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หมวดที่ 6 
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการติดตั้ง 

6.1 ข้อก าหนดทั่วไป 
6.1.1 วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ ที่จะน ามาติดตั้งในงานนี้ ต้องเป็นของใหม่ และเป็นผลิตภัณฑ์

มาตรฐานรุ่นล่าสุดของผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ สิ่งของใดๆ ที่เสียหาย หรือมีต าหนิระหว่างการติดตั้ง 
หรือทดสอบจะต้องได้รับการเปลี่ยนใหม่ และ/หรือ ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดี ทั้งนี้ ต้องได้รับการรับรองจาก 
เจ้าของงาน โดยความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 

6.1.2 ผู้รับจ้างต้องจัดส่ง SHOP DRAWING แสดงรายละเอียดของการติดตั้งอย่างชัดเจน ให้รวมถึง
วิธีการติดตั้ง เหล็กแขวนท่อ ปลอกรองท่อ ทิศทางและระยะทางจากโครงสร้างข้างเคียง เพ่ือบ่งจุดติดตั้งให้แน่
ชัดแบบประกอบการติดตั้ง จักต้องได้รับความคิดเห็นจาก เจ้าของงาน ก่อนที่จะเริ่มการติดตั้งในแต่ละขั้นตอน
ของการติดตั้งนั้นๆ 

6.1.3 ขอบเขตของงาน ประกอบด้วย วัสดุ แรงงาน อุปกรณ์ เครื่องมือ ส าหรับการติดตั้งระบบงาน
สุขาภิบาล ทั้งนี้ ให้ครอบคลุมถึงอุปกรณ์ต่อท่อ ข้อต่อปลอกท่อ ประตูน้ า ยูเนียน ชุดรองรับแขวนท่อ ปลั๊ก 
ช่องท าความสะอาดท่อ ช่องระบายน้ าพื้น และหลังคา ถาดรองน้ ารั่ว ฯลฯ 

6.1.4 การติดตั้งท่อน้ า จะต้องติดตั้งให้แนวท่อน้ ามีแนวขนานและตั้งฉากกับอาคาร แนวผนังของ
อาคาร และแนวผนังของฝากั้นเสมอ อย่าให้เฉหรือเอียงจากแนวอาคาร ทิศทางการไหลของน้ าหรือการระบาย
น้ าทิ้งจะต้องให้ท่อน้ ามีความลาดเอียงไม่น้อยกว่า 1:100 ท่อแยกที่ต่อแยกออกจากท่อเมนจะต้องต่อท่อแยก
ออกในลักษณะที่สามารถระบายน้ าทิ้งและไล่อากาศออกจากท่อได้ทั้งหมด การเปลี่ยนขนาดของท่อน้ า ณ จุด
ใด ให้ใช้ข้อลดแบบเฉียงเพ่ือการระบายอากาศออกได้ยกเว้นท่อน้ าที่ติดตั้งในแนวดิ่ง ให้สามารถใช้ข้อลดแบบ
กลมได ้

6.1.5 การติดตั้งท่อน้ า เมื่อติดตั้งท่อน้ าครบวงจร (Water Circuits) แล้วทุกวงจร (All Circuits) 
จะต้องสามารถระบายน้ าทิ้งออกจากวงจรนั้นได้ทั้งหมด และหรือสามารถไล่อากาศออกจากท่อน้ าของวงจร
เหล่านั้นได้ทั้งหมดอีกด้วย 

6.1.6 ช่องว่างระหว่างท่อน้ าและอุปกรณ์หรือเครื่องจักร จะต้องเผื่อท่ีไว้ให้เพียงพอส าหรับการเข้าไป
บ ารุงรักษา ช่องว่างเหนือท่อน้ าและช่องเปิดบริการจะต้องมีที่ไม่น้อยกว่า 600 มิลลิเมตร และที่ซึ่งติดตั้งวาล์ว 
ควรหลีกเลี่ยงไม่ให้ก้านวาล์วกีดขวางทางขึ้นช่องเปิดบริการ (Access Ways) การติดตั้งท่อน้ าและเครื่องสูบน้ า
จะต้องติดตั้งและจัดให้มีระยะพอเพียงส าหรับเข้าไปเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือน าออกมาซ่อมแซมแก้ไขได้ 
เพ่ือให้การใช้งานของระบบต่างๆ มีประสิทธิภาพที่ดีควรตระเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ และข้อต่อท่อน้ าติดตั้งไว้ด้วย 
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6.1.7 การติดตั้งท่อน้ าให้ได้ท่อน้ าที่ตรงและต่อเนื่องยาวที่สุดเท่าที่สามารถจะท าได้ ยกเว้นจะมีข้อ
ต่อหรือท่อแยกหรือท่อรวม (Headers) ซึ่งจะท าการต่อท่อด้วยวิธีเชื่อมไฟฟ้า เชื่อมแก๊สหรือต่อด้วยเกลียว 
แล้วแต่กรณีซึ่งได้รับการอนุมัติแล้ว หรือได้แสดงไว้ในข้อก าหนดนี้ 
 
6.2 การต่อท่อร่วมระหว่างระบบ (Cross Connection and Interconnections) 

ข้อห้ามในการต่อท่อร่วมระหว่างระบบท่อ ระบบท่อน้ าที่ใช้ในการบริโภคนั้นห้ามต่อบรรจบกับระบบ
ท่อส้วม และท่อน้ าทิ้งเป็นอันขาด หากแนวของท่อน้ าที่ใช้ในการบริโภคต้องเดินขนาน   

6.2.1 ลักษณะการเดินท่อ (Appearance) 
ลักษณะการเดินท่อ การติดตั้งท่อต้องกระท าด้วยความประณีต ปรากฏความเป็นระเบียบเรียบร้อย

แก่สายตา การเลี้ยว การหักมุม การเปลี่ยนแนวระดับ ต้องใช้ข้อต่อที่เหมาะสม ให้กลมกลืนกับลักษณะรูปร่าง
ของอาคารในส่วนนั้นๆ แนวท่อต้องให้ขนานหรือตั้งฉากกับอาคารเสมอ อย่าให้เฉหรือเอียงจากแนวอาคาร 
หากที่ใดต้องแขวนท่อจากเพดานหรือจากโครงสร้างเหนือศีรษะ และมิได้ก าหนดต าแหน่งที่แน่นอนไว้ในแบบ
แล้วต้องแขวนท่อนั้นชิดข้างบนให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้ ทั้งนี้เพ่ือมิให้ท่อนั้นเป็นที่กีดขวางแก่สิ่งติดตั้งที่
เพดานหรือเหนือศีรษะ เช่น โคมไฟ ท่อลม ฯลฯ เป็นต้น ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบแนวระดับท่อของระบบต่างๆ 
ให้แน่นอนเสียก่อนการติดตั้งระบบท่อระบบใดระบบหนึ่งเพ่ือมิให้ท่อเหล่านั้นกีดขวางกัน 

6.2.2 ฝีมืองาน (Workmanship) 
ฝีมืองานผู้รับจ้างจะต้องใช้ช่างซึ่งช านาญงานโดยเฉพาะในแต่ละประเภทมาปฏิบัติงานติดตั้งระบบ

ท่อเครื่องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ และต้องควบคุมการท างานของช่างเหล่านี้ให้ด าเนินไปโดยชอบด้วยหลักปฏิบัติ
ดังต่อไปนี้ 

6.2.2.1 การตัดท่อแต่ละท่อ ต้องให้ได้ระยะพอดีตามความต้องการที่ใช้งาน ณ จุดนั้นๆ ซึ่ง เมื่อต่อ
บรรจบกันแล้วต้องได้แนวท่อที่สม่ าเสมอไม่คดและคลาดเคลื่อนจากแนวไป 

6.2.2.2 การติดตั้งท่อ ต้องวางในลักษณะที่เมื่อเกิดการหดตัวหรือขยายตัวของท่อ เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแล้วไม่ท าให้เกิดการเสียหายแก่ตัวท่อนั้นเอง หรือแก่สิ่งใกล้เคียง ระบบท่อที่มีการ
ขยายตัวและหดตัวมากต้องจัดให้มี Expansion Loop หรือ Expansion Joint ในที่ๆ จ าเป็นและเหมาะสม
ด้วย ถึงแม้จะไม่ได้ก าหนดไว้ในแบบแปลนก็ตาม 

6.2.2.3 การตัดท่อ ให้ใช้เครื่องส าหรับตัดท่อโดยเฉพาะ และต้องคว้านปากท่อขูดเศษท่อที่ฝังติดค้าง
อยู่ปากท่อออกเสียให้หมด หากท าเกลียวต้องใช้เครื่องมือท าเกลียวที่มีฟันคม เพ่ือให้ฟันเกลียวเรียบและได้
ขนาดตามมาตรฐาน 

6.2.2.4 ทันทีท่ีต้องเปลี่ยนแนวหรือทิศทางของท่อ ให้ใช้ข้อต่อตามความเหมาะสม (ข้อต่อ หมายถึง 
ข้อโค้ง ข้องอ สามตา ฯลฯ เป็นต้น) และหากมีการเปลี่ยนแปลงขนาดท่อ ณ จุดใดให้ใช้ข้อลดเท่านั้น 
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6.2.2.5 การวางต าแหน่งของส่วนประกอบการเดินท่อ (Location of Device) บรรดาส่วนประกอบ
ต่างๆ ของระบบท่อ เช่น วาล์วน้ า มาตรวัดน้ า เกจ์วัดความดัน ฯลฯ เป็นต้น ต้องวางให้อยู่ในต าแหน่งที่
เหมาะสมกับการใช้งานโดยปกติ และสามารถถอดซ่อม บ ารุง หรือเปลี่ยนใหม่ได้โดยง่าย 
 
6.3 การเก็บรักษาท่อน้ า (Storage and Cleaning) 

การเก็บรักษาและการป้องกันการช ารุดบุบสลายของท่อน้ าและสุขภัณฑ์ระหว่างการติดตั้งให้ผู้รับจ้าง
ปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

6.3.1 ท่อน้ าควรเก็บไว้บนชั้นเหล็กท่ีเหมาะสมภายในโกดังที่มีหลังคาคลุม ไม่ควรวางกองกับพ้ืน เพ่ือ
ป้องกันการเกิดสนิมและมีเศษวัสดุอยู่ภายในท่อ ส าหรับท่อเหล็กด า (Black Steel Pipe) ควรทาสีป้องกันสนิม
ด้วย Red Lead Primer 

6.3.2 ก่อนการติดตั้งท่อจะต้องทะลวงภายในท่อเอาเศษผงออกให้หมด จะต้องไม่ให้มีคราบน้ ามัน 
หรือสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ ภายในท่อ และเช็ดถูภายนอกท่อให้สะอาด 

6.3.3 ปลายท่อทุกปลายควรใช้ปลั๊กอุดหรือฝาครอบเกลียวครอบไว้ หากต้องละจากงานต่อท่อใน
ส่วนนั้นไปชั่วคราว 

6.3.4 ระหว่างการติดตั้งท่อ ผู้รับจ้างต้องระมัดระวังและป้องกันไม่ให้เศษวัสดุต่างๆ ตกหล่นเข้าไปใน
ท่อ และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดข้ึน 

6.3.5 หลังจากการติดตั้งแล้ว ถ้าเห็นว่ายังมีเกลียวเหลือโผล่ออกมาจากข้อต่างๆ จะต้องทาสีที่เกลียว
นั้นด้วย Zinc-Chromate Paint ถ้าหากการต่อท่อด้วยการเชื่อมไฟฟ้าจะต้องเคาะตะกรันออก ใช้แปรงลวดขัด 
รอยเชื่อมและทาสีรอยเชื่อมนั้นด้วย Zinc-Chromate Paint ก่อนการเดินเครื่องหรือเดินระบบภายในท่อน้ า
จะต้องท าการล้างด้วยน้ าให้ใสสะอาด 

6.3.6 วาล์วน้ าข้อต่อ และส่วนประกอบอ่ืนส าหรับการติดตั้งท่อให้ตรวจดูภายใน และท าความ
สะอาดภายในให้ทั่วถึงก่อนน ามาประกอบติดตั้ง 

6.3.7 เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ ให้หุ้มหรือคลุมกันไว้เพื่อป้องกันมิให้เกิดการแตกหักบุบสลาย 
6.3.8 เมื่อได้กระท าการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้วต้องตรวจดูความเรียบร้อย และท าความสะอาด

เครื่องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์เหล่านี้อย่างทั่วถึง เพ่ือส่งมอบงานให้แก่ เจ้าของงาน ในสภาพที่ปราศจากต าหนิ
และข้อบกพร่องและใช้การได้ตามวัตถุประสงค์ของ เจ้าของงาน เป็นอย่างด ี

6.3.9 การต่อท่อเข้าอุปกรณ์ ถังน้ าและอุปกรณ์ต่างๆ จะต้องต่อท่อเข้าในลักษณะที่ไม่ให้เกิดมีแรง
กด หรือแรงดึงระหว่างท่อน้ า และอุปกรณ์นั้น ให้ใช้ยูเนียนหรือหน้าแปลนต่อก่อนเข้าอุปกรณ์เหล่านั้นเพ่ือการ
ถอดอุปกรณ์ออกหรือเคลื่อนย้าย 
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6.4 การขยายตัวและการหดตัวของท่อน้ า (Expansion and Contraction) 
การติดตั้งระบบท่อน้ าจะต้องติดตั้งในลักษณะที่เมื่อเกิดการหดตัวหรือการขยายตัวของท่อ เนื่องจาก

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแล้วไม่ท าให้เกิดการเสียหายขึ้นแก่ตัวท่อนั้นเอง หรือแก่สิ่งใกล้เคียง ระบบท่อที่มีการ
ขยายตัวและหดตัวมากต้องจัดให้มี Expansion Loop หรือ Expansion Joint ในที่ๆ จ าเป็นและเหมาะสม
ด้วย ถึงแม้จะไม่ได้ก าหนดไว้ในแบบแปลนก็ตาม 

 
6.5 การทรุดตัวของท่อน้ า (Differential Settlement) 

การติดตั้งระบบท่อน้ าจะต้องติดตั้งในลักษณะที่เมื่อภายหลังเกิดการทรุดตัวของเหล็กยึดท่อน้ า หรือ
การทรุดตัวของระดับพ้ืนที่ไม่เท่ากัน จะต้องไม่เกิดอันตรายหรือความเสียหายกับท่อน้ านั้น และปัญหานี้
สามารถป้องกันได้โดยติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิม เช่น Flexible Connections หรือการเดินท่อ Offsets หรือการท า 
Loops ในจุดที่คาดว่าจุดนั้นจะมีการทรุดตัวในอนาคต 
 
6.6 ปลอกท่อลอด แผ่นปิดพื้น ผนังและเพดาน (Sleeves and Escutcheons) 

การวาง Sleeve การตัดเจาะและการซ่อมแซมสิ่งกีดขวางหากมีสิ่งก่อสร้างใดๆ กีดขวางแนวของท่อ
แล้วผู้รับจ้างต้องแจ้งรายละเอียดให้แก่ เจ้าของงาน ทราบพร้อมกับเสนอวิธีการตัดเจาะสิ่งกีดขวางนั้นกับ
วิธีการซ่อมแซมกลับคืนด้วย และต้องได้รับอนุญาตจากผู้ควบคุมงานก่อน ผู้รับจ้างต้องใช้ช่างที่มีความช านาญ
ในการนั้นโดยเฉพาะ และต้องกระท าด้วยความระมัดระวัง Sleeve, Block Out, Cutting and Patching ท่อ
ที่เดินผ่านฐานรากหรือผนัง ฝากั้น และเพดานนอกอาคารต้องติดตั้งโดยอาศัยหลักการทางวิศวกรรมอย่าง
เคร่งครัดตรงต าแหน่งที่ท่อ ปล่อง ฯลฯ จะต้องเดินผ่านพ้ืน หรือก าแพง หรือคอนกรีต ให้เป็นหน้าที่ของผู้
รับจ้างที่จะต้องจัดหาและติดตั้ง Sleeve หรือ Block Out ต่างๆ เท่าที่จ าเป็นทุกครั้งที่ผู้รับจ้างท าการเจาะ ตัด 
ปะ เพื่อติดตั้งใดๆ เกี่ยวกับงานของตน ต้องขอความเห็นชอบต่อวิศวกรควบคุมงานก่อนเสมอ 

Sleeves ที่ผ่านก าแพงภายนอกต้องป้องกันมิให้น้ าซึมผ่านได้ และท าด้วยเหล็กด า (Standard 
Weight Black Steel Pipes) พร้อมทั้งมี Water Stop Ring กว้าง 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) 

Sleeves ที่ผ่านก าแพงอิฐภายใน ใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสี 
Sleeves ที่ผ่านก าแพงอิฐ หรือคอนกรีตไม่จ าเป็นต้องเป็นแบบกันซึมให้ใช้ท่อเหล็กอาบสังกะสี 
Sleeves ที่ผ่านก าแพงภายในที่ท าด้วยวัสดุ อ่ืนๆ นอกเหนือไปจากก าแพงอิฐท าด้วยเหล็กอาบ

สังกะสี 
Sleeves ต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน ขนาดใหญ่กว่าเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของท่อ (รวมฉนวน

หุ้มถ้ามี) ที่ลอดผ่านภายในไม่ต่ ากว่า 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) และผู้รับจ้างต้องใช้ใยเอสเบสตอสอัดช่องว่าง
ระหว่างท่อกับ Sleeves ให้แน่นทุกแห่ง ถ้าเป็นผนังกันไฟต้องอุดแน่นด้วยวัสดุทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง 
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Sleeves ที่พ้ืนอาคารต้องฝังให้ปลอกสูงกว่าระดับพ้ืนที่ตกแต่งแล้ว 40 มิลลิเมตร (1 1/2 นิ้ว) เมื่อ
เดินท่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้อัดช่องระหว่างท่อกับปลอกท่อลอดด้วยวัสดุประเภทซิลิโคน ให้แน่นและ
เรียบร้อยจนแน่ใจว่าน้ ารั่วซึมผ่านไม่ได้ 

Sleeves ที่ผ่านผนังของถังเก็บน้ าใต้ดิน และถังเก็บน้ าบนหลังคา ให้ใช้ท่อสเตนเลส     พร้อมทั้งมี 
Water Stop Ring กว้าง 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) 
 
6.7 แผ่นปิดพื้น ผนัง และเพดาน (Escutcheon) 

ก. ทุกๆ จุดที่ท่อเดินทะลุผ่านผนัง ฝากั้น เพดาน และพ้ืนอาคาร ซึ่งตกแต่งปิดหน้าแล้ว ผู้รับจ้างต้อง
จัดการปิดช่องโหว่ทั้งทางเข้า-ออกของท่อด้วยแผ่นเหล็กชุบโครเมียม ซึ่งมีขนาดโตพอ ที่จะปิดช่องรอบๆ ท่อได้
อย่างมิดชิด แผ่นเหล็กชุบโครเมียมที่ใช้ปิดที่เพดานและผนังต้องยึดด้วยสลักเกลียวแบบเซ็ทสกรู ห้ามใช้คลิป
สปริง 

ข. ขนาดท่อ 15 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) ถึง 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) ความหนาของแผ่นปิด 2 มิลลิเมตร 
ความกว้างโดยรอบท่อ 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) ปีกโดยรอบกว้าง 1 เซนติเมตร 

ค. ท่อขนาด 125 มิลลิเมตร (5 นิ้ว) และใหญ่กว่า ความหนาของแผ่นปิด 3 มิลลิเมตร ความกว้าง
โดยรอบท่อ 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) ปีกโดยรอบกว้าง 1 เซนติเมตร 

ง. แผ่นปิด (Escutcheon) เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องแลดูสวยงาม เรียบปราศจากรอบบุบ
และรอยขีดข่วน 

 
6.8 การต่อท่อน้ า (Pipe Joints) 

6.8.1 การต่อท่อน้ าแบบเหล็กหล่อ (Joint For Cast-Iron Pipe) 
 การต่อท่อเหล็กหล่อชนิดปลอกรัด ที่ปลายของท่อกรณีที่มีการตัดจะต้องตัดให้ได้แนวตรงท่อและ
อุปกรณ์ท่ีจะท าการต่อเชื่อมควรให้สะอาด ไม่มีเศษดิน หิน หรือคราบปูนเกาะติด รวมทั้งปลอกยาง การขันสก
รูของตัวปลอก สแตนเลส โดยใช้เครื่องมือต่างๆ จะต้องสลับกันขันสกรูทั้งสองตัว โดยสังเกตจากเพลาทั้งสอง
ให้ขนานกันตลอดเวลาจนแน่น (ตามมาตรฐานได้ก าหนดความตึงของสกรูทั้งสองตัวให้อยู่ระหว่าง 70 นิ้วปอนด์ 
ถึง 90 นิ้วปอนด์ ขึ้นอยู่กับขนาดของสกรู) และเมื่อท าการติดตั้งเสร็จที่จุดเชื่อมต่อเพ่ือท าการทดสอบที่จุดต่อ 
180° และเอียง 175°  ต้องสามารถทนแรงดันน้ าได้ 0.35 และ 0.25 เมกาปาสกาล ตามล าดับโดยไม่ปรากฏ
รอยรั่วซึม รวมถึงความสามารถในการทนต่อแรงฉุด ด้วยน้ าหนัก 150 กก. โดยไม่ปรากฏการเลื่อนขยับ 

ส าหรับการใช้ท่อเหล็กหล่อต่อเข้าทางด้านดูดกลับและทางด้านส่งออกของเครื่องสูบน้ า ให้ใช้เป็นท่อ
เหล็กหล่อแบบหน้าแปลน 
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6.8.2 การต่อท่อน้ าแบบเกลียว (Joint for Threaded Pipe) 
ก. เกลียวท่อโดยทั่วไปท าเกลียว Taper Thread ตามมาตรฐาน BS 21 หรือ ISO R7 ซึ่งได้ระบุไว้

เป็นมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมที่ มอก. 281-2521 
ข. การเลือกอุปกรณ์ต่างๆ ที่มี Threaded Ends เช่น วาล์วและข้อต่อต่างๆ เป็นต้น ถ้าระบุการสั่ง

ท าประเภทเกลียวได้ให้เลือกสั่งเกลียวตามมาตรฐาน BS 21 TR (ISO R7) หรือ BS 21 (ISO R228) ในการต่อ
ท่อกับอุปกรณ์ท่ีมีเกลียวแบบ NPT (ตามมาตรฐาน ANSI B 2.1) อาจใช้ Thread Conversion Fitting ร่วมใน
การประกอบท่อได ้

ค. ปลายท่อที่ตัดท าเกลียวเสร็จแล้ว ต้องคว้านปากปาดเอาเศษที่ติดอยู่โดยรอบทิ้งออกให้หมด 
ง. ใช้ Pipe Joint Compound หรือ Teflon Tape หุ้มเฉพาะเกลียวตัวผู้ เมื่อขันเกลียวแน่นแล้ว 

เกลียวต้องเหลือให้เห็นได้ไม่เกิน 2 เกลียวเต็ม 
 6.8.3 การต่อท่อน้ าแบบหน้าแปลน (Joint for Flanged Pipe) 

ก. เลือกมาตรฐานขนาดหน้าแปลน และการเจาะรูให้เหมาะสมกับมาตรฐานท่อ (Outside 
Diameter) ที่เลือกใช้งานและหน้าแปลนที่ติดประกอบมากับอุปกรณ์ต่างๆ หน้าแปลนที่ใช้ประกอบท่อ 
โดยทั่วไปต้องเป็นแบบเชื่อม 

ข. การยึดจับหน้าแปลนต้องจัดให้หน้าสัมผัส (Facing  Flange) ได้แนวขนานกัน การเชื่อมหน้า
แปลนกับตัวท่อให้เชื่อมที่ขอบทั้งด้านนอกและด้านใน ยกเว้นหน้าแปลนชนิด Neck Flange ที่เชื่อมเฉพาะแนว
ด้านนอกท่อ 

ค. สลักเกลียว (Bolt) และน๊อต (Nut) ที่ใช้กับหน้าแปลนโดยทั่วไปใช้เป็น Galvanized or 
Cadmium Plated Bolt and Nut และท่ีใช้กับระบบท่อฝังดินท าด้วย 

6.8.4 การต่อท่อน้ าแบบบัดกรี (Soldered Joint for Copper Pipe) 
ก. ปลายท่อทองแดงที่จะน ามาเชื่อมต้องตัดให้ได้ฉาก ลบเศษคมออกให้หมด ท าความสะอาดปลาย

ท่อภายนอกและภายใน Fitting 
ข. ใช้แปรงทา Solder Flux ที่ปลายท่อและ Fitting สวมต่อท่อแล้วท าการเชื่อมประสาน อุณหภูมิ

การเผาและปริมาณ Flux 
6.8.5 การต่อท่อน้ าแบบใช้น้ ายาเชื่อมประสาน (Cemented Joint for PVC Pipe) 
ก. เตรียมผิวท่อที่จะต่อโดยการลบมุมปลายท่อโดยรอบ และท าความสะอาดท่อและเตรียมผิวท่อ

รวมถึงข้อต่อที่จะน ามาต่อให้สะอาดด้วยน้ ายาท าความสะอาดท่อตามกรรมวิธีที่ผู้ผลิตท่อระบุไว้ 
ข. ทาน้ ายาเชื่อมประสานภายในข้อต่อและภายนอกท่อที่จะต่อตามค าแนะน าของผู้ผลิต เมื่อสวมต่อ

ท่อเข้ากับข้อต่อแล้ว ให้เช็ดน้ ายาที่ล้นออกมาให้หมดก่อนที่จะทิ้งไว้เพ่ือให้น้ ายาเชื่อมแข็งตัว ประมาณ 5 นาที 
แล้วจึงจะน าไปติดตั้งต่อไป 
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6.8.6 การต่อท่อน้ าแบบเชื่อม (Welded Pipe Joint) 
ก. ก่อนการเชื่อมต้องท าความสะอาดส่วนปลายท่อที่จะน ามาเชื่อม ตั้งปลายท่อที่จะน ามาเชื่อมให้ได้ 

แนวที่น ามาเชื่อม ให้ลบปลายเป็นมุม (Bevel) ประมาณ 20 องศา-40 องศา โดยการกลึงหรือใช้หัวเชื่อมตัด 
แต่ต้องใช้ค้อนเคาะอ๊อกไซด์และสะเก็ดโลหะออก พร้อมทั้งเจียรให้เรียบร้อยก่อนการเชื่อม 

ข. การเชื่อมท่อโดยทั่วไปเป็นแบบ Butt-Welding ใช้วิธีเชื่อมด้วยไฟฟ้า (ARC Welding) แผลเชื่อม
ต้องเป็นไปอย่างสม่ าเสมอตลอดแนวเชื่อมให้โลหะท่ีน ามาเชื่อมละลายเข้ากันได้อย่างทั่วถึง 

