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1 ขอบเขตของงาน 

 

               บริษัท ชาน สตูดิโอ จํากดั         

    โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนกัศึกษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติเป็นโรงเรียนสาธิตแหง่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศูนย์รังสติ) จํานวน 1 งาน 



1.  ขอบเขตงาน 

 
     รายการประกอบแบบงานวศิวกรรมระบบสุขาภบิาลและดบัเพลิง 

 

ข้อกาํหนดงานวศิวกรรมงานสุขาภบิาลและดับเพลิง 

 

1. ขอบเขตงาน  

งานในแต่ละภาครวมถึงการจดัหา ติดตัง้ ทดสอบ และตรวจรับ วสัดอุปุกรณ์ เคร่ืองมือ รวมทัง้การบริการดแูลการทํางาน

ของเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์อ่ืนๆ ท่ีจําเป็น เพ่ือให้งานก่อสร้างระบบสขุาภิบาลเสร็จเรียบร้อยสมบรูณ์ตามความต้องการของ

ผู้วา่จ้าง ดงัแสดงไว้ในแบบแปลน หรือรายการประกอบแบบ หรือแบบไดอะแกรม และรายการท่ีมิได้แสดงไว้ในแบบแปลน 

หรือรายการประกอบแบบ แตจํ่าเป็นต้องมี เพ่ือให้การทํางานของระบบสขุาภิบาลถกูต้องสมบรูณ์โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

1.1 งานระบบประปา และระบบระบายนํา้เสีย 

1.1.1 ท่อและอปุกรณ์ต่อเช่ือมระหว่างท่อนํา้ประปาของการประปาภมิูภาคหรือประปาของมหาวิทยาลยัทกัษิณ 

วิทยาเขตพทัลงุ กบัถงัเก็บนํา้ประปาของโครงการ 

1.1.2 ทอ่ เคร่ืองจกัร และอปุกรณ์ สําหรับการสบูนํา้เพ่ือระบบประปา สําหรับการระบายนํา้ออกจากถงัเก็บนํา้ 

1.1.3 ท่อและอุปกรณ์ สําหรับระบบประปา และการระบายนํา้เสียภายในห้องนํา้ ท่อในแนวด่ิง ท่อเช่ือมต่อระหว่าง

ห้องนํา้กบัทอ่ในแนวด่ิง ปลอกร้อยทอ่ผา่นพืน้ กําแพง และถงัเก็บนํา้ 

1.1.4 ทอ่และอปุกรณ์ในถงัเก็บนํา้ทกุถงั เพ่ือระบบประปา  

1.1.5 งานไฟฟ้าระหว่างเคร่ืองจกัร อปุกรณ์ เคร่ืองควบคมุต่างๆ และแผงควบคมุ งานจดัหา ติดตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้า

ของแผงควบคมุและอปุกรณ์ควบคมุในถงัเก็บนํา้ 

1.1.6 งานอ่ืน ๆ ดงัท่ีจะระบตุอ่ไปท่ีเก่ียวข้องกบัระบบนี ้

1.2 งานระบบรวบรวมนํา้เสีย 

1.2.1 งานเดินท่อระบายนํา้เสียและนํา้ทิง้ จากท่อในแนวด่ิงของระบบระบายนํา้เสียและนํา้ทิง้ของอาคารมายงั

ระบบบําบดันํา้เสีย 

1.2.2 งานเดินท่อระบายนํา้เสียและนํา้ทิง้ จากถงับําบดัของระบบระบายนํา้เสียเช่ือมต่อไปยงัมายงัระบบระบาย

นํา้รวมของโครงการ 

1.2.3 งานอ่ืน ๆ ดงัท่ีจะระบตุอ่ไปท่ีเก่ียวข้องกบัระบบนี ้

1.3 งานเคร่ืองสูบนํา้และอุปกรณ์ประกอบ 

1.3.1 จัดหาและติดตัง้ เคร่ืองสูบนํา้และอุปกรณ์ต่างๆ รวมทัง้การทําแท่นเคร่ือง ทางระบายนํา้ลงสู่บ่อพักนํา้

ภายในหรือภายนอกบริเวณห้องเคร่ืองสบูนํา้  

1.3.2 งานเดินท่อและติดตัง้อุปกรณ์ต่างๆ เช่ือมระหว่าง ถังเก็บนํา้ บ่อพกันํา้ เข้ากับเคร่ืองสบูนํา้และเช่ือมต่อ

ระหวา่งเคร่ืองสบูนํา้กบัทอ่นํา้ในแนวด่ิง 

1.3.3 งานไฟฟ้าระหว่างเคร่ืองจกัร อปุกรณ์ เคร่ืองควบคมุต่างๆ กบัแผงควบคมุ จดัหาและติดตัง้อปุกรณ์ไฟฟ้า

ของแผงควบคมุ และเคร่ืองควบคมุในถงัเก็บนํา้ 

1.3.4 ดหูวัข้องานไฟฟา้สําหรับระบบสขุาภิบาลประกอบด้วย 

1.3.5 งานอ่ืน ๆ ท่ีจะระบตุอ่ไปท่ีเก่ียวข้องกบัระบบนี ้
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1.  ขอบเขตงาน 

 
 

1.4 ระบบป้องกันอัคคีภัย 

1.4.1 งานเดินท่อนํา้ดบัเพลิงทัง้หมด ตลอดจนการวางปลอกร้อยท่อผ่านถงัเก็บนํา้ กําแพงหรือพืน้ ซึ่งให้ยึดถือ

ตามแบบแปลนของระบบปอ้งกนัอคัคีภยั 

1.4.2 อปุกรณ์ระบบดบัเพลงิทัง้หมด   

1.4.3 งานไฟฟ้าระหว่างอปุกรณ์ต่างๆ เช่น Flow Switch Supervisory Switch มายงัแผงควบคมุระบบดบัเพลิง

กลาง และสว่นอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

1.4.4 ดหูวัข้องานไฟฟา้สําหรับระบบสขุาภิบาล ประกอบด้วย 

1.4.5 งานอ่ืนๆ ท่ีจะระบตุอ่ไปท่ีเก่ียวข้องกบัระบบนี ้

1.5 งานระบบอ่ืน ๆ ที่ปรากฏในแบบแปลน 

 

2. งานที่ไม่อยู่ในขอบเขต งานต่อไปนีไ้ม่รวมอยู่ในขอบเขตของงานสุขาภบิาลในภาคนี ้

- ถงัเก็บนํา้ประปาคอนกรีตบนดินและใต้ดิน 

- แทน่สําหรับรองรับอา่งล้างมือในห้องส้วม 

- กระจกเงา 

- ห้องส้วมและประต ู

- สาย Feeder จาก Main Switch Board ในห้องไฟฟ้าไปยงั Load Centers ของระบบสขุาภิบาล แต่เป็นความ

รับผิดชอบของผู้ รับจ้างงานระบบสุขาภิบาลท่ีจะต้องติดตาม และให้ความร่วมมือกับผู้ รับจ้างทางด้าน

สถาปัตยกรรม โยธา เคร่ืองกล ไฟฟา้ และระบบอ่ืนๆ ในการก่อสร้างงานระบบสขุาภิบาลทัง้หมด 

3. ให้ผู้รับจ้างงานสุขาภิบาลยึดถือแบบแปลน (Drawings) รายการประกอบแบบ (Specifications) ข้อกําหนด

เพิ่มเตมิ (Addendum) ในการก่อสร้างงานสุขาภบิาล ถ้ามีข้อขัดแย้งใด ๆ ของแบบแปลน รายการประกอบแบบ 

หรือข้อกาํหนดเพิ่มเตมิ ให้ยดึถือคาํตัดสนิชีข้าดของผู้ว่าจ้างอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร 

4. ให้ผู้รับจ้างงานระบบสุขาภิบาล มีหน้าที่ในการประสานงาน ติดต่อกับหน่วยงานราชการ เช่น การประปานคร

หลวง กรุงเทพมหานคร หรือหน่วยงานราชการอ่ืนที่เก่ียวข้อง ในการจัดหาสาธารณูปโภคเข้ามาในโครงการ 

เช่น การติดต่อขอมิเตอร์นํา้ประปา หรือการขออนุญาตระบายนํา้ทิง้ โดยค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการติดต่อ

ดําเนินงาน รวมถึงค่าธรรมเนียม และค่าดําเนินการที่เรียกเก็บโดยหน่วยงานราชการ ทางผู้ว่าจ้างจะเป็น

ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ตามหลักฐานการรับเงนิของหน่วยงานราชการนัน้ 
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     2 มาตรฐาน และกฎเกณฑ์ในการออกแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. มาตรฐาน และกฎเกณฑ์ในการออกแบบ 
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2. มาตรฐาน และกฎเกณฑ์ในการออกแบบ 

2. มาตรฐาน และกฎเกณฑ์ในการออกแบบ 

 

งานก่อสร้างระบบสขุาภิบาล ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และกฎเกณฑ์ลา่สดุของสถาบนัวิชาชีพแลสมาคมต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้

เว้นแตจ่ะระบเุป็นอยา่งอ่ืน 

 

ANSI American National Standards Institute 

API  American Petroleum Institute 

ASME American Society of Mechanical Engineer 

ASPE American Society of Plumbing Engineer 

ASSE American Society of Sanitary Engineer 

ASTM American Society for Testing and Materials 

AWWA American Water Works Association 

AS/NZS Australian/New Zealand Standard (AS/NZS 2243.3:2002) 

FM  Factory Mutual 

IEC  Intemational OElectrotechnical Commission 

NEC  National Electrical Code, U.S.A. 

NEMA National Electrical Manufacturers Association, U.S.A. 

NFPA National Fire Protection Association, U.S.A. 

UL  Underwriters’ Laboratories, lnc. 

ULC  Underwriters’ Laboratories of Canada 

IBC  International Building Code 

BS  British Standard 

WPCF Water Pollution Control Federation, U.S.A. 

กปน.  การประปานครหลวง 

กปภ.  การประปาสว่นภมิูภาค 

วสท.  สมาคมวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ 

มอก.  สํานกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม 

สวสท. สมาคมวิศวกรรมสิง่แวดล้อมแหง่ประเทศไทย 
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3.  ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 

 

3.1 ผู้ รับจ้าง จะต้องทําการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในสนาม ตรวจสอบโครงสร้าง และสาธารณปูโภค ตรวจสอบ

แบบแปลนและรายประกอบแบบ ต้องหาข้อมลูท่ีจําเป็นสําหรับงานก่อสร้างระบบสขุาภิบาลจากผู้ว่าจ้างก่อนย่ืน

ซองประกวดราคา โดยเฉพาะแบบแปลนของระบบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัระบบสขุาภิบาล 

3.2 การติดตัง้งานระบบสขุาภิบาล จะต้องกระทําด้วยความประณีต และเป็นไปตามข้อกําหนด วสัด ุเคร่ืองจกัรและ

อปุกรณ์ตา่งๆ ท่ีใช้ในการติดตัง้งานนีจ้ะต้องเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ ได้มาตรฐาน และผลิตจากโรงงานท่ีมีผลิตภณัฑ์

นัน้ต้องเป็นผลิตภณัฑ์รุ่นใหม่ล่าสดุ วสัด ุเคร่ืองจักร และอปุกรณ์ท่ีชํารุดหรือเสียหาย เน่ืองจากการติดตัง้หรือ

การทดสอบ ผู้ รับจ้างจะต้องเปล่ียนใหมห่รือซอ่มแซมให้อยูใ่นสภาพท่ีใช้งานได้ดี  

3.3 แบบแปลน (Drawings) ตา่งๆ ท่ีแสดง เป็นเพียงแนวทางในการติดตัง้โดยประมาณเท่านัน้ และรายการประกอบ

แบบ (Specifications) ใช้เป็นเพียงแนวทางช่วยอธิบายและช่วยทําให้งานเสร็จสมบรูณ์ การวางแนวทางกําหนด

ขนาดและการจดัระยะการใช้งานของเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร และอปุกรณ์ต่างๆ ผู้ รับจ้างจะต้อง ร่วมมือกบัผู้ผลิต

ให้เป็นไปตามแบบแปลน และจะไม่สามารถเปล่ียนแปลงได้โดยปราศจากการอนมุติัจากผู้ว่าจ้าง ถ้าผู้ รับจ้างไม่

สามารถทําตามจดุประสงค์ท่ีกําหนดได้ จะต้องทําแบบสําหรับติดตัง้ (Shop Drawings) เพ่ือแสดงระยะและ

ขนาดท่ีต้องการจะเปล่ียนแปลง ซึง่อาจจะต้องเปล่ียนไปตามสภาพของสถานท่ีติดตัง้ เพ่ือท่ีจะหลีกเล่ียงจากการ

ขดัขวางการใช้งานอ่ืนๆ 

3.4 ผู้ รับจ้างจะต้องจัดเตรียมและส่งมอบแบบสําหรับติดตัง้(Shop Drawings)จํานวน 4 ชุด หรือมากกว่า ให้ 

ผู้ควบคมุงานตรวจสอบและขออนมุติัจากผู้ว่าจ้าง ในการติดตัง้วสัด ุอปุกรณ์ต่างๆล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วนั 

ก่อนดําเนินการติดตัง้ แบบสําหรับติดตัง้ (Shop Drawings)ในระบบสขุาภิบาล จะต้องระบรุายละเอียดวิธีการ

ติดตัง้ การรองรับและระยะทิศทางเทียบกบังานโครงสร้างต่างๆ เพ่ือแสดงตําแหน่งท่ีแน่ชดัของวสัด ุเคร่ืองจกัร

และอปุกรณ์ Shop Drawings ทุกแผ่นจะต้องได้รับการอนมุติัจากผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะเรียกร้องให้ผู้ รับจ้าง

เพิ่มเติมงานบางส่วน และเปล่ียนแปลงส่วนท่ีได้ติดตัง้ไปแล้ว ให้สอดคล้องกบัแบบแปลนท่ีได้ทําสญัญากนัไว้ 

โดยคา่ใช้จ่ายสว่นท่ีเพิ่มขึน้นี ้ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกคา่ใช้จ่ายทัง้หมด โดยไม่สามารถเรียกร้องจากผู้ว่าจ้างได้ 

การอนมุติัรูปแบบและเอกสารต่างๆ จากผู้ว่าจ้าง จะต้องไม่ถือว่าเป็นการตรวจท่ีเสร็จสมบรูณ์ เพียงแต่เป็นการ

แสดงกรรมวิธีการก่อสร้างและการติดตัง้ ซึง่งานตา่งๆ ท่ีได้กระทําลงไป ก็ยงัคงถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้

รับจ้างทัง้สิน้ เม่ือการติดตัง้เสร็จสมบรูณ์แบบแล้ว Shop Drawings จะต้องได้รับการแก้ไขและเขียนใหม่เป็น

แบบ “As Built Drawings” โดยผู้ รับจ้างจะต้องสง่ต้นฉบบัและสําเนา 3 ชดุ ให้กบัผู้วา่จ้าง 

3.5 รายการประกอบแบบ หรือแบบแปลนท่ีเขียนไว้สําหรับงานนี ้ไม่ได้แสดงรายละเอียดของวสัด ุเคร่ืองจกัรอปุกรณ์

ทกุชนิด หรือแสดงการติดตัง้ทัง้หมด เป็นหน้าท่ีของผู้ รับจ้างท่ีจะต้องคํานึงถึงเคร่ืองจกัร อปุกรณ์ วสัดตุ่างๆ ท่ี

จําเป็นสําหรับงานแต่ละชิน้ เพ่ือให้งานชิน้นัน้ๆ เสร็จสมบูรณ์ วสัด ุเคร่ืองจกัร อปุกรณ์ใดๆ ก็ตามท่ีแสดงไว้ใน

แบบแปลน แต่ไม่ได้กําหนดหรือชีบ้่งในรายละเอียด ถ้าจําเป็นท่ีจะต้องใช้เพ่ือให้งานแล้วเสร็จสมบูรณ์ถกูต้อง

ตามมาตรฐานการออกแบบ และ/หรือให้ระบบสามารถใช้งานได้สมบรูณ์ ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหามาให้โดยตลอด 

และจะต้องรับผิดชอบตอ่คา่ใช้จ่ายสว่นท่ีเพิ่มขึน้นีด้้วย 

3.6 การคลาดเคล่ือน การตกหลน่ หรือความผิดพลาดอ่ืน เน่ืองมาจากแบบแปลนหรือรายการประกอบ จะต้องถือว่า

เป็นความรับผิดชอบของผู้ รับจ้าง ท่ีจะต้องติดต่อ สอบถามผู้ ว่าจ้าง  เพ่ือชีแ้จงหรือแก้ไขแบบแปลนให้ถูกต้อง 

ก่อนท่ีจะลงมือทําการก่อสร้างหรือติดตัง้อุปกรณ์ในระบบสุขาภิบาล ผู้ รับจ้างจะต้องดําเนินงานทัง้หมดท่ีได้

 

                 บริษัท ชาน สตดูิโอ จํากดั                 1/2 

    โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนกัศกึษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสติเป็นโรงเรียนสาธิตแหง่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสติ) จํานวน 1 งาน 



3. ความรับผิดชอบของผู้ รับจ้าง 

 

กําหนดในแบบแปลน และรายการประกอบแบบ จะต้องดําเนินการก่อสร้างงานท่ี จําเป็นสําหรับระบบสขุาภิบาล 

แต่ไม่ได้กล่าวแน่ชดัในสญัญาว่าจ้าง โดยผู้ รับจ้างจะต้องออกค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้อง ผู้ รับจ้างจะต้องไม่ใช้ความ

คลาดเคล่ือน การตกหล่นหรือข้อผิดพลาดในแบบแปลน หรือรายการประกอบแบบเป็นข้ออ้างในการเรียกร้อง

คา่ใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึน้จากผู้วา่จ้างจะต้องดําเนินการสํารวจอย่างละเอียด เก่ียวกบังานท่ีจะทําการก่อสร้างและ/หรือ

ติดตัง้ 

3.7 ผู้ รับจ้างจะต้องดําเนินงานโดยประสานงานกบัผู้ รับจ้างด้านอ่ืน เช่น สถาปัตยกรรม โครงสร้าง ไฟฟ้า ปรับอากาศ 

และด้านอ่ืน เพ่ือให้งานดําเนินไปได้ด้วยดีและรวดเร็ว โดยมีลําดบัก่อนหลงัของงานอยา่งถกูต้อง 

3.8 แบบสําหรับติดตัง้ (Shop Drawings) 

3.8.1 ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อการเตรียม Shop Drawings ซึ่งเขียนโดยใช้โปรแกรม Autocad 2000 

สําหรับผลิตภณัฑ์จากโรงงานและการติดตัง้ รวมถึงบริการทัง้หมด ภายใต้ขอบเขตสญัญานี ้ผู้ รับจ้าง

จะต้องรับผิดชอบต่อการติดตัง้เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ทุกชิน้ และถ้าเป็นไปได้ให้ทําการวัดในงาน

ก่อสร้าง หรือเทียบกบัแบบแปลนก่อสร้างเพ่ือท่ีจะได้สอดคล้องกบังานสถาปัตยกรรม งานโยธา และ

งานระบบอ่ืน ๆ ผู้ รับจ้างจะต้องไม่ทําการติดตัง้เคร่ืองจักร อุปกรณ์ใด ๆ จากโรงงาน จนกว่า Shop 

Drawings จะได้รับการอนมุติัอยา่งเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้วา่จ้าง Shop Drawings ทัง้หมดจะต้อง

สง่มอบให้ผู้ควบคมุงานในรูปสําเนา จํานวน 5 ชดุ 

3.8.2 ผู้วา่จ้าง ไม่ใช่เป็นบคุคลท่ีทําหน้าท่ีตรวจแบบให้ผู้ รับจ้าง การอนมุติั Shop Drawings เป็นเพียงการ

อนุมัติในหลกัการเท่านัน้ โดยไม่ทําให้ผู้ รับจ้างพ้นจากสภาพการรับผิดชอบต่อการ ติดตัง้และการ

บริการต่าง ๆ เพ่ือให้งานเสร็จตรงกบัจดุประสงค์ของแบบแปลน และรายการประกอบแบบได้ จะไม่มี

การอนมุติัให้ดําเนินงานต่อไป ก่อนท่ีจะมีการจดัเตรียมและจดัส่ง Shop Drawings มาให้ตรวจ การ

จดัเตรียม Shop Drawings จะต้องกําหนดตารางเวลา เพ่ือท่ีจะรอการอนมุติั และจะต้องเป็นไปตาม

ตารางการก่อสร้างให้สอดคล้องกบังานสถาปัตยกรรม งานโยธา และงานระบบอ่ืน ๆ 
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     4 คณุสมบตัิของผู้ รับจ้างงานสขุาภิบาล และคําแนะนําสาํหรับคนงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.คุณสมบัติของผู้ รับจ้างงานสุขาภิบาล และ 

คาํแนะนําสาํหรับคนงาน 
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4. คณุสมบติัของผู้ รับจ้างงานสขุาภิบาล และคําแนะนําสําหรับคนงาน 

 
4.  คุณสมบตัขิองผู้รับจ้างงานสุขาภบิาล และคาํแนะนําสาํหรับคนงาน 
  

4.1 คณุสมบติัของผู้ รับจ้างงานสขุาภิบาล 

- ผู้ รับจ้างงานสขุาภิบาล จะต้องเลือกและอนมุติัโดยผู้วา่จ้าง 

- ผู้ รับจ้างงานสขุาภิบาล จะต้องสง่ประวติัผลงานของงานสขุาภิบาลมาให้ผู้วา่จ้างพิจารณา 

4.2 ผู้ รับจ้างงานสขุาภิบาล จะต้องมีประสบการณ์เก่ียวกับงานก่อสร้างในขอบข่ายของงานระบบสขุาภิบาลทุกด้าน

ตามท่ีได้ระบไุว้ในรายการประกอบแบบของระบบสขุาภิบาล เช่น งานเก่ียวกบัระบบนํา้ประปา ระบบระบายนํา้เสีย 

ระบบระบายนํา้ฝน ระบบบําบดันํา้เสียทางเคมี ระบบปอ้งกนัอคัคีภยั และระบบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง  ผู้ รับจ้างจะต้องมี

ประกาศนียบตัรใบรับรองผลงานท่ีผ่านมา โดยผู้ รับจ้างจะต้องมีผลงานระบบสขุาภิบาลท่ีเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์

แล้วมลูคา่รวมไมต่ํ่ากวา่ 7 ล้านบาท 

4.3 ผู้ รับจ้างงานสขุาภิบาล จะต้องจ้างวิศวกรท่ีมีใบรับรองจาก กว. และมีประสบการณ์ไมต่ํ่ากวา่  5  ปี ในงานด้านก่อสร้าง

ระบบสขุาภิบาลมาควบคมุงาน 

4.4 ผู้ รับจ้างงานระบบสขุาภิบาล จะต้องไมมี่ช่ือในบญัชีละทิง้งาน หรือมีผลงานท่ีไมดี่ในงานระบบสขุาภิบาลท่ีผา่นมา 

4.5 การจ้างผู้ รับจ้างรายยอ่ย 

ผู้ รับจ้างจะต้องไมทํ่าการจ้างช่วงงานในระบบสขุาภิบาล ยกเว้นในกรณีท่ีมีการตกลงกนัตามสญัญาว่าจ้าง ผู้ รับจ้าง

จะต้องไมทํ่าการจ้างช่วงงานสว่นหนึง่สว่นใดในระบบสขุาภิบาล โดยไมไ่ด้รับการเห็นชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก

ผู้วา่จ้าง โดยจะต้องมีเหตผุลเพียงพอ ข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้กระทําจะไม่ทําให้ผู้ รับจ้างหลดุพ้นพนัธะผกูพนัจากหน้าท่ี

และความรับผิดชอบภายใต้สญัญาท่ีได้กระทํา 

ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อการกระทํา ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายจากการละทิง้งานของผู้ รับจ้างช่วงหรือคนงาน

ในสงักดัของผู้ รับจ้างช่วง เสมือนเป็นการกระทําของผู้ รับจ้างเอง และพึงสงัวรไว้เสมอว่าการจดัหาแรงงานสําหรับ

ปฏิบติัการในชิน้งานหนึง่ไมถื่อวา่เป็นการจ้างช่วงภายใต้ข้อสญัญานี ้

4.6 ผู้ รับจ้างจะต้องให้คําแนะนําแก่คนงาน ในการก่อสร้างและติดตัง้วสัดุ เคร่ืองจักร อปุกรณ์ต่างๆ อย่างสม่ําเสมอ

ตัง้แต่เร่ิมต้นจนกระทัง้งานแล้วเสร็จสมบูรณ์โดยถือเป็นหน้าท่ีของผู้ รับจ้าง หรือตามคําแนะนําของผู้ควบคมุงาน 

หรือผู้วา่จ้าง  

ผู้ รับจ้างจะต้องใช้เจ้าหน้าท่ีผู้ควบคมุงาน และคนงานชุดเดิม ตัง้แต่เร่ิมต้นจนกระทัง่งานแล้วเสร็จสมบูรณ์ โดยท่ี

หากมีการเปล่ียนแปลงคนงานชดุเดิม จะต้องได้รับการอนมุติัจากผู้วา่จ้างก่อนท่ีจะดําเนินการ 
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     5. ตวัอย่าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. ตัวอย่าง 
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5. ตวัอย่าง 

 
 

5.  ตัวอย่าง 

5.1 ผู้ รับจ้างจะต้องสง่ตวัอยา่งของวสัด ุอปุกรณ์ตา่งๆ ท่ีได้รับอนมุติัจากผู้วา่จ้างแล้ว ให้กบัผู้ควบคมุงาน เพ่ือใช้เป็น

มาตรฐานตวัอยา่งสําหรับเปรียบเทียบกบัวสัดอุปุกรณ์ท่ีจะทําการติดตัง้ 

5.2 รายการวสัด ุเคร่ืองจกัร อปุกรณ์ท่ีระบตุอ่ไปนี ้จะต้องได้รับอนมุติัจากผู้วา่จ้าง ก่อนการติดตัง้ 

- ทอ่ ข้อตอ่ทอ่ และอปุกรณ์ประกอบทอ่ทกุชนิด 

- ตะแกรงระบายนํา้ฝน ตะแกรงระบายนํา้พืน้ ช่องทําความสะอาด แทรป 

- Valves, Vacuum Breakers, Shock Absorbers 

- ท่ีแขวน ท่ีรองรับทอ่ และฐานรองรับวสัดอุปุกรณ์ตา่งๆ 

- เคร่ืองสบูนํา้ตา่งๆ เคร่ืองจกัรกล เคร่ืองกรองนํา้ทกุชนิด วสัด ุและอปุกรณ์ต่างๆ ตลอดจนระบบควบคมุและ

อปุกรณ์ควบคมุทัง้หมด ท่ีใช้ในงานระบบสขุาภิบาล 

- วสัด ุอปุกรณ์ระบบดบัเพลงิทัง้หมด 

5.3 รายการท่ีต้องการประกาศนียบตัรหรือใบรับรองแนบมา คือ ท่อทุกชนิด ข้อต่อต่างๆ Valves เคร่ืองจักรกล 

อุปกรณ์ดับเพลิง อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ และอุปกรณ์อ่ืนท่ีผู้ ว่าจ้าง เห็นควร จะต้องมีประกาศนียบัตรและ

ใบรับรองจากโรงงานผู้ผลติ หรือสถาบนัท่ีได้รับความเหน็ชอบจากผู้วา่จ้าง 
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     6 ระบบควบคมุสว่นกลางและป้ายชือ่ต่าง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6. ระบบควบคุมส่วนกลางและป้ายช่ือต่าง ๆ 
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6. ระบบควบคมุส่วนกลางและปา้ยช่ือต่าง ๆ  

 
6.  ระบบควบคุมส่วนกลางและป้ายช่ือต่าง ๆ 

6.1 ปา้ยบอกช่ือวาล์ว แผนภมิู และไดอะแกรม 

6.1.1 เม่ืองานติดตัง้เสร็จสมบรูณ์ ผู้ รับจ้างจะต้องติดป้ายช่ือบอกขนาด ตําแหน่ง ชนิดและลกัษณะการใช้งาน

ของวาล์ว ยกเว้นวาล์วท่ีติดมากบัสขุภณัฑ์ ปา้ยจะต้องทําด้วยทองเหลือง ขนาด 2 นิว้ ส่ีเหล่ียม ซึง่จะต้อง

จารึกชนิด และลกัษณะการใช้งานของวาล์วด้วยตวัเลข ขนาด 3/4 นิว้ สีดํา 

6.1.2 ปา้ยบอกช่ือวาล์วสําหรับท่อระบบป้องกนัอคัคีภยั ให้ใช้ป้ายทองเหลือง ขนาด 3 นิว้ ส่ีเหล่ียม ซึ่งจะต้อง

