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บทท่ี  1  
รายการทัว่ไป  

  

1.1 คาํจาํกัดความ  

คาํต่าง ๆ ท่ีจะกล่าวต่อไปน้ี หรือท่ีจะปรากฏในเอกสารของงานน้ี ให้มีความหมายตามท่ี
กาํหนดไวด้งัต่อไปน้ี  

1.1.1 "เอกสารประกวดราคา" หมายถึง  ประกาศเรียกประกวดราคา คาํแนะนาํ ผูย้ืน่ประกวด
ราคา  ใบประกวดราคา แบบแปลน รายการละเอียดประกอบแบบ และรายการเพ่ิมเติม
ซ่ึงผูว้า่จา้งเป็นผูก้าํหนด  

1.1.2 "เอกสารสัญญา"  หมายถึง  ประกาศเรียกประกวดราคา  คาํแนะนาํผูย้ื่นประกวดราคา  
ใบประกวดราคา แบบแปลน รายการละเอียดประกอบแบบรายการเพิ่มเติมสัญญา 
เอกสารแนบทา้ยสญัญา และสัญญาเพิ่มเติม ซ่ึงผูว้า่จา้ง และผูรั้บจา้งไดต้กลงร่วมกนั  

1.1.3 "ผูว้่าจ้าง"  หมายถึง  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  เรียกประกวดราคาจ้างเหมา จัดทาํ 
จดัหา หรือก่อสร้างงานน้ี  

1.1.4 "วิศวกร" หมายถึง วิศวกรผูอ้อกแบบ คาํนวณแบบแปลนของงาน  

1.1.5 "วิศวกรผูค้วบคุมการก่อสร้าง"  หมายถึง  เจ้าหน้าท่ีท่ีผูจ้า้งแต่งตั้ งให้อยู่ประจาํ ณ 
สถานท่ีก่อสร้างซ่ึงจะได้แจ้งให้ผูรั้บจ้างทราบ มีหน้าท่ีเป็นผูแ้ทนผูว้่าจ้างตามท่ี 
กาํหนดไวใ้นสญัญา  

1.1.6 "แบบแปลน" หมายถึง รูปแบบ และแผนผงัท่ีรายการละเอียดประกอบแบบใชอ้า้งอิง  
รวมทั้งแบบแปลนแกไ้ขท่ีกรรมการตรวจการจา้งไดอ้นุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษร และ
แบบแปลนอ่ืนๆ   ท่ีวิศวกรจดัหาใหเ้พ่ิมเติมหรือท่ีวิศวกรเจา้ของแบบยนิยอมใหใ้ชโ้ดย
การ อนุมติัเป็น  ลายลกัษณ์อกัษร  

1.1.7 "งาน" หมายถึง เคร่ืองมือ อุปกรณ์ วสัดุ แรงงาน และบริการต่างๆ ท่ีผูรั้บจา้งจดัหาตาม
สญัญารวมทั้งการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีและขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีระบุไวใ้นเอกสารสญัญา  
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 1.1.8 "สถานท่ีก่อสร้าง" หมายถึง ท่ีดิน หรือบริเวณท่ีอยูร่ะดบัดิน ใตดิ้นหรือเหนือพื้นดินท่ี 
“งาน” น้ีจะตอ้งกระทาํ  

1.2 วตัถุประสงค์ของเอกสารสัญญา  

เอกสารสัญญาซ่ึงมีอยูห่ลายฉบบัดงักล่าวน้ีแลว้ เก่ียวขอ้งกนัหมดเสมือนหน่ึงเป็นฉบบัเดียวกนั 
แต่ท่ีแยกออกเป็นส่วน ๆ เพื่อความสะดวกในการใชง้าน ดงันั้น  ส่ิงใดก็ตามท่ีเอกสารสัญญาฉบบัหน่ึง
ฉบบัใดระบุไว ้ ใหถื้อวา่เอกสารสญัญาฉบบัอ่ืนกมี็วตัถุประสงคเ์ช่นนั้นดว้ย  

ในกรณีท่ีมีขอ้คลาดเคล่ือน คาํอธิบายไม่ชัดเจน  ขอ้ผิดพลาด ขอ้บกพร่อง  หรือขอ้ขดัแยง้
กนัเองในระหว่างเอกสารสัญญาฉบบัหน่ึงฉบบัใด  ผูรั้บจา้งจะตอ้งแจง้แก่ผูว้่าจา้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร
โดยทนัที  เพ่ือใหว้ิศวกรผูอ้อกแบบและสถาปนิกไดใ้ชเ้วลาวนิิจฉยั และใหข้อ้ตดัสินแจง้แก่ผูรั้บจา้งเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรเช่นกนัต่อไป การท่ีผูรั้บจา้งตีความหมายเอาเองโดยพลการ ยอ่มหมายความว่าผูรั้บจา้ง
ยนิดีรับผดิชอบในผลเสียหายอนัอาจเกิดจากการตีความเอาเองนั้นทั้งหมด  

ค่าใชจ่้ายต่างๆ ในการดาํเนินการตามวตัถุประสงคข์องสัญญาน้ี ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผิดชอบเอง      
ทั้งส้ิน  

1.3 ความคลาดเคล่ือน ความขาดตกบกพร่อง หรือความผิดพลาดในแบบแปลน  และรายการ
ละเอียดประกอบการแบบ  

ผูรั้บจา้งจะตอ้งไม่ใชค้วามคลาดเคล่ือน  ความขาดตกบกพร่อง  หรือความผิดพลาดต่าง ๆ ใน
แบบแปลนหรือรายการละเอียดประกอบแบบ เป็นขอ้อา้งในการเรียกร้องขอค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมจากผู ้
วา่จา้ง  

หากผูรั้บจา้งตรวจพบความคลาดเคล่ือน ความขาดตกบกพร่อง หรือความผิดพลาดต่างๆ ใน
แบบแปลนหรือรายการละเอียดประกอบแบบ ผูรั้บจา้งจะตอ้งแจง้ให้ผูว้่าจา้งทราบโดยทนัที คาํตดัสิน
ของวิศวกรผูอ้อกแบบและสถาปนิกถือว่าเป็นเด็ดขาด และผูรั้บจา้งจะตอ้งปฏิบติัตามคาํตดัสินนั้นโดย
ไม่บิดพร้ิว ฉะนั้น จึงเป็นหนา้ท่ีของผูรั้บจา้งท่ีจะตอ้งทาํการตรวจสอบแบบแปลน และรายการละเอียด
ประกอบแบบอยา่งละเอียดก่อนท่ีจะเร่ิมดาํเนินงาน  
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1.4  ลําดบัความสําคญัของเอกสารสัญญา  

หากมีขอ้ขดัแยง้ในเอกสารสัญญาให้ถือสัญญาเป็นหลกั    หากมีขอ้ขดัแยง้ในงานดา้นเทคนิค
ให้ถือลาํดบัความสําคญัท่ีกาํหนดไวข้า้งล่างน้ีเป็นหลกั เวน้ไวแ้ต่วิศวกรผูอ้อกแบบและสถาปนิกจะ
วินิจฉัยความคลาดเคล่ือน ความขาดตกบกพร่อง หรือความผิดพลาด ซ่ึงผูรั้บจา้งจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ 
1.3  

ลําดบัความสําคญัของเอกสารสัญญา มดีงันี.้-  

ลาํดบัแรก แบบแปลน  
ลาํดบัรอง รายการละเอียดประกอบแบบ  
ลาํดบัสุดทา้ย รายการละเอียดตามมาตรฐานท่ีอา้งอิง  

หากมีสัญญาหรือขอ้ตกลงเพิ่มเติม หรือมีการแก้ไขรายละเอียดในแบบแปลนและรายการ
ละเอียดประกอบแบบใหส้อดคลอ้งกบัสภาพจริงในสนาม ซ่ึงผูรั้บจา้งยอมรับใหถื้อลาํดบัความสาํคญัสูง
กวา่ท่ีกาํหนดไวข้า้งตน้ แบบรายละเอียดหรือแบบขยาย ใหมี้ลาํดบัความสาํคญักวา่แบบทัว่ไป  

1.5 มาตรฐานอ้างอิง  

มาตรฐานอา้งอิงต่าง ๆ ท่ีระบุไวใ้นรายการละเอียดประกอบแบบน้ี ให้ถือฉบบัล่าสุดเป็นหลกั       
มาตรฐานอา้งอิงท่ีใชมี้ดงัน้ี.-  

- มาตราฐานการเดินท่อภายในอาคาร ของ ว.ส.ท.  
- American National Plumbing Code  
- American Society for Testing and Materials  
- Factory Mutual Research Corp. (U.S.A.)  
- National Fire Protection Association (U.S.A.)  
- Underwriters Laboratories Inc. (U.S.A.)  

1.6 คุณสมบัตขิองผู้รับจ้าง 

1.6.1 ผูรั้บจา้งสามารถใชผู้รั้บจา้งเหมาช่วงงานสุขาภิบาลไดโ้ดยจะตอ้งส่งประวติัผลงานของ
งานก่อสร้างระบบสุขาภิบาลมาใหพิ้จารณา  
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1.6.2 ผูรั้บจ้าง จะต้องมีประสบการณ์เก่ียวกับงานก่อสร้างในขอบข่ายของงานระบบ
สุขาภิบาลทุกดา้น ตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นขอ้กาํหนดรายละเอียดของระบบสุขาภิบาล เช่น 
งานเก่ียวกบัระบบนํ้ าประปา ระบบบาํบดันํ้าโสโครก ระบบระบายนํ้ าฝน ระบบระบาย
นํ้ าโสโครก ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง ผูรั้บจ้างจะต้องมี
ใบรับรองผลงานท่ีผ่านมา โดยจะต้องมีผลงานก่อสร้างระบบสุขาภิบาลท่ีเสร็จ
เรียบร้อยสมบูรณ์ แลว้ในมูลค่างานสุขาภิบาลไม่ตํ่ากว่า 5 ลา้นบาท ภายในระยะเวลา 5 
ปี นบัจากวนัท่ีเสนอราคา 

1.6.3 ผูรั้บจา้งจะตอ้งมีวิศวกรสุขาภิบาลหรือเคร่ีองกล ท่ีมีใบประกอบวิชาชีพ ระดบัสามญั
วิศวกรประสบการณ์ไม่ตํ่ากว่า10 ปี ในงานดา้นก่อสร้างระบบสุขาภิบาลและป้องกนั
อคัคีภยั มาควบคุมงานประจาํท่ีสาํนกังานสนาม 

1.7 ขอบเขตของงาน  

งานในแต่ละภาครวมถึงการจดัหา ติดตั้ง ทดสอบ  ตรวจรับวสัดุ เคร่ืองมืออุปกรณ์  และการ
ทาํงานของเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีจาํเป็น เพื่อให้งานก่อสร้างระบบต่างๆ เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ตาม
ความตอ้งการของผูว้า่จา้ง ดงัแสดงและช้ีนาํไวใ้นแบบแปลน  และ/หรือท่ี กาํหนดในท่ีน้ี ดงัต่อไปน้ี  

1.7.1 ระบบนํา้ประปา  

(ก) งานท่อและอุปกรณ์สาํหรับนํ้ าประปา ภายในหอ้งนํ้ า และส่วนอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นท่อ
แนวด่ิง ท่อเช่ือมระหวา่งหอ้งนํ้ ากบัท่อในแนวด่ิง ท่อผา่นพื้น กาํแพง และถงัเก็บ
นํ้าต่างๆ ท่อ ภายในหอ้งเคร่ืองสูบนํ้า   

(ข) งานท่อ และอุปกรณ์สําหรับการระบายนํ้ าออกจากถงัเก็บนํ้ าสําหรับการสูบนํ้ า 
เพื่อ การประปา   

(ค) งานท่อ และอุปกรณ์ต่างๆในถงัเก็บนํ้ าเพื่อการประปา ทั้งท่ีอยู่บนพื้นดิน และ
บนหลงัคา  

(ง) งานถงัความดนัสาํหรับระบบนํ้าประปา   
(จ) งานท่อ และอุปกรณ์ต่อเช่ือมระหวา่งมาตรวดันํ้ากบัถงัเกบ็นํ้า  
(ฉ) การดาํเนินงาน ติดต่อ ขออนุญาต ค่าแบบเขียน และค่าบริการในการขอ ประปา

จากการประปานครหลวง    
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(ช) งานติดตั้งเคร่ืองสุขภณัฑ์และอุปกรณ์ของเคร่ืองสุขภณัฑ์รวมถึงการปรับแต่ง 
และทดสอบการใชง้าน     

(ซ) งานในภาคน้ีไม่รวมถึงเคร่ืองสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ของเคร่ืองสุขภัณฑ์ เช่น                     
ก๊อกนํ้า ซ่ึงรวมอยูใ่นงานของภาคอ่ืนแลว้  

(ฌ) งานอ่ืน ๆ ดงัท่ีจะระบุต่อไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบน้ี  

1.7.2 ระบบระบายนํา้เสีย (Soil & Vent System) 

(ก) งานท่อและอุปกรณ์สําหรับการระบายนํ้ าเสียภายในห้องนํ้ า และส่วนอ่ืนๆ ท่ี
จาํเป็น ท่อแนวด่ิง ท่อเช่ือมระหวา่งหอ้งนํ้ากบัท่อในแนวด่ิง   ท่อผา่นพื้นกาํแพง 

(ข) งานท่อและอุปกรณ์สําหรับระบายอากาศของระบบท่อระบายนํ้ าเสียภายใน
ห้องนํ้ า และส่วนอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็น ท่อแนวด่ิง ท่อเช่ือมระหว่างห้องนํ้ ากับท่อ
แนวด่ิง ท่อผา่นพ้ืนกาํแพงต่างๆ 

(ค) งานติดตั้งเคร่ืองสุขภณัฑ ์และอุปกรณ์ของเคร่ืองสุขภณัฑร์วมถึงการ    ปรับแต่ง 
และทดสอบการใชง้าน    

(ง) งานในภาคน้ีไม่รวมถึงเคร่ืองสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ของเคร่ืองสุขภัณฑ์ เช่น                     
ก๊อกนํ้า ซ่ึงรวมอยูใ่นงานของภาคอ่ืนแลว้ 

(จ)      การจดัหา ติดตั้งเคร่ืองจกัร ท่อ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของบ่อสูบนํ้าเสีย 
(ฉ) งานทดสอบ และเดินระบบเคร่ืองสูบนํ้าเสีย 
(ช) งานไฟฟ้าสาํหรับงานสุขาภิบาล  
(ซ)     งานอ่ืน ๆ ดงัท่ีจะระบุต่อไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบน้ี 

1.7.3 งานระบบระบายนํา้ฝน  

(ก) งานท่อระบายนํ้ าฝนจากจุดรับนํ้ าฝนตามชั้นต่างๆ มายงัท่อระบายนํ้ าในแนวด่ิง 
และระบายออกท่อระบายนํ้ารอบอาคาร และ/หรือทางระบายนํ้าสาธารณะ  

(ข)     งานท่อระบายนํ้ารอบอาคาร และบ่อพกันํ้าฝนรอบอาคาร  
(ค) งานปรับความลาดพื้นท่ีเพ่ือการระบายนํ้ าและอ่ืน  ๆ ท่ีจะระบุต่อไปน้ีซ่ึง

เก่ียวขอ้งกบัระบบน้ี   
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1.7.4 งานระบบบําบัดนํา้เสีย  

(ก) งานท่อระบายนํ้ าโสโครกและนํ้ าท้ิงจากท่อในแนวด่ิงของระบบระบายนํ้ า
โสโครก  และนํ้ าท้ิงของอาคารมายงับ่อบาํบดันํ้ าเสีย นอกจากน้ียงัรวมถึงท่อ
อากาศ จากบ่อบาํบดันํ้าเสียต่อข้ึนไปยงัชั้นหลงัคาตามแบบแปลน  

(ข) การจดัหา ติดตั้งเคร่ืองจกัร ท่อ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของบ่อบาํบดันํ้าเสีย   
(ค) งานท่อระบายนํ้าจากบ่อบาํบดันํ้ าเสียไปยงับ่อพกันํ้ าฝนรอบอาคาร และ/หรือท่อ  

ระบายนํ้าสาธารณะ    
(ง) งานทดสอบ และเดินระบบบาํบดันํ้าเสีย  
(จ) งานไฟฟ้าสาํหรับงานสุขาภิบาล  
(ฉ) งานอ่ืน ๆ ท่ีจะระบุต่อไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบน้ี  

1.7.5 งานเคร่ืองสูบนํา้ และอุปกรณ์  

(ก) จดัหา และติดตั้งเคร่ืองสูบนํ้ าและอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งการทาํแท่นเคร่ือง และ                   
การระบายนํ้าลงสู่ท่อระบายนํ้าจากหอ้งเคร่ืองสูบนํ้ า   

(ข) การต่อท่อและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ เช่ือมระหว่างถงัเก็บนํ้ าเขา้กบัเคร่ืองสูบนํ้ า  
และเช่ือมต่อระหวา่งเคร่ืองสูบนํ้ากบัท่อในแนวด่ิง   

(ค) งานไฟฟ้าระหว่างเคร่ืองจกัรอุปกรณ์เคร่ืองควบคุมต่างๆ กบัแผงควบคุมงาน  
จดัหาติดตั้งเคร่ืองอุปกรณ์ไฟฟ้าของแผงควบคุม และเคร่ืองควบคุมในถงัเก็บนํ้ า
ต่าง ๆ  

(ง) งานไฟฟ้าสาํหรับงานสุขาภิบาล  
(จ) งานอ่ืน ๆ ท่ีจะระบุต่อไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบน้ี  
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1.7.6 ระบบป้องกันอัคคภียั  

(ก) งานท่อดบัเพลิงทั้งหมดรวมทั้งปลอกร้อยท่อผา่นกาํแพง หรือพื้นต่างๆ  
(ข) อุปกรณ์ดบัเพลิงทั้งหมด  
(ค) งานไฟฟ้าระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ เช่น อุปกรณ์สัญญาณเตือนต่างๆ มายงัแผงควบ                   

คุมระบบดบัเพลิงกลาง และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
(ง) ดูหวัขอ้งานไฟฟ้าสาํหรับงานสุขาภิบาลเพ่ิมเติม  
(จ) งานทดสอบการใชง้านระบบป้องกนัอคัคีภยั  
(ฉ)  งานวสัดุป้องกนัไฟลาม 
(ช) งานอ่ืนๆ ท่ีจะระบุต่อไปท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบน้ี  

1.8 งานท่ีไม่อยู่ในขอบเขต  

งานต่อไปน้ีไม่รวมอยูใ่นขอบเขตของงานสุขาภิบาลในภาคน้ี  

(ก) งานโครงสร้างถงัเกบ็นํ้าประปา ถงัเกบ็นํ้าอ่ืนๆ  
(ข) แท่นสาํหรับรองรับอ่างลา้งมือในหอ้งสว้ม  
(ค) กระจกเงาต่างๆ  
(ง) หอ้งสว้ม และประตู  
(จ) สาย  Feeder จาก  main switch board ในห้ องไฟ ฟ้ าไปยัง  load centers ของระบบ

สุขาภิบาล แต่ก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของผูรั้บจา้งงานสุขาภิบาลท่ีจะตอ้งติดตาม 
และให้ความร่วมมือกับผูรั้บจ้างทางด้านโยธา เคร่ืองกล และไฟฟ้า ฯลฯ  ใน  งาน
สุขาภิบาลทั้งหมด  

1.9 ความรับผดิชอบของผู้รับจ้าง  

1.9.1 การติดตั้งระบบสุขาภิบาล จะตอ้งกระทาํโดยความประณีตและเป็นไปตามขอ้กาํหนด
วสัดุเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ  ท่ีใชใ้นการติดตั้งงานน้ี  จะตอ้งเป็นผลิตภณัฑใ์หม่  และ
ได ้มาตรฐานผลิตจากโรงงานท่ีมีช่ือเสียง และเป็นท่ียอมรับของผูว้่าจา้งและผลิตภณัฑ์
นั้ นต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดเคร่ืองมือ และอุปกรณ์ท่ีชํารุดเสียหายซ่ึงเป็นผล
เน่ืองมาจากการติดตั้ง หรือทดสอบจะตอ้งซ่อมแซม หรือเปล่ียนใหม่ให้อยูใ่นสภาพท่ี
ใชง้านไดโ้ดยจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูว้า่จา้งหรือวิศวกรตวัแทนของผูว้า่จา้ง 
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1.9.2 ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัเตรียมและส่งมอบ shop drawings ให้วิศวกรตวัแทนของผูว้่าจา้ง
ตรวจสอบ เพ่ือขออนุมัติในการติดตั้ งวสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ shop drawings ในระบบ
สุขาภิบาล จะตอ้งระบุรายละเอียด และวิธีการติดตั้งการรองรับ และระยะทิศทางเทียบ
กบังานโครงสร้างต่างๆ เพ่ือแสดงตาํแหน่งท่ีแน่ชดัของวสัดุ เคร่ืองมือ และอุปกรณ์ 
shop drawings จะตอ้งได้รับการอนุมติัจากวิศวกรตวัแทนของผูว้่าจา้งก่อนท่ีทาํการ
ติดตั้งงานแต่ละช่วง  งานส่วนใดก็ตามท่ีกระทาํไปก่อนไดรั้บการอนุมติัจากวิศวกร
ตวัแทนของผูว้า่จา้งใหถื้อเป็นการเส่ียงของผูรั้บจา้ง ผูว้า่จา้งมีสิทธิท่ีจะเรียกร้องใหผู้รั้บ
จ้างเพ่ิมเติมงานบางส่วน และให้ผูรั้บจ้างเปล่ียนแปลงส่วนท่ีได้ติดตั้ งไปแล้วให้
สอดคลอ้งกบัแบบแปลนท่ีไดท้าํสัญญากนัไวโ้ดยท่ีค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนไม่ตอ้งอยู่
ในความรับผดิชอบของผูว้า่จา้ง แต่ผูรั้บจา้งตอ้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้าย  

การอนุมัติแบบ   และเอกสารต่างๆ  จากวิศวกรตัวแทนของผู ้ว่าจ้างหรือวิศวกร
ผูอ้อกแบบจะต้องไม่ถือว่าเป็นการตรวจท่ีเสร็จสมบูรณ์เพียงแต่เป็นการอนุมัติใน
หลกัการถึงการทาํงานของเคร่ืองจกัรอุปกรณ์แสดงกรรมวิธีการก่อสร้าง  และการ
ติดตั้งซ่ึงงานต่างๆ   ท่ีไดก้ระทาํลงไป ก็ยงัคงถือว่าอยูใ่นความรับผิดชอบของผูรั้บจา้ง
ทั้งส้ิน เม่ือการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แลว้ แบบ shop drawings จะตอ้งได้รับการแก้ไข 
และเขียนใหม่เป็น "As built drawings" โดยส่งต้นฉบับ และสําเนา 3 ชุด ของ "As 
built drawings" ใหก้บัเจา้ของงาน  

