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หมวดที่ 1 ข้อกำหนดทัว่ ไป
1001

บทนำ
ก. ข้อควำมในเอกสำรฉบับนี้เป็ นส่วนหนึ่งของสัญญำจ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำง โครงกำรอำคำร 24 ชัน้ และใต้ดนิ 2 ชัน้ และให้
ใช้บงั คับครอบคลุมกำรดำเนินกำรก่อสร้ำงทัง้ หมด ทัง้ นี้ให้ถอื เอกสำรสัญญำว่ำจ้ำงเป็ นหลักหำกมีขอ้ ควำมในเอกสำร
ฉบับนี้ขดั แย้งกับสัญญำ
ข. วัสดุและอุปกรณ์ตลอดจนกำรติดตัง้ ระบบต่ำง ๆตำมข้อกำหนดต้องมีควำมเหมำะสมกับกำรใช้งำนภำยใต้สภำพ
ภูมอิ ำกำศแวดล ้อมดังต่อไปนี้
- ควำมสูงใกล้เคียงระดับนำ้ ทะเลปำนกลำง
- อุณหภูมสิ ูงสุดเฉลีย่ 40 องศำเซลเซียส (104 องศำฟำเรนไฮต์)
- อุณหภูมเิ ฉลีย่ ตลอดปี 30 องศำเซลเซียส (86 องศำฟำเรนไฮต์)
- ควำมชื้นสัมพัทธ์สูงสุดเฉลีย่ 94 %
- ควำมชื้นสัมพัทธ์เฉลีย่ ตลอดปี 79 %

1002

ขอบเขตของงำน
ก. จัดหำและติดตัง้ ระบบสุขำภิบำล ทีส่ มบูรณ์ทงั้ ภำยในและภำยนอกอำคำร รวมทัง้ ระบบอืน่ ๆ ทีเ่ ขียนไว้ในแบบ รำยกำร
ประกอบแบบ และเอกสำรทีม่ ที แ่ี นบมำด้วย
ข. จัดหำวิศวกรสุขำภิบำล ประเภทสำมัญวิศวกรขึ้นไปเป็ นวิศวกรโครงกำร โดยต้องเป็ นผูท้ ม่ี คี วำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์
ในกำรทำงำนอย่ำงน้อย 3 ปี ข้นึ ไป และสำมำรถทำงำนและประสำนงำนร่วมกับผูอ้ น่ื ได้ดี
ค. จัดหำหัวหน้ำช่ำงและช่ำงผูช้ ำนำญงำนทีม่ ปี ระสิทธิภำพ และมีจำนวนเพียงพอสำหรับกำรปฏิบตั งิ ำนได้ทนั ที และแล้ว
เสร็จทันตำมแผนงำน
ง. ประสำนงำนกับผูร้ บั จ้ำงก่อสร้ำงอำคำร ผูร้ บั จ้ำงระบบต่ำง ๆ ผูร้ บั จ้ำงรำยอืน่ ตำมแต่ทผ่ี ูว้ ่ำจ้ำงจะกำหนดในภำยหลัง
เพือ่ ให้กำรปฏิบตั งิ ำนตำมแบบและรำยกำรนี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด
จ. จัดทำกำรทดสอบและทดลองเครื่อง ตลอดจนแก้ไขปรับแต่งให้ได้ตำมทีร่ ะบุในแบบและควำมต้องกำรของผูว้ ่ำจ้ำง
ค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึ้นในกำรตรวจสอบเครื่อง และตรวจรับมอบงำนรวมทัง้ ค่ำไฟฟ้ ำและค่ำนำ้ ต้องอยู่ในควำมรับผิดชอบของ
ผูร้ บั จ้ำงทัง้ สิ้น
ฉ. ขอบเขตของงำนครอบคลุมถึงกำรจัดหำ ติดตัง้ และทดสอบเครื่อง อุปกรณ์ระบบสุขำภิบำล ซึง่ ติดตัง้ ทัง้
ภำยนอกและภำยในอำคำรดังแสดงไว้ในแบบและข้อกำหนด เพือ่ ให้ได้งำนสมบูรณ์และถูกต้อง
ช. ระบบสุขำภิบำลประกอบด้วยรำยกำรดังต่อไปนี้
- ระบบท่อจ่ำยนำ้ ประปำ, นำ้ อ่อน
- ระบบท่อส้วม ท่อนำ้ ทิ้ง ท่อนำ้ ทิ้งจำกห้องครัว และท่อระบำยอำกำศ
- ระบบท่อระบำยนำ้ ฝน
- ระบบบำบัดนำ้ เสีย
- ระบบดักไขมัน
- ระบบท่อต่ำง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง
ซ. ให้ผูร้ บั จ้ำงอำนวยควำมสะดวกแก่ผูร้ บั จ้ำงติดตัง้ ระบบกำรจัดกำรอำคำร (Building Management System :
BMS)
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กำรปฏิบตั งิ ำน
ก. กำรกำหนดตำแหน่งวัสดุและอุปกรณ์ ผูร้ บั จ้ำงต้องตรวจดูแบบและข้อกำหนดอืน่ ๆทีม่ คี วำมเกี่ยวข้องกับงำนนี้ เช่น แบบ
สถำปัตยกรรม แบบโครงสร้ำง และแบบงำนระบบทุกแบบ เพือ่ กำหนดตำแหน่งของวัสดุอปุ กรณ์ให้ได้ตำมแบบและไม่
ขัดกับงำนอืน่ ๆ เมือ่ ตำแหน่งของวัสดุ และ/หรือ อุปกรณ์ทจ่ี ะติดตัง้ ขัดกันกับงำนอืน่ ผูร้ บั จ้ำงต้องแจ้งให้ผูว้ ่ำจ้ำงทรำบ
ทันทีทต่ี รวจพบก่อนกำหนดทีจ่ ะติดตัง้ เพือ่ ผูว้ ่ำจ้ำงจะได้จดั ให้มกี ำรทำควำมตกลงแก้ไข ถ้ำตำแหน่งทีต่ ดิ ตัง้ วัสดุ และ/
หรือ อุปกรณ์ขดั กับงำนอืน่ หลังจำกทีไ่ ด้ตดิ ตัง้ ไปแล้ว โดยผูร้ บั จ้ำงไม่ได้แจ้งให้ผูว้ ่ำจ้ำงทรำบตำมกำหนด ผูว้ ่ำจ้ำงสงวน
สิทธิ์ทจ่ี ะสังให้
่ แก้ไข โดยผูร้ บั จ้ำงจะเรียกค่ำจ้ำงเพิม่ หรือขอต่อเวลำทำงำนมิได้
ข. กรณีทง่ี ำนของผูร้ บั จ้ำงต้องทำหรือติดตัง้ ใกล้กับงำนระบบอืน่ ๆ หรือพื้นทีท่ ห่ี ลักฐำนปรำกฏว่ำงำนของผูร้ บั จ้ำงกีดขวำง
กำรทำงำนของระบบอืน่ ๆ ผูร้ บั จ้ำงต้องช่วยเหลือขยับขยำยหรือ จัดเนื้อทีห่ รือ พื้นทีเ่ พือ่ ให้พอใจแก่ทกุ ฝ่ ำย ถ้ำผูร้ บั จ้ำง
ติดตัง้ งำนไปก่อนทีจ่ ะร่วมพิจำรณำกับงำนระบบอืน่ ๆ ผูร้ บั จ้ำงต้องเปลีย่ นแปลง ดัดแปลงหรือแก้ไขงำนของผูร้ บั จ้ำง
เพือ่ ให้เข้ำกับงำนอืน่ ๆ ได้โดยไม่คดิ ค่ำใช้จ่ำยเพิม่ จำกผูว้ ่ำจ้ำง
ค. วัสดุหรืออุปกรณ์ยห่ี อ้ ใดทีถ่ กู กำหนดให้ใช้ในรำยกำรทีแ่ นบหรือในแบบ ให้ถอื ว่ำผูร้ บั จ้ำงต้องหำมำติดตัง้ หำกจะใช้วสั ดุ
หรือยีห่ อ้ อืน่ ทีต่ ่ำงออกไปจำกทีก่ ำหนดก็ตอ้ งมีคุณภำพเทียบเท่ำหรือดีกว่ำทีถ่ กู กำหนดให้ใช้ แต่ทงั้ นี้ตอ้ งเสนอเป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษรเพือ่ ขออนุมตั ใิ ช้วสั ดุ หรืออุปกรณ์ทเ่ี ทียบเท่ำหรือดีกว่ำต่อผูว้ ่ำจ้ำงก่อน ผูร้ บั จ้ำงต้องเสนอรำคำเปรียบเทียบ
ของอุปกรณ์วสั ดุทก่ี ำหนดไว้ในแบบหรือรำยกำรกับอุปกรณ์หรือวัสดุทข่ี ออนุมตั ใิ ช้แทน ถ้ำผูร้ บั จ้ำงติดตัง้ หรือใช้วสั ดุ
ยีห่ อ้ อืน่ ทีไ่ ม่ได้กำหนดไว้ในรำยกำรนี้หรือแบบนี้ โดยมิได้รบั ควำมเห็นชอบจำกผูว้ ่ำจ้ำง ผูว้ ่ำจ้ำงถือสิทธิทจ่ี ะให้ผูร้ บั จ้ำง
ถอดถอนอุปกรณ์หรือวัสดุดงั กล่ำวออกโดยผูร้ บั จ้ำงต้องเป็ นผูอ้ อกค่ำใช้จ่ำยเองทัง้ สิ้น
ง. ผูร้ บั จ้ำงต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้ในกำรปฏิบตั งิ ำนทีม่ ปี ระสิทธิภำพ และเป็ นชนิดทีถ่ กู ต้องเหมำะสมกับประเภทของงำนที่
ทำเป็ นจำนวนทีเ่ พียงพอ ผูว้ ่ำจ้ำงมีสทิ ธิทจ่ี ะบังคับให้ผูร้ บั จ้ำงเพิม่ และเปลีย่ นแปลงจำนวน และประเภทของเครื่องมือ ต่ำง
ๆ เมือ่ เห็นว่ำผูร้ บั จ้ำงมีเครื่องมือไม่เพียงพอหรือใช้เครื่องมือทีไ่ ม่ถกู ต้องเหมำะสมกับกำรทำงำน

1004

มำตรฐำนและกฎข้อบังคับต่ำง ๆ
ในกำรปฏิบตั งิ ำนติดตัง้ ให้ยดึ ถือมำตรฐำนและกฎข้อบังคับต่ำง ๆ ทีใ่ ช้อำ้ งอิง ยกเว้นกรณีมกี ำหนดแน่นอนในแบบหรือ
รำยละเอียด หำกมีขอ้ ขัดแย้งระหว่ำงแบบและมำตรฐำน หรือระหว่ำงมำตรฐำนอ้ำงอิงต่ำง ๆ ให้ถอื คำชี้ขำดของวิศวกร
ออกแบบหรือตัวแทนผูว้ ่ำจ้ำงเป็ นทีส่ ้นิ สุด มำตรฐำนอ้ำงอิงประกอบด้วย
วสท.
วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย
กฟน.
กำรไฟฟ้ ำนครหลวง
ม.อ.ก.
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อตุ สำหกรรมแห่งประเทศไทย
BS
British Standard
DIN
Deutsher Industrie Normen (German Industrial standard)
IEC
International Electro-technical Commission
NEMA
National Electrical Manufacturers Association
NFPA
National Fire Protection Association
UL
Underwriter's Laboratories, Inc.
VDE
Verband Dentsher Electro techniker (German Electrical Regutation and Codes)
ASHRAE
American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers
ANSI
American National Standard Institute
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ASPE
ASTM
AWWA
BMA
EIT
FM
MWA

1005

American Society of Plumbing Engineers
American Society of Testing Materials
American Water Works Association
Bangkok Metropolitan Authority
The Engineering Institute of Thailand
Factory Mutual
Metropolitan Waterworks Authority

สถำบันตรวจสอบ
ในกรณีทต่ี อ้ งมีกำรทดสอบคุณภำพของวัสดุและอุปกรณ์เพือ่ กำรขออนุมตั ใิ ช้ตดิ ตัง้ ในโครงกำรนี้ ให้สำมำรถทดสอบในสถำบัน
ดังต่อไปนี้
- คณะวิศวกรรมศำสตร์จฬุ ำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- คณะวิศวกรรมศำสตร์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
- สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ ธนบุรี
- สถำบันวิจยั และพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ
- กรมวิทยำศำสตร์ กระทรวงวิทยำศำสตร์และสิง่ แวดล ้อม
- กำรไฟฟ้ ำนครหลวง
- สถำบันอืน่ ๆทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับโดยทัวไปและได้
่
รบั ควำมเห็นชอบจำกผูว้ ่ำจ้ำง

1006

แบบแปลนและคู่มือ
ก. ผูร้ บั จ้ำงต้องจัดทำแบบใช้งำน (Shop drawing) และแบบแสดงกำรติดตัง้ ของอุปกรณ์ ซึง่ เขียนด้วย AutoCAD
Version 2015 (อย่ำงตำ่ ) ขนำดของแบบต้องเท่ำกับแบบของผูว้ ่ำจ้ำง จำนวน 5 ชุด เสนอให้ผูว้ ่ำจ้ำงพิจำรณำเห็นชอบ
ก่อนทีจ่ ะติดตัง้ กำรแก้ไขแบบจะต้องได้รบั ควำมเห็นชอบจำกผูว้ ่ำจ้ำงก่อนจึงจะดำเนินกำรได้
ข. ในระหว่ำงปฏิบตั งิ ำน ผูร้ บั จ้ำงจะต้องทำแบบติดตัง้ จริงให้ถกู ต้องตลอดเวลำ หำกมีกำรเปลีย่ นแปลงต่ำงไปจำกแบบ เช่น
เปลีย่ นแนวกำรเดินท่อ หรือมีกำรเปลีย่ นแปลงใด ๆ ผูร้ บั จ้ำงต้องจัดทำแบบตำมทีส่ ร้ำงจริงลงในกระดำษเขียนแบบ
พร้อมทัง้ บันทึกแสดงรำยกำรและรำยละเอียดทีไ่ ด้แก้ไขจำกแบบใช้งำนเดิม และแบบตำมทีส่ ร้ำงจริง พร้อมทัง้ วิศวกร
ควบคุมกำรติดตัง้ จะต้องลงนำมรับรองควำมถูกต้อง
ค. ผูร้ บั จ้ำงต้องจัดทำหนังสือคู่มอื กำรใช้และบำรุงรักษำ แสดงวิธที ใ่ี ช้และระยะเวลำของกำรบำรุงรักษำ รวมอะไหล่และอืน่
ๆ เป็ นภำษำไทย สำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ทกุ ชิ้นทีผ่ ูร้ บั จ้ำงนำมำใช้จำนวน 5 ชุด และทำเป็ นไฟล์อเิ ล็กทรอนิกส์
(PDF) มอบให้แก่ผูว้ ่ำจ้ำงในวันส่งมอบงำน หนังสือคู่มอื ทัง้ หมดผูร้ บั จ้ำงต้องส่งร่ำงเสนอผูว้ ่ำจ้ำง 3 ชุด เพือ่ ตรวจสอบ
และขอควำมเห็นชอบก่อนกำรส่งมอบจริง

1007

กำรทดสอบวัสดุอปุ กรณ์และระบบ
ก. ผูร้ บั จ้ำงต้องจัดทำตำรำงแผนงำนกำรทดสอบ, เอกสำรแสดงวิธกี ำรทดสอบ และข้อแนะนำจำกผูผ้ ลิตในกำรทดสอบวัสดุ
และอุปกรณ์ เสนอขออนุมตั ติ ่อผูค้ วบคุมงำนอย่ำงน้อย 14 วัน ก่อนกำรดำเนินกำรทดสอบ
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ข.

อุปกรณ์และเครื่องมือทีจ่ ะนำมำใช้ในกำรทดสอบ ผูร้ บั จ้ำงจะต้องเป็ นผูจ้ ดั หำมำทัง้ หมดและจะต้องเป็ นอุปกรณ์ทไ่ี ด้
มำตรฐำน
ค. ผูร้ บั จ้ำงต้องทำกำรทดสอบเครื่องและระบบตำมหลักวิชำและข้อกำหนด โดยมีผูค้ วบคุมงำนและวิศวกรสุขำภิบำล อยู่
ร่วมขณะทำกำรทดสอบทุกครัง้
ง. ผูร้ บั จ้ำงต้องจัดทำแบบฟอร์มกำรทดสอบเสนอขออนุมตั ติ ่อวิศวกรควบคุมงำนก่อนทำกำรทดสอบ และผลของกำร
ทดสอบให้จดั ส่งให้ผูค้ วบคุมงำนจำนวน 5 ชุด
จ. ค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆทีเ่ กิดขึ้นในระหว่ำงกำรทดสอบวัสดุอปุ กรณ์และระบบ ให้เป็ นควำมรับผิดชอบของผูร้ บั จ้ำงเองทัง้ สิ้น

1008

กำรส่งมอบงำน
ก. กำรตรวจสอบผลกำรดำเนินงำนติดตัง้ เป็ นช่วง ๆ ตำมลักษณะงำนและควำมเหมำะสมทำงเทคนิค ผูร้ บั จ้ำงจะต้องจัดหำ
อุปกรณ์ เครื่องมือทดสอบ ทำกำรทดสอบตำมมำตรฐำนต่อหน้ำผูค้ วบคุมงำนก่อนทีจ่ ะปิ ดช่องท่อหรือฉำบปูนผนัง เมือ่
ทดสอบแล ้วผูร้ บั จ้ำงต้องทำควำมสะอำดอุปกรณ์ต่ำง ๆ ให้เรียบร้อย
ข. กำรทดสอบ ทดลองเครื่อง และปรับแต่งระบบภำยหลังกำรติดตัง้ เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ จะต้องเป็ นไปตำม
มำตรฐำนสำกล และรำยละเอียดข้อกำหนด
ค. กำรส่งมอบงำน เมือ่ งำนเสร็จสมบูรณ์ ผูร้ บั จ้ำงจะต้องดำเนินกำรดังนี้
- ผูร้ บั จ้ำงจะต้องเดินเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ให้อยู่ในสภำพใช้งำนได้เต็มทีเ่ ป็ นระยะเวลำ 24 ชม.ติดต่อกัน
หำกมีจดุ บกพร่องต้องแก้ไขจนเป็ นทีพ่ อใจของผูว้ ่ำจ้ำง
- ผูร้ บั จ้ำงต้องทำควำมสะอำดระบบต่ำง ๆให้เรียบร้อย และจัดทำป้ ำยชื่อทีเ่ ป็ นตัวหนังสือและเครื่องหมำยต่ำง ๆ รหัส
สีท่อ และลูกศรตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัยและกำรบำรุงรักษำ
- รำยกำรสิง่ ของต่ำง ๆ ต่อไปนี้ทผ่ี ูร้ บั จ้ำงจะต้องส่งมอบให้แก่ผูว้ ่ำจ้ำงในวันส่งมอบงำน คือ
▪ แบบสร้ำงจริงพิมพ์ไข A0 จำนวน 1 ชุด พร้อมลำยเซ็นสถำปนิกและวิศวกรทุกท่ำน
▪ แบบสร้ำงจริงพิมพ์ขำว A0 จำนวน 2 ชุด พร้อมลำยเซ็นสถำปนิกและวิศวกรทุกท่ำน
▪ แบบสร้ำงจริงพิมพ์ขำว A3 จำนวน 3 ชุด พร้อมลำยเซ็นสถำปนิกและวิศวกรทุกท่ำน
▪ แบบสร้ำงจริง File AutoCAD Version ไม่ตำ่ กว่ำ 2015
▪ แบบสร้ำงจริง File PDF
▪ File BIM (BUILDING INFORMATION MODELING)
▪ เครื่องมือพิเศษสำหรับใช้ในกำรปรับแต่งและบำรุงรักษำเครื่องจักรและอุปกรณ์ทท่ี ำงผูผ้ ลิตส่งมำให้
▪ วีดโี อฝึ กอบรมกำรใช้อปุ กรณ์และระบบต่ำง ๆของโครงกำร
▪ ไฟล์อเิ ล็กทรอนิกส์ทงั้ หมด ให้จดั ส่งในรูปแบบ EXTERNAL HARDDISK โดยให้ผูร้ บั จ้ำงจัดส่งจำนวน
3 ชุด
ง. กำรส่งและรับมอบงำนต้องเป็ นเอกสำรลงนำมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรอย่ำงน้อยประกอบด้วยผูว้ ่ำจ้ำงหรือผูร้ บั มอบอำนำจ
ผูค้ วบคุมงำนและผูร้ บั จ้ำง
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หมวดที่ 2 เครือ่ งสูบน้ ำ (Water Supply Pump)
2001

รำยละเอียดโดยทัว่ ไป
ก. เครื่องสูบนำ้ จะต้องเป็ นเครื่องสูบนำ้ ชนิด Vertical Multi Stage Centrifugal Pump, ขับโดยตรงด้วย
มอเตอร์ไฟฟ้ ำ 400 โวลต์ 3 เฟส 50 เฮิรตซ์
ข. เครื่องสูบนำ้ จะต้องจัดจำหน่ำยโดยตัวแทนในประเทศทีม่ ชี ่อื เสียง และมีบริกำรทำงด้ำนอะไหล่เป็ นที่ เชื่อถือได้
ค. ในกำรเสนอขออนุมตั ผิ ลิตภัณฑ์เครื่องสูบนำ้ ผูร้ บั จ้ำงจะต้องแนบ Performance Curve ต้นฉบับ (Original
Catalogue) ของเครื่องสูบนำ้ มำด้วย จุดทีเ่ ลือกสำหรับกำรใช้งำนควรอยู่ในบริเวณกลำงของ Curve ซึง่ เป็ นจุด
ทีเ่ ครื่องสูบนำ้ มีประสิทธภำพสูงและมีควำมยืดหยุ่นเมือ่ ปริมำณนำ้ (Flow Rate) และควำมดันเปลีย่ นไปได้มำก
ทีส่ ุด
ง. สมรรถนะของเครื่องสูบนำ้ จะต้องสำมำรถสูบนำ้ ได้ดว้ ยอัตรำกำรไหลและแรงดันไม่นอ้ ยกว่ำทีก่ ำหนดไว้ใน
รำยกำรอุปกรณ์
จ. กำรเลือกมอเตอร์และเครื่องสูบนำ้ ต้องเลือกให้ลกั ษณะกำรใช้งำนเป็ นแบบ Non Overloading Perfor-mance
Curve ของเครื่องสูบนำ้ มอเตอร์ทเ่ี ลือกใช้ตอ้ งมี Service Factor ไม่นอ้ ยกว่ำ 1.1 มอเตอร์ทใ่ี ช้เป็ น
Induction Motor ชนิด TEFC (IP54) Insulation Class F
ฉ. ให้ตดิ ตัง้ Flexible Connection ทีท่ ่อด้ำนส่งและด้ำนดูดกลับใกล้ตัวเครื่องสูบนำ้ มำกทีส่ ุดในลักษณะทีป่ ้ อง
กันกำรสันสะเทื
่ อนจำกเครื่องสูบนำ้ ส่งผ่ำนไปทีท่ ่อนำ้ ของระบบ
ช. ทีท่ ่อด้ำนส่งของเครื่องสูบนำ้ ทุกชุด ต้องติดตัง้ วำล์วควบคุมกำรปิ ด-เปิ ดให้สมั พันธ์กบั กำรทำงำนของเครื่องสูบนำ้
Gate Valve หรือ Butterfly Valve ตำมแสดงในแบบ
ซ. ต้องต่อท่อระบำยนำ้ ทิ้งจำกเครื่องสูบนำ้ ทุกชุดไปยังจุดทิ้งนำ้ ทีใ่ กล้ทีส่ ุด ท่อทีใ่ ช้เป็ นท่อเหล็กอำบสังกะสี
รำยละเอียดเป็ นไปตำมข้อกำหนดเรื่องท่อนำ้
ฌ. สเทรนเนอร์ (Strainer) ทีท่ ่อด้ำนดูดให้ตดิ ตัง้ วำล์วระบำยนำ้ ทิ้งขนำดไม่ตำ่ กว่ำ 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) ไว้ทฝ่ี ำปิ ด
ไส้กรอง และมีท่อเหล็กอำบสังกะสียำว 10 เซ็นติเมตร (4 นิ้ว) ต่อออกมำจำกวำล์วพร้อมทัง้ มี Cap ปิ ดทีป่ ลำย
ญ. ทีท่ ่อด้ำนส่งของเครื่องสูบนำ้ ทุกชุดต้องติดตัง้ วำล์วกันนำ้ ย้อนกลับ (Check Valve) ชนิดทีไ่ ม่เกิดเสียงดังและ
กำรสันสะเทื
่ อนของท่อนำ้ ตำมแสดงในแบบรำยละเอียด
ฎ. ชุดเครื่องสูบนำ้ และมอเตอร์ ต้องได้รบั กำรปรับแนว (Alignment) และยึดอย่ำงมันคงติ
่ ดกับแท่นแบบ Inertia
Block ทีเ่ ป็ นคอนกรีตเสริมแรงมีโครงสร้ำงเป็ นเหล็ก Vibration Isolator ใต้แท่นเป็ นแบบสปริง มีค่ำกำรยุบตัว
(Static Deflection) ไม่นอ้ ยกว่ำ 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) และสปริงแต่ละชุดต้องรับนำ้ หนักไม่เกินนำ้ หนักสูงสุดที่
ผูผ้ ลิตกำหนดให้ใช้

2002

วัสดุและโครงสร้ำงของเครื่องสูบน้ ำ (Structure of Pump)
ก. Casing
- ตัวเรือนเครื่องสูบนำ้ (Casing) ทำด้วยเหล็กหล่อ (Cast-Iron) ออกแบบมำให้ใช้งำนทีค่ วำมดัน
(Maximum Working Pressure) ไม่ตำ่ กว่ำ 1,550 กิโลปำสคำล (225 ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว) และต้องได้รบั
กำรทดสอบควำมดัน Hydrostatic Test ถึง 1.5 เท่ำของควำมดันทีอ่ อกแบบไว้ (Casing Design
Maximum Working Pressure)
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- ข้อต่อของเครื่องสูบนำ้ กับท่อจะต้องเป็ นแบบหน้ำแปลน (Flange Connection) ทัง้ ทำงด้ำนดูดกลับและ
ทำงด้ำนส่ง และทนแรงดันได้เช่นเดียวกันกับตัวเรือนเครื่องสูบนำ้ พร้อมทัง้ มีรูทท่ี ำเกลียวและอุดไว้
(Tapped and Plugged) ทีต่ วั เรือนสำหรับกำรระบำยอำกำศ (Vent) และกำรระบำยนำ้ ทิ้ง (Drain)
ข. Casing Ring
Casing Ring ต้องเป็ นชนิดทีเ่ หมำะสมกับสภำพกำรใช้งำนทำด้วย Bronze สำมำรถถอดเปลีย่ นได้โดย สะดวก
ค. Impeller
ใบพัด (Impeller) จะต้องเป็ นแบบ Enclosed Type ทำด้วย Stainless Steel ได้รบั กำรปรับ สมดุลย์ทงั้
ทำงด้ำน Static และ Dynamic มำจำกโรงงำนผูผ้ ลิตใบพัดจะต้องไม่เสียหำยเนื่องจำกใบพัด หมุนกลับทำง
ง. Shaft
เพลำ (Shaft) ทำด้วย Stainless Steel ออกแบบให้มี Safety Factor สูง, ค่ำ Shaft Deflection ที่ Stuffing
Box ไม่ให้เกิน 0.05 มิลลิเมตร
จ. Bearing
Bearing ต้องเป็ นชนิด Heavy Duty Ball Bearing แบบ Grease Lubricate ออกแบบให้ใช้งำนตำมที่
กำหนดได้ไม่ตำ่ กว่ำ 100,000 ชัว่ โมง (Average Bearing Life)
ฉ. Seal
Seal เป็ นชนิด Mechanical Seal และ Seal ทีเ่ ลือกใช้ให้ใช้ตำมมำตรฐำนผูผ้ ลิตทีใ่ ช้กบั เครื่องสูบนำ้ ทีม่ ี
โครงสร้ำงแบบ Cast-Iron Bronze Fitted
ช. Base Plate
เครื่องสูบนำ้ พร้อมมอเตอร์และ Coupling จะต้องประกอบติดตัง้ มำบนฐำนเหล็กอันเดียวกัน พร้อมทัง้ ยึดให้
แน่นหนำและได้รบั กำรปรับแนวศูนย์กลำง (Alignment) อย่ำงแน่นอนมำจำกโรงงำนของผูผ้ ลิต
ซ. iscellaneous Fitting
- จุดสูงสุดของตัวเรือนเครื่องสูบนำ้ จะต้องติดติดตัง้ Automatic Air Vent พร้อม Shut-Off Valve ไว้
สำหรับไล่อำกำศออกจำกเครื่องสูบนำ้ รำยละเอียดของ Automatic Air Vent ให้เป็ นไปตำมข้อกำหนด
เรื่อง “อุปกรณ์ประกอบท่อนำ้ ระบบสุขำภิบำล (Piping Accessories)”
- จุดตำ่ สุดของตัวเรือนเครื่องสูบนำ้ จะต้องติดตัง้ Drain Valve ข้อต่อทำงด้ำนนำ้ เข้ำและทำงด้ำนนำ้ ส่งจะต้อง
ติดตัง้ เกจ์วดั ควำมดัน
- ทีก่ ระเปำะนำ้ หยด (Drip Pocket) ของเครื่องสูบนำ้ จะต้องต่อออกไปทิ้งยังหัวรับนำ้ ทิ้ง (Floor Drain or
Funnel Drain) หรือรำงระบำยนำ้ ทิ้ง
ฌ. Anti Vibration
เครื่องสูบนำ้ ทุกชุดจะต้องติดตัง้ บนอุปกรณ์ป้องกันกำรสันสะเทื
่ อน ซึง่ เลือกและติดตัง้ ตำมคำแนะนำของโรงงำน
ผูผ้ ลิต เพือ่ มิให้เกิดเสียงดังและกำรสันสะเทื
่ อนรบกวนโครงสร้ำงข้ำงเคียง
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มอเตอร์ไฟฟ้ ำ (Electric Motor)
ก. มอเตอร์ขบั เครื่องสูบนำ้ ต้องเป็ นแบบ Squirrel Cage Induction Motor ชนิดปกปิ ดมิดชิด ระบำยควำมร้อน
ด้วยอำกำศ (Totally Enclosed Fan Cooled)
ข. มอเตอร์ตอ้ งหมุนด้วยควำมเร็วรอบไม่เกิน 3,000 รอบต่อนำที หรือควำมเร็วรอบทีร่ ะบุไว้ในแบบและ รำยกำร
อุปกรณ์
ค. มอเตอร์ใช้ได้กบั ระบบไฟฟ้ ำ 400 โวลต์ 3 เฟส 50 เฮิรตซ์ (IP 54) Insulation Class F
ง. ขนำดของมอเตอร์ตอ้ งไม่เล็กกว่ำ 1.1 เท่ำของกำลังไฟฟ้ ำทีต่ อ้ งกำรขณะใช้งำนสูงสุด
จ. Bearing ของมอเตอร์ตอ้ งเป็ นแบบ Anti-Friction ชนิด Ball Bearing หรือ Roller Bearing และ Seal ต้อง
เป็ นชนิดแนบสนิทเพือ่ ป้ องกันฝุ่นและควำมชื้น
ฉ. กล่องขัว้ สำยของมอเตอร์ (Motor Terminal Box) จะต้องเป็ นชนิดกันนำ้ โดยท่อร้อยสำยไฟก่อนเข้ำกล่องขัว้
สำยจะต้องเป็ น Flexible Conduit ชนิดกันนำ้ ด้วย

