
 

รายการประกอบแบบ 
 
 

จ้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ห้องประชุม และห้องปฏิบัติการ  
ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์  

(นักวิจัยสําเร็จรูป) สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล 
จํานวน 1 งาน 

 
  

 
 
 
 

งานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาลและระบบปอ้งกันอัคคีภัย 
 
 
      
 



งานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย                                 ห้องประชุมและห้องปฏิบัติการ_ม.มหิดล                           

 

 A-ONE M&E DESIGN CONSULTANT CO., LTD. 
 หมวดที่ 1  หน้าที่ 1 / 1  

หมวดที่ 1  
ขอบเขตของงาน 

                             
 1. การดําเนินงานในภาคนี้  รวมถึงการจัดหาและติดต้ังทดสอบวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ  รวมท้ังการบริการดูแลการทํางานของ

เคร่ืองกลและอุปกรณ์อ่ืน ๆ  ท่ีจําเป็นในระหว่างการก่อสร้าง   เพ่ือให้งานก่อสร้างระบบสุขาภิบาลเสร็จ เรียบร้อยสมบูรณ์
ตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง ดังท่ีแสดงและชี้บ่งในแบบแปลนหรือข้อกําหนดหรือแบบไดอะแกรม  

2. งานท่ีไม่อยู่ในขอบเขต   งานต่อไปน้ีไม่รวมอยู่ในขอบเขตของงานระบบสุขาภิบาลภาคนี้ 
2.1  แท่นสําหรับรองรับอ่างล้างมือในห้องส้วม 
2.2  กระจกเงาต่าง ๆ  
2.3  ห้องส้วมและประตู 

3.   ผู้รับจ้างงานระบบสุขาภิบาล  ท่ีจะต้องติดตามและให้ความร่วมมือกับผู้รับจ้างด้านสถาปัตยกรรม โยธา เคร่ืองกล ไฟฟ้าและ
ระบบอ่ืน ๆ  ในการก่อสร้างระบบสุขาภิบาล  

4. ให้ผู้ รับจ้างงานระบบสุขาภิบาลยึดถือแบบแปลน ( Drawings ) รายละเอียดข้อกําหนด ( Specifications ) ข้อกําหนด
 เพ่ิมเติม  ( Addendum )  ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสร้างระบบสุขาภิบาล  ในกรณีท่ีมีข้อแย้งใด ๆ ในข้อ
 กําหนดท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ยึดถือคําตัดสินชี้ขาดของวิศวกรผู้ออกแบบ   โดยการยอมรับของผู้ว่าจ้าง เป็ น ลาย
ลักษณ์อักษร 
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หมวดที่ 2   
โค๊ต มาตรฐาน และกฏเกณฑ์ ในการออกแบบ 

  
  ถ้ามิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน วสัดแุละอปุกรณ์  การประกอบ และการติดตัง้  จะต้องเป็นไปตามโค๊ต มาตรฐาน และ
กฏเกณฑ์ลา่สดุของสถาบนัวิชาชีพและสมาคมตา่ง ๆ  ดงัตอ่ไปนี ้
  
 -  MWA :  Metropolitan  Waterworks  Authority  
 -  PWA : Provincial Waterworks Authority  
 -  EIT : The  Engineering  Institute  of  Thailand 
 -  TISI : Thai Industrial  Standard  Institute 
                     -  ANSI        :     American  National  Standard  Institute  
                    -  ASPE       :       American  Society  of  Plumbing  Engineer                                                  
                            -  NFPA       :        National  Fire  Protection  Association  
                     -  ASTM       :        American  Society  of  Testing  Materials  
                     -  BS            :       British  Standard  
                     -  ASHRAE  :        American  Society  of  Heating,  Refrigeration  and  Air  Conditioning  

Engineers,  Inc.                                                   
                     -  WPCF      :       Water  Pollution  Control  Federation,  U.S.A.   
 -  ANPC : American  National Plumbing  Code   
 -  TIS : Thai  Industrial  Standard.  
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หมวดที่ 3   
ความรับผิดชอบของผูร้ับจ้าง 

                       
 1. การติดต้ังระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย  จะต้องกระทําโดยความปราณีตและเป็นไปตามข้อกําหนดท่ีกล่าวถึง ใน ข้ อ  2 

วัสดุ  อุปกรณ์ต่าง ๆ  ท่ีใช้ในการติดต้ังงานน้ี  จะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้มาตรฐานผลิต จากโรงงานที่มีชื่อเสียงเป็นท่ียอมรับ
ของวิศวกรผู้ออกแบบ    และผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุด  อุปกรณ์ท่ีชํารุดหรือ เสียหายซ่ึงผลเนื่องมาจากการติดต้ังหรือการ
ทดสอบ  ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ให้สามารถอยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้  โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากวิศวกร
ผู้ออกแบบ  

2. แบบแปลน   ( DRAWINGS )  แบบแปลนต่าง ๆ  ท่ีแสดงเป็นเพียงแนวทางช่วยในการก่อสร้างเท่านั้น โดยถือเป็น
 ไดอะแกรม  ( Diagram )  และโดยประมาณแบบแปลนและรายละเอียด ข้อกําหนดใช้เป็นเพียงแนวทางช่วยอธิบายและช่วย
ทําให้งานเสร็จสมบูรณ์   การวางแนวทางกําหนดขนาดและการจัดระยะการใช้งานของเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ   
ผู้รับจ้างจะต้องร่วมมือกับผู้ผลิตให้เป็นไปตามแบบแปลนและจะไม่สามารถเปลี่ยนได้  โดยปราศจากการอนุมัติจากวิศวกรท่ี
ปรึกษาควบคุมงานเป็นลายลักษณ์อักษรหรือท่ีปรึกษาผู้ควบคุมงาน  ถ้าผู้รับจ้างไม่สามารถทําตามจุดประสงค์ท่ีกําหนดได้   
ผู้รับจ้างต้องทํา  Shop  Drawings  เพ่ือแสดงระยะและขนาดที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลง   ซ่ึงอาจเปลี่ยนไปตามสภาพของ
สถานท่ีติดต้ัง  เพ่ือท่ีจะหลีกเลี่ยงจากการขัดขวางการใช้งานอื่น ๆ  

3. ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมและส่งมอบ  Shop  Drawings  ให้วิศวกรท่ีปรึกษาผู้ควบคุมงาน    เพ่ือขออนุมัติในการติดต้ังวัสดุ   
อุปกรณ์ต่าง ๆ  ภายใน 30 วัน   หลังจากการประมูลได้รับการตัดสินแล้ว  Shop  Drawings  ในระบบสุขาภิบาลและป้องกัน
อัคคีภัย  จะต้องระบุรายละเอียดและวิธีการติดต้ัง  การรองรับและระยะทิศทางเทียบกับงานโครงสร้างต่าง ๆ      เพ่ือแสดง
ตําแหน่งท่ีแน่ชัดของวัสดุเคร่ืองมืออุปกรณแ์ละ  Shop  Drawings  ทุกแผ่นจะต้องได้รับการอนุมัติจาก วิศวกรผู้ออกแบบ
ควบคุมงานก่อนท่ีจะทําการติดต้ัง    งานแต่ละช่วงส่วนใดก็ตามท่ีผู้รับจ้างกระทําก่อนได้รับการอนุมัติจากวิศวกรท่ีปรึกษา
ควบคุมงานให้ถือเป็นการเสี่ยงของผู้รับจ้างเอง   วิศวกรท่ีปรึกษาผู้ควบคุมงานมีสิทธิท่ีจะเรียกร้องให้     ผู้รับจ้างเพ่ิมเติมงาน
บางส่วนและเปลี่ยนแปลงส่วนท่ีได้ติดต้ังไปแล้ว  ให้สอดคล้องกับแบบแปลนท่ีได้ทําสัญญากันไว้โดย     ค่าใช้จ่ายส่วนท่ีเพ่ิมข้ึน
ไม่ต้องอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง   แต่ผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายท้ังหมด การอนุมัติ และ เอกสาร ต่ าง  ๆ   จาก
วิศวกรผู้ออกแบบหรือวิศวกรท่ีปรึกษาผู้ควบคุมงานจะต้องไม่ถือว่าเป็นการตรวจท่ีเสร็จสมบูรณ์ เพียง แต่ เป็ นการแสดง
กรรมวิธีการก่อสร้างและการติดต้ังซ่ึงงานต่าง ๆ  ท่ีได้กระทําลงไปก็ยังถือว่าอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างท้ังสิ้น  เม่ือการ
ติดต้ังเสร็จสมบูรณ์แบบแล้ว  Shop  Drawings  จะต้องได้รับการแก้ไขและเขียนใหม่เป็น แ บ บ  " AS BUILT"  โ ด ย ท่ี
ต้นฉบับและสําเนา 2 ชุด ของ  "AS BUILT"  จะส่งให้กับผู้ว่าจ้าง  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อการเตรียม  Shop  Drawing  
สําหรับผลิตภัณฑ์จากโรงงานและการติดต้ังรวมถึงบริการท้ังหมด  ภายใต้ขอบเขตสัญญานี้หรือตามความต้องการของวิศวกรท่ี
ปรึกษาผู้ควบคุม งาน  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและแน่ใจต่อการติดต้ังเคร่ืองมือ อุปกรณ์ทุกชิ้น  และถ้าเป็นไปได้ให้ทํา
การวัดในงานก่อสร้างหรือโดยเทียบกับแบบแปลนก่อสร้าง เพ่ือท่ีจะได้สอดคล้องและร่วมมือกับงานสถาปัตยกรรมงานโยธา
และงานระบบอ่ืน ๆ  ผู้รับจ้างจะต้องทําการส่ง  Shop  Drawings ให้ วิศวกรท่ีปรึกษา   ผู้ควบคุมงาน  เพ่ือขออนุมัติทํา
การติดต้ัง  ผู้รับจ้างจะต้องไม่ทําการติดต้ังเคร่ืองจักรอุปกรณ์ใด ๆ  จากโรงงาน จน ก ว่ าจ ะ ได้ รับ ก ารอนุ มั ติ  Shop 
Drawings จากวิศวกรท่ีปรึกษาผู้ควบคุมงานเป็นลายลักษณ์อักษร Shop Drawings ท้ังหมด จะต้องส่งมอบให้เจ้าของงาน
ในรูปสําเนา 4 ชุด   วิศวกรไม่ใช่เป็นบุคคลท่ีทําหน้าท่ีตรวจแบบให้ผู้รับจ้าง  การอนุมัติ    Shop Drawings  เป็นเพียง
หลักการเท่านั้น   โดยไม่ทําให้ผู้รับจ้างพ้นจากสภาพการรับผิดชอบต่อการติดต้ังและการบริการต่าง ๆ เพ่ือให้งานเสร็จตรงกับ
จุดประสงค์ของข้อกําหนดแบบแปลนจะไม่มีการอนุมัติให้ดําเนินงานต่อไปก่อนท่ี จะมีการจัดเต รียมและจัดส่ง Shop 
Drawings มาให้ตรวจการจัดเตรียม Shop Drawings  จะต้องกําหนดตารางเวลา เพ่ือท่ีจะรอการอนุมัติและจะต้องเป็นไป
ตามตารางการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมงานโยธาและระบบอ่ืน ๆ  
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 4. ข้อกําหนดรายละเอียดหรือแบบท่ีเขียนไว้สําหรับงานนี้   ไม่ได้แสดงรายละเอียดของเครื่องมืออุปกรณ์ทุกชนิดหรือแสดงการ
ติดต้ังท้ังหมด  เป็นหน้าท่ีของผู้รับจ้างจะต้องคํานึงถึงเคร่ืองมืออุปกรณ์วัสดุต่าง ๆ  ท่ีจําเป็นสําหรับงานแต่ละชิ้น  เพ่ือให้งาน
ชิ้นนั้น ๆ  เสร็จสมบูรณ์  วัสดุ  เคร่ืองมืออุปกรณ์ใดก็ตามที่แสดงไว้ในแบบแต่ไม่ได้กําหนดหรือชี้บ่ง ใน ร า ย ล ะ เ อี ย ด    
ถ้าจําเป็นท่ีจะต้องใช้เพ่ือให้งานแล้วเสร็จสมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานการออกแบบและ/หรือให้ระบบสามารถใช้งาน     ได้
สมบูรณ์  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหามาให้โดยตลอด  

5.  การคลาดเคล่ือนการตกหล่นหรือความผิดพลาดอันเนื่องมาจากแบบแปลนหรือรายละเอียดข้อกําหนด ให้ผู้ รับจ้าง
 คาดหมายว่าพบการเคลื่อน  การตกหล่น  หรือความผิดพลาดในการทํางาน  และเป็นความต้ังใจของผู้ว่าจ้าง ท่ีจะให้    ผู้รับ
จ้างดําเนินงาน  ท้ังหมดท่ีได้กําหนดในแบบแปลนและรายละเอียดข้อกําหนด  และจะต้องดําเนินการก่อสร้างงาน      ท่ีจําเป็น
สําหรับระบบสุขาภิบาลแต่ไม่ได้กล่าวแน่ชัดในสัญญาว่าจ้าง  ผู้รับจ้างจะต้องออกค่าใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้อง  ผู้รับจ้าง จะต้องไม่
ใช้ความคลาดเคล่ือน  การตกหล่น  หรือข้อผิดพลาดในแบบแปลน  หรือรายละเอียดข้อกําหนดเป็นข้ออ้างในการเรียกร้อง
ค่าใช้จ่ายท่ีเพ่ิมข้ึนจากผู้ว่าจ้าง  ผู้ว่าจ้างจะต้องดําเนินการสํารวจอย่างละเอียดเกี่ยวกับงานท่ีจะทําการก่อสร้างและ/หรือติดต้ัง   
ทําการตรวจสอบส่ิงแวดล้อมในสนาม   ตรวจสอบโครงสร้างและสาธารณูปโภคตรวจแบบแปลนและรายการข้อกําหนดต้องหา
ข้อมูลโดยเฉพาะแบบแปลนของระบบอ่ืน ๆ  ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบสุขาภิบาล  

6.    ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันโดยลายลักษณ์อักษรต่อเจ้าของงาน   ว่างานต่าง ๆท้ังหมดท่ีติดต้ังนั้น ปราศจากข้อบกพร่องใด ๆ  
ท้ังสิ้น   และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  ทุกชิ้นเป็นไปตามรายละเอียดท่ีระบุไว้ทุกประการ  

