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ระบบวิศวกรรมสุขาภิบาล 

(Sanitary System) 

 

บทที่ 1 

ขอบเขตงาน 
 

1.1 ผูรบัจางตองจัดหาติดตั้งทดสอบเคร่ือง อุปกรณระบบจายน้ํารดน้ําตนไม ระบบระบายน้ําฝนอาคาร 

และระบบระบายน้ําสําหรับระบบอาคาร ดังแสดงไวในแบบแบบและขอกําหนดเพ่ือใหใชงานได

สมบูรณและถูกตองตามความประสงคของผูวาจาง 

1.2 ระบบสุขาภิบาล ประกอบดวยรายการดงัตอไปนี้ 

(1) ระบบจายน้ํารดน้ําตนไม 

(2) ระบบทอระบายน้ําฝนอาคาร 

(3) ระบบทอหรือรางระบายรอบอาคาร 

(4) งานติดตั้งทดสอบเคร่ืองอุปกรณของระบบตางๆ ขางตน 
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บทที่ 2 

ขอกําหนดและการติดตั้ง 

 
2.1 ฝมืองาน 

ผูรับจางจะตองใชชางฝมือดีชํานาญงานโดยเฉพาะ ในแตละประเภทมาปฏิบัติงานติดต้ังระบบทอและ

วัสดุอุปกรณตางๆ ในระบบจะตองควบคุมการทํางานของชางเหลานี้ใหดําเนินไปโดยชอบดวยหลักปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) การตดัทอแตละทอนจะตองใหไดระยะสั้นพอดีตามความตองการที่จะใช ณ จุดน้ันๆ ซึ่งเมื่อตอทอ

บรรจบกันแลวจะไดทอสม่ําเสมอไมคดโกงคลาดเคลื่อนจากแนวไป 

(2) การวางทอจะตองวางในลักษณะท่ีเมื่อเกิดการหดตัวหรือขยายตัวของทอเนื่องจากการ

เปลี่ยนแปลงอุณหภูมิการหดตัวหรือขยายตัวของทอนั้นจะไมทําใหเกิดความเสียหายขึ้นแกตัวทอ

นั้นเองหรือแกสิ่งที่อยูใกลเคียง 

(3) การตัดทอใหใชเคร่ืองสําหรับตัดทอโดยเฉพาะ และจะตองควานปากทอขูดเศษทอที่ยังติดคางอยู

ปากทอออกเสียใหหมดหากจะทําเกลียวจะตองใชเคร่ืองทําเกลียวที่มีพัดลมเพ่ือใหพนเกลียวเรียบ

และไดขนาดตามมาตรฐาน 

(4) ทุกที่ที่จะตองเปลี่ยนแนวหรือทิศทางของทอใหใชขอตอตามความเหมาะสม (ขอตอ หมายถึง ขอ

งอ ขอโคง สามตา ฯลฯ) 

 

2.2 ลักษณะการเดินทอ 

การติดตั้งทอจะตองกระทําดวยประณีตปรากฏความเปนระเบียบเรียบรอยแกสายตาการเลี้ยว การหัก

มุม การเปลี่ยนแปลงแนวระดับ จะตองใชขอตอที่เหมาะสมใหกลมกลืนกับลักษณะรูปรางของโครงสรางในสวน

นั้นๆ แนวทอตองใหขนานหรือตั้งฉากกับโครงสรางเสสออยาใหเฉหรือเอียงจากแนวโครงสรางอาคารหากบริเวณ

ใดมีความจําเปนจะตองแขวนทอลงมาจากเพดานหรือโครงสรางเหนือศีรษะ และมิไดกําหนดตําแนงที่แนนอนไวใน

แบบจะตองแขวนทอใหชิดดานบนมากที่สุดเทาที่จะทําได ทั้งนี้ เพ่ือมิใหทอนั้นเปนท่ีกีดขวางแกสิ่งท่ีตั้งที่เพดาน 

หรือเหนือศีรษะ เชน โคมไฟ, ทอลม ฯลฯ ผูรับจางจะตองตรวจสอบแนวระดับของระบบทอตางๆ ใหแนนอน

เสียกอนการติดตั้งระบบทอระบบใดระบบหนึ่งเพ่ือไมใหทอเหลานั้นกีดขวางกัน 

(1) การวางตําแหนงของสวนประกอบการเดนิทอ 

บรรดาสวนประกอบตางๆ ของระบบทอ เชน วาลวน้ํา มาตรวัดน้ํา เกจวัดแรงดัน ฯลฯ เปนตน จะตอง

วางใหอยูในตําแหนงตามขอกําหนดของผูผลิตและเปนที่ที่เหมาะสมกับการใชงานโดยปกติสามารถถอดซอมบํารุง

หรือเปลี่ยนใหมไดโดยงาย 

(2) ขอหามในการตอทอรวมระหวางระบบทอ 

ระบบทอน้ําที่ใชในการบริโภคนั้นหามตอบรรจบกับทอโสโครก และทอระบายน้ําทิ้งโดยเด็ดขาด หาก

แนวทอของทอน้ําที่ใชในการบริโภคจะตองเดินขนานหรือตัดกับแนวทอของทอโสโครก หรือทอน้ําทิ้งแลวแนวที่



-3- 

 

ขนานหรือตัดกันนั้นทอน้ําที่ใชในการบริโภคจะตองอยูเหนือทอโสโครกหรือทอระบายน้ําทิ้งเปนระยะไมนอยกวา 

30 ซม. หรือทอระบายน้ําทิ้งสวนนี้จะตองเปนทอชนิดเหล็กหลอและมีระยะที่ตอยาวออกไปจากจุดตัดหรือสวนที่

ขนานกันไมนอยกวาขางละ 3 เมตร ทั้งสองขาง 

(3) ปลายทางของทอน้ําและทอระบายน้ํา 

หากในแผนผังปรากฏวามีทอน้ําหรือทอระบายน้ําแสดงไวสําหรับการตอเติมขยายออกไปในอนาคตแลว

จะตองทอเหลานี้ออกไปใหพนตัวอาคารไมนอยกวา 1.50 เมตร แลวใชปลั๊กอุดหรือฝาครอบเกลียวปดไว และหาก

จําเปนตองกลบดินในระยะนี้เสียกอนก็อาจจะทําไดโดยตอกหลักปกปายแสดงตําแหนงปลายทอเหลาน้ีไว 

(4) การปองกันการชํารุดบุบสลายระหวางการติดตั้ง 

ใหปฏิบัติตามแนวทางดังตอไปนี้ 

 ปลายทอทุกปลายใหใชปลั๊กอุด หรือฝาครอบเกลียวครอบไว หากจะตองละจากงานตอ

ทอในสวนนั้นไปชั่วคราว 

 เครื่องสุขภัณฑและอุปกรณใหหุมทอหรือคุมกันไวเพื่อปองกันมิใหเกิดการแตกหักบุบ

สบายขึ้น 

 วาลวน้ํา ขอตอ และสวนประกอบอ่ืนๆ สําหรับการติดตอทอใหตรวจดูภายในและทํา 

ความสะอาดภายในใหทั่วถึงกอนนํามาประกอบติดตั้ง 

 เมื่อไดกระทําการติดตั้งเสร็จสมบูรณแลว จะตองตรวจดูความเรียบรอยและทําความ 

สะอาดวัสดุ และอุปกรณเหลานี้อยางทั่วถึง เพ่ือสงมอบงานใหแกผูควบคุมงานในสถานที่

โดยปราศจากตําหนิและขอบกพรอง 

(5) การแขวนโยงทอและยึดทอ 

ทอที่เดินภายในอาคารและไมไดฝงจะตองแขวนโยง หรือยึดติดไวกับโครงสรางของอาคารอยาง

มั่นคงแข็งแรงอยาใหโยกคลอน แกวงไกวได การแขวนโยงทอที่เดินตามแนวราบใหใชเหล็กรัดทอตามขนาดของทอ

ที่วัดไดแลวแขวนยึดติดกับโครงอาคารอยางแข็งแรงหากมีทอหลายทอเดินตามแนวราบขนานกันเปนแพจะใช

สาแหรกรับไวทั้งชุดแทนการใชเหล็กรัดทอแขวนแตละทอก็ไดที่แขวนทอ และสาแหรกดังกลาว หากในแบบระบุ

ไวจะตองมีชะเนาะ (Turnbuckle) ประกอบใหดวยเสร็จ เพ่ือจัดทอใหไดระดับเดียวกันได ในกรณีที่ไมอาจจะใช

ชะเนาะขันเกลียวได ผูรบัจางจะตองจัดหาอุปกรณอ่ืนท่ีใชประโยชนไดเทากันแทน หามแขวนทอดวยโซลวด เชือก

หรือสิ่งอื่นใด ที่มีลักษณะไมมั่นคงแข็งแรง 

(5.1)  ทอที่ติดตั้งในแนวดิ่งหรือแนวตั้ง 

 ทอเหล็กอาบสังกะสีที่มีขนาดตั้งแต 3 นิ้วขึ้นไป ทุกๆ ระยะครึ่งหนึ่งของความยาวของทอ

แตละทอน จะตองมีทียึดหรือแขวนหรือรองรบัอยางม่ันคงแข็งแรง 

 ทอเหล็กอาบสังกะสีที่มีขนาดตั้งแต 2 ½  นิ้วลงมาทุกระยะไมต่ํากวา 1.20 เมตร จะตอง

มีที่ยึดหรือแขวนหรือรองรบัอยางมั่นคงแข็งแรง 
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 ทอ พีวีซี ทุกๆ ระยะ 1.0 เมตร และทุกๆ รอยตอจะตองมีท่ียึดหรือรองรับหรือแขวน

อยางนอยหนึ่งแหง 

 ทอเหล็กหลอจะตองมีที่ยึดหรือแขวนหรือรองรับทอทุกๆ ชั้น ของอาคารหรือไมนอยกวา

ทุกชวงของความยาวทอแตละทอและตรงฐานลาง 

 ที่ตําแหนงทอเปลี่ยนแปลงทิศทางตองเพิ่มจุดยึดอีกใหมั่นคงแข็งแรง 

(5.2) ทอที่วางในแนวราบหรือแนวระดับ 

 ทอเหล็กอาบสังกะสีทุกๆ ระยะไมเกิน 2.0 เมตร จะตองมีที่ยึดหรือรองรับอยางนอยหนึ่ง

แหง 

 ทอ พีวีซี ทุกๆ 1.0 เมตร และทุกๆ รอยตอจะตองมีที่ยึดหรือรองรับหรือแขวนอยางนอย

หนึ่งแหง 

 ทอเหล็กหลอที่ตอกันดวยปากแตร หรือปลอกเหล็กอัดดวยแหวนยางจะตองมีที่ยึดหรือ

รองรบัทุกๆ ระยะขอตอ และทุกระยะครึ่งทอนของทอ 

 ที่ตําแหนงทอเปลี่ยนทิศทางตองเพ่ิมจุดยึดอีกใหมั่นคงแข็งแรง 

(5.3) ทอทุกชนิดท่ีวางอยูในดินจะตองอยูบนพื้นที่อัดแนนดวยทรายตลอดแนวความยาวของ

ทอ และถมกลับดวยทรายอัดแนนเปนชั้นๆ จนไดระดับ 

(5.4) ทอท่ีเดินในแนวระดับจะตองรองรับดวยที่แขวนหรือรองรับแบบชิงชาเหล็กเสนที่ใช

แขวนใหมีขนาดดังนี ้

ขนาดของทอ  ขนาดของเหล็กเสน 

เสนผาศนูยกลาง  ½  - 1 ½ นิ้ว   9 มม. 

เสนผาศูนยกลาง  2 - 3 นิ้ว   12 มม. 

