ท าด้วย Laminate Plastic ขนาดตัวอักษรและป้ายชื่อให้พิจารณาตามความเหมาะสม และความเห็นชอบ
ของผูค้วบคุมงาน 

1.12  ป้ายประจ้าเครื่อง (Nameplate) 
อุปกรณ์ที่มีป้ายช่ือติดประกอบมาจากโรงงานผู้ผลิต จะต้องลงรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ช่ือผู้ผลิต รุ่น หมาย 
เลขและ Electrical Characteristic เป็นต้น 
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2.  การเตรียมและการท าความสะอาดพ้ืนผิวก่อนทาสี 
 
 2.1 พื้นผิวโลหะที่เป็นเหล็ก หรือ โลหะที่มีส่วนผสมของเหล็ก 

- ให้ใช้เครื่องขัดสนิมตามรอยต่อเช่ือม และด าเนินต่างๆ จากนั้นใช้แปรงลวดหรือกระดาษทรายขดั
ผิวงานให้เรียบ และปราศจากสนิม หรืออาจใช้วิธีพ่นทรายเพื่อก าจัดคราบสนิมและเศษวัตถุ
แปลกปลอมออก จากนั้นจึงท าความสะอาดผิวงานไม่ให้มีคราบไขมัน หรือน ้ามันเคลือบผิว
หลงเหลืออยู่ โดยใช้น ้ามันประเภทระเหยไว ( Volatile Solvent) เช่น ทินเนอร์ หรือน ้ามันก๊าด
เช็ดถูหลายๆ ครั้งแล้วใช้น ้าสะอาดล้างอีกครั้งหนึ่งจนผิวงานสะอาด พร้อมกับเช็ดหรือเป่าลมให้
แห้งสนิทจึงทาสีรองพื้นตามค าแนะน าของผู้ผลิตสีโดยเคร่งครัด 

- ในกรณีที่ผิวงานนั้นเคยถูกทาสีมาก่อน ต้องขูดสีเดิมออกก่อน จึงเริ่มท าตามกรรมวิธีดังกล่าว
ข้างต้น 

2.2 พื้นผิวโลหะที่ไม่มีส่วนผสมของเหล็กให้ท าความสะอาดโดยใช้กระดาษทรายแล้วเช็ดด้วยน ้ามันสน ห้ามใช้
เครื่องขัดหรือแปรงลวดโดยเด็ดขาด แล้วจึงทาสีรองพื้น 

2.3 พื้นผิวสังกะสีและเหล็กท่ีเคลือบสังกะสี   ให้ใช้น ้ายาเช็ดถูเพื่อขจัดคราบไขมันและฝุ่นออกก่อนทาสีรองพื้น 
2.4 พื้นผิวทองแดง ตะกั่ว พลาสติก ทองเหลือง ให้ขัดด้วยกระดาษทรายก่อนแล้วใช้น ้ายาเช็ดถูก าจัดฝุ่นก่อน

ทาสีรองพื้น 
3.  การทาสีหรือพ่นสี 
 
 3.1 ในการทาสีแต่ละขั้น ต้องใช้สีที่ทาไปแล้วแห้งสนิทก่อน จึงให้ทาสีขึ้นต่อๆ ไปได้ 
 3.2 สีที่ใช้ทา ประกอบด้วยสี 2 ส่วนคือ 

- สีรองพืน้ใช้ส าหรับป้องกันสนิม และ/หรือ เพื่อให้ยึดเกาะระหว่างสีทับหน้ากับผิวงาน         
- สีทับหน้าใช้ส าหรับเป็นสีเคลือบขั้นสุดท้าย เพื่อใช้เป็นการแสดงรหัสของระบบต่างๆ ชนิดสีที่ใช้ขึ้นอยู่กับ
สภาวะแวดล้อม 

 3.3 ประเภทหรือชนิดของสีที่ใช้ ให้เป็นไปตามระบุในตารางแสดงประเภทและชนิดของสี 
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4.  ตารางแสดงประเภทหรือชนิดของสี 
 
ชนิดของผิววัสดุ บริเวณทั่วไป บริเวณที่มีความชื้นสูง 

บริเวณที่มีการผุกร่อนสูง 

• Black Steel Pipe 

• Black Steel Hanger & Support 

• Black Steel Sheet 

• Switch Board, Panel Board ซ่ึง
ท าจาก Black Steel Sheet 

ชั้นที่ 1 Red Lead Primer 
ชั้นที่ 2 Red Lead Primer 
ชั้นที่ 3 สีทับหน้า Alkyd 
ชั้นที่ 4 สีทับหน้า Alkyd 
 