ค. ช่างเชื่อมที่น ามาใช้งานจะต้องเป็นช่างเชื่อมที่มีฝีมือดี และผู้ควบคุมงานสามารถให้ช่างเชื่อมมา
ทดสอบฝีมือช่างเชื่อมที่หน่วยงานได้ ถ้าหากผู้ควบคุมงานตรวจสอบฝีมือแล้วเห็นว่าฝีมือยังไม่ดีพอก็สามารถ
เปลี่ยนช่างเชื่อมผู้นั้นได้ โดยผู้รับจ้างต้องจัดหา ช่างเชื่อมมาเปลี่ยนให้ใหม่ผู้ควบคุมงานสงวนสิทธิ์ที่จะสั่งให้
ผู้รับจ้างตัดรอยเชื่อม เพ่ือตรวจสอบได้ไม่เกิน 1% ของรอยเชื่อมทั้งหมด หรือตามค าวินิจฉัยของผู้ควบคุมงาน 
ผู้รับจ้างต้องตัดส่วนที่พบเห็นว่าไม่ดีออก แล้วติดตั้งให้ใหม่ โดยค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น 

6.8.7 การติดตั้งท่อเหล็กอาบสังกะสีภายในบุด้วยพลาสติก 
ก. การตัดท่อต้องตัดท่อให้ได้ฉาก 90°  ด้วยเครื่องมือที่ไม่เกิดความร้อน ซึ่งจะท าให้ท่อพีอีด้านใน

เกิดความร้อนจนละลายหรือไหม้ โดยให้ตัดด้วยเครื่องตัด ดังนี้ 
• เครื่องเลื่อยมือ (Handsaw) 
• เครื่องเลื่อยอัตโนมัติ (Power Hacksaw) 

 • เครื่องตัดแบบล้อใบมีดหมุนกดทับ (Roller Cuter) 
 • เครื่องตัดแบบเลื่อยสายพาน (Band Saw) 

• เลื่อยวงเดือน (Circular Saw) 
หมายเหตุ ห้ามตัดท่อด้วยเครื่องมือที่เกิดความร้อน เช่น เลื่อยตัดไฟเบอร์ความเร็วสูง , เครื่องตัด

ด้วยระบบแก๊ส 
ข. การขูดหรือการแต่งปลายท่อต้องใช้เครื่องมือคว้านท่อ  (Scraper) ที่คว้านท่อที่ติดตั้งกับเครื่องท า

เกลียว (Reamer) หรือมีดคัตเตอร์ เพ่ือก าจัดส่วนที่ไม่เรียบ ที่เกิดจากกระบวนการตัด 
หมายเหตุ การขูด หรือการแต่งปลายท่อ ต้องไม่ให้ปลายท่อถูกขูดไปเกิน 2 ใน 3 ของความหนาของ

ชั้นพีอี 
ค. การต่อท่อแบบเกลียว (THREADED JOINTS) เกลียวท่อโดยทั่วไปท าเกลียวแบบ TAPER 

THREAD ตามมาตรฐาน BS.21 TR. หรือ ISO. R.7 ซึ่งได้ระบุไว้เป็นมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ มอก. 
281 ใช้ PERMATEX, PIPE JOINCOMPOUND หรือ TEFLON TAPE พันเฉพาะเกลียวตัวผู้ เมื่อขันเกลียว
แน่นแล้ว เกลียวจะเห็นได้ไม่เกิน 2 เกลียวเต็ม และต้องขันเข้าไม่น้อยกว่า 5 เกลียว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของ
ท่อ 
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ง. การต่อแบบหน้าแปลน (FLANGED JOINTS) ใช้หน้าแปลนตามมาตรฐานของผู้ผลิตท่อเท่านั้น 
การยึดจับหน้าแปลนต้องจัดให้หน้าสัมผัส (FACING FLANGE) ได้แนวขนานกัน ใส่แหวนยาง (O-RING) ส่วน
สลักเกลียว (BOLT) และน๊อต (NUT) ที่ใช้กับหน้าแปลน ให้ใช้เป็น GALVANIZED OR CADMIUM PLATED 
BOLT AND NUT สลักเกลียวต้องมีความยาวพอเหมาะกับการยึดหน้าแปลน เมื่อขันเกลียวต่อแล้วปลายโผล่
จากน๊อตไม่น้อยกว่า ¼ เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของสลักเกลียว 

6.8.8 การติดตั้งท่อ HDPE 
• การต่อท่อด้วยวิธีการเชื่อมแบบเชื่อมชนโดยใช้ความร้อน (Butt Welding) 
การต่อท่อโพลีเอธิลีนความหนาแน่นสูงด้วยวิธีนี้ จะต้องใช้เครื่องเชื่อมท่อโพลีเอธิลีนความหนาแน่น

สูง ที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
• โครงเครื่องเชื่อมท่อท าจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ มีตัวจับท่อลักษณะประกับคู่ 4 ชุด แต่ละชุดยึด

ด้วยน๊อต 2 ชุด ตั้งอยู่บนกระบอกไฮโดรลิก 
• ชุดปั๊มไฮโดรลิกขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ หรือใช้มือโยกปั๊มส าหรับบังคับตัวกระบอกไฮโดรลิกเข้า -

ออก พร้อมตั้งวาล์วปรับแรงดัน และเกจวัดความดัน เพ่ือใช้ปรับแรงดันขณะเชื่อมท่อ 
• ตัวปาดหน้าท่อเรียบท าจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ ตัวจานปาดซ้าย-ขวา ติดใบมีดข้างละ 1 อัน เป็น

ใบมีดไฮสปีด ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์สว่าน (220 V – 600 W) 
• แผ่นความร้อน (200 V – 750 W) เป็นอลูมิเนียมอัลลอยด์ มีขดลวดความร้อนฝังอยู่ในแผ่น 

ภายนอกเคลือบด้วยเทฟลอนทั้ง 2 ด้าน 
• ไสประกับท าจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ เป็นประกับคู่ส าหรับจับท่อพลาสติกขนาดตั้งแต่ 50-315 มม. 
• มีซองใส่ตัวปาดหน้าท่อเรียบและแผ่นความร้อน 
• มีประกับยึดตัวสตับเอนด์ 
• Parameter ส าหรับการเชื่อมท่อ ผู้ผลิตจะต้องท าการเสนอให้กับเจ้าของงาน 
• การใช้หน้าจาน (Flanged Joint) โดยการใช้ควบคู่กับสตับเอนด์ ซึ่งท าจากโพลีเอธิลีนชนิด

เดียวกันกับท่อ เมื่อต้องท าการต่อท่อเข้ากับท่อหรืออุปกรณ์ระบบท่ออ่ืนๆ ขนาดของหน้าจานต้องเป็นไปตาม
มาตรฐาน DIN, ISO, JIS หรือ SFS ตามระบบท่ออ่ืนๆ หน้าจานต้องมีแรงดันใช้งาน (Working Stress) ไม่น้อย
กว่าแรงดันใช้งานของท่อ 

• หมายเหตุ ท่อและอุปกรณ์ต้องผลิตจากผู้ผลิตรายเดียวกัน 
• การเก็บรักษาและการติดตั้ง 
• ท่อ HDPE ที่จะถูกส่งไปในงานสนาม ต้องมีวัสดุหุ้มภายนอกให้เรียบร้อยคงทนถาวร เพ่ือป้องกัน

การขีดข่วน หรือต าหนิอื่นใดท่ีอาจเป็นผลเสียต่อการใช้งาน การเก็บไว้ที่งานสนามเป็นระยะเวลานานจะต้องท า
การคลุมท่อ HDPE มิให้ถูกแสงแดด 
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• การติดตั้งท่อ HDPE ให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง และจะต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของผู้ผลิต 
 • พาหนะที่ใช้ในการก่อสร้างจะต้องไม่แล่นทับบนท่อ HDPE โดยตรง และจะต้องไม่ก่อให้เกิดความ

เสียหายแก่ท่อ HDPE ระหว่างการปู และบดอัดดินชั้นแรก ในกรณีวิศวกรควบคุมงานตรวจพบความเสียหาย
จากการก่อสร้างต่อท่อ HDPE จากการท างานที่ไม่ถูกต้องตามขั้นตอน และค าแนะน าของผู้ผลิต ผู้รับจ้าง
จะต้องเปลี่ยนท่อ HDPE โดยค่าใช้จ่ายต่างๆ เหล่านี้จะเป็นของผู้รับจ้างเองทั้งสิ้น 
 
6.9 การติดตั้งท่อเหล็กบุพลาสติก ด้วยการใช้ข้อต่อแบบ Coupling 

6.9.1 การตัดท่อ 
ต้องตัดท่อให้ได้ฉาก 90°  ด้วยเครื่องมือที่ไม่เกิดความร้อน ซึ่งจะท าให้ท่อพีอีด้านในเกิดความร้อน

จนละลายหรือไหม้ โดยให้ตัดด้วยเครื่องตัด ดังนี้ 
ก. เครื่องเลื่อยมือ (Handsaw) 
ข. เครื่องเลื่อยอัตโนมัติ (Power Hacksaw) 
ค. เครื่องตัดแบบล้อใบมีดหมุนกดทับ (Roller Cuter) 
ง. เครื่องตัดแบบเลื่อยสายพาน (Band Saw) 
จ. เลื่อยวงเดือน (Circular Saw) 
ห้ามตัดท่อด้วยเครื่องมือที่เกิดความร้อน เช่น เลื่อยตัดไฟเบอร์ความเร็วสูง , เครื่องตัดด้วยระบบแก๊ส 
6.9.2 การขูดหรือการแต่งปลายท่อ 
ต้องใช้เครื่องมือคว้านท่อ (Scraper) ที่คว้านท่อที่ติดตั้งกับเครื่องท าเกลียว (Reamer) หรือมีดคัต

เตอร์ เพ่ือก าจัดส่วนที่ไม่เรียบ ที่เกิดจากกระบวนการตัด โดยการขูด หรือการแต่งปลายท่อด้านใน ต้องไม่ให้
ปลายท่อถูกขูดไปเกิน 2 ใน 3 ของความหนาของชั้นพีอี 

6.9.3 การท า Roll groove  ส าหรับท่อเหล็กบุพลาสติก 
ก. ใช้เครื่องกรูฟร่องเฉพาะส าหรับท่อเหล็กบุพลาสติก  วางท่อสอดเข้าในหัวกรูฟ โดยมีตัวรองปลาย

ท่อวัดระดับให้ขนานกับพ้ืน 
ข. ท าการกดร่องโดยใช้ความเร็วรอบต่ า แล้วใช้สายวัดร่องกรูฟ วัดระยะความลึกให้ได้มาตรฐาน 
6.9.4 การต่อท่อแบบ coupling 
ก. ทาหน้าตัดเฉพาะฝั่งท่อด้วยกาวเฮอร์เมสซีล 55 รอจนแห้ง 
ข. ใช้ตัวปิดปากท่อ หรือ Groove line gasket ปิดเฉพาะปลายท่อ 
ค. ใช้ น้ ายาหล่อลื่น  หรือ Lubricant  ทาบริเวณยางรอง (Gasket) ของแหวนรัด (Groove 

coupling) จนทั่วในปริมาณท่ีเหมาะสม เพ่ือป้องกันรอยขีดข่วนระหว่างการใส่ยาง และยืดอายุการใช้งาน ห้าม
ใช้น้ ามันหรือจารบีประเภทอ่ืน ทางยางรองนี้ 
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ง. สวมยางรองบนท่อและข้อต่อ 
จ. ใช้ Groove coupling รัดรอบยางรอง และขันน๊อตพร้อมๆ กัน ทั้งสองข้างให้แน่น 
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หมวดที ่7 
ระบบท่อน้ าประปา น้ าทิ้ง น้ าโสโครก และน้ าฝน 

 
7.1 ท่อน้ าประปาและท่อระบายน้ าฝนจากบ่อ Sump  

7.1.1 ท่อน้ าประปาให้ใช้ท่อ PP-R SDR 11 (PN 10) ที่ผลิตตามมาตรฐาน DIN 8077/78 และเม็ด
พลาสติกท่ีใช้ต้องเป็นเม็ดพลาสติกคุณภาพสูงและผู้จัดจ าหน่ายต้องรับประกันอายุการใช้งาน 10 ปี 

7.1.2 ท่อระบายน้ าฝนจากบ่อ Sump ให้ใช้ HDPE (High Density Polyethylene)   PN 10 มี
ความแข็งแรงทนทานต่อแรงกดจากภายนอกและสารเคมี  ได้รับการรับรองจากส านักงาน มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.  982-2533  หรือ ผลิตตามมาตรฐานสากล ISO, DIN, ASTM 

    
7.2 ท่อส้วม, ท่อน้ าทิ้ง (Soil, Waste Pipe)  

7.2.1 ท่อส้วม ท่อน้ าทิ้ง ท่อระบายน้ าในห้องน้ า  ให้ใช้ท่อ Polyvinyl Chloride Pipe (PVC Pipe) ตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม ที่ มอก. 17-2532 Class 8.5 

7.2.2  ข้อต่อ (Fittings) ส าหรับใช้กับท่อ PVC เป็นแบบ Injection Molded ชนิดหนา ใช้กับท่อ 
PVC โดยเฉพาะวัสดุข้อต่อต่าง ๆ จะต้องเป็นวัสดุประเภทเดียวกับวัสดุท่อน้ า 

7.2.3 ท่อส้วม ท่อน้ าทิ้งที่เดินฝังดินให้ใช้ท่อ HDPE PN 6 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
มอก.  982-2533  หรือ ผลิตตามมาตรฐานสากล ISO, DIN, ASTM 

 
7.3 ท่อระบายอากาศ (Vent Pipe) 

7.3.1 ท่อระบายอากาศ (Vent Pipe) ภายในห้องน้ าและท่อเมนในแนวดิ่งให้ใช้ท่อ Polyvinyl Chloride 
Pipe (PVC Pipe) ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่ มอก. 17-2532 Class 8.5 

7.3.2 ท่อระบายอากาศที่เดินฝังดิน ให้ใช้ท่อ HDPE PN 6 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
มอก.  982-2533  หรือ ผลิตตามมาตรฐานสากล ISO, DIN, ASTM 
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หมวดที่ 8 
การติดตั้งท่อ PP-R (80) 

8.1 การติดตั้งท่อพีพี-อาร์ 80 ขนาด 20 mm – 110 mm ด้วยวิธี เชื่อมสอด ( Socket Fusion) 
ในการติดตั้งท่อพีพี-อาร์ ให้ใช้วิธีเชื่อมสอด หรือที่เรียกว่า Socket Fusion  โดยให้มีวิธีการติดตั้ง

ส าหรับท่อ พีพี-อาร์ ขนาด 20 mm -110 mm ดังต่อไปนี้ 
8.1.1 เครื่องเชื่อม ให้ใช้เครื่องเชื่อมเฉพาะของผู้ผลิตเท่านั้น ซึ่งต้องให้ความร้อนได้ที่ 250-260 

องศาเซลเซียส หัวเชื่อมต้องเคลือบเทฟลอน เพ่ือให้เนื้อพลาสติกไม่ติดที่หัวเชื่อม และท าให้การเชื่อมเป็นไป
อย่างสมบูรณ์ 

8.1.2 การตัดท่อ ให้ใช้กรรไกรตัดท่อ ในต าแหน่งที่ต้องการให้ตั้งฉาก  หากเป็นท่อขนาดใหญ่ ให้ใช้
เลื่อยที่ไม่ท าให้เกิดความร้อนสูงตัด และต้องท าการตัดแต่งปลายท่อไม่ให้มีเศษพลาสติกตกค้างอยู่  และการตัด
ต้องเป็นการตัดครั้งเดียวให้ขาด หากเกิดรอยบากบนท่อหรือข้อต่อแล้ว ให้ท าการเปลี่ยนใหม่ทันที เพราะจะท า
ให้เกิดการรั่วโดยเฉพาะกับกรณีใช้เป็นท่อน้ าร้อน 

8.1.3 ความลึกในการเชื่อมก าหนดความลึกของท่อในการเชื่อมก่อนทุกครั้ง ตามตาราง หรือให้ใช้
แผ่นวัดระยะเป็นตัวก าหนดความลึกได้แล้วท าเครื่องหมายบนท่อ ตามขนาดของท่อนั้นๆ ก่อนท าการเชื่อม ทุก
ครั้ง 
ตารางแสดงความลึกของท่อในการเชื่อม 
 

ขนาดท่อ ความลึกของท่อในการเชื่อม 
มิลลิเมตร นิ้ว มิลลิเมตร 

20 ½ 14.0 
25 ¾ 15.0 
32 1 16.5 
40 1 ¼ 18.0 
50 1 ½ 20.0 
63 2 24.0 
75 2 ½ 26.0 

90 3 29.0 
110 4 32.5 
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8.1.4 การหลอมท่อและข้อต่อ ให้เช็ดท าความสะอาดท่อ ข้อต่อ และหัวเชื่อม ไม่ให้มีฝุ่น หรือสิ่ง
สกปรก จากนั้นน าท่อและข้อต่อสอดในหัวเชื่อมพร้อมๆ กัน ซึ่งเครื่องเชื่อมจะต้องท าความร้อนได้ 250-260 
องศาเซลเซียส  จึงเริ่มท าการหลอม ด้านที่เป็นข้อต่อให้ดันจนสุดแม่พิมพ์ ส่วนด้านท่อให้ดันจนถึงระยะความ
ลึกที่ก าหนดไว้ จากนั้นจึงให้ความร้อนตามตารางท่ีก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
ตารางแสดงเวลาในการให้ความร้อน 
 

ขนาดท่อ เวลาในการให้ความร้อน 
มิลลิเมตร นิ้ว วินาที 

20 ½ 3-5 
25 ¾ 7 
32 1 8 
40 1 ¼ 12 
50 1 ½ 18 
63 2 24 
75 2 ½ 30 
90 3 40 
110 4 50 

 
 
8.1.5 การต่อเชื่อมท่อและข้อต่อ เมื่อให้ความร้อนจนครบตามเวลาที่ก าหนดแล้ว ให้ดึงท่อและข้อต่อ

ออกจากหัวเชื่อมพร้อมกัน จากนั้นจึงสวมเข้าด้วยกัน โดยดันเข้าหากันตรงๆ สามารถจัดแต่งให้ตรงได้ แต่ไม่
ควรบิดหมุนไปมา เพราะอาจเป็นสาเหตุให้รอยเชื่อมแยกออกจากดัน ท าให้เกิดรอยรั่วได้ ซึ่งจะมีเวลาในการ
สวมท่อและข้อต่อเข้าหากันและเวลาที่ต้องปล่อยให้เย็นตัวลงตามตาราง 

 
ตารางเวลาในการสวมท่อและข้อต่อเข้าหากันและเวลาที่ต้องปล่อยให้เย็นตัวลง 
 

ขนาดท่อ ช่วงเวลาในการเชื่อมท่อและข้อ
ต่อ 

เวลาที่ต้องปล่อยให้เย็นตัวลง 

มิลลิเมตร นิ้ว วินาที นาที 
20 ½ 4 2 
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25 ¾ 6 2 
32 1 6 4 
40 1 ¼ 6 4 
50 1 ½ 6 4 
63 2 8 6 
75 2 ½ 8 8 
90 3 8 8 
110 4 10 8 

 
8.2 การต่อท่อและข้อต่อพีพี-อาร์ ด้วยระบบเกลียว 

8.2.1 เกลียวของข้อต่อพีพี-อาร์ ต้องเป็นเกลียวแบบ TAPER THREAD ตามมาตรฐาน BS 21 หรือ ISO 
R7  

8.2.2 ใช้ PIPE JOINT COMPOUND หรือ TEFLON TAPE  หุ้มเฉพาะเกลียวตัวผู้เมื่อขันเกลียว
แน่นแล้ว เกลียวต้องเหลือให้เห็นได้ไม่เกิน 2 เกลียวเต็ม         
8.3 การต่อท่อและข้อต่อพีพี-อาร์ ด้วยระบบหน้าแปลน 

8.3.1  เลือกมาตรฐานขนาดหน้าแปลนและการเจาะรูให้เหมาะสมกับมาตรฐานท่อ (OUTSIDE 
DIAMETER)  ที่เลือกใช้งานและหน้าแปลน  ที่ติดประกอบมากับอุปกรณ์ต่างๆ  

8.3.2  ใช้ตัวแปลงหน้าแปลนในการประกอบ โดยร้อยแผ่นหน้าแปลนเข้าไปในท่อก่อน แล้วจึงท า
การเชื่อมตัวแปลงหน้าแปลนเพื่อประกอบเข้ากับหน้าแปลน 

8.3.3  การยึดจับหน้าแปลน ต้องจัดให้หน้าสัมผัส (FACING FLANGE) ได้แนวขนานกับการเชื่อมหน้า
แปลนกับตัวท่อ  

8.3.4  สลักเกลียว (BOLT) และน๊อต (NUT) ที่ใช้กับหน้าแปลนโดยทั่วไปเป็น CARBON STEEL 
ยกเว้นที่ใช้กับระบบท่อชุบสังกะสี จะต้องใช้ GALVANIZED OR CADMIUM PLATED BOLT AND NUT  
และท่ีใช้กับระบบท่อฝังดินท าด้วย STAINLESS STEEL  สลักเกลียว  ต้องมีความยาวพอเหมาะกับการยึดหน้า
แปลน เมื่อขันเกลียวต่อแล้วปลายโผล่จากน๊อตไม่น้อยกว่า 1/4 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของสลักเกลียว 

 
8.4 การติดตั้งท่อขนาด 160 mm ด้วยข้อต่อระบบเชื่อมสวม ด้วยข้อต่อแบบ Electro Fusion 

ส าหรับท่อขนาด 160 mm ให้ใช้การติดตั้งระบบเชื่อมสอด (Socket Fusion) หรือใช้ข้อต่อแบบมี
วงจรไฟฟ้าภายใน (Electro Fusion) ซึ่งให้มีข้ันตอนการติดตั้ง ดังนี้ 

8.4.1 วัดระยะความลึกของท่อที่จะท าการเชื่อมโดยการทาบระยะกับข้อต่อที่จะใช้  แล้วท า
เครื่องหมายระบุความลึกของท่อไว้ 
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8.4.2 ขัดผิวท่อบริเวณที่จะเชื่อมทั้งสองข้างด้วยกระดาษทรายบางๆ เช็ดท าความสะอาดแลสวมใน
ข้อต่อจนสุด  

8.4.3 ให้เสียบปลั๊กต่อระบบเข้ากับข้อต่อ ใช้หัวอ่านบาร์โค๊ดอ่านบาร์โค๊ดที่ติดบนข้อต่อเพ่ือ
ก าหนดเวลาในการเชื่อม และเวลาในการเย็นตัวลงโดยอัตโนมัติ หรือตั้งค่าระยะเวลาในการให้ความร้อนและ
เวลาในการเย็นตัว ดังตาราง ดังนี้ 

 
 

 

เมื่อท าการเชื่อมแล้ว จะมีเดือยพลาสติกของปลายข้อต่อทั้งสองด้านยื่นออกมาเพ่ือแสดงให้เห็นว่าข้อ
ต่อตัวนั้นๆ ได้ท าการเชื่อมแล้ว 

 
8.5 การซ่อมรอยตะปูของท่อพีพี-อาร์ 

ในการติดตั้งท่อและข้อต่อพีพี-อาร์ เมื่อเกิดรอยรั่วขนาดไม่เกิน 11 mm  สามารถซ่อมด้วยการใช้
แท่งซ่อมได้ แต่ถ้ารอยรั่วหรือรอยฉีกขาดนั้นมีขนาดใหญ่กว่า 11 mm  ให้ท าการตัดซ่อมและเปลี่ยนในบริเวณ
ที่เสียหายด้วยของใหม่ท้ังหมด ซึ่งการซ่อมด้วยแท่งซ่อมให้ปฏิบัติตามข้ันตอน ดังนี้ 

8.5.1 ขยายรูที่รั่วให้มีขนาดใกล้เคียงกับแท่งซ่อมที่จะน ามาใช้ เช่น หากน าแท่งซ่อมขนาด  7  mm.
มาใช้ ให้ใช้ สว่านเจาะรูรั่วให้กว้างขึ้นประมาณ 5 mm ซึ่งจะมีขนาดของรูรั่วน้อยกว่าแท่งซ่อมประมาณ 2 
mm 

8.5.2 ก าหนดความยาวของแท่งซ่อมตามความหนาของท่อขนาดที่รั่วนั้น เช่น ท่อขนาด 20  mm 
ชนิดทนแรงดัน 10 บาร์ ให้ละลายแท่งซ่อมความยาว  2.3 mm เท่ากับความหนาของท่อรุ่นนั้น ๆ 

8.5.3 ให้ความร้อนที่รูรั่วและแท่งซ่อมเป็นเวลา 5 วินาที จากนั้นน าแท่งซ่อมอุดรูรั่วนั้น 
8.5.4 ปล่อยให้เย็นตัวลง จากนั้นจึงตัดปลายของแท่งซ่อมให้เรียบร้อย 

 
 
 
 

 

 

ขนาดท่อ เวลาในการให้ความร้อน เวลาในการเย็นตัวลง 
มิลลิเมตร นิ้ว วินาที นาที 
160 6 360 30 
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หมวดที่ 9 

ข้อก าหนดอื่นๆ ในการติดตั้งท่อและอุปกรณ์ 

9.1 ที่แขวนและท่ีรองรับท่อ (Steel Hangers and Supports) 

9.1.1 การแขวนโยงท่อและยึดท่อ ท่อที่เดินภายในอาคารและไม่ได้ฝังต้องแขวนโยง หรือยึดติดไว้กับ
โครงสร้างของอาคารอย่างมั่นคง แข็งแรง อย่าให้โยกคลอนแกว่งไกวได้ การแขวนโยง ท่อที่เดินตามแนวราบ ให้ใช้
เหล็กรัดท่อตามขนาดของท่อรัดไว้และที่แขวน ที่รับ หรือที่ยึดท่อ ซึ่งท าขึ้นนี้ ต้องเป็นชนิดที่ท าขึ้นเพ่ือการนี้
โดยเฉพาะ เพ่ือการแขวนการรับการยึดท่อเท่านั้น ห้ามมิให้น าวัสดุมาดัดแปลงต่อกันเข้าเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้าเป็นอันขาดที่แขวนรองรับหรือที่ยึดนี้ต้องมีลักษณะคล้ายคลึงกับผลิตภัณฑ์ของ Grinnel หรือ Unistrut ที่
แขวนยึดถ้าใช้ที่รองรับฝังไว้กับคอนกรีตและต้องผูกติดกับเหล็กเสริมคอนกรีตอย่างมั่นคงหรืออาจใช้ Expansion 
Bolt แทนก็ได้ หากมีท่อหลายท่อเดินตามแนวราบขนานกันเป็นแพ จะใช้สาแหรกแขวนรับไว้ทั้งชุดแทนเหล็กรัด
ท่อแขวนแต่ละท่ อก็ได้ ผู้รับจ้างต้องจัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ประโยชน์ได้เท่ากันมาใช้แทน ห้ามแขวนท่อภายในอาคาร
ท าด้วยเหล็กทาสี ภายนอกอาคารหรือฝังดินท าด้วยเหล็กชุบ Galvanized หรือ Stainless Steel แล้ว ทาสีตาม
รหัสและสัญลักษณ์สีในหมวด “การทาสีป้องกันการผุกร่อนและรหัสสี” 

ถ้าการแขวนท่อเป็นแบบสาแหรกจะต้องใช้ Expansion Bolt 2 จุดตามขนาดของท่อและขนาด
ของ Expansion Bolt ดังนี้ 

