รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้ าง
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รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างงานระบบ

(SPECIFICATION)

ระบบประปา (Plumbing System) และสุ ขาภิบาล (Sanitary System)
1.

ข้ อกาหนดทัว่ ไป
1.1

ขอบเขตของงาน
ผูร้ ับจ้างจะต้องดาเนินการดังต่อไปนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

(7)
(8)

(9)

งานระบบประปาและสุขาภิบาล

จัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบท่อโสโครก ท่ออากาศ ท่อน้ าทิ้ง และท่อน้ าฝน
จัดหาและติดตั้งระบบระบายน้ าฝน และระบบระบายน้ าเสี ยของโครงการต่อเข้ากับระบบ
เดิม
จัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบท่อจ่ายน้ าประปา พร้อมทั้งระบบควบคุมจากถังเก็บน้ าใต้ดิน
จัดหา ติดตั้ง ทดสอบสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ประกอบและชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง
จัดหา ติดตั้ง ทดสอบช่องระบบน้ าพื้นและหลังคา (Floor & Roof Drain)
จัด หา ติ ด ตั้ง ทดสอบรวมทั้ง งานขุ ด และถมดิ น เพื่ อ การบรรจบท่ อ ประปาเมนของ
โครงการจากวาล์วลูกลอย (Float Valve) ในถังเก็บ น้ าใต้ดิ น เข้ากับ ท่ อ ของการประปาฯ
รวมทั้งการดาเนิ นการขออนุ ญ าตในการติ ดตั้งมิ เตอร์ ป ระปาในนามของผูว้ ่าจ้างกับการ
ประปาฯ
จัดหา ติดตั้ง ทดสอบงานระบบไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับงานระบบประปา
จัดหา ติดตั้ง ทดสอบเครื่ องสู บน้ าขึ้นถังสู ง (Water Transfer Pump) และเครื่ องสู บน้ าเพิ่ม
ความดัน (Water Booster) และส่ วนประกอบอื่นๆ ตามรายละเอียดและข้อกาหนดที่ กล่าว
ต่อไปนี้
จัดให้มี ส่วนประกอบอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข้องซึ่ งประกอบไปด้วย เหล็กแขวนท่ อและที่ รองรั บ
(Hanger & Support) ปลอกร้อยท่อ (Sleeve) และช่องเปิ ดตามพื้นผนัง ระบบกันการรั่วซึ ม
ของผนังถังน้ าบริ เวณที่มีท่อฝังผ่านวาล์วลูกลอย อุปกรณ์ควบคุมระดับน้ าฯลฯ
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1.2

(SPECIFICATION)

มาตรฐานและกฎเกณฑ์ที่ใช้อา้ งอิง
ถ้ามิได้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น มาตรฐานทัว่ ไปของวัสดุ อุปกรณ์การประกอบแบบการติดตั้งที่
ระบุไว้ในแบบรายละเอียดประกอบแบบ เพื่อใช้อา้ งอิงสาหรับงานตามสัญญาในโครงการนี้ ให้ถือตาม
มาตรฐานของสถาบันที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
มอก
สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วสท.
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
AHAM
Association of Home Appliance Manufacturers
AMCA
Air Moving and Conditioning Association
ANSI
American National Standard Institute
API
American Petroleum Institute
ASHRAE American Society of Heating, Refrigerating and Air-conditioning Engineers
ASME
American Society of Mechanical Engineers
ASTM
American Society of Testing Materials
BS
British Standard
FM
Factory Mutual
IEC
International Elector-technical Commission
NEC
National Electrical Code
NEMA
National Electrical Manufacturers Association
NFPA
National Fire Protection Association
SMACNA Sheet Metal and Air-conditioning Contractors National Association Inc.
UL
Underwriters Laboratories, Inc.

1.3

พนักงาน
1)

2)

3)

งานระบบประปาและสุขาภิบาล

ผูร้ ับจ้างเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการดาเนินงานและควบคุมการติดตั้งให้เป็ นไปตามแบบรายการ
และข้อกาหนดให้ถูกต้องตามหลักวิชา และวิธีปฏิบตั ิซ่ ึงเป็ นที่ยอมรับการลงนามในเอกสาร
ขณะปฏิบตั ิงาน จะถือเป็ นความผูกพันของผูร้ ับจ้างไม่วา่ กรณี ใด ๆ ผูร้ ับจ้างจะยกข้ออ้างถึงการ
ที่ตนไม่ทราบข้อเท็จจริ งต่าง ๆ เพือ่ ประโยชน์ของตนมิได้
วิศวกรผูร้ ับผิดชอบโครงการของผูร้ ับจ้าง
ต้องเป็ นวิศวกรที่ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรควบคุมตามพระราชบัญญัติควบคุมวิชาชีพวิศวกรรม และเป็ นผูล้ งนามรับรองผลงานใน
เอกสารการส่งมอบงานทั้งหมด
ผูร้ ับจ้างต้องจัดหาวิศวกร หัวหน้าช่าง และช่างชานาญงานที่มีประสบการณ์ความสามารถที่
เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมายเข้ามาปฏิบตั ิงานโดยมีวธิ ีการจัดงาน และทางานที่ถูกต้อง
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4)

5)
1.4

(SPECIFICATION)

ตามหลักวิชาการ และมีจานวนเพียงพอสาหรับการปฏิบตั ิงานได้ทนั ทีและแล้วเสร็ จทันตาม
ความประสงค์ของเจ้าของโครงการ
เจ้าของโครงการสงวนสิ ทธิ์ ที่จะสัง่ ให้ผรู ้ ับจ้างเปลี่ยนพนักงานที่เห็นว่าปฏิบตั ิงานไม่ดีพอหรื อ
อาจเกิดความเสี ยหายหรื อก่อให้เกิดอันตราย ผูร้ ับจ้างต้องจัดหาพนักงานใหม่ที่มีประสิทธิภาพ
ดีพอมาทางานแทนโดยทันทีและค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นให้อยูใ่ นความรับผิดชอบของผูร้ ับจ้าง
ทั้งสิ้น
ผูร้ ับจ้างต้องรับผิดชอบต่ออุบตั ิเหตุ อันตราย หรื อความเสี ยหายใด ๆ อันเกิดแก่ชีวติ บุคคล และ
ทรัพย์สินของพนักงาน

วัสดุ และอุปกรณ์
1)

2)

3)

4)

5)

ผูร้ ับจ้างต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุ และอุปกรณ์ รวมทั้งเอกสารของผูผ้ ลิตที่แสดงรายละเอียดทาง
เทคนิค ขนาด และรู ปร่ างที่ชดั เจนของวัสดุ และอุปกรณ์แต่ละชิ้น ให้ผวู ้ า่ จ้างได้ตรวจล่วงหน้า
อย่างน้อย 60 วัน ก่อนนาไปทาการติดตั้ง และวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับอนุมตั ิแล้ว มิได้หมายความ
ว่าเป็ นการพ้นความรับผิดชอบของผูร้ ับจ้าง หากตรวจพบข้อผิดพลาดในภายหลัง ผูร้ ับจ่างต้อง
ดาเนินการแก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง
ในกรณี ที่ผคู ้ ุมงานมีความประสงค์ให้ผรู ้ ับจ้างแสดงวิธีการติดตั้ง เพื่อเป็ นตัวอย่างหรื อความ
เหมาะสมแล้วแต่กรณี ผูร้ ับจ้างต้องแสดงการติดตั้ง ณ สถานที่ติดตั้งจริ ง ตามที่ผคู ้ ุมงานกาหนด
เมื่อวิธีและการติดตั้งนั้น ๆ ได้รับอนุมตั ิแล้ว ให้ถือเป็ นมาตรฐานในการปฏิบตั ิต่อไป
ถ้าผูค้ วบคุมงานหรื อผูว้ า่ จ้างเห็นว่า วัสดุและอุปกรณ์ที่นามาใช้มีคุณสมบัติไม่ดีเท่าที่กาหนดไว้
ในรายการ ผูค้ วบคุมงานหรื อผูว้ า่ จ้างมีสิทธิ์ที่จะไม่ยอมให้นามาใช้งานนี้ ในกรณี ที่ผคู ้ วบคุม
งาน
หรื อผูว้ า่ จ้างมีความเห็นว่าควรส่งให้สถาบันที่ผคู ้ วบคุมงานหรื อผูว้ า่ จ้างเชื่อถือทาการ
ทดสอบคุณสมบัติเพื่อเปรี ยบเทียบกับข้อกาหนดก่อนที่จะอนุมตั ิให้นามาใช้ได้ ผูร้ ับจ้างต้อง
เป็ นผูด้ าเนินการให้โดยมิชกั ช้า และต้องเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
วัสดุและอุปกรณ์ที่นามาติดตั้งต้องเป็ นของใหม่ และไม่เคยถูกนาไปใช้งานมาก่อน หากมีความ
จาเป็ นอันกระทาให้ผรู ้ ับจ้างไม่สามารถหาวัสดุหรื ออุปกรณ์ตามที่ได้แจ้งในรายละเอียดหรื อ
ตามตัวอย่างที่ได้ให้ไว้แก่ผคู ้ วบคุมงานหรื อผูว้ า่ จ้าง และจะต้องจัดหาวัสดุหรื ออุปกรณ์อื่นมา
ทดแทนแล้ว ผูร้ ับจ้างจะต้องชี้แจงเปรี ยบเทียบรายการละเอียดของสิ่ งของดังกล่าวพร้อมทั้ง
แสดงหลักฐานข้อพิสูจน์จนเป็ นที่พอใจแก่ผคู ้ วบคุมงานหรื อผูว้ า่ จ้าง
การติดตั้งทัว่ ไป
ความสะดวกต่อการใช้งาน (Accessibility)

งานระบบประปาและสุขาภิบาล
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(1)
(2)

(SPECIFICATION)

ผูร้ ับจ้างจะต้องจัดขนาดของช่องท่อต่างๆ ระยะห่างจากฝ้าเพดาน ฯลฯ ให้มีระยะเพียงพอ
ต่อการทางาน
ผูร้ ับจ้างจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในตาแหน่งที่สะดวกต่อการใช้งานและง่ายต่อการซ่อม
บารุ ง ซึ่ งหมายรวมถึ ง วาล์ว แทรป ช่ องระบายน้ า ช่ องทาความสะอาด มอเตอร์ อุปกรณ์
ควบคุม Switch gear และจุดที่จะต้องระบายน้ า ติดตั้งประตู (Access Door) บริ เวณที่จาเป็ น
อนุ โลมให้ขยับตาแหน่ งไปจากแบบได้บ้าง ถ้าจะทาให้การทางานสะดวกขึ้น ในกรณี ที่
เปลี่ยนตาแหน่งอุปกรณ์ผิดไปจากแบบต้องได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรก่อนดาเนินงาน

ฐานรองรับและการยึด
(1)

ผูร้ ั บ จ้างต้อ งจัด หาและติ ด ตั้งฐานราก ฐานรองรั บ (Pads) Bases และตอม่ อ เพื่ อ รองรั บ
เครื่ องมือติดตั้งอื่นๆ ของระบบประปา เครื่ องสู บน้ า Tanks ตลอดจนอุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆ ที่
อยูภ่ ายใต้สญ
ั ญา ผูร้ ับจ้างต้องเสนอแบบต่อวิศวกรผูค้ วบคุมงาน เพื่อตรวจสอบและอนุมตั ิ
ก่อนที่จะดาเนินการก่อสร้าง

(2)

การก่อสร้างแท่นรองรับทั้งหมดที่อยูส่ ู งจากระดับพื้น จะต้องใช้วสั ดุอย่างเดียวกันกับวัสดุ
ใช้ในการสร้างพื้น

(3)

เครื่ อ งมื ออื่ นๆ นอกเหนื อ จากที่ ได้กล่าว จะต้องติ ด ตั้งกับ โครงสร้างของตัวอาคารใน
ลัก ษณะที่ ถู กต้อ งปลอดภัย การติ ด ตั้งจะต้องมี ส ภาพแข็งแรงและทนทาน ในกรณี ที่
อุ ป กรณ์ ก ารติ ด ตั้งใดซึ่ งวิศ วกรผูค้ วบคุ ม งานเห็ น ว่าไม่ แ ข็งแรงเพี ย งพอจะต้อ งมี ก าร
เปลี่ยนแปลงแก้ไข
การตัดและปิ ดทับ (Cutting and Patching)

(1)

ผูร้ ับจ้างจะต้องทาการตัดปะและปิ ดทับบริ เวณที่จาเป็ นสาหรับการติดตั้งที่สมบูรณ์ ตาม
แบบ วัสดุปิดทับต้องเหมือนกับวัสดุที่อยูใ่ กล้เคียง

(2)

ห้ามท าการตัด เปิ ด ทะลุโครงสร้างก่ อนได้รับอนุ ญ าต และต้องท าตามคาแนะนาของ
วิศวกรที่ปรึ กษาเท่านั้น

ปลอกร้อยท่อ (Pipe Sleeves)

งานระบบประปาและสุขาภิบาล
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(SPECIFICATION)

(1)

ผูร้ ับจ้างต้องทาการติดตั้งปลอกร้อยท่อ และเหล็กฝั งในที่ ก่อนที่ จะมีการเทพื้นหรื อผนัง
ในกรณี ที่ ผูร้ ั บ จ้างมิ ไ ด้ฝั งปลอกร้ อ ยท่ อ ไว้ล่ วงหน้าหรื อ ผิ ดต าแหน่ ง ผูร้ ั บ จ้างจะต้อ ง
ดาเนินการตัดและปะโครงสร้างด้วยค่าใช้จ่ายของผูร้ ับจ้างเอง เพื่อให้การเดินท่อแล้วเสร็ จ

(2)

ให้ฝังปลอกร้อยท่อเข้ากับโครงสร้าง คสล. บริ เวณที่มีท่อลอดผ่าน ห้ามฝังปลอกร้อยท่อ
กับท่อที่ถูกออกแบบให้ฝังในคอนกรี ต

(3)

บริ เวณที่ ท่อและปลอกร้อยท่ออยูใ่ ต้ดิน ให้อุดช่องว่างด้วยการอัดหมันและหยอดตะกัว่
กันน้ าเข้า

(4)

บริ เวณที่ ท่ อมี โอกาสเคลื่ อ นตัว ขยายตัว หดตัว ต้อ งใช้ป ลอกร้ อยท่ อที่ มี ข นาดใหญ่
พอที่จะทาให้ท่อเคลื่อนที่ไปมาได้อย่างอิสระ ขนาดความยาวของปลอกร้อยท่อให้เป็ นไป
ดังต่อไปนี้
(4.1)
(4.2)
(4.3)
(4.4)

ให้ตดั ปลอกร้อยท่อเรี ยบเสมอกาแพง ผนัง และเพดาน
ท่อที่ซ่อนอยูใ่ นช่องท่อให้ตดั ปลอกร้อยท่อเสมอพื้น
บริ เวณที่มองเห็นท่อ (ท่อลอย) ให้ตดั ปลอกร้อยท่อโดยให้สูงกว่าระดับพื้น ¼"
ถ้าบริ เวณพื้นนั้นมีช่องระบายน้ าที่พ้ืน (Floor Drain) ให้ตดั ปลอกร้อยท่อสูงกว่า
ระดับพื้น ¾"

(5)

ปลอกร้อยท่ อที่ ฝังในพื้นคอนกรี ต ผนัง หรื อโครงสร้างอาคาร ให้ทาด้วยท่ อเหล็กอาบ
สังกะสี ถ้าใช้เหล็กเหนียวจะต้องทาสี กนั สนิมอย่างน้อย 2 ชั้น ยกเว้นระบุไว้เป็ นอย่าง
อื่น

(6)

ก่อนการก่อสร้างให้ยดึ ปลอกร้อยท่อเข้ากับพื้น/ผนัง โดยจะต้องมีความแข็งแรงพอที่จะไม่
ขยับเคลื่อนตาแหน่ งขณะเทคอนกรี ต ต้องป้ องกันคอนกรี ตเข้าไปอุดในช่องว่างระหว่าง
ท่อและปลอกร้อยท่อ

(7)

แผ่นปิ ด (Escutcheon Plate) ใช้สาหรับปิ ดทับท่อที่ไม่มีฉนวนหุ ้ม และเป็ นท่อที่ สามารถ
มองเห็ นจากภายนอกได้ เป็ นแผ่นชุ บโครเมี่ ยมขนาดสอดคล้องกับขนาดท่ อ ในกรณี ที่
ปลอกร้อยท่อยืน่ โผล่จากระดับพื้น ให้เลือกใช้แผ่นโลหะครอบแบบโผล่ (Recessed Plate)
เพื่อซ่อนปลอกร้อยท่อ

งานระบบประปาและสุขาภิบาล
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(8)

(SPECIFICATION)

ช่องว่างระหว่างท่อกับปลอกร้อยท่ อ ให้อุดด้วยวัสดุทนไฟชนิ ดที่ สามารถทนไฟได้ไม่
น้อยกว่า 2 ชัว่ โมง วัสดุที่ใช้ และวิธีการอุดจะต้องเป็ นไปตามมาตรฐานของ UL หรื อ
มาตรฐานของผูผ้ ลิต

การอุดช่องท่อและช่องเจาะ
(1)

หลังจากที่ติดตั้งวัสดุและอุปกรณ์เรี ยบร้อยแล้ว ผูร้ ับจ้างจะต้องอุดหรื อปิ ดบริ เวณที่วสั ดุหรื
อุปกรณ์ทะลุผ่านผนังดัวยวัสดุป้องกันไฟและควันลาม เพื่อป้ องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้
อันเนื่ องมาจากการเกิดเพลิงลุกไหม้ลามจากบริ เวณหนึ่ งไปยังอีกบริ เวณหนึ่ ง วัสดุป้องกัน
ไฟ และควันลามนี้ ต้องมี คุ ณ สมบัติตามข้อกาหนดของ NEC ASTM และต้องได้รับ การ
รับรองจาก UL
ผูร้ ับจ้างจะต้องติดตั้งลิ้นกันไฟ (Fire damper) ตามบริ เวณที่ท่อลมทะลุผา่ นผนังกันไฟทุก ๆ
จุด และจะต้องติดตั้ง Cover หรื อ Escutcheon Plate บริ เวณจุดที่ทะลุผา่ นที่ปรากฏแก่สายตา
ทุกจุด และให้อยูใ่ นความเห็นชอบของผูค้ วบคุมงาน รวมถึงท่อร้อยสายไฟ สายไฟฟ้า และ
Raceway ที่ติดตั้งในช่องท่อหรื อช่องเปิ ดบนพื้นต่าง ๆ ช่องเปิ ดที่เหลือหลังการติดตั้งระบบ
เรี ยบร้อยแล้วจะต้องถูกปิ ดด้วยวัสดุที่กล่าวข้างต้นที่มีความสามารถกันไฟได้ไม่นอ้ ยกว่า 2
ชัว่ โมง

(2)

ให้ติดตั้งอุปกรณ์หรื อวัสดุป้องกันไฟและควันตามตามตาแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ก.

ข.
ค.
ง.
จ.
(3)

งานระบบประปาและสุขาภิบาล

ช่องเปิ ดทุกช่องไม่ว่าจะอยู่ที่ใดของผนัง พื้น หรื อคาน และชาฟท์ท่อต่าง ๆ ซึ่ งได้
เตรี ยมไว้สาหรับการใช้งานติ ดตั้งระบบท่ อ หลังจากที่ ได้ติดตั้งท่ อไปแล้ว และมี
ช่องว่างเหลืออยูร่ ะหว่างท่อกับแผ่นปิ ดช่องท่อ
ช่องเปิ ดหรื อช่องลอด (Blockout or Sleeve) ที่เตรี ยมการไว้สาหรับติดตั้งระบบท่อ
ในอนาคต
ช่องเปิ ดหรื อช่องลอด (Blockout or Sleeve) ที่ใช้สายไฟฟ้าหรื อท่อร้อยสายไฟฟ้าที่
มีช่องว่างอยูแ่ ม้เพียงช่องเล็กน้อยก็ตาม
ภายในท่อที่วางทะลุพ้ืนคอนกรี ต ผนังคอนกรี ต ซึ่ งเป็ นผนังทนไฟ เพื่อป้ องกันไฟ
และควันลามตามท่อ
ช่องว่างระหว่างท่อกับสลีฟ

การเลือกใช้วสั ดุและวิธีการติดตั้ง จะต้องเสนอเพื่อขออนุมตั ิก่อน
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(SPECIFICATION)

ระบบกันซึม (Waterproofing)
ในกรณี ที่ท่อผ่านโครงสร้างซึ่ งต้องมี ระบบป้ องกันการรั่วซึ ม กรรมวิธีการติดตั้งอุปกรณ์ น้ ัน ๆ
ต้องได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรที่ปรึ กษา ผูร้ ับจ้างต้องจัดหาปลอกร้อยท่อ วัสดุสาหรับอุด
ช่องว่าง (Caulking Compound) และแผ่นปิ ดกันซึมเพื่อป้ องกันการ รั่วซึม
งานขุดและถม (Excavating and Backfilling)
(1)

ผูร้ ั บ จ้า งจะต้อ งขุด ดิ น ให้ ได้ร ะดับ ตามข้อ ก าหนด เพื่ อ ท าการฝั งท่ อ หรื อ ก่ อ สร้ างท่ อ
ระบายน้ าและท าการถม พร้ อ มทั้ง ปรั บ ผิ วหน้าดิ น ให้ เรี ย บร้ อ ย ตลอดจนเตรี ยมการ
ป้ องกันอันตรายต่างๆ ซึ่ งอาจเกิดกับบุคคลและทรัพย์สิน โดยผูร้ ับจ้างต้องปฏิบตั ิตามกฎ
ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัยอย่างเคร่ งครั ด นอกจากนั้นผูร้ ั บจ้างจะต้องตรวจสอบ
ระดับความลึกต่าสุ ด ไม่ให้อยูต่ ่ากว่าระดับฐานราก หากพบว่าอยูต่ ่ากว่าฐานรากต้องแจ้ง
ให้วศิ วกรผูค้ วบคุมงานทราบทันทีเพื่อทาการแก้ไขหรื อออกแบบใหม่

(2)

การวางทรายรองรับท่ อ (Sand Bedding) การกลบ การถมและการบดอัด จะต้องเป็ นไป
ตามข้อกาหนดของงานทางด้านวิศวกรรมโยธา

งานระบบประปาและสุขาภิบาล
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1.5

(SPECIFICATION)

เครื่ องมือ
ผูร้ ับจ้างต้องมีเครื่ องมือเครื่ องใช้ เครื่ องผ่อนแรง ที่มีประสิ ทธิภาพ และความปลอดภัยสาหรับ
ใช้ในการปฏิบตั ิงาน เป็ นชนิดที่เหมาะสม อีกทั้งจานวนเพียงพอกับปริ มาณงาน เจ้าของโครงการมีสิทธิ
ที่จะขอให้ผรู ้ ับจ้างเปลี่ยนแปลง หรื อเพิม่ จานวนให้เหมาะสมกับการใช้งาน

1.6

ป้ าย และเครื่ องหมายของวัสดุ และอุปกรณ์
1)
2)

3)
4)
1.7

การขนส่งเครื่ องมือ วัสดุ และอุปกรณ์
1)
2)
3)

4)

1.8

ผูร้ ับจ้างจะต้องจัดหา หรื อจัดทาป้ ายชื่อเป็ นตัวหนังสื อ และเครื่ องหมายแสดงต่าง ๆ เพื่อแสดง
ชื่อ และขนาดของอุปกรณ์ และการใช้งาน โดยใช้ภาษาไทย และ/หรื อภาษาอังกฤษ
ป้ ายชื่อให้ทาด้วยแผ่นพลาสติกพื้นสี ดา แกะสลักตัวอักษรสี ขาวขนาดโตอย่างน้อย 1/2 นิ้ว และ
เคลือบพลาสติกอีกชั้นหนึ่ง ป้ ายต้องยึดติดให้มนั่ คงถาวร ป้ ายชื่อดังกล่าวจะต้องจัดหาให้กบั
อุปกรณ์ต่อไปนี้ คือ
แผงควบคุมไฟฟ้าทั้งหมด
เครื่ องจักร และอุปกรณ์ท้ งั หมด
สี ที่พน่ เป็ นตัวหนังสื อ และเครื่ องหมายให้ใช้สีสเปรย์กระป๋ อง โดยจะต้องจัดทาแบบสาหรับ
การพ่นสี
เพื่อให้วสั ดุ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดตั้งแล้วสามารถเป็ นได้อย่างชัดเจน ต้องแสดงเครื่ องหมาย
และอักษรย่อหรื อข้อความที่ส้ นั กระทัดรัดง่ายต่อการเข้าใจ

ผูร้ ับจ้างต้องรับผิดชอบในการขนส่งเครื่ องมือ วัสดุ และอุปกรณ์มายังสถานที่ติดตั้งรวมทั้งการ
ยกเข้าไปยังที่ติดตั้ง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็ นของผูร้ ับจ้างเองทั้งสิ้น
ผูร้ ับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสี ยหาย อันเกิดจากการขนส่ง วัสดุอุปกรณ์หรื อเครื่ องมือ
ต่าง ๆ มายังสถานที่ติดตั้ง
ผูร้ ับจ้างจะต้องจัดทากาหนดการในการนาวัสดุ และอุปกรณ์เข้ามายังหน้างาน และแจ้งให้ผู ้
ควบคุมงานทราบก่อนล่วงหน้า พร้อมทั้งจัดเตรี ยมสถานที่สาหรับเก็บรักษาวัสดุและอุปกรณ์
อย่างถูกต้องล่วงหน้า โดยประสานงานกับผูร้ ับจ้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวัสดุ และอุปกรณ์เข้าถึงยังหน้างาน ผูร้ ับจ้างจะต้องแจ้งให้ผคู ้ วบคุมงานทราบ เพื่อที่จะได้
ตรวจสอบวัสดุ และอุปกรณ์เหล่านั้นให้ถูกต้องตามที่ผอู ้ อกแบบได้อนุมตั ิไว้ก่อนที่จะนาวัสดุ
และอุปกรณ์เข้ามายังสถานที่เก็บรักษาต่อไป

การเก็บรักษา เครื่ องมือ วัสดุ และอุปกรณ์
1)

งานระบบประปาและสุขาภิบาล

ผูร้ ับจ้างเป็ นผูจ้ ดั หาสถานที่เก็บรักษาเครื่ องมือวัสดุ อุปกรณ์ ที่นามาใช้ในการติดตั้งภายใน
บริ เวณที่ก่อสร้างอาคารเอง เครื่ องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ดงั กล่าวจะยังคงเป็ นกรรมสิ ทธิ์ของผู ้
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2)

1.9

(SPECIFICATION)

รับจ้างทั้งหมด ซึ่งผูร้ ับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อการสูญหายเสื่ อมสภาพ หรื อถูกทาลายจนกว่า
จะได้ติดตั้งเสร็จสิ้นโดยสมบูรณ์ และส่งมอบงานแล้ว
หากจะเก็บรักษาวัสดุ และอุปกรณ์ภายในอาคารที่ก่อสร้างแล้ว จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
วิศวกรโครงการเสี ยก่อน ผูร้ ับจ้างจะต้องตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารในส่วน
ที่จะใช้ในการเก็บรักษาวัสดุ และอุปกรณ์ ในส่วนที่จะต้องขนวัสดุผา่ นเพื่อป้ องกันความ
เสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับโครงสร้างอาคาร

การตรวจสอบแบบ และข้อกาหนด
1)
2)
3)

ผูร้ ับจ้างต้องตรวจสอบแบบ และรายการข้อกาหนดต่าง ๆ จนแน่ใจว่าเข้าใจถึงข้อกาหนด และ
เงื่อนไขต่าง ๆ โดยชัดแจ้ง
ผูร้ ับจ้างต้องตรวจสอบรายละเอียดการติดตั้งจากแบบสถาปนิก และโครงสร้างพร้อมไปกับ
แบบทางวิศวกรรมสุขาภิบาล และไฟฟ้าก่อนดาเนินการติดตั้งเสมอ
เมื่อพบข้อขัดแย้งระหว่างแบบ และรายการหรื อข้อสงสัย หรื อข้อผิดพลาดเกี่ยวกับแบบ และ
รายการ ให้รีบแจ้งต่อผูค้ วบคุมงาน หรื อผูว้ า่ จ้างโดยฉับพลัน และการตีความในข้อความขัดแย้ง
ใด ๆ ให้ตีความไปในแนวทางที่ดีกว่า ถูกต้องกว่า ใช้วสั ดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพดีกว่า ครบถ้วน
กว่าทั้งสิ้น

1.10 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ ข้อกาหนด และวัสดุอุปกรณ์
1)

2)

3)

การเปลี่ยนแปลงแบบ ข้อกาหนด วัสดุและอุปกรณ์ที่ผิดไปจากข้อกาหนดและเงื่อนไขตาม
สัญญาด้วยความจาเป็ น หรื อความเหมาะสมก็ดี ผูร้ ับจ้างต้องแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรต่อ
เจ้าของโครงการ เพื่อขออนุมตั ิเป็ นเวลาอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดาเนินการจัดซื้อหรื อทาการ
ติดตั้ง
ในกรณี ที่ผลิตภัณฑ์ของผูร้ ับจ้าง
มีลกั ษณะสมบัติอนั เป็ นเหตุให้อปุ กรณ์ตามรายการที่
ผูอ้ อกแบบกาหนดไว้เกิดความไม่เหมาะสม
หรื อไม่ทางานโดยถูกต้องผูร้ ับจ้างจะต้องไม่
เพิกเฉยละเลยที่จะแจ้งขอความเห็นชอบจากผูอ้ อกแบบในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ถูกต้อง
โดยชี้แจงแสดงหลักฐานจากบริ ษทั ผูผ้ ลิต มิฉะนั้นผูร้ ับจ้างจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบต่อความ
เสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นแต่เพียงผูเ้ ดียว
ถ้างานส่วนหนึ่งส่วนใดที่ผรู ้ ับจ้างกาลังติดตั้งหรื อติดตั้งเสร็ จแล้วก็ดี
ผิดไปจากแบบและ
ข้อกาหนด หรื อใช้วสั ดุอุปกรณ์ไม่ตรงกับรายการที่กาหนดไว้ ผูว้ า่ จ้างมีสิทธิ์ในการสัง่ ให้ผรู ้ ับ
จ้างหยุดงานเป็ นการชัว่ คราว
และต้องทาการแก้ไขให้ถูกต้องทันที
แต่ความล่าช้าอัน
เนื่องมาจากเหตุดงั กล่าวผูร้ ับจ้างจะถือเป็ นเหตุขอยืดวันทาการออกไป หรื อกล่าวอ้างเป็ นข้อแก้
ตัวต่อการแล้วเสร็ จสมบูรณ์ของงานทั้งหมดไม่ได้

