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บทที ่ 1                                                                                                                                            
เง่ือนไขทัว่ไป 

 
1. ด าเนินงาน จดัหา ติดตั้ง ทดสอบเคร่ืองจกัร วสัดุ และอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งการบริการดูแลการท างานของเคร่ืองจกัรกลและ

อุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นในระหว่างการก่อสร้าง เพ่ือให้งานก่อสร้างระบบสุขาภิบาลและป้องกนัอคัคีภยั เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์
ตามความตอ้งการของผูว้่าจา้ง ดงัแสดงและช้ีบ่งในแบบแปลน หรือขอ้ก าหนด หรือแบบไดอะแกรม โดยสอดคลอ้งกบักฎหมาย
ทอ้งถ่ิน 

 
2. การติดต่อขออนุญาต 
 ผูรั้บจา้งตอ้งรับผดิชอบในการติดต่อขออนุญาตทั้งหมด รวมทั้งเตรียมการเอกสารท่ีจ าเป็นเพ่ือขออนุญาตจากหน่วยงานต่างๆ ของ

ทอ้งถ่ินในงานดา้นการติดตั้งระบบสุขาภิบาลและป้องกนัอคัคีภยั ผูรั้บจา้งจะตอ้งติดต่อประสานงานกบัการประปา และส านักงาน
การระบายน ้าทอ้งถ่ินเก่ียวกบัการตรวจการติดตั้งตามระเบียบของการประปา และส านกังานการระบายน ้าทอ้งถ่ิน นอกจากนั้นผูรั้บ
จา้งจะตอ้งติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานทอ้งถ่ินอ่ืนๆ ท่ีมีอ  านาจในการควบคุม และการตรวจเพ่ือให้ท  าการตรวจตามระเบียบท่ี
ก าหนดไว ้

 
3. งานท่ีไม่อยูใ่นขอบเขต 

งานต่อไปน้ีไม่รวมอยูใ่นขอบเขตของงานระบบสุขาภิบาลและป้องกนัอคัคีภยัภาคน้ี 
3.1 แท่นส าหรับรองรับอ่างลา้งมือในห้องส้วม 
3.2 กระจกเงาต่างๆ 
3.3 ห้องส้วม และประตู 
3.4 สาย Feeder จาก Main Switch Board ในห้องไฟฟ้าไปยงั  Load Centers ของระบบสุขาภิบาลและป้องกนัอคัคีภยั 

 
4. เป็นความรับผดิชอบของผูรั้บจา้งงานระบบสุขาภิบาลและป้องกนัอคัคีภยัท่ีจะตอ้งติดตาม และให้ความร่วมมือกบัผูรั้บจา้งดา้น 

สถาปัตยกรรม โยธา เคร่ืองกล ไฟฟ้า และระบบอ่ืนๆ ในการก่อสร้างระบบสุขาภิบาลและป้องกนัอคัคีภยัทั้งหมด 
 
5. ให้ผูรั้บจ้างงานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัยยึดถือแบบแปลน (Drawings) รายละเอียดข้อก าหนด (Specifications) 

ขอ้ก าหนดเพ่ิมเติม (Addendum) ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษในการสร้างระบบสุขาภิบาลและป้องกนัอคัคีภยั ในกรณีท่ีมีขอ้
แยง้ใดๆ ในขอ้ก าหนดทั้งภาษาไทย และภาษาองักฤษให้ยึดค าตดัสินช้ีขาดของวิศวกรผูอ้อกแบบ โดยการยอมรับของผูว้่าจา้ง
เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 
6. ค่าใชจ่้าย 

6.1 เคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น Passenger Lift, Service Lift  เป็นตน้ เป็นของผูว้่าจา้งงานก่อสร้างอาคาร ตามระเบียบ
การใชข้องผูว้่าจา้งก่อสร้างอาคาร และช าระค่าใชจ่้ายตามจริง 

6.2 ค่าใชจ่้ายค่าน ้ าและค่าไฟฟ้า เพ่ือใชใ้นงานติดตั้ง ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผดิชอบเอง โดยประสานงานกบัผูว้่าจา้งงานก่อสร้าง
อาคาร ในการจดัเตรียมสายไฟฟ้า  มิเตอร์ไฟฟ้า และมิเตอร์น ้ าประปา 

6.3 ค่าใชไ้ฟฟ้าในการทดสอบอุปกรณ์ ในระบบสุขาภิบาลและป้องกนัอคัคีภยั และการตรวจรับงานผูรั้บจา้งจะเป็นผูช้  าระ
โดยให้ใชไ้ฟฟ้าจากระบบไฟฟ้าของผูว้่าจา้ง 
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6.4 การเตรียมช่อง เจาะช่อง ซ่อมแซมต่างๆ ซ่ึงผูรั้บจา้งไดแ้จง้ให้ผูว้่าจา้งทราบล่วงหนา้ก่อนการก่อสร้างอาคารโดยผูรั้บจา้ง
ก่อสร้างอาคารจะเป็นผูด้  าเนินการให้ หากผูรั้บจา้งแจง้ผูว้่าจา้งล่าชา้ท าให้ด าเนินการให้ไม่ทนั ผูรั้บจา้งก่อสร้างอาคารจะ
ด าเนินการให้ตามค าสั่งของผูว้่าจา้ง แต่ผูรั้บจา้งระบบสุขาภิบาลและป้องกนัอคัคีภยั ตอ้งเป็นผูช้  าระค่าใชจ่้ายท่ีผูว้่าจา้ง
ก าหนดให้แก่ผูรั้บจา้งก่อสร้าอาคาร 

6.5 ค่าวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ค่าแรง ค่าขนส่ง ค่าติดตั้ง ค่าทดสอบอุปกรณ์  ตามท่ีผูว้่าจา้งก าหนดในการตรวจรับ และ
ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ทุกชนิดท่ีตอ้งใชใ้นงานน้ี เพ่ือให้งานแลว้เสร็จสมบูรณ์ตามรายการและแบบ ผูรั้บจา้งตอ้งเป็นผูช้  าระ
ทั้งส้ิน และถือเป็นค่าจา้งเหมาส าหรับงานตามรายการและแบบน้ี 

 
7. กรรมสิทธ์ิ 

7.1 วสัดุและอุปกรณ์ซ่ึงผูรั้บจา้งจดัหามา และงานท่ีเสร็จแลว้ยงัคงถือว่าเป็นทรัพยสิ์นของผูรั้บจา้ง ซ่ึงตอ้งรับผิดชอบเต็มท่ี
ส าหรับการบ ารุงรักษา ความเส่ือมสภาพสูญหาย ถูกท าลาย และ / หรือความเสียหายใดๆ จนกว่าผูว้่าจา้งจะไดรั้บมอบ
งานท่ีแลว้เสร็จ 

7.2 รูปแบบและรายการทั้งหมด ถือว่าเป็นกรรมสิทธ์ิโดยชอบของวิศวกรผูอ้อกแบบ ห้ามให้ผูใ้ดคดัลอกโดยวิธีใดๆ และ/ 
หรือน าไปใชใ้นประโยชน์ในงานอ่ืน นอกจากจะไดรั้บอนุญาตจากวิศวกรผูอ้อกแบบแลว้ 

 
8. การส ารวจและรังวดั 

8.1 แบบท่ีแสดงไม่ให้วดัตามมาตราส่วนแบบเป็นการแสดงการจดัวางของระบบทัว่ไป และแสดงงานท่ีรวมอยู่ในรายการน้ี 
ต าแหน่งท่ีไม่แน่นอนของอุปกรณ์ท่ีจะติดตั้ง ตอ้งท าการส ารวจจากแบบสถาปัตยกรรม และแบบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้ง
การส ารวจและรังวดัสถานท่ีก่อสร้างตามท่ีจ าเป็น 

8.2 ผูรั้บจา้งตอ้งยดึถือหมุดฐานท่ีตั้งข้ึนเป็นหลกัในการรังวดัทั้งแนวราบและแนวด่ิง งานท่ีท าจะตอ้งสอดคลอ้งกบัเส้น และ
ระดบัท่ีตั้งข้ึน ผูรั้บจา้งตอ้งตรวจสอบการวดัทั้งหมดท่ีสถานท่ีก่อสร้างและตรวจสอบความถูกตอ้งกบังานท่ีเก่ียวขอ้ง 

8.3 หากผูรั้บจา้งตรวจพบความคลาดเคล่ือนอย่างหน่ึงอย่างใด ระหว่างการวดัระยะจริงกบัท่ีระบุไวใ้นแบบใดก็ตาม หรือ
ตรวจพบส่ิงท่ีขดักบัแบบและรายการ จะตอ้งแจง้ให้ผูว้่าจา้งทราบเป็นหนังสือโดยเร็วพร้อมทั้งแจง้ให้สถาปนิกผูรั้บจา้ง
ก่อสร้างอาคาร และผูรั้บจา้งงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งทราบดว้ย และจ าตอ้งระงบัการท างานในส่วนท่ีคลาดเคล่ือน จนกว่าจะ
ไดรั้บค าสั่งจากผูว้่าจา้งให้ด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึงตามท่ีผูว้่าจา้งเห็นเหมาะสม 

8.4 ผูรั้บจา้งจะตอ้งท าตามแบบ โดยการตรวจสอบงานกบัแบบสถานท่ีและเน้ือท่ีซ่ึงจะท างานติดตั้ง ท  าการรักษาระดบัและ
ระยะทางให้ไดใ้กลเ้คียงตามท่ีระบุมากท่ีสุด ในกรณีท่ีระดบัและระยะห่างไม่เพียงพอ จะตอ้งแจง้ผูว้่าจา้งและผูเ้ก่ียวขอ้ง
ตามท่ีระบุในขอ้ขา้งตน้ดงักล่าวเพ่ือแกไ้ขตามท่ีจ าเป็นก่อนท่ีจะด าเนินการติดตั้งต่อไปตามค าสั่งของผูว้่าจา้ง 

8.5 ผูรั้บจา้งตอ้งท าการเปล่ียนแปลง แกไ้ขการจดัวางระบบยอ่ยบางส่วน เพ่ือหลีกเล่ียงความขดัแยง้กบังานอ่ืน และ/ หรือเพ่ือ
การด าเนินงานท่ีถูกตอ้ง โดยไม่เรียกค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมใดๆ ทั้งส้ิน ตามท่ีว่าจา้งก าหนดให้ 

 
9. ผูรั้บจา้งตอ้งระมดัระวงัรักษาความปลอดภยั รวมทั้งอคัคีภยัเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทั้งปวง บุคคลต่างๆ ท่ีเขา้ไปในบริเวณปฏิบติังาน

โดยผูรั้บจา้งตอ้งรับผดิชอบเต็มท่ีเก่ียวกบัเหตุเสียหายต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบติังาน ผูรั้บจา้งตอ้งดูแลสถานท่ีปฏิบติังาน
ให้สะอาดเรียบร้อยและอยูใ่นสถานท่ีปลอดภยัตลอดเวลา 

 
10. ผูรั้บจ้างต้องพยายามท างานให้เงียบ และสั่นสะเทือนน้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถท าได้ เพ่ือมิให้เกิดความเดือดร้อนและผล

กระทบกระเทือนต่อคนหรืองานอ่ืนๆ ท่ีก  าลงัจดัท าอยูใ่กลส้ถานท่ีติดตั้ง ผูรั้บจา้งตอ้งก าชบัคนงานให้ปฏิบติัตามท่ีกล่าว พร้อม
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ทั้งจดัหาเคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้างๆ ท่ีมีเสียงรบกวนหรือการสั่นสะเทือนน้อยท่ีสุดมาใช ้ ผูว้่าจา้งสงวนสิทธิท่ีจะสั่งให้ผูรั้บจา้งท า
การแกไ้ขปัญหาเร่ืองเสียงและการสั่นสะเทือนให้อยูใ่นระดบัท่ีตอ้งการได ้โดยค่าใชจ่้ายต่างๆ  เป็นของผูรั้บจา้งทั้งส้ิน 

 
11. ผูรั้บจา้งตอ้งท าการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบสุขาภิบาลและป้องกนัอคัคีภยัในต าแหน่งท่ีช่างสามารถใชง้านและซ่อมแซม

บ ารุงรักษาไดโ้ดยสะดวก อุปกรณ์เหล่าน้ีรวมตลอดไปถึงวาลว์ แทรปของท่อน ้าท้ิง มอเตอร์ เคร่ืองมือวดั สวิทช์เกียร์ต่างๆ เป็น
ตน้ อุปกรณ์ท่ีซ่อนอยู่บนฝ้าผูรั้บจา้ง ตอ้งจดัท า Access doors ขนาดพอเหมาะไวใ้กลอุ้ปกรณ์ช้ินนั้นๆ โดยอนุญาตให้มีการ
เปล่ียนแปลงแบบการติดตั้งไดเ้ล็กนอ้ย แต่ตอ้งไดรั้บการเห็นชอบจากผูว้่าจา้งก่อนทุกคร้ัง 

 
12. การเปล่ียนและเพ่ิม / ลดงาน 

12.1 ในการประกวดราคาคร้ังน้ี ผูว้่าจา้งสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียน ตดั เพ่ิม หรือลดวสัดุอุปกรณ์รายการใดในใบเสนอราคาก็ได้
โดยไม่ตอ้งมีภาระผกูพนัใดๆ กบัผูเ้สนอราคาทั้งส้ิน 

12.2 ผูว้่าจา้งมีสิทธ์ิสั่งเปล่ียน เพ่ิม และ/ หรือลดงาน และอุปกรณ์จากท่ีระบุในขอ้ก าหนด และในแบบการเปล่ียนแปลงราคา
จะถือตามราคาต่อหน่วยท่ีเสนอราคาไวแ้ลว้ หรือในกรณีท่ีไม่มีราคาต่อหน่วยจึงจะคิดโดยวิธีต่อรองราคากบัผูรั้บจา้ง 
การเปล่ียน เพ่ิม และ/ หรือลดงาน จะท าไดก้็ต่อเม่ือไดรั้บอนุมติัจากผูว้่าจา้งเป็นหนงัสือแลว้เท่านั้น หากมีความ
จ าเป็นตอ้งเปล่ียนระยะเวลาการท างานให้ผูรั้บจา้งแจง้ผูว้่าจา้งเพ่ือท าการตกลงกนัต่อไป 

12.3 หากผูรั้บจา้งมีความจ าเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์ใดท่ีผดิแผกไปจากท่ีก าหนดในแบบและรายการ อนัจะมีผลกระทบกระเทือน
ต่องานด้านปรับอากาศ สถาปัตย ์โครงสร้าง ไฟฟ้า หรือภูมิสถาปัตยแ์ล้ว ผูรั้บจ้างจะต้องท าการออกแบบและท า
รายละเอียดใหม่ทั้งหมด ยืน่เสนอต่อผูว้่าจา้ง เพ่ือขอความเห็นชอบ ค่าใชจ่้ายในการน้ีทั้งหมดผูรั้บจา้งตอ้งเป็นผูอ้อกเอง
ทั้งส้ิน 

12.4 หากการอนุมติัในขา้งตน้ของผูว้่าจา้งท าให้เกิดความจ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงปริมาณวสัดุและแบบท่ีใชใ้นการติดตั้งระบบ
สุขาภิบาลและป้องกนัอคัคีภยัแลว้ ผูรั้บจา้งจะตอ้งท าการจดัหา และแกไ้ขงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหมด ให้สามารถใชง้านตาม
ความประสงคข์องผูว้่าจา้งไดเ้ช่นเดิม และผูรั้บจา้งจะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าใชจ่้ายในการน้ีทั้งหมด 

 
13. การทดสอบ 

13.1 ถา้ผูว้่าจา้งเห็นว่าวสัดุ และอุปกรณ์ท่ีน ามาใช้มีคุณสมบติัไม่ดีเท่าท่ีก  าหนดไวใ้นรายการ ผูว้่าจา้งมีสิทธ์ิท่ีจะไม่ยอมให้
น ามาใช้ในงานน้ี หรือถ้าผูว้่าจ้างมีความเห็นว่าควรส่งให้สถาบันท่ีผูว้่าจ้างเช่ือถือท าการทดสอบคุณสมบัติ เพ่ือ
เปรียบเทียบขอ้ก าหนดความตอ้งการของผูว้่าจา้ง ก่อนท่ีจะอนุมติัให้น ามาใชไ้ด ้ผูรั้บจา้งตอ้งเป็นผูด้  าเนินการ และ เสีย
ค่าใชจ่้ายในการน้ีทั้งส้ิน 

13.2 เม่ืองานแลว้เสร็จ ในการตรวจรับมอบงาน ผูรั้บจา้งตอ้งท าการทดสอบอุปกรณ์การใชง้านของระบบท่ีติดตั้งแลว้ตามท่ีผู ้
ว่าจา้งจะก าหนดให้ทดสอบ เพ่ือแสดงให้เห็นว่างานท่ีท าถูกตอ้งตามรายการ และแบบทุกประการ โดยตอ้งมีผูแ้ทนของผู ้
ว่าจา้งร่วมในการทดสอบดว้ย และตอ้งส่งมอบผลการทดสอบดงักล่าวให้กบัผูว้่าจา้ง จ  านวน 4 ชุด โดยผูรั้บจา้งจะตอ้ง
เป็นผูเ้สียค่าใชจ่้ายในการน้ีทั้งส้ิน 
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บทที่  2 
มาตรฐาน และ กฎเกณฑ์ 

 

1. งานก่อสร้างระบบสุขาภิบาลและป้องกนัอคัคีภยัจะตอ้งเป็นไปตาม Code มาตรฐาน และกฎเกณฑล่์าสุดของสถาบนัวิชาชีพ และ
สมาคมต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

 
ASPE American National Plumbing Code 
ANSI American National Standards Institute 
API American Petroleum Industry 
ASHRAE American Society of Heating, Refrigeration And Air Conditioning Engineers, Inc. 
ASME American Society of Mechanical Engineers 
ASTM American Society for Testing and Materials 
BS British standard 
FM Factory Mutual 
IEC International Electro technical Commission 
NEC National Electrical Code,  U.S.A. 
NEMA National Electrical Manufacturers Association 
WPCF Water Pollution Control Federation, U.S.A. 
NFPA National Fire Protection Association 
UL Under Writers Laboratories 
ULC Under Writers Laboratories Canada 
มอก. กองมาตรฐานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
วสท. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
กปน. การประปานครหลวง, (กปภ. การประปาส่วนภูมิภาค ) 
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บทที ่  3 
ขอบเขตของงาน 

 
1.  การติดตั้งระบบสุขาภิบาลและป้องกนัอคัคีภยั จะตอ้งกระท าโดยการประณีต และเป็นไปตามขอ้ก าหนด ท่ีกล่าวถึงใน ขอ้ 2 วสัดุ 

เคร่ืองจกัรกลและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใชใ้นการติดตั้งงานน้ี จะตอ้งเป็นผลิตภณัฑใ์หม่ ไดม้าตรฐาน ผลิตจากโรงงานท่ีมีช่ือเสียงเป็น
ท่ียอมรับของวิศวกรผูอ้อกแบบ และเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ล่าสุด เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ ท่ีช ารุดหรือเสียหาย ซ่ึงผลเน่ืองมาจากการ
ติดตั้งหรือการทดสอบผูรั้บจ้างจะตอ้งซ่อมแซมหรือเปล่ียนใหม่ให้สามารถอยู่ในสภาพท่ีใชง้านได้ โดยจะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากวิศวกรผูอ้อกแบบ 

 
2.  แบบแปลน ( Drawings )  แบบแปลนต่างๆ ท่ีแสดงเป็นเพียงแนวทางช่วยในการก่อสร้างเท่านั้ น โดยถือเป็นไดอะแกรม              

( Diagram ) และโดยประมาณ แบบแปลนและรายละเอียดขอ้ก าหนดใชเ้ป็นเพียงแนวทางช่วยอธิบาย และช่วยท าให้งานเสร็จ
สมบูรณ์ การวางแนวทางก าหนดขนาดและการจดัระยะการใช้งานของเคร่ืองมือเคร่ืองใช ้และอุปกรณ์ต่างๆ ผูรั้บจ้ างจะตอ้ง
ร่วมมือกบัผูผ้ลิตให้เป็นไปตามแบบแปลน และจะไม่สามารถเปล่ียนแปลงไดโ้ดยปราศจากการอนุมติัจากวิศวกรควบคุมงานเป็น
ลายลักษณ์อักษรหรือผูแ้ทนของผูว้่าจ้าง ถ้าผูรั้บจ้างไม่สามารถท าตามจุดประสงค์ท่ีก  าหนดได้ ผูรั้บจ้างจะต้องท า Shop 
Drawings เพ่ือแสดงระยะและขนาดท่ีต้องการจะเปล่ียนแปลงซ่ึงอาจตอ้งเปล่ียนไปตามสภาพของสถานท่ีติดตั้ง เพ่ือท่ีจะ
หลีกเล่ียงการขดัขวางการใชง้านอ่ืนๆ 

 
3.  ในการท างานติดตั้งจริงผูรั้บจา้งจะตอ้งท าการเช็คค่าทางวิศวกรรมต่างๆ ท่ีอาจจะเปล่ียนไปตามการติดตั้งจริง เช่น ค่า Friction 