จารึกชนิดและลกัษณะการใช้งานตลอดจนตวัเลข ขนาด 2 นิว้ พืน้ปา้ยทองเหลืองจะต้องทาด้วยสีแดง 

6.1.3 ระบบท่ีใช้ระบตุวัเลขแผ่นปา้ย จะต้องบ่งแสดงถึงความแตกต่างของชนิดและการใช้งาน และจะต้องระบุ

ช่ือของตําแหน่งท่ีวาล์วตวันัน้ติดตัง้อยู ่

6.1.4 ปา้ยบอกช่ือวาล์ว จะต้องผกูให้แน่นหนาเข้ากบัมือจบัหรือมือหมนุของวาล์ว โดยใช้โซ่ ทองเหลืองขนาด

พอเหมาะ 

6.1.5 แผนภูมิ ไดอะแกรม และรายการต่างๆ จะต้องระบุจํานวน ตําแหน่ง และลกัษณะการใช้งานของวาล์ว

ตลอดจนขนาดทอ่และอ่ืนๆ 

6.2 ป้ายบอกช่ืออปุกรณ์อ่ืนๆ ให้ผู้ รับจ้างจดัหาและติดตัง้ป้ายช่ือของอปุกรณ์ ทําด้วยทองเหลือง ใช้ตวัอกัษรสีดํา โดย

ตวัอกัษรแตล่ะตวัต้องมีขนาดไมน้่อยกวา่ 3 x 2 นิว้ มองเหน็ได้ชดัเจนทัง้ภาษาไทย ภาษาองักฤษและคําย่ออปุกรณ์

ท่ีจะต้องมีปา้ยแสดง ได้แก่ 

6.2.1 ถงัเก็บนํา้ประปาและถงัเก็บสารเคมีทกุถงั 

6.2.2 เคร่ืองสบูนํา้ และเคร่ืองจกัรกลทกุเคร่ือง 

6.2.3 แผงควบคมุ 

6.2.4 Siamese Connection 

6.2.5 Roof Manifold 

6.2.6 Fire Hydrant 

6.3 ระบบควบคมุส่วนกลาง ให้ผู้ รับจ้างจดัหาและติดตัง้แผงควบคุมส่วนกลาง ควบคมุด้วย PLC เพ่ือทําหน้าท่ีแสดง

สัญญาณการทํางานต่างๆ ของระบบสุขาภิบาลทัง้หมด โดยแยกออกเป็นแต่ละระบบ แผนภูมิแสดงแนวการ

เช่ือมโยงทอ่และถงัเก็บนํา้ตา่งๆ เพ่ือให้ทราบความสมัพนัธ์ของระบบท่ีเก่ียวข้อง เช่น  

- แสดงแนวทอ่ประปาจาก กปน. มายงัถงัเก็บนํา้ ผา่นเคร่ืองสบูนํา้ จนไปเก็บนํา้ในถงัเก็บนํา้ตา่งๆ  

- แนวท่อระบบดบัเพลิงจากเคร่ืองสบูนํา้ดบัเพลิง และเคร่ืองสบูนํา้รักษาความดนั ผ่านวาล์วต่างๆ แสดงความ

ดนันํา้ในระบบ และสถานะของวาล์วทกุตวั       

โดยอปุกรณ์ท่ีต้องควบคมุและสัง่งานด้วย PLC พร้อมสง่สญัญาณไปแสดงผลท่ีแผงควบคมุนี ้ท่ีห้อง ควบคมุ 

รายละเอียดดงัรายการตอ่ไปนี ้เป็นอยา่งน้อย ได้แก่ 

6.3.1 ระบบประปา  

- ระดบันํา้ท่ีระดบัตา่งๆ  6 ระดบัในถงัเก็บนํา้ประปาทกุถงั 

- สถานะของเคร่ืองสบูนํา้ทกุเคร่ือง (CWP-01,02) 

- ความดนันํา้ของเคร่ืองสบูนํา้เพิ่มความดนัทกุเคร่ือง (BP-01) 

6.3.2 ระบบปอ้งกนัอคัคีภยั 

- ระดบันํา้สํารองสําหรับดบัเพลงิ  2 ระดบั 

- สถานะของเคร่ืองสบูนํา้ดบัเพลงิทกุเคร่ือง (DFP-01, JP-01) 

- ความดนันํา้ในทอ่ระบบดบัเพลงิ 
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6. ระบบควบคมุส่วนกลางและปา้ยช่ือต่าง ๆ  

 
- สถานะของ Flow Switch ทกุตวั 

- สถานะของ Supervisory Switch Valve และ Selector Valve ทกุตวั 

- Alarm Valve 

แผงควบคมุดงักลา่ว จะต้องทําด้วยแผ่นเหลก็ และมีสว่นแสดงสญัญาณ (Pilot Lamp) แนวท่อหลกัและสญัญาณ

ฉกุเฉิน เช่น Overflow Level เป็นต้น ต้องมีปา้ยแสดงความหมายของสญัญาณเป็นข้อความอธิบายและไฟกระพริบ

พร้อมกระด่ิงเตือน (Alarm Bell) ขนาดของแผง ควบคมุ จะต้องมีขนาดรวมประมาณ 1 x 2 เมตร หรือขนาดอ่ืนท่ี

เหมาะสมกว่า ไฟสัญญาณต่างๆ จะต้องถอดเปล่ียนได้สะดวก แผงควบคุมนีมี้ทัง้ประจําท่ี (Local) และส่ง

สญัญาณไปห้องควบคมุสว่นกลาง ทัง้นีผู้้ รับจ้างต้องตรวจสอบรายการกบัตาราง POINT LIST SCHEDULE ใน

ภาคผนวกท้ายรายการประกอบแบบฉบบันีแ้ละหมวดงานระบบไฟฟา้ส่ือสาร 
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     7. ปลอก การตดั การปะ การป้องกนัการร่ัวซึม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7. ปลอก การตัด การปะ การป้องกันการร่ัวซึม 
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7. ปลอก การตดั การปะ การปอ้งกนัการ่ัวซมึ 

 
 

7. ปลอก การตดั การปะ การป้องกันการร่ัวซมึ 

 

7.1 เม่ือมีการติดตัง้หรือวางท่อ Duct, Conduits และอ่ืนๆ ผ่านพืน้หรือผนงัคอนกรีต ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาและทําการติดตัง้ 

Sleeves ทําด้วยท่อ PVC ชัน้มาตรฐาน 13.5 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาและติดตัง้ Sleeves ภายใต้ขอบเขตของงานนัน้ๆ ท่ี

ระบไุว้ในงานทัว่ไป 

7.2 ท่อต่างๆ ท่ีผ่านผนงั ฝา และพืน้ท่ีกนันํา้ซึม จะต้องติดตัง้ให้ลอดผ่านปลอกท่อท่ีใช้กนันํา้ซึม ในกรณีของท่อเข้าออกบ่อ

เก็บกกันํา้ อนญุาตให้ใช้ทอ่ท่ีมีคอลลาร์ (Water Stop) ตามแบบ ฝังไว้ในผนงัและใช้เป็นสว่นของทอ่ได้ 

7.3 เม่ือมีท่อต่างๆ ท่ีโผล่หรือทะลผุ่าน ผนงั ฝา พืน้ แผงกัน้ห้อง จะต้องติดตัง้ท่อและครอบด้วย Escutcheons ท่ีทําด้วย

ทองเหลืองขัดมัน โดยยึดด้วยสกรูทองเหลืองหรือทองเหลืองชุบโครเม่ียมให้แน่นหนา หรือทําด้วยวัสดุและวิธีการ

เช่นเดียวกบัทอ่แล้วแตก่รณี 

7.4 Flashing สําหรับพืน้และหลงัคา ผู้ รับจ้างจะต้องใช้ Flashing Rings ท่ีได้รับความเหน็ชอบจากผู้วา่จ้าง 

7.5 ผู้ รับจ้างจะต้องทําการตดั ปะ และ Flashing เพ่ือติดตัง้ทอ่และตะแกรงระบายนํา้ ให้เป็นไปตามแบบ Shop Drawings ท่ี

ได้รับอนมุติัแล้วนัน้ได้ แต่ห้ามทําการตดั ปะ และ Flashing โครงสร้างท่ีเสร็จเรียบร้อยแล้วเว้นแต่ได้รับความเห็นชอบ

จากผู้วา่จ้าง แล้วเทา่นัน้ 

7.6 ผู้ รับจ้างจะต้องตอ่ทอ่นํา้ล้นจากถงัเก็บนํา้ ให้ปลอ่ยออกสูช่่องหรือรางระบายนํา้ฝน โดยปลายทอ่นํา้ล้น จะต้องอยู่สงูกว่า

ระดบัพืน้ไมน้่อยกวา่ 10 เซนติเมตร และให้ติดตัง้ลวดตาข่ายช่วยกนัแมลงด้วย 

7.7 หลงัจากติดตัง้ท่อแนวด่ิงทัง้หมดในช่องท่อตามแบบท่ีกําหนดไว้ ให้ผู้ รับจ้างทําการปิดพืน้ในบริเวณช่องท่อทกุช่องท่อ ท่ี

ระดับพืน้ทุกชัน้ด้วยวัสดุป้องกันไฟลาม รายละเอียดของงานโครงสร้างส่วนนี ้จะต้องสมัพันธ์กับงานโครงสร้างท่ีอยู่

ข้างเคียง เช่น คาน เป็นต้น และจะต้องได้รับอนมุติัจากก่อนทําการติดตัง้ ท่อแนวด่ิงท่ีระดบัพืน้ จะต้องหุ้มด้วย Sleeves 

เช่นเดียวกบัการวาง Sleeves ผ่านพืน้หรือผนงัคอนกรีตในหวัข้อ 1 ให้ผู้ รับจ้างทําการอดุช่องระหว่าง  Sleeves และท่อ 

ด้วยวสัดปุระเภท Fire Seal ท่ีได้ UL Listed และต้องได้รับการอนมุติัจากผู้วา่จ้าง ก่อนทําการติดตัง้ 
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8. ข้อตอ่และการตอ่ทอ่ 

8.  ข้อต่อและการต่อท่อ 

ข้อตอ่ระหวา่งท่อต่างๆ และข้อต่อระหว่างท่อกบัอปุกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่างๆ จะต้องต่อโดยไม่ให้ลมร่ัวหรือนํา้ร่ัวได้ 

ก่อนท่ีจะใช้งานให้มีการเผ่ือสําหรับการยืดหดระหวา่งทอ่ตา่งๆ และระหวา่งงานทอ่กบัเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ตา่งๆ 

8.1 การตอ่ทอ่แบบเกลียว (Threaded Joint) 

- เกลียวท่อโดยทัว่ไปทําเกลียว Taper Thread ตามมาตรฐาน BS 21 TR หรือ ISO R7 ซึ่งระบไุว้เป็น

มาตรฐานกระทรวงอตุสาหกรรม 

- การเลือกอปุกรณ์ต่างๆ ท่ีมี Thread end เช่น วาล์ว และข้อต่อต่างๆ ถ้าระบกุารสัง่ทําประเภทเกลียวได้ ให้

ผู้ รับจ้างเลือกสัง่เกลียวตามมาตรฐาน BS 21 TR(ISO R7) หรือ BS 21(ISO R228) ในการต่อท่อกบั

อปุกรณ์ท่ีมีเกลียวแบบ NPT (ตามมาตรฐาน ANSE B2.1) อาจใช้ Thread Conversion Fitting ร่วมในการ

ประกอบทอ่ได้ 

- ปลายท่อท่ีตดัทําเกลียวเสร็จแล้ว ต้องคว้านปาก ปาดเอาเศษโลหะท่ีติดอยู่โดยรอบออกทิง้ให้หมดเกลียว

ของทอ่จะต้องเกลาให้เรียบ ไมมี่รอยขยุ 

- ใช้ Pipe joint compound หรือ Teflon ท่ีได้รับการเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง หุ้มเฉพาะเกลียวตวัผู้  ห้ามใช้เชือก

ปอในการตอ่ทอ่แบบเกลียว เม่ือขนัเกลียวแน่นแล้ว เกลียวต้องเหลือให้เหน็ได้ไมเ่กิน 2 เกลียวเตม็ 

8.2 การตอ่ทอ่แบบเช่ือม (Welded Joint) 

- ก่อนการเช่ือมต้องทําความสะอาดสว่น tape หรือสารประกอบปลายท่ีจะนํามาเช่ือม ตัง้ปลายท่อท่ีจะนํามา

เช่ือมให้ได้แนวท่ีนํามาเช่ือม ให้ลบปลายมมุ (bevel) ประมาณ 20 ถงึ 40 องศา โดยการกลงึหรือใช้หวัเช่ือม

อดั แตต้่องใช้ค้อนเคาะออกไซด์และสะเก็ดโลหะออก พร้อมทัง้ตะไบให้เรียบร้อยก่อนทําการเช่ือม 

- การเช่ือมท่อโดยทัว่ไปเป็นแบบ Butt Welding ใช้วิธีการเช่ือมด้วยไฟฟ้า (Arc Welding) แผลเช่ือมต้อง

เป็นไปอยา่งสม่ําเสมอตลอดแนวเช่ือม โลหะท่ีนํามาเช่ือมต้องละลายเข้ากนัได้อยา่งทัว่ถงึ 

8.3 การตอ่ทอ่แบบหน้าแปลน (Flanged Joint) 

- เลือกมาตรฐานขนาดหน้าแปลนและการเจาะรูให้เหมาะสมกบัมาตรฐานท่อ (Outside diameter) ท่ีเลือกใช้

งานและหน้าแปลนท่ีติดประกอบมากบัอปุกรณ์ต่างๆ หน้าแปลนท่ีใช้ประกอบกบัท่อโดยทัว่ไปต้องเป็นแบบ

เช่ือม 

- การยดึจบัหน้าแปลนต้องจดัให้หน้าสมัผสั (Facing Flange) ได้แนวขนานกนั การเช่ือมหน้าแปลนกบัตวัท่อ

ให้เช่ือมท่ีขอบทัง้ด้านนอกและด้านใน ยกเว้นหน้าแปลนชนิด Neck Flange ท่ีเช่ือมเฉพาะแนวด้านนอกทอ่ 

- สลกัเกลียว (Bolt) และน๊อต (Nut) ท่ีใช้กบัหน้าแปลนโดยทัว่ไปเป็น Carbon Steel ยกเว้นท่ีใช้กบัท่ออาบ

สงักะสี จะต้องใช้ Galvanized หรือ Cadmium plate bolt and nut และท่ีใช้กบัระบบท่อฝังดินให้ใช้แบบท่ี

เป็น Stainless Steel สลกัเกลียวต้องมีความยาวพอเหมาะกบัการยึดหน้าแปลน เม่ือขนัเกลียวต่อแล้วให้

ปลายโผลจ่ากน๊อตไมน้่อยกวา่ 1/4 เทา่ ของเส้นผา่นศนูย์กลางของสลกัเกลียว 

- จะต้องตอ่โดยใช้ปะเก็นยางแบบเตม็หน้า 

8.4 การตอ่ทอ่แบบบดักรี (Soldered Joint) 

- ปลายท่อทองแดงท่ีจะนํามาต่อเช่ือมต้องตดัให้ได้ฉาก ลบเศษคมออกให้หมด ทําความสะอาดปลายท่อ

ภายนอกและภายใน Fitting 
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8. ข้อตอ่และการตอ่ทอ่ 

- ใช้แปลงทา Solder Flux ท่ีปลายท่อและ Fitting สวมต่อท่อ แล้วทําการเช่ือมประสานอณุหภมิูเผาและ

ปริมาณ Flux ท่ีใช้ต้องเป็นไปตามคําแนะนําของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด โดยเฉพาะการใช้ Solder แบบ 

Silver Brazing จะต้องเช็ดนํา้บดักรีสว่นเกินออกให้หมดก่อนจะปลอ่ยให้เยน็ตวัลง 

8.5 การตอ่ทอ่แบบปากระฆงั 

- ก่อนตดัท่อเหลก็หล่อต้องคํานวณเผ่ือความยาวของปากระฆงัไว้ด้วยค่าความยาวของปากระฆงัของท่อ

แตล่ะขนาด ตามคําแนะนําของผู้ผลติ 

- การตดัทอ่ให้ใช้เคร่ืองตดัชนิดแผน่ไฟเบอร์กลม 

- การอดัหมนั ให้ใช้เชือกป่านอดัลงในช่องว่างโดยรอบของปากระฆงักบัท่อท่ีสวมเข้าไป แต่ให้เว้นระยะ

จากขอบปากระฆงัไว้ประมาณ 1 นิว้ เพ่ืออดัหมนัตะกัว่ 

- การเทตะกัว่ ต้องเทตะกัว่ท่ีหลอมเตรียมไว้เตม็ปากระฆงัให้ครัง้เดียว เพ่ือปอ้งกนัไมใ่ห้เกิดปัญหาตะกัว่ไม่

เป็นเนือ้เดียวกนั อนัเป็นสาเหตขุองการร่ัวซมึได้ 

- การยํา้ตะกัว่ เม่ือตะกัว่เยน็ลงได้ท่ีแล้ว ให้สกดัตะกัว่สว่นท่ีล้นออก แล้วจงึใช้เหลก็ยํา้ตะกัว่โดยรอบให้เย็น

บานเกาะสนิทแน่นกบัตวัทอ่ปากระฆงั 

8.6 การตอ่ทอ่แบบปลอกรัด 

- นําปลอกยางมาสวมกบัปลายด้านหนึ่งของท่อหรืออปุกรณ์ท่ีจะต่อเช่ือม โดยบ่าด้านในของปลอกยาง

จะต้องแนบขอบโดยรอบของทอ่หรืออปุกรณ์ 

- พนัปลายอีกด้านหนึง่ของปลอกยางออกด้านนอก โดยพนัให้อยูใ่นระดบัเดียวกบับา่ด้านในของปลอกยาง 

- นําปลายของทอ่หรืออปุกรณ์ท่ีจะตอ่เช่ือมมาประกบกบับ่าขอบยางให้แนบโดยรอบ พนัปลอกยางกลบัให้

เข้าท่ี 

- นําปลอก Stainless มาสวมให้เข้าท่ี ใสส่กรูและสลบัขนัสกรูให้แน่น โดยให้เพลาทัง้สองขนานกนั 

8.7 การตอ่ทอ่แบบใช้นํา้ยาเช่ือมทอ่ PVC 

- ใช้ตะไบละเอียดลบมมุปลายทอ่โดยรอบ ให้มีความลาดเอียงประมาณ 15 องศา เพ่ือให้ท่อสวมเข้ากบัข้อ

ตอ่ได้ง่ายขึน้ 

- การดนัท่ออดัประสานเข้ากบัข้อต่อ ต้องดนัปลายท่อสดุถึงก้นข้อต่อ (Stopper) เพ่ือให้การหลอมอดั

ประสานสมบรูณ์สงูสดุ กรณีทอ่ขนาดใหญ่ตัง้แต ่dia 4 นิว้ ขึน้ไป การตอ่ต้องใช้เคร่ืองมือดนัทอ่ด้วย 

- ควรใช้ท่อ ข้อต่อ และนํา้ยาเช่ือมท่อ ของผู้ ผลิตรายเดียวกัน เพ่ือให้มั่นใจการประกอบต่อท่อให้เกิด

ประสทิธิภาพสงูสดุ 

8.8 การตอ่ทอ่แบบ Mechanical Joint ของทอ่ PP 

- ตดัปลายทอ่ให้ตรง จากนัน้นําฝา cap แหวนจบั แหวนรอง และแหวนกนัร่ัวประกอบเข้ากบัตวัทอ่ 

-  ดนัทอ่สอดเข้าภายในข้อตอ่จนสดุบา่ท่ีอยูภ่ายในของข้อตอ่ 

-  ขนัฝา cap เข้าไปด้วยมือ 

- ใช้ประแจขนัฝา cap ขนัอดัให้พอตงึมือ 

8.9 การตอ่ทอ่แบบ Mechanical Coupling 

- ตรวจสอบปลายท่อก่อนทําการรีดร่อง (Grooved) ไม่ให้มีรอยขรุขระบนท่อในช่วงตัง้แต่ปลายท่อจนถึง

ร่องท่ี Grooved ไว้ เพ่ือให้มัน่ใจวา่จะไมเ่กิดรอยร่ัวท่ีปะเก็นยาง (Gasket) 
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8. ข้อตอ่และการตอ่ทอ่ 

-  ตรวจสอบให้ปะเก็นยางท่ีจะใช้เหมาะสมกบัจดุประสงค์ในการใช้งาน โดยตรวจสอบจากข้อมลูท่ีผู้ผลิต

แนะนํา ทาสารหลอ่ล่ืนบางๆ ท่ีปะเก็นยางทัง้ด้านในและผิวนอก 

- สอดปะเก็นยางเข้าไปในทอ่ท่ี Grooved ไว้แล้ว โดยเล่ือนปะเก็นยางให้เลยพ้นขอบทอ่ 

- นําท่อท่ี Grooved แล้วอีกเส้นมาจดัแนวให้ตรงกนั แล้วเล่ือนปะเก็นยางมาอยู่ระหว่างรอยต่อระหว่างท่อ

ทัง้สองในตําแหน่งกึ่งกลางระหว่างรอย Grooved ของท่อทัง้สองเส้น โดยไม่มีสว่นใดของปะเก็นยางเกย

ทบัร่องท่ี Grooved ไว้ ของทอ่ 

- ประกอบ Coupling เข้ากบัรอยตอ่ท่ีบริเวณปะเก็นยาง ตามคําแนะนําของผู้ผลติ 

8.10 การต่อท่อด้วยวิธีอ่ืน ๆ ตามระบใุนแบบก่อสร้างให้ผู้ รับจ้างศึกษาทําความเข้าใจแล้วเสนอ SHOP DRAWING 

เพ่ือพิจารณาอนมุติัก่อนดําเนินการ 
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9. ท่ีแขวนทอ่ ท่ียดึท่อ และท่ีรัดทอ่ 

 

9.  ที่แขวนท่อ ที่ยดึท่อและที่รัดท่อ 
 

9.1 ท่ีแขวนยึดท่อ และท่ีรัดท่อ จะต้องมีขนาดเหมาะสมและแข็งแรง เพ่ือรองรับนํา้หนักอันเกิดจากท่อ เคร่ืองมือ 

อปุกรณ์และของเหลวในท่อ ท่ีแขวนท่อ ท่ียึดท่อ และท่ีรัดท่อ จะต้องเป็นแบบท่ีผลิตจากโรงงานโดยตรง และได้รับ

อนมุติัจากผู้ว่าจ้าง ก่อนทําการติดตัง้ โดยท่ีแขวนท่อ ท่ียดึท่อ และท่ีรัดท่อทกุชิน้ จะต้องทําการชดุ Galvanized มา

จากโรงงาน 

9.2 ท่อเหนือเพดานในแนวระดบั จะต้องมีท่ีรองรับทําด้วยเหลก็หนาชนิดปรับระดบัได้และมีขาฝังอยู่ในพืน้คอนกรีตท่อ

ใกล้ผนังหรือพืน้จะต้องรองรับด้วยเหล็กฉากหล่อหรือใช้แบรคเก็ตติดเข้ากับผนัง ท่อท่ีเดินในแนวระดบัหลายท่อ

จะต้องรองรับด้วยท่ีรองรับแบบ Trapeze ซึ่งทําด้วยเหล็กตวั “U” พร้อมด้วยเหล็กเส้นเป็นขารองรับฝังเข้าไปใน

คอนกรีต 

9.3 ทอ่ท่ีติดตัง้ในแนวด่ิงหรือแนวตัง้ และทอ่แนวราบหรือแนวระดบั ให้ยดึแขวนตามระยะและขนาดเหลก็ ตามท่ีระบใุน

ตารางข้างลา่งนี ้

 

ขนาดทอ่ 

(นิว้) 

ขนาดของเหลก็เส้น 

(มิลลเิมตร) 

ทอ่ BSP,GSP,CI,SS 

(เมตร) 

ทอ่ PVC 

(เมตร) 

ทอ่ PE,PB,PP,PP-R 

 

แนวราบ แนวด่ิง แนวราบ แนวด่ิง แนวราบ แนวด่ิง 

1/2 

3/4 

1 

1 1/4 

1 1/2 

2 

2 1/2 

3 

4 

6 

8 

10 

12 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

12 

12 

15 

15 

25 

25 

25 

2.0 

2.4 

2.4 

2.4 

3.0 

3.0 

3.0 

3.6 

4.0 

4.8 

6.0 

6.0 

6.0 

2.4 

3.0 

3.0 

3.0 

3.0 

3.6 

3.6 

4.5 

4.5 

4.5 

4.8 

4.8 

4.8 

0.9 

1.0 

1.0 

1.2 

1.3 

1.5 

1.8 

2.0 

2.4 

2.4 

3.0 

1.2 

1.2 

1.2 

1.8 

1.8 

1.8 

2.4 

2.4 

2.4 

3.0 

3.6 

ทกุๆ 

ระยะ  

1 เมตร 

หรือ 

ทกุช่วงข้อ

ตอ่ 

ทกุๆ 

ชัน้ของ 

อาคาร 

หรือ 

ทกุช่วง 

ข้อตอ่ 

 

9.4 ท่ีแขวนท่อ ท่ีรองรับท่อ น๊อต สกรู แหวน และท่ีรัดท่อ ซึ่งติดตัง้ฝังอยู่ใต้ดิน ในระบบบําบดันํา้เสีย ในห้องอปุกรณ์

ระบบบําบดันํา้เสีย ในห้องเก็บสารเคมี ทัง้หมดนีจ้ะต้องทําด้วย Stainless steel 

9.5 ทอ่ในแนวตัง้ จะต้องเพิ่มการยดึตรงฐานของบริเวณหกัเลีย้วทกุตําแหน่งด้วย 

9.6 จะต้องไมทํ่าการแขวนทอ่เข้ากบัทอ่อ่ืนๆ หรือเคร่ืองมืออปุกรณ์อ่ืนๆ 
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10.  ช่องทาํความสะอาด ตะแกรงระบายนํา้ และแทรป 

10.1 ช่องทําความสะอาด 

10.1.1 ช่องทําความสะอาดสําหรับท่อเหล็กหล่อ จะต้องเป็นชนิดท่ีเกลียวมาตรฐาน อดัเข้ากบัท่อหรืออุปกรณ์

ของทอ่เหลก็หลอ่ สกรูเทเปอร์มีหวัน๊อตชนิดหกเหล่ียมตนัทําด้วยทองเหลือง 

10.1.2 ช่องทําความสะอาดสําหรับทอ่เหลก็จะต้องมีหวัน๊อตทองเหลืองอดุไว้ 

10.1.3 จะต้องติดตัง้ช่องทําความสะอาดพร้อมจุกอดุตรงฐานและทกุๆ 3 ชัน้ของท่อระบายนํา้ทิง้ นํา้เสียและ

นํา้ฝนในแนวด่ิงทกุทอ่ และต้องมีทกุครัง้ท่ีมีการเปล่ียนทิศทางของท่อ และทกุๆ ระยะ 15 เมตร สําหรับท่อ

นํา้เสียและท่อนํา้ทิง้ในแนวนอนท่ีมีขนาด dia 4 นิว้ หรือเลก็กว่า และทกุๆ ระยะ 30 เมตร สําหรับท่อนํา้

เสียและท่อนํา้ทิง้ ในแนวท่ีมีขนาดใหญ่เท่า dia 4 นิว้ ขึน้ไป ช่องทําความสะอาดท่ีวิ่งผ่านกําแพงหรือหนั

เข้าหาพืน้ต้องใช้ตวั “Y” ชนิดยาวหรือ “Y” + 1/8 bend ขึน้ไปพร้อมจกุอดุ และแผ่นฝาครอบตามรายการ

ประกอบแบบสถาปัตยกรรมในแตล่ะห้อง แผน่ฝาครอบสําหรับพืน้ จะต้องเป็นบรอนซ์หรือทองเหลืองชนิด

ท่ีมีคณุภาพดี เว้นแตร่ะบใุห้ใช้ทองเหลืองชบุโครเม่ียม 

10.2 แทรป 

แทรปต้องทําด้วยทองเหลืองหล่อ เหล็กหล่อ และ/หรือเหล็กอาบสงักะสี หรือ PVC (ดูรายการประกอบแบบ

สถาปัตยกรรมประกอบด้วย) โดยทําเป็นชิน้เดียวกนัตลอด และต้องมี Liquid Seal ไม่น้อยกว่า 2 นิว้ แต่ไม่มากกว่า 

4 นิว้ นอกจากในจุดเฉพาะท่ีต้องการ Seal มากกว่านัน้ ต้องทําด้วยวสัดุและหุ้มด้วยวสัดุและ/หรือกรรมวิธี