1.11 แบบใช้งาน (Shop Drawing)
งานระบบประปาและสุขาภิบาล
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ผูร้ ับจ้างจะต้องทาแบบใช้งาน แสดงรายละเอียดการติดตั้งของระบบต่างๆ ตามที่ได้ตรวจสอบ
จากสภาพสถานที่ติดตั้งตามความเป็ นจริ ง และจากการปรึ กษาร่ วมกับผูร้ ับจ้างระบบงานอื่นแล้ว เป็ น
แบบอัตราส่วน 1:100 และถ้าจาเป็ นให้ขยายภาพตัดเป็ น 1:25 หรื อ 1:50 ให้แก่ผวู ้ า่ จ้างพิจารณาอนุมตั ิ
อย่างน้อย 5 ชุด แบบใช้งานนี้จะต้องส่งไปขอความเห็นชอบจากวิศวกรผูค้ วบคุมงานก่อนดาเนินการ
ติดตั้งในเวลาอันสมควร แต่จะไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
1.12 แบบสร้างจริ ง (AS-Built Drawings)
1)

2)

3)

ในระหว่างดาเนินการติดตั้ง ผูร้ ับจ้างจะต้องทาแผนผัง และแบบตามที่สร้างจริ ง แสดงตาแหน่ง
ของอุปกรณ์และการติดตั้งอุปกรณ์ตามที่เป็ นจริ ง รวมทั้งการแก้ไขอื่น ๆ ที่ปรากฏในงาน
ระหว่างการติดตั้ง
แบบสร้างจริ งนี้ วิศวกรผูค้ วบคุมการติดตั้ง จะต้องลงนามรับรองความถูกต้องและส่งมอบ
ให้แก่ผวู ้ า่ จ้าง 4 ชุด ในวันส่งมอบงาน แบบนี้ประกอบด้วยแบบต้นฉบับในกระดาษไขสามารถ
พิมพ์ได้ 1 ชุด และแบบพิมพ์เขียวอีก 4 ชุด มีขนาด และมาตราส่วนเดียวกันกับของผูอ้ อกแบบ
หรื อใช้งาน
ส่งแบบสร้างจริ งเป็ นแบบข้อมูล AutoCad บันทึกลง CD-ROM จานวน 2 ชุด

1.13 ความรับผิดชอบ ต่อวัสดุอุปกรณ์เดิมของอาคาร
การรื้ อถอนวัสดุ และอุปกรณ์ที่ตอ้ งใช้งานชัว่ คราว และกระทาให้อยูใ่ นสภาพดีเช่นเดิม
ภายหลังจากส่งมอบงานแล้ว ก็ยงั คงอยูใ่ นความรับผิดชอบของผูร้ ับจ้างเช่นกัน
1.14 ความรับผิดชอบ ณ สถานที่ติดตั้ง
1)
2)
3)
4)
5)

งานระบบประปาและสุขาภิบาล

ผูร้ ับจ้างต้องระมัดระวังความปลอดภัย รวมทั้งอัคคีภยั เกี่ยวกับทรัพย์สินทั้งปวง และบุคคลร่ วม
ปฏิบตั ิงาน
ผูร้ ับจ้างต้องรับผิดชอบเต็มที่เกี่ยวกับเหตุเสี ยหายต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิงานการ
ติดตั้งและทดลองเดินเครื่ อง
ผูร้ ับจ้างต้องดูแลสถานที่ปฏิบตั ิงานที่พกั ชัว่ คราว ที่เก็บของต่าง ๆ ให้สะอาดเรี ยบร้อย และอยู่
ในสภาพปลอดภัยตลอดเวลา
ผูร้ ับจ้างต้องพยายามทางานให้เงียบ และสัน่ สะเทือนน้อยที่สุดเท่าที่จะสามารถทาได้ เพื่อมิให้
เกิดความเดือดร้อน และมีผลกระทบกระเทือนต่อคน หรื องานอื่น ๆ ที่อยูใ่ กล้สถานที่ติดตั้ง
ผูร้ ับจ้างได้ทาการติดตั้งสมบูรณ์แล้ว ผูร้ ับจ้างต้องขนย้ายเครื่ องมือ เครื่ องใช้ตลอดจนรื้ อถอน
อาคารชัว่ คราว ซึ่งผูร้ ับจ้างได้ปลูกสร้างขึ้นสาหรับงานนี้ ออกไปให้พน้ จากสถานที่โดยสิ้นเชิง
สิ่ งใดที่จะต้องส่งคืนให้แก่ผวู ้ า่ จ้างก็ตอ้ งจัดการส่งให้เรี ยบร้อยเสร็จสิ้นไปก่อนที่จะส่งมอบงาน
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6)

ผูร้ ับจ้างจะต้องจัดให้มีช่องทางเข้าถึงเครื่ องจักร
สะดวกแก่การขนส่ง และการซ่อมบารุ งรักษา

(SPECIFICATION)

และอุปกรณ์โดยมีขนาดที่เหมาะสมเพื่อให้

1.15 การประสานงาน
ผูร้ ับจ้างจะต้องให้ความสาคัญเกี่ยวกับการประสานงานอย่างจริ งจัง โดยจะต้องปรึ กษาและ
ประสานงานอยางใกล้ชิดกับการติดตั้งระบบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผูร้ ับจ้างรายอื่น ๆ เช่นผูร้ ับจ้างงาน
โครงสร้างอาคาร, ผูร้ ับจ้างงานระบบไฟฟ้า, ผูร้ ับจ้างงานระบบสุขาภิบาล, ผูร้ ับจ้างงานตกแต่งภายใน
เป็ นต้น อยูเ่ สมอเพื่อลดปั ญหาการขัดแย้งกับผูว้ า่ จ้างระบบงานอื่น ๆ และเพื่อทาให้งานดาเนินไปได้
โดยสะดวกราบรื่ น
1.16 การรายงานผล และความคืบหน้าของงาน
1)

2)

ผูร้ ับจ้างจะต้องส่งรายงานสรุ ปผลความคืบหน้าของการปฏิบตั ิงานติดตั้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
จานวน 4 ชุด ให้แก่ผวู ้ า่ จ้างโดยสม่าเสมอเป็ นรายอาทิตย์ และสิ้นสุดลงเมื่อส่งมอบงานให้แก่
ผูว้ า่ จ้างเรี ยบร้อยแล้ว
รายงานดังกล่าวในข้อ 1. จะต้องเริ่ มทาตั้งแต่เมื่อเริ่ มมีการปฏิบตั ิงานที่หน้างานและสิ้นสุดลง
เมื่อมอบงานให้แก่ผวู ้ า่ จ้างเรี ยบร้อยแล้ว

1.17 การทดสอบเดินเครื่ อง และระบบ
1)

2)

3)
4)

ผูร้ ับจ้างจะต้องทาตารางแผนงานแสดงกาหนดการทดสอบเครื่ อง และอุปกรณ์ต่าง ๆ เสนอต่อผู ้
ว่าจ้าง รวมทั้งจะต้องจัดเตรี ยมเอกสารข้อแนะนาจากผูผ้ ลิตในการทดสอบเครื่ องเสนอต่อผู ้
ว่าจ้าง จานวน 2 ชุด
ผูร้ ับจ้างจะต้องทาการทดสอบเครื่ องและอุปกรณ์การใช้งานทั้งระบบตามหลักวิชาการ เพื่อ
แสดงให้เห็นว่างานที่ทาถูกต้องตามแบบและรายการที่กาหนดทุกประการ โดยมีผแู ้ ทนของผู ้
ว่าจ้างร่ วมในการทดสอบด้วย และผูร้ ับจ้างจะต้องเป็ นผูเ้ สี ยค่าใช้จ่ายในการนี้ท้ งั สิ้น
อุปกรณ์ และเครื่ องมือที่ใช้ในการทดสอบ ผูร้ ับจ้างจะต้องเป็ นผูจ้ ดั หามาทั้งหมด
การทดสอบเครื่ องและระบบต่าง ๆ ให้เป็ นไปตามกฎของการไฟฟ้าและหน่วยราชการที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.18 การฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่รักษาเครื่ อง
ผูร้ บั จ้างจะต้องจัดการฝึ กอบรมเจ้าหน้าทีค่ วบคุมเครื่อง
และรักษาเครื่องของผูว้ า่ จ้างให้มคี วามรู ้
ความสามารถในการใช้งาน และการบารุ งรักษาก่อนส่งมอบงาน
งานระบบประปาและสุขาภิบาล

๗-12

รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างงานระบบ

(SPECIFICATION)

1.19 หนังสื อคู่มือการใช้ และบารุ งรักษาเครื่ อง และอุปกรณ์
1)

2)
3)

ผูร้ ับจ้างต้องจัดทารายละเอียดของอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วยวิธีใช้
และระยะเวลาของการ
บารุ งรักษา รายการอะไหล่ และอื่น ๆ เป็ นภาษาไทย และ/หรื อภาษาอังกฤษ สาหรับเครื่ องและ
อุปกรณ์ทุกชิ้นที่ผรู ้ ับจ้างนามาใช้จานวน 4 ชุด มอบให้แก่ผวู ้ า่ จ้างในวันส่งมอบงาน
หนังสื อคู่มือทั้งหมดผูร้ ับจ้างต้องส่งร่ างเสนอผูว้ า่ จ้าง 1 ชุด เพื่อตรวจสอบและอนุมตั ิก่อนการ
ส่งมอบฉบับจริ ง
บทความโฆษณาของผูผ้ ลิตหรื อแคตตาล็อค ไม่ถือว่าเป็ นหนังสื อคูม่ ือการใช้ และบารุ งรักษา

1.20 การรับประกัน
1)
2)

3)
4)

ผูร้ ับจ้างต้องรับประกันคุณภาพ ของเครื่ องภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่เครื่ องติดตั้งแล้ว
เสร็ จ และลงนามในเอกสารรับมอบงานแล้ว
ภายในช่วงเวลาดังกล่าวหากเครื่ องวัสดุ และอุปกรณ์เสี ย หรื อเสื่ อมคุณภาพ อันเนื่องจาก
โรงงานผลิต ผูร้ ับจ้างต้องดาเนินการเปลี่ยน หรื อแก้ไขซ่อมแซมให้อยูใ่ นสภาพดีเช่นเดิมโดย
ไม่ชกั ช้า และรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ผูร้ ับจ้างต้องรับประกันเปลี่ยน และ/หรื อ แก้ไขวัสดุ อุปกรณ์ และงานตามข้อกาหนดรวมทั้ง
ข้อผิดพลาด ซึ่งผูว้ า่ จ้างตรวจพบไม่วา่ ก่อนหรื อหลังจากการตรวจรับงาน
ผูร้ ับจ้างต้องรับประกันอุปกรณ์ของระบบต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้น ทาการแก้ไขที่ไม่ถูกต้อง
เปลี่ยนวัสดุและอุปกรณ์ที่เสี ยหายหรื อเสื่ อมคุณภาพ รวมทั้งการบริ การรายเดือน และในกรณี
ฉุกเฉิ นภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันส่งมอบงาน หากผูร้ ับจ้างไม่แก้ไข และดาเนินการให้
เสร็ จเรี ยบร้อย ผูว้ า่ จ้างสงวนสิ ทธิ์ที่จะดาเนินการเองแล้วคิดค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากผูร้ ับจ้าง

1.21 การบริ การ
1)

2)
3)

งานระบบประปาและสุขาภิบาล

ผูร้ ับจ้างต้องจัดเตรี ยมช่างผูช้ านาญงานในแต่ละระบบไว้สาหรับการตรวจซ่อมแซม
และ
บารุ งรักษาเครื่ อง และอุปกรณ์ให้อยูใ่ นสภาพที่ใช้งานได้ดีเป็ นประจาทุกเดือน ภายใน
ระยะเวลา 2 ปี รวมอย่างน้อย 12 ครั้ง
ผูร้ ับจ้างต้องจัดทารายการผลการตรวจสอบอุปกรณ์ทุกชิ้น และการบารุ งรักษาทุกครั้งเสนอต่อ
ผูว้ า่ จ้างภายใน 7 วัน นับจากวันที่บริ การ
ในกรณี ผวู ้ า่ จ้างมีความจาเป็ นต้องใช้บริ การฉุกเฉิ น นอกเวลาทางานปกติ ผูร้ ับจ้างต้องรับจัดทา
โดยไม่ชกั ช้า
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1.22 การส่งมอบงาน
1)
2)

3)

4)

งานระบบประปาและสุขาภิบาล

ผูร้ ับจ้างต้องเปิ ดเครื่ อง และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยูใ่ นสภาพที่ใช้งานเต็มที่ หรื อพร้อมที่จะใช้งาน
ได้เต็มที่ เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง ติดต่อกันหรื อจนเป็ นที่พอใจของผูว้ า่ จ้าง
ผูร้ ับจ้างต้องการทดสอบเครื่ อง วัสดุ และอุปกรณ์ตามที่ผวู ้ า่ จ้างจะกาหนดให้ทดสอบ จนกว่าจะ
ได้ผลเป็ นที่พอใจ และเป็ นที่แน่ใจของผูว้ า่ จ้างว่าเครื่ องวัสดุ และอุปกรณ์เหล่านั้นสามารถ
ทางานได้ดี ถูกต้องตามข้อกาหนดทุกประการ
รายการส่งของต่าง ๆ ต่อไปนี้ที่ผรู ้ ับจ้างจะต้องส่งมอบให้แก่ผวู ้ า่ จ้าง ในวันส่งมอบงานถือเป็ น
ส่วนหนึ่งของการตรวจรับมอบงานด้วยคือ
แบบสร้างจริ ง
หนังสื อคู่มือการใช้และบารุ งรักษาเครื่ องและอุปกรณ์
เครื่ องมือพิเศษสาหรับใช้ในการปรับแต่ง ซ่อมบารุ งเครื่ องจักรและอุปกรณ์ ซึ่งโรงงาน
ผูผ้ ลิตส่งมาให้ดว้ ย
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการทดสอบเครื่ องและตรวจรับมอบงานอยูใ่ นความรับผิดชอบของผู ้
รับจ้างทั้งสิ้น

๗-14

รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างงานระบบ

(SPECIFICATION)

ระบบประปา และสุ ขาภิบาล
2. ระบบนา้ ประปา ท่ อนา้ และการติดตั้ง
2.1

ความต้องการทัว่ ไป
1)
2)

2.2

ท่อน้ าและอุปกรณ์ที่ใช้เป็ นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ภายใต้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
หรื อ มอก. และได้รับใบรับรองจาก มอก. ด้วย
ท่อน้ าและอุปกรณ์ที่นาเข้าจากต่างประเทศ จะต้องได้รับการรับรองจากมาตรฐาน BS Standard
หรื อ ASTM Standard หรื อ JIS Standard

วัสดุและโครงสร้าง
1)

2)

3)

4)

งานระบบประปาและสุขาภิบาล

ท่อน้ าประปา
1.
ท่อเมนประปาในแนวดิ่ง (Up Feed & Down Feed) ให้ใช้ท่อเหล็กชุบสังกะสี (Hot Dip
Galvanized Schedule 40) ตามมาตรฐาน ASTM A-53 และต้องมีวาล์วระบายน้ าทิ้ง
ขนาด 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) ประกอบด้วยที่จุดต่าสุดของท่อเมนนั้น ๆ
2.
ท่อภายในอาคาร (ท่อน้ าเย็น) ให้ใช้ท่อ PE-Lined or PVC –Lined Steel Pipe ตาม
มาตรฐาน BS 1387-1985 Class M
3.
ท่อภายนอกอาคารให้ใช้ท่อ HDPE ตามมาตรฐาน ASTM D-2239 และ มาตรฐาน มอก.
982-2533 ขนาดมาตรฐาน PN 10
ท่อน้ าดื่ม
ท่อน้ าดื่มภายในอาคาร ให้ใช้ท่อ Stainless Steel ตามมาตรฐาน ASTM A312, ANSIB3619 และ มอก. 1006-2533 TYPE 316
ท่อส้วมและท่อน้ าทิ้ง
1.
ท่อระบายน้ าทิ้งจากสุขภัณฑ์ให้ใช้ท่อเหล็กหล่อ Class Extra Heavy ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ มอก. 533-2530 ต่อด้วยปลอกรัด พร้อมสลักและสกรู ทาด้วย
เหล็กกล้าไร้สนิม
2.
ท่อที่ฝังดิน ให้ใช้ท่อ High - Density Polyethylene (HDPE) ตามมาตรฐาน ASTM D2239 และมาตรฐาน มอก. 982-2533 ขนาดมาตรฐาน PN 6.3
ท่อระบายอากาศ
1.
ท่อโดยทัว่ ไปในห้องน้ า และท่อในแนวดิ่ง ให้ใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสี ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ มอก. 277-2532 (Galvanized Steel Pipe Class B)
2.
ท่อที่ฝังดิน ให้ใช้ท่อ High - Density Polyethylene (HDPE) ตามมาตรฐาน ASTM D2239 และมาตรฐาน มอก. 982-2533 ขนาดมาตรฐาน PN 6.3
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5)

6)

7)

8)
9)

(SPECIFICATION)

ท่อระบายน้ าฝน
1.
ท่อน้ าฝนภายในอาคารให้ใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสี (Galvanized Steel Pipe Class B) ตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ มอก. 277-2532
2.
ท่อระบายน้ าฝนรอบอาคารที่ฝังดินก่อนเข้าบ่อพักน้ าฝน ให้ใช้ท่อ High – Density
Polyethylene (HDPE) ตามมาตรฐาน ASTM D-2239 และมาตรฐาน มอก. 982-2533
ขนาดมาตรฐาน PN 6.3
ท่อระบายน้ ารอบบริ เวณ
ให้ใช้ท่อระบายน้ าคอนกรี ตเสริ มเหล็กชนิดปากลิ้นรางตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมที่ มอก. 128-2528 ชั้นที่ 3
ท่อระบายน้ าเสี ยรอบบริ เวณ
ท่อระบายน้ าเสี ยที่ติดตั้งภายนอกอาคาร และต่ออยูร่ ะหว่างบ่อบาบัดน้ าเสี ยเบื้องต้น ให้
ใช้เป็ นท่อ High Density Polyethylene (HDPE) ขนาดตามมาตรฐาน ASTM D-2239 และ
มาตรฐาน มอก. 982-2533 PN 6.3
ท่อระบายน้ าทิ้งจากครัว (Kitchen Waste Pipe)
ให้ใช้มาตรฐานเดียวกันกับท่อน้ าทิ้ง
ท่อน้ าร้อน
ใ ห้ ใ ช้ ท่ อ PPR-80 แ บ บ Fiber composite pipe SDR 6 (PN 20)
Durable class ทนอุณหภูมิได้ 95 oC ผลิตตามมาตรฐาน DIN 8077/78 และ ISO 15874
การต่อท่อให้ใช้วธิ ีเชื่อม หรื อขันเกลียวตามมาตรฐานผูผ้ ลิต
ท่ อน้ าร้ อ นขนาด Ø ไม่ เกิ น 1½” ให้หุ้ ม ด้วยฉนวน Fiber glass ที่ มี อ ลูมิ เนี ยมฟอยด์
ชนิ ดทนไฟปิ ดอยู่ผิวนอก ฉนวนให้ใช้ชนิ ดที่ มีความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 3.5 ปอนด์/
ลบ.ม. หรื อหุ ้มด้วยฉนวนยาง Closed cell Foam electrometric ขนาดความหนาฉนวน
ให้เลือกใช้ดงั นี้
ขนาดท่อ
ความหนาฉนวน (นิ้ว)
ฉนวน Fiber Glass
ฉนวนยาง
ไม่เกิน Ø ½”
1½”
1”
ตั้งแต่ 2” ขึ้นไป
2”
1½”

ท่อน้ าร้อนส่วนที่ฝังผนังให้ใช้ฉนวนยางหนาไม่นอ้ ยกว่า 3/8”
ท่อหุม้ ฉนวนส่วนที่เดินอยูภ่ ายนอกอาคารให้หุม้ ด้วยแผ่นอลูมิเนียมหนาไม่นอ้ ยกว่า 0.6
มม.
งานระบบประปาและสุขาภิบาล
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10)

(SPECIFICATION)

ท่อน้ าอ่อน
ใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสี ช้ นั คุณภาพ 2 ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 277-2521

11)

ข้อต่อท่อเหล็กอาบสังกะสี
สาหรับท่อขนาด 80 มิลลิเมตร (3 นิ้ว) หรื อเล็กกว่า ให้ใช้เหล็กอาบสังกะสี ชนิดเหนียว
ต่อด้วยเกลียวตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ มอก. 249-2520 การต่อท่อเหล็กอาบ
สังกะสี ให้ใช้เทปพันเกลียวสาหรับการต่อท่อเหล็กอาบสังกะสี สาหรับท่อขนาดตั้งแต่ 100
มิลลิเมตร (4 นิ้ว) ขึ้นไป ให้ต่อด้วยหน้าแปลน หรื อต่อเชื่อมในกรณี ท่อระบายน้ าฝน

12)

ข้อต่อท่อ HDPE
1.
การเชื่อมท่อพีอีตอ้ งเป็ นแบบ Butt Fusion Welding หรื อการเชื่อมแบบหน้าจาน โดยใช้
Stub end และ Backing Ring ให้เป็ นไปตามการออกแบบของผูผ้ ลิต
2.
การต่อเชื่อมแบบ Butt-Fusion Melt Flow Index ของวัสดุที่ใช้ทาท่อและอุปกรณ์ที่นามา
ต่อจะต้องมีค่าต่างกันไม่เกิน 0.5
3.
ความหนาและการเจาะรู Backing Ring ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในมาตรฐาน ISO 13
ข้อต่อท่อ PE-Lined or PVC –Lined Steel Pipe
การต่อท่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานและคาแนะนาจากผูผ้ ลิต
ข้อต่อท่อเหล็กหล่อ
ข้อต่อท่อเหล็กหล่อชนิดปลอกรัดจะมีปลายเรี ยบทั้ง 2 ด้าน ใช้การต่อด้วยปลอกยาง
Neoprene ที่เป็ นยางสังเคราะห์ ผลิตตามมาตรฐาน ASTM D-15 ปลอกรัดที่มีสลักและสกรู ทา
ด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel) เกรด 304 การทดสอบคุณสมบัติยาง Neoprene จะต้อง
เป็ นไปตามมาตรฐาน ASTM D 15
การต่อท่ อเหล็กหล่อซึ่ งใช้เป็ นท่อโสโครกให้ใช้ขอ้ ต่อเหล็กแบบปากระฆังชนิ ดหนา
(Extra Heavy Weight Cast Iron Bell and Spigot Fittings) การต่อข้อต่อแบบนี้ทาได้โดย
การสอดปลายด้ า น Spigot เข้า ไปในปากระฆั ง จนสุ ด จากนั้ นก็ ใ ช้ เครื่ องมื อ อัด
(Caulking Tool) ประเก็นเส้นปอ (Oakum) เข้าไปโดยรอบแล้ว จึ งทาการเทตะกัว่
หลอมเหลวเข้าไปจนเต็ม การต่อข้อต่อแบบปากระฆัง ต้องอาศัยความชานาญมากกว่า
การต่อด้วยเกลียว

13)
14)

15) ระบบน้ าใช้ (Water Supply System)
งานระบบประปาและสุขาภิบาล
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(1)

(SPECIFICATION)

วาล์วลูกลอย (Float Valve)
ส าหรั บ ควบคุ ม 2 ระดับ วาล์ ว เป็ นแบบ Hydraulically Opened Globe Type
Main Valve และมี Modulating Type Float Pilot รั ก ษาระดั บ น้ าโดยการเปิ ด
วาล์วและปิ ดวาล์วตามระดับที่ต้ งั เอาไว้ล่วงหน้า ตัววาล์วทาด้วยเหล็กหล่อ Seat
และ Stem ทาด้วยสเตนเลสสตี ล Disc ทาด้วยโปลี ยูรีเทน ไดอะแฟรมทาด้วย
Reinforced Synthetic Rubber ไพลอทวาล์วทาด้วยทองเหลือง ลูกลอยทาด้วยส
เตนเลสสตีล
ใช้กบั
ข้อต่อ
อุณหภูมิใช้งาน

(2)

:
:
:

ถังน้ าใต้ดิน
แบบหน้าจาน ANSI 125
น้ าเย็นธรรมดา (ราว 28 องศาเซลเซียส)

สวิทซ์ควบคุมระดับน้ า (Liquid Level Control)
เป็ นสวิทซ์ แบบใช้อีเลคโทรด Electrode Holder แบบหน้าแปลน มี Induction
Relay ใช้สาหรั บ ควบคุ ม การท างานของเครื่ องสู บ น้ าเข้าถัง อี เลคโทรดเป็ น
แบบสเตนเลสสตีล หุม้ ด้วย Plastic Shield Relay มีอยู่ 2 แบบ ดังนี้
(ก)

แบบ 3 อีเลคโทรด ใช้กบั ถังเก็บน้ าใต้ดิน มีการทางาน ดังนี้
- จะสั่งตัด ไฟออกจากเครื่ อ งสู บ น้ า เมื่ อ ระดับ น้ าในถังลดลงต่ าสุ ด
(Low Water Level)
- ต่อไฟให้เครื่ องสู บน้ าทางาน เมื่อระดับน้ าในถังสู งขึ้นถึงระดับที่ต้ งั
ไว้
- ถ้าระดับน้ าสู งขึ้นจนเกื อบถึง หรื อถึงระดับท่ อน้ าล้น (High Water
Level) จะส่งสัญญาณเสี ยง Alarm ให้ทางาน

(ข) เป็ นแบบ 5 อีเลคโทรด ใช้กบั ถังเก็บน้ าบนหลังคา มีการทางาน ดังนี้
- สัง่ ตัดไฟ, หยุดเครื่ องสูบน้ า CWP-1 หรื อ CWP-2 เมื่อระดับน้ าสูงถึง
กาหนด
- เดินเครื่ องสู บน้ าเมื่อระดับน้ าลดต่าลงถึงจุดต่าสุดที่กาหนดไว้ (Low
Water Level)
- สั่งต่อไฟให้เครื่ องสู บน้ าทั้งสองเดิ นเสริ มกันเมื่อระดับน้ าใช้ลดลง
ถึงระดับน้ าสารองสาหรับดับเพลิง

งานระบบประปาและสุขาภิบาล

๗-18

รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างงานระบบ

(SPECIFICATION)

- ถ้าระดับน้ าใช้ในถังสู งเกือบถึงหรื อถึงระดับท่อน้ าล้น จะมีสัญญาณ
เตือนที่แผงควบคุมชั้นล่าง (High Water Level Alarm)
- ถ้าระดับน้ าใช้ในถังลดลงไปต่ ากว่านี้ อีก จะมีสัญญาณเตือน แสดง
ว่าเครื่ องสูบน้ าขัดข้อง
(3)

16)

มิเตอร์น้ าประปา
เป็ นมิ เตอร์ แ บบ Horizontal หรื อ Vertical Magnetic Drive ตามที่ แ สดงไว้ใ น
แบบ ส าหรั บ วัด ปริ ม าณน้ าประปา ตัวเรื อนทาด้วยเหล็กหล่อ มี ต ัวเลขวัด น้ า
(Totalizer) อ่านได้ละเอียดเป็ นหน่วยลูกบาศก์เมตร/ชัว่ โมง และมีตวั เลขอ่านได้
ละเอียดเป็ นหน่วยลิตร/ชัว่ โมง มีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 5% ได้รับการรับรอง
การผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 1021

ท่อระบายน้ ารอบโครงการ
-

-

17)

ให้ใช้ท่อคอนกรี ตเสริ มเหล็กชนิดปากลิ้นราง ตามมาตรฐาน มอก. 128-2528 ชั้น
ที่ 2 หรื อท่อซีเมนต์ใยหิ น ตามมาตรฐาน มอก. 106-2517
บ่อพักสาหรับท่อระบายน้ าฝน จะต้องสร้างด้วยคอนกรี ตเสริ มเหล็กพร้อมฝาปิ ด
ชนิ ดคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หรื อฝาตะแกรงเหล็กตามที่ แสดงไว้แบบ จะต้องทา
การก่ อ สร้ า งบ่ อ พั ก ตามต าแหน่ งที่ ร ะบุ ไ ว้ใ นแบบ และตรงจุ ด ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงทิศทาง หรื อบรรจบของท่อ
รางระบายน้ าเพื่อจะรวบรวมน้ าฝนไปสู่ บ่อพัก ทาด้วยคอนกรี ตเสริ มเหล็ก มีฝา
ปิ ดทาด้วยคอนกรี ตเสริ มเหล็ก หรื อตะแกรงเหล็กตามที่ระบุไว้ในแบบ
ติดตั้งบ่อดักขยะ หรื อบ่อตรวจคุณภาพน้ า เพื่อรับน้ าที่มาจากพื้นที่ก่อนต่อเข้ากับ
บ่อพักระบายน้ าสาธารณะ แม้วา่ จะมิได้ระบุไว้ในแบบก็ตาม บ่อดักขยะหรื อบ่อ
ตรวจเป็ นคสล. ถ้าไม่ได้ระบุไว้ในแบบให้ใช้ขนาดภายใน 1.80 x 0.80 มีฝาเป็ น
ตะแกรงเหล็ก ภายในบ่อจะมีตะแกรงดักขยะทาด้วยเหล็กแบนขนาด 25 x 6 มม.
ติดภายในบ่อเป็ นมุมไม่น้อยกว่า 60 องศา กับแนวระดับ ตะแกรงเหล็กต้องทา
ด้วย Coal-Tar Epoxy อย่างน้อย 2 ชั้น

ท่อระบายน้ าของสวน
ท่อระบายน้ าใต้ดินของสวนหรื อสนามหญ้าให้ใช้ท่อ Flexible Permeable Hose ตัวท่อ
เป็ นแกนเหล็กผสมคาร์บอน เคลือบด้วยวัสดุกนั สนิมและพลาสติกพีวซี ี ตัวท่อจะหุม้ ห่ อ
ด้วยเส้นใยสังเคราะห์ที่เคลือบด้วยพีวีซีสลับกับผ้ากรอง การต่อท่อให้ใช้วิธีมดั เส้นใย

งานระบบประปาและสุขาภิบาล
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18)

(SPECIFICATION)