Loss ฯลฯ พร้อมทั้งจดัเตรียม และส่งมอบ Shop Drawings ให้วิศวกรผูค้วบคุมงานเพ่ือขออนุมติัในการติดตั้ง และจดัซ้ือวสัดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ภายใน 30 วนั หลงัจากการประมูลไดรั้บการตดัสินแลว้ Shop Drawings ในระบบสุขาภิบาลและป้องกนัอคัคีภยั
จะตอ้งระบุรายละเอียด และวิธีการติดตั้ง การรองรับ และระยะทิศทางเทียบกบังานโครงสร้างต่างๆ เพ่ือแสดงต าแหน่งท่ีไดแ้น่
ชดัของวสัดุ เคร่ืองมืออุปกรณ์ และ Shop Drawings ทุกแผ่นจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากวิศวกรเพ่ือออกแบบหรือวิศวกรเพ่ือ
ควบคุมงาน ก่อนท่ีจะท าการติดตั้งงานแต่ละช่วง งานส่วนใดก็ตามท่ีผูรั้บจา้งกระท าก่อนไดรั้บอนุมติัจากวิศวกรผูค้วบคุมงานให้
ถือเป็นการเส่ียงของผูรั้บจา้งเอง วิศวกรผูค้วบคุมงานมีสิทธิท่ีจะเรียกร้องให้ผูรั้บจา้งเพ่ิมเติมงานบางส่วน และเปล่ียนแปลงส่วน
ท่ีไดติ้ดตั้งไปแลว้ให้สอดคลอ้งกบัแบบแปลนท่ีไดท้  าสัญญากนัไว ้โดยค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนไม่ตอ้งอยู่ในความรับผิดชอบของ
ผูว้่าจา้ง แต่ผูรั้บจา้งเป็นคนออกทั้งหมด การอนุมติัและเอกสารต่างๆ จากวิศวกรผูอ้อกแบบ หรือวิศวกรผูค้วบคุมงาน จะตอ้งไม่
ถือว่าเป็นการตรวจท่ีเสร็จสมบูรณ์ เพียงแต่เป็นการแสดงกรรมวิธีการก่อสร้าง และการติดตั้ง ซ่ึงงานต่างๆ ท่ีไดก้ระท าลงไปก็ยงั
ถือว่าอยูใ่นความรับผดิชอบของผูรั้บจา้งทั้งส้ิน เม่ือการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แบบแลว้ Shop Drawings จะตอ้งไดรั้บการแกไ้ข และ
เขียนใหม่เป็นแบบ “ As – Built ”  โดยท่ีตน้ฉบบัพร้อมส าเนา 3 ชุด ของ “ As – Built  ” จะตอ้งส่งให้กบัผูว้่าจา้ง 

 
4.  Shop Drawings : ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผดิชอบต่อการเตรียม  Shop Drawings เขียนโดยใชโ้ปรแกรม Auto Cad ส าหรับผลิตภณัฑ์

จากโรงงานและการติดตั้งรวมทั้งบริการทั้งหมดภายใตข้อบเขตสัญญาน้ี หรือตามความตอ้งการของวิศวกรผูค้วบคุมงาน ผูรั้บ
จา้งจะตอ้งรับผดิชอบ และแน่ใจต่อการติดตั้งเคร่ืองมืออุปกรณ์ทุกช้ิน และถา้เป็นไปไดใ้ห้ท  าการวดัในงานก่อสร้าง หรือโดย
เทียบกบัแบบแปลนก่อสร้าง เพ่ือท่ีจะไดส้อดคลอ้ง และร่วมมือกบังานสถาปัตยกรรม งานโยธา และงานระบบอ่ืนๆ จะตอ้งท า
การส่ง Shop Drawings ให้กบัวิศวกรผูค้วบคุมงานเพ่ืออนุมติัท าการติดตั้ง จะตอ้งไม่ท าการติดตั้งเคร่ืองจกัร อุปกรณ์ใดๆ จาก
โรงงานจนกว่าจะไดรั้บการอนุมติั Shop Drawings จากวิศวกรเพ่ือควบคุมงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร Shop Drawings ทั้งหมด
จะตอ้งส่งมอบให้เจ้าของงานในรูปส าเนา 4 ชุด วิศวกรไม่ใช่เป็นบุคคลท่ีท าหน้าท่ีตรวจแบบให้ผูรั้บจ้าง การอนุมติั Shop 
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Drawings เป็นเพียงหลกัการเท่านั้นโดยไม่ท าให้ผูรั้บจา้งพน้จากสภาพการรับผิดชอบต่อการติดตั้งและการบริการต่างๆ เพ่ือให้
งานเสร็จตรงกบัจุดประสงคข์องขอ้ก าหนดแบบแปลน จะไม่มีการอนุมติัให้ด าเนินงานต่อไปก่อนท่ีจะมีการจดัเตรียม และจดัส่ง 
Shop Drawings มาให้ตรวจ การจดัเตรียม Shop Drawings จะตอ้งก าหนดตารางเวลา เพ่ือท่ีจะรอการอนุมติั และจะตอ้งเป็นไป
ตามตารางการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม งานโยธา และระบบอ่ืนๆ 

 
5.  ขอ้ก าหนดรายละเอียด หรือแบบท่ีเขียนไวส้ าหรับงานท่ีไม่ไดแ้สดงรายละเอียดของเคร่ืองมืออุปกรณ์ทุกชนิด หรือแสดงการ

ติดตั้งทั้งหมด เป็นหนา้ท่ีของผูรั้บจา้งจะตอ้งค านึงถึงเคร่ืองมืออุปกรณ์วสัดุต่างๆ ท่ีจ  าเป็นส าหรับงานแต่ละช้ิน เพ่ือให้งานช้ิน
นั้นๆ เสร็จสมบูรณ์ วสัดุเคร่ืองมืออุปกรณ์ใดๆ ก็ตามท่ีแสดงในแบบแต่ไม่ไดก้  าหนดหรือช้ีบ่งในรายละเอียด ถา้จ  าเป็นท่ีจะตอ้ง
ใชเ้พ่ือให้งานแลว้เสร็จสมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานการออกแบบและ / หรือให้ระบบสามารถใช้งานไดส้มบูรณ์ ผูรั้บจา้ง
จะตอ้งจดัหามาให้โดยตลอด 

 
6.  ผูรั้บจา้งจะตอ้งไม่ใชค้วามคลาดเคล่ือน การตกหล่น หรือขอ้ผดิพลาดในแบบแปลนและรายละเอียดขอ้ก าหนด มาเป็นขอ้อา้งใน

การเรียกร้องค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึนจากผูว้่าจา้ง หรือขยายเวลาตามสัญญา เน่ืองจากผูว้่าจา้งจะคิดว่าผูรั้บจา้งไดด้  าเนินการส ารวจอยา่ง
ละเอียดเก่ียวกบังานท่ีจะตอ้งท าในการก่อสร้าง และ / หรือติดตั้ง โดยยึดถือความตั้งใจของผูว้่าจา้ง ท่ีจะให้ผูรั้บจา้งด าเนินงาน
ทั้งหมดท่ีเก่ียวข้องกับการก่อสร้างระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย โดยต้องท าการตรวจสอบส่ิงแวดล้อมในสนาม 
ตรวจสอบโครงสร้างและสาธารณูปโภค ขอ้มูลท่ีจ าเป็นจากผูว้่าจา้ง ตรวจแบบแปลน และรายการขอ้ก าหนด ฯลฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
งานของผูรั้บจา้งก่อนยืน่ซองประมูลเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 

 
7.  การส่งมอบงาน : ผูรั้บจา้งจะตอ้งด าเนินการส่งมอบงานหลงัจากด าเนินการแลว้เสร็จ ในการส่งมอบงานผูรั้บจา้งตอ้งส่งมอบ

เอกสารและวสัดุ - อุปกรณ์เหล่าน้ีพร้อมกนัในวนัส่งมอบงาน 
-   ขอ้มูลการใชง้าน และผลการทดสอบ  จ  านวน 4  ชุด 
-   As - Built Drawing ท่ีวิศวกรส่ิงแวดลอ้มของผูรั้บจา้งเซ็นต์รับรองความถูกตอ้งเขียนลงบนกระดาษไขต้นฉบบั 1 ชุด       

และพิมพบ์นกระดาษพิมพเ์ขียว จ านวน 3 ชุด 
-   As - Built Drawing บนัทึกข้อมูลแบบแปลนงานระบบดว้ยโปรแกรม CAD,PDF ลงบน CD-ROM /FLASH DRIVE    

จ  านวน 1 ชุด  
-   หนงัสือขอ้มูลการใชแ้ละบ ารุงรักษา จ านวน 4 ชุด 
-   เคร่ืองมือพิเศษส าหรับใช้ในการปรับแต่ง ซ่อมบ ารุงเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ ซ่ึงโรงงานผูผ้ลิตส่งมาให้ด้วย หรือตาม

ขอ้ก าหนดเอกสารและวสัดุ - อุปกรณ์ขา้งตน้จะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบและอนุมติัจากผูว้่าจา้งหรือตวัแทนผูว้่าจา้งก่อนวนั
ส่งมอบงาน 

 
8.  ขอบเขตของการเห็นชอบ 
 การท่ีผูว้่าจา้งอนุมติัเห็นชอบ และ /หรือยนิยอมใดๆ เก่ียวกบัวสัดุ อุปกรณ์ ฝีมือ รูปแบบ วิธีการ หรือกรรมวิธีนัยทางการกระท า

ใดๆ ส่ิงท่ีจะท าการติดตั้ง และ / หรือขอ้เสนอใดๆ โดยผูรั้บจา้งให้เป็นท่ีเขา้ใจแต่เพียงว่าเป็นการรับรู้ของผูว้่าจา้งในขณะนั้น ซ่ึง
ยงัไม่มีเหตุผลอนัสมควรท่ีจะคดัคา้นเร่ืองต่างๆ ดงักล่าว การกระท าดงักล่าวโดยผูว้่าจา้ง ย่อมไม่ท าให้ผูรั้บจา้งตอ้งพน้ภาระจาก
ความรับผดิชอบเต็มท่ีในเร่ืองความถูกตอ้ง และสมบูรณ์ของงานท่ีตอ้งปฏิบติัให้เป็นไปตามรูปแบบและรายละเอียดขอ้ก าหนด 
และ / หรือตอ้งพน้ภาระจากหนา้ท่ีโดยตรงของผูรั้บจา้งเก่ียวกบัพนัธุกรรม หน้ีสิน และ /หรือความรับผิดชอบต่อความเสียหาย
ต่อทรัพยสิ์น และ/หรือ บุคคล 
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9.  ผูรั้บจา้งตอ้งปฏิบติังานตามท่ีก าหนดทั้งในแบบแปลนและในรายการประกอบแบบ ( Spec.) ถึงแมว้่างานบางรายการมีแสดงใน

แบบแต่ไม่ปรากฏในรายการ หรือมีก าหนดในรายการและไม่แสดงในแบบก็ตาม ผูรั้บจา้งตอ้งปฏิบติังานนั้นเช่นกนั เสมือนกบั
ว่าแสดงไวท้ั้งสองแห่ง งานท่ีเก่ียวขอ้งและจ าเป็นตอ้งท า เพ่ือให้งานลุล่วงถูกตอ้งตามหลกัวิชา แต่ไม่แสดงรายละเอียดไวใ้น
แบบและรายการ และ / หรือบญัชีรายการวสัดุและอุปกรณ์ของผูว้่าจา้ง (ซ่ึงให้ถือเป็นเพียงแนวทางในการคิดราคาเท่านั้น) และ / 
หรือบญัชีใบเสนอราคาของผูรั้บจ้าง ผูรั้บจา้งตอ้งท าให้ถูกตอ้งครบถว้นโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน ในกรณีท่ีรายการ และ / 
หรือแบบมีขอ้ขดัแยง้กนั และ / หรือมีความจ าเป็นท่ีผูรั้บจา้งตอ้งมีการเปล่ียนแปลงจากแบบและรายการแต่ประการใด ผูรั้บจา้ง
ตอ้งแจง้ให้ผูว้่าจา้งทราบเป็นหนังสือทนัที เพ่ือให้ผู ้ว่าจา้งพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยหากจ าเป็นจะตอ้งเปล่ียนแปลงแบบ 
รายการ ขนาดของอุปกรณ์ตามท่ีบ่งไว ้หรือการณ์ใดก็ตาม เพ่ือให้ระบบสามารถท างานไดถู้กตอ้งตามความมุ่งหมาย ผูรั้บจา้ง
จะตอ้งท าการแกไ้ข โดยค่าใช่จ่ายเกิดข้ึนให้ถือว่ารวมอยูใ่นรายการจา้งเหมาแลว้ หากผูรั้บจา้งด าเนินการไปก่อนไดรั้บอนุญาต  
ผูว้่าจา้งสงวนสิทธ์ท่ีจะสั่งให้ผูรั้บจา้งแกไ้ขใหม่ให้ถูกต้องทุกประการได้ โดยผูรั้บจา้งตอ้งเป็นผูเ้ สียค่าใชจ่้าย โดยทัว่ไปหาก
รายละเอียดในขอ้ก าหนดและในแบบไม่ตรงกนั ให้ถืออนัท่ีถูกตอ้ง และ / หรือดีกว่าเป็นหลกั 
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บทที ่  4 
คุณสมบัตขิองผู้รับจ้าง และค าแนะน าส าหรับเจ้าหน้าที ่และคนงาน 

 
1.  คุณสมบติัของผูรั้บจา้งงานสุขาภิบาลและป้องกนัอคัคีภยั 

-  ผูรั้บจา้งงานสุขาภิบาลและป้องกนัอคัคีภยั จะตอ้งเลือกและอนุมติัโดยวิศวกรผูอ้อกแบบ และผูแ้ทนของเจา้ของงาน 
- ผูรั้บจา้งงานสุขาภิบาลและป้องกนัอคัคีภยั จะตอ้งส่งประวติัผลงานของงานสุขาภิบาลและป้องกนัอคัคีภยัมาให้พิจารณา 
- ผูรั้บจา้งงานสุขาภิบาลและป้องกนัอคัคีภยั จะตอ้งมีประสบการณ์เก่ียวกบังานก่อสร้างในขอบข่ายของงานระบบสุขาภิบาล

และป้องกันอัคคีภัยทุกด้านตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นข้อก าหนดรายละเอียดของระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภยั เช่น งาน
เก่ียวกับระบบน ้ าประปา ระบบระบายน ้ าฝน ระบบระบายน ้ าเสีย ระบบป้องกันอัคคีภัย และระบบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
ประสบการณ์ของงานก่อสร้างระบบสุขาภิบาลและป้องกนัอัคคีภยัของผูรั้บจา้งจะตอ้งได้รับอนุมติั และเป็นท่ีพอใจของ
วิศวกรผูอ้อกแบบ  ผูรั้บจ้างจะต้องมีประกาศนียบตัร ใบรับรองผลงานท่ีผ่านมา โดยท่ีผูรั้บจ้างจะต้องมีผลงานระบบ
สุขาภิบาลและป้องกนัอคัคีภยัท่ีเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ 

-   ผูรั้บจา้งงานสุขาภิบาลและป้องกนัอคัคีภยั จะตอ้งจา้งวิศวกรท่ีมีใบรับรองจาก กว. ประสบการณ์ในงานดา้น ก่อสร้างระบบ
สุขาภิบาลและป้องกนัอคัคีภยัไม่ต ่ากว่า 3 ปีมาควบคุมงาน 

-  ผูรั้บจา้งงานสุขาภิบาลและป้องกนัอคัคีภยั จะตอ้งไม่มีช่ือในบญัชีละท้ิงงานหรือมีผลงานท่ีไม่ดีในงานระบบสุขาภิบาลและ
ป้องกนัอคัคีภยัท่ีผา่นมา 

-  ผูรั้บจา้งงานระบบสุขาภิบาลและป้องกนัอคัคีภยั จะตอ้งจดทะเบียนเป็นบริษทั ห้างหุ้นส่วนจ ากดั หรือลกัษณะเดียวกนั โดย
จะตอ้งจดทะเบียนจากกรมพาณิชย ์ กระทรวงพาณิชย ์และจะตอ้งจดทะเบียนโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย และมีจุดประสงค์
ส าหรับท างานเก่ียวกบังานก่อสร้างเท่านั้น 

 
2.  ค าแนะน าส าหรับเจา้หนา้ท่ี และคนงาน 
 ผูรั้บจา้งจะตอ้งให้ค าแนะน าแก่เจา้หนา้ท่ีและคนงานในการก่อสร้างและติดตั้งวสัดุเคร่ืองกล และอุปกรณ์ต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ

ตั้งแต่ตน้จนงานแลว้เสร็จสมบูรณ์ โดยเป็นหน้าท่ีของผูรั้บจา้งหรือโดยการแนะน าของวิศวกรผูค้วบคุมงานหรือตวัแทนของผู ้
ว่าจา้ง  ผูรั้บจา้งจะต้องใช้เจา้หน้าท่ีผูค้วบคุมงานและคนงานชุดเดิมตั้ งแต่เร่ิมตน้จนงานเสร็จแล้วสมบูรณ์ โดยท่ีหากมีการ
เปล่ียนแปลงเจา้หน้าท่ีและคนงานชุดเดิม จะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากวิศวกรผูค้วบคุมงาน และผูแ้ทนของผูว้่าจ้างก่อนท่ีจะ
ด าเนินการ 
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บทที ่  5 
ตวัอย่าง 

 

1.  ผูรั้บจา้งจะตอ้งส่งตวัอยา่ง เพ่ือใชเ้ป็นมาตรฐานตวัอยา่งส าหรับเปรียบเทียบกบัช้ินส่วนท่ีติดตั้งดงัน้ี Valves, Escutcheons ท่อทุก
ชนิด ขอ้ต่อต่างๆ ตะแกรงระบายน ้ า ช่องท าความสะอาด Traps ท่ีแขวน และท่ีรองรับท่อ ฐานรองรับวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ วสัดุ 
Fire Seal และอ่ืนๆ 

 
2.  รายการท่ีระบุต่อไปน้ี จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากวิศวกรผูอ้อกแบบก่อนการติดตั้ง 

2.1  ท่อและอุปกรณ์ และส่วนประกอบในระบบท่อทุกชนิด 
2.2  ตะแกรงระบายน ้า รวมถึงตะแกรงระบายน ้าท่ีพ้ืน ตะแกรงระบายน ้าฝน ช่องท าความสะอาด แทรป (Trap)  
2.3  Valves, Vacuum Breakers, Shock Absorbers และอ่ืนๆ 
2.4  เคร่ืองสูบน ้าต่างๆ เคร่ืองจกัรกล วสัดุ และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนระบบควบคุมทั้งหมด ท่ีใชใ้นระบบสุขาภิบาล 

และระบบป้องกนัอคัคีภยั 
2.5  แผงของระบบควบคุมส่วนกลาง (Central Control Panel) 

 
3.  รายการท่ีตอ้งการประกาศนียบตัรและใบรับรองแนบมา คือ ท่อต่างๆ ขอ้ต่อต่างๆ Valves เคร่ืองจกัรกลและอุปกรณ์ควบคุม

ต่างๆ จะตอ้งมีประกาศนียบตัรและใบรับรองจากโรงงานผูผ้ลิต หรือสถาบนัท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากวิศวกรผูอ้อกแบบ 
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บทที ่  6 
ระบบควบคุมส่วนกลาง และป้ายช่ือต่างๆ 

 
1.  ป้ายบอกช่ือวาลว์ แผนภูมิ และไดอะแกรม 

1.1  เม่ืองานติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ผูรั้บจา้งจะตอ้งติดช่ือป้ายบอกขนาด ต าแหน่ง ชนิดและลกัษณะการใชง้านของวาล์ว ยกเวน้ 
วาลว์ท่ีมาจากสุขภณัฑ ์ป้ายจะตอ้งท าดว้ยทองเหลืองขนาด 2 น้ิว ส่ีเหล่ียม ซ่ึงจะตอ้งจารึกชนิด และลกัษณะการใชง้าน
ของวาลว์ตลอดจนตวัเลข ขนาด 3/4” ดว้ยสีด า 

1.2  ป้ายบอกช่ือวาล์วส าหรับท่อ ให้ใชป้้ายทองเหลืองขนาด 3 น้ิว ส่ีเหล่ียม ซ่ึงจะตอ้งจารึกชนิด และลกัษณะการใชง้าน 
ตลอดจนตวัเลข ขนาด 2 น้ิว พ้ืนป้ายทองเหลืองจะตอ้งทาดว้ยสีแดง 

1.3  ระบบท่ีใช้ระบุตวัเลขแผ่นป้าย จะต้องบ่งแสดงถึงความแตกต่างของชนิด และการใช้งาน และจะตอ้งระบุช่ือ ของ
ต าแหน่งท่ีวาลว์ตวันั้นติดตั้งอยู ่

1.4  ป้ายบอกช่ือวาลว์ จะตอ้งผกูให้แน่นหนาเขา้กบัมือจบัหรือมือหมุนของวาลว์โดยใชโ้ซ่ทองเหลืองขนาดพอเหมาะ  
1.5  แผนภูมิ ไดอะแกรม และรายการต่างๆ จะตอ้งระบุจ านวน ต าแหน่งและลกัษณะการใชง้านของวาล์ว ตลอดจนขนาดท่อ 

และอ่ืนๆ 
 

2.  ป้ายบอกช่ืออุปกรณ์อ่ืนๆ 
 ให้ผูรั้บจา้งจดัหา และติดตั้งป้ายช่ือของอุปกรณ์ ท าดว้ยทองเหลืองใชต้วัอกัษรสีด า โดยตวัอกัษรแต่ละตวัตอ้งมีขนาดไม่นอ้ยกว่า 

3” x 2” มองเห็นไดช้ดัเจนทั้งภาษาไทย, ภาษาองักฤษ และค ายอ่อุปกรณ์ท่ีจะตอ้งมีป้ายแสดง ไดแ้ก่ 
- ถงัเก็บน ้ าประปา และน ้าเสียทุกถงั 
- เคร่ืองสูบน ้าทุกเคร่ือง 
- แผงควบคุม 
- Siamese Connection 
- อุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีเห็นว่าจ  าเป็น 

 
3.  ระบบควบคุมส่วนกลาง (Central Control Panel) 
 ให้ผูรั้บจา้งจดัหา และติดตั้งแผงควบคุมส่วนกลาง เพ่ือท าหนา้ท่ีแสดงสัญญาณการท างานต่างๆ ของระบบสุขาภิบาล และระบบ

ป้องกันเพลิงไหม้ทั้งหมด โดยแยกออกเป็นระบบ แผนภูมิแสดงแนวการเช่ือมโยงท่อ และถังเก็บน ้ าหลัก เพ่ือให้ทราบ
ความสัมพนัธ์ของระบบท่ีเก่ียวข้อง เช่น แสดงแนวท่อประปา ภายนอกมายงัถงัเก็บน ้ า ผ่านเคร่ืองสูบน ้ าไปยงัถงัเก็บน ้ าชั้น
หลงัคา เป็นตน้ 
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บทที ่  7 
ปลอก  การตดั การปะ การป้องกนัการร่ัวซึม และพ้ืนคอนกรีตในช่องท่อ (Pipe Shafts) 

 
1. เม่ือมีการติดตั้ ง หรือวางท่อ Ducts, Conduits และอ่ืนๆ ผ่านพ้ืน หรือผนังคอนกรีต ผูรั้บจ้างจะตอ้งจัดหา และท าการติดตั้ ง 

Sleeves ท าดว้ยเหล็กเหนียว (Wrought Steel) หรือ  G.S.P.sch.40 ผูรั้บจา้งตอ้งจดัหา Sleeves และติดตั้งภายใตข้อบเขตของงาน
นั้นๆ ท่ีระบุไวใ้นงานทัว่ไป  