Norminal 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) 

9.1.2 ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือและแรงงานในการติดตั้งที่แขวนท่อหรือที่
รองรับท่อ 

9.1.3 ผู้รับจ้างต้องเสนอแบบ Shop Drawing อธิบายถึงลักษณะ ขนาด และความหนาของเหล็กที่
ใช้ตามขนาดต่างๆ กัน เพื่อเสนอขออนุมัติจากผู้ควบคุมงาน  ก่อนด าเนินการท าที่แขวนและที่รองรับท่อ 

9.1.4 ที่แขวนและที่รองรับท่อจะต้องรับน้ าหนักได้อย่างเพียงพอ ภายใต้ต าแหน่งที่ถูกต้องและ
สามารถใช้การได้ดีในสภาพการใช้งานปกติ 
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9.1.5 ที่แขวนท่อและท่ีรองรับท่อ จะต้องสามารถปรับให้สูง-ต่ าได้ตามความต้องการที่เหมาะสม 
9.1.6 ในต าแหน่งที่มีการติดตั้ง Expansion Joint หรือ Expansion Loop จะต้องมีอุปกรณ์ยึดท่อ

ไว้ให้แน่นหนาแข็งแรง ในต าแหน่งที่ถูกต้องเพ่ือการขยายตัวหรือหดตัวของท่อน้ า โดยไม่เกิดอันตรายกับท่อน้ า
และอุปกรณ ์

9.1.7 ที่แขวนท่อที่รองรับท่อ และที่ยึดท่อจะต้องได้รับการทาสีกันสนิมและสีจริง โดยให้เป็นไปตาม
หมวด “การทาสีป้องกันการผุกร่อนและรหัสสี” 

9.1.8 ที่แขวนท่อและท่ีรองรับท่อ ซึ่งติดตั้งอยู่ใกล้ Cooling Towers หรือบริเวณ Cooling Tower 
จะต้องเป็นเหล็ก Hot-Dip Galvanized. น๊อต, สกรู แหวน และเหล็กรัดท่อจะต้องท าด้วย Stainless Steel 
บริเวณใดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของที่แขวนท่อหรือที่รองรับท่อ ถูกเจาะรู ถูกตั ดขาด หรือถูกกระแทกจน 
Galvanized ฉีกขาด หรือหลุดออก บริเวณนั้นหรือส่วนนั้นๆ จะต้องทาด้วย Zinc-Rich Paint 2 ชั้น 

9.1.9 ที่แขวนท่อและที่รองรับท่อ ที่ติดตั้งอยู่ภายนอกอาคาร แต่อยู่เหนือระดับพ้ืนดิน หรือติดตั้ง
อยู่บนสะพานเดินท่อ จะต้องเป็นเหล็ก Hot-Dip Galvanizedน๊อต, สกรู แหวน และเหล็กรัดท่อจะต้องท าด้วย 
Cadmium-Plated Steel 

9.1.10  ที่แขวนท่อ, ที่รองรับท่อ, น๊อต, สกรู, แหวน และที่รัดท่อ ซึ่งติดตั้งฝังอยู่ใต้ดิน ทั้งหมดนี้
จะต้องท าด้วย Stainless Steel 

9.1.11  ที่รองรับท่อที่เป็นเหล็กฉาก, เหล็กรางน้ า หรืออุปกรณ์รองรับท่อต่างๆ ที่ติดตั้ งอยู่ในราง
คอนกรีต (Concrete Trench) จะต้องเป็นเหล็ก Hot-Dip Galvanized  น๊อต, สกรู แหวน และเหล็กรัดท่อ
จะต้องท าด้วย Stainless Steel 

9.1.12  ทีแ่ขวนท่อและที่รองรับท่อ ซึ่งติดตั้งอยู่ภายในอาคารแต่ติดตั้งอยู่ในบริเวณที่มีความชื้น และการ
กัดกร่อน เช่น (ห้องแบตเตอรี่, ห้องเครื่องก าเนิดไอน้ า, ห้องเครื่องท าความเย็น, ห้องล้างจาน, ห้องครัว,และห้องซัก
รีด) เป็นต้น ที่แขวนท่อและที่รองรับท่อจะต้องทาสี Epoxy Red Lead Primer 2 ชั้น และทาสีทับภายนอกอีก 1 
ชั้น ด้วย Epoxy Black Finishing Paint ที่แขวนท่อและที่รองรับท่อ ซึ่งติดตั้งอยู่ภายในอาคารทั่วๆ ไป จะต้อง
ทาสี Red Lead Primer 2ชั้น และ ทาสีทับภายนอกอีก 1 ชั้นด้วย Alkyd Grey Finishing Paint  น๊อต, สกรู 
แหวน และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ จะต้องท าด้วย Cadmium-Plated Steel 

9.1.13  ที่แขวนท่อและที่รองรับท่อ ซึ่งติดตั้งอยู่ภายในห้องเครื่องจักรต่างๆ จะต้องติดตั้ง Spring 
Vibration Isolator ประกอบเข้าไปอีกด้วย เพ่ือป้องกันเสียงและการสั่นสะเทือนที่จะไปรบกวนกับห้องหรือ
อาคารข้างเคียง  

9.1.14  Anchor รองรับท่อในแนวดิ่งให้เป็นไปตามแบบรายละเอียดเพ่ือป้องกัน Under Strain 
จะต้องเป็น Heavy Forged หรือ Welded Construction แยกต่างหากจาก Support 

9.1.15  Anchor ส าหรับรองรับท่อในแนวนอนเพ่ือป้องกัน Strain จาก Offsets จะต้องเป็น Forged 
Wrought Iron Clamped ยึดอย่างแน่นหนา 
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9.1.16  ท่อในแนวตั้งจะต้องเพ่ิมการยึดตรงฐานของท่อบริเวณหักเลี้ยวทุกท่อด้วย 
9.1.17  ท่อทุกชนิดที่วางอยู่ฝังดิน ต้องวางอยู่บนที่อัดแน่นตลอดแนวความยาวของท่อ และเมื่อกลบ

ดินแล้วต้องอัดดินให้แน่น โดยการบดอัดดินเป็นชั้นๆ ตามท่ีระบุในแบบ 
9.1.18  ระหว่าง Expansion Joint หรือ Expansion Loop ต้อง Anchor ติดตั้งไว้ในต าแหน่งของ 

Expansion Joint หรือ Expansion Loop จะได้ก าหนดในภายหลัง 
9.1.19  ห้ามใช้ที่รอบรับท่อชนิดอื่นๆ เช่น ลวด เชือก ไม้ โซ่ ซึ่งไม่ได้ระบุไว้มาใช้รองรับท่อ 
9.1.20  ผู้ติดตั้งต้องรับผิดชอบในการจัดหา วาง Concrete Insert และ Anchor Rod และท างาน

เกี่ยวกับโครงสร้างอื่นๆ ที่จ าเป็นส าหรับการติดตั้งท่ีรับท่อต่างๆ 
9.1.21  ที่แขวนท่อและที่รองรับท่อจะมีขนาดและรายละเอียดดังที่ระบุไว้ในแบบ แต่ผู้ท าการติดตั้ง

จะต้องรับผิดชอบในการเพ่ิมขนาดเหล็กแขวนท่อ และความหนาของเหล็กเพ่ือให้เหมาะสมกับน้ าหนักของท่อ
ในส่วนที่จ าเป็น 

9.1.22  ท่อที่ติดตั้งในแนวดิ่งหรือแนวตั้ง และท่อแนวราบหรือแนวระดับให้ยึดแขวนตามระยะ และ
ขนาดเหล็กที่ระบุในตารางต่อไปนี้ 

ตารางส าหรับการยึดแขวนท่อ 

ระยะห่างระหว่างจุดยึดแขวน 

(เมตร) 

ขนาดท่อ 

(Nominal Pipe 
Size) 

ขนาด
ของ

เหล็กเส้น 

ท่อเหล็กด าหรือท่อ
เหล็กอาบสังกะสี 

ท่อพีวีซี ท่อโพลีเอธทีลีน / 
เหล็กหล่อ 

มิลลิเมตร (นิ้ว) มิลลิเมตร แนวราบ แนวดิ่ง แนวราบ แนวดิ่ง แนวราบ แนวดิ่ง 

15   ( 1/2 ) 

20   ( 3/4 ) 

25   (  1  ) 

32   (  1  1/4 ) 

40   (  1  1/2 ) 

9 

9 

9 

9 

9 

2.0 

2.4 

2.4 

2.4 

3.0 

2.4 

3.0 

3.0 

3.0 

3.6 

0.9 

1.0 

1.0 

1.2 

1.3 

1.2 

1.2 

1.2 

1.8 

1.8 

ทุก ๆ 
ระยะ 

1.0 
เมตร 
หรือ 

ทุกช่วง 

ทุก ๆ 
ชั้นของ
อาคาร 
หรือ 

ทุกช่วง 

ข้อต่อ 
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50   (   2  ) 

65   (  2  1/2 ) 

80   (   3  ) 

100   (   4   ) 

125   (   5   ) 

150   (   6   ) 

200   (   8    ) 

250   ( 10    ) 

300   ( 12    ) 

9 

12 

12 

15 

15 

15 

25 

25 

25 

3.0 

3.0 

3.6 

4.0 

4.8 

4.8 

6.0 

6.0 

6.0 

3.6 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

4.5 

4.8 

4.8 

4.8 

1.5 

1.8 

2.0 

2.4 

2.4 

2.4 

3.0 

1.8 

2.4 

2.4 

2.4 

3.0 

3.0 

3.6 

ข้อต่อ 

 

ระยะการติดตั้งซัพพอร์ท  (Support Intervals) 

ระยะการติดตั้งซัพพอร์ทของท่อพีพีอาร์ต้องค านึงถึงอุณหภูมิในการติดตั้งและใช้งานจริงด้วย   

ระยะห่างซัพพอร์ท ส าหรับท่อพีพีอาร์(80) รุ่น SDR 11 และ SDR 6 

ผลต่างของอุณหภูมิ
ในการติดตั้งและใช้

งานจริง ∆t (K) 

ขนาดท่อ (mm) 

20 25 32 40 50 63 75 90 110 

ระยะห่างของซัพพอร์ท (cm) 

0 85 105 125 140 165 190 205 220 250 

20 60 75 90 100 120 140 150 160 180 

30 60 75 90 100 120 140 150 160 180 

40 60 70 80 90 110 130 140 150 170 
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50 60 70 80 90 110 130 140 150 170 

60 55 65 75 85 100 115 125 140 160 

70 60 60 70 80 95 105 115 125 140 

 

ระยะห่างซัพพอร์ท ส าหรับท่อพีพีอาร์ (80) รุ่นSDR 6 Fiber Composite 

ผลต่างของอุณหภูมิ
ในการติดตั้งและใช้

งานจริง ∆t (K) 

ขนาดท่อ (mm) 

20 25 32 40 50 63 75 90 110 160 

ระยะห่างของซัพพอร์ท(cm) 

0 12
0 

14
0 

160 180 205 230 245 260 290 340 

20 90 10
5 

120 135 155 175 185 195 215 270 

30 90 10
5 

120 135 155 175 185 195 210 245 

40 85 95 110 125 145 165 175 185 200 235 

50 85 95 110 125 145 165 175 185 190 205 

60 80 90 105 120 135 155 165 175 180 195 

70 70 80 95 110 130 145 155 165 170 185 

∆T  =  (Twork -  Tinstalation) 

=  (273.15 + 65) –(273.15+35) 

=  30 K 
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9.2 แผ่นปิดพื้น ผนังและเพดาน (Floor, Wall and Ceiling Plate) 

ทุกๆ จุดที่เดินทะลุผ่านผนัง ฝากั้น เพดาน และพ้ืนอาคารซึ่งตกแต่งผิวหน้าแล้ว ผู้รับจ้างต้องจัดการปิด
ช่องโหว่ทั้งทางเข้า-ออกของท่อด้วยแผ่นเหล็กชุบโครเมียม ซึ่งมีขนาดโตพอที่จะปิดช่องรอบๆ ท่อได้อย่างมิดชิด 
แผ่นเหล็กชุบโครเมียมที่ใช้ปิดเพดานและผนังต้องยึดด้วยสลักเกลียวแบบเซ็ทสกรู ห้ามใช้คลิปสปริง 

9.3 การสกัดเจาะและการซ่อมแซม (Cutting and Repairing) 

การติดตั้งท่อน้ าต้องกระท าด้วยความระมัดระวัง ควรจะวาง Sleeve ก่อนเสมอ เพ่ือหลีกเลี่ยงการ
สกัดเจาะส่วนที่เป็นโครงสร้างของอาคาร การสกัดเจาะส่วนที่เป็นโครงสร้างของอาคาร จะกระท าได้ต่อเมื่อ
ได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงานโดยเฉพาะเสียก่อนความเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการสกัดเจาะนี้ ผู้รับจ้าง
ต้องซ่อมแซมให้ถูกวิธี และเรียบร้อยด้วยช่างที่มีฝีมือดีเพ่ือการนี้โดยเฉพาะ 

9.4 ระดับท่อน้ า (Invert Elevation) 

ผู้รับจ้างต้องเสนอแบบขยายการจัดระดับท่อน้ าต่างๆ ให้ผู้ควบคุมงานอนุมัติก่อนจึงจะท าการติดตั้งได้ 

9.5 การต่อท่อน้ าออกนอกอาคาร (Termination of Water and Drainage Piping) 

ปลายทางของท่อน้ าและท่อระบายน้ า หากในแผนผังปรากฏว่ามีท่อน้ าหรือท่อระบายน้ าแสดงไว้
ส าหรับต่อเติมขยายออกไปในอนาคตแล้วจะต้องต่อท่อเหล่านี้ออกไปให้พ้นจากตัวอาคารไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร 
แล้วใช้ปลั๊กอุดหรือฝาครอบเกลียวปิดไว้ และหากจ าเป็นจะต้องกลบดินในระยะนี้เสียก่อน  ก็อาจจะท าได้โดย
ตอกหลักและติดป้ายแสดงต าแหน่งปลายท่อเหล่านี้ไว้ 

9.6 ที่ดักผง (Trap) 

การติดตั้งท่ีดักผงซึ่งหมายรวมถึงคอห่านและถ้วยส าหรับระบายน้ ามีข้อก าหนดดังนี้ 

9.6.1 ที่ดักผงต้องติดตั้งใกล้เคียงกับเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ให้มากที่สุดเท่าท่ีจะท าได้ 

9.6.2 เครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์แต่ละชุดห้ามมิให้ติดเครื่องดักผงมากกว่า 1 แห่ง 

9.6.3 ที่ดักผงซึ่งติดตั้งอยู่ในต าแหน่งที่เข้าถึงได้ง่ายนั้น และติดปลั๊ก หรืออุปกรณ์อื่นใด ที่วิศวกร
ควบคุมงานเห็นเหมาะสมในการถอดออกเพ่ือถ่ายผงทิ้ง และท าความสะอาดภายในได้สะดวก  

9.6.4 ข้อต่อแบบสวมจะน ามาใช้ต่อเข้ากับท่ีดักผงได้ก็เฉพาะเมื่อต่อที่ดักผงขึ้นมาเท่านั้น 

9.6.5 Trap Seal ของเครื่องสุขภัณฑ์แต่ละชนิดจะต้องมี Liquid Seal ไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร (2 
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นิ้ว) และไม่มากกว่า 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) นอกจากในจุดเฉพาะที่ต้องการ Seal มากกว่านั้น 

9.7 ช่องท าความสะอาดท่อ (Pipe and Floor Cleanout) 

ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งช่องท าความสะอาดส าหรับท่อส้วมหรือท่อระบายน้ าตามจุดต่างๆ และขนาด
ต่างๆ ดังนี้ 

9.7.1 มีช่องท าความสะอาดที่พ้ืน (Floor Cleanout) ทุกๆ ระยะ 15 เมตร ส าหรับท่อส้วมหรือท่อน้ าทิ้ง
ในแนวนอนที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) หรือเล็กกว่าและติดตั้งทุกๆ ระยะ 30 เมตร ส าหรับ
ท่อส้วมหรือท่อน้ าทิ้งในแนวนอนที่มีขนาดใหญ่กว่า 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) ขึ้นไป 

9.7.2 ในกรณีที่ท่อหรือท่อน้ าทิ้งเปลี่ยนทิศทางเกินกว่า 45 องศา 

9.7.3 ที่ฐานของท่อส้วม หรือท่อน้ าทิ้งในแนวดิ่ง (Base of Stacks) 

9.7.4 ท่อส้วมหรือท่อน้ าทิ้งที่ฝังดินต้องมีช่องท าความสะอาด (Service Cleanout or Yard 
Cleanout) ต่อขึ้นมาจนถึงระดับดิน 

9.7.5 ช่องท าความสะอาดต้องมีขนาดเท่ากับท่อน้ าทิ้งส าหรับท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง100 
มิลลิเมตร (4 นิ้ว) หรือต่ ากว่า ส าหรับท่อขนาดใหญ่กว่า 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) ขึ้นไป ช่องท าความสะอาด
จะต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) 

9.8 ช่องระบายน้ า (Drain) 

9.8.1 Floor Drain 

A. ตัวเรือนของช่องระบายน้ าจากพ้ืน (Floor Drain) ท าด้วยเหล็กหล่อ (Cast-Iron) มี Trap กนั
กลิ่นในตัว ฝาช่องระบายน้ าจากพ้ืนเป็นฝากลมขนาด 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) ถึง 150 มิลลิเมตร (6 นิ้ว) หรือ
ตามท่ีระบุไว้ในแบบ ฝาช่องระบายน้ าท าด้วยทองเหลืองชุบโครเมียม สามารถเปิดท าความสะอาดได้ง่าย ส่วน
ภายในมีตะแกรงดักผง (Cast-Brass Strainer) ประกอบอยู่ด้วย 

B. การต่อท่อจาก Floor Drain ให้ใช้ท่อ Galvanized หรือท่อพีวีซี ตามแต่จะระบุไว้ในแบบ ถ้า
หาก Floor Drain ไม่มี Trap กันกลิ่นประกอบติดมาด้วย จะต้องติดตั้ง Trap เพ่ิมในส่วนนี้ และจะต้องป้องกัน
กลิ่นได้อย่างสมบูรณ์ 
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9.8.2  Area Drain 

ถ้ามิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ตัวเรือนและฝาช่องระบายน้ าให้ท าด้วยเหล็กหล่อขนาดของ Area 
Drain ถ้ามิได้ก าหนดไว้ ก็ให้มีขนาดเท่ากับขนาดของท่อแยกท่ีต่อออกมารับหัว Area Drain นั้นๆ 

9.8.3 Roof Drain 

Roof Drain ท าด้วยเหล็กหล่อ ออกแบบส าหรับใช้งานหนัก โดยรอบตัวเรือนจะต้องมีปีกส าหรับฝัง
ในพ้ืนคอนกรีตบนหลังคาเพ่ือป้องกันฝนรั่วผ่านพ้ืนที่ติดตั้ง Roof Drain ได้ช่องเปิดรับน้ าฝนจะต้องออกแบบ
เป็นตะแกรงนูนสูงขึ้นเพ่ือให้ได้พ้ืนที่ช่องเปิดเมื่อรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 2 เท่าของขนาดท่อน้ าฝน ขนาดข้อต่อ
ของ Roof Drain จะต้องเท่ากับขนาดท่อน้ าฝนและต่อแบบเกลียว 

9.9 การติดตั้งท่อส้วม, ท่อน้ าทิ้ง และท่อระบายน้ า (Soil, Waste and Drain Piping) 

9.9.1 ท่อใต้ดิน ท่อส้วม, ท่อน้ าทิ้ง ท่อระบายน้ า และข้อต่อต่างๆ ที่ฝังใต้ดินให้ใช้วิธีการและวัสดุ
ตามท่ีก าหนดไว้ในหมวดวัสดุท่อ การติดตั้งให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

 การอุดรอยต่อส าหรับท่อเหล็กหล่อเคลือบ ชนิดปากระฆัง (Hub and Spigot) ให้ใช้เชือก
มะนิลาหรือเชือกปอ หรือเชือกแอสเบสตอสพันโดยรอบ แล้วใช้ตะกั่วเทอุดให้เรียบร้อยไม่มีรอยรั่ว ถ้าเป็น
ท่อพีวีซีให้ใช้น้ ายาต่อท่อของผู้ผลิตต่อตามวิธีที่ผู้ผลิตท่อระบุไว้ 

 ก้นร่องต้องกระทุ้งดินให้แน่นโดยตลอด ถ้าดินเดิมไม่ดีต้องขูดออกให้หมด แล้วน าวัสดุอ่ืน ซึ่ง
ได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานมาใส่แทน แล้วกระทุ้งให้แน่น 

 แนวต่อต้องตรงไม่คดไปมาความลาดต้องถูกต้องตามแบบ 

 รอยต่อทุกรอยต่อต้องแน่นสนิทน้ าซึมไม่ได้ เมื่อหยุดพักงานต้องปิดปากท่อ เพ่ือป้องกันมิให้ 
น้ า ทราย ดิน เข้าไปในท่อ 

 ท่อลอดถนน ท่อลอดถนนต้องเทหุ้มด้วยคอนกรีตหยาบ หนาไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร และ
ดินที่อยู่ใต้และเหนือท่อส่วนนี้จะต้องกระทุ้งให้แน่นเป็นชั้นๆ ไป 

9.9.2 ท่อเหนือพ้ืนดินส าหรับท่อระบายน้ า, ท่อส้วม , ท่อน้ าท้ิง ให้ใช้ท่อ และอุปกรณ์ตามข้อก าหนด 
การใช้ข้อต่อและอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามที่ผู้ผลิตท่อแต่ละชนิดแนะน าการหักมุมให้ใช้ข้อโค้งเสมอ เว้นไว้
แต่กรณีพิเศษซึ่งระบุให้ใช้ข้องอ การต่อในระยะสั้นๆ อาจใช้ต่อด้วยข้อต่อเหล็กเหนียว หรือด้วยข้อต่อ
เหล็กหล่อประเภทที่ใช้กับระบบท่อระบายน้ าก็ได้ 

9.9.3 ท่อส้วม, ท่อน้ าทิ้ง และท่อระบายน้ าขนาดที่เล็กกว่า 75 มิลลิเมตร (3 นิ้ว) ลงมา ต้องติดตั้งให้
มีความลาดเอียงลงไปสู่ปลายท่อ 20 มิลลิเมตรต่อเมตร เว้นไว้แต่จะแสดงไว้ในแบบเป็นอย่างอ่ืน ส าหรับขนาด 
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100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) หรือใหญ่กว่าจะต้องมีความลาดเอียงไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตรต่อเมตร 

9.9.4 การประกอบท่อให้กระท าตามข้อก าหนดดังนี้ 

 การลดขนาดของท่อให้ใช้ข้อลดด้วยขนาดและแบบที่เหมาะสม 

 การหักเลี้ยวให้ใช้ข้อต่อรูปตัว Y ประกอบกับข้อโค้ง เพ่ือให้ได้แนวตามความต้องการเว้น 
 ไว้แต ่

 การหักเลี้ยวอาจใช้สามตาก็ได้ 

 ในกรณีท่ีน้ าโสโครกไหลจากแนวราบลงสู่แนวดิ่ง จะใช้ข้อโค้งสั้น 90 องศาก็ได้หรือ 

 การหักเลี้ยวของท่อส่งน้ าโสโครกจากโถส้วม จะใช้ข้อโค้งสั้น 90 องศาก็ได้ 
9.10 การติดตั้งท่อระบายอากาศ (Vent Line) 

การจัดระบบท่อระบายอากาศให้อาศัยหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

9.10.1 ท่อระบายอากาศจากท่อโสโครกนั้น ต้องต่อท่อให้ออกสู่ภายนอกอาคารเสมอเว้นไว้แต่จะปรากฏ
ในแบบเป็นอย่างอ่ืน 

9.10.2 หากกระท าได้ถ้ามีท่อระบายอากาศจากท่อโสโครกมากกว่าท่อเดียว ให้ต่อท่อเหล่านั้นรวม
เป็นท่อเดียวกันเสียก่อนแล้วต่อท่อให้สูงพ้นระดับหลังคาอาคาร 

9.10.3 ท่อระบายอากาศที่ติดตั้งแนวดิ่งเหนือเครื่องสุขภัณฑ์ท้ังหลายอาจต่อรวมเข้าเป็นท่อเดียวกันได้ 

9.10.4 ท่อรับน้ าโสโครกซึ่งรับจากเครื่องสุขภัณฑ์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปจะต้องต่อท่อระบายอากาศออกทาง
ปลายข้างหนึ่งของท่อ เว้นไว้แต่จะปรากฏว่าเครื่องสุขภัณฑ์แต่ละเครื่องมีท่อระบายอากาศของตนเองแล้ว 

9.10.5 การต่อท่ออากาศเข้ากับท่อระบายน้ าที่วางตามแนวนอนนั้น ให้ต่อที่ด้านบนของท่อระบายน้ า 

9.10.6  ปลายล่างของท่ออากาศนั้นให้ต่อในลักษณะที่ว่าหากเกิดสนิมหรือคราบเกาะติดข้างในท่อ
แล้ว จะถูกน้ าชะให้ไหลออกไปทางท่อระบายได้ 

9.10.7 ในกรณีที่ท่อระบายอากาศจ าเป็นต้องทะลุหลังคา จะต้องติดตั้งให้ปลายท่อบนอยู่สูงกว่า
หลังคาขึ้นไปเป็นระยะไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร (12 นิ้ว) และต้องมีแผ่นกั้นหลังคารั่วตามความเห็นชอบของผู้
ควบคุมงาน 
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9.11 การติดตั้งท่อประปา (Water Pipe) 

9.11.1 ความลาดเอียง (Slope) 

การติดตั้งท่อน้ าทุกชนิด จะต้องติดตั้งให้มีความลาดเอียงไปในทิศทางที่สามารถระบายน้ าออกจากระบบ
ได้จนหมดท่อแยกที่ต่อออกจากท่อแนวตั้ง (Vertical Riser) จะต้องสามารถปล่อยน้ าระบายย้อนกลับลงสู่ท่อแนวตั้ง
ได้ และที่จุดต่ าสุดของระบบท่อจะต้องติดตั้งวาล์วระบายน้ าทิ้ง (Drain Valve) ไว้ส าหรับระบายน้ าออกจากระบบ
ได้จนหมดสิ้น 

9.11.2 ท่อแยก (Take-Off) 

การต่อท่อแยกออกจากท่อเมนที่มีความดัน  สามารถต่อท่อแยกออกจากด้านบนด้านล่าง หรือด้านข้าง
ได้ โดยใช้ข้อต่อที่เหมาะสม เช่น สามทาง สี่ทาง แล้วแต่กรณีให้เป็นไปตามแบบ 

9.11.3 ข้อต่อยูเนียน (Union) 

การติดตั้งข้อต่อแบบยูเนียน ไม่ควรติดตั้งฝังในก าแพง ผนังฝากั้น หรือมีสิ่งห่อหุ้มใดๆ ทั้งสิ้น 