สังเคราะห์ที่อยูป่ ลายท่อเข้าด้วยกันให้แน่น หรื อใช้ลวดเหล็กชุบสังกะสี รัดให้แน่น แล้ว
กลบบริ เวณข้อต่อโดยรอบด้วยหิ นเบอร์ 2
ท่อรวบรวมน้ าเสี ย (Wastewater Pipe)
ให้ ใ ช้ ท่ อ HDPE (High Density Polyethylene Pipe) ตามมาตรฐาน DIN 8074, 8075
Class PN6 และให้ใช้ท่อ HDPE (High Density Polyethylene Pipe) ตามมาตรฐาน DIN
8074, 8075 Class PN10 สาหรับท่อส่ วนฝั งดิ นลอดถนน ถ้าต่อแบบหน้าแปลน, น๊อต,
สกรู , แหวน จะต้องทาด้วย Stainless Steel

19)

ข้อต่อท่อเหล็กอาบสังกะสี
ให้ใช้ชนิ ดเหล็กอบเหนี ยว (Malleable Iron) ต่อด้วยเกลียวตามาตรฐาน มอก. 249-2520
การต่อท่อเหล็กเหนี ยวอาบสังกะสี ให้ใช้เทปพันเกลียว สาหรับการต่อท่อเหล็กเหนี ยว
อาบสังกะสี สาหรับท่อขนาด 3" และใหญ่กว่าให้ต่อโดยใช้หน้าแปลน (Flange) ขนาด
150 ปอนด์

20)

ข้อต่อท่อพีวซี ี
ให้ใช้อุปกรณ์ พีวซี ี สาหรับท่อระบายน้ า หรื อท่อรับความดัน สาหรับการต่อท่อแบบใช้
น้ ายาประสาน (Solvent Cement) ให้ใช้น้ ายาของบริ ษทั ผูผ้ ลิตเท่านั้น และให้ปฏิบตั ิตาม
ข้อแนะนาของผูผ้ ลิตอย่างเคร่ งครัด

21)

ข้อต่อท่อพีพีอาร์ (PPR)
ให้ใช้อุปกรณ์พีพีอาร์ ต่อแบบเชื่อม (Welding Socket) หรื อขันเกลียวตามมาตรฐานของ
ผูผ้ ลิต

22)

งานระบบประปาและสุขาภิบาล

ท่อคอนกรี ตเสริ มเหล็ก
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การต่อท่ อคอนกรี ตเสริ มเหล็ก จะต้องสวมท่ อให้แนบสนิ ท อัดซิ เมนต์โดยรอบและ
ตลอดความยาวของท่อที่เหลื่อมกัน แล้วพอกด้วยซิเมนต์ผสมทรายละเอียดในอัตราส่วน
1:2 ผสมน้ าพอประมาณ โดยรอบบริ เวณรอยต่อ ขนาดของรอยต่อกว้าง 10 ซม. และ
หนา 5 ซม.
23)

ข้อต่อซิเมนต์ใยหิ น
ให้ใช้เป็ นแบบแหวนยาง การต่อท่อซิ เมนต์ใยหิ น จะต้องต่อโดยใส่ แหวนยางในร่ องใน
ข้อต่อแล้วทาแหวนยาง และปลายท่อด้วยน้ ายาหล่อลื่นท่อของบริ ษทั ผูผ้ ลิตเสี ยก่อน จึง
สวมข้อต่อเข้า

24)

ข้อต่อท่อ HDPE
ให้ใช้เป็ นแบบเชื่ อ มโดยใช้ค วามร้ อ น (Butt Fusion Welding) หรื อเชื่ อ มหน้าแปลน
(Stub End W/Backing) การต่อท่ อ HDPE แบบเชื่ อมโดยใช้ความร้อนหลอมท่ อ (Butt
Fusion Welding) ให้กระทาโดยปากปลายทั้งสองท่ อที่ เชื่ อมเข้าด้วยกัน ให้เรี ยบ และ
สะอาดเสี ยก่อน จึงวางแผ่นความร้อนที่มีอุณหภูมิถึง 200oC แล้วอัดท่อทั้งสองให้ติดกับ
แผ่น ความร้ อ นจนท่ อ เริ่ ม หลวมตัว จึ งน าแผ่น ความร้ อ นออก แล้วอัด ท่ อทั้งสองเข้า
ด้วยกันด้วยความดันเดียวกันกับชิ้นความดันของท่อ
การต่อท่อแบบหน้าแปลน ให้สวมวงแหวนหน้าแปลน (Backing Ring) จากนั้นจึงเชื่อม
หน้าแปลน (Stub End) เข้ากับท่อ

25)

อุปกรณ์ประกอบท่อ (Pipe Fittings)
อุปกรณ์ ประกอบของท่อโสโครก ท่อน้ าทิ้ ง และท่อระบายน้ า จะต้องเป็ นข้อต่อชนิ ด
ระบายน้ า (Drainage Pattern) งอโค้งต่อเนื่ อง (Smooth Curve) และมีรัศมีความโค้งยาว
(Long Radius) ห้ามใช้ขอ้ ต่อ Tee หรื อ 90o Elbow โดยเด็ดขาด ท่อเปลี่ยนขนาดให้ใช้ขอ้
ลด (Reducer) หรื อ ข้อขยาย (Increaser) เท่านั้น ท่อเปลี่ยนทิ ศทางให้ใช้ขอ้ ต่อแบบ Y,
T-Y ข้อ โค้ง รั ศ มี ย าว ¼, 1/8 แบบ Sanitary Tee อาจจะน ามาใช้ กั บ ท่ อ ในแนวดิ่ ง
(Vertical Stack) ในกรณี ที่จาเป็ น

26)
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การต่อท่อ (Joints in Piping)
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27)

(SPECIFICATION)

(1)

การต่อท่อแบบเกลียว
ต้องทาความสะอาดปลายท่อก่อนทาเกลียว และหลังจากทาเกลียวแล้วให้ปัดเอา
เศษขลุยโลหะออกให้หมด การต่อท่อแบบเกลียวให้ใช้น้ ายาทาท่อลงบนเกลียว
ของท่อ (เกลียวตัวผูห้ รื อเกลียวนอก) เท่านั้น

(2)

การต่อท่อพีวซี ี
ต่อโดยใช้ขอ้ ต่อพีวซี ีเชื่อมประสานด้วยน้ ายาเชื่อมท่อ(Solvent Cement)

การรองรับท่อ (Pipe Support)
ผูร้ ั บ จ้าง จะต้อ งท าการยึด และรองรั บ ท่ อ ด้ว ยความประณี ต ท่ อ ที่ เดิ น ในแนวนอน
(Horizontal) ซึ่ งอยูใ่ นทิ ศทางขนานกันหลายๆ ท่อ กาหนดให้รองรับด้วยที่แขวนท่อ
แบบ Trapeze Hanger เท่ าที่ จะทาได้ (ใช้กับท่ อในลักษณะที่ ไม่ตอ้ งการค่าความลาด
เอี ยง หรื อความลาดเอี ยงเท่ ากัน ) ท่ อที่ เดิ น เดี่ ยว (Single-Run) ให้ใช้ที่แ ขวนแบบท่ อ
Clevis ท่อที่ เดินในแนวดิ่ง (Vertical Run) ให้ยึดติดกับองค์อาคารทุกๆ ชั้นด้วย Clamp
ยึดท่อตามแบบ/รายละเอียด ห้ามให้ผรู ้ ับจ้างยึดท่อด้วยลวดหรื อโลหะ ซึ่ งเป็ นโพรงไม่
แข็งแรงโดยเด็ดขาด ในโครงสร้างคอนกรี ตกาหนดให้ผรู ้ ับจ้างทาการฝังเหล็ก Insert
(ซึ่งต้องขออนุมตั ิก่อนนามาใช้) เพื่อการรองรับท่อ
(1)

ขนาดท่อ (นิ้ว)

ชนิดท่อวัสดุ
ท่อเหล็ก (Steel Pipe)

ท่อพีวซี ีและท่อพีบี
แนวราบ
ท่อพีวซี ีและท่อพีบี
แนวดิ่ง
(2)

งานระบบประปาและสุขาภิบาล

ระยะห่างของเหล็กแขวนท่อ (Spacing of Hangers)

ขนาด ¾” และเล็กกว่า
ตั้งแต่ 1” ถึง 6”
ขนาด 8” และใหญ่กว่า
ขนาด 2” และเล็กกว่า
ขนาด 2½” ถึง 6”
ขนาด 2” และเล็กกว่า
ขนาด 2½” ถึง 6”

ระยะห่าง (ม.)
ของเหล็กแขวน
1.80
2.50
3.60
0.90
1.80
1.80
3.00

ท่ อ ในแนวดิ่ ง ให้ ผู ้รั บ จ้า งยึ ด เหล็ ก ราง (C-Channel) หรื อ เหล็ ก ฉากเข้า กั บ
โครงสร้างพื้นหรื อผนังอาคาร เพื่อให้เป็ นฐานสาหรับยึดท่อในแนวดิ่ง ระยะห่าง
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ของเหล็กรางกาหนดให้มีทุกชั้นของอาคาร (ไม่เกิ นหนึ่ งชั้นหรื อน้อยกว่า) ทา
การยึดท่อด้วย Clamp เข้ากับเหล็กราง
ฐานของท่อดิ่ง จะต้องทาการยึดหรื อรองรับให้แน่นหนา ในกรณี ที่ฐานท่อดิ่งอยู่
ต่ ากว่าระดับดิ น ให้รองรับฐานท่ อด้วยอิฐ หิ น หรื อ ตอม่อคอนกรี ต พร้อมทั้ง
เหล็กแขวนท่อ (Hanger) จากพื้นชั้นล่างของอาคาร
(3)

ท่อเปลี่ยนทิศทาง ในกรณี ที่ท่อเปลี่ยนทิศทาง ให้รองรับท่อไม่เกินระยะ 60 ซม.
จากจุดเปลี่ยนทิศทาง

(4)

ขนาดเหล็ ก แขวนท่ อ (Hanger Rods) ขนาดของเหล็ ก แขวนท่ อ ให้ เป็ นไป
ดังต่อไปนี้

1.
2.
3.
4.
5.
2.3

ท่อขนาด 1” และเล็กกว่า
ท่อขนาด 1½” – 2”
ท่อขนาด 2 ½” –4”
ท่อขนาด 5”
ท่อขนาด 6” และใหญ่กว่า

ขนาดเหล็กเส้น
ขนาดเหล็กเส้น
ขนาดเหล็กเส้น
ขนาดเหล็กเส้น
ขนาดเหล็กเส้น

6 มม.
9 มม.
12 มม.
15 มม.
18 มม.

วิธีการก่อสร้าง
1)

งานระบบประปาและสุขาภิบาล

ฝี มืองาน
1.
ผูร้ ับจ้างจะต้องใช้ช่างฝี มือดี ซึ่งชานาญงานโดยเฉพาะในแต่ละประเภท มาปฏิบตั ิงาน
ติดตั้งระบบท่อ เครื่ องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ และจะต้องควบคุมการทางานของช่าง
เหล่านี้ ให้ดาเนินไปโดยชอบด้วยหลักปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
2.
การตัดท่อแต่ละท่อนจะต้องให้ได้ระยะสั้นพอ ตามความต้องการที่จะใช้ ณ.จุดนั้นๆ ซึ่ง
เมื่อต่อท่อบรรจบกันแล้ว จะได้แนวท่อที่สม่าเสมอไม่คดโก่งและคลาดเคลื่อนจากแนว
ไป
3.
การวางท่อจะต้องวางในลักษณะที่เมื่อเกิดการหดตัวหรื อขยายตัวของท่อเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ การหดตัวหรื อการขยายตัวของท่อนั้นจะไม่ทาให้เกิดการเสี ยหาย
ขึ้นแก่ตวั ท่อนั้นเองหรื อแก่สิ่งใกล้เคียง
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4.

2)

3)

4)

5)

6)
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การตัดท่อให้ใช้เครื่ องสาหรับตัดท่อโดยเฉพาะ และจะต้องคว้านปากท่อขูดเศษท่อที่ยงั
ติดค้างอยูป่ ากท่อออกเสี ยให้หมด หากจะทาเกลียวจะต้องใช้เครื่ องทาเกลียวที่มีฟันคม
เพื่อให้ฟันเกลียวเรี ยบ และได้ขนาดตามมาตรฐาน
5.
ทุกที่ ที่จะต้องเปลี่ยนแนว หรื อทิศทางของท่อ ให้ใช้ขอ้ ต่อตามความเหมาะสม (ข้อต่อ
หมายถึง ข้อโค้ง ข้องอ สามตา เป็ นต้น) และหากมีการเปลี่ยนขนาดของท่อ ณ จุดใด ให้
ใช้ขอ้ ลดเท่านั้น
ลักษณะการเดินท่อ
การติดตั้งท่อจะต้องกระทาด้วยความปราณี ต ปรากฏความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยแก่
สายตา การเลี้ยว การหักมุม การเปลี่ยนแนวระดับจะต้องใช้ขอ้ ต่อที่เหมาะสมให้กลมกลืนกับ
ลักษณะรู ปร่ างของอาคารในส่วนนั้นๆ แนวท่อต้องให้ขนาน หรื อตั้งฉากกับอาคารเสมอ หรื อ
ให้เฉ หรื อเอียง จากแนวอาคาร หากที่ใดจะต้องแขวนท่อจากเพดาน หรื อจากโครงสร้างเหนือ
ศรี ษะ และมิได้กาหนดตาแหน่งที่แน่นอนไว้ในแบบแล้ว จะต้องแขวนให้ท่อนั้นชิดด้านบนให้
มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ ทั้งนี้เพื่อมิให้ท่อนั้นเป็ นที่กีดขวางแก่สิ่งที่ติดตั้งเพดาน หรื อเหนือศรี ษะ
เช่น โคมไฟ ท่อลม เป็ นต้น ผูร้ ับจ้างจะต้องตรวจสอบแนวระดับท่อของระบบท่อต่างๆ ให้
แน่นอนเสี ยก่อนการติดตั้งระบบท่อระบบใดระบบหนึ่ง เพื่อไม่ให้ท่อเหล่านั้นกีดขวางกัน
การวางตาแหน่งของส่วนประกอบการเดินท่อ
บรรดาส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบท่อ เช่น วาล์วน้ า มาตรวัดน้ า มาตรวัดความดัน
เป็ นต้น จะต้องวางให้อยูใ่ นตาแหน่งที่เหมาะสมกับการใช้งานโดยปกติ และสามารถ ถอดซ่อม
บารุ งรักษาหรื อเปลี่ยนใหม่ได้โดยง่าย
ข้อห้ามในการต่อท่อร่ วมระหว่างระบบท่อ
ระบบท่อน้ าที่ใช้ในการบริ โภคนั้น ห้ามต่อบรรจบกับระบบท่อโสโครกและท่อระบาย
น้ าทิ้งเป็ นอันขาด หากแนวของท่อน้ าที่ใช้ในการบริ โภคจะต้องเดินขนาน หรื อตัดกับแนวของ
ท่อโสโครก หรื อท่อระบายน้ าทิ้งแล้ว แนวที่ขนานหรื อตัดกันนั้น ท่อน้ าที่ใช้ในการบริ โภค
จะต้องอยูเ่ หนือท่อโสโครก หรื อท่อระบายน้ าทิ้งเป็ นระยะไม่นอ้ ยกว่า 0.30 ม. หรื อท่อระบาย
น้ าทิ้งส่วนนี้ จะต้องเป็ นท่อชนิดเหล็กหล่อ และมีระยะที่ต่อยาวออกไปจากจุดตัด หรื อส่วนที่
ขนานกันเป็ นระยะทางไม่นอ้ ยกว่าข้างละ 3.00 ม. ทั้งสองข้าง
ปลายทางของท่อน้ า และท่อระบายน้ า
หากในแผนผังปรากฏว่ามีท่อน้ าหรื อท่อระบายน้ าแสดงไว้ สาหรับต่อเติมขยายออกไป
ในอนาคตแล้ว จะต้องต่อท่อเหล่านี้ออกไปให้พน้ จากตัวอาคารไม่นอ้ ยกว่า 1.50 ม. แล้วใช้ปลัก๊
อุด หรื อฝาครอบเกลียวปิ ดไว้ และหากจาเป็ นจะต้องกลบดินในระยะนี้เสี ยก่อน ก็อาจจะทาได้
โดยตอกหลักปั กป้ าย แสดงตาแหน่ง ปลายท่อเหล่านี้ไว้
การป้ องกันการชารุ ดระหว่างการติดตั้ง
ให้ปฏิบตั ิตามแนวทางดังต่อไปนี้.-
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ปลายท่อทุกปลายให้ใช้ปลัก๊ อุด หรื อฝาครอบเกลียวครอบไว้ หากจะต้องละจากงานต่อ
ท่อในส่วนนั้นไปชัว่ คราว
2.
เครื่ องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ ให้หุม้ ท่อหรื อป้ องกันท่อไว้ เพื่อมิให้เกิดการแตกหักบุบ
สลาย
3.
วาล์วน้ า ข้อต่อ และส่วนประกอบอื่นๆสาหรับการติดตั้งท่อ ให้ตรวจดูภายใน และทา
ความสะอาดภายในให้ทวั่ ถึงก่อนนามาประกอบติดตั้ง
4.
เมื่อได้กระทาการติดตั้งเสร็ จสมบูรณ์แล้ว จะต้องตรวจดูความเรี ยบร้อย และทาความ
สะอาดเครื่ องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์เหล่านี้อย่างทัว่ ถึง เพื่อส่งมอบงานให้แก่ผวู ้ า่ จ้างใน
สถานที่ปราศจากตาหนิ และข้อบกพร่ อง
การแขวนโยงท่อ และการยึดท่อ
ท่อที่เดินภายในอาคาร และไม่ได้ฝังจะต้องแขวนโยงหรื อยึดติดไว้กบั โครงสร้างของ
อาคารอย่างมัน่ คงแข็งแรงโยกคลอนแกว่งไกวไม่ได้ การแขวนโยงท่อที่เดินตามแนวราบให้ใช้
เหล็กรัดท่อตามขนาดของท่อรัดไว้ แล้วให้แขวนยึดติดกับโครงอาคารอย่างแข็งแรง หากมีท่อ
หลายท่อเดินตามแนวราบขนานกันเป็ นแพ จะใช้สาแหรกแขวนรับไว้ท้ งั ชุดแทนใช้เหล็กรัดท่อ
แขวนแต่ละท่อก็ได้ ที่แขวนท่อ และสาแหรกดังกล่าวนั้น หากในแบบระบุไว้จะต้องมีชะเนาะ
(Turnbuckle) ประกอบให้ได้เสร็จเพื่อจัดท่อให้ได้ระดับเดียวกันได้ ในกรณี ที่ไม่อาจใช้ชะเนาะ
เกลียวได้ ผูร้ ับเหมาจะต้องจัดหาอุปกรณ์อื่นที่ใช้ประโยชน์ได้เท่ากันมาใช้แทน ห้ามแขวนท่อ
ด้วยโซ่ ลวด เชือก หรื อสิ่ งอื่นใดที่มีลกั ษณะไม่มนั่ คงแข็งแรง
1.
ท่อที่ติดตั้งในแนวดิ่งหรื อแนวตั้ง

ท่อเหล็กอาบสังกะสีที่มีขนาดตั้งแต่ 80 มิลลิเมตร (3 นิ้ว) ขึ้นไป ทุกๆระยะ
ครึ่ งหนึ่งของความยาวของท่อแต่ละท่อนจะต้องมีที่ยดึ หรื อแขวน หรื อรองรับ
อย่างน้อยหนึ่งแห่ง

ท่อเหล็กอาบสังกะสีที่มีขนาดตั้งแต่ 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว) ลงมา ทุกๆ ระยะ
ไม่ต่ากว่า 1.20 ม. จะต้องมีที่ยดึ หรื อแขวนหรื อรองรับอย่างน้อยหนึ่งแห่ง

ท่อ พีวซี ี ทุกๆระยะ 1.00 ม. และทุกๆรอยต่อจะต้องมีที่ยดึ หรื อรองรับ หรื อ
อย่างน้อยหนึ่งแห่ง

ท่อเหล็กหล่อ จะต้องมีที่ยดึ หรื อแขวนหรื อรองรับท่อทุกๆชั้นของอาคารหรื อไม่
น้อยกว่าทุกช่วงของความยาว ท่อแต่ละท่อ และตรงฐานล่าง
2.
ท่อที่วางไว้ในแนวราบหรื อแนวระดับ

ท่อเหล็กอาบสังกะสี ทุกๆ ระยะไม่เกิน 2.00 ม. จะต้องมีที่ยดึ หรื อแขวน หรื อ
รองรับอย่างน้อยหนึ่งแห่ง

ท่อ พีวซี ี ทุกๆ ระยะไม่เกิน 1.00 ม. และทุกๆรอยต่อจะต้องมีที่ยดึ หรื อแขวน
หรื อรองรับอย่างน้อยหนึ่งแห่ง

๗-25

รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างงานระบบ

(SPECIFICATION)

ท่อเหล็กหล่อที่ต่อกันด้วยปากแตร หรื อปลอกเหล็กอัดด้วยแหวนยาง จะต้องมี
ที่ยดึ หรื อแขวนหรื อรองรับทุกๆระยะข้อต่อ และทุกๆ ระยะครึ่ งท่อนของท่อ
ท่อทุกชนิดที่วางอยูใ่ นดิน จะต้องวางอยูบ่ นพื้นที่อดั แน่นตลอดแนวความยาวของท่อ
และเมื่อกลบดินแล้ว จะต้องอัดดินเป็ นชั้น ๆ
ท่อโลหะที่วางอยูใ่ นดิน จะต้องทาด้วยฟลิ้นโค้ท 1 ชั้น แล้วพับด้วยผ้าดิบ จากนั้น ให้ทา
ด้วยฟลิน้ โค้ทอีก 1 ชั้น ทั้งนี้ให้รวมทั้งที่รองรับท่อด้วย
ท่อที่เดินในแนวระดับ จะต้องรองรับด้วยที่แขวนหรื อที่รองรับแบบชิงช้าเหล็กเส้นที่ใช้
แขวนให้มีขนาดดังนี้ .

3.
4.
5.

ขนาดของท่ อ

8)

9)

10)

งานระบบประปาและสุขาภิบาล

ขนาดของเหล็กเส้ น

15 mm.-40 mm. ( 1/2"-  1 1/2")
 9 มม.
50 mm.-80 mm. ( 2 " -  3")
 12 มม.
100 mm.-150 mm. ( 4 "-  6")
 15มม.
6.
ผูร้ ับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการยึดท่อ และอุปกรณ์ในระบบสุขาภิบาล
กับโครงสร้างอาคาร เช่น โครงเหล็ก เหล็กยึดที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ หากจะใช้
Expansion Bolt จะต้องเป็ น Expansion Bolt ที่ผา่ นการรับรองแล้วว่าสามารถรับ
น้ าหนักตามต้องการได้โดยมีค่าความปลอดภัยไม่ต่ากว่า 3 เท่า (Safety Factor = 3)
การตัดเจาะ และซ่อมสิ่ งกีดขวาง
หากมีสิ่งก่อสร้างใดๆ กีดขวางแนวของท่อแล้ว ผูร้ ับจ้างจะต้องแจ้งรายละเอียดให้แก่
ผูว้ า่ จ้างทราบพร้อมกับเสนอวิธีการที่จะตัดเจาะสิ่ งกีดขวางนั้นกับวิธีการซ่อมกลับคืนด้วย และ
จะต้องได้รับอนุมตั ิจากผูว้ า่ จ้างเสี ยก่อนจึงจะปฏิบตั ิงานได้ การตัดเจาะและซ่อมสิ่ งกีดขวางนี้
ผูร้ ับจ้างจะต้องใช้ช่างที่มีความชานาญในการนั้นๆ โดยเฉพาะ และจะต้องกระทาด้วยความ
ระมัดระวัง รวมทั้งแจ้งให้ผเู ้ กี่ยวข้องทราบก่อนที่จะดาเนินการตัดเจาะด้วย
การป้ องกันการผุกร่ อน
วัสดุที่เป็ นโลหะที่นามาใช้ในโครงการนี้ทุกชนิด จะต้องผ่านกรรมวิธีการป้ องกันสนิม
และการผุกร่ อนที่เหมาะสมมาแล้วทั้งสิ้น เช่น การพ่นอบสี จากโรงงาน การทาความสะอาดผิว
โลหะ และทาด้วยสี กนั สนิม หรื อการชุบสังกะสี ตามความเหมาะสมหรื อตามที่ได้ระบุไว้ หาก
ใช้สีกนั สนิมจะต้องสี กนั สนิมชนิด Lead Oxide โดยจะต้องส่งสี ดงั กล่าวให้ผวู ้ า่ จ้างพิจารณา
อนุมตั ิก่อนการกาหนดการ
ปลอกรองท่อ (Sleeves)
ท่อที่เดินผ่านฐานราก พื้นผนัง ฝากั้น และเพดานนอกอาคาร จะต้องรองด้วยปลอกตาม
ขนาดที่พอเหมาะกับท่อเสี ยก่อน หากท่อที่จะผ่านทะลุพ้นื อาคารมีจานวนหลายท่อด้วยกันให้
เจาะพื้นอาคารเป็ นช่องให้ท่อผ่าน แทนการใช้ปลอกรอง ช่องที่เจาะนี้จะต้องเสริ มกาลังตาม
ความจาเป็ น และเหมาะสมในอาคารคอนกรี ต หากประสงค์จะติดตั้งปลอกรองท่อน้ าไว้ ณ จุด
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ใดก็ให้ติดตั้งในขณะเทคอนกรี ตเลยทีเดียว ในผนังอิฐให้ติดตั้งปลอกรองท่อนี้ ในขณะที่ก่ออิฐ
มาถึงที่จุดนั้น ผูร้ ับจ้างจะต้องตรวจสอบรายละเอียดของแบบ และติดตั้งปลอกรองท่อไว้ตามจุด
ที่จาเป็ น ถึงแม้จะไม่ได้แสดงไว้ในรายละเอียดของแบบก็ตาม การใช้ปลอกรองท่ออาศัย
หลักเกณฑ์ดงั นี้.1.
ขนาดของปลอกรองท่อ ปลอกรองท่อที่จะนามาใช้ในการรองท่อ จะต้องให้มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางภายในโตกว่า ขนาดผ่าศูนย์กลางภายนอกของท่อไม่นอ้ ยกว่า 10 มม.
เว้นไว้แต่เมื่อท่อนั้นจะต้องเดินทะลุผา่ นฐานราก หรื อผนังที่รับน้ าหนัก ในกรณี เช่นนี้
จะต้องให้ปลอกโตกว่าท่อไม่นอ้ ยกว่า 15 มม.
2.
ชนิดของวัสดุ ปลอกรองท่อจะต้องเป็ นชนิดที่ทาด้วยวัสดุดงั ต่อไปนี้

สาหรับรากฐานให้ใช้ปลอกเหล็กหล่อ

สาหรับผนังที่รับน้ าหนัก หรื อฝากั้น ให้ใช้ปลอกเหล็กหล่อ เหล็กเหนียว หรื อ
เหล็กกล้า

สาหรับคอนกรี ต ให้ใช้ปลอกเหล็กเหนียว หรื อเหล็กกล้า

สาหรับพื้นที่อาคารธรรมดา ให้ใช้ปลอกเหล็กเหนียว หรื อเหล็กกล้า
3.
ปลอกรองท่อที่พ้นื อาคาร จะต้องฝังให้ปากปลอกรองท่อสูงกว่าระดับพื้นที่ยงั ไม่ได้ตบ
แต่ง 25 มม. และหลังจากที่เดินท่อเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ให้อุดช่องระหว่างท่อกับปลอก
ท่อด้วยวัสดุประเภทพลาสติคให้แน่น และเรี ยบร้อยจนแน่ใจว่าน้ ารั่วซึมผ่านไม่ได้ หรื อ
ถ้าเป็ นผนังกันไฟให้อุดช่องว่างด้วยสารทนไฟอย่างน้อย 2 ชัว่ โมง โดยจะต้องได้รับ
การอนุมตั ิจากผูอ้ อกแบบก่อน
แผ่นปิ ดพื้นผนัง และเพดาน
ทุกๆ จุดที่ท่อเดินทะลุผา่ นผนัง ฝากั้น เพดาน และพื้นอาคารซึ่งตบแต่งผิวหน้าแล้วผูร้ ับ
จ้างจะต้องจัดการปิ ดช่องโหว่ท้ งั ทางเข้า และทางออกของท่อด้วยแผ่นตะกัว่ ซึ่งมีขนาดโต
พอที่จะปิ ดช่องรอบๆ ท่อได้อย่างมิดชิด แผ่นตะกัว่ ที่ใช้ที่เพดาน และผนังจะต้องปิ ดด้วยสลัก
แบบเซ็ทสกรู ห้ามใช้คลิปสปริ ง
การติดตั้งท่อระบบต่างๆ
1.
การต่อท่อน้ า

วาล์วน้ า ให้ติดตั้งวาล์วน้ าไว้ที่ท่อน้ าก่อนเข้าเครื่ องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ทุก
แห่ง ณ ตาแหน่งที่ได้แสดงไว้ในแผนผังโดยกาหนดชนิดของวาล์วไว้ดงั นี้.วาล์วประตู วาล์วตัดตอนน้ าให้ใช้วาล์วประตูทุกแห่ง วาล์วประตูขนาด
50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) หรื อเล็กกว่าให้ใช้วาล์วทองเหลืองชนิดเกลียว
โกลบวาล์ว ในระบบท่อที่ตอ้ งการปรับความดัน และอัตราการไหลของ
น้ าให้ติดตั้งโกลบวาล์วไว้ทุกแห่ง และให้ใช้วาล์วทองเหลืองชนิดเกลียว
วาล์วกันน้ ากลับ ในระบบท่อที่จาเป็ น และไม่ตอ้ งให้น้ าไหลกลับ
จะต้องติดตั้งวาล์วกันน้ ากลับไว้ทุกแห่ง
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ยูเนี่ยน ให้ติดตั้งยูเนี่ยนไว้ทางด้านใต้น้ าของวาล์วทุกตัว และก่อนท่อจะ
เข้าเครื่ องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ท้ งั หมด เว้นไว้แต่กรณี ที่เครื่ องสุขภัณฑ์
และอุปกรณ์น้ นั ๆ ได้มีขอ้ ต่อชนิดที่สามารถถอดท่อออกได้ง่ายติดมา
ด้วยแล้ว การติดตั้งยูเนี่ยนนั้นห้ามติดฝังไว้ในกาแพง เพดาน หรื อฝากั้น