1.9.3 ข้อกําหนดรายละเอียด หรือแบบท่ีเขียนไวส้ําหรับท่ีไม่ได้แสดงรายละเอียดของ
เคร่ืองมืออุปกรณ์ทุกชนิด  หรือแสดงการติดตั้งแต่อย่างใด เป็นหน้าท่ีของผูรั้บจา้งท่ี
จะตอ้งทาํรายการละเอียดสาํหรับการติดตั้งเคร่ืองมืออุปกรณ์และวสัดุต่างๆ ท่ีจาํเป็นไว้
ในแบบ แต่ไม่ได้กาํหนดหรือช้ีบ่งไวใ้นรายละเอียด แต่ไม่ได้แสดงไวใ้นแบบ ถ้า
จาํเป็นท่ีจะตอ้งใชเ้พ่ือให้งานแลว้เสร็จสมบูรณ์ถูกตอ้งตามมาตรฐานและวตัถุประสงค์
ของการออกแบบ ผูรั้บจ้างจะต้องจัดหามาให้โดยตลอดโดยไม่คิดเงินเพิ่มเติมแต่
ประการใด 
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1.10 แบบรายละเอียด และคาํแนะนําเพิม่เตมิ  

 วิศวกรตวัแทนของผูว้่าจา้งจะเป็นผูจ้ดัทาํแบบรายละเอียดหรือคาํแนะนาํเพ่ิมเติม เพ่ือให้งาน
ก่อสร้างบางส่วนดาํเนินไปได้อย่างเหมาะสม  แบบขยายและคาํแนะนาํเหล่าน้ีถือเป็นส่วนหน่ึงของ
สัญญาจา้ง  ผูรั้บจา้งตอ้งดาํเนินงานตามอยา่งเคร่งครัด โดยไม่คิดค่าจา้งเพิ่มเติมหรือถือเป็นงานเพ่ิมเติม
แต่ประการใด สําหรับการปฏิบติังานในส่วนปลีกย่อยท่ีจาํเป็นเพ่ือให้ไดผ้ลงานก่อสร้างท่ีดี ผูรั้บจา้ง
จะตอ้งจดัทาํถึงแมร้ายละเอียดนั้นจะมิไดบ่้งไวใ้นแบบ และ/หรือรายการประกอบแบบก็ตามวิศวกร
ตวัแทนของผูว้่าจา้งอาจทาํแบบขยายเพิ่มเติมน้ีเป็นส่วนหน่ึงของแบบและรายการตามสัญญา ผูรั้บจา้ง
จะตอ้งปฏิบติัตามโดยจะเรียกร้องใหเ้พิ่มระยะเวลาการก่อสร้าง หรือเพิ่มค่าก่อสร้างมิได ้นอกเสียจากว่า
งานดงักล่าวนั้นเป็นงานท่ีอยูน่อกเหนือจากขอบเขตของงานท่ีไดก้าํหนดไว ้ 

1.11 ปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินงานก่อสร้าง  

1.11.1 ในกรณีท่ีมีปัญหาท่ีเป็นอุปสรรคในการดาํเนินงาน ให้ผูรั้บจา้งรีบรายงานเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรต่อคณะกรรมการตรวจการจา้ง เพ่ือพิจารณาในกรณีท่ีคณะกรรมการ
ตรวจการจา้งไม่อาจวินิจฉัยช้ีขาดให้รายงานผูว้่าจา้งต่อไป เม่ือผูว้่าจา้งสั่งการเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรประการใดใหผู้รั้บจา้งปฏิบติัทนัที  

1.11.2 ถ้าคณะกรรมการตรวจการจ้างพบว่า ผูรั้บจ้างทาํการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามแบบ
ก่อสร้าง หรือรายการก่อสร้าง หรือตามหลกัวิชาช่างท่ีดี คณะกรรมการตรวจการจา้ง
หรือผูว้่าจา้งมีสิทธิสัง่เป็นลายลกัษณ์อกัษร ใหผู้รั้บจา้งทาํการแกไ้ขใหถู้กตอ้งตามแบบ
ก่อสร้าง และรายการทนัทีด้วยการแก้ไขเปล่ียนแปลง หรือร้ือถอนหรือตดัท้ิง หรือ
ดาํเนินการตามท่ีเห็นสมควรโดยท่ีผูรั้บจา้งจะเรียกค่าเสียหาย หรือขอต่อสญัญามิไดไ้ม่
วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

1.12 การเปล่ียนแปลงงานก่อสร้าง  

ผูว้่าจา้งมีสิทธิท่ีจะทาํการแกไ้ข เปล่ียนแปลง เพ่ิมเติม หรือลดงานจากแบบก่อสร้างและรายการ
ก่อสร้างได้โดยไม่ต้องเลิกสัญญา แต่หากจาํเป็นตอ้งตกลงราคาค่าจ้างหรือเปล่ียนแปลงระยะเวลา
ก่อสร้าง กรณีดงักล่าวใหท้าํเป็นหนงัสือหลกัฐานใหไ้วต่้อกนัในขณะทาํการก่อสร้าง ผูว้่าจา้งมีสิทธิท่ีจะ
เปล่ียนแปลงงานก่อสร้างบางอยา่งซ่ึงไม่ทาํให้เพิ่มเวลาหรือค่าก่อสร้างตามท่ีเห็นว่าเหมาะสม ทั้งน้ีตอ้ง
ไม่ขดัต่อสญัญาจา้ง  
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1.13 คุณภาพของวสัดุ  

วสัดุก่อสร้างทุกช้ิน ทุกชนิด จะตอ้งมีคุณภาพดี ถูกตอ้งตามแบบก่อสร้าง รายการก่อสร้างเป็น
ของใหม่ ไม่ชาํรุดแตกร้าวหรือเสียหาย และจาํตอ้งนาํมาเก็บไวใ้นท่ีปลอดภยัโดยมิให้เกิดความเสียหาย
หรือเส่ือมคุณภาพ  ถา้ปรากฏว่าเกิดการชาํรุดเสียหายหรือเส่ือมคุณภาพ ผูรั้บจา้งจะตอ้งนาํวสัดุดงักล่าว
ออกไปนอกบริเวณใหห้มดทนัทีท่ีไดรั้บคาํสัง่จากผูค้วบคุมงานก่อสร้าง  

กรรมการตรวจการจา้งมีสิทธิสั่งให้ผูรั้บจา้งนําใบรับรองจากผูแ้ทนจาํหน่าย  วสัดุนั้ นๆ มา
แสดงต่อกรรมการตรวจการจา้งก่อนการติดตั้ง หรือก่อนการตรวจรับงานว่าเป็นของแทต้รงตามท่ีระบุ
ไวใ้นแบบก่อสร้างและรายการก่อสร้าง  

1.14 การจดัหาตวัอย่างวสัดุอุปกรณ์  

ให้ผูรั้บจ้างจัดหาวสัดุ   หรืออุปกรณ์ท่ีกําหนดไวว้่าต้องได้รับอนุมัติจากวิศวกรก่อนการ
ดาํเนินงาน  เพื่อนาํเสนอให้พิจารณาเสียแต่เน่ินๆ  เม่ือไดรั้บอนุมติัเป็นลายลกัษณ์อกัษรแลว้   ผูรั้บจา้ง
จึงนาํวสัดุอุปกรณ์แบบท่ีไดรั้บอนุมติัไปดาํเนินการจดัสร้างต่อไป  ค่าใชจ่้ายในการจดัหาตวัอย่างวสัดุ
อุปกรณ์ ผูรั้บจา้งตอ้งเป็นผูอ้อกเองทั้งส้ิน โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี.-   

1.14.1 ผูรั้บจ้างจะต้องส่งตัวอย่าง เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานตัวอย่างสําหรับเปรียบเทียบ กับ
ช้ินส่วนท่ีติดตั้งดังน้ี : ท่อ, Valves, escutcheons ทุกชนิด ตะแกรงระบายนํ้ า ช่องทาํ
ความสะอาดแทรป ท่ีแขวน และท่ีรองรับท่อ ฐานรองรับวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ และอ่ืนๆ   

1.14.2 รายการท่ีระบุต่อไปน้ี จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากผูว้่าจา้งหรือวิศวกรตวัแทนของผูว้่าจา้ง
ก่อนการ ติดตั้ง  

ก.       เคร่ืองสุขภณัฑ ์อุปกรณ์ และส่วนประกอบทุกช้ิน  
ข.    ผลิตภณัฑ ์ตะแกรงระบายนํ้า รวมถึงช่องทาํความสะอาดแทรป  
ค.    Valves, Flexible connectors, Pressure gauge และอ่ืนๆ   
ง.    เคร่ืองจกัรกล อุปกรณ์ ตลอดจนระบบควบคุมต่างๆ  

1.14.3 รายการท่ีตอ้งการประกาศนียบตัรและใบรับรองแนบมา มีท่อ Valves และขอ้ต่อสาํหรับ
เคร่ืองจกัรกลต่างๆ โดยจะตอ้งมีประกาศนียบตัรและใบรับรองจากโรงงานผูผ้ลิต หรือ
สถาบนัท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากวิศวกรตวัแทนของผูว้า่จา้ง 
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1.15 การใช้วสัดุเทียบเท่า  

วสัดุอุปกรณ์ท่ีกาํหนดช่ือสินคา้หรือผูผ้ลิตไวใ้นรายการก่อสร้างน้ี มีวตัถุประสงคเ์พื่อกาํหนด
มาตรฐานในการใชว้สัดุอุปกรณ์เท่านั้น ผูรั้บจา้งอาจเลือกใชว้สัดุอุปกรณ์อ่ืนท่ีมีมาตรฐานเทียบเท่าหรือ
ดีกว่า ในกรณีท่ีผูรั้บจา้งจะใชว้สัดุเทียบเท่า ให้ผูรั้บจา้งทาํหนังสือขอเทียบเท่าพร้อมเหตุผลหลกัฐาน 
และหนังสือรับรองคุณภาพท่ีเทียบเท่าจากสถาบันของทางราชการ เสนอต่อผู ้ว่าจ้างโดยผ่าน
คณะกรรมการตรวจการจา้งเพื่อพิจารณาเสนอความเห็นชอบไปยงัผูว้่าจา้ง เม่ือไดรั้บ  อนุมติัให้ใชว้สัดุ
เทียบเท่าไดแ้ลว้จึงจะใชไ้ด ้ห้ามใชว้สัดุซ่ึงมิไดรั้บอนุมติัเทียบเท่าก่อนโดยเด็ดขาด ระยะเวลาท่ีเสียไป
ในการขอเทียบน้ีผูรั้บจา้งถือเป็นเหตุต่อสัญญาไม่ไดไ้ม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน ในการขอเทียบเท่านั้น หาก
ราคาของวสัดุท่ีเทียบเท่าตํ่ากว่าวสัดุในรายการผูรั้บจา้งยอมให้ผูว้่าจา้งหกัเงินในส่วนของราคาท่ีขาดไป
เม่ือมีการจ่ายเงินสาํหรับงานงวดนั้น  

1.16 การทดสอบวสัดุอุปกรณ์โดยสถาบันท่ีน่าเช่ือถือ 

ในบทกาํหนดรายการก่อสร้างใดท่ีระบุให้ผูรั้บจา้งทาํการทดสอบวสัดุเคร่ืองจกัร  หรืออุปกรณ์
หรือ      มีปัญหาท่ีจะตอ้งทาํการทดสอบใหผู้รั้บจา้งทาํการทดสอบโดยสถาบนัดงัต่อไปน้ี  

1.16.1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
1.16.2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
1.16.3 สถาบันเทคโนโลยี่แห่งเอเซีย (Asian Institute of Technology) หรือสถาบันอ่ืนท่ีผู ้

วา่จา้งหรือตวัแทนผูว้า่จา้งเห็นสมควรเป็นกรณีไป  

1.17 ช่างฝีมือ และช่างเทคนิค  

ผูรั้บจา้งจะตอ้งใชช่้างท่ีมีฝีมือดีมาทาํการก่อสร้างให้ถูกตอ้งเรียบร้อยตามแบบก่อสร้าง และ
รายการ ก่อสร้างทุกประการ ผูรั้บจา้งจะตอ้งจา้งช่างเทคนิคท่ีมีความชาํนาญมาดาํเนินการติดตั้ง หรือ
ปฏิบติังานโดยเฉพาะ เช่น การติดตั้งอุปกรณ์สุขภณัฑ ์การเดินท่อประปา ท่อนํ้ าท้ิง การเดินสายไฟฟ้า 
ฯลฯ  ผูรั้บจ้างจะต้องจัดทํางานทุกประเภทให้ถูกต้องตามหลักวิชาช่างท่ีดี มั่นคงแข็งแรง และมี
คุณภาพสูง และใหท้ดสอบจนใชก้ารไดส้มบูรณ์ตามจุดประสงคเ์ป็นท่ีเรียบร้อยทุกประการ  

อน่ึง วิศวกรตวัแทนของผูว้่าจา้งหรือผูค้วบคุมงาน มีอาํนาจในการสั่งให้เปล่ียนช่างท่ีขาดฝีมือ
หรือความชาํนาญตามท่ีเห็นสมควรได ้ 
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1.18 ผู้รับเหมาย่อย  

ผูรั้บจา้งตอ้งเสนอรายช่ือผูรั้บเหมายอ่ยในการก่อสร้างส่วนต่างๆ ท่ีตอ้งใชผู้รั้บเหมายอ่ยทั้งหมด
ต่อผูว้่าจา้ง  ผูรั้บจา้งจะตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบต่อผูว้่าจา้งในการกระทาํต่าง ๆ ของผูรั้บเหมาย่อย รวมทั้ง
ลูกจา้งของผูรั้บเหมายอ่ย  

1.19 ตารางแสดงแผนการดาํเนินงานก่อสร้าง  

เม่ือไดท้าํสัญญาจา้งเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ ให้ผูรั้บจา้งรีบจดัทาํตารางแสดงแผนการดาํเนินงาน
ก่อสร้าง (Progress Chart) เสนอต่อผูว้่าจา้ง และตวัแทนของผูว้่าจา้งทนัที ตารางน้ีให้แสดงกาํหนดเวลา
เร่ิมตน้ และส้ินสุดของงานก่อสร้างแต่ละประเภท  

1.20 ป้ายช่ือวาล์ว แผนภูม ิและไดอะแกรม  

1.20.1 เม่ืองานติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ผูรั้บจา้งจะตอ้งติดช่ือป้ายบอกขนาด ตาํแหน่ง ชนิดและ
ลักษณะการใช้งานของวาล์ว  ยกเว้นวาล์วท่ีมากับสุขภัณฑ์ป้ายจะต้องทําด้วย
ทองเหลืองขนาด 5 x 10 ซม. ซ่ึงจะตอ้งจารึกชนิด และลกัษณะการใช้งานของวาล์ว 
ตลอดจนตวัเลขขนาดดว้ยสีดาํ  

1.20.2 ป้ายบอกช่ือวาลว์ สําหรับท่อป้องกนัอคัคีภยั ให้ใชป้้ายทองเหลืองขนาด 7.5 x 7.5 ซม. 
ซ่ึงจะตอ้งจารึกชนิดและลกัษณะการใช้งานตลอดจนตวัเลขขนาดด้วยสีดาํพื้นป้าย
ทองเหลืองจะตอ้งทาดว้ยสีแดง       

1.20.3 ระบบท่ีใชร้ะบุตวัเลขแผน่ป้ายจะตอ้งบ่งแสดงถึงความแตกต่างของชนิด และการใชง้าน    

1.20.4 ป้ายบอกช่ือวาลว์จะตอ้งผกูใหแ้น่นหนาเขา้กบัมือท่ีจบั หรือมือหมุนของวาลว์ โดยใชโ้ซ่
ทองเหลืองขนาดพอเหมาะ   

1.20.5 แผนภูมิ ไดอะแกรม และรายการต่างๆ จะต้องระบุจํานวนตาํแหน่ง และการใช ้             
งานของวาลว์ ตลอดจนขนาดของท่อและอ่ืนๆ   
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1.21 ปลอก การตดั การปะ และการป้องกันการร่ัวซึม  

1.21.1 เม่ือมีการติดตั้ง หรือวางท่อ ducts, conduits และอ่ืนๆ ผ่านพื้นหรือผนังคอนกรีต ผูรั้บ
จา้งจะตอ้งจดัหาและทาํการติดตั้ง sleeves ทาํดว้ยเหล็กเหนียวทาสีกนัสนิม ผูรั้บจา้ง
จะตอ้งจดัหา sleeves และติดตั้งภายใตข้อบเขตของงานนั้นๆ ท่ีระบุไวใ้นงานทัว่ไป  

1.21.2  ท่อต่างๆ ท่ีผ่านผนัง ฝา และพ้ืนท่ีกนันํ้ าซึม จะตอ้งติดตั้งให้ลอดผ่าน sleeves ท่ีใชก้นั
นํ้าซึม ในกรณีของท่อเขา้ออกท่อเก็บกกันํ้าอนุญาตให้ใชท่้อท่ีมีคอลลาร์ตามแบบผงัไว้
ในผนงั และใชเ้ป็นส่วนของท่อได ้ 

1.21.3 เม่ือมีท่อต่างๆ ท่ีโผล่หรือทะลุผา่นฝาผนงัพื้น แผงกั้นห้องจะตอ้งติดตั้ง และครอบดว้ย                
escutcheons ท่ีทาํดว้ยทองเหลือง โดยยดึดว้ยสกรูทองเหลืองใหแ้น่นหนา  

1.21.4  Flashingสาํหรับพื้นและหลงัคาระบายนํ้ าฝนจะตอ้งใช ้flashingringท่ีไดรั้บอนุมติัจาก
วิศวกรและสถาปนิกก่อน   

1.21.5 ผูรั้บจ้างจะกระทาํการตัด ปะ และ flashing เพื่อติดตั้ งท่อและตะแกรงระบายนํ้ าให้
เป็นไปตามแบบ   shop drawings ท่ีไดรั้บอนุมติัแลว้นั้นไดแ้ต่ห้ามทาํการตดั ปะ และ 
flashing โครงสร้างท่ีเสร็จเรียบร้อยแลว้ แต่หากมีความจาํเป็นจะกระทาํไดโ้ดยไดรั้บ
ความเห็นชอบจากผูค้วบคุมงานแลว้เท่านั้น  

1.22 ข้อต่อ และการต่อท่อ  

ขอ้ต่อระหว่างท่อต่าง ๆ และขอ้ต่อระหว่างงานท่ออุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้างๆจะตอ้งต่อ
โดยไม่ให้มีลมหรือนํ้ าร่ัวได  ้ก่อนท่ีจะใช้งานให้มีการเผื่อสําหรับการยืดหยุ่นระหว่างท่อต่างๆ และ
ระหวา่งงานท่อและเคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้างๆ 

1.22.1 ท่อเหล็กอาบสังกะสี  

 ท่อเหลก็ท่ีมีขนาดเลก็กว่า 3 น้ิว จะตอ้งต่อโดยใชข้อ้ต่อแบบเกลียว ซ่ึงมีเกลียว ไดต้าม
มาตรฐานของ มอก. หรือ BS สําหรับท่อขนาด 3 น้ิวข้ึนไป จะตอ้งต่อโดยใชข้อ้ต่อแบบหน้า
แปลน ตามมาตรฐานของ มอก. หรือ การประปานครหลวง หรือ BS 10 and BS 4504 : 1967  
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1.22.2 ท่อพพี-ีอาร์ (POLYPROPYLENE)  

 ขนาด ½” – 4” การต่อท่อจะตอ้งใชว้ิธี Socket fusion 

ขนาด 5” ข้ึนไป การต่อท่อจะตอ้งใชว้ิธี Electro fusion ,Butt Fusion 

1.22.3 ท่อเฮชดพีอีี (HIGH DENSITY POLYETHYLENE)  

 การต่อท่อจะตอ้งใชว้ิธี Butt welding  

1.22.4 ท่อเหล็กหล่อแบบหน้าจาน ( สําหรับท่อนํา้เสียรับแรงดนั ) 

การต่อท่อจะตอ้งใช้ต่อแบบหน้าจาน (flange) มาตรฐาน ASA B 16.2 หรือใช้ขอ้ต่อ
และการต่อแบบอ่ืนๆ โดยไดรั้บการอนุมติัจากวิศวกรตวัแทนของผูว้า่จา้ง  

1.22.5 ท่อเหล็กแบบ HUB & SPIGOT ( สําหรับท่อระบายนํา้เสียท่ีฝังในคอนกรีต ) 

การต่อท่อจะตอ้งใช้ขอ้ต่อแบบ HUB & SPIGOT โดยอัดให้แน่น ด้วยหมนัแลว้เท
ตะกัว่ไม่นอ้ยกวา่ 1 1/2 น้ิว แลว้แต่งใหเ้รียบ  

1.22.6 การต่อท่อเหล็กอาบสังกะสีแบบเกลียว   

จะต้องต่อด้วยสารประกอบท่ีได้รับอนุมัติ  เช่น  นํ้ ายา  Pipelink หรือใช้เทปวสัดุ
สังเคราะห์สาํหรับต่อท่อโดยเฉพาะ   โดยท่ีจะตอ้งทาหรือพนัลงบนเกลียวของท่อไม่ใช่เกลียว
ของอุปกรณ์ ห้ามใช้เชือกปอในการต่อท่อแบบเกลียว เกลียวของท่อจะตอ้งตดัให้เรียบไม่มี
รอยขุยเหล็กให้เรียบ เม่ือทาํการต๊าฟและตดัเกลียวและจะต้องขนัเกลียวท่อให้แน่นเขา้กับ
อุปกรณ์ของท่อ โดยท่ีจะไม่ทาํใหห้นา้ตดัของท่อลดนอ้ยลงไป  

1.22.7 การต่อท่อเหล็กอาบสังกะสีแบบหน้าจาน   

จะตอ้งต่อโดยใชป้ะเกน็ยางแบบเตม็หนา้สาํหรับท่อประปา  
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1.22.8 การต่อท่อพวีซีี 

การต่อท่อ พี.วี.ซี. ใหด้าํเนินการตามมาตรฐานของผูผ้ลิต 

1.22.9 การต่อท่อพีพี (สาํหรับนํ้าเสียจากหอ้งทดลอง) 

การต่อท่อพีพี ใหใ้ชว้ิธีระบบสวมอดั ( Mechanical Joint)  

1.23 ท่ีแขวน และยดึท่อ  

1.23.1 ท่ีแขวน ท่ียึดท่อ และขอรัดท่อ จะต้องมีขนาดเหมาะสม และแข็งแรงเพ่ือรองรับ
นํ้ าหนักอนัเกิดจากท่อ เคร่ืองมืออุปกรณ์และของเหลวในท่อท่ียึดท่อ และท่ีรัดท่อ 
จะตอ้งเป็นแบบท่ีไดรั้บอนุมติัจากวิศวกรและสถาปนิก และผลิตจากโรงงานโดยตรง  

1.23.2 ท่อใตเ้พดานในแนวระดบัจะตอ้งมีท่ีรองรับ ทาํดว้ยเหลก็ชนิดหนาปรับระดบัไดท่้อใกล้
ผนงัหรือพ้ืนจะตอ้งรองรับดว้ยเหล็กหล่อหรือใชแ้บรคเก๊ตติดเขา้กบัผนังท่อท่ีเดินใน
แนวระดบัหลายท่อจะตอ้งรองรับดว้ยท่ีรองรับ แบบ trapeze ซ่ึงทาํดว้ยเหล็กตวั "U" 
พร้อมดว้ยเหลก็เสน้เป็นขารองรับฝังเขา้ไปในคอนกรีต  

1.23.3 เหลก็เสน้ท่ีเป็นขอรองรับ ตอ้งมีขนาดไม่ตํ่ากวา่ขนาดดงัต่อไปน้ี.-  

ท่อเลก็กวา่หรือเท่ากบั  1 1/2"  เหลก็เส้นขนาด   9 มม.  
ท่อ  2" - 3" เหลก็เส้นขนาด  12 มม.  
ท่อ  4" - 5" เหลก็เส้นขนาด  15 มม.  
ท่อ  6" เหลก็เส้นขนาด  19 มม.  
ท่อ  8" - 12" เหลก็เส้นขนาด  22 มม.  