ชั้นที่ 1 Epoxy Red Lead Primer 
ชั้นที่ 2 Epoxy Red Lead Primer 
ชั้นที่ 3 สีทับหน้า Epoxy 
ชั้นที่ 4 สีทับหน้า Epoxy 
 

• Galvanized Steel Pipe 

• Galvanized Steel Hanger & 
Support 

• Galvanized Steel Sheet 
ในกรณีที่ไม่ได้ระบุรหัสสีให้ใช้สีทับหน้า
เป็นสีอลูมิเนียม 

ชั้นที่ 1 Wash Primer 
ชั้นที่ 2 Zinc Chromate Primer 
ชั้นที่ 3 สีทับหน้า Alkyd 
ชั้นที่ 4 สีทับหน้า Alkyd 
 

ชั้นที่ 1 Wash Primer 
ชั้นที่ 2 Epoxy Red Lead Primer 
ชั้นที่ 3 สีทับหน้า Epoxy 
ชั้นที่ 4 สีทับหน้า Epoxy 
 

• PVC Pipe 

• Plastic Pipe 
 

ชั้นที่ 1 Wash Primer 
ชั้นที่ 2 สีทับหน้า Chlorinated Rubber 
ชั้นที่ 3 สีทับหน้า Chlorinated Rubber 

ชั้นที่ 1 Wash Primer 
ชั้นที่ 2 สีทับหน้า Chlorinated Rubber 
ชั้นที่ 3 สีทับหน้า Chlorinated Rubber 

• Cast Iron Pipe 
รวมถึงท่อใต้ดินด้วย 

ชั้นที่ 1 Coal Tar Epoxy  
ชั้นที่ 2 Coal Tar Epoxy 

ชั้นที่ 1 Coal Tar Epoxy  
ชั้นที่ 2 Coal Tar Epoxy 

• Copper Tube 

• Stainless Steel Pipe 

• Stainless Steel Sheet 

• Aluminium Steel Pipe 

• Aluminium Steel Sheet Light 
Alloy 

• Lead 

• Conduit Clamp 
 

ชั้นที่ 1 Wash Primer 
ชั้นที่ 2 สีทับหน้า Alkyd 
ชั้นที่ 3 สีทับหน้า Alkyd 
 

ชั้นที่ 1 Wash Primer 
ชั้นที่ 2 สีทับหน้า Alkyd 
ชั้นที่ 3 สีทับหน้า Alkyd 
 

• Closed Sell Foam Plastic 
ใช้แถบสีแดงรหัสสี 

 

  

   
หมายเหตุ : ในกรณีที่มีการซ่อมสีเนื่องจากการเชื่อม การตัดเจาะ การขัดหรือการท าเกลียว ให้ใช้สีรองพื้นจ าพวก Zinc Rich 

Primer ก่อนลงสีทับหน้า 
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5.  โค้ตสี และสัญลักษณ์   
 
     ชนิดของท่อ               รหัสสี    ตัวหนังสือและ/หรือลูกศร 
                  
  ท่อน ้าประปา          ฟ้า  ด า 
  ท่อน ้าดับเพลิง        แดง  ด า 
  ท่อ Drain      เขียว  ด า 

ท่อส้วมและท่อน ้าท้ิง     ด า  ขาว 
  ท่อระบายอากาศ        ม่วง  ด า 
  ท่อน ้าฝน     เขียว  ขาว 
  ท่อ/ราง สายไฟระบบควบคุมระบบสุขาภิบาล    -  น ้าเงิน (แถบสี) 
  ท่อ/ราง สายไฟระบบดับเพลิง              -   แดง (แถบสี) 
  เครื่องจักรต่างๆ             -              ด าหรือขาว  
 

  สีที่ใช้ในการทา ประกอบด้วย สีรองพื้นใช้ส าหรับป้องกันสนิม และ/หรือ เพื่อให้ยึดเกาะระหว่างสีทับหน้า
กับผิวงาน   และสีทับหน้าใช้ส าหรับเป็นสีเคลือบขั้นสุดท าย เพื่อใช้เป็นการแสดงรหัสของระบบต่าง ๆ  
  การทาสีท่อให้ทาตลอดทั้งท่อเฉพาะท่อที่เดินลอย ท่อท่ีเดินฝังในคอนกรีตหรือเดินในฝ้าเพดานไม่ต้องทาสี
ช้ันสุดท าย ยกเว้นท่อน ้าดับเพลิงให้ทาตลอดทั้งท่อ  
 