2.  ท่อต่างๆ ท่ีผา่นผนงั ฝา และพ้ืนท่ีกนัน ้ าซึม จะตอ้งติดตั้งให้ลอดผา่น Sleeves ท่ีใชก้นัน ้ าซึม 

3.  เม่ือมีท่อต่างๆ ท่ีโผล่หรือทะลุผ่านผนังพ้ืน แผงกนัห้อง จะตอ้งติดตั้งหรือครอบดว้ย Escutcheons ท่ีท  าดว้ยทองเหลืองขดัมนั 
หรือทองเหลืองชุบโครเมียม โดยยดึดว้ยสกรูทองเหลืองหรือทองเหลืองชุบโครเมียมให้แน่นหนา 

4.  Flashing ส าหรับพ้ืน และหลงัคาระบายน ้าฝน จะตอ้งใช ้Flashing Rings ท่ีไดรั้บการอนุมติัจากวิศวกรก่อน 

5.  ผูรั้บจา้งตอ้งกระท าการ ตดั ปะ และ Flashing เพ่ือติดตั้งท่อและตะแกรงระบายน ้ าให้เป็นไปตามแบบ Shop Drawings ท่ีไดรั้บ
อนุมติัแลว้นั้น แต่ห้ามท าการ ตดั ปะ และ Flashing โครงสร้างท่ีเสร็จเรียบร้อยแลว้ นอกจากไดรั้บความเห็นชอบ จากวิศวกรผู ้
ควบคุมงานแลว้เท่านั้น  

 6.  หลงัจากการติดตั้งท่อ แนวด่ิงทั้งหมดในช่องท่อ ( Pipe Shafts ) ตามแบบท่ีก าหนดไว ้ให้ผูรั้บจา้งท าการปิดพ้ืนในบริเวณช่องท่อ
ท่ีระดบัพ้ืนทุกชั้นทุกช่องท่อดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยท่อแนวด่ิงท่ีระดบัพ้ืนจะตอ้งหุ้มดว้ย Sleeves  เช่นเดียวกบัขอ้ 6.1 ช่อง
ระหว่าง Sleeves  และท่อ ให้ท  าการอุดด้วยวสัดุประเภท  Fire Seal โดยการท าโครงสร้างส่วนน้ีจะตอ้งสัมพนัธ์กบังาน
โครงสร้างท่ีอยูข่า้งเคียง เช่น คาน เป็นตน้ (ส่งรายละเอียดให้วิศวกรออกแบบโครงสร้างพิจารณา) และผูรั้บจา้งจะตอ้งท าการปิด
ส่วนของช่องท่อท่ีวิ่งผา่นผนงักนัไฟ / ควนั ดว้ยสาร Fire Seal  เช่นกนั โดยรายละเอียดของงานทั้งในส่วนของวิธีการติดตั้งและ
วสัดุท่ีใชจ้ะต้องไดรั้บการอนุมติัจากวิศวกรทั้งส่วนของโครงสร้างและงานระบบก่อนการติดตั้ง วสัดุ Fire Seal  จะตอ้งได้
มาตรฐาน UL List / FM Approved  
6.1  คุณสมบติัของวสัดุ Fire Seal 

วสัดุป้องกันไฟลามจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จจากต่างประเทศ ท่ีได้รับการรับรองจากสถาบนัท่ีเช่ือถือได ้เช่น UL.   
และมีคุณสมบติัอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี 
-  ขยายตวัไดอ้ยา่งรวดเร็วเม่ือไดรั้บความร้อนสูง 
-  เกาะยดึไดดี้ กบัคอนกรีต โลหะ ไม ้พลาสติก และฉนวนหุ้มสายไฟฟ้าไดดี้ 
-  สามารถตดัออกไดง่้ายเม่ือแห้งตวั ทนการสั่นสะเทือนไดดี้ 
-  สามารถขยายตวัแทนท่ีวสัดุท่ีหุ้มอยูไ่ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเม่ือเกิดความร้อน 
-  สามารถทนความร้อนไดถึ้ง 1,000 องศาเซลเซียส ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 3 ชัว่โมง 
-  ไม่มีไอระเหยท่ีเป็นอนัตรายต่อส่ิงมีชีวิตทั้งในเวลาปกติและขณะเกิดเพลิงไหม ้
-  วิธีการติดตั้งตอ้งท าตามค าแนะน าของผูผ้ลิตโดยเคร่งครัด การติดตั้งในรูปแบบต่างๆ จะตอ้งท าตามมาตรฐาน UL ท่ี

ไดรั้บอนุมติัแลว้ ความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดจากความผิดพลาดของผู ้รับจา้ง และ / หรือ ไม่ไดท้  าก็ตามค าแนะน าของ
ผูผ้ลิต ผูรั้บจา้งจะตอ้งแกไ้ขให้ถูกตอ้งโดยไม่คิดค่าใชจ่้ายใดๆ เพ่ิมเติม 

-  การอุดช่องว่างน้ีจะตอ้งรวมไปถึงการอุดช่องว่างของส่วนประกอบและอุปกรณ์ทุกอยา่ง เช่น สายไฟ ฯลฯ ท่ีผูรั้บจา้ง
งานระบบสุขาภิบาลและป้องกนัอคัคีภยัเป็นผูจ้ดัหา 
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บทที ่  8 
ข้อต่อ และการต่อท่อ 

 
1.  ขอ้ต่อระหว่างท่อต่างๆ และขอ้ต่อระหว่างงานท่อกบัอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้างๆ จะตอ้งต่อโดยไม่ให้มี ลมร่ัวหรือน ้ าร่ัวได้

ก่อนท่ีจะใชง้านให้มีการเผือ่ ส าหรับการยดืหยุน่ระหว่างท่อต่างๆ และระหว่างงานท่อและเคร่ืองมือ เคร่ืองใชต่้างๆ 
1.1  ท่อเหล็กอาบสังกะสี 

-  ขนาดเล็กกว่า dia.3” จะตอ้งต่อโดยใชข้อ้ต่อ แบบเกลียว ซ่ึงมีเกลียวไดต้ามมาตรฐานของ BS.21 : 1973 
-  ขนาด dia.3” และใหญ่กว่า จะตอ้งต่อโดยใชข้อ้ต่อ แบบหน้าแปลนตาม BS 10 และ BS 4504 : 1967 ยกเวน้แต่จะ

ระบุเป็นอยา่งอ่ืน 
1.2  ท่อเหล็กด า (ระบบดบัเพลิงท่ีระบุให้ใชท่้อเหล็กด า) 

วสัดุส าหรับท่อดบัเพลิง โดยทัว่ไป ให้ใชท่้อเหล็กด าชนิดมีตะเข็บ Schedule 40 ตามมาตรฐาน ASTM A53 Grade A, 
ASTM A120 ส าหรับภายในห้องเคร่ืองสูบน ้าดบัเพลิงระหว่าง Foot Value จนถึงประตูน ้ า ทางส่งรวมทั้งแนวท่อระบาย
แรงดนั (Relief Pipe) ซ่ึงระบายน ้ากลบัเขา้ถงัให้ใชท่้อเหล็กอาบสังกะสีตามมาตรฐาน ASTM A120  อุปกรณ์ขอ้ต่อท่อ
แยกเขา้หัวฉีดน ้ าดบัเพลิง (Branch Line) ให้เป็นขอ้ต่อชนิด Malleable Iron Threaded Fitting ทนแรงดนัการใชง้าน ไม่
นอ้ยกว่า 200 psi. อ่ืนๆ ให้เป็นขอ้ต่อแบบเช่ือม sch.40 

1.3  ท่อเหล็กหล่อ 
การต่อท่อจะตอ้งใชข้อ้ต่อแบบ Hub & Spigot โดยอดัให้แน่นดว้ยหมนัแลว้เทดว้ยตะกัว่ไม่นอ้ยกว่า 1 1/2” หรือใชข้อ้ต่อ 
และการต่อแบบอ่ืนๆ โดยตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากวิศวกรผูค้วบคุมก่อน 

1.4  ท่อ PVC. 
-  ขนาดเล็กกว่า dia.6” จะตอ้งใชข้อ้ต่อแบบ Socket แลว้ต่อท่อกบัขอ้ต่อดว้ย Solvent Cement ทั้งขอ้ต่อและน ้ ายา

ประสานตอ้งไดม้าตรฐาน 
-   ขนาด dia.6” และใหญ่กว่าใชข้อ้ต่อแบบ Slip – On พร้อมแหวนยางมาตรฐาน ASTM และ มอก. หรือวิศวกรอนุมติั 

1.5  ท่อ PB  
-  การต่อให้ใชต่้อดว้ย Fitting Welding หรือ Flare Nut ส าหรับส่วนท่ีตอ้งมีการดูแลรักษาบ่อยๆ 

 
2.  การต่อท่อแบบเกลียว 
 จะตอ้งต่อดว้ยสารประกอบท่ีไดรั้บอนุมติั หรือใชเ้ทปพนัเกลียวผสมน ้ ามนัท่ีมีคุณภาพ โดยต้องทาลงบนท่อไม่ใช่เกลียวของ

อุปกรณ์ ห้ามใชเ้ชือกปอในการต่อท่อแบบเกลียว เกลียวของท่อตอ้งเกลาให้เรียบไม่มีรอยขุยเหล็ก และไดข้นาดความยาวเกลียว
ท่ีแน่นอนเม่ือท าการกลึงเกลียว และตดัเกลียว  และจะตอ้งขนัเกลียวท่อให้แน่นเขา้กบัอุปกรณ์ท่อโดยท่ีจะไม่ท าให้หน้าตดัของ
ท่อลดนอ้ยลงไป 

 
3. การต่อท่อแบบหนา้จาน จะตอ้งต่อโดยใชป้ระเก็นยางแบบเต็มหนา้ 
 
4. Bolts, Nuts และ Washers ท่ีใชต้อ้งชุบสังกะสีดว้ยวิธี Electro – Deposit 
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บทที ่  9 
ทีแ่ขวน และยดึท่อทัว่ ๆ ไป 

 
1.  ท่ีแขวน ท่ียดึท่อ และขอรัดท่อ 
 ท่ีแขวน ท่ียดึท่อ และขอรัดท่อ จะตอ้งมีขนาดเหมาะสม และแข็งแรง เพ่ือรองรับน ้ าหนักอนัเกิดจากท่อ เคร่ืองมืออุปกรณ์ และ

ของไหลในท่อ ท่ีแขวนท่อ ท่ียึดท่อ และท่ีรัดท่อจะตอ้งเป็นแบบท่ีได้รับอนุมติัจากวิศวกรและผลิตจากโรงงานโดยตรงโดย
จะตอ้งชุบ Galvanized มาจากโรงงาน ก่อนน ามาหน่วยงานทุกช้ิน 

 
2.  ท่อใตเ้พดานและท่อใตพ้ื้นในแนวระดบั 
 ท่อใตเ้พดานและท่อใตพ้ื้นในแนวระดบั จะตอ้งมีท่ีรองรับท าดว้ยเหล็กชนิดหนาปรับระดบัได ้และมีขาฝังอยู่ในแผ่นคอนกรีต 

ท่อใกลผ้นงัหรือพ้ืน จะตอ้งรองรับดว้ยเหล็กหล่อหรือใชแ้บรคเก็ตติดเขา้กบัผนัง ท่อเดินในแนวระดบัหลายท่อจะตอ้งรองรับ
ดว้ยท่ีรองรับแบบ trapeze ซ่ึงท าดว้ยเหล็กตวั “U” ดว้ยเหล็กเส้นเป็นขารองรับฝังเขา้ไปในคอนกรีต 

 
3.  เหล็กส้นท่ีเป็นขารองรับตอ้งมีขนาดไม่ต ่ากว่าขนาดดงัต่อไปน้ี  

ท่อเล็กกว่า หร่ือเท่ากบั 1 ½”  เหล็กเส้นขนาด  dia. 3/8” 
ท่อ 2” – 3” ”   dia. 3/8” 
ท่อ 4” – 5” ”   dia. 1/2” 
ท่อ 6” ”   dia. 5/8” 
ท่อ 8” และ 12” ”   dia. 3/4” 
 

4.  ระยะระหว่างท่ีรองรับ 
 ระยะระหว่างท่ีรองรับส าหรับท่อในแนวระดบั จะตอ้งไม่ห่างเกินกว่า 6 ฟุต ส าหรับท่อเหล็กอาบสังกะสีตั้งแต่ ขนาด 1 ¼” ลงไป 

และจะตอ้งไม่ห่างเกินกว่า 10 ฟุต ส าหรับท่อตั้งแต่ 1 ½” ข้ึนไปจนถึง 4” และตอ้งไม่ห่างเกินกว่า 15 ฟุต ส าหรับท่อตั้งแต่ 5” ถึง 
12” ส าหรับท่อพีวีซี หรือท่อ HDPE จะตอ้งรองรับท่อไม่ห่างเกินกว่า 3 ฟุต และทุกๆ รอยต่อ 

 
5.  ท่อในแนวด่ิงส าหรับท่อเด่ียว 
 ท่อในแนวด่ิง จะตอ้งมีท่ีรองรับแบบ Clamp ท าข้ึนโดยเฉพาะมีขนาดเหมาะสมกบัท่อนั้นๆ แต่ละชั้นของอาคาร จะตอ้งติดตั้ง 

Clamp ดงักล่าวตรงฐานของท่อในแนวด่ิงทุกท่อ 
 
6.  จะตอ้งไม่ท าการแขวนท่อบนท่ออ่ืนๆ หรือบนเคร่ืองมืออุปกรณ์อ่ืนๆ 
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บทที ่  10 
ช่องท าความสะอาด ตะแกรงระบายน า้ และ แทรป 

 
1.  ช่องท าความสะอาด 
 ช่องท าความสะอาดส าหรับท่อเหล็กหล่อตอ้งเป็นชนิดท่ีมีเกลียวมาตรฐานอดัเขา้กบัท่อ หรืออุปกรณ์ของท่อเหล็กหล่อ และสกรู

เทเปอร์ท าดว้ยทองเหลืองมีหัวน๊อตชนิดหกเหล่ียมดนัช่องท าความสะอาด ส าหรับท่อเหล็กจะตอ้งมีหัวน๊อตทองเหลืองอุดไว ้
จะตอ้งติดตั้งช่องท าความสะอาดพร้อมจุกอุดตรงฐานของท่อระบายน ้าในแนวด่ิงทุกท่อ และตอ้งมีทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนทิศทาง
ของท่อ และทุกๆ 50 ฟุต ช่องความสะอาดท่ีวิ่งผา่นก าแพงหรือหันเขา้หาพ้ืนตอ้งใชต้วั “Y” ชนิดยาว หรือ “Y”+ 1/8 Bend พร้อม
จุกอุด และแผน่ฝาครอบตามรายการสถาปนิกในแต่ละห้อง ฝาครอบส าหรับพ้ืนจะตอ้งเป็น บลอนซ์ หรือทองเหลือง ขดัมนัชนิด
คุณภาพดี ให้ผูรั้บจา้งติดตั้งช่องท าความสะอาดส าหรับท่อตั้งทุก 3 ชั้น โดยติดตั้งช่องท าความสะอาด ชนิดท่ีเปิดออกทางดา้นขา้ง
ให้มีช่องเปิดประมาณเท่ากบัเส้นผา่ศูนยก์ลางท่อ และยาว 15 ซม. 

 
2.  ช่องดกัไขมนั 
 ให้ผูรั้บจา้งจดัหา และติดตั้งช่องดกัไขมนัตามแนวท่อระบายน ้าท้ิงดงัแสดงไวใ้นแบบ และท่อน ้ าท้ิงท่ีรับน ้ าท้ิงจาก Sink ทุกตวัท่ี

พ้ืนช่องดกัไขมนัจะตอ้งท าดว้ยเหล็กหล่อหรือเหล็กไร้สนิม ส าหรับรับน ้ าท้ิง และสามารถรับไขมนัไดต้ามขนาดท่ีระบุในแบบ
ชนิดสามารถตั้งบนพ้ืนได ้ประกอบดว้ยท่อเขา้และออก พ้ืนแบบลดหลัน่กนั รางระบายของแข็ง ท่ีระบายอากาศภายใน แทรป 
แบบผนงัสองชั้นลึก และมองเห็นผนงักั้น และฝาเปิดพร้อมช่องความดนัต ่าท่อระบายไขมนั วาลว์ระบายไขมนั และอุปกรณ์การ
ไหล 

 
3.  แทรป 
 แทรปตอ้งท าดว้ยทองเหลืองหล่อ เหล็กหล่อ และ / หรือ เหล็กอาบสังกะสี ท าเป็นช้ินเดียวกนัตลอดและตอ้งมีซีลไม่น้อยกว่า 2 

½” ตอ้งท าดว้ยวสัดุและหุ้มดว้ยวสัดุ และ / หรือ กรรมวิธีเช่นเดียวกบัท่อท่ีต่อเขา้กบัมนั ทั้งน้ีนอกจากแทรปขนาด 2”I.P.S. หรือ
เล็กกว่า ซ่ึงไม่ฝังดินจะตอ้งเป็นทองเหลืองหล่อเท่านั้น แทรปส าหรับสุขภณัฑ์ทั้งหมดตอ้งท าดว้ยทองเหลือง หล่อเป็นช้ินเดียว
แบบ “P” ชุบโครเมียม หรือนิเกิล พร้อมช่องท าความสะอาด และจุกท่ีมีประเก็น ซ่ึงท าดว้ยเหล็กชุบโครเมียมหรือนิเกิล 

 
4.  ช่องระบายน ้า 
 ช่องระบายน ้ าจะตอ้งท าด้วยโลหะชั้นดี แข็งแรงและเหนียว การหล่อจะตอ้งได้เน้ือโลหะท่ีดีไม่มีรูพรุนเป็นจุดแตกร้าวหรือ

ขอ้บกพร่องอ่ืนใด จะตอ้งเรียบและสะอาดทั้งด้านในและด้านนอก และผิวตอ้งไม่มีคมและส่วนท่ีขรุขระต้องเกลาให้เรียบ
เหล็กหล่อตอ้งไม่เป็นชนิดท่ีน ามาตกแต่งอุดรูพรุนเพ่ือท าให้อยู่ในลกัษณะดีข้ึน ความหนาของเหล็กหล่อตอ้งไม่น้อยกว่า 1/4” 
ขนาดของท่อระบายน ้า ให้เป็นไปตามท่ีระบุไวใ้นแบบ Flushing ท าดว้ยทองแดง หรือตะกัว่ ขนาด 2 ฟุต ส่ีเหล่ียมท่ีทะลุข้ึนไป
บนหลงัคาจะตอ้งรัดหรือเช่ือมเขา้กบัตวัท่อระบายน ้าให้แน่นหนาเพ่ือท่ีจะกั้นน ้ าซึมหรือลมร่ัว 
4.1 ตะแกรงระบายน ้าพ้ืน ( Floor Drains ) 
 ตะแกรงระบายน ้ าพ้ืน จะต้องเป็นเหล็กหล่อทั้งตัว โดยท่ีส่วนบนเป็นทองเหลืองขัดมนั หรือชุบโครเมียม แล้วแต่

สถาปนิกอนุมติั Double Drainage Flange and Weepholes, ตะกร้า ท่ีเก็บผงถอดได ้ และตะแกรงกนัเอียง เม่ือใชติ้ดตั้งกบั
พ้ืนกนัน ้ าซึมจะตอ้งใช ้ Flushing Clamps. 
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4.2 ตะแกรงระบายน ้าพ้ืนจากฝักบวั 
 ตะแกรงระบายน ้าจากฝักบวั จะตอ้งเป็นแบบกลมพร้อมทั้ง Flushing Ring และฝาตะแกรง มีรูแบบบรอนซ์ชุบโครเมียม

ปรับได ้
4.3 ตะแกรงระบายน ้าฝน 
 ตะแกรงระบายน ้าฝน แบบไม่ต่อตรง ท าดว้ยเหล็กหล่อแบบเดียวกบัตะแกรงระบายน ้ าพ้ืนมี Double Drainage Flange & 

Weepholes ท่อออกเป็นเกลียวตวัเมีย ท่ีรองเป็นกรวยทองเหลืองปรับระดบัได  ้
4.4 ช่องท าความสะอาดและตะแกรงระบายน ้า 
4.5 ช่องท าความสะอาดและตะแกรงระบายน ้าทั้งหมดจะตอ้งท าเคร่ืองหมายเพ่ือให้สังเกตไดช้ดัเจน 

 
5. Drip Pans 
 จดัหา และติดตั้ง Drip Pans ชนิดกนัน ้ าซึม ท าดว้ยแผน่สังกะสี ขนาดเบอร์ 18 เสริมดว้ยฉากทองเหลือง ติดตั้งไวใ้ตท่้อน ้า หรือ

ท่อระบายน ้าทุกชนิดท่ีวิ่งเหนือเคร่ืองมือ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทุกชนิด ใชท่้อระบายขนาด 1 1/4” ส าหรับระบายน ้าบน Drip Pans มา
ลงตะแกรงระบายน ้าพ้ืนท่ีใกลท่ี้สุด 
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บทที ่  11 
การทาสีป้องกนั ( Protective Painting ) 

 
1.  การป้องกนัการกดักร่อนของโลหะระหว่างการขนส่ง 
 จะตอ้งท าความสะอาดเคร่ืองมืออุปกรณ์ทั้งหมดก่อนท าการขนส่ง เพ่ือขจดัฝุ่ น สนิมคราบไขมนั รอยขรุขระในการเช่ือม และ

เศษโลหะ ผวิเคร่ืองมือท่ีท าจากโลหะจะตอ้งท าการทาสี การทาสีจะตอ้งท าการป้องกนัอากาศท่ีมีไอเกลือ และจะตอ้งลอกออกได้
เม่ือมาถึงบริเวณพ้ืนท่ีติดตั้ง ผวิเหล็กทุกชนิดจะตอ้งทาดว้ยสีกนัสนิม 2 ชั้น จะตอ้งทาสีภายในถงัทั้งหมดดว้ยสารประกอบท่ีลา้ง
ไดง่้ายและป้องกนัการกดักร่อนได ้ท่อต่างๆ วาล์ว และช้ินส่วนอ่ืนๆ ซ่ึงไดผ้่านการใชน้ ้ าทดสอบ ซ่ึงไม่สามารถท าให้แห้งได้
สนิท จะตอ้งทาดว้ยน ้ ามนัท่ีดูดน ้ าไดก่้อนท่ีจะทาสี 