1.23.4 ระยะระหวา่งท่ีรองรับท่อเหลก็ในแนวระดบั จะตอ้งไม่ห่างเกินกว่า 2 เมตร สาํหรับท่อ
ตั้งแต่ขนาด   1/1/4 น้ิวลงไป  และตอ้งไม่ห่างเกินกว่า 3 เมตร  สาํหรับท่อตั้งแต่  
1 1/2 น้ิว ข้ึนไปจนถึง  4 น้ิว  และตอ้งไม่ห่างเกินกว่า 4.5 เมตร สําหรับท่อขนาด 
 5 น้ิว ถึง  12 น้ิว หรือไม่เกินระยะความยาวของท่อแต่ละท่อนสําหรับท่อ
เหลก็หล่อ  
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1.23.5 ท่อในแนวด่ิงจะตอ้งมีท่ีรองรับ clamp ทาํข้ึนโดยเฉพาะ มีขนาดเหมาะสมกบัท่อนั้นๆ               
ในแต่ละชั้นของอาคารตอ้งติดตั้ง clamp ดงักล่าวตรงฐานของท่อในแนวด่ิงทุกท่อ  

1.23.6 จะตอ้งไม่ทาํการแขวนท่อบนท่ออ่ืนๆ หรือบนเคร่ืองมืออุปกรณ์อ่ืนๆ   

1.23.7 ช่องว่างภายในช่องท่อของพ้ืนแต่ละชั้น (ยกเวน้ช่องท่อซ่ึงใช้เป็นท่อระบายอากาศ
ดว้ย)   เม่ือติดตั้งและทดสอบระบบเรียบร้อยแลว้ใหผู้รั้บจา้งเทคอนกรีตปิดทบั โดยใส่
ท่อปลอกเหล็กขนาดใหญ่กว่าขนาดของท่อหน่ึงขนาดและอุดยาให้แน่นโดยวสัดุทน
ไฟ  

 

1.24 การทาสี  

ท่อทุกชนิดท่ีมองเห็นไดซ่ึ้งอยูภ่ายนอกของช่องท่อ ใหท้าสีใหม่ทั้งหมด  สาํหรับท่อท่ีอยูใ่นช่อง
ท่อใหท้าเป็นแถบสีกวา้ง  10  ซม. ทุกระยะ  2  เมตร โดยกาํหนดสีของท่อชนิดต่างๆ ดงัน้ี.-  

ท่อประปา                   ทาสี     -  
ท่อระบายนํ้าท้ิง              ทาสี      นํ้าตาล  
ท่อระบายนํ้าท่อสว้ม        ทาสี       ดาํ  
ท่อระบายอากาศ              ทาสี       ขาว  
ท่อป้องกนัอคัคีภยั              ทาสี        แดง  
ท่อนํ้าฝน                    ทาสี      เหลือง  

สาํหรับท่อเหลก็อาบสังกะสี  และท่อเหลก็หล่อใหท้าสีรองพื้นชนิดพิเศษ   เช่น  Galvinoleum - 
3200 ของ Rust – Oleum หรือเทียบเท่า ก่อนหน่ึงชั้นแลว้จึงทาสีนํ้ามนัตามสีท่ีระบุทบัอีกหน่ึงชั้น   

ท่อ PVC ใหท้าดว้ยสีนํ้ ามนัตามสีท่ีระบุ ไม่นอ้ยกวา่สองชั้น 

ท่ีแขวนท่อและยึดท่อท่ีเป็นโลหะ จะตอ้งทาํความสะอาดและขดัสนิมแลว้จึงทาสีกนัสนิมสอง
ชั้นตามดว้ยสีนํ้ ามนัอีกชั้นหน่ึง 

1.25 การทําแท่นรองรับและการขจดัความส่ันสะเทือนของเคร่ืองจกัรกลทุกชนิด  
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1.25.1 แท่นรองรับเคร่ืองจักรอุปกรณ์จะต้องรองรับด้วยสปริงหรือวสัดุเพื่อป้องกันการ
สัน่สะเทือน 

1.25.2 เคร่ืองจักรกลทุกชนิด และส่วนประกอบ จะต้องทาํงานโดยไม่มีเสียง หรือความ
สัน่สะเทือนอนัเป็นท่ีพึงรังเกียจ 

1.25.3 หากการทาํงานของเคร่ืองจกัรกล หรืออุปกรณ์ใดก็ตาม มีเสียงหรือมีการสั่นสะเทือน 
ซ่ึงผูว้่าจา้งมีความเห็นวา่มากเกินสมควร เป็นหนา้ท่ีของผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัการแกไ้ขให้
เป็นท่ีเรียบร้อยโดยผูรั้บจา้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายทั้งส้ิน  

1.26 การทดสอบ  

1.26.1 ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัหาแรงงาน วสัดุ เคร่ืองมืออุปกรณ์ เคร่ืองใชท่ี้จาํเป็นเพ่ือการทดสอบ
งานท่ีแสดงในแบบแปลน และระบุไวใ้นท่ีน้ี จนงาน-เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ใชง้านได ้ 

1.26.2 ระบบทั้งหมดท่ีเป็นส่วนของงานระบบสุขาภิบาล จะตอ้งทาํการทดสอบโดยมีผูแ้ทน
ของเจา้ของงานร่วมอยูด่ว้ยก่อนท่ีจะทาํการกลบ ถม หรือสร้างส่ิงอ่ืนทบัหรือปิดบงั  

1.26.3 ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผดิชอบต่อการเสียหายหรือขอ้บกพร่องเน่ืองมาจากการทดสอบ  

1.26.4 ท่อนํ้ าฝน ท่อนํ้ าโสโครก ท่อนํ้ าท้ิง ท่ออากาศ และท่อระบายในแนวนอน ตลอดจนท่อ
แยกต่างๆ จะต้องทําการทดสอบ โดยเติมนํ้ าให้ล้นจากระดับหลังคา หรือทําการ 
ทดสอบเป็นช่วง ๆ ให้เติมนํ้ าจนลน้ตรงจุดท่ีสูงกว่าส่วนท่ีทดสอบไม่ตํ่ากว่า 3 เมตร  
โดยกกันํ้ าไวเ้ป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 45 นาที แลว้จึงเร่ิมสาํรวจหารอยร่ัว หากไม่พบว่ามี
รอยร่ัวซึมใดๆ จึงจะถือว่าใช้ได้ ทั้งน้ีการทดสอบวิธีน้ีจะตอ้งกระทาํก่อนการติดตั้ง
สุขภณัฑ ์ 

1.26.5  ท่อนํ้ าประปาทั้งหมดจะตอ้งทาํการทดสอบก่อนท่ีผูรั้บจา้งจะก่ออิฐปิดท่อ ตีฝ้าเพดาน
หรือก่อสร้างใด ๆ ท่ีปิดบงัท่อโดยทาํการทดสอบภายใตแ้รงดันนํ้ าไม่ตํ่ากว่า 6 บาร์ 
รวมถึงจุดปลายสูงสุดและจะตอ้งท้ิงไวโ้ดยไม่มีการร่ัวเป็นระยะเวลาต่อเน่ืองกนัตลอด 
6 ชม. หากพบวา่ส่วนใดของระบบร่ัวซึมจะตอ้งแกไ้ขใหเ้รียบร้อย   

1.26.6 ท่อป้องกนัอคัคีภยัทั้งหมด จะตอ้งทาํการทดสอบท่ีแรงดนันํ้ าไม่ตํ่ากว่า 20 บาร์ รวมถึง
จุดปลายสูงสุดและท่อระหว่าง check valve ท่ีอยู่ตรงหัวต่อสายดบัเพลิง และท่อแยก
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ภายนอกอาคาร โดยความดันจะต้องไม่ตกลงตลอดระยะเวลา 6 ชั่วโมงของการ
ทดสอบ  

1.26.7 เคร่ืองสูบนํ้ าต่างๆ ตลอดจนเคร่ืองจกัรกลท่ีสาํคญั จะตอ้งทาํการทดสอบอตัราการไหล
และเฮด จนถูกตอ้งตามรายละเอียดขอ้กาํหนดท่ีระบุไว ้ 

1.26.8 เคร่ืองมืออุปกรณ์อ่ืนๆ อุปกรณ์ควบคุม และท่อจะตอ้งทาํการทดสอบตามโคด้ และ
ตามมาตรฐานท่ีไดอ้อกแบบไว ้  

1.26.9 เม่ือทาํการทดสอบจนเป็นท่ียอมรับของเจา้ของงานแลว้ ผูรั้บจา้งจะตอ้งทาํความสะอาด
ท่อ เคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดตามมาตราฐานของ วสท. 

1.27 การรับประกัน  
1.27.1 ถา้มิไดร้ะบุไวเ้ป็นพิเศษในสัญญาแลว้ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับประกนัผลงานในระบบเป็น
เวลาอย่างน้อย 1 ปี ผูรั้บจ้างต้องจัดช่างในแต่ละระบบไวส้ําหรับการตรวจสอบซ่อมแซม                 
และบาํรุงรักษาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ให้อยูใ่นสภาพท่ีใชง้านไดดี้เป็นประจาํทุกเดือน ภายใน
ระยะเวลา 1 ปี และตอ้งจดัทาํรายการและผลการตรวจสอบซ่อมแซมและบาํรุงรักษา ทุกคร้ัง 
เสนอต่อผูว้า่จา้งภายใน 3 วนั นบัจากวนัท่ีบริการ 

1.27.2 ถา้ภายในระยะเวลา 1 ปี หลงัจากวนัรับรองว่างานแลว้เสร็จสมบูรณ์ ถา้มีขอ้บกพร่อง
เกิดข้ึนเน่ืองจากงานฝีมือหรือวสัดุอุปกรณ์ต่างๆเกิดชํารุด ผูรั้บจ้างจะต้องทําการ
ซ่อมแซมแกไ้ข ตลอดจนการเปล่ียนวสัดุให้เรียบร้อยภายในระยะเวลา 7 วนั   โดยไม่
คิดค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ินจากเจา้ของงาน  

1.27.3 หากพน้เวลาท่ีกาํหนดใหแ้ลว้ ผูรั้บจา้งยงัไม่สามารถดาํเนินการแกไ้ขได ้เจา้ของมีสิทธิ
ท่ีจะจา้งผูอ่ื้นมาดาํเนินการโดยผูรั้บจา้งจะตอ้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายทั้งหมดแต่ผูเ้ดียว   

1.28 งานไฟฟ้า  

มาตรฐานการทาํงานของงานไฟฟ้าให้เป็นไปตามรายการละเอียดของงานระบบไฟฟ้า ส่วน
วงจรควบคุมการทาํงานต่างๆ ใหส่้ง shop drawing เสนอเพ่ืออนุมติัก่อนการก่อสร้าง  
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1.29 งานคอนกรีต ถงัเก็บนํา้ประปาท่ีพืน้ดนิ และบ่อบําบัดนํา้เสีย 

1.29.1 ทาํดว้ยคอนกรีตเสริมเหลก็ ผวิภายใน และภายนอกท่ีมิไดจ้มอยูใ่ตดิ้นตอ้งฉาบปูนเรียบ                
การเทคอนกรีต การเสริมเหล็ก ให้เป็นไปตามแบบวิศวกรโครงสร้าง และผสมนํ้ ายา              
กนัร่ัวซึม  

1.29.2 งานฉาบปูนผิวภายในถงัเก็บนํ้ าประปาท่ีพ้ืนดิน จะตอ้งฉาบปูนอยา่งนอ้ย 2 ชั้น ชั้นละ   
เท่าๆ กนั เม่ือฉาบเสร็จเรียบร้อยแลว้ความหนาของปูนจะตอ้งไม่นอ้ยกว่า 1.5 ซม. ผิว
ของถงัท่ีจะฉาบปูจะตอ้งสะอาด ในการฉาบปูนคร้ังแรกปูนฉาบจะตอ้งประกอบดว้ย
ซีเมนต ์และทรายในอตัราส่วน 1 ต่อ 1 ผสมดว้ยนํ้ายากนัซึม และฉาบคร้ังท่ี 2 ภายใน 3 
วนั หลงัจากฉาบคร้ังแรกเสร็จสมบูรณ์แลว้จะตอ้งรักษาความช้ืนไวอ้ยา่งนอ้ย 7 วนั  

1.29.3  เหลก็ยดึท่อ, bolts, nuts รวมถึงงานเหลก็ทั้งหมด ภายในถงัเกบ็นํ้ าประปาและบ่อบาํบดั
นํ้าเสียใหใ้ชเ้ป็นเหลก็สเตนเลสสตีล Stainless Steel SUS316 ทั้งหมด  
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                                   บทท่ี 2  
                                ระบบนํา้ประปา  

 

2.1 ขอบเขตของงาน  

งานระบบนํ้าประปา ประกอบดว้ย การติดตั้งท่อนํ้าประปาต่อจากมาตรวดันํ้าจากการประปา
นครหลวง  และต่อท่อส่งนํ้าเขา้ถงัเกบ็นํ้าชั้นใตดิ้นสูบส่งข้ึนไปยงัถงัเกบ็นํ้าดาดฟ้าและจ่ายนํ้าไปยงัจุด
ใชน้ํ้ าในหอ้งนํ้า และก๊อกนํ้าต่างๆ ท่ีไดแ้สดงเอาไวใ้นแบบแปลน  

2.2 ชนิดของท่อ  

ท่อนํ้ าประปาและขอ้ต่อต่าง ๆ ท่ีใชภ้ายในตวัอาคาร ใชท่้อพลาสติก โพลีโพรไพลีน (PP-R 80)
ตามมาตรฐานDIN 8077/78 สีเขียว รุ่น SDR 11 PN 10 สําหรับแรงดนัไม่เกิน 10 บาร์ และ SDR7.4 PN 
20 หรือ SDR6 PN 20  สําหรับแรงดนัไม่เกิน 20 บาร์  ทุกขนาดตอ้งระบุเวลาในการเช่ือมบนเส้นท่อ 
ตลอดแนวท่อ ไดรั้บการรับรองจากสถาบนั DVGW TUV หรือ Aenor ผา่นการทดสอบความสะอาดตาม
มาตรฐาน BS 6920 Part II  หรือ WRAS เม็ดพลาสติกท่ีใชต้อ้งเป็นเม็ดพลาสติกคุณภาพสูงจาก basell 
หรือ Bolaris และมีการรับประกันความเสียหายของบุคคลท่ี 3 ท่ีเกิดข้ึนจากผลิตภัณฑ์ จากบริษัท
ประกนัภยัท่ีมีความน่าเช่ือถือ ไม่นอ้ยกวา่  5 ปี 
 ขอ้ต่อใหใ้ชช้นิดเดียวกนักบัท่อและผลิตจากโรงงานเดียวกนัเท่านั้น  ติดตั้งดว้ยวธีิเช่ือมสอด 
(Socket fusion ,Electro fusion) [หรือ Butt fusion สาํหรับขนาด 125 mm ข้ึนไป ยกเวน้ กรณีติดตั้งท่อ
ชนิดผสมไฟเบอร์ใหใ้ชวิ้ธีเช่ือมสอดเท่านั้น]   ขอ้ต่อชนิดเกลียว ตอ้งเป็นเกลียวโลหะเตม็เกลียว เป็น
เกลียวทองเหลืองชุบนิเกิล  

ท่อนํ้ าประปาท่ีเดินบนชั้นหลงัคาและท่ีตอ้งสัมผสัแสงแดด(Gravity & Booster down feed)ใช้
ท่อพลาสติก โพลีโพรไพลีน (PP-R 80)ท่ีมีการป้องกนัรังสียวูี ตามมาตรฐานของผูผ้ลิต  

ท่อนํ้ าประปารับแรงดนัท่ีต่อจากเคร่ืองสูบนํ้ าไปถึงถงันํ้ าดาดฟ้า(Cold water pipe upfeed)และ
ท่อMain จ่ายนํ้ าลงจากถงันํ้ าดาดฟ้า(Cold water pipe downfeed) ใช้ท่อเหล็กบุผิวภายในดว้ยพีอี ตาม
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มาตรฐาน BS 1387/85 Class M(Medium) , ขอ้ต่อใชช้นิด Grooved Coupling เคลือบผิวภายในดว้ยพีอี 
ไดม้าตรฐาน UL / FM  

 ท่อประปาจ่ายนํ้าในโครงการท่ีเดินใตดิ้นทั้งหมดดงัแสดงไวใ้นแปลนใหใ้ชท่้อ HDPE ตาม
มาตรฐาน TIS.982-2548 SDR17 PN10 สามารถรับแรงดนันํ้ าไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 140 psi การต่อท่อขนาด 4 
น้ิวข้ึนไปใหใ้ชว้ิธีเช่ือมชนดว้ยความร้อน (Butt Fusion) ท่อขนาดเลก็กวา่ 4 น้ิวลงมา ใหต่้อท่อดว้ยวิธี
สวมอดั (Compression) และท่อส่วนท่ีลอดใตถ้นน และส่วนท่ีเดินใตพ้ื้นช่วงท่ีตอ้งรับนํ้าหนกัมาก ให้
ใชท่้อปลอกทาํดว้ยเหลก็เหนียวหุม้อีกหน่ึงชั้น 

2.3    หลักการต่อท่อ และอุปกรณ์  

1) การเดินท่อใหใ้ส่ประตูนํ้ ารวมและประตูนํ้าแยกแต่ละชั้นหรือแต่ละส่วนเพื่อสะดวกแก่การ
ซ่อม แกไ้ข หรือติดตั้งเพ่ิมเติมในอนาคตได ้ประตูนํ้ารวมและประตูนํ้าแยกใหติ้ดตั้งยเูนียน
หรือหนา้จาน เพื่อใหส้ามารถถอดประตูนํ้ามาทาํการซ่อมแซมหรือเปล่ียนใหม่ได ้ 

2) การต่อท่อจากท่อจ่ายนํ้าแยกเขา้เคร่ืองสุขภณัฑ ์ หา้มต่อโดยตรง ใหต่้อท่อแยกโดยใช้
ยเูนียน หรือหนา้จาน เพื่อใหส้ามารถถอดประตูนํ้ามาทาํการซ่อมแซมหรือเปล่ียนใหม่ได ้ 

3) การวางท่อประปาวางเป็นแนวตรง ถา้หกัเป็นมุมหรือขนานไปตามแนวผนงั จะตอ้งได้
สดัส่วนประณีต ท่อข้ึนจะตอ้งไดด่ิ้งและตรง  

4) ขนาดของท่อแยกเขา้เคร่ืองสุขภณัฑ ์ ตอ้งมีขนาดไม่เลก็กวา่ท่ีแสดงไวใ้นแบบ หรือเป็นไป            
ตามแบบการติดตั้งของผูผ้ลิตอุปกรณ์นั้นๆ  

2.4 การทําความสะอาดระบบประปา  

เม่ือติดตั้งและทดสอบระบบประปาเรียบร้อยแลว้ จะตอ้งทาํความสะอาดระบบและส่วนต่างๆ
ของระบบประปาเสียก่อน โดยเติมคลอรีนลงในระบบหรือส่วนของระบบท่ีมีนํ้ าอยูเ่ตม็ใหมี้ความ
เขม้ขน้ประมาณ 50 มก./ลิตร แลว้ท้ิงไว ้24 ชัว่โมง หรือถา้เติมคลอรีนใหมี้ความเขม้ขน้ถึง 200 มก./ลิตร 
กใ็หล้ดเวลาแช่ท้ิงไวใ้หเ้หลือเพียง 1 ชัว่โมง จึงถ่ายนํ้าท้ิงใหห้มด แลว้ลา้งดว้ยนํ้าสะอาด แลว้จึงจะ
สามารถใชร้ะบบประปาได ้ 
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2.5 ประตูนํา้และอุปกรณ์ต่าง  ๆ 

2.5.1   ประตูนํา้แบบ ปีกผเีส้ือ (butter fly) สําหรับนํา้ประปา  

ประตูนํ้าแบบ ปีกผเีส้ือ (butterfly) ในระบบนํ้าประปาติดตั้งภายในหอ้งเคร่ืองสูบนํ้ าและท่อ 
เมนส่งนํ้ าในแนวด่ิง สามารถทนความดนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 150 psi วสัดุประกอบดว้ย  

Body :   Ductile iron  
Material of disc     :   Aluminum Bronze/Ductile iron  
Body seat            :   EPDM Rubber   
Type of actuator     :   Lockable level สาํหรับขนาดไม่เกิน 4 น้ิว 
  Gear operator สาํหรับขนาด 5 น้ิวข้ึนไป 

  ผลิตภณัฑ ์Kenedy-U.S.A., Nibco-U.S.A., Watts-U.S.A หรือเทียบเท่า 

2.5.2 ประตูนํา้ลูกลอย (Float controlled valve) 