7. ถ้าภายในระยะเวลา 2 ปี  หลังจากวันรับรองท่ีแล้วเสร็จสมบูรณ์   ถ้ามีข้อบกพร่องเกิดข้ึนเนื่องจากงานฝีมือหรือวัสดุ  
อุปกรณ์ต่าง ๆ  เกิดชํารุด  ผู้รับจ้างทําการซ่อมแซมแก้ไขตลอดจนการเปลี่ยนวัสดุให้เรียบร้อย  โดยไม่คิดจ่ายใด ๆ  ท้ังสิ้นจาก
เจ้าของงาน  

8. หากพ้นเวลาท่ีกําหนดให้แล้วผู้รับจ้างยังไม่สามารถดําเนินการแก้ไขได้ เจ้าของมีสิทธ์ิท่ีจะจ้างผู้อ่ืนมาดําเนินการ    โดยผู้ รับ
จ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายท้ังหมดแต่เพียงผู้เดียว  
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หมวดที่ 4   
คุณสมบัตขิองผู้รับจ้าง และคาํแนะนําสาํหรับเจ้าหน้าที่ และคนงาน 

  
1. คุณสมบัตขิองผู้รับจ้างงานสุขาภบิาล และป้องกันอัคคีภัย  

1.1 ผู้ รับจ้างจะต้องเลือก และอนมุติัโดยวิศวกรผู้ออกแบบ หรือท่ีปรึกษาผู้ควบคมุงาน  
1.2 ผู้ รับจ้างงานสขุาภิบาล จะต้องสง่ประวติัผลงานของงานสขุาภิบาล มาให้พิจารณา   
1.3 ผู้ รับจ้างงานสขุาภิบาล  จะต้องมีประสบการณ์เก่ียวกับงานก่อสร้างใน  ขอบข่ายของงานระบบสขุาภิบาลทุกด้าน

ตามท่ีได้ระบุไว้ในข้อกําหนดรายละเอียดของ  ระบบสขุาภิบาล  เช่น  งานเก่ียวกับระบบนํา้ประปา  ระบบระบาย
นํา้ฝน  ระบบระบายนํา้เสีย  ระบบป้องกนัอคัคีภยั  และระบบอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้องประสบการณ์ของงานก่อสร้างระบบ
สขุาภิบาลของผู้ รับจ้าง  จะต้องได้รับอนมุติัและเป็นท่ีพอใจของวิศวกรผู้ออกแบบ  ผู้ รับจ้างจะต้องมีประกาศนียบตัร  
ใบรับรองผลงานท่ีผา่นมา    

1.4 ผู้ รับจ้างจะต้องจ้างวิศวกรท่ีมีใบรับรองจาก กว. ประสบการณ์ในงานด้านก่อสร้างระบบสุขาภิบาลและป้องกัน
 อคัคีภยั ไมต่ํ่ากวา่ 3 ปี มาควบคมุงาน   

1.5 ผู้ รับจ้างจะต้องไม่มีช่ือในบัญชีละทิง้งาน  หรือมีผลงานท่ีไม่ดีในงานระบบสุขาภิบาล  หรือระบบป้องกันอัคคีภัย
 ท่ีผา่นมา   

1.6 ผู้ รับจ้างจะต้องจดทะเบียนเป็นบริษัท ห้างหุ้ นส่วนจํากัด หรือลักษณะเดียวกัน  โดยจะต้องจดทะเบียนจากกรม
พาณิชย์ กระทรวงพาณิชและจะต้องจดทะเบียน  โดยถกูต้องตามกฎหมาย และมีจดุประสงค์สําหรับทํางานเก่ียวกบั
งานก่อสร้างเทา่นัน้  
 

2. คาํแนะนําสาํหรับเจ้าหน้าที่ และคนงาน  
 ผู้ รับจ้างจะต้องให้คําแนะนําแก่เจ้าหน้าท่ีและคนงาน ในการก่อสร้างและติดตัง้วสัด ุ อปุกรณ์ต่าง ๆ อย่างสม่ําเสมอ
ตัง้แต่ต้นจนงานแล้วเสร็จสมบรูณ์  โดยเป็นหน้าท่ีของผู้ รับจ้าง หรือโดยการแนะนําของวิศวกรท่ีปรึกษาผู้ควบคมุงาน  ผู้ รับ
จ้างจะต้องใช้เจ้าหน้าท่ีผู้ควบคมุงาน  และคนงานชดุเดิมตัง้แต่เร่ิมต้นจนงานเสร็จสมบูรณ์  โดยท่ีหากมีการเปล่ียนแปลง
เจ้าหน้าท่ีและคนงานชดุเดิมจะต้องได้รับการอนมุติัจากวิศวกรท่ีปรึกษาผู้ควบคมุงานก่อนท่ีจะดําเนินการ  
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หมวดที่ 5 
ปลอกรองท่อ การตัด การปะ การป้องกันรั่วซึม 

                   
1.   ปลอกรองท่อ ( SLEEVES )   

 ท่อท่ีเดินผ่านฐานราก พ้ืนผนัง ฝากั้น  และเพดานนอกอาคาร  จะต้องรองด้วยปลอกตามขนาดท่ีพอเหมาะกับท่อ
เสียก่อน  หากประสงค์จะติดต้ัง    ปลอกรองท่อน้ําไว้  ณ  จุดใดก็ให้ติดต้ังในขณะเทคอนกรีตเลยทีเดียว  ในผนังอิฐให้ติดต้ัง
ปลอกรองท่อนี้ในขณะท่ีก่ออิฐมาถึงท่ีจุดนั้น   ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบรายละเอียดของแบบและติดต้ังปลอกรองท่อไว้ตามที่
จําเป็น ถึงแม้นจะไม่ได้แสดงไว้ในรายละเอียดของแบบก็ตาม  การใช้ปลอกรองท่ออาศัยหลักเกณฑ์ดังนี้   

1.1    ขนาดของปลอกรองท่อ   
ปลอกรองท่อท่ีจะนํามาใช้ในการรองท่อ  ต้องให้มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในโตกว่าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
ของท่อไม่น้อยกว่า 1 ซม. เว้นไว้แต่เม่ือท่อนั้นจะต้องเดินทะลุผ่านฐานรากหรือผนังท่ีรับน้ําหนัก ในกรณีเช่นนี้จะต้องให้
ปลอกโตกว่าท่อไม่น้อยกว่า 1.5 ซม.   

1.2    ชนิดของวัสดุ   
       ปลอกรองท่อจะต้องเป็นชนิดท่ีทําด้วยวัสดุดังต่อไปน้ี  

- สําหรับผนังท่ีรับน้ําหนักหรือฝาก้ันให้ใช้   Cast  Iron,  Wrought  Iron  หรือ  G.S.P  SCH 40  
- สําหรับคอนกรีตให้ใช้ปลอก  Wrought  Iron  หรือ  G.S.P  SCH 40  
- สําหรับพ้ืนท่ีอาคารธรรมดา ให้ใช้ปลอกเหล็กเหนียวหรือเหล็กกล้า      

 1.3     ปลอกรองท่อท่ีพ้ืนอาคาร   
   จะต้องฝังให้ปากปลอกสูงจากระดับพ้ืนท่ียังไม่ได้ตบแต่ง 2.5  ซม.  และหลังจากท่ีเดินท่อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้
   อัดช่องระหว่างท่อกับปลอกท่อ  ด้วยวัสดุประเภทพลาสติกให้แน่น และเรียบร้อยจนแน่ใจว่าน้ําร่ัวซึมผ่านไม่ได้  
2.  ท่อต่าง ๆ  ท่ีผ่านผนงั  ฝา  และพื้นท่ีกันน้ําซึม  จะต้องติดต้ังให้ลอดผ่าน  Sleeves  ท่ีใช้กันน้ําซึม  
3.   เม่ือมีท่อต่าง ๆ  ท่ีโผล่หรือทะลุผ่านฝาผนังพ้ืน  แผงกั้นห้อง จะต้องติดต้ังและครอบด้วย  Escutcheons  ท่ี ทําด้วย         