เสนผาศูนยกลาง  4 – 6 นิ้ว   15 มม. 

 

2.3 การตัดเจาะและซอมสิ่งกีดขวาง 

หากมีสิ่งกอสรางใดๆ กีดขวางแนวของทอแลวผูรับจางจะตองแจงรายละเอียดใหแกเจาของโครงการ

ทราบพรอมกับนําเสนอวิธีการที่จะตัดเจาะสิ่งกีดขวางนั้นกับการวิธีการซอมกลับคืนดวย และจะตองไดรับอนุมัติ

จากผูควบคุมงานเสียกอน จึงจะปฏิบัติได การตัดเจาะและซอมสิ่งกีดขวางนี้ ผูรับจางจะตองใชชางที่มีความ

ชํานาญในการนั้นๆ โดยเฉพาะ และจะตองทําการดวยความระมัดระวัง 

 

2.4 การเดินทอแรงดันภายในระบบ 

หากทอนั้นฝงดินแตไมระบุระยะในการฝงใหผูรับจางยึดถือวาฝงลึก 0.60 เมตร จากระดับดินถึงหลังทอ

โดยจะตองมีสมอคอนกรีตรับทอทุกชวงโคง แยก และวัสดุอุปกรณที่ยึดติดกับทอ ผูรับจางจะตองเปลี่ยนอุปกรณ
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หรือทอนั้นใหมทันที หากในแบบรูปไมไดระบุชนิดของทอใหผูรับจางยึดถือตามนี้ ทอสงนํ้าเสียแรงดัน หมายถึงทอ

ที่ตอเขากับเคร่ืองสูบน้ําใหใชทอเหล็กหลอชนิดผนังหนา หรอืทอ HDPE ขนาดไมเล็กกวาทอสงของเคร่ืองสูบน้ํา 

 

2.5 ผูรับจางตองทําการอุดรู SLEEVE หรือ SHAFT หรือ OPENING 

ผูรับจางตองทําการอุดรู Sleeve หรือ Shaft หรือ Opening ของงานในระบบสุขาภิบาล และดับเพลิงท่ี

ผานผนังทนไฟ เพื่อปองกันการลามของควันและไฟ วัสดุที่จะมาอุดหรือยึดจะตองเปนวัสดุสามารถทนตอเพลิง

ไหมไดอยางนอย 2 ชั่วโมง 

 

2.6 ปลอกรองทอ (SLEEVE) 

ทอท่ีเดินผานพื้น คาน หลัง ฝากั้น และเพดานนอกอาคารจะตองรองดวยปลอกตามขนาดที่พอเหมาะกับ

ทอเสียกอน หากทอที่จะผานทะลุพ้ืนอาคารมีจํานวนหลายทอดวยกันใหเจาะพื้นอาคารเปนชองใหทอผาน แทน

การใชปลอกรองทอชองที่เจาะนี้จะตองเสริมกําลังตามความจําเปนและเหมาะสมในอาคารคอนกรีตหากประสงค

จะติดตั้งปลอกรองทอไว ณ จุดใด ก็ใหติดต้ังในขณะเทคอนกรีตเลยทีเดียวในผนังอิฐใหติดตั้งปลอกรองทอนี้ใน

ขณะท่ีกออิฐมาถึงที่จุดนั้น ผูรับจางจะตองตรวจสอบรายละเอียดของแบบและติดตั้งปลอกรองทอไวตามจุดท่ี

จําเปนถึงแมไมไดแสดงไวในรายละเอียดของแบบก็ตามการใชปลอกรองทออาศัยหลักเกณฑดังนี้ 

(1) ชนิดของปลอกรองทอปลอกที่จะนํามาใชในการรองทอจะตองใหมีขนาดเสนผานศูนยกลางภายใน

โตกวาขนาดศูนยกลางภายนอกของทอไมนอยกวา 1 เซนติเมตร เวนไวแตเมื่อทอนั้นจะตองเดิน

ทะลุผานฐานหรือผนังที่รับน้ําหนักในกรณีเชนนี้จะตองใหปลอกโตกวาทอไมนอยกวา 1.5 

เซนตเิมตร 

(2) ชนดิของวัสด ุปลอกรองทอจะตองเปนชนิดที่ทาํดวยวัสดุดังตอไปนี้ 

 สําหรับฐานรากใหเสนอขออนุมัติจากผูควบคุมงาน 

 สําหรับผนังรับน้ําหนักหรือฝาก้ันใหใชปลอกเหล็กเหนียว หรอืเหล็กกลา ตองไดรับอนุมัติ

จากผูควบคุมงาน 

 สําหรับคอนกรีตใหใชปลอกเหล็กเหนียวเหล็กกลาสําหรับพื้นที่อาคารธรรมดาใหปลอก

เหล็กเหนียวหรือเหล็กกลา 

 ปลอกรองทอทุกแหงตองเสนอแบบ Shop Drawing ขออนุมัติจากผูควบคุมงานกอน

ดําเนินการ 

ปลอกรองทอที่ พ้ืนอาคารจะตองฝงใหปากปลอกสูงพ้ืนระดับที่ยังไมไดตกแตง 2.5 

เซนติเมตร และหลังจากที่เดินทอเสร็จเรียบรอยแลวใหอัดชองระหวางทอดวยวัสดุ

ประเภท SILIC Silicone Sealant ใหแนน และเรียบรอยจนแนใจวาน้ําร่ัวซึมผานไมได 

 

2.7 แผนปดพื้น ผนังและเพดาน 
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ทุกๆ จุดที่ทอเดินทะลุผาน ผนัง ฝากั้น เพดาน และพ้ืนอาคารซึ่งตกแตงผิวหนาแลว ผูรับจางจะตอง

จัดการปดชองโหวทั้งทางเขา และทางออกของทออยางมิดชิดและสามารถปองกันไฟไหมไดอยางนอย 2 ชั่วโมง 

 

2.8 การทาสี 

ทอทุกชนิดที่มองเห็นไดซึ่งอยูภายนอกของชองทอใหทาสีใหมทั้งหมดโดยรายการประกอบงานสีของทอ 

แสดงในหัวขอ 8  

 

2.9 การทําแทนรองรับและการขจัดความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรกลทุกชนิด 

แทนรองรับเคร่ืองจักรอุปกรณจะตองรองรับดวยสปรงิ หรือวัสดุ เพื่อปองกันการสั่นสะเทือน 

(1) เครื่องจักรกลทุกชนิด และสวนประกอบจะตองทํางานโดยไมมีเสียงดังหรือความสั่นสะเทือนมาก 

(2) หากการทํางานของเครื่องจักรกล หรืออุปกรณใดก็ตามที่มีเสียงหรือการสั่นสะเทือนซึ่งผูวาจางมี

ความเห็นวามากเกินสมควรเปนหนาที่ของผูรับจางจะตองจัดการแกไขใหเปนที่เรียบรอยโดยผู

รับจางเปนผูออกคาใชจายทั้งสิ้น 

 

2.10 อุปกรณประกอบทอ 

อุปกรณประกอบทอ เชน ประตูน้ํา ขอตอ ของอ ประตูน้ํากันกลับ หรืออ่ืนๆ ที่มีความจําเปนตองใชใน

การติดตั้งในระบบเพ่ือใหการทํางานดีข้ึน และถูกตองตามหลักวิชาการ แมจะมิไดระบุไวในแบบรูปผูวาจางจะตอง

จัดหาและติดตั้งโดยไมคิดมูลคาเพิ่ม 
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บทที่ 3 

ระบบทอสุขาภิบาล 

 

3.1 ระบบทอสุขาภิบาลในอาคาร 

3.1.1 ทั่วไป 

(1) ผูรับจางจะตองทําความเขาใจในแบบและรายละเอียดขอกําหนดทุกอยาง เพื่อใหการกอสราง

ติดตั้งระบบทอสุขาภิบาลในอาคารเปนไปตามมาตรฐานการกอสรางติดตั้งที่ถูกตองตามหลัก

วิชาการ หากมีขอขัดแยงหรือขอสงสัยใดในการกอสรางผูรับจางจะตองแจงใหผูวาจางหรือผู

ควบคุมงานกอสรางเปนผูพิจารณาและใหความเห็นชอบ 

(2) ผูรับจางจะตองตรวจสอบแบบโครงสรางและสถานที่กอสราง เพ่ือใหการดําเนินการกอสราง

ติดตั้งระบบทอสุขาภิบาลสอดคลองกับแผนงานการกอสรางอาคาร 

(3) ผูรบัจางจะตองปองกันความเสียหายตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในการดําเนินการกอสรางติดตั้งระบบ

ทอสุขาภิบาล และตองซอมแซมสวนที่เสียหายที่เกิดจากการดําเนินการดังกลาวใหมีสภาพดี

ดังเดิม การเปลี่ยนแปลงโครงสรางใด ๆ เนื่องมาจากการดําเนินการกอสรางติดตั้งระบบทอ

สุขาภิบาลจะตองใหผูวาจางหรือผูควบคุมงานเปนผูพิจารณาอนุมัติกอนการดําเนินการ

กอสรางติดตั้งระบบทอสุขาภิบาล 

 

3.1.2 ชนิดของทองานฝมือ 

ผูรับจางจะตองจัดหาชางฝมือท่ีมีความเชี่ยวชาญในงานระบบทอสุขาภิบาลในอาคาร เปนผู

กอสรางติดต้ังระบบทอสุขาภิบาลในอาคาร ผูวาจางมีสิทธิในการรองขอใหเปลี่ยนชางฝมือหากชางฝมือของผู

รับจางไมมีความเชี่ยวชาญเพียงพอ 

ชนิดของทอและอุปกรณประกอบตาง ๆ ในงานระบบทอสุขาภิบาลในอาคาร ใหผูรับจางใชวัสดุ

และอุปกรณตามที่ไดกําหนดไวในแบบ หากในแบบไมไดกําหนดไวในใชวัสดุและอุปกรณ ดังนี ้

(1) ทอน้ําทิ้ง (W) ใชทอ Polyvinyl Chloride Pipe (PVC) ชั้นคุณภาพ 8.5 ตามมาตรฐาน 

มอก. 17-2532 

(2) ทอจายน้ําประปา (CW) ใชทอ Polyvinyl Chloride Pipe (PVC) ชั้นคุณภาพ 13.5 ตาม

มาตรฐาน มอก. 17-2532 

 

3.1.3 การวางทอและการติดตั้ง 
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การติดตั้ง การวางทอและการตอทอ จะตองกระทําโดยไมใหเกิดความเครียดกับตัวทอและจะตอง

ไมทําใหความแข็งแรงขององคอาคารลดลง จะตองมีการปองกันการแตกราวของทอเนื่องจากยืดหดตัวของทอ 

การทรุดตัวของอาคารหรือจากน้ําหนักท่ีกดทับตัวทอ ตามที่ระบุไวในแบบหรือตามความเหมาะสมกับสภาพ

พ้ืนที่กอสราง การวางทอและการติดตั้งโดยทั่วไปใหปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) การวางทอและการติดตั้งใหเปนไปตามมาตรฐานการเดินทอในอาคารของวิศวกรรมสถาน