เช่นเดียวกับท่อท่ีต่อเข้าด้วยกัน ทัง้นี ้นอกจากแทรปขนาด 2 นิว้ I.P.S. หรือเล็กกว่าซึ่งไม่ฝังดินจะต้องเป็น

ทองเหลืองหลอ่เทา่นัน้ แทรปสําหรับสขุภณัฑ์ทัง้หมดต้องทําด้วยทองเหลืองหลอ่เป็นชิน้เดียวแบบตวั “P” พร้อมช่อง

ทําความสะอาดและจุกท่ีมีประเก็น ซึ่งทําด้วยเหล็กชุปโครเม่ียมหรือนิกเกิล เว้นแต่รายการประกอบแบบ

สถาปัตยกรรมจะกําหนดเป็นอยา่งอ่ืน 

10.3 ช่องระบายนํา้ 

ช่องระบายนํา้จะต้องทําด้วยทองเหลืองหรือเหลก็หลอ่ชัน้ดี แข็งแรงและเหนียว การหลอ่จะต้องได้เนือ้โลหะท่ีดีไม่มีรู

พรุนหรือแข็งเป็นจดุแตกร้าวหรือข้อบกพร่องอ่ืนใด จะต้องเรียบและสะอาดทัง้ด้านในและด้านนอก ผิวต้องไม่มีคม 

และต้องเกลาผิวให้เรียบ เหล็กหล่อต้องไม่เป็นชนิดท่ีนํามาตกแต่งรูพรุน เพ่ือทําให้อยู่ในลกัษณะดีขึน้ ความหนา

ของเหลก็หลอ่ ต้องไม่น้อยกว่า 1/4 นิว้ ขนาดของท่อระบายนํา้ ให้เป็นไปตามระบไุว้ในแบบ Flashing ท่ีทะลขุึน้ไป 

บนหลงัคาทําด้วยทองแดงหรือตะกัว่ขนาด 2 ฟตุ ส่ีเหล่ียม จะต้องรัดหรือเช่ือมเข้ากบัตวัท่อระบายนํา้ เพ่ือท่ีจะกนั

นํา้ซึม หรือลมร่ัวหรือวิธีการอ่ืนท่ีผู้ ว่าจ้าง เห็นชอบ ช่องทําความสะอาดและตะแกรงระบายนํา้ทัง้หมด จะทํา

เคร่ืองหมายเพ่ือให้สงัเกตได้ชดัเจน 

10.3.1 ตะแกรงระบายนํา้พืน้ 

 ตะแกรงระบายนํา้พืน้ จะต้องเป็นเหล็กหล่อหรือทองเหลืองทัง้ตัวโดยท่ีส่วนบนเป็นทองเหลืองขัดมัน 

Double Drainage Flange and Weep-Holes, ตะกร้าท่ีเก็บผงถอดออกได้ ซึง่อาจเป็นแบบตะแกรงลาด

เอียง เม่ือใช้ติดตัง้กนันํา้ซมึจะต้องใช้ Flashing Clamp 

10.3.2 ตะแกรงระบายนํา้พืน้จากฝักบวั 

ตะแกรงระบายนํา้พืน้จากฝักบวัจะต้องเป็นแบบกลมราบกบัพืน้ พร้อมทัง้ Flashing Ring และฝาตะแกรง

มีรูแบบบรอนซ์ชบุด้วยโครเม่ียมปรับได้ 
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10.3.3 ตะแกรงระบายนํา้แบบไมต่อ่ตรง 

ตะแกรงระบายนํา้แบบไม่ต่อตรง ทําด้วยเหล็กหล่อหรือทองเหลืองแบบเดียวกับตะแกรงระบายนํา้พืน้ 

Double Drainage Flange and Weep-Holes ท่อออกเป็นเกลียวตวัเมีย มีชัน้กรองเป็นกรวยทองเหลือง

ปรับระดบัได้ 

10.3.4 ตะแกรงระบายนํา้หลงัคา 

ตะแกรงระบายนํา้หลงัคาทําด้วยเหล็กหล่อ และเป็นชนิดมีปีกสําหรับฝังในพืน้คอนกรีตบนหลงัคาเพ่ือ

ปอ้งกนัฝนร่ัวผ่านพืน้ท่ีติดตัง้ตะแกรงระบายนํา้หลงัได้ ช่องเปิดรับนํา้ฝนจะต้องเป็นตะแกรงนนูสงู เพ่ือให้

ได้พืน้ท่ีช่องเปิดเม่ือรวมกนัแล้วไมน้่อยกวา่ 2 เทา่ของขนาดทอ่นํา้ฝน 

10.4 Shock Absorber (Water Hammer Arrester) 

10.4.1 จดัหาและติดตัง้ Shock Absorber เข้ากบัท่อนํา้ประปาในแนวระดบัท่ีส่งนํา้ไปยงัเคร่ืองสขุภณัฑ์หรือ

อปุกรณ์ท่ีมีวาล์วชนิดเปิด – ปิดเร็ว ตามท่ีระบไุว้ในแบบแปลนหรือในจดุท่ีจําเป็นต้องติดตัง้ 

10.4.2 Shock Absorber จะต้องเป็นแบบทําด้วยโลหะไร้สนิม (ทองแดงหรือสเตนเลส สตีล) ภายในประกอบด้วย

อากาศท่ีถกูอดัไว้ ขนาด และการติดตัง้จะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และข้อกําหนดของ ASSE 10110 

10.5 DRIP PANS 

จดัหาและติดตัง้ Drip Pans ชนิดกนันํา้ซมึ ทําด้วยแผ่นทองแดง ขนาด 20 เอานซ์ เสริมด้วยทองเหลืองฉาก ติดตัง้

ไว้ใต้ทอ่นํา้หรือทอ่ระบายนํา้ท่ีวิ่งเหนือเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทกุชนิดใช้ท่อระบายนํา้ขนาด1 1/4 นิว้สําหรับระบาย

นํา้บน Drip Pans มาลงอา่งหรือตะแกรงระบายนํา้พืน้ท่ีใกล้ท่ีสดุ หรือใช้วิธีการอ่ืนท่ีผู้วา่จ้างเหน็ชอบ 
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11.  การตดิตัง้เคร่ืองสุขภณัฑ์ 

11.1 ขอบเขตของงานรวมถึงการจัดหาแรงงาน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และเคร่ืองใช้ต่างๆ ท่ีจําเป็นในการติดตัง้เคร่ือง

สขุภณัฑ์ทัง้หมดท่ีแสดงไว้ในแบบแปลนและตามท่ีระบไุว้ในท่ีนี ้โดยทัว่ไปรวมถึงสขุภณัฑ์ เคร่ืองตกแต่ง แทรปท่ี

รองรับแทรป ท่ีแขวนหรือรองรับเคร่ืองสขุภณัฑ์ 

11.2 วัสดุ สุขภัณฑ์ ท่อ และอุปกรณ์อ่ืนท่ีมองเห็นได้ให้เป็นไปตามชนิด และรายการท่ีระบุไว้ในแบบแปลน

สถาปัตยกรรม เว้นแตร่ะบไุว้เป็นอยา่งอ่ืน 

11.3 ในระหว่างท่ีดําเนินการติดตัง้ยงัไม่แล้วเสร็จ เคร่ืองสขุภัณฑ์ท่ีติดตัง้แล้ว จะต้องมีแคร่ไม้คลมุไว้ และใช้จารบี

เคลือบสว่นท่ีเป็นทองเหลืองชบุโครเม่ียม 

11.4 เม่ืองานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก่อนส่งมอบงานให้กับผู้ ว่าจ้าง ผู้ รับจ้างจะต้องทําความสะอาดเคร่ืองสุขภัณฑ์  

ทกุชิน้ท่ีเก่ียวข้อง แกะปา้ยตา่งๆ และเช็ดถสูว่นท่ีชบุโครเม่ียมด้วยผ้าสะอาดจนเป็นเงางาม 

11.5 ก๊อกนํา้ต่างๆ Stopcocks วาล์ว และ Flush Valves จะต้องได้รับการตรวจตราและปรับแต่งตามความ จําเป็น

เพ่ือให้ทํางานได้เหมาะสมกบัสขุภณัฑ์ตา่งๆ และโดยไมเ่สียนํา้โดยเปลา่ประโยชน์ 

11.6 ท่ีรองรับเคร่ืองสขุภัณฑ์ทุกชนิด จะต้องมีท่ีรองรับท่ีเหมาะสม และได้รับความเห็นชอบวิศวกร ผู้ควบคุมงานท่ี

รองรับเหล่านี ้จะต้องยึดติดกบักําแพงด้วยโบล์ต และน๊อตหรืออ่ืน ๆ ตามรายการประกอบแบบสถาปัตยกรรม 

ท้าวแขวนแผน่รองรับและอ่ืนๆ จะต้องทาสีขัน้แรกด้วยสีตะกัว่ผสมนํา้มนัยกเว้นเป็นวสัดท่ีุทําจากสแตนเลส 

11.7 การติดตัง้เคร่ืองสขุภณัฑ์ เคร่ืองสขุภณัฑ์ทกุชนิดจะต้องได้รับการติดตัง้พร้อมด้วยส่วนประกอบ การต่อท่อต้อง

กระทําให้เรียบร้อยและประณีต และเป็นไปในลกัษณะเดียวกนั ให้ทดลองติดตัง้เคร่ืองสขุภณัฑ์ดกู่อน เพ่ือให้ได้

ระยะท่ีแมน่ยํา ตามคําแนะนําของบริษัทผู้ผลติ เว้นแตจ่ะระบไุว้เป็นอยา่งอ่ืน 

11.8 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาและติดตัง้ vacuum breaker สําหรับ Flush Valve โดยถือเป็นสว่นประกอบสว่นหนึง่ และ

ก๊อกนํา้ชนิดตา่งๆ รวมทัง้จดุอ่ืนๆ ท่ีอาจมีการไซฟอนนํา้ไหลย้อนกลบัมาได้ 

11.9 Escutcheons ฝาครอบท่อช่วงออกจากผนงั จะต้องเป็นทองเหลืองชุบโครเม่ียมหรือทองเหลืองขดัมนัแล้วแต่

รายการประกอบแบบสถาปัตยกรรมจะกําหนด โดยจะอนมุติัพร้อมทัง้สกรูครบชดุ และจะต้องใช้ในการติดตัง้กบั

ทอ่เข้ากบัผนงัหรือพืน้ 
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12. ระบบประปา 

 
12.  ระบบประปา 

12.1 ขอบเขตของงาน 

 งานในภาคนีร้วมถึงการเดินท่อใต้ดินต่อจากท่อนํา้ประปาการประปานครหลวงผ่านมาตรวดันํา้เข้ากับถังเก็บ

ประปาของอาคาร ท่อประธาน ท่อในแนวด่ิง Valve Outlets, Shock Absorbers, Air Chambers, Vacuum 

Breakers และการต่อท่อนํา้ประปาเข้ากบัเคร่ืองสขุภณัฑ์ เคร่ืองจกัร และอปุกรณ์อ่ืนๆ รวมทัง้การดําเนินการ

ติดตอ่ขอมิเตอร์นํา้จากการประปานครหลวง ในนามของผู้วา่จ้าง 

12.2 จะต้องเผ่ือให้มีการขยายตวั และหดตวัของทอ่ต่างๆ ตรงจดุท่ีมีการต่อท่อแยกไม่ว่าจะเป็นท่อนํา้ขึน้ลงหรือท่อเข้า

อปุกรณ์ใดๆ ก็ตามจะต้องมี Expansion Devices เผ่ือไว้ให้เพียงพอสําหรับการยดึและหดตวัของท่อเมน ท่อใน

แนวด่ิงและแนวระดบัความจําเป็น 

12.3 การตอ่ทอ่จากท่อเมนมายงัท่อนํา้ขึน้ และจากท่อเมน ท่อนํา้ขึน้ไปยงัท่อแยก จะต้องต่อแบบเผ่ือไว้สําหรับการยืด

และหดตวัของทอ่ 

12.4 จะต้องมีท่ียึดท่อติดตัง้บนทุกเส้นท่อเพ่ือควบคุมการขยายตวัของท่อตามท่ีกําหนดไว้ในแบบ แปลนและตาม

ความจําเป็นของการใช้งาน  

12.5 วาล์วต่างๆ ท่ีใช้ในการควบคมุระบบนํา้ประปาท่อเมน ท่อนํา้ขึน้ลงและท่อแยก ต้องเป็นไปตามแบบแปลน และ

รายการประกอบแบบท่ีกําหนดไว้ ท่อแยกทกุท่อและสําหรับท่อนํา้ทกุชนิดท่ีต่อไปยงัเคร่ืองสขุภณัฑ์หรือกลุม่ของ

สขุภณัฑ์และอปุกรณ์ทกุชนิดจะต้องมีวาล์ว วาล์วเหลา่นีจ้ะต้องจดัรวมกลุม่เข้าด้วยกนั และติดตัง้อยู่ในตําแหน่ง

ท่ีสะดวก เพ่ือควบคมุการไหลของนํา้ และสะดวกตอ่การซอ่มแซม 

12.6 ขนาดของท่อย่อยแยกเข้าสุขภัณฑ์ต้องมีขนาดไม่เล็กกว่าท่ีแสดงไว้ในแบบ หรือเป็นไปตามแบบของผู้ ผลิต

อปุกรณ์นัน้ๆ 

12.7 การเดินทอ่ต้องให้เป็นแนวเส้นตรงท่ีสดุเท่าท่ีจะทําได้ โดยทัว่ไปให้เดินท่อทํามมุฉากหรือขนานกบักําแพงหรือเข้า

แนวกนักบัท่ออ่ืนๆ เว้นระยะหา่งกนัอย่างสม่ําเสมอ เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย ท่อในแนวด่ิงต้องให้ด่ิงจริงๆ 

ทอ่ในแนวนอนต้องมีระดบัลาดเอียงให้สามารถระบายนํา้ได้ 

12.8 การตอ่ทอ่เข้ากบัอปุกรณ์ตา่งๆ ต้องใช้หน้าจานหรือยเูนียนหรือข้อออ่นแล้วแตก่รณี 

12.9 ติดตัง้ Shock Absorber ซึ่งอดัก๊าซไว้ ให้ติดตัง้ท่ีปลายท่อนํา้ประปาภายในห้องนํา้ทกุห้อง โดย Shock 

Absorber จะต้องเป็นแบบท่ีได้รับอนมุติัจากผู้วา่จ้าง  

12.10 รายละเอียดของเคร่ืองป๊ัมนํา้ ดจูากตารางเคร่ืองป๊ัมนํา้ท่ีปรากฏในแบบ 
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    13. ระบบระบายนํา้เสยี 
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13.  ระบบระบายนํา้เสีย 

 

13.1 งานในขอบเขตนีร้วมถึง ท่อระบายนํา้เสีย การต่อทอ่ ทางไหลเข้าของนํา้ ท่อระบายนํา้จากอาคาร ท่อนํา้เสีย

ท่อนํา้ทิง้ ท่ออากาศ ท่อแยก แทรป ซึ่งจะต้องติดตัง้และต่อเข้ากับสุขภัณฑ์ทัง้หมดหรือต่อเข้ากับท่อหรือ

อปุกรณ์อ่ืนๆ ตลอดจนการขดุ กลบ และปรับแตง่พืน้ผิวให้อยูใ่นสภาพเดิม 

13.2 ทอ่ในแนวระดบั ขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 3 นิว้ และเลก็กวา่ จะต้องติดตัง้ให้ได้ระดบัลาดเอียงอย่างสม่ําเสมอ

1 : 50 สว่นท่อขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางใหญ่กว่า  3 นิว้ ให้วางให้ได้ระดบัลาดเอียง 1 : 50 ถ้าเป็นไปได้ แต่

จะต้องไมใ่ห้ลาดเอียงน้อยกวา่ 1 : 100 

13.3 ทอ่นํา้เสีย ทอ่นํา้ทิง้ และทอ่อากาศ จะต้องมีขนาดและติดตัง้ดงัแสดงไว้ในแบบแปลน 

13.4 ท่อทกุท่อท่ีวิ่งทะลหุลงัคา จะต้องใช้ข้อต่อผ่านแบบอาบสงักะสี อปุกรณ์ระบายอากาศชัน้หลงัคา จะต้องเป็น

แบบเหล็กอาบสงักะสีชนิดท่ีได้รับอนมุติั ปลอกกนันํา้ร่ัวเป็นเหลก็หล่อพร้อมหน้าจานและท่ียึด เม่ือเดินท่อใต้

พืน้ดินจะต้องทําการทาด้วย Flint Coat และให้ใช้ผ้าดิบอยา่งหนาหุ้มท่อแล้วทาด้วย Fint Coat พร้อมทัง้ท่ี

รองรับ 

13.5 ต้องติดตัง้ Expansion Joints เข้ากบัท่อระบายนํา้ และท่ออากาศในแนวด่ิงตามท่ีกําหนดให้ หรือในตําแหน่ง

ท่ีจําเป็นต้องมี 

13.6 ทอ่และข้อตอ่ตา่งๆ ท่ียงัตอ่ไมเ่สร็จเรียบร้อย จะต้องอดุด้วย Plug สําหรับอดุท่อให้แน่นหนา เพ่ือกนัผงปนูและ

สิง่สกปรกอ่ืนๆ ลงไปอดุตนัในเส้นทอ่ จะถอด Plug ออกก็ตอ่เม่ือต้องการตอ่ทอ่เทา่นัน้ 

13.7 ระบบบําบดันํา้เสียของโครงการ ดจูากแบบท่ีปรากฏ 
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14.  ระบบระบายนํา้ฝน 

14.1 งานในขอบเขตนีร้วมถงึ ทอ่ระบายนํา้ฝน การตอ่ทอ่ ทางไหลเข้าของนํา้ ทอ่ระบายนํา้ฝนจากอาคาร ทอ่แยก แทรปซึง่

จะต้องติดตัง้และต่อเข้ากบัสขุภณัฑ์ทัง้หมดหรือต่อเข้ากบัท่อหรืออปุกรณ์อ่ืนๆ ตลอดจนการขดุกลบ และปรับแต่ง

พืน้ผิวให้อยูใ่นสภาพเดิม 

14.2 ทอ่ในแนวระดบั ขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 3 นิว้ และเลก็กวา่ จะต้องติดตัง้ให้ได้ระดบัลาดเอียงอยา่งสม่ําเสมอ 1 : 50 

สว่นทอ่ขนาดเส้นผา่นศนูย์กลางใหญ่กว่า dia. 3 นิว้ ให้วางให้ได้ระดบัลาดเอียง 1 : 50 ถ้าเป็นไปได้ แต่จะต้องไม่ให้

ลาดเอียงน้อยกวา่ 1 : 100 

14.3 ทอ่ระบายนํา้ฝน จะต้องมีขนาดและติดตัง้ดงัแสดงไว้ในแบบแปลน 

14.4 ท่อทกุท่อท่ีวิ่งทะลหุลงัคา จะต้องใช้ข้อต่อผ่านแบบอาบสงักะสี อปุกรณ์ระบายอากาศชัน้หลงัคาจะต้องเป็นแบบ

เหลก็หลอ่ พร้อมหน้าจานและท่ียดึ เม่ือเดินทอ่ใต้พืน้ดิน จะต้องทําการทาด้วยยางมะตอยและให้ใช้เทปหุ้มห่อพร้อม

ท่ีรองรับ 

14.5 ต้องติดตัง้ Expansion Joints เข้ากบัทอ่ระบายนํา้ฝนตามท่ีกําหนดให้หรือในตําแหน่งท่ีจําเป็นต้องมี เช่น ในจดุท่ีต่อ

เข้าบอ่พกัระบายนํา้ฝน หรือรางระบายนํา้ 

14.6 จะต้องเตรียม Plug แบบเหล็กอาบสงักะสีอุดปลายท่อนํา้ฝนทุกจุดท่ียังต่อไม่เสร็จสมบูรณ์ เพ่ือกันผงปูนและ 

สิง่สกปรกอ่ืนๆ ลงไปอดุตนัในเส้นทอ่ จะถอด Plug ออกก็ตอ่เม่ือต้องการตอ่ทอ่เทา่นัน้ 

14.7 บ่อพักสําหรับท่อระบายนํา้ฝน จะต้องสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือ

ตะแกรงเหล็กตามท่ีแสดงไว้ในแบบแปลน จะต้องทําการก่อสร้างบ่อพกัตามตําแหน่งท่ีระบไุว้ในแบบ และทกุจดุท่ีมี

การเปล่ียนแปลงทิศทางหรือบรรจบของทอ่ 

14.8 รางระบายนํา้ฝน จะต้องก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดตามท่ีแสดงในแบบแปลน และจะต้องทําการ

ก่อสร้างตามตําแหน่งท่ีระบไุว้ในแบบแปลน 

14.9 ให้ผู้ รับจ้างทําการปรับ Slope ของก้นรางระบายนํา้ฝนหรือท่อระบายนํา้ฝนในแนวนอนให้มีความลาดเอียง 

อยา่งน้อย 1 : 500 เว้นแตจ่ะกําหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืน 
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15. ระบบป้องกันอัคคีภัย 

15.1 แหล่งนํา้ที่ใช้สาํหรับป้องกันอัคคีภัย 

 ใช้นํา้จากรถดบัเพลงิสบูจ่ายเข้าไปในระบบทอ่ปอ้งกนัอคัคีภยัของอาคาร   

15.2 ระบบทอ่ปอ้งกนัอคัคีภยัและสายฉีดนํา้ดบัเพลงิ (Stand Pipe and Hose Systems) ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหา และ

ติดตัง้ระบบสายฉีดนํา้ดบัเพลงิ ดงัแสดงในแบบแปลน 

• ตู้ เก็บอปุกรณ์ปอ้งกนัอคัคีภยั (Fire Hose Cabinet) 

ตู้ เก็บอปุกรณ์ปอ้งกนัอคัคีภยัเป็นตู้ เหลก็หนาไมต่ํ่ากวา่เหลก็ 16 BWG พน่สีแดง มีรูปร่างและขนาดตาม

แบบ เหมาะท่ีจะบรรจสุายฉีดนํา้ดบัเพลงิพร้อมอปุกรณ์ตา่งๆ ได้ครบถ้วน ประตตูู้จะต้องสามารถเปิดได้ 

180 องศา การติดตัง้ตู้จะต้องติดตัง้ ลอย ฝัง หรือตัง้พืน้ ตามท่ีระบไุว้ในแบบพร้อมติดตัง้กระจกนิรภยั

แบบ Tempered Glass สําหรับตู้ ท่ีติดตัง้ด้านข้างของ Pressurized Duct ให้ทําการ Seal รอยตอ่รอยร่ัว

ตา่งๆ ด้วยวสัดท่ีุทนไฟได้นานอยา่งน้อย 2 ชัว่โมง อปุกรณ์ประกอบตู้ เก็บอปุกรณ์ปอ้งกนัอคัคีภยั มีดงันี ้

- ท่ีลอ็คประตพูร้อมมือจบั 

- บานพบัประตแูบบซอ่นใน 

- ช่องสําหรับทอ่นํา้ดบัเพลงิขนาด dia 2 1/2 นิว้ และมี O-Ring โดยรอบช่อง 

• ชดุสายฉีดนํา้ดบัเพลงิ (Fire Hose Reel) และอปุกรณ์ 

ชดุสายฉีดนํา้ดบัเพลงิ ต้องเป็นผลติภณัฑ์ท่ีประกอบครบชดุสมบรูณ์ได้มาตรฐาน BS EN 671-1 ชดุ

ดงักลา่วประกอบด้วยกงล้อม้วนสายทําจากแผ่นเหลก็ขึน้รูปหนาอยา่งน้อย 1.2 มิลลเิมตร เคลือบสีแดง

และสายยางสง่นํา้สีแดงเสริมให้แข็งแรงด้วยเส้นใยถกั สายชัน้นอกเคลือบด้วย Thermoplastic Polymer 

สายยางได้มาตรฐาน BS EN 694 ชดุสายสง่นํา้ดบัเพลงิตามมาตรฐาน BS EN 671-1 จะต้อง

ประกอบด้วยคณุสมบติัและอปุกรณ์ท่ีสําคญัดงันี ้

- Hose Valve เป็น Lever Ball Valve ขนาด dia 1 นิว้ ตวัเรือนหลอ่ด้วย brass nickel ชบุด้วย 

chromium ตวั ball ทําด้วย nickel และ chromium ทนแรงดนั 500 PSI (WOG) และได้ UL/FM 

- สายฉีดนํา้ดบัเพลิง ขนาด 1 นิว้ x 100 ฟตุ (30 เมตร) ทนแรงดนัใช้งาน (Working Pressure) ได้ 15 

Bar (220 PSI) แรงดนัทดสอบ (Test Pressure) ได้ 20 Bar (300 PSI) แรงดนัเม่ือแตกระเบิด (Burst 

Pressure) ได้ 48 Bar (700 PSI) 

- หวัฉีดนํา้พลาสติกแบบปรับนํา้ได้ (Jet/Spray/Shut-off Nozzie) ขนาด 1 นิว้ 

- ขดม้วนสายทําจากแผ่นเหลก็ขึน้รูป พ่นสีแดง เช่นเดียวกบัตู้ เก็บสายสง่นํา้ดบัเพลิง ท่ีกลางขดทําด้วย

โลหะหลอ่ไมเ่ป็นสนิม มีโบล์ทยดึกบัผนงัพร้อม 

• Pressure Restricting Valve 

เป็น Angle Valve ขนาด 2 1/2 นิว้ ทําด้วยเหลก็หลอ่แตง่บรอนซ์ ได้รับการรับรองจาก UL/FM หวัตอ่สาย

ฉีดนํา้จะต้องเป็นชนิดหวัตอ่สวมเร็วแบบตวัเมียพร้อมทัง้ฝาครอบตวัผู้และโซเ่ตรียมไว้ เป็นแบบท่ีใช้ได้กบั

ตํารวจดบัเพลงิของไทย ติดตัง้อยูส่ว่นลา่งของตู้ เก็บอปุกรณ์ปอ้งกนัอคัคีภยั มี Pressure Restricting 

Device เพ่ือลดความดนัให้ไมเ่กิน 65 PSI 

• เคร่ืองดบัเพลงิแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher)   

- เคร่ืองดบัเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher)  เป็นเคร่ืองมือดบัเพลิงชนิดผงเคมีสําหรับ

ดบัเพลิงได้ 3 ประเภท A-B-C (Multipurpose Dry Chemical Portable Fire Extingisher) ขนาด 15 
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ปอนด์ ตวัถังทําจากเหล็กกล้าพ่นสี และมีคุณสมบติัตรงตามข้อกําหนด DOT (Department of 

Transportation) สามารถทนต่อแรงดนัทดสอบได้ไม่ต่ํากว่า 35 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (500 

PSI) ความดนัสําหรับใช้ขบัผงเคมี ให้ใช้ความดนัจากแก๊สซึ่งมีความดนัประมาณ 13 กิโลกรัมต่อ

ตารางเซนติเมตร (190 PSI) อปุกรณ์ชดุสายฉีด หวัฉีด วาล์ว จะต้องทนแรงดนัได้ไม่ต่ํากว่า 1.5 เท่า

ของแรงดนัแก๊สปกติ ผงเคมีท่ีใช้เป็นสารประเภทโมโนแอมโมเนียฟอสเฟส ผสมสารพิเศษเพ่ือปอ้งกนั

การจับตัวเป็นก้อนได้ง่าย มีจุดประสงค์เพ่ือใช้บรรจุในเคร่ืองดับเพลิงเคมีโดยเฉพาะ ต้องมีระดับ

ความสามารถในการดบัเพลิง Fire Rating 6A-30B เคร่ืองดบัเพลิงแบบมือถือต้องผลิตได้ตาม มอก. 