การทาสีท่อเหล็กอาบสังกะสีให้ทาสีประเภท Wash Prime ก่อนทุกครั้ง ส าหรับเหล็กหล่อให้ทาสีประเภทบิทูเมน  
ขนาดของตัวหนังสือ และลูกศรให้ใช้ขนาดดังนี ้
 

  ขนาดของท่อ   ความสูงของตัวอักษรและลูกศร 
  Ø ½” – 1¼”    ½” 
  Ø 1 ½” – 3”    1” 
  Ø 4” – 6”    1 ½” 
  ใหญ่กว่า Ø 6”    2” 
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หมวดที่ 7 
       การทดสอบและการท าความสะอาด 
 

1.  การทดสอบ ตรวจสอบ และท าความสะอาด 
1.1  การตรวจและทดสอบระบบท่อท้ังหมด ได้แก่ ท่อโสโครก ท่อระบายน ้า ท่อระบายอากาศ และท่อน ้าต้องได้รับ 
การตรวจสอบและทดสอบคุณภาพและฝีมือการติดตั้งตามวิธีดังต่อไปนี้ และท่อที่ฝังไว้ใต้ดินนั้นต้องท าการทดสอบ
ก่อนกลบดิน 
 
1.2   การทดสอบท่อรั่วให้ปฏิบัติดังนี้.- 
  ก. ใช้ปลั๊กอุดท่อโสโครก ท่อระบายน ้าและท่ออากาศแล้วเติมน ้าให้เข้าเต็มท่อ จนกระทั่งระดับ
   ขึ้นถึงจุดสูงสุดของท่อระบายอากาศไม่น้อยกว่า 3 เมตร 
  ข. ทิ้งให้อยู่ในสภาพเช่นนั้นเป็นเวลา 60 นาที แล้วตรวจระดับน ้า ถ้าระดับน ้าลดต ่าลงมาไม่ เกิน 
   10 เซ็นติเมตร ก็ถือว่าใช้ได้ 
  ค. ถ้าจะทดสอบท่อส่วนใดส่วนหน่ึง ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกันกับท่ีได้กล่าวมาแล้วเว้นไว้ แต่ว่าให้ 
   ต่อท่อจากส่วนที่จะท าการทดสอบขึ้นตามแนวดิ่ง จากระดับที่จะท าการทดสอบ 3 เมตร และ
   เติมน ้าจนถึงระดับสูงสุดของท่อน ้า เพื่อให้เกิดแรงกดดันจากน ้า (อาจใช้สูบน ้าเพื่อให้เกิด 
   แรงดันตามขนาดก็ได้) แล้วให้ตรวจระดับดังกล่าวในข้อ 2 ภายใต้หัวข้อการทดสอบท่อรั่ว  

  การทดสอบหรือตรวจสอบหากปรากฎว่ามีท่อรั่วหรือช ารุดบุบสลายไม่ว่าจะเป็นด้วยความบกพร่องใน
คุณภาพของวัสดุ หรือฝีมือการติดตั้งก็ดี ผู้รับจ้างต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใหม่ทันที และผู้ควบคุมงานจะท าการ
ตรวจสอบใหม่ จนปรากฎผลว่าระบบท่อท่ีติดตั้งนั้นเรียบร้อยใช้งานได้ถูกต้องกับความประสงค์ทุกประการ การซ่อม
ท่อรั่วซึมนั้นให้ซ่อมโดยวิธีถอดออกต่อใหม่หรือ เปลี่ยนของใหม่ให้เท่านั้น  
 
1.3   การทดสอบด้วยแรงดัน เมื่อได้ท าการติดตั้งวางท่อเสร็จและก่อนที่จะต่อท่อเข้าเครื่องสุขภัณฑ์ทั้งหมด ส าหรับ
ท่อน ้าใช้ ให้สูบอัดน ้าเข้าในระบบท่อจนได้แรงดัน 10 กิโลกรัมต่อตารางเซ็นติเมตร (150 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว) หรือ 
1.5 เท่าของแรงดันใช้งานที่อาจเกิดขึ้นเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 60 นาที แล้วให้ตรวจรอย รั่วท่อช่วงใดที่ต้องฝังในผนัง
ก่อนงานติดตั้งท้ังหมดจะแล้วเสร็จ ให้ทดสอบเฉพาะช่วงนั้น ๆ โดยวิธีท านอง เดียวกันกับที่กล่าวแล้วก่อนท่ีจะฝัง 
 