2004

กำรติดตัง้ เครื่องสูบน้ ำ (Pump Installation)
ก. ติดตัง้ เครื่องสูบนำ้ ตำมคู่มอื กำรติดตัง้ และคำแนะนำของโรงงำนผูผ้ ลิตเครื่องสูบนำ้
ข. จัดเตรียมบริเวณรอบ ๆ เครื่องสูบนำ้ ให้มพี ้นื ทีพ่ อเหมำะและสะดวกในกำรทีจ่ ะเข้ำไปทำกำรบำรุงรักษำเครื่องสูบ
นำ้ ได้ ซึง่ ไม่นอ้ ยกว่ำระยะตำ่ สุดทีโ่ รงงำนผูผ้ ลิตเครื่องสูบนำ้ ได้กำหนดไว้
ค. ให้แน่ใจว่ำได้เลือกใช้เครื่องสูบนำ้ หรือของเหลวทีเ่ หมำะสมกับอุณหภูมขิ อง ๆ เหลวนัน้ โดยไม่เกิดนำ้ หมุนวน
(Cavitation) และกำรสะสมของฟองอำกำศ (Vapor Binding) ทีเ่ ครื่องสูบนำ้ เครื่องสูบนำ้ จะต้องไม่ทำงำนเกิน
พิกดั (Non-Overloading) เมือ่ เดินเครื่องสูบนำ้ ชุดเดียวหรือเดินเครื่องสูบนำ้ หลำย ๆ ชุดขนำนกัน
ง. ท่อนำ้ ส่งและท่อนำ้ กลับทีม่ ขี นำดใหญ่กว่ำข้อต่อหน้ำแปลนของเครื่องสูบนำ้ ให้ใช้ขอ้ ลด (Reducer) เป็ นตัวช่วย
ลดในกำรติดตัง้ และเพือ่ ป้ องกันนำ้ หนักของท่อนำ้ กดลงยังตัวเรือนเครื่องสูบนำ้ ให้ยดึ Support ใต้ขอ้ งอทัง้ ทำง
ด้ำนส่งและด้ำนกลับของเครื่องสูบนำ้ ติดกับฐำนข้ำงเครื่องสูบนำ้ สำหรับท่อนำ้ มีขนำด 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว)
และใหญ่กว่ำ
จ. ให้ตดิ ตัง้ Line Sized Shut-Off Valve และ Strainer ทีม่ ขี นำดเท่ำกับท่อนำ้ เข้ำทำงด้ำนดูดกลับของเครื่องสูบ
นำ้ และติดตัง้ Line-Sized Soft-Seat Check Valve ทำงด้ำนส่งของเครื่องสูบนำ้
ฉ. ให้ตดิ ตัง้ ข้อต่ออ่อน (Flexible Connections) ทีท่ ่อนำ้ ด้ำนส่งและท่อนำ้ ด้ำนดูดกลับของเครื่องสูบนำ้
ช. ให้ตดิ ตัง้ อุปกรณ์ไล่อำกำศ (Automatic Air Vent) ทีด่ ำ้ นบนสุดของตัวเรือนเครื่องสูบนำ้ และติดตัง้ ท่อนำ้ และ
วำล์วทีจ่ ดุ ตำ่ สุดของตัวเรือนเครื่องสูบนำ้ เพือ่ ระบำยนำ้ ทิ้ง (Drain Connection)
ซ. ติดตัง้ ท่อระบำยนำ้ ทิ้งจำกรำงของฐำนแท่นเครื่องสูบนำ้ ไปยังหัวรับนำ้ ทิ้ง (Floor Drain or Gutter)
ฌ. อัดจำระบี หรือเติมนำ้ มันหล่อลืน่ ให้กบั เครื่องสูบนำ้ และมอเตอร์ก่อนทำกำรเดินเครื่องสูบนำ้ (Start-Up)
ญ. กำรติดตัง้ เครื่องสูบนำ้ ให้ยดึ เครื่องสูบนำ้ ให้แน่นหนำกับฐำน Inertia Base พร้อมทัง้ ตัง้ ระดับให้แน่นอนแล้ว
ยกขึ้นตัง้ บน Spring Isolator ซึง่ วำงยึดติดอยู่กบั ฐำนคอนกรีต (Concrete Foundation)
ฎ. ในกำรตรวจสอบ (Check) ตัง้ แนวศูนย์กลำง (Alignment) และรับรอง (Certified) เครื่องสูบนำ้ ก่อนทำกำร
เดินเครื่องสูบนำ้ (Start-Up) จะต้องทำโดยวิศวกรทีม่ คี วำมเชี่ยวชำญ (Qualified Engineer)
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หมวดที่ 3 เครือ่ งสูบน้ ำรักษำแรงดัน (Constant Pressure Booster Pump : CBP)
3001

รำยละเอียดโดยทัว่ ไป
ก. เครื่องสูบนำ้ เพิม่ แรงดันเป็ นชนิด Package Constant Pressure Booster Pump เป็ นชุดของเครื่องสูบนำ้ โดยใช้
เครื่องสูบนำ้ แบบหอยโข่ง (Centrifugal Pump) จำนวนไม่นอ้ ยกว่ำ 3 เครื่องประกอบเข้ำชุดกัน มี Diaphragm
Type Pressure Tank พร้อมอุปกรณ์ควบคุมกำรทำงำนของชุดเครื่องสูบนำ้ โดยอัตโนมัติ เพือ่ ให้ชดุ ของเครื่องสูบนำ้
สำมำรถจ่ำยนำ้ ตำมปริมำณควำมต้องกำรใช้นำ้ ในอำคำร และสำมำรถรักษำควำมดันของนำ้ ให้คงทีโ่ ดยอำศัย Pilot
Operated Pressure Regulating Valve
ข. เครื่องสูบนำ้ จะต้องผลิตมำจำกโรงงำนผูผ้ ลิตในต่ำงประเทศและได้รบั กำรทดสอบ พร้อมทัง้ ได้รบั กำรรับรองกำรทำงำน
ของชุดเครื่องสูบนำ้ นี้จำกผูผ้ ลิต
ค. ชุดเครื่องสูบนำ้ จะต้องจัดจำหน่ำยโดยตัวแทนในประเทศทีม่ ชี ่อื เสียง และมีบริกำรทำงด้ำนอะไหล่เป็ นทีเ่ ชื่อถือได้
ง. ในกำรเสนอขออนุมตั ผิ ลิตภัณฑ์ชดุ เครื่องสูบนำ้ ผูร้ บั จ้ำงต้องแนบ Performance Curve ต้นฉบับ (Original
Catalogue) ของชุดเครื่องสูบนำ้ มำด้วย จุดทีเ่ ลือกสำหรับกำรใช้งำนควรอยู่ในบริเวณกลำงของ Curve ซึง่ เป็ นจุดที่
ชุดเครื่องสูบนำ้ มีประสิทธิภำพสูง และมีควำมยืดหยุ่นเมือ่ ปริมำณนำ้ (Flow Rate) และควำมดันเปลีย่ นไปได้มำก
ทีส่ ุด
จ. สมรรถนะของชุดเครื่องสูบนำ้ จะต้องสำมำรถสูบนำ้ ได้ดว้ ยอัตรำกำรไหลและแรงดันไม่นอ้ ยกว่ำทีก่ ำหนดไว้ในรำยกำร
อุปกรณ์
ฉ. กำรเลือกมอเตอร์และเครื่องสูบนำ้ ต้องเลือกให้ลกั ษณะกำรใช้งำนเป็ นแบบ Non Overloading Perfor-mance
Curve ของเครื่องสูบนำ้ มอเตอร์ทเ่ี ลือกใช้ตอ้ งมี Service Factor ไม่นอ้ ยกว่ำ 1.1 มอเตอร์ทใ่ี ช้เป็ น Induction
Motor ชนิด TEFC (IP 54) Insulation Class F
ช. ชุดเครื่องสูบนำ้ และมอเตอร์ตอ้ งได้รบั กำรปรับแนว (Alignment) และยึดอย่ำงมันคงติ
่ ดกับแท่นเหล็กวำงและยึดอยู่
บน Inertia Block ทีเ่ ป็ นคอนกรีตเสริมแรงมีโครงสร้ำงเป็ นเหล็ก Vibration Isolator ใต้ Inertia Block เป็ นแบบ
สปริง มีค่ำกำรยุบตัว (Static Deflection) ไม่นอ้ ยกว่ำ 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) และสปริงแต่ละชุดต้องรับนำ้ หนักไม่
เกินนำ้ หนักสูงสุดทีผ่ ูผ้ ลิตกำหนดให้ใช้

3002

ลักษณะของเครื่องสูบน้ ำ (Type of Pump)
ก. เครื่องสูบนำ้ จะต้องเป็ นเครื่องสูบนำ้ ชนิด Vertical Multi Stage Centrifugal Pump , ขับโดยตรง ด้วยมอเตอร์
ไฟฟ้ ำ 400 โวลต์ 3 เฟส 50 เฮิรตซ์
ข. เครื่องสูบนำ้ จะต้องหมุนด้วยควำมเร็วรอบทีก่ ำหนด ไว้ในแบบและรำยกำรอุปกรณ์
ค. เครื่องสูบนำ้ จะต้องออกแบบมำ ให้สำมำรถถอด Impeller ออกจำกตัวเครื่องสูบนำ้ ได้ โดยไม่จำเป็ นต้องรื้อท่อนำ้ ออก
(Back Pull-Out Pump)
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วัสดุและโครงสร้ำงของเครื่องสูบน้ ำ (Structure Of Pump)
ก. Casing
- ตัวเรือนเครื่องสูบนำ้ (Casing) ทำด้วยเหล็กหล่อ (Cast-Iron) ออกแบบมำให้ใช้งำนทีค่ วำมดัน (Maximum
Working Pressure) ไม่ตำ่ กว่ำ 1,550 กิโลปำสคำล (225 ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว) และต้องได้รบั กำรทดสอบควำม
ดัน Hydrostatic Test ถึง 1.5 เท่ำของควำมดันทีอ่ อกแบบไว้ (Casing Design Maximum Working
Pressure)
- ข้อต่อของเครื่องสูบนำ้ กับท่อจะต้องเป็ นแบบหน้ำแปลน (Flange Connection) ทัง้ ทำงด้ำนดูดกลับและ ทำง
ด้ำนส่งและทนแรงดันได้เช่นเดียวกันกับตัวเรือนเครื่องสูบนำ้ พร้อมทัง้ มีรูทท่ี ำเกลียวและอุดไว้ (Tapped and
Plugged) ทีต่ วั เรือนสำหรับกำรระบำยอำกำศ (Vent) และกำรระบำยนำ้ ทิ้ง (Drain)
ข. Casing Ring
Casing Ring ต้องเป็ นชนิดทีเ่ หมำะสมกับสภำพกำรใช้งำนทำด้วย Bronze สำมำรถถอดเปลีย่ นได้โดย สะดวก
ค. Impeller
ใบพัด (Impeller) จะต้องเป็ นแบบ Enclosed Type ทำด้วย Stainless Steel ได้รบั กำรปรับสมดุลย์ทงั้ ทำงด้ำน
Static และ Dynamic มำจำกโรงงำนผูผ้ ลิตใบพัดจะต้องไม่เสียหำยเนื่องจำกใบพัดหมุนกลับทำง
ง. Shaft
เพลำ (Shaft) ทำด้วย Stainless Steel ออกแบบให้มี Safety Factor สูง, ค่ำ Shaft Deflection ที่ Stuffing Box
ไม่ให้เกิน 0.05 มิลลิเมตร
จ. Bearing
Bearing ต้องเป็ นชนิด Heavy Duty Ball Bearing แบบ Grease Lubricate ออกแบบให้ใช้งำนตำมทีก่ ำหนดได้
ไม่ตำ่ กว่ำ 100,000 ชัว่ โมง (Average Bearing Life)
ฉ. Seal
Seal เป็ นชนิด Mechanical Seal และ Seal ทีเ่ ลือกใช้ให้ใช้ตำมมำตรฐำนผูผ้ ลิตทีใ่ ช้กบั เครื่องสูบนำ้ ทีม่ โี ครงสร้ำง
แบบ Cast-Iron Bronze Fitted
ช. Base Plate
เครื่องสูบนำ้ พร้อมมอเตอร์และ Coupling จะต้องประกอบติดตัง้ มำบนฐำนเหล็กอันเดียวกันพร้อมทัง้ ยึดให้แน่นหนำ
และได้รบั กำรปรับแนวศูนย์กลำง (Alignment) อย่ำงแน่นอนมำจำกโรงงำนของผูผ้ ลิต
ซ. Miscellaneous Fitting
- จุดสูงสุดของตัวเรือนเครื่องสูบนำ้ จะต้องติดตัง้ Automatic Air Vent พร้อม Shut-Off Valve ไว้สำหรับไล่
อำกำศออกจำกเครื่องสูบนำ้ รำยละเอียดของ Automatic Air Vent ให้เป็ นไปตำมข้อกำหนดเรื่อง “อุปกรณ์
ประกอบท่อนำ้ ระบบสุขำภิบำล (Piping Accessories)”
- จุดตำ่ สุดของตัวเรือนเครื่องสูบนำ้ จะต้องติดตัง้ Drain Valve ข้อต่อทำงด้ำนนำ้ เข้ำและทำงด้ำนนำ้ ส่งจะต้องติดตัง้
เกจ์วดั ควำมดัน
- ทีก่ ระเปำะนำ้ หยด (Drip Pocket) ของเครื่องสูบนำ้ จะต้องต่อออกไปทิ้งยังหัวรับนำ้ ทิ้ง (Floor Drain or Funnel
Drain) หรือรำงระบำยนำ้ ทิ้ง
ฌ. Anti Vibration
เครื่องสูบนำ้ ทุกชุดจะต้องติดตัง้ บนอุปกรณ์ป้องกันกำรสันสะเทื
่ อน ซึง่ เลือกและติดตัง้ ตำมคำแนะนำของโรงงำนผูผ้ ลิต
เพือ่ มิให้เกิดเสียงดังและกำรสันสะเทื
่ อนรบกวนโครงสร้ำงข้ำงเคียง
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มอเตอร์ไฟฟ้ ำ (Electric Motor)
ก. มอเตอร์ขบั เครื่องสูบนำ้ ต้องเป็ นแบบ Squirrel Cage Induction Motor ชนิดปกปิ ดมิดชิด ระบำยควำมร้อนด้วย
อำกำศ (Totally Enclosed Fan Cooled)
ข. มอเตอร์ตอ้ งหมุนด้วยควำมเร็วรอบไม่เกิน 3,000 รอบต่อนำที หรือควำมเร็วรอบทีร่ ะบุไว้ในแบบและ รำยกำรอุปกรณ์
ค. มอเตอร์ใช้ได้กบั ระบบไฟฟ้ ำ 400 โวลต์ 3 เฟส 50 เฮิรตซ์ (IP 54) Insulation Class F
ง. ขนำดของมอเตอร์ตอ้ งไม่เล็กกว่ำ 1.1 เท่ำของกำลังไฟฟ้ ำทีต่ อ้ งกำรขณะใช้งำนสูงสุด
จ. Bearing ของมอเตอร์ตอ้ งเป็ นแบบ Anti-Friction ชนิด Ball Bearing หรือ Roller Bearing และ Seal ต้องเป็ น
ชนิดแนบสนิทเพือ่ ป้ องกันฝุ่นและควำมชื้น
ฉ. กล่องขัว้ สำยของมอเตอร์ (Motor Terminal Box) จะต้องเป็ นชนิดกันนำ้ โดยท่อร้อยสำยไฟก่อนเข้ำกล่องขัว้ สำย
จะต้องเป็ น Flexible Conduit ชนิดกันนำ้ ด้วย

3005

กำรประกอบชุดเครื่องสูบน้ ำ (Factory Prefabrication)
ก. ชุดเครื่องสูบนำ้ จะต้องประกอบสำเร็จเรียบร้อยมำจำกโรงงำนผูผ้ ลิต ซึง่ อยู่บนฐำนโครงเหล็กชิ้นเดียวกันพร้อมต่อท่อ
นำ้ ต่ำง ๆ ติดตัง้ อุปกรณ์ป้องกันกำรสันสะเทื
่ อน ติดตัง้ อุปกรณ์ไฟฟ้ ำและเดินสำยไฟอย่ำงครบถ้วน และทำกำรทดสอบ
กำรทำงำนของชุดเครื่องสูบนำ้ อย่ำงถูกต้องก่อนส่งออกจำกโรงงำนผูผ้ ลิต
ข. ชุดเครื่องสูบนำ้ ยังประกอบไปด้วย Isolation Valve ทัง้ ทำงด้ำนดูดกลับและด้ำนนำ้ ส่งของเครื่องสูบนำ้ แต่ ละชุด,
Galvanized Steel Suction and Dicharge Pipe Manifolds, Copper Tubing with Shut-Off Cocks for
Gauges and Pressure Switch ต้องประกอบและติดตัง้ มำอย่ำงครบถ้วน

3006

กำรควบคุมแรงดันในระบบท่อน้ ำ (System Pressure Control)
ปริมำณนำ้ และแรงดันทำงด้ำนนำ้ ส่งของระบบท่อนำ้ ให้รกั ษำแรงดันนำ้ คงทีไ่ ว้ประมำณ 5% โดยอุปกรณ์ Pilot Operated
Diaphragm Type, Combination Pressure Regulating and Non-Slam Check Valve on Each Pump

3007

อุปกรณ์ประกอบและตูค้ วบคุม (Instrumentation and Control Panel)
ชุดเครื่องสูบนำ้ ต้องมีอปุ กรณ์ประกอบและอุปกรณ์ควบคุมดังต่อไปนี้
ก. อุปกรณ์สำหรับควบคุมกำรทำงำนของเครื่องสูบนำ้ ทุกชุด
ข. Gate Valves ทีด่ ำ้ นดูดและด้ำนส่งของเครื่องสูบนำ้ ทุกชุด
ค. ข้อต่ออ่อน ทีด่ ำ้ นดูดและด้ำนส่งของเครื่องสูบนำ้ ทุกชุด
ง. อุปกรณ์ลดควำมสันสะเทื
่ อน (Anti Vibration Pads)
จ. Pressure Gauge ด้ำนส่งของเครื่องสูบนำ้ ทุกชุด
ฉ. Pressure Gauge แสดงแรงดันของระบบ
ช. Pressure Switch
ซ. Over Temperature Protection
ฌ. Flow Sequence
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Standby Pump Sequence and Alarm
Lead-Lag Pump Selector Switch
Pump Run Light
Thru the Door Pump Disconnecting Switch
External Overload Reset
Control Power Light and Switch
Audible Alarm Horn
Low Suction System Shut Down
High Suction System Shut Down
Normally Open Control for Remote Alarm Signal
Standby
Diaphragm Tank, Precharged Diaphragm Type Closed Pressure Tank

กำรติดตัง้ เครื่องสูบน้ ำ (Pump Installation)
ก. ติดตัง้ เครื่องสูบนำ้ ตำมคู่มอื กำรติดตัง้ และคำแนะนำของโรงงำนผูผ้ ลิตเครื่องสูบนำ้
ข. จัดเตรียมบริเวณรอบ ๆ เครื่องสูบนำ้ ให้มพี ้นื ทีพ่ อเหมำะและสะดวกในกำรทีจ่ ะเข้ำไปทำกำรบำรุงรักษำเครื่องสูบนำ้ ได้
ซึง่ ไม่นอ้ ยกว่ำระยะตำ่ สุดทีโ่ รงงำนผูผ้ ลิตเครื่องสูบนำ้ ได้กำหนดไว้
ค. ให้แน่ใจว่ำได้เลือกใช้เครื่องสูบนำ้ หรือของเหลวทีเ่ หมำะสมกับอุณหภูมขิ อง ๆ เหลวนัน้ โดยไม่เกิดนำ้ หมุนวน
(Cavitation) และกำรสะสมของฟองอำกำศ (Vapor Binding) ทีเ่ ครื่องสูบนำ้ เครื่องสูบนำ้ จะต้องไม่ทำงำนเกินพิกดั
(Non-Overloading) เมือ่ เดินเครื่องสูบนำ้ ชุดเดียวหรือเดินเครื่องสูบนำ้ หลำย ๆ ชุดขนำนกัน
ง. ท่อนำ้ ส่งและท่อนำ้ กลับทีม่ ขี นำดใหญ่กว่ำข้อต่อหน้ำแปลนของเครื่องสูบนำ้ ให้ใช้ขอ้ ลด (Reducer) เป็ นตัวช่วยลดใน
กำรติดตัง้ และเพือ่ ป้ องกันนำ้ หนักของท่อนำ้ กดลงยังตัวเรือนเครื่องสูบนำ้ ให้ยดึ Support ใต้ขอ้ งอทัง้ ทำงด้ำนส่งและ
ด้ำนกลับของเครื่องสูบนำ้ ติดกับฐำนข้ำงเครื่องสูบนำ้ สำหรับท่อนำ้ มีขนำด 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) และใหญ่กว่ำ
จ. ให้ตดิ ตัง้ Line Sized Shut-Off Valve และ Strainer ทีม่ ขี นำดเท่ำกับท่อนำ้ เข้ำทำงด้ำนดูดกลับของเครื่องสูบนำ้
และติดตัง้ Line-Sized Soft-Seat Check Valve ทำงด้ำนส่งของเครื่องสูบนำ้
ฉ. ให้ตดิ ตัง้ ข้อต่ออ่อน (Flexible Connections) ทีท่ ่อนำ้ ด้ำนส่งและท่อนำ้ ด้ำนดูดกลับของเครื่องสูบนำ้
ช. ติดตัง้ อุปกรณ์ไล่อำกำศ (Automatic Air Vent) ทีด่ ำ้ นบนสุดของตัวเรือนเครื่องสูบนำ้ และติดตัง้ ท่อนำ้ และวำล์วที่
จุดตำ่ สุดของตัวเรือนเครื่องสูบนำ้ เพือ่ ระบำยนำ้ ทิ้ง (Drain Connection)
ซ. ติดตัง้ ท่อระบำยนำ้ ทิ้งจำกรำงของฐำนแท่นเครื่องสูบนำ้ ไปยังหัวรับนำ้ ทิ้ง (Floor Drain or Gutter)
ฌ. อัดจำระบี หรือเติมนำ้ มันหล่อลืน่ ให้กบั เครื่องสูบนำ้ และมอเตอร์ก่อนทำกำรเดินเครื่องสูบนำ้ (Start-Up)
ญ. กำรติดตัง้ เครื่องสูบนำ้ ให้ยดึ เครื่องสูบนำ้ ให้แน่นหนำกับฐำน Inertia Base พร้อมทัง้ ตัง้ ระดับให้แน่นอนแล้วยกขึ้นตัง้
บน Spring Isolator ซึง่ วำงยึดติดอยู่กบั ฐำนคอนกรีต (Concrete Foundation)
ฎ. ในกำรตรวจสอบ (Check) ตัง้ แนวศูนย์กลำง (Alignment) และรับรอง (Certified) เครื่องสูบนำ้ ก่อนทำกำร
เดินเครื่องสูบนำ้ (Start-Up) จะต้องทำโดยวิศวกรทีม่ คี วำมเชี่ยวชำญ (Qualified Engineer)
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หมวดที่ 4 อุปกรณ์ระบบบำบัดน้ ำเสีย
4001

เครื่องสูบน้ ำเสีย (Waste Water Submersible Pump)
ก. รำยละเอียดทัวไป
่ (General)
- เป็ นเครื่องสูบใต้นำ้ ติดตัง้ ในบ่อนำ้ เสีย (Sewage Sump) ออกแบบเหมำะสำหรับสูบนำ้ เสียโดยเฉพำะ ขับเคลือ่ น
ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ ำชนิดแช่อยู่ในนำ้ ได้ตลอดเวลำ ขนำดมอเตอร์มสี มรรถนะตำมทีร่ ะบุไว้ในแบบและรำยกำรควำม
เป็ นฉนวนมีคุณสมบัตไิ ม่ตำ่ กว่ำ Class F (ฉนวนของขดลวดทนอุณหภูมไิ ด้ถงึ 120oC) ใช้กบั ระบบไฟฟ้ ำ 400
โวลต์ 3 เฟส 50 เฮิรตซ์ ส่วนของมอเตอร์จะต้องประกอบเป็ นหน่วยเดียวกันกับเครื่องสูบนำ้ โดยมีอปุ กรณ์
ป้ องกันกำรรัว่ ซึมของนำ้ ทีจ่ ะผ่ำนเข้ำมอเตอร์คอื Oil Chamber กับ Silicon Carbide Mechanical Seal
ใบพัด (Impeller) และ Suction Cover จะต้องออกแบบให้เกิดนำ้ วน (Vortex) ภำยในเรือนสูบ (Casing) สูบ
นำ้ และตะกอนได้
- อัตรำกำรสูบนำ้ (Flow Rate and Head) ให้เป็ นไปตำมแบบและรำยกำรพร้อมด้วยอุปกรณ์พเิ ศษ เพือ่ ติดตัง้
หรือยกเครื่องสูบนำ้ ขึ้นจำกบ่อ โดยไม่ตอ้ งถอดหรือประกอบท่อส่งนำ้ (Guide Rail Fitting & Duck Foot
Bend)
ข. ลักษณะโครงสร้ำงของเครื่องสูบนำ้ เสีย (Structure of Pump)
- ใบพัด (Impeller)
ใบพัด (Impeller) เป็ นแบบ Non-Clog Type ทำด้วย Gray Iron Casting ใบพัดจะต้องได้รบั กำรถ่วงสมดุลย์
ทัง้ ทำงด้ำนสถิตย์ศำสตร์และจลศำสตร์ (Statically and Dynamically Balance) มำจำกโรงงำนผูผ้ ลิต
- Suction Cover
Suction Cover ทำด้วย Gray-Iron Casting
- Mechanical Seal
Mechanical Seal ทำด้วย Silicon Cabide หล่อลืน่ ด้วย Turbine Oil ภำยใน Oil Chamber
- เพลำ (Shaft)
เพลำ (Shaft) จะต้องเป็ นเพลำเดียวยำวตลอด ทำด้วย Stainless Steel
- ลูกปื น (Bearing)
ลูกปื น (Bearing) เป็ นชนิด Ball Bearing
- มอเตอร์ (Motor)
มอเตอร์ (Motor) จะต้องติดตัง้ อุปกรณ์ป้องกันควำมร้อน (Overheat) ด้วย Motor Protection (Built-In
Thermal Protection) ชนิดสำมำรถหยุดกำรทำงำนของมอเตอร์ได้เมือ่ มอเตอร์มคี วำมร้อนสู งและเมือ่ มอเตอร์
เย็นลงจะสำมำรถ Reset ได้เอง
- สกูร (Screw)
สกูร (Screw) ทุกตัวต้องเป็ น Stainless Steel
ค. อุปกรณ์ประกอบ (Accessories)
- Duck Foot Bend ทำด้วย Gray-Iron Casting พร้อมด้วย Discharge Flange มี Anchor Bolts, นอตและ
สกรูทำด้วย Stainless Steel
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- Quick Connector ทำด้วย Gray-Iron Casting ยึดติดกับ Discharge Bore ของตัวเครื่องสูบนำ้ ใช้สำหรับ
เกำะยึด Duck Foot Bend
- Guide Rail Fittings ประกอบด้วย Guide Rail ซึง่ ทำด้วยท่อ Stainless Steel, Upper Guide Holder ทำ
ด้วย Gray-Iron Casting สำหรับยึด Guide Rail
- โซ่ (Lifting Chain) ทำด้วย Structural Steel ชุบ Galvanized ควำมยำวไม่นอ้ ยกว่ำ 6 เมตร
กำรควบคุมกำรทำงำนของเครื่องสูบนำ้ เสีย (Controller)
- กำรควบคุมกำรทำงำนของเครื่องสูบนำ้ เสียโดยอุปกรณ์ควบคุมระดับนำ้ เป็ นแบบ Mercury Float Switch ให้
เครื่องสูบนำ้ ทำงำนสลับกันในเวลำปกติ และจะทำงำนร่วมกันในเวลำนำ้ มำกกว่ำปกติโดยเป็ นแบบอัตโนมัติ ระดับ
ของลูกลอยประกอบด้วย ระดับเครื่องสูบ 2 ชุด ทำงำนพร้อมกัน, ระดับทำงำน 1 ชุด, ระดับตัดเครื่องสูบทัง้ หมด
โดยทีร่ ะดับดังกล่ำวได้กำหนดไว้ในแบบหรือจะกำหนดให้ในงำนสนำม

เครื่องเติมอำกำศใต้น้ ำ (Submersible Aerator)
ก. รำยละเอียดทัวไป
่ (General)
- เครื่องเติมอำกำศใต้นำ้ ติดตัง้ ในบ่อเติมอำกำศ (Aeration Tank) ของระบบบำบัดนำ้ เสียเป็ นชนิดขับเคลือ่ นด้วย
มอเตอร์ไฟฟ้ ำชนิดแช่อยู่ในนำ้ ได้ตลอดเวลำขนำดมอเตอร์มสี มรรถนะตำมทีร่ ะบุไว้ในแบบและรำยกำร ควำมเป็ น
ฉนวนมีคุณสมบัตไิ ม่ตำ่ กว่ำ Class F (ฉนวนของขดลวดทนอุณหภูมไิ ด้ถงึ 120oC) ใช้กบั ระบบไฟฟ้ ำ 400 โวลต์
3 เฟส 50 เฮิรตซ์ D.O.L. Startering ส่วนของมอเตอร์จะต้องประกอบเป็ นหน่วยเดียวกันกับส่วนเติมอำกำศ
โดยมีอปุ กรณ์ป้องกันนำ้ ซึมเข้ำมอเตอร์ 2 ชัน้ คือ Oil Chamber พร้อมด้วย Silicon Carbide Mechanical
Seal และ Air Chamber
- อัตรำกำรเติมออกซิเจน (Flow Rate and Head) ให้เป็ นไปตำมแบบและรำยกำรที่ Standard Conditions และ
ควำมลึกของนำ้ สำมำรถกวนนำ้ ได้อย่ำงสมบูรณ์แบบในบ่อเติมอำกำศตำมขนำดทีป่ รำกฎในแบบใบพัด (Impeller)
และ Suction Cover จะต้องเป็ นชนิด Non-Clog กันกำรอุดตันของเศษผ้ำและเศษขยะต่ำง ๆ ได้
ข. ลักษณะโครงสร้ำง (Structure of Submersible Aerator)
- ใบพัด (Impeller)
ใบพัด (Impeller) ทำด้วย Stainless Casting ใบพัดจะต้องได้รบั กำรถ่วงสมดุลย์ทงั้ ทำงด้ำนสถิตย์ศำสตร์และ
จลศำสตร์ (Statically and Dynamically Balance) มำจำกโรงงำนผูผ้ ลิต
- Suction Cover
Suction Cover ทำด้วย Gray-Iron Casting หรือ Stainless Casting มีลกั ษณะโค้งเพือ่ เพิม่ ระยะห่ำงจำก
ใบพัดกันกำรอุดตันของเศษขยะต่ำง ๆ ได้
- Mechanical Seal
Mechanical Seal ทำด้วย Silicon Cabride หล่อลืน่ ด้วย Turbine Oil ภำยใน Oil Chamber
- Air Chamber, Air Passage
Air Chamber, Air Passage ทำด้วย Gray-Iron Casting โดยส่วนของ Air Chamber นี้จะต้องอยู่ระหว่ำง
Oil Chamber กับส่วนเติมอำกำศเพือ่ ทำหน้ำทีป่ ้ องกันไม่ให้นำ้ เข้ำไปในส่วนของมอเตอร์ได้
- เพลำ (Shaft)
เพลำ (Shaft) จะต้องเป็ นเพลำเดียวยำวตลอดทำด้วย Stainless Steel
- ลูกปื น (Bearing)

SITE83 Co., Ltd.