ติดตั้งประตูนํ้าลูกลอยท่ีท่อนํ้ าเขา้ถงัเกบ็นํ้าใตดิ้น  class 125  แบบ  single chamber, externally 
mounted modulating type float pilot  ทาํงานโดย  line pressure  ใช ้  pilot operated  ซ่ึงวสัดุ
ประกอบดว้ย 

Main valve 
Body & Bonnet : Hi tensile cast iron  
Seat     :   Stainless steel 
Stem            :   Stainless steel   
Diaphragm     :   Polyurethane 
Diaphragm : Reinforced synthetic rubber 

Pilot valve 
Body                 :   Brass 
Float : Plastic 
ผลิตภณัฑ ์Singer- U.S.A., Watts- U.S.A., OCV-U.S.A.หรือเทียบเท่า 
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2.5.3 ประตูนํา้แบบ gate สําหรับท่อเมนนํา้ประปาเข้าถงัเก็บนํา้ใต้ดนิ 

ติดตั้งท่ีจุดบรรจบท่อแยกจากท่อเมนส่งนํ้าประปาของการประปานครหลวง ประตูนํ้าทุกตวั
จะตอ้งมีโซ่ชุบโครเมียม และกญุแจติดเอาไวทุ้กตวัเพื่อป้องกนัการหมุน   ประตูนํ้าตอ้งสามารถทนความ
ดนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่  150 psi โครงสร้างประกอบดว้ย non-rising stem, bolted bonnet, solid wedge, 
bronze mounted, flanged ends and ANSI flanges 

ผลิตภณัฑ ์Nibco-U.S.A., Toyo-Japan, Watts-U.S.A. หรือเทียบเท่า 

2.5.4 ประตูกันนํา้ไหลย้อนกลับ  (check valve) 

2.5.4.1 Spr ing loaded check vale 

ติดตั้งดา้นท่อส่งนํ้ าประปาของเคร่ืองสูบนํ้ าเพิ่มความดนันํ้ าประปา(Booster pump)  เป็นแบบ 
Wafer Style,  Spring loaded check valve  สภาพขณะทาํงานสามารถทนความดันไดไ้มน้้อยกว่า  150  
psi  สาํหรับเคร่ืองสูบนํ้าเพ่ิมแรงดนั   

วสัดุประกอบด้วย 

Body : Cast iron 
Seat : Bronze Buna-N 
Disc : Bronze 
Spring : Stainless steel type 302 

ผลิตภณัฑV์al-Matic-U.S.A., Victaulic-U.S.A., Metraflex-U.S.A. หรือเทียบเท่า 
 

 2.5.4.2 Pump Control Valve 
  ติดตั้งดา้นท่อส่งนํ้าประปาของเคร่ืองสูบนํ้าประปาข้ึนถงัสูง  CWP-01 , CWP-02 
 คุณสมบติัทางเทคนิค 
  ตอ้งเป็นวาลว์ประเภทท่ีมีเพลาเท่านั้น และเป็นแบบ  Pilot  operated, Globe type  ชนิด 
Single Chamber  ( Full Port)  เพื่อให้การควบคุมได้รวดเร็วและแม่นยาํข้ึน   ประกอบภายในอย่าง
แข็งแรงดว้ยเพลาวาล์ว  ซ่ึงวางตามแนวตั้ง  (Vertical  Stem  Mounted)  และยึดปลายทั้งสองขา้งดว้ย  
Top and Bottom  Guide,  มีบ่าวาลว์  (Seat)  และล้ินวาลว์  ( Disc )  เป็นตวัเปิด-ปิดทางนํ้ าแยกต่างหาก  



2 - 5 

สาํหรับ  Diaphragm  ทาํหนา้ท่ีเป็น  Actuator  เท่านั้น  จะทาํหนา้ท่ีเป็นล้ินเปิด – ปิดทางนํ้ าไม่ไดเ้พราะ
จะทาํให ้ Diaphragm  ขาดและสึกหรอ 
 
 ประกอบดว้ยวสัดุหลกัดงัน้ี 
 -  ตวัเรือน  (Valve  Body )  ทาํดว้ยเหลก็หล่อเหนียว (Ductile Iron ASTM A536)  และเคลือบ
กนัสนิมทั้งภายนอกและภายในดว้ยระบบ  Fusion  Bonded  Epoxy 
 -  บ่าวาลว์  (Seat  Ring)  ทาํดว้ย Stainless  Steel  AISI 316 
 -  ล้ินวาลว์  (Resilient  Disc)  ทาํดว้ย  EPDM 
 -  ไดอะแฟรม  ( Diaphragm )  ทาํดว้ย  EPDM 
 -  เพลาวาลว์  ( Stem )  ทาํดว้ย  Stainless  Steel  AISI 316 

-  Limit Switch Assembly – NEMA4 
 
 การต่อวาลว์เขา้กบัระบบท่อ 
 -  วาลว์ขนาด 2”  และเลก็กวา่ต่อดว้ยเกลียว  Class  300  ANSI  ทนแรงดนัไดไ้ม่ตํ่ากวา่ 400 
ปอนด ์
 -  วาลว์ขนาด 2 1/2”  ข้ึนไป  ต่อดว้ยหนา้แปลน Class 150 ANSI  ทนแรงดนัไดไ้ม่ตํ่ากวา่ 250 
ปอนด ์ หรือ Class 300 ANSI ทนแรงดนัไดไ้ม่ตํ่ากวา่ 400 ปอนด ์

ผลิตภณัฑ ์Singer- U.S.A., Watts- U.S.A., OCV-U.S.A.หรือเทียบเท่า 

2.5.5 ข้อต่อยดึหดตวัได้  (flexible connector ) 

- ติดตั้งระหวา่งท่อสูบนํ้าเขา้และท่อจ่ายนํ้าของเคร่ืองสูบนํ้าทุกชุด และจุดต่อท่อ
ระหวา่งถงัต่างๆ  แมมิ้ไดแ้สดงเอาไวใ้นแบบกต็าม โดยใชข้นาดเท่าขนาดของท่อ 

- แบบ  twin-sphere rubber connectors 
- สามารถรับความดนัไมน้อ้ยกวา่  20 kg/cm2 
- สามารถรับ  Negative pressure  ได ้ 500  mm. HG. 

ผลิตภณัฑ ์ Mazon - U.S.A. , Metraflex - U.S.A., Tozen - U.S.A. หรือเทียบเท่า 
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2.5.6 Strainer  

- ติดตั้ งด้านท่อดูดของเคร่ืองสูบนํ้ าประปา  และท่อดูดนํ้ าสําหรับเคร่ืองสูบนํ้ า
ดบัเพลิงช่วย  (Jockey pump) 

- แบบ   y-pattern  โครงสร้างประกอบด้วย  stainless steel screen, bolted cover, 
flanged ends 

- สามารถรับความดนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่  13.80 kg/cm3 
ผลิตภณัฑ ์Watts - U.S.A., Victaulic - U.S.A., Metraflex - U.S.A. หรือเทียบเท่า 

2.5.7   ก๊อกนํา้แบบบอลล์ (ball cock)  

ใหติ้ดตั้งก๊อกนํ้ าแบบ ball ขนาด   1/2 น้ิว  ในหอ้งนํ้าทุกหอ้ง ตวัก๊อกทาํดว้ย hot pressed 
brass OT 58 ตวับอลลเ์ป็น hard chrome - plated hot pressed brass OT 58Seal และ O-ring ทาํดว้ย 
teflon ทนความดนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 150 psi  

ผลิตภณัฑ ์ ตามรายการมาตรฐานผลิตภณัฑง์านสถาปัตยกรรม 

2.5.8   ประตูนํา้แบบ ball สําหรับนํา้ประปาภายในอาคาร  
ประตูนํ้ าแบบ ball  สาํหรับใชท้ัว่ไปเพ่ือแยกเขา้ห้องนํ้ า ให้ใชแ้บบบรอนซ์ต่อดว้ยเกลียว class 

125 ตัวของ valve เป็น  hard chrome-plated hot pressed brass OT 58 seal และ O-ring ทําด้วย Teflon 
ทนความดนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 150 psi   

ผลิตภณัฑ ์Nibco-U.S.A.,  Toyo-Japan, Watts-U.S.A.หรือเทียบเท่า 

2.5.9   ชุดควบคุมระดบันํา้ (floatless level switch)  

- ติดตั้งอยูใ่นถงัเกบ็นํ้าใตดิ้น 
-    แบบ electrode type with electromagnetic switch สามารถป้องกนันํ้าและความช้ืน

ได ้ 
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2.5.10 มาตรวดัปริมาณนํา้ประปา  

เป็นแบบ dry dial water meter, vane wheel multi-jet  ใช้สําหรับขนาดตั้งแต่    1/2  น้ิว ถึง  
 1  น้ิว  และเป็นแบบ  dry dial, magnetic drive, straight reading, turbine ใชส้าํหรับขนาดตั้งแต่    
1  1/2  น้ิวข้ึนไป  และตอ้งเป็นผลิตภณัฑม์าตรฐานท่ีทางการประปานครหลวงยอมรับ 

2.5.11 อุปกรณ์ป้องกันการกระแทกของนํา้  (Water  hammer  ar rester ) 

ใหติ้ดตั้งอุปกรณ์ป้องกนัการกระแทกของนํ้ าในหอ้งนํ้ าตามท่ีแสดงในแบบแปลนขยายห้องนํ้ า 
โดยอุปกรณ์ป้องกนัการกระแทกของนํ้ าจะตอ้งไดรั้บการรับรองจาก  Plumbing and Drainage Institute, 
P.D.I.  Standard WH-201 มีอายุการใชง้าน 10,000 shock cycles at 60 psi flow pressure, 10 ft/sec flow 
velocity and 25 millisecond shut off  วสัดุ  ประกอบดว้ย 

- Spun closed copper tube chamber permanently seals a 60 psig air charge 
- Triple O-ring acetal piston 
- Buna-N O-ring 

2.5.12 ก๊อกสนาม  (hose bibb)  
ให้ติดตั้งก๊อกสนามตามแบบแปลน    ตวัก๊อกทาํด้วย   hot pressed brass OT 58 seal  

และ  O-ring  ทาํดว้ย Teflon  ทนความดนัไดไ้ม่น้อยกว่า 150  psi  ตวัก๊อกสนามสามารถล็อค
กุญแจได ้

2.5.13 เกจ์วดัความดนั และ อุปกรณ์ประกอบ 
เกจว์ดัความดนัแบบ bourdon tube  ขนาดหน้าปัทมเ์ส้นผ่าศูนยก์ลาง  4  น้ิว  ตวัเรือนทาํดว้ย  stainless 
steel  สามารถอ่านค่าความดนัได ้+- 150%  ของความดนัท่ีจุดติดตั้งมีความถูกตอ้ง  (accuracy) +- 1%  
การติดตั้งจะตอ้งมีอุปกรณ์ประกอบ  เช่น  needle valve, snapper, siphon  หรือ  pig tail  ตามท่ีแสดงไว้
ในแบบ  

ผลิตภณัฑ ์Trerice - U.S.A., Weksler - U.S.A., Wika  - Germany, Jumo -  U.S.A.หรือเทียบเท่า 
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2.6 ชุดเคร่ืองสูบนํา้เพิม่ความดนันํา้ประปา  
 
1. ลักษณะท่ัวไป      

- ระบบเพิ่มแรงดันนํ้ าควบคุมด้วยชุดควบคุมอิเลคโทรนิกส์ซ่ึงมีหน้าจอแสดงผลท่ีเขา้ใจง่าย 
ประกอบดว้ยส่วนประกอบหลกั ป๊ัมนํ้ าแนวตั้งหลายใบพดั ท่อทางดูดและทางส่งอยู่ในแนวเดียวกนั 
(IN-LINE) จาํนวน 2ป๊ัม ต่อขนานกัน การทาํงานของป๊ัมจะข้ึนอยู่กับปริมาณนํ้ าท่ีตอ้งการใช้จริงใน
ขณะนั้น โดยมี PRESSURE TRANSMITTER เป็นตวัตรวจวดัแรงดนัในระบบ แลว้ส่งสัญญาณไปยงั
ชุดควบคุมอิเลคโทรนิกส์และ FREQUENCY CONVERTERS  เพื่อประมวลผลและส่งสัญญาณไป
ควบคุมการปรับความเร็วรอบ ใหเ้หมาะสมเพื่อใหแ้รงดนัในระบบถูกรักษาใหค้งท่ีตลอดเวลา ในขณะท่ี
มีปริมาณการใชน้ํ้ าแตกต่างกนัตามความตอ้งการ 

ป๊ัมนํ้ า ตูค้วบคุมและชุดควบคุมอิเลคโทรนิกส์ เป็นผลิตภณัฑ์ภายใตบ้ริษทัเดียวกนั และตอ้ง
จดัซ้ือจากบริษทัผูแ้ทนจาํหน่ายโดยตรงเพ่ือง่ายต่อการติดต่อและดูแลรักษา 
2. เคร่ืองสูบนํา้ 

1) ป๊ัมนํ้าเป็นป๊ัมนํ้าแนวตั้งหลายใบพดัแบบ IN-LINE ความเร็วรอบไม่เกิน 3000 รอบ / นาที 

2) ตวัเรือนป๊ัม PUMP CASING จะตอ้งสามารถทนแรงดนัไดไ้ม่ตํ่ากว่า 1.5 เท่าของแรงดนัการใช้
งาน หรืออยา่งนอ้ย 16 BAR 

3) ใบพดัและแกนเพลาทาํจากสเตนเลสสตีล มีการปรับ DYNAMICALLY BALANCED จาก
โรงงานผูผ้ลิต 

4) ชุด shaft seal เป็นแบบแมคคานิคอลชนิด Cartridge Seal ท่ีทาํจากเซรามิค, ทงัสเตนคาร์ไบด ์
หรือซิลิกอนคาร์ไบด ์

3. มอเตอร์ 

- เป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัแบบกรงกระรอกความเร็วรอบไม่เกิน 3,000 รอบต่อนาทีใช้
ไฟฟ้าชนิด 3 เฟส 380 โวลต ์ 50 ไซเก้ิล ต่อตรงกบัเพลาของป๊ัมนํ้าโดยใชชุ้ดคปัปล้ิงแบบ 
SPLIT COUPLING TYPE 

4. ตู้ควบคุม (CONTROL PANEL) 

1.  ประกอบดว้ย ชุดRELAYS, TERMINAL BLOCKS และชุดปรับเปล่ียนความถ่ีเพื่อ
ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ (FREQUENCY CONVERTERS) และชุดรับส่งขอ้มูลและเช่ือมต่อ
อุปกรณ์ต่างๆ เขา้ดว้ยกนั พร้อมทั้งมีชุดรับคาํสัง่และควบคุมเพ่ือประมวลผลเคร่ืองสูบนํ้า 
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(MICROPROCESSOR) ติดตั้งท่ีหนา้ตูค้วบคุม ใหส้ะดวกในการใชง้าน และสามารถแสดงผล
และ ปรับเปล่ียน ตั้งค่าต่าง ๆ ทางหนา้ปัทมท่ี์อยูห่นา้ตูไ้ด ้ 

2.  ชุดตวัรับคาํสัง่ควบคุมและประมวลผล (MICROPROCESSOR) ออกแบบมาใหใ้ช้
งานไดดี้กบัระบบเคร่ืองสูบนํ้า ซ่ึงสามารถรับคาํสัง่และเปล่ียนแปลงการทาํงานพร้อม
ประมวลผลและ แสดงขอ้มูลสภาวะการทาํงานของระบบและความเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน  มี
จอแสดงผลแบบ VGA ขนาด240 x 320 ตวัอกัษรหรือมากกวา่ และสามารถแสดงผลการทาํงาน
ไดห้ลายลกัษณะเช่น  

- แสดงจาํนวนชัว่โมงการทาํงานของมอเตอร์แต่ละตวั 
- แสดงตาํแหน่งของป๊ัมนํ้า หรือมอเตอร์ท่ีเสีย พร้อมสาเหตุท่ีเกิดข้ึน 
- แสดงค่าขอ้มูลท่ีตั้ง หรือโปรแกรมไวใ้นระบบทั้งหมด 
- แสดงค่าแรงดนัในระบบขณะทาํงานเม่ือเปรียบเทียบกบัค่าท่ีตอ้งการได ้

3.ชุดควบคุมมีความสามารถในการ 

- สามารถตั้งค่าแรงดนัคงท่ีได ้10 ค่าอิสระ (Clock Program) โดยกาํหนดวนั เวลาได ้

- สามารถติดตั้งเซ็นเซอร์สาํรองในกรณีท่ีเซ็นเซอร์หลกัเสียหายได ้

-สามารถปรับตั้ง การชดเชยค่าความสูญเสียแรงดนั (Proportional pressure) ของระบบ
ได ้

- มีโหมดการทาํงานแบบ Stop Function โดยส่ังให้ป๊ัมหยดุการทาํงาน ในขณะท่ีมีการ
ใชน้ํ้ าในปริมาณนอ้ย (Low flow cut-off) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและประหยดัพลงังาน
ในช่วงการใชน้ํ้ านอ้ย ๆ 

-สามารถสั่ งให้ ป๊ัมสลับ เป ล่ียนการทํางานอัตโนมัติโดยเป ล่ียนตําแหน่งของ                 
ป๊ัมตวัท่ีสตาร์ททุกคร้ัง และสามารถกาํหนดระดบัความสาํคญั (priority) ของเคร่ืองสูบ
นํ้าแต่ละตวัไดร้วมทั้งสามารถกาํหนด Standby pump ได ้

- สามารถตดัการทาํงานในกรณีท่ีแรงดนัของระบบสูงกวา่ค่าท่ีตั้งไว ้
-สามารถสัง่ใหป๊ั้มทาํงานไดใ้นกรณีท่ีชุดควบคุมอิเลคโทรนิคส์เกิดความเสียหายได้
โดยสามารถส่ือสารกบัระบบควบคุมกลาง (Building Management System-BMS) ได้
โดยใชอุ้ปกรณ์เสริม 

ผลิตภณัฑ ์Worthington – USA , Patterson – USA , Grundfos – Denmark  หรือเทียบเท่า 
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5. ถงัอัดอากาศ ( Diaphragm Pressure Tank) 

 ถงัอดัอากาศตอ้งเป็นชนิด Diaphragm มีแผน่ยางกั้นระหวา่งอากาศกบันํ้า และสามารถทน
แรงดนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 10 บาร์ ขนาด 200 ลิตร 

 

6.อุปกรณ์และการตดิตั้ง 

ป๊ัมนํ้า ชุดควบคุมและอุปกรณ์ประกอบรวมทั้งท่อทางส่งรวม ท่อทางดูดรวม จะตอ้งประกอบ
เป็นชุดสาํเร็จอยูบ่นแท่นเหลก็เดียวกนัจากโรงงานผูผ้ลิต    

2.8 เคร่ืองควบคุมการทํางานของเคร่ืองสูบนํา้เพิม่ความดันนํา้ประปา การควบคุมระดบันํา้สําหรับ
ถังเก็บนํา้ใต้ดนิ และถงัเก็บนํา้บนช้ันดาดฟ้า 

2.8.1 ถังเก็บนํา้ใต้ดนิ  

ถงัเกบ็นํ้าใตดิ้นเป็นถงัคอนกรีตเสริมเหลก็ จะรับนํ้าประปาจากท่อเมนของการประปานคร
หลวง การเติมนํ้าจะควบคุมโดย Float valve แบบ full opening pilot operated พร้อมทั้ง ติดตั้ง level 
switch 4 ระดบัสาํหรับควบคุมการทาํงานของเคร่ืองสูบนํ้าข้ึนถงัสูง CWP-01 ถึง CWP-02 ประกอบดว้ย
สญัญาณตดัไฟเขา้ สญัญาณเตือนนํ้าหมด สญัญาณต่อไฟเม่ือระดบันํ้าสูงข้ึนมาและสญัญาณเตือนเม่ือ
ระดบันํ้ าในถงัสูงกวา่ระดบันํ้าสูงสุด 

ใหติ้ดตั้ง Alarm level switch และเสียงสญัญาณเตือนเม่ือระดบันํ้าในถงัสูงกวา่ระดบันํ้ าสูงสุด  
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บทที ่ 3  

ระบบระบายนํ้าเสียและนํา้ฝน  

 

3.1    ขอบเขตของงาน  

3.1.1 งานระบบระบายนํ้ าเสีย ประกอบด้วย ท่อระบายนํ้ าโสโครก ท่อระบายนํ้ าท้ิงจาก
หอ้งนํ้ า, Pantry, ครัว ท่ออากาศโดยต่อท่อรับนํ้ าจากจุดต่าง ๆ ส่งไปเขา้บ่อบาํบดันํ้ าเสีย
ตามแบบแปลน  

3.1.2    งานระบบระบายนํ้ าฝน ประกอบดว้ย ท่อ และอุปกรณ์ท่ีรับนํ้ าฝนจากอาคาร ระบายลง
ท่อในแนวนอนและแนวด่ิงลงบ่อพกันํ้ าฝน เพื่อระบายลงทางระบายนํ้ าสาธารณะ 
รวมทั้งการระบายนํ้าฝนท่ีทางเทา้รอบอาคาร นอกจากน้ียงัรวมถึงการขดุดิน การถมดิน 
การกลบ การปรับแต่งผิวเดิม เช่น คอนกรีต ให้กลบัอยูใ่นสภาพดีไม่นอ้ยกว่าเดิม เป็น
ตน้  

3.1.3 จุดต่อระหว่างท่อในแนวด่ิงลงมายงัท่อในแนวราบท่ีพื้นดิน เพื่อลงท่อระบายนํ้ าให้ใช้
ขอ้ต่อยางยาว 0.5 เมตรต่อทุกจุด  

3.2 ชนิดของท่อ  

3.2.1 ท่อระบายนํ้ าโสโครก (Soil pipe) และท่อนํ้ าเสีย (Waste pipe) จากส่วนหอ้งนํ้า ใหใ้ช้
ท่อ PVC ชั้น 8.5 ตามมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม มอก. 17-2523 

3.2.2 ท่ออากาศท่ีอยูภ่ายในอาคารใชท่้อ PVC ชั้น 8.5 ตามมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์สาหกรรม 
มอก. 17-2523 สาํหรับท่อท่ีอยูภ่ายนอกอาคาร และถูกแสงแดด เช่น ท่ออากาศท่ีทะลุ
ข้ึนหลงัคาใหใ้ชท่้อเหลก็หล่อ hub and spigot type, class extra heavy ตามมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม มอก. 533-2527 