1.4   หลังจากติดตั้งระบบท่อน ้าเสร็จแล้ว ผู้รับจ้างต้องท าความ สะอาดระบบท่อและอุปกรณ์ทุกช้ินที่ติดตั้งในระบบ
นั้นทั้งหมด ทั้งภายนอกและภายในโดยเช็ดถู ขัดล้างน ้ามันจาระบี เศษโลหะและสิ่งสกปรกต่าง ๆ ออกให้หมด และ
ท าการล้างท าลายเช้ือให้ระบบท่อท้ังหมดใหส้ะอาดปราศจากเชื้อจุลินทรีย์ โดยใช้น ้ายาที่มีส่วนผสมของคลอรีนไม่ต ่า
กว่า 50 ส่วนในล้าน ซึ่งอาจเป็นคลอรีนเหลวหรือน ้ายา Sodium Hypochrorite ก็ได้ บรรจุเข้าไปในระบบท่อท้ิงไว้
เป็นเวลาไม่ต ่ากว่า 8 ช่ัวโมง และในระหว่างระยะเวลานี้ให้เปิด-ปิด วาล์วทั้งหมดที่ มีอยู่ในระบบเป็นครั้งคราว ให้
น ้ายาไหลผ่านลงท่อระบายไปหลาย ๆ ครั้ง เมื่อครบก าหนดเวลาแล้วให้เปิดวาล์วทุกวาล์ว รวมทั้งวาล์วระบายน ้าทิ้ง
ด้วย และใช้น ้าสะอาดไล่ยาให้ออกจากระบบจนกระทั่งปรากฎว่าน ้าท่ีออกมามีคลอรีนอยู่ไม่ถึง 0.2 PPM  
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1.5   การทดสอบระบบบ าบัดน ้าเสีย 
  - ผู้รับจ้างจะต้องท าการเริ่มต้นการท างานของระบบ (Start Up) โดยการใช้เช้ือแบคทีเรียที่เหมาะ สม 
(Seed) ใส่ลงไปเพื่อช่วยให้ระบบมีการใช้งานได้โดยเร็ว หลังจากเริ่มใช้งานและท าการตรวจ วิเคราะห์คุณภาพน ้า
ก่อน และหลังจากการผ่านเข้าระบบจนกระทั่งระบบมีการท างานคงที่ (Stable) และได้คุณภาพน ้าออกจากระบบ
ตามมาตรฐานน ้าทิ้งชุมชน ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องท าการ Start Up ระบบก่อนท่ีจะมีการทิ้งน ้าเสียลงระบบ โดยเริ่มการ 
Start Up ก่อนการใช้งานจริง ประมาณ 1 เดือน 
  - การ Start Up ระบบ การตรวจสอบการท างานของระบบ ต้องอยู่ในความดูแลของวิศวกร หรือผู้ที่มี
ความรู้ในด้านระบบบ าบัดน ้าเสยีโดยเฉพาะ และวิเคราะห์คุณภาพน ้าก่อนและหลังจากเข้าระบบบ าบัดน ้าเสียส าหรับ 
ใน 3 เดือนแรกจะต้องท าอย่างน้อยอาทิตย์ละครั้ง และการตรวจสอบการท างานของระบบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
เป็นระยะเวลา 1 ปี นับ จากวันส่งมอบงาน โดยต้องจัดท ารายงานและสรุปผลการเริ่มต้นการท างานของระบบ 
(Start Up) และ การตรวจสอบการท างานของระบบ และผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าก่อนและหลังออกจากระบบ
ทุกเดือน 
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หมวดที่ 8 
รายละเอียดการตรวจรับมอบงานและเอกสารส่งงาน 

 
1. As-Built Drawing 5 ชุด พร้อม CD 5 ชุด 
2. Manual Document and Tool 
 2.1  คู่มือการติดตั้งจากผู้ผลิต 
  - หนังสือคู่มือท่ีติดมากับอุปกรณ์นั้น ๆ เพื่อใช้ในการติดตั้ง 
 2.2 คู่มือการใช้งานจากผู้ผลิต 
  - หนังสือคู่มือการใช้งานท่ัวไปที่ติดมากับอุปกรณ์นั้น ๆ  
 2.3 คู่มือการใช้งานตามการติดตั้งจริง 