ทองเหลืองขัดมันหรือทองเหลืองชุบโครเมี่ยม  โดยยึดด้วยสกรูทองเหลือง หรือทองเหลืองชุบโครเมี่ยมให้แน่นหนา  
4.   Flashing  สําหรับพ้ืน จะต้องใช้  Flashing  Rings  ท่ีได้รับอนุมัติจากวิศวกรก่อน  
5.   ผู้รับจ้างจะกระทําการตัด  ปะ และ Flashing เพ่ือติดต้ังท่อและตะแกรงระบายนํ้าให้เป็นไปตามแบบ Shop Drawings      ท่ี

ได้รับอนุมัติแล้วนั้นได้   แต่ห้ามทําการตัด ปะ และ Flashing โครงสร้างท่ีเสร็จเรียบร้อยแล้ว นอกจากได้รับความเห็นชอบจาก
วิศวกรท่ีปรึกษาผู้ควบคุมงานแล้วเท่านั้น  
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หมวดที่ 6 
ข้อต่อ, วาล์วและตัวอย่าง         

 
1. ข้อต่อระหว่างท่อและข้อต่อระหว่างงานท่อกับอุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่าง ๆ  จะต้องต่อโดยไม่ให้มีลมรั่วหรือน้ําร่ัวได้  ก่อนท่ีจะใช้

งานให้มีการเผื่อสําหรับการยืดหยุ่นระหว่างท่อต่าง ๆ  และระหว่างงานท่อ และเคร่ืองมือ  เคร่ืองใช้ต่าง ๆ   
   1.1  ท่อ PVC.  

- ขนาดเล็กกว่า  Dia. 6"  จะต้องใช้ข้อต่อแบบ Socket  แล้วต่อท่อกับข้อต่อด้วย  Solvent  Cement          
ท้ังข้อต่อและน้ํายาประสานต้องได้มาตรฐาน  

2.   การต่อท่อแบบเกลียว   
 จะต้องต่อด้วยสารประกอบท่ีได้รับอนุมัติหรือใช้เทปพันเกลียวผสมน้ํามันท่ีมีคุณภาพ   โดยท่ีจะต้องทาลงบนท่อไม่ใช่
เกลียวของอุปกรณ์   ห้ามใช้เชือกปอในการต่อท่อแบบเกลียว  เกลียวของท่อต้องเกลาให้เรียบไม่มีรอยขลุยเหล็กและได้ขนาด  
ความยาวเกลียวท่ีแน่นอนเม่ือทําการต๊าฟและตัดเกลียว  และจะต้องขันเกลียวท่อให้แน่นเข้ากับอุปกรณ์ท่อโดยท่ีจะไม่ทําให้
หน้าตัดของท่อลอดน้อยลงไป  

 
3.   วาล์วในระบบสุขาภิบาล  ( SANITARY  SYSTEM  VALVES ) 

3.1 วาล์วจะต้องสามารถทนแรงดันใช้งาน ( WORING  PRESSURE )ได้ไม่น้อยกว่า  1,034 กิโลปาสคาล  ( 150 ปอนด์
ต่อตารางนิ้ว ) 

3.2 GATE  VALVE  มีขนาด 15 มิลลิเมตร ( ½  นิ้ว ) จนถึงขนาด 50 มิลลิเมตร  ( 2 นิ้ว )  ทําด้วย  BRONZE   
หรือ  DZR  ชนิด  NON-RISING  STEM  ยึดข้อต่อโดยใช้เกลียว  ( SCREWED ENDS )   
 

4. ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่าง   เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานตัวอย่างสําหรับเปรียบเทียบกับชิ้นส่วนท่ีติดต้ังดังนี้   Valves, Escutcheons  
ท่อทุกชนิด  ข้อต่อต่าง ๆ  ตะแกรง  ระบายน้ํา ช่องทําความสะอาด  Traps  ท่ีแขวนและท่ีรองรับท่อ  ฐานรองรับวัสดุอุปกรณ์
ต่าง ๆ  และอื่น ๆ  

5. รายการท่ีระบุต่อไปน้ี จะต้องได้รับอนุมัติจากวิศวกรผู้ออกแบบก่อนการติดต้ัง   
   5.1  ท่อและอุปกรณ์ และส่วนประกอบในระบบท่อทุกชิ้น   
   5.2  ตะแกรงระบายน้ํา รวมถงึตะแกรงระบายน้ําท่ีพ้ืน ตะแกรงระบายน้ําฝน ช่องทําความสะอาดแทรป ( Trap )  
   5.3  Valves, Vacuum  Breakers, Shock  Absorbers  และอื่น ๆ   

6. รายการท่ีต้องการประกาศนียบัตรและใบรับรองแนบมา  คือ  ท่อต่าง ๆ  ข้อต่อต่าง ๆ  Valves   จะต้องมีประกาศนียบัตรและ
ใบรับรองจากโรงงานผู้ผลิต หรือสถาบันท่ีได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ออกแบบ  
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หมวดที่ 7 
การแขวนโยงท่อและยึดท่อ 

 
  ท่อท่ีเดินภายในอาคารและไม่ได้ฝัง  จะต้องแขวนโยงหรือยึดติดไว้กับโครงสร้างของอาคารอย่างม่ันคงแข็งแรง อย่าให้โยก
คลอนแกว่งไกวได้  การแขวนโยงท่อท่ีเดินตามแนวราบให้ใช้เหล็กรัดท่อตามขนาดของท่อ  รัดไว้แล้วแขวนยึดติดกับโครงอาคาร
อย่างแข็งแรง    ท่ีแขวนท่อดังกล่าวนั้น  หากในแบบระบุไว้จะต้องมีชะเนาะ  ( Turnbuckle ) ประกอบให้ด้วยเสร็จ   เพ่ือจัดท่อ
ให้ได้ระดับเดียวกันได้ ในกรณีท่ีไม่อาจใช้ชะเนาะเกลียวได้   ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์อ่ืนท่ีใช้ประโยชน์ได้เท่ากันมาใช้แทน  
ห้ามแขวนท่อด้วยโซ่ลวด เชือก หรือสิ่งอ่ืนใดท่ีมีลักษณะไม่ม่ันคงแข็งแรง  
 1.  ท่อท่ีติดต้ังในแนวด่ิงหรือแนวต้ัง    
 - ท่อ  PVC ทุก ๆ ระยะ 100 ซม. และทุก ๆ รอยต่อจะต้องมีท่ียึดหรือรองรับ หรือแขวนอย่างน้อยหนึ่งแห่ง  
 2. ท่อท่ีวางในแนวราบหรือแนวระดับ   
 - ท่อ  PVC ทุก ๆ ระยะไม่เกิน 100 ซม.  และทุก ๆ รอยต่อจะต้องมีท่ียึดหรือแขวงหรือรองรับทุก ๆ  ระยะข้อต่อ  
   และทุก ๆ  ระยะคร่ึงท่อนของท่อน  
3.  ท่อทุกชนิดท่ีวางอยู่ในดินจะต้องวางอยู่บนพ้ืนท่ีอัดแน่นตลอดแนวความยาวท่อ และเม่ือกลบดินแล้วจะต้องอัดดินเป็นชั้น ๆ  
4.   ท่อท่ีเดินในแนวระดับ จะต้องรอบรับด้วยท่ีแขวนหรือทีรองรับแบบชิงช้า  เหล็กเส้นท่ีใช้แขวนให้มีขนาดดังนี้  
            ขนาดของท่อ                           ขนาดของเหล็กเส้น  
       ท่อเล็กกว่า หรือเท่ากับ 1 1/2"                 dia. 3/8"  
       ท่อ 2"  -  3"                                       dia. 3/8"  
       ท่อ 4"  -  5"                                       dia. 1/2"  
       ท่อ 6"                                              dia. 5/8"  
ห้ามแขวนท่อเข้ากับท่ออ่ืน ๆ  หรืออุปกรณ์หรือเคร่ืองจักรกลอ่ืนใดท้ังสิ้น  
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หมวดที่ 8  
ช่องทําความสะอาด ตะแกรงระบายน้าํ และแทรป 