9.12 การป้องกันความเสียหายระหว่างติดตั้ง 

9.12.1 ท่อต่างๆ ที่ปลายท่อเปิดอยู่ให้ใช้ปลั๊กอุด หรือฝาครอบเกลียวครอบไว้ หากจะต้องละจากงาน
ต่อท่อในส่วนนั้นไปชั่วคราว เพ่ือป้องกันสิ่งแปลกปลอมต่างๆ มิให้เข้าไปในท่อได้ 

9.12.2เครื่องสุขภัณฑ์ อุปกรณ์ท่อ และเครื่องมือต่างๆ ต้องได้รับการป้องกัน และปกคลุมอย่างดี 
เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหายอันเนื่องจากฝุ่น น้ า สารเคมี และการกระแทก ฯลฯ 

9.12.3 วาล์วน้ า ข้อต่อ และอุปกรณ์อ่ืนๆ  ประกอบการติดตั้งท่อ ให้ตรวจดูภายในและท าความ
สะอาดภายใน ให้ทั่วถึงก่อนน ามาประกอบติดตั้ง 

9.12.4 เมื่อได้กระท าการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว จะต้องตรวจดูความเสียหายและท าความสะอาด
เครื่องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์เหล่านี้อย่างทั่วถึง 

9.13 การตัดเจาะและซ่อมสิ่งกีดขวาง 

หากมีสิ่งก่อสร้างใดๆ กีดขวางแนวของท่อแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งรายละเอียดให้แก่ เจ้าของงาน 
ทราบ พร้อมกับเสนอวิธีการที่จะตัดเจาะสิ่งที่กีดขวางนั้น กับวิธีการซ่อมกลับคืนด้วย และจะต้องได้รับอนุมัติ
จาก เจ้าของงาน เสียก่อนจึงจะปฎิบัติงานได้  การตัดเจาะและซ่อมสิ่งกีดขวางนี้ ผู้รับจ้างจะต้องใช้ช่างที่มี
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ความช านาญในการนั้นๆ โดยเฉพาะ และจะต้องกระท าด้วยความระมัดระวัง โดยถือเป็นความรับผิดชอบของผู้
รับจ้างที่จะต้องท าการตัดเจาะ และซ่อมแซมส่วนนั้นๆ ให้คืนสภาพเดิมด้วย 

9.14 การป้องกันเสียง และการสั่นสะเทือน 

9.14.1 เครื่องจักรกลทุกชนิด และอุปกรณ์ จะต้องท างานโดยไม่มีเสียง หรือการสั่นสะเทือนจนเป็นที่
รบกวน 

9.14.2  หากการท างานของเครื่องจักรกล หรืออุปกรณ์ใดก็ตาม มีเสียงหรือมีการสั่นสะเทือน ซึ่ง
เจ้าของงานมีความเห็นว่ามากเกินสมควร  เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง  จะต้องท าการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือกระท า
การอ่ืนใดจนปัญหานั้นๆ หมดสิ้นไป  โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ทั้งสิ้น 

9.14.3 ฐานรองรับเครื่องจักร อุปกรณ์ จะต้องรองรับด้วยสปริง หรือวัสดุ ELASTOMER เพ่ือป้องกันการ
สั่นสะเทือน 

9.14.4  การต่อท่อเข้าและออกจากเครื่องกลที่อาจมีความสั่น ให้ต่อผ่านข้อต่อยืดหยุ่น (FLEXIBLE 
JOINT)  แบบเหล็กไร้สนิมหรือยางสังเคราะห์แล้วแต่รูปแบบ หรืออนุมัติแล้วเทียบเท่าขนาดความดันทนได้ ให้
ขึ้นอยู่กับการใช้งาน ณ จุดนั้น 

9.15 การติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ 

9.15.1 ผู้รับจ้าง จะต้องจัดหาแรงงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องใช้ต่างๆ ที่จ าเป็นในการติดตั้ง
เครื่องสุขภัณฑ์ท้ังหมดที่แสดงไวัในแบบแปลนและตามที่ระบุไว้ในที่นี้ โดยทั่วไปรวมถึงเครื่องสุขภัณฑ์ เครื่อง
ตกแต่งแทรป ที่รองรับแทรป  ที่แขวน  หรือรองรับเครื่องสุขภัณฑ์ 

9.15.2  วัสดุ สุขภัณฑ์ ท่อ และอุปกรณ์อ่ืนที่มองเห็นได้ให้เป็นไปตามชนิด และรายการที่ระบุไว้ใน
แบบแปลน สถาปัตยกรรม เว้นแต่จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน 

9.15.3 ในระหว่างที่ด าเนินการติดตั้งยังไม่แล้วเสร็จ เครื่องสุขภัณฑ์  ที่ติดตั้งแล้วจะต้องมีแคร่ไม้
คลุมไว้ และใช้จารบีเคลือบส่วนที่เป็นโครเมี่ยม และส่วนที่เป็นโลหะอ่ืนๆ 

9.15.4 เมื่องานเสร็จเรียบร้อยแล้ว และก่อนส่งมอบงานให้แก่ เจ้าของงาน ผู้รับจ้างจะต้องท าความ
สะอาดเครื่องสุขภัณฑ์ทุกชิ้นที่เกี่ยวข้อง แกะป้ายต่างๆ และเช็ดถูส่วนที่ชุบโครเมี่ยมด้วยผ้าสะอาดจนเป็นเงา
งาม 

9.15.5  ก๊อกน้ าต่างๆ  STOP COCKS, VALVES  และ  FLUSH VALVES   จะต้องได้รับการตรวจ
ตรา และปรับแต่งตามความจ าเป็น เพ่ือให้ท างานได้เหมาะสมกับสุขภัณฑ์ต่างๆ 
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9.15.6 ที่รองรับเครื่องสุขภัณฑ์ทุกชนิด จะต้องมีที่รองรับที่เหมาะสม และได้รับความเห็นชอบจากผู้
ควบคุมงาน ที่รองรับเหล่านี้จะต้องยึดติดกับก าแพงด้วยโบลต์  และน๊อตตามรายการของสถาปัตยกรรม ที่แขวนแผ่น
รองรับ และอ่ืนๆ จะต้องทาสีขั้นแรกด้วยสีตะกั่วผสมน้ ามัน 

9.15.7 การติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ พร้อมส่วนประกอบ ตลอดจนการต่อท่อต่างๆ  ต้องกระท าให้
เรียบร้อย และประณีต  ให้ทดลองติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ดูก่อน   เพ่ือให้ได้ระยะที่แม่นย า ตามข้อแนะน าของ
บริษัทผู้ผลิต เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน  

9.16 การอุดช่องเดินท่อ ช่องเจาะ ด้วยวัสดุป้องกันไฟและควันลาม (Fire Barrier System) 

9.16.1 ความต้องการทั่วไป 

เพ่ือป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นแก่บุคคลที่อยู่ภายในอาคารอันเนื่องมาจากการเกิดเพลิงลุกลามจาก
บริเวณบริเวณหนึ่งไปยังบริเวณหนึ่งโดยอาศัยช่องและทางเดินท่อหรือช่องเจาะจึงก าหนด ให้ใช้วัสดุป้องกันไฟ
และควันลามตามก าหนดใน NEC Article 300-21 หรือ ASTM หรือมาตรฐาน วสท 

9.16.2 คุณสมบัติของวัสดุ 

 อุปกรณ์หรือวัสดุซึ่งใช้ป้องกันไฟและควันลาม ต้องเป็นอุปกรณ์หรือวัสดุที่ UL รับรอง 

 อุปกรณ์หรือวัสดุดังกล่าว ต้องป้องกันไฟได้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง 

 อุปกรณ์หรือวัสดุดังกล่าวต้องไม่เป็นพิษขณะติดตั้งหรือขณะเกิดเพลิงไหม้ 

 สามารถถอดออกได้ง่ายในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข 

 ทนต่อการสั่นสะเทือนได้ดี 

 ติดตั้งได้ง่าย 

 อุปกรณ์หรือวัสดุป้องกันไฟและควันลาม ต้องมีความแข็งแรงไม่ว่าก่อนหรือหลังไฟไหม้ 

 อุปกรณ์หรือวัสดุที่จะน ามาใช้ ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงาน 
9.16.3 การติดตั้ง 

ให้ติดตั้งอุปกรณ์หรือวัสดุป้องกันไฟและควันลามตามต าแหน่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

 ช่องเปิดทุกช่องไม่ว่าจะอยู่ที่ใดของผนัง พ้ืน หรือคาน และช่องท่อต่าง ๆ ซึ่งได้เตรียมไว้ส าหรับ
การใช้งานติดตั้งระบบท่อ 

 ช่องเปิดหรือช่องลอด (Blockout or Sleeve) ที่เตรียมการไว้ส าหรับติดตั้งระบบท่อในอนาคต 

 ช่องเปิดหรือช่องลอด (Blockout or Sleeve) ที่ใช้สายไฟฟ้าหรือท่อร้อยสายไฟฟ้าที่มีช่องว่าง
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อยู่ แม้เพียงช่องเล็กน้อยก็ตาม 

 ภายในท่อที่วางทะลุพื้นคอนกรีต ผนังคอนกรีต ซึ่งเป็นผนังทนไฟ เพ่ือป้องกันไฟและควันลาม
ตามท่อ 

 กรรมวิธีการติดตั้ง ผู้รับจ้างต้องเสนอขออนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อน 
9.17 การทาสีป้องกันการผุกร่อนและรหัสสี (Painting and Color Code) 

9.17.1 ความต้องการทั่วไป 

 ในผิวงานโลหะทุกชนิดก่อนน าเข้าไปติดตั้งในหน่วยงาน ต้องผ่านกรรมวิธีการป้องกันการผุกร่อน และ/หรือ 
การทาสีตามที่ระบุไว้ในข้อก าหนดนี้ทุกประการ วิธีการทาสีต้องปฏิบัติตามข้อแนะน าของบริษัทผู้ผลิตสีโดยเคร่งครัด 
เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือวัสดุใด  ๆที่ได้ผ่านการป้องกันการผุกร่อน และทาสีจากโรงงานผู้ผลิตมาแล้ว หากตรวจพบว่ามีรอย
ถลอก ขูด ขีด รอยคราบสนิมจับและอ่ืน  ๆ  ผู้รับจ้างต้องท าการซ่อมแซมขัดถู และทาสีให้เรียบร้อย โดยได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้ควบคุมงาน 

 ในระหว่างการทาสีใดๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างต้องหาวิธีป้องกันมิให้สีหยดลงบนพ้ืน ผนัง และอุปกรณ์
ใกล้เคียงอ่ืนๆ หากเกิดการหยดเปื้อน  ต้องท าความสะอาดทันที  ผลเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น     ต้องอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้างทั้งสิ้น ในการทาสีท่อและที่แขวนท่อจะต้องทาสีโดยใช้สีและชนิดของสีตามรหัสสีและ
สัญลักษณ์สี 

9.17.2 การเตรียมและการท าความสะอาดพ้ืนผิวก่อนทาสี 

1. พ้ืนผิวโลหะที่เป็นเหล็ก หรือโลหะท่ีมีส่วนผสมของเหล็ก 

 ให้ใช้เครื่องขัดสนิมตามรอยต่อเชื่อม และต าหนิต่าง ๆ  จากนั้นใช้แปรงลวดหรือกระดาษทรายขัดผิวงาน
ให้เรียบ  

และปราศจากสนิมหรืออาจใช้วิธีพ่นทรายเพ่ือก าจัดคราบสนิมและเศษวัตถุแปลกปลอมออก จากนั้นจึงท าความ
สะอาดผิวงานไม่ให้มีคราบไขมันหรือน้ ามันเคลือบผิวหลงเหลืออยู่ โดยใช้น้ ามันประเภทระเหยไว (Volatile Solvent) เช่น 
ทินเนอร์ หรือน้ ามันก๊าดเช็ดถูหลาย ๆ  ครั้ง แล้วใช้น้ าสะอาดล้างอีกครั้งหนึ่งจนผิวงานสะอาดพร้อมกับเช็ดหรือเป่าลมให้
แห้งสนิทจึงทาสีรองพ้ืนตามค าแนะน าของผู้ผลิตสีโดยเคร่งครัด 

 ในกรณีท่ีผิวงานนั้นเคยถูกทาสีมาก่อนต้องขูดสีเดิมออกก่อนจึงเริ่มท าตามกรรมวิธีดังกล่าวข้างต้น 
2. พ้ืนผิวโลหะที่ไม่มีส่วนผสมของเหล็กให้ท าความสะอาดโดยใช้กระดาษทราย แล้วเช็ดด้วย

น้ ามันสน ห้ามใช้เครื่องขัดหรือแปรงลวดโดยเด็ดขาด แล้วจึงทาสีรองพ้ืน 

3. พ้ืนผิวสังกะสีและเหล็กที่เคลือบสังกะสี ให้ใช้น้ ายาเข็ดถูเพ่ือขจัดคราบไขมันและฝุ่นออกก่อนทาสี
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รองพ้ืน 

4. พ้ืนผิวทองแดง ตะกั่ว พลาสติก ทองเหลือง ให้ขัดด้วยกระดาษทรายก่อนแล้วใช้น้ ายาเข็ดถูก าจัด
ฝุ่นก่อนทาสีรองพ้ืน 

9.17.3  การทาสีหรือพ่นสี 

1. ในการทาสีแต่ละขั้น ต้องให้สีที่ทาไปแล้วแห้งสนิทก่อน จึงให้ทาสีขั้นต่อ ๆ ไปได้ 

2. สีที่ใช้ทา ประกอบด้วยสี 2 ส่วน คือ 

 สีรองพ้ืนใช้ส าหรับป้องกันสนิม และ/หรือ เพ่ือให้ยึดเกาะระหว่างสีทับหน้ากับผิวงาน 

 สีทับหน้าใช้ส าหรับเป็นสีเคลือบขั้นสุดท้าย เพ่ือใช้เป็นการแสดงรหัสของระบบต่างๆ ชนิดสีที่
ใช้ขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อม ประเภทหรือชนิดของสีที่ใช้ ให้เป็นไปตามระบุในตาราง ตารางการใช้ประเภทสี
ตามชนิดของวัสดุในสภาวะแวดล้อม 
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- Black Steel Pipe ชั้นท่ี 1 Red Lead Primer ชั้นท่ี 1 Epoxy Red Lead Primer
- Black Steel Hanger & Support ชั้นท่ี 2 Red Lead Primer ชั้นท่ี 2 Epoxy Red Lead Primer
- Black Steel Sheet ชั้นท่ี 3 สีทับหน้า Alkpd ชั้นท่ี 3 สีทับหน้า Epoxy
- Switchboard, Panel-Board ชั้นท่ี 4 สีทับหน้า Alkpd ชั้นท่ี 4 สีทับหน้า Epoxy

ซ่ึงท าจาก Black Steel Sheet

- Galvanized Steel Pipe ชั้นท่ี 1 Wash Primer ชั้นท่ี 1 Wash Primer
- Galvanized Steel Hanger & ชั้นท่ี 2 Zinc Chromate Primer ชั้นท่ี 2 Zinc Chromate Primer

Support ชั้นท่ี 3 สีทับหน้า Alkyd ชั้นท่ี 3 สีทับหน้า Alkyd
- Galvanized Steel Sheet ชั้นท่ี 4 สีทับหน้า Alkyd ชั้นท่ี 4 สีทับหน้า Alkyd

ในกรณีท่ีไม่ได้ระบรุหสัสี ใหใ้ชสี้
ทับหน้าเปน็สีอลูมิเนียม

- PVC Pipe ชั้นท่ี 1 Wash Primer ชั้นท่ี 1 Wash Primer
- Plastic Pipe ชั้นท่ี 2 สีทับหน้า Chlorinated Rubber ชั้นท่ี 2 สีทับหน้า Chlorinated Rubber

ชั้นท่ี 3 สีทับหน้า Chlorinated Rubber ชั้นท่ี 3 สีทับหน้า Chlorinated Rubber

- Cast Iron Pipe รวมถงึท่อ ชั้นท่ี 1 Coal Tar Epoxy ชั้นท่ี 1 Coal Tar Epoxy
ใต้ดินด้วย ชั้นท่ี 2 Coal Tar Epoxy ชั้นท่ี 2 Coal Tar Epoxy

- Stainless Steel Pipe ชั้นท่ี 1 Wash Primer ชั้นท่ี 1 Wash Primer
- Stainless Steel Sheet ชั้นท่ี 2 สีทับหน้า Alkyd ชั้นท่ี 2 สีทับหน้า Epoxy
- Aluminium Steel Pipe ชั้นท่ี 3 สีทับหน้า Alkyd ชั้นท่ี 3 สีทับหน้า Epoxy
- Aluminium Steel Sheet
- Light Alloy
- Lead
- Conduit Clamp

ชนิดของผิววสัดุ บรเิวณทัว่ไป บรเิวณทีม่ีความชื้นสูง,
บรเิวณทีม่ีการผุกรอ่นสูง

ตารางการใช้ประเภทสีตามชนิดของวัสดุในสภาวะแวดล้อม 

 

 

 

  

 

 

 

หมายเหตุ : ในกรณีที่มีการซ่อมสีเนื่องจากการเชื่อม การตัดการเจาะ การขัดหรือการท าเกลียว ให้
ใช้สีรองพ้ืนจ าพวก Zinc Rich Primer ก่อนลงสีทับหน้า 
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9.17.4 รหัสและสีสัญลักษณ์ 

1. การทาสีทับหน้าแสดงรหัสสีให้ทาดังนี้ 

 ในบริเวณห้องเครื่องสูบน้ า, ห้องเครื่อง ให้ทาทั้งเส้น 

 ในบริเวณท่ีเดินลอยปรากฏให้เห็นอันได้แก่ เพดานชั้นจอดรถ, แนบข้างอาคาร เป็นต้น ให้ทา
ตลอดทั้งเส้น โดยจะทาตามรหัสสี หรือทาสีให้กลมกลืนกับสีอาคาร แล้วมีเพียงตัวอักษรแสดงชนิดของท่อก ากับ
ขึ้นกับความเห็นของผู้ควบคุมงาน 

 บริเวณช่อง Shaft ให้ทาเป็นแถบ โดยทาใกล้บริเวณท่ีเป็นช่องเปิดบริการ 

 ท่อที่เดินอยู่ในฝ้าและอ่ืนๆ ที่ไม่ปรากฏให้เห็นให้ทาเป็นแถบ 
2. ในระบบไฟฟ้า ให้แสดงรหัสสีตามตารางแสดงรหัสสีหรือตามข้อก าหนดงานระบบไฟฟ้า 

3. ขนาดแถบรหัสสีและตัวอักษร ก าหนดดังนี้ 

 ขนาดท่อ       ความกว้างของแถบ  ขนาดตัวอักษร 

 (Dia.)    รหัสส ี

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

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

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

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

4. ระยะของแถบรหัสสี อักษรสัญลักษณ์ และสัญลักษณ์ลูกศรแสดงทิศทาง ก าหนดเป็นดังนี้ 

 ทุก ๆ ระยะไม่เกิน 6 เมตร (20 ฟุต) ของท่อในแนวตรง 

 ใกล้ต าแหน่งวาล์วทุกตัว 

 เมื่อมีการเปลี่ยนทิศทาง และหรือ/มีท่อแยก 

 เมื่อท่อผ่านก าแพงหรือทะลุพื้น 

 บริเวณช่องเปิดบริการ 
 

5. ก าหนดสีของรหัส และสัญลักษณ์ต่างๆ ตามตาราง 9.17.5 
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ล าดับ รายละเอยีด ตัวอกัษร รหสัสี สี
ที่ สัญลักษณ์

1 Cold Water Supply CW เขยีว ขาว
2 Drinking Water Pipe DP ฟา้ ด า
3 Rainwater Pipe RP เขยีวออ่น ขาว
4 Waste Pipe W น้ าตาล ขาว
5 Soil Pipe S ด า ขาว
6 Vent Pipe V เหลือง ด า
7 Drainage Pipe (Form Drainage Pump) D เทา ด า
8 ทอ่-ราง สายไฟฟา้ก าลังปกติ N แดง ด า
9 ทอ่-ราง สายไฟฟา้ฉกุเฉนิ E เหลือง แดง
10 ทอ่-ราง สายไฟฟา้ควบคุมระบบสุขาภิบาล SAN ฟา้ ด า
11 อปุกรณ์ยึดจับทอ่ร้อยสายไฟฟา้และสายสัญญาณ & ทอ่น้ า - เทาเขม้ -

9.17.5  ตารางแสดงรหัสสีและสีสัญลักษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.17.6  การทาสีและรหัสป้ายชื่อ 

ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาแรงงาน วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการทาสีที่ได้ระบุไว้ใน
รายละเอียดที่กล่าวถึงต่อไปนี้ 

 การทาสีต้องท าตามค าแนะน าของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด 

 สีทุกชนิดที่ใช้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ควบคุมงานก่อน จึงน ามาใช้ในโครงการได้ 

 จุดประสงค์ของรายละเอียดนี้เกี่ยวกับการทาสีท่อน้ า ท่อลม โครงเหล็ก เครื่องและอุปกรณ์
เหล็กแขวนยึดต่างๆ รวมถึงงานทาสีอ่ืนๆ ตามท่ีระบุไว้ในข้อก าหนด 

 รายการบางอย่าง ซึ่งเป็นส่วนประกอบของอุปกรณ์ซึ่งต้องการทาสีแต่ไม่ได้ระบุไว้ ไม่ได้
หมายความว่าจะพ้นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างที่ต้องทาสีส่วนประกอบนั้นด้วย 

 ก่อนทาสี ต้องท าความสะอาดผิวงานให้เรียบร้อยไม่มีสิ่งสกปรกหลงเหลืออยู่ 

 ผิวงานที่เปรอะเปื้อนไขมันหรือน้ ามัน ต้องช าระล้างด้วยสารละลายและเช็ดออกให้หมด 

 การทาสีรองพ้ืน (Priming) ต้องทาทับทีหลังจากท าความสะอาดผิวงานเสร็จเรียบร้อย เพ่ือ
ป้องกันการเกิดสนิม 

 ผู้รับจ้างต้องหาวิธีป้องกันไม่ให้สีที่ทาหยดลงพ้ืน ผนัง และอุปกรณ์ใกล้เคียงอ่ืนๆ สีทาที่หยด
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หรือเปื้อนต้องรีบเช็ดออกและท าความสะอาดโดยทันที 

 ตัวอักษร ลูกศรแสดงทิศทางการไหลและแถบสี ต้องติดเป็นช่วงๆ ไม่เกินช่วงละ 6 เมตร และ
อยู่ในต าแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนและใกล้ช่องเปิดบริการบนฝ้าเพดานหรือผนัง 

 รหัสป้ายชื่อ (Tag No.) ผู้รับจ้างต้องจัดท าป้ายชื่อ เครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ ตามรายการเครื่อง 
และอุปกรณ์ที่แสดงในแบบอาจใช้วิธีเขียน พ่นสีหรือท าเป็นแผ่น Laminate Plastic ตามค าแนะน าของผู้ควบคุม
งาน ส่วนที่แผงไฟฟ้าท าด้วย Laminate    Plastic    ขนาดตัวอักษรและป้ายชื่อให้พิจารณาตามความเหมาะสม     
และความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน 

 ป้ายประจ าเครื่อง (Nameplate) อุปกรณ์ที่มีป้ายชื่อติดประกอบมาจากโรงงานผู้ผลิต 
จะต้องลงรายละเอียดต่างๆ เช่น ชื่อผู้ผลิต รุ่น หมายเลข และ Electrical Characteristic เป็นต้น 
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หมวดที่ 10 

วาล์วและอุปกรณ์ประกอบ 

10.1 ข้อก าหนดทั่วไป 

10.1.1 วาล์วทุกชนิด (ยกเว้น Control Valve) สเทรนเนอร์ และข้อต่ออ่อน ต้องมีขนาดเท่ากับท่อ
น้ าที่อุปกรณ์ดังกล่าวติดตั้งอยู่ 

10.1.2  โดยทั่วไปวาล์วที่ติดตั้งบนท่อน้ าในแนวนอน (Horizontal Pipe) ต้องให้มีด้ามวาล์วอยู่ใน
แนวดิ่ง เว้นแต่จะมีสาเหตุจ าเป็นหรืออุปสรรคในการติดตั้งหรือใช้งาน จึงอนุญาตให้ก้านวาล์วติดตั้งอยู่ในแนว
เอียงได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาและอนุมัติจากผู้ควบคุมงานเป็นแต่ละกรณีไป 

10.1.3  วาล์วที่ปิด-เปิดขณะใช้งานบ่อยหรือใช้ปิด-เปิดในกรณีฉุกเฉิน หากสามารถท าได้ ต้องติดตั้ง
ให้ตัววาล์วไม่สูงกว่า 1.30 เมตร จากพ้ืน 

10.1.4  วาล์วขนาด 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) และใหญ่กว่าที่จ าเป็นต้องติดตั้งอยู่สูงเกิน 2.00 เมตร 
จากพ้ืนและต้องใช้ปิด-เปิดขณะใช้งานบ่อยต้องติดตั้ง Chain Wheel และโซ่ ท าด้วยเหล็กไม่เป็นสนิมห้อยลง
มาสูงจากพ้ืนประมาณ 1.00 เมตร พร้อมที่คล้องโซ่ในต าแหน่งที่เหมาะสม 

10.1.5 วาล์วและอุปกรณ์ประกอบท่อน้ าทั้งหมดของงานระบบต่างๆ จะต้องสามารถทนแรงดันใช้
งานได้ตามข้อก าหนดดังนี้ 

10.1.5.1 ส าหรับระบบประปา จะต้องทนแรงดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 150 ปอนด์ต่อ
ตารางนิ้ว 

10.1.5.2 ส าหรับระบบระบายน้ า ระบบน้ าทิ้ง และระบบบ าบัดน้ าเสีย จะต้องทนแรงดันใช้
งานได้ไม่น้อยกว่า 150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว  

10.1.6 ผู้รับจ้างจะต้องใส่วาล์วปิด – เปิด ตามที่แสดงไว้ในแบบและตามต าแหน่งดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจ
ไม่แสดงในแบบ 

10.1.6.1 ณ จุดที่ท่อแยกออกจาก Risers และ Main Branches ออกจากท่อ Supply หรือ 
Return Main 

10.1.6.2 ท่อน้ าเข้า และออกของเครื่องอุปกรณ์แต่ละเครื่อง เพ่ือให้สามารถถอดย้ายเครื่อง
ท าการซ่อมแซมได้โดยไม่กระทบกระเทือนส่วนอื่น ๆ ที่เหลือของระบบ 
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10.1.6.3 ข้อต่อเครื่องอุปกรณ์ท่ีซึ่งผู้ผลิตระบุไว้ว่าวาล์วจะต้องจัดหา “By Customer” 

10.1.6.4 จุดสูง และจุดต่ าในแต่ละวงจรที่ซึ่งจะติดตั้งวาล์วน้ าทิ้ง หรือ Automatic Air Vent 
พร้อมวาล์วปิด-เปิด วาล์วทั้งหมดจะต้องติดตั้งให้แกนหมุนอยู่ในแนวระดับ หรือต าแหน่งตั้งฉาก 