 
2.  การทาสีบริเวณก่อสร้าง ( Site Painting )  

2.1  การท าความสะอาดผวิโลหะ 
 ผวิของโลหะทุกชนิดท่ีตอ้งท าการทาสี จะตอ้งท าความสะอาด เพ่ือก าจดัสนิม อ๊อกไซด ์ขุย รอยขรุขระในการเช่ือม ความ

ไม่เรียบร้อยของผิว คราบไขมนั และน ้ ามนัท่ีปกคลุมผิวโลหะจะตอ้งลา้งด้วยสารละลายหรือผงซักฟอกและเป่าให้
สะอาดด้วยลม ถ้าไม่สามารถท าความสะอาดผิวโลหะ หาท่ีตั้ งโลหะให้ดีเพ่ือทาสี จะต้องทาสีชั้ นแรกให้เร็วท่ีสุด  
หลงัจากการลา้งคร้ังสุดทา้ย วิศวกรผูค้วบคุมงานจะตอ้งท าการตรวจผวิของโลหะก่อนจะให้ทาสีต่อไป 

2.2  การใชสี้ 
 สีต่างๆ ท่ีน ามาใชจ้ะตอ้งมีสีท่ีมีคุณภาพดีและไดรั้บการอนุมติัก่อนการน ามาทา ก าหนดเวลาท่ีเหมาะสมส าหรับการทาสี

ให้ไดผ้ลดีนั้นจะตอ้งปล่อยให้สีชั้นแรกแห้งสนิทและแข็งตวัก่อนจึงลงมือทาสีชั้นท่ีสองอีกคร้ังหน่ึง การทาสีหลายชั้น 
จะตอ้งใชสี้คนละสี เพ่ือง่ายต่อการตรวจและควบคุม ฟิลม์ของสีจะตอ้งยดึเกาะกบัผวิท่ีทา 

 
3. กรรมวิธีการทาสี 
 สีทั้งหมดจะตอ้งเป็นสีท่ีได้มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของวิศวกรผูอ้อกแบบ และผลิตโดยบริษัทท่ีมีช่ือเสียง กรรมวิธีการทาสี 

จ  านวนชั้น และสีท่ีทา และความหนาของชั้นสีท่ีทาจะตอ้งเป็นดงัน้ี 
รายการ    การรองพ้ืน   สีส าเร็จ 

- ท่อต่างๆ , ท่ีแขวนท่องานเหล็ก รองพ้ืนหน่ึงชั้นดว้ยสีรองพ้ืน  ทาดว้ยสี Epoxy 2 ชั้น 
  ฯลฯผวิภายนอกท่ีไม่จุ่มน ้ า  แบบ Epoxy Red Lead   
- ผวิภายนอกฝังใตดิ้น  รองพ้ืนดว้ยสีรองพ้ืนแบบ  ทาดว้ยสี Epoxy Coal 
     Epoxy Coal Tar 1 ชั้น  1 ชั้น แลว้หุ้มดว้ยผา้ใบ  
        แลว้ทาดว้ยสี Epoxy 
        Coal Tar อีก 1 ชั้น  
- ท่อต่างๆ ท่ีแขวนท่อ  รองพ้ืน 1 ชั้น ดว้ยสีรองพ้ืน  ทาดว้ย Epoxy Coal Tar 
  งานเหล็ก ฯลฯ ท่ีจุ่มน ้ า  แบบ Epoxy Red Lead  2 ชั้น 
- ถงัเก็บน ้ า, บ่อบ าบดัน ้ าเสีย - ทาดว้ย Epoxy Coal Tar  
   2 ชั้น 
- ท่อ PVC   Wash Primer   Chlorinated Rubber 
        Finishing Paint 2 ชั้น 
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4. การทาสีส าเร็จ (Finishes) จะตอ้งน าเฉดสี และเบอร์สีมาให้วิศวกรผูอ้อกแบบ และสถาปนิกอนุมติัก่อนท า  
 การทาสีท่อต่างๆ จะตอ้งเป็นไปดงัน้ี 
    ตวัหนังสือบอกชนิดของท่อ ( สีขาว )  สีของท่อ 

ท่อน ้าด่ืม    DW    - 
ท่อประปา   CW    สีน ้ าเงิน 
ท่อน ้าท้ิง    W    สีน ้ าตาล 
ท่อส้วม    S    สีด า 
ท่ออากาศ   V    สีเทา 
ท่อป้องกนัอคัคีภยั   F    สีแดง 
ท่อน ้าท้ิงพิเศษ   WS    สีเหลือง 
ท่อไอน ้า    ST    สีเขียว 

ขนาดท่อ   ความกวา้งของแทบสี  ความสูงของตวัอกัษร 
1/2”-1 1/2”  ยาวตามตอ้งการ    1” 
1 1/2”-3”   ยาวตามตอ้งการ    1 1/4” 
3”-6”   ยาวตามตอ้งการ    1 1/2” 
ใหญ่กว่า 6”   ยาวตามตอ้งการ    2” 

ต าแหน่งของการพ่นสีตวัอกัษรก ากบัท่อแต่ละแห่ง เป็นดงัน้ี 
-  ท่อท่ีเดินอยูภ่ายในห้องเดียวกนั  ทุกๆ 4 เมตร 
-  ท่อท่ีเดินในแนวตรง   ทุกๆ 15 เมตร 
-  ท่อท่ีเดินในแนวด่ิง   ชั้นละหน่ึงแห่ง 
-  บริเวณท่ีท่อนั้นๆ ต่อเขา้หรือออกจากอุปกรณ์ช้ินใดๆ เช่น ป๊ัม, วาลว์ ฯลฯ โดยต าแหน่งให้อยูใ่กลก้บัอุปกรณ์นั้นๆ มาก

ท่ีสุด 
-  ณ จุดท่ีท่อวิ่งผา่นพ้ืน, ผนงั 
-  ท่อส่วนใดท่ีสารภายในอาจไหลกลบัทิศทางกนัได ้ให้พ่นลูกศรสองอนักลบักนั ก ากบัไว ้

5  การแสดงทิศทางไหลของ  ของเหลวในท่อ และป้ายช่ือเคร่ืองจกัร และอุปกรณ์ ผูรั้บจา้งจะตอ้งท าเคร่ืองหมายลูกศรสีเดียวกบั
ตวัหนงัสือบอกชนิดของท่อ พร้อมทั้งตวัอกัษรแสดงหนา้ท่ีของท่อลงบนผวิท่ีทาสีส าเร็จแลว้ โดยการพ่นหรือทาก็ได ้แต่จะตอ้ง
ส่งแบบตวัอยา่งท่ีด าเนินการให้วิศวกรผูค้วบคุมงานอนุมติัก่อนท่ีเคร่ืองจกัร  และอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งท่ีแผงของตูค้วบคุมไฟฟ้า
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบ จะตอ้งมีป้ายช่ือบอกหนา้ท่ีของแต่ละหน่วย โดยป้ายจะตอ้งท าดว้ยแผ่นพลาสติกแข็ง ตวัอกัษรท่ีใชจ้ะตอ้ง
ใชว้ิธีแกะลงบนผวิของพลาสติก ห้ามใชว้ิธีทา หรือพ่นสี 

6 งานฉาบปูน 
6.1  งานฉาบปูนผวิภายนอกถงัคอนกรีตจะตอ้งฉาบอยา่งนอ้ย 2 ชั้น เท่าๆ กนั เม่ือฉาบเสร็จเรียบร้อยแลว้ ความหนาของปูน

ฉาบจะตอ้งไม่น้อยกว่า 1/2” ผวิของถังท่ีจะฉาบปูนตอ้งสะอาด ในการฉาบปูนคร้ังแรกปูนฉาบจะต้องประกอบดว้ย
ซีเมนต ์และทรายในอตัราส่วน 1: 1 ผสมดว้ยน ้ายากนัซึม และฉาบคร้ังท่ี 2 ภายใน 3 วนัหลงัจากฉาบคร้ังแรกเสร็จแลว้
เม่ืองานฉาบปูนเสร็จเรียบร้อยแลว้ จะตอ้งรักษาความเปียกช้ืนไวท่ี้ผวิฉาบไวอ้ยา่งนอ้ย 1 สัปดาห์ 

6.2  ภายในถงัคอนกรีตทุกถงั จะตอ้งขดัมนัเรียบ และถงัคอนกรีตจะตอ้งกนัซึมได้ 
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บทที ่  12 
ฐานรองรับและการขจัดความส่ันสะเทือนของเคร่ืองจักรกลทุกชนิด 

 
1.  เคร่ืองจกัรกลทุกชนิด และส่วนประกอบจะตอ้งท างานโดยไม่มีเสียง หรือความสั่นสะเทือนเป็นท่ีพึงรังเกียจ 
 
2.  หากการท างานของเคร่ืองจกัรกล หรืออุปกรณ์ใดก็ตามท่ีมีเสียง หรือมีการสั่นสะเทือน ซ่ึงผูว้่าจา้งมีความเห็นว่ามากเกินสมควร 

เป็นหนา้ท่ีของผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัการแกไ้ขให้เป็นท่ีเรียบร้อย โดยผูรั้บจา้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายเองทั้งส้ิน 
 
3. ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัหา Spring Isolators & Neoprene Pads มารองรับ Concrete Inertia Block ของเคร่ืองสูบน ้าต่างๆ เคร่ืองอดั

อากาศ และเคร่ืองจกัรกลทุกชนิด ขนาดของ Spring Isolators & Neoprene Pads จะตอ้งเป็นตามขอ้แนะน าของโรงงานผูผ้ลิต
และตอ้งเป็นแบบท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากวิศวกรก่อน 

 
4.  Flexible Connectors : 
 ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัหาและติดตั้ง  Flexible Connectors ส าหรับท่อทางดูดและท่อทางส่งของเคร่ืองจกัรกลต่างๆ เช่น เคร่ืองสูบน ้ า

ทุกเคร่ือง ฯลฯ รวมทั้งท่อต่างๆ ท่ีมี Motion, Contraction, Misalignment & Differential Settlement ( การต่อท่อระหว่าง
โครงสร้างท่ีมีอตัราการทรุดไม่เท่ากนัท าให้ท่อหัก  ) Flexible Connectors ส าหรับ Suction & Discharge จะต้องเป็นแบบ 
Spherical Shape, Spring Steel Wire, Neoprene Elastomer Floating Metallic Flange, ทนความดนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 225 ปอนด ์และ
สามารถใชก้บัอุณหภูมิได้ไม่น้อยกว่า 240 oF หรือเทียบเท่า Flexible Hose ส าหรับป้องกนัการทรุดตัวของท่อต่อเน่ืองจาก 
Differential Settlement ของโครงสร้างจะตอ้งเป็นแบบ Corrugate ทนความดนัไดต้ามสภาพการใชง้าน ( Working Pressure ) 
จะตอ้งท าจากวสัดุท่ีทนจากการกดักร่อนของของเหลวท่ีไหลผ่านได ้การเลือกชนิดของ Flexible Hose ส าหรับท่อแต่ละชนิด 
และต าแหน่งท่ีจะติดตั้ งแต่ละจุดจะตอ้งได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรผู ้ออกแบบก่อน เป็นความรับผิดชอบของผูรั้บจ้างท่ี
จะตอ้งท าการส ารวจ ตรวจท่อต่างๆ ทุกท่อท่ีเช่ือมต่อ และหรือผ่านโครงสร้างท่ีมีอตัราการทรุดตวัไม่เท่ากนัท าให้ท่อหัก (ให้ดู
รายละเอียดแบบโครงสร้าง แบบสถาปัตยกรรม ฯลฯ ควบคู่กนัไป) แลว้ท าการติดตั้ง Flexible Hoses ตามจุดต่างๆ ท่ีมีโอกาสให้
ท่อหักได ้

 
5. Inertia Block : 
 เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ เช่น Pump เป็นต้น ท่ีมีความสั่นสะเทือนขณะท างานจะต้องตั้ งอยู่บน Inertia Block เพ่ือลดความ

สั่นสะเทือน โดยจะตอ้งมีขนาดท่ีสัมพนัธ์กบัเคร่ืองจกัรแต่ละตวั 
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บทที ่  13 
การขุดกลบร่องทีว่างท่อ ( Excavation & Backfilling ) 

 
1. ร่อง Trench ท่ีวางท่อตอ้งมีความกวา้งไม่นอ้ยกว่า 0.60 ม. และตอ้งมีขนาดเท่ากบัเส้นผา่ศูนยก์ลางท่อบวกความกวา้ง 0.60 ม. 
 
2.  ให้ท  าการขุดรากตน้ไม ้เศษไม ้เศษขยะออกใหห้มดก่อนท าการวางท่อ 
 
3.  วสัดุต่างๆ ท่ีขุดข้ึนมาตอ้งขนไปท้ิงนอกหน่วยงาน และ / หรือ ตามแต่ท่ีผูค้วบคุมงานจะก าหนด 
 
4.  จดัให้มีการป้องกนัไม่ให้ดินท่ีขุดพงัทลาย โดยการจดัหาวสัดุอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมมาป้องกันดินพงัทลาย เพ่ือความปลอดภยั และ

ให้ปิดร่องไวถ้า้ยงัไม่กลบร่อง 
 
5.  ให้ระบายน ้าในร่องให้แห้ง โดยใชเ้คร่ืองสูบน ้าท่ีผูรั้บจา้งจดัหามาเอง เพ่ือระบายน ้าไปยงัจุดระบายท่ีผูค้วบคุมงานจะก าหนดให้ 
 
6.  ในการวางท่อประปาและท่อระบายน ้าท้ิงในหลุมเดียวกนั ให้วางท่อประปาเหนือท่อน ้าท้ิงอยา่งนอ้ย 0.30 ม. ถา้เป็นไปไดใ้ห้วาง

ท่อประปาและท่อระบายน ้าท้ิงคนละร่องห่างกนัไม่นอ้ยกว่า 2 เมตร 
 
7. ท่อท่ีฝังดินจะตอ้งรองรับดว้ยทรายบดอดัหรือหินหนาไม่นอ้ยกว่า 0.20 ม. 
 
8.  การกลบ ( backfilling ) ท่อท่ีฝังให้กลบดว้ยทรายสะอาดเหนือท่อฝัง และบดอดัให้แน่นทุกๆ ช่วงความสูง 0.30 ม. และเหลือไว ้

0.20 ม. จากผวิบนเพ่ือท่ีจะตบแต่งผวิบนดว้ยตามท่ีสถาปนิกระบุ 
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บทที ่  14 
เคร่ืองสุขภณัฑ์ 

 
1.  ขอบเขตของงานรวมถึงการจดัหาแรงงาน เคร่ืองมือ อุปกรณ์ และเคร่ืองใชต่้างๆ ท่ีจ  าเป็นในการติดตั้งเคร่ืองสุขภณัฑ์ทั้งหมดท่ี

แสดงไวใ้นแบบแปลน และตามท่ีระบุไว ้ในท่ีน้ีโดยทัว่ไปรวมถึงสุขภัณฑ์เคร่ืองตกแต่ง แทรป ท่ีแขวน หรือรองรับเคร่ือง
สุขภณัฑ ์ 

2.  วสัดุสุขภณัฑใ์ห้เป็นไปตามชนิดและรายการท่ีระบุไวใ้นแบบแปลนสถาปัตยกรรม  เวน้แต่จะไดร้ะบุเป็นอยา่งอ่ืน 

3.  ท่อน ้าและท่อน ้าท้ิงของเคร่ืองตกแต่งตอ้งใชท้องเหลืองแบบ I.P.S. และจะตอ้งเป็นทองเหลืองชุบโครเมียมตรงส่วนท่ีมองเห็น 
มาตรฐานของวสัดุและการชุบตอ้งเป็นไปตาม United Stated Federal Standard WWP-545 จะตอ้งมีใบรับประกนัคุณภาพออก
โดยบริษทัผูผ้ลิตมาแสดงดว้ย เม่ือตอ้งการโลหะอ่ืนๆ และ Flush Valves ท่ีมองเห็นไดจ้ะตอ้งเป็นแบบนิเกิลชุปโครเมียม ความ
หนาของโครเมียมและนิเกิลจะตอ้งหนาเป็นไปตามท่ีผูผ้ลิต Flush Valves และเคร่ืองสุขภณัฑ์ระบุไวโ้ดยเฉพาะตอ้งไม่บางกว่า 
0.0002 น้ิว ในกรณีของนิเกิล และไม่บางกว่า 0.0002 น้ิว ในกรณีของโครเมียม 

4.  ในระหว่างท่ีด าเนินการติดตั้ งยงัไม่แล้วเสร็จ เคร่ืองสุขภัณฑ์ท่ีติดตั้งแล้วจะต้องมีแคร่ไมคุ้มไว ้แล้วใช้จารบีเคลือบส่วนท่ี
ทองเหลืองชุบโครเมียม 

5.  เม่ืองานเสร็จเรียบร้อยแลว้ และก่อนส่งมอบงานให้แก่เจา้ของงาน ผูรั้บจา้งจะตอ้งท าความสะอาดเคร่ืองสุขภณัฑ ์และอุปกรณ์ทุก
ช้ินท่ีเก่ียวขอ้ง แกะป้ายต่างๆ และเช็ดถูส่วนท่ีชุบโครเมียมดว้ยผา้สะอาดจนเป็นเงางาม 

6.  ก๊อกน ้ าต่างๆ Stopcocks, วาล์ว และ Flush Valves จะตอ้งไดรั้บการตรวจตราและปรับตามความจ าเป็น เพ่ือให้ท  างานให้
เหมาะสมกบัสุขภณัฑต่์างๆ และโดยไม่เสียน ้ าโดยใช่เหตุ 

7.  ท่ีรองรับเคร่ืองสุขภณัฑทุ์กชนิด จะตอ้งมีท่ีรองรับท่ีเหมาะสมและไดรั้บความเห็นชอบ ท่ีรองรับเหล่าน้ีจะตอ้งยึดติดกบัก าแพง
ดว้ยโบลตแ์ละน๊อตตามรายการของสถาปนิก ทา้วแขน ท่ีแขวน แผน่รองรับและอ่ืนๆ จะตอ้งทาสีชั้นแรกดว้ยสีตะกัว่ผสมน ้ามนั 

8. การติดตั้งเคร่ืองสุขภณัฑ ์เคร่ืองสุขภณัฑ์ทุกชนิดจะตอ้งไดรั้บการติดตั้ง พร้อมดว้ยส่วนประกอบการต่อท่อตอ้งกระท าการให้
เรียบร้อยและประณีตและเป็นไปในลกัษณะเดียวกนั ให้ทดลองติดตั้งสุขภณัฑดู์ก่อนเพ่ือให้ไดร้ะยะท่ีแม่นย  าตามขอ้แนะน าของ
บริษทัผูผ้ลิตเวน้แต่จะระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

9.  Vacuum Breaker 
 จะตอ้งจดัหาและติดตั้ง Vacuum Breaker ส าหรับ Flush Valves โดยถือเป็นส่วนประกอบส่วนหน่ึง และกอ๊กน ้าชนิดต่างๆ ทุกจุด

ท่ีอาจมีการไซฟอนน ้าไหลยอ้นกลบัมาได ้

10.  Escutcheons : ฝาครอบท่อช่วงออกจากผนงั 
 จะตอ้งเป็นทองเหลืองชุบโครเมียมหรือทองเหลืองขดัมนัแลว้แต่สถาปนิกจะอนุมติั พร้อมทั้งสกรูครบชุด และจะตอ้งใชใ้นการ

ติดตั้งกบัท่อเขา้กบัก าแพงหรือพ้ืน 
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บทที ่  15 
การทดสอบ 

 
1.  ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัหาแรงงาน วสัดุ เคร่ืองมืออุปกรณ์ เคร่ืองอุปกรณ์เคร่ืองใชท่ี้จ าเป็นเพ่ือการทดสอบท่ีแสดงในแบบแปลนและ

ระบุไวใ้นท่ีน้ีจนงานเสร็จเรียบร้อยใชง้านได ้
 
2.  ระบบทั้งหมดท่ีเป็นส่วนของงานระบบสุขาภิบาลและป้องกนัอคัคีภยัจะตอ้งท าการทดสอบโดยมีผูแ้ทนของเจา้ของงานร่วมอยู่

ดว้ย ก่อนท่ีจะท าการกลบ ถม หรือสร้างส่ิงอ่ืนทบัหรือปิดบงั 
 
3.  ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผดิชอบต่อความเสียหายหรือขอ้บกพร่องเน่ืองจากการทดสอบ 
 
4.  ท่อน ้าฝน ท่อส้วม ท่อน ้าท้ิง ท่ออากาศ และท่อระบายน ้าในแนวนอน ตลอดจนท่อแยกต่างๆ ท าการทดสอบโดยเติมน ้าให้ลน้จาก

ระดบัหลงัคาหรือให้เติมน ้ าจนลน้ตรงจุดท่ีสูงกว่าส่วนท่ีทดสอบ 10 ฟุต 
 
5.  ท่อน ้าประปาทั้งหมดจะตอ้งท าการทดสอบภายใตแ้รงดนัน ้ าไม่ต ่ากว่า 1.5 เท่าของความดนัใชง้าน แต่ไม่ต ่ากว่า 100 ปอนด ์/ น้ิว2 
 
6.  ท่อของระบบป้องกนัอคัคีภยั ท่อไอน ้า ท่อแก๊ส และท่อน ้ามนั จะตอ้งทดสอบภายใตแ้รงดนัน ้ าไม่ต ่ากว่า 1.5 เท่าของความดนัใช้

งาน แต่ไม่ต ่ากว่า 100 ปอนด ์/ น้ิว2 
 
7.  ท่อจ่ายน ้ ายาเคมีจะตอ้งทดสอบภายใตแ้รงดนัน ้ าไม่ต ่ากว่า 100 ปอนด ์/ น้ิว2 
 
8.  ท่อความดนัท่ีต่อจากเคร่ืองสูบน ้าเสียจะตอ้งทดสอบแรงดนัน ้ าไม่ต ่ากว่า 50 - 100 ปอนด ์/ น้ิว2 
 
9.  การทดสอบท่อของทุกระบบ รวมทั้งขอ้ต่อต่างๆ จะตอ้งไม่มีการร่ัวและแรงดนัจะตอ้งไม่ตก เป็นระยะเวลาต่อเน่ืองกนัตลอด 6 