หน้ า 18

BLOCK H

งำนระบบสุขำภิบำล

ลูกปื น (Bearing) เป็ นชนิด Ball Bearing
- มอเตอร์ (Motor)
มอเตอร์ (Motor) จะต้องติดตัง้ อุปกรณ์ป้องกันควำมร้อน (Overheat) ด้วย Motor Protection (Built-In
Thermal Protection) ชนิดสำมำรถหยุดกำรทำงำนของมอเตอร์ได้เมือ่ มอเตอร์มคี วำมร้อนสูงและเมือ่ มอเตอร์
เย็นลงจะสำมำรถ Reset ได้เอง
- สกูร (Screw)
สกูร (Screw) ทุกตัวต้องเป็ น Stainless Steel
ค. อุปกรณ์ประกอบ (Accessories)
- อุปกรณ์กรองเสียง (Silencer)
อุปกรณ์กรองเสียง (Silencer) ทำด้วยวัสดุพวี ซี ี
- วำล์วปรับปริมำณลม (Valve Set)
วำล์วปรับปริมำณลมเป็ นแบบ Gate Valve วำล์วทีม่ ขี นำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) และเล็กกว่ำทำ
ด้วย Bronze วำล์วทีม่ ขี นำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงใหญ่กว่ำ 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) ทำด้วย Cast-Iron แบบ Rising
Stem
- โซ่ (Lifting Chain)
โซ่ (Lifting Chain) ทำด้วย Structural Steel ชุบ Galvanized ควำมยำวไม่นอ้ ยกว่ำ 6 เมตร
ง. กำรควบคุมกำรทำงำนของเครื่องเติมอำกำศใต้นำ้ (Controller)
- กำรควบคุมกำรทำงำนของเครื่องเติมอำกำศใต้นำ้ ให้ใช้ระบบ Timer ชนิด 24 Hours Cycle ปิ ดและเปิ ดตำม
เวลำทีจ่ ะกำหนดในภำยหลังและควบคุมด้วยระบบ Manual
- แผงควบคุมประกอบด้วย Pilot Lamp, Hand-Off-Automatic Switch, Running Period Timer, On-Off
Button และ ฯลฯ

4003

เครื่องสูบตะกอน (Positive Displacement Pump Type)
ก. รำยละเอียดทัวไป
่
เครื่องสูบตะกอนใช้สำหรับดูดตะกอนและของเหลวในบ่อเก็บตะกอน เป็ นชนิดทีไ่ ม่อดุ ตัน (Non-Clog), ทนต่อ
กำร กัดกร่อน (Non-Corrosive), Self-Primer สำมำรถใช้งำนหนักได้และทนทำน วัสดุจำพวก Rotor, Stator และ
Casing มีควำมต้ำนทำนคงทนต่อกำรกัดกร่อนและทนต่อกำรเสียดสีได้ ขณะทำกำรสูบตะกอนหรือของเหลวต่ำง ๆ
เครื่องสูบตะกอนนี้ขบั เคลือ่ นด้วยมอเตอร์ผ่ำนสำยพำนรูปตัววี (Overhead Veebelt Driven Motor) หรือขับเคลือ่ น
ด้วยมอเตอร์ผ่ำนเฟื องทดรอบ ควำมเร็วของเครื่องสูบตะกอนต้องไม่เกิน 1,000 รอบต่อนำที หรือตำมทีร่ ะบุไว้ใน
แบบและรำยกำรอุปกรณ์
กำรเลือกขนำดของเครื่องสูบตะกอน ต้องเลือกให้ลกั ษณะกำรใช้งำนเป็ นแบบ Non-Overloading Performance
Curve และมีประสิทธิภำพกำรทำงำนสูงสุด (High Operating Efficiency) ตลอดจนเลือกให้มี Net Positive
Suction Head (NPSH) อย่ำงเพียงพอในกำรสูบตะกอนทีอ่ ยู่ตำ่ กว่ำเครื่องสูบตะกอนทีก่ ำหนดไว้ในแบบหรือรำยกำร
อุปกรณ์
เครื่องสูบตะกอนทีใ่ ช้งำนในลักษณะเดียวกัน จะต้องเป็ นผลิตภัณฑ์เดียวกัน ถ้ำมิได้กำหนดไว้เป็ นอย่ำงอืน่
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ในกำรเสนอขออนุมตั ผิ ลิตภัณฑ์เครื่องสูบตะกอน ผูร้ บั จ้ำงจะต้องแนบ Performance Curve ต้นฉบับ
(Original Catalogue) ของเครื่องสูบตะกอนมำด้วย พร้อมทัง้ Material List และ Technical Data
เครื่องสูบตะกอน (Positive Displacement Pump Type)
- รำยละเอียดทัวไป
่
เครื่องสูบตะกอนเป็ นชนิด Non-Overloading, Single-Stage หรือ Multi-Stage ติดตัง้ ได้ทงั้ Horizontal
Mounted หรือ Vertical Mounted ตำมทีร่ ะบุไว้ในแบบหรือรำยกำรวัสดุ-อุปกรณ์ ข้อต่อทำงด้ำนดูดกลับและ
ด้ำนส่งของเครื่องสูบตะกอนกับท่อนำ้ จะต้องเป็ นแบบหน้ำแปลน (Flange Connection) ควำมเร็วของเครื่องสูบ
ตะกอนต้องไม่เกินควำมเร็วตำมทีแ่ สดงไว้ในแบบหรือรำยกำรอุปกรณ์
- มอเตอร์ไฟฟ้ ำ (Electric Motor)
▪ มอเตอร์ขบั เครื่องสูบตะกอนต้องเป็ นแบบ Squirrel Cage Induction Motor ชนิดปกปิ ดมิดชิด
ระบำยควำมร้อนด้วยอำกำศ (Totally Enclosed Fan Cooled)
▪ มอเตอร์ตอ้ งหมุนด้วยควำมเร็วรอบไม่เกิน 1,450 รอบต่อนำที หรือควำมเร็วรอบทีร่ ะบุไว้ในแบบและ
รำยกำรอุปกรณ์
▪ มอเตอร์ใช้ได้กบั ระบบไฟฟ้ ำ 400 โวลต์ 3 เฟส 50 เฮิรตซ์ (IP 54) Insulation Class F
▪ ขนำดของมอเตอร์ตอ้ งไม่เล็กกว่ำ 1.15 เท่ำของกำลังไฟฟ้ ำทีต่ อ้ งกำรขณะใช้งำนสูงสุด
▪ Bearing ของมอเตอร์ตอ้ งเป็ นแบบ Anti-Friction ชนิด Ball Bearing หรือ Roller Bearing และ
Seal ต้องเป็ นชนิดแนบสนิทเพือ่ ป้ องกันฝุ่นและควำมชื้น
▪ กล่องขัว้ สำยของมอเตอร์ (Motor Terminal Box) จะต้องเป็ นชนิดกันนำ้ โดยท่อร้อยสำยไฟก่อนเข้ำ
กล่องขัว้ สำยจะต้องเป็ น Flexible Conduit ชนิดกันนำ้ ด้วย
- Casing
▪ ตัวเรือนเครื่องสูบตะกอน (Casing) ทำด้วยเหล็กหล่อ Cast-Iron (Rubber-Lined) ออกแบบมำให้ใช้
งำนทีค่ วำมดัน (Maximum Working Pressure) ไม่ตำ่ กว่ำ 1.25 เท่ำของควำมดันใช้งำนสูงสุดของ
ระบบ
▪ ข้อต่อของเครื่องสูบตะกอนกับท่อนำ้ แบบหน้ำแปลน จะต้องสำมำรถทนแรงดันได้เท่ำกับตัวเรือนของ
เครื่องสูบตะกอน ตัวเรือนเครื่องสูบตะกอนจะต้องออกแบบมำให้ใช้งำนได้ทนทำนแข็งแรง และกำรใช้
งำนได้นำน
- Stator
▪ Stator ทำขึ้นมำจำกโลหะหลำยชนิด เช่น Cast-Iron, Bronze, Chromium-Nickel-Molybdenum
Steel, หรือ Special Alloys
o
o
▪ Stator สำมำรถใช้งำนได้ระหว่ำง -30 ถึง +300 C
- Rotors
Rotor ทำด้วยเหล็กชุบแข็งพิเศษ มีควำมต้ำนทำนกำรสึกหรอและผุกร่อนได้ดี เช่น Special Hardened Special
Steel, Chromium-Nickel และ Chromium-Nickel-Molybdenum Steel
- Joints
Joints เป็ นชนิด Sealed Pin Joint แบบ Double Seal, the Inner Seal Being Resistant to the
Lubricant and the Outer Seal Resistant to the Medium
- Shaft Seals
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- Shaft Seals เป็ นชนิด Gland-Packing of Most Different Material, with Sealing Liquid Connection,
Single or Double Action Mechanical Seal
- Bearing
Bearing เป็ นชนิด Ball Bearing
- Base Plate
เครื่องสูบตะกอนพร้อมมอเตอร์ จะต้องประกอบติดตัง้ มำบนฐำนเหล็กอันเดียวกัน พร้อมทัง้ ยึดให้แน่นหนำและ
ได้รบั กำรปรับแนวศูนย์กลำง (Alignment) อย่ำงแน่นอนมำจำกโรงงำนของผูผ้ ลิต
- Other Equipment
Dry-Running Protection Shall be Provided

4004

เครื่องสูบน้ ำเสีย (Dtainage Submersible Pump)
ก. รำยละเอียดทัวไป
่ (General)
- เป็ นเครื่องสูบใต้นำ้ ติดตัง้ ในบ่อสูบนำ้ ออกแบบเหมำะสำหรับสูบนำ้ เสียโดยเฉพำะ ขับเคลือ่ นด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ ำชนิดแช่
อยู่ในนำ้ ได้ตลอดเวลำ ขนำดมอเตอร์มสี มรรถนะตำมทีร่ ะบุไว้ในแบบและรำยกำรควำมเป็ นฉนวนมีคุณสมบัตไิ ม่ตำ่ กว่ำ
Class F (ฉนวนของขดลวดทนอุณหภูมไิ ด้ถงึ 120oC) ใช้กบั ระบบไฟฟ้ ำ 380 โวลท์ 3 เฟส 50 เฮิรท์ ส่วนของมอเตอร์
จะต้องประกอบเป็ นหน่วยเดียวกันกับเครื่องสูบนำ้ โดยมีอปุ กรณ์ป้องกันกำรรัว่ ซึมของนำ้ ทีจ่ ะผ่ำนเข้ำมอเตอร์คอื Oil
Chamber กับ Silicon Carbide Mechanical Seal ใบพัด (Impeller) และ Suction Cover จะต้องออกแบบให้เกิด
นำ้ วน (Vortex) ภำยในเรือนสูบ (Casing) สูบนำ้ และตะกอนได้
- อัตรำกำรสูบนำ้ (Flow Rate and Head) ให้เป็ นไปตำมแบบและรำยกำรพร้อมด้วยอุปกรณ์พเิ ศษ เพือ่ ติดตัง้ หรือยก
เครื่องสูบนำ้ ขึ้นจำกบ่อ โดยไม่ตอ้ งถอดหรือประกอบท่อส่งนำ้ (Guide Rail Fitting & Duck Foot Bend)
ข. ใบพัด (Impeller)
ใบพัด (Impeller) เป็ นแบบ Non-Clog Type ทำด้วย Gray Iron Casting ใบพัดจะต้องได้รบั กำรถ่วงสมดุลย์ทงั้ ทำงด้ำน
สถิตย์ศำสตร์และจลศำสตร์ (Statically and Dynamically Balance) มำจำกโรงงำนผูผ้ ลิต
ค. Suction Cover
Suction Cover ทำด้วย Gray-Iron Casting
ง. Mechanical Seal
Mechanical Seal ทำด้วย Silicon Cabide หล่อลืน่ ด้วย Turbine Oil ภำยใน Oil Chamber
จ. เพลำ (Shaft)
เพลำ (Shaft) จะต้องเป็ นเพลำเดียวยำวตลอด ทำด้วย Stainless Steel
ฉ. ลูกปื น (Bearing)
ลูกปื น (Bearing) เป็ นชนิด Ball Bearing
ช. มอเตอร์ (Motor)
มอเตอร์ (Motor) จะต้องติดตัง้ อุปกรณ์ป้องกันควำมร้อน (Overheat) ด้วย Motor Protection (Built-In Thermal
Protection) ชนิดสำมำรถหยุดกำรทำงำนของมอเตอร์ได้เมือ่ มอเตอร์มคี วำมร้อนสูงและเมือ่ มอเตอร์เย็นลงจะสำมำรถ Reset
ได้เอง
ซ. สกูร (Screw)
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สกูร (Screw) ทุกตัวต้องเป็ น Stainless Steel
ช. อุปกรณ์ประกอบ (Accessories)
- Duck Foot Bend ทำด้วย Gray-Iron Casting พร้อมด้วย Discharge Flange มี Anchor Bolts, น๊อตและสกรูทำ
ด้วย Stainless Steel
- Quick Connector ทำด้วย Gray-Iron Casting ยึดติดกับ Discharge Bore ของตัวเครื่องสูบนำ้ ใช้สำหรับเกำะยึด
Duck Foot Bend
- Guide Rail Fittings ประกอบด้วย Guide Rail ซึง่ ทำด้วยท่อ Stainless Steel, Upper Guide Holder ทำด้วย
Gray-Iron Casting สำหรับยึด Guide Rail
- โซ่ (Lifting Chain) ทำด้วย Structural Steel ชุบ Galvanized ควำมยำวไม่นอ้ ยกว่ำ 6 เมตร
ฌ. กำรควบคุมกำรทำงำนของเครื่องสูบนำ้ เสีย (Controller)
กำรควบคุมกำรทำงำนของเครื่องสูบนำ้ เสียโดยอุปกรณ์ควบคุมระดับนำ้ เป็ นแบบ Mercury Float Switch ให้เครื่องสูบนำ้
ทำงำนสลับกันในเวลำปกติ และจะทำงำนร่วมกันในเวลำนำ้ มำกกว่ำปกติโดยเป็ นแบบอัตโนมัติ ระดับของลูกลอยประกอบด้วย
ระดับเครื่องสูบ 2 ชุด ทำงำนพร้อมกัน, ระดับทำงำน 1 ชุด, ระดับตัดเครื่องสูบทัง้ หมด โดยทีร่ ะดับดังกล่ำวได้กำหนดไว้ใน
แบบหรือจะกำหนดให้ในงำนสนำม
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หมวดที่ 5 วำล์วระบบสุขำภิบำล (Valves and Accessories)
5001

ควำมต้องกำรทัว่ ไป
ก. ผูร้ บั จ้ำงต้องจัดหำและติดตัง้ วำล์วทีม่ คี ุณสมบัติ และลักษณะทีถ่ กู ต้องทัง้ ทำงด้ำนเทคนิคและข้อกำหนดให้เป็ นไปตำม
แบบและรำยกำร จนสำมำรถใช้กำรได้ดี และสมบูรณ์ตำมทีต่ อ้ งกำร
ข. วำล์วทีไ่ ม่ได้แสดงไว้ในแบบ แต่มคี วำมจำเป็ นและทำให้ระบบสมบูรณ์ยง่ิ ขึ้น ผูร้ บั จ้ำงจะต้องจัดหำและติดตัง้ ให้ดว้ ย
โดยไม่คดิ ค่ำใช้จ่ำยใด ๆ เพิม่ ขึ้น
ค. วำล์วทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน จะต้องเป็ นผลิตภัณฑ์เดียวกัน และต้องเป็ นแบบทีม่ ลี กั ษณะ คุณสมบัตเิ หมำะสมทีใ่ ช้กบั
ของเหลวในระบบ
ง. วำล์วต้องสำมำรถทนแรงดันใช้งำน (W.O.G. Pressure Rating) ได้ไม่นอ้ ยกว่ำ 1,378 กิโลปำสคำล (200 ปอนด์
ต่อตร.นิ้ว) หรือตำมทีร่ ะบุไว้ในแบบและในรำยละเอียดของวำล์วแต่ละชนิด โดยจะต้องผ่ำนกำรทดสอบแรงดันไม่นอ้ ย
กว่ำ 1.5 เท่ำของแรงดันใช้งำน (W.O.G. Pressure Rating) จำกผูผ้ ลิต
จ. วำล์วทุกชนิด ยกเว้นวำล์วควบคุม (Control Valve) ต้องมีขนำดเท่ำกับท่อนำ้ ทีอ่ ปุ กรณ์ตดิ ตัง้ อยู่
ฉ. โดยทัวไปวำล์
่
วทีต่ ดิ ตัง้ บนท่อนำ้ ในแนวนอน (Horizontal Pipe) ต้องให้กำ้ นวำล์วอยู่ในแนวดิง่ เว้นแต่จะมีสำเหตุ
จำเป็ นหรืออุปสรรคในกำรติดตัง้ หรือใช้งำน จึงอนุญำตให้กำ้ นวำล์วติดตัง้ อยู่ในแนวเอียงได้ ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั กำร
พิจำรณำ และอนุมตั จิ ำกผูค้ วบคุมงำน เป็ นแต่ละกรณีไป
ช. วำล์วทีต่ อ้ งเปิ ด-ปิ ดขณะใช้งำนบ่อย หำกสำมำรถทำได้ตอ้ งติดตัง้ ให้วำล์วอยู่สูงไม่เกิน 1.50 เมตร (5 ฟุต) จำกพื้น
ซ. วำล์วทีต่ ดิ ตัง้ ในทีส่ ูงเหนือศีรษะไม่สำมำรถใช้มอื หมุนพวงมำลัยได้จะต้องติดตัง้ โซ่ทพ่ี วงมำลัย (Chain Operated
Handwheels) พร้อมห่วงกันโซ่หลุดทำจำกวัสดุไม่เกิดสนิม ปลำยโซ่หอ้ ยลงมำสูงจำกพื้นประมำณ 1.00 เมตร (3
ฟุต) พร้อมทีค่ ล ้องโซ่ในตำแหน่งทีเ่ หมำะสม

5002

Gate Valve
Gate Valve ทีม่ ขี นำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 15 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) จนถึงขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) ตัว
วำล์วทำด้วย Bronze แบบ Screw Bonnet, Rising Stem, Solid Wedge, Screw Ends

5003

Swing-Check Valves
ก. Check Valves เป็ นแบบ Swing Type Check Valve สำมำรถติดตัง้ ใช้งำนได้ทงั้ แนวนอนและแนวตัง้ กำรทำงำน
ของลิ้นวำล์วเป็ นแบบ Two-Piece Hinges and Accessible Disc Cover และสำมำรถใช้งำนได้ดโี ดยลิ้นวำล์วไม่
ติดขัดหรือค้ำงอยู่และต้องปิ ดสนิทเมือ่ มีกำรไหลย้อนกลับของนำ้ โดยไม่เกิดเสียงดังและกำรสันสะเทื
่ อน
ข. Check Valves ทีม่ ขี นำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) และเล็กว่ำทำด้วย Bronze ยึดข้อต่อโดยใช้เกลียว
(Threaded Ends) ลักษณะตัววำล์วเป็ นแบบ Full Area Y-Pattern
ค. Check Valves ทีม่ ขี นำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว) และใหญ่กว่ำทำด้วย Cast-Iron Swing
Pattern and Bronze-Trimmed ชนิดมีหน้ำแปลน (Flanged Ends) ยึดข้อต่อแบบหน้ำแปลน (Flanged
Connection)
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Silent-Check Valve (Spring Closed Type)
ก. Silent-Check Valve ให้ตดิ ตัง้ ในตำแหน่งทีแ่ สดงไว้ในแบบและในตำแหน่งทีไ่ ม่ตอ้ งกำรให้เกิดเสียงดังหรือกำร
กระแทกของนำ้ โดยปกติแล ้วให้ตดิ ตัง้ ทีท่ ำงด้ำนนำ้ ส่งของเครื่องสูบนำ้ ลิ้นวำล์วจะปิ ดสนิทด้วยสปริง (Spring
Closed Type)
ข. ลิ้นวำล์ว บ่ำวำล์วและสปริง ทำด้วย Bronze หรือ Stainless Steel
ค. Silent-Check Valves ทีม่ ขี นำด 15 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) จนถึงขนำด 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) ทำด้วย Bronze ยึดข้อ
ต่อโดยใช้เกลียว (Threaded Connection)
ง. Silent-Check Valve ทีม่ ขี นำด 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว) และใหญ่กว่ำทำด้วย Cast-Iron หรือ Cast-Steel ชนิด
ยึดข้อต่อแบบหน้ำแปลน (Flanged Connection)

5005

Butterfly Valve
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.
ฉ.

Butterfly Valve สำหรับใช้กบั ท่อขนำด 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว) และใหญ่กว่ำตำมทีแ่ สดงไว้ในแบบ
ตัววำล์ว (Body) ทำด้วย Cast-Iron หรือ Cast-Steel เป็ นแบบ Lug Type Body
Disc ทำด้วย Stainless Steel หรือ Bronze ทีม่ คี วำมแข็งแรงไม่ทำให้เสียรูปง่ำย หรือบิดงอ
Stem เป็ นแบบ Through-Shaft Design
Compound Rubber Seat Ring จะต้องมีลกั ษณะยืดหยุ่นดีและทนทำนต่อกำรสึกกร่อน และปิ ดได้สนิท
Molded-In “O” Ring จะต้องออกแบบมำใช้กบั กำรประกอบหน้ำแปลนโดยไม่ตอ้ งใช้ปะเก็น (Gaskets) และไม่มกี ำร
รัว่ ไหล
ช. วัสดุประกอบทีเ่ ป็ นยำงทุกส่วนจะต้องใช้งำนเหมำะสมกับของเหลวทีอ่ ยู่ในระบบ
ซ. Lever Operated Valve ใช้กบั วำล์วขนำด 150 มิลลิเมตร (6 นิ้ว) และเล็กกว่ำ
ฌ. Hand Wheel Gear-Operated Valve ใช้กบั วำล์วทีม่ ขี นำดใหญ่กว่ำ 150 มิลลิเมตร (6 นิ้ว) ขึ้นไป
ญ. Position Indicator จะต้องประกอบติดมำกับตัววำล์วเพือ่ แสดงตำแหน่งของลิ้นวำล์ว

5006

Ball Valves
ก. Ball Valves มีลกั ษณะเป็ นแบบ Ball Pattern of the Square Head Type
ข. Ball ทำด้วย Stainless Steel ตำมมำตรฐำน AISI 304
ค. Ball Valves ทีม่ ขี นำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) และเล็กกว่ำ ตัวเรือนทำด้วย Bronze มีขอ้ ต่อแบบ
เกลียว (Threaded Ends) และยึดข้อต่อโดยใช้เกลียว (Threaded Connection) ตำมมำตรฐำน ASTM B62
ง. Ball Valve ทีม่ ขี นำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว) และใหญ่กว่ำ ตัวเรือนทำด้วย Carbon Steel ตำม
มำตรฐำน ASTM A-216
จ. ก้ำนหมุนขณะเปิ ดให้นำ้ ผ่ำนได้เต็มที่ ต้องอยู่ในแนวขนำนกับท่อนำ้ เข้ำ-ออก
ฉ. Ball Valves ต้องเป็ นชนิด สำมำรถทนแรงดันใช้งำนได้ไม่นอ้ ยกว่ำ 862 กิโลปำสคำล (125 ปอนด์ต่อ ตำรำงนิ้ว
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Float Valves
ก. Float Valves จะต้องติดตัง้ ตำมทีแ่ สดงไว้ในแบบและรำยกำร ลักษณะของวำล์วเป็ นแบบ Hydralically Operated,
Diaphragm Actuated Globe or Angle Pattern Valve มีลูกลอยเป็ นแบบ Two-Level Remote Float
Control สำมำรถควบคุมให้ตวั Main Valve ปิ ด-เปิ ดได้เองโดยอัตโนมัติ
ข. ตัวเรือนวำล์วทำด้วย Cast-Iron มีขอ้ ต่อแบบหน้ำแปลน (Flanged Ends) และยึดข้อต่อโดยใช้หน้ำแปลน
(Flanged Connection)
ค. Float Valves จะต้องสำมำรถทนแรงดันใช้งำนได้ไม่ตำ่ กว่ำ 1206 กิโลปำสคำล (175 ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว)
ง. ตัวลูกลอย (Float) จะต้องติดตัง้ ควบคุมอยู่ในบริเวณนำ้ นิ่ง หรืออยู่ใน Stilling Well ซึง่ สำมำรถป้ องกัน นำ้ วนหรือ
กำรกระเพือ่ มขึ้น-ลงของระดับผิวนำ้ ผูร้ บั จ้ำงต้องจัดหำ Stilling Well และติดตัง้ ให้ดว้ ย

5008

Pressure Reducing Valve
ก. Pressure Reducing Valve ให้ตดิ ตัง้ ในตำแหน่งทีแ่ สดงไว้ในแบบหรือในตำแหน่งทีต่ อ้ งกำรปรับลดควำม ดันใต้
วำล์วให้มคี วำมดันคงที่ ถึงแม้ว่ำทำงด้ำนเหนือวำล์วจะมีควำมดันเปลีย่ นแปลงไปก็ตำม
ข. Pressure Reducing Valve เป็ นแบบ Diaphragm Type Modulating Valve with Hydraulically Operated
Pilot Control, Single Seat, Globe or Angle Valve Pattern
ค. Pilot Control เป็ นแบบ Direct-Acting, Adjustable, Spring Loaded, Normally Open, Diaphragm Type
Valve
ง. Pressure Reducing Valve ตัววำล์วทำด้วย Cast-Iron หรือ Cast-Steel ยึดข้อต่อแบบหน้ำแปลน (Flanged
Connection)