ตาแหน่ง และชนิดของวาล์วน้ า มีขอ้ กาหนดในการติดตั้งดังนี้
วาล์วน้ าจะต้องติดตั้งตามตาแหน่งที่แสดงไว้ในแบบ และ/หรื อ ระบุใน
ข้อ กาหนดนี้ทุกประการ
ท่อน้ าที่แยกหรื อตรงเข้าอาคารทุก ๆ ท่อ ผูร้ ับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้ง
วาล์วประตูน้ าให้ ณ บริ เวณจุดที่ท่อจะเข้าอาคารแห่งละตัว ทั้งนี้ไม่วา่ จะ
แสดงไว้ในแผนผังหรื อไม่ก็ตาม
วาล์วทุกตัวจะต้องติดตั้งในตาแหน่งที่สะดวกแก่การตรวจหรื อถอด เพื่อ
ซ่อมหรื อเปลี่ยน หรื อมิฉะนั้นก็จะต้องจัดให้มีช่องทางที่จะจัดการถอด
ออกเพื่อซ่อม หรื อเปลี่ยนได้
การติดตั้งวาล์วทุกตัวบนท่อที่เดินในระดับดินนั้น จะต้องไม่ให้กา้ น
วาล์วอยูต่ ่ากว่าระดับดิน
วาล์วทุกตัวจะต้องเป็ นชนิดที่ทาขึ้นเพื่อให้ใช้กบั แรงดันปกติภายในท่อ
ไม่นอ้ ยกว่า 2.5 เท่าของความดันใช้งาน หรื อตามที่แสดงไว้ในแบบ

ความลาดเอียงของท่อระบายน้ า ท่อน้ าจะต้องเดินให้มีความลาดเอียงลงสู่ทาง
ระบายน้ าทิ้ง ถ้ามีท่อสาขาแยกออกจากท่อเมนซึ่งติดตั้งไว้ในแนวดิ่ง ให้ต่อท่อ
สาขานี้เอียงลงสู่ท่อเมน และ ณ จุดที่มีระดับต่าที่สุดในระบบท่อน้ านี้ให้ติดตั้ง
วาล์วสาหรับเปิ ดระบายน้ าทิ้ง เพือ่ จะได้ระบายน้ าจากระบบได้หมดสิ้น

ท่อสาขา ท่อสาขาที่แยกจากท่อเมนนั้น จะแยกจากส่วนบน ตอนกลาง หรื อใต้
ของท่อเมนก็ได้ท้ งั โดยใช้ขอ้ ต่อประกอบให้เหมาะสม

ข้อต่อ (แบบเกลียว) การต่อแบบเกลียวให้ใช้สาหรับท่อประปาเท่านั้น โดยตัด
ฟันเฉพาะเกลียวตัวผูเ้ ท่านั้น แล้วสวมข้อต่อเกลียวเข้าไป เมื่ออัดแน่นแล้วเกลียว
จะต้องเหลือไม่เกิน 2 เกลียวเต็ม เกลียวท่อนี้จะต้องตัดฟันให้คมเรี ยวไปทาง
ปลายท่อ และทุกท่อเมื่อตัด และทาเกลียวเสร็ จแล้ว จะต้องคว้านปากในปาดเอา
เศษที่ติดอยูร่ อบๆ ทิ้งให้หมด

Air Chamber ผูร้ ับจ้างจะต้องติดตั้ง Air Chamber ไว้ที่ปลายสุดของท่อแยกที่
ต่อกับเครื่ องสุขภัณฑ์ Air Chamber จะต้องมีขนาดไม่เล็กกว่าท่อที่จะแยกเข้า
เครื่ องสุขภัณฑ์น้ นั ๆ และจะต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 15 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) และ
ยาวไม่นอ้ ยกว่า 450 มิลลิเมตร (18 นิ้ว) ที่ปลายของ Air Chamber ให้ใส่ Cap
อุด
การติดตั้งท่อโสโครก และท่อระบายน้ า
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ท่อใต้ดิน ท่อโสโครก ท่อระบายน้ า และข้อต่อต่าง ๆ ที่ฝังใต้ดินให้ใช้วธิ ีการ
และวัสดุตามที่กาหนดไว้ในข้อต่อไปนี้:การอุดรอยต่อ สาหรับท่อเคลือบให้ใช้เชือกมะลิลา หรื อเชือกแอส
เบสต๊อสพันโดยรอบแล้วใช้ตะกัว่ เทอุดให้เรี ยบร้อยไม่ให้รั่ว ถ้าเป็ นท่อ
ดีพลาสต์และท่อพลาสติกให้ใช้น้ ายาต่อท่อของผูผ้ ลิตแทน
ก้นร่ อง ต้องกระทุง้ ดินให้แน่นโดยตลอด ถ้าดินเดิมไม่ดีตอ้ งขุดออกให้
หมดแล้วนาวัสดุอื่นซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผูว้ า่ จ้างมาใส่แทน แล้ว
กระทุง้ ให้แน่น
แนวต่อ ต้องตรงไม่คดไปมา ความลาดต้องถูกต้องตามแบบ
รอยต่อ ทุกอันจะต้องแน่นสนิท น้ าซึมไม่ได้ เมื่อหยุดพักงานจะต้องปิ ด
ปากท่อ เพื่อป้ องกันไม่ให้น้ า ทราย ดิน เข้าไปในท่อ
ท่อลอดถนน จะต้องเทหุม้ ด้วยคอนกรี ตหนาไม่นอ้ ยกว่า 0.10 ม. และ
ดินที่อยูใ่ ต้และเหนือที่ส่วนนี้จะต้องกระทุง้ ให้แน่นเป็ นชั้นๆ ไป
ท่อเหนือพื้นดิน สาหรับท่อระบาย ท่อโสโครก การใช้ขอ้ ต่อและอุปกรณ์ต่างๆ
ให้เป็ นไปตามที่ผผู ้ ลิตท่อแต่ละชนิดแนะนา การหักมุมให้ใช้ขอ้ โค้งเสมอ เว้น
ไว้แต่ในกรณี พิเศษซึ่งระบุให้ใช้ขอ้ งอการต่อในระยะสั้นๆ อาจใช้ต่อด้วยข้อต่อ
เหล็กเหนียวชนิดเกลียว หรื อด้วยข้อต่อเหล็กหล่อประเภทที่ใช้กบั ระบบท่อ
ระบายน้ าก็ได้
ความลาดเอียง ท่อโสโครก และท่อระบายจะต้องติดตั้งให้มีความลาดเอียงลง
ไปสู่ปลายท่อ 1 : 50 เว้นไว้แต่จะแสดงไว้ในแบบเป็ นอย่างอื่น
การประกอบท่อ การประกอบท่อให้กระทาตามข้อกาหนดดังนี้:การลดขนาดของท่อ ให้ใช้ขอ้ ลดด้วยขนาดและแบบที่เหมาะสม
การหักเลี้ยว ให้ใช้ขอ้ ต่อรู ป Y ประกอบกับข้อโค้งเพื่อให้ได้แนวตาม
ต้องการเว้นไว้แต่
การหักเลี้ยวในแนวดิ่ง อาจใช้สามตา TY ได้
ในกรณี ที่น้ าโสโครกไหลจากแนวราบขึ้นสู่แนวดิ่ง จะใช้ขอ้ โค้งสั้น
90 ก็ได้
การหักเลี้ยวของท่อส่งน้ าโสโครกจากหม้อส้วม จะใช้ขอ้ โค้งสั้น 90 ก็
ได้
ที่ดกั ผง การติดตั้งที่ดกั ผง ซึ่งรวมถึงคอห่าน และถ้วยสาหรับท่อระบายน้ า มี
ข้อกาหนดดังนี้.ท่อทุกท่อที่เดินจากเครื่ องสุขภัณฑ์ หรื ออุปกรณ์ทุกชิ้นลงสู่ท่อระบาย
ผูร้ ับจ้างจะต้องจัดหา และติดตั้งที่ดกั ผงให้ดว้ ย ยกเว้นในกรณี ที่
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สุขภัณฑ์หรื ออุปกรณ์น้ นั ๆ มีที่ดกั ผง หรื ออุปกรณ์อื่น อันมีความมุง่
หมายทานองเดียวกับประกอบติดอยูใ่ นตัวแล้ว
ที่ดกั ผงจะต้องติดตั้งใกล้เคียงกับเครื่ องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะทาได้
เครื่ องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์แต่ละชุด ห้ามมิให้ติดเครื่ องดักผงมากกว่า
1 ที่
ที่ดกั ผงซึ่งติดตั้งอยูใ่ นตาแหน่งที่เข้าถึงได้ง่ายนั้น จะต้องติดปลัก๊ หรื อ
อุปกรณ์อื่นใดที่ผวู ้ า่ จ้างเห็นเหมาะสมในการถอดออก เพื่อถ่ายผงทิ้ง
และทาความสะอาดภายในได้สะดวก
ข้อต่อแบบสวม จะนามาใช้ต่อเข้ากับที่ดกั ผงได้ก็เฉพาะเมื่อต่อเหนือที่
ดักผงขึ้นมาเท่านั้น

ช่องทาความสะอาด (Pipe Cleanout) ผูร้ ับจ้างจะต้องติดตั้งช่องทาความสะอาด
สาหรับท่อส้วม หรื อท่อระบายน้ าตามจุดต่างๆ และขนาดต่างๆ ดังนี้
ช่องที่ทาความสะอาดที่พ้นื ทุกๆ ระยะ 15 เมตร (50 ฟุต) สาหรับท่อ
ส้วม หรื อท่อน้ าทิ้งใน แนวนอนที่มีขนาด 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) หรื อ
เล็กกว่า และติดตั้งทุกๆระยะ 30 เมตร (100 ฟุต) สาหรับท่อส้วม หรื อ
ท่อน้ าทิ้ง ในแนวนอน ที่มีขนาดใหญ่กว่า 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) ขึ้นไป
ในตาแหน่งที่ท่อส้วม หรื อท่อน้ าทิ้งเปลี่ยนทิศทางเกินกว่า 45o
ที่ฐานของท่อส้วม หรื อท่อน้ าทิ้งในแนวดิ่ง (Base of Stack)
ในส่วนที่ใกล้ส่วนต่อระหว่างท่อส้วม ท่อน้ าทิ้งภายในอาคาร และ
ภายนอกอาคาร
ท่อส้วม หรื อท่อน้ าทิ้งที่ฝังดิน จะต้องมีช่องทาความสะอาดต่อขึ้นมา
จนถึงระดับดิน
ช่องทาความสะอาดจะต้องมีขนาด เท่ากับท่อส้วม หรื อท่อน้ าทิ้ง และมี
ขนาดไม่ใหญ่กว่า 4"
การติดตั้งท่อระบายอากาศ
การจัดระบบท่อระบายอากาศ ได้อาศัยหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้:
หากกระทาได้ ถ้ามีท่อระบายอากาศจากท่อโสโครกมากกว่าท่อเดียว ให้รวม
เป็ นท่อเดียวกัน แล้วต่อท่อนี้ให้สูงพ้นระดับหลังคาอาคาร

ท่อระบายอากาศที่ติดตั้งตามแนวดิ่งเหนือเครื่ องสุขภัณฑ์ท้ งั หลาย
อาจต่อ
รวมเข้าเป็ นท่อเดียวกันได้

ท่อรับน้ าโสโครก ซึ่งรับน้ าโสโครกจากเครื่ องสุขภัณฑ์ต้ งั แต่ 2 เครื่ องขึ้นไป
จะต้องต่อท่อระบายอากาศออกทางปลายข้างของท่อ เว้นไว้แต่จะปรากฎว่า
เครื่ องสุขภัณฑ์แต่ละเครื่ องมีท่อระบายอากาศของตนเองแล้ว
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การต่อท่ออากาศเข้ากับท่อระบายที่วางตามแนวนอนนั้น ให้ตอ่ ที่ดา้ นบนของ
ท่อระบายนั้น
ปลายล่างของท่ออากาศ ให้ต่อในลักษณะที่วา่ หากเกิดสนิมหรื อคราบเกาะติด
ข้างในท่อแล้วจะถูกน้ าชะให้ไหลออกไปทางท่อระบายได้
ท่อระบายอากาศ จะต้องติดตั้งให้ปลายท่อบนอยูพ่ น้ หลังคาขึ้นไปเป็ นระยะไม่
น้อยกว่า 1.00 ม. พร้อมข้อต่อสามทาง และตะแกรงกันแมลงความถี่ไม่นอ้ ยกว่า
100 ช่องต่อ ตารางนิ้ว หุม้ ปลายท่อทุกจุด

การทาสี
1.
ผูร้ ับจ้างจะต้องทาสี วสั ดุ และอุปกรณ์ตามที่ระบุ การทาสี ให้ยดึ ถือการปฏิบตั ิ ตาม
คาแนะนาของผูผ้ ลิตสี คุณภาพของสี จะต้องเทียบเท่ากับคุณภาพของสี ตามที่ระบุใช้
ในงานก่อสร้าง ก่อนทาสี จะต้องเตรี ยมผิวโลหะให้สะอาด และก่อนทาสี จริ งจะต้องมี
สี รองพื้นเพื่อป้ องกันการผุกร่ อนเสมอ สี กนั สนิมจะต้องทาอย่างน้อย 2 ชั้น
2.
โค้ตสี และสัญลักษณ์

ชนิดของท่ อ
ท่อน้ าประปา
ท่อน้ าดับเพลิง
ท่อส้วมและท่อน้ าทิ้ง
ท่อระบายอากาศ
ท่อน้ าฝน
ท่อร้อยสายไฟระบบควบคุม
ท่อร้อยสายไฟระบบดับเพลิง
เครื่ องจักรต่างๆ
3.

ตัวหนังสื อและ/หรื อลูกศร
ดา
ดา
ขาว
ดา
ขาว
น้ าเงิน (แถบสี )
แดง (แถบสี )
ดาหรื อขาว ตามความเหมาะสม

โดยการทาสี ท่อให้ทาตลอดทั้งท่อเฉพาะท่อที่เดินลอย (ยกเว้นท่อที่เดินฝังในคอนกรี ต
หรื อเดินในฝ้าเพดานไม่ตอ้ งทาสี ช้ นั สุดท้าย)
การทาสี ท่อเหล็กอาบสังกะสี ให้ทาสี
ประเภท Wash Primer ก่อนทุกครั้ง และสาหรับท่อเหล็กหล่อให้ทาสี ประเภทบิทูเมน
โดยขนาดของตัวหนังสื อ และลูกศรให้ใช้ขนาดดังนี้

ขนาดของท่ อ
15mm.-32 mm. ( 1/2"-1 1/4")
40 mm.-80 mm. ( 1 1/2"-3")
100 mm.-150 mm. ( 4"-6")
ใหญ่กว่า 150 mm. ( 6")
งานระบบประปาและสุขาภิบาล

รหัสสี
ฟ้า
แดง
ดา
ม่วง
เขียว
-

ความสู งของตัวอักษร และลูกศร
13 mm. (1/2")
25 mm. (1")
38 mm. (1 1/2")
50 mm. (2")
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14)

การจัดทาแท่นเครื่ อง
ผูร้ ับจ้างต้องรับผิดชอบในการจัดทาแท่นเครื่ อง, แท่นแผงไฟฟ้าต่าง ๆ เป็ นต้น ตาม
ความเหมาะสม และมีความแข็งแรง แท่นคอนกรี ตจะต้องมีการเสริ มเหล็กให้ถูกต้องทาง
วิชาการ มุมแท่นคอนกรี ตจะต้องปาดเป็ นมุมเอียง และความหนาอย่างน้อย 0.1 ม.

15)

การเตรี ยมการในการซ่อมบารุ งเครื่ อง และอุปกรณ์
ในการติดตั้งเครื่ อง และวัสดุอุปกรณ์ทุกชิ้น ผูร้ ับจ้างจะต้องพิจารณาอย่างละเอียด
รอบคอบเพื่อแน่ใจว่าการติดตั้งเครื่ อง และอุปกรณ์อย่างถูกต้อง สามารถทาการซ่อมบารุ ง และ
สามารถเปลี่ยนทดแทนได้โดยสะดวก ระหว่างการก่อสร้าง ผูร้ ับจ้างจะต้องเตรี ยมการ และ
เตรี ยมช่องทางต่าง ๆ ในการนาเครื่ องจักร และอุปกรณ์เข้ายังสถานที่ติดตั้ง เพื่อมิให้เกิดปั ญหา
ขัดแย้งกับการก่อสร้างอาคาร
การทดสอบ ตรวจสอบ และทาความสะอาด
1.
การตรวจ และทดสอบ ระบบท่อทั้งหมดมีท่อโสโครก ท่อระบายน้ า ท่อระบายอากาศ
และท่อน้ า จะต้องได้รับการตรวจสอบ และทดสอบคุณภาพ สาหรับวิธีการติดตั้งจะได้
กล่าวต่อไป ท่อโสโครก หรื อท่อระบายที่ฝังไว้ใต้ดินนั้นจะต้องทาการทดสอบก่อน
กลบดิน
2.
การทดสอบท่อรั่ว จะปฏิบตั ิดงั นี้

ใช้ปลัก๊ อุดท่อระบายน้ า และท่อระบายอากาศ แล้วเติมน้ าให้เข้าเต็มท่อ
จนกระทัง่ ระดับน้ าขึ้นถึงจุดสูงสุดของท่อระบายอากาศเหนือหลังคา

ทิ้งให้อยูใ่ นสภาพเช่นนี้เป็ นเวลา 30 นาที แล้วตรวจระดับน้ า ถ้าระดับน้ าลด
ต่าลงไม่ เกิน 0.10 ม. ก็ถือว่าใช้ได้

ถ้าจะทดสอบท่อส่วนใดส่วนหนึ่ง ให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกันกันที่ได้กล่าวมาแล้ว
เว้นไว้แต่วา่ ให้ต่อท่อจากส่วนที่จะทาการทดสอบขึ้นตามแนวดิ่งจากระดับที่จะ
ทาการทดสอบ 3 ม. และเติมน้ าจนถึงระดับสูงสุดของท่อน้ า เพื่อให้เกิดแรง
กดดันจากน้ า (อาจใช้เครื่ องสูบน้ าเพื่อให้เกิดแรงกดดันตามขนาดก็ได้) และถ้า
ระดับน้ าลดต่าลงไม่เกิน 0.10 ม. ก็ถือว่าใช้ได้
3.
การทดสอบด้วยแรงดัน เมื่อได้ทาการติดตั้งวางท่อเสร็ จ และก่อนที่จะต่อท่อเข้าเครื่ อง
สุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ท้ งั หมด สาหรับท่อน้ าให้ใช้สูบอัดน้ าเข้าในระบบท่อจนได้
แรงดัน 10.55 กก. ต่อ ตารางซ.ม. (125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) เป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 120
นาที แล้วให้ตรวจรอยรั่ว ท่อท่อนใดจะต้องฝังในผนังก่อนงานต่อท่อทั้งหมดจะแล้ว
เสร็ จให้ทดสอบเฉพาะตอนนั้น ๆ โดยวิธีทานองเดียวกันกับที่กล่าวแล้วในท่อก่อนที่จะ
ฝัง
4.
ท่อรั่วหรื อชารุ ด หากผลของการทดสอบ หรื อตรวจสอบปรากฏว่ามีท่อรั่ว หรื อชารุ ด
ไม่วา่ จะเป็ นด้วยความบกพร่ องในคุณภาพของวัสดุ หรื อฝี มือการติดตั้งก็ดี ผูร้ ับจ้าง

16)
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จะต้องแก้ไข หรื อเปลี่ยนใหม่ให้ทนั ที และผูว้ า่ จ้างจะทาการตรวจสอบใหม่อีกครั้ง
หนึ่ง จนปรากฏผลว่าระบบท่อที่ติดตั้งนั้นเรี ยบร้อยใช้งานได้ถูกต้องกับความประสงค์
ทุกประการ การซ่อมท่อรั่วซึมนั้นให้ซ่อมโดยวิธีถอดออก ต่อใหม่ หรื อเปลี่ยน
ของใหม่ให้เท่านั้น ห้ามใช้คอ้ นย้าที่รูรั่วซึม หรื อที่ขอ้ ต่อเป็ นอันขาด
5.
การทาความสะอาด หลังจากงานติดตั้งระบบท่อได้เสร็ จสิ้นลงเป็ นการเรี ยบร้อยทุก
ประการแล้ว ผูร้ ับจ้างจะต้องทาความสะอาดระบบท่อทั้งหมด รวมทั้งเครื่ องสุขภัณฑ์
บริ ภณั ฑ์ และอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ติดตั้งในระบบนั้นอย่างทัว่ ถึงทั้งภายใน และภายนอก
โดยเช็คถูขดั ล้างน้ ามันจารบี เศษโลหะ และสิ่ งสกปรกต่างๆ ออกให้หมด หากการ
ติดตั้ง หรื อทาความสะอาดระบบท่อนี้ได้กระทาความชารุ ดเสี ยหายเกิดขึ้นแก่ส่วนหนึ่ง
ส่วนใดของอาคารหรื องานตกแต่งอาคารแล้ว ผูร้ ับจ้างจะต้องซ่อมแซมส่วนนั้นๆ ให้ดี
ดังเดิมด้วยค่าใช้จ่ายของผูร้ ับจ้างเองทั้งสิ้น
6.
การทาลายเชื้อ (Sterilization) ก่อนส่งมอบงาน ผูร้ ับจ้างจะต้องทาให้การติดตั้งระบบท่อน้ าประปาบริ สุทธิ์
ปราศจากเชื้อจุลินทรี ย ์ โดยใช้น้ ายาที่มีส่วนผสมของคลอรี นไม่ต่ากว่า 50 ส่วน ในล้านส่วน (50 PPM.) ซึ่ง Chlorine ที่
ใช้อาจเป็ นโซเดียมไฮโปครอไรด์ หรื อแคลเซี่ยมไฮโปคลอไรด์ โดยให้บรรจุน้ ายาดังกล่าวเข้าไปในระบบท่อ ทิ้งไว้
เป็ นเวลาไม่ต่ากว่า 8 ชัว่ โมง และในระหว่างระยะเวลานี้ให้เปิ ด-ปิ ด บรรดาวาล์วทั้งหมดที่มีอยูใ่ นระบบเป็ นครั้งคราว
ให้น้ ายาไหลผ่านลงท่อระบายไปหลายๆ ครั้ง เมื่อครบกาหนดแล้วให้เปิ ดวาล์วทุกวาล์ว รวมทั้งวาล์วระบายน้ าทิ้งด้วย
แล้วใช้น้ าสะอาดไล่น้ ายาให้ออกจากระบบ จนปรากฏว่าน้ ายาที่ออกมามีคลอรี นเหลืออยูไ่ ม่ถึง 0.2 PPM. จึงหยุดได้
และถือว่างานทาลายเชื้อในระบบได้เสร็ จสิ้นแล้ว

ระบบประปา และสุ ขาภิบาล
3. วาล์ ว และอุปกรณ์ ประกอบท่ อนา้
3.1

ความต้องการทัว่ ไป
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2)
3)
4)
3.2
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วาล์วทุกชนิด (ยกเว้น Control Valve) สเทรนเนอร์ และข้อต่ออ่อน ต้องมีขนาดเท่ากับท่อน้ าที่
อุปกรณ์ดงั กล่าวติดตั้งอยู่
วาล์วทุกชนิดจะต้องสามารถทนแรงดันใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้วหรื อเป็ น
Valve Class 125 (200 PSI. W.O.G.)
วาล์วทุกตัวต้องได้รับการผลิตตามมาตรฐาน ASTM. หรื อ BS.
วาล์วแต่ละประเภท ที่ใช้ตอ้ งเป็ นยีห่ อ้ ใดยีห่ อ้ หนึ่งเท่านั้น ตามรายชื่อผูผ้ ลิตซึ่งได้ระบุ ไว้ใน
รายชื่อผลิตภัณฑ์ วาล์วต้องมีแบบและ Class ถูกต้อง ได้รับการเห็นชอบและอนุมตั ิจากผูว้ า่ จ้าง

วัสดุและโครงสร้าง
1)

วาล์วน้ าแบบประตู (Gate Valve)
วาล์วเปิ ด-ปิ ดทางน้ าเข้าให้ใช้วาล์วประตูท้ งั สิ้น สาหรับขนาด 15-50 มิลลิเมตร (1/2-2
นิ้ว) ทาด้วยบรอนซ์ ชนิด Inside Screw, Non Rising Stem วาล์วประตูที่ใช้ตอ้ งสามารถทน
แรงดันขณะใช้งาน (Working Pressure) ได้ไม่นอ้ ยกว่า 8.5 บาร์ (125 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว) ของ
น้ า
(1) ขนาด 2 นิ้ ว และเล็กกว่า Bronze Body(BS1400-LG2 OR ASTM B62 ), Solid
Wedge Rising Stem, Inside Screw & 125 psig. S.W.P. (200 psi. W.O.G.)
(2)

ขนาด 2 ½ นิ้ ว และใหญ่ ก ว่า Iron Body ( BS 1452 GRADE 220 OR ASTM
A126 CLASS B ) , Bronze Trimmed, Outside Serew and Yoke, Rising Stem,
Double Discs หรื อ Solid Wedge Gate ปลายต่ อแบบหน้าแปลน ยกเว้น ระบุ
เป็ นอย่างอื่น ทนแรงดัน 125 psi S.W.P. (200 lbs W.O.G.) เสื้ อ bonnet มือหมุน
เป็ นเหล็กหล่อ Seat rings & discs เป็ นบรอนซ์ (Bronze)

ตัวอย่างมาตรฐานที่แนะนาให้ใช้ คือ
Screwed Ends :
Crane Fig. No. C1252
Nibco’s Fig. No. 408
Grinnel’s Fig. No. 3010
Valor Fig. No.V101
Flange Ends :
Crane’s Fig. No.465 1/2
Nibco’s Fig. No. F-620-FN
Grinnel’s Fig. No. 6060A
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Toyo’s Fig. No. 421A
Valor’s Fig. No. V111
2)

Globe Valve
รายละเอียดเหมือน Gate Valve แต่ตอ้ งสามารถทนแรงดันขณะใช้งาน (Working
Pressure) ได้ไม่นอ้ ยกว่า 17 บาร์ (250 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว) ของน้ า
โกล๊บวาล์ว ปกติมีที่ใช้การต่อท่ อที่ Bypass ของ PRV Station และจุดที่ ตอ้ งการปรั บ
ปริ มาณน้ าเช่น ทางด้าน Discharge ของเครื่ องสูบน้ า
โกล๊บวาล์วมีที่ใช้ในโอกาสดังต่อไปนี้
(1) ที่ ๆ ต้องการ regulate หรื อ throttling flow
(2) ที่ ๆ ใช้บ่อย (frequent operation)
(3) ที่ ๆ ต้องการการปิ ดแน่น (positive shut-off)
ข น าด 2 นิ้ ว แ ล ะ เล็ ก ก ว่ า Bronze body, rising stem, secrew-in bonnet, bronze or
nonmetattic seat, class 125 (150 psi. W.O.G.), threaded ends.
ตัวอย่างมาตรฐานที่แนะนาให้ใช้ คือ
Crane’s Fig. No. D4
Nibco’s Fig. No. T-211
Grinnel’s Fig. No. 211A
Valor’s Fig. No. V201

3) Ball Valve
ขนาดตั้ง แต่ 2 ½” นิ้ ว ขึ้ น ไป ให้ ใ ช้เป็ นแบบ Cast Iron Body, Bolted Bonet, Flange
Connection
Ball Valve ให้ใช้ทวั่ ไปเพื่อแยกเข้าห้องน้ า Ball Valve ขนาด ½ นิ้ว ถึง 2 นิ้ว ให้ใช้แบบ
บรอนซ์ ต่ อด้ว ยเกลี ยว Class 125 ตัวเรื อนเป็ น Bronze หรื อ Hard Chrome-Plate Hot
Pressed Brass, Bronze or DZR Brass stem, Bronze or DZR Brass disc, Seat แ ล ะ
Packing ทาด้วย Teflon ทนความดันได้ไม่นอ้ ยกว่า 150 psi
ขนาดตั้งแต่ 2 ½ นิ้ วขึ้ น ไป ให้ใช้เป็ นแบบ Cast iron หรื อ Ductile iron body, Bronze
stem, Cast iron disc and seating, Flanged connection.
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Check Valve
สาหรับ Water Supply Pump และ Booster Pump ให้ใช้ Non-Slam Check Valve
Diaphragm Type ตัว Valve ประกอบด้วย Main Valve กับ Pilot Valve ทนแรงดันได้ไม่นอ้ ย
กว่า 13.6 บาร์ (200 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว) ของน้ า และสาหรับที่ไม่ใช่ Water Supply Pump และ
Booster Pump ให้ใช้แบบ Dual Disc Check Valve ตัว Valve ทาด้วย Cast Iron และ Disc ทา
ด้วย Aluminium Bronze สามารถทนแรงดันขณะใช้งานได้ ไม่นอ้ ยกว่า 8.5 บาร์ (125 ปอนด์
ต่อตารางนิ้ว) ของน้ า
Check Valve ที่กาหนดให้ใช้ตอ้ งทนแรงดันได้ 200 psig เป็ นประเภท Horizontal Swing
Bronze Check Type ยกเว้นระบุไว้เป็ นอย่างอื่น Check Valve ที่ ใช้กบั เครื่ องสู บน้ าให้ใช้
Silent Non Slam Check Valve หรื อ Duo Check Valve
(1)

ขนาด 2 นิ้ ว และเล็กกว่า Bronze Body, Horizontal Swing Check Valve Screw
in cap ต่ อ แบบเกลี ย ว 125 psig. S.W. P. (200 psi. W.O.G.) Disc & Seat Face
เป็ น Bronze

ตัวอย่างมาตรฐานที่แนะนาให้ใช้ คือ
ก.
Crane ‘s Fig. No. D138
ข.
Nibco’s Class 125 Bronze Check : Fig. No. KT-403-W
ค.
Toyo’s Figure No. 303
ง.
Valor ‘s Fig. No. V401

(2)

ขนาด 2 ½” นิ้ ว และใหญ่ กว่า Cast Iron Body ( BS1452 Grade 220 or ASTM
A126 Class B ), Spring stainless Steel , 200 psi. W.O.G. Disc ท า ด้ ว ย
Aluminum Bronze และ Seat ทาด้วย Buna-N ปลายต่อแบบหน้าแปลน( Wafer
Style ) ยกเว้นระบุไว้เป็ นอย่างอื่น

ตัวอย่างมาตรฐานที่แนะนาให้ใช้ คือ
ก.
Crane ‘s Fig. No. G12HMP
ข.
Stockham’s 175 WWP Iron Body Swing Check Valve : Fig. No. G-940
ค.
Nibco’s 175 WWP Iron Body Swing Check Valve : Fig. No. F-908-W
ง.
Valor ‘s Fig. V4111
5) วาล์วสาหรับเครื่ องสูบน้ าขึ้นถังบนหลังคา (Tank Fill Pump)
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เป็ น Silent Check Valve ใช้สาหรับติดตั้งทางด้านส่ งของเครื่ องสู บน้ าขึ้นถังน้ า
บนหลังคา เพื่อป้ อนกันการไหลกลับและการเกิด Surge การทางานจะใช้สปริ งบังคับ
ให้ Disc ปิ ดก่อนหน้าที่ น้ าจะเริ่ ม ไหลกลับ เป็ นการป้ องกันการกระแทกตัวของน้ า
และอาการสะเทือนที่อาจเกิดจากการปิ ดวาล์ว
วาล์วเป็ นแบบ Silent, non-slam closing and opening speed control, globe type
Bodies เป็ น Ductile Iron with epoxy coated หรื อ Semi-steel Disc เป็ น fully
guided both top and bottom. Seats discs and guides แ ล ะ Bushing ท าด้ ว ย
bronze และ spring ทาจาก stainless steel ทนแรงดัน 125 lbs. S.W.P. (250 lbs.
W.O.G.)
ตัวอย่างมาตรฐานที่แนะนาให้ใช้ คือ
Valmatic’s Silent Check Valve : 1800 Series Globe Style Silent Check Valve,
ANSI Class 125
Nibco’s Figure No.F-910 125 lb. Iron Body Silent Check Valve, F.E.
OCV ‘S Fig. No. Model 94-3
Grinnell’s Globe Style Iron Body Silent Check Valve : Fig No.502 ½-580
Singer Hydraulic Check Valve : Model HC.