 
1. ช่องทําความสะอาด   

 จะต้องติดต้ังช่องทําความสะอาดพร้อมจุกอุดตรงฐานของท่อระบายนํ้าในแนวด่ิงทุกท่อและต้องมีทุกคร้ังท่ีมีการเปลี่ยนทิศทาง
ของท่อและทุก ๆ  50  ฟุต  ช่องทําความสะอาดท่ีว่ิงผ่านกําแพงหรือหันเข้าหาพื้นต้องใช้ตัว  "Y"  ชนิดยาว หรือ  "Y" + 1/8 
Bend  พร้อมจุกอุดและแผ่นฝาครอบตามรายการสถาปนิกในแต่ละห้อง  ฝาครอบ สําหรับพ้ืนจะต้องเป็นบรอนซ์หรือ
ทองเหลืองขัดมันชนิดคุณภาพดี   

2.   ช่องดักไขมัน   
 ให้ผู้รับจ้างจัดหาและติดต้ังช่องดักไขมันตามแนวท่อระบายน้ําท้ิงดังแสดงไว้ในแบบ  และท่อน้ําท้ิงท่ีรับน้ําท้ิงจาก Sink   ทุกตัว
ท่ีพ้ืน  ช่องดักไขมันจะต้องทําด้วยเหล็กหล่อหรือเหล็กไร้สนิมสําหรับรับน้ําท้ิง   และสามารถรับไขมันได้ตามขนาด     ท่ีระบุใน
แบบชนิดสามารถต้ังบนพ้ืนได้  ประกอบด้วยท่อเข้าและออก  พ้ืนแบบลดหลั่นกันรางระบายของแข็งท่ีระบายอากาศภายใน
แทรปแบบผนังสองชั้นลึก และมองเห็นผนังกั้นและฝาเปิดพร้อมช่องความดันตํ่าท่อระบายไขมันวาล์วระบายไขมัน และอุปกรณ์
การไหล  

3.  แทรป   
      แทรปต้องทําด้วยทองเหลืองหล่อ  เหล็กหล่อ  และ/หรือเหล็กอาบสังกะสี   ทําเป็นชิ้นเดียวกันตลอดและต้องมีซีล    ไม่
น้อยกว่า 2 1/2"  ต้องทําด้วยวัสดุและหุ้มด้วยวัสดุและ/หรือกรรมวิธีเช่นเดียวกับท่อท่ีต่อเข้ากับมัน ท้ังนี้นอกจากแทรปขนาด  
2"  I.P.S.  หรือเล็กกว่า ซ่ึงไม่ฝังดินจะต้องเป็นทองเหลืองหล่อเท่านั้น  แทรปสําหรับสุขภัณฑ์ท้ังหมดต้องทําด้วยทองเหลือง
หล่อเป็นชิ้นเดียวแบบ "P" ชุปโครเม่ียมหรือนิเกิล  พร้อมช่องทําความสะอาด และจุกท่ีมีประเก็น ซ่ึงทําด้วย  เหล็กชุปโครเม่ียม
หรือ นิเกิล  

4.   ช่องระบายน้ํา   
        ช่องระบายน้ําจะต้องทําด้วยโลหะชั้นดี แข็งแรง และเหนียว การหล่อจะต้องได้เนื้อโลหะท่ีดีไม่มีรูพรุน  หรือแข็งเป็นจุด
แตกร้าวหรือข้อบกพร่องอ่ืนใด   จะต้องเรียบและสะอาดท้ังด้านใน และด้านนอก และผิวต้องไม่มีคม และส่วนท่ีขรุขระต้อง
เกลาให้เรียบ   เหล็กหล่อต้องไม่เป็นชนิดท่ีนํามาตกแต่งอุดรูพรุนเพ่ือทําให้อยู่ในลักษณะดีข้ึนความหนาของเหล็กหล่อต้องไม่
น้อยกว่า 1/4" ขนาดของท่อระบายน้ํา  ให้เป็นไปตามท่ีระบุไว้ในแบบ Flashing  ทําด้วยทองแดงหรือตะกั่วขนาด 2 ฟุต  
สี่เหลี่ยมท่ีทะลุข้ึนไปบนหลังคาจะต้องรัดหรือเชื่อมเข้ากับตัวท่อระบายน้ําให้แน่นหนาเพ่ือท่ีจะกันน้ําซึม หรือลมรั่ว  

   4.1    ตะแกรงระบายน้ําพ้ืน ( Floor  Drains )   
ตะแกรงระบายน้ํา  พ้ืนจะต้องเป็นเหล็กหล่อท้ังตัวโดยท่ีส่วนบนเป็นทองเหลืองขัดมันหรือชุปโครเม่ียม   แล้วแต่
สถาปนิกอนุมัติ  Double  Drainage  Flange  and  Weepholes,  ตะกร้าท่ีเก็บผงถอดได้ และตะแกรงกันเอียง 
เม่ือใช้ติดต้ังกับพ้ืนกันน้ําซึมจะต้องใช้  Flashing  Clamp.  

       4.2    ช่องทําความสะอาด และตะแกรงระบายน้ํา  
               ช่องทําความสะอาดและตะแกรงระบายน้ําท้ังหมด  จะต้องทําเคร่ืองหมายเพื่อให้สังเกตให้ชัดเจน  
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หมวดที่ 9 
เครื่องสุขภัณฑ์ 

 
1.   ขอบเขตของงานรวมถึง  การจัดหาแรงงาน  เคร่ืองมือ  อุปกรณ์  และเครื่องใช้ต่าง ๆ  ท่ีจําเป็นในการติดต้ังเคร่ืองสุขภัณฑ์

ท้ังหมดท่ีแสดงไว้ในแบบแปลนและตามที่ระบุไว้ในท่ีนี้  โดยท่ัวไปรวมถึงสุขภัณฑ์เคร่ืองตกแต่งแทรปท่ีรองรับแทรปท่ีแขวนหรือ
รองรับเคร่ืองสุขภัณฑ์  

2.   วัสดุสุขภัณฑ์ ให้เป็นไปตามชนิดและรายการท่ีระบุไว้ในแบบแปลนสถาปัตยกรรม  เว้นแต่จะได้ระบุเปน็อย่างอ่ืน  
3.   ท่อน้ําและท่อน้ําท้ิงของเคร่ืองตกแต่งต้องใช้ทองเหลืองแบบ I.P.S.  และจะต้องเป็นทองเหลืองชุบโครเม่ียมตรงส่วนท่ีมองเห็น