3.2.3 ท่อระบายนํ้ าฝนนอกอาคารใช้ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กต่อแบบล้ินรางคุณภาพได้
มาตรฐานของผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม  มอก . 128-2528 ประเภทปาก ล้ินราง 
ชั้น 3หรือ รางคอนกรีตเสริมเหลก็ตามท่ีกาํหนดในแบบ  
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3.2.4    ท่อระบายนํ้ าฝนภายในอาคารให้ใช้ท่อ  PVC ชั้ น  8.5 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุสาหกรรม มอก. 17-2523 

3.2.5    ท่อระบายนํ้ าท้ิงจากเคร่ืองสูบนํ้ าท้ิงให้ใชท่้อเหล็กหล่อ Cast iron flanged type, class 
extra heavy. ตามมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม มอก. 533-2527 

 
3.3    การต่อท่อ และอุปกรณ์ประกอบ  

3.3.1     ท่อระบายนํ้าในแนวระดบั จะตอ้งวางโดยมีความลาดเอียงไม่นอ้ยกวา่ 1:25 สาํหรับท่อ
ท่ีมีขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลางไม่เกิน 3 น้ิว และมีความลาดเอียงไม่นอ้ยกวา่ 1:50   สาํหรับ
ท่อท่ีมีขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางใหญ่กวา่ 3 น้ิว ในกรณีท่ีไม่อาจปฏิบติัดงักล่าวได ้ใหท้าํ 
Shop Drawing ส่งตรวจเพ่ืออนุมติัก่อนการก่อสร้าง แต่จะตอ้งมีความลาดเอียงไม่นอ้ย
กวา่ 1:100 ในทุกกรณี    

3.3.2 ท่อหรือรางระบายนํ้ าฝนภายนอกอาคาร ขนาด ชนิด และความลาดเอียงของท่อหรือ              
รางระบายนํ้าใหดู้ในแบบแปลน     

3.3.3    การต่อท่อ  

-    การต่อแบบใชเ้กลียว เกลียวของท่อ (เกลียวนอก) และเกลียวของขอ้ต่อ (เกลียวใน) 
จะต้องได้มาตรฐานของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.26-2516 หรือมาตรฐาน 
ASTM BS หรือ JIS แลว้แต่กรณี และจะตอ้งหมุนเกลียวเขา้ไปในขอ้ต่ออยา่งนอ้ย 
5 เกลียว การพนัเกลียวให้ใชเ้ทปสาํหรับการน้ีโดยเฉพาะ ห้ามใชเ้ชือกใยปอหรือ
วสัดุอ่ืนในการพนัหากประสงค์จะใช้วสัดุเช่ือมหรือนํ้ ายาประสาน เช่น นํ้ ายา 
Pipelink ใหท้าวสัดุตวัเช่ือมหรือนํ้ายาประสานไดเ้ฉพาะเกลียวนอกเท่านั้น  

-    การต่อท่อ PVC ใหท้าํตามคาํแนะนาํของบริษทัผูผ้ลิต  
-    การต่อท่อเหลก็หล่อ ให้อุดดา้นในสุดดว้ยเชือกแอสเบสตอสแลว้อุดต่อดว้ยตะกัว่

จนแน่นสนิท   
- การต่อท่ออากาศจะตอ้งมีความลาดเอียง 1:100 โดยลาดข้ึนจากสุขภณัฑย์งัท่อเมน

อากาศหา้มต่อลดระดบัท่ีทาํใหน้ํ้ าขงัในท่อเดด็ขาด  

3.3.4 ท่อส้วม ท่อปัสสาวะ ท่อระบายนํ้ าท้ิงท่ีจะตอ้งเปล่ียนทิศทาง หรือการต่อท่อบรรจบ
แนวนอนกบัแนวตั้งให้ต่อท่อดว้ยขอ้ต่อตวั "วาย" หรือขอ้โคง้รัศมี ห้ามใชข้อ้งอฉาก
โดยเดด็ขาด  
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3.3.5 รอยต่อท่ีหลงัคาหรือท่ีโดยรอบท่อระบายอากาศ จะตอ้งทาํให้ไม่มีการร่ัวซึมไดโ้ดยใช้
แผ่นเหล็กอาบสังกะสี หรือส่ิงอ่ืนท่ีผูว้่าจา้งอนุญาตกันไว  ้และสําหรับรอยต่อตรง
กาํแพงภายนอกกต็อ้งปฏิบติัเช่นเดียวกนั  

3.3.6 ฝาช่องสาํหรับทาํความสะอาดท่อท่ีพื้นทาํดว้ยสแตนเลส ในกรณีท่ีอยูใ่ตฝ้้ามีท่ีปิดเปิด 
ในกรณีท่ีระยะห่างระหวา่งช่องทาํความสะอาดท่ออยา่งนอ้ยท่ีสุดตอ้งติดตั้งท่ี  

ก.  ส่วนทา้ยนํ้าของท่อเม่ือท่อมีการเปล่ียนทิศทางเป็นมุมใหญ่กวา่ 45 องศา  
ข.  ทุก ๆ ระยะไม่เกิน 15 เมตร สาํหรับท่อขนาด  4 น้ิว ลงมา  
ค.  ทุก ๆ ระยะไม่เกิน 30 เมตร สาํหรับท่อท่ีมีขนาดใหญ่กว่า   4 น้ิว  
ง.  ท่ีโคนของท่อระบายในแนวด่ิง  

3.3.7  ขนาดของช่องทาํความสะอาดท่อ  

ก.  ท่อขนาดไม่เกิน  4 น้ิว ใหใ้ชข้นาดเดียวกบัท่อ หรือใหญ่กวา่  
ข.  ท่อขนาดใหญ่กวา่  4 น้ิว ใหใ้ชข้นาดไม่เลก็กวา่  4 น้ิว  

3.3.8    ช่องระบายนํ้า  
ช่องระบายนํ้ าจะตอ้งทาํดว้ยโลหะชั้นดี แข็งแรง และเหนียว การหล่อจะตอ้งไดเ้น้ือ
โละท่ีดี ไม่มีรูพรุนหรือแข็งเป็นจุดแตกร้าว หรือขอ้บกพร่องอ่ืนใด จะตอ้งเกลาให้
เรียบ เหล็กหล่อจะตอ้งไม่เป็นชนิดท่ีนาํมาตกแต่งรูพรุน เพื่อทาํให้อยูใ่นลกัษณะดีข้ึน 
ความหนาของเหล็กหล่อตอ้งไม่น้อยกว่า 6 มม. ขนาดของท่อระบายนํ้ าให้เป็นไป
ตามท่ีระบุไวใ้นแบบ Flashing ของท่อท่ีทะลุข้ึนไปบนหลงัคา ตอ้งทาํดว้ยแผ่นเหล็ก
อาบสังกะสี และจะตอ้งรัดหรือเช่ือมเขา้กบัตวัท่อระบายนํ้า เพ่ือท่ีจะกนันํ้าซึมหรือร่ัว  

-    ตะแกรงระบายนํ้ าพื้น (Floor Drain)  

  ตะแกรงระบายนํ้ าพื้นจะตอ้งเป็นเหล็กหล่อทั้งตวัโดยท่ีตะแกรงส่วนบนเป็นทอง   
เหลืองหล่อชุบโครเม่ียมขดัมนัซ่ึงจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากสถาปนิกก่อนติดตั้ง
เป็นชนิด Double Flange and Weep-Holes, ตะกร้าท่ีเกบ็ผงถอดไดแ้ละตะแกรงกนั
เอียงเม่ือใชติ้ดตั้งกบัพื้นกนันํ้าซึมจะตอ้งใช ้Flashing clamp  

-    ตะแกรงระบายนํ้ าพื้นจากฝักบวั  

 ตะแกรงระบายนํ้ าพื้นจากฝักบวั จะตอ้งเป็นแบบกลมมีตะกร้าท่ีเก็บผงถอดได้
พร้อมทั้ง Flashing Ring และฝาตะแกรงมีรูแบบทองเหลือง หรือ ชุบโครเม่ียมขดั
มนัปรับได ้ 
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-    ตะแกรงระบายนํ้ าฝน  

      ตะแกรงระบายนํ้ าฝนจะตอ้งเป็นเหล็กหล่อพร้อมด้วย Locking Beehive Clamp 
สาํหรับ Flashing เป็นช้ินเดียวกบัท่ีกนักรวด  

-    ช่องทาํความสะอาด และตะแกรงระบายนํ้า  

      ช่องทาํความสะอาดและตะแกรงระบายนํ้ าทั้งหมดจะตอ้งทาํเคร่ืองหมายเพ่ือให้
สงัเกตุไดช้ดัเจน ส่วนบนจะตอ้งเป็นทองเหลืองหล่อชุบโครเม่ียม  

  
3.3.9    แทรป  

 แทรปตอ้งทาํดว้ยทองเหลืองหล่อ  เหล็กหล่อ และ/หรือ เหล็กหล่ออาบสังกะสีหรือ 
PVC หรือ PP (ดูรายการสถาปนิกประกอบดว้ย) ทาํเป็นช้ินเดียวกนัตลอด และตอ้งมี
ซีลไม่น้อยกว่า 6 ซม . ต้องทําด้วยวัสดุ  และหุ้มด้วยวัสดุ  และ /หรือ  กรรมวิ ธี 
เช่นเดียวกบัท่อท่ีต่อเขา้กบัมนั ทั้งน้ีนอกจากแทรปขนาด 5 ซม. I.P.S. หรือเล็กกว่าซ่ึง
ไม่ฝังดิน จะตอ้งเป็นทองเหลืองเท่านั้ น แทรปสําหรับสุขภัณฑ์ทั้ งหมดตอ้งทาํด้วย
ทองเหลืองหล่อเป็นช้ินเดียวแบบตวั "P" พร้อมช่องทาํความสะอาด และจุกอุดท่ีมี
ประเกน็ซ่ึงทาํมาจากท่อเหลก็  

3.3.10  เคร่ืองสุขภณัฑ ์ 

-    ขอบเขตของงานรวมถึงการจดัหาแรงงาน  เคร่ืองมืออุปกรณ์  และเคร่ืองใชต่้างๆ  
ท่ี จาํเป็นในการติดตั้งเคร่ืองสุขภณัฑ์ทั้งหมดท่ีแสดงไวใ้นแบบแปลน และตามท่ี
ระบุไวใ้นท่ีน้ีโดยทัว่ไปรวมถึงสุขภณัฑ์ เคร่ืองตกแต่ง แทรป ท่ีรองรับแทรป ท่ี
แขวนหรือรองรับเคร่ืองสุขภณัฑ ์ 

-   วสัดุ สุขภณัฑ์ ท่อ และอุปกรณ์อ่ืนท่ีเดินสายโชวใ์ห้เห็นให้เป็นไปตามชนิด และ   
รายการท่ีระบุไวแ้บบแปลนสถาปัตยกรรม เวน้แต่จะไดร้ะบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน  

- ในระหว่างท่ีดาํเนินการติดตั้งยงัไม่แลว้เสร็จ เคร่ืองสุขภณัฑท่ี์ติดตั้งแลว้จะตอ้งมี
แคร่ไมค้ลุมไว ้และใชจ้ารบีเคลือบส่วนท่ีเป็นสแตนเลส และ/หรือชุบโครเม่ียม  

 - เม่ืองานเสร็จเรียบร้อยแลว้ และก่อนส่งมอบงานให้แก่เจา้ของงาน ผูรั้บจา้งจะตอ้ง
ทาํความสะอาดเคร่ืองสุขภณัฑ์ทุกช้ินท่ีเก่ียวขอ้ง แกะป้ายต่างๆ และเช็ดถูส่วนท่ี
เป็นสแตนเลส และ/หรือชุบโครเม่ียมดว้ยผา้สะอาดจนเป็นเงางาม  
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 -   ก๊อกนํ้าต่าง ๆ stopcocks วาลว์จะตอ้งไดรั้บการตรวจตรา และปรับตามความจาํเป็น
เพื่อใหง้านเหมาะสมกบัสุขภณัฑต่์าง ๆ และโดยไม่เสียนํ้ามากเกินไปโดยใช่เหตุ  

 - ท่ีรองรับเคร่ืองสุขภณัฑ์ทุกชนิด จะตอ้งมีท่ีรองรับท่ีเหมาะสม และไดรั้บความ
เห็นชอบ ท่ีรองรับเหล่าน้ีจะตอ้งยดึติดกบักาํแพงดว้ยโบลต์ และน๊อตตาม  รายการ
ของสถาปนิก ทา้วแขน ท่ีแขวน แผ่นรองรับ และอ่ืน ๆ จะตอ้งทาสีชั้นแรกดว้ย
ตะกัว่ผสมนํ้ามนั  

 -   การติดตั้งเคร่ืองสุขภณัฑ ์เคร่ืองสุขภณัฑทุ์กชนิดจะตอ้งไดรั้บการติดตั้งพร้อมดว้ย
ส่วนประกอบ  การต่อท่อตอ้งกระทาํให้เรียบร้อย  และประณีต และเป็นไปใน
ลกัษณะเดียวกนัให้ทดลองติดตั้งเคร่ืองสุขภณัฑ์ดูก่อนเพ่ือให้ไดร้ะยะท่ีแม่นยาํ
ตามขอ้แนะนาํของบริษทัผูผ้ลิต การเจาะกาํแพงเพื่อฝังท่อต่าง ๆ จะตอ้งกระทาํให้
ไดศู้นยก์ลางท่ีถูกตอ้ง ห้ามใชข้อ้ต่ออ่อนต่อท่อในกรณีท่ีติดตั้งระยะท่อผิดพลาด
โดยเดด็ขาด  

  
3.4    บ่อพกัสําหรับท่อระบายนํา้ฝน (manhole)  

สร้างดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดตามท่ีแสดงในแบบ  จะตอ้งทาํการก่อสร้างบ่อพกั
ตามตาํแหน่งท่ีระบุไวใ้นแบบ และตรงจุดท่ีมีการเปล่ียนแปลงทิศทางหรือบรรจบของท่อ  

3.5 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ 

3.5.1 เคร่ืองสูบนํา้ทิง้ในบ่อสูบนํา้ทิง้ 
1.  เคร่ืองสูบนํา้ 
เป็นเคร่ืองสูบนํ้ าเสียชนิดจุ่มใตน้ํ้ า (Submersible Pump) ขบัดว้ยมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดแช่นํ้ าได้

ตลอดเวลา ส่วนของมอเตอร์จะตอ้งประกอบเป็นหน่วยเดียวกนักบัตวัเคร่ืองสูบนํ้ า โดยเคร่ืองสูบนํ้ า
จะตอ้งติดตั้งไดท้ั้งแบบใชอุ้ปกรณ์พิเศษเพื่อติดตั้งหรือยกเคร่ืองสูบนํ้ าข้ึนจากบ่อโดยไม่ตอ้งถอด หรือ
ประกอบท่อส่งนํ้ า (Auto Coupling) และแบบอิสระลาํพงั (Free Standing) โดยใช้ขาตั้ ง (Base Stand) 
บริษทัผูผ้ลิตเคร่ืองสูบนํ้าตอ้งมีมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 รับรอง 

เคร่ืองสูบนํ้ าจะตอ้งสามารถทาํงานต่อเน่ืองได้แมร้ะดับนํ้ าจะลดตํ่ากว่าตวัมอเตอร์ โดยไม่
ก่อใหเ้กิดความเสียหายกบัมอเตอร์ของเคร่ืองสูบนํ้า 
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ในกรณีตอ้งต่อกบัใชอุ้ปกรณ์พิเศษเพ่ือติดตั้งหรือยกเคร่ืองสูบนํ้ าข้ึนจากบ่อโดยไม่ตอ้งถอด
หรือประกอบท่อส่งนํ้ า  หน้าสัมผสัของหน้าแปลนต้องมีวงแหวนยาง(Smart Seal) เพื่อป้องกันนํ้ า
ร่ัวไหล 

2.  วสัดุโครงสร้างของเคร่ืองสูบนํา้ 
- ตวัเรือนของเคร่ืองสูบนํ้ า (Pump Housing) ทาํดว้ยเหลก็หล่อมาตรฐาน DIN เกรดไม่นอ้ยกว่า 
GG20 หรือเทียบเท่า ตวัเรือนเคร่ืองสูบตอ้งสามารถถอดแยกจากมอเตอร์ได้โดยง่ายโดยใช ้
Clamp เพ่ือสะดวกต่อการตรวจเช็คใบพดัเคร่ืองสูบ 
- ตวัเรือนของชุด Stator (Stator Housing) ทาํดว้ยอลูมิเนียมหล่อมาตรฐานEN AB-AISI10mg 
หรือเทียบเท่า 
- ใบพดั (Impeller) เป็นชนิด Multi-vane vortex หรือ Single Channel ทาํด้วย เหล็กหล่อตาม
มาตรฐาน DIN เกรดไม่น้อยกว่า GG20 หรือเทียบเท่า โดยอนุภาคของแข็งกลมขนาด 65 
มิลลิเมตร (mm.) จะตอ้งสามารถไหลผ่านใบพดัได ้ใบพดัตอ้งมีการสมดุลทั้งทางสถิตยแ์ละ
จลน์ (Statically & Dynamically Balanced)และติดตั้งพร้อม Wear ring ซ่ึงทาํจากสแตนเลส 
-  เพลา (Shaft) ตอ้งทาํดว้ยเหล็กกลา้ไร้สนิม (Stainless Steel) ตามมาตรฐาน ASTM เกรดไม่
นอ้ยกวา่ AISI304 หรือเทียบเท่า 
- ชุดซีลคอเพลา (Shaft Seal) จะตอ้งเป็นแบบแมคคานิคอลซีลชนิด Double Mechanical Seal 
โดยประกอบเป็นชุดเดียวกนัแบบ Cartridge Seal ซ่ึงสามารถถอดเปล่ียนไดโ้ดยง่าย วสัดุซีลทาํ
จาก Sic/Sic หรือ Sic/Carbon หรือ Carbon/Chrome Steel และหล่อล่ืนด้วยนํ้ ามันภายใน Oil 
Chamber 
- สกรูท่ีใชป้ระกอบตอ้งทาํจากเหลก็กลา้ไร้สนิม (Stainless Steel) 

 
3.  สมรรถนะของเคร่ืองสูบนํา้ 
- ตอ้งสามารถสูบนํ้าไดด้ว้ยอตัราการไหล  และแรงดนันํ้าตามท่ีระบุในตารางวสัดุอุปกรณ์ 

 
4.  มอเตอร์ไฟฟ้า 
-  ตัวเรือนมอเตอร์ทําจากอลูมิเนียมหล่อ โรเตอร์ของมอเตอร์มีการสมดุล (Dynamically 
Balanced) และมีเส้ือมอเตอร์ (Motor jacket) ซ่ึงทาํจากสแตนเลส พร้อมแบร่ิงเป็นชนิดไม่ตอ้ง
เติมจารบีและมีฝา (Permanently grease -lubricated and sealed) 
-  มอเตอร์ตอ้งสามารถจุ่มในนํ้ าไดลึ้ก 20 เมตร โดยไม่เสียหาย และมีระดบัการป้องกนัมอเตอร์ 
(Degree of Protection – IP)  เป็นคลาส  IP 68 ตามมาตรฐาน IEC 
-  มอเตอร์ตอ้งมีค่าฉนวนขดลวดเป็นคลาส F (Insulation Class F) สามารถทาํงานต่อเน่ืองท่ี 
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อุณหภูมิขดลวดสูงถึง 155 องศาเซลเซียส (0C) และสามารถทาํงานสูบนํ้ า ณ.อุณหภูมิของเหลว
ท่ี 40 oC ไดต่้อเน่ือง โดยไม่เกิดความเสียหาย 
-  มอเตอร์ตอ้งสามารถระบายความร้อนผ่านลงมายงัของเหลวในเรือนเคร่ืองสูบนํ้ าไดโ้ดยไม่
ตอ้งอาศยัของเหลวภายนอกเป็นตวัระบายความร้อนท่ีผิวมอเตอร์ ทาํให้เคร่ืองสูบนํ้ าสามารถ
ทาํงานต่อเน่ืองไดแ้มอ้ยูใ่นสภาวะท่ีระดบัของเหลวอยูต่ ํ่ากวา่ตวัมอเตอร์ 
-  ตอ้งมีอุปกรณ์ป้องกนัมอเตอร์ไหม ้(Thermal Switches) ติดตั้งมาพร้อมกบัมอเตอร์ โดยจะตดั
การทาํงานของเคร่ืองสูบนํ้าเม่ือความร้องสูงถึง 150 องศาเซลเซียส (0C) 
-  ความเร็วรอบแรงดนัไฟฟ้า  และกาํลงัของมอเตอร์ใชต้ามท่ีระบุในตารางวสัดุอุปกรณ์ 

3.5.2 สวทิซ์ลูกลอยปรอท (Float Mercury Switch)  

- ติดตั้งในบ่อสูบนํ้าท้ิง และบ่อสูบนํ้าเสีย 
- แบบ Float Shock - Proof Mercury Switch  
- สามารถใชไ้ดส้าํหรับ Specific Gravity 0.65 - 1.50  
- สายเคเบ้ิลหุม้ดว้ย PVC - Compound 3 x 0.75 Sq.mm., 42 Strand  
- Casing ทาํดว้ย Polypropylene  

3.5.3 ประตูนํา้แบบ Gate Valve  

ประตูนํ้ าแบบ   Gate  valve  ติดตั้ งในบ่อสูบนํ้ าเสียและบ่อสูบนํ้ าท้ิง  สามารถทน
แรงดนัขณะใชง้านไดไ้ม่ตํ่ากวา่ 125 psi วสัดุประกอบดว้ย             

Body : Cast Iron  
Wedge : Cast Iron  
Stem : Brass 
Seat Ring : Cast Iron  

3.5.4 ประตูกันนํา้ไหลย้อนกลับ (Check Valve)  

- ติดตั้งดา้นท่อส่งนํ้าเสียของเคร่ืองสูบนํ้าท้ิง 
- แบบ hoizontal swing check valve  
- สามารถรับความดนัในสภาพทาํงานไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 125 psi  
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-  check valve มีลกัษณะเฉพาะดงัต่อไปน้ี  
Body material : Cast iron  
Disc : Cast iron  
Seat ring : Cast bronze  
Body Gasket : Non asbestos fibres  

3.5.5 ข้อยืดหดตวัได้ (flexible connector ) 

- ติดตั้งบนท่อสูบนํ้าท้ิงระหวา่งภายใน-ภายนอกอาคาร แมมี้ไดแ้สดงเอาไวใ้นแบบ
กต็าม  โดยใชข้นาดเท่าขนาดของท่อ 