6)

Water Strainer
เป็ นรู ปตัว Y มีแผงตะแกรงทาด้วย Bronze ที่สามารถถอดออกล้างได้
1.
ขนาด 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) หรื อเล็กกว่า ตัว Strainer ทาด้วย Bronze แบบเกลียว
2.
ขนาด 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว) หรื อใหญ่กว่า ตัว Strainer ทาด้วยเหล็กหล่อหน้าแปลน
ทนแรงดันขณะใช้งาน (Working Pressure) ได้ไม่นอ้ ยกว่า 13.6 บาร์ (200 ปอนด์ ต่อ
ตารางนิ้ว) ของไอน้ าอิ่มตัว และต้องมีวาล์วระบายน้ าทิ้ง ขนาด 15 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว)
ประกอบอยูด่ ว้ ย
ผูร้ ับจ้างต้องทาการติดตั้งสเตรนเนอร์ (Strainer) สาหรับเครื่ องสู บน้ าทั้งหมดที่
ปลายท่อดูด (Suction) ในถังน้ าใต้ดิน Booster Pump และท่ อด้านออกจากถังบนหลังคา แม้ว่าจะ
มิได้ระบุในแบบก็ตาม
Strainer ให้ใช้เป็ นแบบ Y-Strainer มีแผงตะแกรงทาด้วยบรอนซ์ หรื อสเตนเลสสตีลที่สามารถถอด
ออกล้างได้ Body Cast Iron ( BS1452 Grade 220 ) Flange Type .ทนแรงดันขณะใช้งานได้ ไม่
น้อยกว่า 175 ปอนด์/ตร.นิ้ว W.O.G.

งานระบบประปาและสุขาภิบาล

๗-37

รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างงานระบบ

(SPECIFICATION)

ตัวอย่างมาตรฐาน คือ
Toyo Fig. No. 381A
Kitz Fig. No. FCY
Metraflex Style TF
Crane ‘s Fig. No. FM279
Valor ‘s Fig. No. V311
สาหรับปลายท่อดูดเครื่ องสู บน้ าที่ติดตั้งอยูเ่ หนื อถังเก็บน้ าใต้ดิน ให้ติดตั้ง Foot Valve W/Strainer
ตัววาล์วเป็ นเหล็กหล่อ (Cast Iron) สเตรนเนอร์เป็ นตะแกรงสเตนเลส (Stainless steel Screen)
ตัวอย่ างมาตรฐาน คือ

7)

(1)

VALMATIC Foot Valve W/Strainer, flanged End, ANSI Class 125

(2)

SOCLA Foot Valve with Strainer, Flanged End Pn 10 (=10 bar rating), Type 302

เกจ์วดั ความดัน (Pressure Gauge)
ผูร้ ั บจ้างต้องทาการติ ดตั้งเกจ์วดั ความดัน ณ บริ เวณตาแหน่ งท่ อดูดและจ่ายน้ าของเครื่ องสู บน้ า
ทั้งหมดที่มีอยู่ แม้วา่ จะมิได้ระบุในแบบก็ตาม
กรอบท าด้วย Stainless steel หน้าปั ด กลมเส้ น ผ่า ศู น ย์ก ลางขนาดไม่ ต่ า กว่า 3½ นิ้ ว อ่ านค่ าบน
หน้าปั ดไม่น้อยกว่า 150-200% เท่ าของแรงดันใช้งานปกติ วัดค่าได้เที่ ยงตรง แน่ นอน และมี
อุปกรณ์ ปรับค่าที่ ถูกต้องอ่านค่าเป็ นปอนด์/ตร.นิ้ ว หรื อบาร์ เกจ์วดั ความดัน แต่ละชุดจะต้องมี
Needle Valve และ Snubber Connector
ตัวอย่างมาตรฐานที่แนะนาให้ใช้ คือ
ASHCROFT
TERICE
METRONEX
WINTERS

8)

อุปกรณ์ลดการกระแทกของน้ า (water Hammer Arrestor)

งานระบบประปาและสุขาภิบาล
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(SPECIFICATION)

(1)

จัดหาและติดตั้ง Shock Absorbers เข้ากับท่อน้ าประปาในแนวระดับที่ส่งน้ าไปยังเครื่ อง
สุ ขภัณฑ์แบบ Flush Valve หรื ออุปกรณ์ ที่มีวาล์วเปิ ด-ปิ ดเร็ ว โดยเฉพาะที่ ห้องน้ าของ
สานักงาน แม้วา่ จะมิได้ระบุไว้ในแบบก็ตาม

(2)

Shock Absorbers หรื อ Water hammer Arrestor จะต้องเป็ นแบบท าด้วยเหล็กไร้ สนิ ม
หรื อ Copper ภายในประกอบด้วยก๊าซอาร์ กอนหรื ออากาศที่ถูกอัดไว้ Piston ทามาจาก
Acetal ( NFS Listed ) or Brass , ขนาดและการติดตั้งจะต้องเป็ นไปตามมาตรฐานและ
ข้ อ ก าห น ด ข อ ง Plumbing and Drainage Institute Standard P.D.I.-WH 201 ห รื อ
มาตรฐาน ASSE List 1010

ตัวอย่างมาตรฐานที่แนะนาให้ใช้ คือ
Zune
Wilkins
9)

อุปกรณ์ลดการสัน่ สะเทือน (Vibration Isolators)

(1)

ฐานของเครื่ อ งสู บ น้ าและอุ ป กรณ์ ที่ มี ก ารสั่ น สะเทื อ นทุ ก ตัว ให้ ติ ด ตั้ง อุ ป กรณ์ ล ดการ
สั่น สะเทื อ นให้ได้เที ยบเท่ ามาตรฐานของผลิ ตภัณ ฑ์ของ Manson’s KSL Base for Pump
W/SLF Sprins Mount
ฐานของเครื่ องสู บน้ าให้หล่อเป็ นแท่นคอนกรี ต โดยมีขอบมุมเป็ นเหล็กและมีจุดรองรับ
สปริ งโดยต้องแสดงขนาดและระยะไว้ในแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้าง
การลดการสั่น สะเทื อนของแท่ น เครื่ องสู บ น้ าจะประกอบด้วยการใช้แท่ น คอนกรี ต ซึ่ ง
แข็งแรง และใช้จุดรองรับด้วยสปริ ง 4 จุด ทาให้แท่นลอยตัวจากพื้นห้อง ใต้จุดรองรับสปริ ง
จะมียาง (Acoustical Pad) ต้องเลือกสปริ งให้มีความอ่อนตัว (Static Deflection) ไม่นอ้ ยกว่า
2 นิ้ว

(2)

การลดการสั่นสะเทือนของระบบท่อ : ท่อซึ่งแขวงยึดอยูก่ บั ระดับฝ้า เพดาน และต้องต่อเข้า
กับอุปกรณ์เครื่ องมือกลที่มีการสัน่ สะเทือน หรื อเคลื่อนตัวได้ขณะทางานให้ปฏิบตั ิ ดังนี้
- ท่ อ แขวนอยู่ กั บ เพดาน ให้ ใ ช้ Combination Spring and neoprene in shear Hanger
สาหรับแขวนท่อ 4 ตัวแรกจากอุปกรณ์เครื่ องมือกลนั้นๆ ต้องสามารถรับน้ าหนักท่อที่
อยูร่ ะดับเดียวกันได้ไม่วา่ กรณี ใดๆ
- ท่อที่ยดึ เข้ากับพื้นอาคาร ให้ใช้ Springflex Mounting

งานระบบประปาและสุขาภิบาล
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(SPECIFICATION)

ตัวอย่างมาตรฐาน คือ
- MASON หรื อขออนุมตั ิเทียบเท่า
10)

Butterfly Valve
ใช้สาหรับท่อขนาด65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว) หรื อใหญ่กว่า ตัววาล์วทาด้วย Grey Cast
Iron ส่วน Disc ทาด้วยAluminium Bronze สามารถทนแรงดันขณะใช้งาน (Working Pressure)
ได้ไม่นอ้ ยกว่า 10 บาร์ (150 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว) ของน้ า และไม่นอ้ ยกว่า 13.6 บาร์ (200
ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว) ของน้ า สาหรับติดตั้งที่ Water Supply Pump
ตัวอย่างมาตรฐานที่แนะนาให้ใช้ คือ
Crane ‘s Fig. No. 200 Series.
Nibco’s Butterfly Valve Fig. No. LD 3510-2
Valor ‘s Fig. No. V601 Series.

11)

Pressure Reducing Valve
ใช้สาหรับควบคุมแรงดันของน้ า ให้คงที่อยูต่ ลอดเวลาไม่วา่ Inlet Pressure จะ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ตัววาล์วมี 2 ชุดคือ Pilot Valve และ Main Valve โดย Pilot Valve
จะต้องมี Screw สาหรับ Adjusted Pressure ที่ตอ้ งการได้ตวั Main Valve เป็ น Globe Pattern,
Diaphragm Actuated Valve สามารถทนแรงดันใช้งานได้ไม่ต่ากว่า17 บาร์ (250 ปอนด์ ต่อ
ตารางนิ้ว) ของน้ า และต้องเป็ นชนิดที่ปิดได้เอง เมื่อ Valve เกิดขัดข้อง
เป็ นแบบ Hydraulically – operated , Modulation Type สามารถใช้กบั ระบบส่ ง
น้ าทั้งแบบ Dead End และ Continuous Service สามารถลดความดันได้ลงเหลื อความ
ดัน ที่ ต ้อ งการ และทนอุ ณ หภู มิ ไ ด้ถึ ง 180oF ควบคุ ม การท างานโดยใช้ Pilot Control
Valve ซึ ง่สามารถปรับช่วงการทางานได้ โดยปรับด้วยสกรู ต้ งั ค่าความแข็งของสปริ งค์
และแผ่น Diaphragm เป็ นแบบ Buna-N Nylon Reinforced หรื อวัสดุ อื่นที่ มีคุณสมบัติ
เทียบเท่า
ขนาด ½”-2” ตัวทาด้วย Ductile Iron w/Epoxy Coated ต่อแบบเกลียว
ขนาด 2 ½” ขึ้นไป ตัวทาด้วย Ductile Iron w/Epoxy Coated ต่อแบบแปลน

12)

งานระบบประปาและสุขาภิบาล

Float Valve
เป็ นแบบ Modulating Remote Controlled ตัว Valve ประกอบด้วย Main Valve และ
Modulating Float Control ตัว Main Valve รายละเอียดเหมือนกับ Pressure Reducing Valve
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(SPECIFICATION)

สาหรับตัว Modulating Float Control จะประกอบด้วย Moving Part 2 ส่วนคือ ลูกลอย กับคาน
ซึ่งทาด้วยทองเหลือง ทนแรงดันใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 12 บาร์ (175 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว) ของ
น้ า
ทัว่ ไป : ตาแหน่ง Float Valve จะอยูท่ ี่ปลายท่อจ่ายน้ าเข้าถังเก็บน้ า ในถังเก็บน้ าให้ติดตั้ง
สวิตซ์ควบคุ มระดับแบบ “Wire Suspension Electrode” เพื่อควบคุ มการท างาน
ของเครื่ องสูบส่งน้ า
Float Valves : สาหรับถังน้ าใต้ดินเป็ นแบบ Pilot Operate Modulating Float Valves ตัว
เรื อ นท าด้วย Ductile Iron w/epoxy coated , Seat และ Stem เป็ น Stainless Steel
และ Seat Ring ท าจาก Bronze ทนแรงดัน ได้ไม่ น้อยกว่า 250 ปอนด์/ตารางนิ้ ว
ขนาดไม่เกิน 2 นิ้ว ให้ใช้แบบเกลียว ถ้าขนาดตั้งแต่ 2½ นิ้วขึ้นไป ให้ใช้แบบหน้า
แปลน

กาหนดตัวอย่างมาตรฐานที่แนะนาให้ใช้ คือ
(2.1) Float Valve ของ SINGER : Model 106F Type IV Float Valve, pilot controlled,
for on/off service.
(2.2) Float Valve ของ SOCLA : Model C701 Float Valve with Gradual Opening and
Closing.
(2.3) Float Valve ของ OCV : Float Controlled Valve Series 8100.
13) วาล์วระบาย (Drain Ball Valve)
ผูร้ ับจ้างต้องติดตั้ง Drain Ball Valve เมื่อติดตั้งแล้วต้องอยูใ่ นตาแหน่ งซึ่ งสามารถระบาย
น้ าออกจากระบบท่อนั้นๆ ได้ทุกส่ วน Drain Valve ใช้แบบ Bronze Type พร้อมทั้ง Drain
Cap และมีปลายท่อสายยางขนาด  ¾ นิ้ว ยกเว้นระบุไว้เป็ นอย่างอื่น
ตัวอย่างมาตรฐานที่แนะนาให้ใช้ คือ
Apollo Bronze Stop and Drain, No.95-104
Nibco Figure No. 303-300
14)
งานระบบประปาและสุขาภิบาล
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1.

2.

(SPECIFICATION)

ใช้ต่อทางด้านน้ าเข้า และออกจากเครื่ องสูบน้ าประปา ทาด้วย Stainless Flexible Joint
และมี Bellow ภายใน และเป็ นชนิดหน้าแปลน เมื่อมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 65
มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว) และใหญ่กว่าหรื อต่อเกลียวเมื่อมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่า
65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว) ทนแรงดันใช้งาน (Working Pressure) ได้ไม่นอ้ ยกว่า 20 บาร์
(300 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว) ของน้ า ความยาวของข้อต่ออ่อน จะต้องยาวไม่นอ้ ยกว่า 2
เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อ
สาหรับระบบท่อส้วม ท่อน้ าทิ้งและบ่อน้ าฝน ให้ใช้เป็ นแบบ Flexible Rubber Joint
สามารถให้ระยะการเคลื่อนตัวได้ไม่นอ้ ยกว่า 10 cm. (Axial Movement) สาหรับต่อ
ด้านน้ าเข้าหรื อออกจากเครื่ องสูบน้ าเสี ยต่าง ๆ เป็ นแบบ Reinforced Neoprene Rubber
สามารถทนแรงดันใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 10 บาร์ (150 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว) ที่อุณหภูมิการ
ใช้งานไม่เกิน 77 องศาเซลเซียส

ข้อต่ออ่อนต้องสามารถทนแรงดันใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 250 psi
ตัวอย่างมาตรฐาน คือ
MASON-FLEX Twin Sphere Connector Model MFTNC
TOZEN’s PT-LS Rubber Eapansion Joint Type A with 2 Bellows

15)

มาตรวัดความดัน (Pressure Gauge)
เป็ นแบบ Bourbon สาหรับวัดความดันของน้ า กรอบทาด้วย Stainless Steel หน้าปั ทม์
กลมเส้นผ่าศูนย์กลางไม่นอ้ ยกว่า 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) มีสเกลบนหน้าปัทม์ไม่นอ้ ยกว่า 2 เท่า
ของแรงดันใช้งานปกติวดั ค่าได้เที่ยงตรงแน่นอน คลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 0.5% ของสเกลบน
หน้าปัทม์ และมีอุปกรณ์วดั ค่าที่ถูกต้องได้สเกลอ่านเป็ น ปอนด์ตอ่ ตารางนิ้ว มาตรวัดความดัน
แต่ละชุดจะต้องมี Shunt Off Needle Valve หรื อ Ball Valve และ Snubber Connecto

16)

มาตรวัดน้ า (Water Meter)
มาตรวัดน้ าที่ติดตั้งเป็ นแบบใบพัด (Turbine Type) Multi Jet Magnetic Drive และผ่าน
การทดสอบความเที่ยงตรงโดยมีหนังสื อรับรองจากการประปา สามารถติดตั้งได้ท้ งั แนวดิ่ง
และแนวราบ โดยไม่เกิดความคลาดเคลื่อน
ตัวอย่างมาตรฐานที่แนะนาให้ใช้ คือ
Schlumberger’s Woltman Water Meter, “Woltex” Model
Kent’s Helx 2000 Water Meter
17) ก็อกสนาม (Hose Bibb)
งานระบบประปาและสุขาภิบาล

๗-42

รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างงานระบบ

18)

19)

20)

21)

22)

งานระบบประปาและสุขาภิบาล

(SPECIFICATION)

เป็ นวาล์วเปิ ด-ปิ ดน้ า ให้ใช้เป็ น Ball Valve Casing ทาด้วย Nickel Plated Brass ทน
แรงดันใช้ งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 8.5 บาร์ (125 ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว)
ที่ระบายน้ าที่พ้นื (Floor Drain)
ทาด้วยเหล็กหล่อพร้อมตะแกรงปิ ด และจะต้องมีทีสาหรับดักกลิ่น (Aluminium Bell
Trap) ในตัวตระแกรงปิ ดทาด้วยทองเหลืองชุบโครเมี่ยมสามารถเปิ ดทาความสะอาดได้ง่าย
ส่วนภายในมีตระแกรงดักผง (Cast-Brass Strainer)
ช่องระบายน้ าฝน (Roof Drain)
ช่องระบายน้ าฝน ตัวเรื อนทาด้วยเหล็กหล่อ (Cast-Iron) มีปีกโดยรอบป้ องกันน้ ารั่วจาก
พื้น มีช่องระบายน้ าฝนทาด้วยเหล็กหล่อ (Cast-Iron) และจะต้องทาการติดตั้งให้เรี ยบร้อยและ
ได้ระดับถูกต้องก่อนการเทคอนกรี ตให้ใช้ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศที่มีคุณภาพการใช้งาน
เทียบเท่ากับที่ระบุไว้ในแบบรายละเอียด
ช่องสาหรับทาความสะอาดท่อ (Floor Cleanout)
ช่องสาหรับทาความสะอาดท่อตัวเรื อนทาด้วยเหล็กหล่อ (Cast-Iron) มีฝาปิ ดทึบแบบ
เกลียวทาด้วยทองเหลืองขัดมันหรื อทองเหลืองชุบโครเมี่ยม ผูร้ ับจ้างต้องส่งตัวอย่างขออนุมตั ิ
ฝาปิ ดช่องสาหรับทาความสะอาดท่อจะต้องได้รับการอนุมตั ิจากผูค้ วบคุมงานก่อนการติดตั้ง ฝา
ปิ ดสาหรับช่องทาความสะอาดท่อจะต้องมี 2 รู ต้ืน ๆ แบบไม่ทะลุหรื อแบบสี่ เหลี่ยมนูนไว้
สาหรับใช้ในการใช้เครื่ องมือเปิ ด-ปิ ดฝาหรื อขันสกรู ได้ ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศที่มี
คุณภาพการใช้งานเทียบเท่ากับที่ระบุไว้ในแบบรายละเอียด
อุปกรณ์ป้องกันการกระแทกของน้ า (Water Hammer Arrestors)
1.
Water Hammer Arrestors เป็ นอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยูใ่ นระบบท่อน้ าสาหรับลดการ
กระแทกของน้ าหรื อกาจัดการกระแทกของน้ าในวงจรระบายท่อน้ า ป้ องกันมิให้เครื่ อง,
อุปกรณ์, วาล์วและข้อต่อต่าง ๆ เกิดการเสี ยหาย ติดตั้งที่ท่อน้ าทางด้านน้ าส่งของเครื่ อง
สูบน้ า, ส่วนที่ใกล้กบั วาล์ว หรื อปลายท่อซึ่งเกิดการกระแทกของน้ าหรื อติดตั้งตามแบบ
2.
ตัวเรื อน (Body) ทาด้วย Copper Tube Type K หรื อ Type L ภายในบรรจุ One Moving
Part เป็ นแบบ Spherical Piston Which Floats Inside The Surge Chamber และมี
Rubber “O” Rings ป้ องกันมิให้อากาศที่อดั ไว้ภายในรั่วออกมาได้และน้ าไม่สามารถ
ผ่านเข้าใน Chamber ได้
อุปกรณ์ไล่อากาศอัตโนมัติ (Automatic Air Vent)
Automatic Air Vent เป็ นแบบ Direct Acting Float Type ลูกลอยและส่วนประกอบ
ภายในทาด้วย Stainless Steel Body and Cover ทาด้วย Cast Iron ขนาดของท่อต่อเข้า 20
มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว) ต้องสามารถทนแรงดันใช้งานได้ไม่ต่ากว่า 1.5 เท่าของ Working Pressure
หรื อตามที่ระบุในแบบ จะต้องติดตั้งที่จุดสูงสุดของท่อน้ าและในตาแหน่งที่มีอากาศสะสมอยู่
ในระบบท่อหรื อตามที่ระบุในแบบ
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23) อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด
ที่ดกั กลิ่น (Trap)
จะต้องติดตั้งที่ดกั กลิ่นสาหรับสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางสุขาภิบาลทุกชั้น ยกเว้นแต่วา่
อุปกรณ์น้ นั ๆ มีที่ดกั กลิ่นในตัวอยูด่ ว้ ย (Integral Trap) ให้ติดตั้งที่ดกั กลิ่นในตาแหน่ง
ใกล้กับอุปกรณ์ เพียงตัวเดี ยวเท่ านั้น (ห้ามติ ดตั้งสองตัว) ที่ ดักกลิ่นต้องติ ดตั้งอยู่ใน
ตาแหน่งที่สามารถเข้าไปดูแลได้ จะต้องมีปลัก๊ ทาความสะอาด (Cleanout Plug) หรื อ
วิธีอื่นที่ อนุ มตั ิให้ใช้ Slip Joints อนุ ญาตให้ใช้ได้ทางด้านน้ าเข้า (Inlet Side) หรื อใน
Trap Seal เท่านั้น
วัสดุที่ใช้ทาที่ ดกั กลิ่นเป็ นพีวีซี หรื อเหล็กหล่อหรื อทองเหลือง ตามประเภทของท่อ
ที่มาบรรจบ ที่ดกั กลิ่นทุกตัวต้องมีน้ าดักกลิ่น (Water Seal) มีขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ ว
และไม่เกิน 4 นิ้ว
ช่องทาความสะอาดที่พ้นื (Floor Cleanout)
ช่องทาความสะอาดสาหรับท่อเหล็กหล่อ จะต้องเป็ นชนิ ดมีเกลียวมาตรฐานอัด เข้า
กับท่อสาหรับอุปกรณ์ของท่อเหล็กหล่อ และสกูร- เทเปอร์ ทาด้วยทองเหลือง
มีหัวน๊ อตชนิ ดหกเหลี่ยมตัน ช่องทาความสะอาดสาหรับท่ อเหล็กจะต้องมี
หัวน๊อตทองเหลืองอุดไว้ จะต้องติดตั้งช่องทาความสะอาดพร้อมจุกอุดตรง
ฐานของท่อระบายน้ าทิ้ง น้ าโสโครก และระบายอากาศในแนวดิ่งทุกท่อ
ขนาดของช่องทาความสะอาด ต้องมีขนาดเท่าขนาดท่อไปต่อเข้า แต่ไม่ใหญ่กว่า 4
นิ้ว ยกเว้นจะระบุในแบบเป็ นอย่างอื่น
ต้องติดตั้งช่องทาความสะอาดทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนทิ ศทางของท่อแนวราบมากกว่า
450 และไม่เกิ น 50 ฟุต (15 ม.) สาหรับท่ อแนวราบที่ มีขนาด 4” และเล็กกว่า
และไม่เกิน 100 ฟุต (30 ม.) สาหรับท่อที่มีขนาดใหญ่กว่า 4” ไม่วา่ แสดงไว้ใน
แบบหรื อไม่ก็ตาม
ตัวอย่างมาตรฐาน คือ
- Knack Model 427
ช่องระบายน้ า (Drain)
งานระบบประปาและสุขาภิบาล
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ให้ผูร้ ับจ้างติดตั้งช่องระบายน้ า (Drains) ตามที่ แสดงไว้ในแบบรายละเอียดของช่อง
ระบายน้ า ให้เป็ นไปตามที่แสดงในแบบและข้อกาหนด

ช่องระบายน้ าพื้น (Floor Drain)
ช่องระบายน้ าพื้น ต้องเป็ นเหล็กหล่อมีปีกกันซึ มแบบ Double Drainage มีรูระบายน้ า
(Weephole) และระบายน้ าออกทางด้านล่าง (Bottom Outlet) ฝาตะแกรงกันผงทาด้วย
ทองเหลืองขัดมัน หรื อทองเหลืองชุบโครเมี่ยม
ตัวอย่างมาตรฐาน คือ
- Knack Model 233P หรื อ Model 234 ส าหรั บ พื้ น ชั้น ล่ า งสุ ด หรื อ พื้ น ที่ ที่ ไ ม่
สามารถถอด Trap มาทาความสะอาดได้
Floor Drain W/Sediment Bucket
ช่องระบายน้ าพื้นในบริ เวณห้องเก็บขยะ และที่ห้องครัว จะต้องเป็ น Floor Drain ชนิ ด
ที่มีถอดออกมาเคาะล้างเอาเศษอาหาร เศษขยะออกได้ เที ยบเท่ามาตรฐานของ Floor
Drain ของ JOSAM Series No. 32320
ช่องระบายน้ าฝนที่หลังคา (Roof Drains)
ขนาด รู ปลักษณะและรายละเอียดเป็ นไปตามแบบ ต้องเป็ นเหล็กหล่อทาสี กนั สนิ ม
Complete with round pedestrian grate set in square secured frame, a floashing clamp
device & collar, and threaded connection bottom outlet.