10.1.7 วาล์วแต่ละประเภทที่ใช้ต้องเป็นยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งเท่านั้น  ตามรายชื่อผู้ผลิตซึ่งได้ระบุไว้ใน
รายชื่อผลิตภัณฑ์วาล์วต้องมีแบบ และ Class ถูกต้องได้รับการเห็นชอบและอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง 

10.1.8 หม้อลม Air Chamber ท าจากวัสดุเดียวกับท่อยาวไม่น้อยกว่า 50ซม. พร้อมปิดอุดด้วย 
CAP โดย Air Chamber ควรมีขนาดใหญ่กว่าท่อ 1 ขนาด 

10.2 วาล์วและอุปกรณ์ในระบบประปา และสุขาภิบาล  ( SANITARY  SYSTEM  VALVES ) 

10.2.1   GATE VALVE และ GLOBE VALVE   

1) GATE VALVE และ GLOBE VALVE ที่มีขนาด 15 มิลลิเมตร (½ นิ้ว)  จนถึงขนาด 50 มิลลิเมตร 
(2 นิ้ว) ตัววาล์วท าด้วย BRONZE ชนิด NON-RISING STEM ยึดข้อต่อโดยใช้เกลียว (SCREWED ENDS) ทน
แรงดันใช้งาน  (WORKING  PRESSURE)   ได้ไม่น้อยกว่า  150 PSI 

2) GATE  VALVE   และ  GLOBE  VALVE   ที่มีขนาด  65  มิลลิเมตร ( 2½  นิ้ว ) และใหญ่กว่า
ตัววาล์วท าด้วย  CAST  IRON  หรือ  DUCTILE   IRON  ชนิด  RISING  STEM  หรือ  NON-RISING  STEM  
ยึดข้อต่อโดยใช้หน้าแปลน (FLANGED  ENDS)  ทนแรงดันใช้งาน  (WORKING  PRESSURE) ได้ไม่น้อยกว่า  
150  PSI 

3) GATE VALVE ส าหรับระบบระบายน้ าเสีย (WASTE WATER SYSTEM)  ขนาด 50  มิลลิเมตร  
(2 นิ้ว)  และใหญ่กว่าตัววาล์วท าด้วย CAST IRON หรือ DUCTILE IRON ชนิด NON-RISING STEM, 
RESILIENT  DISC  ออกแบบมาส าหรับระบบระบายน้ าเสีย  (WASTE WATER SYSTEM)  ยึดข้อต่อโดยใช้
หน้าแปลน  (FLANGED ENDS) ทนแรงดันใช้งาน  (WORKING  PRESSURE) ได้ไม่น้อยกว่า 150 PSI  

10.2.2 BUTTERFLY  VALVE  

1) วาล์วเป็นแบบ  WAFER  TYPE  โดยมี ALIGNMENT  HOLES  ส าหรับเล็งยึดหน้าแปลน  

2) ขนาด  65  มิลลิเมตร  (2½ นิ้ว)  และใหญ่กว่า  ตัววาล์วท าด้วย  CAST  IRON  หรือ  
DUCTILE  IRON,   DISC ท าด้วย ALUMINUM  BRONZE หรือ STAINLESS  STEEL, SEAT ท าด้วย BUNA-
N หรือ EPDM, STEM ท าด้วย STAINLESS STEEL เป็นชนิดชิ้นเดียวยาวตลอดตัววาล์ว (ONE PIECE  
THROUGH  STEM  SHAFT)   ทนแรงดันใช้งาน  (WORKING  PRESSURE)  ได้ไม่น้อยกว่า  150  PSI 
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3) ขนาด 65 มิลลิเมตร  (2½ นิ้ว )  จนถึงขนาด  125  มิลลิเมตร (5 นิ้ว) เป็นแบบ เปิด –ปิดด้วย
ด้ามโยก  (LEVER  OPERATED) 

  ขนาด 150  มิลลิเมตร  ( 6 นิ้ว )  และใหญ่กว่า   เป็นแบบ เปิด – ปิด   ด้วยพวงมาลัย (GEAR 
OPERATED) 

10.2.3 CHECK VALVE  

จะต้องเป็น แบบ NON- SLAMMING  CHECK  VALVE  หรือ  SPRING  LOADED SILENT  
CHECK  VALVE 

1) ขนาด 15  มิลลิเมตร  (½ นิ้ว) จนถึงขนาด 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) เป็นชนิด SINGLE DISC ตัว
วาล์วท าด้วย BRONZE, DISC ท าด้วย BRONZE หรือPTFE, SEAT ท าด้วย TEFLON หรือ SYNTHETIC  
RUBBER, SPRING ท าด้วย STAINLESS STEEL ยึดข้อต่อโดยใช้เกลียว (SCREWED ENDS) ทนแรงดันใช้งาน 
(WORKING  PRESSURE) ได้ไม่น้อยกว่า  150 PSI 

2) ขนาด 65 มิลลิเมตร (2½ นิ้ว) และใหญ่กว่า ตัววาล์วท าด้วย CAST IRON,  DISC ท าด้วย 
GUNMETAL  หรือ STAINLESS STEEL,  SEAT ท าด้วย NITRILE หรือ EPDM, SPRING ท าด้วย STAINLESS  
STEEL  เป็นชนิด DUO PLATE DISC, WAFER TYPE ทนแรงดันใช้งาน (WORING  PRESSURE) ได้ไม่น้อย
กว่า  150 PSI 

3) CHECK VALVE ส าหรับระบบระบายน้ าเสีย (WASTE  WATER SYSTEM ) ขนาด 50 มิลลิเมตร  
(2 นิ้ว) และใหญ่กว่า ตัววาล์วท าด้วย CAST IRON หรือ DUCTILE IRON ชนิด SWING  TYPE  ยึดข้อต่อโดย
ใช้หน้าแปลน(FLANGED  ENDS)ทนแรงดันใช้งาน(WORKING PRESSURE) ได้ไม่น้อยกว่า 150 PSI 

10.2.4 AUTOMATIC  AIR  VENT   

1) AUTOMATIC AIR  VENT  เป็นแบบ DIRECT  ACTING  FLOAT  TYPE 

2) ลูกลอยและส่วนประกอบภายในท าด้วย  STAINLESS  STEEL 

3) BODY  AND  COVER  ท าด้วย  CAST  IRON 

4) ขนาดไม่เล็กกว่า 15 มิลลิเมตร  (½ นิ้ว) ติดตั้งในต าแหน่ง ที่แสดงไว้ในแบบ 

5) ก่อนต่อเข้า AUTOMATIC AIR  VENT  จะต้องมี SHUT OFF VALVE ประกอบอยู่ด้วย ส่วน
ทางด้านอากาศออกจะต้องต่อท่อ ไปทิ้งไว้ ณ จุดหัวรับน้ าทิ้ง  (FLOOR  DRAIN )  ที่ใกล้ที่สุด 
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6) AUTOMATIC  AIR  VENT  จะต้องติดตั้งที่จุดสูงสุดของท่อน้ า  และในต าแหน่งที่มีอากาศสะสม
อยู่ในระบบท่อหรือตามท่ีระบุในแบบ 

10.2.5 STRAINER 

1) STRAINER  ใช้ส าหรับต่อด้านน้ าเข้าเครื่องสูบน้ า  และที่อ่ืน ๆ ตามที่แสดงในแบบ  ตัวส
เทรนเนอร์ เป็นแบบ   Y-PATTERN 

2) STRAINER ขนาด 15 มิลลิเมตร (½ นิ้ว) จนถึงขนาด 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) ตัววาล์วท าด้วย  
GUNMETAL หรือ BRONZE, SCREEN ท าด้วย STAINLESS  STEEL  ขนาดรูตะแกรงไม่เกิน 40 MESH  ยึด
ข้อต่อโดยใช้เกลียว (SCREWED ENDS) ทนแรงดันใช้งาน (WORKING PRESSURE)  ได้ไม่น้อยกว่า  150  PSI 

3) STRAINER ขนาด 65 มิลลิเมตร (2½ นิ้ว) และใหญ่กว่าตัววาล์วท าด้วย CAST IRON หรือ 
DUCTILE   IRON, SCREEN  ท าด้วย STAINLESS STEEL ขนาด  D.E.O ไม่เกิน 0.036 ยึดข้อต่อโดยใช้หน้า
แปลน   (FLANGE  ENDS) ทนแรงดันใช้งาน (WORKING PRESSURE ) ได้ไม่น้อยกว่า  150  PSI 

4) สามารถถอดล้างตะแกรงได้ โดยไม่ต้องถอด STRAINER ออกจากระบบท่อน้ า 

10.2.6 BALL  VALVE 

1) BALL VALVE ขนาด 15  มิลลิเมตร  ( 1/2 นิ้ว )  จนถึงขนาด 50  มิลลิเมตร  (2 นิ้ว ) ตัววาล์ว
ท าด้วย   BRONZE ,   BALL  ท าด้วย   BRASS  CHROME  PLATED,   SEAL  ท าด้วย  TEFLON  ยึดข้อต่อ
โดยใช้เกลียว (SCREWED  ENDS)  ทนแรงดันใช้งาน  (WORKING  PRESSURE) ได้ไม่น้อยกว่า  150 PSI 

10.2.7 PRESSURE  GAUGE 

1) PRESSURE  GAUGE  เป็นแบบ BOURDON  TYPE  ส าหรับวัดความดันของน้ าตามที่แสดงไว้ใน
แบบ   

2) ตัวเรือนท าด้วย STAINLESS STEEL หน้าปัดกลม  เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  100  มิลลิเมตร 
(4 นิ้ว) มีสเกลบนหน้าปัดอยู่ในช่วง 1.5 ถึง 2 เท่า ของความดันที่ใช้งานปกติ  ACCURACY + 1% ของสเกล
บนหน้าปัด 

3) PRESSURE  GAUGE  ทุกชุดจะต้องมี  SHUT – OFF  NEEDLE  VALVE  และ PRESSURE  
SNUBBER   
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10.2.8 FLEXIBLE  CONNECTOR 

1) เพ่ือป้องกันและลดการสั่นสะเทือนและเสียงดัง  ส าหรับต่อด้านน้ า เข้า – ออก  จากเครื่องสูบน้ า  
และตามต าแหน่งที่แสดงไว้ในแบบ 

2) เป็นชนิด REINFORCED RUBBER  FLEXIBLE CONNECTOR,  ลอนคู่  (TWIN SPHERE)  ทน
แรงดันใช้งาน  (WORKING  PRESSURE)  ได้ไม่น้อยกว่า  150  PSI 

3) ขนาด 15  มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว)  จนถึงขนาด 50 มิลลิเมตร ( 2 นิ้ว )  ยึดข้อต่อโดยใช้เกลียว  
(SCREWED  UNION)   

4) ขนาด 65  มิลลิเมตร ( 2 ½ นิ้ว ) และใหญ่กว่ายึดข้อต่อโดยใช้หน้าแปลน  (FLANGED ENDS) 

10.2.9 AUTOMATIC  HYDRAULIC  CONTROL  VALVE 

เป็นชนิด  MODULATING  HYDRAULICCALLY  OPERATED,  DIAPHRAGM  ACTUATED ซึ่ง
ประกอบด้วยตัววาล์วหลัก  (BASIC  VALVE)  และวาล์วควบคุม (PILOT VALVE) ซึ่ง PILOT VALVE จะ
แตกต่างกันตามลักษณะหน้าที่การท างานของวาล์ว 

ตัววาล์วหลัก (BASIC VALVE) เป็นแบบ GLOBE  PATTERN,  FULL PORT  โดยมีแผ่น  
DIAPHRAGM  ยึดติดกับชุดลิ้นวาล์ว (SPOOL) เพ่ือควบคุมการท างานของลิ้นวาล์ว 

วัสดุของวาล์วหลัก (BASIC VALVE) ตัววาล์วท าด้วย CAST IRON  หรือ DUCTILE  IRON เคลือบ
ด้วย EPOXY  COATED, TRIM PARTS ท าด้วย STAINLESS STEEL, DIAPHRAGM ท าด้วย REINFORCED 
NATURAL  RUBBER ทนแรงดันใช้งาน (WORKING PRESSURE)  ได้ไม่น้อยกว่า 150 PSI 

ขนาด 15  มิลลิเมตร (½ นิ้ว) จนถึงขนาด 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) ยึดข้อต่อโดยใช้เกลียว (SCREWED 
ENDS) 

ขนาด 65 มิลลิเมตร (2 ½ นิ้ว) และใหญ่กว่า ยึดข้อต่อโดยใช้หน้าแปลน  (FLANGED ENDS) 

1) FLOAT CONTROL  ALVE 

 เป็นชนิด MODULATING REMOTE CONTROL PILOT ประกอบด้วย วาล์วหลัก (BASIC 
VALVE) ตามคุณลักษณะที่กล่าวไว้เบื้องต้น และชุดลูกลอย (FLOAT PILOT) ซึ่งเป็นตัวควบคุมการท างานของ
วาล์วหลัก ชุดลูกลอยท าด้วย BRONZE หรือ BRASS   
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2) PRESSURE REDUCING VALVE   

 ประกอบด้วย  PRESSURE  REDUCING  VALVE   ชนิด  MODULATING  TYPE  และต่อ
ขนานด้วย  PRESSURE  REDUCING  VALVE  ชนิด  DIRECT  ACTING  TYPE  เพ่ือป้องกันปัญหา  LOW 
FLOW  CHATTERING   

 PRESSURE  REDUCING  VALVE   ชนิด  MODULATING TYPE 

 ประกอบด้วยวาล์วหลัก  ( BASIC  VALVE )  และวาล์วควบคุม  ( PILOT  VALVE )  ซึ่ง
สามารถปรับตั้งได้เพ่ือควบคุมให้วาล์วหลักหรี่ให้ได้ความดันขาออกคงที่เสมอ  แม้ว่าความดันด้านขาเข้าหรื
อปริมาณน้ าที่ผ่านวาล์วจะเปลี่ยนแปลงไป  การเลือกขนาดของวาล์ว  ( SIZING )  จะต้องเลือกขนาดให้
เหมาะสมกับอัตราการไหลที่ก าหนด  ณ  แต่ละจุดการใช้งานโดยจะต้องมีความเร็วของน้ าไหลผ่านวาล์วไม่เกิน  
20  ft / sec.  และจะต้องท าการค านวณค่า  MINIMUM FLOW  ของวาล์วหลัก  เพ่ือใช้ในการเลือกขนาด
ของ PRESSURE REDUCING VALVE ชนิด DIRECT ACTING ให้เหมาะสมต่อไป 

 PRESSURE  REDUCING  VALVE  แบบ  DIRECT  ACTING  TYPE 

เป็นวาล์วลดความดันชนิดที่สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอัตราการไหลผ่านวาล์วได้อย่าง
รวดเร็ว  เพ่ือป้องกันมิให้เกิดปัญหา LOW FLOW  CHATTERING  การเลือกขนาดของวาล์วให้น าค่า  
MINIMUM FLOW ของ PRESSURE  REDUCING VALVE MODULATING TYPE มาเป็นค่า  FLOW RATE  
ที่จะใช้ในการเลือกขนาดของวาล์วโดยก าหนดให้มีค่า FALL  -  OFF  ประมาณ  5  PSI 

 วัสดุของ   PRESSURE  REDUCING  VALVE  DIRECT  ACTING  TYPE 

 BODY     -   BRONZE  หรือ  BRASS 

 SEAT   - STAINLESS  STEEL 

 DIAPHRAGM  -  NYLON  REINFORCED  BUNA-N 

10.2.10 WATER HAMMER ARRESTOR 

ตัววาล์วท าด้วย COPPER, PISTON ท าด้วย ACETAL PISTON WITH  BUNA-N ORING  ยึดข้อต่อ
โดยใช้เกลียว  (SCREWED  END)  ทนแรงดันใช้งาน (WORKING  PRESSURE)  ได้ไม่น้อยกว่า  150  PSI 

การเลือกขนาด WATER HAMMER ARRESTOR ให้พิจารณาตามค่า FIXTURE UNITS  ที่ใช้งาน 
โดยต้องส่งรายละเอียดการเลือกขนาดมาให้ผู้ว่าจ้างอนุมัติก่อนการติดตั้ง 
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10.2.11 FOOT VALVE 

1) ใช้ส าหรับต่อด้านน้ าเข้าเครื่องสูบน้ า  หรือตามที่แสดงในแบบ 

2) ขนาด 40 มิลลิเมตร  (1½ นิ้ว) จนถึงขนาด 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) ตัววาล์วท าด้วย BRASS 
ตะแกรงดักผงท าด้วย POLYETHYLENE ยึดข้อต่อโดยใช้เกลียว (SCREWED END) ทนแรงดันใช้งาน 
(WORKING  PRESSURE) ได้ไม่น้อยกว่า 150 PSI  

3) ขนาด 65 มิลลิเมตร (2½ นิ้ว) และใหญ่กว่า ตัววาล์วท าด้วย CAST IRON , ตะแกรงดักผงท าด้วย  
POLYETHYLENE  หรือ  GALVANISED  STEEL หรือ STAINLESS STEEL  ยึดข้อต่อโดยใช้หน้า แปลน  
(FLANGED  END) ทนแรงดันใช้งาน (WORKING PRESSURE)  ได้ไม่น้อยกว่า 150 PSI 

10.2.12 WATER METER 

1) ส าหรับระบบประปา  

มาตรวัดน้ าที่ใช้แบบใบพัด Multi Jet Magnetic Drive ผ่านการทดสอบความเที่ยงตรง และมี
หนังสือรับรองจากการประปาที่รับผิดชอบพ้ืนที่ที่โครงการตั้งอยู่ สามารถติดตั้งทั้งในแนวดิ่งหรือแนวราบ โดย
ไม่มีความคลาดเคลื่อน  

10.2.13 Hose Bibb , Stop Valve 

1) ส าหรับระบบประปา  

เป็นวาล์วเปิด-ปิดน้ า มีข้อต่อสวมเข้ากับท่อสายยางได้ ให้ใช้เป็น Ball Valve Casing ท าด้วย 
Nickel Plated หรือ Brass 
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หมวดที่ 11  

เครื่องสูบน้ า 

11.1   เครื่องสูบน้ าขึ้นถังเก็บน้ าชั้นหลังคา (Transfer Pump) 

 เครื่องสูบน้ าจะต้องเป็นเครื่องสูบน้ าชนิด  Centrifugal  ตามที่ระบุในแบบ ใบพัดเป็นแบบ Single 
หรือ Multi Stage ขับโดยตรงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 380 โวลท์  3 เฟส  50  เฮิร์ท หรือตามท่ีระบุในแบบ 

 เครื่องสูบน้ าจะต้องจัดจ าหน่ายโดยตัวแทนในประเทศที่มีชื่อเสียง การออกแบบเครื่องสูบน้ าต้องได้
มาตรฐาน EN733/DIN24255 หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า และมีบริการทางด้านอะไหล่เป็นที่เชื่อถือได้ 

 ในการเสนอขออนุมัติผลิตภัณฑ์เครื่องสูบน้ า  ผู้รับจ้างจะต้องแนบ  Performance Curve หรือ
Selection Chart ต้นฉบับ (Original Catalogue)  ของเครื่องสูบน้ ามาด้วย  จุดที่เลือกส าหรับการใช้งานควร
อยู่ในบริเวณกลางของ Curve  ซึ่งเป็นจุดที่เครื่องสูบน้ ามีประสิทธิภาพสูงและมีความยืดหยุ่นเมื่อปริมาณน้ า 
(Flow Rate)  และความดันเปลี่ยนไปได้มากที่สุด 

 สมรรถนะของเครื่องสูบน้ าจะต้องสามารถสูบน้ าได้ด้วยอัตราการไหล  และแรงดันไม่น้อยกว่าที่ก าหนด
ไว้ในรายการอุปกรณ ์

 การเลือกมอเตอร์และเครื่องสูบน้ าต้องเลือกให้ลักษณะการใช้งานเป็นแบบ Non Overloading 
Performance Curve  ของเครื่องสูบน้ า มอเตอร์ที่เลือกใช้ต้องมี  Service Factor  ไม่น้อยกว่า 1.1   

 ที่ท่อด้านส่งของเครื่องสูบน้ าทุกชุด  ต้องติดตั้งวาล์วควบคุมการปิด-เปิดให้สัมพันธ์กับการท างานของ
เครื่องสูบน้ า  Gate Valve  หรือ Butterfly Valve ตามแสดงในแบบ 

 ที่ท่อด้านส่งของเครื่องสูบน้ าทุกชุดต้องติดตั้งวาล์วกันย้อนกลับ  (Check Valve) ชนิดที่ไม่เกิดเสียงดัง
และการสั่นสะเทือนของท่อน้ าตามแสดงในแบบรายละเอียด 

 วัสดุและโครงสร้างของเครื่องสูบน้ า (Structure  Of  Pump) 

 Casing ตัวเรือนของเครื่องสูบน้ า (Casing) ท าด้วย Stainless  Steel 316 หรือ Cast Iron  หรือ 
Ductile Iron ออกแบบให้ใช้งานที่ความดัน (Maximum Working Pressure) ไม่ต่ ากว่า 150  ปอนด์ต่อ
ตารางนิ้ว  และต้องได้รับการทดสอบความดัน  Hydrostatic Test  ถึง  1.5 เท่าของความดันที่ออกแบบไว้ 
(Casing Design Maximum Working Pressure) 
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 ข้อต่อของเครื่องสูบน้ ากับท่อจะต้องเป็นแบบหน้าแปลน (Flange Connection) และทนแรงดันได้
เช่นเดียวกันกับตัวเรือนเครื่องสูบน้ า 

 Impeller ใบพัด (Impeller) จะต้องท าจาก Stainless Steel 316 หรือ Bronze ได้รับการปรับ
สมดุลย์ทั้งทางด้าน Static และ Dynamic มาจากโรงงานผู้ผลิต ใบพัดจะต้องไม่เสียหายเนื่องจากใบพัดหมุน
กลับทาง 

 Shaft เพลา  (Shaft)  ท าด้วย High Tensile Steel หรือ Stainless Steel ออกแบบให้มี  Safety 
Factor  สูง  

 Coupling เป็นแบบ Flexible Coupling 

 Bearing ต้องเป็นชนิด  Heavy Duty Ball Bearing   แบบ Grease  Lubricate  

 Seal เป็นชนิด  Mechanical  Seal  และ  Seal  ที่เลือกใช้ให้ใช้ตามมาตรฐานผู้ผลิตที่ใช้กับเครื่องสูบ
น้ าที่มีโครงสร้างแบบ Cast-Iron Bronze Fitted 

  Base Plate เครื่องสูบน้ าพร้อมมอเตอร์และ Coupling จะต้องประกอบติดตั้งมาบนฐานเหล็กอัน
เดียวกัน  พร้อมทั้งยึดให้แน่นหนา และได้รับการปรับแนวศูนย์กลาง Alignment) อย่างแน่นอนมาจากโรงงาน
ของผู้ผลิต 

 Miscellaneous Fitting จุดสูงสุดของตัวเรือนเครื่องสูบน้ าติดตั้ง Automatic Air Vent  พร้อม  Shut 
off  Valve ไว้ส าหรับไล่อากาศออกจากเครื่องสูบน้ า  

 จุดต่ าสุดของตัวเรือนเครื่องสูบน้ าติดตั้ง  Drain  Valve ข้อต่อทางด้านน้ าเข้าและทางด้านน้ าส่งจะต้อง
ติดตั้งเกจ์วัดความดัน 

 มอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Motor) มอเตอร์ขับต้องเป็นแบบ  Squirrel Cage Induction Motor  ชนิด
ปกปิดมิดชิดระบายความร้อนด้วยอากาศ  (Totally Enclosed Fan Cooled) 

 มอเตอร์ต้องหมุนด้วยความเร็วรอบไม่เกิน 3,000 รอบต่อนาที หรือความเร็วรอบท่ีระบุไว้ในแบบ 

 มอเตอร์ใช้ได้กับระบบไฟฟ้า 380 โวลท์ 3 เฟส 50 เฮิร์ท (IP 54) Insulation Class F 

 ขนาดของมอเตอร์ต้องไม่เล็กกว่า1.1 เท่าของก าลังไฟฟ้าที่ต้องการขณะใช้งานสูงสุด 
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 Bearing  ของมอเตอร์ต้องเป็นแบบ  Anti-Friction ชนิด  Ball Bearing  หรือ  Roller Bearing  และ 
Seal  ต้องเป็นชนิดแนบสนิทเพ่ือป้องกันฝุ่นและความชื้น 

 กล่องขั้วสายของมอเตอร์   (Motor  Terminal  Box) จะต้องเป็นชนิดกันน้ าโดยท่อร้อยสายไฟก่อน
เข้า กล่องขั้วสายจะต้องเป็น  Flexible  Conduit  ชนิดกันน้ าด้วย 

 การติดตั้งเครื่องสูบน้ า (Pump Installation) 

 ติดตั้งเครื่องสูบน้ าตามคู่มือการติดตั้งและค าแนะน าของโรงงานผู้ผลิตเครื่องสูบน้ า 

 จัดเตรียมบริเวณรอบๆ เครื่องสูบน้ าให้พ้ืนที่พอเหมาะและสะดวกในการที่จะเข้าไปท าการบ ารุงรักษา
เครื่องสูบน้ าได้   ซึ่งไม่น้อยกว่าระยะต่ าสุดที่โรงงานผู้ผลิตเครื่องสูบน้ าได้ก าหนดไว้ 

 ให้แน่ใจว่าได้เลือกใช้เครื่องสูบน้ าหรือของเหลวที่เหมาะสมกับอุณหภูมิของๆ เหลวนั้นโดยไม่เกิดน้ า
หมุนวน (Cavitation) และการสะสมของฟองอากาศ (Vapor Binding) ที่เครื่องสูบน้ าจะต้องไม่ท างานเกิน
พิกัด (Non-Overloading) เมื่อเดินเครื่องสูบน้ าชุดเดียวหรือเดินเครื่องสูบน้ าหลายๆ ชุดขนานกัน 

 ท่อน้ าส่งและท่อน้ ากลับที่มีขนาดใหญ่กว่าข้อต่อหน้าแปลนของเครื่องสูบน้ า  ให้ใช้ข้อลด (Reducer) 
เป็นตัวช่วยลดในการติดตั้งและเพ่ือป้องกันน้ าหนักของท่อน้ ากดลงยังตัวเรือนเครื่องสูบน้ า ให้ยึด Support ใต้
ข้องอทั้งทางด้านส่งและด้านกลับของเครื่องสูบน้ าติดกับฐานข้างเครื่องสูบน้ า  ส าหรับท่อน้ าขนาด 100 มิลิ
เมตร (4 นิ้ว) และใหญ่กว่า 

 ในการตรวจสอบ (Check)  ตั้งแนวศูนย์กลาง (Alignment)  และรับรอง (Certified) เครื่องสูบน้ าก่อน
ท าการเดินเครื่องสูบน้ า          

11.2   เครื่องสูบน้ าเพิ่มแรงดัน (Package Booster Pump : BSP) 

 เครื่องสูบน้ าเพ่ิมแรงดันเป็นชนิด  Package Booster Pump เป็นชุดของ เครื่องสูบน้ าโดยใช้เครื่องสูบ
น้ า Multistate Pump จ านวน 1 เครื่องประกอบเข้ากับ ชุด Diaphragm  Type  Pressure Tank  พร้อม
อุปกรณ์ประกอบและอุปกรณ์ควบคุมการท างานของชุดเครื่องสูบน้ าโดยอัตโนมัติตามาตรฐานผู้ผลิต เพ่ือให้
เครื่องสูบน้ าสามารถจ่ายน้ าตามปริมาณความต้องการใช้น้ าในอาคาร  