แหงประเทศไทย เทศบัญญัติหรือขอกําหนดของหนวยงานในทองถ่ิน และตามมาตรฐาน 

National Plumbing Code 

(2) ทอที่ฝงดินและลอดผานทางเดินหรือถนนคอนกรีตจะตองวางในปลอกคอนกรีต โดยมีความ

หนาของคอนกรีตที่หุมทอไมนอยกวา 5 เซนติเมตร 

(3) ความลาดของทอที่ไหลโดยแรงโนมถวงโดยท่ัวไปใหใชความลาด ดังนี้ 

 ทอขนาด Ø 3” หรือเล็กกวา ความลาดไมนอยกวา 1 : 50 

 ทอขนาด Ø 4” หรือเล็กกวา ความลาดไมนอยกวา 1 : 100 

(4) การเปลี่ยนทิศทางของทอระบายน้ําตาง ๆ โดยท่ัวไปกําหนดใหใชขอตอ ดังน้ี 

 แนวดิ่งไปแนวราบ ทอเสนผาศูนยกลาง Ø 3” และใหญกวา ใชขอโคงสั้น หรือของอ 

90° แบบยาว (Long Turn Elbow)  

 แนวราบไปแนวด่ิง ทอเสนผาศูนยกลาง Ø 3” และใหญกวา ใชขอโคง ¼  หรือของอ 

90° แบบสั้น 

 แนวดิ่งไปแนวราบ ทอเสนผาศูนยกลางเล็กกวา Ø 3” ใชขอโคงแบบยาวหรือของอ 

90° แบบโคงยาวพิเศษ 

 แนวราบไปแนวดิ่ง ทอเสนผาศูนยกลาง Ø 3” ใชขอโคง ¼ หรือของอ 90° แบบสั้น 

 ในกรณีท่ีเปนแบบสามทางหรือท่ีทาง Branch ของขอตอจะตองใชขอตอดังลักษณะ

ขางตนหรือใชแบบผสมของของอ 45° และสามทาง TY 

(5) ขอตอของทอระบายอากาศไมวาทิศทางใดใชขอโคง ¼ หรือของอ 90° แบบสั้น สามทาง สี่

ทางแบบฉาก หรือของอ 45° ชนิดของขอตอตาง ๆ ซึ่งนอกเหนือจากที่กําหนดไวผูรับจาง

สามารถนํามาใชไดหากผูวาจางหรือผูควบคุมงานพิจารณาเห็นวาจะทําใหการระบายน้ํา

เปนไปตามวัตถุประสงค 

(6) การติดตั้งทออากาศเขากับสุขภัณฑ  จุดจอเขาจะตองสูงกวาสุขภัณฑอยางนอย 20 

เซนติเมตร แลวจึงตอข้ึนไปถึงระดับฝา เพ่ือตอเขากับทอเมนระบายอากาศ สุขภัณฑทุกตัว
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จะตองตอทอระบายอากาศตามมาตรฐานการออกแบบระบบทอภายในอาคารของวิศวกรรม

สถานแหงประเทศไทย 

(7) ปลายทอทออากาศจะตองโผลออกภายนอกตัวอาคาร หรืออยูในตําแหนงที่มีการระบาย

อากาศไดด ี

(8) การวางทอปลอก (Sleeve) ผานองคอาคาร จะตองดําเนินการพรอมกับการกอสรางองค

อาคารสวนนั้น ๆ โดยกอนดําเนินการผูรับจางจะตองแจงใหผูควบคุมงานทราบ ปลอกที่ใช

กําหนดใหใชทอเหล็กเหนียว ซึ่งเม่ือวางทอผานทอปลอกแลวจะตองมีชองวางโดยรอบไมนอย

กวา 1 เซนติดเมตร แลวอุดชองวางระหวางทอดวยใยแอสเบสตอสหรือ Caulking 

Compound 

 

3.1.4 การตดิตั้งทอน้ํา 

(1) ทอน้ําและขอตอของทอน้ําและขอตอตามท่ีไดกําหนดไว 

(2) วาลวน้ําใหติดตั้งวาลวน้ําไวที่ทอน้ํากอนเขาเครื่องสุขภัณฑและอุปกรณทุกแหง และ ณ 

ตําแหนงที่ไดแสดงไวในแผนผังหรือในแบบกอสราง โดยกําหนดชนิดของวาลว ดังนี้ 

 วาลวประตู วาลวตัดตอนน้ําใหใชวาลวประตูทุกแหง 

 โกลบวาลว ในระบบทอที่ตองการปรับความดันและอัตราการไหลของน้ําใหติดตั้งโกลบ

วาลวไวทุกแหงและใหใชวาลวทองเหลืองชนิดเกลียว 

 วาลวกันนํ้ากลับในระบบทอท่ีจําเปนและไมตองใหน้ําไหลกลับ จะตองติดตั้งวาลวกัน

น้ํากลับไวทกุแหง 

 ยูเนี่ยนใหติดตั้งยูเนี่ยนไวทางดานใต นํ้าของวาลวทุกตัวและกอนทอจะเขาเคร่ือง

สุขภัณฑและอุปกรณทั้งหมด เวนไวแตกรณีที่เครื่องสุขภัณฑหรือขอตอนั้น ๆ ไดมีขอ

ตอชนิดที่สามารถถอดออกไดงายติดมาดวยแลว การติดตั้งยูเนี่ยนหามติดฝงในกําแพง 

เพดานหรือฝากั้น 

(3) ตําแหนงและชนิดของวาลวน้ํา มีขอกําหนดในการติดตั้ง ดังนี้ 

 วาลวน้ําจะตองติดตั้งตามตําแหนงที่แสดงไวในแบบ 

 ทอน้ําท่ีแยกหรือตรงเขาอาคารทุก ๆ ทอ ผู รับจางจะตองจัดหาและติดตั้งวาลว

ประตูน้ําให ณ บริเวณจุดท่ีทอจะเขาอาคารแหงละตัว ทั้งน้ีไมวาจะแสดงไวในแผนผัง

หรอืไมก็ตาม 
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 วาลวทุกตัวจะตองติดตั้งในตําแหนงที่สะดวกแกการตรวจสอบ เพื่อถอดหรือซอม

เปลี่ยนหรือมิฉะนั้นก็จะตองจัดใหมีชองทางที่จะจัดการถอดออกหรือซอมหรือเปลี่ยน

ได 

 การติดตั้งวาลวทุกตัวบนทอที่เดินในระดับดินนั้นจะตองไมใหวาลวอยูต่ํากวาระดับดิน 

 วาลวทุกตัวจะตองเปนชนิดที่ทําขึ้นเพ่ือใหใชกับแรงดันปกติภายในทอเทากับ 150 

ปอนดตอตารางนิ้ว เวนไวแตจะระบุไวในแบบหรือรายการควบคุมอยางอื่น 

(4) ความลาดเอียงของทอน้ํา ทอน้ําจะตองเดินใหมีความลาดเอียงลงสูทางระบายน้ําทิ้ง ถามีทอ

สาขาแยกออกจากทอเมนซึ่งติดตั้งไวในแนวดิ่ง ก็ใหตอทอสาขานี้เอียงลงสูทอเมนและ ณ จุด

ที่มีระดับต่ําที่สุดในระบบทอน้ํานี้ใหติดตั้งวาลวสําหรับเปดระบายน้ําทิ้งไว เพ่ือจะไดระบาย

น้ําจากระบบไดหมดสิ้น กรณีไมไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืนใหยึดถือตามขอกําหนด ดังน้ี 

 ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 80 เซนติเมตร ขึ้นไป ลาดเอียง 1 : 50 

 ขนาดทอเสนผาศูนยกลาง 65 เซนติเมตร ลงมา ลาดเอียง 1 : 100 

(5) ทอสาขา ทอสาขาซึ่งแยกจากทอเมนนั้นจะแยกจากสวนบนตอนกลางหรือใตทองของทอเมน

ไดทั้ง 3 ประการ โดยใชขอตอท่ีเหมาะสมตามกรณี 

(6) การตอทอ 

 การตอทอ PVC ตอทอโดยใชน้ํายาประสานตามมาตรฐานของผูผลิตทอ 

 ขอตอแบบเกลียว การตอแบบเกลียวใหใชเทปสําหรับทอประปาเทาน้ัน โดยพันเฉพาะ

เกลียวตัวผูเทาน้ันแลวสวมขอตอเกลียวเขาไป เมื่ออัดแนนแลวเกลียวจะตองเหลือไม

เกิน 2 เกลียวเต็ม เกลียวทอนี้จะตองตัดพันใหคมเรียวไปทางปลายทอ และทุกทอเมื่อ

ตัดและทําเกลียวเสร็จเรียบรอยแลวจะตองควานปากในปาดเอาเศษที่ติดอยูรอบ ๆ ทิ้ง

ใหหมด 

(7) Air Chamber ผู รับจางจะตองติดตั้ง Air Chamber ไวที่ปลายสุดของทอแยกที่ตอใหกับ

เครื่องสุขภัณฑ Air Chamber จะตองมีขนาดไมเล็กกวาทอท่ีแยกเขาเครื่องสุขภัณฑนั้น ๆ 

และจะตองมีขนาดไมเล็กกวา ¾ นิ้ว และยาวไมนอยกวา 18 นิ้ว ที่ปลายของ Air Chamber 

ใหใส cap อุดและเชื่อมโดยรอบเพื่อกันลมร่ัวจากสวนตอน้ี 

 

3.1.5 การตดิตั้งทอโสโครกและทอระบายน้ําทิ้ง 

ทอใตดิน ทอโสโครก ทอระบายและขอตอตาง ๆ ที่ฝงใตดิน ใหใชวิธีการและวัสดุตามที่กําหนดไว

ในขอตอไปนี้ 
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(1) การอุดรอยตอสําหรับทอเคลือบใหใชเชือกมะลิลาหรอืเชือกปอหรือแอสแบสตอสพันโดยรอบ

แลวใชตะกั่วเทอุดใหเรียบรอยไมมีรอยรั่ว ถาเปนทอดีพลาสตใหใชน้ํายาตอทอของผูผลิตแทน 

(2) ก้ันรอง ตองกระทุงดินใหแนนโดยตลอดถาดินเดิมไมดีตองขุดออกใหหมดแลวนําวัสดุอื่นซึ่ง

ไดรับความเห็นชอบของผูควบคุมงานมาใสแทน แลวกระทุงใหแนนแนวตอทอตองตรงไมคด

ไปมาความลาดถูกตองตามแบบ 

(3) รอยตอทุกอันจะตองแนนสนิทน้ําซึมไมได เมื่อหยุดพักงานจะตองปดปากทอเพื่อปองกันมิให

น้ํา ทราย ดิน เขาไปในทอ 

 

3.1.6 ทอเหนือพื้นดินสําหรับทอระบายน้ําและทอโสโครก  

ใหใชทอและอุปกรณตามท่ีไดกําหนดไว การใชขอตอและอุปกรณตาง ๆ ใหเปนไปตามผูผลิตทอ

แตละชนิด ทออากาศสวนท่ีตอนอกอาคาร (VTR) ใหติดต้ังสูงจากพ้ืนดาดฟาอยางนอย 30 เซนติเมตร และให

ติดปลายดวยขอตอตัวทีอุดปลายดวยลวดตะแกรง Fiber หรือ Aluminium กันแมลงความถ่ีของชองไมนอย

กวา 100 ชอง ตอตารางนิ้ว 

 

3.1.7 การทดสอบระบบทอ 

กอนการฝงกลบ ฉาบปูนหรือตีฝา ทอทุกเสนจะตองไดรับการทดสอบการรั่วซึม ดังน้ี 

(1) ทอประปา ทดสอบโดยการสูบอัดน้ําเขาไปในเสนทอท่ีความดัน 3 บาร และคงความดันไว 2 

ชั่วโมง เพ่ือทดสอบหารอยรั่วซึม 

(2) ทอระบายน้ําทิ้ง ทอโสโครก ทดสอบโดยการเติมน้ําใหเต็มทอโดยมีความดันที่แตกตางกัน 3 

เมตร แลวคงไว 2 ชั่วโมง เพ่ือทดสอบหารอยร่ัวซึม 

 