มาตรฐานของวัสดุ   และการชุบต้องเป็นไปตาม  United  States  Federal  Standard  WWP-545 จะต้องมีใบรับประกัน
คุณภาพออกโดยบริษัทผู้ผลิตมาแสดงด้วย  เม่ือต้องการโลหะอ่ืน ๆ  และ  Flush  Valves  ท่ีมองเห็นได้ จะต้องเป็นแบบนิ
เกิลชุบโครเม่ียม  ความหนาของโครเม่ียมและนิเกิลจะต้องหนาเป็นไปตามท่ีผู้ผลิต  Flush  Valves และเคร่ืองสุขภัณฑ์ท่ีระบุ
ไว้โดยเฉพาะต้องไม่บางกว่า 0.0002 นิ้ว  ในกรณีของนิเกิล  และไม่บางกว่า 0.0002 นิ้ว ในกรณีของโครเมี่ยม   

4.   ในระหว่างท่ีดําเนินการติดต้ังยังไม่แล้วเสร็จเคร่ืองสุขภัณฑ์ท่ีติดต้ังแล้วจะต้องมีแคร่ไม้คุมไว้แล้วใช้จารบีเคลือบส่วน ท่ี
ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม   

5.  เม่ืองานเสร็จเรียบร้อยแล้วและก่อนส่งมอบงานให้แก่เจ้าของงานผู้รับจ้างจะต้องทําความสะอาดเครื่องสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ทุก
ชิ้นท่ีเกี่ยวข้อง  แกะป้ายต่าง ๆ  และเช็ดถูส่วนท่ีชุบโครเมี่ยมด้วยผ้าสะอาดจนเป็นเงางาม  

6. ก๊อกน้ําต่าง ๆ  วาล์วและ Flush  Valves จะต้องได้รับการตรวจตราและปรับตามความจําเป็น  เพ่ือให้ทํางานให้เหมาะสมกับ
สุขภัณฑ์ต่าง ๆ  และไม่เสียน้ําโดยใช่เหตุ   

7.   ท่ีรองรับเคร่ืองสุขภัณฑ์ทุกชนิด จะต้องมีท่ีรองรับท่ีเหมาะสมและได้รับความเห็นชอบ   ท่ีรองรับเหล่านี้จะต้องยึดติดกับกําแพง
ด้วยโบลต์ และน๊อตตามรายการของสถาปนิก  ท้าวแขวน ท่ีแขวนแผ่นรองรับและอ่ืน ๆ  จะต้องทาสีชั้นแรก ด้ ว ย สี
ตะกั่วผสมน้ํามัน  

8.  การติดต้ังเครื่องสุขภัณฑ์ทุกชนิด  จะต้องได้รับการติดต้ังพร้อมด้วยส่วนประกอบการต่อท่อต้องกระทําให้เรียบร้อยและประณีต
และเป็นไปในลักษณะเดียวกัน ให้ทดลองติดต้ังสุขภัณฑ์ดูก่อนเพื่อให้ได้ระยะท่ีแม่น ยําตามข้อแนะนําของบริษัทผู้ผลิตเว้น
แต่จะระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน   

9. ESCUTCHEONS : ฝาครอบท่อช่วงออกจากผนัง  
      จะต้องเป็นทองเหลืองชุบโครเมี่ยมหรือทองเหลืองขัดมันแล้วแต่สถาปนิกจะอนุมัติ  พร้อมท้ังสกรูครบชุดและจะต้อง ใช้ในการ

ติดต้ังท่อเข้ากับกําแพงหรือพ้ืน  
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หมวดที่ 10 
ระบบระบายน้าํเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย 

 

ระบบระบายน้าํเสีย 
1. งานในขอบเขตนี้รวมถึงท่อระบายน้ําเสีย การต่อท่อ ทางไหลเข้าของน้ํา ท่อระบายน้ําจากอาคาร ท่อส้วม ท่อน้ําท้ิง  ท่ อ

อากาศ ท่อแยก แทรป  ซ่ึงจะต้องติดต้ังและต่อเข้ากับเคร่ืองสุขภัณฑ์ท้ังหมด  หรือต่อเข้ากับท่อหรืออุปกรณ์อ่ืนๆ  ตลอดจน
การขุดกลบและปรับแต่งพ้ืนผิวให้อยู่ในสภาพเดิม  

 2. ท่อในแนวระดับขนาด dia. 3” และเล็กกว่าจะต้องวางให้ได้ระดับลาดเอียงอย่างสมํ่าเสมอ 1:50 และท่อขนาดใหญ่ กว่า  dia. 
3” ให้วางให้ได้ระดับลาดเอียง 1:50  ถ้าเป็นไปได้จะต้องไม่ให้ลาดเอียงน้อยกว่า 1: 100  
 3. ท่อส้วม  ท่อน้ําท้ิง  และท่ออากาศ  จะต้องมีขนาดและติดต้ังดังแสดงไว้ในแบบ  
 4. ท่อ และข้อต่อต่าง ๆ  ท่ียังต่อไม่เสร็จเรียบร้อยจะต้องอุดด้วย  Plug  สําหรับอุดท่อให้แน่นหนาเพ่ือกันผงปูน ฯลฯ   ลงไปอุด

ตันในเส้นท่อ จะถอด  Plug  ออกต่อเม่ือต้องการต่อท่อเท่านั้น  
 

   ระบบบําบัดน้ําเสีย                  
1. ขอบเขตของงาน   
     1.1 งานในขอบเขตน้ีรวมถึงการจัดหาและติดต้ังทดสอบเครื่องจักรกล อุปกรณ์และวัสดุ  ตลอดจนการบริการและดูแลการ

ทํางานเคร่ืองจักรกลและอุปกรณ์ท่ีจําเป็น   เพ่ือให้งานติดต้ังระบบบําบัดน้ําเสียเสร็จสมบูรณ์ตามท่ีได้แสดงในแบบและ
หรือท่ีกําหนดไว้   

2. ระบบบําบัดน้ําเสีย ประกอบไปด้วย 
2.1  ถังดักไขมันสําเร็จรูป  

ถังดักไขมันสําเร็จรูป เป็นระบบบําบัดน้ําเสียเบื้องต้น   ทําหน้าท่ีแยกของแข็ง ไขมัน และน้ํามัน ซ่ึงมีแหล่งท่ีมาจากครัว 
ห้องจัดเตรียมอาหาร และส่วนล้างภาชนะ ออกจากน้ําท้ิงดังกล่าวและเกิดการย่อยสลายสารอินทรีย์หรือส่ิงสกปรกใน
ระดับหนึ่ง    กากตะกอนส่วนหนึ่งซ่ึงเป็นสารอินทรีย์จะถูกย่อยสลายไป  ส่วนท่ีเหลือจะสะสมอยู่ท่ีก้นถัง   กากตะกอนท่ี
มีส่วนประกอบพวกน้ํามันและไขมันซ่ึงลอยตัวอยู่บนผิวน้ําและจะถูกย่อยสลายบางส่วนโดยแบคทีเรียจําพวกไม่ใช้อากาศ 
(Anaerobic  Bacteria)   น้ําเสียท่ีผ่านการบําบัดในส่วนนี้ไหลไประบบบําบัดตอนปลายต่อไป 