ชัว่โมงของการทดสอบ ในกรณีของการร่ัวซึมของท่อ และขอ้ต่อในขณะทดสอบจะตอ้งท าการเปล่ียนใหม่หรือการซ่อมไม่ให้
เกิดรอยร่ัวซึมตามค าแนะน าของวิศวกรผูค้วบคุมงาน แลว้จึงท าการทดสอบใหม่จนสามารถใชไ้ดส้มบูรณ์ 

 
10.  เคร่ืองสูบน ้าต่างๆ ตลอดจนเคร่ืองเติมอากาศ จะตอ้งท าการทดสอบการใชง้านจนถูกตอ้งตามรายละเอียดขอ้ก าหนดท่ีระบุไว ้
 
11. เคร่ืองมืออุปกรณ์อ่ืนๆ อุปกรณ์ควบคุม และท่อจะตอ้งท าการทดสอบตาม Code และมาตรฐานท่ีไดอ้อกแบบไว ้
 
12.  เม่ือท าการทดสอบจนเป็นท่ีพอใจของเจา้ของงานแลว้ ผูรั้บจา้งจะตอ้งท าความสะอาดท่อเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดตาม

ค าแนะน าของวิศวกรผูค้วบคุมงาน 
 
13.  การทดสอบระบบบ าบดัน ้ าเสีย จะตอ้งด าเนินการทดสอบโดยจดัหาภาระของระบบท่ีใกลเ้คียงกบัท่ีก  าหนดไว ้และจดัส่งผลการ

วิเคราะห์คุณภาพน ้าเสียทั้งดา้นเขา้และออกจากระบบให้กบัผูว้่าจา้งทุกๆ 3 เดือน รวมระยะเวลา 2 ปี หลงัจากส่งมอบงาน 
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บทที ่  16 
การฆ่าเช้ือโรค ( Chlorination ) และท าความสะอาด 

 
1.  ท่อน ้าด่ืม ท่อน ้าประปา และขอ้ต่อต่างๆ ท่ีผา่นการทดสอบแลว้พบว่าไม่มีการร่ัวซึม จะตอ้งท าการฆ่าเช้ือโรคในเส้นท่อโดยใช้

สารละลาย  Sodium Hypochlorite   หรือ  Chlorine Solution  ผสมให้ไดค้วามเขม้ขน้   ( Chlorine Concentration ) ไม่น้อยกว่า 
50 มก. / ลิตร แลว้อัดเขา้ท่อทั้งระบบ และท้ิงไว ้24 ชั่วโมง ถ้าเหลือความเข้มข้นของคลอรีน ( Free Residual Chlorine)             
0.3 มก./ลิตร ก็ถือว่าใชไ้ด ้แต่ถา้เหลือความเขม้ขน้ของคลอรีนมากว่า 0.3 มก./ลิตร จะตอ้ง Flush ท่อต่อไปจนไดค้วามเขม้ขน้
ตามตอ้งการ 

 
2.  ถงัเก็บน ้ าประปาทุกถงั จะตอ้งท าการฆ่าเช้ือโรคดว้ยสารละลายคลอรีน โดยใชค้วามเขม้ขน้ (Concentration) 100 มก. / ลิตร แลว้

ท้ิงไว ้24 ชัว่โมง จนเหลือ  Free Residual Chlorine 0.3 มก. / ลิตร แลว้ลา้งดว้ยน ้ าจนไดค้วามเขม้ขน้ตามตอ้งการ 
 
3.  การทดสอบ Free Residual Chlorine จะตอ้งท าตามมาตรฐานขอ้ก าหนดของ WPCF. 
 
4.  บ่อน ้าเสียทุกบ่อ ตอ้งลา้งท าความสะอาด เก็บกวาดเศษวสัดุออกให้หมด เพ่ือมิให้เกิดความเสียหายกบัอุปกรณ์ใชง้านในบ่อ 
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บทที ่  17 
การส่งมอบงานและการรับประกนั 

 
1.  ผูรั้บจา้งตอ้งด าเนินการส่งมอบงาน ภายหลงัจากด าเนินการแลว้เสร็จและไดรั้บการตรวจสอบจากผูว้่าจา้ง หรือตวัแทนผูว้่าจา้ง

โดยลายลกัษณ์อกัษร 
 
2. การฝึกอบรม 
 ผูรั้บจา้งจะตอ้งท าการฝึกอบรมวีธีการใชง้านและการซ่อมบ ารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่ผูว้่าจา้งจนกว่าผูว้่าจา้งจะสามารถดูแล

อุปกรณ์ดงักล่าวไดโ้ดยอิสระแต่โดยรวมไม่ต ่ากว่า 3 คร้ัง 
 
3. ผูรั้บจา้ง จะตอ้งส่งมอบเอกสารและอุปกรณ์ต่างๆ ให้กบัผูว้่าจา้งภายใน 30 วนั ก่อนวนัส่งมอบงาน ดงัน้ี 

3.1  คู่มือการใชง้านและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ จ านวน 4 ชุด 
 ผูรั้บจา้งตอ้งจดัรายละเอียดของอุปกรณ์ท่ีใชป้ระกอบดว้ย วิธีใช ้ระยะเวลา และวิธีการของการบ ารุงรักษารายการอะไหล่

และอ่ืนๆ เป็นภาษาไทย และ / หรือภาษาองักฤษ และใชร้ะบบเมตริกมอบให้แก่ผูว้่าจา้งก่อนท่ีจะไดรั้บเงินงวดสุดทา้ย 
คู่มือทั้งหมดผูรั้บจา้งตอ้งร่างเสนอผูว้่าจา้งเพ่ือขออนุมติัก่อนพิมพเ์ป็นตน้ฉบบัจริงในคร้ังสุดทา้ย บทความโฆษณาของ
ผูผ้ลิต หรือแคตตาล็อก ไม่ถือว่าเป็นคู่มือการใช ้และบ ารุงรักษา 

3.2  ผลการทดสอบและบนัทึกผลการทดสอบ จ านวน 4 ชุด 
3.3  รายละเอียดอุปกรณ์ พร้อมรายช่ือผูผ้ลิต / ผูแ้ทนจ าหน่ายภายในประเทศ รายช่ือและเบอร์โทรศพัทบุ์คคลท่ีสามารถติดต่อ

ไดข้องผูผ้ลิต / ผูแ้ทนจ าหน่าย จ านวน 3 ชุด 
3.4  As-Built Drawing เขียนบนกระดาษไขตน้ฉบบั 1 ชุด และพิมพบ์นกระดาษพิมพเ์ขียวจ านวน 3 ชุด 
3.5  As-Built Drawing บนัทึกข้อมูลแบบแปลนงานระบบดว้ยโปรแกรม CAD,PDF ลงบน CD-ROM/FLASH DRIVE  

จ านวน 1 ชุด 
3.6  เคร่ืองมือและอุปกรณ์ ตามท่ีผูผ้ลิตหรือผูแ้ทนจ าหน่ายส่งมอบให้เพ่ือใชใ้นการบ ารุงรักษา 
3.7 ลวดส าหรับแยงท่อน ้าท้ิงท่ีอุดตนั ความยาวไม่ต ่ากว่า 10 m จ านวน 1 ชุด เอกสารและวสัดุ – อุปกรณ์ขา้งตน้จะตอ้งไดรั้บ

การตรวจสอบและอนุมติัจากผูว้่าจา้งหรือตวัแทนผูว้่าจา้ง ก่อนวนัส่งมอบงาน 
 

4.  การรับประกนั 
 ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับประกนัผลงานท่ีไดรั้บการติดตั้งและตรวจรับงานเรียบร้อย เป็นระยะเวลา 2 ปี และเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อ

เจ้าของงาน ว่างานต่างๆทั้งหมด ท่ีติดตั้งนั้นปราศจากข้อบกพร่องใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งวสัดุอุปกรณ์และการติดตั้ งว่าเป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดของผูว้่าจา้ง กฎการไฟฟ้า การประปาทอ้งถ่ิน ฯลฯ หากผูว้่าจา้งตรวจพบไม่ว่าจะก่อน และ / หรือ หลังการตรวจรับ
งาน หรือในระยะเวลาการรับประกนั ผูรั้บจา้งตอ้งเปล่ียน แกไ้ข หรือติดตั้งเพ่ิมเติม ตามท่ีผูว้่าจา้งสั่ง โดยไม่คิดค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติม
ใดๆ ทั้งส้ิน หากพน้เวลาท่ีก าหนดให้แลว้ ผูรั้บจา้งยงัไม่สามารถด าเนินการแกไ้ขได ้เจา้ของมีสิทธิท่ีจะจา้งผูอ่ื้นมาด าเนินการ 
โดยผูรั้บจา้งจะตอ้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายทั้งหมดแต่เพียงผูเ้ดียว 
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บทที ่  18 
ระบบน า้ประปา 

 
1. งานในภาคน้ีรวมถึงการเดินท่อเมน ท่อในแนวด่ิง Valve Outlets, Shock Absorbers, Air Chambers, Vacuum Breakers และการ

ต่อท่อน ้าประปาเขา้กบัเคร่ืองสุขภณัฑ ์เคร่ืองจกัรกล และอุปกรณ์อ่ืนๆ รวมถึงมาตรน ้า ( Main Water Meter ) และการขออนุมติั
จากการประปาทอ้งถ่ินในการจ่ายน ้ าเขา้อาคาร (ถา้มี) 
1.1  จะตอ้งมีการเผือ่ให้มีการขยายตวั และการหดตวัของท่อต่างๆ ตรงจุดท่ีมีการการต่อท่อแยกไม่ว่าจะเป็น แนวนอนท่อน ้ า

ข้ึนลงหรือท่อเขา้อุปกรณ์ใดๆ ก็ตามจะตอ้งมี  Expansion Devices  ส าหรับการยดืหดของท่อเมน ท่อข้ึนลง และท่อตรงท่ี
จ าเป็น 

1.2  การต่อท่อจากท่อเมนมายงัท่อน ้ าข้ึน และจากท่อเมนและท่อน ้ าข้ึนไปยงัท่อแยก จะตอ้งมี Expansion Devices  ส าหรับ
การยดืหดของท่อ 

1.3  จะตอ้งมีท่ียดึติดตั้งบนทุกเส้นท่อเพ่ือควบคุมการขยายตวัของท่อ และตามความจ าเป็นของการใชง้าน ท่ียึดจะตอ้งเป็น
แบบท่ีไดรั้บอนุมติัจากวิศวกร จะตอ้งใชแ้ผน่ตะกัว่ขนาด 6 ปอนดพ์นัรอบท่อก่อนท าการยดึ 

1.4  วาลว์ต่างๆ ท่ีใชใ้นการควบคุมระบบน ้ าประปาในท่อเมน ท่อน ้ าข้ึนลงและท่อแยกตอ้งเป็นไปตามแบบ และรายการท่ี
ก าหนดไว ้ท่อแยกทุกท่อ และส าหรับท่อน ้ าทุกชนิดท่ีต่อไปยงัสุขภัณฑ์หรือกลุ่มของสุขภณัฑ์ และอุปกรณ์ทุชนิด 
จะตอ้งมีวาลว์ วาลว์เหล่าน้ีจะตอ้งจดัรวมกลุ่มเขา้ดว้ยกนั และติดตั้งอยูใ่นต าแหน่งท่ีสะดวก เพ่ือควบคุมการไหลของน ้ า
และสะดวกต่อการซ่อมแซม วาลว์ขนาดตั้งแต่ 3” ข้ึนไปแบบมีหนา้จานส าหรับต่อให้ดูหัวขอ้ท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.5  จดัหาและติดตั้ง Vacuum Breakers  บนก๊อกน ้า และท่อน ้ าท่ีจ่ายน ้ าไปยงัอุปกรณ์ท่ีต่อเขา้กบัท่อน ้ าในระดบัต ่ากว่าขอบ
บนของอุปกรณ์ 

1.6  Vacuum Breakers ส าหรับ Hose Bibb จะตอ้งเป็นทองเหลืองหล่อช้ินเดียว พร้อมวาล์วท่ีเป็น ยางแยกต่างหากทาง
ออกเป็นเกลียวตวัผูข้นาด 3/4” เป็นแบบท่ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากวิศวกร Vacuum Breakers ท่ีใชก้บัท่อท่ีชุบโครเมียม
ตอ้งเป็นโครเมียมเหมือนกนั 

1.7  ขนาดของท่อยอ่ยแยกเขา้สุขภณัฑต์อ้งมีขนาดไม่เล็กกว่าท่ีแสดงไวใ้นแบบหรือเป็นไปตามแบบของผูผ้ลิตอุปกรณ์นั้นๆ 
พร้อมวาลว์ทุกชนิด ยกเวน้ โถส้วม และโถปัสสาวะท่ีใช ้Flush Valve 

1.8  การเดินท่อตอ้งให้เป็นแนวเส้นตรงท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้โดยทัว่ไปให้เดินท่อท ามุมหรือขนานกบัก าแพงหรือเขา้แนวกนั
กับท่ออ่ืนๆ เว ้นระยะห่างกันอย่างสม ่าเสมอเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อย ท่อในแนวด่ิงต้องให้ด่ิงจริงๆ ท่อใน
แนวนอนตอ้งมีระดบัลาดเอียง 

1.9  ท่อและขอ้ต่อต่างๆ ท่ียงัต่อไม่เสร็จจะตอ้งอุดปลายไวด้ว้ยเหล็กอาบสังกะสีเพ่ือกนัผงปูน ฯลฯ ลงไปอุดตนัในท่อ จะถอด
เม่ือตอ้งการต่อท่อเท่านั้น 

1.10  หนา้จาน การต่อท่อเขา้กบัอุปกรณ์ต่างๆ ตอ้งใชห้นา้จานหรือยเูน่ียน 
1.11  Shock Absorbers : 

-  จดัหาและติดตั้ง Shock Absorbers เขา้กบัท่อน ้ าประปาในแนวระดบัท่ีส่งน ้ าไปยงัเคร่ืองสุขภณัฑ์ หรืออุปกรณ์ท่ีมี
วาลว์เปิดปิดเร็ว ซ่ึงระบุไวใ้นแบบแปลนหรือท่ีจ าเป็นตอ้งติดตั้ง  

-  Shock Absorbers หรือ Water Hammer Eliminators จะต้องเป็นตัวท่ีท าดว้ยทองแดงหรือเหล็กไร้สนิม ภายใน
ประกอบดว้ยก๊าซท่ีถูกอดัไวแ้ยกจากน ้ าดว้ยลูกสูบ หรือ Elastomeric Bellow มี Flow Control Orifice ขนาดของ 
Housing และการติดตั้งจะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน และขอ้ก าหนด Plumbing, and Drainage Institute Standard 
P.D.L.-WH 201  



รายการประกอบแบบ ระบบสขุาภิบาลและปอ้งกนัอคัคีภยั          26 
 

 

1.12  Automatic Air Vent Valves    
Automatic Air Vent ท าดว้ยโลหะไม่เป็นสนิม มีขนาดขอ้ต่อไม่เล็กกว่า 3/4” Ф เป็นแบบลูกลอยสามารถไล่อากาศออก
จากระบบและป้องกนั Air Binding ได ้การติดตั้งให้ใส่ Gate Valve ไวก่้อนถึง Automatic Air Vent Valves ทุกตวัและต่อ
ท่อจาก Automatic Air Vent ไปยงัจุดท้ิงน ้ าท่ีใกลท่ี้สุด บริเวณท่ีตอ้งติดตั้ง Automatic Air Vent ดงัน้ี  
- จุดสูงสุดของระบบท่อน ้า 
- ปลายสุดของ Riser  
- Main Header ในห้องเคร่ือง 
- ท่อน ้าแนวนอนท่ีติดตั้งไม่ไดร้ะดบั หรือมีการเปล่ียนแปลงระดบัของการติดตั้งซ่ึงท าให้มี Air Pocket เกิดข้ึนในเส้น

ท่อโดยให้ติดตั้งทุกระยะไม่เกิน 50 เมตร 
- อ่ืนๆ ตามท่ีระบุในแบบ 

 
2. เคร่ืองสูบน ้าต่างๆ ในระบบประปา (CWP) 

2.1 เคร่ืองสูบน ้ าแบบความเร็วคงท่ี ( Constant Speed Pumps ) เคร่ืองสูบน ้ าจะตอ้งเป็นแบบ Vertical Multi-Stage or End  
Suction Centrifugal เคร่ืองสูบน ้าจะตอ้งสามารถถอดช้ินส่วนท่ีเป็น Rotation Element ไดโ้ดยไม่ตอ้งถอดท่อทางดูดและ
ทางส่งมีจ านวนและขีดความสามารถตามระบุในแบบ 
วสัดุท่ีใชใ้นการผลิตเคร่ืองสูบน ้าตอ้งเป็นไปดงัน้ี 
Casing : จะตอ้งเป็นเหล็ก เน้ือละเอียดไม่มีรูพรุน สามารถทนแรงน ้าทดสอบได ้150 % ของแรงส่ง สูงสุด 
Impeller : เป็นบรอนซ์ หรือเหล็กหล่อ (Standard Fitted) สวมเขา้กบัเพลาเคร่ืองสูบน ้ าอย่างแม่นย  าและตั้ง

 ไดศู้นย ์
Wearing Rings : Impeller Wearing Rings จะต้องพอเหมาะกับ Impeller ซ่ึงมี Tolerance ใกลท่ี้สุดจะตอ้งมี 

 Positive Locking of The Case Wearing Rings 
Bearings : จะตอ้งเป็นแบบตา้นทานต่อความฝืดได ้และหล่อล่ืนโดยจารบี เพ่ือให้การท างานของเคร่ืองเงียบ 
Shaft : จะตอ้งเป็นเหล็กไร้สนิม 
Shaft Sleeves : จะตอ้งเป็นโลหะบรอนซ์ 
Seal : จะต้องเป็นแบบป้องกันการร่ัวซึมง่าย และสะดวกต่อการท่ีจะถอดเปล่ียนแบบ Packing หรือ 

 Mechanical ตามแบบระบุ 
Coupling : จะตอ้งเป็น Flexible  Metallic Coupling 
Bed Plate : จะตอ้งเป็นแบบ Heavy Duty Drip Rim เคร่ืองสูบน ้ า และมอเตอร์ จะต้องประกอบเขา้กัน 

 อยา่งระมดัระวงั และยดึเป็นแบบเคร่ืองสูบน ้าครบชุดจากโรงงานผูผ้ลิตก่อนการส่ง 
อุปกรณ์อ่ืนๆ : จะตอ้งมีท่อระบายน ้ าตรงส่วนล่างของ Casing ของเคร่ืองสูบน ้ าและ Casing จะตอ้งมีอุปกรณ์

 ระบายลมได ้
มอเตอร์ : เป็นแบบ Horizontal  Squirrel  Cage ออกแบบไวส้ าหรับการท างานท่ี 2900 รอบ /นาที          

 380 โวล์ท 3 เฟส 50 เฮิทซ์ แบบ Totally  Enclosed  Fan  Cool หรือ Open Drive Proof  ส าหรับ
 การใชง้านทัว่ไปแบบรอบคงท่ีตามแบบระบุตามขอ้ความขา้งล่าง 

3. Pressure  Gauges  
 ให้จดัหาและติดตั้งมาตราวดัความดนัขนาด dia. 4” ท่ีทางดูดและทางส่งของเคร่ืองสูบน ้าทุกเคร่ืองซ่ึงหนา้ปัดของมาตราวดัความ

ดนัจะตอ้งมีช่องบอกความดนัตั้งแต่ 0-150 % ของความดนัใชง้าน หน่วยความดนับอกเป็น psi 
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4. Strainers :  ให้หาและติดตั้ง  Strainers  ส าหรับท่อทางดูดของเคร่ืองสูบน ้าทุกเคร่ือง 

5. การควบคุมระดบัน ้ าประปาในถงัเก็บน ้ า  : 
 ให้ผูรั้บจา้งจดัหา และติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมระดบัน ้ าประปา ในถังเก็บน ้ าประปาซ่ึงมี Water  Level  Controls สายไฟจาก  

Mounting  Connection  ( Housing ) ไปแผงสตาร์ทเตอร์ของมอเตอร์เคร่ืองสูบน ้า 
-  Water  Level  Controls  จะตอ้งเป็นแบบ  Float less หรือ Displacer  Type 
-  Mercury  Switched, Porcelain of  Stainless  Steel  or  Equal  Displacers, Stainless  Steel  Suspension  Cable, Cast  Iron 

Mounting  Connection  ทนความดนั 175 psi  100 F 
-  การเดินสายไฟและการติดตั้งแผงไฟฟ้า ให้ดูหัวขอ้  “ ระบบไฟฟ้า ” 
-  การตั้งระดบั  Level  Controls ให้ดูจากแบบแปลน 

6. การขอมิเตอร์จากการประปา 
 ให้ผูรั้บจา้งเป็นผูด้  าเนินการติดต่อขอมิเตอร์จากการประปาทอ้งถ่ินในนามของเจา้ของโครงการในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม และทนั

กบัการใชง้านของอาคาร เจ้าของโครงการจะรับผิดชอบเฉพาะค่าใชจ่้ายส่วนท่ีมีใบเส ร็จจากการประปา เท่านั้น โดยการน า
ใบเสร็จค่าใชจ่้ายท่ีผูรั้บจา้งไดจ่้ายให้การประปาฯ ส าหรับมิเตอร์ถาวรของอาคารหลงัจากส่งมอบให้เจา้ของโครงการแลว้จะ
จ่ายเงินให้ภายหลงั 

7. Packaged  Booster Pump Set 
 The package booster pump set shall consist of two pump. Pump has a check valve in its discharge line. The pump has a 

operating sensor ( or flow sensor in discharge header ) on it power lead. The pump is in the auto this time of operation. When 
the pump reaches its design flow, the operating sensor ( or flow sensor ) causes the pump to start up. Pump shall be automatic. 
Pump, tank, control panel and accessories shall be mounted on common skid.  