5009

Pressure Relief Valve
ก. Pressure Relief Valve เป็ นวำล์วทีร่ กั ษำควำมดันของนำ้ ในระบบให้คงทีใ่ นพิกดั ทีต่ อ้ งกำร และสำมำรถปล่อยนำ้
ออกจำกระบบได้โดยอัตโนมัตใิ นเมือ่ ควำมดันของนำ้ ในระบบสูงเกินกว่ำพิกดั ทีต่ งั้ ไว้ และยังคงรักษำระดับควำมดัน
ของนำ้ ในระบบให้คงทีอ่ ยู่ตลอดเวลำ
ข. Pressure Relief Valve เป็ นแบบ Hydraulically Operated, Pilot Control, Diaphragm-Type, Globe or
Angle Valve Pattern
ค. Pilot Control เป็ นแบบ Direct-Acting, Adjustable, Spring Loaded, Diaphragm-Type Valve
ง. Pressure Relief Valve ตัววำล์วทำด้วย Cast-Iron หรือ Cast-Steel ยึดข้อต่อแบบหน้ำแปลน (Flanged
Connection)
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Pump Control Valve
ก. Pump Control Valve ใช้สำหรับติดตัง้ ทำงด้ำนส่งของเครื่องสูบนำ้ ทีจ่ ่ำยขึ้นถังหลังคำ เพือ่ ลด Surge Pressure ที่
จะเกิดขึ้นในระบบจำกกำร Start & Stop เครื่องสูบนำ้
ข. Pump Control Valve เป็ นแบบ Hydraulic Operated, Diaphragm Type ทำงำนด้วย Diaphragm โดยมี
Solenoid Valve สำหรับควบคุมกำรทำงำน และสำมำรถตัง้ อัตรำกำรเปิ ด-ปิ ดของวำล์วได้ ทีต่ วั วำล์วจะ ต้องมี SelfCleaning Strainer, Limit Switch และ Lifting Type Check สำหรับป้ องกันกำรไหลกลับ

5011

Foot Valve
ก. Foot Valve ให้ตดิ ตัง้ ในตำแหน่งทีแ่ สดงไว้ในแบบ โดยปกติแล ้วติดตัง้ ทีป่ ลำยท่อทำงด้ำนดูด (Suction) ของเครื่อง
สูบนำ้ ในกรณีทเ่ี ครื่องสูบนำ้ ติดตัง้ อยู่ในระดับทีส่ ูงกว่ำระดับนำ้ เพือ่ ป้ องกันมิให้นำ้ ในระบบไหลย้อนกลับลงสู่ถงั ลิ้น
วำล์วจะปิ ดสนิทด้วยสปริง (Spring Closed Type)
ข. Body, Disc, Seat ทำด้วย Cast-Iron หรือ Bronze
ค. Spring ทำด้วย Stainless Steel
ง. Foot Valve จะต้องมีแผ่นตะแกรงดักผง (Galvanized Steel Plate Strainer) ประกอบติดมำด้วย
จ. Foot Valve สำมำรถทนแรงดันใช้งำนได้ไม่ตำ่ กว่ำ 1,030 กิโลปำสคำล (150 ปอนด์ต่อ ตำรำงนิ้ว)

5012

Flap Valve
ก. คุณสมบัตทิ วไป
ั ่ (General)
เป็ นประตูระบำยนำ้ ทีส่ ำมำรถเปิ ดได้โดยแรงดันของนำ้ และปิ ดโดยนำ้ หนักของบำนปิ ด เหมำะสำหรับใช้ตดิ ตัง้ กับปลำย
ท่อระบำยนำ้ (Discharge Pipe) เพือ่ กันนำ้ ไหลย้อนกลับ มีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงภำยในเท่ำกับเส้นผ่ำศูนย์กลำงภำยใน
ของท่อระบำยนำ้ ตัวบำนปิ ด (Disc) เป็ นโลหะเหล็กหล่อเหนียว ตัวเรือน (Body) เป็ นเหล็กหล่อเหนียว มีบำนพับ
(Hinge) ด้ำนบนมีทอ่ี ดั นำ้ มันหล่อลืน่ ระหว่ำงรองลืน่ (Bushing) กับสลัก (Hinge Pin) ของบำนพับ
ประตูระบำยนำ้ ต้องผลิตโดยผูผ้ ลิตทีม่ ปี ระสบกำรณ์ในกำรผลิตประตูนำ้ ไม่นอ้ ยกว่ำ 5 ปี และได้รบั กำรรับรอง
คุณภำพตำมมำตรฐำนสำกล ISO 9001
ข. วัสดุทใ่ี ช้ทำส่วนประกอบ (Materials)
วัสดุทใ่ี ช้ทำส่วนประกอบประตูระบำยนำ้ ให้เป็ นไปตำมทีก่ ำหนด ในตำรำงที่ 1
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ตำรำงที่ 1
วัสดุท่ใี ช้ทำส่วนประกอบของประตูน้ ำ ชนิ ดกันน้ ำไหลย้อนกลับ

หมำยเลข
ส่วนประกอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ส่วนประกอบ
(Parts)
ตัวเรือน (Body)
บำนปิ ด (Disc)
สลัก (Hinge Pin)
แหวนรองบำนปิ ด
(Disc Seat Ring)
แหวนรองตัวเรือน
(Body Seat Ring)
รองลืน่ (Bushings)
สลักเกลียว / แป้ น
เกลียว (Bolts and
Nuts)

วัสดุ

มาตรฐาน

(Materials)
เหล็กหล่อเหนียว (Ductile
Iron)
เหล็กหล่อเหนียว (Ductile
Iron)
เหล็กกล้ำไร้สนิม (Stainless
Steel)
ทองบรอนซ์ หรือเหล็กกล้ำไร้
สนิม (Bronze or Stainless
Steel)
ทองบรอนซ์ หรือเหล็กกล้ำไร้
สนิม (Bronze or Stainless
Steel)
ทองบรอนซ์ (Bronze)
เหล็กกล้ำไร้สนิม (Stainless
Steel)

(Standards)
ASTM A536 Grade
65-45-12
ASTM A536 Grade
65-45-12
ASTM A276 Type
316
ASTM B62 or
ASTM A276 Type
304
ASTM B62 or
ASTM A276 Type
304
ASTM B62
ASTM A276 Type
304

ค. กำรเคลือบผิว (Coating)
ผิวภำยในของประตูระบำยนำ้ (ส่วนทีเ่ ป็ นเหล็กหล่อเหนียว) ให้เคลือบด้วย Liquid Epoxy ตำมมำตรฐำน AWWA
C210 ให้ได้ควำมหนำผิวเคลือบเมือ่ แห้ง (Dry Film Thickness) ไม่นอ้ ยกว่ำ 100 ไมครอน
ผิวภำยนอกของประตูระบำยนำ้ (ส่วนทีเ่ ป็ นเหล็กหล่อเหนียว) ให้เคลือบด้วย Non-bleeding Type, Coal-Tar
Epoxy ให้ได้ควำมหนำผิวเคลือบเมือ่ แห้ง (Dry Film Thickness) ไม่นอ้ ยกว่ำ 200 ไมครอน
ง.

ข้อมูลทีต่ อ้ งจัดส่ง (Data to be Furnished)
ผูร้ บั จ้ำงต้องจัดส่งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ผูว้ ่ำจ้ำงเพือ่ พิจำรณำ ใบรับรองคุณภำพตำมมำตรฐำน ISO 9001 เอกสำรอ้ำงอิง
ประสบกำรณ์ กำรเป็ นผูผ้ ลิตประตูนำ้ ฯ แผนผังขบวนกำรผลิต และตรวจสอบคุณภำพ (Flow Chart of
Production, QC & QA Plan) แบบแปลน (Shop Drawing) ซึง่ ได้รบั กำรรับรองโดยผูผ้ ลิต และมีวศิ วกรซึง่ มีใบ
ประกอบวิชำชีพวิศวกรรม (ก.ว.) เซ็นต์ช่อื รับรอง โดยแบบแปลนดังกล่ำวต้องแสดงขนำดมิตทิ ส่ี ำคัญของประตูนำ้ ฯ
ส่วนประกอบและวัสดุทใ่ี ช้ผลิตส่วนประกอบตลอดจนมำตรฐำนอ้ำงอิง (Reference Standard) ทีใ่ ช้ เมือ่ ได้รบั ควำม
เห็นชอบแล ้วผูร้ บั จ้ำงจะต้องจัดทำประตูนำ้ ฯ ตำมแบบดังกล่ำวโดยเคร่งครัด
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หมวดที่ 6 วัสดุท่อน้ ำและข้อต่อต่ำง ๆ (Pipes and Fittings Material)
6001

ท่อน้ ำประปำ (Cold Water Pipes)
ก. ท่อเมนนำ้ ประปำในแนวดิง่ ได้แก่ท่อเมนประปำจ่ำยขึ้นถังสูง,ท่อเมนประปำทีจ่ ่ำยลงจำกถังสูง,ท่อเมนประปำในแนวดิง่
ทีผ่ ่ำนชุดลดควำมดัน,ให้ใช้ท่อเหล็กกล้ำ บุพลำสติก PE lining และ มี PE Powder Coated High Pressure
Class มำตรฐำน BS ทนอุณหภูมไิ ด้ 60 องศำ ข้อต่อท่อนำ้ ประปำในแนวดิง่ ใช้มำตรฐำนเดียวกับท่อนำ้ ประปำใน
แนวดิง่
ข. ท่อเมนประปำในห้องเครื่องสูบนำ้ ให้ใช้ท่อเหล็กกล้ำ บุพลำสติก PE lining และ มี PE Powder Coated High
Pressure Class มำตรฐำน BS ทนอุณหภูมไิ ด้ 60 องศำ
ค. ท่อประปำในส่วนของระบบท่อจ่ำยหลังวำล์วควบคุมประจำชัน้ ให้ใช้ ท่อ Polypropylene Random Copolymer (80)
PP-R (80) แบบ SDR 11 (PN10) มำตรฐำน DIN 8077/78 & ISO 15874มี วำล์วระบำยนำ้ ทิ้งขนำด 3/4” Gate
Valve) ทีจ่ ดุ ตำ่ สุดของท่อเมน
ง. ข้อต่อท่อนำ้ ประปำหลังวำล์วควบคุมประจำชัน้ ใช้มำตรฐำนเดียวกับท่อนำ้ ประปำหลังวำล์วควบคุมประจำชัน้

6002

ท่อน้ ำโสโครก ท่อน้ ำทิ้ง ท่อน้ ำทิ้งจำกครัว (Soil, Waste, Kitchen Waste Pipes) สำหรับท่อในแนวดิ่ง
ก. ท่อนำ้ โสโครก ท่อนำ้ ทิ้ง ท่อระบำยนำ้ ทิ้งในห้องนำ้ ทีม่ ขี นำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 40 มิลลิเมตร (1 1/2 นิ้ว) และเล็กกว่ำ
ใช้ท่อ Poly Vinyl Chloride (PVC) Class 8.5 ตำม มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อตุ สำหกรรมที่ มอก. 17-2532
ข. ข้อต่อท่อนำ้ ทิ้งใช้มำตรฐำนเดียวกับท่อนำ้ ทิ้ง
ค. ท่อนำ้ โสโครก ท่อนำ้ ทิ้ง ทีม่ ขี นำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) และใหญ่กว่ำ ให้ใช้ใช้ท่อ Poly Vinyl
Chloride (PVC) Class 8.5 ตำม มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อตุ สำหกรรมที่ มอก. 17-2532
ง. ข้อต่อท่อนำ้ ทิ้งใช้มำตรฐำนเดียวกับท่อนำ้ ทิ้ง

6003

ท่อน้ ำโสโครก ท่อน้ ำทิ้ง ท่อน้ ำทิ้งจำกครัว (Soil, Waste, Kitchen Waste Pipes)
ก. ท่อนำ้ โสโครก ท่อนำ้ ทิ้ง ท่อระบำยนำ้ ทิ้งในห้องนำ้ ทีม่ ขี นำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 40 มิลลิเมตร (1 1/2 นิ้ว) และเล็กกว่ำ
ใช้ท่อ Poly Vinyl Chloride (PVC) Class 8.5 ตำม มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อตุ สำหกรรมที่ มอก. 17-2532
ข. ข้อต่อท่อนำ้ ทิ้งใช้มำตรฐำนเดียวกับท่อนำ้ ทิ้ง
ค. ท่อนำ้ โสโครก ท่อนำ้ ทิ้ง ทีม่ ขี นำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) และใหญ่กว่ำ ให้ใช้ใช้ท่อ Poly Vinyl
Chloride (PVC) Class 8.5 ตำม มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อตุ สำหกรรมที่ มอก. 17-2532
ง. ข้อต่อท่อนำ้ ทิ้งใช้มำตรฐำนเดียวกับท่อนำ้ ทิ้ง

6004

ท่อระบำยอำกำศ (Vent Pipe)
ก. ท่อระบำยอำกำศ (Vent Pipe) ให้ใช้ท่อ Polyvinyl Chloride Pipe (PVC Pipe) ตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์
อุตสำหกรรม ที่ มอก. 17-2532 Class 8.5
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ข.

ข้อต่อ (Fittings) สำหรับใช้กบั ท่อ PVC เป็ นแบบ Injection Molded ชนิดหนำ ใช้กบั ท่อ PVC โดยเฉพำะวัสดุขอ้
ต่อ ต่ำง ๆ จะต้องเป็ นวัสดุประเภทเดียวกับวัสดุท่อนำ้
ค. กำรต่อท่อเข้ำกับข้อต่อทีเ่ ป็ นชนิดเกลียวจะต้องพันเกลียวด้วย PTFE (Teflon) Tape เท่ำนัน้
ง. ข้อต่อ จำพวกยูเนี่ยน (Unions) จะต้องมี Rubber "0" Ring Seals ประกอบอยู่ดว้ ย
จ. ข้อต่อชนิดทีไ่ ม่มเี กลียว แต่เป็ นกำรต่อสวมเข้ำกับท่อโดยปลำยท่อทีจ่ ะสวมใส่จะต้องทำควำมสะอำดและขัดให้ผวิ หน้ำ
หยำบเสียก่อนแล้วทำด้วยนำ้ ยำทำท่อพีวซี ี ตำมคำแนะนำของผูผ้ ลิตแล ้วจึงต่อท่อเข้ำและกดให้แน่นรอจนกว่ำนำ้ ยำจะ
แข็งตัวจึงปล่อยมือ
ฉ. กำรต่อท่อระบำยอำกำศเข้ำกับท่อนำ้ โสโครก หรือท่อนำ้ ทิ้ง (ชนิดท่อเหล็กหล่อปำกระฆัง) ให้ใช้ขอ้ ต่อหรือ ข้อลดทำ
ด้วยเหล็กอำบสังกะสี (Galvanized Malleable Cast-Iron) เป็ นตัว Adapter

6005

ท่อระบำยน้ ำทิ้งจำกห้องเครื่องปรับอำกำศ (Air Handling Unit Room)
ก. ท่อระบำยนำ้ ทิ้งจำกห้องเครื่องเป่ ำลมเย็น (Air Handling Unit Room) ของระบบปรับอำกำศ กำหนดให้ใช้ เป็ นท่อ
Polyvinyl Chloride Pipe (PVC) ตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อตุ สำหกรรมที่ มอก. 17-2532 Class 13.5
ข. ท่อระบำยนำ้ ทิ้งจำกห้องเครื่องเป่ ำลมเย็นทีต่ ดิ ตัง้ ในแนวนอน จะต้องห่อหุม้ ด้วยฉนวนชนิด Closed Cell Foamed
Plastic Insulation หนำครึ่งนิ้วแล ้วพันทับด้วย PVC Tape สำหรับท่อทีป่ รำกฎแก่สำยตำส่วนท่อทีต่ ดิ ตัง้ ในแนวดิง่
ไม่จำเป็ นต้องหุม้ ฉนวน
ค. ข้อต่อ (Fittings) สำหรับใช้กบั ท่อพีวซี เี ป็ นแบบ Injection Molded ชนิดหนำใช้กบั ท่อพีวซี ี โดยเฉพำะวัสดุขอ้ ต่อ
ต่ำง ๆ จะต้องเป็ นวัสดุประเภทเดียวกับวัสดุท่อนำ้
ง. กำรต่อท่อเข้ำกับข้อต่อทีเ่ ป็ นชนิดเกลียวจะต้องพันเกลียวด้วย PTFE (Teflon) Tape เท่ำนัน้
จ. ข้อต่อจำพวกยูเนี่ยน (Unions) จะต้องมี Rubber "O" Ring Seals ประกอบอยู่ดว้ ย
ฉ. ข้อต่อชนิดทีไ่ ม่มเี กลียว แต่เป็ นกำรต่อสวมเข้ำกับท่อโดยปลำยท่อทีจ่ ะสวมใส่จะต้องทำควำมสะอำดและ ขัดให้ผวิ หน้ำ
หยำบเสียก่อน แล้วทำด้วยนำ้ ยำทำท่อพีวซี ี ตำมคำแนะนำของผูผ้ ลิตแล้วจึงต่อท่อเข้ำและ กดให้แน่นรอจนกว่ำนำ้ ยำ
จะแข็งตัวจึงปล่อยมือ

6006

ท่อระบำยน้ ำฝน (Rain Water Pipes)
ก. ท่อระบำยนำ้ ฝน ทีใ่ ห้ใช้ท่อ Polyvinyl Chloride Pipe (PVC Pipe) ตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์ อุตสำหกรรม ที่ มอก.
17-2532 Class 8.5
ข. ข้อต่อท่อนำ้ ฝนใช้มำตรฐำนเดียวกับท่อนำ้ ฝน
ค. กำรป้ องกันกำรกัดกร่อนทัง้ ภำยในและภำยนอก สำหรับกำรต่อท่อแบบเชื่อมด้วยไฟฟ้ ำ หรือเชื่อมแบบ หน้ำแปลน
จะต้องเคำะตะกรันเชื่อมออก ทำควำมสะอำด และทำด้วยสี Zinc-Rich 2 ชัน้
ง. หน้ำแปลน (Galvanized Steel Flanges) ทีน่ ำมำใช้งำนจะต้องเลือกให้เหมำะสม และทนแรงดันใช้งำนได้ สูงสุดของ
ระบบ
จ. นอต, สกรู, และแหวน จะต้องทำด้วย Cadmium-Plated Steel
ฉ. ท่อระบำยนำ้ ฝน ทีต่ ดิ ตัง้ อยู่ภำยนอกอำคำรให้ใช้เป็ นท่อ High Density Polyethylene Pipe (HDPE) ตำม
มำตรฐำน DIN 8074, 8075 Minimum Class PN. 10.0
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ท่อน้ ำทิ้งจำกเครื่องสูบน้ ำเสีย (Waste Pipes from Submersible Pumps)
ก. ท่อนำ้ ทิ้งและอุปกรณ์ขอ้ ต่อ (Waste Pipes and Fittings) ทีต่ ่อจำกเครื่องสูบนำ้ เสียทีจ่ ่มุ อยู่ในบ่อนำ้ เสีย ให้ใช้เป็ น
ท่อ High Density Polyethylene Pipe (HDPE) ตำมมำตรฐำน DIN 8074, 8075 Minimum Class PN. 10.0
ข. ถ้ำต่อแบบหน้ำแปลน นอต, สกรู, แหวนจะต้องทำด้วย Stainless Steel
ค. ท่อประธำนหรือท่อเมนของท่อนำ้ โสโครก ท่อนำ้ ทิ้งในแนวรำบจำกเครื่องสูบนำ้ เสีย พร้อมอุปกรณ์ขอ้ ต่อ ให้ใช้
เหล็กหล่อชนิดหนำพิเศษ แบบมีหน้ำแปลนตำมมำตรฐำน ISO R13 Class B และกำรต่อท่อแบบหน้ำแปลน
(Flanged Joint)
ง. นอต, สกรู, แหวน ทีย่ ดึ หน้ำแปลนทำด้วย Cadmium-Plated Steel

6008

ท่อน้ ำสำหรับระบบรดน้ ำต้นไม้ (Irrigation Pipes)
ท่อนำ้ และอุปกรณ์ขอ้ ต่อ ในส่วนทีต่ ดิ ตัง้ ทีร่ ะเบียงอำคำร,ส่วนทีต่ ดิ ตัง้ ในกระบะต้นไม้และส่วนทีต่ ดิ ตัง้ ภำยนอกอำคำรให้ใช้
ท่อโพลีเอธทีลนี (HDPE) ไม่ตำ่ กว่ำชัน้ PN. 6 ตำมมำตรฐำน DIN 8074, 8075 มีกำรต่อแบบเชื่อมควำมร้อน (Butt Weld)

6009

ท่อระบำยน้ ำรอบอำคำร (Drainage Pipes)
ก. ท่อระบำยนำ้ รอบอำคำร และต่ออยู่ระหว่ำงบ่อพัก ทีม่ ขี นำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงเล็กกว่ำ 300 มิลลิเมตร (12 นิ้ว) ให้ ใช้
เป็ นท่อซีเมนต์ใยหิน (Asbestos Cement Pipe) ชนิดระบำยนำ้ ตำมมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อตุ สำหกรรมที่ 622- 2529
Class SDP 2
ข. ท่อระบำยนำ้ รอบอำคำร ทีม่ ขี นำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงเท่ำกับ 300 มิลลิเมตร (12 นิ้ว) และใหญ่กว่ำให้ใช้เป็ นท่อ
คอนกรีตเสริมเหล็ก
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หมวดที่ 7 อุปกรณ์ประกอบท่อน้ ำระบบสุขำภิบำล (Piping Accessories)
7001

ควำมต้องกำรโดยทัว่ ไป
ก. ผูร้ บั จ้ำงจะต้องจัดหำและติดตัง้ อุปกรณ์ประกอบท่อนำ้ ในระบบสุขำภิบำลทีม่ คี ุณสมบัติ และลักษณะทีถ่ กู ต้อง
ทำงด้ำนเทคนิคและข้อกำหนดให้เป็ นไปตำมแบบ และรำยกำรจนสำมำรถใช้กำรได้ดแี ละสมบูรณ์ตำม ทีต่ อ้ งกำร
ข. อุปกรณ์ประกอบท่อนำ้ ต่ำง ๆ ทีม่ ไิ ด้แสดงไว้ในแบบ แต่มคี วำมจำเป็ นและทำให้ระบบสมบูรณ์ดยี ง่ิ ขึ้นจะ ต้องจัดหำ
และติดตัง้ ให้ดว้ ย
ค. อุปกรณ์ประกอบท่อนำ้ ทีม่ ลี กั ษณะเดียวกันจะต้องเป็ นผลิตภัณฑ์เดียวกัน
ง. อุปกรณ์ประกอบท่อนำ้ จะต้องเป็ นแบบทีม่ ลี กั ษณะและคุณสมบัตทิ เ่ี หมำะสมทีใ่ ช้กบั ของเหลวในระบบ
จ. อุปกรณ์ประกอบท่อนำ้ จะต้องสำมำรถทนแรงดันใช้งำนได้ไม่นอ้ ยกว่ำ 1.5 เท่ำของแรงดันสูงสุดในระบบ หรือตำมที่
กำหนดไว้ในแบบและรำยกำร
ฉ. อุปกรณ์ประกอบท่อนำ้ ทีม่ คี วำมจำเป็ นจะต้องอ่ำนค่ำ หรือบำรุงรักษำเป็ นประจำจะต้องติดตัง้ ไว้ในทีซ่ ง่ึ สำมำรถเข้ำถึง
ได้งำ่ ยและสะดวก

7002

Flexible Pipe Connection (ข้อต่ออ่อน)
ก. ข้อต่ออ่อนสำหรับต่อด้ำนนำ้ เข้ำ-ออกจำกเครื่องสูบนำ้ เป็ นแบบ Reinforced Neoprene Rubber (Bellow Type)
สำมำรถทนแรงดันใช้งำน (W.O.G. Pressure Rating) ได้ไม่นอ้ ยกว่ำ 2,068 กิโลปำสคำล (300 ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว)
ทีอ่ ณ
ุ หภูมใิ ช้งำนไม่เกิน 77 องศำเซลเซียส (170 องศำฟำเรนไฮต์)
ข. ข้อต่ออ่อนทีม่ ขี นำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) และเล็กกว่ำมีขอ้ ต่อแบบเกลียว (Threaded Ends) และ
ยึดข้อต่อโดยใช้เกลียว (Threaded Connection)
ค. ข้อต่ออ่อนทีม่ ขี นำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว) และใหญ่กว่ำมีขอ้ ต่อแบบหน้ำแปลน (Flanged
Ends) และยึดข้อต่อโดยใช้หน้ำแปลน (Flanged Connection)
ง. กำรติดตัง้ แบบต่อโดยใช้หน้ำแปลนต้องมี Guide และ Stopper เพือ่ ป้ องกันกำรเสียหำยอันเนื่องมำจำกกำรยืดตัวของ
ข้อต่ออ่อน
จ. ส่วนข้อต่ออ่อนทีต่ ดิ ตัง้ ในทีอ่ น่ื ๆ สำหรับจุดทีอ่ ำจเกิดกำรเคลือ่ นตัวของท่อในกรณีทอ่ี ำคำรเกิดทรุดตัวไม่ เท่ำกัน
(Differential Settlement) ไม่ว่ำจะแสดงในแบบหรือไม่ก็ตำม
- สำหรับระบบท่อนำ้ ประปำใช้เป็ นชนิดสเตนเลสถัก (Stainless Flexible Joint) และมี Bellow ภำยใน
- สำหรับระบบท่อส้วม ท่อนำ้ ทิ้งและท่อนำ้ ฝน ให้ใช้เป็ นแบบ Flexible Rubber Joint หรือแบบอืน่ ทีส่ ำมำรถ ให้
ระยะกำรเคลือ่ นตัวได้ไม่นอ้ ยกว่ำ 5 เซ็นติเมตร (Axial Movement) โดยถ้ำท่อเดิน ฝังดินให้ใช้เป็ นชนิด
Underground มีวงแหวนเสริมควำมแข็งแรง (Reinforced Ring) และ สำมำรถทนแรงกดทับของดินได้ลกึ ไม้
น้อยกว่ำ 1 เมตร โดยไม่เสียรูป
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Expansion Joints (ข้อต่อแบบยืดและหดตัว)
ก. Expansion Joints เป็ นชนิด Pack less Construction Externally Pressurized Guide Expansion
Connector
ข. Expansion Joints ใช้ตดิ ตัง้ ในระบบท่อนำ้ ซึง่ มีกำรยืดตัวและหดตัวของท่อนำ้ และในระบบท่อนัน้ ซึง่ ไม่ สำมำรถ
ติดตัง้ Expansion Loops หรือ Offsets ได้
ค. จุดตรึงยึดทีแ่ น่นหนำ (Anchors and Pipe Guides) จุดตรึงยึดจะต้องติดตัง้ ในตำแหน่งทีถ่ กู ต้อง เหมำะสมตำม
คำแนะนำของผูค้ วบคุมงำน
ง. Expansion Joints เป็ นชนิดหน้ำแปลนต้องทนแรงดันใช้งำนได้ไม่ตำ่ กว่ำ 1.5 เท่ำของ Working Pressure หรือ
ตำมทีร่ ะบุในแบบ

7004

Strainers (อุปกรณ์ดกั ผง)
ก.
ข.
ค.
ง.

Strainers ใช้สำหรับต่อด้ำนนำ้ เข้ำเครื่องสูบนำ้ และทีอ่ น่ื ๆ ตำมทีแ่ สดงในแบบ ตัวสเทรนเนอร์เป็ นแบบ Y- Pattern
Strainers ขนำด 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) และเล็กกว่ำ ทำด้วย Bronze แบบ Screwed End
Strainer ขนำด 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว) และใหญ่กว่ำ ทำด้วย Cast-Iron แบบ Flanged End
แผ่นตะแกรงดักผงทำด้วย Stainless Steel สำมำรถถอดออกล้ำงได้โดยไม่ตอ้ งถอด Strainers ออกจำก ระบบท่อ
นำ้ แผ่นปิ ดท้ำยตะแกรงของ Strainer ทีม่ ขี นำด 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว) และใหญ่กว่ำต้องติดตัง้ วำล์วสำหรับ
ระบำยตะกอนทิ้งขนำดไม่เล็กกว่ำ 15 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) พร้อมทัง้ มีท่อสัน้ และฝำปิ ด (Cap) ปลำยท่อทิ้งไว้ดว้ ย
จ. Strainers ต้องสำมำรถทนแรงดันใช้งำนได้ไม่ตำ่ กว่ำ 1.5 เท่ำของ Working Pressure หรือตำมทีร่ ะบุใน แบบ
ฉ. ขนำดของรูตะแกรงดักผงจะต้องมีขนำดดังนี้
ขนำดสเทรเนอร์
ขนำดรู
มิลลิเมตร (นิ้ว)
มิลลิเมตร
20 ถึง 50 มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว ถึง 2 นิ้ว)
65 ถึง 150 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว ถึง 6 นิ้ว)
200 ถึง 300 มิลลิเมตร (8 นิ้ว ถึง 12 นิ้ว)
ใหญ่กว่ำ 300 มิลลิเมตร (ใหญ่กว่ำ 12 นิ้ว)

7005

0.75
1.50
3.00
6.00

Automatic Air Vent (อุปกรณ์ไล่อำกำศอัตโนมัติ)
ก.
ข.
ค.
ง.
จ.