332-2529 มีระยะเวลารับประกนันาน 5 ปี 

- เคร่ืองดบัเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นเคร่ืองดบัเพลิง ขนาด 10 ปอนด์ ใช้สําหรับดบัเพลิงใน

ห้องเคร่ืองไฟฟ้าและบริเวณท่ีกําหนดในแบบแปลน คาร์บอนไดออกไซด์ท่ีบรรจุจะต้องมีปริมาณ

ความชืน้อยู่ในแก๊สน้อยมากเม่ือฉีดดบัเพลิง มีคณุสมบติัตามข้อกําหนดของ DOT ทดแรงดนัทดสอบ

ได้ไม่ต่ํากว่า 300 PSI มีระดบัความสามารถในการดบัเพลิง Fire Rating 10B:C และมีระยะเวลา

รับประกนันาน 5 ปี 

- ในการขออนมุติัใช้เคร่ืองดบัเพลิงแบบมือถือจากผู้ว่าจ้าง ให้ผู้ รับจ้างทําการสาธิตการดบัเพลิง เพ่ือ

แสดงประสทิธิภาพของเคร่ืองดบัเพลงิให้ชมจนเป็นท่ีพอใจด้วย 

15.3 วัสดุอุดช่องท่อป้องกันไฟลาม 

วสัดปุอ้งกนัไฟลกุลาม เป็นผลติภณัฑ์สําเร็จในประเทศหรือจากต่างประเทศ ท่ีได้รับการรับรองจากสถาบนัท่ี

เช่ือถือได้ วสัดกุารปอ้งกนัไฟ และควนัลามต้องเป็นไปตามหวัข้อ 300-21 ของ NEC และ ASTM หรือ BS 476 

Part 20 และ ISO 834 หรืออปุกรณ์ท่ี UL รับรอง 

15.4 คุณสมบัตขิองวัสดุอุดช่องท่อ 

- อปุกรณ์ หรือวสัดดุงักลา่วต้องปอ้งกนัไฟได้อยา่งน้อย  3  ชัว่โมง 

- อปุกรณ์วสัดดุงักล่าวต้องไม่เป็นพิษขณะติดตัง้ หรือขณะเกิดเพลิงไหม้ และสามารถถอดออกได้ง่ายในกรณีท่ี

ไมก่ารเปล่ียนแปลงแก้ไขและไมมี่ไอระเหยท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพทัง้ในขณะปกติ และขณะเกิดเพลงิไหม้ 

- สามารถตดัออกได้ง่ายเม่ือแห้งตวั                

- เกาะยดึได้ดีกบัคอนกรีต โลหะ ได้ พลาสติก และฉนวนหุ้มสายไฟฟา้ได้ดี 

- ทนตอ่การสัน่สะเทือนได้ดี  และติดตัง้ง่าย 

- สามารถขยายตวัได้อยา่งรวดเร็วเม่ือได้รับความร้อนสงู 

- อปุกรณ์ หรือวสัดดุงักลา่ว ต้องมีความแข็งแรงไมว่า่ก่อนหรือเพลงิไหม้ 

15.5 การใช้งาน 

- ช่องเปิดทกุช่องไม่ว่าจะอยู่ท่ีใดของผนงัหรือพืน้ห้องหรือฝา้เพดานและระหว่างผนงัท่ีมีท่อ PVC, PE, PB, Air 

Duct ทะลผุา่น เป็นชนิด PIPE  COLLARS   หรือ  PIPE   WRAPS 

- ช่องเปิดทกุช่องไม่ว่าจะเป็นพืน้ หรือผนงัต้องปิดด้วยวสัดปุอ้งกนัไฟลกุลามเป็นชนิด MORTAR หรือ  FIBER  

COATING  

- ช่องเปิดเลก็ ๆ  หรือรอบCONDUIT  เป็นชนิด  INTUMESCENT  MASTIC หรือ  SILICONE  SEALANT 

- ช่องเปิดท่ีเปิดไว้สําหรับสายไฟ และทอ่ร้อยสายในอนาคตให้อดุช่องเพ่ือปอ้งกนัไฟลกุลามด้วย 
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15.6 เคร่ืองสูบนํา้ดับเพลงิแบบดีเซล (Diesel Fire Pump :  DFP) 

15.6.1 รายละเอียดทัว่ไป 

1. จะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน NFPA-20 Standard Of The Installation Centrifugal Fire Pumps  

2. เคร่ืองสบูนํา้จํานวน 2 ชดุ เป็นชนิด Vertical Turbine Pump and Vertical-Multi Stage Pumpท่ี

อตัราการไหลและ แรงดนัตามท่ีระบใุนตารางเคร่ือง ท่ีความเร็วรอบไมเ่กิน1,800 รอบตอ่นาที   

3. ชดุเคร่ืองสบูนํา้ดบัเพลงิต้อง ประกอบด้วย เคร่ืองยนต์ดีเซล ถงัเก็บนํา้มนั ตู้ควบคมุ และอปุกรณ์

ประกอบตรงตามมาตรฐานเคร่ืองสบูนํา้ดบัเพลิงของ UL/FM และมีPerformance Test  สําหรับ 

Capacity/Head/Power รวมทัง้มีใบรับรองผลจากโรงงานผู้ผลตินัน้ ๆ โดยมีตรารับรอง ของ 

UL/FM  

4. Pump Characteristicsจะต้องสามารถทํางานท่ี Capacity150% ของจดุใช้งานโดย  Pressure  

ต้องไมต่ํ่ากวา่ 65%  ของจดุใช้งานและ  Shut Off Head  ต้องไม่เกิน 140% ของจดุใช้งาน 

5. ติดตัง้พร้อมอปุกรณ์ประกอบมาตรฐาน ได้แก่  Suction and Discharge Gauge , Main Relief 

Valve ( UL/FM ), Enclosed Waste Cone , Flow Meter, Automatic Air Release Valve For 

Fire Pump 

15.6.2 ลกัษณะโครงสร้างของเคร่ืองสบูนํา้ดบัเพลงิ 

1. ตวัเรือนของเคร่ืองสบูนํา้ (Bowl Casing) ทําด้วยเหลก็หลอ่มาตรฐาน ASTM A48และมีแรงดนัใช้

งาน (Working  Pressure) ไมน้่อยกวา่ 16 BAR  

2. ใบพดั (Impeller) จะต้องเป็นโลหะชิน้เดียว ทําด้วยบรอนซ์มาตรฐาน ASTM B584  โดยได้รับการ

ถ่วงด้าน Static และ Dynamic มาจากโรงงานผู้ผลติ 

3. ปลอกหุ้มเพลา (Lineshaft Sleeve) ทําดวัย  Stainless Steel   

4. เพลา ( Lineshaft ) ทําด้วย Stainless Steel มาตรฐาน ASTM A582       

5. Bearing ชนิด Rubber with Bronze retainer  

6. Discharge Head ทําด้วยเหลก็หลอ่ ASTM A48    

7. Column ทําด้วยทอ่เหลก็ มาตรฐาน  ASTM  A53  

8. Seal เป็นชนิด Packing Seal 

9. Coupling ระหวา่งเคร่ืองยนต์และ เคร่ืองสบูนํา้ ต้องเป็นแบบ Universal Joint พร้อมมีฝาครอบ

ปอ้งกนั  

10. ชดุทดรอบ (Right Angle Gear) มีอตัราสว่น (gear ratio 1:1) 

11. Strainer ทําด้วย Brass 

15.6.3 เคร่ืองยนต์ดีเซล (Diesel Engine) 

เคร่ืองยนต์ท่ีนํามาใช้ในการขับเคร่ืองสูบนํา้ดับเพลิง มีความเร็วไม่เกิน1,800 รอบต่อนาทีและกําลงั

ขบัเคล่ือน(Break Horse Power)ของเคร่ืองยนต์จะต้องสงูกว่ากําลงัขบัเคล่ือนท่ีเคร่ืองสบูนํา้ต้องการ

สงูสดุ ข้อกําหนด และอปุกรณ์ประกอบอ่ืน ๆ ของชดุเคร่ืองยนต์ดีเซล  มีดงันี ้ 
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1. การต่อเคร่ืองยนต์กบัเคร่ืองสบูนํา้ ใช้ Flexible Coupling มีค่า  Deflection ไม่มากกว่าท่ีผู้ผลิต

ระบไุว้ขณะใช้งานและมีค่าService Factor ไม่ต่ํากว่า1.5และจะต้องมีฝาครอบปอ้งกนั(Coupling 

Guard) 

2. Governor สําหรับปรับรอบของเคร่ืองยนต์ให้เปล่ียนแปลงไม่เกิน 10%ท่ีทกุสภาวะการทํางานของ

เคร่ืองสบูนํา้  และจะต้องสามารถช่วยคงความเร็วรอบของเคร่ืองยนต์ท่ี Rated Speed เม่ือเคร่ือง

สบูนํา้ใช้กําลงัสงูสดุ 

3. Over Speed Shut-Down Device สําหรับหยดุเคร่ืองยนต์เม่ือความเร็วของเคร่ืองยนต์เกิน 20% 

ของ  Rated Speed  และมี Manual Reset  ประกอบพร้อมไฟสญัญาณแสดงว่าเคร่ืองวิ่งท่ี

ความเร็วรอบสงูเกิน ท่ีแผงควบคมุเคร่ืองยนต์ไฟสญัญาณจะดบัเม่ือ Manual Reset แล้ว 

4. Tachometer พร้อมหน้าปัทม์เพ่ือแสดงรอบของเคร่ืองยนต์ 

5. Hour Meter  สําหรับบนัทกึชัว่โมงการทํางานของเคร่ืองยนต์ 

6. Oil Pressure Gauge  สําหรับแสดงความดนัของนํา้มนัหลอ่ล่ืน 

7. Temperature Gauge  สําหรับแสดงอณุหภมิูของนํา้ในหม้อนํา้ 

8. แผงควบคมุเคร่ืองยนต์ (Engine Panel) ติดตัง้ตําแหน่งท่ีเหมาะสมของเคร่ืองยนต์ ประกอบด้วย

แผงสําหรับติดตัง้มาตรวดัต่างๆ  หลอดสญัญาณ  และชุดสตาร์ทเตอร์เคร่ืองยนต์อตัโนมติั  การ

เดินสายภายในแผงควบคมุจะทําสําเร็จมาจากโรงงานผู้ผลิต 

9. Batteries and Battery Charger สําหรับสตาร์ทเคร่ืองยนต์แบตเตอร่ีจริง1ชดุและแบตเตอร่ีสํารอง 1 

ชดุมีกําลงัพอท่ีจะหมนุเพลาข้อเหว่ียงให้ได้รอบท่ีผู้ผลติแนะนําเป็นเวลานาน 6 นาทีท่ี  40 oF  

10. สญัญาณแสดงการทํางานของเคร่ืองยนต์เป็น  Speed-Sensitive Switch 

11. ระบบรายบายความร้อนของเคร่ืองยนต์เป็นแบบระบายความร้อนด้วยนํา้แบบClosed Circuit 

Type และ  Heat Exchanger 

12. ต่อท่อไอเสียจากเคร่ืองยนต์เพ่ือนําไอเสียไปทิง้ยงับริเวณนอกอาคารท่ีเหมะสมโดยใช้ท่อเหล็กชบุ

สังกะสีชนิดไม่มีตะเข็บ  มีขนาดตามท่ีผู้ ผลิตแนะนํา สําหรับท่อไอเสียต่อยาวเกิน 4.5 เมตร  

จะต้องขยายขนาดออกอีกหนึ่งขนาดทกุๆความยาวท่ีเกินไปอีก1.5 เมตร การต่อท่อไอเสียเข้ากบั

เคร่ืองยนต์ให้ต่อด้วยท่ออ่อนเหล็กกล้าไร้สนิมท่อไอเสียท่ีอยู่ภายนอกอาคารต้องหุ้มด้วยฉนวนใย

แก้วหนา 1” ชนิดท่ีมีแผน่อลมิูเนียมปะหลงั และหุ้มทบัด้วยแผน่อลมิูเนียมอีกชัน้หนึง่ 

13. ถังนํา้มันดีเซลมีขนาดบรรจุพอท่ีจะเก็บนํา้มันสําหรับใช้ในการวิ่งเคร่ืองยนต์ดีเซลได้อย่างน้อย 8 

ชัว่โมง มีทางนํา้มนัเข้า ท่ีระบายนํา้มนั ทอ่ระบายอากาศและ Sight Glass เพ่ือดรูะดบันํา้มนัครบชดุ 

14. มีอปุกรณ์ Silencer & Flexible Exhaust Pipe with Insulation เป็นอปุกรณ์มาตรฐาน 

15.6.4 ตู้ควบคมุเคร่ืองสบูนํา้ดบัเพลงิ 

ตู้ควบคมุสําหรับเคร่ืองสบูนํา้ดบัเพลิง จะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน NFPA 20  Standard Of The 

Installation Centrifugal Fire Pumps 
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1. แผงควบคุมจะต้องเป็นชนิดท่ีป้องกันสนิม ฝุ่ น และความชืน้เข้าไปภายในตู้  และเป็นชนิดท่ี

ประกอบอปุกรณ์และเดินสายไฟเสร็จเรียบร้อยมาจากโรงงานผู้ผลิตและได้รับการรับรองจากUL

และFM  แล้ว 

2. ตู้ควบคุมต้องมีสญัญาณเตือนการทํางานดงัต่อไปนีคื้อชุดชาร์จไฟแบตเตอร่ีเสีย,แบตเตอร่ีเสีย,  

ความเร็วรอบเคร่ืองยนต์สงูเกิน, อณุหภมิูเคร่ืองสงูเกินเป็นต้น  

3. แผงควบคมุจะเป็นแบบ Automatically Start เม่ือความดนัของนํา้ในระบบลงต่ํากว่าท่ีกําหนด  

แผงควบคมุจะต้องประกอบด้วยหลอดไฟสญัญาณ กระด่ิง 

4. มี Pressure Recorder,และ มีPressure switch หรือPressure transducerเป็นตวัสง่สญัญาณ 

สัง่การทํางาน 

5. มี switch เตือน ระดบันํา้มนัในถงันํา้มนั วา่ลดลงถงึระดบัเตือนท่ีตัง้ไว้แล้ว 

6. อปุกรณ์ท่ีต้องการสําหรับแผงควบคมุต้องมี เช่น Weekly Program Timer, Running Period 

Timer 

7. มีระบบเตือนทัง้เสียงและแสง ตา่งๆทัง้ท่ี เป็นปัญหาจากสภาพแวดล้อมการทํางานและปัญหาจาก

ตวัเคร่ือง ยนต์ ตามท่ีระบไุว้ใน NFPA-20   เช่น   

- Engine Over Speed  

- Low Oil Pressure 

- Fail to start 

- Battery 1 failure 

- Battery 2 failure 

- Charger 1 failure 

- Charger 2 failure 

- High water temperature 

15.6.5 การทดสอบ 

ให้ทําการทดสอบการทํางานและสมรรถนะของ เคร่ืองสบูนํา้ดบัเพลิง และเคร่ืองสบูนํา้รักษาแรงดัน  

โดยให้เดินเคร่ืองเป็นเวลา1 ชัว่โมงติดตอ่กนั และให้ตรวจสอบการทํางานของเคร่ืองสบูนํา้ ณ จดุทํางาน 

ต่างๆกนั โดยให้วดัปริมาณการไหล และแรงดนัท่ีจุดต่างๆ และนําผลการทดสอบมาเปรียบเทียบกบั 

Performance Curve  ท่ีทดสอบมาจากผู้ผลติท่ีได้ประทบัตรา UL/FM 

15.7  เคร่ืองสูบนํา้รักษาความดันและแผงควบคุม (Jockey Pump & Controller) 

1. Jockey Pump เป็นชนิด Non-Overloading Vertical Multistage In-line Pump ขบัด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าท่ี

อตัราการไหลและท่ีแรงดนัตามท่ีระบใุนตารางเคร่ืองความเร็วรอบไมเ่กิน 3000 รอบตอ่นาที   

2. การทํางานของเคร่ืองสบูนํา้เป็นแบบอตัโนมติั  เม่ือความดนัของนํา้ในระบบต่ํากว่าท่ีกําหนด และหยุด

ทํางานเม่ือความดนัถงึจดุท่ีต้องการรักษาความดนัไว้ 

3. มี Casing Relief Valve  สําหรับปอ้งกนัตวัป๊ัม กรณีไมไ่ด้เปิดวาล์วด้านสง่ 
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15. ระบบปอ้งกนัอคัคีภยั 

 
4. มอเตอร์ขบัเคร่ืองเป็นชนิดปกปิดมิดชิด  (Totally Enclosed Fan Cooled Type) ขนาด 380V / 3Phase / 

50Hz  ความเร็วรอบไมเ่กิน  3000 รอบตอ่นาที 

5. ตู้ควบคมุเคร่ืองสบูนํา้จะต้องเป็นไปตาม  NFPA-20 Standard Of The Installation Centrifugal Fire 

Pumps และรับรองโดย  UL 

 

 

6. แผง ควบคมุ จะต้องประกอบไปด้วยอปุกรณ์ อย่างน้อย ดงันี ้

- Circuit Breaker  

- Isolating switch 

- Manual –off- auto  Selector switch  

- Pressure switch 

- Overload relay  and external reset 

- Minimum Running Timer 

- Other accessories such as Relays, Pilot lamp ,Fuses and push bottom 
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16. เคร่ืองสูบนํา้เสีย  

 

16.1 เคร่ืองสบูนํา้ 

เป็นเคร่ืองสบูนํา้เสียชนิดจุ่มใต้นํา้ (Submersible Pump) ขบัด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดแช่นํา้ได้ตลอดเวลา สว่นของ

มอเตอร์จะต้องประกอบเป็นหน่วยเดียวกนักับตวัเคร่ืองสบูนํา้โดยเคร่ืองสบูนํา้จะต้องติดตัง้ได้ทัง้แบบใช้อุปกรณ์

พิเศษเพ่ือติดตัง้หรือยกเคร่ืองสบูนํา้ขึน้จากบ่อโดยไม่ต้องถอด หรือประกอบท่อส่งนํา้(Auto Coupling) และแบบ

อิสระลําพงั (Free Standing) โดยใช้ขาตัง้ (Base Stand) บริษัทผู้ผลิตเคร่ืองสบูนํา้ต้องมีมาตรฐาน ISO 9001 และ 

ISO 14001 รับรอง 

ในกรณีต้องต่อกับใช้อุปกรณ์พิเศษเพ่ือติดตัง้หรือยกเคร่ืองสบูนํา้ขึน้จากบ่อโดยไม่ต้องถอดหรือประกอบท่อส่งนํา้  

หน้าสมัผสัของหน้าแปลนต้องมีวงแหวนยาง(Smart Seal) เพ่ือปอ้งกนันํา้ร่ัวไหล 

 

16.2 วสัดโุครงสร้างของเคร่ืองสบูนํา้ 

- ตวัเรือนของเคร่ืองสบูนํา้(Pump Housing) ทําด้วยเหล็กหล่อมาตรฐาน DIN เกรดไม่น้อยกว่าGG20หรือ

เทียบเท่า ตวัเรือนเคร่ืองสบูต้องสามารถถอดแยกจากมอเตอร์ได้โดยง่ายโดยใช้ Clamp เพ่ือสะดวกต่อการ

ตรวจเช็คใบพดัเคร่ืองสบู 

- ตวัเรือนของชดุ Stator(Stator Housing)ทําด้วยอลมิูเนียมหลอ่มาตรฐาน EN AB-AISI10mgหรือเทียบเทา่ 

- ใบพดั (Impeller) เป็นชนิด Multi-vane vortex หรือ Single Channel ทําด้วย เหลก็หลอ่ตามมาตรฐาน DIN 

เกรดไม่น้อยกว่า GG20 หรือเทียบเท่า โดยอนภุาคของแข็งกลมขนาด80 มิลลิเมตร(mm.)จะต้องสามารถไหล

ผ่านใบพดัได้ ใบพดัต้องมีการสมดลุทัง้ทางสถิตย์และจลน์ (Statically & Dynamically Balanced)และติดตัง้

พร้อม Wear ring ซึง่ทําจากสแตนเลส 

- เพลา (Shaft) ต้องทําด้วยเหลก็กล้าไร้สนิม (Stainless Steel) ตามมาตรฐาน ASTM เกรดไม่น้อยกว่า AISI304 

หรือเทียบเทา่ 

- ชดุซีลคอเพลา (Shaft Seal) จะต้องเป็นแบบแมคคานิคอลซีลชนิด Double Mechanical Seal โดยประกอบ

เป็นชุดเดียวกันแบบ Cartridge Seal ซึ่งสามารถถอดเปล่ียนได้โดยง่าย วัสดุซีลทําจาก Sic/Sic หรือ 

Sic/Carbon หรือ Carbon/Chrome Steel และหลอ่ล่ืนด้วยนํา้มนัภายใน Oil Chamber 

- สกรูท่ีใช้ประกอบต้องทําจากเหลก็กล้าไร้สนิม (Stainless Steel) 

 

16.3 มอเตอร์ไฟฟา้ 

- ตวัเรือนมอเตอร์ทําจากอลมิูเนียมหล่อ โรเตอร์ของมอเตอร์มีการสมดลุ (Dynamically Balanced)และมีเสือ้

มอเตอร์(Motor jacket)ซึ่งทําจากสแตนเลส พร้อมแบร่ิงเป็นชนิดไม่ต้องเติมจารบีและมีฝา (Permanently 

grease - lubricated and sealed) 

- มอเตอร์ต้องสามารถจุ่มในนํา้ได้ลึก 20 เมตร โดยไม่เสียหายและมีระดบัการป้องกนัมอเตอร์(Degree of 

Protection – IP) เป็นคลาส IP 68 ตามมาตรฐาน IEC 

- มอเตอร์ต้องมีคา่ฉนวนขดลวดเป็นคลาส F (Insulation Class F) สามารถทํางานตอ่เน่ืองท่ี 

- อณุหภมิูขดลวดสงูถึง 155 องศาเซลเซียส (oC) และสามารถทํางานสบูนํา้ ณ.อณุหภมิูของเหลวท่ี 40 oC ได้

ตอ่เน่ือง โดยไมเ่กิดความเสียหาย 
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16. เคร่ืองสบูนํา้เสีย 

 
- มอเตอร์ต้องสามารถระบายความร้อนผ่านลงมายงัของเหลวในเรือนเคร่ืองสบูนํา้ได้โดยไม่ต้องอาศยัของเหลว

ภายนอกเป็นตวัระบายความร้อนท่ีผิวมอเตอร์ ทําให้เคร่ืองสบูนํา้สามารถทํางานต่อเน่ืองได้แม้อยู่ในสภาวะท่ี

ระดบัของเหลวอยูต่ํ่ากวา่ตวัมอเตอร์ 

- ต้องมีอปุกรณ์ปอ้งกนัมอเตอร์ไหม้ (Thermal Switches) ติดตัง้มาพร้อมกบัมอเตอร์ โดยจะตดัการทํางานของ

เคร่ืองสบูนํา้เม่ือความร้องสงูถงึ 150 องศาเซลเซียส (oC) 

- หมนุด้วยความเร็วรอบไมเ่กิน 3000 รอบตอ่นาที 
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    17. เคร่ืองสบูนํา้เพิม่ความดนัแบบปรับความเร็วรอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

17. เคร่ืองสูบนํา้เพิ่มความดันแบบปรับความเร็วรอบ 
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17. ระบบเคร่ืองสบูนํา้เพ่ิมแรงดนัแบบปรับความเร็วรอบ 

17. ระบบเคร่ืองสูบนํา้เพิ่มแรงดันแบบปรับความเร็วรอบ (VARIABLE SPEED DRIVE BOOSTER SET) 

17.1  ลักษณะทั่วไป 

- ระบบเพิ่มแรงดนันํา้ควบคุมด้วยชุดควบคุมอิเลคโทรนิกส์ซึ่งมีหน้าจอแสดงผลท่ีเข้าใจง่ายประกอบด้วย

ส่วนประกอบหลกั ป๊ัมนํา้แนวตัง้หลายใบพดั ท่อทางดดูและทางส่งอยู่ในแนวเดียวกนั (IN-LINE) จํานวน

ตามท่ีกําหนดในตารางเคร่ืองต่อขนานกนัการทํางานของเคร่ืองสบูนํา้จะขึน้อยู่กบัปริมาณนํา้ท่ีต้องการใช้

จริงในขณะนัน้ โดยมี PRESSURE TRANSMITTER เป็นตวัตรวจวดัแรงดนัในระบบ แล้วสง่สญัญาณไปยงั

ชุดควบคมุอิเลคโทรนิกส์และ FREQUENCY CONVERTERS ซึ่งมีเท่ากบัจํานวนของเคร่ืองสบูนํา้  เพ่ือ

ประมวลผลและสง่สญัญาณไปควบคมุการปรับความเร็วรอบ ให้เหมาะสมเพ่ือให้แรงดนัในระบบถกูรักษา

ให้คงท่ีตลอดเวลา ในขณะท่ีมีปริมาณการใช้นํา้แตกตา่งกนัตามความต้องการและ ป๊ัมนํา้ ตู้ควบคมุ และถงั

แรงดนั เป็นผลติภณัฑ์ภายใต้บริษัทเดียวกนัเพ่ือง่ายตอ่การดแูลรักษา 

17.2   เคร่ืองสูบนํา้ 

1) ป๊ัมนํา้เป็นป๊ัมนํา้แนวตัง้หลายใบพดัแบบ IN-LINE ความเร็วรอบไมเ่กิน 3000 รอบ / นาที 

2) ตวัเรือนป๊ัม PUMP CASING จะต้องสามารถทนแรงดนัได้ไม่ต่ํากว่า 1.5 เท่าของแรงดนัการใช้งาน หรือ

อยา่งน้อย 16 BAR 

3) ใบพดัทําจากสเตนเลสสตีลและทําการเช่ือมด้วยเลเซอร์เพ่ือความแข็งแรงจากโรงงานผู้ผลติ 

4) ชดุ Shaft seal เป็นแบบแมคคานิคอลชนิด Cartridge Seal ท่ีทําจากเซรามิค, ทงัสเตนคาร์ไบด์ หรือ

ซิลกิอนคาร์ไบด์ 

17.3  มอเตอร์ 

- เป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัแบบกรงกระรอกความเร็วรอบไม่เกิน 3,000 รอบต่อนาทีใช้ไฟฟ้าชนิด 3 เฟส 

380 โวลต์ 50 ไซเกิล้ ตอ่ตรงกบัเพลาของป๊ัมนํา้โดยใช้ชดุคปัปลิง้แบบ SPLIT COUPLING TYPE 

17.4  ตู้ควบคุม (CONTROL PANEL) 

17.4.1  ชุดตวัรับคําสัง่ควบคมุและประมวลผล (MICROPROCESSOR) ออกแบบมาให้ใช้งานได้ดีกบัระบบ 

เคร่ืองสูบนํา้ ซึ่งสามารถรับคําสั่งและเปล่ียนแปลงการทํางานพร้อมประมวลผลและ แสดงข้อมูล

สภาวะการทํางานของระบบและความเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ มีจอแสดงผลแบบ VGA และสามารถ

แสดงผลการทํางานได้หลายลกัษณะเช่น  

- แสดงจํานวนชัว่โมงการทํางานของมอเตอร์แตล่ะตวั 

- แสดงตําแหน่งของป๊ัมนํา้ หรือมอเตอร์ท่ีเสีย พร้อมสาเหตท่ีุเกิดขึน้ 

- แสดงคา่ข้อมลูท่ีตัง้ หรือโปรแกรมไว้ในระบบทัง้หมด 

- แสดงคา่แรงดนัในระบบขณะทํางานเม่ือเปรียบเทียบกบัคา่ท่ีต้องการได้ 

17.4.2  ชดุควบคมุมีความสามารถในการ :- 

- สามารถตัง้คา่แรงดนัคงท่ีได้ 10 คา่อิสระ(Clock Program) โดยกําหนดวนั เวลาได้ 

- สามารถสัง่ให้ป๊ัมสลบัเปล่ียนการทํางานอตัโนมติัโดยเปล่ียนตําแหน่งของป๊ัมตวัท่ีสตาร์ททกุครัง้ 

และสามารถกําหนดระดบัความสําคญั (priority) ของเคร่ืองสบูนํา้แต่ละตวัได้รวมทัง้สามารถ

กําหนด Standby pump ได้ 

- สามารถตดัการทํางานในกรณีท่ีแรงดนัของระบบสงูกวา่คา่ท่ีตัง้ไว้ 

- สามารถสัง่ให้ป๊ัมทํางานได้ในกรณีท่ีชดุควบคมุอิเลคโทรนิคส์เกิดความเสียหายได้โดยสามารถ

ส่ือสารกบัระบบควบคมุกลาง (Building Management System-BMS) ได้โดยใช้อปุกรณ์เสริม 
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    18. วาล์วและอปุกรณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

18. วาล์วและอุปกรณ์ 
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18. วาล์วและอปุกรณ์ 

 
18.  วาล์วและอุปกรณ์ 

18.1 วาล์วในระบบประปา 

- ผู้ รับจ้างต้องจัดหาและติดตัง้วาล์วในระบบสุขาภิบาลตามตําแหน่งท่ีได้แสดงไว้ในแบบแปลนโดยมี

คณุสมบติัถกูต้องตามรายการประกอบแบบ และสามารถใช้การได้ดี และสมบรูณ์ตามท่ีต้องการ 

- วาล์วท่ีมีลกัษณะเดียวกนั จะต้องเป็นผลติภณัฑ์เดียวกนั 

 วาล์วทกุชนิดท่ีใช้ ถ้าไมไ่ด้ระบแุรงดนัใช้งานเป็นอย่างอ่ืน ให้ใช้วาล์วท่ีสามารถทนแรงดนัใช้งานได้ไมน้่อย