3.1.8 การทําความสะอาดทอ 

เมื่อทดสอบระบบทอระบบสุขาภิบาลจนสามารถใชงานไดโดยไมมีขอบกพรองแลว ใหทําความ

สะอาดทอเฉพาะทอประปาโดยจายน้ําสะอาดท่ีมีความเขมขนของคลอรีน 50 มิลลิกรัม/ลิตร เขาไปในทอและ

คงไว 24 ชั่วโมง จึงปลอยทิ้งและจายน้ําสะอาดลางทออีกคร้ังหนึ่ง 

 

3.2 ระบบทอระบบสุขาภิบาลนอกอาคาร 

3.2.1 ทั่วไป 

(1) ผูรับจางจะตองทําความเขาใจในแบบและรายละเอียดขอกําหนดทุกอยาง เพื่อใหการกอสราง

ติดต้ังระบบทอระบบสุขาภิบาลนอกอาคารเปนไปตามมาตรฐานการกอสรางติดตั้งที่ถูกตอง
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ตามหลักวิชาการ หากมีขอขัดแยงหรือขอสงสัยในการกอสรางผูรับจางจะตองแจงใหผูวาจาง

หรอืผูควบคุมงานกอสรางเปนผูพิจารณา 

(2) ผูรับจางจะตองตรวจสอบแบบโครงสรางและสถานที่กอสราง เพ่ือใหการดําเนินการกอสราง

ติดต้ังระบบทอระบบสุขาภิบาลสอดคลองกับแผนงานการกอสรางอาคาร บอ ถนน ทางเดิน 

โครงสรางอ่ืนและการปลูกตนไม 

(3) ผูรบัจางจะตองปองกันความเสียหายตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในการดําเนินการกอสรางติดตั้งระบบ

ทอระบบสุขาภิบาล และตองซอมแซมสวนท่ีเสียหายที่เกิดจากการดําเนินการดังกลาวใหมี

สภาพดีดังเดิม การเปลี่ยนแปลงโครงสรางใด ๆ เนื่องมาจากการดําเนินการกอสรางติดตั้ง

ระบบทอระบบสุขาภิบาลจะตองใหผูวาจางหรือผูควบคุมงานเปนผูพิจารณาอนุมัติกอนการ

ดําเนินการกอสรางติดตั้งระบบทอระบบสุขาภิบาลนอกอาคาร 

 

3.2.2 ชนิดของทอ ขอตอทอและงานฝมือ 

ผูรับจางจะตองจัดหาชางฝมือที่มีความเชี่ยวชาญในงานระบบทอระบบสุขาภิบาลนอกอาคาร เปน

ผูกอสรางติดตั้งระบบทอระบบสุขาภิบาลนอกอาคาร ผูวาจางมีสิทธิในการรองขอใหเปล่ียนชางฝมือหาก

ชางฝมือของผูรบัจางไมมีความเชียวชาญเพียงพอ 

ชนิดของทอและอุปกรณประกอบตาง ๆ ในงานระบบทอระบบสุขาภิบาลนอกอาคาร ใหผูรับจาง

ใชวัสดุและอุปกรณตามที่ไดกําหนดไวในแบบ หากในแบบไมไดกําหนดไวใหใชวัสดุและอุปกรณ ดังนี้ 

(1) รางระบายน้ํา คสล. พรอมฝา คสล. ฝาตะแกรงเหล็กหลอในที่หรือชนิดสําเร็จตามมาตรฐาน

การกอสราง “งานคอนกรีต” และ “งานเหล็กเสริมคอนกรีต”  

(2) ทอระบายน้ํารอบอาคารและรอบบริเวณ ใหใชเปนทอคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปากลิ้นราง

ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก. 128-2518 ชั้นคณุภาพ 2  

(3) ทอระบายน้ําฝนใชทอเหล็กอาบสังกะสี Sch.40 มีตะเข็บ (EWR Galvanized Steel Pipe 

ASTM A-53 Grade A Sch.40) 

 

3.2.3 การวางทอและการติดตั้ง 

การติดต้ัง การวางทอและการตอทอ จะตองกระทําโดยไมใหเกิดความเครียดกับตัวทอ และ

จะตองไมทําใหความแข็งแรงของโครงสรางลดลง จะตองมีการปองกันการแตกราวของทอเนื่องจากการยืดหด

ตัวของทอ การทรุดตัวของโครงสรางหรือจากน้ําหนักที่กดทับตัวทอ ตามที่ระบุไวในแบบหรือตามความ

เหมาะสมกับสภาพพื้นที่กอสราง การวางทอและการติดตั้งโดยทั่วไปใหปฏิบัติ ดังนี ้

(1) การวางทอและการติดตั้งทอระบายน้ําฝนใหเปนไปตามมาตรฐาน 
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(2) ทอที่ฝงดินและลอดผานทางเดินหรือถนนคอนกรีต จะตองวางในทอปลอกเหล็กเหนียวซึ่งมี

ขนาดตามที่ระบุไวในแบบหรือมีขนาดใหญกวาทอลอดไมนอยกวา 1 นิ้ว และอุดปลายทอ

ดวยใยแอสเบสตอสหรือ Caulking Compound  

(3) การวางทอปลอก (Sleeve) ผานโครงสราง จะตองดําเนินการพรอมกับการกอสรางโครงสราง

นั้น ๆ โดยกอนดําเนินการผูรบัจางจะตองแจงใหผูควบคุมงานทราบ 

 

3.2.4 การตอทอ 

(1) การตอทอระบายน้ําฝนตอทอโดยใชหนาจานหรือน้ํายาประสานทอตามความเหมาะสมของ

การติดตั้งรวมกับอุปกรณอ่ืน ๆ ตามมาตรฐานของผูผลิตทอ 

 

3.2.5 การทดสอบระบบทอ 

กอนการฝงกลบทอทุกเสนจะตองไดรบัการทดสอบการรั่วซึม 

 

3.2.6 การทําความสะอาดทอ 

เมื่อทดสอบระบบทอสุขาภิบาลจนสามารถใชงานไดโดยไมมีขอบกพรองแลว ใหทําความสะอาด

ทอ 

 

3.2.7 การขุดรองดินสําหรับวางแนวทอและทางระบายน้ํา 

ขอบขายของงานสวนน้ีครอบคลุมถึงการขุดดินทั้งหมดสําหรับวางแนวทอ ทางระบายน้ําคอนกรีต

และโครงสรางคอนกรีต รองขุดจะตองขุดใหไดแนว ระดับ และความลาดเอียงตามที่ระบุไวในแบบกอสราง

ความกวางของรองดินที่วางทอจะตองกวางพอดีที่จะสามารถทําการวางทอได และทําการกระทุงวัสดุรองพ้ืนท่ี

อยูใตและรอบ ๆ ทอไดโดยตลอดงานทั้งหมดจะตองดําเนินการกอสรางดวยวิธีปฏิบัติที่ถูกตองลอดคลองกับ

กฎหมายและขอกําหนดฯ ที่เก่ียวของ กอนวางทอตองปรับพ้ืนรองดินใหไดแนวและความลาดชันตามที่กําหนด 

และใหมีความกวางอยางพอเพียงที่จะทําการกอสรางชั้นรองพ้ืนไดตามที่ผูควบคุมงานของผูวาจางตองการ วัสดุ

ที่แข็งหรือที่เปนอันตรายตอทอจะตองร้ือยายออกจากพื้นท่ีฐานรากของทอดวยความระมัดระวังเปนพิเศษ 

(1) สิ่งกอสรางและอุปกรณใตดินที่กีดขวางการกอสราง 

(1.1) กอนทําการขุดรองสําหรบัวางแนวอาคารระบายนํ้า ผูรับจางตองทําการสํารวจกําหนด

แนวอาคารระบายน้ําที่จะทําการกอสราง และหาตําแหนงท่ีตั้งของสิ่งกอสรางและ

โครงสรางสาธารณูปโภคตาง ๆ ที่อยูบนพ้ืนดินและอยูใตดินทั้งหมด 
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(1.2) ผูรับจางจะตองไมเคลื่อนยายหรือทุบทําลายหรือดําเนินการใด ๆ ซึ่งอาจกอใหเกิด

ความกระทบกระเทือนแกโครงสรางหรือสาธารณูปโภคใด ๆ กอนจะไดรับความเห็น

ชอบเปนลายลักษณอักษรจากผูวาจางและหนวยงานท่ีรับปดชอบ ทั้งนี้ผูรับจางจะตอง

ปฏิบัติตามรายละเอียดท่ีกําหนดไวในขอกําหนดฯ 

(2) การขุดรองดิน 

(2.1) กอนท่ีผูรับจางจะดําเนินการขุดรองดิน ณ บริเวณใด ผูรับจางตองไดรับความยินยอม

หรอืเห็นชอบจากผูควบคุมงานของผูวาจางเสียกอน 

(2.2) การขุดรองดินสําหรับวางทอระบายน้ํา ตองเปนเสนตรงตามแนวและระดับที่แสดงไว

ในแบบแปลน ผูรับจางตองขนดินที่ขุดออกแลวทําการบดอัดดินที่บริเวณกนหลุมให

แนนบรรดาดินออนที่กนหลุดตองขุดออก แลวถมกลับดวยวัสดุคัดเลือกหรือวัสดุที่ระบุ

ไวเปนอยางอ่ืนตามที่แสดงในแบบแปลนและทําการบดอัดใหแนน วัสดุรองพ้ืนทอตอง

เปนวัสดุคัดเลือก หรือวัสดุท่ีระบุไวเปนอยางอื่นตามที่แสดงในแบบแปลน ตองทําการ

ถม เกลี่ย และบดอัด แลวขุดใหไดรูปรางของทอและปากของทอบริเวณจุดตอทอ

ระหวางการทําการขุดรองดินจนกระทั่งวางทอและถมดินเสร็จเรียบรอย จะตอง

ปองกันมิใหมีนํ้าอยูภายในรองท่ีขุดในทุกขณะ 

(2.3) วิธีการขุดและเคร่ืองมือที่จะใชขุดจะตองเหมาะสมกับงาน ผูควบคุมงานของผูวาจางมี

สิทธ์ิที่จะสั่งใหผูรับจางขุดรองโดยใชแรงงานคนเทานั้น สําหรับในสถานที่ที่ผูควบคุม

งานของผูวาจางเห็นจําเปนเพ่ือหลีกเลี่ยงความเสียหายหรืออันตรายที่จะเกิดขึ้นกับสิ่ง

ปลูกสรางในกรณีที่การขุดรองดินกระทําโดยใชเครื่องมือกลจะตองทําการขุดใหขอบ

รางเปนเสนตรงเรยีบเสมอกัน 

(2.4) การขุดรองสําหรับการกอสรางทอระบายน้ํา และสําหรับโครงสรางอื่น ๆ จะตอง

สอดคลองกับแนวและระดับซึ่งแสดงในแบบกอสราง และกอนทํากรขุดรองดินใน

ตําแหนงใด ๆ จะตองไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงานของผูวาจาง หากผูรับจาง

ทําการขุดรองกวางกวาความกวางท่ีระบุในแบบกอสราง ผูวาจางอาจเปลี่ยนแปลงชั้น

คุณภาพของทอใหมีมาตรฐานสูงกวาที่กําหนดไวในแบบกอสราง และผูวาจางจะตอง

รับผิดชอบตอคาใชจายสวนเกินอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงชั้นของทอ ซึ่งเปนผล