Automatic Air Vent เป็ นแบบ Direct Acting Float Type
ลูกลอยและส่วนประกอบภำยในทำด้วย Stainless Steel
Body and Cover ทำด้วย Cast-Iron
ขนำดของท่อต่อเข้ำ 20 มิลลิเมตร (3/4 นิ้ว)
Automatic Air Vent ต้องสำมำรถทนแรงดันใช้งำนได้ไม่ตำ่ กว่ำ 1.5 เท่ำของ Working Pressure หรือตำมทีร่ ะบุ
ในแบบ
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ฉ. ก่อนต่อเข้ำ Automatic Air Vent จะต้องมี Shut off Valve ประกอบอยู่ดว้ ย ส่วนทำงด้ำนอำกำศออกจะ ต้องต่อ
ท่อไปทิ้งไว้ ณ จุดหัวรับนำ้ ทิ้ง (Floor Drain)
ช. Automatic Air Vent จะต้องติดตัง้ ทีจ่ ดุ สูงสุดของท่อนำ้ และในตำแหน่งทีม่ อี ำกำศสะสมอยู่ในระบบท่อหรือ ตำมที่
ระบุในแบบ

7006

Thermometers (อุปกรณ์วดั อุณหภูมิ)
ก. Thermometers เป็ นแบบหลอดแก้วชนิด Adjustable Angle มีกรอบสเกลยำว 230 มิลลิเมตร (9 นิ้ว)
เทอร์โมมิเตอร์ตดิ ตัง้ ไว้สำหรับวัดอุณหภูมขิ องนำ้ หรือของเหลวทีด่ ำ้ นเข้ำ-ออกจำกเครื่องและอุปกรณ์ท่ี แสดงไว้ในแบบ
ข. Thermometers ตัวเรือนทำด้วย Cast Aluminum มีกำ้ นวัดอุณหภูมิ (Stem) ยำวไม่นอ้ ยกว่ำ 90 มิลลิเมตร (3
1/2 นิ้ว) และจะต้องเลือกช่วงสเกล (Scale Range) ให้เหมำะสมกับอุณหภูมขิ องนำ้ หรือ ของเหลวทีจ่ ะวัดอ่ำนค่ำมี
ควำมแม่นยำ (Accuracy) + 1/2 oC
ค. มีอปุ กรณ์สำหรับปรับให้หน้ำปัทม์ของเทอร์โมมิเตอร์อยู่ในตำแหน่งทีเ่ หมำะสมและต้องกำรได้
ง. Thermometers จะต้องเลือกใช้งำนให้เหมำะสมกับนำ้ หรือของเหลว และอุณหภูมขิ องเหลวนัน้ ๆ
จ. Thermometers จะต้องเป็ นแบบ Dual Scale with oC and oF
ฉ. Thermometers แต่ละชุดจะต้องติดตัง้ ร่วมกัน Separable Brass Well โดยมี Connection แบบ Swivel Nut
หรือแบบ Union ตัว Well จะต้องมีควำมยำวลึกเข้ำไปในท่อนำ้ ได้อย่ำงน้อย 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) สำหรับกำรติดตัง้
กับท่อนำ้ ขนำดเล็กกว่ำ ให้ขยำยท่อโดยใช้สำมตำหรือข้อต่อต่ำง ๆ ประกอบในกำร ติดตัง้ ตำแหน่งทีต่ ดิ ตัง้ ควรอยู่
ระดับสำยตำเพือ่ ง่ำยต่อกำรอ่ำนค่ำ

7007

Pressure Gauges (อุปกรณ์วดั ควำมดัน)
ก. Pressure Gauges เป็ นแบบ Bourdon Type สำหรับวัดควำมดันของนำ้ ตำมทีแ่ สดงไว้ในแบบและ รำยกำร
ข. Pressure Gauges ตัวเรือนทำด้วย Stainless Steel หน้ำปัทม์กลม เส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่นอ้ ยกว่ำ 100 มิลลิเมตร (4
นิ้ว) มีสเกลบนหน้ำปัทม์อยู่ในช่วง 150 ถึง 200% ของควำมดันทีใ่ ช้งำนปกติมี Accuracy 1% ของสเกลบนหน้ำปัทม์
ค. มีอปุ กรณ์ปรับค่ำทีถ่ กู ต้องได้
ง. สเกลมีหน่วยอ่ำนค่ำเป็ นกิโลกรัมต่อตำรำงเซ็นติเมตร (kg/cm2) ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว (PSIG) หรือบำร์ (Bar) หรือกิโล
ปำสคำล (KPa) หรือมิลลิเมตรปรอท (mm Hg.) สำหรับควำมดันทีต่ ำ่ กว่ำบรรยำกำศ
จ. Pressure Gauges แต่ละชุดจะต้องมี Shut off Valve และ Pressure Snubber ประกอบร่วมอยู่ดว้ ย
ฉ. ควำมดันใช้งำนต้องไม่เกินกว่ำควำมดันสูงสุดทีป่ รำกฏบนสเกลหน้ำปัทม์
ช. Pressure Gauges ทีใ่ ช้กบั ของเหลวทีก่ ดั กร่อน (Corrosive Liquid) จะต้องเป็ นชนิด Chemical Type with
Diaphragm Liquid Separator

7008

Water Meter (มำตรวัดน้ ำ)
Water Meter เป็ นมำตรวัดนำ้ แบบใบพัด (Turbine Type) Multi Jet Magnetic Drive ตำมมำตรฐำนของกำรประปำ
ท้องถิน่ และผ่ำนกำรทดสอบควำมเทีย่ งตรงโดยมีหนังสือรับรองจำกกำรประปำท้องถิน่ เป็ นแบบทีส่ ำมำรถติดตัง้ ในแนวนอน
หรือแนวดิง่ ได้ตำมทีร่ ะบุในแบบ

SITE83 Co., Ltd.

หน้ำ 33

BLOCK H

7009

งำนระบบสุขำภิบำล

Water Hammer Arrestors (อุปกรณ์ป้องกันกำรกระแทกของน้ ำ)
ก. Water Hammer Arrestors เป็ นอุปกรณ์ทต่ี ดิ ตัง้ อยู่ในระบบท่อนำ้ สำหรับลดกำรกระแทกของนำ้ หรือกำจัดกำร
กระแทกของนำ้ ในวงจรระบำยท่อนำ้ ป้ องกันมิให้เครื่อง, อุปกรณ์, วำล์วและข้อต่อต่ำง ๆ เกิดกำร เสียหำย
ข. Water Hammer Arrestors ติดตัง้ ทีท่ ่อนำ้ ทำงด้ำนนำ้ ส่งของเครื่องสูบนำ้ , ส่วนทีใ่ กล้กับวำล์วหรือส่วน ปลำยท่อซึง่
เกิดกำรกระแทกของนำ้ หรือติดตัง้ ตำมแบบ
ค. Water Hammer Arrestors ตัวเรือน (Body) ทำด้วย Copper Tube Type K หรือ Type L ภำยในบรรจุ One
Moving Part เป็ นแบบ Spherical Piston which Floats Inside the Surge Chamber และมี Rubber "O"
Rings ป้ องกันมิให้อำกำศทีอ่ ดั ไว้ภำยในรัว่ ออกมำได้และนำ้ ไม่สำมำรถผ่ำนเข้ำใน Chamber ได้
ง. Water Hammer Arrestors สำมำรถทนแรงดันใช้งำนได้ไม่ตำ่ กว่ำ 1,034 กิโลปำสคำล (150 ปอนด์ต่อ ตำรำงนิ้ว)
จ. Water Hamer Arrestors ต่อกับท่อนำ้ โดยใช้เกลียว

7010

Floor Drain (ช่องระบำยน้ ำจำกพื้น)
ก. Floor Drain หรือช่องระบำยนำ้ จำกพื้น สำหรับพื้นทีภ่ ำยนอกเช่นพื้นทีจ่ อดรถ หรือทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในในงำน
สถำปัตยกรรม ตัวเรือนทำด้วยเหล็กหล่อ (Cast-Iron) มีปีกโดยรอบป้ องกันนำ้ รัว่ จำกพื้นและมีฝำปิ ดหรือช่องระบำย
นำ้ ทำด้วยทองเหลืองขัดมัน หรือทองเหลืองชุบโครเมียม ผูร้ บั จ้ำงต้อง ส่งตัวอย่ำงขออนุมตั ิ
ข. ลวดลำยของช่องระบำยนำ้ จำกพื้น จะต้องได้รบั กำรอนุมตั จิ ำกผูค้ วบคุมงำนก่อนกำรติดตัง้
ค. ฝำปิ ดช่องระบำยนำ้ จำกพื้น จะต้องมีเกลียวยำวพอทีส่ ำมำรถปรับระดับสูง-ตำ่ ให้เข้ำกับพื้นตำมควำมต้อง กำรได้
ง. Floor Drain หรือช่องระบำยนำ้ จำกพื้นให้ใช้ผลิตภัณฑ์ภำยในประเทศทีม่ คี ุณภำพกำรใช้งำนเทียบเท่ำกับทีร่ ะบุไว้ใน
แบบรำยละเอียด

7011

Roof Drain (ช่องระบำยน้ ำฝน)
ก. Roof Drain หรือช่องระบำยนำ้ ฝน ตัวเรือนทำด้วยเหล็กหล่อ (Cast-Iron) มีปีกโดยรอบป้ องกันนำ้ รัว่ จำก พื้นมีช่อง
ระบำยนำ้ ทำด้วยเหล็กหล่อ (Cast-Iron) เช่นเดียวกัน
ข. ลวดลำยของช่องระบำยนำ้ ฝน จะต้องได้รบั กำรอนุมตั จิ ำกผูค้ วบคุมงำนก่อนทำกำรติดตัง้
ค. Roof Drain หรือช่องระบำยนำ้ ฝนจะต้องทำกำรติดตัง้ ให้เรียบร้อยและได้ระดับถูกต้องก่อนกำรเทคอนกรีต
ง. Roof Drain หรือช่องระบำยนำ้ ฝนให้ใช้ผลิตภัณฑ์ภำยในประเทศทีม่ คี ุณภำพกำรใช้งำนเทียบเท่ำกับทีร่ ะบุไว้ในแบบ
รำยละเอียด

7012

Floor Cleanout (ช่องสำหรับทำควำมสะอำดท่อ)
ก. Floor Cleanout หรือช่องสำหรับทำควำมสะอำดท่อตัวเรือนทำด้วยเหล็กหล่อ (Cast-Iron) มีฝำปิ ดทึบ แบบเกลียวทำ
ด้วยทองเหลืองขัดมันหรือทองเหลืองชุบโครเมีย่ ม ผูร้ บั จ้ำงต้องส่งตัวอย่ำงขออนุมตั ิ
ข. ฝำปิ ดช่องสำหรับทำควำมสะอำดท่อ จะต้องได้รบั กำรอนุมตั จิ ำกผูค้ วบคุมงำนก่อนกำรติดตัง้
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ค. ฝำปิ ดช่องสำหรับทำควำมสะอำดท่อจะต้องมี 2 รูต้นื ๆ แบบไม่ทะลุหรือแบบสีเ่ หลีย่ มนู นไว้ สำหรับในกำรใช้เครื่องมือ
เปิ ด-ปิ ดฝำได้
ง. Floor Cleanout หรือช่องสำหรับทำควำมสะอำดท่อให้ใช้ผลิตภัณฑ์ภำยในประเทศทีม่ คี ุณภำพกำรใช้งำน เทียบเท่ำ
กับทีร่ ะบุไว้ในแบบรำยละเอียด

7013

Drain Valves (วำล์วระบำยน้ ำ)
ก. Drain Valves เป็ นแบบ Plug-Type ให้ตดิ ตัง้ ในตำแหน่งทีต่ ำ่ สุดของระบบท่อนำ้ ไว้ สำหรับเปิ ดไล่ผงและ ตะกอน
ออกจำกระบบท่อนำ้ หรือเมือ่ มีควำมจำเป็ นอืน่ ๆ
ข. Drain Valves จะต้องติดตัง้ ในตำแหน่งทีส่ ำมำรถเข้ำถึงได้โดยง่ำยและสะดวกในกำรบำรุงรักษำ
ค. Drain Valves จะต้องมีขนำดทีเ่ หมำะสมกับระบบท่อนัน้ ๆ
ง. จะต้องต่อท่อจำก Drain Valves ไปทิ้งไว้ในตำแหน่งทีเ่ หมำะสมและไม่เป็ นอันตรำย เช่น บ่อพักนำ้ ทิ้ง, รำงระบำยนำ้
ทิ้ง ฯลฯ หรือตำมคำแนะนำของผูค้ วบคุมงำน
จ. ท่อทีต่ ่อจำก Drain Valves นี้จะต้องจับยึดให้แน่นหนำไม่ให้เกิดกำรสะบัดของท่อเมือ่ ปล่อยนำ้ ทิ้งอย่ำงรวดเร็ว

7014

Bolts, Nuts, and Washers (สกรู นอต และแหวน)
อุปกรณ์ประกอบท่อนำ้ ต่ำง ๆ ทีม่ กี ำรต่อกันท่อแบบหน้ำแปลนซึง่ จะต้องมี Bolts, Nuts และ Washers ยึดประกอบ ร่วม
อยู่ดว้ ย กำหนดให้ Bolts, Nuts และ Washer ทำด้วย Cadmium-Plated Steel ระหว่ำงหน้ำแปลนทัง้ สอง ประกบอยู่
จะต้องมีประเก็นยำงสังเครำะห์สอดใส่อยู่ดว้ ย
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หมวดที่ 8 อุปกรณ์ประกอบของเครือ่ งสุขภัณฑ์ (Units Fixture Accessories)
8001

ควำมต้องกำรโดยทัว่ ไป
ก. ผูร้ บั จ้ำงจะต้องจัดหำและติดตัง้ อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสุขภัณฑ์ในระบบสุขำภิบำลทีม่ คี ุณสมบัตแิ ละลักษณะที่
ถูกต้องทำงด้ำนเทคนิคและข้อกำหนดให้เป็ นไปตำมแบบและรำยกำรจนสำมำรถใช้กำรได้ดแี ละสมบูรณ์ตำมทีต่ อ้ งกำร
ข. อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสุขภัณฑ์ทม่ี ไิ ด้แสดงไว้ในแบบ แต่มคี วำมจำเป็ นและทำให้ระบบสมบูรณ์ดยี ง่ิ ขึ้นจะต้อง
จัดหำและติดตัง้ ให้ดว้ ย
ค. อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสุขภัณฑ์ทม่ี ลี กั ษณะเดียวกันจะต้องเป็ นผลิตภัณฑ์เดียวกัน
ง. อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสุขภัณฑ์ จะต้องเป็ นแบบทีม่ ลี กั ษณะและคุณสมบัตทิ เ่ี หมำะสมทีใ่ ช้กบั ของเหลวในระบบ
จ. อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสุขภัณฑ์จะต้องทนแรงดันใช้งำนได้ไม่นอ้ ยกว่ำ 1.5 เท่ำของแรงดันสูงสุดในระบบนัน้ หรือ
ตำมทีก่ ำหนดไว้ในแบบรำยละเอียดหรือข้อกำหนด

8002

สำยอ่อนเข้ำเครื่องสุขภัณฑ์
ตัวสำยทำด้วยยำงสังเครำะห์แล ้วถักเพือ่ เสริมควำมแข็งแรงด้วย Stainless Steel Braiding ขนำดของสำยต้องมีขนำดไม่
เล็กกว่ำ 9 มิลลิเมตร (3/8 นิ้ว) และสำมำรถทนแรงดันใช้งำนในระบบได้ไม่นอ้ ยกว่ำ 550 กิโลปำสคำล (80 ปอนด์ต่อ
ตำรำงนิ้ว)

8003

Stop Valve สำหรับติดตัง้ ก่อนเข้ำทุกสุขภัณฑ์
วำล์วเป็ นแบบ Angle Valve ชุบด้วยโครเมีย่ ม ตัววำล์วต้องสำมำรถทนแรงดันในระบบได้ไม่นอ้ ยกว่ำ 550 กิโล ปำสคำล
(80 ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว)

8004

Automatic Trap Primer Valve
Automatic Trap Primer Valve ออกแบบให้จ่ำยนำ้ ประปำโดยอัตโนมัตใิ ห้กบั ช่องระบำยนำ้ ทีพ่ ้นื ทีม่ คี วำมถีใ่ นกำรใช้งำน
น้อย เพือ่ ลดปญหำเรื่องกลิน่ อันอำจเกิดจำก Water Seal แห้ง โดยจะต้องมีคุณสมบัตดิ งั นี้
ก. ตัวเรือนทำด้วยทองเหลือง (Brass) สำมำรถทนกำรกัดกร่อนได้ดี และทำงำนด้วยระบบลูกสูบ (Piston Operated)
และจะต้องมีกำรจัดเตรียม Vacuum Breaker ในตัวเพือ่ ป้ องกันกำร Cross Connection ระหว่ำงระบบด้วย
ข. ท่อเข้ำออกขนำด 20 มิลลิเมตร มีควำมดันสูญเสียประมำณ 5 ถึง 10 ปอนด์ต่อตำรำงนิ้วและสำมำรถใช้ต่อกับช่อง
ระบำยนำ้ ทีพ่ ้นื 1 -2 ตัว
ค. มีควำมดันใช้งำน (Working Pressure) ไม่นอ้ ยกว่ำ 50 ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว และออกแบบให้สำมำรถปรับกำรทำงำน
ตำมควำมดันในระบบได้
ง. กำรติดตัง้ จะต้องกำหนดตำแหน่ง Automatic Trap Primer อยู่สูงกว่ำพื้นทีม่ กี ำรติดตัง้ ช่องระบำยนำ้ ทีพ่ ้นื ไม่นอ้ ย
กว่ำ 0.30 เมตร
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หมวดที่ 9 ข้อกำหนดเกีย่ วกับกำรติดตัง้ (Piping Installation)
9001

ควำมต้องกำรทัว่ ไป
กำรติดตัง้ ท่อนำ้ จะต้องติดตัง้ ให้แนวท่อนำ้ มีแนวขนำนและตัง้ ฉำกกับอำคำร แนวผนังของอำคำรและแนวผนัง
ของ ฝำกัน้ เสมอ อย่ำให้เฉหรือเอียงจำกแนวอำคำร ทิศทำงกำรไหลของนำ้ หรือกำรระบำยนำ้ ทิ้งจะต้องให้ท่อนำ้ มีควำม ลำด
เอียงตำมทีร่ ะบุในแบบ ท่อแยกทีต่ ่อแยกออกจำกท่อเมนจะต้องต่อท่อแยกออกในลักษณะทีส่ ำมำรถระบำยนำ้ ทิ้งและไล่
อำกำศออกจำกท่อได้ทงั้ หมด กำรเปลีย่ นขนำดของท่อนำ้ ณ จุดใด ให้ใช้ขอ้ ลดแบบเฉียงเพือ่ กำรระบำย อำกำศออกได้
ยกเว้นท่อนำ้ ทีต่ ดิ ตัง้ ในแนวดิง่ (Vertical Pipes) ให้สำมำรถใช้ขอ้ ลดแบบกลมได้
กำรติดตัง้ ท่อนำ้ เมือ่ ติดตัง้ ท่อนำ้ ครบวงจร (Water Circuits) แล ้วทุกวงจร (All Circuits) จะต้องสำมำรถ
ระบำยนำ้ ทิ้งออกจำกวงจรนัน้ ได้ทงั้ หมด และหรือสำมำรถไล่อำกำศออกจำกระบบท่อนำ้ ของวงจรเหล่ำนัน้ ได้ทงั้ หมดอีกด้วย
ช่องว่ำงระหว่ำงท่อนำ้ และอุปกรณ์หรือเครื่องจักร จะต้องเผือ่ ทีไ่ ว้ให้เพียงพอสำหรับกำรเข้ำไปบำรุงรักษำ ช่องว่ำง
เหนือท่อนำ้ และช่องเปิ ดบริกำรจะต้องมีทไ่ี ม่นอ้ ยกว่ำ 600 มิลลิเมตร (24 นิ้ว) และทีซ่ ง่ึ ติดตัง้ วำล์วควรหลีกเลีย่ ง ไม่ให้กำ้ น
วำล์วกีดขวำงทำงขึ้นช่องเปิ ดบริกำร (Access Ways) กำรติดตัง้ ท่อนำ้ และเครื่องสูบนำ้ จะต้องติดตัง้ และจัดให้มรี ะยะ
พอเพียงสำหรับเข้ำไปเคลือ่ นย้ำยอุปกรณ์ต่ำง ๆ เพือ่ นำออกมำซ่อมแซมแก้ไขได้ เพือ่ ให้กำรใช้งำนของ ระบบต่ำง ๆ มี
ประสิทธิภำพทีด่ คี วรตระเตรียมอุปกรณ์ต่ำง ๆ และข้อต่อท่อนำ้ ติดตัง้ ไว้ดว้ ย
กำรติดตัง้ ท่อนำ้ ให้ได้ท่อนำ้ ทีต่ รงและต่อเนื่องยำวทีส่ ุดเท่ำทีส่ ำมำรถจะทำได้ ยกเว้นจะมีขอ้ ต่อหรือท่อแยกหรือท่อ
รวม (Headers) ซึง่ จะทำกำรต่อท่อด้วยวิธเี ชื่อมไฟฟ้ ำ เชื่อมแก๊ส ต่อด้วยเกลียว หรือด้วยควำมร้อน แล ้วแต่กรณีซง่ึ ได้รบั
กำรอนุมตั ิ แล ้วหรือได้แสดงไว้ในข้อกำหนดนี้

9002

กำรต่อท่อร่วมระหว่ำงระบบ (Cross Connection and Interconnections)
ข้อห้ำมในกำรต่อท่อร่วมระหว่ำงระบบท่อ ระบบท่อนำ้ ทีใ่ ช้ในกำรบริโภคนัน้ ห้ำมต่อบรรจบกับระบบท่อโสโครกและ ท่อนำ้ ทิ้ง
เป็ นอันขำด หำกแนวของท่อนำ้ ทีใ่ ช้ในกำรบริโภคต้องเดินขนำนหรือตัดแนวท่อโสโครก หรือท่อระบำยนำ้ ทิ้งแล้วแนวทีข่ นำน
หรือตัดกันนัน้ ท่อนำ้ ทีใ่ ช้ในกำรบริโภคต้องอยู่เหนือท่อโสโครกหรือท่อระบำยนำ้ ทิ้งเป็ นระยะไม่ น้อยกว่ำ 300 มิลลิเมตร
(12 นิ้ว)

9003

ลักษณะกำรเดินท่อ (Appearance)
ลักษณะกำรเดินท่อ กำรติดตัง้ ท่อต้องกระทำด้วยควำมประณีต ปรำกฎควำมเป็ นระเบียบเรียบร้อยแก่สำยตำกำร เลี้ยว กำร
หักมุม กำรเปลีย่ นแนวระดับ ต้องใช้ขอ้ ต่อทีเ่ หมำะสม ให้กลมกลืนกับลักษณะรูปร่ำงของอำคำรในส่วน นัน้ ๆ แนวท่อต้อง
ให้ขนำนหรือตัง้ ฉำกกับอำคำรเสมอ อย่ำให้เฉหรือเอียงจำกแนวอำคำร หำกทีใ่ ดต้องแขวนท่อจำกเพดำนหรือจำกโครงสร้ำง
เหนือศีรษะ และมิได้กำหนดตำแหน่งทีแ่ น่นอนไว้ในแบบแล้วต้องแขวนท่อนัน้ ชิดข้ำงบนให้มำกทีส่ ุดเท่ำทีจ่ ะทำได้ ทัง้ นี้เพือ่ มิ
ให้ท่อนัน้ เป็ นทีก่ ดี ขวำงแก่สง่ิ ติดตัง้ ทีเ่ พดำนหรือเหนือศีรษะ เช่น โคมไฟ ท่อลม ฯลฯ เป็ นต้น
ผูร้ บั จ้ำงต้องตรวจสอบแนวระดับท่อของระบบต่ำง ๆ ให้แน่นอนเสียก่อน กำรติดตัง้ ระบบท่อ ระบบใดระบบหนึ่งเพือ่ มิให้ท่อ
เหล่ำนัน้ กีดขวำงกัน
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ฝี มืองำน (Workmanship)
ฝี มอื งำนผูร้ บั จ้ำงจะต้องใช้ช่ำงซึง่ ชำนำญงำนโดยเฉพำะในแต่ละประเภทมำปฏิบตั ิงำนติดตัง้ ระบบท่อเครื่อง สุขภัณฑ์ และ
อุปกรณ์ และต้องควบคุมกำรทำงำนของช่ำงเหล่ำนี้ให้ดำเนินไปโดยชอบด้วยหลักปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้
ก. กำรตัดท่อแต่ละท่อ ต้องให้ได้ระยะพอดีตำมควำมต้องกำรทีใ่ ช้งำน ณ จุดนัน้ ๆ ซึง่ เมือ่ ต่อบรรจบกันแล้ว ต้องได้แนว
ท่อทีส่ มำ่ เสมอไม่คดและคลำดเคลือ่ นจำกแนวไป
ข. กำรติดตัง้ ท่อ ต้องวำงในลักษณะทีเ่ มือ่ เกิดกำรหดตัวหรือขยำยตัวของท่อ เนื่องจำกกำรเปลีย่ นแปลง อุณหภูมแิ ล ้วไม่
ทำให้เกิดกำรเสียหำยแก่ตวั ท่อนัน้ เอง หรือแก่สง่ิ ใกล้เคียง ระบบท่อทีม่ กี ำรขยำยตัวและหดตัวมำกต้องจัดให้มี
Expansion Loop หรือ Expansion Joint ในที่ ๆ จำเป็ นและเหมำะสมด้วย ถึงแม้จะไม่ได้กำหนดไว้ในแบบแปลน
ก็ตำม
ค. กำรตัดท่อ ให้ใช้เครื่องสำหรับตัดท่อโดยเฉพำะ และต้องคว้ำนปำกท่อขูดเศษท่อทีฝ่ งั ติดค้ำงอยู่ปำกท่อออกเสียให้หมด
หำกทำเกลียวต้องใช้เครื่องมือทำเกลียวทีม่ ฟี นั คม เพือ่ ให้ฟนั เกลียวเรียบและได้ขนำดตำมมำตรฐำน
ง. ทันทีทต่ี อ้ งเปลีย่ นแนวหรือทิศทำงของท่อ ให้ใช้ขอ้ ต่อตำมควำมเหมำะสม (ข้อต่อ หมำยถึง ข้อโค้ง ข้องอ สำมตำ ฯลฯ
เป็ นต้น) และหำกมีกำรเปลีย่ นแปลงขนำดของท่อ ณ จุดใดให้ใช้ขอ้ ลดเท่ำนัน้

9005

กำรวำงตำแหน่ งของส่วนประกอบกำรเดินท่อ (Location of Device)
กำรวำงตำแหน่งของส่วนประกอบกำรเดินท่อ บรรดำส่วนประกอบต่ำง ๆ ของระบบท่อ เช่น วำล์วนำ้ มำตรวัดนำ้ เกจ์วดั
ควำมดัน ฯลฯ เป็ นต้น ต้องวำงให้อยู่ในตำแหน่งทีเ่ หมำะสมกับกำรใช้งำนโดยปกติ และสำมำรถถอดซ่อม บำรุงหรือเปลีย่ น
ใหม่ได้โดยง่ำย

9006

กำรเก็บรักษำท่อน้ ำ (Storage and Cleaning)
กำรเก็บรักษำและกำรป้ องกันกำรชำรุดบุบสลำยของท่อนำ้ และสุขภัณฑ์ระหว่ำงกำรติดตัง้ ให้ ผูร้ บั จ้ำงปฏิบตั ติ ำม
แนวทำงดังต่อไปนี้
ก. ท่อนำ้ ควรเก็บไว้บนชัน้ เหล็กทีเ่ หมำะสมภำยในโกดังทีม่ หี ลังคำคลุมและฝำปิ ดไม่ควรวำงกองกับพื้น เพือ่ ป้ องกันกำร
เกิดสนิมและมีเศษวัสดุอยู่ภำยในท่อ สำหรับท่อเหล็กดำ (Carbon Steel Pipe) ควรทำสีป้อง กันสนิมด้วย Red
Lead Primer
ข. ก่อนกำรติดตัง้ ท่อ จะต้องทะลวงภำยในท่อเอำเศษผงออกให้หมด และเช็ดถูภำยนอกท่อให้สะอำด
ค. ปลำยท่อทุกปลำยควรใช้ปลั ๊กอุดหรือฝำครอบเกลียวครอบไว้ หำกต้องละจำกงำนต่อท่อในส่วนนัน้ ไป ชัว่ ครำว
ง. ระหว่ำงกำรติดตัง้ ท่อ ผูร้ บั จ้ำงต้องระมัดระวังและป้ องกันไม่ให้เศษวัสดุต่ำง ๆ ตกหล่นเข้ำไปในท่อ และผู ้ รับจ้ำงต้อง
รับผิดชอบควำมเสียหำยทีเ่ กิดขึ้น
จ. หลังจำกกำรติดตัง้ แล้ว ถ้ำเห็นว่ำยังมีเกลียวเหลือโผล่ออกมำจำกข้อต่อต่ำง ๆ จะต้องทำสีทเ่ี กลียวนัน้ ด้วย ZincChromate Paint และถ้ำหำกกำรต่อท่อด้วยกำรเชื่อมไฟฟ้ ำจะต้องเคำะตะกรันออก ใช้แปรงลวดขัด รอยเชื่อมและ
ทำสีรอยเชื่อมนัน้ ด้วย Zinc-Chromate Paint ก่อนกำรเดินเครื่องหรือเดินระบบเกี่ยวกับท่อ นำ้ ภำยในท่อนำ้ ทัง้
ระบบจะต้องทำกำรล้ำงด้วยนำ้ ให้ใสสะอำด
ฉ. วำล์วนำ้ ข้อต่อ และส่วนประกอบอืน่ สำหรับกำรติดตัง้ ท่อให้ตรวจดูภำยในและทำควำมสะอำดภำยในให้ทวั ่ ถึงก่อน
นำมำประกอบติดตัง้
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ช.
ซ.

เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ให้หมุ ้ หรือคลุมกันไว้เพือ่ ป้ องกันมิให้เกิดกำรแตกหักบุบสลำย
เมือ่ ได้กระทำกำรติดตัง้ เสร็จสมบูรณ์แล ้วต้องตรวจดูควำมเรียบร้อย และทำควำมสะอำดเครื่องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์
เหล่ำนี้อย่ำงทัวถึ
่ ง เพือ่ ส่งมอบงำนให้แก่เจ้ำของโครงกำรในสภำพทีป่ รำศจำกตำหนิและข้อ บกพร่องและใช้กำรได้ตำม
วัตถุประสงค์ของเจ้ำของโครงกำรเป็ นอย่ำงดี

9007

กำรต่อท่อเข้ำอุปกรณ์ (Connections to Equipment)
กำรต่อท่อเข้ำเครื่องสูบนำ้ ถังนำ้ และอุปกรณ์ต่ำง ๆ จะต้องต่อท่อเข้ำในลักษณะทีไ่ ม่ให้เกิดมีแรงกดหรือแรงดึง ระหว่ำงท่อ
นำ้ และอุปกรณ์นนั้ ให้ใช้ยูเนียนหรือหน้ำแปลนต่อก่อนเข้ำอุปกรณ์เหล่ำนัน้ เพือ่ กำรถอดอุปกรณ์ออกหรือ เคลือ่ นย้ำย

9008

กำรขยำยตัวและกำรหดตัวของท่อน้ ำ (Expansion and Contraction)
กำรติดตัง้ ระบบท่อนำ้ จะต้องติดตัง้ ในลักษณะทีเ่ มือ่ เกิดกำรหดตัวหรือกำรขยำยตัวของท่อเนื่องจำกกำรเปลี่ยน แปลง
อุณหภูมแิ ล ้วไม่ทำให้เกิดกำรเสียหำยขึ้นแก่ตวั ท่อนัน้ เองหรือแก่สง่ิ ใกล้เคียง ระบบท่อทีม่ กี ำรขยำยตัวและหด ตัวมำกต้องจัด
ให้มี Expansion Loop หรือ Expansion Joint ในที่ ๆ จำเป็ นและเหมำะสมด้วย ถึงแม้จะไม่ได้กำหนดไว้ในแบบแปลนก็
ตำม

9009

กำรทรุดตัวของท่อน้ ำ (Differential Settlement)
กำรติดตัง้ ระบบท่อนำ้ จะต้องติดตัง้ ในลักษณะทีเ่ มือ่ ภำยหลังเกิดกำรทรุดตัวของเหล็กยึดท่อ นำ้ หรือกำรทรุดตัวของ ระดับ
พื้นทีไ่ ม่เท่ำกัน จะต้องไม่เกิดอันตรำยหรือควำมเสียหำยกับท่อนำ้ นัน้ และปัญหำนี้สำมำรถป้ องกันได้โดยติด ตัง้ อุปกรณ์เพิม่
เช่น Flexible Connections หรือกำรเดินท่อ Offsets หรือกำรทำ Loops ในจุดทีค่ ำดว่ำจุดนัน้ จะมี กำรทรุดตัวในอนำคต

9010

ปลอกท่อลอด แผ่นปิ ดพื้น ผนังและเพดำน (Sleeves and Escutcheons)
ก. ปลอกท่อลอด (Sleeve and Block Out)
- กำรวำง Sleeve กำรตัดเจำะและกำรซ่อมแซมสิง่ กีดขวำงหำกมีสง่ิ ก่อสร้ำงใด ๆ กีดขวำงแนว ของท่อแล้วผูร้ บั จ้ำง
ต้องแจ้งรำยละเอียดให้แก่ผูว้ ่ำจ้ำง/เจ้ำของโครงกำรทรำบพร้อมกับเสนอวิธี กำรตัดเจำะสิง่ กีดขวำงนัน้ กับวิธกี ำร
ซ่อมแซมกลับคืนด้วย และต้องได้รบั อนุญำตจำกผูค้ วบคุม งำนก่อน ผูร้ บั จ้ำงต้องใช้ช่ำงทีม่ คี วำมชำนำญในกำร
นัน้ โดยเฉพำะ และต้องกระทำด้วยควำม ระมัดระวัง
- Sleeves, Block Out, Cutting and Patching ท่อทีเ่ ดินผ่ำนฐำนรำกหรือผนัง ฝำกัน้ และเพดำน นอกอำคำร
ต้องติดตัง้ โดยอำศัยหลักกำรทำงด้ำนวิศวกรรมอย่ำงเคร่งครัด
- ตรงตำแหน่งทีท่ ่อ ปล่อง ฯลฯ จะต้องเดินผ่ำนพื้น หรือกำแพง หรือคอนกรีต ให้เป็ นหน้ำทีข่ อง ผูร้ บั จ้ำงทีจ่ ะต้อง
จัดหำและติดตัง้ Sleeve หรือ Block Out ต่ำง ๆ เท่ำทีจ่ ำเป็ น
- ทุกครัง้ ทีผ่ ูร้ บั จ้ำงทำกำรเจำะ ตัด ปะ เพือ่ ติดตัง้ ใด ๆ เกี่ยวกับงำนของตนต้องขอควำมเห็นชอบ ต่อวิศวกร
ควบคุมงำนก่อนเสมอ
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- Sleeves ทีผ่ ่ำนกำแพงภำยนอกต้องป้ องกันมิให้นำ้ ซึมผ่ำนได้ และทำด้วยเหล็กดำ (Standard Weight Black
Steel Pipes) พร้อมทัง้ มี Water Stop Ring กว้ำง 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว)
- Sleeves ทีผ่ ่ำนกำแพงอิฐภำยใน ใช้ท่อเหล็กอำบสังกะสี
- Sleeves ทีผ่ ่ำนกำแพงอิฐ หรือคอนกรีตทีไ่ ม่จำเป็ นต้องเป็ นแบบกันซึมให้ใช้ท่อเหล็กอำบสังกะสี
- Sleeves ทีผ่ ่ำนกำแพงภำยในทีท่ ำด้วยวัสดุอน่ื ๆ นอกเหนือไปจำกกำแพงอิฐทำด้วยเหล็ก อำบสังกะสี
- Sleeves ต้องมีเส้นผ่ำศูนย์กลำงภำยใน ขนำดใหญ่กว่ำเส้นผ่ำศูนย์กลำงภำยนอกของท่อ (รวม ฉนวนหุม้ ถ้ำมี) ที่
ลอดผ่ำนภำยในไม่ตำ่ กว่ำ 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) และผูร้ บั จ้ำงต้องใช้ใยแอส เบสตอสอัดช่องว่ำงระหว่ำงท่อกับ
Sleeves ให้แน่นทุกแห่ง ถ้ำเป็ นผนังกันไฟต้องอุดแน่นด้วย วัสดุทนไฟได้ไม่นอ้ ยกว่ำ 2 ชัว่ โมง
- Sleeves ทีพ่ ้นื อำคำรต้องฝังให้ปลอกสูงกว่ำระดับพื้นทีต่ กแต่งแล้ว 40 มิลลิเมตร (1 1/2 นิ้ว) เมือ่ เดินท่อเสร็จ
เรียบร้อยแล ้ว ให้อดั ช่องระหว่ำงท่อกับปลอกท่อลอดด้วยวัสดุประเภทซิลโิ คนให้ แน่นและเรียบร้อยจนแน่ใจว่ำนำ้
รัว่ ซึมผ่ำนไม่ได้
แผ่นปิ ดพื้น ผนัง และเพดำน (Escutcheon)
- ทุก ๆ จุดทีท่ ่อเดินทะลุผ่ำนผนัง ฝำกัน้ เพดำน และพื้นอำคำรซึง่ ตกแต่งผิวหน้ำแล ้ว ผูร้ บั จ้ำง ต้องจัดกำรปิ ดช่อง
โหว่ทงั้ ทำงเข้ำ-ออกของท่อด้วยแผ่นเหล็กชุบโครเมีย่ ม ซึง่ มีขนำดโตพอทีจ่ ะ ปิ ดช่องรอบ ๆ ท่อได้อย่ำงมิดชิด
แผ่นเหล็กชุบโครเมีย่ มทีใ่ ช้ปิดทีเ่ พดำนและผนังต้องยึดด้วย สลักเกลียวแบบเซ็ตสกรู ห้ำมใช้คลิปสปริง
- ขนำดท่อ 15 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) ถึง 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) ควำมหนำของแผ่นปิ ด 2 มิลลิเมตร ควำมกว้ำง
โดยรอบท่อ 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) ปี กโดยรอบกว้ำง 1 เซ็นติเมตร
- ท่อขนำด 125 มิลลิเมตร (5 นิ้ว) และใหญ่กว่ำ ควำมหนำของแผ่นปิ ด 3 มิลลิเมตร ควำมกว้ำง โดยรอบท่อ 100
มิลลิเมตร (4 นิ้ว) ปี กโดยรอบกว้ำง 1 เซ็นติเมตร
- แผ่นปิ ด (Escutcheon) เมือ่ ติดตัง้ เสร็จเรียบร้อยแล ้วจะต้องแลดูสวยงำม เรียบปรำศจำกรอยบุบ และรอยขีด
ข่วน

กำรต่อท่อน้ ำ (Pipe Joints)
ก. กำรต่อท่อนำ้ แบบเหล็กหล่อ (Joint For Cast-Iron Pipe)
กำรอุดรอยต่อสำหรับท่อเหล็กหล่อเคลือบชนิดปำกระฆัง (Hub and Spigot) ให้ใช้เชือกมะนิลำหรือเชือก ปอ หรือ
เชือกแอสเบสตอสพันโดยรอบท่อ และตอกยำ้ ให้แน่นอยู่ในร่องบ่ำของปำกระฆัง ให้มเี นื้อทีเ่ หลือ ประมำณ 1 นิ้ว ถึง 1
1/2 นิ้ว วัดจำกปำกระฆังถึงเชือกปะเก็น แล้วเทปิ ดช่ องว่ำงนี้ดว้ ยนำ้ ตะกัว่ ทีห่ ลอม ละลำยโดยเทครัง้ เดียวให้เต็ม เมือ่
ตะกัว่ เย็นลงแล ้วให้ตอกยำ้ ตะกัว่ ให้เรียบเสมอปำกระฆัง
สำหรับกำรใช้ท่อเหล็กหล่อต่อเข้ำทำงด้ำนดูดกลับและด้ำนส่งออกของเครื่องสูบนำ้ ให้ใช้เป็ นท่อเหล็กหล่อ แบบ
หน้ำแปลน
ข. กำรต่อท่อนำ้ แบบเกลียว (Joint for Threaded Pipe)
- เกลียวท่อโดยทัวไปท
่ ำเกลียว Taper Thread ตำมมำตรฐำน BS 21 หรือ ISO R7 ซึง่ ได้ระบุไว้ เป็ นมำตรฐำน
กระทรวงอุตสำหกรรมที่ มอก. 281-2521
- กำรเลือกอุปกรณ์ต่ำง ๆ ทีม่ ี Threaded Ends เช่น วำล์วและข้อต่อต่ำง ๆ เป็ นต้น ถ้ำระบุกำรสัง่ ทำประเภท
เกลียวได้ให้เลือกสังเกลี
่ ยวตำมมำตรฐำน BS 21 TR (ISO R7) หรือ BS 21 (ISO R 228) ในกำรต่อท่อกับ
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อุปกรณ์ทม่ี เี กลียวแบบ NPT (ตำมมำตรฐำน ANSI B 2.1) อำจใช้ Thread Conversion Fitting ร่วมในกำร
ประกอบท่อได้
- ปลำยท่อทีต่ ดั ทำเกลียวเสร็จแล ้ว ต้องคว้ำนปำกปำดเอำเศษทีต่ ดิ อยู่โดยรอบทิ้งออกให้หมด
- ใช้ Pipe Joint Compound หรือ Teflon Tape หุม้ เฉพำะเกลียวตัวผู ้ เมือ่ ขันเกลียวแน่นแล้ว เกลียวต้องเหลือ
ให้เห็นได้ไม่เกิน 2 เกลียวเต็ม
กำรต่อท่อนำ้ แบบหน้ำแปลน (Joint for Flanged Pipe)
- เลือกมำตรฐำนขนำดหน้ำแปลน และกำรเจำะรูให้เหมำะสมกับมำตรฐำนท่อ (Outside Diameter) ทีเ่ ลือกใช้งำน
และหน้ำแปลนทีต่ ดิ ประกอบมำกับอุปกรณ์ต่ำง ๆ หน้ำแปลนทีใ่ ช้ประกอบกับท่อ โดยทัวไปต้
่ องเป็ นแบบเชื่อม
- กำรยึดจับหน้ำแปลนต้องจัดให้หน้ำสัมผัส (Facing Flange) ได้แนวขนำนกัน กำรเชื่อมหน้ำ แปลนกับตัวท่อ ให้
เชื่อมทีข่ อบทัง้ ด้ำนนอกและด้ำนใน ยกเว้นหน้ำแปลนชนิด Neck Flange ที่ เชื่อมเฉพำะแนวด้ำนนอกท่อ
- สลักเกลียว (Bolt) และนอต (Nut) ทีใ่ ช้กบั หน้ำแปลนโดยทัวไปใช้
่ เป็ น Galvanized or Cadmium Plated Bolt
and Nut และทีใ่ ช้กบั ระบบท่อฝังดินทำด้วย Stainless Steel สลักเกลียว ต้องมีควำมยำวพอเหมำะกับกำรยึด
หน้ำแปลน เมือ่ ขันเกลียวต่อแล้วปลำยโผล่จำกนอตไม่นอ้ ย กว่ำ 1/4 เท่ำของเส้นผ่ำศูนย์กลำงของสลักเกลียว
กำรต่อท่อนำ้ แบบบัดกรี (Soldered Joint for Copper Pipe)
- ปลำยท่อทองแดงทีจ่ ะนำมำต่อเชื่อมต้องตัดให้ได้ฉำก ลบเศษคมออกให้หมด ทำควำมสะอำด ปลำยท่อภำยนอก
และภำยใน Fitting
- ใช้แปรงทำ Solder Flux ทีป่ ลำยท่อและ Fitting สรวมต่อท่อแล้วทำกำรเชื่อมประสำน อุณหภูมิ กำรเผำและ
ปริมำณ Flux ทีใ่ ช้ตอ้ งเป็ นไปตำมคำแนะนำของผูผ้ ลิตโดยเคร่งครัด โดยเฉพำะกำร ใช้ Solder แบบ Silver
Brazing นำ้ บัดกรีส่วนเกินต้องเช็ดออกให้หมดก่อนจะปล่อยให้เย็นตัวลง เปอร์เซ็นต์เงินเชื่อมต้องไม่นอ้ ยกว่ำ
5%
กำรต่อท่อนำ้ แบบใช้นำ้ ยำเชื่อมประสำน (Cemented Joint for PVC Pipe)
- เตรียมผิวท่อทีจ่ ะต่อโดยกำรลบมุมปลำยท่อโดยรอบ และทำควำมสะอำดท่อและเตรียมผิวท่อ รวมถึงข้อต่อที่จะ
นำมำต่อให้สะอำดด้วยนำ้ ยำทำควำมสะอำดท่อตำมกรรมวิธที ผ่ี ูผ้ ลิตท่อระบุไว้
- ทำนำ้ ยำเชื่อมประสำนภำยในข้อต่อ และภำยนอกท่อทีจ่ ะต่อตำมคำแนะนำของผูผ้ ลิต เมือ่ สรวม ต่อท่อเข้ำกับข้อ
ต่อแล้ว ให้เช็ดนำ้ ยำทีล่ ้นออกมำให้หมดก่อนทีจ่ ะทิ้งไว้เพือ่ ให้นำ้ ยำเชื่อมแข็งตัว ประมำณ 5 นำที แล ้วจึงจะนำไป
ติดตัง้ ต่อไป
กำรต่อท่อนำ้ แบบเชื่อม (Welded Pipe Joint)
- ก่อนกำรเชื่อมต้องทำควำมสะอำดส่วนปลำยท่อทีจ่ ะนำมำเชื่อม ตัง้ ปลำยท่อทีจ่ ะนำมำเชื่อมให้ได้ แนวทีน่ ำมำเชื่อม
ให้ลบปลำยเป็ นมุม (Bevel) ประมำณ 20 องศำ-40 องศำ โดยกำรกลึงหรือ ใช้หวั เชื่อมตัด แต่ตอ้ งใช้คอ้ นเคำะอ็
อกไซด์และสะเก็ดโลหะออก พร้อมทัง้ เจียรให้เรียบร้อยก่อน กำรเชื่อม
- กำรเชื่อมท่อโดยทัวไปเป็
่ นแบบ Butt-Welding ใช้วธิ เี ชื่อมด้วยไฟฟ้ ำ (ARC Welding) แผลเชื่อม ต้องเป็ นไป
อย่ำงสมำ่ เสมอตลอดแนวเชื่อมให้โลหะทีน่ ำมำเชื่อมละลำยเข้ำกันได้อย่ำงทัว่ ถึง
- ช่ำงเชื่อมทีน่ ำมำใช้งำนจะต้องเป็ นช่ำงเชื่อมทีม่ ฝี ี มอื ดี และผูค้ วบคุมงำนสำมำรถให้ช่ำงเชื่อมมำ ทดสอบฝี มอื เชื่อม
ทีห่ น่วยงำนได้ ถ้ำหำกผูค้ วบคุมงำนตรวจสอบฝี มอื แล้วเห็นว่ำฝี มอื ยังไม่ดพี อ ก็สำมำรถเปลีย่ นช่ำงเชื่อมผูน้ นั้ ได้
โดยผูร้ บั จ้ำงต้องจัดหำ ช่ำงเชื่อมมำเปลีย่ นให้ใหม่ผูค้ วบคุม งำนสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะสังให้
่ ผูร้ บั จ้ำงตัดรอยเชื่อม เพือ่
ตรวจสอบได้ไม่เกิน 1% ของรอยเชื่อมทัง้ หมด หรือตำมคำวินิจฉัยของผูค้ วบคุมงำน ผูร้ บั จ้ำงต้องตัดส่วนทีพ่ บ
เห็นว่ำไม่ดอี อก แล้วติดตัง้ ให้ใหม่ โดยค่ำใช้จ่ำยเป็ นของผูร้ บั จ้ำงเองทัง้ สิ้น
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ที่แขวนและที่รองรับท่อ (Steel Hangers and Supports)
ก. กำรแขวนโยงท่อและยึดท่อ ท่อทีเ่ ดินภำยในอำคำรและไม่ได้ฝงั ต้องแขวนโยง หรือยึดติดไว้กบั โครงสร้ำง ของอำคำร
อย่ำงมันคงแข็
่
งแรง อย่ำให้โยกคลอนแกว่งไกวได้ กำรแขวนโยง ท่อทีเ่ ดินตำมแนวรำบ ให้ใช้ เหล็กรัดท่อตำมขนำด
ของท่อรัดไว้และทีแ่ ขวน ทีร่ บั หรือทีย่ ดึ ท่อ ซึง่ ทำขึ้นนี้ตอ้ งเป็ นชนิดทีท่ ำขึ้นเพือ่ กำร นี้โดยเฉพำะ เพือ่ กำรแขวนกำรรับ
กำรยึดท่อเท่ำนัน้ ห้ำมมิให้นำวัสดุมำดัดแปลงต่อกันเข้ำเป็ นกำรแก้ ปัญหำเฉพำะหน้ำเป็ นอันขำดทีแ่ ขวนรองรับ หรือที่
ยึดนี้ตอ้ งมีลกั ษณะคล ้ำยคลึงกับผลิตภัณฑ์ของ Grinnell หรือ Unistrut ทีแ่ ขวนยึด ถ้ำใช้ทร่ี องรับฝังไว้กบั คอนกรีต
และต้องผูกติดกับเหล็กเสริมคอนกรีตอย่ำงมันคง
่ หรืออำจใช้ Expansion Bolt แทนก็ได้ หำกมีท่อหลำยท่อเดินตำม
แนวรำบขนำนกับเป็ นแพ จะใช้สำแหรกแขวนรับไว้ทงั้ ชุดแทนใช้เหล็กรัดท่อแขวนแต่ละท่อก็ได้ ผูร้ บั จ้ำงต้องจัดหำ
อุปกรณ์ทใ่ี ช้ประโยชน์ได้เท่ำกันมำใช้แทน ห้ำมแขวนท่อด้วยโซ่ ลวด เชือก หรือสิง่ อืน่ ใดทีม่ ลี กั ษณะไม่มนคงแข็
ั่
งแรง
อุปกรณ์ กำรยึดและแขวนท่อภำยในอำคำรทำด้วยเหล็กทำสี ภำยนอกอำคำรหรือฝังดินทำด้วยเหล็กชุบ Galvanized
หรือ Stainless Steel แล ้ว ทำสีตำมรหัสและสัญลักษณ์สใี นหมวด "กำรทำสีป้องกันกำรผุกร่อนและรหัสสี"
ถ้ำกำรแขวนท่อเป็ นแบบสำแหรกจะต้องใช้ Expansion Bolt 2 จุดตำมขนำดของท่อและขนำดของ Expansion
Bolt ดังนี้
Nominal Pipe Size
mm (Inches)

Fixing Size
mm (Inches)

Up to 65 (2 1/2)
80 (3) to 150 (6)
200 (8) to 300 (12)

6 (1/4)
9 (3/8)
12 (1/2)

ข. ผูร้ บั จ้ำงต้องเป็ นผูจ้ ดั หำ วัสดุอปุ กรณ์ เครื่องมือและแรงงำน ในกำรติดตัง้ ทีแ่ ขวนท่อ หรือทีร่ องรับท่อ
ค. ผูร้ บั จ้ำงต้องเสนอแบบ Shop Drawing อธิบำยถึงลักษณะ ขนำด และควำมหนำของเหล็กทีใ่ ช้ตำมขนำด ต่ำง ๆ กัน
เพือ่ เสนอขออนุมตั จิ ำกผูค้ วบคุมงำนเสียก่อน ก่อนดำเนินกำรทำทีแ่ ขวนและทีร่ องรับท่อ
ง. ทีแ่ ขวนและทีร่ องรับท่อจะต้องรับนำ้ หนักได้อย่ำงเพียงพอ ภำยใต้ตำแหน่งทีถ่ กู ต้องและสำมำรถใช้กำรได้ ดีในสภำพ
กำรใช้งำนปกติ
จ. ทีแ่ ขวนท่อและทีร่ องรับท่อ จะต้องสำมำรถปรับให้สูง-ตำ่ ได้ตำมควำมต้องกำรทีเ่ หมำะสม
ฉ. ในตำแหน่งทีม่ กี ำรติดตัง้ Expansion Joints หรือ Expansion Loops จะต้องมีอปุ กรณ์ยดึ ท่อไว้ให้แน่น หนำ
แข็งแรง ในตำแหน่งทีถ่ กู ต้องเพือ่ กำรขยำยตัวหรือหดตัวของท่อนำ้ โดยไม่เกิดอันตรำยกับท่อนำ้ และ อุปกรณ์
ช. ทีแ่ ขวนท่อทีร่ องรับท่อ และทีย่ ดึ ท่อจะต้องได้รบั กำรทำสีกนั สนิมและสีจริง โดยให้เป็ นไปตำมหมวด "กำร ทำสีป้องกัน
กำรผุกร่อนและรหัสสี"
ซ. ทีแ่ ขวนท่อและทีร่ องรับท่อ ซึง่ ติดตัง้ อยู่ใกล้ Cooling Towers หรือบริเวณ Cooling Tower จะต้องเป็ นเหล็ก HotDip Galvanized.
- นอต, สกรู แหวน และเหล็กรัดท่อจะ ต้องทำด้วย Stainless Steel.
- บริเวณใดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของทีแ่ ขวนท่อหรือทีร่ องรับท่อ ถูกเจำะรู ถูกตัดขำด หรือถูกกระแทกจน Galvanized ฉีก
ขำด หรือหลุดออก บริเวณนัน้ หรือส่วนนัน้ ๆ จะต้องทำด้วย Zinc-Rich Paint 2 ชัน้
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ฌ. ทีแ่ ขวนท่อและทีร่ องรับท่อ ทีต่ ดิ ตัง้ อยู่ภำยนอกอำคำร แต่อยู่เหนือระดับพื้นดิน หรือติดตัง้ อยู่บนสะพำน เดินท่อ
จะต้องเป็ นเหล็ก Hot-Dip Galvanized.
- นอต, สกรู แหวน และเหล็กรัดท่อ จะต้องทำด้วย Cadmium-Plated Steel.
ญ. ทีแ่ ขวนท่อ, ทีร่ องรับท่อ, นอต, สกรู, แหวน และทีร่ ดั ท่อ ซึง่ ติดตัง้ ฝังอยู่ใต้ดนิ ทัง้ หมดนี้จะต้องทำด้วย Stainless
Steel.
ฎ. ทีร่ องรับท่อทีเ่ ป็ นเหล็กฉำก, เหล็กรำงนำ้ หรืออุปกรณ์รองรับท่อต่ำง ๆ ทีต่ ดิ ตัง้ อยู่ในรำงคอนกรีต (Concrete
Trench) จะต้องเป็ นเหล็ก Hot-Dip Galvanized
- นอต, สกรู แหวน และเหล็กรัดท่อจะ ต้องทำด้วย Stainless Steel.
ฏ. ทีแ่ ขวนท่อและทีร่ องรับท่อ ซึง่ ติดตัง้ อยู่ภำยในอำคำรแต่ตดิ ตัง้ อยู่ในบริเวณทีม่ คี วำมชื้น และกำรกัดกร่อน เช่น (ห้อง
แบตเตอรี่, ห้องเครื่องกำเนิดไอนำ้ , ห้องเครื่องทำควำมเย็น, ห้องล้ำงจำน, ห้องครัว, และห้อง ซักรีด) เป็ นต้น ทีแ่ ขวน
ท่อและทีร่ องรับท่อจะต้องทำสี Epoxy Red Lead Primer 2 ชัน้ และทำสีทบั ภำย นอกอีก 1 ชัน้ ด้วย Epoxy Black
Finishing Paint
- ทีแ่ ขวนท่อและทีร่ องรับท่อ ซึง่ ติดตัง้ อยู่ภำยในอำคำรทัว่ ๆ ไปจะต้องทำสี Red Lead Primer 2 ชัน้ และทำสีทบั
ภำยนอกอีก 1 ชัน้ ด้วย Alkyd Grey Finishing Paint.
- นอต, สกรู แหวน และอุปกรณ์ประกอบต่ำง ๆ จะต้องทำด้วย Cadmium-Plated Steel.
ฐ. ทีแ่ ขวนท่อและทีร่ องรับท่อ ซึง่ ติดตัง้ อยู่ภำยในห้องเครื่องจักรต่ำง ๆ จะต้องติดตัง้ Spring Vibration Isolator
ประกอบเข้ำไปอีกด้วย เพือ่ ป้ องกันเสียงและกำรสันสะเทื
่ อนทีจ่ ะไปรบกวนกับห้องหรืออำคำรข้ำง เคียง
ฑ. Anchor รองรับท่อในแนวดิง่ ให้เป็ นไปตำมแบบรำยละเอียดเพือ่ ป้ องกัน Under Strain จะต้องเป็ น Heavy Forged
หรือ Welded Construction แยกต่ำงหำกจำก Support
ฒ. Anchor สำหรับรองรับท่อในแนวนอนเพือ่ ป้ องกัน Strain จำก Offsets จะต้องเป็ น Forged Wrought Iron
Clamped ยึดอย่ำงแน่นหนำ
ณ. ท่อในแนวตัง้ จะต้องเพิม่ กำรยึดตรงฐำนของท่อบริเวณหักเลี้ยวทุกท่อด้วย
ด. ท่อทุกชนิดทีว่ ำงอยู่ฝงั ดิน ต้องวำงอยู่บนทีอ่ ดั แน่นตลอดแนวควำมยำวของท่อ และเมือ่ กลบดินแล้วต้อง อัดดินให้
แน่น โดยกำรบดอัดดินเป็ นชัน้ ๆ ตำมทีร่ ะบุในแบบ
ต. ระหว่ำง Expansion Joints หรือ Expansion Loops ต้องมี Anchor ติดตัง้ ไว้ตำแหน่งของ Expansion Joints
หรือ Loops จะได้กำหนดในภำยหลัง
ถ. ห้ำมใช้ทร่ี องรับท่อชนิดอืน่ ๆ เช่น ลวด เชือก ไม้ โซ่ ซึง่ ไม่ได้ระบุไว้มำใช้รองรับท่อ
ท. ผูต้ ดิ ตัง้ ต้องรับผิดชอบในกำรจัดหำ วำง Concrete Insert และ Anchor Rod และทำงำนเกี่ยวกับโครงสร้ำงอืน่ ๆ ที่
จำเป็ นสำหรับกำรติดตัง้ ทีร่ บั ท่อต่ำง ๆ
ธ. ทีแ่ ขวนท่อและทีร่ องรับท่อจะมีขนำดและรำยละเอียดดังทีร่ ะบุไว้ในแบบ แต่ผูท้ ำกำรติดตัง้ จะต้องรับผิด ชอบในกำร
เพิม่ ขนำดเหล็กแขวนท่อ และควำมหนำของเหล็กเพือ่ ให้เหมำะสมกับนำ้ หนักของท่อในส่วนที่ จำเป็ น
น. ท่อทีต่ ดิ ตัง้ ในแนวดิง่ หรือแนวตัง้ และท่อแนวรำบหรือแนวระดับให้ยดึ แขวนตำมระยะ และขนำดเหล็กที่ ระบุในตำรำง
ต่อไปนี้
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ตำรำงสำหรับกำรยึดแขวนท่อ
ระยะห่ำงระหว่ำงจุดยึดแขวน
(เมตร)

ขนำดท่อ
ลีน /
(Nominal
เหล็กหล่อ
Pipe Size)
มิลลิเมตร (นิ้ว)

15(1/2)
20(3/4)
25(1)
32(1 1/4)
40(1 1/2)
50 (2)
ต่อ
65(2/2)
80(3)
100(4)
125(5)
150(6)
200(8)
250(10)
300(12)

ขนำดของเหล็กเส้น

ท่อเหล็กดำหรือท่อเหล็ก

ท่อพีวซี ี

อำบสังกะสี

ท่อโพลีเอธที
ท่อ

มิลลิเมตร
แนวดิง่

แนวรำบ

แนวดิง่

แนวรำบ แนวดิง่

แนวรำบ

9
9
9
9
9

2.0
2.4
2.4
2.4
3.0
9

2.4
3.0
3.0
3.0
3.6
3.0

0.9
1.0
1.0
1.2
1.3
3.6

1.2
1.2
1.2
1.8
1.8
1.5

ทุก ๆ
ชัน้ ของ
อำคำร
หรือทุก
ช่วงข้อ

12
12
15
15
15
25

3.0
3.6
4.0
4.8
4.8
6.0
25
25

4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.8
6.0
6.0

1.8
2.0
2.4
2.4
2.4
3.0
4.8
4.8

2.4
2.4
2.4
3.0
3.0
3.6
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แผ่นปิ ดพื้น ผนังและเพดำน (Floor, Wall and Ceiling Plate)
ทุก ๆ จุดทีเ่ ดินทะลุผ่ำนผนัง ฝำกัน้ เพดำนและพื้นอำคำรซึง่ ตกแต่งผิวหน้ำแล ้ว ผูร้ บั จ้ำงต้องจัดกำรปิ ดช่องโหว่ทงั้ ทำงเข้ำออกของท่อด้วยแผ่นเหล็กชุบโครเมีย่ ม ซึง่ มีขนำดโตพอทีจ่ ะปิ ดช่องรอบ ๆ ท่อได้อย่ำงมิดชิด แผ่นเหล็ก ชุบโครเมีย่ มทีใ่ ช้
ปิ ดทีเ่ พดำนและผนังต้องยึดด้วยสลักเกลียวแบบเซ็ตสกรู ห้ำมใช้คลิบสปริง