- แบบ twin-sphere rubber connectors 
- สามารถรับความดนัไม่นอ้ยกว่า 20 kg/cm2 
- สามารถรับ Negative pressure ได ้500 mm. Hg. 
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บทท่ี  4 
ระบบบําบัดนํา้เสีย 

 

4.1 ขอบเขตของงาน  

ผูรั้บจา้งจะต้องจดัหาเคร่ืองจักรกลและอุปกรณ์ ติดตั้ ง ทดสอบ และใบรับประกัน รวมถึง
ส่วนประกอบท่ีเก่ียวขอ้ง  ซ่ึงจาํเป็นในการดาํเนินงาน  การบาํรุงรักษา  ตามท่ีระบุไวใ้นแบบแปลน และ/
หรือรายการละเอียดประกอบแบบ  

4.2 ชนิดของท่อ  

4.2.1 ท่อเหล็กหล่อให้ใช้ตามมาตรฐานของ ISO recommendation R13 class extra heavy 
(มอก. 533-2530) ใชสู้บนํ้าเสียและท่อเขา้เคร่ืองสูบตะกอนท้ิง หรือถูกแสงแดด การต่อ
ท่อใชแ้บบหนา้จาน   

4.2.2 ท่อพีวีซี ให้ใช้ตามมาตรฐานของมอก. 17-2532  ชั้น  8.5  ใช้สําหรับท่อส่งนํ้ าเสีย
ระหวา่งบ่อ, ท่อดูดตะกอนและท่อระบายอากาศ  การต่อท่อใหใ้ชต่้อแบบหนา้จานหรือ
ขอ้ต่อสวมหรือตามท่ีกาํหนดไวใ้นแบบแปลน 

4.3 เคร่ืองจักรและอุปกรณ์  

4.3.1 เคร่ืองสูบนํ้า ( Pumps: EQP-01-02)   มีจาํนวน 2 เคร่ือง สามารถสูบนํ้ าไดอ้ย่างน้อย 
140 ลิตรต่อนาที ท่ีแรงดนันํ้ า 4 เมตร มีขนาดมอเตอร์ไม่ตํ่ากว่า 0.25 KW และทาํงานท่ี
ไม่เกิน 3,000 รอบต่อนาที มีสวิทชค์วบคุมอยูใ่นตูค้วบคุมระบบบาํบดันํ้ าเสีย  

4.3.2 เค ร่ืองเติมอากาศใต้นํ้า (Submersible Aerators: AR)  มีจ ํานวน  1 เคร่ือง มีขนาด
มอเตอร์ไม่ตํ่ากว่า 2.2 KW ทาํงานท่ีไม่เกิน 1500 รอบต่อนาที และสามารถสูบจ่าย
อากาศไดไ้ม่ตํ่ากว่า 45.00 ลบ.ม. ต่อชัว่โมง ท่ีความลึกนํ้ า 3 เมตร ติดตั้งอยู่ในถงัเติม
อากาศ มีสวิทชค์วบคุมอยูใ่นตูค้วบคุมระบบบาํบดันํ้าเสีย 
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4.3.3 เคร่ืองสูบตะกอนเวียนกลับ (Pumps: SP)  มีจาํนวน 1 เคร่ือง สามารถสูบนํ้ าไดอ้ย่าง
น้อย 140 ลิตรต่อนาที ท่ีแรงดันนํ้ า 4 เมตร มีขนาดมอเตอร์ไม่ตํ่ากว่า 0.25 KW และ
ทาํงานท่ีไม่เกิน 3,000 รอบต่อนาที มีสวิทชค์วบคุมอยูใ่นตูค้วบคุมระบบบาํบดันํ้าเสีย 

4.3.4 เคร่ืองสูบนํ้าเสียไปยงับ่อพกั (Pumps: EFP)  มีจาํนวน 2 เคร่ือง สามารถสูบนํ้ าไดอ้ยา่ง
น้อย 140 ลิตรต่อนาที ท่ีแรงดันนํ้ า 7 เมตร มีขนาดมอเตอร์ไม่ตํ่ากว่า 0.25 KW และ
ทาํงานท่ีไม่เกิน 3,000 รอบต่อนาที มีสวิทชค์วบคุมอยูใ่นตูค้วบคุมระบบบาํบดันํ้าเสีย 
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บทท่ี 5    
ระบบป้องกันอัคคภียั 

 

5.1 ขอบเขตของงานระบบป้องกันอัคคภีัย 

ขอบเขตของงานระบบป้องกนัอคัคีภยั  มีดงัน้ี 

5.1.1 งานจัดหา  ติดตั้ ง และทดสอบ ระบบดับเพลิงแบบสายฉีด (Stand Pipe and Hose 
System) และ ระบบโปรยนํ้าฝอยอตัโนมติั (Automatic Sprinkler) ประกอบดว้ย 

- งานจดัหา  ติดตั้ง และทดสอบ เคร่ืองสูบนํ้ าดบัเพลิงแบบขบัเคล่ือนดว้ยเคร่ืองยนต์
ดีเซล (Diesel Fire Pump) และ เคร่ืองสูบนํ้ าดับเพลิงช่วย (Jockey Pump)  พร้อม
ระบบท่อดูด ท่อจ่าย วาลว์  และวสัดุอุปกรณ์ต่างในหอ้งเคร่ืองดบัเพลิง 

- งานระบบท่อจ่าย และวาลว์ในระบบดบัเพลิงทั้งหมด 

- งานจดัหา  ติดตั้ง และทดสอบ ตูด้บัเพลิง (Fire Hose Cabinet, FHC) พร้อมอุปกรณ์
ในตูท้ั้งหมด  รวมทั้งตูเ้กบ็สายฉีดดบัเพลิง  ตามตาํแหน่งท่ีแสดงในแบบแปลน 

- งานจัดหา  ติดตั้ ง และทดสอบ หัวกระจายนํ้ าดับเพลิง (Sprinkler)  ทั้ งหมดตาม
ตาํแหน่งท่ีแสดงในแบบแปลน  บริเวณท่ีติดเฉพาะใตฝ้้า และบริเวณท่ีตอ้งติดทั้งใต้
ฝ้าและในฝ้า  

- งานจดัหา  ติดตั้ ง และทดสอบ หัวรับนํ้ าดบัเพลิง (FDC) และ หัวจ่ายนํ้ าดบัเพลิง 
(Fire Hose) ตามตาํแหน่งท่ีแสดงในแบบแปลน   

- งานจดัหา  ติดตั้ง และทดสอบ Hose Valve ในบริเวณบนัไดหนีไฟ และ โถงลิฟท์
ดบัเพลิงทุกจุด   

5.1.2 งานจดัหา  ติดตั้ง ถงัดบัเพลิงเคมี  ประกอบดว้ย 

- งานจัดหา  ติดตั้ ง ถังดับเพลิงแบบผงเคมีแห้ง (Dry Chemical Fire Extinguisher) 
ตามตาํแหน่งท่ีแสดงในแบบแปลน 

- งานจดัหา  ติดตั้ง ถงัดบัเพลิงแบบคาร์บอนไดออกไซด์ ( CO2 Fire Extinguisher) .
ตามตาํแหน่งท่ีแสดงในแบบแปลน 

5.1.3 งานติดตั้งระบบดบัเพลิงแบบฉีดพ่นก๊าซไนโตรเจนโดยอตัโนมติั  (N2  Automatic Fire 
Extinguishing System)   
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 5.1.4 งานจดัหา ติดตั้ง ระบบป้องกนัไฟลามและควนัลาม (Fire Barrier System)  สาํหรับช่อง
 เปิด  ช่องเจาะ รวมถึงวสัดุท่อท่ีวางผา่นพ้ืน  ผนงั ต่างๆ   

5.2 รายการประกอบแบบระบบป้องกันอัคคภียั 

5.2.1 ท่อและข้อต่อ 

ท่อดบัเพลิงใช้ท่อเหล็กดาํ ชนิด  ERW Seamed Pipe, Schedule 40 ตามมาตรฐาน  ASTM A-53 
Grade A  ท่ีผ่านการรับรองจาก FM และผ่านกระบวนการ Full body normalization ตอ้งทาสีรองพื้นกนั
สนิมชนิด  Zinc Chromate หรือ Red Lead Primer  2 ชั้น ก่อนนาํไปใช้งาน เม่ือติดตั้งเรียบร้อยแลว้ ตอ้ง
ทาสีทบัหน้าประเภท Alkyd Finishing Paint อีกสองชั้น  ท่อดบัเพลิงท่ีฝังใตดิ้นให้เคลือบดว้ย Coal Tar 
Enamel แลว้พนัทบัดว้ยแผน่ Asbestos จากนั้นจึงทาเคลือบดว้ยสารกนันํ้าตามมาตรฐาน AWWA C 203 

การต่อท่อให้ใชว้ิธีกดร่อง ( Roll Groove) ร่วมกบัขอ้ต่อ แบบ coupling ท่ีไดรั้บการรับรองจาก 
UL และ FM  โดยห้ามใชว้ิธีการเจาะท่อเช่ือมเด็ดขาด สาํหรับบริเวณห้องเคร่ืองให้ใชแ้บบหนา้จาน  หรือ
ตามท่ีแสดงในแบบแปลน 

5.2.2 วาล์ว และวสัดุ อุปกรณ์ในระบบป้องกันอัคคภีัย 

5.2.2.1 OS&Y Gate Valve 

OS&Y Gate Valve ต้องได้ตามมาตรฐาน UL&FM  ชนิด Outside Screw and Yoke  
ตอ้งสามารถรับแรงดนัขณะใชง้านไดไ้ม่ต ํ่ากว่า 250 psi.  ทุกชุดติดตั้งพร้อม Supervisory Switch 
ส่งสญัญาณไปยงั Fire Graphic Annunciator  ท่ีหอ้งควบคุม วสัดุประกอบดว้ย 

Body  :  Ductile iron หรือ Cast Iron 

Bonnet :  Ductile iron 

Seat Ring :  Cast bronze 
Wedge :  Duction iron 
Handwheel  :  Cast iron 
 

5.2.2.2 Indicating Butterfly Valve 

Indicating Butterfly Valve    ตอ้งไดต้ามมาตรฐาน UL&FM  ตอ้งสามารถรับแรงดนั
ขณะใช้งานไดไ้ม่ตํ่ากว่า 250 psi.  ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางตั้ งแต่ 200 มม. ข้ึนไปใช้แบบ Hand 
Wheel Gear Operated  ประตูนํ้ าทุกตัวต้องมีโซ่ชุบโครเม่ียม และกุญแจติดเอาไวทุ้กตัว เพ่ือ
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ป้องกันการหมุน เล่น  และต้องติดตั้ งพ ร้อม  Supervisory Switch ส่ งสัญญาณไปยัง  Fire 
Annunciator  ท่ีหอ้งควบคุม  วสัดุประกอบดว้ย 

Body  :  Ductile iron หรือ Cast Iron 
Gear Operator :  Cast iron & steel 
Hand Wheel :  Steel 
Seal  :  Buna-N 
Disc :  Ductile iron 
Stem :  Stainless steel  

5.2.2.3 Swing Check Valve 

ติดตั้งดา้นท่อส่งนํ้ าของ Fire Department Connection  เป็นแบบ Swing Check Valve 
ท่ีสภาพขณะทาํงานสามารถทนความดนัได้ไม่น้อยกว่า 250 psi จะตอ้งได้มาตรฐาน UL/FM  
วสัดุประกอบดว้ย 

Body  :  Cast Iron 
Seat Ring :  Cast Bronze 
Disc Cage :  Cast Iron 
Bonnet  :  Cast Bronze 
Disc :  Buna-N 

5.2.2.4 Silent Check Valve 

ติดตั้ งด้านท่อส่งนํ้ าดบัเพลิงของเคร่ืองสูบนํ้ าดบัเพลิง(DFP) และJockey Pump (JP) 
ตอ้งไดม้าตรฐาน UL/FM และให้ใชแ้บบ spring loaded check valve ตอ้งสามารถรับแรงดนัขณะ
ใช้งานได้ไม่ต ํ่ากว่า 250 psi. ตัวเรือนทาํด้วยเหล็กหล่อ ภายในประกอบด้วย Seat, Disc, และ 
Spring ท่ีทาํดว้ย Stainless Steel 

5.2.2.5 วาลว์สายฉีดนํ้าดบัเพลิง (Hose Valve w/ Quick Coupling) 

ติดตั้งในบริเวณบนัไดหนีไฟ และโถงลิฟทด์บัเพลิง เป็นแบบ Angle Type Adjustable 
Pressure Restricting Valves ตวัเรือนทาํด้วยทองเหลืองต่อกบัท่อด้วยเกลียว Orifice  เป็นแบบ 
Segment Control สามารถปรับและลอ้คเพ่ือปรับแรงดนันํ้ าท่ีออกจากวาล์วให้อยู่ระหว่าง 65 – 
100 ปอนดต่์อตารางน้ิว มีขนาด 2 ½”  และตอ้งผลิตไดต้ามมาตรฐาน UL & FM 
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5.2.2.6 วาลว์ระบายอากาศอตัโนมติั (Automatic Air Vent Valve) 

ติดตั้ งส่วนบนสุดของท่อยืนดบัเพลิง ขนาด ¾ น้ิว แบบ Single Valve, Orifice Size  
ขนาด 3/32 น้ิว สามารถรับความดนัสูงสุดได ้12 บาร์  ตวัเรือนทาํดว้ย Cast Iron และ Float ทาํ
ดว้ย Stainless Steel 

5.2.2.7 Alarm Check Valve และ Water Motor Alarm 

ติดตั้งตรงท่อเมนดา้นจ่ายของเคร่ืองสูบนํ้ าดบัเพลิง และ บริเวณท่อยืนสปริงเกลอร์แต่
ละโซน  สามารถทนแรงดนัไดถึ้ง 250 psi   ตอ้งไดม้าตรฐาน UL/FM   ตวัเรือนทาํดว้ย Grey Cast 
Iron  อุปกรณ์มาตรฐานตอ้งประกอบดว้ย Main Drain Valve, Retard Chamber,  By-pass Check 
Valve   ติดตั้งพร้อม Water Motor Alarm 

5.2.2.8 ประตูนํ้าแบบ Globe (Globe Valve) 

วสัดุทาํดว้ย Bronze ติดตั้งในชุดทดสอบระบบ Sprinkler  ตามชั้นต่างๆ  สามารถทน
ความดนัในสภาพใชง้านไม่นอ้ยกวา่  250 psi  วสัดุประกอบดว้ย 

Body  :  Bronze 
Stem  :  Silicon Bronze 
Hand Wheel :  Aluminium 
Bonnet  :  Bronze 

5.2.2.9  ตูด้บัเพลิง (Fire Hose Cabinet , FHC) 

ตูเ้ก็บอุปกรณ์ติดตั้ งไวใ้นทุกชั้นตามรูปแบบ ภายในตูป้ระกอบดว้ย Fire Hose Reel 
ขนาด 1 น้ิว เป็นแบบ Swinging Recess พร้อมสายวสัดุสังเคราะห์ยาว 100 ft หัวฉีดนํ้ าเป็นแบบ 
Jet Spray/shut off ทาํดว้ย Brass และ Globe Valve ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 1 น้ิว มาตรฐานของ 
UL/FM   Fire Hose Reel ทุกตวัจะตอ้งไดม้าตรฐานของ EN 671-1 นอกจากน้ียงัมีวาลว์ขนาดเส้น
ผ่านศูนยก์ลาง 2 1/2 น้ิว ชนิด Combination Angle Hose and Pressure Restricting Valve With 
Pinlug Coupling และถงัดบัเพลิงแบบ Dry Chemical ขนาด 20 ปอนด ์ ตามมาตรฐาน มอก. 

ตวัตูด้บัเพลิงสามารถประกอบภายในประเทศ ทาํดว้ย เหลก็อบชุบเหนียว หนา 1.6 มม. 
ส่วนท่ีเป็น frame หนา 2.0 มม. ตวัตูท้าสีกนัสนิม และสีแดงอีก 2 ชั้น ติดตั้งกบัผนังหรือฝาผนงั
ขนาดตามท่ีกาํหนดในแบบแปลน โดยให้ผูรั้บจา้งส่ง Shop Drawing และตวัอยา่ง 1 ตู ้มาเพ่ือขอ
อนุมติัก่อนการก่อสร้างและติดตั้ง 
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5.2.2.10  สายฉีดนํ้าดบัเพลิง (Hose Reel) 

เป็ น แบ บ  Swing Recessed Type ป ระกอบ ค รบ ชุ ด ต าม ม าต รฐ าน  EN671-1 
ประกอบดว้ยสายฉีดนํ้ าขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 1 น้ิว ยาว 100 ฟุต ทนความดนัระเบิด (Bursting 
Pressure) ได้ไม่ตํ่ ากว่า 300 ปอนด์ต่อตารางน้ิวและสามารถทนแรงดันใช้งาน  (Working 
Pressure) ไดไ้ม่ตํ่ากวา่ 175 ปอนดต่์อตารางน้ิว 

 

5.2.2.11  ตูเ้กบ็สายฉีดดบัเพลิง 

ตูเ้ก็บสายฉีดดบัเพลิงติดตั้งตามตาํแหน่งท่ีแสดงไวใ้นแบบแปลน อุปกรณ์ภายในตู้
ประกอบดว้ยสายฉีดดบัเพลิงแบบสายอ่อน ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 2 ½ น้ิว  ยาว 100 ฟุต พร้อม
หวัฉีดนํ้าแบบ fog nozzle ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 2 ½ น้ิว จาํนวน 2 ชุด  

ตวัตู้ประกอบภายในประเทศ ทาํดว้ย เหล็กอบชุบเหนียว หนา 1.6 มม. ส่วนท่ีเป็น 
Frame หนา 2.0 มม. ติดตั้งกบัผนงั  ตวัตูใ้ห้ทาสีกนัสนิมและสีแดง 2 ชั้น ขนาดของตูใ้ห้ผูรั้บจา้ง
ส่ง Shop Drawing และตวัอยา่ง 1 ตูม้าเพ่ือขออนุมติัก่อนการก่อสร้างและติดตั้ง 

5.2.2.12 ถงัดบัเพลิงผงเคมีแหง้ ( Dry Chemical Fire Extinguisher)  

ติดตั้ งภายในตู้ดับเพลิง และในพื้นท่ีทั่วไปตามท่ีแสดงในแบบแปลนให้ติดตั้ ง ถงั
ดบัเพลิงเป็นแบบผงเคมีแห้ง (Dry Chemical) ขนาด 4.5 กิโลกรัม ตวัถงัทาํจากเหล็กกลา้พ่นสี 
และสามารถทนความดนัทดสอบ (Test Pressure) ไดไ้ม่ตํ่ากว่า 500 ปอนดต่์อตารางน้ิว ความดนั
สาํหรับขบัผงเคมี ใหใ้ชค้วามดนัจากแก๊สไม่นอ้ยกว่า 190 ปอนดต่์อตารางน้ิว มีความสามารถใน
การดบัเพลิงไดเ้ทียบเท่ากบั UL Listed Rating 6A:10 B มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม มอก. 
332-2537 

5.2.2.13 ถงัดบัเพลิงแบบคาร์บอนไดออกไซด ์( CO2 Fire Extinguisher)  

ถงัดบัเพลิงแบบ CO2 ตอ้งมี U/L Rating 10 B:C เป็นแบบ Portable CO2 Extinguisher 
มีขนาดความจุไม่ตํ่ากวา่ 15 lbs สาํหรับติดตั้งบริเวณห้องไฟฟ้าประจาํชั้น หอ้งเคร่ืองระบบระบาย
อากาศ  และตามตาํแหน่งอ่ืนๆท่ีแสดงในแบบแปลน 
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5.2.2.14   หวักระจายนํ้าดบัเพลิง (Sprinklers) 

Sprinkler เป็นแบบ Glass Bulb Type, 1/2  น้ิว Oritice  ทนความดนัขณะใชง้านไดไ้ม่
ตํ่ากว่า  175 psi, ไดม้าตรฐาน  UL/FM   อุณหภูมิทาํงาน 57 องศาเซลเซียสสําหรับพ้ืนท่ีทัว่ไป
และอุณหภูมิทาํงาน 83 องศาเซลเซียสสําหรับพ้ืนท่ีส่วนครัว  เวน้แต่จะระบุเป็นอย่างอ่ืน ชนิด
ของหวักระจายนํ้าดบัเพลิงประกอบดว้ย 

- Pendent Sprinkler ติดตั้งพร้อม Chrome-Plated Escutcheon ขนาด Orifice ½ “  
- Upright Sprinkler ขนาด Orifice 1/2 “ 

5.2.2.15 Flow Switch 

Flow Switch  หรือ  Waterflow Detector  จะต้องเป็นแบบท่ีใช้กับระบบ  Wet Pipe 
Sprinkler System  ทนความดันขณะใช้งานได้ไม่น้อยกว่า  250  psi  และจะต้องได้มาตรฐาน  
UL/FM  สญัญาจาก  Flow Switch  ใหต่้อแสดงผลท่ี  Annunciator  ท่ีหอ้งควบคุม 

5.2.2.16 Sight Glass  

วสัดุทําด้วย Cast Iron จะต้องทนความดันขณะใช้งานได้ไม่ตํ่ากว่า  175 psi  และ
จะตอ้งไดม้าตรฐาน  UL/FM  วสัดุประกอบดว้ย 

Body   :  Cast Iron 
View Window  :  Clear Acrylic 
Covers  :  Mild Steel 

5.2.2.17 Fire Department Connection และ Fire Hydrant (FDC & FH) 

Fire Department Connection และ Fire Hydrant ขนาดตามท่ีระบุในแบบ ทาํดว้ย Cast 
Brass หรือ Cast Bronze  มีหัวต่อสําหรับสวมสายดบัเพลิงขนาด 65 มม.ได ้พร้อม Adaptor และ
ฝาปิด สามารถใชง้านร่วมกบัสายส่งนํ้าดบัเพลิงของรถดบัเพลิงสาธารณะได ้

5.2.2.18 Fire Graphic Annunciator 

Fire Graphic Annunciator ทําหน้าท่ีรับสัญญาณการทํางานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ใน
ระบบดบัเพลิง โดยใชห้ลอด LED แสดงตาํแหน่งอุปกรณ์เหล่านั้น เม่ือเกิดสัญญาณแจง้เหตุเพลิง
ไหม้จาก Flow Switch หรือ Supervisory Switch ท่ีติดตั้ งพร้อมวาล์วเปิด-ปิดโซนใดโซนหน่ึง
หลอดไฟสัญญาณของโซนจะติดหรือกระพริบพร้อมทั้ งมี เสียงสัญญาณเฉพาะท่ี  Fire 
Annunciator จนกวา่จะทาํการกดสวทิซ์ตดัเสียง 
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สายสัญญาณต่าง ๆ ให้มีขนาดไม่เล็กกว่า 1.5 ตร.มม. ชนิด THW หรือตามคาํแนะนาํ
ของบริษทัผูผ้ลิต ส่วนการเดินท่อใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดท่อร้อยสายไฟฟ้า 

การติดตั้ ง Fire Annunciator ให้ติดลอยบนผนังในห้อง Fire Command Center หรือ
ห้องควบคุม (Control Room) การติดตั้ งให้เป็นไปตามกฎของการไฟฟ้าส่วนนครหลวง และ 
NECการทดสอบ ให้ทดสอบการทาํงานของระบบตามมาตรฐาน NFPA และ UL และตามท่ีผู ้
วา่จา้งเห็นสมควร โดยมีผูแ้ทนผูว้า่จา้งและวิศวกรควบคุมการก่อสร้างเขา้ร่วมการทดสอบดว้ย 

5.2.2.19 ฟุตวาลว์ (Foot Valve) 

ตวัเรือน, Guide, และ Seat ทาํด้วยเหล็กหล่อ สปริงทาํดว้ย Stainless Steel ฟุตวาล์ว
ทาํงานร่วมกบัหวักระโหลกดกัขยะซ่ึงทาํดว้ยเหลก็อาบสงักะสี 

5.2.2.20 ขอ้ต่อยดืหยุน่ (Flexible Connector) 

-    ติดตั้งระหว่างท่อสูบนํ้ าเขา้ และท่อจ่ายนํ้ าของเคร่ืองสูบนํ้ าทุกชุด และจุดต่อท่อ
ระหวา่งถงัต่างๆ แมมิ้ไดแ้สดงเอาไวใ้นแบบกต็าม โดยใชข้นาดเท่าขนาดของท่อ 

-    แบบ Twin-Sphere Rubber Connectors 
-    สามารถรับความดนัไม่นอ้ยกวา่ 250 psi 
-    สามารถรับ Negative Pressure ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 500 mm.Hg. 