ตัวอย่างมาตรฐาน คือ
- Knack Model 327
ช่องระบายน้ าของสวนหรื อในกะบะปลูกต้นไม้ (Garden Drain) ให้ปิดทับ
ด้วย Geotextile และโรยหิ นกรวดทับ หน้า ถ้าเป็ นท่ อให้ใช้ท่อ PVC แบบ
งานระบบประปาและสุขาภิบาล
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เจาะรู โดยรอบตามมาตรฐานของผูผ้ ลิ ต หุ ้มโดยรอบด้วยแผ่น Geotextile
แล้วเทหิ นกรวดโดยรอบ
3.3

วิธีการก่อสร้าง

โดยทัว่ ไปวาล์วที่ติดตั้งบนท่อน้ าในแนวนอน (Horizontal Pipe) ต้องให้กา้ นวาล์ว อยูใ่ นแนวดิ่ง
เว้นแต่จะมีสาเหตุจาเป็ นหรื ออุปสรรคในการติดตั้ง หรื อใช้งาน จึงอนุญาตให้กา้ นวาล์วติด
ตั้งอยูใ่ นแนวเอียงได้ ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั การพิจารณา และอนุมตั ิจากผูค้ ุมงานเป็ นแต่ละกรณี ไป
2) วาล์วที่ปิด-เปิ ดขณะใช้งานบ่อย หากสามารถทาได้ ต้องติดตั้งให้ตวั วาล์วไม่สูงกว่า 1.50 เมตร
จากพื้น
3)
วาล์วขนาด 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) และใหญ่กว่า ที่ติดตั้งอยูส่ ูงเกิน 2.50 เมตร จากพื้นต้องติดตั้ง Chain
Wheel และโซ่ ทาด้วยเหล็กไม่เป็ นสนิมห้อยลงมาสูงจากพื้นประมาณ 1.00 เมตร พร้อมที่คล้องโซ่ในตาแหน่งที่
เหมาะสม
1)

ระบบประปา และสุ ขาภิบาล
4. เครื่ องสู บนา้
4.1

ความต้องการทัว่ ไป
1)
2)

งานระบบประปาและสุขาภิบาล

เครื่ องสูบน้ าต้องจัดจาหน่ายโดยตัวแทนในประเทศที่มีชื่อเสี ยง และมีบริ การทางด้านอะไหล่
เป็ นที่เชื่อถือได้
ในการเสนอขออนุมตั ิผลิตภัณฑ์เครื่ องสูบน้ า ผูร้ ับจ้างต้องแนบ Performance Curve ของเครื่ อง
สูบน้ ามาด้วย จุดที่เลือกสาหรับการใช้งานควรอยูใ่ นบริ เวณกลางของ Curve ซึ่งเป็ นจุดที่เครื่ อง
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3)
4)
5)
6)
4.2

(SPECIFICATION)

สูบน้ ามีประสิ ทธิภาพสูง และมีความยืดหยุน่ เมื่อปริ มาณน้ า (Flow Rate) และความดัน
เปลี่ยนไปได้มากที่สุด
สมรรถนะของเครื่ องสูบน้ า จะต้องสามารถสูบน้ าได้ดว้ ยอัตราการไหล และแรงดันไม่นอ้ ยกว่า
ที่กาหนดไว้ในรายการอุปกรณ์ (Equipment Schedule)
การเลือกเครื่ องสูบน้ าต้องเลือกให้ลกั ษณะการใช้งานเป็ นแบบ Non-Overloading Performance
Curve โดยใช้มอเตอร์ขนาดแรงม้าสูงสุดของ Curve
เครื่ องสูบน้ าแต่ละเครื่ องจะต้องมีใบรับรองผลการทดสอบสมรรถนะของเครื่ อง (Certificate
Test of Origin) จากผูผ้ ลิต
เครื่ องสูบน้ าจะต้องประกอบสาเร็จจากโรงงานผูผ้ ลิต

วัสดุและโครงสร้าง
1)

งานระบบประปาและสุขาภิบาล

ข้อกาหนด และลักษณะโครงสร้างโดยทัว่ ไป
1.
รายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของเครื่ องสูบน้ าที่ตอ้ งการใช้ จานวน สมรรถนะความเร็ วรอบ
การต่อเพลา (Coupling) Casing Working Pressure จะต้องเป็ นไปตามที่แสดงไว้ใน
แบบ
2.
เรื อนของเครื่ องสูบน้ า (Casing) จะต้องมีแรงดันใช้งานปกติ (Working Pressure) ไม่ต่า
กว่า 12 บาร์ (175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) หรื อ 1.5 เท่าของแรงดันใช้งานปกติจริ ง (Actual
Working Pressure) โดยใช้ตวั เลขมากกว่าเป็ นกว่าเป็ นเกณฑ์ หากใช้ขอ้ ต่อหน้าแปลน
(Flanged Connection) ทั้งทางด้านดูด และทางด้านส่ง จะต้องทนแรงดันได้
เช่นเดียวกันกับตัวเรื อนเครื่ องสูบน้ า
3.
ใบพัด (Impeller) ต้องเป็ นโลหะชิ้นเดียวกันทาด้วย Cast Bronz หรื อเทียบเท่า ได้รับการ
ถ่วงทั้งทางด้าน Dynamic และ Static มาจากโรงงานผูผ้ ลิต และใบพัดจะต้องไม่เสี ยหาย
เนื่องจากใบพัดหมุดกลับทาง
4.
Casing Wearing Ring ต้องเป็ นชนิดที่เหมาะสมกับสภาพการใช้งาน ทาด้วย Bronze,
Chromed Iron หรื อ Nickel Iron สามารถถอดเปลี่ยนได้โดยสะดวก
5.
เพลา (Shaft) ทาด้วย Carbon Steel พร้อมด้วย Sleeve ทาด้วย Bronze, Chromed Iron
หรื อ Nickel Iron สอดผ่าน Stuffing Box
6.
ปลอกหุม้ เพลา (Shaft Sleeve) ยึดติดกับเพลาด้วยสลัก และมีความยาวยืน่ ออกพ้นนอก
ซีล มีโอริ งปะเกนตรงระหว่างใบพัดกับปลายปลอกหุม้ เพลา เพื่อกันน้ าเข้าระหว่างเพลา
กับปลอกหุม้ เพลา
7.
Bearing ต้องเป็ นชนิด Heavy Duty Ball Bearing เป็ น Dust Seal ในตัว สามารถถอด
ออกซ่อมโดยง่าย ออกแบบให้ใช้งานตามที่กาหนดได้ไม่ต่ากว่า 80,000 ชัว่ โมง
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8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
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Seal ต้องเป็ นชนิด Mechanical Seal ที่เลือกใช้จะต้องเป็ นไปตามข้อแนะนาของผูผ้ ลิตที่
ขนาดของเพลา ความเร็ วของเพลา ความดัน และอุณหภูมิใช้งานตามที่กาหนด เครื่ อง
สูบน้ าทุกเครื่ องจะต้องออกแบบให้สามารถเปลี่ยนซีลได้โดยง่าย และรวดเร็ ว
จุดสูงสุดของเรื อนเครื่ องสูบน้ า จะต้องมี Air Vent Cock และจุดต่าสุดของเรื อนเครื่ อง
สูบน้ า จะต้องมี Drain Cock
เครื่ องสูบน้ าทุกเครื่ องจะต้องมีท่อระบายน้ าต่อจากที่รองรับของซีล ระบายน้ าทิง้ จาก
เครื่ องสูบน้ า ไปยังรางระบายน้ า
เครื่ องสูบน้ าที่ใช้จะต้องเป็ นรุ่ นที่ออกแบบมาให้การบารุ งรักษาทาได้โดยสะดวก และ
ใช้เวลาในการถอดซ่อมน้อย
เครื่ องสูบน้ าพร้อมมอเตอร์ จะต้องติดตั้งบนฐานเหล็กหล่อ หรื อฐานที่ทาจากเหล็ก
โครงสร้าง (Structural Steel) ตามมาตรฐานผูผ้ ลิตเครื่ องสู บน้ า
เครื่ องสูบน้ าทั้งชุด จะต้องติดตั้งบนแท่นคอนกรี ตที่เหมาะสม โดยมีอุปกรณ์ลดการ
สัน่ สะเทือนไปยังอาคารที่มีประสิ ทธิภาพสูงรองรับ
เครื่ องสูบน้ าที่ต่อกับมอเตอร์ดว้ ย Coupling จะต้องใช้ Coupling ชนิด Flexible มีค่า
Service Factor อย่างต่า 1.5 และจะต้องมีฝาครอบป้ องกัน (Coupling Guard) ด้วย
การเลือกขนาดของใบพัดเครื่ องสูบน้ าแบบหอยโข่ง (Centrifugal Pump) จะต้องเลือก
ใบพัดให้มีขนาดใหญ่กว่าขนาดใบพัดที่ได้สมรรถนะตามต้องการหนึ่งขนาดเมื่อติดตั้ง
และเดินเครื่ องสูบน้ าแล้ว จึงเจียรใบพัดให้ได้ขนาดพอเหมาะ โดยดูผลจากปริ มาณน้ า
ความดันและการใช้ไฟฟ้าของเครื่ องสูบน้ าประกอบ
การเลือกขนาดของมอเตอร์เครื่ องสูบน้ า ต้องเลือกขนาดมอเตอร์ให้ใหญ่พอที่จะไม่
Overload ตลอดช่วงการทางานของเครื่ องสูบน้ าตาม Curve ใน Performance Curve
ขนาดของมอเตอร์ที่ระบุไว้เป็ นแนวทางเท่านั้น และหลังจากพิจารณา Performance
Curve แล้ว วิศวกรผูอ้ อกแบบจะเป็ นผูต้ ดั สิ นว่าขนาดของมอเตอร์ควรจะเป็ นเท่าใด
ผูร้ ับจ้างจะต้องรับผิดชอบการติดตั้งอุปกรณ์แผงสวิทช์ สตาร์ทเตอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า
ต่างๆ ระบบสายไฟ และอุปกรณ์ควบคุมการทางานของเครื่ องสูบน้ า ตามที่แสดงใน
แบบ เพื่อให้การทางานของเครื่ องสูบน้ าเป็ นไปตามต้องการ
มอเตอร์ตอ้ งเป็ นแบบ Squirrel Cage Induction Motor ชนิดปกปิ ดมิดชิดระบายความ
ร้อนด้วยอากาศ (Totally Enclosed Fan Cooled Motor) มีความเร็ วรอบ และระบบไฟฟ้า
ที่ใช้ตามที่กาหนดในแบบ ขนาดของมอเตอร์จะต้องไม่เล็กกว่า 1.5 เท่าของกาลังไฟฟ้า
ที่ตอ้ งการขณะใช้งานสูงสุด
เครื่ องสูบน้ าทุกเครื่ องจะต้องมีมาตรวัดความดัน ทั้งทางด้านน้ าดูด และด้านน้ าส่ง
เครื่ องสูบน้ าทุกเครื่ องจะต้องมีขอ้ ต่ออ่อน (Flexible Connection) ทั้งทางด้านน้ าดูด และ
ทางด้านน้ าส่ง ยกเว้นเครื่ องสูบน้ าที่ดูดน้ าจากถังน้ าใต้ดินโดยตรงที่ไม่ตอ้ งใส่ขอ้ ต่อ
อ่อนทางด้านน้ าดูด
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2)

เครื่ องสูบน้ าแบบหอยโข่ง (Centrifugal Type)
เครื่ องสูบน้ าแบบหอยโข่งเป็ นชนิด Non - Overloading Centrifugal Type, Volute
Type, Single Suction Type, Horizontal Mount มีสมรรถนะตามที่ระบุไว้ในแบบ และรายการที่
ประสิ ทธิภาพในการทางานไม่ต่ากว่า 60% และเครื่ องสูบน้ าจะต้องออกแบบให้สามารถถอด
ใบพัด และซีลออกซ่อมได้ โดยไม่ตอ้ งถอดท่อในช่วง เข้า-ออก จากเครื่ องสูบน้ า สาหรับสูบน้ า
ขึ้นบนถังเก็บน้ าบนดาดฟ้า

3)

เครื่ องสูบน้ าเพิ่มแรงดัน (Constant Pressure Booster Pump)
เป็ นชนิด Package Constant Pressure Booster Pump ชุดของเครื่ องสูบน้ าชนิดหอยโข่ง
(End Suction Centrifugal Pump) จานวน 2 ชุด ประกอบกันมี Diaphragm Type Pressure Tank
พร้อมอุปกรณ์ควบคุมการทางานของชุดเครื่ องสูบน้ าโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ชุดของเครื่ องสูบน้ า
สามารถจ่ายน้ าตามปริ มาณความต้องการน้ าใช้ในอาคาร และสามารถรักษาความดันของน้ าให้
เปลี่ยนแปลงไม่เกิน 5% ชุดเครื่ องสูบน้ านี้จะต้องผลิต และประกอบเสร็ จจากโรงงานผูผ้ ลิต
และได้รับการทดสอบ พร้อมทั้งได้การรับรองทางานของชุดเครื่ องสูบน้ าเรี ยบร้อย โดยมี
อุปกรณ์ประกอบดังนี้.อุปกรณ์ควบคุมการทางาน (Control Panel)
Pressure Regulating Valve
Gate Valves, Check Valves
Flexible Connection
Strainer
Anti - Vibration Pads
Pump, System and Suction Pressure gauges
Pump Run Light
Lead-Lag Pump Selector Switch
Pressure Switch
Flow Switch
Pump Overload Light
Control Power Light and Switch
Audible Alarm Horn
Diaphragm Type Pressure Tank
Reservoir Low Level Cut – Off
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เครื่ องสูบน้ าเสี ย (Waste Water Submersible Pumps)
1.
รายละเอียดทัว่ ไป (General)

เป็ นเครื่ องสูบน้ าใต้น้ า ติดตั้งในบ่อน้ าเสี ย (Sewage Sump) ออกแบบเหมาะ
สาหรับสูบน้ าเสี ยโดยเฉพาะ ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดแช่อยูใ่ นน้ าได้
ตลอดเวลา ขนาดมอเตอร์มีสมรรถนะตามที่ระบุไว้ในแบบและรายการความ
เป็ นฉนวนมีคุณสมบัติไม่ต่ากว่า Class E (ฉนวนของขดลวดทนอุณหภูมิได้ถึง
120C) ใช้กบั ระบบไฟฟ้า 380 โวลท์ 3 เฟส 50 เฮิทซ์ ส่วนของมอเตอร์จะต้อง
ประกอบเป็ นหน่วยเดียวกันกับเครื่ องสูบน้ า โดยมีอุปกรณ์ป้องกัน การรั่วซึม
ของน้ าที่จะผ่านเข้ามอเตอร์คือ Oil Chamber กับ Silicon Carbide Mechanical
Seal ใบพัด (Impeller) และ Suction Cover จะต้องออกแบบให้สามารถตัดขยะ
ต่าง ๆ ได้

อัตราการสูบน้ า (Flow Rate and Head) ให้เป็ นไปตามแบบและรายการพร้อม
ด้วยอุปกรณ์พิเศษ เพื่อติดตั้งหรื อยกเครื่ องสูบน้ าขึ้นจากบ่อ โดยไม่ตอ้ งถอด
หรื อประกอบท่อส่งน้ า (Guide Rail Fitting & Duck Foot Bend)
2.
ลักษณะโครงสร้างของเครื่ องสูบน้ าเสี ย (Structure of Pump)

ใบพัด (Impeller) เป็ นแบบ Single Vane Open Type ทาด้วย Gray Iron Casting
ใบพัดจะต้องได้รับการถ่วงสมดุลย์ท้ งั ทางด้านสถิตย์ศาสตร์และจลศาสตร์ที่
ปลายใบพัดติดตั้งใบมีดทาด้วย Tungsten Carbide สาหรับตัดขยะต่าง ๆ
(Statically and Dynamically Balance) มาจากโรงงานผูผ้ ลิต

Suction Cover ทาด้วย Gray Iron Casting

Mechanical Seal ทาด้วย Silicon Cabride หล่อลื่นด้วย Turbine Oil ภายใน Oil
Chamber

เพลา (Shaft) จะต้องเป็ นเพลาเดียวยาวตลอด ทาด้วย Stainless Steel

ลูกปื น (Bearing) เป็ นชนิด Ball Bearing

มอเตอร์ (Motor) จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันความร้อน (Overheat) ด้วย
Motor Protection (Built-In Thermal Protection) ชนิดสามารถหยุดการทางาน
ของมอเตอร์ได้เมื่อมอเตอร์มีความร้อนสูง และเมื่อมอเตอร์เย็นลงจะสามารถ
Reset ได้เอง

สกรู (Screw) ทุกตัวต้องเป็ น Stainless Steel
3.
อุปกรณ์ประกอบ (Accessories)

Duck Foot Bend ทาด้วย Gray Iron Casting พร้อมด้วย Discharge Flange มี
Anchor Bolts, น๊อตและสกรู ทาด้วย Stainless Steel

Quick Connector ทาด้วย Gray Iron Casting ยึดติดกับ Discharge Bore ของ
ตัวเครื่ องสูบน้ าใช้สาหรับเกาะยึด Duck Foot Bend
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Guide Rail Fittings ประกอบด้วย Guide Rail ซึ่งทาด้วยท่อเหล็กอาบสังกะสี
หรื อวัสดุอื่นที่ไม่เป็ นสนิมเมื่อแช่อยูใ่ นน้ า, Upper Guide Holder ทาด้วย Gray
Iron Casting สาหรับยึด Guide Rail
โซ่ (Lifting Chain) ทาด้วย Structural Steel ชุบ Galvanized ความยาวไม่นอ้ ย
กว่า 6 เมตร

การควบคุมการทางานของเครื่ องสูบน้ าเสี ย (Controller)
การควบคุมการทางานของเครื่ องสูบน้ าเสี ย โดยอุปกรณ์ควบคุมระดับน้ าเป็ น
แบบMicro Float Switch ให้เครื่ องสูบน้ าทางานสลับกันในเวลาปกติ และจะทางาน
ร่ วมกันในเวลาน้ ามากกว่าปกติโดยเป็ นแบบอัตโนมัติ ระดับของลูกลอยประกอบด้วย
ระดับเครื่ องสูบ 2 ชุดทางานพร้อมกัน, ระดับทางาน 1 ชุด, ระดับตัดเครื่ องสูบทั้งหมด
โดยที่ระดับดังกล่าวได้กาหนดไว้ในแบบหรื อจะกาหนดให้ในงานสนาม
เครื่ องสูบน้ าระบายน้ าฝน (Storm Water Submersible Pump)
5.1 รายละเอียดทัว่ ไป (General)

เป็ นเครื่ องสูบน้ าใต้น้ า ติดตั้งในบ่อน้ าฝน (Drainage Sump) ออกแบบ
เหมาะสาหรับสูบน้ าฝนโดยเฉพาะ ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดแช่
อยูใ่ นน้ าได้ตลอดเวลาขนาดมอเตอร์มีสมรรถนะตามที่ระบุไว้ในแบบ
และรายการความเป็ นฉนวนมีคุณสมบัติไม่ต่ากว่า Class E (ฉนวนของ
ขดลวดทนอุณหภูมิได้ถึง 120C) ใช้กบั ระบบไฟฟ้า 380 โวลท์ 3 เฟส
50 เฮิทซ์ ส่วนของมอเตอร์จะต้องประกอบเป็ นหน่วยเดียวกันกับเครื่ อง
สูบน้ า โดยมีอุปกรณ์ป้องกันการรั่วซึมของน้ าที่จะผ่านเข้ามอเตอร์คือ
Oil Chamber กับ Silicon Carbide Mechanical Seal ใบพัด (Impeller)
และ Suction Cover จะต้องออกแบบให้เกิดน้ าวน (Vortex) ภายใน
เรื อนสูบ (Casing) สูบน้ าตะกอนได้

อัตราการสูบน้ า (Flow Rate and Head) ให้เป็ นไปตามแบบและรายการ
พร้อมด้วยอุปกรณ์พิเศษ เพื่อติดตั้งหรื อยกเครื่ องสูบน้ าขึ้นจากบ่อ โดย
ไม่ตอ้ งถอดหรื อประกอบท่อส่งน้ า (Guide Rail Fitting & Duck Foot
Bend)
5.2 ลักษณะโครงสร้างของเครื่ องสูบน้ า (Structure of Pump)

ใบพัด (Impeller) เป็ นแบบ Single Vane Open Type ทาด้วย Gray Iron
Casting ใบพัดจะต้องได้รับการถ่วงสมดุลย์ท้ งั ทางด้านสถิตย์ศาสตร์
และจลศาสตร์ที่ปลายใบพัดติดตั้งใบมีดทาด้วย Tungsten Carbide
สาหรับตัดขยะต่าง ๆ (Statically and Dynamically Balance) มาจาก
โรงงานผูผ้ ลิต
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5.3

5.4

6.
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Suction Cover ทาด้วย Gray Iron Casting
Mechanical Seal ทาด้วย Silicon Cabride หล่อลื่นด้วย Turbine Oil
ภายใน Oil Chamber
เพลา (Shaft) จะต้องเป็ นเพลาเดียวยาวตลอด ทาด้วย Stainless Steel
ลูกปื น (Bearing) เป็ นชนิด Ball Bearing
มอเตอร์ (Motor) จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันความร้อน (Overheat)
ด้วย Motor Protection (Built-In Thermal Protection) ชนิดสามารถหยุด
การทางานของมอเตอร์ได้เมื่อมอเตอร์มีความร้อนสูง และเมื่อมอเตอร์
เย็นลงจะสามารถ Reset ได้เอง
สกรู (Screw) ทุกตัวต้องเป็ น Stainless Steel

อุปกรณ์ประกอบ (Accessories)

Duck Foot Bend ทาด้วย Gray Iron Casting พร้อมด้วย Discharge
Flange มี Anchor Bolts, น๊อตและสกรู ทาด้วย Stainless Steel

Quick Connector ทาด้วย Gray Iron Casting ยึดติดกับ Discharge Bore
ของตัวเครื่ องสูบน้ าใช้สาหรับเกาะยึด Duck Foot Bend

Guide Rail Fittings ประกอบด้วย Guide Rail ซึ่งทาด้วยท่อเหล็กอาบ
สังกะสี หรื อวัสดุอื่นที่ไม่เป็ นสนิมเมื่อแช่อยูใ่ นน้ า, Upper Guide
Holder ทาด้วย Gray Iron Casting สาหรับยึด Guide Rail

โซ่ (Lifting Chain) ทาด้วย Structural Steel ชุบ Galvanized ความยาว
ไม่นอ้ ยกว่า 6 เมตร
การควบคุมการทางานของเครื่ องสูบน้ าเสี ย (Controller)
การควบคุมการทางานของเครื่ องสูบน้ าเสี ย โดยอุปกรณ์ควบคุมระดับ
น้ าเป็ นแบบ Micro Float Switch ให้เครื่ องสูบน้ าทางานสลับกันในเวลาปกติ
และจะทางานร่ วมนในเวลาน้ ามากกว่าปกติโดยเป็ นแบบอัตโนมัติ ระดับของ
ลูกลอยประกอบด้วยระดับเครื่ องสูบ 2 ชุดทางานพร้อมกัน, ระดับทางาน 1 ชุด,
ระดับตัดเครื่ องสูบทั้งหมดโดยที่ระดับดังกล่าวได้กาหนดไว้ในแบบหรื อจะ
กาหนดให้ในงานสนาม

เครื่ องเติมอากาศ (Air Blower)
6.1 รายละเอียดทัว่ ไป (General)

เป็ นเครื่ องเติมอากาศชนิดโรตารี่ (Rotary Positive Displacement
Blower) ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า พร้อมสายพานส่งกาลังและมู่เล่
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ทดรอบ (V-Belt Drive) โดยทิศทางการไหลของอาคารในแนวดิ่ง
(Vertical Flow) ที่ท่อทางดูดอยูด่ า้ นบนและท่อทางจ่ายอากาศอยู่
ด้านล่างของตัวเรื อน (Housing) ตามลาดับ ขนาดของเครื่ องเติมอากาศ
และขนาดของมอเตอร์รวมทั้งรอบการหมุนของเครื่ องเติมอากาศ ให้
เป็ นไปตามสมรรถนะที่ระบุในแบบและรายการ มอเตอร์เป็ นชนิดไม่ต่า
กว่า IP 54 มีฉนวนที่คุณสมบัติไม่ต่ากว่า Class B ใช้กบั ระบบไฟฟ้า
380 Volt, 3 Phase, 50 Hz

อัตราการเติมอากาศ (Air Flow Capacity and Pressure) ให้เป็ นไปตาม
แบบและรายการ
พร้อมอุปกรณ์ประกอบตามรายละเอียดในหัวข้อ
อุปกรณ์ประกอบ
โดยจะต้องมีขอ้ มูลแสดงให้ทราบถึงอุณหภูมิ
โดยประมาณของอากาศที่เพิ่มขึ้น (Temperature Rise) ภายหลังอากาศ
ถูกอัดในเครื่ องเติมอากาศ และกราฟแสดงการทางานของเครื่ องเติม
อากาศแนบมาด้วย
ลักษณะโครงสร้างของเครื่ องเติมอากาศ (Structure of Air Blower)

ใบพัด (Rotors) จะต้องเป็ นชนิด Lobe-Type ทาด้วย High StrengthDuctile Iron Casting และได้รับการถ่วงสมดุลย์ท้ งั ทางสถิตย์และจล
ศาสตร์มาจากโรงงานผูผ้ ลิตและสามารถหมุนได้ท้ งั 2 ทิศทาง

เพลา (Shafts) ทาจากเหล็กกล้า (Solid Steel)

ตัวเรื อน (Housing) ทาด้วย Gray Cast Iron

เฟื องขับและเฟื องส่งกาลัง (Timing Gears) ทาด้วย Garburized
Precision Ground Iron โดยเฟื องแต่ละอันจะประกอบติดกับเพลา
(Shaft) โดยใช้ Taper Mounted และ Locknuts เพื่อความสะดวกในการ
ถอดประกอบและบารุ งรักษา

ลูกปื น (Bearing) ลูกปื นด้านเพลาขับตัวตามเป็ นชนิด Oversized
Ball Bearing และลูกปื นด้านเพลาขับตัวนาเป็ นชนิด (Cylindrical
Roller) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับแรงฉุดจากสายพานส่งกาลัง
(V-Belt Drive)
อุปกรณ์ประกอบ (Accessories)
Air Blower ทุกเครื่ องต้องประกอบขึ้นแท่นครบชุดพร้อมใช้งาน โดย
ต้องมีอุปกรณ์มาตรฐานดังต่อไปนี้

แท่นเครื่ องแบบ Heavy Duty พร้อมขาตั้งสูงจากพื้น

สายพานขับรองตัววีพร้อมที่ครอบสายพาน (V-Belt Drive & Guard)

ท่อเก็บเสี ยงทางดูดพร้อมไส้กรองอากาศ (Suction Silencer & Filter)
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4.3

ท่อเก็บเสี ยงทางจ่ายติดตั้งในแนวนอนด้านใต้แท่นเครื่ อง โดยอยูภ่ ายใน
ของแท่นเครื่ องและขาตั้งทั้ง 4 ขา เพื่อประหยัดพื้นที่และเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพการเก็บเสี ยง
มอเตอร์พร้อมมู่เล่ทดรอบให้เป็ นไปตามที่ระบุในแบบและรายการ
เกจ์วดั ความดันอากาศด้านทางจ่าย (Pressure Gauge)
Pressure Relief Valve

6.4

การควบคุมการทางานของเครื่ องเติมอากาศ (Controller)
การควบคุมการทางานของเครื่ องเติมอากาศเป็ นแบบที่ควบคุมได้ท้ งั ระบบ
Manual และ Automatic โดยระบบ Automatic จะควบคุมให้เครื่ องเติมอากาศสลับกัน
ทางานครั้งละ 1 เครื่ อง โดยใช้ Timer ควบคุม Timer จะต้องเป็ นชนิดตั้งเวลาได้ละเอียด
ถึง 15 นาที ระยะเวลาการเดินและหยุดเครื่ องจะปรับตั้งตามความเหมาะสมในงาน
สนาม

6.5

หัวจ่ายอากาศ (Diffuser)
เป็ นหัวจ่ายอากาศชนิด Non-Clog Medium Bubble ใช้สาหรับกระจายอากาศที่
ถูกเติมมาจากเครื่ องเติมอากาศให้ทวั่ ถัง โดยมีค่า Air Diffuser ขนาดไม่นอ้ ยกว่า 5
m3/hr/set

วิธีการก่อสร้าง
1)

งานระบบประปาและสุขาภิบาล

แท่น และตัวกันสะเทือนของเครื่ องสูบน้ า
1.
ลักษณะของแท่นประกอบด้วยฐานคอนกรี ตเสริ มเหล็กรู ปสี่ เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งรองรับไว้
ให้ลอยอยูก่ บั ที่ดว้ ยตัวกันสะเทือนแบบขดสปริ ง
ขนาดของฐานคอนกรี ตต้องใหญ่
พอที่จะรองรับข้องอ ท่อน้ าส่วนที่ต่อเข้ากับด้านดูดและด้านส่งของเครื่ องสูบน้ าได้ และ
ต้องมีความหนาไม่นอ้ ยกว่า 150 มม. (6 นิ้ว) แต่ไม่เกิน 300 มม. (12 นิ้ว) ยกเว้น ผูท้ าตัว
กันสะเทือนจะแนะนา ให้ใช้แท่นคอนกรี ตหนากว่านี้เพื่อเพิ่มมวลและความมัน่ คงใน
การรองรับ
2.
การหล่อฐานคอนกรี ต ให้ใช้เหล็กโครงสร้างรู ปตัว I หรื อตัว C คาดรัดโดยรอบแล้ววาง
เหล็กเสริ ม ซึ่งอาจใช้เหล็กเส้นกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9.5 มม.(3/8 นิ้ว) หรื อเหล็ก
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ฉากขนาด 13 มม. (1/2 นิ้ว) เชื่อมสายกันเป็ นตาข่าย ทุก ๆ 150 มม. (6 นิ้ว) ชั้นของเหล็ก
เสริ มนี้ วางห่างจากผิวด้านล่างของตัวฐานประมาณ 38 มม. (1 1/2 นิ้ว)
3.
ขดสปริ งที่ใช้ตอ้ งเป็ นแบบ Free Standing และมีความสมดุลย์ทางด้านข้าง โดยไม่ตอ้ ง
ใช้ Housing ด้านล่างของสปริ งต้องเป็ นแบบแผ่น Neoprene Friction Pad เพื่อกันแท่น
เลื่อนการยึดขดสปริ งให้ติดกับฐานคอนกรี ตให้ใช้ Height Saving Bracket เพื่อให้
ส่วนล่างของฐานอยูส่ ูงจากพื้นห้องประมาณ 25 มม. (1 นิ้ว)
การติดตั้งเครื่ องสูบน้ า จะต้องจัดเตรี ยมขอเกี่ยว (Hook) ที่เพดานเหนือ Motor ที่มีความแข็งแรง
เพียงพอที่จะใช้ยก Motor และตัวเครื่ องสูบน้ า สาหรับการซ่อมบารุ ง
ต้องต่อท่อระบายน้ าทิ้งจากเครื่ องสูบน้ าทุกชุดไปยังจุดทิ้งน้ าที่ใกล้ที่สุด ท่อที่ใช้เป็ นท่อเหล็ก
อาบสังกะสี รายละเอียดเป็ นไปตามข้อกาหนดเรื่ องท่อน้ า
ชุดเครื่ องสูบน้ าและมอเตอร์ตอ้ งได้รับการปรับแนว (Alignment) และยึดอย่างมัน่ คง ติดกับท่อ
น้ าที่ต่ออยู่ โดยมี Pipe Support รับน้ าหนักในแนวดิ่ง พร้อมกับมีแผ่นยางกับการสัน่ สะเทือนที่
พื้นที่ยดึ กับ Pipe Support

2)
3)
4)

ระบบประปา และสุ ขาภิบาล
5. ถังบาบัดนา้ เสี ย
5.1

ความต้องการทัว่ ไป
งานในระบบนี้หมายถึงงานระบบบาบัดน้ าเสี ยน้ าเสี ยเบื้องต้น ซึ่ งได้แสดงไว้ในแบบแปลนและ
ตามรายละเอียดแห่ งข้อกาหนดนี้ ไม่ว่าจะเป็ นเงื่อนไขทัว่ ไปหรื อเงื่อนไขเฉพาะ ผูร้ ับจ้างจะต้อง
จัด หาแรงงาน วัสดุ อุป กรณ์ เครื่ องจักรกล เครื่ องมื อ เครื่ องใช้ และอุป กรณ์ อื่นๆ ที่ จาเป็ น เพื่ อ
ดาเนิ น การ ให้ งานระบบบ าบัด น้ าเสี ยแล้ว เสร็ จสมบู รณ์ รายการอุป กรณ์ ที่ ระบุ ในข้อ ก าหนด
รายละเอียดนี้ แสดงไว้เป็ นเพี ยงหนึ่ งเดี ยว (Singular) อย่างไรก็ตาม ผูร้ ั บจ้างจะต้องจัดหาและ

งานระบบประปาและสุขาภิบาล
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ติดตั้งให้ครบถ้วนตามจานวนที่แสดงไว้ในแบบ (Drawing) และตามความเป็ นจริ งเพื่อที่จะให้งาน
แล้วเสร็ จสมบูรณ์
ระบบบาบัดน้ าเสี ยในที่น้ ี หมายถึง ชุดอุปกรณ์และเครื่ องมือซึ่ งทาการรับน้ าเสี ยจากสุ ขภัณฑ์ต่างๆ
มาเพื่อการบาบัดเบื้ องต้น ระบบบาบัดน้ าเสี ยเป็ นถังคอนกรี ตเสริ มเหล็กฝั งใต้ดิน น้ าทิ้ งที่ ผ่าน
กระบวนการบาบัดเบื้ องต้นแล้วจะไหลลงสู่ ท่อรวบรวมน้ าเสี ยก่ อนปล่อยไหลออกไปยังบ่ อพัก
สาธารณะ
5.2

ขอบเขตของงาน
ผูร้ ับจ้าง จะต้องจัดหาวัสดุ แรงงาน และอุปกรณ์ที่ดี จาเป็ นสาหรับงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
เครื่ องมือ เครื่ องใช้ต่างๆ ที่จาเป็ นเพื่อก่อสร้าง และติดตั้งระบบบาบัดน้ าเสี ยให้ได้ตามแบบ และ
มาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งตามกฎกระทรวง และให้ได้ตามข้อกาหนดนี้ ขอบเขตของงานประกอบด้วย
งานต่างๆ ดังต่อไปนี้
-