จากการขุดรองกวางเกินกวาที่ระบุ ผูรับจางตองขุดรองใหไดความกวางนอยที่สุดเทาท่ี

จะเปนไปไดแตตองเพียงพอและสอดคลองตอการกอสราง การถมและบดอัด ตลอดจน

เพียงพอสําหรับงานสวนอ่ืน ๆ ที่สัมพันธกับสวนความกวางท่ัวไปของการขุดใหใช

ตามท่ีแสดงไวในแบบกอสราง  
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(3) การปองกันความเสียหายที่จะเกิดข้ึนกับสิ่งกอสรางและอุปกรณสาธารณปูโภคตาง ๆ  

ผูรับจางตองรับผิดชอบเต็มที่ในการปองกันความเสียหายอันอาจเกิดข้ึนกับอาคารบานเรือน 

สิ่งกอสรางตาง ๆ อุปกรณสาธารณูปโภค สาธารณสมบัติ หรือทรัพยสินสวนบุคคลผูรับจาง

จะตองใชความระมัดระวังปองกันความเสียหาย อันอาจจะเกิดกับสิ่งตาง ๆ ดังกลาวทุก

ประการ และความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้น ผูรับจางตองเปนผูรับปดชอบโดยคาใชจายในการ

ซอมแซมหรือแกไขสิ่งกอสราง และอุปกรณตาง ๆ ดังกลาวเปนของผูรบัจางทั้งสิ้น 

(4) พ้ืนที่ซึ่งมีชั้นน้ําขังหรือพ้ืนที่ไมเหมาะสม 

(4.1) งานสวนนี้จะรวมถึงการขุดใด ๆ ซึ่งผูควบคุมงานของผูวาจางเห็นวาหลีกเลี่ยงไมได

เกี่ยวกับวัสดุ ซึ่งมีอยูโดยธรรมชาติในพ้ืนท่ีซึ่งอยูในขอบขายการขุด 

(4.2) บริเวณท่ีมีชั้นน้ําขังหรือพื้นที่ซึ่งมีลักษณะไมเหมาะสมตอการวางทอหรือการกอสราง

ทางระบายนํ้า ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคําแนะนําของผูควบคุมงานของผูวาจาง โดย

อาจตองทําการขุดรองดินใหลึกลงกวาฐานของฐานรองรับทอ เพ่ือใหพ้ืนลางของรองมี

ฐานบดอัดที่เหมาะสม สวนที่ถูกขุดเกินออกไปจะตองถูกถมกลบคืนดวยวัสดุประเภท 

Non-cohesive ที่ไดรบัความเห็นชอบ เชน ทรายหรือวัสดุเม็ดยอยถมแผเปนชั้น ๆ ให

มีความหนากอนบดอัดไมมากกวาชั้นละ 15 ซม. และกระทุงบดอัดจนแนน ถาดินที่ขุด

นั้นไมดีพอและไมมีวัสดุประเภท Non-cohesive ผูรับจางจะตองจัดหาดินประเภทนี้

มาจากแหลงอื่นให โยรบัผิดชอบเร่ืองคาใชจายในสวนนี้ทั้งหมด 

(4.3) พ้ืนที่ซึ่งยุบออนโดยธรรมชาติและไมเกิดประโยชนท่ีจะขุดลึกลงไปกวาที่จําเปน จะตอง

ปูทับดวยหินขนาดไมเล็กกวา 80 มม. และไมโตกวา 150 มม. และกระทุงบดอัดใหได

ระดับตามแบบกอสราง 

(5) ผนังกันดินและค้ํายัน 

ผูรับจางตองจัดหาและทําการติดตั้งตลอดจนซอมแซมผนังกันดินและค้ํายันดานขางของรอง

ขุด เพ่ือปองกันการพังทลายและเคลื่อนตัวของดินดานขาง ซึ่งอาจทําใหขนาดความกวางของ

บริเวณที่ขุดดินแคบกวาขนาดท่ีจําเปนสําหรับการกอสราง และเพ่ือปองกันไมใหสิ่งปลูกสราง

ในบริเวณใกลเคียงหรือถนนเกิดความเสียหายกอนที่จะทําการขุดดิน ผูรับจางตองเสนอแบบ

ขยายรายละเอียดรวมทั้งแสดงวิธีการกอสรางกันดินและค้ํายันที่จะใชในงานตาง ๆ ใหผู

ควบคุมงานของผูวาจางพิจารณา 

(6) การปรบัตกแตงรองขุด 
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พ้ืนและดานขางของรองขุดตองสะอาดปราศจากเศษวัสดุใด ๆ กอนทําการกอสราง

ฐานรองรับทอหรือกอนจะเสร็จงานในแตละวัน พื้นของรองขุดจะตองตกแตงใหเรียบไมเปน

แอง ในการขุดยอมใหขุดไดลึกเทาที่สามารถจะทําการกอสรางฐานรองรับซึ่งอยูใตขอบทอ 

(7) การระบายน้ําจากบริเวณที่ขุดดิน 

การระบายน้ําหรือสูบน้ําออกจากหลุมที่ขุด ตองใชเคร่ืองจักรกลและอุปกรณใหเหมาะสมและ

เพียงพอตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน หากปรากฏวาการระบายน้ํานั้นใชเครื่องมือ เครื่องจักรกล 

และอุปกรณหรือวิธีการที่ไมเหมาะสมซึ่งอาจจะเปนเหตุใหเกิดความเสียหายตองานวางทอ 

หรืออาจเปนอันตรายหรือทําความเดือดรอนตอประชาชน ผูควบคุมงานของผูวาจางมีสิทธ์ิสั่ง

การใหแกไขวิธีการดําเนินงานหรือเพ่ิมจํานวนเครื่องมือเคร่ืองจักรและอุปกรณแลวแตกรณี 

คาใชจายเพ่ือการน้ีเปนของผูรับจางทั้งสิ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-17- 

 

บทที่ 4 

อปุกรณประกอบทอระบบสุขาภิบาล 

 

4.1 ความตองการโดยท่ัวไป 

(1) ผูรบัจางจะตองจัดหาและติดต้ังอุปกรณประกอบทอน้ําในระบบสุขาภิบาลที่มีคุณสมบัติและ

ลักษณะที่ถูกตองทางดานเทคนิคและขอกําหนดใหเปนไปตามแบบและรายการจนสามารถใช

การไดดีตามที่ตองการ 

(2) อุปกรณประกอบทอน้ําท่ีมีลักษณะเดียวกันจะตองเปนผลติภัณฑเดียวกัน 

(3) อุปกรณประกอบทอน้ําจะตองสามารถทนแรงดันใชงานไดไมนอยกวา 1.5 เทา ของแรงดัน

สูงสุดในระบบ หรือตามที่กําหนดไวในแบบและรายการประกอบแบบ 

(4) อุปกรณประกอบทอน้ําท่ีจําเปนจะตองอานคาหรอืบํารุงรักษาเปนประจําจะตองติดตั้งไวในท่ี

ซึ่งสามารถเขาถึงไดงายและสะดวก 

 

4.2 FLEXIBLE PIPE CONNECTION (ขอตอออน) 

(1) ขอตอออนสําหรับตอดานน้ําเขา – ออก จากเคร่ืองสูบน้ําเปนแบบ Reinforced Neoprene 

Rubber (Bellow Type) สามารถทนแรงดันใชงานไดไมนอยกวา 2,068 กิโลปาสคาล (300 

ปอนดตอตารางนิ้ว) ที่อุณหภูมิใชงานไมเกิน 77 องศาเซลเซียส (170 องศาฟาเรนไฮท) 

(2) ขอตอออนท่ีมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) และเล็กกวา มีขอตอแบบเกลียว 

(Threaded End) และยึดขอตอโดยใชเกลียว (Threaded Connection)  

(3) ขอตอออนที่มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 65 มิลลิเมตร (2 ½ นิ้ว) และใหญกวา มีขอตอแบบ

หนาแปลน (Flanged End) และยึดขอตอโดยใชหนาแปลน (Flanged Connection)  

(4) การติดตั้งโยใชหนาแปลนตองมี Guide และ Stopper เพ่ือปองกันการเสียหายเนื่องจากการ

ยืดหดตัวของขอตอออน 

(5) สวนขอตอออนที่ติดตั้งในที่อ่ืน ๆ สําหรับจุดที่อาจเกิดการเคลื่อนตัวของทอในกรณีที่อาคาร

เกิดการทรุดตัวไมเทากัน ไมวาจะแสดงในแบบหรือไมก็ตาม 

(5.1) สําหรับทอน้ําประปาใชเปนชนิดสแตนเลสถัก (Stainless Flexible Joint) และมี 

Bellow ภายใน 

(5.2) สําหรับระบบทอน้ําทิ้งใหใชเปนแบบ Flexible Rubber Joint หรือแบบอ่ืนที่สามารถ

ใหระยะการเคลื่อนตัวไดนอยกวา 5 เซนติเมตร (Axial Movement) โดยถาทอเดินฝง
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ดินใหใชเปนชนิด Underground มีวงแหวนเสริมความแข็งแรง (Reinforce Ring) 

และสามารถทนแรงกดทับของดินไดลึกไมนอยกวา 1 เมตร โดยไมเสียรูป 

 

4.3 ฝาตะแกรงเหล็กกลา 

ฝาตะแกรงเหล็กพรอมกรอบรองรบัปดบอพัก / รางระบายน้ํา หรือสวนอ่ืนขององคประกอบของ

ระบบทอระบายน้ําที่เปนเหล็กแผนท่ีนํามาเชื่อมประกอบ เหล็กที่ใชประกอบจะตองเปนเหล็กกลาละมุนที่มี

คุณสมบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 55 การเคลือบผิวเคลือบหากมิไดกําหนดเปนอื่นจะตองเคลือบผิว

ตามรายการขอกําหนด 

 

4.4 FLOOR DRAIN (ชองระบายน้ําจากพ้ืน) 

(1) ชองระบายน้ําที่พื้นตัวเรือนทําดวยเหล็กหลอ (Cast Iron) มีปกโดยรอบปองกันน้ํารั่วจากพื้น

และมีฝาปดหรือชองระบายน้ํา ทําดวยทองเหลืองขัดมัน หรอืทองเหลืองชุบโครเมียม 

(2) ลวดลายของชองระบายน้ําที่พื้นจะตองไดรับการอนุมัติจากผูควบคุมงานกอนการติดตั้ง 

(3) ฝาปดชองระบายน้ําจากพ้ืนจะตองมีเกลียวยาวพอที่สามารถปรับระดับสูง – ต่ํา ใหเขากับพื้น

ตามตองการได 

(4) ใหใชผลิตภัณฑภายในประเทศที่มีคุณภาพการใชงานเทียบเทาท่ีระบุไวในแบบรายละเอียด 

(5) ขนาดที่ใชกับทอระบายน้ําทิ้งตามแบบชนิดติดตั้งกับพ้ืนสามารถถอดแยกได และมีที่กันกลิ่น

ยอนกลบั 

 

4.5 FLOOR CLEANOUT (ชองสําหรับทําความสะอาดทอ) 

(1) ชองสําหรับทําความสะอาดทอตัวเรือนทําดวยเหล็กหลอ (Cast Iron) ปกโดยรอบปองกันน้ํา

รั่วจากพ้ืนและมีฝาปดทึบ แบบเกลียวทําดวยทําดวยทองเหลืองขัดมัน หรือทองเหลืองชุบ

โครเมียม 

(2) ฝาปดชองสําหรับทําความสะอาดทอจะตองไดรับการอนุมัติจากผูควบคุมงานกอนการติดตั้ง 

(3) ฝาปดชองสําหรับทําความสะอาดทอจะตองมี 2 รูตื้น ๆ แบบไมทะลุหรือแบบสี่เหลี่ยมนูนไว 