- หนังสือคู่มือในการใช้งานอุปกรณ์ที่ทางผู้รับจ้างโครงการเลือกใช้ และติดตั้งโดยเป็นแบบการติดตั้งเฉพาะ 
3 ชุด  

 2.4 Training Document 
  - คู่มือการสอนเพื่อใช้งานระบบแต่ละระดับตามหน้างานจริง Trouble Shorting 3 ชุด 
 2.5 ผลการทดสอบวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ  
  - เอกสารสรุปผลทดสอบวัสดุ ทดสอบระบบ ทดสอบการติดตั้ง ข้อมูลการติดตั้ง 3 ชุด  
 2.6 Installation Report 
  -  รายละเอียดและผลการติดตั้ง 3 ชุด  
 2.7 Catalog รายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ ผู้จัดจ าหน่ายและที่อยู่ติดตั้ง 

- แบบวัสดุอุปกรณ์ ยี่ห้อ และรุ่นที่ใกล้เคียงหรือรุ่นทดแทน และสรุปช่ือผู้ติดต่อ ผู้จัดจ าหน่ายจริงที่ทาง 
ผู้รับจ้างโครงการใช้ 3 ชุด  

 2.8 การรับประกันการติดตั้งระบบ 
  - เงื่อนไขต่าง ๆ  ในการรับประกัน การเปลี่ยนหรือซ่อมวัสดุอุปกรณ์ 3 ชุด 
 2.9 Maintenance 
  - รายละเอียดการใช้ดูแลระบบในช่วงรับประกัน 3 ชุด 
 2.10 เครื่องมือในการซ่อมบ ารุงและตรวจสอบระบบทุกระบบ 
  - เครื่องมือซ่อมบ ารุงและเครื่องมือวัด 1 ชุด 
 2.11 กุญแจและเอกสารรายละเอียดพร้อมอุปกรณ์เพื่อจัดเก็บ 
  - รายการกุญแจอุปกรณ์ต่าง ๆ พร้อมที่จัดเก็บ 1 ชุด   
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หมวดที่ 9 
วัสดุและอุปกรณ์ที่อนุมัติใช้ในโครงการ 

 
 รายละเอียดในหมวดนี้ ได้แจ้งถึงรายชื่อผู้ผลิต และผลิตภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ถือว่าได้รับการยอมรับ  ทั้งนี้คุณสมบัติ
ของอุปกรณ์นั้นๆ ต้องไม่ขัดต่อรายละเอียดเฉพาะที่ได้ก าหนดไว้  และการพิจารณาของผู้ว่าจ้างที่จะอนุมัติหรือไม่ ถือเป็นที่
สิ้นสุด  อย่างไรก็ดีหากผู้ว่าจ้างเห็นว่าจ าเปน็ต้องมีการทดสอบเพื่อเปรยีบเทียบคุณภาพกับวัสดุและอุปกรณ์ที่ก าหนด  ผู้รับจ้าง
ต้องเป็นผู้ช าระค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการนี้ทั้งสิ้น 
 
1. อุปกรณ์มาตรฐานระบบสุขาภิบาล 
 

1.1 PE Lined Galvanized Steel Pipe: Syler, Thailand;  Nippon, Japan;  Sukisui, Japan. 
1.2 Galvanized Steel Pipe: Siam Steel Pipe, Local; Thai Steel Pipe, Local; Thai Union Steel 

Pipe, Local ; Cotoo, Local; Cotco-SV, Local 
1.3 High Density Polyethylene Pipe (HDPE): TAP, Local; C.A.P.C., Local; PBP, Local;  Thai Pipe, 

Local;  SCG, Local. 
1.4 Copper Tube: Mueller Brass, USA; Yorkshire, U.K.; Sambo, Japan; Cambridge, USA. 
1.5 Cast Iron: Siam Cindicate, Local; Knack, Local; Wenco, Local 
1.6 Polyvinyl Chloride Pipe (PVC): Thai Pipe, Local; NPI (Elephant Brand), Local; Bangkok 

Paiboon Pipe, Local;  SCG, Local; 
1.7 Polybuthylene Pipe (PB): Super Tube, Local; NPI (Elephant Brand), Local;  Wiik & 

Houglund, Local 
1.8 Polypropylene Copolymer Randum (PP-R): Fusiotherm, Germany ; Wefatherm, Germany; 

Thai PPR, Local;  SCG, Local.  
1.9 Reinforce Concrete Pipe: CCP, Local; MCON, Local; CCM, Local 
1.10 Flexible Connection (For Cold Water Pipe System): Metraflex, USA; Tozen, Japan; Mason, 