งานวางท่อ
งานจัดหาและติดตั้งถังบาบัดน้ าเสี ยสาเร็ จรู ป
งานจัดหาและติดตั้งระบบท่อและอุปกรณ์
การทดสอบระบบ และทดสอบคุณภาพน้ าทิ้ง (Acceptance Test)
การรับประกันอุปกรณ์และระบบ

ผูร้ ับจ้าง จะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการเดินระบบบาบัดน้ าเสี ย ให้น้ าที่ผา่ นการบาบัดแล้วมี BOD
ไม่เกิน 20 มก./ล. ปริ มาณสารแขวนลอยไม่เกิน 30 มก./ล. และค่าอื่นๆ เป็ นไปตามมาตรฐาน
คุณภาพน้ าทิ้งจากอาคาร ตามกฎกระทรวง
5.3) วัสดุและโครงสร้าง ของถังบาบัด ทัว่ ไป
1)

ข้อกาหนด และลักษณะโครงสร้างโดยทัว่ ไป ของถังบาบัดน้ าเสี ยสาเร็ จรู ป
ถังบาบัดน้ าเสี ยสาเร็ จรู ปประกอบด้วยส่วนที่เป็ นบ่อเกรอะและบ่อกรองและบ่อเติมอากาศ
อยูใ่ นถังใบเดียวกัน หรื อแยกจากกัน ตามที่ระบุไว้ในแบบ ท่อที่ตอ่ เข้ากับถังบาบัดน้ าเสี ย
จะต้องมี ท่อต่ออ่อน (Flexible Pipe) และท่อ Vent การติดตั้งให้เป็ นไปตามมาตรฐาน
ของผูผ้ ลิต

(2)

งานระบบประปาและสุขาภิบาล

ตัวถังจากไฟเบอร์กลาส (FRB) ป้ องกันการกัดกร่ อนของกรด – ด่าง ได้เป็ นอย่างดี เป็ น
ระบบบาบัดน้ าเสี ยสาเร็ จรู ปแบบชีวภาพ ที่มีปริ มาตร และขนาดของถังแต่ละใบเป็ นไป
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ตามแบบ วัสดุเป็ นชนิด COMPOSITE MATERIAL ประกอบด้วยเส้นใย
ไฟเบอร์
กลาส 3 แบบ มี Homograin Silica เพื่อเพิ่มความทนทานต่อแรงอัด และ Resin ชนิดที่ไม่
ระเหยง่าย เพื่อป้ องกันการปนเปื้ อนต่อน้ าที่บรรจุ ความหนาของผนังถังโดยเฉลี่ยไม่นอ้ ย
กว่า 5 มม.
(3)

ตัวถังภายในแบ่งการทางานเป็ นห้อง ๆ สาหรับช่วยในการย่อยสลายสารอินทรี ยภ์ ายใน
ตัวถังบรรจุสื่อชีวภาพ (Biomedia) ทาจาก HDPE เพื่อเป็ นที่อยูอ่ าศัยของ จุลินทรี ย ์ และ
ป้ องกันตะกอนหลุดออกจากระบบเคลื่อนที่ได้

(4)

ตัวถังจะต้องมีช่องเปิ ดสาหรับสูบตะกอนออกเป็ นครั้งคราว ฝาถังจะต้องทนทาน ปิ ดได้
โดยสนิทกับตัวถังและสามารถป้องกันกลิ่นเล็ดลอดจากถังได้

5.4) วัสดุและโครงสร้างของถังบาบัด
1. ระบบบาบัดน้ าเสี ย
เป็ นระบบบาบัดที่ใช้สาหรับน้ าเสียที่มีค่าไขมันสูง ได้รับการออกแบบเพื่อไม่ตอ้ งมีการ
ตักไขมันออกทิ้งโดยใช้เอ็นไซม์ยอ่ ยไขมัน เหมาะสาหรับน้ าเสี ยของตลาดสด , ภัตตาคาร ,
ร้านอาหาร , โรงอาหาร เป็ นต้น โดยน้ าเสี ยผ่านการดักขยะมาก่อนเข้าสู่ระบบ
จุดเด่นของระบบ คือ ไขมันที่เข้ามาในระบบจะถูกย่อยสลายกลายเป็ นก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ และน้ าไปพร้อม ๆ กับการย่อยสลายสารอินทรี ยใ์ นรู ปบีโอดี ทาให้ลด
ภาระการตักไขมันไปกาจัด และสามารถรับประกันได้วา่ ค่าน้ ามันและไขมันของน้ าที่ผา่ นการ
บาบัดเป็ นไปตามาตรฐานน้ าทิ้งที่กาหนด
บีโอดี เข้าระบบ 250 มก./ลิตร บีโอดี ออกจากระบบ 20 มก./ลิตร
ปริ มาณน้ าเสี ย
10
ลบ.ม./วัน

2. โครงสร้างและส่วนประกอบ
ส่วนประกอบของระบบบาบัดน้ าเสี ย มีดงั นี้
1. ส่วนย่อยสลายไขมัน (Fat , Oil & Grease Digestion Tank) มีการเติมจุลินทรี ย ์ , เอ็นไซม์ ,
สารอาหาร และอากาศโดยระบบอัตโนมัติเพื่อย่อยสลายไขมันที่เข้าสู่ระบบให้อยูใ่ นรู ปที่
จุลินทรี ยใ์ นกระบวนการต่อไปสามารถบย่อยสลายต่อได้ ทาให้ไม่มีการสะสมของชั้นไขมันที่
จะต้องตักไปกาจัดอีก
2. ส่วนเติมอากาศชนิดมีตวั กลางยึดเกาะ (Fixed-Film Aeration Tank) ย่่อยสลายสิ่ งสกปรกที่
เหลือยูโ่ ดยจุลินทรี ยช์ นิดใช้อากาศที่อาศัยอยูบ่ นตัวกลางพลาสติกที่ทาจากวัสดุ Polyethylene
งานระบบประปาและสุขาภิบาล
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พื้นที่ผิวไม่ต่ากว่า 40 ตร.ม./ลบ.ม. มีการเติมอากาศให้กบั จุลินทรี ยแ์ ละเพื่อให้เกิดการผสม
ระหว่างน้ าเสี ยกับจุลินทรี ยอ์ ย่างทัว่ ถึง
วัสดุตวั ถัง ทาด้วยโพลีเอทธีลีน ความหนาไม่นอ้ ยกว่า 8 มม.
ประกอบด้วย
ถังขนาด 10,000 ลิตร 1 ถัง
เครื่ องเติมอากาศ 200 l/min x 1 set
ตัวกลางพลาสติก R-190
หัวจ่ายอากาศ ชนิดท่อเจาะรู (PVC)
ชุด ตูค้ วบคุม

1.
2.
3.
4.
5.

3. หน้าที่ของผูร้ ับจ้าง
3.1 ส่งแบบแสดงระบบเบื้องต้น (Shop-Drawing) แสดงรายละเอียดและขนาดของระบบ
บาบัดราย ละเอียดการติดตั้ง , ฐานราก ให้กบั เจ้าของโครงการ
3.2 ส่งมอบถังบาบัด ตามเวลาที่กาหนด ณ หน่วยงานก่อสร้าง
3.3 จัดช่างเทคนิคแนะนาการติดตั้งที่หน่วยงาน
4. การทดสอบระบบ
ผูร้ ับจ้างจะต้องทาการทดสอบระบบบาบัด ทั้งในส่วนโครงสร้างและอุปกรณ์ทุกส่วน
ให้สามารถ ใช้งานได้เต็มความสามารถ ตามวัตถุประสงค์ของงาน โดยค่าใช้จ่ายในการทดสอบ
ทั้งหมดเป็ นของผูร้ ับจ้าง รวมทั้งส่งผลวิเคราะห์น้ าหลังจากระบบทางานไปแล้ว 3 เดือนเป็ น
เวลา 1 ครั้ง หรื อจนค่าน้ าเสี ยที่ออกอยูใ่ น มาตรฐาน
5. การรับประกัน
ผูร้ ับจ้างต้องรับประกันวัสดุ และอุปกรณ์เครื่ องจักร ภายใต้สภาวะการทางานปกติ เป็ น
เวลา 2 ปี พร้อมทั้งจัดหาเอ็นไซม์ยอ่ ยไขมัน เพื่อเติมในระบบเป็ นเวลา 2 เดือน

5.5

วิธีการก่อสร้าง
1)

แบบรายละเอียดเพื่อก่อสร้าง (Shop Drawings) และรายละเอียดของเครื่ องมือและวัสดุที่ตอ้ งขอ
อนุมตั ิ
ก่อนเริ่ มงาน ผูร้ ับจ้างจะต้องส่ง “แบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้าง” (Shop Drawing) แ

“รายละเอียดของ เครื่ องมือและวัสดุที่จะใช้ทาการติดตั้ง”
พิจารณาขออนุมตั ิก่อนการจัดซื้อและลงมือติดตั้ง มาอย่างละ 5 ชุด
งานระบบประปาและสุขาภิบาล
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2) งานวางท่อ
ท่อส้วม และท่อน้ าเสี ย จะต้องเป็ นท่อ พีวซี ี ชั้น 8.5 รับความดันใช้งานได้ 0.85 MPa หรื อตาม 8.7
กก./ซม. หรื อ 124 Psi มาตรฐาน มอก. 17-2532 ข้อต่อใช้ขอ้ ต่อเชื่อม (Socket Joint) และเชื่อม
โดยวิธีเชื่อมด้วยน้ ายา (Solvent welding) หรื อต่อโดยใช้หน้าแปลน (Socket flange)
5.6 การทดสอบระบบและทดสอบคุณภาพน้ าทิ้ง (Acceptance Test)
ภายหลังจากการติดตั้งอุปกรณ์เสร็ จสิ้น ผูร้ ับจ้าง จะต้องทดสอบระบบต่างๆ ให้เป็ นที่เรี ยบร้อย
และจะต้องติดตามผลการใช้ต่อไปอีกไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือน (ช่วง Start-up ของระบบ) โดยจะต้องมี
การตรวจทดสอบคุณภาพน้ าทิ้งในรายการคุณภาพที่จาเป็ น ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
โดยสถาบันที่เชื่อถือได้ที่เป็ นที่ยอมรับและจะต้องจัดทา “คู่มือการใช้งาน (Operating Manual)”
มาอย่างน้อย 4 ชุด
5.7

การรับประกันอุปกรณ์และระบบ (Warranty)
ผูร้ ับจ้าง จะต้องรับประกันวัสดุหรื ออุปกรณ์ เป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี (365 วัน) นับจากวัน
เริ่ มใช้งานเป็ นทางการจากผูว้ า่ จ้าง

5.8

การบริ การ (Service)
ผูร้ ับจ้าง จะต้องจัดเตรี ยมช่างผูช้ านาญงานไว้สาหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้ง ที่ผา่ นการบาบัด
แล้ว เป็ นประจาทุกสองเดือน ภายในระยะเวลา 1 ปี รวมอย่างน้อย 6 ครั้ง
ผูร้ ับจ้าง ต้องจัดหาทารายงานผลการตรวจสอบ เสนอต่อผูว้ า่ จ้าง ภายใน 7 วัน
นับจากวันที่บริ การ

งานระบบประปาและสุขาภิบาล
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ระบบประปา และสุ ขาภิบาล
6.

การทดสอบอัดน้ าและการฆ่าเชื้อโรค (Test and Sterilization)
6.1

ทัว่ ไป
ผูร้ ับเหมา จะต้องทาการทดสอบอัดน้ าท่อน้ าดี ท่อน้ าเสี ย ท่อโสโครก และท่อระบายอากาศ และ
ได้รั บ ความเห็ น ชอบก่ อ นการส่ งมอบงาน ท่ อ โสโครกและท่ อ น้ าเสี ยที่ ฝั งใต้ดิ น จะต้องท าการ
ทดสอบก่อนการฝังกลบท่อ ผูร้ ับเหมาจะต้องเป็ นผูจ้ ดั หาเครื่ องมือที่ใช้ในการทดสอบ มาเอง

6.2

การทดสอบท่อระบายน้ าและท่อระบายอากาศ

งานระบบประปาและสุขาภิบาล
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ให้ทาการทดสอบอัดน้ าท่อก่อนการติดตั้งเครื่ องสุ ขภัณฑ์ภายหลังการติดตั้งเครื่ องสุขภัณฑ์ แล้วให้
เติมน้ าลงในแทรป (คอห่ าน) แล้วทาการทดสอบครั้งสุ ดท้ายทั้งระบบระบายน้ าและระบายอากาศ
โดยใช้ควันหรื อเปบเปอมินท์ (Smoke of Peppermint)
1)

การทดสอบอัดน้ า
การทดสอบอาจกระท าที ละส่ วน หรื อทั้งระบบสาหรั บ ท่ อระบายน้ าและท่ อระบาย
อากาศ ถ้าเป็ นการทดสอบทั้งระบบให้อุดช่องเปิ ดทุกช่องให้แน่น แล้วกรอกน้ าใส่ ที่
จุดสู งสุ ดจนกระทัง่ มีการล้นออก แต่ถา้ ทดสอบแบ่งเป็ นช่วงๆ ก็ให้อุดช่องเปิ ดทุกช่อง
ยกเว้น อัน บนสุ ด และใช้อดั น้ าเข้าแต่ละช่ วงด้วยกาลังเท่ ากับความสู ง 3 เมตร เหนื อ
จุ ดสู งสุ ด ของช่ วงแต่ล ะช่ วงที่ ท าการทดสอบ โดยให้แช่ ไว้อย่างน้อ ย 4 ชั่วโมง แล้ว
ตรวจดูระดับน้ า ถ้าระดับน้ าลดต่าลงมาไม่เกิน 10 ซม. ถือว่าใช้ได้ แต่ถา้ เกิ นให้ทาการ
ตรวจสอบหารอยรั่ว เพื่อทาการแก้ไขแล้วทดสอบรอยรั่วใหม่

2)

การทดสอบขั้นสุดท้าย
ถ้าใช้การทดสอบโดยใช้ค วัน (Smoke Test) ควัน ผลิ ต โดยใช้เครื่ องท าควัน (Smoke
Machine) โดยใช้ก าลังอัด เท่ ากับ หลอดน้ า 2.5 มม. เป็ นเวลา 15 นาที แล้วจึ งท าการ
ตรวจสอบดู
แต่ถา้ ใช้วธิ ี เปบเปอมินท์ (Peppermint Test) ให้ใช้เปบเปอมินท์หนัก 2 ออนซ์ ใส่ เข้าไป
ในท่อหรื อท่อท่อนตั้ง (Stack)

6.3

การทดสอบระบบน้ าดี (Test for Water System)
6.3.1

การทดสอบท่อสูบน้ าขึ้นถัง ท่อ Up-feed และท่อส่งน้ าภายในอาคาร (Filling, Up-Feed,
Internal Water Distribution Pipe)
เมื่อติดตั้งท่อน้ าที่เตรี ยมพร้อมที่จะติดตั้งเครื่ องสุ ขภัณฑ์ ให้ทดลองอัดน้ าด้วยความดัน
7 กก./ซม2 (100 ปอนด์/ตร.นิ้ว) เป็ นเวลา 24 ชม. แล้วตรวจดูวา่ ไม่มีการรั่ว

6.3.2

งานระบบประปาและสุขาภิบาล
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ให้ทดสอบอัดน้ าไม่ต่ ากว่า 175 ปอนด์/ตร.นิ้ ว (12.3 กก./ ซม2) เป็ นเวลา 24 ชม. แล้ว
ตรวจดูไม่มีรอยรั่ว
6.4

งานที่บกพร่ อง (Defective Work)
ถ้าการตรวจพบว่ามีสิ่งบกพร่ อง งานหรื ออุปกรณ์ไม่ดี จะต้องเปลี่ยนหรื อซ่อมตาม
แล้วตรวจและทดสอบซ้ าอีกจนใช้การได้ การซ่อมให้เปลี่ยนโดยใช้วสั ดุใหม่

6.5

ความจาเป็ น

การทาความสะอาดและการปรับแต่ง (Cleaning and Adjusting)
เครื่ องมื อ ท่อ วาล์ว ข้อต่อ เครื่ องสุ ขภัณฑ์และอุปกรณ์ อื่นๆ จะต้องทาความสะอาดให้ปราศจาก
ไขมัน เศษโลหะ ขี้น้ ามันที่ สะสมอยูร่ ะหว่างการทดสอบ การเสี ยหายใดๆ ต่อตัวอาคารหรื อส่ วน
ของอาคาร เนื่ องจากผูร้ ับเหมาทาความสะอาดไม่หมดจดต่อระบบท่อ จะต้องได้รับการแก้ไขโดย
ผูร้ ับเหมา
ฟลัชวาล์วและเครื่ องควบคุมอัตโนมัติ (Automatic Control Device) จะต้องปรับแต่งให้ทางานได้
ถูกต้องตามเกณฑ์
6.6

การฆ่าเชื้อโรค (Disinfection or Sterilization)
หลังจากการทดสอบอัดน้ าแล้ว จะต้องฉี ดน้ าทั้งระบบท่อไล่ข้ ีผงสกปรก โคลนออกก่อนการใช้วสั ดุ
คลอรี นเข้าไปฆ่าเชื้อโรค ให้ใช้น้ ายาคลอรี น 50 มก./ลิตร (50 ppm.) โดยใส่เข้าไปในระบบโดยวิธีที่
ถู ก ต้อ งและยอมรั บ จะกัก น้ ายาคลอรี น ไว้น านพอที่ จ ะฆ่ าแบคที เรี ย ที่ ไ ม่ เป็ นไข่ (Non-SpareForming Bacteria) ให้ตาย การกักเก็บ (Retention Time) จะต้องไม่น้อยกว่า 24 ชม. และจะต้องมี
คลอรี นที่ ตรงปลายท่อในช่วงปลายเวลากักเก็บไม่ต่ ากว่า 10 มก./ลิตร วาล์วในระบบจะต้องมีการ
ปิ ด-เปิ ด หลายๆครั้ง ระหว่างเวลาแช่คลอรี น (Contact Period) แล้วจึงใช้น้ าฉี ดล้างจนกระทัง่ เหลือ
คลอรี น (Residual Chlorine ต่ ากว่า 1.0 มก./ลิตร ระหว่างการฉัดน้ าล้างให้ปิด-เปิ ด วาล์วหลาย ๆ
ครั้ ง จากหลาย ๆ จุ ด ในระบบ แล้ว ให้ เอาตัว อย่างน้ าไปท าการวิเคราะห์ ห าปริ ม าณแบคที เรี ย
(Bacterial Examination)
จะต้องทดสอบอยูอ่ ย่างน้อย 2 วันเต็มๆ โดยปราศจากภาวะมลพิษ (Absence of Pollution) จะตรวจ
รับมอบไม่ได้จนกว่าจะได้ใบตรวจแบคทีเรี ยเรี ยบร้อยแล้วเท่านั้น

งานระบบประปาและสุขาภิบาล
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ระบบประปา และสุ ขาภิบาล
7.

ระบบไฟฟ้ า สาหรับระบบสุ ขาภิบาล
7.1

ความต้องการทัว่ ไป
1)
2)
3)

งานระบบประปาและสุขาภิบาล

ระบบไฟฟ้าทั้งหมดต้องสอดคล้องกับระบบของการไฟฟ้าฯ ขอบเขตผูร้ ับจ้างต้องติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าทั้งหมดที่แสดงในแบบ และที่กาหนดในรายละเอียดนี้
ระบบไฟฟ้าเป็ นแบบ 3 เฟส 4 สาย 380/220 V., 50 Hz. Y - Connection System Solid Ground
ระบบสีของสายไฟ และบัสบาร์ให้เป็ นดังนี้
สายเฟส L1
น้ าตาล
สายเฟส L2
สี ดา
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สายเฟส L3
เทา
สายศูนย์ (N)
ฟ้า
สายดิน (E)
เขียวแถบเหลือง
สายที่ผลิตแต่เพียงสี เดียวให้ทาสี หรื อพันเทปที่ปลายสายทั้ง 2 ข้างด้วยสี ที่กาหนดให้
รวมทั้งในที่ที่มีการต่อสายและต่อเข้าขั้วของอุปกรณ์ไฟฟ้า สาหรับบัสบาร์ให้ทาสี
หรื อติดเทปสี ตามระบบสี ดงั กล่าว
7.2

วัสดุและโครงสร้าง
1)

งานระบบประปาและสุขาภิบาล

แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่า
1.
แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่า ผลิตตามมาตรฐาน VDE IEC หรื อ TIS ตูโ้ ลหะเป็ นชนิดDeadFront Modular Type of Standard Design และเป็ นแบบที่การไฟฟ้าฯเห็นชอบ และ
อนุมตั ิให้ใช้
2.
ความต้องการทางด้านเทคนิค

พิกดั แผงสวิตช์ตอ้ งมีคุณสมบัติและสมรรถนะดังต่อไปนี้
แรงดันระบบ 3 เฟส 4 สาย 380/220V, 50 Hz
Insulation Level
600 โวลต์
กระแสต่อเนื่องตามที่ได้แสดงไว้ในแบบ
กระแสลัดวงจร
ตามที่ได้แสดงไว้ในแบบ

รายละเอียดทางด้านการออกแบบและการสร้าง
ตัวตูเ้ ป็ นชนิดวางตั้งกับพื้น หรื อติดบนผนังตามที่ระบุในแบบ ประกอบ
จากแผ่นเหล็ก หนาไม่นอ้ ยกว่า 2 มม. ในกรณี ที่เป็ นตูต้ ้ งั กับพื้นโครงตู ้
ทาด้วยเหล็กฉากเชื่อมติดกัน หนาไม่นอ้ ยกว่า 3 มม. หรื อใช้เหล็กฉาก
ยึดติดกันด้วยสลักเกลียวและแป้นเกลียว ตูท้ ี่ต้ งั ชิดกันต้องมีแผ่นโลหะ
กั้นแยกจากกัน และตูต้ อ้ งยึดถึงกันด้วยสลักและแป้ นเกลียว
ตัวตู ้ โครงตูแ้ ละส่วนที่เป็ นเหล็ก ต้องผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิม เช่น ชุบ
ฟอสเฟต หรื อสังกะสี เป็ นต้น สาหรับการพ่นสี ภายนอกให้ใช้สีเทาอ่อน
ให้มีการบริ การและบารุ งรักษาอุปกรณ์แรงต่าจากด้านหน้าของตู ้ โดยมี
ประตูเปิ ดจากด้านหน้า โดยใช้บานพับชนิดซ่อน ซึ่งเปิ ดปิ ดโดยใช้
กุญแจหกเหลี่ยมไข
ตัวตูต้ อ้ งมีความแข็งแรงพอไม่บิดตัวขณะใช้งาน และในขณะลัดวงจร
พร้อมทั้งมีการระบายความร้อนที่ดี โดยให้เจาะรู ระบายอากาศ (Dripproof) ซึ่งมีมุงลวดติดด้านในที่ฝาปิ ดช่วงล่างด้านหน้าและที่ฝาปิ ดช่วง
บนด้านหลัง
ตัวตูต้ อ้ งติด Mimic Diagram แสดง Single Line Diagram ของระบบ
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ฝาตูท้ ุกด้านต้องมีสายดินทาด้วยทองแดงชุบแบบถักแบน ต่อลงดินที่
โครงตู ้
สายไฟฟ้าสาหรับระบบควบคุมและเครื่ องวัดภายในแผงสวิตซ์ ให้ใช้สายชนิด
ทน แรงดันได้ไม่นอ้ ยกว่า 750 โวลต์ 70 ่C ขนาดไม่เล็กกว่า 2.5 ตร.มม.
(ยกเว้นเป็ น วงจรกระแส และสายดินระหว่างตัวแผงกับบานประตูแผงสวิตช์ให้
ใช้ขนาด 4 และ 10 ตร.มม. ตามลาดับ) การเดินสายให้เดินในรางพลาสติกหรื อ
ท่อพลาสติกทั้งหมด การต่อสายให้ต่อผ่านขั้วต่อสายชนิด 2 ด้าน ห้ามต่อตรง
ระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ และห้ามมีการตัดต่อสายไฟฟ้าที่เชื่อมระหว่างจุดต่อ
ดังกล่าวเพื่อความสะดวกในการทดสอบและแก้ไขต่าง ๆ สายควบคุมที่ติดตั้ง
นอกแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่าให้ใช้ชนิดหลายแกน หุม้ ฉนวน 2 ชั้น และยึดด้วย
ประกับพลาสติก
เซอร์กิตเบรกเกอร์ตอ้ งมีคุณสมบัติและสมรรถนะ เป็ นไปตามมาตรฐาน IEC
947-1,IEC 947-2 เซอร์กิตเบรกเกอร์ตอ้ งเป็ นชนิด Moulded และต้องเป็ นแบบ
ทางานเร็ ว (Quick-Make, Quick-Break, Instantaneous Magnetic Short Circuit
Trip, Thermal Overload Current Trip and Trip Indication) โดยมีพกิ ดั ขนาด
และ Breaking Capacity ตามที่แสดงไว้ในแบบ เซอร์กิตเบรกเกอร์ท้ งั หมดต้อง
เป็ นของผูผ้ ลิตเดียวกัน
Molded Case Circuit Breaker
เป็ นชนิด Thermal magnetic ที่พิกดั AF ต่ากว่า 400 AF โดยเป็ นชนิด
Electronic ที่พิกดั AF ตั้งแต่ 400 AF ขึ้นไป
Molded Case Circuit Breaker ผลิตตามมาตราฐาน IEC 947-1 และ IEC
947-2
ทางานด้วยระบบ Quick – Make , Quick – Break และ Trip Free เมื่อ
เกิดกระแส Overcurrent และ Short Circuit Current.
Drives เป็ นชนิด Toggle Operating Mechanism ทางานด้วยระบบ Trip
Free มี Trip Indication แสดงที่ Handle Position
MCCB ทุกขนาดสามารถติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม Shunt Trip,
Undervoltage, Auxiliary Switch, Alarm Switch, Rotary Handle, Pad
locking device เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพทั้งด้านการป้ องกันและการ
ควบคุม
Trip Unit ของ MCCB ขนาด 100 AF ถึง 250 AF จะต้องเป็ น ThermalMagnetic Trip สามารถปรับค่ากระแส Thermal ตั้งแต่ 0.75 – 1.0 ของ
Rated AF
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Trip Unit ของ MCCB ขนาดตั้งแต่ 400 AF ขึ้นไปจะต้องมี Rating Plug
เพื่อกาหนดค่า Ampere Rating โดยสามารถปรับค่ากระแส Overload
Current ได้ระหว่าง 0.1 – 1.0 ของพิกดั Rating Plug และสามารถปรับ
ค่ากระแส Short Circuit Current ได้ระหว่าง 3 – 10 เท่า
การติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์ในแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่า เป็ นแบบ Fixed Type ซึ่ง
ติดตั้งถาวรโดยยึดติดกับโครงโลหะในตูแ้ รงต่าด้วยสลักและแป้ นเกลียว
การสับเข้าและออกของเซอร์กิตเบรกเกอร์ในแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่า เป็ นแบบ
Manual Operation ซึ่งสับเข้าออกด้วยมือ
ขั้วต่อสาย (Terminal) ของเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่มีขนาดเฟรมต่ากว่า 225 A ให้ใช้
ขั้วชนิดต่อสายไฟเข้าโดยตรงหรื อใช้ข้ วั ชนิดต่อบัสบาร์ สาหรับขนาดเฟรมสูง
กว่า 225 A ให้ใช้ข้ วั ชนิดต่อบัสบาร์เท่านั้น
บัสบาร์ ต้องเป็ นทองแดงที่มีความบริ สุทธิ์ไม่นอ้ ยกว่า 98% มีขนาด
ความสามารถรับกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง ตามมาตรฐาน DIN 43671 แต่ท้ งั นี้ตอ้ งมี
ขนาดไม่เล็กกว่า 120 ตร.มม. และอุณหภูมิของบัสบาร์ขณะใช้งานเต็มที่ตอ้ งไม่
เกินไปกว่า 25C เหนืออุณหภูมิแวดล้อม 40C
บัสบาร์ให้ติดตั้งบนบัสบาร์ Holder ประเภท Epoxy แบบสองชั้นประกบ บัส
บาร์ Resin หรื อ Fiber Glass Reinforced Polyester ห้ามใช้วสั ดุตระกูล Bakelite
หรื อ Phenolics เป็ นหรื อแทนฉนวนไฟฟ้า ระยะห่างระหว่างเฟสและ/หรื อ
Ground เป็ นไปตามที่การไฟฟ้าฯ กาหนด การเจาะรู และการต่อเชื่อมบัสบาร์ให้
เป็ นไปตามมาตรฐาน DIN 43673 และต้องมีความแข็งแรงพอที่ยดึ หรื อรองรับ
บัสในขณะลัดวงจรไม่นอ้ ยกว่า 50kA ที่ 415 VAC (หรื อตามที่แสดงในแบบ)
ต้องมีบสั ดินขนาดไม่ต่ากว่าร้อยละ 33 ของบัสบาร์ในแต่ละเฟสติดตั้งภายในตู ้
ยาวตลอดตู ้ และเชื่อมกับระบบการต่อลงดินของระบบไฟฟ้าภายนอกอย่างน้อย
2 จุด โดยใช้สายดินขนาด 120 ตร.มม. หรื อตามที่แสดงไว้ในแบบ
มอเตอร์สตาร์ทเตอร์
ชุดสตาร์ทเตอร์ แต่ละชุด ต้องประกอบด้วยอุปกรณ์อย่างน้อยที่สุด
ดังต่อไปนี้
..
Circuit Breaker
..
Motor Starter
..
Thermal Over Load Protection
..
Start and Stop Push Button
..
Running Indicating Lamp
..
Selector Switch H-O-A (IF Require)
..
Alarm (IF Require)
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..
Control Fuse or Breaker
..
Name Plate and Circuit Diagram
โดยทัว่ ไป ถ้าไม่ได้ระบุเป็ นอย่างอื่น มอเตอร์ที่มีขนาดต่ากว่า 5.5 kW
(7.5 HP) ให้ สตาร์ทเตอร์เป็ นชนิด Direct on Line ได้ และถ้ามากกว่า
5.5 kW (7.5 HP) ต้องเป็ นชนิด Star-Delta Start
สาหรับ Circuit Breaker ของมอเตอร์แต่ละตัว ในกรณี Breaker ดังกล่าว
และมอเตอร์อยูไ่ กลจากสายตาจนมองการทางานของมอเตอร์ดงั กล่าว
ไม่ได้ ตัว Breaker ต้องมี Handle แบบ Lock Off เพื่อป้ องกันอุบตั ิเหตุ
ในการบารุ งรักษา
คอนแทคเตอร์ และโอเวอร์โหลดรี เลย์ มีพิกดั ขนาดที่เหมาะสมกับการ
ใช้งานตามปกติ และสามารถรับกระแสขณะเริ่ มเดินเครื่ องมอเตอร์ได้
เป็ นอย่างดี
คอนแทคเตอร์ ให้ใช้ชนิด AC3 Duty และสามารถกันฝุ่ นได้เป็ นอย่างดี
โอเวอร์โหลดรี เลย์ ให้ใช้ชนิดที่ติดตั้งครบทุกเฟส
แรงดันคอยล์ 220 V, 50 Hz (หรื อตามที่กาหนดไว้ในแบบ)
มีจานวนหน้าสัมผัสช่วยของคอนแทคเตอร์แต่ละตัวไม่นอ้ ยกว่า
1NO+1NC สาหรับใช้งานระบบควบคุม และ/หรื อ การแสดงผลต่าง ๆ
Remote และ Local Control Panel
Remote และ Local Control Panel ต้องเป็ นกล่องพับขึ้นรู ปตามที่
กาหนดในลักษณะโครงสร้างของแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่า
Remote Control Panel จะต้องตั้งอยูต่ ามตาแหน่งที่กาหนดในแบบ ซึ่ง
อาจมีการเปลี่ยนแปลงตาแหน่งเล็กน้อยเพื่อความเหมาะสม
Local Control Panel ที่ประจาอยูใ่ นตาแหน่งติดตั้งมอเตอร์ตอ้ งมี Local
Remote Selector Switch และในกรณี ที่จาเป็ นอาจต้องใช้ Auxiliary
Relay สาหรับการต่อเชื่อมระบบที่แรงดันไฟฟ้าแตกต่างกัน
Remote Control Panel จะต้องมี On-Off Push Button พร้อม Indication
Lamp และ Remote Local Indicating Lamp
การประกอบ Remote และ Local Control Panel ต้องจัดทา Shop
Drawing แสดง Control Circuit Diagram และรู ปแบบของตัวตูเ้ สนอ
อนุมตั ิจากผูค้ ุมงานก่อน
หม้อแปลงกระแส (CT) เป็ นชนิด Encapsulated มีพิกดั ตามที่แสดงไว้ในแบบ
โดยมีกระแสทุติยภูมิ 5A และติดตั้งเพื่อให้สามารถวัดได้ทุกเฟส Accuracy
Class 1 หรื อดีกว่า
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อุปกรณ์หรื อเครื่ องวัด ต้องเป็ นชนิดติดตั้งในแผงสวิตช์ สามารถกันฝุ่ นและ
ความชื้นได้ดี โดยมีขนาดประมาณ 96x96 มม. Accuracy Class 1.5 หรื อดีกว่า

หลอดแสดงเป็ นแบบติดฝังเรี ยบบนแผงสวิตช์ ใช้หลอดไส้ 0.6 W, 6 V พร้อม
หม้อแปลง 220 V/6V ฝาครอบเป็ นพลาสติกแบบเลนซ์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่นอ้ ยกว่า 20 มม.