กวา่ 150 ปอนด์ตอ่ตารางนิว้ 

- วาล์วท่ีติดตัง้ในท่ีสงูเหนือศีรษะไม่สามารถใช้มือหมนุพวงมาลยัได้  จะต้องติดตัง้โซ่ท่ีพวงมาลยั (Chain 

Operated Hand Wheels) พร้อมห่วงกนัโซห่ลดุและโซ่นีจ้ะต้องไม่เป็นสนิม ปลายโซ่จะห้อยลงมาสงูจาก

พืน้ประมาณ 1.00 เมตร พร้อมท่ีคล้องโซใ่นตําแหน่งท่ีเหมาะสม 

18.1.1 Gate Valve 

- Gate Valve ท่ีมีขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1/2 นิว้ จนถึงขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2 นิว้ ตวัวาล์วทํา

ด้วย Bronze แบบ Screw Bonnet, Rising Stem, Solid Wedge, Screw Ends 

- Gate Valve ท่ีมีเส้นผ่านศนูย์กลาง 2 1/2 นิว้ และใหญ่กว่าตวัวาล์วทําด้วย Cast iron, Bolted 

Bonnet, Bronze Trimmed, Outside Screw and Yoke, Rising Stem, Solid Wedge, Flanged 

Ends  

18.1.2 Globe Valve 

- Globe Valve ท่ีมีขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 1/2 นิว้ และใหญ่กว่าตวัวาล์วทําด้วย Bronze แบบ 

Screw Bonnet, Screw Ends, Renewable Disc and Seat Ring สว่น Disc ท่ีเลือกใช้จะต้องเป็น

แบบ Taper Plug สามารถถอดเปล่ียนใหมไ่ด้ 

- Globe Valve ท่ีมีเส้นผ่านศนูย์กลาง 2 1/2 นิว้ และใหญ่กว่าตวัวาล์วทําด้วย Cast lron, Bolted 

Bonnet, Bronze Trimmed, Flanged Ends, Outside Screw and Yoke, Renewable Disc and 

Seat Ring 

18.1.3 Swing Check Valve (One-Piece Hinge) 

- Check Valve เป็นแบบ Swing Check Valve สามารถติดตัง้ใช้งานได้ทัง้แนวนอนและแนวตัง้ การ

ทํางานของลิน้วาล์วเป็นแบบ One-Piece Hinges and Accessible disc cover และสามารถใช้งาน

ได้ดีโดยลิน้วาล์วไมติ่ดขดัหรือค้างอยูแ่ละต้องปิดสนิทเม่ือมีการไหลย้อนกลบัของนํา้  

- Check Valve ขนาด dia 3 นิว้ขึน้ไป ให้ต่อด้วยหน้าแปลน ทนแรงดนัใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 175 PSI 

ตวัวาล์วและ Cover ทําด้วย Cast lron สว่น Body Seal และ Door Seal ทําด้วย Gun Metal 

18.1.4 Silent-Check Valve (Spring Closed Type) 

- Swing Check Valve ให้ติดตัง้ในตําแหน่งท่ีแสดงไว้ในแบบและในตําแหน่งท่ีไม่ต้องการให้เกิดเสียง

ดงัหรือการกระแทกของนํา้ โดยปกติแล้วให้ติดตัง้ท่ีทางส่งของเคร่ืองสบูนํา้ลิน้วาล์วจะปิดสนิทด้วย

สปริง (Spring Closed Type) ห้ามติดตัง้ในแนวระดบั อนญุาตให้ติดตัง้เฉพาะในแนวด่ิงเทา่นัน้ 

- ลิน้วาล์ว บา่วาล์วและสปริง ทําด้วย Bronze หรือ Stainless Steel 

- Silent – Check Valves ท่ีมีขนาด 2 1/2 นิว้ และใหญ่กว่าทําด้วย Cast lron หรือCast Steel ชนิดยดึ

ข้อตอ่แบบหน้าแปลน (Flanged Connection) 
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18. วาล์วและอปุกรณ์ 

 
18.1.5 Butterfly Valve 

- Butterfly Valve ใช้กบัทอ่ขนาด dia 3 นิว้ขึน้ไปเป็นแบบ Lug Type Body 

- Body เป็น Cost lron, Liner เป็น EPDM, Disc เป็น AISI 316, Bushing เป็น Teflon 

- Liner ทําด้วย EPDM 

- Lever Operated Valve ใช้กบัวาล์วขนาด 6 นิว้ และเลก็กวา่ 

- Hand Wheel Gear-Operated Valve ใช้กบัวาล์วท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ 6 นิว้ขึน้ไป 

18.1.6 Ball Valves 

- Ball Valves ท่ีมีขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 2 1/2 นิว้ และเลก็กว่า ตวัเรือนทําด้วย Bronze มีข้อต่อ

แบบเกลียว (Threaded Ends) และยดึข้อต่อโดยใช้เกลียว (Threaded Connection) ตามมาตรฐาน 

ASTM B62 

- Ball Valves ท่ีมีขนาดเส้นผา่นศนูย์กลาง 2 1/2 นิว้ และใหญ่กว่าตวัเรือนทําด้วย Carbon Steel ตาม

มาตรฐาน ASTM A-216 

18.1.7 Modulating Float Valve 

- วาล์วควบคมุระดบันํา้ (Modulating Float Valve) เป็นวาล์วควบคมุอตัโนมติัท่ีถกูออกแบบสําหรับ

ควบคมุระดบันํา้ในถงัเก็บนํา้ให้อยู่ในระดบัในท่ีสงูสดุของถงั โดยมี Modulating Float Pilot เป็นตวั

ควบคมุการทํางานของวาล์ว โดยท่ีตวัวาล์วจะถกูออกแบบให้มีลกัษณะรูปตวั Globe Type และชดุ

หวัขบัเป็นแบบชัน้เดียว (Single Chamber Actuator) 

- การทํางานของวาล์วควบคมุระดบันํา้ (Modulating Float Valve) จะถกูควบคมุโดย ON/OFF Float 

Pilot โดยตอ่เข้ากบัด้านบนของหวัขบัวาล์ว ระยะหา่งระหว่างตวัวาล์วกบั ON/OFF Float Pilot Valve 

ท่ีสามารถติดตัง้แล้วใช้งานได้ดีอยู่ระหว่าง 50-100 ฟุต ระดบันํา้ในถงัเก็บนํา้จะมีความสมัพนัธ์กบั

การทํางานของ ON/OFF Float Pilot Valve การทํางานของ ON/OFF Float Pilot Valve จะไปกระตุ้น

การทํางานหรือการระบายแรงดนัในหวัขบัส่งผลทําให้เกิดการเปิด-ปิดขึน้ โดยวาล์วจะเปิดเม่ือระดบั

นํา้ในถงัต่ํากวา่ระดบัท่ีควบคมุและจะปิดเม่ือระดบันํา้สงูกวา่ระดบัท่ีควบคมุ 

- ชุดหวัขับวาล์วเป็นแบบ Single Chamber แผ่นไดอะเฟรมท่ีทําหน้าท่ีเปิดปิดจะต้องเป็นแบบ 

Progressive Dynamic Guidance โดยมี Diaphragm Retainer ช่วยให้การเคล่ือนท่ีของแผ่น

ไดอะแฟรมอยู่ในตําแหน่งท่ีเหมาะสมท่ีสดุ เม่ือวาล์วปิด แผ่นไดอะแฟรมจะต้องอยู่ในตําแหน่งท่ีรับ

แรงดนัด้านขาเข้าจากระบบเตม็แผน่ 

- วาล์วท่ีมีขนาดใหญ่กว่า 2 นิว้ ตวัวาล์วทําด้วย Cast lron ASTM A126 Class B โดยผ่านขบวนการ 

Fusion Bond ตอ่ปลายด้วยหน้าจานมาตรฐาน Coated ANSI 125 

- วาล์วท่ีมีขนาดเล็กกว่า 2 นิว้ ตวัวาล์วจะทําด้วยทองเหลือง (Brass) ต่อปลายด้วยเกลียวตาม

มาตรฐาน BSPT 

• แผ่นไดอะแฟรม (Diaphragm) ทําด้วยยางสงัเคราะห์ชนิดถักใยภายใน (Nylon Fabric 

Reinforced) 

• ON/OFF Float Pilot Valve ทําด้วยทองเหลือง (Brass) 

• Rod (ก้านวาล์ว) ทําด้วยทองเหลือง (Brass) 

• ลกูลอยทําด้วย Stainless Steel 
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18. วาล์วและอปุกรณ์ 

 
18.1.8 วาล์วระบายความดนั (Pressure Relief Valve) 

- Pressure Relief/Sustaining Valve เป็นวาล์วควบคมุอตัโนมติัท่ีถกูออกแบบให้ทําหน้าท่ีระบาย

ความดันท่ีสูงเกินกว่าค่าท่ีต้องการ ออกจากระบบเพ่ือป้องกันความเสียหายท่ีเกิดขึน้กับท่อและ

อุปกรณ์ ตวัวาล์วถูกออกแบบให้มีลกัษณะ Globe Type และชุดหัวขับแบบชัน้เดียว (Single 

Chamber Actuator) ควบคมุการทํางานโดย Pilot Valve 

- Pilot Valve จะรับค่าความดนัจากด้าน Upstream เพ่ือสัง่การให้วาล์วทํางานเปิดหรือปิด ค่าความ

ดนัท่ีต้องการให้วาล์วทําการระบายความดนัออกจากระบบสามารถปรับตัง้ได้ท่ี Pilot Valve เม่ือ

ความดนัในระบบมีค่ามากกวา่ค่าท่ีตัง้ไว้ Pilot Valve จะเปิดความดนัในหวัขบัวาล์วจะลดลง ทําให้

ตวัวาล์วเปิดเพ่ือระบายแรงดนัด้าน Upstream ออกและรักษาความดนัให้เท่ากบัค่าท่ีตัง้ไว้ท่ี Pilot 

Valve 

- ตวัวาล์วถกูออกแบบให้มีลกัษณะ Balance Guided Diaphragm Actuator Globe Type ทําด้วย 

Cast lron ASTM 126 Class B, ผิวของตวัวาล์วและหวัขบัวาล์วจะต้องเคลือบด้วยกรรมวิธี Fusion 

Banded Coated ตอ่ปลายด้วยหน้าจาน ANSI 125 

- ช่วงท่ีเปิดให้นํา้ไหลผ่านต้องสามารถเปิดได้เต็มท่ี โดยไม่มี Stem Guide, Bearing อุปกรณ์

สว่นประกอบใดๆ ขวางทาง 

- ชุดหวัขับวาล์วเป็นแบบ Single Chamber แผ่นไดอะแฟรมท่ีทําหน้าท่ีเปิดปิดจะต้องเป็นแบบ 

Proogressive Dynamic Guidance โดยมี Diaphragm Retainer ช่วยให้การเคล่ือนท่ีของแผ่น

ไดอะแฟรมอยู่ในตําแหน่งท่ีเหมาะสมท่ีสดุ เม่ือวาล์วปิด แผ่นไดอะแกรมจะต้องอยู่ในตําแหน่งท่ีรับ

แรงดนัด้านขาเข้าจากระบบเตม็แผน่ 

- Pilot Valve ทําด้วยทองเหลืองขึน้รูป (Forged Brass) และ Bronze 

18.2 วาล์วในระบบปอ้งกนัอคัคีภยั 

18.2.1 ความต้องการโดยทัว่ไป 

- จดัหาและติดตัง้ในระบบปอ้งกนัอคัคีภยัตามตําแหน่งท่ีแสดงไว้ในแบบแปลนโดยมีคณุสมบติัถกูต้อง

ตามรายการประกอบแบบ สามารถใช้การได้ดี และสมบรูณ์ตามท่ีต้องการ 

- วาล์วท่ีมีลกัษณะเดียวกนั จะต้องเป็นผลิตภณัฑ์เดียวกนั 

- วาล์วจะต้องสามารถทนแรงดนัใช้งานได้ไมน้่อยกวา่ 175 PSI 

- วาล์วท่ีติดตัง้ในท่ีสงูเหนือศีรษะไมส่ามารถใช้มือหมนุพวงมาลยัได้ จะต้องติดตัง้โซท่ี่พวงมาลยั 

(Chain Operated Hand Wheels) พร้อมหว่งกนัโซห่ลดุและโซ่นีจ้ะต้องไมเ่ป็นสนิม ปลายโซจ่ะห้อย

ลงมาสงูจากพืน้ประมาณ 1 เมตร พร้อมท่ีคลอ่งโซใ่นตําแหน่งท่ีเหมาะสม 

- วาล์วในระบบปอ้งกนัอคัคีภยั จะต้องเป็นวาล์วท่ีได้รับการรับรองให้ใช้สําหรับระบบปอ้งกนัอคัคีภยั

เทา่นัน้ และ/หรือได้รับการรับรองจาก UL/FM 

18.2.2 Gate Valve 

- Gate Valve ท่ีมีขนาด 1/2 นิว้ ถึง 2 นิว้ ทําด้วย Bronze ชนิด Outside Screw and Yoke(O.S.& Y Valve) ยดึ

ข้อตอ่โดยใช้เกลียว (Threaded Connection) 

- Gate Valve ท่ีมีขนาด 2 1/2 นิว้ขึน้ไป ทําด้วย Cost lron หรือ Cast Steel  ชนิดมีหน้าแปลน (Flanged Ends) 

และเป็นแบบ  Outside Screw and Yoke(O.S.& Y Valve) ยดึข้อตอ่แบบ Flanged Connection 
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18. วาล์วและอปุกรณ์ 

 
18.3 Swing Type Check Valve 

- Check Valve เป็นแบบ Swing Type Check Valve สามารถติดตัง้ใช้งานได้ทัง้แนวตัง้และแนวนอน และ

สามารถใช้งานได้โดยลิน้วาล์วไมติ่ดขดั 

- ตวัวาล์วทําจาก Gray lron, Clapper ทําด้วย Stainless Steel, Gasket ทําจาก EPDM Rubber 

 

18.4 Butterfly Valve 

- ติดตัง้ตามตําแหน่งท่ีแสดงในแบบ และใช้เป็น Floor control Valve สําหรับระบบ Sprinkler 

- ตวัวาล์วทําด้วย Ductile lron with Nylon Coating,  

- Disc ทําด้วย Ductile lron with EPDM Encapsulation และมี Valve Position Indicator  

- วาล์วสามารถทนความดนัใช้งานได้ไมน้่อยกวา่ 175 PSI และต่อเข้าระบบด้วย Grooved Coupling 
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    19 ท่อและอปุกรณ์ประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

19. ท่อและอุปกรณ์ประกอบ 
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19.ทอ่และอปุกรณ์ประกอบ 

 
19.  ท่อและอุปกรณ์ประกอบ 

19.1 ความต้องการทัว่ไป 

19.1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องหา และติดตัง้ท่อและอปุกรณ์ประกอบในระบบสขุาภิบาลท่ีมีคณุสมบติั และลกัษณะท่ี

ถกูต้องทางด้านเทคนิคและข้อกําหนดให้เป็นไปตามแบบ และรายการประกอบแบบ จนสามารถใช้การได้

ดีและสมบรูณ์ตามท่ีต้องการ 

19.1.2 ท่อและอปุกรณ์ประกอบท่อต่างๆ ท่ีมิได้แสดงในแบบ แต่มีความจําเป็นและทําให้ระบบสมบูรณ์ดีย่ิงขึน้

จะต้องจดัหาและติดตัง้ให้ด้วย 

19.1.3 ทอ่และอปุกรณ์ประกอบทอ่ท่ีมีลกัษณะเดียวกนัจะต้องเป็นผลติภณัฑ์เดียวกนั 

19.1.4 อุปกรณ์ประกอบท่อนํา้ท่ีใช้ ถ้าไม่ได้ระบุแรงดันใช้งานเป็นอย่างอ่ืน ให้ใช้อุปกรณ์ประกอบท่อนํา้ท่ี

สามารถทนแรงดนัใช้งานได้ไมน้่อยกวา่150 ปอนด์ตอ่ตารางนิว้ 

19.2 ทอ่และอปุกรณ์ประกอบทอ่ 

ทอ่และอปุกรณ์ประกอบทอ่จะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดดงัตอ่ไปนี ้เว้นแตร่ะบไุว้เป็นอยา่งอ่ืน 

 ทอ่เหลก็ดํา  ASTM A53  

 ทอ่ HDPE DIN 8074, 8075 

 มอก. 982-2533 

 ทอ่ PB ASTM D 3309 

 AWWA C 902-88 

 มอก. 910-2532 

 ทอ่ PVC มอก. 17-2535 

 ทอ่ PP-R DIN 8077 

  DIN 8078 

19.3 ชนิดของทอ่และอปุกรณ์ประกอบทอ่ ท่ีจะใช้สําหรับงานแตล่ะระบบ จะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดดงัตอ่ไปนี ้

รายการ ชนิดท่อ วธีิการต่อท่อ 

ทอ่ระบบประปา (CW) 

ขนาด dia. 1/2”(20mm) PPR (80) SDR 11 สีเขียว Socket Fusion 

ขนาด dia. 3/4 - 2”(25-63mm) PPR (80) SDR 11 สีเขียว Socket Fusion 

ขนาด dia. 2 1/2 - 4 ”(75-110mm) PPR (80) SDR 11 สีเขียว Socket Fusion 

ขนาด dia. 5 ”(125mm) ขึน้ไป PPR (80) SDR 11 สีเขียว Butt or Socket Fusion 

 

ทอ่ระบบนํา้ร้อน (HW) 

ขนาด dia. 1/2” (20mm) ขึน้ไป PP-R(80)  SDR6 PN 20 Fiber Socket Fusion 

 

ทอ่ระบบระบายนํา้ทิง้และนํา้เสีย 

- ทอ่ระบายนํา้ทิง้และนํา้เสีย 

ทอ่ทกุขนาด PVC Class 8.5 Socket Type 

- ทอ่อากาศทอ่ทกุขนาด PVC Class 8.5 Socket Type  
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19.ทอ่และอปุกรณ์ประกอบ 

 
ทอ่ระบบระบายนํา้ฝน 

- ทอ่ฝังเสาในอาคาร PVC Class 8.5 Socket Type  

- ทอ่เดินลอย PVC Class 8.5 Socket Type  

- ทอ่ฝังดิน HDPE PN 6.3            Butt Fusion 

 

ทอ่ระบบปอ้งกนัอคัคีภยั 

- ทอ่นํา้ดบัเพลงิ 

ขนาด dia. 1” ขึน้ไป B.S.P. SCH. 40 Seam Welding 

  Or  SCH.10 (FM approval) or Roll Grooving 

- ทอ่ระบายนํา้ดบัเพลงิ   

ขนาด dia. 1” ขึน้ไป B.S.P. SCH. 40 Seam Welding 

- ทอ่นํา้ดบัเพลงิท่ีฝังใต้ดิน HDPE PN 10 Socket Fusion 
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20.  ฐานรองรับและการขจัดความส่ันสะเทอืนของเคร่ืองจักรกล 

20.1 เสียงและการสัน่สะเทือน 

- เคร่ืองจกัรกลทกุชนิดและสว่นประกอบจะต้องทํางานโดยไมมี่เสียงหรือความสัน่สะเทือนเป็นท่ีพงึรังเกียจ 

- หากการทํางานของเคร่ืองจักรกลหรืออุปกรณ์ใดก็ตามมีเสียงหรือการสัน่สะเทือน ซึ่งผู้ ว่าจ้างมีความเห็นว่า

มากเกินสมควรเป็นหน้าท่ีของผู้ รับจ้างท่ีจะต้องจดัการแก้ไขให้เป็นท่ีเรียบร้อย โดยผู้ รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ทัง้สิน้ 

20.2 Spring isolators & Neoprene Pads 

ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหา Spring isolators & Neoprene Pads มารองรับ Concrete inertia Block ของเคร่ืองสบูนํา้ 

เคร่ืองอดัอากาศและเคร่ืองจกัรกลทกุชนิด ขนาดของ Spring isolators & Neoprene Pads จะต้องเป็นไปตาม

คําแนะนําของโรงงานผู้ผลติ และต้องเป็นแบบท่ีได้รับความเหน็ชอบจากผู้วา่จ้าง 

20.3 Flexible Connectors 

ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาและติดตัง้ Flexible Connectors สําหรับท่อทางดดู และท่อทางสง่ของเคร่ืองจกัรกลต่างๆ 

เช่น เคร่ืองสบูนํา้ เคร่ืองจ่ายนํา้ยาคลอรีน ฯลฯ รวมทัง้ท่อต่างๆ ท่ีมี Motion, Vibration, Expansion, Contraction, 

Misalignment & Differential Settlement (การตอ่ทอ่ระหวา่งโครงสร้างท่ีมีอตัราการทรุดไมเ่ทา่กนัทําให้ทอ่หกั 

- Flexible Connectors สําหรับท่อ Suction & Discharge จะต้องเป็นแบบ Spherical Shape, Spring Steel 

Wire, Neoprene Elastomer Floating Metallic Flange 

- Flexible Joint สําหรับปอ้งกนัการเสียหายของท่อเน่ืองจาก Differential Settlement ของโครงสร้างจะต้องเป็น

แบบ Corrugated ทนความดนัได้ตามสภาพการใช้งาน (Working Pressure) และจะต้องทําจากวสัดท่ีุทนการ

กดักร่อนของของเหลวท่ีไหลผ่านได้ การเลือกชนิดของ Flexible Joint สําหรับท่อแต่ละชนิดและตําแหน่งท่ีจะ

ติดตัง้แตล่ะจดุ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้วา่จ้าง ก่อนเป็นความรับผิดชอบของผู้ รับจ้าง ท่ีจะต้องทําการ

สํารวจตรวจทอ่ตา่งๆ ทกุทอ่ท่ีเช่ือมตอ่และ/ หรือผา่นโครงสร้างท่ีมีอตัราการทรุดตวัไม่เท่ากนั ทําให้ท่อหกั (ให้ดู

รายละเอียดแบบโครงสร้างและแบบสถาปัตยกรรมควบคู่กนัไป) แล้วทําการติดตัง้ Flexible Joint ตามจดุ

ตา่งๆ ท่ีมีโอกาสทําให้ทอ่หกัได้ 

20.4 Inertia Block 

เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ต่างๆ เช่น เคร่ืองสบูนํา้ เป็นต้น ท่ีมีความสัน่สะเทือนขณะทํางานจะต้องตัง้อยู่บน Inertia 

Block ท่ีเลือกใช้จะต้องมีความสมัพนัธ์กบัเคร่ืองจกัรแตล่ะตวั 
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21.  วัสดุอุปกรณ์ และคุณภาพฝีมือ 

21.1 วสัดุอุปกรณ์ และเคร่ืองจักรท่ีใช้ในงานก่อสร้างนี ้จะต้องมีคุณภาพดีมาก เพ่ือประกันต่อประสิทธิภาพการ

ทํางานและอายกุารใช้งานของระบบ วสัดท่ีุใช้ทัง้หมดจะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนไม่มี

การชํารุดบกพร่องใดๆ และจะต้องไมมี่คณุภาพต่ํากวา่ท่ีได้กําหนดไว้ในข้อกําหนดหรือมาตรฐานตา่งๆ อ้างถงึ 

21.2 การทดสอบวสัด ุ

วสัดอุปุกรณ์ทัง้หมดท่ีใช้ในโครงการนี ้จะต้องได้รับการทดสอบคณุภาพตามข้อกําหนด มาตรฐานของสถาบนั

ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง ผู้ รับจ้างจะต้องสง่ใบรับรองการทดสอบให้ผู้วา่จ้าง เพ่ือพิจารณาอนมุติัก่อนทําการติดตัง้ 

21.3 คณุภาพฝีมือ 

21.3.1 บททัว่ไป 

วสัดอุปุกรณ์ทกุชนิดจะต้องผลติด้วยความประณีต และใช้มาตรฐานการผลติสงู 

21.3.2 การหลอ่ 

ผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อผู้ว่าจ้าง ถึงหมายกําหนดการท่ีจะทําการหลอ่ชิน้สว่น

ใหญ่ทุกชิน้ ชิน้ส่วนท่ีหล่อแล้วทกุชิน้ผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ ว่าจ้าง ทราบเพ่ือทําการตรวจสอบ

ก่อนลงมือตกแต่งต่อไป ถ้าชิน้ส่วนท่ีหล่อชิน้ใดมีจุดบกพร่องมากแม้จะเป็นจุดเล็กๆ หลายจุด

อาจจะถกูห้ามใช้งานได้ ถ้าผู้วา่จ้างพิจารณาแล้วเหน็วา่ไมส่ามารถท่ีจะตกแตง่และซอ่มแซมได้ 

21.3.3 เหลก็แผน่และเหลก็รูปตดั 

เหลก็แผ่นและเหลก็รูปตดั จะต้องมีความเรียบและตรง ถ้าหากจะต้องตดัให้ตรงจะต้องหลีกเล่ียง

การใช้ค้อนทุบให้มากท่ีสุด หลังจากท่ีตัดแผ่นเหล็ก และรูปตัดแล้วปลายท่ีถูกตัดจะต้องอยู่ใน

สภาพเกลีย้งและสะอาดปราศจากรอยขรุขระ ในกรณีท่ีเป็นชิน้สว่นท่ีมีขนาดใหญ่ จําเป็นท่ีจะต้อง

ตัดด้วยไฟแก๊สจะต้องคํานึงถึงความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้ได้และส่วนปลายท่ีถูกตัดจะต้องทํา

ความสะอาดหรือเจียรให้เรียบ 

21.3.4 การเช่ือมโลหะ (Welding) 

การเช่ือมโลหะ จะต้องเช่ือมติดตลอดผิวหน้าของรอยต่อ โดยปราศจากจดุบกพร่องทัง้ภายในและ

ภายนอก ปลายท่ีจะนํามาต่อเช่ือมจะต้องเตรียมให้เหมาะสม ละเอียด และมีผิวหน้าท่ีสะอาด

เพียงพอ วิธีการเช่ือมโลหะ และผู้ เช่ือมโลหะจะต้องมีคณุสมบติัได้มาตรฐาน American Welding 

Society Standard AWS D10.9 Level AR-3 

21.4 วสัดอุปุกรณ์ท่ีใช้กบัสภาพท้องถ่ิน 

 วสัดแุละอปุกรณ์ท่ีได้จดัหามาทกุชนิดตามข้อกําหนด จะต้องมีสภาพเหมาะสมท่ีจะทําการจดัส่งเก็บ หรือใช้

งานภายใต้บรรยากาศเขตร้อนท่ีมีความชืน้สูง และมีฝนตกหนัก และสภาพแวดล้อมซึ่งเกือ้กูลต่อการ

เจริญเติบโตของเชือ้รา วสัดท่ีุจะใช้กบัสภาพอณุหภมิูอากาศเขตร้อน จะต้องออกแบบได้เหมาะสม และต้อง

ผลติตามวิทยาการภาคปฏิบติัสมยัใหม ่

21.5 แผน่ปา้ยช่ือ 

เคร่ืองมือ และอปุกรณ์ทกุชนิด จะต้องมีปา้ยบอกช่ือ ขนาดเหมาะสมติดอยู่ ระบช่ืุอผู้ผลิต และ Capacity ของ

เคร่ืองจักร หรืออุปกรณ์นัน้ๆ แผ่นป้ายช่ือทุกอันจะต้องระบุเป็นภาษาอังกฤษ และทําด้วยแผ่นทองเหลือง 

ทองแดง เหลก็สเตนเลส หรือแผน่พลาสติกตามความเหมาะสม 
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    22 ถงัเก็บนํา้ประปา บอ่สบู และการควบคมุระดบั 
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22. ถงัเก็บนํา้ประปา บ่อสบู และการควบคมุระดบั 

22.  ถังเกบ็นํา้ประปา บ่อสูบ และการควบคุมระดับ 

22.1 ถงัเก็บนํา้ประปา บอ่สบู บําบดันํา้เสีย และถงันํา้อ่ืนๆ 

22.1.1 ทําด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวภายในและภายนอกมิได้จมอยู่ในดิน ต้องฉาบปนูเรียบ การเทคอนกรีต

และการเสริมเหล็กให้เป็นไปตามแบบของวิศวกรโครงสร้าง และผสมนํา้ยากนัการร่ัวซมึด้วยพร้อมทัง้

ทา Epoxy ทบัผิวภายใน 2 ชัน้ 

22.1.2 งานฉาบปนูผิวภายในถงัคอนกรีตและบ่อสบูต่างๆ จะต้องฉาบอย่างน้อย 2 ชัน้ หนาชัน้ละเท่าๆ กนั 

เม่ือฉาบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ความหนาของปนูฉาบจะต้องไม่น้อยกว่า 1/2 นิว้ ผิวของถงัท่ีจะฉาบปนู