สําหรับการใชเครื่องมือเปด – ปดฝาได 

(4) ใหใชผลิตภัณฑภายในประเทศที่มีคุณภาพการใชงานเทียบเทาที่ระบุไวในแบบรายละเอียด 

(5) ผูรับจางจะตองติดตั้งชองทําความสะอาดสําหรับทอสวมหรือทอระบายน้ําตามจุดตาง ๆ และ

ขนาดตาง ๆ ดังนี้ 
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(5.1) ชองทําความสะอาดที่พ้ืนทุก ๆ ระยะ 50 ฟุต สําหรับทอสวมหรือทอนํ้าทิ้งในแนวนอน

ท่ีมีขนาด 4 นิ้ว หรือเล็กกวา และติดตั้งทุกระยะ 100 ฟุต สําหรับทอสวมหรือทอน้ํา

ท้ิงในแนวนอนที่มีขนาดใหญกวา 4 นิ้วขึ้นไป 

(5.2) ในที่ท่ีทอสวมหรือทอน้ําท้ิงเปลี่ยนทิศทางเกินกวา 45 องศา ที่ฐานของทอสวมหรอืทอ

น้ําท้ิงในแนวดิ่ง base of stack  

(5.3) ในสวนที่ใกลสวนตอระหวางทอสวม ทอน้ําทิ้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร 

(5.4) ทอสวมหรือทอน้ําที่ฝงดินจะตองมีชองทาํความสะอาดขึ้นมาจนถึงระดับดนิ 

(5.5) ชองทําความสะอาดจะตองมีขนาดเทากับทอสวมหรือทอน้ําทิ้งและขนาดใหญสุด 4 

นิ้ว 

 

4.6 BOLTS, NUTS AND WASHERS 

อุปกรณประกอบทอตาง ๆ ที่มีการทอแบบหนาแปลนซึ่งจะตองมี Bolts, Nuts และ Washers ยึด

ประกอบรวมอยูดวยกําหนดให Bolts, Nuts และ Washers ทําดวย Cadmium-Plated Steel ระหวางหนา

แปลนทั้งสองประกบอยูจะตองมีปะเก็นยางสังเคราะหวอดไสอยูดวย 

 

4.7 ROOF DRAIN (หัวระบายน้ําฝน) 

ทําดวยเหล็กหลอออกแบบสําหรับใชงานหนักโดยรอบตัวเรือนจะตองมีปกสําหรับฝงในพ้ืนคอนกรีต

บนหลังคาเพ่ือปองกันฝนร่ัวผานพื้นที่ติดต้ังได ชองเปดรับน้ําฝนจะตองออกแบบเปนตะแกรงนูนสูงขึ้น เพ่ือให

ไดพ้ืนที่ชองเปดเพื่อรวมกันแลวไมนอยกวา 2 เทาของขนาดทอน้ําฝน ขนาดขอตอของ Roof Drain จะตองเทา

ขนาดทอน้ําฝน และตอแบบเกลียวหากติดตั้งบนรางระบายน้ําฝน Roof Drain ตองเปนวัสดุเดียวกับวาง

ระบายน้ําฝนหรือสามารถติดตั้งกับรางระบายน้ําฝนได  
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บทที่ 5 

วาลวระบบสุขาภิบาล (Valve and Accessories) 

 

5.1 BALL VALVE 

(1) Ball  Valve มีลักษณะเปนแบบ Ball  Pattern Full Bore Type 

(2) Ball ทําดวย Brass Chromium Plated 

(3) Ball Valve ที่มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 15 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) จนถึงขนาดเสนผาศูนยกลาง 50 

มิลลิเมตร (2 นิ้ว) Bronze มีขอตอแบบเกลียว (Threaded Ends) ยึดขอตอโดยใชเกลียว 

(Threaded Connection) ตามมาตรฐาน ASTM B62 

(4) กานหมุนขณะเปดใหน้ําผานเต็มที่ตองอยูในแนวขนานกับทอนํ้าเขา-ออก 

(5) Ball Valve ตองเปนชนิดสามารถทนแรงดนัใชงานไดไมนอยกวา 862 กิโลปาสคาส (125 

ปอนดตอตารางนิ้ว) 
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บทที่ 6 

การทาสีปองกันการผุกรอนและรหัสสี (PAINT) 

 

6.1 ความตองการทั่วไป 

(1) ในผิวงานโลหะทุกชนิด กอนนําเขาไปติดตั้งในหนวยงานตองผานกรรมวิธีการปองกันการผุ

กรอนและ/หรือ การทาสีตามท่ีระบุไวในขอกําหนดนี้ทุกประการ วิธีการทาสีตองปฏิบัติตาม

ขอแนะนะของบริษัทผลิตสีโดยเครงครัด เคร่ืองจักร อุปกรณ หรือวัสดุใด ๆ ที่ไดผานการ

ปองกันการผุกรอนและทาสีจากโรงงานผูผลิตมาแลว หากตรวจพบวามีรอยถลอก ขูด ขีด 

รอยคราบสนิมจับ และอ่ืน ๆ ผูรับจางตองทําการซอมแซม ขัดถู และทาสีใหเรียบรอย โดย

ไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงาน 

(2) ในระหวางการทาสีใด ๆ ก็ตามผูรับจางตองหาวิธีปองกันมิใหสีหยดลงบนพื้น ผนัง และ

อุปกรณใกลเคียงอ่ืน ๆ หากเกิดการหยดเปอนตองทําความสะอาดทันที ผลเสียหายใด ๆ ท่ี

เกิดขึ้นตองอยูในความรับผิดชอบของผูรับจางท้ังสิ้น 

 

6.2 การเตรียมและการทําความสะอาดพื้นผิวกอนทาสี 

6.2.1 พ้ืนผิวโลหะที่เปนเหล็ก หรือโลหะที่มสีวนผสมของเหล็ก 

ใหใชเคร่ืองขัดสนิมตามรอยตอเชื่อม และตําหนิตาง ๆ จากนั้นใชแปรงลวดหรือกระดาษทรายขัดผิว

งานใหเรียบและปราศจากสนิม หรืออาจใชวิธีพนทรายเพ่ือกําจัดครบสนิมและเศษวัตถุแปลกปลอมออก 

จากนั้นจึงทําความสะอาดผิวงานไมใหมีคราบไขมันหรือน้ํามันเคลือบผิวหลงอยู โดยใชนํ้ามันประเภทระเหยไว 

(VOLATILE SOLVENT) เชน ทินเนอร หรือน้ํามันกาดเช็ดถูหลาย ๆ คร้ังแลวใชน้ําสะอาดลางอีกครั้งหน่ึงจน

ผิวงานสะอาดพรอมกับเช็ดหรือเปาลมใหแหงสนิท จึงทาสีรองพ้ืนตามคําแนะนําของผูผลิตสีโดยเครงครัด 

กรณีท่ีผิวงานน้ันเคยถูกทาสีมากอนตองขูดสีเดิมออกกอน จึงเริ่มทาํตามกรรมวิธีดังกลาวขางตน 

 

6.2.2 พ้ืนผิวโลหะที่ไมมีสวนผสมของเหลก็ 

ใหทําความสะอาดโดยใชกระดาษทรายแลวเช็ดดวยน้ํามันสน หามใชเครื่องขัดหรือแปรงลวดโดย

เด็ดขาดแลวจึงทาสีรองพื้น 

 

6.2.3 พ้ืนผิวสังกะสีและเหล็กที่เคลือบสังกะสี 

ใหใชนํ้ายาเช็ดถูเพ่ือขจัดคราบไขมันและฝุนออกกอนทาสีรองพ้ืน 
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6.2.4 พ้ืนผิวทองแดง ตะกั่ว พลาสติก ทองเหลือง 

ใหขัดดวยกระดาษทรายกอนแลวใชน้ํายาเช็ดถูกําจัดฝุนกอนทาสีรองพื้น 

 

6.3 การทาสีหรือพนสี 

6.3.1 ในการทาสีแตละชั้น ตองใหสทีี่ทาไปแลวแหงสนิมกอนจึงใหทาสีขั้นตอ ๆ ไปได 

6.3.2 สีที่ใชทา ประกอบดวยสี 2 สวน คือ 

สีรองพื้นใชสําหรับปองกันสนิมและ/หรือเพ่ือใหยึดเกาะระหวางสีทบัหนากับผิวงาน 

สีทับหนาใชสําหรับเปนสีเคลือบข้ันสุดทาย เพ่ือใชเปนการแสดงรหัสของระบบตาง ๆ ชนิดสีท่ีใช

ขึ้นอยูกับสภาวะแวดลอม 

6.3.3 ประเภทหรือชนิดของสีท่ีใช ใหเปนไปตามระบุในตาราง 

 

ตารางการใชประเภทสีตามชนิดของวัสดุในสภาวะแวดลอม 

ชนิดของผิววัสดุ บริเวณทั่วไป บริเวณที่มีความช้ืนสูง 

บริเวณที่มีการผุกรอนสูง 

- BLACK STEEL PIPE 

- BLACK STEEL HANGER & SUPPORT 

- BLACK STEEL SHEET 

- SWITCHBOARD, PANEL BOARD ซ่ึงทํา

จาก BLACK STEEL SHEET 

ช้ันท่ี 1 RED LEAD PRIMER 

ช้ันท่ี 2 RED LEAD PRIMER 

ช้ันท่ี 3 สีทับหนา ALKYD 

ช้ันท่ี 4 สีทับหนา ALKYD 

ช้ั น ท่ี  1  EPOXY RED LEAD 

PRIMER 

ช้ั น ท่ี  2 EPOXY RED LEAD 

PRIMER 

ช้ันท่ี 3 สทัีบหนา EPOXY 

ช้ันท่ี 4 สทัีบหนา EPOXY 

- GALVANIZED STEEL PIPE 

- GALVANIZED STEEL HANGER & 

SUPPORT 

- GALVANIZED STEEL SHEET ในกรณี ท่ี

ไม ได ระบุรหัสสี ให ใช สี ทับหน าเปน สี

อลมูเินียม 

ช้ันท่ี 1 WASH PRIMER 

ช้ัน ท่ี  2 ZINC CHROMATE 

PRIMER 

ช้ันท่ี 3 สีทับหนา ALKYD 

ช้ันท่ี 4 สีทับหนา ALKYD 

ช้ันท่ี 1 WASH PRIMER 

ช้ั น ท่ี  2 EPOXY RED LEAD 

PRIMER 

ช้ันท่ี 3 สทัีบหนา EPOXY 

ช้ันท่ี 4 สทัีบหนา EPOXY 

 

- CAST IRON PIPE รวมถึงทอใตดิน ช้ันท่ี 1 COAL TAR EPOXY 

ช้ันท่ี 2 COAL TAR EPOXY 

ช้ันท่ี 1 COAL TAR EPOXY 

ช้ันท่ี 2 COAL TAR EPOXY 

- PVC PIPE 

- PLASTIC PIPE 

ช้ันท่ี 1 WASH PRIMER 

ช้ันท่ี 2 สีทับหนา 

CHLORINATED RUBBER 

ช้ันท่ี 3 สีทับหนา 

CHLORINATED RUBBER 

ช้ันท่ี 1 WASH PRIMER 

ช้ันท่ี 2 สีทับหนา 

CHLORINATED RUBBER 

ช้ันท่ี 3 สีทับหนา 

CHLORINATED RUBBER 
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ชนิดของผิววัสดุ บริเวณทั่วไป บริเวณที่มีความช้ืนสูง 

บริเวณที่มีการผุกรอนสูง 

- COPPER TUBE 

- STAINLESS STEEL PIPE / SHEET 

- ALUMINUM PIPE / SHEET 

- LIGHT ALLOY 

- LEAD 

ช้ันท่ี 1 WASH PRIMER 

ช้ันท่ี 2 สีทับหนา ALKYD 

ช้ันท่ี 3 สีทับหนา ALKYD 

ช้ันท่ี 1 WASH PRIMER 

ช้ันท่ี 2 สีทับหนา EPOXY 

ช้ันท่ี 3 สีทับหนา EPOXY 

 