 2.2  ระบบบําบัดน้ําเสียแบบเกรอะ-กรองแบบไร้อากาศ 
เป็นระบบบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปแบบชีวภาพ โดยอาศัยระบบบําบัดแบบเกรอะ – กรองแบบไร้อากาศ  ถังสําเร็จรูปทํา
ด้วยไฟเบอร์กล๊าส (FRP) ป้องกันการกัดกร่อนของกรด-ด่าง ได้เป็นอย่างดี ความหนาของถังโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 8 มม. 
ฝาถังผลิตจากวัสดุเหล็กหล่อ (Cast Iron) กรณีติดต้ังถังบําบัดน้ําเสียใต้พ้ืนท่ีท่ีมีการจราจร หรือผลิตจากวัสดุพลาสติก เอ
บีเอส (ABS) สามารถรับปริมาณความสกปรกของน้ําท้ิงในรูปของค่า BOD ได้  250  มก./ลิตร และสามารถบําบัดให้มี 
ค่า BOD ออกจากระบบ 40 มก./ลิตร 

3 ผู้รับจ้างต้องดูแลบํารุงรักษาระบบ รับประกันคุณภาพน้ําไม่น้อยกว่า 1 ปี   หากมีค่า BOD เฉลี่ยเกิน 40  มก./ล.  
 ทางผู้รับจ้างจะต้องทําการแก้ไขและปรับปรุง จนกว่าค่า BOD จะได้มาตรฐาน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและต้องมีการตรวจ 
 เช็คดูแลระบบทุก 6 เดือนในระยะเวลา 1 ปีแรกหลังจากการติดต้ัง  
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หมวดที่ 11 
ระบบป้องกันอัคคีภัย 

 
1. ข้อกําหนดโดยท่ัวไป  (Specification) 

- จัดหาและติดต้ังอุปกรณ์ในระบบป้องกันเพลิงไหม้, อุปกรณ์สายส่งน้ําดับเพลิง, และเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือ ตามแบบ
และข้อกําหนดจนสามารถใช้การได้สมบูรณ์ตามที่ต้องการ 

- มาตรฐานการติดต้ังระบบ จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานดังนี้ :- 
ก. NFPA 10 - Portable  Fire  Extinguishers 

 
2. เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Extinguisher)  

 ให้ผู้รับจ้างจัดหาและติดต้ังถังดับเพลิงขนาด 10 ปอนด์  แบบห้ิวได้พร้อมกล่อง ( Steel  Box ) ตามแบบแปลน     ถัง
ดับเพลิง จะต้องเป็นมาตรฐานและรับรอง โดย มอก. 332-2537 กล่องจะต้องทําด้วย 20 Gauge  White  Baked  Enamel, 
18 Gauge  Frame  Continuous  Steel, Door & Frame  จะต้อง  Primed Coat และหรือทําด้วย  Stainless  Steel  มี
ความหนาเท่าท่ีกําหนดโดยตกแต่งขอบและรอยเชื่อมให้เรียบร้อย   

    เคร่ืองดับเพลิงชนิดผงเคมี A-B-C (Dry Chemical Portable Fire Extinguisher) 
(1) เป็นเคร่ืองมือดับเพลิงชนิดผงเคมีสําหรับดับเพลิงได้ 3 ประเภท A-B-C (Multipurpose Dry Chemical 

Portable Fire Extinguisher) ขนาด 10 ปอนด์ ตัวถังทําจากเหล็กกล้าพ่นสี สามารถทนความดันทดสอบ 
(Hydrostatic Test Pressure) ได้ไม่ตํ่ากว่า 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว ความดันสําหรับใช้ขับผงเคมีให้ใช้ความ
ดันจากแก๊สจะเป็นประมาณ 13 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (195 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) พร้อมอุปกรณ์ชุดสาย
ฉีดน้ํา หัวฉีด วาล์ว และยึดติดผนังอาคาร 

(2) ผงเคมีท่ีใช้ เป็นสารประเภทแอมโมเนียฟอสเฟต ผสมสารพิเศษเพ่ือป้องกันการจับตัวเป็นก้อนได้ง่าย           มี
จุดประสงค์เพ่ือใช้บรรจุในเครื่องดับเพลิงเคมีโดยเฉพาะ และมีประสิทธิภาพในการดับเพลิงสูง ในการเสนอขอ
การรับรองเคร่ืองดับเพลิงเคมีจากวิศวกร ผู้รับเหมาะจะต้องสาธิตการดับเพลิงเพ่ือแสดงประสิทธิภาพในการดิบ
เพลิงได้เทียบเท่ากับค่า TIS332-2537 ไม่น้อยกว่า Rating 6A-20B-C 

(3) ผู้ขายจะต้องรับประกันเคร่ืองดับเพลิงทุกเคร่ืองมีกําหนดเวลา 1 ปี 
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หมวดที่ 12 
วาล์วและวัสดุอุปกรณ ์

                         

1. วัสดุและอุปกรณ์ท่ีใช้กับสภาพท้องถ่ิน  
      1.1   วัสดุและอุปกรณ์ท่ีได้จัดหามาทุกชนิดตามข้อกําหนด  จะต้องมีสภาพเหมาะสมท่ีจะทําการจัดส่งเก็บหรือใช้งาน

 ภายใต้บรรยากาศเขตร้อนท่ีมีความชื้นสูงและมีฝนตกหนักและสภาพแวดล้อม ซ่ึงเกื้อกูลต่อการเจริญของเชื้อรา   
 วัสดุท่ีจะใช้กับสภาพภูมิอากาศเขตร้อน   จะต้องออกแบบให้เหมาะสม และจะต้องผลิตตามวิทยาการภาคปฏิบัติ
สมัยใหม่  

2.  ระบบท่อน้ําประปา  
              ชนิดท่อ                                    วัสดุท่ีใช้                 อุปกรณ์ประกอบท่ีใช้ 
  

- ท่อน้ําประปา PVC. Class 13.5           - Socket  Type Solvent Cement 
 TIS. 17-2532                    TIS. 1410-2540 
 

3.  ระบบท่อระบายน้ํา  

ชนิดท่อ                                        วัสดุท่ีใช้                    อุปกรณ์ประกอบท่ีใช้  

- ท่อระบายน้ําท้ิง      PVC. Class 8.5        - Socket Type Solvent Cement 

 TIS. 17-2532   TIS. 1410-2540    
- ท่ออากาศ  PVC. Class 8.5           - Socket  Type Solvent Cement 
   TIS. 17-2532                    TIS. 1410-2540 
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หมวดที่ 13 
การทาสีป้องกัน ( PROTECTIVE  PAINTING) 

  
 
1.กรรมวิธีการทาสี  

   สีท้ังหมดจะต้องเป็นสีท่ีได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของวิศวกรผู้ออกแบบ และผลิตโดยบริษัทท่ีมีชื่อเสียง  เช่น 
GHUGOKU ,JOTUN ,ICT หรือเทียบเท่า  กรรมวิธีการทาสี  จํานวนชั้น และสีท่ีทา  และความหนาของชั้นสีท่ีทาจะต้องเป็นดังนี้  
  