จะต้องสะอาด ปนูฉาบจะต้องประกอบด้วยซีเมนต์และทราบในอตัราสว่น 1 : 1 ผสมด้วยนํา้ยากนัซมึ

และฉาบครัง้ท่ี 2 ภายใน 3 วนั หลงัจากฉาบครัง้แรกเสร็จสมบรูณ์แล้ว จะต้องรักษาความเปียกชืน้ไว้ท่ี

ผิวฉาบอยา่งน้อย 1 สปัดาห์ 

22.2 การควบคมุระดบั 

22.2.1 การควบคมุระดบันํา้ในถงัเก็บนํา้ประปาและถงันํา้ดบัเพลงิ 

- สําหรับควบคมุระดบันํา้ท่ีมาจากท่อประปาของการประปานครหลวง ให้ติดตัง้ Float Valve แบบ 

Modulating Type ตวัวาล์วเป็นแบบ Globe Type ชดุหวัขบัเป็น Single Chamber Actuator ตวั

ลกูลอย (Float) จะติดตัง้ควบคมุอยู่ในบริเวณนํา้น่ิง หรืออยู่ใน Stilling Well ซึง่สามารถปอ้งกนั

นํา้วนหรือการกระเพ่ือมขึน้ลงของระดบัผิวนํา้ 

22.2.2 สําหรับควบคมุการทํางานของเคร่ืองสบูนํา้ประปาให้ติดตัง้ Electrode Level Switch พร้อมด้วย 

Relay Box และ Surge Killer Unit สําหรับควบคมุระดบันํา้ในถงัเก็บนํา้ชัน้ใต้ดินและถงัเก็บนํา้ชัน้

หลงัคา (หรือถงัเก็บนํา้อ่ืนเพ่ือรับนํา้จากถงันัน้) เพ่ือป้องกนัเคร่ืองสบูนํา้ทํางานในขณะขาดนํา้ในถงั

เก็บนํา้ชัน้ใต้ดิน หรือเม่ือนํา้เต็มถงัเก็บนํา้ชัน้หลงัคา (หรือถงัเก็บนํา้อ่ืนเพ่ือรับนํา้จากถงันัน้) แล้ว และ

เพ่ือให้เคร่ืองสบูนํา้ทํางานตามท่ีกําหนดไว้ 

 ถังเกบ็นํา้ชัน้ใต้ดนิ 

- ระดบันํา้ 1 ต่ํามาก หยดุการทํางาน เคร่ืองสบูนํา้ทกุเคร่ือง สง่สญัญาณเสียง 

- ระดบันํา้ 2 ระดบันํา้ต่ําสดุของนํา้สํารองดบัเพลงิ 

- ระดบันํา้ 3 ระดบันํา้ต่ําสดุของนํา้สํารองประปา 

- ระดบันํา้ 4 ระดบันํา้เคร่ืองสบูนํา้ทํางาน 1 เคร่ือง 

- ระดบันํา้ 5 ระดบันํา้เคร่ืองสบูนํา้ทํางาน 2 เคร่ือง 

- ระดบันํา้ 6 ระดบันํา้สงูมาก เคร่ืองสบูนํา้ทํางาน 2 เคร่ือง สง่สญัญาณเสียง 

22.2.3 การควบคมุระดบันํา้ในบอ่สบู  

ให้ติดตัง้สวิทซ์ลกูลอยแบบ Micro Float Switch ใช้ Mechanical Ball เคล่ือนท่ีได้ เป็นตวัสง่สญัญาณ

ซึง่บรรจอุยูใ่น Class IP 68 มีความยาวเพียงพอท่ีจะใช้ติดตัง้ลกูลอยในระดบัท่ีกําหนด โดยไม่มีการต่อ

สายระหว่างความยาวท่ีต้องการ สามารถควบคมุการเดิน – การหยดุเคร่ืองสบูนํา้โดยอตัโนมติั และสง่

สญัญาณเตือนเม่ือระดบันํา้แห้งหรือสงูกว่าปกติ สามารถควบคมุให้เคร่ืองสบูนํา้เดินทีละเคร่ืองหรือ

มากกว่าพร้อมกัน และสามารถเลือกใช้เคร่ืองหนึ่งเคร่ืองใดก่อนหลงัสลับกันได้ ในแต่ละตู้ควบคุม

จะต้องมี Overriding Button สําหรับเดินเคร่ือง เพ่ือทดสอบหรือเพ่ือสบูให้ได้ระดบัต่ําเป็นพิเศษ มี 
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22. ถงัเก็บนํา้ประปา บ่อสบู และการควบคมุระดบั 

 

Running Hour Motor Automatic Control ต้องมี Reset Button สําหรับเป็น Overload Relay ประตู

ตู้ควบคมุปิดมีกญุแจลอ็คได้ด้วย 

 

สําหรับเคร่ืองสบูนํา้ 2 ตวัในบ่อสบูให้ติดตัง้สวิทซ์ลกูลอย จํานวน 4 ตวั ในบ่อสบู เพ่ือควบคมุการ

ทํางานของเคร่ืองสบูนํา้ท่ี ระดบัตา่งๆ ดงันี ้

- HIGH ALARM (เสียง) 

- 2 PUMPS START 

- 1 PUMP START 

- ALL PUMPS STOP 
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23.  ระบบไฟฟ้า 

23.1 มาตรฐานวสัด ุอปุกรณ์ และการติดตัง้ 

ถ้ามิได้กําหนดไว้เป็นอยา่งอ่ืน มาตรฐานของเคร่ือง วสัด ุอปุกรณ์ การประกอบและการติดตัง้ต้องถือตามมาตรฐาน

ของสถาบนัท่ีเก่ียวข้องดงัตอ่ไปนี ้

สํานกังานมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.) 

กฎและประกาศกระทรวงมหาดไทย 

สมาคมวิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถมัภ์ 

มาตรฐานการพลงังานแหง่ชาติ 

การไฟฟา้นครหลวง 

ANSI  American National Standards Institute 

ASTM  American Society of Testing Material 

BS   British Standard 

DIN   Deutsche Industrienormen 

IEC   Intermational Electrotechnical Commission 

NEC  National Electrical Code 

NEMA  National Electrical Manufacturers Association 

NESE  National Electrical Safety Code 

NFPA  National Fire Protection Association 

UL   Underwriters’ Laboratories, Inc. 

VDE   Verband Deutscher Electrotechniker 

23.2 ระบบไฟฟา้ทัว่ไป 

ข้อกําหนดนีค้รอบคลมุถงึความต้องการด้านคณุสมบติัและการติดตัง้วสัด ุอปุกรณ์ ระบบไฟฟา้กําลงัและไฟฟา้

ควบคมุ ซึง่เป็นขอบเขตงานท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้เพ่ือให้มีความสอดคล้องกบัข้อกําหนดของวสัด ุอปุกรณ์ และการติดตัง้ 

ระบบไฟฟา้ทัง้หมดในโครงการ 

23.3 ระบบแรงดนัไฟฟา้และรหสั 

23.3.1 ถ้ามิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ระบบไฟฟ้าในโครงการนีเ้ป็นระบบ 380/220 โวลต์, 3-เฟส,4 สาย, 50 เฮิร์ท, 

Y-Connection, Solid Ground 

23.3.2 กําหนดให้ใช้รหสัสีของ Bus bur สายไฟฟา้ เป็นไปตามข้อกําหนดดงัตอ่ไปนี ้

- สีดําสําหรับเฟส A (R) 

- สีแดงสําหรับเฟส B (S) 

- สีนํา้เงินหรับเฟส C (T) 

- สีขาวสําหรับสายศนูย์ (Neutral) 

- สีเขียวสําหรับสายดิน 

ในกรณีท่ีสายไฟฟ้ามีมาตรฐานการผลิตสีเป็นเดียว ให้ใช้ปลอกพีวีซี สีตามกําหนด รวมไว้ท่ีปลายสายทัง้

สองด้านและภายในกลอ่งตอ่แยกสายไฟฟา้ทกุจดุ 
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23.3.3 อปุกรณ์เดินสายไฟฟ้าต่างๆ ต้องมีรหสัสีแดงแสดงไว้ เพ่ือง่ายในการตรวจสอบและซ่อมบํารุงภายหลงั 

โดยกําหนดให้ใช้รหสัดงันี ้

- สีแดงสําหรับอปุกรณ์เดินสายไฟฟา้กําลงั 

- สีฟา้สําหรับอปุกรณ์เดินสายไฟฟา้ควบคมุ 

โดยให้ทาสีคาดท่ีท่อร้อยสายไฟฟ้าทกุๆ ระยะไม่เกิน 1 เมตร หรือทาสีท่ีอปุกรณ์ยดึท่อ (Clamp) สว่นกลอ่ง

ตอ่สาย กลอ่งพกัสาย ให้ทาสีภายในกลอ่งและฝากลอ่งทกุๆ กลอ่ง 

23.4 การตอ่ลงดิน 

23.4.1 วัสดุ อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดท่ีมีส่วนห่อหุ้ ม หรือโครงสร้างภายนอกเป็นโลหะอันเป็นส่วนท่ีไม่ควรมี

กระแสไฟฟา้ไหลผา่นต้องตอ่ลงดินตามกําหนดในมาตรฐานดงัตอ่ไปนี ้

- ประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ืองความปลอดภยัเก่ียวกบัไฟฟา้ “หมวด 6 สายดิน และการตอ่ลงดิน” 

- มาตรฐานเพ่ือความปลอดภยัทางไฟฟา้สํานกังานพลงังานแหง่ชาติ “Tses 24-1984 การตอ่ลงดิน” 

- National Electrical Code (NEC) Article 250 

- National Fire Protection Association (NEPA) No.78 

23.4.2 สายตัวนําไฟฟ้าสําหรับการต่อลงดิน ให้เป็นตัวนําทองแดงมีขนาดสัมพันธ์กับขนาดของอุปกรณ์ตัด

วงจรไฟฟา้ของแตล่ะวงจร หรืออปุกรณ์นัน้ๆ โดยมีขนาดไมเ่ลก็กวา่ท่ีกําหนดในตาราง 

ขนาดสายดินสําหรับตอ่สายหอ่หุ้มท่ีเป็นโลหะของอปุกรณ์ไฟฟา้ลงดิน 

พิกดักระแสไฟฟ้าของอปุกรณ์ตดัตอน 

(ไมเ่กิน………..แอมแปร์) 

ขนาดสายดิน (ตารางมิลลิเมตร) 

ตวันําทองแดง 

15 

20 

30 ถงึ 60 

100 

200 

400 

600 

800 ถงึ 1,000 

1,200 

1,600 

2,000 

2,500 

3,000 

4,000 

5,000 

6,000 

2.5 

4 

6 

10 

16 

35 

50 

70 

95 

120 

150 

185 

240 

300 

400 

500 
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23.5 การเดินสายไฟฟา้ 

ถ้ามิได้ระบไุว้เป็นอย่างอ่ืน ให้เดินสายไฟฟ้ากําลงัและสายไฟฟ้าควบคมุในอปุกรณ์เดินสายไฟฟ้าท่ีเหมาะสม เพ่ือ

การฝังในคอนกรีต หรือผนงั หรือเดินลอยซ่อนในฝา้เพดานแล้วแต่กรณีสําหรับการใช้สายไฟฟ้าและอปุกรณ์เดิน

สายไฟฟา้ให้เป็นไปตามท่ีระบใุนหมวดตอ่ๆ ไป 

23.6 แผงควบคมุ 

แผงควบคมุอปุกรณ์ไฟฟา้ตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง ให้เป็นไปตามข้อกําหนดในหมวดตอ่ๆ ไป 

23.7 การตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟา้ให้กระทําให้ครบถ้วนดงัตอ่ไปนี ้

23.7.1 ตรวจสอบคา่ความต้านทานของฉนวนสายไฟฟา้ และอปุกรณ์ทัง้หมด 

23.7.2 ตรวจสอบค่าความต้านทานของการต่อลงดินของอุปกรณ์ทัง้หมด เพ่ือให้แน่ใจว่ามีความต่อเน่ืองทาง

ไฟฟา้ของการตอ่ลงดิน 

23.7.3 ตรวจสอบและทดสอบการทํางานของระบบควบคมุตา่งๆ 

23.7.4 ตรวจสอบและทดสอบการทํางานของอปุกรณ์ตา่งๆ 

23.7.5 จดัทํารายงานการทดสอบตา่งๆ อยา่งครบถ้วน 

23.8 สายไฟฟา้แรงต่ํา (Electrical Cable)  

ข้อกําหนดนีไ้ด้ระบคุรอบคลมุถงึคณุสมบติั และการติดตัง้ใช้งานสําหรับสายไฟฟา้แรงต่ํา 

23.8.1 ชนิดของสายไฟฟา้ 

23.8.2 โดยทัว่ไปให้สายไฟฟ้าแรงต่ํา มีตวันําเป็นทองแดงหุ้มด้วยชนวน Polyvinyl Chloride (PVC) สามารถทน

แรงดนัไฟฟา้ได้ 750 โวลต์ และทนอณุหภมิูได้ไมน้่อยกวา่ 70 องศาเซลเซียส ตาม มอก. 11-2531 

23.8.3 สายไฟฟา้ท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ 6 ตารางมิลลเิมตร ต้องเป็นชนิดลวดทองแดงตีเกลียว (Standed Wire)  

23.8.4 สายไฟฟ้าท่ีใช้ร้อยในทอ่โลหะหรือ Wireway โดยทัว่ไปกําหนดให้เป็นสายไฟฟ้าตวันําแกนเดียว (Single-

Core) ตาม มอก. 11-2531 

23.8.5 สายไฟฟ้าท่ีกําหนดให้ใช้ฝังดินโดยตรง หรือเดินใน Underground Duct ทัง้แบบตวันําแกนเดียวและ

ตวันําหลายแกน (Multi-Core) ต้องเป็นสายไฟฟ้าท่ีหุ้มด้วยฉนวน พีวีซีอย่างน้อย 2 ชัน้ ตาม มอก. 11-

2531 ชนิด NYY-GRD แล้วแตก่รณี 

23.9 การติดตัง้ 

23.9.1 การติดตัง้สายไฟฟา้ ซึง่เดินร้อยในทอ่โลหะต้องกระทําดงัตอ่ไปนี ้

- ให้ร้อยสายไฟฟา้เข้าทอ่ได้ เม่ือมีการติดตัง้ทอ่เรียบร้อยแล้ว 

- การดงึสายไฟฟา้เข้าทอ่ต้องใช้อปุกรณ์ช่วย ซึง่ออกแบบให้ใช้เฉพาะงานดงึสายไฟฟ้า โดยปฏิบติัตาม

คําแนะนําของผู้ผลติ 

- การดึงสายไฟฟ้าเข้าท่ออาจจําเป็นต้องใช้สารช่วยหล่อล่ืน โดยสารนัน้จะต้องเป็นสารพิเศษท่ีไม่ทํา

ปฏิกิริยากบัฉนวนของสายไฟฟา้ 

- การดดัโค้งหรืองอสายไฟฟา้ไมว่า่ในกรณีใดๆ ต้องมีรัศมีความโค้งไมน้่อยกวา่ข้อกําหนด NEC 

23.9.2 การตอ่เช่ือม และการตอ่แยกสายไฟฟา้ 

- การต่อเช่ือม และการต่อแยกสายไฟฟ้า ให้กระทําได้ภายในกล่องต่อแยกสายไฟฟ้าเท่านัน้ ห้ามต่อ

ในช่องทอ่โดยเดด็ขาด 
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- การต่อเช่ือมหรือต่อแยกสายไฟฟ้าท่ีมีขนาดของตัวนําไม่เกิน 10ตารางมิลลิเมตรให้ใช้Insulated 

Wire Connector, Pressure Type ทนแรงดนัไฟฟา้ได้ไมน้่อยกวา่ 600 โวลต์ 

- การต่อเช่ือมหรือต่อแยกสายไฟฟ้าท่ีมีขนาดตวันําใหญ่กว่า 10 ตารางมิลลิเมตร และไม่เกิน 240 

ตารางมิลลิเมตร ให้ใช้ปลอกทองแดงชนิดใช้แรงอดั (Splice or Sleeve) และพนัด้วยฉนวนไฟฟ้า

ชนิดละลายและเทป พีวีซีอีกชัน้หนึง่ 

- การต่อเช่ือมหรือต่อแยกสายไฟฟ้าท่ีมีขนาดตวันําใหญ่กว่าท่ีกําหนดข้างต้น ให้ต่อโดยใช้Split Bolt 

Connector ซึง่ผลติจาก Bronze Alloy หรือวสัดอ่ืุนท่ียอมรับให้ใช้งานตอ่เช่ือมสายไฟฟา้แตล่ะชนิด 

- ปลายสายไฟฟ้าท่ีสิน้สดุภายในกลอ่งต่อสายต้องมี Terminal Block เพ่ือการต่อสายไฟฟ้าแยกไปยงั

จดุอ่ืนได้สะดวก และการเปล่ียนชนิดของสายไฟฟา้ให้กระทําได้โดยตอ่ผา่น Terminal Block นี ้

23.10 การทดสอบ 

ให้ทดสอบคา่ความต้านทานของฉนวนสายไฟฟา้ดงันี ้

23.10.1 สําหรับวงจรยอ่ยทัว่ๆ ไป ให้ปลดสายออกจากอปุกรณ์ตดัวงจร และสวิทช์ต่างๆอยู่ในตําแหน่งเปิด ต้อง

วดัคา่ความต้านทานของฉนวนได้ไมน้่อยกวา่ 0.5 เมกกะโอห์มในทกุๆ กรณี 

23.10.2 สําหรับ Feeder และ Sub-Feeder ให้ปลดสายออกจากอปุกรณ์ต่างๆ ทัง้สองทาง แล้ววดัค่าความ

ต้านทานของฉนวน ต้องไมน้่อยกวา่ 0.5 เมกกะโอห์มในทกุๆ กรณี 

23.10.3 การวดัค่าของฉนวนท่ีกล่าว ต้องใช้เคร่ืองมือท่ีจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 500 โวลต์ และวดัเป็นเวลา30 

วินาทีตอ่เน่ืองกนั 

23.11 อปุกรณ์เดินสายไฟฟา้ (Electrical Conduit and Accessories) 

เพ่ือให้การใช้งานและการติดตัง้อุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า ทัง้ไฟฟ้ากําลังและไฟฟ้าควบคุมเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยและถกูต้องตามมาตรฐาน จึงกําหนดให้การจดัหาวสัด ุอปุกรณ์ และการติดตัง้เป็นไปตามข้อกําหนดดงั

รายละเอียดดงันี ้

23.11.1 ทอ่ร้อยสายไฟฟา้ 

ท่อร้อยสายไฟฟ้าโดยปกติแบ่งออกเป็น 4 ชนิด ตามลกัษณะความเหมาะสมในการใช้งาน โดยท่อทกุ

ชนิดต้องเป็นทอ่โลหะตามมาตรฐาน ANSI ชบุปอ้งกนัสนิมโดยวิธี Hot-Dip Galvanized ซึง่ผลิตขึน้เพ่ือ

ใช้งานร้อยสายไฟฟา้โดยเฉพาะดงัตอ่ไปนี ้

23.11.2 ท่อโลหะชนิดบาง(Electrical Metallic Tubing : EMT)มีเส้นผ่านศนูย์กลางไม่น้อยกว่า1/2นิว้ ติดตัง้ใช้

งานในกรณีท่ีติดตัง้ลอยหรือซ่อนในฝา้เพดาน ซึ่งไม่มีสาเหตใุดๆท่ีจะทําให้ท่อเสียรูปทรงได้ การติดตัง้

ใช้งานให้เป็นไปตามกําหนดใน NEC Article 34B. 

23.11.3 ท่อโลหะชนิดหนาปานกลาง (Intermediate Metal Conduit : IMC) มีขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางไม่เลก็

กว่า 1/2 นิว้ ติดตัง้ใช้งานได้เช่นเดียวกบัท่อโลหะบาง และติดตัง้ฝังในคอนกรีตได้ แต่ห้ามใช้ฝังดิน

โดยตรง และใช้ในสถานท่ีอนัตรายตามกําหนดใน NEC Aricle 345 

23.11.4 ทอ่โลหะชนิดหนา (Rigid Steel Conduit : RSC) สามารถใช้งานแทนท่อ EMT และ IMC ได้ทกุประการ 

และให้ใช้ในสถานท่ีอนัตราย และฝังดินได้โดยตรงตามกําหนดใน NEC Article 346 

23.11.5 ท่ออ่อน (Flexible Metal Conduit) เป็นท่อโลหะอ่อนชนิดกนันํา้ ท่ีใช้ร้อยสายไฟฟ้า เข้าอปุกรณ์หรือ

เคร่ืองไฟฟ้าท่ีมี หรืออาจมีการสัน่สะเทือนได้ หรืออปุกรณ์ท่ีอาจมีการเคล่ือนย้ายได้บ้าง เช่น มอเตอร์ 
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23. ระบบไฟฟา้ 

 

โคมไฟแสงสว่าง เป็นต้น ท่ออ่อนท่ีใช้ในสถานท่ีชืน้แฉะ และนอกอาคาร ต้องใช้ท่ออ่อนชนิดกนันํา้ การ

ติดตัง้ใช้งานโดยทัว่ไปเป็นไปตามข้อกําหนดใน NEC Article 350 

23.11.6 อปุกรณ์ประกอบการเดินท่อ ได้แก่ Coupling, Connector, Lock Nut, Bushing และ Service 

Entrance Cap ตา่งๆ ต้องเหมาะสมกบัสภาพและสถานท่ีใช้งาน 

23.11.7 การติดตัง้ทอ่ร้อยสายไฟฟา้ ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดดงันี ้

 -  ให้ทําความสะอาดทัง้ภายในและภายนอกทอ่ก่อนทําการติดตัง้ 

 -  การตดังอทอ่ ต้องไมทํ่าให้ทอ่เสียรูปทรงและรัศมีความโค้งของการดดังอต้องเป็นไป             

 ตามข้อกําหนดของ NEC 

 -  ต้องยดึกบัโครงสร้างอาคารหรือโครงสร้างถาวรอ่ืนๆ ทกุๆ ระยะไมเ่กิน 1.50 เมตร 

 -  ท่อแต่ละส่วนหรือแต่ละระยะ ต้องติดตัง้เป็นท่ีเรียบร้อยก่อน จึงสามารถร้อยสายไฟฟ้าเข้าท่อได้

ห้ามร้อยสายเข้าทอ่ในขณะกําลงัติดตัง้ทอ่ในสว่นนัน้ 

 -  การเดินท่อในสถานท่ีอนัตรายตามข้อกําหนดใน NEC Article 500 ต้องมีอปุกรณ์ประกอบพิเศษ

เหมาะสมกบัแตล่ะสภาพและสถานท่ี 

 -   การใช้ทอ่ออ่น ต้องใช้ความยาวไมน้่อยกวา่ 0.30 เมตร 

 - แนวการติดตัง้ท่อ ต้องเป็นแนวขนานหรือตัง้ฉากกับตัวอาคารเสมอ  หากมีอุปสรรคจนทําให้ไม่

สามารถติดตัง้ทอ่ตามแนวดงักลา่วได้ให้ปรึกษากบัผู้วา่จ้าง เป็นกรณีไป 

23.12 Cable Tray 

23.12.1 Cable Tray ต้องผลิตขึน้จากเหลก็แผ่นท่ีผ่านการปอ้งกนัสนิมโดยวิธี Electro Gaivanized โดยท่ีแผ่น

เหล็กด้านข้างต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร และแผ่นเหล็กพืน้พบัเป็นลกูฟูก มีช่องเจาะ

ระบายอากาศได้อย่างดี หลงัจากประกอบเป็น Cable Tray แล้วต้องพ่นสีกนัสนิมท่ีรอยเช่ือมและสีทบั

หน้าทัง้ชิน้ 

23.12.2 Cable Tray ชนิด Ladder ต้องมีลกูขัน้ทกุๆ ระยะ 30 เซนติเมตรหรือน้อยกวา่  

23.12.3 การติดตัง้และใช้งาน Cable Tray ต้องเป็นไปตามกําหนดใน NEC Article 318 และต้องยึดกบั

โครงสร้างอาคารทกุๆ ระยะไมเ่กิน 1.50 เมตร การมดัสายไฟฟา้ให้ใช้ Cable Trayเทา่นัน้ 

23.12.4 อปุกรณ์ยดึและแขวน Cable Tray และ Wire way ภายนอกอาคารทําด้วย Electro-Galvanized แล้ว

ทาสีตามรหสัและสญัลกัษณ์สี 

23.13 Wire way 

23.13.1 Wire way ต้องพบัขึน้จากเหลก็แผน่ท่ีมีความหนาไมน้่อยกวา่ 1.5 มิลลเิมตร พร้อมฝาครอบปิดผ่านการ

ปอ้งกนัสนิมโดยวิธี Electro – Galvanized 

23.13.2 การติดตัง้ใช้งาน Wire way ต้องเป็นไปตาม NEC Article 362 และต้องยดึกบัโครงสร้างอาคารทกุๆ 

ระยะไมเ่กิน 1.50 เมตร 

23.13.3 ภายใน wire way ต้องมี Cable Support ทกุระยะ 0.5 เมตร 

23.14 กลอ่งตอ่สาย 

กลอ่งต่อสายในท่ีนี ้ให้รวมถึงกลอ่งสวิทช์ กลอ่งเต้ารับ กลอ่งต่อสาย (Junction Box) กลอ่งพกัสายหรือกลอ่งดงึ

สาย (Pull Box) ตามกําหนดใน NEC Article 370 รายละเอียดของกล่องต่อสายต้องเป็นไปตามกําหนด

ดงัตอ่ไปนี ้

                 บริษัท ชาน สตดูิโอ จํากดั                 5/6 

    โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนกัศกึษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศนูย์รังสติเป็นโรงเรียนสาธิตแหง่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศนูย์รังสติ) จํานวน 1 งาน 

 



23. ระบบไฟฟา้ 

 

23.14.1 กล่องต่อสาย มาตรฐานโดยทัว่ไป ต้องเป็นเหล็กมีความหนาไม่น้อยกว่า1.2 มิลลิเมตร ผ่านกรรมวิธี

ป้องกนัสนิมด้วยการ Electro-Galvanized และกล่องต่อสายชนิดกนันํา้ต้องผลิตจากเหล็กหล่อหรือ

อลมิูเนียมหลอ่ท่ีมีความหนาไมน้่อยกวา่ 2.4 มิลลเิมตร 

23.14.2 กลอ่งตอ่สายท่ีมีปริมาตรใหญ่กวา่ 100 ลกูบาศก์นิว้ ต้องพบัขึน้จากแผ่นเหลก็ท่ีมีความหนาไม่น้อยกว่า 

1.5 มิลลเิมตร ทัง้นีต้้องคํานึงถึงความแข็งแรงของกลอ่งต่อการใช้งานผ่านกรรมวิธีปอ้งกนัสนิมด้วยการ 

Electro – Galvanized และกลอ่งแบบกนันํา้ต้องมีกรรมวิธีท่ีดี 

23.14.3 กล่องต่อสายชนิดกนัระเบิด ซึ่งใช้ในสภาพท่ีซึ่งอาจเกิดอนัตรายต่างๆ ได้ตามท่ีระบุใน NEC Article 

500 ต้องเป็นผลติภณัฑ์ท่ีได้รับการรับรองคณุภาพจาก UL(Underwriters’ Laboratories, lnc.) 