- CONDUIT CLAMP   

- CLOSED CELL INSULATION ใชแถว สี

แดง รหัสสี 

  

หมายเหตุ :-  ในกรณีที่มีการซอมสีเน่ืองจากการเชื่อม การตัด การเจาะ การขัดหรือการทาํเกลียวใหใชสีรองพ้ืน จําพวก ZINC RICH 

  PRIMER กอนลงสีทับหนา 

 

6.4 รหัสสีและสีสัญลักษณ 

(1) งานระบบสุขาภิบาล 

(1.1) ทอที่ใชในโครงการทั้งหมดใหทาสตีลอดทั้งเสน 

(1.2) ระยะของแถบรหัสสี อักษรสัญลักษณ และสัญลักษณลูกศรแสดงทิศทาง กําหนดเปน

ดังนี ้

 ทุก ๆ ระยะ ไมเกิน 6 เมตร (20 ฟุต) ของทอในแนวตรง 

 ใกลตําแหนงวาลวทุกตัว 

 เมื่อมีการเปลี่ยนทิศทางและหรือ/มีทอแยก 

 เมื่อทอผานกําแพงหรือทะลุพ้ืน 

 บริเวณชองเปดบริการ 

(1.3) ขนาดแถบรหัสสีและตัวอักษร กําหนดดังนี้.- 

 

ขนาดทอ    ความกวางของแถบรหัสสี  ขนาดตัวอักษร 

20 มม (3/4) – 32 มม (1 ¼”)  200 มม (8”)    15 มม (½”)  

40 มม (1½”) – 50 มม (2”)  200 มม (8”)    20 มม (¾”)  

65 มม (2½”) – 150 มม (6”)  300 มม (12”)    32 มม (1¼”)  

200 มม (8”) – 250 มม (10”)  300 มม (12”)    65 มม (2½”)  

300 มม (12”) – มากกวา   500 มม (20”)    90 มม (3½”)  
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ตารางรหัสสีและสัญลักษณงานระบบไฟฟา 

ลําดับ รายละเอียด ตัวอักษร รหัสสี สีสัญลักษณ 

1 ทอระบบจายนํ้าประปา CWS เขียว ขาว 

2 ทอรับนํ้าฝน (Rain Lender) RL เขียวออน/สีเดียวกับอาคาร ขาว 
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บทที่ 7 

งานเหล็กรูปพรรณ 

 

7.1 ท่ัวไป 

(1) กรณีทั่วไปและกรณีพิเศษที่ระบุในภาคอ่ืน (ถามี) ใหนํามาใชในหมวดนี้ดวย 

(2) บทกําหนดหมวดนี้คลุมถึงเหล็กรูปพรรณ ทอกลม ทอเหลี่ยม (Steel Tubing) ทุกชนิด 

(3) รายละเอียดเก่ียวกับเหล็กรูปพรรณ ซึ่งมิไดระบุในแบบและขอกําหนดนี้ และใหเปนไปตาม 

“มาตรฐานสําหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ” ของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ ทุก

ประการ 

 

7.2 วัสดุ 

เหล็กรูปพรรณทั้งหมดจะตองมีคุณสมบัติสอดคลองกับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ มอก. 

1227-2539 หรือ ASTM หรือ JIS ที่เหมาะสม ในกรณีที่มิไดระบุในแบบใหถือวาเปนเหล็กชนิดเทียบเทา A 36 

หรอื SS400 

 

7.3 การกองเก็บวัสดุ 

เหล็กรูปพรรณทั้งที่ประกอบแลวและยังไมไดประกอบจะตองเก็บไวบนพ้ืนยกเหนือพ้ืนดิน จะตอง

รักษาเหล็กใหปราศจากฝุน ไขมัน หรือสิ่งแปลกปลอมอ่ืน ๆ และตองระวังรักษาอยาใหเหล็กเปนสนิม ในกรณี

ที่ใชเหล็กท่ีมีคุณสมบัติตางกันหลายชนิดตองแยกเก็บและทําเครื่องหมาย เชน โดยการทาสีแบงแยกห็ชัดเจน 

 

7.4 การจัดทําแบบรายละเอียดแสดงการทํางาน 

กอนที่จะทําการประกอบเหล็กรูปพรรณทุกชั้น ผูรับจางจะตองทําแบบรายละเอียดแสดงการทํางาน 

(Shop Drawing) สงตอวิศวกรผูควบคุมงานเพื่อรับความเห็นชอบโดยแบบรายละเอียดแสดงการทํางาน 

(Shop Drawing) นั้น จะตองประกอบดวย 

(1) แบบที่สมบูรณแสดงรายละเอียดเก่ียวกับการตัดตอ การประกอบ และการติดตั้งรูสลักเกลียว 

รอยเชื่อม และรอยตอที่กระทําในโรงงาน 

(2) สัญลักษณท่ีใชตองเปนไปตามมาตรฐานสากล 

(3) จะตองมีสําเนาเอกสารแสดงบัญชีวัสดุ และวิธีการยกติดตั้ง ตลอดจนการยึดโยงชั่วคราว 
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7.5 การดัด 

การดัดตองทําดวยความระมัดระวังเพื่อมิใหเกิดการบิดเบี้ยว หรือเกิดเปนริ้วลุกคลื่นการดัดแผนเหล็ก

ที่อุณหภูมิปกติจะตองใชรัศมีของการดัดไมนอยกวา 2 เทา ของความหนาของแผนเหล็กนั้น ในกรณีทําการดัด

ที่อุณหภูมิสูงหามทําใหเย็นตัวลงโดยเร็ว สําหรับเหล็กกําลังสูง (High-Strength Steel) ใหทําการดัดที่อุณหภูมิ

สูงเทานั้น 

 

7.6 รู และชองเปด 

การเจาะ หรือตัด หรือกดทะลุใหเปนรู ตองกระทําตั้งฉากกับผิวของเหล็กนอกจากจะระบุเปนอยาง

อ่ืน หามใชวิธีเจาะรูดวยไฟหากรูท่ีเจาะไวไมถูกตองจะตองอุดใหเต็มดวยวิธีเชื่อมและเจาะรูใหมใหถูกตําแหนง 

ในเสาที่เปนเหล็กรูปพรรณซึ่งตอกับคาน ค.ส.ล. จะตองเจาะรูไวเพ่ือใหเหล็กเสริมในคานคอนกรีตสามารถลอด

ได รูจะตองเรียบรอยปราศจากรอยขาดหรือแหวง ขอบรูซึ่งคมและยื่นเล็กนอยอันเกิดจากการเจาะดวยสวาน

ใหขจัดออกใหหมดดวยเครื่องมือที่เหมาะสมโดยเลยมุม 2 มิลลิเมตร ชองเปดอื่น ๆ นอกเหนือจากรูสลักเกลียว

จะตองเสริมแหงนเหล็กซึ่งมีความหนาไมนอยกวาความหนาขององคอาคารท่ีเสริม รูหรือชองเปดภายในของ

แหวนจะตองเทากับชองเปดขององคอาคารท่ีเสริมนั้น 

 

7.7 การประกอบ และยกติดตั้ง 

(1) ใหพยายามประกอบที่โรงงานใหมากที่สุดเทาท่ีจะทําได 

(2) การตัดเฉือน ตัดดวยไฟ สกัด และกดทะลุ ตองกระทําอยางละเอียดประณีต 

(3) องคอาคารท่ีวางทาบกันจะตองวางใหแนบสนิทเตม็หนา 

(4) การติดตั้งเสริมกําลังและองคอาคารยึดโยงใหกระทําอยางประณีต สําหรับตัวเหล็กกําลังที่ติด

แบบอัดแนนตองอัดใหสนิทจรงิ ๆ  

(5) รายละเอียดใหเปนไปตาม “มาตรฐานสําหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ ของวิศวกรรมสถานแหง

ประเทศไทย ฯ ที่ 1003-18 ทุกประการ” 

(6) ไฟที่ใชตัดควรมีเคร่ืองมือกลเปนตัวนํา 

 

7.8 การเช่ือม 

(1) ใหเปนไปตามมาตรฐาน AISC / AWS สําหรับการเชื่อมในงานกอสรางอาคาร 

(2) ผิวหนาท่ีจะทําการเชื่อมจะตองสะอาดปราศจากสะเก็ดรอน ตะกรัน สนิม ไขมัน สี และวัสดุ

แปลกปลอมอ่ืน ๆ ที่จะทําใหเกิดผลเสียตอการเชื่อมได 
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(3) ในระหวางการเชื่อมจะตองยืดชิ้นสวนที่จะเชื่อมติดกันใหแนนเพื่อใหผิวแนบสนิทสามารถ

ทาสีอุดไดโดยงาย 

(4) หากสามารถปฏิบัติไดใหพยายามเชื่อมในตําแหนงราบ 

(5) ใหวางลําดับการเชื่อมใหดีเพ่ือหลีกเลี่ยงการบิดเบ้ียว และหนวยแรงตกคางในระหวาง

กระบวนการเช่ือม 

(6) ในการเชื่อมแบบชนจะตองเชื่อมในลักษณะที่จะใหไดการซึมซาบ (Penetration) โดย

สมบูรณโดยมิใหกระเปาะตะกรันขังอยู ในกรณีนี้อาจใชวิธีลบมุมตามขอบหรือแผนหมุน 

(Backing Plates) ก็ได 

(7) ชิ้นสวนท่ีจะตองเชื่อมแบบทาบจะตองวางใหชิดกันที่สุดเทาที่จะมากได และไมวากรณีใด

จะตองหางกันไมเกิน 6 มิลลิเมตร 

(8) ชางเชื่อมจะตองมีความชํานาญในเรื่องการเชื่อมเปนอยางดี โดยชางเชื่อมทุกคนจะตองมี

หนังสือรบัรองวาผานการทดสอบจากสถาบันท่ีเช่ือมได เชน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน เปนตน 

(9) สําหรับเหล็กหนาต้ังแต 25 มม. ขึ้นไป ตองใหความรอน (Preheat) กอนเชื่อมโดยใหผูรับจาง

เสนอวิธีการตอวิศวกรผูควบคุมงานเพ่ือรับความเห็นชอบ 

(10) สําหรับเหล็กหนา 50 มม. ขึ้นไป ใหเชื่อมแบบซับเมิรจ อารค เวลดิ้ง (Submerged Arc 

Welding)  

 

7.9 การตรวจสอบรอยเชื่อม 

ผูรับจางจะทําการตรวจสอบความสมบูรณของรอยเชื่อมในตําแหนงที่วิศวกร ผูออกแบบหรือวิศวกรผู

ควบคุมงานเปนผูกําหนด ลักษณะของรอยเช่ือมท่ียอมรับไดจะตองมีพื้นผิวที่เรียบ ไมมีมุมแหลมคมไดตาม

ขนาดตามที่กําหนดในแบบ และจะตองไมมีรอยแตกราวโดยใชวิธีการตรวจสอบดังตอไปน้ี 

(1) ในกรณีการเชื่อมแบบทาบ (Fillet Weld)  

ใหทดสอบโดยการใช ดาย เพเนทราน (Dye Penetrant) ซึ่งรายละเอียดการทดสอบให

เปนไปตามมาตรฐาน ASTM E 165 หรือทดสอบโดยใชแมกเนติก พารติเคิล (Magnetic 

Particle) ซึ่งรายละเอียดการทดสอบใหเปนไปตามมาตรฐาน ASTM E 709 

(2) ในกรณีการเชื่อมแบบตอชน (Butt Weld) 