7.1 Abbreviation CW-PBS-01  
7.2 System  Data 
  TOTAL  CAP. 
 Capacity ( CMH ) SEE EQUIPMENT SCHEDULE 
 Constant  Pressure ( Bar ) SEE EQUIPMENT SCHEDULE 

7.3 System  Construction 
  DESCRIPTION QUANTITY 
 Pump 2 
 Diaphragm Pressure Tank with Pressure gauge 1 
 Suction gate valve 2 
 Discharge gate valve 2 
 Check valve 2 
 Pipe  connect  tank  to  each  discharge  line  with  orifice  check  valve 1 
 Suction pressure gauge 2 
 Discharge pressure gauge 2 
 Control panel 1 



รายการประกอบแบบ ระบบสขุาภิบาลและปอ้งกนัอคัคีภยั          28 
 

 

 Suction header 1 
 Discharge header 1 
7.4 Pump  Data 

Pump Type Depend  on  manufacturer  recommendation 
 CW-PBS-01  

                Each  Pump  Capacity ( CMH )            SEE EQUIPMENT SCHEDULE 
Pump  Run, Start / Stop ( Bar ) 1/2  
Pump Material To  be  the  same  as CWP. Except  packing seal shall  be  

mechanical  seal  type 
Shut – off   Pressure Less  than  7  Bar 

7.5 Diaphragm  Pressure  Tank 
Capacity ( Litres )  SEE EQUIPMENT SCHEDULE  
Factory  Pre – Charge 1  Bar 
Working  Pressure ( Bar ) 7 

7.6 Valve 
Valve  Size Depend  on  manufacturer  recommendation 
Valve  Class ANSI  125 

7.7 Pipe 
Pipe Size Depend  on  manufacturer  recommendation 
Pipe  Class Galv. steel  pipe, class  medium 

7.8 Control  Panel 
Panel Flush  left – hand  hinged , gasketed  front  door , 
 plate  constructed  from  14 gauge  steel 
Main  disconnect Disconnect  switch  with  safety  door  interlock 
 Handle  or  main  molded  case  circuit  breaker 
 with  safety  door  interlock  handle 

7.9 Motor  Starters Magnetic  motor  starter  with  overload 
7.10 Selector Manual - off – auto.  Manual  with  start / stop 
  Push  button.   
 
7.11 Controller Low  suction  pressure  switch.  Current  sensor  
  ( or  flow  sensor ) discharge  pressure  switch 
7.12 Pilot  Lamp Main  power  “ on ” ( green ) pumps  “ on ” ( green )  

 low   suction  pressure ( red )  pumps “ failure ” ( red ) 
7.13 Alarm  Horn  with  On-Off  Switch Low  suction  pressure  pumps  “ failure ” 
 
Remark : The  pump  shall  be  interlocked  with  timer  delay  to  set  minimum  operating  time  at 30 sec. 
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บทที ่  19 
ระบบระบายน า้ฝน 

 
1.  งานภาคน้ีรวมถึง ท่อน ้าฝนในแนวด่ิง ตะแกรงระบายน ้าฝน และอ่ืนๆ ตลอดจนถึงการขุดดิน การถมดิน การกลบ การปรับแต่ง

พ้ืนผวิดินให้กลบัอยูใ่นสภาพเดิม ฯลฯ 
 
2.  จะตอ้งเตรียม Plug แบบเหล็กอาบสังกะสีอุดปลายท่อน ้าฝน ท่ียงัต่อไม่เสร็จสมบูรณ์ทุกจุด เพ่ือกนัผงปูน ฯลฯ เขา้ไปอุดตนัใน

เส้นท่อ จะท าการถอด Plug ต่อเม่ือตอ้งการต่อท่อเท่านั้น 
 
3.  ท่อระบายน ้าฝนท่ีท าดว้ยคอนกรีตเป็นแบบ Spigot & Socket  Butt or   Ogee Joints หรือ Special  Grouted  Joints ท่อจะตอ้งท า

จากคอนกรีตเสริมเหล็กให้ไดม้าตรฐานล่าสุดของ มอก. 128 ชั้นคุณภาพ 2 
 
4.  บ่อพกัส าหรับท่อระบายน ้ าฝน จะตอ้งสร้างดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดชนิดคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือตะแกรงเหล็ก

ตามท่ีแสดงในแบบ จะตอ้งท าการก่อสร้างบ่อพกัตามต าแหน่งท่ีระบุไวใ้นแบบ และตรงจุดท่ีมีการเปล่ียนแปลงทิศทาง หรือ
บรรจบของท่อ 

 
5.  รางระบายน ้าฝน จะตอ้งสร้างดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดตามท่ีแสดงในแบบ และจะตอ้งท าการก่อสร้างตามต าแหน่งท่ี

ระบุไวใ้นแบบ 
 
6.  ให้ผูรั้บจา้งท าการปรับ Slope ของกน้รางระบายน ้าฝน ( ROC ) หรือตวัท่อระบายน ้าฝนในแนวนอน อยา่งนอ้ย 1 : 200 ยกเวน้จะ

ก าหนดเจาะจงเป็นอยา่งอ่ืน 
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บทที ่  20 
ระบบระบายน า้เสีย 

 
1.  งานในขอบเขตน้ีรวมถึง ท่อระบายน ้าเสีย การต่อท่อ ทางไหลเขา้ของน ้ า ท่อระบายน ้ าจากอาคาร ท่อส้วม ท่อน ้ าท้ิง ท่ออากาศ 

ท่อแยก แทรป ซ่ึงจะตอ้งติดตั้ง และต่อเขา้กบัเคร่ืองสุขภณัฑท์ั้งหมด หรือต่อเขา้กบัท่อ หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ตลอดจนการขุด กลบ 
และปรับแต่งพ้ืนผวิให้อยูใ่นสภาพเดิม 

 
2.  ท่อในแนวระดบัขนาด dia.3” และเล็กกว่าจะตอ้งวางให้ไดร้ะดบัลาดเอียงอยา่งสม ่าเสมอ 1 : 50 และท่อขนาดใหญ่กว่า dia.3” ให้

วางให้ไดร้ะดบัลาดเอียง 1 : 50 ถา้เป็นไปไดจ้ะตอ้งไม่ให้ลาดเอียงอยา่งนอ้ยกว่า 1 : 100 
 
3.  ท่อส้วม ท่อน ้าท้ิง และท่ออากาศ จะตอ้งมีขนาดและติดตั้งแสดงไวใ้นแบบ 
 
4.  ท่อทุกท่อท่ีวิ่งทะลุหลงัคา จะตอ้งใชข้อ้ต่อผา่นแบบอาบสังกะสี อุปกรณ์ระบายอากาศชั้นหลงัคาจะตอ้งเป็นแบบเหล็กหล่ออาบ

สังกะสีชนิดไดรั้บอนุมติั ปลอกกนัน ้าร่ัวเป็นเหล็กหล่อพร้อมหนา้จาน และท่ียดึ เม่ือเดินท่อใตพ้ื้นดินจะตอ้งท าการทาดว้ย Flint 
Coat และให้ใชผ้า้ดิบอยา่งหนาหุ้มท่อแลว้ทาทบัดว้ย Flint Coat พร้อมทั้งท่ีรองรับ 

 
5.  ท่อและขอ้ต่อต่างๆ ท่ียงัต่อไม่เสร็จเรียบร้อย จะตอ้งอุดดว้ย Plug ส าหรับอุดท่อให้แน่นหนาเพ่ือกนัผงปูน ฯลฯ ลงไปอุดตนัใน

เส้นท่อ จะถอด Plug ออกต่อเม่ือตอ้งการต่อท่อเท่านั้น 
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บทที ่  21 
ระบบบ าบัดน า้เสีย 

 
1. ขอบเขตของงาน  

1.1 งานในขอบเขตน้ีรวมถึง การจดัหา และการติดตั้ง งานเข็มและฐานรากท่ีเก่ียวขอ้ง การทดสอบเคร่ืองจกัรกล อุปกรณ์และ
วสัดุตลอดจนการบริการและดูแลการท างานเคร่ืองจกัรกล  และอุปกรณ์ท่ีจ  าเป็นเพ่ือให้งานก่อสร้างระบบบ าบดัน ้ าเสีย
เสร็จสมบูรณ์ตามท่ีไดแ้สดงในแบบ และหรือท่ีระบุและก าหนดไวด้งัน้ี 

1.2  ก่อสร้างระบบบ าบดัน ้ าเสียจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ จนสามารถใชง้านไดดี้ มีน ้ าท้ิงคุณภาพถูกต้องตามมาตรฐานน ้ าท้ิง
ชุมชนและพระราชบญัญติัควบคุมส่ิงแวดลอ้ม 

1.3 ผูรั้บจา้งตอ้งด าเนินการเดินระบบ (Start Up) และรับประกนัคุณภาพน ้ าท่ีผ่านการบ าบดั ให้คุณภาพ น ้ าท้ิงเป็นไปตาม
มาตรฐาน โดยมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าเสียและน ้าท้ิงของโครงการดงัน้ี 
1.  ท าการตรวจวดัคุณภาพน ้าก่อนเขา้สู่ระบบบ าบดัฯ  โดยดชันีท่ีท าการตรวจวดัคือ pH, BOD, TKN, SS, 

OIL&GREASE และ FECAL COLIFORM และตรวจวดัคุณภาพน ้าท่ีผา่นการบ าบดัแลว้  โดยดชันีท่ีท  าการ
ตรวจวดัคือ pH, BOD, TKN, NITRATE, OIL&GREASE และ FECAL COLIFORM โดยท าการตรวจวดัแบบ
สุ่ม ทุก ๆ ราย 1 เดือน จากสถาบนัการทดสอบของราชการ หรือห้องปฏิบติัการวิเคราะห์คุณภาพน ้าของเอกชนผู ้
ไดรั้บใบอนุญาต (ในกรณีท่ีผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าท้ิงมีค่าเกินมาตรฐานคุณภาพน ้าท้ิง ผูรั้บจา้งจะตอ้ง
ด าเนินการตรวจวดัคุณภาพน ้าท่ีผา่นการบ าบดัเพ่ิม จนกระทัง่สามารถพบต าแหน่งของถงับ าบดัน ้ าเสียทั้งหมดท่ีมี
คุณภาพน ้าท้ิงเกินค่ามาตรฐานฯ และแจง้ให้ผูว้่าจา้งรับทราบภายในรอบการจดัท ารายงานผลการติดตามฯ ของ
เดือนนั้น ๆ พร้อมทั้งด าเนินการหาสาเหตุ และรับด าเนินการแกไ้ขในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือให้คุณภาพน ้าท้ิงเป็นไป
ตามมาตรฐานฯ ท่ีกฎหมายก าหนด) 

2.  ท าการตรวจวดัคุณภาพน ้าหลงัผา่นระบบบ าบดัน ้ าเสียแลว้ก่อนระบายออกนอกโครงการ โดยเก็บตวัอยา่งน ้ าท่ี
บ่อพกัสุดทา้ยก่อนระบายออกนอกโครงการ โดยดชันีท่ีท าการตรวจวดัคือ pH, BOD, SS, TKN, OIL&GREASE 
และ FECAL COLIFORM 

 
2.  ระบบบ าบดัน ้ าเสียรวม (Wastewater Treatment ) 

ชนิดของระบบบ าบัดน า้เสีย 
ระบบบ าบดัน ้ าเสียเป็นชนิดการบ าบดัแบบรวม ( Joint Treatment ) อนัไดแ้ก่ น ้ าส้วม ( Light Soil ),  น ้ าท้ิง ( Waste ), ตลอดจน
น ้ าเสียจากครัว (Kitchen Waste), ท่ีผ่านการดกัไขมนัแลว้ โดยระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge Process) 
โดยน ้าท้ิงสุดทา้ยสามารถระบายท้ิงสู่ล  ารางสาธารณะได ้และมีคุณภาพวดัในรูปของค่าบีโอดี. ( BOD.) ท่ีออกจากระบบไดน้้อย
กว่า 20 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถระบายลงสู่ล ารางสาธารณะโดยปลอดภยั 
ส่วนประกอบและรายละเอยีดภายใน 
มส่ีวนประกอบหลกัดังนี ้
2.1 ส่วนแยกตะกอน และเก็บกกั (Septic Tank) 
2.2 ส่วนบ่อดกัไขมนั (Grease Trap Tank) 
2.3 ส่วนบ่อปรับสมดุลย ์(Equalization Tank) 
2.4 ส่วนบ าบดัดว้ยการเติมอากาศ (Aeration Chamber) 
2.5 ส่วนตกตะกอน (Sedimentation Tank) 
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3. เคร่ืองสูบน ้าเสีย (Sewage Pump) 
3.1 เป็นเคร่ืองสูบน ้าเสียชนิดจุ่มในน ้าเสียได ้ออกแบบส าหรับสูบน ้าเสียโดยเฉพาะ ขบัเคล่ือนดว้ยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด

มอเตอร์มีสมรรถนะตามท่ีระบุไวใ้นแบบและรายการ ความเป็นฉนวนมีคุณสมบติัไม่ต ่ากว่า Class F (ฉนวนของขดลวด
ทนอุณหภูมิไดถึ้ง 120 0C) ใชก้บัระบบไฟฟ้า 380 โวลท์ 3 เฟส 50 เฮิทซ์ ส่วนของมอเตอร์จะตอ้งประกอบเป็นหน่วย
เดียวกนักบัเคร่ืองสูบ ใบพดั (Impeller) และ Suction Cover จะตอ้งสามารถสูบน ้าและตะกอนของแข็งขนาดประมาณ 3 
น้ิวได ้

3.2 อตัราการสูบน ้า (Flow Rate and Head) ให้เป็นไปตามแบบและรายการพร้อมดว้ยอุปกรณ์พิเศษเพ่ือติดตั้งหรือยกเคร่ือง
สูบน ้าข้ึนจากบ่อ โดยไม่ตอ้งถอดหรือประกอบท่อส่งน ้ า (Guide Rail Fitting & Duck Foot Bend) 

3.3 ลกัษณะโครงสร้างของเคร่ืองสูบน ้าเสีย 
3.3.1 ใบพดั (Impeller) :  ใบพดัเป็นแบบ Non-Clog Swirl Type ท าดว้ย Gray Iron Casting ใบพดัจะตอ้งไดรั้บการถ่วง

สมดุลยท์ั้งทางดา้นสถิตยศ์าสตร์และจลศาสตร์ (Statically and Dynamically Balance) มาจากโรงงานผูผ้ลิต 
3.3.2 Suction Cover :  ท าดว้ย Gray Iron Casting 
3.3.3 Mechanical Seal :  ท าดว้ย Silicon Carbide หล่อล่ืนดว้ย Turbine Oil ภายใน Oil Chamber 
3.3.4 เพลา (Shaft) :  ตอ้งเป็นเพลาเดียวยาวตลอด ท าดว้ย Stainless Steel 
3.3.5 ลูกปืน (Bearing) :  เป็นชนิด Ball Bearing 
3.3.6 มอเตอร์ (Motor) :  ตอ้งติดตั้งอุปกรณ์ป้องกนัความร้อนสูงผดิปกติ (Overheat) ดว้ย Motor Protection (Built-In 

Thermal Protection) ชนิดสามารถหยดุการท างานของมอเตอร์ไดเ้ม่ือมอเตอร์มีความร้อนสูง และเม่ือมอเตอร์เยน็
ลงจะสามารถ Reset ไดเ้อง 

3.3.7 สกรู (Screw) :  สกรูทุกตวัตอ้งเป็น Stainless Steel 
3.4 อุปกรณ์ประกอบ (Accessories) 

3.4.1 Duck Foot Bend ท าดว้ย Gray Iron Casting พร้อมดว้ย Discharge Flange มี Anchor Bolts, น๊อตและสกรูท าดว้ย 
Stainless Steel 

3.4.2 Quick Connector ท าดว้ย Gray Iron Casting ยดึติดกบั Discharge Bore ของตวัเคร่ืองสูบน ้า ใชส้ าหรับเกาะยดึ 
Duck Foot Bend  

3.4.3 Guide Rail Fittings ประกอบดว้ย Guide Rail ซ่ึงท าดว้ยท่อเหล็กอาบสังกะสีหรือวสัดุอ่ืนท่ีไม่เป็นสนิมเม่ือแช่อยู่
ในน ้า, Upper Guide Holder ท าดว้ย Gray Iron Casting ส าหรับยดึ Guide Rail 

3.4.4 โซ่ (Lifting Chain) ท าดว้ย Structural Steel ชุบ Galvanized ความยาวไม่นอ้ยกว่า 6 เมตร 
3.4.5 การควบคุมการท างานของเคร่ืองสูบน ้าเสีย (Controller) :  ควบคุมโดยอุปกรณ์ควบคุมระดบัน ้ า เป็นแบบ 

Mercury Float Switch ให้เคร่ืองสูบน ้าท  างานสลบักนัในเวลาปกติ และจะท างานร่วมกนัในเวลาน ้ามากกว่าปกติ 
โดยเป็นแบบอตัโนมติั ระดบัของลูกลอยประกอบดว้ย ระดบัเคร่ืองสูบ 2 ชุด ท างานพร้อมกนั, ระดบัท างาน 1 ชุด
, ระดบัตดัเคร่ืองสูบทั้งหมด 1 ชุด โดยระดบัดงักล่าวจะก าหนดไวใ้นแบบ หรือจะก าหนดให้ในงานสนาม 

3.5 เคร่ืองเติมอากาศใตน้ ้ า (Submersible Ejector / Aerator) 
3.5.1 เป็นเคร่ืองเติมอากาศใตน้ ้ า ติดตั้งในบ่อเติมอากาศ เป็นชนิดขบัเคล่ือนดว้ยมอเตอร์ไฟฟ้า ชนิดแช่อยูใ่นน ้าได้

ตลอดเวลา ความเป็นฉนวนมีคุณสมบติัไม่ต ่ากว่า  Class E  สามารถให้อากาศในอตัรา, ความดนัและความเร็ว
รอบตามท่ีระบุในแบบ 

3.5.2 ลกัษณะโครงสร้างของเคร่ืองเติมอากาศ 
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3.5.2.1 ใบพดัและเพลา (Impeller & Shaft) : ท าจาก Stainless Steel ใบพดัจะตอ้งท าการถ่วงทั้งทางดา้นสถิต
ศาสตร์และจลศาสตร์ (Static and Dynamic Balance) มาจากโรงงานผูผ้ลิต 

3.5.2.2 Suction Cover  :  ท าจาก Stainless Steel ตอ้งมีลกัษณะโคง้เพ่ือเพ่ิมระยะห่างจากใบพดัป้องกนัการอุด
ตนัของเศษผา้ และเศษขยะต่างๆได ้

3.5.2.3 Mechanical Seal  :  ท าดว้ย  Silicon Carbide หล่อล่ืนดว้ย  Turbine Oil ภายใน Oil Chamber 
3.5.2.4 Air Passage  :  ท าดว้ย Gray Iron Casting 
3.5.2.5 เพลา (Shaft) :  จะตอ้งเป็นเพลาเดียวยาวตลอด ท าดว้ย Stainless Steel 
3.5.2.6 ลูกปืน (Bearing)  :  เป็นชนิด  Ball Bearing 
3.5.2.7 สกรู  (Screw)  :  ทุกตวั จะตอ้งท าดว้ย  Stainless Steel 
3.5.2.8 มอเตอร์  (Motor) :  จะตอ้งติดตั้งอุปกรณ์ป้องกนั  Over Heat ดว้ย  Motor Protector แบบ Thermal 

Protector  ชนิดสามารถหยดุการท างานของมอเตอร์ได ้เม่ือมอเตอร์มีความร้อนสูง และเม่ือมอเตอร์เยน็
ลงสามารถ Reset ไดเ้อง หรือสามารถส่งสญัญาณไปยงั Magnetic Starter  เพ่ือป้องกนัมอเตอร์ไหม ้
ส าหรับกรณีท่ีมอเตอร์สตาร์ทดว้ยระบบ Star-Delta 

3.5.2.9 อุปกรณ์ประกอบ : ประกอบดว้ย Valve Set, Lifting Chain, Silencer 
3.5.3 การควบคุมการท างาน : ใชร้ะบบ Timer  ชนิด 24 ชัว่โมง Cycle ปิดและเปิดตามเวลาท่ีก าหนดภายหลงัและ

สามารถควบคุมดว้ยระบบ Manual ไดด้ว้ย 
 

4. ระบบบ าบดัน ้ าเสียชนิดถงัส าเร็จรูป ( Package Wastewater Treatment ) 
ระบบบ าบดัน ้ าเสียท่ีใชใ้นโครงการเป็นระบบบ าบดัน ้ าเสียชนิดถงัส าเร็จรูปแบบติดกบัท่ี ซ่ึงผลิตจากวสัดุไฟเบอร์กล๊าส ชนิด
เสริมแรง( Fiberglass Reinforce Plastic ) หรือ HDPE โดยมีขนาดการรองรับน ้าเสียไดไ้ม่น้อยกว่าตามท่ีระบุไวใ้นแบบ ปริมาณ
บีโอดี. เขา้ระบบ 300 มิลลิกรัมต่อลิตรหรือตามท่ีระบุในตารางเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ และมีประสิทธิภาพในการบ าบดัน ้ าเสียให้
ค่าบีโอดี. ไดต้  ่ากว่า 20  มิลลิกรัมต่อลิตร 
รายการวสัดุและอุปกรณ์ตอ้งมีรายละเอียดวสัดุไม่ต ่ากว่ารายการดงัต่อไปน้ี 
1 อุปกรณ์ไฟฟ้า  ( Electrical ) 

-  เคร่ืองเป่าอากาศ / เคร่ืองสูบน ้า 
ท าหนา้ท่ีเป็นแหล่งจ่ายออกซิเจนในถงัเติมอากาศ และสูบน ้าเสีย 

Description Air Blower 
ปริมาตรอากาศ (Air Volume) SEE EQUIPMENT SCHEDULE 
ก าลงั ( Power ) SEE EQUIPMENT SCHEDULE 
โวลต ์(Volt ) SEE EQUIPMENT SCHEDULE 
เฟส ( Phase ) SEE EQUIPMENT SCHEDULE 
จ านวน SEE EQUIPMENT SCHEDULE 

 
5. การทดสอบระบบ และคุณภาพน ้าท้ิง 

5.1 ผูรั้บจา้งจะตอ้งท าการเร่ิมตน้การท างานของระบบ (Start Up) โดยการใส่เช้ือแบคทีเรียท่ีเหมาะสม (Seed) ลงไปเพ่ือช่วย
ให้ระบบมีการใชง้านไดโ้ดยเร็ว 
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5.2 ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัส่งผูช้  านาญงานมาตรวจสอบการท างานของระบบ และวิเคราะห์คุณภาพน ้าก่อนและหลงัจากเขา้
ระบบบ าบดัน ้ าเสียอยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง เป็นระยะเวลา 2 ปี นบัจากวนัส่งมอบงานโดยเฉพาะใน 3 เดือนแรกจะตอ้ง
ท าการตรวจสอบการท างานของระบบ 2 อาทิตยต่์อคร้ัง 