23.14.4 ขนาดของกล่องต่อสายขึน้อยู่กบัขนาด จํานวน ของสายไฟฟ้าท่ีผ่านเข้าและออกกล่องนัน้ และขึน้กบั

ขนาด จํานวนท่อร้อยสายหรืออปุกรณ์เดินสายอ่ืนๆ ทัง้นี ้ต้องคํานึงรัศมีการโค้งงอของสายตามกําหนด

ใน NEC Article 373 

23.14.5 กลอ่งตอ่สายทกุชนิดและทกุขนาดต้องมีฝาปิดท่ีเหมาะสม 

23.14.6 การติดตัง้กล่องต่อสาย ต้องยึดแน่นกับโครงสร้างอาคารหรือโครงสร้างถาวรอ่ืนๆ และกล่องต่อสาย

สําหรับแตล่ะระบบให้มีรหสัสีทาภายใน และท่ีฝากลอ่งให้เห็นได้ ชดัเจน ตําแหน่งของกลอ่งต่อสายต้อง

ติดอยูใ่นท่ีซึง่เข้าถงึและทํางานได้สะดวก 

23.15 การติดตัง้ 

ถงึแม้วา่ข้อกําหนดจะระบใุห้ใช้อปุกรณ์เดินสายไฟฟา้เป็นตวันํา สําหรับการต่อลงดินหรือไม่ก็ตาม แต่ต้องทําการ

ติดตัง้อปุกรณ์เดินสายไฟฟ้าเหลา่นีท้กุๆ ช่วงให้มีความต่อเน่ืองทางไฟฟ้าโดยตลอด เพ่ือเสริมระบบการต่อลงดิน

ให้มีความแน่นอนและสมบรูณ์ 

23.16 การทดสอบ 

ให้ทดสอบเพ่ือให้เช่ือมัน่ได้วา่มีความตอ่เน่ืองทางไฟฟา้ในทกุๆ ช่วงตามดลุพินิจของผู้ควบคมุงาน 
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24.  แผงควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 

ข้อกําหนดนีไ้ด้ระบคุรอบคลมุถึงความต้องการด้านออกแบบ และสร้างแผงสวิทซ์ควบคมุมอเตอร์ไฟฟ้า (Motor Control 

Center) แบบตัง้พืน้ (Floor Standing) และแบบติดผนงั (Wall Mounted)  

24.1 พิกดัของแผงสวิทซ์ 

ถ้ามิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้แผงสวิทซ์ไฟฟ้าท่ีกลา่วถึง รวมทัง้วสัด ุอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องมีการออกแบบ สร้าง

และทดสอบตาม NEMA-, ANSI-, IEC, DIN หรือ VDE-Standard แต่ต้องไม่ขดัต่อระเบียบและมาตรฐานการ

ไฟฟา้ท้องถ่ินท่ีกําหนด โดยมีคณุสมบติัทางเทคนิคอยา่งน้อยดงัตอ่ไปนี ้

 Rate System Voltage  : 415 V/240V 

 System Wiring   : 3-Phase, 4-Wire, Effectively Grounded 

 Rate Frequency   : 50 Hz. 

 Rate Current   : ตามระบใุนแบบ 

 Rate Short-Time Withstand : ไมน้่อยกวา่ Rated Short-Time  

(0.5 Second) Circuit Current ของ  

Main Circuit Breakerท่ีระบใุนแบบ 

 Rate Peak Withstand Current : ไมน้่อยกวา่ 2.83 เทา่ของ Rated  

Short-Circuit Current  ของ  

Main Circuit Breakerท่ีระบใุนแบบ 

 Rate Withstand Voltage  : 2,200V, 1-Minute (Phase-to-Ground) 

 Rate Insulation Level  : 1,000V 

 Control Voltage   : 200-240V 

 Temperature Rise  : 25o C 

 Finishing   : Enamel Painted 

24.2 ลกัษณะโครงสร้างของแผงสวิทซ์ 

ลกัษณะของแผงสวิทซ์ ต้องจดัแบ่งออกเป็นสว่นๆ (Vertical Section) มีความสมบรูณ์ สามารถแยกออกจากกนั

ให้เป็นอิสระได้ง่าย แตล่ะสว่นต้องมีขนาดอยูใ่นช่วงท่ีกําหนดดงันี ้

ความสงู : ไมเ่กิน 2,200 มิลลเิมตร 

ความกว้าง : ระหวา่ง 500-800 มิลลเิมตร 

ความลกึ  : ระหวา่ง 400-800 มิลลเิมตร 

แผงสวิทซ์ แตล่ะสว่นต้องจดัแบง่ภายในเป็นช่องๆ (Compartment) อยา่งน้อย 4 ช่องดงันี ้

- Bus bar Compartment ให้รวมถงึช่องทัง้ของ Horizontal bus bar และ Vartical Busbar โดยสว่นนี ้

ควรจะให้อยูด้่านหลงัและด้านข้างในแตล่ะสว่นของตู้ 

- Cable Compartment เป็นสว่นสําหรับเดินสายไฟฟา้ไปยงัมอเตอร์ 

- Terminal Compartment เป็นสว่นติดตัง้ขัว้ตอ่สายไฟฟา้กําลงัและสายไฟฟ้าควบคมุท่ีต้องต่อกบัตู้สว่น

อ่ืน หรือต่อออกไปภายนอก ควรจดัให้อยู่สว่นลา่งหรือสว่นบนของตู้แล้วแต่กรณี เพ่ือให้การเดินสายได้

สะดวก 
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- Unit Compartment เป็นสว่นสําหรับติดตัง้สวิทซ์ตดัวงจร สตาร์ทเตอร์ อปุกรณ์ปอ้งกนัรวมทัง้อปุกรณ์

เคร่ืองวดัตา่งๆ สว่นนีใ้ห้แบ่งเป็น Module โดยแต่ละ Module ให้บรรจอุปุกรณ์ควบคมุและปอ้งกนัของ

มอเตอร์ไฟฟา้แตล่ะตวัเป็นชดุๆ 

โครงสร้างของแผงสวิทซ์ต้องเป็นแบบ Self-Standing Metal Structure โดยโครงสร้างท่ีเป็นส่วนเสริมความ

แข็งแรงต้องเป็นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร ส่วนฝาทกุด้านรวมทัง้แผ่นกัน้แบ่ง Compartment ต้องเป็น

แผน่เหลก็ท่ีมีความหนาไมน้่อยกวา่ 2 มิลลเิมตร ทัง้นีฝ้าของแผงสวิทซ์แตล่ะด้านต้องเป็นไปตามกําหนดดงันี ้

- ฝาด้านบน ให้เป็นแผ่นเหล็กพบัขึน้ขอบ แบ่งอย่างน้อยเป็น 2 ชิน้ โดยชิน้หนึ่งเป็นฝาปิดเฉพาะส่วน 

Cable Compartment ยดึติดกบัโครงสร้างแผงสวิทซ์ด้วยสกรู หรือน๊อตขนาดและจํานวนเหมาะสม ให้

มีความแข็งแรง 

- ฝาด้านล่าง ให้เป็นแผ่นเหล็กเรียบ การแบ่งชิน้ฝาและการยึดกับโครงสร้างแผงสวิทซ์ให้มีลักษณะ

เช่นเดียวกบัฝาด้านบน 

- ฝาด้านข้างทัง้ 2 ด้าน ให้เป็นแผน่เหลก็เรียบหรือพบัขึน้ขอบด้านละ 1 ชิน้ ยดึติดกบัโครงสร้างแผงสวิทซ์

ด้วยสกรู หรือน๊อต ขนาดและจํานวนเหมาะสม ให้มีความแข็งแรง แต่ในกรณีท่ีต้องใช้แผงสวิทซ์หลาย

สว่น (Vertical Section) เรียงต่อกนั ให้ใช้ฝากัน้ระหว่างส่วนเป็นแผ่นเหล็กเรียบแทน โดยมีช่องเจาะ

ทะลถุงึกนัเพียงพอตามต้องการ 

- ด้านหลงัให้เป็นแผน่พบัขึน้ขอบ มีด้านหนึง่เป็น Removable Pin Hings เพ่ือสะดวกในการเปิดและถอด

ฝา สว่นอีกด้านหนึง่เม่ือปิดแล้วให้ใช้ Screw Lock หรือ Key Lock ก็ได้ 

- ฝาด้านหน้าให้เป็นแผ่นเหลก็พบัขึน้ขอบ เป็นฝาของแต่ละ Compartment และฝาของแต่ละ Module 

ของ Unit Compartment อย่างเป็นอิสระ แต่ละฝาให้มีด้านหนึ่งเป็น Removable Pin Hinges สว่นอีก

ด้านหนึง่เป็น Key Lock 

 

การประกอบแผงต้องคํานึงถึงกรรมวิธีระบายความร้อนท่ีเกิดขึน้จากอปุกรณ์ภายใน โดยวิธีไหลเวียนของอากาศ

ตามธรรมชาติ ทัง้นีอ้าจเจาะเกร็ดระบายอากาศท่ีฝาด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้านอย่างเพียงพอพร้อมติดตัง้

ตะแกรงกนัแมลง (Insect Screen) 

 

การปอ้งกนัสนิมและการทาสี ให้เหลก็และแผ่นเหลก็ทกุชิน้ท่ีใช้เป็นเหลก็ชบุ Electro-galvanized หรือชบุปอ้งกนั

สนิมด้วยวิธีอ่ืนท่ีเทียบเทา่ หรือดีกวา่ตามกําหนดในหมวดวา่ด้วยการทาสีปอ้งกนัการผกุร่อนและรหสัสี 

24.3 ลกัษณะโครงสร้างของแผงสวิทซ์แบบติดผนงั 

- แผงสวิทซ์ต้องมีความกว้างไมเ่กินกวา่ 800 มิลลเิมตร 

- แผงสวิทซ์ต้องประกอบขึน้จากแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มิลลิเมตร และในกรณีท่ีแผงสวิทซ์มีความสงู

เกินกวา่ 1 เมตร ต้องมีโครงเหลก็เพ่ือเสริมความแข็งแรง 

- ฝาด้านหน้าของแผงสวิทซ์ต้องพบัขอบพร้อมกญุแจแบบ Flush Lock 

- การจัดวางอุปกรณ์ต่างๆ ภายในแผงสวิทซ์ ให้ยึดถือลกัษณะเดียวกับแบบตัง้พืน้เป็นเกณฑ์การออกแบบ

และสร้าง 

- การระบายความร้อนภายในแผงสวิทซ์ตลอดจนการปอ้งกนัสนิมและการทาสี ให้กระทําเช่นเดียวกบัแบบตัง้พืน้ 
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24.4 Circuit Breaker  

Circuit Breaker ท่ีใช้ทัง้หมด ต้องผลติและทดสอบตามมาตรฐาน NEMA, VDE หรือ IEC 

Main Circuit Breaker ต้องสามารถทํางานควบคมุและปอ้งกนัทางไฟฟา้ได้อยา่งน้อยตามกําหนดดงันี ้

24.4.1 Feeder และ Sub-Feeder Circuit Breaker ต้องเป็น Molded Case, Toggle Operating 

Mechanism ทํางานด้วยระบบ Trip Free, Quick- Make และ Quick –Make พร้อม Individual 

Thermal และ Electromagnetic trip ขนาด Continuous Current Rating และ Interrpting 

Capacity ต้องเป็นไปตามกําหนดในแบบ 

24.4.2 ตวันําไฟฟ้าท่ีต่อจาก bus bar เข้าด้าน Primary ของ Circuit Breaker ท่ีมีขนาดเล็กกว่า 100 

Ampere Frame ยอมให้ใช้สายไฟฟ้าตวันําทองแดงหุ้มด้วยฉนวน พีวีซี ทนแรงดนัไฟฟ้าได้ไม่น้อย

กวา่ 750 โวลท์ (THW) ขนาดไมเ่ลก็กวา่ 50 ตารางมิลลเิมตร นอกนัน้ให้ตอ่ด้วย Busber 

24.5 Motor starter 

Motor stater  ในท่ีนีใ้ห้รวมทัง้แบบ Direct-On-Line,  Star-Delta, Two-Speed และ Reversible  ซึง่ต้องมี

อปุกรณ์ประกอบท่ีมีคณุสมบติัดงันี ้

24.5.1 Contactor ต้องมีคณุสมบติัอยา่งน้อยดงันี ้

- ผลติและทดสอบมาตรฐาน VDE, IEC, BS หรือเทียบเทา่ 

- อปุกรณ์ภายใน เช่น Holding Coil, Moving Contact ต้องสามารถอดเปล่ียนได้เม่ือชํารุด 

- ต้องมี Auxiliary contact อยา่งน้อย Normally-Opened (NO)2 ชดุ 

- Starter สําหรับแบบ Star-Delta ต้องใช้ชนิด 3 – Contactor 

- ขนาดต้องมีความเหมาะสมสามารถรับกระแสไฟฟ้าสําหรับมอเตอร์แต่ละตัวได้ทัง้ในขณะ

สตาร์ทตามคําแนะนําของผู้ผลติ 

24.5.2 Delayed Thermal Overload Relays ต้องเป็นชนิด 3 เฟส และมี Auxiliary Contact อย่างน้อย 1 – 

NO, หรือ 1 – Changeover เพ่ือสามารถใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ ได้อีก 

24.5.3 Push Button ต้องเหมาะสมและผู้ผลติแนะนําให้ใช้ได้สําหรับเป็นชดุควบคมุ 

24.5.4 Motor อย่างน้อย 22 KW ใช้ Starter แบบ Direct On Line, Motor 22 KW และมากกว่าใช้ Starter 

แบบ Reduce Voltage 

24.6 เคร่ืองวดัและอปุกรณ์ 

- Current Transformer (CT) ผลติขึน้ตามมาตรฐาน B หรือ สําหรับระบบแรงดนัไฟฟ้าไม่เกิน 1,000  โวลต์ 

50 เฮิร์ท โดยมี Secondary Current 5A  และ Accuracy ตาม IEC Standard Class 1 

- Ammerter และ Voltmeter ต้องเป็นแบบ Switchboard Mounted ขนาด หน้าปัทม์ไม่เลก็กว่า 96 x 96 

มิลลเิมตร, Scale ชนิด Wide Angle และ Accuracy Class 1.5 

- Kilowatt meter ใช้ชนิด 3- Phase Unbalace Load แบบ Swithboard Mounted ขนาดหน้าปัดไม่เล็ก

กวา่ 96x96 มิลลเิมตร, Scale ชนิด Wide Angle และ  Accuracy Class 1.5 

- Power-Factor Meter ชนิด 3 เฟส 4 สาย แบบ Switchboard Mounted ขนาดหน้าปัดไม่เล็กกกว่า 

96x96 มิลลเิมตร, Scale ชนิด Wide Angle และ Accuracy Class 1.5 
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- Pilot Lamp  หรือ Indicating Lamp แบบ Flush Mounting บนตู้  Switchboard ใช้หลอด Incandescent 

0.5W 6V พร้อม Transformer แปลงแรงดนัไฟฟา้จาก 220 โวลท์เป็น 6 โวลท์ เพ่ือใช้กบัหลอดไฟฝาครอบ

เป็นพลาสติกแบบ Len ขนาดเส้นผา่นศนูย์กลางไมน้่อยกวา่ 20 มิลลเิมตร 

- Selector Switch แบบ Switchboard Mounting จํานวน 7 Step สําหรับ Volt-Selector Switch และ 4 

Step สําหรับ Amp-Selector Switch 

24.7 bus bar และฉนวนยดึ 

- bus bar ต้องเป็นทองแดงท่ีมีความบริสทุธ์ิไม่น้อยกว่า 98% มีขนาดท่ีกําหนดความสามารถในการรับ

กระแสไฟฟา้มาตรฐาน Din 43871 (Bare Rating) แต่ต้องไม่เกิน 1.5 แอมแปร์ต่อตารางมิลลิเมตร และ

ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานการไฟฟ้าท้องถ่ินท่ีกําหนด แต่ทัง้นี ้Main bus bar ทัง้ Phase-Neutral 

และ Ground-Bus ต้องมีขนาดไมเ่ลก็กวา่ 120 ตารางมิลลเิมตร 

- การจดั bus bar ทัง้ Phase-to-Phase และ Phase-to-Ground ต้องจดัให้สว่นท่ีเป็นตวันําไฟฟ้า (Live 

Part) มีระยะห่างกนัไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร ในกรณีท่ีไม่สามารถจดัระยะตามท่ีกําหนดนีไ้ด้ ให้หุ้มด้วย

ฉนวนไฟฟ้าท่ีถกูออกแบบให้ใช้หุ้ม bus bar โดยเฉพาะ และมีสีของฉนวนตรงตามรหสัสีของ bus bar ท่ี

กําหนด ทัง้นีต้้องคํานงึถงึความสามารถในการรับกระแสไฟฟา้ของ bus bar ท่ีอาจลดลง 

- bus bar Holders ต้องเป็นวสัดปุระเภท Fiberglass Reinforced Polyester หรือ Epoxy Resin แบบสอง

ชิน้ประกบ bus bar โดยยดึด้วย Bolt และ หุ้ม Spacer ท่ีเป็นฉนวนไฟฟ้า ห้ามใช้วสัดใุนตระกลู Bakelite 

หรือตระกลู Phenolics เป็นหรือแทนฉนวนไฟฟา้โดยเดด็ขาด 

- bus bar และ bus bar Holders ต้องมีข้อมลูทางเทคนิคและผลการคํานวณเพ่ือแสดงว่าสามารถทนต่อ

แรงใด ๆ ท่ีเกิดจากกระแสไฟฟ้าลดัวงจรได้โดยไม่เกิดการเสียหายใด ๆ รวมทัง้ Bolts & Nuts  ต้องเป็นท่ี

ใช้กบัระบบไฟฟา้โดยเฉพาะ 

24.8 สายไฟฟา้สําหรับระบบควบคมุและเคร่ืองวดัภายในแผงสวิทซ์ 

24.8.1  สายไฟฟ้าสําหรับระบบควบคุมและเคร่ืองวัด ซึ่งเดินเช่ือมระหว่างอุปกรณ์ไฟฟ้ากับอุปกรณ์ 

ไฟฟ้าและอปุกรณ์ไฟฟ้ากบั Terminal Block ให้ใช้สายชนิด Flexible Annealed Copper Wire 750 

Vlots, PVC Insulated ขนาดของสายไฟฟ้าต้องสามารถนํากระแสไฟฟ้าได้ตามต้องการแต่ไมเ่ลก็กว่าท่ี

กําหนดดงันี ้

     Current Circuit    : 4     ตารางมิลลเิมตร 

     Voltage Circuit    : 2.5  ตารางมิลลเิมตร 

     Control Circuit    : 1.5   ตารางมิลลเิมตร 

     Ground ระหวา่งตวัแผงกบับานประต ู  : 10    ตารางมิลลเิมตร 

24.8.2 สายไฟฟ้าทัง้หมดต้องวางอยู่ในรางสาย (Trunking) หรือท่ออ่อนเพ่ือป้องกันการชํารุดของฉนวน 

สายไฟฟา้แตล่ะเส้นท่ีเช่ือมระหวา่งจดุท่ีกลา่ว ห้ามมีการตดัตอ่โดยเดด็ขาด 

24.8.3 สายไฟฟา้ทกุเส้นท่ีปลายทัง้ 2 ด้าน ต้องมีหมายเลขกํากบั (Wire Mark) เป็นแบบปลอกสวมยากกนัการ

ลอกหลดุหาย 
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24 แผงควบคมุมอเตอร์ไฟฟ้า 

 
24.9 Mimic Bus และ Nameplate 

ท่ีหน้าแผงสวิทซ์ควบคมุต้องมี Mimic Bus เพ่ือแสดงการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าและออก ทําด้วยแผ่นพลาสติกสีดํา

สําหรับแผงสวิทซ์ระบบไฟฟ้าปกติและมีสีแดงสําหรับแผงสวิทซ์ระบบไฟฟ้าฉกุเฉิน หรือสีท่ีคณะกรรมการตรวจ

การจ้างเห็นชอบ มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร และกว้างไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร ยึดแน่นกบัแผงสวิทซ์

ด้วยสกรูอยา่งแน่นหนา 

 

ให้มี Nameplate เพ่ือแสดงว่าอปุกรณ์ไฟฟ้าแต่ละชุดใช้ควบคมุอปุกรณ์ใด เป็นแผ่นพลาสติกพืน้สีเช่นเดียวกบั 

Mimic Bus แกะเป็นตวัอกัษรสีขาว มีความสงูของตวัอกัษรไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร หรือตามท่ีคณะกรรมการ

ตรวจการจ้างเหน็ชอบ 

24.10 Remote and Local Control Panel 

Remote และ Local Control Panel ต้องเป็นกลอ่งพบัขึน้รูปตามท่ีกําหนดในหวัข้อลกัษณะโครงสร้างของแผง

สวิทซ์ และต้องตัง้อยู่ตามตําแหน่งท่ีกําหนดในแบบ ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงตําแหน่งเล็กน้อยเพ่ือความ

เหมาะสม 

24.10.1 Local Control Panel ท่ีประจําอยู่ในตําแหน่งติดตัง้มอเตอร์ ต้องมี Local Remote Selector Switch 

และในกรณีท่ีจําเป็นอาจต้องใช้ Auxiliary Relay สําหรับการต่อเช่ือมระบบท่ีแรงดนัไฟฟ้าแตกต่าง

กนั 

24.10.2 Remote Control Panel จะต้องมี On-Off Push Button พร้อม Indicating Lamp(On-Off- Trouble) 

และ Remote-Local Indicating Lamp 

24.10.3 การจดัสร้าง Remote และ Local Control Panel ต้องจดัทํา Shop Drawing แสดง Control Circuit 

Diagram และรูปแบบของตวัตู้แผง เสนอขออนมุติัจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

24.10.4 กรณีท่ีมีเคร่ืองวดัและอปุกรณ์อ่ืน ๆ ให้เป็นไปตามข้อกําหนดเช่นเดียวกบั Motor Control Center 

24.11 การติดตัง้ 

แผงสวิทซ์ท่ีติดตัง้ในสถานท่ีใช้งานจริง ต้องยึดติดกับฐานท่ีตัง้ด้วยน๊อต จํานวนไม่น้อยกว่า 4 จุดตามมมุทัง้ส่ี

อย่างแน่นหนาบนแท่นคอนกรีตสงูประมาณ 10-15 เซนติเมตร ในกรณีท่ีเป็นพืน้คอนกรีต น๊อตท่ีใช้ต้องเป็นแบบ 

Expansion Bolt 

24.12 การทดสอบ 

นอกจากการทดสอบท่ีโรงงานผู้ผลิตตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจการจ้างแล้ว เม่ือมีการติดตัง้ใน

สถานท่ีใช้งานแล้วต้องตรวจสอบอยา่งน้อยดงันี ้

24.12.1 ตรวจสอบคา่ความเป็นฉนวนไฟฟา้ของอปุกรณ์ภายในแผงสวิทซ์ทัง้หมด 

24.12.2 ตรวจสอบคา่ความเป็นฉนวนไฟฟา้ของสายปอ้น (Feeder) ตา่ง ๆ ท่ีออกจากแผงสวิทซ์ 
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    25.  การทาสปี้องกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

25 การทาสีป้องกัน 
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25. การทาสีปอ้งกนั 

 
25.  การทาสีป้องกัน 

 

25.1 การป้องกันการกดักร่อนของโลหะระหว่างการขนส่ง จะต้องทําความสะอาดเคร่ืองมือ อุปกรณ์ทัง้หมดก่อนทํา

การขนส่ง เพ่ือขจดัฝุ่ น สนิม คราบไขมนั รอยขรุขระในการเช่ือมและเศษโลหะ ผิวเคร่ืองมือท่ีทําจากโลหะจะต้อง

ทําการทาสี การทาสีจะต้องสามารถปอ้งกนัอากาศท่ีมีไอเกลือและจะต้องลอกสีนัน้ออกได้เม่ือมาถึง บริเวณงาน

ผิวเหล็กทุกชนิดจะต้องทาด้วยสีกันสนิม 2 ชัน้ จะต้องทาสีภายในทัง้หมดด้วยสารประกอบท่ีล้างได้ง่ายและ

ปอ้งกนัการกดักร่อนได้ ทอ่ตา่ง ๆ วาล์วและชิน้สว่นตา่ง ๆ ท่ีได้ผา่นการใช้นํา้ทดสอบ และไม่สามารถทําให้แห้งได้

สนิทจะต้องทาด้วยนํา้มนัท่ีดดูนํา้ได้ก่อนท่ีจะทาสี 

25.2 การทาสีบริเวณก่อสร้าง (Site painting) 

25.2.1 การทําความสะอาดผิวโลหะ 

ผิวของโลหะทกุชนิดท่ีจะต้องทําการทาสี จะต้องทําความสะอาดเพ่ือกําจดัสนิมอ็อกไซด์ ขยุรอยขรุขระ

ในการเช่ือม ความไม่เรียบของผิว คราบไขมนั และนํา้มนัท่ีปกคลมุผิวโลหะ จะต้องล้างด้วยสารละลาย

หรือผงซกัฟอกและเป่าให้สะอาดด้วยลม ถ้าไม่สามารถทําความสะอาดผิวของโลหะด้วยกรรมวิธีทาง

กล อาจใช้กรรมวิธีเคมีโดยใช้นํา้ยาหรือสารละลายท่ีใช้สําหรับทําความสะอาดเพ่ือทําความสะอาดผิว

โลหะ แล้วจึงหาท่ีตัง้โลหะได้ดีเพ่ือทาสีจะต้องทาสีชัน้แรกให้เร็วท่ีสุดหลงัจากการล้างครัง้สุดท้ายผู้

ควบคมุงานจะต้องทําการตรวจผิวของโลหะก่อนท่ีจะเหน็ชอบให้ทาสีตอ่ไป 

25.2.2 การใช้สี 

สีต่าง ๆ ท่ีนํามาใช้จะต้องเป็นสีท่ีมีคุณภาพดี และได้รับอนุมัติจากผู้ ว่าจ้างก่อนท่ีจะนํามาทา 

ตารางเวลาท่ีเหมาะสมสําหรับการทาสีให้ได้ผลดีนัน้ จะต้องปลอ่ยให้สีชัน้แรกแห้งสนิทและแข็งตวัก่อน

จึงลงมือทาสีชัน้สองอีกครัง้ การทาสีหลายชัน้ด้วยสีท่ีมีคณุสมบติัเหมือนกนัจะต้องใช้สีคนละสีเพ่ือง่าย

ตอ่การตรวจและควบคมุฟิล์มของสีจะต้องยดึเกาะกบัผิวท่ีทา 

25.3 กรรมวิธีการทาสี 

สีทัง้หมดจะต้องเป็นสีท่ีได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของผู้ว่าจ้าง และผลิตโดยบริษัทท่ีมีช่ือเสียง กรรมวิธีการทาสี 

จํานวนชัน้และสีท่ีทาและความหนา ชัน้สีท่ีทาจะต้องเป็นดงันี ้
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25. การทาสีปอ้งกนั 

 

ชนิดของผิววัสดุ บริเวณทั่วไป 
บริเวณที่มีความชืน้สูง, 

บริเวณที่มีการผุกร่อนสูง 

- Black Steel Pipe 

- Black Steel Hanger & Support 

- Black Steel Sheet 

- Switchboard, Panel-Board  

   ซึง่ทําจาก Black Steel Sheet 

ชัน้ท่ี 1Red Lead Primer 

ชัน้ท่ี 2 Red Lead Primer 

ชัน้ท่ี 3 สีทบัหน้า Alkyd 

ชัน้ท่ี 4 สีทบัหน้า Alkyd 

ชัน้ท่ี 1Epoxy Red Lead Primer 

ชัน้ท่ี 2 Epoxy Red Lead Primer 

ชัน้ท่ี 3 สีทบัหน้า Epoxy 

ชัน้ท่ี 4 สีทบัหน้า Epoxy 

- Galvanized Steel pipe 

- Galvanized Steel Hanger &  

   Support 

- Galvanized Steel Sheet 

 ในกรณีท่ีไมไ่ด้ระบรุหสัสีให้ใช้ 

 ทบัหน้าเป็นอลมิูเนียม 

ชัน้ท่ี 1 Wash Primer 

ชัน้ท่ี 2 Zinc Chromate Primer 

ชัน้ท่ี 3 สีทบัหน้า Alkyd 

ชัน้ท่ี 4 สีทบัหน้า Alkyd 

ชัน้ท่ี 1Wash Primer 

ชัน้ท่ี 2 Epoxy Red Lead Primer 

ชัน้ท่ี 3 สีทบัหน้า Epoxy 

ชัน้ท่ี 4 สีทบัหน้า Epoxy 

- PVC Pipe 

- Plastic Pipe 

ชัน้ท่ี 1 Wash Primer 

ชัน้ท่ี 2 สีทบัหน้า Chlorinated Rubber 

ชัน้ท่ี 3 สีทบัหน้า Chlorinated Rubber 

ชัน้ท่ี 1 Wash Primer 

ชัน้ท่ี 2 สีทบัหน้า Chlorinated Rubber 

ชัน้ท่ี 3 สีทบัหน้า Chlorinated Rubber 

- Stainless Steel Pipe 

- Stainless Steel Sheet 

- Aluminum Steel Sheet 

- Light Alloy 

- Lead  

- Conduit Clamp 

ชัน้ท่ี 1 Wash Primer 

ชัน้ท่ี 2 สีทบัหน้า Alkyd 

ชัน้ท่ี 3 สีทบัหน้า Alkyd 

 

ชัน้ท่ี 1 Wash Primer 

ชัน้ท่ี 2 สีทบัหน้า Epoxy 

ชัน้ท่ี 3 สีทบัหน้า Epoxy 

 

หมายเหตุ : - ในกรณีท่ีมีการซอ่มสีเน่ืองจากการเช่ือม การตดั การเจาะ การขดัหรือการทําเกลียวให้ใช้สีรองพืน้ 