สมรรถนะของเครื่องสูบน้ าจะต้องสามารถสูบน้ าได้ด้วยอัตราการไหล  และแรงดันไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ใน
รายการอุปกรณ ์
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 เครื่องสูบน้ าจะต้องผลิตและได้รับการทดสอบตามมาตรฐานโรงงาน พร้อมทั้งได้รับการรับรองการ
ท างานของชุดเครื่องสูบน้ านี้จากผู้ผลิต 

 ชุดเครื่องสูบน้ าจะต้องจัดจ าหน่ายโดยตัวแทนในประเทศที่มีชื่อเสียง และมีบริการทางด้านอะไหล่เป็น
ที่เชื่อถือได้ 

 ในการเสนอขออนุมัติผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องสูบน้ า ผู้รับจ้างต้องแนบ Performance Curve หรือ 
Selection Chart ต้นฉบับ (Original Catalogue)  ของชุดเครื่องสูบน้ ามาด้วย จุดที่เลือกส าหรับการใช้งาน
ควรอยู่ในบริเวณกลางของ Curve ซึ่งเป็นจุดที่ชุดเครื่องสูบน้ ามีประสิทธิภาพสูง  และมีความยืดหยุ่นเมื่อ
ปริมาณน้ า (Flow Rate) และความดันเปลี่ยนไปได้มากที่สุด 

11.3 เครื่องสูบน้ าระบายน้ าฝนภายในอาคาร 

 เป็นเครื่องสูบน้ าแบบ Submersible Pump Non Clogging Type พร้อมอุปกรณ์ประกอบต้องติดตั้ง
และผ่านการทดสอบจากโรงงานผู้ผลิต อัตราการสูบและ Head ไม่น้อยกว่าที่ระบุในแบบ เครื่องสูบน้ าสามารถ
สูบตะกอนหรือของแข็งและมีระบบตัดไฟเมื่อเกิดความร้อนสูงเพ่ือป้องกันมอเตอร์ 

 วัสดุและอุปกรณ์ของเครื่องสูบน้ ามีลักษณะดังต่อไปนี้ 

 Pump casing : Cast Iron 

 Motor shaft : SUS 420J2 

 Impeller : Cast Iron 

 Electric Motor : Dry Type Submersible Induction Motor 

 Insulation Class : Class E 

 Enclosure : IP68 

 Handle : Stainless Steel 

 Motro Cover : Cast Iron 

 Rotor unit : SUS 420J2 

 Ball Bearing 
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 Mechanical Seal : Ceramic/Carbon/SIC 

 Suction Cover : Cast Iron 

 Flang : Polypropylene 

 Gasket : Chloroprene Rubber 

 Connection : Cast Iron 

 Sliding Bracket : Cast Iron 

 Chain : SS400 

 Guide Holder : SS400 

 Shackle : SS400 

 เครื่องสูบน้ าจะต้องผลิตและได้รับการทดสอบตามมาตรฐานโรงงาน พร้อมทั้งได้รับการรับรองการ
ท างานของชุดเครื่องสูบน้ านี้จากผู้ผลิต 

 ชุดเครื่องสูบน้ าจะต้องจัดจ าหน่ายโดยตัวแทนในประเทศที่มีชื่อเสียง และมีบริการทางด้านอะไหล่เป็น
ที่เชื่อถือได้ 

 ในการเสนอขออนุมัติผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องสูบน้ า ผู้รับจ้างต้องแนบ Performance Curve หรือ 
Selection Chart ต้นฉบับ (Original Catalogue)  ของชุดเครื่องสูบน้ ามาด้วย จุดที่เลือกส าหรับการใช้งาน
ควรอยู่ในบริเวณกลางของ Curve ซึ่งเป็นจุดที่ชุดเครื่องสูบน้ ามีประสิทธิภาพสูง  และมีความยืดหยุ่นเมื่อ
ปริมาณน้ า (Flow Rate) และความดันเปลี่ยนไปได้มากที่สุด 

11.4 การติดตั้งเครื่องสูบน้ า (Pump Installation) 

 ติดตั้งเครื่องสูบน้ าทุกชนิดตามคู่มือการติดตั้งและแนะน าของโรงงานผู้ผลิตเครื่องสูบน้ า 

 จัดเตรียมบริเวณรอบๆ เครื่องสูบน้ าให้มีพ้ืนที่พอเหมาะและสะดวกในการที่จะเข้าไปท าการบ ารุงรักษา
เครื่องสูบน้ าได้  ซึ่งไม่น้อยกว่าระยะต่ าที่โรงงานผู้ผลิตเครื่องสูบน้ าได้ก าหนดไว้ 
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 ให้แน่ใจว่าได้เลือกใช้เครื่องสูบน้ าหรือของเหลวที่เหมาะสมกับอุณหภูมิของๆเหลวนั้นโดยไม่เกิดน้ าวน 
(Cavitation) และการสะสมของฟองอากาศ (Vapor Binding) ที่เครื่องสูบน้ า เครื่องสูบน้ าจะต้องไม่ท างาน
เกินพิกัด (Non-Overloading) เมื่อเดินเครื่องสูบน้ าชุดเดียวหรือเดินเครื่องสูบน้ าหลาๆชุดขนานกัน 

 ท่อน้ าส่งและท่อน้ ากลับที่มีขนาดใหญ่กว่าข้อต่อหน้าแปลนของเครื่องสูบน้ าให้ใช้ ข้อลด (Reducer) 
เป็นตัวช่วยลดในการติดตั้งและเพ่ือป้องกันน้ าหนักของท่อกดลงยังตัวเรือนเครื่องสูบน้ า ให้ยึด Support ใต้ข้อ
งอทั้งทางด้านส่งและด้านกลับของเครื่องสูบน้ าติดกับฐานข้างเครื่องสูบ ส าหรับท่อน้ ามีขนาด  100 มิลลิเมตร 
(4 นิ้ว) และใหญ่กว่า 

 ให้ติดตั้ง Shut-Off  Valve และ  Strainer ที่มีขนาดเท่ากับท่อน้ าเข้าทางด้านดูดกลับของเครื่องสูบน้ า
และติดตั้ง Check Valve ทางด้านส่งของเครื่องสูบน้ า 

 ให้ติดตั้งข้อต่ออ่อน  (Flexible Connection) ที่ท่อน้ าด้านส่งและท่อน้ าด้านดูดกลับของเครื่องสูบน้ า 

 ให้ติดตั้งอุปกรณ์ไล่อากาศ (Automatic Air Vent)   ที่ด้านบนสุดของตัวเรือนเครื่องสูบน้ าและติดตั้ง
ท่อน้ า และวาล์วที่จุดต่ าสุดของตัวเรือนเครื่องสูบน้ าเพ่ือระบายน้ าทิ้ง (Drain Connection) 

 อัดจาระบี หรือเติมน้ ามันหล่อลื่นให้กับเครื่องสูบน้ าและมอเตอร์ก่อนท าการเดินเครื่องสูบน้ า (Start-
Up) 

 การติดตั้งเครื่องสูบน้ าให้ยึดเครื่องสูบน้ าให้แน่นหนากับฐาน  Inertia Base พร้อมทั้งตั้งระดับให้
แน่นอนแล้วยกตั้งบน Spring Isolator ซึ่งยึดติดกับฐานคอนกรีต (Concrete Foundation) 

 ในการตรวจสอบ (Check) ตั้งแนวศูนย์กลาง (Alignment) และรับรอง (Certified) เครื่องสูบน้ าก่อน
ท าการเดินเครื่องสูบน้ า (Start-Up) จะต้องท าโดยวิศวกรหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ  

11.5 การรับประกัน 

 หากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน ผู้จ าหน่ายต้องรับประกันคุณภาพ ความสามารถของเครื่องอุปกรณ์ และ
การติดตั้งว่าใช้งานได้ดีเป็นเวลา 2 ปี  

 ระหว่างเวลารับประกันหากตรวจพบว่าผู้จ าหน่ายจัดวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ถูกต้องหรือมีคุณภาพต่ ากว่า
ข้อก าหนดมาติดตั้ง ตลอดจนงานติดตั้งไม่ถูกต้องหรือไม่เรียบร้อย ผู้จ าหน่ายต้องด าเนินการเปลี่ยนหรือแก้ไข
ให้ถูกต้องโดยทันท ี



มาตรฐานงานก่อสร้างอาคาร 

ข้อก าหนดประกอบแบบงานระบบสุขาภิบาล 

 

 

แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสชักรรม 

สข-51 

 

 ในกรณีที่เครื่อง วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ เกิดช ารุดเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพอันเนื่องมาจากข้อผิดพลาด
ของผู้ผลิต หรือการติดตั้งในระหว่างเวลารับประกัน ผู้จ าหน่ายต้องด าเนินการเปลี่ยนหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพ
ใช้งานได้ดีเช่นเดิมโดยมิชักช้า 

 ผู้รับจ้างต้องด าเนินการ หากได้รับแจ้งจากเจ้าของโครงการให้เปลี่ยน หรือแก้ไขเครื่องอุปกรณ์ตาม
สัญญารับประกัน มิฉะนั้นเจ้าของโครงการขอสงวนสิทธิ์ที่จะจัดหาผู้อ่ืนมาด าเนินการ โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ทั้งสิ้นผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 

11.6 การบริการในช่วงการรับประกัน 

 ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมช่างผู้ช านาญไว้ส าหรับตรวจสอบ ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาเครื่องสูบน้ า และ
อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี อย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เป็นเวลา 2ปี โดยเครื่องสูบน้ า,วาล์วประกอบ, ตู้ไฟฟ้า
และตู้ควบคุม โดยต้องมีการด าเนินการบ ารุงรักษาและตรวจสอบ เช่น 

   การรั่วและสึกหรอตามเพลา/ท่อดูด/SEAL/วาล์ว  

 การปรับแต่งศูนย์ระหว่างปั๊มและต้นก าลัง  

 การหล่อลื่นแบริ่งมอเตอร์  

 การสั่นสะเทือนและเสียง  

 กระแสไฟฟ้าและแรงดันของปั๊ม  

 ตรวจเช็คและท าความสะอาดอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ขั้วต่อ , หน้าสัมผัส , สวิทช์ต่างๆ 

 และต้องรายการผลการตรวจสอบเครื่อง อุปกรณ์ระบบและการบ ารุ งรักษาภายใน 7 วันนับจากวัน
ตรวจสอบทุกครั้ง ตลอดระยะเวลาการรับประกัน  

 หากมีการแจ้งซ่อมผู้รับจ้างต้องส่งช่างผู้ช านาญเข้ามาซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ช ารุดให้สามารถใช้
งานได ้
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หมวดที่ 12 

การทดสอบท่อ และการท าความสะอาด 

ในการทดสอบระบบต่างๆ นั้นผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาแรงงาน และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จ าเป็นต้องใช้
ส าหรับการทดสอบ ณ สถานที่ก่อสร้าง ตามรายละเอียดของงานที่แสดงในแบบแปลนทั้งหมดจนเสร็จสมบูรณ์ 
พร้อมที่จะใช้งานได้ค่าใช้จ่ายในการทดสอบทั้งหมดนั้น ผู้รับจ้างเป็นผู้ออกแบบทั้งสิ้น 

ขณะที่ท าการทดสอบงานระบบสุขาภิบาลทั้งหมดนั้น จะต้องกระท าโดยมีวิศวกรควบคุมงานในการ
ทดสอบทุกครั้ง  และเม่ือผ่านการทดสอบจึงจะท าการกลบ   ถม  ฝัง  หรือก่อสร้างสิ่งอ่ืนทับหรือปิดบังได้  ถ้า
การทดสอบปรากฏว่าไม่ผ่านผู้รับจ้างจะต้องท าการค้นหาจุดบกพร่อง และแก้ไขก่อนท าการทดสอบใหม่ และ
จะต้องมีผู้ควบคุมงานร่วมในการทดสอบใหม่นี้ด้วย เมื่อเห็นว่าผ่านจึงจะท าการด าเนินการอื่นต่อไปได ้
12.1 การทดสอบท่อน้ าฝน ท่อน้ าโสโครก ท่อน้ าทิ้ง ท่ออากาศ 

จะได้ท าโดยใช้ปลั๊กอุดทางออกของท่อที่จะทดสอบ แล้วเติมน้ าให้เต็มท่อ จนกระทั่งระดับน้ าถึง
จุดสูงสุดของท่อและทิ้งไว้นาน 30 นาที แล้วตรวจระดับน้ า ถ้าระดับน้ าตกลงมาไม่เกิน 10 ซม. ถือว่าใช้ได้ ใน
กรณีท่ีทดสอบท่อเป็นส่วนๆ แยกจากกันก็ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับที่กล่าวมาแล้ว แต่ต้องต่อท่อจากส่วนที่ท าการ
ทดสอบข้ึนในแนวดิ่งจากระดับน้ าที่ท าการทดสอบ 3 ม. และเติมน้ าจนถึงระดับสุงสุดของท่อเพ่ือให้เกิดแรงกด
ของน้ า หรืออาจใช้เครื่องสูบน้ าเพ่ือให้เกิดความดันเท่ากับความดันน้ าสูง 3 เมตรนี้ก็ได้ 
 

12.2  การทดสอบท่อประปา 

ในการทดสอบระบบต่าง ๆ นั้นผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาแรงงาน และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ าเป็นต้อง
ใช้ส าหรับการทดสอบ ณ สถานที่ก่อสร้าง ตามรายละเอียดของงานที่แสดงในแบบแปลนทั้งหมดจนเสร็จ
สมบูรณ์ พร้อมที่จะใช้งานได้ค่าใช้จ่ายในการทดสอบทั้งหมดนั้น ผู้รับจ้างเป็นผู้ออกแบบทั้งสิ้น 

ท่อน้ าประปาทั้งหมดจะต้องท าการทดสอบภายใต้แรงดันน้ าไม่ต่ ากว่า 1.5 เท่าของความดันใช้งาน 
แต่ไม่ต่ ากว่า 100 ปอนด์/ตารางนิ้ว รวมถึงจุดปลายสูงสุด และจะต้องทิ้งไว้โดยไม่มีการรั่ว เป็ นระยะเวลา
ต่อเนื่องกันตลอด 6 ชั่วโมง 
 

12.3 การทดสอบท่ออ่ืนๆ 

ท่อความดันในระบบท่ออ่ืน ๆ จะต้องท าการทดสอบภายใต้แรงดันน้ าไม่ต่ ากว่า 1.5 เท่า ของความ
ดันใช้งานและจะต้องทิ้งไว้โดยไม่มีการรั่ว เป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันตลอด 6 ชั่วโมง 
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12.4 การท าความสะอาด  

หลังจากงานติดตั้ง ระบบท่อน้ าได้เสร็จสิ้นลงเป็นการเรียบร้อยทุกประการ ผู้รับจ้างต้องท าความ
สะอาดระบบท่อทั้งหมด รวมทั้งเครื่องสุขภัณฑ์ บริภัณฑ์ และอุปกรณ์ทุกชิ้นที่ติดตั้งในระบบนั้นอย่างทั่วถึง ทั้ง
ภายนอก ภายใน โดยเช็ดถู ขัดล้างน้ ามันจาระบี เศษโลหะและสิ่งสกปรกต่าง ๆ ออกให้หมด 
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หมวดที่ 13 

แผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ าทั่วไป และอุปกรณ์ 
 

13.1 LOW VOLTAGE  (MCC. SWITCH BOARD & CONTROL PANEL) 

 ความต้องการทั่วไป 
ข้อก าหนดนี้ครอบคลุมการออกแบบและสร้างแผงสวิตซ์ไฟฟ้าแรงต่ าส าหรับควบคุมมอเตอร์ ผู้ผลิตต้อง

มีประสบการณ์ด้านการท าแผงสวิตซ์ฯ มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ตามมาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(มอก.1436 -2540) หรือฉบับล่าสุด ผู้รับจ้างต้องส่ง Shop Drawing และรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้

ทุกชนิดตามรายการ ให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อน 

 พิกัดของแผงสวิตซ์ไฟฟ้า 
ถ้ามิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้แผงสวิตซ์ฯ ที่กล่าวถึง รวมทั้งวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมีการสร้างตาม  

IEC Standard และไม่ขัดต่อมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง โดยมีคุณสมบัติทางเทคนิคอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

RATED SYSTEM VOLTAGE  : 400/230 VOLTS 

SYSTEM WIRING    : 3-PHASE, 4-WIRE, SOLID GROUND. 

RATED FREQUENCY   : 50 Hz. 

RATED CURRENT    : ตามระบุในแบบ 

RATED SHORT-TIME WITHSTAND : ไม่น้อยกว่า RATED SHORT CIRCUIT CURRENT ที่

ระบุในแบบ 

RATED PEAK WITHSTAND VOLTS : 1,000 VOLTS 

CONTROL VOLTAGE   : 220-240 VAC. 
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FINISHING    : Coldroll steel with EPOXY-POLYESTER 

POWDER PAINT COATING.หรือตามท่ีระบุในแบบรูป 

TYPICAL FORMS    : ตามท่ีระบุในแบบ 

 ลักษณะโครงสร้างและการจัดสร้างแผงสวิตซ์ฯ 
แผงสวิตซ์ฯประกอบเป็น Compartment ตามที่ระบุในแบบ และมี Degree of protection ไม่ต่ ากว่า

IP 31 ตาม IEC Standard การประกอบแผงสวิตซ์ฯ ต้องค านึงถึงวิธีการระบายความร้อนที่เกิดขึ้นจากอุปกรณ์

ภายในตู้ โดยวิธีไหลเวียนของอากาศตามธรรมชาติ โดยให้เจาะเกร็ดระบายอากาศที่ฝาอย่างเพียงพอ พร้อม

ติดตั้งตะแกรงกันแมลง (Insect Screen) ด้วยกรรมวิธีป้องกันสนิม และการพ่นสีโลหะชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กทุก

ชิ้น ต้องผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิม แล้วพ่นสีทับตามวิธีข้างล่าง ดังนี้   

ก. ท าการขัดผิวโลหะให้เรียบและสะอาด 

ข.  ท าการล้างแผ่นโลหะเพ่ือล้างไขมัน หรือน้ ามันออกจากแผ่นโลหะสะอาด (Degreasing) การพ่นสี

ชั้นนอกให้ใช้สีผงอีพ็อกซ่ี/โพลีเอสเตอร์อย่างดีพ่นให้ทั่วอย่างน้อยความหนาสี 60 ไมครอน แล้วอบด้วยความ

ร้อน 200 องศาเซลเซียส 

 บัสบาร์และการติดตั้งแผงสวิตซ์ฯ 
บัสบาร์ต้องเป็นทองแดงที่มีความบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า 98% ที่ผลิตขึ้นส าหรับใช้กับงานไฟฟ้าโดยเฉพาะ 

และผลิตขนาดบัสบาร์ ตามตารางมาตรฐาน IEC 439-2 การจัดเรียงบัสบาร์ในแผงสวิตซ์ฯ ให้จัดเรียงตามเฟส

เอ. เฟสบี. และเฟสซี. โดยเมื่อมองเข้ามาจากด้านหน้าของแผงสวิตซ์ฯ ให้มีลักษณะเรียง  จากหน้าไปหลัง หรือ 

จากด้านบนลงมาด้านล่าง หรือ จากซ้ายมือไปขวามือ อย่างใดอย่างหนึ่งบัสบาร์ที่ติดตั้งตามแนวนอน ทั้งบัส

บาร์เส้นดิน และ บัสบาร์เส้นศูนย์  ต้องมีความยาวตลอดเท่ากับความกว้างของแผงสวิตซ์ฯ ทั้งชุด  บัสบาร์เส้น

ดินต้องต่อกับโครงของแผงสวิตซ์ทุกส่วนๆ และต้องมีความต่อเนื่องทางไฟฟ้าที่มั่นคงถาวร บัสบาร์เส้นดินและ

เส้นศูนย์ต้องมีพ้ืนที่และสิ่งอ านวยความสะดวกเตรียมไว้ส าหรับต่อสายดินของบริภัณฑ์ 
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 Bus bar และ Holder ต้องมีข้อมูลทางเทคนิคและผลการค านวณเพ่ือแสดงว่าสามารถทนต่อแรงใดๆ 

ที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้ไม่น้อยตามระบุในแบบ โดยไม่เกิดการเสียหายใดๆ  รวมทั้ง  Bolt และ Nut 

ต้องทนต่อแรงเหล่านั้นได้ด้วยเช่นกัน 

 สายไฟฟ้าส าหรับภายในแผงสวิตซ์ฯ 
สายไฟฟ้าส าหรับระบบควบคุมและเครื่องวัด ซึ่งเดินเชื่อมระหว่างอุปกรณ์ไฟฟ้ากับอุปกรณ์ไฟฟ้า และ

อุปกรณ์ไฟฟ้ากับ Terminal Block ให้ใช้สายชนิด Flexible Annealed ทนแรงดันไฟฟ้าได้ 750 โวลต์  

ฉนวนทนความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 105 องศาเซลเซียส สายไฟฟ้าหลายเส้นที่เดินไปด้วยกันให้ใช้สีต่างกัน และ

ระบุไว้ในแบบรูป ขนาดของสายไฟฟ้าต้องสามารถน ากระแสไฟฟ้าได้ตามตารางมาตรฐานและเหมาะสมกับแต่

ละอุปกรณ์การเดินสายไฟฟ้าภายในแผงสวิตซ์ ฯ ช่วงเข้าอุปกรณ์ ให้ต่อผ่านขั้วต่อสายชนิดสองด้านห้ามต่อตรง

กับอุปกรณ์  เปลือกนอกของสายไฟฟ้าทุกเส้นที่ปลายทั้ง 2 ด้าน ต้องมีหมายเลขก ากับ (Wire Mark) เป็นแบบ

ปลอกสวม ยากแก่การลอกหลุดหาย 

 Mimic Bus และ Nameplate 
ที่หน้าแผงสวิตซ์ฯ ต้องมี Mimic Bus เพ่ือแสดงการจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้า และออกท าด้วยแผ่น 

พลาสติกสีด าส าหรับแผงสวิตซ์ฯ  
 ระบบไฟฟ้าปกติ : ท าด้วยแผ่นพลาสติกสีด าส าหรับแผงสวิตซ์ฯ  
 ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน : ท าด้วยแผ่นพลาสติกสีแดงส าหรับแผงสวิตซ์ฯ 
 หรือสีที่ผู้ว่าจ้างเห็นชอบ   

มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร และกว้างไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร ยึดแน่นกับแผงสวิตซ์ฯ ด้วย
สกรูอย่างแน่นหนาให้มี Nameplate เพ่ือแสดงว่าอุปกรณ์ตัดวงจรไฟฟ้าใด จ่ายหรือควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าใด 
หรือกลุ่มใด  เป็นแผ่นพลาสติกพ้ืนสีเช่นเดียวกับ Mimic bus แกะเป็นอักษรสีขาวโดยความสูงของอักษรต้อง
ไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร ป้ายแสดงชื่อและสถานที่ติดต่อของผู้ผลิต เป็นป้ายที่ทนทานไม่ลบเลือนได้ง่ายติดไว้
ที่แผงสวิตซ์ฯ ด้านนอกตรงท่ีๆ เห็นได้ง่ายหลังการติดตั้งแล้ว 
 การทดสอบ 

โรงงานผู้ผลิต จะต้องท าการทดสอบ (Routine Test) ตามมาตรฐาน IEC 60439-1 ดังต่อไปนี้ 
 1.  ตรวจสอบการท างานตามวงจรควบคุมทางด้านไฟฟ้า (Wiring, Electrical Operation) 
 2.  ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า (Dielectric test) 
 3.  ตรวจสอบการป้องกันทางด้านไฟฟ้า (Protective measures) 



มาตรฐานงานก่อสร้างอาคาร 

ข้อก าหนดประกอบแบบงานระบบสุขาภิบาล 

 

 

แผนกออกแบบและพัฒนาอุตสาหกรรม กองวิศวกรรม ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม องค์การเภสชักรรม 

สข-57 

 

 4.  ตรวจสอบ ค่าความต้านทานฉนวนไฟฟ้า (Insulation resistance) 
 นอกจากการทดสอบที่โรงงานผู้ผลิตตามความเห็นชอบของผู้ว่าจ้างแล้ว   เมื่อมีการติดตั้งในสถานที่ใช้

งานจริง ต้องตรวจสอบอีกครั้งอย่างน้อยดังนี้ 
  

1.  ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าของอุปกรณ์ภายในแผงสวิตซ์ฯ ทั้งหมด 
 2.  ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าของสายป้อน (Feeder) ต่างๆ ที่ออกจากแผงสวิตซ์ฯ 
 3.  ตรวจสอบระบบการท างานของอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือทดสอบความถูกต้อง 
 ในขัน้ตอนการตรวจสอบจะต้องให้ผู้ควบคุมงานร่วมตรวจสอบทั้งที่โรงงานและสถานที่ใช้งาน 
จริง พร้อมอนุมัติผลการตรวจสอบ 
 

 เครื่องมือบ ารุงรักษา 
ที่ข้างแผงสวิตซ์ฯ แต่ละชุด ให้ติดตั้งเครื่องมือส าหรับเปิดบานประตูด้านหน้า 1 (หนึ่ง) อัน โดย 

มีประกับติดรัดไว้กับแผงสวิตซ์ฯ ให้สูงประมาณ 1.80 ม. และให้จัดชุดเครื่องมือบ ารุงรักษา ประกอบด้วย
เครื่องเปิดบานประตูด้านหน้า (หนึ่ง) อัน ไขควงส าหรับถอดสกรูยึดแผ่นโลหะ 1 (หนึ่ง) อัน Torque Wrench 
ขนาดที่เหมาะสม 1 (หนึ่ง) อัน พร้อมหัวส าหรับขันสลักและแป้นเกลียวที่ใช้ยึดบัสบาร์และสวิตซ์ตัดตอนฯ ครบ
ทุกขนาดที่ต้องใช้ 1 (หนึ่ง) ชุด และกล่องโลหะส าหรับใส่เครื่องมือทั้งหมด ชุดเครื่องมือบ ารุงรักษานี้ ให้จัดให้
ตามจ านวนที่ก าหนดในรายการ 
 

13.2 MOLDED CASE CIRCUIT BREAKER (MCCB.) 

 Molded Case Circuit Breaker ที่น ามาใช้ทั้งหมดต้องผลิตตามมาตรฐาน IEC 947-2 CAT A 
Drives เป็นชนิด Toggle Operating Mechanism ท างานด้วยระบบ Trip Free มี Trip Indication แสดงที่ 

Handle Position 

 TRIP UNIT ของ MCCB ขนาด 100 AF ถึง 250 AF   จะต้องเป็น Thermal- magnetic Trip 
สามารถปรับค่ากระแส THERMAL ได้ตั้งแต่ 0.8 -1.0 ของ Rated Current (In) หรือตามแบบรูป

ก าหนด 

 TRIP UNIT ของ MCCB ขนาดตั้งแต ่400 AF ขึ้นไป   จะต้องเป็น ELECTRONIC TRIP  
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สามารถปรับค่ากระแส OVERLOAD CURRENT ได้ระหว่าง 0.4 -1.0 ของ Rated Current (In)   และ

สามารถปรับค่ากระแส SHORT CIRCUIT CURRENT ได้ระหว่าง 2 -10 เท่า หรือตามแบบรูปก าหนด 

 TRIP UNIT ของ MCCB ขนาดตั้งแต่ 400 AF ขึ้นไป เมื่อ Load current  มีค่าตั้งแต่ 95 % ขึ้น 
ไปจะมี LED แสดงเป็นสัญญาณสว่างตลอดเวลา และ ถ้ามีค่าตั้งแต่ 105 % ขึ้นไป  จะมี LED  แสดง

เป็นสัญญาณกระพริบตลอดเวลา  

 MCCB ขนาดตั้งแต ่100-630 AF ค่า Service breaking capacity (Ics) ต้องมีค่าเท่ากับ  
Ultimate breaking capacity (Icu)  คือ   Ics  = 100% Icu   และเพ่ือความปลอดภัย MCCB ทุกตัว

ต้องเป็นฉนวน 2 ชั้น (Double Insulation)   Rate current 100 % continuous. 