             รายการ                                  การรองพ้ืน                            สีสําเร็จ  
 - ท่อต่าง ๆ, ท่ีแขวนท่อ             รองพ้ืนหนึ่งชั้นด้วยสีรองพ้ืน           ทาด้วยสี  Epoxy  
   งานเหล็ก ฯลฯ ผิวภายนอก      แบบ  Epoxy  Red  Lead              2 ชั้น 
   ท่ีไม่จุ่มน้ํา  
 - ผิวภายนอกฝังใต้ดิน               รองพ้ืนด้วยสีรองพ้ืนแบบ              ทา สีด้วยสี  Epoxy  
                                           Epoxy  Coal  Tar              Coal 1 ชั้น แล้วหุ้มด้วย  
                                           1 ชั้น                                     ผ้าใบแล้วทาด้วยสี  Epoxy 
                                                                                     Coal  Tar  อีก 1 ชั้น 
     - ท่อต่างๆ ท่ีแขวนท่อ                       รองพ้ืน 1 ชั้น ด้วยสีรองพ้ืน           ทาด้วย  Epoxy  Coal  
  งานเหล็ก ฯลฯ ท่ีจุ่มน้ํา             แบบ  Epoxy  Red  Lead              Tar  2  ชั้น  
 
2. ก่อนทาสีสําเร็จ ( Finishes )   จะต้องนําเฉดสี และเบอร์สีมาให้วิศวกรผู้ออกแบบ   และสถาปนิกอนุ มัติก่อนทา     
 การทาสีท่อต่าง ๆ  จะต้องเป็นไปดังนี้  
                 ตัวหนังสือบอกชนิดของท่อ (สีขาว)              สีของท่อ  
         ท่อประปา                                  CW                              สีน้ําเงิน  
         ท่อน้ําท้ิง                                    W                                สีน้ําตาล  
         ท่อส้วม                                      S                                 สีดํา  
         ท่ออากาศ                                   V                                 สีเทา  
         ท่อน้ําฝน   RL   สีเดียวกันกับสีของอาคาร หรือตามสถาปติกระบุ 
  (เดินภายนอกอาคาร เข่น ระเบียง) 
 
 3. การแสดงทิศทางไหลของๆ เหลวในท่อ  

      ผู้รับจ้างจะต้องทําเคร่ืองหมาย ลูกศรสีเดียวกับตัวหนังสือบอกชนิดของท่อ  พร้อมท้ังตัวอักษรแสดงแสดงหน้าท่ีของท่อ
ลงบนผิวท่ีทาสีสําเร็จแล้ว โดยการพ่นหรือทาก็ได้  แต่จะต้องส่งแบบตัวอย่างท่ีดําเนินการให้วิศวกรท่ีปรึกษาผู้ควบคุมงาน
อนุมัติก่อนท่ีเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ    
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หมวดที่ 14 
 การทดสอบและการฆ่าเชื้อโรค  
                            
1. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาแรงงาน  วัสดุ  เคร่ืองมืออุปกรณ์  อุปกรณ์เคร่ืองใช้ท่ีจําเป็น  เพ่ือการทดสอบที่แสดงในแบบแปลน และ

ระบุไว้ในท่ีนี้จนงานเสร็จเรียบร้อยใช้งานได้  

2. ระบบท้ังหมดท่ีเป็นส่วนของงานระบบสุขาภิบาลจะต้องทําการทดสอบ  โดยมีท่ีปรึกษาผู้ควบคุมงานร่วมอยู่ด้วย  ก่อนท่ีจะทํา
การกลบ  ถม  หรือสร้างสิ่งอ่ืนทับหรือปิดบัง  

3. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือช้อบกพร่องเนื่องจากการทดสอบ 

4.  ท่อส้วม  ท่อน้ําท้ิง  และท่ออากาศ   ตลอดจนท่อแยกต่าง ๆ  ทําการทดสอบ  โดยเติมน้ําให้ล้นจากระดับหลังคาหรือให้เติม
น้ําจนล้นตรงจุดท่ีสูงกว่าส่วนท่ีทดสอบ 10 ฟุต  

5. ท่อน้ําประปาท้ังหมด  จะต้องทําการทดสอบภายใต้แรงดันน้ําไม่ตํ่ากว่า  1.5  เท่าของความดันใช้งาน แต่ไม่ตํ่ากว่า      100  
psi.   

6. การทดสอบท่อของทุกระบบ รวมทั้งข้อต่อต่าง ๆ  จะต้องไม่มีการร่ัวและแรงดันจะต้องไม่ตกเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันตลอด 
6 ชั่วโมงของการทดสอบ  ในกรณีท่ีมีการร่ัวซึมของท่อ และข้อต่อในขณะทดสอบจะต้องทําการเปลี่ยนใหม่       หรือซ่อม
ไม่ให้เกิดรอยร่ัวซึมตามคําแนะนําของวิศวกรผู้ควบคุมงานแล้วจึงทําการทดสอบใหม่จนสามารถใช้ได้สมบูรณ์  

7. เม่ือทําการทดสอบจนเป็นท่ีพอใจของเจ้าของงานแล้ว  ผู้รับจ้างจะต้องทําความสะอาดท่อ  เคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ ท้ังหมด
ตามคําแนะนําของวิศวกรท่ีปรึกษาผู้ควบคุมงาน  

8. ท่อน้ําประปา และข้อต่อต่าง ๆ  ท่ีผ่านการทดสอบแล้วพบว่าไม่มีการรั่วซึม  จะต้องทําการฆ่าเชื้อโรคในเส้นท่อโดยใช้
สารละลาย  Sodium  Hypochlorite  หรือ  Chlorine  Solution  ผสมให้ได้ความเข้มข้น  ( Chlorine Concentration )    
ไม่น้อยกว่า 50 มก./ลิตร แล้วอัดเข้าท่อท้ังระบบและทิ้งไว้ 24 ชม. ถ้าเหลือความเข้มข้นของคลอรีน ( Free  Residual  
Chlorine )  0.3 มก./ลิตร  ก็ถือว่าใช้ได้แต่ถ้าเหลือความเข้มข้นของคลอรีนมากกว่า 0.3 มก./ลิตร จะต้อง Flush  ท่อต่อไป
จนได้ความเข้มข้นตามต้องการ 
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หมวดที่ 15 
ผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง 

 
1. ข้อกําหนดท่ัวไป 

รายชื่อวัสดุอุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ข้างล่างนี้  ถือว่าได้รับการยอมรับ และมีคุณภาพท่ีต้องเลือกใช้สําหรับโครงการ   ท้ังนี้
ต้องไม่ขัดต่อรายละเอียดเฉพาะท่ีได้กําหนดไว้  การเสนอผลิตภัณฑ์อ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุไว้  ต้องแสดงเอกสารรายละเอียด
และหลักฐานอ้างอิงอย่างเพียงพอ  พร้อมตารางเปรียบเทียบถึงคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ท่ีเสนอกับรายละเอียดท่ีกําหนดไว้  
เพ่ือขออนุมัติจากวิศวกรผู้ออกแบบให้มีคุณภาพเทียบเท่า 

2.  รายชื่อผลิตภัณฑ์มาตรฐาน 
2.1   GATE VALVE 

 CRANE, KITZ, TOYO, NIBCO 
2.2 PVC. PIPE 

 THAI PIPE, SCG PIPE 
2.3  FLEXIBLE CONNECTOR, VIBRATION ISOLATOR 

 MASON, TOZEN,  METRA FLEX     
2.4 WATER TANK, GREASETRAP TANK, WASTEWATER TREATMENT TANK 

 SAN-PAC, WATER-TREAT, PP  
2.5 PORTABLE FIRE EXTINGUISHER 

 BADGER, KIDDE, ZERO FIRE, TOTAL FIRE 
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