          จําพวก Zinc Rich Primer ก่อนลงสีทบัหน้า 

25.3.1.1 รหสัสีและสญัลกัษณ์ 

4.1 การทาสีทบัหน้าและแสดงรหสัสีให้แสดงดงันี ้

25.3.1.1.1 ในบริเวณห้องเคร่ืองสบูนํา้ ห้องเคร่ืองอปุกรณ์บําบดันํา้เสียให้ทาทัง้เส้น 

25.3.1.1.2 ในบริเวณท่ีเดินท่ีปรากฏให้เห็น ได้แก่ เพดานชัน้จอดรถ ท่ีท่ีเดินแนบข้างอาคาร เป็นต้น ให้ทาตลอด

ทัง้เส้น โดยจะทาตามรหสัสีหรือทาสีให้กลมกลืนกับสีอาคาร แล้วมีเพียงตวัอกัษรแสดงชนิดของท่อกํากับ 

ขึน้กบัความเหน็ของผู้วา่จ้าง 

25.3.1.1.3 บริเวณช่อง Shaft ให้ทาเป็นแถบ โดยทาใกล้บริเวณท่ีเป็นช่องเปิดบริการ 

25.3.1.1.4 ทอ่ท่ีเดินอยูใ่นฝา้และอ่ืน ๆ ท่ีไมป่รากฏให้เหน็ ให้ทาเป็นแถบ 

4.2 ในระบบไฟฟา้ ให้แสดงรหสัสีเฉพาะตรงท่ี Clamp ของทอ่ร้อยสายและกลอ่งตอ่สายเทา่นัน้ 

4.3 ขนาดแถบรหสัสี และตวัอกัษรกําหนดดงันี ้
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25. การทาสีปอ้งกนั 

 

 

ขนาดท่อ ความกว้างของแถบรหัสสี ขนาดตัวอักษร 

20 มม. (3/4”) – 32 มม. (1 ¼”) 200 มม. (8”) 15 มม. (1/2”) 

40 มม. (1 ½”) – 50 มม. (2”) 200 มม. (8”) 20 มม. (3/4”) 

65 มม. (2 ½”) – 150 มม. (6”) 300 มม. (12”) 32 มม. (1 ¼”) 

200 มม. (8”) -250 มม. (10”) 300 มม. (12”) 65 มม. (2 ½”) 

300 มม. (12”) ขึน้ไป 500 มม. (20”) 90 มม. (1/2”) 

 

4.4 ระยะของแถบรหสัสี อกัษรสญัลกัษณ์ ลกูศรแสดงทิศทาง กําหนดเป็นดงันี ้

25.3.1.1.5 ทกุ ๆ ระยะไมเ่กิน 6 เมตร ของทอ่แนวตรง 

25.3.1.1.6 ใกล้ตําแหน่งวาล์วทกุตวั 

25.3.1.1.7 เม่ือมีการเปล่ียนแปลงทิศทาง และ/หรือมีทอ่แยก 

25.3.1.1.8 บริเวณช่องเปิดบริการ 

 เฉดสี 

ก่อนทาสีสําเร็จ (Finishes) จะต้องนําเฉดสีและเบอร์สีมาให้ผู้ว่าจ้าง อนมุติัก่อนทําการทาสีท่อต่าง ๆ และสญัลกัษณ์

จะต้องเป็นดงันี ้

ลาํดับที่ รายละเอียด ตัวอักษร รหัสสี สีสัญลักษณ์ 

1 Cold Water Supply CWS นํา้เงิน ขาว 

2 Cold Water Transfer to Water Tank CWT นํา้เงิน ขาว 

3 Drinking Water DK  ฟา้ ขาว 

4 Softened Water SF ฟา้ ขาว 

5 Potable Water PW ฟา้ ขาว 

6 RO Water RO ฟา้ ขาว 

7 RO Water (Return) RO/R ฟา้ ขาว 

8 Rain Leader RL เขียวออ่น ขาว 

9 Drain D เขียวออ่น ดํา 

10 Soil S ดํา ขาว 

11 Vent V ขาว ดํา 

12 Waste W นํา้ตาล ขาว 

13 Chemical Feed Chem แดง ขาว 

14 Lab Waste LW เหลือง ดํา 

15 Sewer Pipe (From Sewage Pump) SW เทา ดํา 

16 Fire Protection F แดง ขาว 

17 ทอ่-ราง สายไฟฟา้ปกติ N แดง ดํา 

18 ทอ่-ราง สายไฟฟา้ฉกุเฉิน E เหลือง แดง 
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25. การทาสีปอ้งกนั 

 

ลาํดับที่ รายละเอียด ตัวอักษร รหัสสี สีสัญลักษณ์ 

19 ทอ่-ราง สายไฟฟา้ควบคมุระบบสขุาภิบาล SAN ฟา้ ดํา 

20 อปุกรณ์ยดึจบัท่อร้อยสายไฟฟา้และสญัญาณ & 

ทอ่นํา้ 

- เทาเข้ม - 

21 Distribution Board & Motor Control Board 

ระบบไฟฟา้ปกติ 

- งาช้าง ดํา 

22 Distribution Board & Motor Control Board 

ระบบไฟฟา้ฉกุเฉิน 

- งาช้าง แดง 

 

หมายเหตุ : สีท่ีใช้สําหรับข้อ 21 และ 22 ต้องเป็นสีอบ 

 

25.3.1.2 การแสดงทิศทางไหลของ ๆ เหลว ปา้ยช่ือเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ 

ให้แสดงทิศทางของ ๆ เหลวในท่อ ปา้ยช่ือเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์พร้อมทัง้ตวัอกัษรหน้าท่ีของท่อลงบนผิวท่ีทาสีสําเร็จโดย

การพ่นหรือทาก็ได้ แต่จะต้องสง่แบบตวัอย่างท่ีดําเนินการให้ผู้ว่าจ้าง อนมุติัก่อนท่ีเคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ต่าง  ๆ รวมทัง้ท่ี

แผงควบคมุไฟฟา้ท่ีเก่ียวข้องกบัระบบ จะต้องมีปา้ยช่ือบอกหน้าท่ีของแตล่ะหน่วย โดยปา้ยช่ือจะต้องทําด้วยแผ่นพลาสติก

แข็ง ตวัอกัษรท่ีใช้จะต้องใช้วิธีแกะลงบนผิวของพลาสติก ห้ามใช้วีทาหรือพน่สี 
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    26 การทดสอบระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

26 การทดสอบระบบ 

 

               บริษัท ชาน สตูดิโอ จํากดั         

    โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนกัศึกษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติเป็นโรงเรียนสาธิตแหง่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศูนย์รังสติ) จํานวน 1 งาน 



26. การทดสอบระบบ 

26.  การทดสอบระบบ 

26.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจัดหาแรงงาน วสัดุ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ เคร่ืองใช้ท่ีจําเป็น เพ่ือการทดสอบงานท่ีแสดงในแบบ

แปลนและตามท่ีระบไุว้ในท่ีนี ้จนงานเสร็จเรียบร้อยสมบรูณ์และใช้งานได้ดี 

26.2 ระบบทัง้หมดท่ีเป็นสว่นของงานระบบสขุาภิบาลจะต้องทําการทดสอบ โดยผู้ว่าจ้างร่วมอยู่ด้วย ก่อนท่ีจะทําการ

กลบ ถมหรือสร้างสิง่อ่ืนทบัหรือปิดบงั 

26.3 ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตอ่การเสียหายหรือข้อบกพร่อง อนัเน่ืองมาจากทดสอบ 

26.4 ทอ่นํา้ฝน ทอ่นํา้เสีย ทอ่นํา้ทิง้ ทอ่นํา้ทิง้จากห้องปฏิบติัการ ท่ออากาศ และท่อระบายนํา้ในแนวนอนตลอดจนท่อ

แยกต่าง ๆ จะต้องทําการทดสอบ โดยเติมนํา้ให้ล้นจากระดบัหลงัคา หรือไม่น้อยกว่า 10 ฟุต การทดสอบเป็น

ช่วง ๆ ให้เติมนํา้จนล้นตรงจดุท่ีสงูกวา่สว่นท่ีทดสอบ 

26.5 ทอ่นํา้ประปาทัง้หมดจะต้องทําการทดสอบภายใต้แรงดนันํา้ไม่ต่ํากว่า 1.5 เท่าของความดนัใช้งาน แต่ไม่ต่ํากวา่ 

100 ปอนด์/ตารางนิว้ รวมถึงจดุปลายสงูสดุ และจะต้องทิง้ไว้โดยไม่มีการร่ัว เป็นระยะเวลาต่อเน่ืองกนัตลอด 6 

ชัว่โมง 

26.6 ท่อระบบป้องกนัอคัคีภยัทัง้หมด จะต้องทําการทดสอบท่ีแรงดนันํา้ไม่ต่ํากว่า 1.5 เท่าของความดนัใช้งาน แต่ไม่

ต่ํากว่า 150 ปอนด์/ตารางนิว้ รวมถึงจุดปลายสงูสดุ และท่อระหว่าง Check Valve ท่ีอยู่ตรงหวัต่อสายฉีดนํา้

ดบัเพลงิกบัทอ่แยกภายนอกอาคาร และจะต้องทิง้ไว้โดยไมมี่การร่ัว เป็นระยะเวลาตอ่เน่ืองกนัตลอด 6 ชัว่โมง 

26.7 ทอ่ความดนัในระบบทอ่อ่ืน ๆ จะต้องทําการทดสอบภายใต้แรงดนันํา้ไมต่ํ่ากวา่ 1.5 เท่า ของความดนัใช้งานและ

จะต้องทิง้ไว้โดยไมมี่การร่ัว เป็นระยะเวลาตอ่เน่ืองกนัตลอด 6 ชัว่โมง 

26.8 ทอ่ เคร่ืองมือ อปุกรณ์ควบคมุและอปุกรณ์อ่ืน ๆ จะต้องทําการทดสอบตาโค้ตและมาตรฐานท่ีได้ออกแบบไว้ 

26.9 เม่ือทําการทดสอบจนเป็นท่ีพอใจของผู้ว่าจ้างแล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องทําความสะอาดท่อ เคร่ืองมือ อปุกรณ์ต่าง ๆ 

ทัง้หมดตามคําแนะนําผู้วา่จ้าง 
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    27 การฆ่าเชือ้โรคด้วยคลอรีนและการทําความสะอาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

27 การฆ่าเชือ้โรคด้วยคลอรีนและ 

การทาํความสะอาด 
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27.การฆ่าเชือ้โรคด้วยคลอรีนและการทําความสะอาด 

 
27.  การฆ่าเชือ้โรคด้วยคลอรีนและการทาํความสะอาด 

27.1 ท่อนํา้ประปาและข้อต่อต่าง ๆ ท่ีผ่านการทดสอบแล้วพบว่าไม่มีการร่ัวซมึ จะต้องทําการฆ่าเชือ้โรคในเส้นท่อโดย

ใช้สารละลาย Sodium Hypochlorite หรือ Chlorine Solution ผสมให้ได้ความเข้มข้น(Chlorine Concentration) 

ไม่น้อยกวา่ 50 มก./ลิตร แล้วอดัเข้าเส้นท่อทัง้ระบบและทิง้ไว้ 24 ชัว่โมง จนเหลือความเข้มข้นของคลอรีน (Free 

Residual Chlorine) 0.3 มก./ลิตร ให้ถือว่าใช้ได้ แต่ถ้าเหลือความเข้มข้นของคลอรีนมากกว่า 0.3 มก./ลิตร 

จะต้อง Flush ด้วยนํา้สะอาดตอ่ไปจนได้ความเข้มข้นตามต้องการ 

27.2 ถังเก็บนํา้ประปาทุกถัง จะต้องทําการฆ่าเชือ้โรคด้วยสารละลายคลอรีน โดยใช้ความเข้มข้น(Chlorine 

Concentration) ไม่น้อยกว่า 100 มก./ลิตร แล้วทิง้ไว้ 24 ชั่วโมง จนเหลือความเข้มข้นของคลอรีน (Free 

Residual Chlorine) 0.3 มก./ลิตร ให้ถือว่าใช้ได้ แต่ถ้าเหลือความเข้มข้นของคลอรีนมากกว่า 0.3 มก./ลิตร 

จะต้องล้างด้วยนํา้สะอาดจนได้ความเข้มข้นตามต้องการ 

27.3 การทดสอบ Free Residual Chlorine จะต้องทําตามมาตรฐานข้อกําหนดของ WPCF 

27.4 บ่อพกันํา้ฝน บ่อพกันํา้เสีย บ่อสบูทัง้หมด จะต้องเก็บกวาดเศษวสัดอุอกให้หมด และล้างทําความสะอาด เพ่ือมิ

ให้เกิดความเสียหายกบัอปุกรณ์ท่ีติดตัง้ใช้งานในบอ่ 
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    28 การสง่มอบและการรับประกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

28 การส่งมอบและการรับประกัน 
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28. การสง่มอบและการรับประกนั 

 
28.  การส่งมอบและการรับประกนั 

28.1 การสง่มอบ 

28.1.1 ผู้ รับจ้างต้องดําเนินการสง่มอบงาน ภายหลงัจากดําเนินการแล้วเสร็จและได้รับการ ตรวจสอบจากผู้ว่าจ้าง

หรือตวัแทนผู้วา่จ้างโดยลายลกัษณ์อกัษร 

28.1.2 ผู้ รับจ้างจะต้องทําการฝึกอบรมวิธีใช้งานและการซ่อมบํารุงรักษาอปุกรณ์ต่าง ๆ ให้แก่ผู้ว่าจ้างจนกว่า

ผู้วา่จ้างจะสามารถดแูลอปุกรณ์ดงักลา่วได้เอง แตโ่ดยรวมไมต่ํ่ากวา่ 3 ครัง้ 

28.1.3 ผู้ รับจ้างจะต้องสง่มอบเอกสารและอปุกรณ์ตา่ง ๆ ให้กบัผู้ว่าจ้างภายใน 30 วนั นบัจากวนัสง่มอบงาน 

ตามรายการดงัต่อไปนี ้ เว้นแต่ในข้อกําหนดเง่ือนไขหลงักําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนให้ถือเอาปริมาณท่ี

มากกวา่เป็นเกณฑ์ 

- คูม่ือการใช้งานและซอ่มบํารุงอปุกรณ์ จํานวน 4 ชดุ 

- ผลการทดสอบและบนัทกึผลการทดสอบ จํานวน 4 ชดุ 

- รายละเอียดอุปกรณ์ พร้อมรายช่ือผู้ ผลิต/ผู้ แทนจําหน่ายภายในประเทศ รายช่ือและเบอร์

โทรศพัท์บคุคลท่ีสามารถติดตอ่ได้ของผู้ผลติ/ผู้แทนจําหนา่ย จํานวน 3 ชดุ 

- As-Built Drawings เขียนด้วย Autocad 2000 พิมพ์บนกระดาษไขต้นฉบบั 1 ชุดและพิมพ์บน

กระดาษพิมพ์เขียว จํานวน 3 ชดุ 

- As-Built Drawings บนัทกึลงบนแผน่ CD  จํานวน 1 ชดุ 

- เคร่ืองมือและอปุกรณ์ ตามท่ีผู้ผลติหรือผู้แทนจําหนา่ยสง่มอบให้ เพ่ือใช้ในการบํารุงรักษา 

- Test Pressure Gauge สาํหรับCold Water Pump 4 ชดุ,  Fire Pump 2 ชดุ 

- ลวดสาํหรับทะลวงทอ่นํา้ท่ีอดุตนั ความยาวไมต่ํ่ากวา่ 10 เมตร จํานวน 2 ชดุ 

28.2 การรับประกนั 

28.2.1 ผู้ รับจ้างจะต้องรับประกนัผลงานระยะเวลานาน 2 ปี โดยทําหนงัสือเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อผู้ว่าจ้าง 

วา่งานตา่ง ๆ  ทัง้หมดท่ีติดตัง้นัน้ปราศจากข้อบกพร่องใด ๆ ทัง้สิน้ และวสัดอุปุกรณ์ตา่ง ๆ ทกุชิน้เป็นไป

ตามรายละเอียดท่ีระบไุว้ทกุประการ 

28.2.2 ถ้าภายในระยะเวลา 2 ปี หลงัจากวันท่ีรับรองว่าผลงานแล้วเสร็จสมบรูณ์ ถ้ามีข้อบกพร่องเกิดขึน้

เน่ืองจากงานฝีมือหรือวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เกิดชํารุด ผู้ รับจ้างจะต้องทําการซ่อมแซมแก้ไขตลอดจน

เปลีย่นวสัดใุห้เรียบร้อยโดยไมค่ิดคา่ใช้จ่ายใด ๆ ทัง้สิน้จากผู้วา่จ้าง 

28.2.3 หากพ้นเวลาท่ีกําหนดให้ผู้ รับจ้างทําการซอ่มแซมแก้ไขงานแล้ว ผู้ รับจ้างยงัไม่สามารถดําเนินการแก้ไข

ได้ผู้วา่จ้างมีสทิธ์ิท่ีจะจ้างผู้ อ่ืนมาดําเนินการ โดยผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ทัง้หมดแต่

เพียงผู้ เดียว 
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    29 รายการวสัด ุอปุกรณ์สขุาภิบาล ทีร่ะบุให้ใช้ในโครงการและบริษัทผู้ผลติจําหน่าย  
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29.  ตัวอย่างอุปกรณ์มาตรฐาน 

29.1 มาตรฐานของผลิตภณัฑ์ 

มาตรฐานของผลติภณัฑ์ท่ีผู้ รับจ้างจะเสนอใช้งานระบบสขุาภิบาล จะต้องเทียบเท่าหรือสงูกว่ามาตรฐาน

ของผู้ผลติ หรือเคร่ืองหมายการค้า (Brand Name) ท่ีระบตุอ่ท้ายผลิตภณัฑ์แต่ละชนิด หลกัเกณฑ์ในการ

พิจารณาอนมุตัิของผู้วา่จ้าง นอกจากความถกูต้อง ความต้องการของข้อกําหนดผลติภณัฑ์แล้ว ยงัรวมถึง

ความสามารถในการบริการด้าน Spare Parts และการบริการหลงัการขายด้วย การพิจารณารายช่ือ

ผลติภณัฑ์ของอปุกรณ์ตา่ง ๆ ท่ีใช้ในโครงการ ให้ผู้ รับจ้างพิจารณาจากรายช่ือผลติภณัฑ์ท่ีมีอยู่ในรายการ

ข้างลา่งเป็นลาํดบัแรก ถ้าหากรายช่ือผลิตภณัฑ์ท่ีระบไุว้ไม่สามารถติดต่อผู้แทนจําหน่ายได้ หรือจะเสนอ

ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตโดยผู้ ได้รับสิทธิให้สร้างแทน ก็ให้แจ้งแก่ทางผู้ ว่าจ้าง พิจารณาแล้วเห็นว่าต้องมีการ

ทดสอบ เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพกับวัสดุอุปกรณ์ท่ีระบุไว้ ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ทัง้หมดท่ีเกิดขึน้ 

 รายชื่อตัวอย่างอุปกรณ์มาตรฐาน 

  2.1 Galvanized Steel Pipe (Seam)  2.2 Galvanized Steel Pipe (Seamless) 

   FIRST STEEL PIPE    NIPPON STEEL 

   PACIFIC PIPE     NKK 

   SAHA THAI STEEL PIPE    MANNESSMANN 

   SIAM STEEL PIPE    SUMTIOMO METALS 

   THAI UNION STEEL    หรือเทียบเทา่ 

   หรือเทียบเทา่ 

 

  2.3 Stainless steel pipe   2.4 Copper Tube 

   NAS TOA     KEMBLA 

   SUMITOMO METALS    MUELLER BRASS 

   THAI-GERMANY PROCUCTS   YORKSHIRE 

   หรือเทียบเทา่     หรือเทียบเทา่ 

    

  2.5 Cast Iron Pipe    2.6 PVC Pipe 

   KNACK      SIAM PIPE INDUSTRY 

   TCP      THAI PIPE 

   WENCO      TOA 

   หรือเทียบเทา่     หรือเทียบเทา่ 

 

  2.7 HDPE Pipe    2.8 PB Pipe 

   PBP      PBP 

   TAP      PPP 

   WIIL & HOUGLUND    THAI PIPE 

   หรือเทียบเทา่     หรือเทียบเทา่ 
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  2.9 PP Pipe     2.10 UPVC Pipe 

   PBP      ESLON 

   AGRU      HARVEL 

   TAP      HERSHEY 

   หรือเทียบเทา่     หรือเทียบเทา่ 

  

  2.11 PP-R Pipe    2.12 Pipe Joint & Gasket Sealant 

  Fusiotherm     KIMSON 

   THAI PPR     PERMATEX 

    หรือเทียบเทา่     หรือเทียบเทา่ 

 

  2.13 Pipe Hanger Support   2.14 Paint 

   BSP      ICI 

   FASTENIC     JOTUN 

    หรือเทียบเทา่     NIPPON PAINT 

          TOA 

          หรือเทียบเทา่ 

  2.15 Gate Valve, Globe Valve   2.16 Butterfly Valve 

   CRANE      AFA 

   FIVALCO      ALSTHOM FLUIDES SAPAG 

   HATTERSLEY     FIVALCO 

   KENEDY      HATTERSLEY 

   NIBCO      CRANE 

    STOCKHAM     KENEDY 

   TYCO      NIBCO 

    TOYO      STOCKHAM 

          TYCO   

 

  2.17 Check Valve (Silent Type)   2.18 Check Valve (Wafer Type) 

   CRANE      KENEDY 

   CHECK RITE     AFA 

   FIVALCO     CRANE 

   METRAFLEX     CHECK RITE 

   KENEDY      FIVALCO 

   VAL-MATIC     VAL-MATIC 

   หรือเทียบเทา่     หรือเทียบเทา่ 
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  2.19 Check Valve (Swing)   2.20 Modulating Check Valve, Float 

   FIVALCO     Valve 

   KENEDY     Pressure Reducing Valve 

   NIBCO      Presure Relief Valve 

   STOCKHAM     BERMAD 

   หรือเทียบเทา่     OCV 

         CLA-VAL 

         SINGER 

         หรือเทียบเทา่ 

 

  2.21 Foot Valve    2.22 Ball Valve 

   NIBCO      CRANE 

    SOCLA      GIACOMINI 

    VAL-MATIC     NIBCO 

    หรือเทียบเทา่     TOYO 

          หรือเทียบเทา่ 

           

  2.23 Plastic Valve    2.24 Automatic Air Release Valve 

   HAYWARD     APCO 

   HERSHEY     METRAFLEX 

   PLAST-O-MATIC     VAL-MATIC 

   หรือเทียบเทา่     หรือเทียบเทา่ 

 

  2.25 Eccentric Plug Valve   2.26 Flexible Connector, Vibration 

   CLOW      Isolator  

   DeZURIK     AFA 

   RED VALVE     MASON 

    หรือเทียบเทา่     METRAFLEX 

          TOPFLEX 

          หรือเทียบเทา่ 

 

  2.27 Flexible Connector, Settlement  2.28 Water Hammer Arrester 

   MASON      HYDRA-RESTER 

   NCR      PPP 

   TOZEN      ZURN 

   หรือเทียบเทา่     หรือเทียบเทา่ 
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  2.29 Strainer     2.30 Water Meter 

   AFA      ASAHI 

   KITZ      THAI AICHI 

   METRAFLEX     KENT 

   หรือเทียบเทา่     หรือเทียบเทา่ 

 

  2.31 Preassure Gauge & Snobbed  2.32 Floatless Switch 

   JUMO      ABB 

   WEISS      NATIONAL 

   WEKSLER     OMRON 

   หรือเทียบเทา่     หรือเทียบเทา่ 

   

2.33 Floor Drain, Roof Drain   2.34 Cold, Potable, Purified Water  

Scupper Drain, Manhole Cover   Supply Pump 

Cleanout, Floor Cleanout FAIRBANKS MORSE  

CHESS       GORMAN-RUPP 

KNACK      PATTERSON 

WENCO      GRUNDFOS 

หรือเทียบเทา่     หรือเทียบเทา่   

    

  2.35 Package Booster Pump Set  2.36 Fire Pump 

   GRUNDFOS      PEERLESS 

   PEERLESS      GRUNDFOS 

   AURORA      AURORA 

   หรือเทียบเทา่      หรือเทียบเทา่ 

  

  2.37 Jockey Pump    2.38 Diesel Engine 

   FAIRBANKS MORSE    CATERPILLAR 

   AURORA     CLARKE 

   PEERLESS     CUMMINS 

   GRUNDFOS     หรือเทียบเทา่ 

   หรือเทียบเทา่ 

    

  2.39 Fire Pump Controller   2.40 Electric Motor 

   FIRETROL     BROOK 
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   MASTER     MARATHON 

   METRON     US  MOTOR 

   หรือเทียบเทา่     หรือเทียบเทา่    

     

  2.41 Exhaust fan    2.42 Fire Department connections 

    KRUGER     FIVALCO 

    PANASONIC     GRINNELL 

    NICORTA 

    MITSUBISHI     POTTER-ROEMER 

    หรือเทียบเทา่     POWHATAN 

 

  2.43 Sprinkler    2.44 Fire Hose Reel 

    GEM       ANGUS 

    CENTRAL     EVERSAFE 

    FIVALCO     MACRON 

    VICTAULICS      MOYNE 

    GLOBE      SRI 

    VIKING      ZERO FIRE 

    หรือเทียบเทา่     หรือเทียบเทา่  

 

  2.45 Flow Meter    2.46 Alarm Valve 

    EAGLE EYE-ANNUBAR    CENTRAL 

    GERAND     GEM 

    หรือเทียบเทา่     VICTAULICS 

          VIKING 

          หรือเทียบเทา่ 

 

  2.47 Pressure Restricting Valve   2.48 Ball Valve (UL/FM) 

    ELKHART     GIACOMINI 

    POTTER-ROEMER    NIBCO 

    POWHATAN     VICTAULIC 

    หรือเทียบเทา่     หรือเทียบเทา่ 
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  2.49 Pressure Relief Valve (UL/FM)  2.50 Flow Switch 

    BERMAD     Supervisory Switch (UL/FM) 

    CLAYTON     POTTER ROEMER 

    SINGER      VIKING 

    WATTS      SYSTEM SENSOR 

    หรือเทียบเทา่     หรือเทียบเทา่ 

 

  2.51 Check Valve    2.52 Fire Seal 

    Butterfly Valve                           ASTRO  FLAME  

    Gate Valve (UL/FM)                                                   KBS  

    NIBCO                                                                       NELSON  

    KEYSTONE                                                                  3M   

    SAPAG                                                                         หรือเทียบเทา่ 

    STOCKHAMS 

    TYCO 

    หรือเทียบเทา่ 

  

  2.53 Analogue Level Sensor/ Transmitter 2.54 Electric Water Heater    

    Floor Leakage Sensor        

    DripDrop      SIEMENS 

    JOLA      STIEBEL ELTRON 

    OMRON      NATIONAL  

    หรือเทียบเทา่     หรือเทียบเทา่   

 

  2.55 Water Treatmant Plant   2.56   Back Steel Pipe SCH#40 A-53 

    PP      PACIFIC PIPE 

    DOS      FIREX 

    หรือเทียบเทา่     THAIUNION  

          SAHATHAI  

  

      2.57 Coupling                 2.58  Back Steel Pipe SCH#10 UL,FM Approved 

Victuric      FIREX 

Grinnel      PACIFIC 

MECH   
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 2.59 ระบบดบัเพลงิด้วย ก๊าซ N2 

    Nohmi 

                  Koatsu 

    Ansul 

   Minimax 

 

หมายเหตุ   :     

ตัวอย่างบัญชีรายช่ือบริภัณฑ์ท่ีเห็นควรอนุมัติ   เป็นตัวอย่างรายช่ือท่ีผู้ รับจ้างควรเสนอขออนุมัติใ ช้          

โดยมีรายละเอียดของบริภัณฑ์แต่ละชนิดตามรายละเอียดข้อกําหนด (SPECIFICATION) ในกรณีท่ี 

มีเหตุสุดวิสัยอันเน่ืองมาจากบริษัทหยุดการผลิตหรือไม่มีตัวแทนจําหน่ายแล้ว หรือสาเหตุอ่ืนใดอันมี 

ผลทําให้ไม่สามารถหาซือ้ได้ภายในประเทศหรือสั่งซือ้มาจากต่างประเทศ  ผู้ รับจ้างมีสิทธิในการเสนอ 

ขออนุมัติเทียบเท่าบริภัณฑ์นัน้ ๆ โดยผู้ รับจ้างจะต้องเสนอเหตุผล  รายละเอียดทางเทคนิคและราคาโดย

ครบถ้วน  ทัง้นีอ้ยูใ่นดลุพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นผู้ พิจารณาอนมุตัิ 
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