 Circuit Breaker ที่มีขนาดมากกว่า 200 A. ให้ใช้ Terminal ชนิด Bus bar Connection Type 
ส าหรับขนาดเล็กกว่า 200 A. ให้ใช้ชนิด Feeder Connection Type ได้ ขนาดของ Miniature CB.  
ที่ระบุในแบบ Panel Schedule ขนาด 100 AF. สามารถใช้อุปกรณ์ที่ 63 AF. แทนได้แต่ค่า kA IC ให้
เป็นไปตามท่ีระบ ุ
 

13.3 METERING 

 Current Transformer (CT) 

 PRIMARY RATED CURRENT ตามท่ีก าหนดในแบบ  

 SECONDARY RATED CURRENT  5A, ACCURACY CLASS : 1.5 หรือดีกว่า  

  TROPICAL  PROOF ทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า  500 โวลต์     

 RATED BURDEN ตามความเหมาะสม 
 AMMETER ใช้ CT TYPE AMMETER เป็นชนิดที่มีสเกลอ่านได้ตามขนาด PRIMARY CURRENT 

RATING เป็นแบบใช้ต่อกับ CURRENT TRANSFORMER ชนิด 5A SECONDARY RATED CURRENT, 
ACCURACY CLASS 1.0 หรือ ดีกว่า 

 AMMETER SELECTOR SWITCH (AS) เป็นชนิดเลือกได้ 4 ต าแหน่ง เพ่ือวัดกระแสไฟฟ้าได้ทั้ง 3 เฟส 
และมีจังหวะปิด โดยทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่ต่ ากว่า 10 แอมแปร ์

 VOLTMETER   เป็นชนิดตรงมีสเกลอ่านได้   0-500 V   หรือตามแบบ ACCURACY CLASS 1.5 หรือ
ดีกว่า 
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 VOLTMETER SELECTOR SWITCH (VS) เป็นชนิดเลือกได้ 7 ต าแหน่ง ส าหรับไฟ 3 เฟส4 สาย เพ่ือ
วัดได้ทั้ง 3 เฟส และกับเส้นศูนย์ ทั้งมีจังหวะปิดด้วย 

 KILOWATT HOUR METER (KWH) เป็นชนิดต่อตรง หรือใช้กับ CT แบบธรรมดาหรือ  MAXIMUM 
DEMAND TYPE ตามที่ก าหนดใช้กับระบบไฟฟ้า 380/220 v, 3 PHASE, 4WIRE หรือ   ตามที่ก าหนด 
ACCURACY CLASS 2.5 หรือดีกว่า  

 CONTROL FUSE   ส าหรับระบบควบคุม   และส าหรับป้องกันเครื่องวัดต่าง ๆ   ให้ใช้ฟิวส์ชนิด 
CARTRIDGE ตามมาตรฐาน VDE หรือเทียบเท่า ซึ่งสามารถป้องกันกระแสไฟลัดวงจได้ไม่น้อยกว่า 
20KA ที่ 380V และจะต้องเตรียม FUSE HANDLE 1 ชุด ติดตั้งไว้ในตู้  

 Control wiring   สายคอนโทรลใช้ชนิดทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 600 โวลต์ ฉนวนทนความร้อน
ได้ 70 องศาเซลเซียส   สายที่ต้องมีการเคลื่อนไหวให้ใช้สายชนิดอ่อน สายให้แยกใช้หลายสี   เพ่ือ
สะดวกในการบ ารุงรักษาเดินในรางพลาสติก สายให้ต่อผ่านขั้วต่อสายชนิด 2 ด้าน   TERMINAL RAIL 
ไม่ให้ต่อตรงระหว่างอุปกรณ์ ให้ใช้หางปลาขนาดที่เหมาะสม 

 DIGITAL METERING หรือ POWER METER 
เครื่องวัด Digital Power Meter ใช้ติดตั้งกับฝาตู้ มีขนาดหน้าปัดไม่เล็กกว่า 96 x 96 มม. และมี 

Accuracy Class 1 หรือดีกว่าและสามารถวัดค่าทางไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่าดังนี้ 

 ค่าทางไฟฟ้าทั่วไป 
 กระแส เฟส, กระแสนิวตรอล, กระแสรวม, แรงดันไฟฟ้า เฟส-เฟส,เฟส-นิวตรอล ความถี่ ,  
 ก าลังไฟฟ้า (P, S & Q) เพาเวอร์เฟคเตอร์ (PF.) 
 ค่าพลังงาน (Energy) 
 KW.h, kVA.h, kVAR.h 
 ค่าความต้องการทางไฟฟ้า 
 ค่าความต้องการทางไฟฟ้า Demand & Peak Demand 
 ค่าความต้องการกระแส Current Demand 
 คุณภาพไฟฟ้า 
 THD.ของกระแสและแรงดันไฟฟ้า 
 ต้อง Communication Modbus RS485 หรือดีกว่า ส าหรับเชื่อมต่อ ระบบควบคุมการ

จัดการของอาคาร BAS. (Builditing Automation Systems) เพ่ือแสดงผลการวัดค่าทางไฟฟ้าต่างๆได้ 
ในอนาคต 
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13.4 อุปกรณ์ประกอบ 

  Phase Protection Relay  
ต้องเป็นแบบ Solid state controlled ชนิด 3 เฟส, 4 สาย, 400/230 Vac, 50 Hz ป้องกันไฟ
ขาดเฟส หรือแรงดันมาไม่เท่ากันทั้ง 3 เฟส ป้องกันแรงดันไฟตก ป้องกันแรงดันไฟเกิน โดย
สามารถตั้งจุดที่ท างานได้ รีเลย์ต้องเป็นแบบ Tropicalized มี Auxiliary Contacts จ านวน
พอเพียงส าหรับการใช้งาน 

 
  สวิทซ์ปุ่มกด (Push Buttons)  

ใช้ส าหรับวงจรควบคุมมอเตอร์หรือวงจรอื่นใดก็ตามมีคุณสมบัติดังนี้ 
พิกัดแรงดันไฟฟ้า   = 500  Vac 

                 พิกัดกระแส  = 6 Amp @ 230 Vac 

   และ 4 Amp @ 400 Vac 

 

  หลอดไฟสัญญาณ (Pilot lamps)  
 ใช้ชนิดที่ผลิตตามมาตรฐาน IEC9475-5-1 หรือ UL 
 ขนาด ไม่น้อยกว่า Dia 20 มม. 
 Lamp LED. 230V /50Hz 

 
  สวิตช์ซีเลคเตอร์ (Selector switches)  
 ใช้ชนิดที่ผลิตตามมาตรฐาน IEC9475-5-1 หรือ UL 
 ขนาด ไม่น้อยกว่า Dia 20 มม. 
 พิกัดแรงดันไฟฟ้า  230Vac /50Hz 

 

  รีเลย์ช่วย (Auxiliary Relay) 
 เป็นแบบ Tropicalized, Electro-magnet System Relay 
 ผลิตตามมาตรฐาน VDE หรือ IEC 
 ประเภทใช้สอย AC-11 (AC-11 duty) ส าหรับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ และ DC-11 ส าหรับ

ระบบไฟฟ้ากระแสตรง 
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 พิกัดกระแสของหน้าสัมผัส ต้องไม่น้อยกว่า 10 แอมแปร ์
 พิกัดแรงดันไฟฟ้าของขดลวด (Reted Coil Voltage) ตามความเหมาะสม 
 มี Auxiliary Contact พอเพียงส าหรับการใช้งาน 

 
  คอนแทคเตอร์ส าหรับมอเตอร์ (Magnetic Contactor, Motor Circuit Breakers) ต้องมี

คุณสมบัติดังนี้ 

 เป็นแบบ Tropicalized, Three Pole, Air – break Contactor 

 ผลิตตามมาตรฐาน VDE. หรือ IEC. หรือ NEMA. 

 ประเภทการใช้งาน  AC3 หรือ ให้เป็นไปตาม Load 

 พิกัดแรงดันไฟฟ้าของขดลวด (Rated Coil Voltage) เป็น 230 Vac หรือ 400Vac 50 Hz 

 พิกัดก าลังของคอนแทคเตอร์จะต้องไม่น้อยกว่าพิกัดก าลังของมอเตอร์  และต้องเป็นไปตาม

ข้อแนะน าของผู้ผลิต 

 มีเครื่องป้องกันโหลดเกิน (Overload Protection) เลือกใช้ขนาดและมีการปรับตั้งที่

เหมาะสม ตามมาตร วสท.และมาตรฐานผู้ผลิต 

 ส าหรับวงจรกลับทางหมุน, หรือ วงจร Star – Delta จะต้องติดตั้ง Mechanical Interlock 

 มี Auxiliary Contact พอเพียงส าหรับการใช้งาน 

 

13.5 DISCONNECTING SWITCH หรือ SAFETY SWITCH 

 DISCONNECTING SWITCH หรือ SAFETY SWITCH ต้องผลิตขึ้นตามมาตรฐาน NEMA หรือ 
IEC HEAVY DUTY TYPE 

 SWITCH   ตัดวงจรไฟฟ้าเป็นแบบ  BLADE   ท างานแบบ  QUICK-MAKE,  QUICK-BREAK 
สามารถมองเห็นสวิตช์ได้ชัดเจน เมื่อเปิดประตูด้านหน้า 

 ENCLOSURE  ตามมาตรฐาน  NEMA 1  พับขึ้นรูปจากแผ่นเหล็ก  พ่นเคลือบด้วยสี   GRAY-
BAKED ENAMEL ส าหรับใช้ภายในอาคารทั่วไปและตาม NEMA 3 R พับจากแผ่นเหล็กชุบ 
GALVANIZED พ่นเคลือบด้วยสี GRAY-BAKED ENAMEL ส าหรับใช้ภายนอกอาคารให้มีบาน
ประตูเปิดด้านหน้าซึ่ง INTERLOCK กับ SWITCH BLADE โดยสามารถเปิดประตูได้เมื่อ BLADE 
อยู่ในต าแหน่ง OFF เท่านั้น 
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 ขนาด AMPERE RATING    จ านวนขั้วสายและจ านวน PHASE  ให้เป็นไปตามระบุในแบบหรือ
ตามขนาด PROTECTING EQUIPMENT ที่ต้นทาง 

 ชุดที่ก าหนดให้มี FUSE ให้ใช้ FUSE CLIPS เป็นแบบ SPRING REINFORCED โดยขนาดของ 
FUSE ให้ขนาด AMPERE RATING  ตามขนาด PROTECTING EQUIPMENT ที่ต้นทาง   

 การติดตั้ง ให้ติดตั้งกับผนังตามระบุในแบบ  โดยระดับความสูงจากพ้ืน 1.80 เมตร   ถึงระดับบน
ของสวิตช์ ในกรณีบริเวณติดตั้งไม่มีผนัง หรือก าแพง ให้ติดตั้งบนขายึดโครงเหล็กที่แข็งแรง ให้
สวิตช์สูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร  ถึงระดับบนของสวิตช์ 

13.6 FLOATLESS LEVEL SWITCH/ CABLE TYPE FLOAT SWITCH 

 FLOATLESS LEVEL SWITCH 

 CONTROL RELAY  
เป็นระบบควบคุม ที่ใช้งานร่วมกับชุดอุปกรณ์อิเล็กโทรดวัดระดับน้ า มีคุณสมบัติดังนี้ 
- Supply voltage    : 230V 50Hz. 
- Interelectrode voltage  : 8Vac or 24 Vac 

- Control Output   : 2A 220V (Inductive load cos   0.4) or Batter 
: 5A 220V (Resistive load) or Batter 

 Electrode  
- เป็นแท่งตัวน าไฟฟ้า  
- การจับยึดและการจัดระยะการวาง Electrode ต้องใช้ Electrode Separators จ านวน 

Ploes ตามจ านวน Electrode ในแบบรูปก าหนด 
- ความยาวของ Electrode ให้ ประสานงานผู้ควบคุมงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ

ก าหนดระยะความยาว เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพหน้างานจริง 
 CABLE TYPE FLOAT SWITCH  

เป็นสวิทช์ลูกลอยแบบสายเคเบิ้ล เพ่ือใช้ควบคุมหรือแจ้งเตือน ระดับน้ า โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 
- จ านวนลูกลอย  : สูงสุด 4 ลูก หรือตามแบบรูปก าหนด 
- ความยาวของสาย  : ตรวจสอบระยะความยาวตามสภาพหน้างานพร้อมทั้ง  

  น าเสนอต่อองค์การเภสัชกรรม 
- แหล่งจ่ายไฟ     : 12 – 30Vdc หรือตามท่ีผู้ผลิตก าหนด 
- วัสดุ ลูกลอย   : พลาสติก ABS หรือดีกว่า 
- ชนิดของสวิทช์  : Microswitch or Reed switch 
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หมวดที่ 14 

สายไฟฟ้าแรงต่ า (Low voltage Cable) 
 

14.1. ความต้องการทั่วไป 

สายไฟฟ้าแรงต่ า ที่ใช้ส าหรับแรงดันไฟฟ้าระบบ (SYSTEM VOLTAGE) ไม่เกิน 400Y/230 

Vac ต้องมีคุณสมบัติเหมาะสมกับกรรมวิธี และสถานที่ติดตั้งใช้งานตามก าหนดในหมวดนี้ เว้นแต่จะมี

กฎ-ระเบียบ หรือข้อบังคับของการไฟฟ้าท้องถิ่นให้เป็นอย่างอ่ืน 

14.2. ชนิดของสายไฟฟ้าแรงต่ า (Low voltage Cable) 

  ถ้ามิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน   สายไฟฟ้าทั้งชนิดแกนเดียว (SINGLE-CORE)   และหลายแกน 
(MULTI-CORE) ต้องเป็นชนิดตัวน าทองแดงหุ้มด้วยฉนวน POLYVINYL CHLORIDE (PVC) และถ้ามี
เปลือก (SHEATHED) ต้องเป็น PVC เช่นกัน ทนแรงดันไฟฟ้าได้ 750 โวลต์ และทนอุณหภูมิของตัวน า
ไอ้ 70 องศาเซลเซียสตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 11-2531 หรือตามมาตรฐาน มอก 
11-2553 กรณีท่ียังไม่มีมาตรฐานสายไฟฟ้าฉบับที่ใหม่กว่า  ผลิตโดยผู้ผลิตที่ผู้ว่าจ้างเชื่อถือและยอมรับ   
ส าหรับสายไฟฟ้าระบบแรงต่ า ตามมาตรฐาน มอก 11-2553  โดยทั่วไปให้ใช้สายพิกัดแรงดัน (U0/U) 
450/750 โวลต์ อุณหภูมิตัวน า 70 องศาเซลเซียส (มีชื่อเรียกหรือรหัสเคเบิลว่า 60227 IEC 01)   
ยกเว้นก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนในแบบพิมพ์ หรือตารางโหลด 

ดังรายละเอียดต่อไปนี้ :- 

ก.  สายไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่กว่า  4  ตารางมิลลิเมตร   ต้องเป็นชนิดลวดทองแดงตีเกลียว  (STRANDED 

WIRE) 

ข.  สายไฟฟ้าที่ใช้ร้อยในท่อ  (Conduit)  หรือวางในรางวางสาย (WIREWAY)   ติดตั้งในสถานที่แห้ง และ

สถานที่เปียกที่ไม่มีโอกาสท าให้สายไฟฟ้าแช่น้ าโดยทั่วไปก าหนดให้ใช้สายไฟฟ้าชนิดแกนเดียว 

(SINGLE-CORE) ตาม มอก. 11-2531 ตารางที่ 4 (ชนิด THW) หรือ ตาม มอก. 11-2553 รหัสชนิด 

60227 IEC 01 
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ค.  สายไฟฟ้าที่ใช้วางฝังดินโดยตรง  (DIRECT BURIAL)  หรือ เดินร้อยในท่อฝังดิน (UNDER GROUND 

DUCT) หรือในสถานที่มีโอกาสท าให้สายไฟฟ้าแช่น้ า ให้ใช้สายชนิดมีเปลือกหุ้ม (SHEATHED CABLE) 

ทั้งแกนเดียว และหลายแกน ตาม มอก. 11-2531 ตาราง ที่ 6,7,8 หรือ 14 (ชนิด NYY, NYY-N หรือ 

NYY-GRD) แล้วแต่กรณี หรือ ตาม มอก. 11-2553 รหัสชนิด NYY, NYY-G หรือตามมาตร IEC 60502 

สายไฟหุ่มฉนวน XLPE. 

ง. สายไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องจักรถาวร    ที่มีการเคลื่อนที่เป็นประจ า  เช่น   รอกไฟฟ้า    หรือเครื่องจักรที่มี

การสั่นสะเทอืน หรืออุปกรณ์ท่ีอาจมีการเคลื่อนย้ายต าแหน่ง ให้ใช้สายไฟฟ้าชนิด FLEXIBLE CABLE มี

เปลือกหุ้ม ตาม มอก. 11-2531 ตารางที่ 9 (VCT) หรือ ตารางที่ 15 (VCT-GRD) แล้วแต่กรณี หรือ 

ตาม มอก. 11-2553 รหัสชนิด VCT, 60227 IEC 52 , 60227 IEC 53 

จ. สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวนครอสลิ้งกด์พอลิเอทิลีน (XLPE) ซึ่งมักมีชื่อเรียกทางการค้าว่าสาย CV 

สายไฟฟ้าชนิดนี้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน IEC 60502 และให้ใช้ชนิดที่มีเปลือกนอกของสายมีคุณสมบัติ

ต้านทานเปลวเพลิง (Flame Retardant) ตามมาตรฐาน IEC 60332-3 Category C โดยผู้รับจ้าง

จะต้องแสดงเอกสารรับรองมาตรฐานดังกล่าวจากผู้ผลิตในการขออนุมัติใช้วัสดุนี้ต่อผู้ว่าจ้าง และต้อง

ได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าจ้างก่อนการด าเนินการจัดหาและน ามาติดตั้งใช้งาน 

 ระบบสีของสายไฟฟ้าหุ้มฉนวน ระบบแรงต่ า ให้ใช้ตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศ
ไทย ฉบับล่าสุด   หรือมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย พ.ศ.2556   ในกรณีที่ไม่มี
มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย ฉบับที่ใหม่กว่า   ดังนี้ 

   Phase  A   สีน้ าตาล 

   Phase  B   สีด า 

   Phase  C   สีเทา 

   Neutral  N   สีฟ้า 

   Ground  Gr.   สีเขียว   หรือเขียวแถบเหลือง 
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สายไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นเพียงสีเดียวให้ทาสีที่สายไฟ หรือพันเทป หรือติดเครื่องหมายที่สายไฟฟ้าทุกแห่ง  ที่มี

การต่อสายและต่อเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยสีที่ก าหนดข้างต้น 

 สายไฟฟ้าที่ใช้งานกับอุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่ต้องการเสถียรภาพ  และความปลอดภัยสูง เช่น ลิฟต์
พนักงานดับเพลิง พัดลมอัดอากาศ (PRESSURIZING FAN) ส าหรับบันไดหนีไฟ ก าหนดให้เป็น
สายไฟฟ้าชนิดทนไฟ (FIRE RESISTANCE CABLE) ทนแรงดันไฟฟ้าได้ 600/1000 โวลต์ และทน
อุณหภูมิของตัวน าได้ไม่น้อยกว่า 90 องศาเซลเซียส มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานของ BS 6387 : 
1994 GRADE CWZ หรือเทียบเท่า 

 สายไฟฟ้าที่ใช้ภายในดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง  ที่ก่อให้เกิดความร้อนสูงเช่น  หลอดไส้  (INCAN 
DESCENT LAMP), GAS DISCHARGE LAMP เป็นต้น  ให้ใช้สายไฟฟ้าชนิดทนความร้อนสูงตัวน า
ทองแดง หุ้มด้วยฉนวนยางที่ทนอุณหภูมิของตัวน าได้ไม่น้อยกว่า 105 องศาเซลเซียส และทน
แรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 250 โวลต์  แล้วหุ้มด้วยฉนวนใยหิน (ASBESTOS) ก่อนหุ้มด้วยเปลือกนอก
ด้วยวัสดุทีเหมาะสมอีกชั้นหนึ่ง 

 กรณีท่ีแบบรูปหรือตารางโหลดก าหนดให้ใช้ หรือมีการอนุมัติให้ใช้ สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวนครอสลิ้
งกด์พอลิเอทิลีน (XLPE) ซึ่งมักมีชื่อเรียกทางการค้าว่าสาย CV สายไฟฟ้าชนิดนี้ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐาน IEC 60502  และให้ใช้ชนิดที่มีเปลือกนอกของสายมีคุณสมบัติต้านทานเปลวเพลิง (Flame 
Retardant) ตามมาตรฐาน IEC 60332-3 Category C   โดยผู้รับจ้างจะต้องแสดงเอกสารรับรอง
มาตรฐานดังกล่าวจากผู้ผลิตในการขออนุมัติใช้วัสดุนี้ต่อผู้ว่าจ้าง และต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง
ก่อนการด าเนินการจัดหาและน ามาติดตั้งใช้งาน 

 การออกแบบโดยใช้สายไฟฟ้าที่ผลิตตามมาตรฐาน มอก.11-2531 แต่สายไฟฟ้าที่น ามาใช้งานเป็นสาย
ที่ผลิตตาม มอก.11-2553 อนุญาตให้ใช้ขนากกระแสของสาย ตามตารางในมาตรฐานการติดตั้งทาง
ไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย พ.ศ. 2545 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551) ได้ 

 การออกแบบโดยใช้สายไฟฟ้าที่ผลิตตามมาตรฐาน มอก.11-2553 แต่ในการติดตั้งอาจมีสายไฟฟ้าที่
ผลิตตาม มอก.11-25531 รวมอยู่ด้วย อนุญาตให้ใช้ขนากกระแสของสาย ตามตารางในมาตรฐานการ
ติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 ได้ 
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14.3. ชนิดของสายไฟฟ้าส าหรับระบบควบคุมและสายสัญญาณ (Control Cable & Signal Control 

Cable) 

 สายไฟฟ้าส าหรับระบบควบคุม (Control Cable) 

สาย Opvc-jz ที่ออกแบบมาเพ่ือความยืดหยุ่นสูง เหมาะที่จะใช้ควบคุมการท างาน ของอุปกรณ์ไฟฟ้า 

เครื่องจักร หรือ เดินไฟฟ้าในโรงงาน สามารถทนต่อน้ ามันและสารเคมี  และสายไฟได้รับมาตรฐาน 

IEC 60332-1   flame retardant  ป้องกันการลามไฟ 

 สายไฟฟ้าส าหรับสัญญาณ (Signal Control Cable) 

สาย LiYCY เป็นสายไฟชีลด์ เปลือก PVC และมีชีลด์ถัก ส าหรับใช้รับส่งข้อมูล, สัญญาณพลัส และงาน

อินสทรูเม้นท์  

 

14.4. การติดตั้ง 

 การติดตั้งสายไฟฟ้าซึ่งเดินร้อยในท่อโลหะต้องกระท าดังต่อไปนี้ :- 
ก.   ให้ร้อยสายไฟฟ้าเข้าท่อได้ เมื่อมีการติดตั้งท่อเรียบร้อยแล้ว ในแต่ละช่วง โดยปลายท่อทั้ง

สองด้านต้องเป็นกล่องพักสาย กล่องดึงสาย หรือ กล่องต่อสายส าหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า 

ข.    การดึงสายไฟฟ้าเข้าท่อต้องใช้อุปกรณ์ช่วย  ซึ่งออกแบบให้ใช้เฉพาะงานดึงสายไฟฟ้า โดย

ปฏิบัติตามค าแนะน าของผู้ผลิต 

ค.    การดึงสายไฟฟ้าเข้าท่อ อาจจ าเป็นต้องใช้สารช่วยหล่อลื่น โดยสารนั้นจะต้องเป็นสารพิเศษ

ที่ไม่ท าปฏิกิริยากับฉนวนของสายไฟฟ้า 

ง.     การดัดโค้งหรืองอสายไฟฟ้าไม่ว่าในกรณีใด ๆ ต้องมีรัศมีความโค้งไม่น้อยกว่าข้อก าหนดใน  

วสท และไม่น้อยกว่าค าแนะน าของผู้ผลิตสายไฟฟ้า (ถ้ามี) 

 การต่อเชื่อมและการต่อแยกสายไฟฟ้า 
ก.   การต่อเชื่อมและการต่อแยกสายไฟฟ้า   ให้กระท าได้ภายในกล่องต่อแยกสายไฟฟ้าเท่านั้น 

ห้ามต่อในช่องท่อโดยเด็ดขาด หรือให้ต่อสายได้ในช่วงที่สามารถเข้าตรวจสอบได้โดยง่าย 

ส าหรับการเดินสายในรางวางสายชนิดต่าง ๆ  
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ข.   การต่อเชื่อมหรือต่อแยกสายไฟฟ้าที่มีขนาดของตัวน าไม่เกิน 10 ตารางมิลลิเมตร   ให้ใช้ 

INSULATED WIRE CONNECTOR, PRESSURE TYPE ทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 600 

โวลต์ 

ค.    การต่อเชื่อมหรือต่อแยกสายไฟฟ้าที่มีขนาดตัวน าใหญ่กว่า 10 ตารางมิลลิเมตร และไม่เกิน 

240 ตารางมิลลิเมตร ให้ใช้ปลอกทองแดงชนิดใช้แรงกดอัด (SPLICE OR SLEEVE) และพัน

ด้วยฉนวนไฟฟ้าชนิดละลายและเทป พีวีซี อีกชั้นหนึ่ง 

ง.    การต่อเชื่อมหรือต่อแยกสายไฟฟ้าที่มีขนาดตัวน าใหญ่กว่าที่ก าหนดข้างต้น    ให้ต่อโดยใช้ 

SPLIT BOLT CONNECTOR ซึ่งผลิตจาก BRONZE ALLOY หรือวัสดุอ่ืนที่ยอมรับให้ใช้งาน

ต่อเชื่อมสายไฟฟ้าแต่ละชนิด 

จ.    ปลายสายไฟฟ้าที่สิ้นสุดภายในกล่องต่อสายต้องมี  TERMINAL BLOCK       เพ่ือการต่อ

สายไฟฟ้าแยกไปยังจุดอื่นได้สะดวก และการเปลี่ยนชนิดของสายไฟฟ้า ให้กระท าได้โดยต่อ

ผ่าน TERMINAL BLOCK นี้ 

ฉ.  การต่อสายไฟฟ้าชนิดพิเศษที่มีข้อก าหนดเฉพาะ  ให้เป็นไปตามข้อแนะน าของผู้ผลิตสาย 

ไฟฟ้านั้น ๆ 

14.5. การทดสอบ 

ให้ทดสอบค่าความต้านทานของฉนวนสายไฟฟ้าดังนี้ :- 

 ส าหรับ FEEDER และ SUB-FEEDER  ให้ปลดสายออกจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งสองทาง  แล้ววัดค่า
ความต้านทานของฉนวน ต้องไม่น้อยกว่า 0.5 เมกะโอห์ม ในทุก ๆ กรณีการวัดค่าของฉนวนที่กล่าว  
ต้องใช้เครื่องมือที่จ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 500 โวลท์  และวัดเป็นเวลา 30 วินาที ต่อเนื่องกัน 
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หมวดที่ 15 

สายไฟฟ้าแรงต่ าชนิดทนไฟ (Fire Resistant Cable: FRC) 
15.1 ความต้องการทั่วไป 
           ข้อก าหนดนี้ได้ระบุครอบคลุมถึงการจัดหา และการติดตั้งใช้งานสายไฟฟ้าชนิดทนไฟ (Low Smoke, 
Fire Resistance, Zero Haloen)  
 เทคนิคการผลิต 

 ในกรณีสายส าหรับระบบไฟฟ้าก าลัง สายไฟชนิดทนไฟมีค่าแรงดัน 0.6 / 1.0kV  90C หรือ
ดีกว่า 

 ในกรณีสายส าหรับระบบสื่อสาร สายไฟชนิดทนไฟมีค่าแรงดัน 300/500 V 90C หรือดีกว่า 
15.2 มาตรฐาน  
          สายทนไฟต้องเป็นไปตามมาตรฐาน วสท. IEC, BS หรือมาตรฐานอ่ืน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
องค์การเภสัชกรรม 
15.3 คุณสมบัติและมาตรฐานการทดสอบ 
          สายทนไฟที่น ามาติดตั้งภายโครงการ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดดังนี้. 