Selector Switch (ถ้าในแบบกาหนดให้ติดตั้ง) ต้องเป็ นชนิดติดตั้งในแผงสวิตช์
มี 7 steps สาหรับ volt-selector และ 4 steps สาหรับ amp-selector

ป้ ายชื่อทั้งหมด ต้องจัดหาและติดตั้งในแต่ละส่วนของแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่า

ต้องติด Mimic Diagram ขนาดกว้าง 10 มม. หนา 3 มม. แสดง Single Line
ของระบบ
สายไฟฟ้าแรงต่า
1.
ทัว่ ไป สายไฟฟ้าแรงต่าของอาคารต้องเป็ นไปตามมาตรฐานสายไฟฟ้า มอก. 11-2531
2.
ความต้องการทางด้านเทคนิค

สายไฟฟ้าที่ร้อยในท่อใช้สายหุม้ ฉนวนพีวซี ี ทนแรงดันได้ 750 โวลท์ อุณหภูมิ
ใช้งาน 70C หรื อตามที่แสดงในแบบ

สายไฟฟ้าที่เดินลอยใช้สายหุ ม้ ฉนวน และเปลือกนอกพีวซี ี แกนเดียวหรื อหลาย
แกนทนแรงดันได้ 750 โวลท์ อุณหภูมิใช้งาน 70C หรื อตามที่แสดงในแบบ

รายละเอียดของสายไฟฟ้าทัว่ ไป ซึ่งเป็ นสายหุม้ ฉนวนพีวซี ี พิกดั แรงดัน 750
โวลท์ และอุณหภูมิใช้งาน 70 ่C

ให้ใช้สายหุม้ ฉนวนพีวซี ีแกนเดียวทนแรงดันได้ 750 โวลท์ อุณหภูมิใช้งาน 70
C หรื อตามที่แสดงในแบบ

สายใหญ่กว่า 6 ตารางมิลลิเมตรให้ใช้เป็ นสายตีเกลียว (Stranded Wire)

สายภายนอกอาคารให้เดินร้อยในท่อ หรื อฝังดินโดยตรง หรื อตามที่แสดงไว้ใน
แบบ
ท่อร้อยสายไฟฟ้า
1.
ท่อร้อยสายไฟฟ้าของอาคารทั้งหมด ต้องเป็ นไปตามกฏของการไฟฟ้าฯ ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย และ NEC
2.
ความต้องการทางด้านเทคนิค

ท่อโลหะและอุปกรณ์ตอ้ งเป็ นวัสดุที่ใช้เฉพาะกับงานไฟฟ้า ท่อที่ไม่ได้ฝังใน
ผนังหรื อคอนกรี ตจะต้องยึดด้วยประกับโลหะ และ/หรื อประกับสาหรับแขวน
ท่อทุก ๆ ช่วง 2.5 เมตร และไม่เกิน 1.0 เมตร จากกล่องต่อสายหรื ออุปกรณ์

ท่อร้อยสายเหล็กอาบสังกะสี ชนิดกลาง (Intermediate Metal Conduit : IMC)
ต้องเป็ นท่อเหล็กชนิดหนาผ่านขบวนการชุบสังกะสี หรื อ Hot Dip Galvanize
มาแล้ว และมีเส้นผ่าศูนย์กลางท่อไม่เล็กกว่า 1/2 นิ้ว ใช้ฝังในปูนทราย ในพื้น


2)

3)
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คอนกรี ตเสริ มเหล็ก หรื อใช้ในสถานที่ที่อาจได้รับความเสี ยหายได้ง่าย หรื อที่
ชื้นตามข้อกาหนดของ NEC

ท่อร้อยสายเหล็กอาบสังกะสี ชนิดบาง (Electrical Metallic Tubing : EMT) ต้อง
เป็ นท่อเหล็กบาง ผ่านขบวนการชุบสังกะสี หรื อ Hot Dip Galvanize มาแล้ว
และมีเส้นผ่าศูนย์กลางท่อไม่เล็กกว่า 1/2 นิ้ว ใช้เดินลอยเกาะติดกับผนังหรื อ
เพดาน หรื อเดินฝังในอิฐก่อ (ต้องใช้ร่วมกับข้อชนิดกันน้ า) สามารถใช้ติดตั้งได้
ในทุกสถานที่ยกเว้นที่ระบุไว้ในกรณี ท่อ IMC และท่ออ่อนซึ่งจะได้กล่าวต่อไป
ท่อโลหะชนิดบาง โดยทัว่ ไปใช้ขอ้ ต่อแบบสลักเกลียวขัน (Set-screw) ยกเว้น
ในห้องเครื่ องให้ใช้ขอ้ ต่อชนิดกันน้ า

ท่อร้อยสายเหล็กอาบสังกะสี ชนิดอ่อน (Flexible Metal conduit : FMC) ต้องทา
จาก Galvanize Steel ใช้ต่อเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีการสัน่ ขณะใช้งาน เช่น
มอเตอร์เป็ นต้น หรื อใช้ในที่อื่นๆ ที่ไม่สามารถใช้ท่อแข็งได้ ท่อโลหะชนิดอ่อน
ต้องใช้ขอ้ ต่อที่ทาสาหรับท่ออ่อนโดยเฉพาะ ท่อโลหะชนิดอ่อนให้ใช้ขนาดไม่
เล็กกว่า 1/2 นิ้ว ท่ออ่อนที่ใช้ในบริ เวณที่อาจจะเปี ยกชื้นหรื ออยูใ่ นที่เปี ยกชื้น
ต้องเป็ นแบบกันน้ า และใช้ขอ้ ต่อชนิดกันน้ าเช่นกัน

ท่อร้อยสายต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาวะใช้งานและสภาวะแวดล้อม ดังที่
ได้กล่าวโดยสังเขปมาแล้ว

ท่อร้อยสายแต่ละท่อต้องมี Coupling อยูท่ ี่ปลายข้างหนึ่งและ Thread Protector
อีกข้างหนึ่ง

Conduit Fitting ต้องเป็ นไปตามที่กาหนดของ NEMA และ UL 514

ต้องมี Lock Nut และ Bushing ในทุกปลายของท่อ

กล่องต่อสายไฟฟ้า ต้องเป็ นกล่องชุบสังกะสี หรื อแคดเมียม

ท่อร้อยสาย ต้องมีวธิ ีกนั สนิมและป้ องกันการบาดสาย
รางเดินสายไฟฟ้า (Cable Ladder, Cable Tray or Wire Way)
1.
รางเดินสายไฟฟ้าต้องเป็ นไปตาม NEC Article 362 ทาจากแผ่นเหล็กที่ผา่ นกรรมวิธี
ป้ องกันสนิมแล้วพ่นสี อบ (Stove Enamel Paint) และทนต่อสภาพบรรยากาศได้ดี
2.
ผูร้ ับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งรางเดินสายไฟฟ้า
ตลอดจนอุปกรณ์จบั ยึดรางเดิน
สายไฟฟ้ากับโครงสร้างอาคาร
สาหรับรู ปร่ างและขนาดของรางเดินสายไฟฟ้าให้
เป็ นไปตามที่ได้แสดงในแบบและระบุในข้อกาหนดนี้ทุกประการ
3.
ความต้องการทางด้านเทคนิค

รางเดินสายไฟฟ้า ต้องทาจากแผ่นเหล็กฟอสเฟตที่มีความหนาไม่นอ้ ยกว่า 2.0
มม. สาหรับ Cable Ladder/ Cable Tray และ 1.5 มม. สาหรับ Wire Way หรื อที่
ระบุไว้ในแบบ
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Cable Ladder และ Cable Tray ต้องผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมโดยวิธี Hot-dip
Galvanized หรื อ Electro-Galvanized สาหรับ Wire Way ต้องพ่นสีทบั เพื่อ
ป้ องกันสนิมและทนต่อสภาพการผุกร่ อนได้ดี

ตัวรางเดินสายไฟฟ้า ต้องมีความแข็งแรงอย่างพอเพียงที่จะป้ องกันสายไฟฟ้าที่
เดินอยูภ่ ายในได้ และสามารถรับน้ าหนักของสายไฟฟ้าดังกล่าวได้ดี

ภายในตัวรางเดินสายไฟฟ้า ต้องออกแบบให้สามารถเดินสายไฟฟ้าในราง
ดังกล่าวได้ง่าย และไม่ทาให้สายชารุ ดเสี ยหาย เช่นขอบข้างราง และ/หรื อขั้น
ของรางต้องเรี ยบโดยไม่มีความคมของขอบ

รางเดินสาย จะต้องประกอบด้วยอุปกรณ์จบั ยึด (Support) ทุก ๆ ช่วงไม่เกิน 1.5
เมตร และตัวจับยึดต้องมีความแข็งแรงอย่างเพียงพอ

รางเดินสายและอุปกรณ์จบั ยึด จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผูว้ า่ จ้าง หรื อ
ตัวแทนของผูว้ า่ จ้างก่อนทาการติดตั้ง
กล่องต่อสายไฟฟ้า
1.
กล่องต่อสายแบบต่าง ๆ ต้องเป็ นไปตาม NEC หัวข้อที่ 370 และ 373 กล่องต่อสายให้
หมายรวมถึงกล่องต่อสวิตช์ เต้ารับ กล่องดึงสาย กล่องรวมสาย และกล่องสาหรับ
อุปกรณ์ต่าง ๆ
2.
ผูร้ ับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งกล่องต่อสาย (Junction Box) กล่องดึงสาย (Pull Box) และ
ข้อต่อต่าง ๆ พร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบตามที่แสดงในแบบและระบุในข้อกาหนดนี้ทุก
ประการ และส่วนอื่นที่เห็นว่าจาเป็ นสาหรับการติดตั้ง (ซึ่งไม่ได้แสดงไว้ในแบบ)
3.
ความต้องการทางด้านเทคนิค

โดยทัว่ ไปกล่องต่อสายต้องเป็ นเหล็กอาบสังกะสี หรื ออลูมิเนียมหนาไม่นอ้ ย
กว่า 1.0 มม. เป็ นแบบมีฝาปิ ด และมีขนาดไม่เล็กกว่าที่กาหนดไว้ในตารางของ
NEC

กล่องต่อสายต้องมีกรรมวิธีกนั สนิมและป้ องกันการบาดสาย

กล่องต่อสายต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาวะการใช้งาน และสภาวะ
แวดล้อม

กล่องต่อสายแบบกันน้ า ต้องใช้เป็ นอะลูมิเนียมหรื อเหล็กหล่อ และมีกรรมวิธี
ป้ องกันน้ าได้ดี โดยที่ฝาครอบมีขอบยางอัดรอบ หรื อทาด้วยเหล็กแผ่นหรื อ
อะลูมิเนียมแผ่น

กล่องดึงสายและฝาครอบขนาดใหญ่ ให้ทาด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่นอ้ ยกว่า 1.4
มม. พ่นสี กนั สนิมแล้วพ่นสี ช้ นั นอกด้วย

ขนาดกล่องต่อสายและจานวนสายในกล่องต้องเป็ นไปตามกฏของ NEC

กล่องต่อสายทุกกล่องต้องต่อลงดินตามกฏของ NEC
ระบบการต่อลงดิน


5)

6)
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2.

(SPECIFICATION)

การต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้า (Equipment Grounding) คือ การต่ออุปกรณ์ที่เป็ น
โลหะที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านลงดิน อุปกรณ์ที่ตอ้ งต่อลงดิน ได้แก่ อุปกรณ์ไฟฟ้า
ทั้งหมด เช่น ท่อโลหะ ปั๊ ม เป็ นต้น สายดินของการต่อลงดินอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ใช้ตามที่
กาหนด จะต้องทาตาม NE Code และเป็ นไปตามกฏของการไฟฟ้าฯ ประกาศ
กระทรวงมหาดไทยเรื่ องความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า
ความต้องการทางด้านเทคนิค

สายตัวนาลงดินให้ใช้สายเส้นเดียวกันตลอดโดยไม่มีการตัดต่อ หากสายตัวนา
ลงดินที่กาหนดให้ร้อยในท่อโลหะ จะต้องต่อสายลงดินเข้ากับปลายทั้งสองข้าง
ของท่อโลหะโดยใช้ปะกับโลหะ

การต่อเชื่อมทุกๆจุดของสายดิน สายดินกับระบบหรื ออุปกรณ์ไฟฟ้าให้ใช้วธิ ี
Exothermic Welding โดยให้เป็ นไปตามกฏของการไฟฟ้าฯ และ NEC ซึ่งการ
ต่อดังกล่าวต้องไม่ทาให้เกิดความต้านทานสูงกว่าที่กาหนดไว้ การต่อสาย
ตัวนาแยกเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยการใช้ปะกับโลหะ ชนิดใช้เครื่ องมือกลอัด ต่อ
แยก เพื่อให้อุปกรณ์ไฟฟ้านั้นเมื่อถูกแยกออกจากวงจรไฟฟ้าไปแล้วระบบการ
ต่อลงดินของอุปกรณ์อื่น ๆ ไม่ถูกตัดขาด

ขนาดต่าสุ ดของสายดินของเครื่ องอุปกรณ์ ไฟฟ้ า
พิกดั หรื อขนาดปรับตั้งของ
เครื่ องป้ องกันกระแสเกิน
(แอมแปร์)
6-16
20-25
30-63
80-100
125-200
225-400
500
600-8000
1,000
งานระบบประปาและสุขาภิบาล

ขนาดต่าสุดของสายดินของเครื่ องอุปกรณ์ไฟฟ้า
(ตัวนาทองแดง) ตารางมิลลิเมตร
1.5
4
6
10
16
25
35
50
70
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1,200-1,250
1,600-2,000
2,500
3,000-4,000
5,000-6,000

7.3

95
120
185
240
400

วิธีการก่อสร้าง
1)

2)

งานระบบประปาและสุขาภิบาล

แผงสวิตซ์ไฟฟ้าแรงต่า
1.
การติดตั้ง แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่า ต้องติดตั้งตามคาแนะนาของบริ ษทั ผูผ้ ลิต และตามที่
แสดงไว้ในแบบทุกประการ
2.
การทดสอบ แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่าต้องผ่านการทดสอบและมีหนังสื อรับรองผลการ
ทดสอบจากโรงงาน ตลอดจนได้รับการตรวจและทดสอบโดยการไฟฟ้าฯ นัน่ คือ ให้
ตรวจสอบฉนวนไฟฟ้าของอุปกรณ์และสายป้ อนต่าง ๆ รวมทั้งตรวจสอบระบบการ
ของอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ผูร้ ับจ้างต้องส่งรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่การไฟฟ้าฯ
ต้องการ ถ้าหากมีสิ่งใดที่ตอ้ งแก้ไขเพื่อให้ผา่ นการตรวจสอบดังกล่าว ผูร้ ับจ้างต้อง
แก้ไขให้ถูกต้องโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
3.
ผูร้ ับจ้างต้องจัดหนังสื อคู่มือการบารุ งรักษาและวิธีใช้แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่าจานวน 4
ชุด มอบให้แก่ผวู ้ า่ จ้าง
สายไฟฟ้าแรงต่า
1.
สายไฟฟ้าต้องเดินร้อยในท่อโลหะ และ/หรื อ ตามที่กาหนดในแบบ
2.
การเดินสายไฟฟ้าในท่อต้องกระทาภายหลังการวางท่อร้อยสาย กล่องต่อสาย กล่องดึง
สายและอุปกรณ์ต่าง ๆ เสร็ จเรี ยบร้อยแล้วเท่านั้น อุปกรณ์การดึงสายไฟฟ้าต้องร้อย
สายในขณะที่จะเดินสายไฟแต่ละช่วง ห้ามมิให้ตระเตรี ยมหรื อร้อยสายไฟไว้ในท่อร้อย
สายล่วงหน้าอย่างเด็ดขาด
3.
การดึงสายควรใช้อุปกรณ์ช่วยในการดึงสายซึ่งออกแบบโดยเฉพาะเพื่อใช้กบั งานดึง
สายไฟฟ้าภายในท่อ และต้องปฏิบตั ิตามคาแนะนาของผูผ้ ลิตอุปกรณ์ดงั กล่าวด้วย
4.
การหล่อลื่น ในการดึงสายผูร้ ับจ้างต้องใช้ตวั หล่อลื่นซึ่งเป็ นชนิดที่ผผู ้ ลิตสายไฟฟ้า
แนะนาไว้เท่านั้น
5.
การดัดงอสายไฟฟ้าทุกขนาด ต้องกระทาอย่างระมัดระวังในการติดตั้ง รัศมีของการดัด
งอต้องเป็ นไปตามคาแนะนาของผูผ้ ลิตสายไฟฟ้า หรื อ NEC
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6.

3)

งานระบบประปาและสุขาภิบาล

สายทองแดงที่มีขนาดไม่เกิน 10 ตร.มม. การต่อสายไฟใช้ข้ วั ต่อสายแบบเกลียวกวด
หรื อใช้เครื่ องมือกลบีบ และสาหรับสายขนาด 16 ตร.มม. หรื อใหญ่กว่าให้ใช้ข้ วั ต่อสาย
แบบใช้เครื่ องมือกลบีบและใช้ฉนวน (Heat Shrinkable Tube) ห่อหุม้ รอยต่อดังกล่าว
7.
การต่อสายใต้ดินหรื อในบริ เวณที่เปี ยกชื้นหรื อโดนน้ าได้
ต้องหล่อหุม้ ด้วยสารกัน
ความชื้นมิให้เข้าไปในหัวต่อได้เช่น สารประเภทซิลิโคน หรื อ Epoxy
8.
การต่อสายเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า ในกรณี ที่อุปกรณ์ไฟฟ้ามีหวั สกรู แบบพันสายต้องใช้หาง
ปลาและหากอุปกรณ์ไฟฟ้ามีข้ วั รับสายแบบมีรูสอดสายให้ต่อตรงได้
9.
การกันความชื้น ปลายทั้งสองข้างของสายไฟฟ้าที่ปล่อยไว้ ต้องมีกรรมวิธีป้องกัน
ความชื้นจากภายนอก สาหรับสายที่มีขนาดใหญ่กว่า 25 ตร.มม. ให้ใช้ฉนวนห่อหุม้
รอยต่อ
10. ป้ ายแสดงเลขที่วงจร สายไฟฟ้าทั้งหมดที่ปลายสายทั้งสองข้างและในทุกจุดที่มีการต่อ
สายไฟฟ้า ทั้งในกล่องต่อสาย รางเดินสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า ต้องมีป้ายติดแสดง
เลขที่วงจรไฟฟ้า
โดยใช้ป้ายที่มีความทนทานดีเพื่อความสะดวกในการบารุ งรักษา
รายละเอียดของการบ่งบอกเป็ นไปตามที่แสดงไว้ในแบบ
11. การทดสอบ ในกรณี ที่ผวู ้ า่ จ้างเห็นว่าสายไฟที่นามาติดตั้งในอาคารนี้ อาจมีคุณสมบัติ
ไม่ดีเท่าที่กาหนดไว้ ผูว้ า่ จ้างสงวนสิ ทธิ์ที่จะนาไปให้สถาบันที่ผวู ้ า่ จ้างเชื่อถือทาการ
ทดสอบตามมาตรฐานโดยผูร้ ับจ้างเป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น หากตัวอย่างไม่ผา่ นการ
ทดสอบตามมาตรฐาน ผูร้ ับจ้างต้องนาสายไฟฟ้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานมาเปลี่ยนให้
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากสัญญา และต้องรับผิดชอบในความล่าช้าของงาน
ในส่วนนี้ดว้ ย
ท่อร้อยสายไฟฟ้า
1.
ท่อ IMC ต้องใช้เดินฝังในดิน หรื อคอนกรี ตหรื ออิฐก่อ หรื อ Floor Slab การติดตั้ง
เป็ นไปตาม NEC หัวข้อที่ 346
2.
ท่อ EMT ต้องใช้กบั แนวเดินท่อที่ Exposed หรื อ Concealed การติดตั้งเป็ นไปตาม NEC
หัวข้อที่ 348
3.
ท่ออ่อน ต้องใช้เมื่อต้องการต่อเชื่อมท่อเข้ากับอุปกรณ์ซ่ ึงมีการสัน่ สะเทือนหรื อเมื่อ
ต้องการยืดหยุน่ การติดตั้งเป็ นไปตาม NEC หัวข้อที่ 350
4.
Associated Material ต้องเป็ นไปตาม NEC หัวข้อที่ 370 สาหรับการติดตั้งในบริ เวณ
อันตราย (Harzard) ให้เป็ นไปตาม NEC หัวข้อที่ 500
5.
Bend And Offset ต้องเป็ นไปตามที่แสดงไว้ในแบบทุกประการ ท่อร้อยสายที่เสี ยรู ป
และไม่เป็ นไปตามที่ระบุ ห้ามนามาใช้ในการติดตั้ง
6.
การนาท่อร้อยสายไปติดตั้ง ถ้ามี Moisture Pocket ต้องกาจัดให้หมดเสี ยก่อน
7.
การเดินท่อให้พยายามเดินในแนวเฉลียงทางเดิน และมีแนวขนานหรื อตั้งฉากกับตัว
อาคาร
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ท่อที่ต่อเข้ากับกล่องต่อสายและอุปกรณ์ตอ้ งมีขอ้ ต่อสาย (Box Connector) ติดไว้ทุก
แห่ง ปลายท่อที่มีการร้อยสายเข้าท่อ ถ้าอยูใ่ นอาคารต้องมี Conduit Bushing ใส่ไว้
ปลายท่อที่ยงั ไม่ได้ใช้งานต้องมีฝาครอบ(Conduit Cap) ปิ ดไว้ทุกแห่ง การต่อท่อโลหะ
ชนิดบางที่ฝังในผนังหรื อพื้นให้ใช้ขอ้ ต่อชนิดกันน้ า การงอท่อต้องให้มีรัศมีความโค้ง
ของท่อไม่นอ้ ยกว่า 6 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของท่อ โดยใช้เครื่ องมือดัดที่
เหมาะสม และเมื่อรวมมุมที่งอแล้วต้องไม่เกิน 360 องศา (ระหว่างกล่องต่อสายสองจุด)
9.
ปลายท่อทั้งสองข้างทุกท่อนก่อนที่จะต่อเข้าด้วยกันกับข้อต่อ หรื อกล่องต่อสายต้องทา
ให้หมดคมโดยใช้ Conduit Reamer และการวางท่อต้องไม่ทาให้ผิวภายนอกท่อชารุ ด
10. การต่อเชื่อมกับกล่องต่อสายและตัวตู ้ ส่วนที่เป็ นเกลียวของท่อต่อผ่านเข้าไปในผนัง
ของกล่องหรื อตัวตู ้ โดยมี Locknut ทั้งด้านในและด้านนอกที่ปลายของท่อร้อยสาย ต้อง
มี Bushing สวมอยู่
รางเดินสายไฟฟ้า
1.
การติดตั้งให้เป็ นไปตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่ องความปลอดภัยอันเกี่ยวกับ
ไฟฟ้า ตามกฏของการไฟฟ้าฯ และ NEC
2.
จานวนสายไฟฟ้าที่เดินในรางให้เป็ นไปตามกฏของการไฟฟ้าฯ และ NEC
3.
รางเดินสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบการเดินสาย ต้องต่อลงดิน
4.
สายไฟฟ้าที่เดินในรางเดินสายไฟฟ้าทั้งในแนวดิ่งและแนวนอน ต้องมีอุปกรณ์จบั ยึด
สายไฟฟ้ากับรางเดินสายไฟฟ้าดังกล่าว (Cable Tie) หรื อใช้อุปกรณ์จบั ยึดสายไฟฟ้าที่
เหมาะสม
กล่องต่อสายไฟฟ้า
1.
ให้เป็ นไปตามกฏของการไฟฟ้าฯ และ NEC
2.
กล่องต่อสายทุกกล่องต้องมีการจับยึดที่แข็งแรงกับตัวอาคาร
3.
การต่อท่อเข้ากับกล่องต่อสายต้องประกอบด้วย Lock Nut และ Bushing และอุปกรณ์
อื่นที่จาเป็ นสาหรับการเดินสายและต่อสาย
ระบบการต่อลงดิน
1.
การต่อลงดินของอุปกรณ์ไฟฟ้า มีดงั ต่อไปนี้
ปั๊ มน้ า อุปกรณ์ เครื่ องมือ และเครื่ องใช้ไฟฟ้าที่มีเปลือกหุม้ ภายนอกเป็ นโลหะ
โครงเหล็กหรื อสิ่ งที่เกี่ยวข้องที่เป็ นโลหะ อันอาจมีกระแสไฟฟ้า
2.
สายดินที่ติดตั้งในบริ เวณที่อาจทาให้เสี ยหายชารุ ดได้ ให้ร้อยในท่อโลหะ
3.
ขนาดของสายดินสาหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้เป็ นไปตาม NEC หรื อที่ระบุไว้ในแบบ
4.
ผูร้ ับจ้างต้องทาแบบการต่อลงดินของระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อขออนุมตั ิจากผู ้
ว่าจ้างก่อนทาการติดตั้ง
8.

4)

5)

6)

งานระบบประปาและสุขาภิบาล
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ผูร้ ับจ้างต้องทดสอบวัดค่าความต้านทานของสายดิน และความต้านทานของดิน ต่อ
หน้าผูว้ า่ จ้างหรื อตัวแทนผูว้ า่ จ้าง และผลของการทดสอบให้ผรู ้ ับจ้างจัดทาเป็ นรายงาน
ส่งให้ผวู ้ า่ จ้าง 4 ชุด

ระบบประปา และสุ ขาภิบาล
8. การป้ องกันไฟ และควันลาม
8.1

ความต้องการทัว่ ไป
1)
2)

8.2

โดยทัว่ ไป การป้ องกันไฟ และควันลามต้องเป็ นตามหัวข้อ 300-21 ของ NED และ ASTM
ผูร้ ับจ้างต้องจัดหา และติดตั้ง วัสดุ หรื ออุปกรณ์ป้องกันการลุกลามของไฟและควัน ตามช่อง
เปิ ดของท่อต่าง ๆ ซึ่งผ่านแนวผนังกันไฟและพื้นทุกชั้น

วัสดุและโครงสร้าง
1)
2)

งานระบบประปาและสุขาภิบาล

วัสดุหรื ออุปกรณ์ ซึ่งใช้ป้องกันไฟและควันลาม ต้องเป็ นอุปกรณ์หรื อวัสดุที่ UL รับรอง
วัสดุหรื ออุปกรณ์ดงั กล่าว ต้องป้องกันไฟได้อย่างน้อย 3 ชัว่ โมง
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3)
4)
5)
8.3

(SPECIFICATION)

วัสดุหรื ออุปกรณ์ดงั กล่าว ต้องไม่เป็ นพิษขณะติดตั้งหรื อเกิดเพลิงไหม้ สามารถถอดออกได้ง่าย
ในกรณี มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ทนต่อการสัน่ สะเทือนได้ดีและติดตั้งง่าย
วัสดุหรื ออุปกรณ์ป้องกันไฟและควันลามต้องมีความแข็งแรงไม่วา่ ก่อน หรื อหลังเกิดเพลิงไหม้

วิธีการก่อสร้าง
1)
2)
3)

งานระบบประปาและสุขาภิบาล

ช่องเปิ ดทุกช่องไม่วา่ จะอยูท่ ี่ใดของผนัง หรื อพื้นห้อง หรื อฝ้าเพดาน ต้องติดตั้งอุปกรณ์ หรื อ
วัสดุป้องกันไฟ และควันลาม
การติดตั้งให้เป็ นไปตามมาตรฐานของผูผ้ ลิต อุปกรณ์และวัสดุดงั กล่าว
ช่องเปิ ดทุกช่องสาหรับท่อต่าง ๆ ที่เตรี ยมไว้สาหรับอนาคตต้องหุม้ ปิ ดไว้ดว้ ยวัสดุป้องกันไฟ
และควันลามด้วย
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