USA.; Mazterflex, Local 
1.11 Flexible Connection: Tozen, Japan; Mason, USA; Metraflex. USA. 
1.12 Gate Valve, Globe Valve: Nibco, USA; Kitz, Japan; Crane, U.K. 
1.13 Hydraulic Check Valve : Singer, Canada; Bermad, USA.: Cla-Val, USA. 
1.14 Float Valve: Bermad, Isarel; Singer, Canada; Muesco, USA. 
1.15 Check Valve (Wafer Type): Val-Matic, USA; Duo-Check, USA; Check Rite, Canada. 
1.16 Check Valve (Silent Type): Gestra, Germany; Check Rite, Canada; Val-Matic, USA. 
1.17 Pressure Reducing Valve: Bermad, Israel; Singer, Canada; Muesco, USA. 
1.18 Strainer: Nibco, USA; Kitz, Japan; Crane, U.K. 
1.19 Foot Valve: Socla, France; Val-Matic, USA. 
1.20 Butterfly Valve: Amri, France; Nibco., USA; Keystone, USA. 
1.21 Ball Valve: Watts, USA; Nibco, USA; Kitz, Japan 
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1.22 Pressure Relief Valve: Bermad Israel; singer, Canada; Muesc, USA. 
1.23 Automatic Air Vent: Metraflex, USA; Armstrong, USA; Val-Matic, USA. 
1.24 Control Valve: Bermad Israel; singer, Canada; Muesc, USA. 
1.25 Pressure Gauge: Trerice, USA; Weksler, USA; Tumo, Germany 
1.26 Water Meter: Azahi, Japna; Aichi, Japan; Kent, USA. 
1.27 Floor drain, Roof drain, Floor Cleanout: Knack, Local; Wenco, Local; TCP, Local 
1.28 Grease Trap: Biotech, Aqua, San Tech, San pac, Premier Product, Local;  
1.29 Water Hammer Arrestor: Hydra-Restor, USA; Zurn, USA; PPP, USA. 
1.30 Water Supply Pump: KSB, Germany; Grundfos, Denmark; Aurora, U.K.; Wilo, Germany. 
1.31 Package Booster Pump: Grundfos, Denmark; Wilo, Germany; KSB, Germany; Aurora, USA;  
 SPP, ENG. 
1.32 Package Variable Speed Pump: Grundfos, Denmark; Aurora, U.K.; Wilo, Germany 
1.33 Diaphragm Pressure Tank: Cimm, Italy; Varem, Italy; Zilmet, Italy; Amtrol, Usa. 
1.34       Motor: Siemens, Vem, Germany; Brook, Newman, Crompton, UK; Mitsubishi, Japan;   
 Asea, Sweden; U.S. Motor, USA. 
1.35 Booster Pump For Drinking System: Grundfos, Denmark; Wilo, Germany; Aurora, U.K. 
1.36 Sewage Submersible Pump: Tzurumi, Japan; Flygt, Sweden; Shinmaywa, Japan 
1.37 Submersible Ejector, Aerator: Tzurumi, Japan; Flygt Sweden; Shinmaywa, Japan 
1.38 Strom Drain Pump: Tzurumi, Japan; Flygt, Sweden; Shinmaywa, Japan 
1.39 Vibration Isolator: Mason, USA; Tozen Japan; Vibration Mounting & USA. 
1.40 Sand, Softener, Activated Corbon Filter: Culligan, USA; Local Manufacturer 
1.41 Ultraviolet Lamp with Filter: PURA, USA; American product; Eurpore product  
1.42 Float Switch: Omron, Japan; National, Japan; Tzurumi, Japan 
1.43 Fire Barrier System: 3M, USA; GE, USA; KBS, Germany 
1.44 Instantaneous Water Heater: Stiebel, Siemen 
1.45 Water Tank: Biotech, Aqua, San Tech, San pac, Premier Product, Local; 
1.46 Package Wastewater Treatment Plant:  Biotech, Aqua, San Tech, San pac,  
 Premier Product, Local; 
1.47 Polyproprelene Pipe (PP) : PBP, Vulcathene, TAP, Local; 

 1.48  Float  Valve: Cla-Val, Muesco, Watts, UAS; Bermad, Dorot, Israel; Singer, Canada;   
  Caleffi Wikins, Italy. 
 1.49      Fire Barrier System:  3M, Hilti, Biofireshield, Metacuak, STI, USA; KBS, Germany. 
 
 