 คุณสมบัติต้านเปลวเพลิง (Flame Propagation or Flame Retardant) คือคุณสมบัติ
การหน่วงเหนี่ยวลุกลามไฟ โดยบรเวณที่ถูกไฟไหม้จะไม่ขยายเป็นบริเวณกว้างและเมื่อเอา
แหล่งไฟออกก็จะดับเอง (Self-Extingguish) ก าหนดให้ใช้ตามมตารฐาน IEC 60332-1 หรือ           
IEC 60332-3 

 คุณสมบัติการปล่อยก๊าซกรด (Acids Gas Emission) สายไฟเมื่อถูกไฟไหม้จะต้องไม่มี
ส่วนประกอบที่ท าให้เกิดสารฮาโลเจน (Zero Halogen) ก าหนดให้ใช้ตามมาตรฐานของ      
IEC 60754-2 

 คุณสมบัติการปล่อยควัน (Smoke Emission) คือ สายไฟฟ้าเมื่อถูกไฟไหม้จะท าให้เกิดควัน
ท าให้การมองเห็นลดลงและส าลักควัน ดังนั้นสายไฟฟ้าจะต้องเป็นสายไฟที่มีควันน้อยที่สุด 
ก าหนดให้ใช้ตามมาตรฐานของ IEC 61034-2 

 คุณสมบัติต้านทานการติดไฟ (Fire Resistance) คือ สายไฟฟ้าที่ทนต่อการติดไฟไม่
ก่อให้เกิดการลุกลามของไฟ ขณะไฟลุกไหม้อยู่ยังสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ปกติ ก าหนดให้
ใช้ตามมาตรฐานของ BS 6387 และ IEC 60331 
o  การทดสอบตามมาตรฐาน BS 6387 C. W. Z. โดยมีผลทดสอบแยกกันดังนี้ 
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- การทนไฟตามข้อก าหนด C  ที่อุณหภูมิ  950C  เป็นเวลา 3 ชั่วโมง 

- การทนไฟและน้ าตามข้อก าหนด W ให้รับความร้อนที่อุณหภูมิ 650C เป็นเวลา 15 นาที 
แล้ว พ่นด้วยน้ าที่อุณหภูมิเดียวกันเป็นเวลา 15 นาที 

- การทนไฟและทนแรงกระแทกตามข้อก าหนด Z สายไฟต้องยังสามารถน าไฟฟ้าได้เป็นปกติ

ขณะที่กระท าด้วย แรงกลจากภายนอกที่อุณหภูมิ 950C  เป็นเวลา 15 นาที 
o  การทดสอบตามมาตรฐาน IEC 60331 
- การทดสอบท าโดยการต่อสายไฟฟ้าความยาว 1,200 มม. เข้ากับชุดทดสอบและจ่าย

กระแสไฟฟ้าที่แรงดันพิกัด ให้เปลวไฟที่อุณหภูมิ 750C  เป็นเวลา 90 นาที 
- หลังจากหยุดการให้เปลวไฟแล้วจะต้องจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที 
o  การทดสอบตามมาตรฐาน IEC 60332-1 
- ท าการทดสอบโดยน าชิ้นสายไฟฟ้าความยาว 550 mm. ยึดกับที่ยึดสายในแนวตั้งและจุดหัว

เผา โดยให้เผาท ามุมเอียง 45C แล้วท าการเผาสายตามเวลาที่ก าหนดในตารางด้านล่าง 
 

Overall Diameter of Test Piece (D) ; mm Time for Flame Application ; s 
D  ≤ 25 60 

25 < D ≤ 50 120 
50 < D ≤ 75  240 

D < 75  480 
 

- เมื่อเผาแล้ววัดจากปลายสายด้านบนลงมาถึงระยะที่เปลวไฟลามมาถึงต้องได้ มากกว่า  50 
mm 

o  การทดสอบตามมาตรฐาน IEC 60332-3 
- การทดสอบเพ่ือก าหนดความสามารถในการต้านทานการลุกลามของไฟ ภายใต้สภาวะที่

ก าหนด 
- การทดสอบจะท าในห้องเผามีขนาดและระบบการระบายอากาศตามมาตรฐาน สายไฟฟ้า

ตัวอย่างที่ท าการทดสอบต้องถูกน าไปติดตั้งในรางและท าการเผาในเวลา 20 นาที โดยมี
วัตถุดิบที่ติดไฟได้ 1.5 ลิตร/เมตร (Category C) 
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15.4 การติดตั้ง  
 สายไฟชนิดทนไฟ และชนิด LSOH ให้ติดตั้งบนรางเดินสาย CABLE TRAY หรือ WIREWAY หรือ 
เดินในท่อโลหะ การจัดวางจะต้องไม่ท าให้เกิดการน ากระแสไฟลดลงแต่อย่างไร และระยะทางของสายเป็นไป
ตามข้อก าหนดของผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด 
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หมวดที่ 16 

อุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า 
 

16.1. ความต้องการทั่วไป 

เพ่ือให้การใช้งานและการติดตั้งอุปกรณ์เดิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามมาตรฐาน 

จึงก าหนดให้การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และการติดตั้งเป็นไปตามข้อก าหนดดังรายละเอียดนี้ 

16.2. ท่อร้อยสายไฟฟ้า 

ท่อร้อยสายไฟฟ้าโดยปกติแบ่งออกเป็น 4 ชนิด ตามลักษณะความเหมาะสมในการใช้งาน โดยท่อ

ทุกชนิดต้องเป็นท่อโลหะตามมาตรฐาน มอก. และ วสท. ชุบป้องกันสนิมโดยวิธี  HOT-DIP 

GALVANIZED ซึ่งผลิตขึ้นเพ่ือใช้งานร้อยสายไฟฟ้าโดยเฉพาะดังต่อไปนี้ :- 

 ท่อโลหะชนิดบาง (ELECTRICAL METALLIC TUBING : EMT) มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ½ 
นิ้ว ติดตั้งใช้งานในกรณีที่ติดตั้งลอยหรือซ่อนในฝ้าเพดาน ซึ่งไม่มีสาเหตุใด ๆ ที่จะท าให้ท่อเสีย
รูปทรงได้ การติดตั้งใช้งานให้เป็นไปตามก าหนดใน วสท. 

 ท่อโลหะชนิดหนาปานกลาง (INTERMEDIATE METAL CONDUIT : IMC) มีขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เล็กกว่า ½ นิ้ว ติดตั้งใช้งานได้เช่นเดียวกับท่อโลหะบางและติดตั้งฝังใน
คอนกรีตได้แต่ห้ามใช้ฝังดินโดยตรงและใช้ในสถานที่อันตรายตามก าหนดใน วสท. 

 ท่อโลหะชนิดหนา (RIGID STEEL CONDUIT : RSC) สามารถใช้งานแทนท่อ EMT และ IMC ได้ทุก
ประการ และให้ใช้ในสถานที่อันตรายและฝังดินได้โดยตรงตามก าหนดใน วสท. 

 ท่ออ่อน (FLEXIBLE METAL CONDUIT) เป็นท่อโลหะอ่อนที่ใช้ร้อยสายไฟฟ้าเข้าอุปกรณ์ หรือ
เครื่องไฟฟ้าที่มี หรืออาจมีการสั่นสะเทือนได้ หรืออุปกรณ์ที่อาจมีการเคลื่อนย้ายได้บ้าง เช่น 
มอเตอร์ โคมไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นต้น ท่ออ่อนที่ใช้ในสถานที่ชื้นแฉะ และนอกอาคารต้องใช้ท่ออ่อน
ชนิดกันน้ า การติดตั้งใช้งานโดยทั่วไปให้เป็นไปตามข้อก าหนดใน วสท. 

 อุปกรณ์ประกอบการเดินท่อได้แก่ COUPLING, CONNECTOR, LOCK NUT, BUSHING และ 
SERVICE ENTRANCE CAP ต่าง ๆ ต้องเหมาะสมกับสภาพและสถานที่ใช้งาน CONNECTOR 

 การติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดดังนี้ :- 
ก. ให้ท าความสะอาดทั้งภายในและภายนอกท่อก่อนท าการติดตั้ง 
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ข. การดัดงอท่อ ต้องไม่ท าให้เสียรูปทรง และรัศมีมีความโค้งของการดัดงอต้องเป็นไปตาม
ข้อก าหนดของ วสท. 

ค. ท่อต้องยึดกับโครงสร้างอาคารหรือโครงสร้างถาวรอ่ืนๆ ทุก ๆ ระยะไม่เกิน 1.50 เมตร 
ง. ทอแต่ละส่วนหรือแต่ละระยะต้องติดตั้งเป็นที่เรียบร้อยก่อน จึงสามารถร้อยสายไฟฟ้าเข้าท่อ

ได้ ห้ามร้อยสายเข้าท่อในขณะก าลังติดตั้งท่อในส่วนนั้น 
จ. การเดินท่อในสถานที่อันตรายตามข้อก าหนดใน วสท. ต้องมีอุปกรณ์ประกอบพิเศษ เหมาะสม

กับแต่ละสภาพและสถานที ่
ฉ. การใช้ท่ออ่อน ต้องใช้ความยาวไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร 
ช. แนวการติดตั้งท่อ ต้องเป็นแนวขนานหรือตั้งฉากกับตัวอาคารเสมอ หากมีอุปสรรคจนท าให้ไม่

สามารถติดตั้งท่อตามแนวดังกล่าวได้ ให้ปรึกษากับผู้คุมงานเป็นแต่ละกรณีไป 
 

16.3. รางเดินสายไฟฟ้า 

 WIREWAY 

 WIREWAY ต้องพับขึ้นจากเหล็กแผ่นที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร พร้อมฝาครอบปิดผ่าน
การป้องกันสนิมโดยวิธีชุบ GALVANIZED หรือ พ่นเคลือบด้วยสีอบความร้อน หรือตามแบบรูป
ก าหนด 

 การติดตั้งใช้งาน WIREWAY ต้องเป็นไปตาม มาตรฐาน วสท. และต้องยึดกับโครงสร้างอาคารทุก ๆ 
ระยะไม่เกิน 1.50 เมตร 

 
 Cable Tray & Cable Ladder 

 ต้องผลิตจาก Hot Rolled Mild Steel Sheet มีความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิเมตร เคลือบผิว
โลหะด้วยการชุบร้อน Hot-Dip Galvanize (Post Galvanize)  

 ฝาครอบ(ถ้ามี)ต้องเป็นชนิดเดียวกันกับตัวราง มีความหนาไม่น้อยกว่า 1.6 มิลลิเมตร 

 อุปกรณ์ประกอบ Horizontal Elbow, Horizontal Elbow, Vertical Inside Elbow, Vertical 
Outside Elbow, Horizontal Cross, Horizontal Reduce & Accessories ต้องเป็นชนิดเดียวกัน
กับตัวราง มีความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 mm 

 J-Lock ต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 8.0 mm 
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16.4.กล่องต่อสาย 

กล่องต่อสายในที่นี้ ให้รวมถึงกล่องสวิตช์ กล่องเต้ารับ กล่องต่อสาย (JUNCTION BOX) กล่องพัก

สายหรือกล่องดึงสาย (PULL BOX) รายละเอียดของกล่องต่อสายต้องเป็นไปตามก าหนดดังต่อไปนี้ :- 

 กล่องต่อสายมาตรฐานโดยทั่วไป (SQUARE BOX และ HANDY BOX) ต้องเป็นเหล็กมีความหนา
ไม่น้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมด้วยการชุบ GALVANIZED และกล่องต่อสาย
ชนิดกันน้ า ต้องผลิตจากเหล็กหล่อหรืออะลูมิเนียมหล่อที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 2.4 มิลลิเมตร 

 กล่องต่อสายที่มีปริมาณใหญ่กว่า 100 ลูกบาศก์นิ้วต้องพับขึ้นจากแผ่นเหล็กที่มีความหนาไม่น้อย
กว่า 1.5 มิลลิเมตร ทั้งนี้ต้องค านึงถึงความแข็งแรงของกล่องต่อการใช้งานผ่านกรรมวิธีป้องกัน
สนิม ด้วยการชุบ GALVANIZED และกล่องแบบกันน้ าต้องมีกรรมวิธีที่ดี 

 ขนาดของกล่องต่อสาย ขึ้นอยู่กับขนาด จ านวนของสายไฟฟ้าที่ผ่านเข้าและออกกล่องนั้น ๆ และ
ขึ้นกับขนาด จ านวนท่อร้อยสายหรืออุปกรณ์เดินสายอ่ืน ๆ ทั้งนี้ต้องค านึงถึงรัศมีการโค้งงอของ
สาย 

 กล่องต่อสายทุกชนิดและทุกขนาด ต้องมีฝาปิดที่เหมาะสม 
 การติดตั้งกล่องต่อสาย ต้องยึดแน่นกับโครงสร้างอาคารหรือโครงสร้างถาวรอ่ืน ๆ และกล่องต่อ

สายส าหรับแต่ละระบบให้มีรหัสสีทาภายใน และที่ฝากล่องให้เห็นได้ชัดเจน ต าแหน่งของกล่อง
ต่อสายต้องติดตั้งอยู่ในที่ซึ่งเข้าถึงและท างานได้สะดวก 

 

16.5. การติดตั้ง 

ถึงแม้ว่าข้อก าหนดจะระบุให้ใช้อุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าเป็นตัวน า ส าหรับการต่อลงดินหรือไม่ก็ตาม แต่

ต้องท าการติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าเหล่านี้ทุก ๆ ช่วง ให้มีความต่อเนื่องทางไฟฟ้าโดยตลอดเพ่ือเสริม

ระบบการต่อลงดินให้มีความแน่นอนและสมบูรณ์ 

16.6. การทดสอบ 

ให้ทดสอบเพ่ือให้เชื่อมั่นได้ว่ามีความต่อเนื่องทางไฟฟ้าในทุก ๆ ช่วง ตามความเห็นชอบของผู้คุมงาน 
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หมวดที่ 17 

ระบบต่อลงดิน 
 

17.1 ความต้องการทั่วไป 

ระบบต่อลงดิน (GROUNDING SYSTEM) ตามข้อก าหนดนี้ให้รวมถึงการต่อลงดินของระบบ

ไฟฟ้า (SYSTEM GROUND) อุปกรณ์ไฟฟ้า (EQUIPMENT GROUND) และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เป็นโลหะ

อันอาจมีกระแสไฟฟ้าเนื่องจากการเหนี่ยวน าทางไฟฟ้า เช่น ท่อร้อยสายไฟฟ้ารางวางสายไฟฟ้า ฯลฯ  

โดยการต่อลงดินนี้ ถ้ามิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ถือตามกฎและมาตรฐานดังต่อไปนี้ :- 

  มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556 

  ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า  

“หมวด 6 สายดินและการต่อลงดิน” 

  มาตรฐานเพ่ือความปลอดภัยทางไฟฟ้าส านักงานพลังงานแห่งชาติ  

“TSES. 24-1984 การต่อลงดิน” 

  NATIONAL ELECTRICAL CODE (NEC) ARTICLE 250 

  NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION (NFPA) NO.78 

 ถึงแม้จะมิได้ก าหนดหรือแสดงในแบบไว้ก็ตาม ระบบไฟฟ้าของโครงการนี้ ต้องมีระบบต่อลงดิน
ส าหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า (EQUIPMENT GROUND) โดยให้ด าเนินการดังนี้ :- 
ก. โครงโลหะรอบนอกของอุปกรณ์ไฟฟ้าตลอดจนท่อร้อยสายไฟฟ้าและ/หรือ รางวางสายไฟฟ้าที่

เป็นโลหะต้องถูกต่อลงดินด้วยตัวน าลงดิน 
ข. วงจรสายป้อน (FEEDER CIRCUIT) และวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT)  ส าหรับไฟฟ้าก าลัง 

และเต้ารับไฟฟ้า ต้องมีสายตัวน าลงดิน (GROUND CONDUCTOR) ควบคู่ไปด้วย 
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ค. วงจรย่อยส าหรับไฟฟ้าแสงสว่าง ยอมให้ใช้ท่อร้อยสายไฟฟ้า และ/หรือ รางวางสายไฟฟ้าที่เป็น
โลหะเป็นตัวน าลงดินได้  ทั้งนี้ต้องมั่นใจว่า ท่อร้อยสายไฟฟ้า และ/หรือ รางวางสายไฟฟ้านั้นถูก
ต่อลงดินอย่างต่อเนื่องทางไฟฟ้า 

ง. ขนาดของสายตัวน าลงดิน ให้ขึ้นอยู่กับขนาดของอุปกรณ์ป้องกันของวงจรนั้น ๆ ตามตาราง  
 
 

ตารางท่ี  1 

ขนาดสายดินส าหรับต่อส่วนห่อหุ้มที่เป็นโลหะของอุปกรณ์ไฟฟ้า 

พิกัดกระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์ตัดตอน 

(ไม่เกิน.....แอมแปร์) 

ขนาดสายดิน (ตารางมิลลิเมตร) 

ตัวน าทองแดง 

20 

40 

70 

100 

200 

400 

500 

800  

1,000 

1,250 

2.5 

4 

6 

10 

16 

25 

35 

50 

70 

95 
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2,000 

2,500 

4,000 

6,000 

120 

185 

240 

400 

 

17.2 การติดตั้ง และการทดสอบ 

 ห้ามใช้ท่อร้อยสายเป็นสายดิน เว้นแต่จะมีการใช้ท่อร้อยสายและอุปกรณ์ต่อท่อต่าง ๆ มีขั้วต่อ
สายดินให้แน่ใจได้ว่าท่อร้อยสายนั้นมีความต่อเนื่องทางไฟฟ้าได้อย่างถาวร และได้รับการยินยอม
จากผู้คุมงาน 

 การเดินสายดิน ให้ร้อยในท่อร้อยสายเดียวกับสายวงจรไฟฟ้านั้น ๆ แต่ในบางกรณี เช่น สายดินที่
อยู่ในช่องชาฟท์ สายดินที่เป็นสายประธาน (MAIN) ส าหรับการต่อแยกสายดิน สายดินที่วางใน
รางสายไฟฟ้า ฯลฯ  ให้วางลอยได้ 

 สายดินที่ไม่ได้ร้อยในท่อ ต้องยึดติดกับรางวางสายไฟฟ้าที่เป็นโลหะทุก ๆ ระยะไม่เกิน 2.40 เมตร 
 การตรวจสอบ ให้กระท าตามความเห็นชอบของผู้คุมงานเพ่ือพิสูจน์ให้ได้ว่าระบบต่อลงดินมีความ

สมบูรณ์และถูกต้องตามมาตรฐานอ้างอิง 
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หมวดที่ 18 

ตัวอย่างอุปกรณ์มาตรฐาน 

รายละเอียดในหมวดนี้ได้แจ้งถึงรายชื่อผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ท่ีถือว่าได้รับการยอมรับทั้งนี้
คุณสมบัติของอุปกรณ์นั้นๆต้องไม่ขัดต่อรายละเอียดเฉพาะที่ได้ก าหนดไว้และการพิจารณาของผู้ว่าจ้างที่จะ
อนุมัติหรือไม่ถือเป็นที่สิ้นสุดอย่างไรก็ดีหากผู้ว่าจ้างเห็นว่าจ าเป็นต้องมีการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพกับ
วัสดุและอุปกรณ์ท่ีก าหนดผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ช าระค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในการนี้ทั้งสิ้น 

หากอุปกรณ์ตัวใดไม่มีในข้อก าหนดประกอบแบบ แต่มีปรากฏในแบบ DRAWING ให้ผู้รับจ้างจัดท า
เอกสารเพื่อขออนุมัติวัสดุนั้นแก่ผู้ควบคุมงานหรือผู้ว่าจ้างไม่น้อยกว่า 3 ผลิตภัณฑ์ โดยผลิตภัณฑ์ที่จะขออนุมัติ
นั้น ต้องเป็นตามมาตรฐานรายการวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างกระทรวงสาธารณสุขปีล่าสุดเป็นหลักก่อนและการ
เลือกใช้พัสดุให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของพัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง 

งานท่อต่างๆ  

1.  Galvanized  Steel  Pipe  :  Siam Steel Pipe, Saha Thai Steel, KLM, Samchai 
2. Black  Steel  Pipe :  Siam Steel Pipe, Saha Thai Steel, KLM, Samchai 
3. Polyvinyl  Chloride Pipe ( PVC ) : Thai Pipe, SCG, PPP  
4. High  Density Polyethylene Poly (HDPE) :  TAP, TGG, UHM 
5. PP-R PIPE: Thai PPR, Fusiotherm, SCG 

งานระบบสุขาภิบาล  

1. Gate  Valve, Globe  Valve, Ball Valve :  Kitz, Nibco, Crane, Toyo, Kistler,Sanwa 
2. Check Valve : Kitz, Metraflex, Valmatic, Toyo, Crane 
3. Strainer : Kitz, Crane, Toyo, Metraflex 
4. Butterfly Valve : Kitz, Nibco, Crane, Toyo 
5. Float  Valve & Pressure  Reducing Valve : OCV, Clayton, Watts, Cla-Val   
6. Flexible  Connection  :  Mason, Metraflex, Tozen 
7. Foot  Valve : Socla, Fivalco, Hoffer 
8. Pressure  Gauge : Trerice, Weksler, Weiss 
9. Water  Meter  :   Asahi,  Aichi, Saha Meter,UHM 
10. Floor  Drain,  Roof  Drain,  Floor  Cleanout : Knack,  Wenco, TCP 
11. Automatic  Air  Vent  :  Metraflex, Watts, Armstrong, Val-Matic, Venn 
12. Vibration  Isolator :  Mason, Metraflex, Tozen 
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13. Float  Switch : Omron,  National,  Tsurumi 
14. เครื่องสูบน้ า : Mitsubishi,Ebara,Tsurumi,Shinmaywa,Regent,Grundfos,SPP,Wilo 
15. Stop Valve, Hosebibb : Sanwa, Cotto, American Std, Karat, Moya, Hafele,Verno 
16. Service Panel (ทนชื้น) : Knauf, SCG, Gyproc 

อุปกรณ์ระบบไฟฟ้า 
 
1. MCC. PANEL & EX. PANEL BOARD MANUFACTURER 
 - PMK   - ASEFA  - TIC               - BTE   

2. LOW VOLTAGE CIRCUIT BREAKER 
 - SIEMENS  - ABB   - SCHNEIDER ELECTRIC 

 - MOELLER    

3. DIGITAL POWER METER 
 - SIEMENS   - CROMPTON  - SCHNEIDER ELECTRIC   

- SOCOMEC   - JANITZA  - CIRCUTOR 

- ABB. 

4. MOTOR STARTER & RELAY   
- SIEMENS    - CROMPTON   - GE 
- CIRCUTOR   - SCHNEIDER ELECTRIC  - ABB 

- OMRON    - MOELLER 

5. PROTECTION RELAY & ASSOCIATED EQUIPMENTS IN CONTROL PANEL  
- SIEMENS    - CROMPTON   - GE 

- CIRCUTOR   - SCHNEIDER ELECTRIC  - ABB 

- OMRON    - MOELLER 
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6.  FLOATLESS LEVEL SWITCH/ FLOAT SWITCH/ CABLE TYPE FLOAT SWITCH 

- OMRON   - IMARI    - NOHKEN 
- UNION    - SANGI    - KELCO  
 

7. SAFETY SWITCH & ISOLATOR SWITCH 
- GE    - SCHNEIDER ELECTRIC  - SIEMENS  

- SOCOMEC   - TECHNO ELECTRIC  - HACO   

8. WIREWAY, CABLE TRAY AND CABLE LADDER 
- SCI     - TIC    - ASEFA   

- COSTA     

9. CONDUIT METAILC 
- PANASONIC   - AIRROW    - PAT    

- DAIWA    - ABSO    - TAS    

10. CONDUIT (NON METAILC) 
- CLIPSAL   - HACO    - EFLEX   

-TAP    - ท่อน้ าไทย   - ตราช้าง  

11. POWER CABLE  
- PHELPS DODGE   - THAI YAZAKI    - BANGKOK CABLE  

- MCI-DRAKA     

12. SIGNAL CABLE & CONTROL CABLE 
- BELDEN    - LAPP     - TKD. 
 

13. UTP CABLE AND COAXIAL CABLE  

- BELDEN   - MCI-DRAKA   - AMP    
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- KRONE    - PHOENIX   - COMMSCPOPE  

- LINK 

14. FIRE RESISTANCE CABLE (FRC.) 
- PIRELLI    - BANGKOK CABLE   - FURUKAWA   

- RADOX    - MCI-DRAKA   - STUDER  

15. ASSOCIATED EQUIPMENT FOR CONDUIT & CABLE  
- STEEL CITY   - 3 M   - ABS 

- UI  

 