9014

กำรสกัดเจำะและกำรซ่อมแซม (Cutting and Repairing)
กำรติดตัง้ ท่อนำ้ ต้องกระทำด้วยควำมระมัดระวัง ควรจะวำง Sleeve ก่อนเสมอ เพือ่ หลีกเลีย่ งกำรสกัดเจำะส่วนที่ เป็ น
โครงสร้ำงของอำคำร กำรสกัดเจำะส่วนทีเ่ ป็ นโครงสร้ำงของอำคำร จะกระทำได้ต่อเมือ่ ได้รบั กำรอนุมตั จิ ำกผู ้ ควบคุมงำน
โดยเฉพำะเสียก่อนควำมเสียหำยต่ำง ๆ ทีเ่ กิดขึ้นจำกกำรสกัดเจำะนี้ ผูร้ บั จ้ำงต้องซ่อมแซมให้ถกู วิธแี ละเรียบร้อยด้วยช่ำงที่
มีฝีมอื ดีเพือ่ กำรนี้โดยเฉพำะ

9015

ระดับท่อน้ ำ (Invert Elevation)
ผูร้ บั จ้ำงต้องเสนอแบบขยำย กำรจัดระดับท่อนำ้ ต่ำง ๆ ให้ผูค้ วบคุมงำนอนุมตั กิ ่อนจึงจะทำกำรติดตัง้ ได้

9016

กำรต่อท่อน้ ำออกนอกอำคำร (Termination of Water and Drainage Piping)
ปลำยทำงของท่อนำ้ และท่อระบำยนำ้ หำกในแผนผังปรำกฎว่ำมีท่อนำ้ หรือท่อระบำยนำ้ แสดงไว้สำหรับต่อเติม ขยำยออกไป
ในอนำคตแล ้วจะต้องต่อท่อเหล่ำนี้ออกไปให้พน้ จำกตัวอำคำรไม่นอ้ ยกว่ำ 1.50 เมตร แล ้วใช้ปลั ๊กอุด หรือฝำครอบเกลียวปิ ด
ไว้ และหำกจำเป็ นจะต้องกลบดินในระยะนี้เสียก่อน ก็อำจจะทำได้โดยตอกหลักและติดป้ ำย แสดงตำแหน่งปลำยท่อเหล่ำนี้
ไว้

9017

แผ่นปิ ดกันรัว่ (Flashing)
แผ่นปิ ดกันฝนรัว่ รอบ ๆ ท่อระบำยอำกำศทีต่ ดิ ตัง้ ผ่ำนทะลุหลังคำให้ใช้แผ่นตะกัว่ ขนำด 1.8 กิโลกรัม (4 ปอนด์) ปิ ด
โดยรอบท่อระบำยอำกำศ ให้มคี วำมกว้ำงโดยรอบท่อระบำยอำกำศไม่นอ้ ยกว่ำ 200 มิลลิเมตร (8 นิ้ว) และยกขอบตำมท่อ
ขึ้นไปอีกสูงไม่นอ้ ยกว่ำ 150 มิลลิเมตร (6 นิ้ว) ส่วนท่ออำกำศให้ต่อขึ้นไปและทำหมวกกันฝนอีกชัน้ หนึ่ง

9018

วำล์วน้ ำ (Valve)
ก. วำล์วนำ้ ให้ตดิ ตัง้ วำล์วนำ้ ไว้ทท่ี ่อนำ้ ก่อนเข้ำเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ทกุ แห่ง และตำมตำแหน่งทีไ่ ด้ แสดงไว้ในแบบ
โดยกำหนดชนิดของวำล์วไว้ดงั นี้.- Gate Valve, วำล์วตัดตอนนำ้ ให้ใช้ Gate Valve ทุกแห่ง วำล์วขนำด 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) และ เล็กกว่ำให้ใช้วำล์ว
ทองเหลืองหรือบรอนซ์ชนิดเกลียวขนำด 65 มิลลิเมตร (2 1/2 นิ้ว) และใหญ่กว่ำให้ใช้วำล์วเหล็กหล่อหน้ำแปลน
- Globe Valve ในระบบท่อทีต่ อ้ งกำรปรับควำมดันและอัตรำกำรไหลของนำ้ ให้ตดิ ตัง้ Globe Valve ไว้ทกุ แห่ง
และให้ใช้วำล์วทองเหลืองหรือบรอนซ์ชนิดเกลียว
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วำล์วกันนำ้ กลับ (Check Valve) ในระบบท่อทีจ่ ำเป็ นและไม่ตอ้ งให้นำ้ ไหลกลับต้องติดตัง้ วำล์ว กันนำ้ กลับไว้ทกุ
แห่ง สำหรับวำล์วกันกลับของท่อส่งนำ้ ขึ้นถังเก็บนำ้ บนหลังคำให้ใช้ชนิด Silent Check Valve
- ยูเนี่ยนให้ตดิ ตัง้ ยูเนี่ยนไว้ทำงด้ำนใต้นำ้ ของวำล์วทุกตัวและก่อนท่อเข้ำเครื่องสุขภัณฑ์นนั้ ๆ ยก เว้นเครื่อง
สุขภัณฑ์นนั้ มีขอ้ ต่อชนิดทีส่ ำมำรถถอดท่อออกได้งำ่ ยติดมำด้วยแล้ว กำรติดตัง้ ยูเนี่ยน นัน้ ห้ำมติดตัง้ ฝังไว้ใน
กำแพงเพดำนหรือฝำกัน้
ในจุดทีม่ นี ำ้ ไหลได้ และถ้ำกำรไหลกลับของนำ้ จะนำสิง่ สกปรกเข้ำสู่ระบบของท่อนำ้ หรือไม่ก็ตำมจะต้องติดตัง้
Vacuum Breakers ไว้ดว้ ยสำหรับ Flush Valve จะต้องมี Vacuum Breakers เป็ นส่วนประกอบส่วนหนึ่ง
กำรติดตัง้ ตำแหน่งและชนิดของวำล์วนำ้ ให้ปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้.- วำล์วนำ้ จะต้องติดตัง้ ตำมตำแหน่งทีแ่ สดงไว้ในแบบ
- ท่อนำ้ ทีแ่ ยกหรือตรงเข้ำอำคำรทุก ๆ ท่อผูร้ บั จ้ำงต้องจัดหำและติดตัง้ Gate Valve ให้ ณ บริเวณ จุดทีท่ ่อเข้ำ
อำคำรแห่งละตัวทัง้ นี้ไม่ว่ำจะแสดงไว้ในแบบหรือไม่ก็ตำม
- วำล์วทุกตัวต้องติดตัง้ ในตำแหน่งทีส่ ะดวกแก่กำรตรวจหรือถอดเพือ่ ซ่อมหรือเปลีย่ น หรือมิฉะนัน้ ก็ตอ้ งจัดให้มี
ช่องทำงทีจ่ ะจัดกำรถอดเพือ่ ซ่อมหรือเปลีย่ นได้
- กำรติดตัง้ วำล์วทุกตัวต้องเป็ นชนิดทีท่ ำขึ้นเพือ่ ใช้กบั แรงดันตำมทีก่ ำหนดในหัวข้อวำล์วและ อุปกรณ์ประกอบท่อ
นำ้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็ นอย่ำงอืน่
วำล์วและลิ้นต่ำง ๆ ต้องมีแผ่น Laminate Plastic ขนำดกว้ำง 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) พร้อมตัวหนังสือ แสดงชนิด
และหน้ำทีข่ องวำล์วหรือลิ้นนัน้ ด้วยตัวอักษรสีดำ ป้ ำยต้องผูกเข้ำกับวำล์วด้วยตะขอแบบ "S" ทำด้วยทองเหลือง
ท่อนำ้ ทิ้งต้องเดินให้มคี วำมลำดเอียงลงสู่ทำงระบำยนำ้ ทิ้ง ถ้ำมีท่อแยกออกจำกท่อเมนซึง่ ติดตัง้ ไว้ในแนว ดิง่ ก็ให้ต่อ
ท่อแยกนี้เอียงลงสู่ท่อเมน ณ จุดทีม่ รี ะดับตำ่ ทีส่ ุดในระบบท่อนำ้ นี้ ให้ตดิ ตัง้ วำล์วสำหรับเปิ ด ระบำยนำ้ ทิ้งไว้เพือ่ จะได้
ระบำยนำ้ จำกระบบได้หมดสิ้น
ท่อแยกซึง่ แยกจำกท่อเมนนัน้ จะต่อจำกส่วนบนตอนกลำงหรือใต้ทอ้ งของท่อเมนก็ได้โดยใช้ขอ้ ต่อประกอบ ให้
เหมำะสมแล้วแต่กรณี
Air Chambers
ผูร้ บั จ้ำงต้องติดตัง้ Air Chamber ไว้ทป่ี ลำยสุดของท่อแยกทีจ่ ่ำยให้กบั เครื่องสุขภัณฑ์ทงั้ นำ้ ร้อนและนำ้ เย็น, Air
Chamber ต้องมีขนำดไม่เล็กกว่ำท่อทีแ่ ยกไปเข้ำเครื่องสุขภัณฑ์นนั้ ๆ และต้องมีขนำดไม่เล็ก กว่ำ 20 มิลลิเมตร
(3/4 นิ้ว) และยำวไม่นอ้ ยกว่ำ 450 มิลลิเมตร (18 นิ้ว) ทีป่ ลำยของ Air Chamber ให้ใส่ Cap อุดเพือ่ กันลมรัว่ จำก
Chamber

ที่ดกั ผง (Trap)
กำรติดตัง้ ทีด่ กั ผงซึง่ หมำยรวมถึงคอห่ำนและถ้วยสำหรับระบำยนำ้ มีขอ้ กำหนดดังนี้
ก. ทีด่ กั ผงต้องติดตัง้ ใกล้เคียงกับเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ให้มำกทีส่ ุดเท่ำทีจ่ ะทำได้
ข. เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์แต่ละชุดห้ำมมิให้ตดิ เครื่องดักผงมำกกว่ำ 1 แห่ง
ค. ทีด่ กั ผงซึง่ ติดตัง้ อยู่ในตำแหน่งทีเ่ ข้ำถึงได้งำ่ ยนัน้ และติดปลั ๊กหรืออุปกรณ์อน่ื ใดทีว่ ศิ วกรควบคุมงำนเห็น เหมำะสมใน
กำรถอดออกเพือ่ ถ่ำยผงทิ้ง และทำควำมสะอำดภำยในได้สะดวก
ง. ข้อต่อแบบสวมจะนำมำใช้ต่อเข้ำกับทีด่ กั ผงได้ก็เฉพำะเมือ่ ต่อทีด่ กั ผงขึ้นมำเท่ำนัน้
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จ.

Trap Seal ของเครื่องสุขภัณฑ์แต่ละชนิดจะต้องมี Liquid Seal ไม่นอ้ ยกว่ำ 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) และไม่ มำกกว่ำ
100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) นอกจำกในจุดเฉพำะทีต่ อ้ งกำร Seal มำกกว่ำนัน้

9021

ช่องทำควำมสะอำดท่อ (Pipe and Floor Cleanout)
ผูร้ บั จ้ำงจะต้องติดตัง้ ช่องทำควำมสะอำดสำหรับท่อส้วมหรือท่อระบำยนำ้ ตำมจุดต่ำง ๆ และขนำดต่ำง ๆ ดังนี้
ก. มีช่องทำควำมสะอำดทีพ่ ้นื (Floor Cleanout) ทุก ๆ ระยะ 15 เมตรสำหรับท่อส้วมหรือท่อนำ้ ทิ้งในแนว นอนทีม่ ี
ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) หรือเล็กกว่ำและติดตัง้ ทุก ๆ ระยะ 30 เมตร สำหรับท่อส้วมหรือท่อนำ้
ทิ้งในแนวนอนทีม่ ขี นำดใหญ่กว่ำ 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) ขึ้นไป
ข. ในกรณีทท่ี ่อหรือท่อนำ้ ทิ้งเปลีย่ นทิศทำงเกินกว่ำ 45 องศำ
ค. ทีฐ่ ำนของท่อส้วม หรือท่อนำ้ ทิ้งในแนวดิง่ (Base of Stacks)
ง. ในส่วนทีใ่ กล้ส่วนต่อระหว่ำงท่อส้วม ท่อนำ้ ภำยในอำคำร Drain และส่วนทีน่ อกอำคำร Building Sewer
จ. ท่อส้วมหรือท่อนำ้ ทิ้งทีฝ่ งั ดินต้องมีช่องทำควำมสะอำด (Service Cleanout or Yard Cleanout) ต่อขึ้นมำ จนถึง
ระดับดิน
ฉ. ช่องทำควำมสะอำดต้องมีขนำดเท่ำกับท่อส้วมหรือท่อนำ้ ทิ้งสำหรับท่อขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว)
และตำ่ กว่ำ สำหรับท่อขนำดใหญ่กว่ำ 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) ขึ้นไปช่องทำควำม สะอำดจะต้องมีขนำดไม่เล็กกว่ำ 100
มิลลิเมตร (4 นิ้ว)

9022

ช่องระบำยน้ ำ (Drain)
ก. Floor Drain
- ตัวเรือนของช่องระบำยนำ้ จำกพื้น (Floor Drain) ทำด้วยเหล็กหล่อ (Cast-Iron) มี Trap กัน กลิน่ ในตัว ฝำช่อง
ระบำยนำ้ จำกพื้นเป็ นฝำกลมขนำด 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) ถึง 150 มิลลิเมตร (6 นิ้ว) หรือตำมทีร่ ะบุไว้ในแบบ
ฝำช่องระบำยนำ้ ทำด้วยทองเหลืองชุบโครเมีย่ ม สำมำรถเปิ ดทำควำมสะอำดได้งำ่ ย ส่วนภำยในมีตะแกรงดักผง
(Cast-Brass Strainer) ประกอบอยู่ดว้ ย
- กำรต่อท่อจำก Floor Drain ให้ใช้ท่อ Galvanized หรือท่อพีวซี ี ตำมแต่จะระบุไว้ในแบบ ถ้ำหำก Floor Drain
ไม่มี Trap กันกลิน่ ประกอบติดมำด้วย จะต้องติดตัง้ Trap เพิม่ ในส่วนนี้ และจะต้อง ป้ องกันกลิน่ ได้อย่ำง
สมบูรณ์
ข. Area Drain
ถ้ำมิได้กำหนดไว้เป็ นอย่ำงอืน่ ตัวเรือนและฝำช่องระบำยนำ้ ให้ทำด้วยเหล็กหล่อขนำดของ Area Drain ถ้ำมิได้
กำหนดไว้ ก็ให้มขี นำดเท่ำกับขนำดของท่อแยกทีต่ ่อออกมำรับหัว Area Drain นัน้ ๆ
ค. Roof Drain
Roof Drain ทำด้วยเหล็กหล่อ ออกแบบสำหรับใช้งำนหนัก โดยรอบตัวเรือนจะต้องมีปีกสำหรับฝังในพื้น คอนกรีต
บนหลังคำเพือ่ ป้ องกันฝนรัว่ ผ่ำนพื้นทีต่ ดิ ตัง้ Roof Drain ได้ช่องเปิ ดรับนำ้ ฝนจะต้องออกแบบเป็ นตะแกรงนู นสูงขึ้น
เพือ่ ให้ได้พ้นื ทีช่ ่องเปิ ดเมือ่ รวมกันแล้วไม่นอ้ ยกว่ำ 2 เท่ำของขนำดท่อนำ้ ฝน ขนำดข้อต่อของ Roof Drain จะต้อง
เท่ำกับขนำดท่อนำ้ ฝนและต่อแบบเกลียว
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บ่อดักไขมัน (Grease Trap)
ผูร้ บั จ้ำงต้องจัดหำและติดตัง้ บ่อดักไขมันตำมขนำดและรูปร่ำงทีแ่ สดงไว้ในแบบ บ่อดักไขมันสร้ำงด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก
แบ่งออกเป็ นช่อง ๆ ตำมทีแ่ สดงไว้ในแบบ และช่องเหล่ำนัน้ มีฝำปิ ดมิดชิดทำด้วย Check-Plate

9024

กำรติดตัง้ ท่อโสโครกและท่อระบำย (Soil, Waste and Drain Piping)
ก. ท่อใต้ดนิ ท่อโสโครก ท่อระบำยและข้อต่อต่ำง ๆ ทีฝ่ งั ใต้ดนิ ให้ใช้วธิ กี ำรและวัสดุตำมทีก่ ำหนดไว้ในหมวด วัสดุท่อ
และข้อต่อ กำรติดตัง้ ให้ปฏิบตั ดิ งั ต่อไปนี้.- ก้นร่องต้องกระทุง้ ดินให้แน่นโดยตลอด ถ้ำดินเดิมไม่ดตี อ้ งขูดออกให้หมด แล้วนำวัสดุอน่ื ซึง่ ได้ รับควำม
เห็นชอบจำกผูค้ วบคุมงำนมำใส่แทน แล้วกระทุง้ ให้แน่น
- แนวต่อต้องตรงไม่คดไปมำควำมลำดต้องถูกต้องตำมแบบ
- รอยต่อทุกรอยต่อต้องแน่นสนิทนำ้ ซึมไม่ได้ เมือ่ หยุดพักงำนต้องปิ ดปำกท่อ เพือ่ ป้ องกันมิให้ นำ้ ทรำย ดิน เข้ำไป
ในท่อ
- ท่อลอดถนน ท่อลอดถนนต้องเทหุม้ ด้วยคอนกรีตหยำบ หนำไม่นอ้ ยกว่ำ 10 เซ็นติเมตร และดิน ทีอ่ ยู่ใต้และ
เหนือท่อส่วนนี้จะต้องกระทุง้ ให้แน่นเป็ นชัน้ ๆ ไป
ข. ท่อเหนือพื้นดินสำหรับท่อระบำย ท่อโสโครกให้ใช้ท่อ และอุปกรณ์ตำมข้อกำหนด กำรใช้ขอ้ ต่อและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ให้
เป็ นไปตำมทีผ่ ูผ้ ลิตท่อแต่ละชนิดแนะนำกำรหักมุมให้ใช้ขอ้ โค้งเสมอ
ค. ท่อโสโครกและท่อระบำยขนำดทีเ่ ล็กกว่ำ 75 มิลลิเมตร (3 นิ้ว) ลงมำ ต้องติดตัง้ ให้มคี วำมลำดเอียงลงไป สู่ปลำยท่อ
10 มิลลิเมตรต่อเมตร เว้นไว้แต่จะแสดงไว้ในแบบเป็ นอย่ำงอืน่ สำหรับขนำด 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) หรือใหญ่กว่ำ
จะต้องมีควำมลำดเอียงไม่นอ้ ยกว่ำ 10 มิลลิเมตรต่อเมตร
ง. กำรประกอบท่อให้กระทำตำมข้อกำหนดดังนี้.- กำรลดขนำดของท่อให้ใช้ขอ้ ลดด้วยขนำดและแบบทีเ่ หมำะสม
- กำรหักเลี้ยวให้ใช้ขอ้ ต่อรูปตัว Y ประกอบกับข้อโค้ง เพือ่ ให้ได้แนวตำมควำมต้องกำรเว้นไว้แต่
▪ กำรหักเลี้ยวอำจใช้สำมตำก็ได้
▪ ในกรณีทน่ี ำ้ โสโครกไหลจำกแนวรำบลงสู่แนวดิง่ จะใช้ขอ้ โค้งสัน้ 90 องศำก็ได้หรือ
▪ กำรหักเลี้ยวของท่อส่งนำ้ โสโครกจำกหม้อส้วม จะใช้ขอ้ โค้งสัน้ 90 องศำก็ได้

9025

กำรติดตัง้ ท่อระบำยอำกำศ (Vent Line)
กำรจัดระบบท่อระบำยอำกำศให้อำศัยหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้.ก. ท่อระบำยอำกำศจำกท่อโสโครกนัน้ ต้องต่อท่อให้ออกสู่ภำยนอกอำคำรเสมอเว้นไว้แต่จะปรำกฎในแบบ เป็ นอย่ำงอืน่
ข. หำกกระทำได้ถำ้ มีท่อระบำยอำกำศจำกท่อโสโครกมำกกว่ำท่อเดียว ให้ต่อท่อเหล่ำนัน้ รวมเป็ นท่อเดียวกันเสียแล้วต่อ
ท่อให้สูงพ้นระดับหลังคำอำคำร
ค. ท่อระบำยอำกำศทีต่ ดิ ตัง้ แนวดิง่ เหนือเครื่องสุขภัณฑ์ทงั้ หลำยอำจต่อรวมเข้ำเป็ นท่อเดียวกันได้
ง. ท่อรับนำ้ โสโครกซึง่ รับจำกเครื่องสุขภัณฑ์ตงั้ แต่ 2 เครื่องขึ้นไปจะต้องต่อท่อระบำยอำกำศออกทำงปลำย ข้ำงหนึ่งของ
ท่อเว้นไว้แต่จะปรำกฎว่ำเครื่องสุขภัณฑ์แต่ละเครื่องมีท่อระบำยอำกำศของตนเองแล ้ว
จ. กำรต่อท่ออำกำศเข้ำกับท่อระบำยทีว่ ำงตำมแนวนอนนัน้ ให้ต่อทีด่ ำ้ นบนของท่อระบำยอำกำศ
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ฉ. ปลำยล่ำงของท่ออำกำศนัน้ ให้ต่อในลักษณะทีว่ ่ำหำกเกิดสนิมหรือครำบเกำะติดข้ำงในท่อแล้ว จะถูกนำ้ ชะ ให้ไหล
ออกไปทำงท่อระบำยได้
ช. ในกรณีทท่ี ่อระบำยอำกำศจำเป็ นต้องทะลุหลังคำ จะต้องติดตัง้ ให้ปลำยท่อบนอยู่สูงกว่ำหลังคำขึ้นไปเป็ น ระยะไม่นอ้ ย
กว่ำ 300 มิลลิเมตร (12 นิ้ว) และต้องมีแผ่นกัน้ หลังคำรัว่ ตำมควำมเห็นชอบของวิศวกร
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กำรติดตัง้ ท่อน้ ำประปำ (Water Pipe)
ก. ควำมลำดเอียง (Slope)
- กำรติดตัง้ ท่อนำ้ ทุกชนิดจะต้องติดตัง้ ให้มคี วำมลำดเอียงไปในทิศทำงทีส่ ำมำรถระบำยนำ้ ออกจำกระบบได้จนหมด
- ท่อแยกทีต่ ่อออกจำกท่อแนวตัง้ (Vertical Riser) จะต้องสำมำรถปล่อยนำ้ ระบำยย้อนกลับลงสู่ท่อแนวตัง้ ได้
และทีจ่ ดุ ตำ่ สุดของระบบท่อจะต้องติดตัง้ วำล์วระบำยนำ้ ทิ้ง (Drain Valve) ไว้สำหรับระบำยนำ้ ออก จำกระบบได้
จนหมดสิ้น
ข. ท่อแยก (Take-Off)
กำรต่อท่อแยกออกจำกท่อเมนทีม่ คี วำมดัน สำมำรถต่อท่อแยกออกจำกด้ำนบนด้ำนล่ำงหรือด้ำนข้ำงได้ โดยใช้ขอ้ ต่อที่
เหมำะสม เช่น สำมทำง สีท่ ำง แล ้วแต่กรณีให้เป็ นไปตำมแบบ
ค. ข้อต่อยูเนี่ยน (Union)
กำรติดตัง้ ข้อต่อแบบยูเนี่ยน ไม่ควรติดตัง้ ฝังในกำแพง ผนังฝำกัน้ หรือมีสง่ิ ห่อหุม้ ใด ๆ ทัง้ สิ้น
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หมวดที่ 10 กำรอุดช่องเดินท่อ ช่องเจำะ ด้วยวัสดุป้องกันไฟและควันลำม (Fire Barrier System)
10001 ควำมต้องกำรทัว่ ไป
เพือ่ ป้ องกันอันตรำยทีจ่ ะเกิดขึ้นแก่บคุ คลทีอ่ ยู่ภำยในอำคำร อันเนื่องมำจำกกำรเกิดเพลิงลุกลำมจำกบริเวณหนึ่งไป ยัง
บริเวณหนึ่ง โดยอำศัยช่องและทำงเดินท่อหรือช่องเจำะ จึงกำหนดให้ใช้วสั ดุป้องกันไฟและควันลำมตำมกำหนด ใน NEC
Article 300-21 และ ASTM หรือ BS 476 หรือ UL1479

10002 คุณสมบัตขิ องวัสดุ
ก. อุปกรณ์หรือวัสดุซง่ึ ใช้ป้องกันไฟและควันลำม ต้องเป็ นอุปกรณ์หรือวัสดุท่ี UL หรือ FM รับรองตำมมำตรฐำน
UL1479 หรือ ASTM E 814
ข. อุปกรณ์หรือวัสดุดงั กล่ำว ต้องป้ องกันไฟได้อย่ำงน้อย 3 ชัว่ โมง
ค. อุปกรณ์หรือวัสดุดงั กล่ำวต้องไม่เป็ นพิษขณะติดตัง้ หรือขณะเกิดเพลิงไหม้
ง. สำมำรถถอดออกได้งำ่ ยในกรณีทม่ี กี ำรเปลีย่ นแปลงแก้ไข
จ. ทนต่อกำรสันสะเทื
่ อนได้ดี
ฉ. ติดตัง้ ง่ำย
ช. อุปกรณ์หรือวัสดุป้องกันไฟและควันลำม ต้องมีควำมแข็งแรงไม่ว่ำก่อนหรือหลังเพลิงไหม้
ซ. อุปกรณ์หรือวัสดุทจ่ี ะนำมำใช้ ต้องได้รบั อนุมตั จิ ำกผูค้ วบคุมงำน

10003 กำรติดตัง้
ก. ให้ตดิ ตัง้ อุปกรณ์หรือวัสดุป้องกันไฟและควันลำมตำมตำแหน่งต่ำง ๆ ดังต่อไปนี้.- ช่องเปิ ดทุกช่องไม่ว่ำจะอยู่ทใ่ี ดของผนัง พื้น หรือคำน และชำฟท์ท่อต่ำง ๆ ซึง่ ได้เตรียมไว้ สำหรับกำรใช้งำน
ติดตัง้ ระบบท่อ หลังจำกทีไ่ ด้ตดิ ตัง้ ท่อไปแล้ว และมีช่องว่ำงเหลืออยู่ระหว่ำงท่อกับแผ่นปิ ดช่องท่อ
- ช่องเปิ ดหรือช่องลอด (block out or Sleeve) ทีเ่ ตรียมกำรไว้สำหรับติดตัง้ ระบบท่อในอนำคต
- ช่องเปิ ดหรือช่องลอด (lockout or Sleeve) ทีใ่ ช้สำยไฟฟ้ ำหรือท่อร้อยสำยไฟฟ้ ำทีม่ ชี ่องว่ำงอยู่ แม้เพียงช่อง
เล็กน้อยก็ตำม
- หลังจำกกำรติดตัง้ ท่อแนวดิง่ ทัง้ หมดในช่องท่อ (Pipe Shafts) ตำมแบบทีก่ ำหนดไว้ ให้ผูร้ บั จ้ำงทำกำรปิ ดพื้นใน
บริเวณช่องท่อทีร่ ะดับพื้นทุกชัน้ และทุกช่องท่อด้วยวัสดุป้องกันไฟและควันลำม รำยละเอียดของงำนโครงสร้ำง
ส่วนนี้ จะต้องสัมพันธ์กบั งำนโครงสร้ำงทีอ่ ยู่ขำ้ งเคียงเช่น คำนเป็ นต้น และจะต้องได้รบั อนุมตั จิ ำกผูอ้ อกแบบ
หรือผูค้ วบคุมงำนก่อนกำรติดตัง้ ท่อแนวดิง่ ทีร่ ะดับพื้นจะต้องหุม้ ด้วย Sleeves
- กำรอุดช่องเดินท่อ ช่องเจำะด้วยวัสดุป้องกันไฟ และควันลำม (Fire Barrier System) เพือ่ ป้ องกันอันตรำยทีจ่ ะ
เกิดขึ้นแก่บคุ คลทีอ่ ยู่ภำยในอำคำร อันเนื่องมำจำกกำรเกิดเพลิงลุกลำมจำกบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่ง โดย
อำศัยช่องและทำงเดินท่อหรือช่องเจำะ จึงกำหนดให้ใช้วสั ดุป้องกันไฟและควันลำม โดยมีคุณสมบัตขิ องวัสดุ ดังนี้
คือ ต้องเป็ นอุปกรณ์หรือวัสดุทไ่ี ด้มำตรฐำน BS 476 Part 2000 และ ISO 834 หรือ UL Listed หรือ FM
approved รับรอง สำมำรถป้ องกันไฟและควันลำมได้อย่ำงน้อย 3 ชัว่ โมง ไม่มไี อระเหยทีเ่ ป็ นอันตรำยต่อสุขภำพ
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ทัง้ ในขณะปกติและขณะเกิดเพลิงไหม้ สำมำรถขยำยตัวได้อย่ำงรวดเร็วเมือ่ รับควำมร้อนสูง เกำะยึดได้ดกี บั
คอนกรีต, โลหะ, ไม้, พลำสติก ทนต่อกำรสันสะเทื
่ อนได้ดี ติดตัง้ ง่ำย มีควำมแข็งแรงไม่ว่ำก่อนหรือหลังเพลิง
ไหม้ และให้ตดิ ตัง้ อุปกรณ์หรือวัสดุป้องกันไฟและควันลำมตำมตำแหน่งต่ำง ๆ ทีม่ ที ่อ PVC, PE, PB, PP ทะลุ
ผ่ำนเป็ นชนิด PIPE COLLARS หรือ PIPE WRAPS และติดตัง้ ระบบป้ องกันไฟลำมเพือ่ อุดรูช่องเปิ ดไว้สำหรับ
ท่อในอนำคตเป็ นชนิด Mortar หรือ Fire Rated Mastic's รวมถึง ช่องเปิ ดทุกช่องไม่ว่ำจะอยู่ทใ่ี ดของผนัง พื้น
หรือคำน และ Shaft ท่อต่ำง ๆ ซึง่ ได้เตรียมไว้สำหรับกำรใช้งำนติดตัง้ ระบบท่อ หลังจำกทีไ่ ด้ตดิ ตัง้ ท่อไปแล้ว
และมีช่องว่ำงเหลืออยู่ระหว่ำงท่อกับแผ่นปิ ดช่องท่อ ช่องเปิ ดหรือช่องลอด (Block out or Sleeve) ทีเ่ ตรียมกำร
ไว้สำหรับติดตัง้ ระบบท่อในอนำคตหรือทีใ่ ช้สำยไฟฟ้ ำหรือท่อร้อยสำยไฟฟ้ ำทีม่ ชี ่ำงว่ำงอยู่แม้เพียงช่องเล็กน้อยก็
ตำม ภำยในท่อทีว่ ำงทะลุพ้นื คอนกรีต ผนังคอนกรีต ซึง่ เป็ นผนังทนไฟเพือ่ ป้ องกันไฟและควันลำมท่อ ซึง่ อุปกรณ์
หรือวัสดุทจ่ี ะนำมำใช้และกรรมวิธกี ำรติดตัง้ ผูร้ บั จ้ำงต้องเสนอขออนุมตั จิ ำกผูอ้ อกแบบ หรือผูค้ วบคุมงำนก่อน
ข. กรรมวิธกี ำรติดตัง้ ผูร้ บั จ้ำงต้องเสนอขออนุมตั จิ ำกผูค้ วบคุมงำนก่อน