 เมื่อแผนเหล็กที่นํามาตอเชื่อมมีความหนาไมเกิน 40 มม. ใหทําการตรวจสอบการ

เชื่อมโดยใชวิธีเอกซเรย (X-ray) รายละเอียดการทดสอบใหเปนไปตามมาตรฐาน 

ASTM E 94 และ ASTM E 142 
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 เมื่อแผนเหล็กท่ีนําตอเชื่อมมีความหนาเกิน 40 มม. ใหทําการตรวจสอบรอยเชื่อมโดย

ใชวิธีรังสีแกมมา (Gamma-ray) หรือทดสอบโดยใชอุลตราโซนิค (Ultrasonic)  

ท้ังน้ีผลการทดสอบจะตองไดรับการรับรองจากผูเชี่ยวชาญจากสถาบันท่ีเชื่อถือได รายละเอียด

เกี่ยวกับการตรวจสอบรอยเชื่อมนอกเหนือจากที่กําหนดในขอกําหนดนี้ใหเปนไปตามมาตรฐาน AWS  

 

7.10 การซอมแซมรอยเช่ือม 

(1) บริเวณที่ไดรับการตรวจสอบรอยเชื่อมแลวพบวามีปญหา จะตองทําการขจัดทิ้งและทําการ

เชื่อมแลวตรวจสอบใหม 

(2) ในบริเวณโลหะเชื่อมที่มีรอยแตกจะตองขจัดรอยเชื่อมออกวัดจากปลายรอยแตกไมนอยกวา 

50 มม. และทําการเชื่อมใหม 

(3) หากองคอาคารเกิดกรเปลี่ยนแปลงรูปรางขึ้นจากการเชื่อมจะตองทําการแกไขใหไดรูปทรงที่

ถูกตอง หรือเสริมความแข็งแรงใหมากกวาหรือเทียบเทากับรูปทรงที่เกิดจากการเชื่อมที่

ถูกตอง 

 

7.11 งานสลักเกลียว 

(1) การตอกสลักเกลียวจะตองกระทําดวยความประณีตโดยไมทําใหเกลียวเสียหาย 

(2) ตองแนใจวาผิวรอยตอเรียบและผิวที่รองรับจะตองสมัผัสกันเต็มหนากอนจะทําการขันเกลียว 

(3) ขันรอยตอดวยสลักเกลียวทุกแหงใหแนนโดยใชกุญแจปากตายที่ถูกขนาด 

(4) ใหขันสลักเกลียวใหแนนโดยมีเกลียวโผลจากสลักเกลียวไมนอยกวา 3 เกลียว หลังจากนั้นให

ทุบปลายเกลียวเพื่อปองกันมิใหสลักเกลียวคลายตัว 

 

7.12 การตอ และประกอบในสนาม 

(1) ใหปฏิบัติตามท่ีระบุในแบบขยายและคําแนะนําในการยกติดตั้งโดยเครงครัด 

(2) คาผิดพลาดที่ยอมให ใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 

(3) จะตองทํานั่งราน ค้ํายัน ยึดโยง ฯลฯ ใหพอเพียง เพ่ือยึดโครงสรางใหแนนหนาอยูในแนว 

และตําแหนงท่ีตองการเพื่อความปลอดภัยตอผูปฏิบัติงานจนกวางานประกอบจะเสร็จ

เรียบรอยและแข็งแรงดีแลว 

(4) หมด (Rivet) ใหใชสําหรับยึดชิ้นสวนตาง ๆ เขาหากันโดยไมใหเหล็ก (โลหะ) เกิดการบิด

เบี้ยวชํารุดเทานั้น 

(5) หามใชวิธีตัดดวยแกสเปนอันขาด นอกจากจะไดรับอนุมัติจากวิศวกร 
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(6) สลักเกลียวยึด และสมอใหติดตั้งโดยใชแบบนาํเทานั้น 

(7) แผนรอง (Base Plate)  

 ใชตามท่ีกําหนดในแบบขยาย 

 ใหรองรบั และปรับแนวดวยลิ่มเหล็ก 

 หลังจากไดยกติดตั้งเสร็จเรียบรอยแลวใหอัดมอรตาชนิดท่ีไมหดตัว (Non-Shrink 

Mortar) ใตแผนรองใหแนนแลวตัดขอบลิ่มใหเสมอกับขอบแผนรอง โดยท้ิงสวนท่ี

เหลือไวในที ่

 ในกรณีที่ใชสมอ (Anchor Bolt) จะตองฝงเสมอ (Anchor Bolt) ใหไดตําแหนงและ

ความสูงที่ถูกตองและระวังไมใหหัวเกลียวบิด งอ เสียรูป หรือขึ้นสนิมและถาไมมีการ

ระบุในแบบใหยึดขันกับแผนรองโดยใชนัทคู (Double Nutes)  

 

7.13 การปองกันเหล็กมิใหผุกรอน 

(1) เกณฑกําหนดทั่วไป 

งานนี้หมายรวมถึงการทาสีและการปองกันการผุกรอนของงานเหล็กใหตรงตามบทกําหนด

และแบบ และใหเปนไปตามขอกําหนดของสัญญานี้ทุกประการ 

(2) ผิวที่จะทาสี 

การทําความสะอาด 

 กอนจะทาสีบนผิวใด ๆ ยกเวนผิวที่อาบโลหะจะตองขัดผิวใหสะอาด โดยใชเคร่ืองมือ

ขัดที่เหมาะสมตามมาตรฐานการเตรียมพื้นผิวของสีทารองพ้ืนนั้น ๆ หรือเคร่ืองพน

ทราย 

 สําหรับรอยเชื่อมและผิวเหล็กที่ไดรับความกระทบกระเอนจากการเชื่อมจะตองเตรียม

ผวิสําหรบัทาสีใหมเชนเดียวกับผิวทั่วไป ตามวิธีในขอ (1.1) 

 ทันทีกอนที่จะทาสีครั้งตอไป ใหทําความสะอาดผิวซึ่งทาสีไวกอน หรือผิวที่ฉาบไว

จะตองขจัดสีที่รอนหลุดและสนิมออกใหหมด และจะตองทําความสะอาดพ้ืนท่ีสวนท่ี

ถูกน้ํามัน และไขมันตาง ๆ แลวปลอยใหแหงสนิทกอนจะทาสีทับ 

 

(3) สีรองพื้น 

หากมิไดระบุเปนอยางอื่นงานเหล็กรูปพรรณท้ังหมดใหทาสีรองพื้นดวยสีกันสนิมระบบแอ

ลคิดชนิดไรสารตะก่ัว และไรสารโครเมต โดยมีสารประกอบซิงคฟอสเฟตเปนสารปองกัน
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สนิม 2 ชั้น ชั้นละ 40 ไมครอน ในกรณีที่เหล็กรูปพรรณฝงในคอนกรีตไมตองการทาสีทั้งหมด 

แตจะตองขัดผิวใหสะอาดกอนเทคอนกรีตหุม 

 

7.14 การปองกันไฟ 

กรณี ชิ้นสวนเหล็กรูปพรรณ ถูกกําหนดใหมีการปองกันไฟตามแบบนั้น  ให ถือปฏิบัติตาม 

“พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงฉบับที่ 60 (พ.ศ. 2549)” 
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บทที่ 8 

รายการวัสดุและอปุกรณ 

 

รายการวัสดุและอุปกรณที่แสดงไวในหมวดที่ 10 นี้ เปนแนวทางใหผูรับจางเลือกใชในกรณีท่ีผูรับจาง

ประสงคจะใชวัสดุอุปกรณเหลานี้ ใหผูรับจางเสนอรายละเอียดพรอม Catalogue ใหวิศวกรผูออกแบบให

ความเห็นชอบและอนุมัติกอนนําไปใชงานโดยตองขออนุมัติกอนติดตั้งไมนอยกวา 45 วัน  

1. Galvanized steel pipe 

- Thai steel pipe, Thailand 

- Siam steel pipe, Thailand 

- Thai union steel, Thailand 

2. Cast iron pipe 

- TCP, Thailand 

- Wenco, Thailand 

- Siam syndicate, Thailand 

3. Polyvinylchloride pipe 

- Thai pipe, Thailand 

- D-plast, Thailand 

- Bangkok Paiboon pipe, Thailand 

4. High density polyethylene (HDPE) 

- Thai pipe, Thailand 

- D-plast, Thailand 

- Siam syndicate, Thailand 

- High pressure pipe fitting, Thailand 

5. Gate valve, Ball valve 

- Nibco, USA 

- Toyo, Japan 

- Watts, USA 

6. Float modulating valve 

- Singer, USA 
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- Bermad, USA 

- OCV, USA 

- Muesco, USA 

7. Pressure reducing valve 

- Singer, USA 

- Bermad, USA 

- OCV, USA 

- Muesco, USA 

- Nibco, USA 

8. Pressure relief valve 

- Singer, USA 

- Bermad, USA 

- OCV, USA 

9. Butterfly valve 

- Nibco, USA 

- Watts, USA 

- Keystone, USA 

- Kenedy, USA 

10. Check valve (silent type) 

- Nibco, USA 

- Metraflex, USA 

- Check rite, Canada 

- TRw-mission, Australia 

- Val-matic, USA 

11. Water strainer, Union 

- Toyo, Japan 

- Metraflex, USA 

- ITT-Hoffman, USA 

- Gestra, W Germany 

- Watts, USA 
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12. Water meter 

- Asahi, Japan 

- Aichi Tokei, Japan 

13. Flexible connection (Rubber & stainless) 

Vibration isolator 

- Mazon, USA 

- Metraflex, USA 

- Tozon, USA 

- Hyspan, USA 

14. Pressure gauge 

- Treice, USA 

- Weksler, USA 

- Wika, W Germany 

- Jomo, W Germany 

15. Roof drain, Floor drain, Floor clean out, Scupper drain 

- Knack, Thailand 

- TCP, Thailand 

- OR castas jossam, Thailand 

16. Cold water pump 

- Worthing Ton, USA 

- Kawanmoto, Japan 

- Peerless, USA 

- Peterson, USA 

- Grundfos, Netherland 

หรอืเทียบเทา 

17. Booster pump 

- National, Japan 

- Ebara, Japan 

- Aurora, USA 

หรอืเทียบเทา 
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18. Drain pump 

- Gorman rupp, USA 

หรอืเทียบเทา 

19. Electric motor 

- Vem, Germany 

- Brook, UK 

- Crompton, UK 

20. Level switch 

- Omron, Japan 

- National, Japan 

- Kasuga, Japan 

21. OS & Y Gate valve, Butterfly valve 

- Kenedy, USA 

- Nibco, USA 

- Stockham, USA 

- Muller, USA 

- ITT Grinnel, USA 

22. Check valve (swing type) 

- Kenedy, USA 

- Nibco, USA 

- Stockham, USA 

- Muller, USA 

23. Fire hose reel, Fire department connection 

- Angus, USA 

- Potter Roemer, USA 

- Pawhaton, USA 

หรอืเทียบเทา 

24. Angle hose valve 

- Pawhaton, USA 

- Elkhart, USA 
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- Potter Roemer, USA 

- Moon, USA 

- Allenco, USA 

25. Chemical portable fire extinguisher 

- Winton 

- Badger 

หรอืเทียบเทา 

26. Submersible pump 

- Sarlin, Findland 

- Flygt, Sweden 

- ABS, Germany 

- Shinmaywa, Japan 

- Tsurumi, Japan 

หรอืเทียบเทา 

27. Reinforcement Concrete pipe (RCP) 

- TCC-CON 

- D squase 

- CCP 
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