5.2.2.21 ตะแกรงกรองผง (Strainer) 

-    ติดตั้งดา้นท่อดูดของเคร่ืองสูบนํ้าดบัเพลิงช่วย (Jockey Pump)  
-    แบบ  Y-pattern โครงสร้างประกอบด้วย  stainless steel screen, bolted cover 

flanged ends  
-    สามารถรับความดนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 300 psi 

5.2.2.22 มาตรวดัความดนั (Pressure Gauge) 

แบบ Bourdon Type กรอบทาํดว้ย Stainless Steel หน้าปัทมก์ลมเส้นผ่าศูนยก์ลางไม่
น้อยกว่า 100 มม . มีสเกลบนหน้าปัทม์ไม่น้อยกว่า 2  เท่าของแรงดันใช้งานปกติ  วัดค่า
คลาดเคล่ือนไดไ้ม่เกิน 0.5 % ของสเกลบนหน้าปัทม ์และมีอุปกรณ์วดัค่าท่ีถูกตอ้งได ้มาตรวดั
ความดนัแต่ละชุดจะตอ้งมี Shut Off Needle Valve หรือ Ball Valve และ Snubber Connector 
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5.2.3 เคร่ืองสูบนํา้ดบัเพลิงแบบดเีซล (Diesel Fire Pump :  DFP-01) 

5.2.3.1 รายละเอียดทัว่ไป 

1. อุปกรณ์ทั้งหมดตอ้งไดม้าตรฐาน UL/FM และตอ้งติดตั้งตามมาตรฐาน NFPA-20 
Standard Of The Installation Centrifugal Fire Pumps 

2. เคร่ืองสูบนํ้ า จาํนวน 1 ชุด เป็นชนิด  Horizontal splitcase , Centrifugal Pump มี
ประสิทธิภาพในการทาํงานไม่น้อยกว่า 70% ท่ีอตัราการไหล 1,250 แกลลอนต่อ
นาที และแรงดนั  195  ปอนด์ต่อตารางน้ิว ท่ีความเร็วรอบไม่เกิน 2,100 รอบต่อ
นาที   

3. ชุดเคร่ืองสูบนํ้ าดบัเพลิงประกอบด้วย เคร่ืองยนต์ดีเซล ถงัเก็บนํ้ ามนั ตูค้วบคุม 
และอุปกรณ์ประกอบตรงตามมาตรฐานเคร่ืองสูบนํ้ าดบัเพลิงของ UL/FM และมี 
Performance Test สําห รับ  Capacity/Head/Power รวมทั้ งมี ใบ รับรองผลจาก
โรงงานผูผ้ลิตนั้นๆโดยมีตรารับรอง ของ UL/FM  และมี  Certificate of Origin , 
Packing List  แสดง ยนืยนั การนาํเขา้   

4. Pump Characteristics  จะต้องสามารถทาํงานท่ี  Capacity 150%  ของจุดใช้งาน
โดย  Pressure  ต้องไม่ตํ่ากว่า 65%  ของจุดใช้งานและ  Shut Off Head  ต้องไม่
เกิน 140% ของจุดใชง้าน 

5. ติดตั้ งพร้อมอุปกรณ์ประกอบมาตรฐานได้แก่  Suction and Discharge Gauge, 
Main Relief Valve, Enclosed Waste Cone, Flow Meter, Automatic Air Release 
Valve For Fire Pump 

5.2.3.2 ลกัษณะโครงสร้างของเคร่ืองสูบนํ้าดบัเพลิง 

1. ตัวเรือนเคร่ืองสูบนํ้ า  (Casing)  ต้องทาํด้วย Cast. Iron มีแรงดัน  ( Max.Working 
Pressure) ไม่ตํ่ากว่า 250 ปอนด์/ตร.น้ิว  ขอ้ต่อ หน้าแปลน  (Flanged Connection)  
ทั้งทางดา้นดูดและดา้นส่ง  จะตอ้งทนแรงดนัไดเ้ช่นเดียวกนักบัตวัเรือนเคร่ืองสูบนํ้า  
ดา้นบนสุดของตวัเรือนจะตอ้งมี  Automatic Air Relief Valve  ดว้ย   

2. ใบพดั (Impeller)  ตอ้งเป็นโลหะช้ินเดียว ทาํดว้ย Cast Bronze หรือ เทียบเท่า ไดรั้บ
การถ่วงสมดุลทั้ งทางด้าน  Dynamic  และ  Static  มาจากโรงงานผูผ้ลิต  ใบพัด
จะตอ้งไม่เสียหายเน่ืองจากใบพดัหมุนกลบัทาง 

3. เพลา  (Shaft)  ทาํดว้ย  Alloy Steel หรือ Stainless Steel   

4. ปลอกหุม้เพลา (Shaft Sleeve) ทาํดว้ย  Bronze หรือ Stainless Steel  
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5. Bearing  ตอ้งเป็นชนิด  Heavy Duty Ball bearing    

6. Seal  เป็นชนิด  Packing Seal  ท่ีเลือกใช้จะตอ้งเป็นไปตามขอ้แนะนาํของผูผ้ลิตท่ี
ขนาดของเพลา  ความเร็วรอบของเพลา และความดนัใชง้านท่ีกาํหนด 

7. เคร่ืองสูบนํ้าทั้งชุด  จะตอ้งติดตั้งบนแท่นคอนกรีตท่ีเหมาะสม  โดยมีอุปกรณ์ลดการ
สัน่สะเทือนไปยงัอาคารท่ีมีประสิทธิภาพสูงรองรับ 

 5.2.3.3 เคร่ืองยนตดี์เซล (Diesel Engine) 

เคร่ืองยนต์ท่ีนาํมาใช้ในการขบัเคร่ืองสูบนํ้ าดบัเพลิง  จะตอ้งมีกาํลงัขบัเคล่ือนไม่ตํ่า
กว่า  184 แรงม้า ท่ีความเร็วไม่เกิน  2,100  รอบต่อนาที   และกําลังขับเคล่ือน  (Break Horse 
Power)  ของเคร่ืองยนตจ์ะตอ้งสูงกว่า กาํลงัขบัเคล่ือนท่ีเคร่ืองสูบนํ้ าตอ้งการสูงสุด   ขอ้กาํหนด 
และอุปกรณ์ประกอบอ่ืน ๆ ของชุดเคร่ืองยนตดี์เซล  มีดงัน้ี  

1. การต่อเคร่ืองยนต์กับเคร่ืองสูบนํ้ า ใช้ Flexible Coupling มีค่า  Deflection  ไม่
มากกว่าท่ีผูผ้ลิตระบุไวข้ณะใชง้าน และมีค่า Service Factor  ไม่ตํ่ากว่า 1.5  และ
จะตอ้งมีฝาครอบป้องกนั  (Coupling Guard) 

2. Governor  สําหรับปรับรอบของเคร่ืองยนต์ให้เปล่ียนแปลงไม่เกิน 10% ท่ีทุก
สภาวะการทาํงานของเคร่ืองสูบนํ้ า  และจะตอ้งสามารถช่วยคงความเร็วรอบของ
เคร่ืองยนตท่ี์  Rated Speed  เม่ือเคร่ืองสูบนํ้าใชก้าํลงัสูงสุด 

3. Over Speed Shut-Down Device  สําห รับหยุด เค ร่ืองยนต์ เม่ื อความ เร็วของ
เคร่ืองยนต์เกิน 20% ของ  Rated Speed  และมี Manual Reset  ประกอบพร้อม
ไฟสัญญาณแสดงว่าเคร่ืองวิ่งท่ีความเร็วรอบสูงเกิน  ท่ีแผงควบคุมเคร่ืองยนต์
ไฟสัญญาณจะดบัเม่ือ  Manual Reset  แลว้ 

4. Tachometer  พร้อมหนา้ปัทมเ์พ่ือแสดงรอบของเคร่ืองยนต ์

5. Hour Meter  สาํหรับบนัทึกชัว่โมงการทาํงานของเคร่ืองยนต ์

6. Oil Pressure Gauge  สาํหรับแสดงความดนัของนํ้ามนัหล่อล่ืน 

7. Temperature Gauge  สาํหรับแสดงอุณหภูมิของนํ้าในหมอ้นํ้า 

8. แผงควบคุมเคร่ืองยนต ์(Engine Panel)  ติดตั้งตาํแหน่งท่ีเหมาะสมของเคร่ืองยนต ์ 
ประกอบด้วยแผงสําหรับติดตั้ งมาตรวัดต่างๆ   หลอดสัญญาณ   และชุด
สตาร์ทเตอร์เคร่ืองยนต์อตัโนมติั  การเดินสายภายในแผงควบคุมจะทาํสําเร็จมา
จากโรงงานผูผ้ลิต 
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9. Batteries and Battery Charger  สําหรับสตาร์ทเคร่ืองยนต์  แบตเตอร่ีจริง 1 ชุด 
และแบตเตอร่ีสาํรอง 1 ชุด  มีกาํลงัพอท่ีจะหมุนเพลาขอ้เหวี่ยงให้ไดร้อบท่ีผูผ้ลิต
แนะนาํเป็นเวลานาน 6 นาที  ท่ี  40 oF  

10. สญัญาณแสดงการทาํงานของเคร่ืองยนตเ์ป็น  Speed-Sensitive Switch 

11. ระบบรายบายความร้อนของเคร่ืองยนต์  เป็นแบบระบายความร้อนดว้ยนํ้ าแบบ  
Closed Circuit Type    และ  Heat Exchanger 

12. ต่อท่อไอเสียจากเคร่ืองยนต์  เพ่ือนาํไอเสียไปท้ิงยงับริเวณนอกอาคารท่ีเหมะสม  
โดยใช้ท่อเหล็กชุบสังกะสีชนิดไม่มีตะเข็บ  มีขนาดตามท่ีผูผ้ลิตแนะนาํ สําหรับ
ท่อไอเสียต่อยาวเกิน 4.5 เมตร  จะตอ้งขยายขนาดออกอีกหน่ึงขนาด ทุก ๆ ความ
ยาวท่ีเกินไปอีก 1.5 เมตร การต่อท่อไอเสียเขา้กบัเคร่ืองยนต์ให้ต่อดว้ยท่ออ่อน
เหล็กกลา้ไร้สนิมท่อไอเสียท่ีอยู่ภายนอกอาคารตอ้งหุ้มดว้ยฉนวนใยแกว้หนา 1”  
ชนิดท่ีมีแผน่อลูมิเนียมปะหลงั และหุม้ทบัดว้ยแผ่นอลูมิเนียมอีกชั้นหน่ึง 

13. ถงันํ้ ามนัดีเซล มีขนาดบรรจุพอท่ีจะเก็บนํ้ ามนัสําหรับใช้ในการวิ่งเคร่ืองยนต์
ดีเซลไดอ้ย่างน้อย 8 ชัว่โมง  มีทางนํ้ ามนัเขา้   ท่ีระบายนํ้ ามนั   ท่อระบายอากาศ  
และ   Sight Glass  เพ่ือดูระดบันํ้ามนัครบชุด 

14. มี อุ ป ก ร ณ์   Silencer  & Flexible Exhaust Pipe with Insulation เป็ น อุ ป ก ร ณ์
มาตรฐาน 

5.2.3.4 ตูค้วบคุมเคร่ืองสูบนํ้าดบัเพลิง 

1. ตูค้วบคุมสําหรับเคร่ืองสูบนํ้ าดบัเพลิง ตอ้งไดต้ามมาตรฐาน UL/FM และติดตั้ง
ตามมาตรฐาน NFPA 20  Standard Of The Installation Centrifugal Fire Pumps 

2. แผงควบคุมจะตอ้งเป็นชนิดท่ีป้องกนัสนิม  ฝุ่ น  และความช้ืนเขา้ไปภายในตู ้ และ
เป็นชนิดท่ีประกอบอุปกรณ์ และเดินสายไฟเสร็จเรียบร้อยมาจากโรงงานผูผ้ลิต  
และไดรั้บการรับรองจาก  UL/FM  แลว้ 

3. ตูค้วบคุมตอ้งมีสญัญาณเตือนการทาํงาน  ดงัต่อไปน้ีคือ  ชุดชาร์จไฟแบตเตอร่ีเสีย,  
แบตเตอร่ีเสีย,  ความเร็วรอบเคร่ืองยนตสู์งเกิน,  อุณหภูมิเคร่ืองสูงเกิน  เป็นตน้  

4. แผงควบคุมจะเป็นแบบ  Automatically Start  เม่ือความดนัของนํ้ าในระบบลงตํ่า
กวา่ท่ีกาํหนด  แผงควบคุมจะตอ้งประกอบดว้ยหลอดไฟสญัญาณ กระด่ิง 

5. มี Pressure Recorder , และ มี Pressure switch หรือ  Pressure transducer เป็น ตวั
ส่งสญัญาณ สัง่การทาํงาน 
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6. มี switch เตือน ระดบันํ้ามนัในถงันํ้ามนั วา่ลดลงถึงระดบัเตือนท่ีตั้งไวแ้ลว้ 

7. อุปกรณ์ ท่ีต้องการสําหรับแผงควบคุมต้องมี   เช่น   Weekly Program Timer, 
Runing Period Timer 

8. มีระบบเตือนทั้งเสียงและแสง ต่างๆทั้งท่ี เป็นปัญหาจากสภาพแวดลอ้มการทาํงาน
และปัญหาจากตวัเคร่ือง ยนต ์ตามท่ีระบุไวใ้น NFPA-20   เช่น   
- Engine Over Speed  
- Low Oil Pressure 
- Fail to start 
- Battery 1 failure 
- Battery 2 failure 
- Charger 1 failure 
- Charger 2 failure 
- High water temperature 

5.2.3.5 การทดสอบ 

ให้ทาํการทดสอบการทาํงานและสมรรถนะของ เคร่ืองสูบนํ้ าดบัเพลิง และเคร่ืองสูบ
นํ้ ารักษาแรงดนั  โดยให้เดินเคร่ืองเป็นเวลา 1 ชัว่โมงติดต่อกนั และให้ตรวจสอบการ
ทาํงานของเคร่ืองสูบนํ้า ณ จุดทาํงาน ต่างๆกนั โดยใหว้ดัปริมาณการไหล  และแรงดนั
ท่ีจุดต่างๆ และนาํผลการทดสอบมาเปรียบเทียบกบั Performance Curve  ท่ีทดสอบมา
จากผูผ้ลิตท่ีไดป้ระทบัตรา UL/FM 

5.2.4 เคร่ืองสูบนํา้รักษาความดันและแผงควบคุม (Jockey Pump & Controller ) 

1. Jockey Pump ควรเป็นยี่ห้อเดียวกบัเคร่ืองสูบนํ้ าดบัเพลิง หรือรับรองว่าสามารถใช้ร่วมกบั
เคร่ืองสูบนํ้าดบัเพลิงได ้เป็นชนิด Vertical Multistage In-line Pump ขบัดว้ยมอเตอร์ไฟฟ้า  ท่ี
อตัราการไหล  20 แกลลอนต่อนาที และท่ีแรงดนั 205 ปอนดต่์อตารางน้ิว ความเร็วรอบไม่
เกิน  3000 รอบต่อนาที  ประสิทธิภาพไม่ตํ่ากวา่ 65%   

2. เคร่ืองสูบนํ้าพร้อมมอเตอร์และตูค้วบคุม และตอ้งไดต้ามมาตรฐาน UL 

3. เคร่ืองสูบนํ้ าทั้ งชุด  จะต้องติดตั้ งบนแท่นคอนกรีตท่ีเหมาะสม  โดยมีอุปกรณ์ลดการ
สัน่สะเทือนท่ีมีประสิทธิภาพสูงรองรับ 

4. การทาํงานของเคร่ืองสูบนํ้าเป็นแบบอตัโนมติั  เม่ือความดนัของนํ้าในระบบตํ่ากวา่ท่ีกาํหนด  
และหยดุทาํงานเม่ือความดนัถึงจุดท่ีตอ้งการรักษาความดนัไว ้
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5. มี Casing Relief Valve  สาํหรับป้องกนัตวัป๊ัม กรณีไม่ไดเ้ปิดวาลว์ดา้นส่ง 

6. มอเตอร์ขบัเคร่ืองเป็นชนิดปกปิดมิดชิด  (Totally Enclosed Fan Cooled Type) ขนาด 4.0 kw. 
, 380V / 3Phase / 50Hz  ความเร็วรอบไม่เกิน  3000 รอบต่อนาที 

7. ตู้ควบคุมเคร่ืองสูบนํ้ าช่วยจะต้องเป็นไปตาม   NFPA-20 Standard Of The Installation 
Centrifugal Fire Pumps และรับรองโดย  UL 

8. แผง ควบคุม จะตอ้งประกอบไปดว้ยอุปกรณ์ อยา่งนอ้ย ดงัน้ี 

- Circuit Breaker  

- Isolating switch 

- Manual –off- auto  Selector switch  

- Pressure switch 
- Overload relay  and external reset 
- Minimum Running Timer 
- Other accessories such as Relays,Pilot lamp ,Fuses and push botton 

 
5.2.5 ระบบดบัเพลิงโดยใช้ก๊าซไนโตรเจน  (N2  Automatic Fire Extinguishing System) 

2.2.5.1  ขอบเขตของงาน 

ผูรั้บจ้างต้องจดัหา ติดตั้ ง และทดสอบระบบดับเพลิงโดยใช้ก๊าซไนโตรเจน  (N2  
Automatic Fire Extinguishing System)  สาํหรับส่วนต่างๆ ตามท่ีระบุในแบบ 

ระบบประกอบดว้ยถงับรรจุก๊าซไนโตรเจน, ตูค้วบคุมระบบ, อุปกรณ์ระบบท่อก๊าซ
ดบัเพลิง, หัวฉีด, เเผงควบคุมระบบ( ฉีด/ ยบัย ั้ง) อุปกรณ์ตรวจจบัสัญญาณเพลิงไหม,้ อุปกรณ์
กาํเนิดเสียง และ แสง เเจง้เตือน อุปกรณ์ทั้งหมดตอ้งเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใชง้านมาก่อน
และอยูใ่นสภาพดี 

รายละเอียดในแบบระบบดบัเพลิงโดยใชก้๊าซไนโตรเจน และในรายการประกอบแบบ
น้ี ไดแ้สดงไวเ้ป็นแนวทางในการจดัหา และติดตั้งระบบเท่านั้น  รูปแบบ จาํนวน และขนาดของ
อุปกรณ์ต่างๆในระบบ เช่น Discharge Nozzle , Nitrogen Cylinder Tank , Smoke Detector  เป็น
ตน้  สามารถปรับเปล่ียนไดต้ามผูผ้ลิตแต่ละราย  โดยกาํหนดใหต้อ้งจดัเตรียมระบบดบัเพลิงแบบ
ใชก๊้าซไนโตรเจนให้เพียงพอกบัขนาดของแต่ละห้อง โดยปริมาตรก๊าซไนโตรเจนท่ีตอ้งสาํรอง
ให้อา้งอิงกบั NFPA 2001 ฉบบัปี 2008 ท่ี Table A.5.5.2  (d) IG-100 Total Flooding Quantity (SI 
Units)  และ ปริมาณความเขม้ขน้ของก๊าซออกซิเจนท่ีเหลือในหอ้งป้องกนัทั้งหมดตอ้งไม่เกินกวา่ 
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12.5%  โดยผูรั้บจา้งตอ้งเสนอแบบ รายการคาํนวณ  รายการอุปกรณ์ประกอบแบบ  ให้เจา้ของ
งาน  ผูค้วบคุมงาน หรือผูอ้อกแบบพิจารณาอนุมติัก่อนดาํเนินการติดตั้ง 

5.2.5.2  รายละเอียดของระบบ และวสัดุ อุปกรณ์ 

1)  ตู้ควบคุมระบบ  (Main Control Panel)  ต้องได้รับการรับรองจาก   UL หรือ 
มาตรฐาน  NFPA  2001 ( Clean Agent Fire Extinguishing Systems )   ในเเต่ละ
หอ้งท่ีติดตั้งระบบจะมีตูค้วบคุมระบบ 1 ชุด เป็นอุปกรณ์ท่ีควบคุมการทาํงานของ
ระบบ  ตอ้งมีเเบตเตอรีสาํรองท่ีสามารถทาํงานไดต่้อเน่ืองขณะระบบทาํงานอยา่ง
น้อย 15 นาที เเละ  STANDBY ไดอ้ย่างน้อย 12 ชั่วโมงกรณีเหตุการณ์ปกติ  ท่ี
หนา้ตูส้ามารถเเสดงตวัอกัษรเเบบ LCD  บอกถึงปฎิทิน เเละเวลาเเบบ Real Time  