หมวดที่ 11 กำรทำสีป้องกันกำรผุกร่อนและรหัสสี (Painting and Color Code)
11001 ควำมต้องกำรทัว่ ไป
ก. ในผิวงำนโลหะทุกชนิดก่อนนำเข้ำไปติดตัง้ ในหน่วยงำนต้องผ่ำนกรรมวิธกี ำรป้ องกันกำรผุกร่อน และ/ หรือกำรทำสี
ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อกำหนดนี้ทกุ ประกำร วิธกี ำรทำสีตอ้ งปฏิบตั ติ ำมข้อแนะนำของบริษทั ผูผ้ ลิตสี โดยเคร่งครัด
เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือวัสดุใด ๆ ทีไ่ ด้ผ่ำนกำรป้ องกันกำรผุกร่อน และทำสีจำกโรงงำนผูผ้ ลิตมำแล ้ว หำกตรวจ
พบว่ำมีรอยถลอก ขูด ขีด รอยครำบสนิมจับและอืน่ ๆ ผูร้ บั จ้ำงต้องทำกำรซ่อมแซมขัดถู และทำสีให้เรียบร้อย โดย
ได้รบั ควำมเห็นชอบจำกผูค้ วบคุมงำน
ข. ในระหว่ำงกำรทำสีใด ๆ ก็ตำม ผูร้ บั จ้ำงต้องหำวิธปี ้ องกันมิให้สหี ยดลงบนพื้น ผนัง และอุปกรณ์ใกล้เคียง อืน่ ๆ หำก
เกิดกำรหยดเปื้ อน ต้องทำควำมสะอำดทันที ผลเสียหำยใด ๆ ทีเ่ กิดขึ้น ต้องอยู่ในควำมรับผิด ชอบของผูร้ บั จ้ำงทัง้ สิ้น
ในกำรทำสีท่อและทีแ่ ขวนท่อจะต้องทำสีโดยใช้สแี ละชนิดของสีตำมรหัสสีและ สัญลักษณ์สี

11002 กำรเตรียมและกำรทำควำมสะอำดพื้นผิวก่อนทำสี
ก. พื้นผิวโลหะทีเ่ ป็ นเหล็ก หรือโลหะทีม่ สี ่วนผสมของเหล็ก
- ให้ใช้เครื่องขัดสนิมตำมรอยต่อเชื่อม และตำหนิต่ำง ๆ จำกนัน้ ใช้แปรงลวดหรือกระดำษทรำยขัดผิวงำนให้เรียบ
และปรำศจำกสนิมหรืออำจใช้วธิ พี ่นทรำยเพือ่ กำจัดครำบสนิมและเศษวัตถุแปลกปลอมออกจำกนัน้ จึงทำควำม
สะอำดผิวงำนไม่ให้มคี รำบไขมันหรือนำ้ มันเคลือบผิวหลงเหลืออยู่ โดยใช้นำ้ มันประเภทระเหยไว (Volatile
Solvent) เช่น ทินเนอร์ หรือนำ้ มันก๊ำดเช็ดถูหลำย ๆ ครัง้ แล้วใช้นำ้ สะอำดล้ำงอีกครัง้ หนึ่งจนผิวงำนสะอำด
พร้อมกับเช็ดหรือเป่ ำลมให้แห้งสนิทจึงทำสีรองพื้นตำมคำแนะนำของผูผ้ ลิตสีโดยเคร่งครัด
- ในกรณีทผ่ี วิ งำนนัน้ เคยถูกทำสีมำก่อน ต้องขูดสีเดิมออกก่อน จึงเริ่มทำตำมกรรมวิธดี งั กล่ำวข้ำงต้น
ข. พื้นผิวโลหะทีไ่ ม่มสี ่วนผสมของเหล็ก
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ให้ทำควำมสะอำดโดยใช้กระดำษทรำย แล้วเช็ดด้วยนำ้ มันสน ห้ำมใช้เครื่องขัดหรือแปรงลวดโดยเด็ดขำด แล้วจึงทำสี
รองพื้น
ค. พื้นผิวสังกะสีและเหล็กทีเ่ คลือบสังกะสี
ให้ใช้นำ้ ยำเช็ดถูเพือ่ ขจัดครำบไขมันและฝุ่นออกก่อนทำสีรองพื้น
ง. พื้นผิวทองแดง ตะกัว่ พลำสติก ทองเหลือง
ให้ขดั ด้วยกระดำษทรำยก่อนแล้วใช้นำ้ ยำเช็ดถูกำจัดฝุ่นก่อนทำสีรองพื้น

11003 กำรทำหรือพ่นสี
ก. ในกำรทำสีแต่ละขัน้ ต้องให้สที ท่ี ำไปแล้วแห้งสนิทก่อน จึงให้ทำสีขนั้ ต่อ ๆ ไปได้
ข. สีทใ่ี ช้ทำ ประกอบด้วยสี 2 ส่วนคือ
- สีรองพื้นใช้สำหรับป้ องกันสนิม และ/หรือ เพือ่ ให้ยดึ เกำะระหว่ำงสีทบั หน้ำกับผิวงำน
- สีทบั หน้ำใช้สำหรับเป็ นสีเคลือบขัน้ สุดท้ำย เพือ่ ใช้เป็ นกำรแสดงรหัสของระบบต่ำง ๆ ชนิดสีทใ่ี ช้ ขึ้นอยู่กบั สภำวะ
แวดล ้อม
ค. ประเภทหรือชนิดของสีทใ่ี ช้ ให้เป็ นไปตำมระบุในตำรำงข้อ 11004
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11004 ตำรำงกำรใช้ประเภทสีตำมชนิ ดของวัสดุในสภำวะแวดล้อม
ชนิ ดของผิววัสดุ

บริเวณทัวไป
่

บริเวณที่มีควำมชื้นสูง,
บริเวณที่มีกำรผุกร่อนสูง

- Black Steel Pipe
- Black Steel Hanger &
Support
- Black Steel Sheet
- Switchboard, PanelBoard ซึง่ ทำจำก Black
Steel Sheet

ชัน้ ที่ 1 Red Lead Primer
ชัน้ ที่ 2 Red Lead Primer
ชัน้ ที่ 3 สีทบั หน้ำ Alkyd
ชัน้ ที่ 4 สีทบั หน้ำ Alkyd

ชัน้ ที่ 1 Epoxy Red Lead Primer
ชัน้ ที่ 2 Epoxy Red Lead Primer
ชัน้ ที่ 3 สีทบั หน้ำ Epoxy
ชัน้ ที่ 4 สีทบั หน้ำ Epoxy

- Galvanized Steel Pipe
- Galvanized Steel
Hanger & Support
- Galvanized Steel Sheet

ชัน้ ที่ 1 Wash Primer
ชัน้ ที่ 2 Zinc Chromate Primer
ชัน้ ที่ 3 สีทบั หน้ำ Alkyd
ชัน้ ที่ 4 สีทบั หน้ำ Alkyd

ชัน้ ที่ 1 Wash Primer
ชัน้ ที่ 2 Epoxy Red Lead Primer
ชัน้ ที่ 3 สีทบั หน้ำ Epoxy
ชัน้ ที่ 4 สีทบั หน้ำ Epoxy

ชัน้ ที่ 1 Wash Primer
ชัน้ ที่ 2 สีทบั หน้ำ Chlorinated Rubber
ชัน้ ที่ 3 สีทบั หน้ำ Chlorinated Rubber
ชัน้ ที่ 1 Coal Tar Epoxy
ชัน้ ที่ 2 Coal Tar Epoxy
ชัน้ ที่ 1 Wash Primer
ชัน้ ที่ 2 สีทบั หน้ำ Alkyd
ชัน้ ที่ 3 สีทบั หน้ำ Alkyd

ชัน้ ที่ 1 Wash Primer
ชัน้ ที่ 2 สีทบั หน้ำ Chlorinated Rubber
ชัน้ ที่ 3 สีทบั หน้ำ Chlorinated Rubber
ชัน้ ที่ 1 Coal Tar Epoxy
ชัน้ ที่ 2 Coal Tar Epoxy
ชัน้ ที่ 1 Wash Primer
ชัน้ ที่ 2 สีทบั หน้ำ Epoxy
ชัน้ ที่ 3 สีทบั หน้ำ Epoxy

ในกรณีทไ่ี ม่ได้ระบุรหัสสี ให้ใช้
สีทบั หน้ำเป็ นสีอลูมเิ นียม
- PVC Pipe
- Plastic Pipe
- Cast Iron Pipe รวมถึงท่อ
ใต้ดนิ ด้วย
- Stainless Steel Pipe
- Stainless Steel Sheet
- Aluminium Steel Pipe
- Aluminium Steel Sheet
- Light Alloy
- Lead
- Conduit Clamp

หมำยเหตุ:-

SITE83 Co., Ltd.

ในกรณีทม่ี กี ำรซ่อมสีเนื่องจำกกำรเชื่อม กำรตัดกำรเจำะ กำรขัดหรือกำรทำเกลียว ให้ใช้สรี องพื้นจำพวก Zinc
Rich Primer ก่อนลงสีทบั หน้ำ
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11005 รหัสสีและสีสญั ลักษณ์
ก. กำรทำสีทบั หน้ำแสดงรหัสสีให้ทำดังนี้
- ในบริเวณห้องเครื่องสูบนำ้ , ห้องเครื่องอุปกรณ์บำบัดนำ้ เสียให้ทำทัง้ เส้น
- ในบริเวณทีเ่ ดินลอยปรำกฎให้เห็นอันได้แก่ เพดำนชัน้ จอดรถ, แนบข้ำงอำคำรเป็ นต้น ให้ทำ ตลอดทัง้ เส้น โดยจะ
ทำตำมรหัสสี หรือทำสีให้กลมกลืนกับสีอำคำร แล ้วมีเพียงตัวอักษรแสดง ชนิดของท่อกำกับขึ้นกับควำมเห็นของผู ้
ควบคุมงำน
ข. บริเวณช่อง Shaft ให้ทำเป็ นแถบ โดยทำใกล้บริเวณทีเ่ ป็ นช่องเปิ ดบริกำรท่อทีเ่ ดินอยู่ในฝ้ ำและอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ปรำกฏให้
เห็นให้ทำเป็ นแถบ
ค. ในระบบไฟฟ้ ำ ให้แสดงรหัสสีเฉพำะตรงที่ Clamp ของท่อร้อยสำยและกล่องต่อสำยเท่ำนัน้ 5.3 ขนำด แถบรหัสสีและ
ตัวอักษร กำหนดดังนี้
ขนำดท่อ
(Dia.)
20 มม (3/4”) - 32 มม (1 1/4”)
40 มม (1 1/2”) - 50 มม (2”)
65 มม (2 1/2”) - 150 มม (6”)
1/4”)
200 มม (8”) - 250 มม (10”)
1/2”)
300 มม (12”) - มำกกว่ำ
1/2”)

ควำมกว้ำงของแถบ
รหัสสี

ขนำดตัวอักษร

200 มม (8”)
200 มม (8”)
300 มม (12”)

15 มม (1/2”)
20 มม (3/4”)
32 มม (1

300 มม (12”)

65 มม (2

500 มม (20”)

90 มม (3

ง. ระยะของแถบรหัสสี อักษรสัญลักษณ์ และสัญลักษณ์ลูกศรแสดงทิศทำง กำหนดเป็ นดังนี้.- ทุก ๆ ระยะ ไม่เกิน 6 เมตร (20 ฟุต) ของท่อในแนวตรง
- ใกล้ตำแหน่งวำล์วทุกตัว
- เมือ่ มีกำรเปลีย่ นทิศทำง และ/หรือมีท่อแยก
- เมือ่ ท่อผ่ำนกำแพงหรือทะลุพ้นื
- บริเวณช่องเปิ ดบริกำร
จ. กำหนดสีของรหัส และสัญลักษณ์ต่ำง ๆ ตำมตำรำงข้อ 11006
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11006 ตำรำงแสดงรหัสสีและสีสญั ลักษณ์
ลำดับที่

รำยละเอียด

ตัวอักษร

รหัสสี

สีสญั ลักษณ์

1.

Cold Water Supply

CWS

เขียว

ขำว

2.

Cold Water Supply to Water Storage

CWT

เขียว

ขำว

3.

Soft Water

SFW

เขียว

ขำว

4.

Rainwater

RL

เขียว
อ่อน

ขำว

5.

Waste

W

นำ้ ตำล

ขำว

6.

Soil

S

ดำ

ขำว

7.

Vent

V

เหลือง

ดำ

8.

Kitchen Waste

SK

ม่วง

ขำว

9.

Sewer Pipe (Form Sewage Pump)

SW

เทำ

ดำ

10.

ท่อ-รำง สำยไฟฟ้ ำกำลังปกติ

N

แดง

ดำ

11.

ท่อ-รำง สำยไฟฟ้ ำฉุกเฉิน

E

เหลือง

แดง

SITE83 Co., Ltd.
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ลำดับที่

รำยละเอียด

ตัวอักษร

รหัสสี

สีสญั ลักษณ์

12.

ท่อ-รำง สำยไฟฟ้ ำควบคุมระบบสุขำภิบำล

SAN

ฟ้ ำ

ดำ

13.

อุปกรณ์ยดึ จับท่อร้อยสำยไฟฟ้ ำและสำยสัญญำณ
& ท่อนำ้

-

เทำเข้ม

-

14.

Distribution Board & Motor Control
Board ระบบไฟฟ้ ำปกติ

-

งำช้ำง

ดำ

15.

Distribution Board & Motor Control
Board ระบบไฟฟ้ ำ ฉุกเฉิน

-

งำช้ำง

แดง

SITE83 Co., Ltd.
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หมวดที่ 12 ข้อกำหนดภำยหลังกำรติดตัง้ (Test and Sterilizations)
12001 กำรทำสีและรหัสป้ ำยชื่อ
ผูร้ บั จ้ำงต้องเป็ นผูจ้ ดั หำแรงงำน วัสดุและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ทีจ่ ำเป็ นสำหรับกำรทำสีทไ่ี ด้ระบุไว้ในรำยละเอียดทีก่ ล่ำวถึงต่อไปนี้
ก. กำรทำสีตอ้ งทำตำมคำแนะนำของผูผ้ ลิตโดยเคร่งครัด
ข. สีทกุ ชนิดทีใ่ ช้ตอ้ งได้รบั อนุมตั จิ ำกผูค้ วบคุมงำนก่อน จึงนำมำใช้ในโครงกำรได้
ค. จุดประสงค์ของรำยละเอียดนี้เกี่ยวกับกำรทำสีท่อนำ้ ท่อลม โครงเหล็ก เครื่องและอุปกรณ์เหล็กแขวนยึด ต่ำง ๆ
รวมถึงงำนทำสีอน่ื ๆ ตำมทีไ่ ด้ระบุไว้ในข้อกำหนด
ง. รำยกำรบำงอย่ำง ซึง่ เป็ นส่วนประกอบของอุปกรณ์ซง่ึ ต้องกำรทำสีแต่ไม่ได้ระบุไว้ไม่ได้หมำยควำมว่ำจะ พ้นควำม
รับผิดชอบของผูร้ บั จ้ำงทีต่ อ้ งทำสีส่วนประกอบนัน้ ด้วย
จ. ก่อนทำสี ต้องทำควำมสะอำดผิวงำนให้เรียบร้อยไม่มสี ง่ิ สกปรกหลงเหลืออยู่
ฉ. ผิวงำนทีเ่ ปรอะเปื้ อนไขมันหรือนำ้ มัน ต้องชำระล้ำงด้วยสำรละลำยและเช็ดออกให้หมด
ช. กำรทำสีรองพื้น (Priming) ต้องทำทับทีหลังจำกทำควำมสะอำดผิวงำนเสร็จเรียบร้อย เพือ่ ป้ องกันกำรเกิด สนิม
ซ. ผูร้ บั จ้ำงต้องหำวิธปี ้ องกันไม่ให้สที ท่ี ำหยดลงพื้น ผนัง และอุปกรณ์ใกล้เคียงอืน่ สีทำทีห่ ยดหรือเปื้ อนต้องรีบเช็ดออก
และทำควำมสะอำดโดยทันที
ฌ. ตัวอักษร ลูกศรแสดงทิศทำงกำรไหลและแถบสี ต้องติดเป็ นช่วง ๆ ไม่เกินช่วงละ 6 เมตร และอยู่ในตำแหน่งทีเ่ ห็นได้
ชัดเจนและใกล้ช่องเปิ ดบริกำรบนฝ้ ำเพดำนหรือผนัง
ญ. รหัสป้ ำยชื่อ (Tag No.)
ผูร้ บั จ้ำงต้องจัดทำรหัสป้ ำยชื่อ เครื่องและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ตำมรำยกำรเครื่อง และอุปกรณ์ทแ่ี สดงในแบบ อำจใช้วธิ ี
เขียน พ่นสีหรือทำเป็ นแผ่น Laminate Plastic ตำมคำแนะนำของผูค้ วบคุมงำน ส่วนทีแ่ ผงไฟฟ้ ำทำด้วย Laminate
Plastic ขนำดตัวอักษรและป้ ำยชื่อให้พจิ ำรณำตำมควำมเหมำะสม และควำมเห็นชอบของผูค้ วบคุมงำน
ฎ. ป้ ำยประจำเครื่อง (Nameplate)
อุปกรณ์ทม่ี ปี ้ ำยชื่อติดประกอบมำจำกโรงงำนผูผ้ ลิต จะต้องลงรำยละเอียดต่ำง ๆ เช่น ชื่อผูผ้ ลิต รุ่น หมำย เลขและ
Electrical Characteristic เป็ นต้น

12002 กำรทดสอบ ตรวจสอบ และทำควำมสะอำด
ก. กำรตรวจและทดสอบระบบท่อทัง้ หมด มีท่อโสโครก ท่อระบำยนำ้ ท่อระบำยอำกำศ และท่อนำ้ ต้องได้รบั กำร
ตรวจสอบและทดสอบคุณภำพและฝี มอื กำรติดตัง้ ตำมวิธดี งั จะได้กล่ำวต่อไป ท่อโสโครกหรือท่อระบำยทีฝ่ งั ไว้ใต้ดนิ
นัน้ ต้องทำกำรทดสอบก่อนกลบดิน
ข. กำรทดสอบท่อรัว่ ให้ปฏิบตั ดิ งั นี้
- ใช้ปลั ๊กอุดท่อโสโครก ท่อระบำยนำ้ และท่ออำกำศแล้วเติมนำ้ ให้เข้ำเต็มท่อ จนกระทังระดั
่ บขึ้นถึง จุดสูงสุดของท่อ
ระบำยอำกำศไม่นอ้ ยกว่ำ 3 เมตร
- ทิ้งให้อยู่ในสภำพเช่นนัน้ เป็ นเวลำ 60 นำที แล ้วตรวจระดับนำ้ ถ้ำระดับนำ้ ลดตำ่ ลงมำไม่เกิน 10 เซ็นติเมตร ก็ถอื
ว่ำใช้ได้

SITE83 Co., Ltd.

หน้ า 58

BLOCK H

งำนระบบสุขำภิบำล

- ถ้ำจะทดสอบท่อส่วนใดส่วนหนึ่ง ให้ปฏิบตั เิ ช่นเดียวกันกับทีไ่ ด้กล่ำวมำแล้วเว้นไว้ แต่ว่ำให้ต่อท่อจำกส่วนทีจ่ ะทำ
กำรทดสอบขึ้นตำมแนวดิง่ จำกระดับทีจ่ ะทำกำรทดสอบ 3 เมตร และเติมนำ้ จนถึงระดับสูงสุดของท่อนำ้ เพือ่ ให้
เกิดแรงกดดันจำกนำ้ (อำจใช้สูบนำ้ เพือ่ ให้เกิดแรงดันตำมขนำดก็ได้) แล ้วให้ตรวจระดับดังกล่ำวในข้อ 2 ภำยใต้
หัวข้อกำรทดสอบท่อรัว่
ค. กำรทดสอบด้วยแรงดัน เมือ่ ได้ทำกำรติดตัง้ วำงท่อเสร็จ และก่อนทีจ่ ะต่อท่อเข้ำเครื่องสุขภัณฑ์ทงั้ หมด สำหรับท่อนำ้
ใช้ ให้สูบอัดนำ้ เข้ำในระบบท่อจนได้แรงดัน 10 กิโลกรัมต่อตำรำงเซ็นติเมตร (150 ปอนด์ ต่อตำรำงนิ้ว) หรือ 1.5 เท่ำ
ของแรงดันใช้งำนทีอ่ ำจเกิดขึ้นเป็ นเวลำไม่นอ้ ยกว่ำ 60 นำที แล ้วให้ตรวจรอย รัว่ ท่อช่วงใดทีต่ อ้ งฝังในผนังก่อนงำน
ติดตัง้ ทัง้ หมดจะแล ้วเสร็จ ให้ทดสอบเฉพำะช่วงนัน้ ๆ โดยวิธที ำนอง เดียวกันกับทีก่ ล่ำวแล ้วก่อนทีจ่ ะฝัง
ง. ท่อรัว่ หรือชำรุด บุบสลำย หำกผลของกำรทดสอบหรือตรวจสอบปรำกฎว่ำมีท่อรัว่ หรือชำรุด บุบสลำยไม่ ว่ำจะเป็ น
ด้วยควำมบกพร่องในคุณภำพของวัสดุ หรือฝี มอื กำรติดตัง้ ก็ดี ผูร้ บั จ้ำงต้องแก้ไขหรือเปลีย่ น แปลงใหม่ทนั ที และผู ้
ควบคุมงำนจะทำกำรตรวจสอบใหม่ จนปรำกฎผลว่ำระบบท่อทีต่ ดิ ตัง้ นัน้ เรียบร้อยใช้งำนได้ถกู ต้องกับควำมประสงค์
ทุกประกำร กำรซ่อมท่อรัว่ ซึมนัน้ ให้ซ่อมโดยวิธถี อดออกต่อใหม่หรือ เปลีย่ นของใหม่ให้เท่ำนัน้ ห้ำมใช้คอ้ นยำ้ รูทร่ี วั ่
หรือทีข่ อ้ ต่อเป็ นอันขำด
จ. หลังจำกงำนติดตัง้ ระบบท่อนำ้ ได้เสร็จสิ้นลงเป็ นกำรเรียบร้อยทุกประกำรแล ้ว ผูร้ บั จ้ำงต้องทำควำม สะอำดระบบท่อ
ทัง้ หมด รวมทัง้ เครื่องสุขภัณฑ์ บริภณั ฑ์ และอุปกรณ์ทกุ ชิ้นทีต่ ดิ ตัง้ ในระบบนัน้ อย่ำงทัวถึ
่ ง ทัง้ ภำยนอกและภำยใน
โดยเช็ดถู ขัดล ้ำงนำ้ มันจำระบี เศษโลหะและสิง่ สกปรกต่ำง ๆ ออกให้หมด
ฉ. กำรทำลำยเชื้อ (Sterilization) ก่อนส่งมอบงำน ผูร้ บั จ้ำงต้องทำกำรติดตัง้ ระบบท่อ ทัง้ หมดให้เรียบร้อย และทำกำร
ล้ำงทำลำยเชื้อให้ระบบท่อทัง้ หมดสะอำดปรำศจำกเชื้อจุลนิ ทรีย ์ โดยใช้นำ้ ยำทีม่ สี ่วนผสมของ คลอรีนไม่ ตำ่ กว่ำ 50
ส่วนในล้ำน ซึง่ อำจเป็ นคลอรีนเหลวหรือนำ้ ยำ Sodium Hypochlorite ก็ได้ ให้บรรจุ ยำดังกล่ำวนี้เข้ำไปในระบบท่อ
ทิ้งไว้เป็ นเวลำไม่ตำ่ กว่ำ 8 ชัว่ โมง และในระหว่ำงระยะเวลำนี้ให้เปิ ด-ปิ ด วำล์วทัง้ หมดที่ มีอยู่ในระบบเป็ นครัง้ ครำว ให้
นำ้ ยำไหลผ่ำนลงท่อระบำยไปหลำย ๆ ครัง้ เมือ่ ครบกำหนด เวลำแล้วให้เปิ ดวำล์วทุกวำล์ว รวมทัง้ วำล์วระบำยนำ้ ทิ้ง
ด้วย และใช้นำ้ สะอำดไล่ยำให้ออกจำกระบบจนกระทังปรำกฎว่
่
ำนำ้ ทีอ่ อกมำมีคลอรีนอยู่ไม่ถงึ 0.2 ส่วนในล้ำนส่วน
(PPM จึงหยุดได้ และถือว่ำงำนทำลำยเชื้อในระบบได้เสร็จสิ้นแล้ว
ช. กำรทดสอบระบบบำบัดนำ้ เสีย
- ผูร้ บั จ้ำงจะต้องทำกำรเริ่มต้นกำรทำงำนของระบบ (Start Up) โดยกำรใช้เชื้อแบคทีเรียทีเ่ หมำะ สม (Seed) ใส่ลง
ไปเพือ่ ช่วยให้ระบบมีกำรใช้งำนได้โดยเร็ว หลังจำกเริ่มใช้งำนและทำกำรตรวจ วิเครำะห์คุณภำพนำ้ ก่อน และ
หลังจำกกำรผ่ำนเข้ำระบบจนกระทังระบบมี
่
กำรทำงำนคงที่ (Stable) และได้คุณภำพนำ้ ออกจำกระบบตำม
มำตรฐำนนำ้ ทิ้งชุมชน ทัง้ นี้ผูร้ บั จ้ำงจะต้องทำกำร Start Up ระบบก่อนทีจ่ ะมีกำรทิ้งนำ้ เสียลงระบบ โดยเริ่มกำร
Start Up ก่อนกำรใช้งำนจริง ประมำณ 1 เดือน
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BLOCK H

งำนระบบสุขำภิบำล
พำรำมิเตอร์ท่ตี รวจสอบ

Flow
pH
Grease & Oil
BOD5
DO
SS
SV3 0
TDS

น้ ำ
เสีย
เข้ำ
/
/
/
/
/
/

น้ ำในบ่อเติม
อำกำศ

น้ ำเสียหลังกำรบำบัด

/
/
/
/
-

/
/
/
/
/

- ผูร้ บั จ้ำงจะต้องจัดส่งช่ำงผูช้ ำนำญงำนมำตรวจสอบกำรทำงำนของระบบ และวิเครำะห์คุณภำพ นำ้ ก่อน และ
หลังจำกเข้ำระบบบำบัดนำ้ เสียนี้อย่ำงน้อยเดือนละ 1ครัง้ เป็ นระยะเวลำ 1 ปี นับ จำกวันส่งมอบงำน โดยเฉพำะ
ใน 3 เดือนแรกจะต้องทำกำรตรวจสอบกำรทำงำนของระบบ อำทิตย์ละครัง้
- กำร Start Up ระบบตลอดจนกำรตรวจสอบและควบคุมระบบจะต้องอยู่ในควำมดูแลของวิศวกร สิง่ แวดล ้อม
หรือผูท้ ม่ี คี วำมรูใ้ นด้ำนระบบบำบัดนำ้ เสียโดยเฉพำะ
- ผูร้ บั จ้ำงจะต้องจัดหำทำรำยงำน และสรุปผลกำรเริ่มต้นกำรทำงำนของระบบ (Start Up) และ กำรตรวจสอบกำร
ทำงำนของระบบ ซึง่ รวมถึงกำรวิเครำะห์คุณภำพนำ้ ก่อนและหลังออกจำก ระบบนี้ เสนอต่อผูว้ ่ำจ้ำง/เจ้ำของ
โครงกำรทุกเดือนภำยใน 15 วัน นับจำกวันตรวจสอบครัง้ สุด ท้ำยของแต่ละเดือน
- ในกรณีผูว้ ่ำจ้ำง/เจ้ำของโครงกำร มีควำมจำเป็ นต้องใช้บริกำรฉุกเฉินนอกเวลำทำงำนปกติ ผูร้ บั จ้ำงต้องรับจัดทำ
โดยไม่ชกั ช้ำ
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