5.3 การ Start Up ระบบตลอดจนการตรวจสอบและควบคุมระบบจะตอ้งอยูใ่นความดูแลของวิศวกรส่ิงแวดลอ้ม หรือผูท่ี้มี
ความรู้ในดา้นระบบบ าบดัน ้ าเสียโดยเฉพาะ 

5.4 ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัท ารายงาน และสรุปผลการเร่ิมตน้การท างานของระบบ (Start Up) และการตรวจสอบการท างานของ
ระบบ รวมถึงการวิเคราะห์คุณภาพน ้าก่อนและหลงัออกจากระบบเสนอต่อผูว้่าจา้งทุกเดือนภายใน 15 วนั นบัจากวนั
ตรวจสอบคร้ังสุดทา้ยของแต่ละเดือน 

 
6. การรับประกนัคุณภาพ 

6.1 ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับประกนัคุณภาพของอุปกรณ์ต่างๆในระบบบ าบดัน ้ าเสียเป็นเวลา 2 ปีนบัจากวนัท่ีส่งมอบงาน 
6.2 ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับประกนัคุณภาพน ้าท้ิงจากระบบบ าบดัน ้ าเสียให้ไดต้ามมาตรฐานเป็นเวลา 2 ปีนบัจากวนัท่ีส่งมอบงาน 
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บทที ่  22 
ระบบป้องกนัอคัคภียั 

 
1. เคร่ืองมือและอุปกรณ์ 

1.1 น ้าท่ีใชป้้องกนัอคัคีภยั 
น ้าจากรถดบัเพลิงสูบส่งเขา้เส้นท่อ และ / หรือ จ่ายเขา้ถงัเก็บน ้ าชั้นใตดิ้น 

1.2 หัวต่อส าหรับสายดบัเพลิงจากรถดบัเพลิง ( Fire department Connections ) 
หัวต่อส าหรับสายดับเพลิงจากรถดับเพลิงจะต้องประกอบด้วยหัวสวมเร็ว ส าหรับสวมสายดับเพลิงขนาด
เส้นผา่ศูนยก์ลาง 2 1/2” สองหรือสามหัวตามท่ีแสดงในแบบแปลน เหมาะส าหรับหัวสูบจากรถดบัเพลิงของเจา้หน้าท่ี
ต ารวจดบัเพลิง 

1.3 วาลว์ 
ส าหรับท่อเปียกทั้งหมด อุปกรณ์ท่อ ขอ้ต่อ ท่ีรองรับจะตอ้งท าการติดตั้งในลกัษณะเดียวกนักบัระบบน ้ าประปาส าหรับ
เปิดวาล์วเตือน วาล์วการไหลกลบัแบบ Silent วาล์วส าหรับระบบน ้ า และหัวระบายอากาศจะตอ้งเป็นมาตรฐาน และ
รองรับโดย UL & FM 

1.4 เคร่ืองจกัรกล เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ์ต่าง ท่ีใชใ้นระบบดบัเพลิงอตัโนมติัจะตอ้งไดม้าตรฐาน และรับรองโดย UL และ 
FM 

1.5 การทดสอบและการตรวจรับงาน :  
การทดสอบทั้งหมดท่ีระบุในรายละเอียดขอ้ก าหนดน้ี จะตอ้งท าโดยผูรั้บจา้งจนกว่าจะเป็นท่ีพอใจของทางผูว้่าจา้ง ถา้
ทางผูว้่าจ้างมีความประสงค์จะส่งผูแ้ทนจากผูว้่าจ้างมาอยู่ในขณะท าการทดสอบ ผูรั้บจ้างจะต้องท าหนังสือแจ้ง
ก าหนดการมาให้ทราบอย่างเป็นทางการไม่น้อยกว่า 3 วนั และผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผิดชอบต่อค่าใชจ่้ายทั้งหมดในการ
ทดสอบ 
ก.  การทดสอบแรงอดัน ้ า : ( ดูบทเร่ืองการทดสอบ ) 

ระบบท่อใหม่ทั้งหมดจะตอ้งท าการทดสอบ แรงดนัน ้ าตามมาตรฐาน NFPA  ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแรงอดัน ้ าไม่ต ่ากว่า 
1.5 เท่าของความดนั ใชง้าน ( วดัท่ีจุดต ่าสุด ) เป็นเวลาต่อเน่ืองกนัไม่น้อยกว่า 6 ชัว่โมง การทดสอบในหัวขอ้น้ี 
จะตอ้งรวมไปถึงการทดสอบความดนัน ้ าท่ีหัวฉีดทุกหัวให้มีค่าความดันอย่างน้อยตามท่ี พรบ.ควบคุมอาคาร
ก าหนด หากปรากฏว่าค่าท่ีไดไ้ม่เป็นไปตามท่ีก าหนด ผูรั้บจา้งจะตอ้งท าการแกไ้ขให้ถูกตอ้งอย่างเร่งด่วน โดย
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนผูรั้บจา้งเป็นผูรั้บผดิชอบ 

 
2. ระบบท่อป้องกนัอคัคีภยัและสาย ( Stand Pipe and Hose Systems ) ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัหา และติดตั้งระบบสายดบัเพลิงดงัแสดง

ในแบบแปลน 
2.1 ตูเ้ก็บอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยั ( Fire Hose Cabinet ) 

ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัหาและติดตั้ง ตูเ้ก็บอุปกรณ์ส าหรับระบบป้องกนัอคัคีภยัแบบติดผนัง อย่างน้อยท่ีแสดงในแบบแปลน 
และ/หรือ ให้เป็นไปตาม พรบ.ควบคุมอาคารก าหนด ขนาดตูจ้ะต้องมีขนาดใหญ่พอท่ีจะวาง เคร่ืองดบัเพลิงเคมีและ
ติดตั้งสาย Automatic Swing Hose Reel  พร้อมใชง้านขนาด dia. 1” ยาว 30 ม. และจะตอ้งออกแบบไม่ให้กีดขวางการดึง
สายดบัเพลิงและอุปกรณ์ในขณะเกิดเพลิงไหม ้จะตอ้งท าดว้ย 20 Gauge, White  Baked  Enamel  Box., 18 Gauge  
Frame  Contiguous Steel, Door & Frame  ท  าดว้ย Baked  on  Grey  Prime Coat  และ / หรือท าดว้ย Stainless มีความ
หนาเท่าท่ีก  าหนด โดยจะตอ้งตบแต่งขอบและรอยเช่ือมให้เรียบร้อย 
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2.2 สายดบัเพลิงและอุปกรณ์ 
ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัหาสายดบัเพลิงชนิด Woven  Jacketed  Rubber  Lined  with  Quick  Coupling  และ Nozzle  ทนความ
ดนัได ้500 psi.  ยาว 100  ฟุต dia. 2  1/2”  และสาย Hose  Reel  with  Adjustable  Nozzle  ขนาด dia. 1 ” ยาว  30 ม. ท่ีต่อ
เขา้กบัท่อดบัเพลิงพร้อมใช้งาน ต าแหน่งตู้ตามท่ีได้แสดงในแบบแปลน สายดบัเพลิงจะต้องเป็นไปตามแบบ NFPA  
NO.62  รับรองโดย UL & FM จะตอ้งจดัหาและติดตั้ง  Hose  Valves ขนาด dia. 2 1/2” พร้อม Chrome  Plated  Quick  
Couplings, Chains, Plugs & Caps ตรงส่วนล่างของตูเ้ก็บอุปกรณ์ดบัเพลิง เพ่ือให้พนกังานดบัเพลิงน าสายดบัเพลิง ขนาด 
dia. 2 1/2”  ท่ีวางไวม้าต่อใชไ้ด ้การติดตั้งตอ้งท าตามแบบท่ีไดรั้บอนุมติัตรงต าแหน่งทางออกของท่อตั้ง ส าหรับสาย
ดบัเพลิงขนาด dia. 2 1/2”  ท่ีมีแรงดนัเกินกว่า 100 ปอนด์ / ตร.น้ิว จะตอ้งท าการติดตั้งอุปกรณ์ลดความดนัตรงจุดท่อ
ทางออกเพ่ือท่ีจะลดความดนั เพ่ือให้แรงดนัหัวฉีดไดป้ระมาณ 80 ปอนด ์/ ตร.น้ิว และเป็นชนิด Polished  Chrome 

2.3 หัวฉีด Chrome  Plated  Brass  Adjustable  Fog  Nozzle 
หัวฉีดตอ้งเป็นแบบท่ีไดรั้บอนุมติัจากวิศวกร  ขนาดของหัวฉีดสายดบัเพลิง จะตอ้งไม่ใหญ่กว่า dia. 2 1/2”   

2.4 ถงัดบัเพลิงแบบห้ิวได ้( Portable  Fire  Extinguisher : FX ) 
ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัหาและติดตั้ง ถงัดบัเพลิงแบบห้ิวไดข้นาด 15 Lbs. ABC. ไวใ้นตูเ้ก็บสายดบัเพลิง (Fire Hose Cabinet) 
ทุกตู ้ถงัดบัเพลิงแบบห้ิวไดด้งักล่าวจะตอ้งเป็นแบบมาตรฐานและรับรองโดย UL & FM  หรือ มอก. โดยติดตั้งในตูถ้งั
ดบัเพลิงแบบขนาดห้ิวพอเหมาะสมกบัถงั และมาตรฐานเดียวกบัตูเ้ก็บอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยัในหัวขอ้ 2.1 

3. ถงัดบัเพลิงแบบห้ิวได ้พร้อมกบัตูเ้ก็บ ( เพ่ิมเติม ) 
นอกเหนือจากการจดัหาติดตั้งถงัดบัเพลิงแบบห้ิวไดไ้วใ้นตู ้ Fire  Hose  Cabinet  แลว้ ให้ผูรั้บจา้งจดัหาและติดตั้งถงัดบัเพลิง
แบบห้ิวชนิดถงัเดียว ติดตั้งอย่างน้อยตามต าแหน่งท่ีก าหนดในแบบ และต้องติดตั้งให้มีจ านวนและวิธีการที่เป็นไปตาม พรบ. 
ควบคุมอาคาร ถงัดบัเพลิงน้ีมีขนาด 15 ปอนด ์ABC แบบห้ิวไดพ้ร้อมกล่อง ( Steel Box ) ตอ้งเป็นแบบมาตรฐานและรับรองโดย 
UL & FM  หรือ มอก. กล่องตอ้งท าดว้ย 20 Gauge  White  Emabel  Box, 18 Gauge  Frame  Contiguous  Steel, Door & Frame 
ตอ้งท า  Baked  on  Grey  Primed  Coat  และ / หรือ ท าดว้ย Stainless  Steel  ท่ีมีความหนาเท่าท่ีก  าหนด โดยจะตอ้งตบแต่งขอบ 
และรอยเช่ือมให้เรียบร้อย 

4 หัวต่อส าหรับสายดบัเพลิงจากรถดบัเพลิง (Fire Department Connections) 
 หัวต่อส าหรับสายดบัเพลิงจากรถดบัเพลิงจะตอ้งประกอบดว้ยเป็นหัวรับน ้า 2 ทางหรือ 3 ทาง ส าหรับสวมสายดบัเพลิงขนาดผา่

ศูนยก์ลาง 2 1/2” มีล้ินกนักลบั (Check Valve) พร้อมกนัอยูใ่นตวั และมีฝาครอบชุบโครเมียมพร้อมโซ่คลอ้งครบชุดและขอ้ต่อ
สวมเร็ว หวัรับน ้าจะตอ้งท าจากวสัดุอลูมิเนียมผสมทองเหลืองหรือวสัดุอ่ืนๆท่ีมีความคงทน แข็งแรง สามารถทนแรงดนัขณะใช้
งาน (Working Pressure) ไดไ้ม่ต ่ากว่า 175 Psiนอกจากน้ีจะตอ้งมีป้ายขนาดไม่เล็กกว่า 0.25 x 0.50 เมตร ติดตั้งเขียนไวว้่า “หัวรับ
น ้าดบัเพลิง, 110 Psi. ดว้ยป้ายท าจากแผน่เหล็กพ่นสีตามกรรมวิธีเช่นเดียวกบัการท าตูเ้ก็บสายส่งน ้ า หัวรับน ้าดบัเพลิงทุกชุดตอ้ง
มีล้ินกนักลบั (Check Valve) ติดต่างหากในเส้นท่อดว้ยทุกชุด 

5 วาลว์ 
 ส าหรับท่อเปียกทั้งหมด อุปกรณ์ท่อ ขอ้ต่อ ท่ีรองรับจะตอ้งท าการติดตั้งในลกัษณะเดียวกนักบัระบบน ้าประปา ส าหรับเปิดวาลว์

เตือน วาลว์กนัการไหลกลบัแบบ Silent วาลว์ส าหรับระบายน ้า และหัวระบายอากาศจะตอ้งเป็นมาตรฐาน และรองรับโดย UL & 
FM 



รายการประกอบแบบ ระบบสขุาภิบาลและปอ้งกนัอคัคีภยั          37 
 

 

6 Pressure Restricting Hose Valve and Angle Hose Valve 
 ในกรณีท่ีความดนัน ้ าทางดา้นเขา้ของวาลว์เกินกว่า 6.70 Bar(100 Psi) วาลว์จะลดความดนัให้ อยูท่ี่ 4.88 Bar(65 Psi) เม่ือมีการ

ไหลของน ้า โดยใช ้Breakable Link Setting ซ่ึงสามารถปรับและล็อกความดนัดา้นออกท่ีตอ้งการได ้เป็นวาลว์ขนาด 65 
มิลลิเมตร(2 ½ น้ิว) ตวัวาลว์ท าดว้ย Cast Brass ทางน ้าเขา้ และทางน ้าออกเป็นชนิดเกลียวภายใน 

 
7 การทดสอบและตรวจรับงาน  
 การตรวจสอบทั้งหมด ท่ีระบุในรายละเอียดก าหนดน้ี จะตอ้งท าโดยผูรั้บจา้งจนกว่าจะเป็นท่ีพอใจของทางผูว้่าจา้ง เม่ือทางผูว้่า

จา้งมีความประสงคจ์ะอยูใ่นขณะท่ีท าการทดสอบ ผูรั้บจา้งจะตอ้งท าหนงัสือแจง้มาให้ทราบอยา่งเป็นทางการไม่นอ้ยกว่า 3 วนั 
ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผดิชอบต่อค่าใชจ่้ายทั้งหมดในการทดสอบ 
7.1 การทดสอบแรงอดัน ้ า : (ดูบทเร่ืองการทดสอบ) 
 ระบบท่อใหม่ทั้งหมดจะตอ้งท าการท าการทดสอบโดยแรงอดัน ้ าไม่ต ่ากว่า 1.5 เท่าของความดนัใชง้าน (วดัท่ีจุดต ่าสุด) 

เป็นเวลาต่อเน่ืองกนัไม่นอ้ยกว่า 6 ชัว่โมง 
7.2 การทดสอบทางดา้นไฟฟ้า 
 ให้ทดสอบระบบไฟฟ้าส าหรับงานติดตั้งทางดา้นไฟฟ้าในระบบป้องกนัอคัคีภยั ตลอดจนสมรรถภาพของเคร่ืองสูบน ้า

ดบัเพลิงท่ีใชเ้คร่ืองยนต ์และมอเตอร์จนแลว้เสร็จสมบูรณ์ใชง้านได้ 
 

8. ระบบดบัเพลิงอตัโนมติัดว้ยสารสะอาด NOVEC 1230 
8.1 ความตอ้งการทัว่ไป 

8.1.1  ให้ผูรั้บจา้งด าเนินการออกแบบ จดัหา และติดตั้งระบบดบัเพลิงอตัโนมติัดว้ยสารสะอาด (Clean Agent) 3M 
Novec1230 ช่ือกลุ่มทางเคมี Fluorinated Ketone เป็นของเหลวท่ีไม่มีสี ไม่น าไฟฟ้า ซ่ึงมีค่า ODP = 0 และ 
Atmospheric Lifetime = 0.014 ปี ติดตั้งในห้องท่ีก  าหนดจนสามารถใชง้านไดถู้กตอ้งสมบูรณ์ โดยมีหัวฉีดท่ีท า
หนา้ท่ีฉีดสารติดตั้งภายในห้อง ทั้งบริเวณเหนือพ้ืนยกและใตพ้ื้นยก (หากมีก าหนดไวใ้นแบบ) อุปกรณ์ท่ีใชต้อ้ง
เป็นของใหม่ไม่เคยผา่นการใชง้านท่ีใดมาก่อน และอยูใ่นสภาพดี ตามมาตรฐานของผูผ้ลิต 

8.1.2 ตอ้งออกแบบให้มีความเขม้ขน้ของสารไม่ต ่ากว่า 4.5% แต่ไม่เกิน 10% แบบครอบคลุมทัว่ทั้งห้อง (Total 
Flooding) และใชร้ะยะเวลาในการฉีดสารให้หมดภายใน 10 วินาที โดยผูรั้บจา้งตอ้งแสดงผลการค านวณจาก
โปรแกรมของผูผ้ลิต 

8.1.3 มีระบบการตรวจจบัแบบ Cross Zone คือ ตอ้งมีการตรวจจบัสัญญาณเพลิงไหมไ้ดจ้าก Detector อยา่งนอ้ย 2 
โซน จึงจะเร่ิมสัญญาณนบัถอยหลงัก่อนการฉีดสารดบัเพลิง 

8.1.4 ระบบมีการหน่วงเวลาก่อนการฉีดสารดบัเพลิง โดยจะเร่ิมนบัเวลาถอยหลงัตามค่าท่ีตั้งไว ้(ปรับตั้งไดต้ั้งแต่ 0 ถึง 
60 วินาที)  

8.1.5 ตอ้งเป็นผลิตภณัฑท่ี์มีตวัแทนจ าหน่ายในประเทศไทยอยา่งเป็นทางการ โดยตอ้งแสดงหนงัสือรับรองจากผูผ้ลิต 
8.1.6 ตอ้งแสดงขอ้มูลความปลอดภยัเคมีภณัฑ ์(MSDS) จากผูผ้ลิตสารดบัเพลิง 
8.1.7 ผูรั้บจา้งตอ้งท าการทดสอบ Integrity Room Test ตามมาตรฐาน NFPA 2001 ก่อนส่งมอบงาน 
8.1.8 มีการจดัอบรมให้กบัผูดู้แลระบบ พร้อมจดัหาคู่มือการใชง้านท่ีอธิบายการท างานโดยละเอียด 
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8.2  มาตรฐานการติดตั้งระบบ 
8.2.1  มาตรฐานการออกแบบ อุปกรณ์ การติดตั้ง การทดสอบ และการบ ารุงรักษาระบบ จะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน

ทั้งหมด ดงัน้ี 
A. NFPA 2001 - Clean Agent Fire Extinguishing Systems (Latest Edition) 
B. NFPA 72 - National Fire Alarm and Signaling Code (Local: A, M, SS service types; DAC and NC 

signaling type) 
C. FM (Factory Mutual) 
D.  UL (Underwriters Laboratories) (UL File Number GAQF.EX15398) 
E.  ULC (Underwriters Laboratories of Canada) (ULC File Number GAQFC.EX15398) 
F.  DOT (Department of Transportation) 
G.  TC (Transport Canada) 
 

8.3  รายละเอียดของอุปกรณ์ประกอบในระบบดบัเพลิงอตัโนมติั 
ระบบจะตอ้งประกอบไปดว้ยอุปกรณ์อยา่งนอ้ย ดงัต่อไปน้ี 
8.3.1 ถงับรรจุน ้ ายา 3M Novec1230 (Cylinder) 

-  ระบบมีแรงดนัปกติภายในถงัอยูท่ี่ 500 psi (34.48 bar) ท่ีอุณหภูมิ 70 oF (21 oC) 
-  ถงัท่ีใชต้อ้งมีขนาด 40 ปอนด ์80 ปอนด ์130 ปอนด ์250 ปอนด ์420 ปอนด ์600 ปอนด ์900 ปอนด ์และ 1000 

ปอนด ์ให้เลือกใชต้ามความเหมาะสม 
-  วาลว์หัวถงั ตอ้งท างานแบบ Differential Pressure 
-  ตวัถงัผลิตตามมาตรฐาน DOT (Department of Transportation) TC (Transport Canada) ไดรั้บการรับรอง

มาตรฐาน UL และ FM 
-  ถงัไดรั้บการออกแบบให้ติดตั้งในแนวตั้งเท่านั้น 
-  ท่อน าสารมีลกัษณะท ามุมกบัตวัถงั 
-  มีอุปกรณ์นิรภยั (Rupture Disc) ท าหนา้ท่ีปล่อยแรงดนัภายในถงั ในกรณีท่ีมีแรงดนัสูงเกิน 850 psi (58.6 bar) 
-  มีอุปกรณ์วดัปริมาณสารท่ีอยูใ่นถงั (Liquid Level Indicator หรือ LLI) ส าหรับถงัขนาดตั้งแต่ 250ปอนด ์ข้ึน

ไป เพ่ือความสะดวกในการบ ารุงรักษา 
-  มี Supervisory Switch ท าหนา้ท่ีส่งสัญญาณให้ทราบ ในกรณีท่ีแรงดนัในถงัลดลงต ่ากว่า 440 psi (30.3 bar)ซ่ึงท า

ให้ไม่อยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน หรือเกิดการร่ัวซึม 
-  มีเกจว์ดัแรงดนั แสดงสภาพแรงดนัภายในเพ่ือการตรวจสอบ 
-  สามารถติดตั้งถงัเช่ือมต่อกนัไดสู้งสุดไม่นอ้ยกว่า 16 ถงั 

8.3.2 หัวควบคุมการฉีดก๊าซดว้ยไฟฟ้า (Electric Actuator) 
-  เป็นชนิดสั่งการดว้ยไฟฟ้า 
-  ใชก้บัไฟกระแสตรง 24 VDC ไม่เกิน 500 mA (0.5 A) 
-  กระแสไฟท่ีใชใ้นการตรวจสอบวงจร (Supervisory) ไม่เกิน 30 mA (0.03 A) 
-  แกนกดวาลว์ท าจากวสัดุสแตนเลสสตีล 
-  ห้ามใชช้นิดสั่งการดว้ยการแตก (Rupture) ซ่ึงไม่สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได  ้
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8.3.3 หัวควบคุมการฉีดก๊าซดว้ยมือ (Manual Actuator) 
-  เป็นชนิดกดเพ่ือความสะดวกในการใชง้าน ใชติ้ดตั้งร่วมกบั Electric Actuator 
-  ตวัเรือนท าจากวสัดุทองเหลือง ปุ่มกดมีสีแดง 
-  แกนกดวาลว์ท าจากวสัดุสแตนเลสสตีล 
-  มีสลกันิรภยัป้องกนัการกดโดยง่าย 
-  ตอ้งไม่เป็นอุปกรณ์ท่ีติดตั้งรวมมาในชุดเดียวกบั Electric Actuator หรือ Solenoid หากเกิดความเสียหายไม่