สัญญาณไฟ LED INDICATORS ท่ีหน้าตู้ ต้องแสดงถึงสถานะการทาํงานของ
ระบบ ประกอบดว้ย     

 - สีเขียว  :  AC POWER     
 - สีเหลือง  :  SUPERVISORY , TROUBLE , SILENCED , ABORT   
 - สีเเดง  :  FIRE ALARM  , DISCHARGED 

ปุ่มควบคุมท่ีหน้าตู้ประกอบด้วย   ACKNOWLEDGE , ALARM SILENCE , 
SYSTEM RESET , DRILL 

2)  เเผงควบคุมระบบ (Dual Action Release Station ) ไดรั้บการรับรองจาก UL เเต่ละ
ห้องท่ีติดตั้งระบบจะมีเเผงควบคุมระบบ 1 ชุด  ประกอบดว้ย สวิตซ์ยบัย ั้งการฉีด 
(Abort Switch) และการสัง่ฉีดดว้ยมือ (Manual Release)   

3) อุปกรณ์ตรวจจบัควนั (Smoke Detector) เป็นชนิด Photoelectric มี Response Lamp 
แสดงสภาวะการทาํงาน  ไดรั้บการรับรองจาก UL  

4)  ถังก๊าซไนโตรเจน (N2 Cylinder )   ผลิตจากโลหะผสม ข้ึนรูปเป็นตัวถังโดยไร้
ตะเขบ็ (Seamless)   ประกอบดว้ย    

 

 ถงับรรจุก๊าซไนโตรเจน   ( N2 Storage Cylinder )  ปริมาตรถงัเปล่าโดยประ
มาน  80 – 85 ลิตร หรือตามมาตรฐานของผูผ้ลิต  โดยความดนัก๊าซไนโตรเจน
ท่ีอดัในถงัตอ้งไม่เกินร้อยละ 60 ของค่าความดนัท่ีทดสอบถงั  ถงัไดรั้บการ
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รับรองจาก  UL ( Underwriter Laboratory ) หรือ   Japanese High Pressure 
Gas Regulation ( JIS )  หรือ  VDS หรือ BS หรือ  ASTM 

 ถังไพล็อทก๊าซไนโตรเจน(N2 Pilot Cylinder) ขนาดถังเเละความดันก๊าซ
ไนโตรเจนท่ีอัดในถังเป็นไปตามมาตรฐานของผูผ้ลิต โดยความดันก๊าซ
ไนโตรเจนท่ีอดัในถงัตอ้งไม่เกินร้อยละ 60 ของค่าความดนัท่ีทดสอบถงั  ถงั
ได้รับการรับรองจาก  UL ( Underwriter Laboratory ) หรือ   Japanese High 
Pressure Gas Regulation ( JIS )  หรือ  VDS หรือ BS หรือ  ASTM  

5)   หวัฉีด  (Nozzle)  ทาํจากวสัดุท่ีไม่เป็นสนิม เช่น ทองเหลือง โครเมียม หรือ สแตน
เลส   ต้องสามารถฉีดก๊าซได้ตามปริมาณท่ีออกแบบไว้   โดยผู ้ผลิตจะต้อง
ตรวจสอบแบบติดตั้งจริงเพื่อทาํการคาํนวณหาขนาดพื้นท่ีรูท่ีหัวฉีดแต่ละตวั ให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากลท่ีผูผ้ลิตใชใ้นการผลิตสาํหรับโครงการต่างๆ  

6)   กระด่ิง (Bell) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ซม. ชนิด Motor-Driven Method ตัว
กระด่ิงทาํดว้ย  Aluminium Alloy สีแดง ใช้กบัแรงดนั 24 V.DC.  ระดบัความดงั
ไม่นอ้ยกวา่ 85 dB  ไดรั้บการรับรองจาก  UL ( Underwriter Laboratory )  

7)   เเตร พร้อม เเสง (Horn w/ Strobe Light ) ใชก้บัแรงดนั 24 V.DC.  จะส่งเสียงเตือน
รวมทั้งเเสดงไฟกระพริบ ไดรั้บการรับรองจาก UL  ( Underwriter Laboratory )  

8)   ท่อดบัเพลิงก๊าซไนโตรเจน ใชเ้ป็นท่อเหลก็ดาํมาตรฐาน ASTM หรือ  API ;  SCH. 
80 ต่อกนัดว้ยวิธีเช่ือมชน (Butt-Welding) หรือสวมเช่ือม (SOCKET-WELDING) 
หรือเป็นชุดท่อท่ีประกอบสาํเร็จมาจากโรงงานผูผ้ลิตถงั  การทดสอบระบบท่อให ้
ทดสอบการร่ัวของท่อท่ีความดนั 40 ปอนด์ต่อตารางน้ิวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 
นาที ความดนัจะตอ้งลดลงไม่เกิน 20 เปอร์เซ็นต์ ของค่าความดนัทดสอบจึงจะ
ยอมรับได ้

9)   ในแต่ละห้องต้องมีระบบระบายความดนั (Pressure Relief System)  โดยต้องมี
ช่องระบายความดนัส่วนเกินออกจากห้อง  โดยผูรั้บจ้างต้องเสนอการคาํนวณ
ขนาดช่องดงักล่าวท่ีผ่านการรับรองจากผูผ้ลิต หรือตวัเเทนผูผ้ลิตท่ีไดรั้บเเต่งตั้ง
จากผูผ้ลิต  อย่างเป็นทางการ   ช่องระบายความดันมีลักษณะเป็น Motorized 
Damper จะปิดในสภาวะปกติ และจะเปิดออกเม่ือได้รับสัญญาณจากตู้ควบคุม
ระบบ     ก่อนท่ีระบบจะมีการฉีดก๊าซไนโตรเจนออกมาดับเพลิง Motorized 
Damper ไดรั้บการรับรอง จาก UL  มีอตัราการทนไฟไม่ตํ่ากวา่  60  นาที 
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5.2.5.3 การทาํงานของระบบ ( System Operation) 

1)  สามารถครอบคลุมพ้ืนท่ีการดบัเพลิงได ้ตามลกัษณะการออกแบบและลกัษณะ
โครงสร้างของอาคาร 

2) ในกรณีท่ีระบบอตัโนมติั  :  ตูค้วบคุมสามารถหน่วงเวลาท่ีจะให้ระบบทาํการฉีด
ก๊าซออกมาดบัเพลิง โดยสามารถตั้งค่าเวลาได ้  พร้อมสั่งให้อุปกรณ์กาํเนิดเสียง
และแสง เตือนในพื้นท่ีห้องท่ีระบบจะทาํงาน  โดยทัว่ไปใน 1  ห้อง หรือ 1 พ้ืนท่ี
การป้องกนัจะประกอบดว้ย โซนการตรวจจบัสัญญาณเพลิงไหม ้ 2 โซน เพ่ือให้
สามารถเกิดการตรวจสอบสัญญาณการตรวจจบัระหว่างโซนได ้ โดยขั้นตอนการ
ตรวจจบัมีดงัน้ี 

 เม่ืออุปกรณ์ตรวจจบัสัญญาณเพลิงไหม ้สามารถจบัสัญญาณเพลิงไหมไ้ดจ้าก
โซนใดโซนหน่ึง อุปกรณ์ตรวจจับจะส่งสัญญาณเตือนมาท่ีตู้ควบคุม 
ตูค้วบคุมจะสัง่ใหก้ระด่ิง ( BELL) ส่งสญัญาณเสียงเตือน  

 เม่ือระบบตรวจจบัสัญญาณเพลิงไหม ้จากอีกโซนหน่ึงได ้ตูค้วบคุมจะสั่งให ้
เเตร พร้อม เเสง (Horn w/ Strobe Light ) ส่งสัญญาณเสียงเตือน  หยุดการ
ทาํงานของเคร่ืองปรับอากาศ  หยดุการทาํงานของพดัลม   และเปิด Motorized 
Damper        

 เม่ืออุปกรณ์ตรวจจบัสัญญาณไดค้รบทั้ง 2  โซน  ตูค้วบคุมจะสั่งให้ระบบฯ 
ทาํการนับเวลาถอยหลงั  60  วินาที เพื่อหน่วงเวลาก่อนการฉีดก๊าซดบัเพลิง 
เม่ือครบเวลาท่ีตั้งไว ้กระบวนการดบัเพลิงจะเกิดข้ึน ระบบฯ จะทาํการปล่อย
ก๊าซไนโตรเจนออกมา โดยผ่านระบบวาลว์ ท่อ และหัวฉีดเขา้สู่ห้อง / พ้ืนท่ี
การป้องกนัท่ีเกิดเพลิงไหม ้   ก๊าซไนโตรเจนจะถูกฉีดออกมาทั้งหมดในเวลา
ประมาณ 1 นาที ตามมาตรฐาน NFPA-2001 

 ณ ขณะใดๆ  หากอุปกรณ์ตรวจจบัสญัญาณเพลิงไหม ้ตรวจจบัไดเ้พียง 1 โซน 
และสามารถจัดการกับเหตุเพลิงไหม้ได้ สามารถทําการกดปุ่มรีเซ็ทท่ี
ตูค้วบคุมฯ เพื่อยกเลิกสัญญาณเสียงเตือนจากกระด่ิง (BELL) และทาํใหร้ะบบ
ฯ กลบัสู่สภาวะปกติ 

 หลงัจากสวิตซ์ความดนั  ( Pressure Switch ) ได้รับความดันจากก๊าซท่ีถูกฉีด
ผ่านระบบท่อ จะส่งสัญญาณทางไฟฟ้าเพ่ือให้ ป้ายเเสดงสถานะ ( Discharge 
Indicator ) ท่ีหนา้ห้องติดเพ่ือเตือนใหบุ้คคลบริเวณดงักล่าวไม่ให้เขา้ไปในหอ้ง
ท่ีเกิดเหตุนั้น ๆ   
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3)  ในกรณีท่ีระบบทาํงานดว้ยมือ :  

 หากตอ้งการฉีดก๊าซดว้ยตนเอง สามารถกดส่ังฉีดดว้ยมือ ( Manual Release) 
ท่ีแผงควบคุมระบบ (Dual Action Release Station) ระบบจะเร่ิมนบัเวลาถอย
หลัง  เม่ื อครบ เวลาท่ี ตั้ งไว้ ระบบฯจะทําการฉีด ก๊ าซดับ เพ ลิงทัน ที 
กระบวนการดบัเพลิงจะเกิดข้ึนโดยท่ีระบบฯ จะทาํการปล่อยก๊าซไนโตรเจน
ออกมาผ่านระบบวาลว์ ท่อและหวัฉีดเขา้สู่ห้อง / พ้ืนท่ี ท่ีเกิดเพลิงไหม ้   โดย
ใชเ้วลาทั้งหมดประมาณ 1 นาที  ตามมาตรฐาน NFPA-2001 

 ในกรณีท่ีตอ้งการยบัย ั้งการฉีดก๊าซดบัเพลิงก่อนครบเวลาท่ีตั้งไว ้ใหท้าํการกด
ปุ่ม  “Abort Switch” ท่ี   แผงควบคุมระบบ  เเละต้องทําการกดปุ่มรีเซ็ทท่ี
ตูค้วบคุมฯ เพื่อใหร้ะบบฯกลบัสู่สภาวะปกติ  

5.2.5.4 การทดสอบ (Test )  

1)   ผู ้รับจ้างต้องแสดงการทดสอบการฉีดก๊าซไนโตรเจนเพ่ือดับไฟจริง ภายใต้
เง่ือนไขปริมาตรก๊าซไนโตรเจนต่อปริมาตรห้องสาธิตเท่ากบั 50 เปอร์เซ็นต ์หรือ
ตามท่ีไดรั้บการอนุมติัจากผูค้วบคุมงาน อุปกรณ์ทุกอยา่งของระบบใหเ้ป็นไปตาม
รุ่น เเละผลิตภณัฑ์ ท่ีผูรั้บจา้งเสนอ เเละไดรั้บการอนุมติัโดยผูค้วบคุมงาน หรือ 
ตวัแทนผูว้า่จา้ง  โดยขนาดหอ้งสาธิตดงักล่าวตอ้งไม่เลก็กวา่ 40 ลูกบาศกเ์มตร  

2) เม่ือติดตั้ งระบบแลว้เสร็จ ผูรั้บจา้งต้องให้มีการทดสอบฟังก์ชั่นการทาํงานของ
ระบบสําหรับทุกห้องท่ีมีการติดตั้งระบบ ตาม มาตรฐานของผูผ้ลิต  เเละ / หรือ  
ตามวนิิจฉยัของผูค้วบคุมงาน หรือ ตวัแทนผูว้า่จา้ง 

 

5.2.6 ระบบป้องกันไฟและควนัลาม (Fire Bar r ier  System) 

บริเวณ ช่องเปิด  ช่องเจาะ บนฝาผนงั พ้ืนคาน ฝ้าเพดาน หรือหลงัคา ท่ีผูรั้บจา้งตอ้งดาํเนินการ
เพ่ือการติดตั้ งระบบท่อและอุปกรณ์ต่างๆ   ผูรั้บจา้งตอ้งทาํการปิดช่องดงักล่าวให้เรียบร้อย ด้วยวสัดุ
ป้องกันไฟลาม  และ  ควันลาม  (Fire Barrier) โดยตําแหน่งต่างๆท่ีต้องติดตั้ ง Fire Barrier System 
ประกอบดว้ย 

- ช่องเปิดทุกช่องไม่ว่าจะอยู่ท่ีใดของผนงั พ้ืน หรือคาน และช่องท่อต่างๆ ซ่ึงไดเ้ตรียมไว้
สําหรับการใช้งานติดตั้ งระบบท่อ หลงัจากท่ีได้ติดตั้ งไปแลว้ และมีช่องว่างเหลืออยู่
ระหวา่งท่อกบัแผน่ปิดช่องท่อ 
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- ช่องเปิดหรือช่องลอด (Block Out หรือ Sleeve) ท่ีไดมี้การเตรียมไวส้ําหรับติดตั้งระบบ
ท่อในอนาคต 

- ท่อผ่านพ้ืน ผนงัทนไฟ ท่ีเป็นวสัดุท่ีติดไฟ เช่น ท่อ PVC   ท่อ HDPE ท่อพลาสติกอ่ืนๆ 
เป็นต้น  ต้องทาํการติดตั้ ง Pipe Collar ท่ีบรรจุสารพวก  Intrumescent ซ่ึงจะขยายและ
พองตวัจนปิดท่อทั้งหมดเม่ือโดนความร้อน  เพ่ือป้องกนัการลามของไฟ  โดยวสัดุและ 
กรรมวิธีการติดตั้ง ผูรั้บจา้งตอ้งเสนอขออนุมติัจากผูค้วบคุมงานก่อน 

- ตาํแหน่งอ่ืนๆท่ีผูว้า่จา้งหรือผูค้วบคุมงานเห็นวา่มีความเส่ียงต่อการลามของควนัและไฟ 

โดยวสัดุป้องกนัไฟลาม และ ควนัลาม (Fire Barrier) โดยตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

- อุปกรณ์หรือวสัดุท่ีใชป้้องกนัไฟและควนัลาม ตอ้งเป็นอุปกรณ์หรือวสัดุท่ีไดม้าตรฐาน 
ASTM E814 หรือ ISO 834 หรือ BS 476 

- อุปกรณ์หรือวสัดุดงักล่าว ตอ้งป้องกนัไฟและควนัลามไดอ้ยา่งนอ้ย 2 ชัว่โมง 

- อุปกรณ์หรือวสัดุดงักล่าว ตอ้งไม่มีไอระเหยท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ ขณะติดตั้งหรือ
เกิดเพลิงไหม ้

- อุปกรณ์หรือวสัดุดงักล่าว ต้องมีความแข็งแรงไม่ว่าก่อนหรือหลงัเกิดเพลิงไหม  ้และ
สามารถทนแรงดนัของหวัฉีดนํ้าดบัเพลิงไดโ้ดยไม่หลุดร่อน 

- ติดตั้งง่ายและทนต่อการสัน่สะเทือนไดดี้ 

- กรรมวิธีการติดตั้ง ผูรั้บจา้งตอ้งเสนอขออนุมติัจากผูค้วบคุมงานก่อน 
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บทท่ี  6  
ระบบไฟฟ้าของงานสุขาภิบาล 

  

6.1 ขอบเขตของงาน  

ผูรั้บจา้งไฟฟ้ารวมจะเดินสายส่งไฟฟ้ามาถึงตูเ้มนควบคุมไฟฟ้า ผูรั้บจา้งระบบสุขาภิบาลจะตอ้ง
รับผดิชอบงานตูค้วบคุมไฟฟ้า, งานไฟฟ้ากาํลงัและงานระบบควบคุมไฟฟ้างานระบบสุขาภิบาล 

6.2 มาตรฐานของงานไฟฟ้า 

แบบไดอะแกรม ระบบไฟฟ้าของงานสุขาภิบาล( Single Line Diagram) เป็นเพียงแนวทาง
เท่านั้น ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัทาํแบบตามขอ้กาํหนด และรายการละเอียดใหใ้ชต้ามรายการประกอบแบบ
ของงานวศิวกรรมไฟฟ้า โดยขนาดของสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่างๆ ใหเ้ป็นไปตาม NE Code หรือตาม
มาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง ผูรั้บจา้งตอ้งเสนอ Shop drawing ใหว้ศิวกรอนุมติัก่อนการก่อสร้าง 

6.3 ลักษณะงาน 

6.3.1 เคร่ืองจกัรกลไฟฟ้าทั้งหมดใหดู้ตาํแหน่งตามแบบสุขาภิบาล 

6.3.2  เคร่ืองจกัรบางตวัจะสามารถใชไ้ฟฟ้าจาก emergency generator โดยอตัโนมติั เช่น 
เคร่ืองสูบนํ้าในบ่อสูบนํ้าท้ิง เคร่ืองสูบนํ้าเพ่ิมแรงดนัสาํหรับระบบป้องกนัอคัคีภยั และ
อ่ืนๆ ตามแบบแสดงทั้งหมด 
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บทท่ี  7  
รายการอุปกรณ์มาตรฐาน 

  

รายละเอียดในขอ้น้ีแจง้ถึงรายช่ือผูผ้ลิตและผลิตภณัฑ์ วสัดุ และอุปกรณ์ท่ีถือว่าได้รับการ
ยอมรับ ทั้ งน้ีคุณสมบัติของอุปกรณ์นั้ นๆ ต้องไม่ขัดต่อรายละเอียดเฉพาะท่ีกาํหนดไว  ้การเสนอ
ผลิตภณัฑน์อกเหนือจากช่ือท่ีให้ไวน้ี้ สามารถกระทาํไดแ้ต่ตอ้งแสดงเอกสารรายละเอียด และหลกัฐาน
อา้นอิงอยา่งเพียงพอเพือ่การพิจารณาอนุมติัใหใ้ชง้านโดยมีคุณภาพเทียบเท่า  
1. POLYPROPYLENE  PIPE 
 Fusiotherm 
 Thai-PPR 
 Kelen 
2. POLYVINYLCHLORIDE PIPE 

Thai Pipe, Thai land 
 D-Plast, Thai land 
 Bangkok Paiboon Pipe, Thai land 

3. PRESSURE REDUCING VALVE, PRESSURE RELIEF VALVE , PUMP CONTROL 
VALVE 
Singer, U.S.A.  
Watts, U.S.A. 
OCV, U.S.A. 
หรือเทียบเท่า 

4. WATER STRAINER, UNION  
Metraflex, U.S.A.  
Crane , USA / UK 
Watts, U.S.A.  
หรือเทียบเท่า 

5. FLEXIBLE CONNECTION (RUBBER & STAINLESS) VIBRATION ISOLATOR  
Mason, U.S.A.  
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Tozen, U.S.A.  
POFCO 
หรือเทียบเท่า 

6. PRESSURE GAUGE  
Trerice, U.S.A.  
Weksler, U.S.A.  
Wika, W. Germany 
หรือเทียบเท่า   

7. FIRE PUMP  
Patterson, U.S.A. 
Peerless, USA 
Grundfos , Denmark 
หรือเทียบเท่า 

8. CONTROLLER  
Firetrol, U.S.A.  
Master, U.S.A. 
Patterson , USA  
METRON 
หรือเทียบเท่า 

9. DIESEL ENGINE  
Clarke, U.S.A.  
Caterpillar, U.S.A.  
Cummin, U.S.A. 
หรือเทียบเท่า  

10. JOCKEY PUMP  
Patterson, U.S.A. 
Peerless, U.S.A. 
Grundfos , Denmark 
หรือเทียบเท่า 
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11. O.S & Y. GATE VALVE, INDICATING BUTTERFLY VALVE, GLOBE VALVE, 
SWING CHECK VALVE, SPRING LOADED CHECK VALVE, FIRE PROTECTION 
VALVE 

Crane, U.S.A.  
Nibco, U.S.A.  
Tyco, U.S.A. 
Kenedy, U.S.A.  
หรือเทียบเท่า 

12. FLOW METER  
Eagle Eye Annubar, U.S.A. 
Gerand , U.S.A. 
Global Vision , U.S.A. 
หรือเทียบเท่า 

13. ALARM CHECK VALVE  
Gem, U.S.A.  
Viking, U.S.A. 
OCV , USA 
หรือเทียบเท่า 

14. SPRINKLER, SIGHT GLASS, FLOW SWITCH 
Gem, U.S.A.  
Viking, U.S.A. 
Angus , UK 
หรือเทียบเท่า 

15. AUTOMATIC AIR VENT  
Meterflex, U.S.A.  
ITT-Hoffman, U.S.A.  
Apco, U.S.A.  
Crispin , USA 
หรือเทียบเท่า 
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16. FIRE HOSE REEL, FIRE DEPARTMENT CONNECTION  

Angus, U.S.A. 
Potter Roemer, U.S.A.  
Powhatan, U.S.A. 
หรือเทียบเท่า  
 

17. HOSE VALVE  

Powhatan, U.S.A.  
Moon, U.S.A.  
Allenco, U.S.A.  
หรือเทียบเท่า 

18. FIRE EXTINGUISHERS 

Badger, U.S.A. 
KIDDE , UK 
Zero Fire , Thailand 
หรือเทียบเท่า 

29. Fire Bar r ier , Fir e Stop 

3M, USA 
Abesco, USA 
GE, USA 
Tremco, USA 
หรือเทียบเท่า 

20. STEEL PIPE 
 SAHATHAI STEEL PIPE 
 FIREX 
 THAI UNION  
21. COUPLING 
 MECH 
 VICTURIC 
 GRILLNELL 
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