จ าเป็นตอ้งเปล่ียนอุปกรณ์ทั้งชุด 
8.3.4 สวิทชแ์รงดนั (Pressure Switch) 

-  ใชส้ าหรับแสดงผลยนืยนัการฉีดของสารดบัเพลิง 
-  เป็นชนิด Single Pole, Double Throw (SPDT) 
-  Contacts Rated 10 A Resistive @ 30 VDC 

8.3.5 หัวจ่ายก๊าซ (Discharge Nozzle) 
-  ออกแบบมาให้สามารถฉีดสารดบัเพลิงให้หมดไดภ้ายใน 10 วินาที 
-  ติดตั้งไดสู้งสุด 5.588 เมตร ต่อหน่ึงระดบัการป้องกนั 
-  มีชนิดฉีด 360 องศา (8 รู) 180 องศา (6 รู) หรือ 90 องศา (4 รู) ให้เลือกใชไ้ดต้ามความเหมาะสม 
-  ระยะการฉีดไดไ้ม่นอ้ยกว่า 8.41 เมตร 
- ท าจากวสัดุทองเหลือง 
-  มีขนาดตั้งแต่ 3/8 น้ิว – 2 น้ิว ให้เลือกใชไ้ดต้ามความเหมาะสม 

8.3.6 ตูค้วบคุมการท างานของระบบแบบ Conventional (Releasing Control Panel) 
-  รองรับแบบ Single Hazard 
-  รองรับการท างานแบบ Cross-Zone 
-  ควบคุมการท างานของระบบดว้ย Microprocessor 
-  มีจอแสดงผลชนิด LCD ขนาด 32 ตวัอกัษร เพ่ือแสดงรายละเอียดสถานะของตู ้
-  สามารถก าหนดและแสดงช่ือของพ้ืนท่ีท่ีท  าการติดตั้งไดผ้า่นจอแสดงผล LCD 
-  มีระบบป้องกนัวงจร Releasing ท างานผดิพลาด 
-  สามารถบนัทึกเหตุการณ์และเรียกดูยอ้นหลงัได ้40 เหตุการณ์ 
-  มี Walk Test ส าหรับการทดสอบการท างานของตูโ้ดยอตัโนมติั 
-  รองรับการเดินสายแบบ Class A และ B 
-  มี LED 34 ดวง แสดงสถานะต่าง ๆ อยา่งนอ้ย ดงัน้ี 

AC Power 
Power Trouble 
System Trouble 
Supervisory Trouble 
Ground Fault 
Abort 
Supervisory 
Common Alarm 



รายการประกอบแบบ ระบบสขุาภิบาลและปอ้งกนัอคัคีภยั          40 
 

 

Alarm Silence 
Pre-Discharge/Discharge 
Input Zone 
Output Zone 

- มีปุ่มกดต่าง ๆ อยา่งนอ้ย ดงัน้ี 
Buzzer Silenced 
Lamp Test 
Signal Silenced 
System Reset 

-  มีโปรแกรมมาตรฐานส าเร็จรูปให้เลือกใชไ้ม่นอ้ยกว่า 32 แบบ 
-  มีรหัสป้องกนัการเขา้แกไ้ขโปรแกรมโดยง่าย 
-  มีวงจรนาฬิกาแสดงเวลาปัจจุบนั แบบ 24 ชัว่โมง 
-  สามารถเลือกโปรแกรม Abort ไดอ้ยา่งนอ้ย 3 แบบ 
-  ประกอบในตูเ้หล็กสีแดงพร้อมกุญแจล็อค 
-  มีแบตเตอร่ีส ารอง 
-  ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน UL Standard 864 9th Edition, ULC และ FM 
-  ออกแบบให้ใชง้านเป็นไปตามขอ้ก าหนดของ NFPA 72, 13 และ 2001 
-  วงจร Initiating รองรับ Smoke Detector ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 25 ตวั ต่อ 1 โซน 
-  มีวงจร RS-485 รองรับการต่อ Remote Annunciator ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 4 ตวั เพ่ือแสดงผลการท างานระยะไกล 
-  มี Pre-Discharge Timer แสดงระยะเวลานบัถอยหลงัท่ีเหลือก่อนการฉีดสาร ซ่ึงสามารถตั้งค่าไดต้ั้งแต่ 0 ถึง 

60 วินาที 
-  มี Relay ขนาด 3A @ 30 VDC จ านวน 4 ชุด ส าหรับการส่งสัญญาณไปยงัระบบอ่ืน 

8.3.7 จอแสดงผลระยะไกลของระบบแบบ Conventional (Annunciator) (หากมีระบุในแบบ) 
-  ท าจากแผน่สแตนเลสสตีล 
-  ใชว้งจร RS-485 ในการเช่ือมต่อ 
-  สามารถเดินสายไดร้ะยะทางไม่ต ่ากว่า 600 เมตร 
-  สามารถเช่ือมต่อไดสู้งสุด 4 ชุด 
-  มี Buzzer ส าหรับส่งเสียงเตือน 
-  มี LED 33 ดวง แสดงสถานะต่าง ๆ อยา่งนอ้ย ดงัน้ี 

Alarm 
Trouble 
Output Activated 
Output Trouble 
Supervisory 
Supervisory Trouble 
Power Trouble 
System Trouble 
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Alarm Silence 
Ground Fault 
Pre-Discharge 
Discharged 

-  มีปุ่มกดต่าง ๆ อยา่งนอ้ย ดงัน้ี 
Buzzer Silenced 
Lamp Test 

-  ควบคุมการท างานของระบบดว้ย Microprocessor 
-  ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน UL, ULC และ FM   

8.3.8 อุปกรณ์ตรวจจบัควนั (Smoke Detector) 
-  เป็นชนิด Photoelectric 
-  ใชก้ระแสไฟ 24 VDC ขณะ Standby ไม่เกิน 45 ไมโครแอมป์ 
-  ใชก้ระแสไฟ 24 VDC ขณะ Alarm ไม่เกิน 150 มิลลิแอมป์ 
-  มีรูปทรงแบบ Low Profile ดูทนัสมยัสวยงาม 
-  สามารถทดสอบการท างานดว้ยแม่เหล็ก 
-  มี LED ชนิด Bi-Color 2 ดวง เพ่ือแสดงสถานะการท างาน โดยจะกระพริบเป็นสีเขียวทุก ๆ 3 วินาทีใน

สภาวะปกติ และติดคา้งเป็นสีแดงเม่ือตรวจจบัได ้และสามารถแจง้เตือนการท างานท่ีผดิปกติจากเดิมไดโ้ดย
จะกระพริบเป็นสีแดงทุก ๆ 3 วินาที 

-  ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน UL และ FM 
-  ฐาน (Base) ส าหรับการติดตั้งมีขนาด 6 น้ิว 

8.3.9 อุปกรณ์สั่งการฉีดดว้ยบุคคล (Manual Release Station) 
-  เป็นแบบสองจงัหวะ กดแลว้ดึง (Dual Action Push & Pull) 
-  ท าจากวสัดุโลหะอลัลอยข้ึนรูป (Die-Cast Metal Alloy) 
-  มีตวัอกัษรสีแดงพิมพนู์น แสดงวิธีการใชง้านอยา่งชดัเจนบนตวัอุปกรณ์ 
-  เม่ือท างานแลว้จะคา้ง ตอ้งใชกุ้ญแจส าหรับการ Reset 
-  มีฉลากแสดงระบบให้เลือกตามระบบท่ีติดตั้ง 
-  มีแท่งพลาสติกป้องกนัการดึงโดยง่าย (Break-Rod) 
-  ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน UL FM และ ADA 

8.3.10 อุปกรณ์หน่วงเวลาการสั่งฉีดชัว่คราว (Abort Station) 
-  ใชส้ าหรับยกเลิกการสั่งฉีดสารชัว่คราว (หยดุการนบัถอยหลงั) 
-  เป็นแบบ Dead Man (Momentary Switch) โดยขณะใชต้อ้งกดปุ่มคา้งไว ้
-  ปุ่มกดชนิดดอกเห็ด (Mushroom Head) สีเหลือง 
-  ท าจากวสัดุสแตนเลส (Stainless Steel) 
-  มีตวัอกัษรแสดงชนิดและวิธีการใชง้านบนตวัอุปกรณ์ 
-  ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน UL และ FM 
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8.3.11 อุปกรณ์ยกเลิกการสั่งฉีดถาวร (Keyed Lock-Out Station) (หากมีระบุในแบบ) 
-  ใชส้ าหรับยกเลิกการท างานของวงจรการสั่งฉีดอยา่งถาวร 
-  ใชส้วิทชก์ุญแจชนิด 2 Normal Closed (N.C.) Contact 
-  ท าจากวสัดุสแตนเลส (Stainless Steel) 
-  มีตวัอกัษรแสดงชนิดและต าแหน่งการท างานบนตวัอุปกรณ์ 
- ทนกระแสไฟได ้4 A @ 250 VAC และ 0.5 A @ 110 VDC 
-  ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน UL และ FM 

8.3.12 กระด่ิงสัญญาณ (Bell) 
-  ขนาด 6 น้ิว 
-  ใชก้บักระแสไฟไม่เกิน 0.06 A @ 24 VDC 
-  มีความดงัไม่นอ้ยกว่า 87 dBA ท่ีระยะ 3 เมตร (10 ฟุต) ตามมาตรฐาน UL 464 
-  ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน UL และ FM 

8.3.13 อุปกรณ์ส่งสัญญาณเตือนชนิดเสียงพร้อมแสงกระพริบ (Horn / Strobe) 
-  ปรับค่าความสว่างได ้5 ระดบั คือ 15, 30, 60, 75 และ 110 cd 
- แสงกระพริบมีอตัราการกระพริบ 1 Hz 
-  ปรับรูปแบบเสียงไดไ้ม่นอ้ยกว่า 7 แบบ 
-  มีความดงัสูงสุดไม่นอ้ยกว่า 100 dBA ท่ีระยะ 3 เมตร (10 ฟุต) ในห้องท่ีไม่มีเสียงสะทอ้นกลบั (Anechoic Room) 
-  ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน UL 

8.3.14 ป้ายสัญญาณเตือน (Warning Sign) 
-  ใชเ้พ่ือเตือนให้ทราบว่าพ้ืนท่ีนั้นไดรั้บการติดตั้งระบบดบัเพลิงอตัโนมติั และบอกถึงวิธีการปฏิบติัขณะเกิด

เหตุ 
-  ขอ้ความเตือนเป็นภาษาองักฤษ และภาษาไทย ใชต้วัอกัษรสีขาวอยูบ่นพ้ืนสีแดง อยูใ่นป้ายเดียวกนั 

8.3.15 ท่อน าก๊าซ 
-  เป็นท่อ Black Steel Schedule 40 Seam Grade A และตอ้งมีการทดสอบความทนต่อแรงดนัของท่อ 

(Pneumatic Test) ตามมาตรฐาน NFPA ก าหนด  
 

8.4  ระบบไฟฟ้า 
8.4.1 สายไฟท่ีใชใ้ห้ใชส้าย THW และ สาย FR ขนาดพ้ืนท่ีหนา้ตดั 1.5 และ 2.5 ตารางมิลลิเมตร ร้อยในท่อร้อย

สายไฟฟ้าชนิด EMT ตามท่ีก าหนดในแบบ 
 

8.5 การทดสอบระบบ 
8.5.1 ผูรั้บจา้งตอ้งท าการทดสอบการท างานของระบบให้ผูว้่าจา้งตรวจสอบ โดยท าการทดสอบอุปกรณ์ในระบบ

เสมือนการท างานจริง ยกเวน้การฉีดก๊าซจริง (Dry Run Test) 
 

8.6 การรับประกนั 
8.6.1 ผูรั้บจา้งตอ้งรับประกนัอุปกรณ์ทั้งระบบท่ีติดตั้งเป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า 2 ปี โดยตอ้งมีการเขา้บ ารุงรักษาระบบทุก 6 

เดือน ตลอดระยะเวลารับประกนั 
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8.7 คู่มือการใชง้าน 
8.7.1 ผูรั้บจา้งตอ้งแนะน าวิธีการใชง้านต่อเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบในการดูแลระบบให้เขา้ใจ และสามารถใชง้านได้ 
8.7.2 ผูรั้บจา้งตอ้งจดัส่งคู่มือการใชง้านพร้อมแบบการติดตั้งจริง ให้ไวแ้ก่เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ 

 
8.8 ตวัอยา่งผลิตภณัฑ ์

Janus Fire Systems (USA) 
LPG (Spain) 
KIDDY (USA) 
OR  EQUIVALENT 

 
 

 



รายการประกอบแบบ ระบบสขุาภิบาลและปอ้งกนัอคัคีภยั          44 
 

 

บทที ่ 23 
วสัดุอุปกรณ์และคุณภาพฝีมือ 

 
1. วสัดุอุปกรณ์ 
 วสัดุแต่ละส่วนของเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีใชใ้นงานก่อสร้างน้ี จะตอ้งมีคุณภาพดีมาก เพ่ือประกนัต่อประสิทธิภาพการท างาน

และอายกุารใชง้าน วสัดุท่ีใชต้อ้งเป็นของใหม่ ไม่เคยใชง้านมาก่อน และไม่มีของช ารุดบกพร่องใดๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะตอ้ง
ไม่มีคุณภาพต ่ากว่าท่ีไดก้  าหนดไว ้หรือบ่งแจง้ไวใ้นขอ้ก าหนดใด ๆ ของงานน้ี หรือในขอ้ก าหนดมาตรฐาน 

วสัดุ มาตรฐาน 
เหล็กหล่อ - ASTM  A  48 class  30 
เหล็กแผน่ - ASTM  A  284  grade  C 
เหล็กแผน่ชนิดใชท้  าถงั - ASTM  A  283  grade  C or D 
รูปเหล็กตดัต่างๆ - ASTM  A  373 
โครงเหล็กสร้างและแผน่เหล็ก - ASTM  A  36 or A 441 
เหล็กกลา้ทนสนิมใชท้  าเพลา - ASTM  A  473  type  316 – L 
ท่อเหล็กเหนียวทนอุณหภูมิไม่เกิน 140 F - ASTM  A  53 grade B 
หนา้จาน - ASTM  A  105  grade II 
ตวัประตูน ้ าทนอุณหภูมิไม่เกิน 400 F - ASTM  A  216  grade WCB or A 181 grade I 
เหล็กท่ีใชท้  า Bolts & Nuts ชนิดไม่แช่น ้ า - ASTM  A  307  grade  B 
บรอนซ์หล่อ - ASTM  A  143  alloy  1 B or 2 B 

วสัดุท่ีไม่ไดก้ล่าวในขอ้ก าหนด จะตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดล่าสุดของขอ้ก าหนด ASTM ANSI และมาตรฐานท่ีระบุไวใ้นขอ้ 2 
และตามคุณภาพ และชนิดของวสัดุนั้น 

2. การทดสอบวสัดุ 
 วสัดุอุปกรณ์ทั้งหมดท่ีใชใ้นสัญญาน้ี จะตอ้งไดรั้บการทดสอบคุณภาพตามขอ้ก าหนดมาตรฐานของ ASTM ผูรั้บจา้ง จะตอ้งส่ง

ใบรับรองทดสอบให้ผูค้วบคุมการก่อสร้างพิจารณาอนุมติั ให้ตรงกบัท่ีระบุไวใ้นรายละเอียดขอ้ก าหนด 

3. คุณภาพฝีมือ 
3.1 บททัว่ไป 
 วสัดุอุปกรณ์ทุกชนิด จะตอ้งผลิตดว้ยความประณีต และใชม้าตรฐานวิชาการผลิตขั้นสูง 
3.2 การหล่อ 
 ผูรั้บจ้าง จะต้องแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรต่อวิศวกรผูค้วบคุมงาน หมายก าหนดเวลาท่ีจะท าการหล่อช้ินส่วนท่ีสงสัย

ไม่ไดคุ้ณภาพและตอ้งการควบคุมผลิตให้ไดคุ้ณภาพตามรายละเอียด ขอ้ช้ินส่วนท่ีหล่อแล้วทุกช้ินผูรั้บจ้างจะตอ้งให้
วิศวกรผูค้วบคุมงานทราบเพ่ือตรวจดูจุดบกพร่องแมว้่าจะเป็นจุดเล็ก และหลายจุดอาจจะถูกคดัออก ถา้วิศวกรผูค้วบคุม
พิจารณาแลว้ว่าไม่สามารถท่ีจะแต่ง และซ่อมแซมไดแ้ลว้ 

3.3 เหล็กแผน่และเหล็กรูปตดั 
 เหล็กแผน่และเหล็กรูปตดัจะตอ้งมีความเรียบและตรง หากจะตดัตอ้งตดัให้ตรง จะตอ้งหลีกเล่ียงการใชค้อ้นทุบให้มาก

ท่ีสุด หลงัจากท่ีตดัแผ่นเหล็กและเหล็กรูปตดัแล้ว ปลายท่ีถูกตัดจะต้องอยู่ในสภาพเกล้ียงและสะอาดปราศจากรอย
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ขรุขระ ในกรณีท่ีเป็นช้ินส่วนท่ีมีขนาดใหญ่จ าเป็นท่ีจะตอ้งตดัดว้ยเปลวไฟจะตอ้งค านึงถึงความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน
ไดแ้ละส่วนปลายท่ีถูกตดัจะตอ้งท าความสะอาดหรือเจียรให้เรียบ 

3.4 การเช่ือมโลหะ ( Welding ) 
 ขบวนการเช่ือมโลหะ จะตอ้งเช่ือมติดตลอดผวิหนา้ของรอยต่อ โดยปราศจากจุดบกพร่องทั้งภายใน และภายนอก ปลาย

ท่ีจะน ามาต่อเช่ือมจะตอ้งเตรียมให้เหมาะสมละเอียดและมีผิวหน้าท่ีสะอาดเพียงพอในการก่อสร้าง วิธีการเช่ือมโลหะ
จะตอ้งไดม้าตรฐาน AWS และผูเ้ช่ือมโลหะจะตอ้งมีประสบการณ์ความช านาญในการเช่ือม โดยตอ้งไดรั้บอนุมติัจาก
วิศวกรผูค้วบคุมงาน 

4. วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชก้บัสภาพทอ้งถ่ิน 
 วสัดุและอุปกรณ์ท่ีได้จัดหามาทุกชนิดตามข้อก าหนด จะต้องมีสภาพเหมาะสมท่ีจะท าการจัดส่งเก็บ หรือใช้งานภายใต้

บรรยากาศเขตร้อนท่ีมีความช้ืนสูง และมีฝนตกหนกั และสภาพแวดลอ้มซ่ึงเก้ือกูลต่อการเกิดเช้ือรา วสัดุท่ีใชก้บัสภาพภูมิอากาศ
เขตร้อน จะตอ้งออกแบบให้เหมาะสมและตอ้งผลิตตามวิทยาการภาคปฏิบติัสมยัใหม่ 

5. แผน่ป้ายช่ือ 
 เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทุกชนิดจะตอ้งมีป้ายบอกช่ือขนาดเหมาะสมติดอยู่ ระบุช่ือผลิต และอตัราการใชง้านของเคร่ืองจกัร หรือ

อุปกรณ์นั้นๆ แผน่ป้ายช่ือทุกอนัจะตอ้งระบุเป็นภาษาองักฤษ และท าดว้ยแผ่นทองเหลือง ทองแดง แผ่นเหล็กสแตนเลส  หรือ
แผน่พลาสติกตามความเหมาะสม 

6 ท่อและอุปกรณ์ประกอบท่อ 
 ท่อและอุปกรณ์ประกอบท่อ จะตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดดงัต่อไปน้ี นอกจากระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

ท่อเหล็กด าหรือเหล็กอาบสังกะสี - ASTM A - 53 sch.40 grade A welded BS 1387 heavy 
grade 

ท่อเหล็กหล่อ - ASTM A 74 -  42, FS WW - P – 401 And ASA A 
40.1 extra  heavy  or Approved  Equal 

ท่อเหล็กเหนียว - ASTM A 72 – 52 T, FS WW – PP441 b And ASA B 
36.2 galvanized 

ท่อเหล็กทนความดนั ( ส าหรับน ้าประปาและของเหลวอ่ืนๆ ) - FS WW –P – 421 b 
ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก - ASTM C – 76 class III wall “A” and AASHO M 170 
ท่อทองแดง ( K, L, M ) - ASTM B 88, Hard 
ท่อโพลีบิวทีลีน - ASTM D 3000 ASTM D 2666 AWWA C 902, 

ASTM 2581 
6.1 อุปกรณ์ประกอบท่อ จะตอ้งมีคุณสมบติัตามมาตรฐาน และขอ้ก าหนดดงัน้ี นอกจากจะมีการบ่งแจง้อยา่งอ่ืน 

Malleable iron threaded standard weight ASA  B – 16.3 
Malleable iron threaded extra weight ASA  B – 16.19 
Cast iron Threaded standard extra heavy weight ASA  B – 16.1 
Cast iron flanged extra heavy weight ASA  B – 16.b 
Cast iron threaded drainage ASA  B – 15.2 
Cast iron , pressure Awwa  C  - 100 
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Rubber gasket joints for cast  iron USASI  A 21.11 
Pressure pipe and fittings 
Precast concrete coupling ASTM  C  443 

6.2 ท่อและอุปกรณ์ประกอบท่อ จะตอ้งเป็นไปตามขอ้ก าหนดดงัต่อไปน้ี 
รายการ ท่อทีใ่ช้ อุปกรณ์ประกอบทีใ่ช้ 
ระบบท่อประปา,ท่อน า้อ่อนและท่อรดน า้ต้นไม้ 

- ท่อท่ีฝังในดินหรือคอนกรีต HDPE  PN 10 butt  fusion  method 
- ท่อนอกอาคารท่ีเหนือจากผวิดิน GSP Pipe CL . Medium  thread end socket method 
- ท่อในอาคารท่อแยก  PP – R CL . SDR 11  PN 10 socket  fusion method 
- ท่อในอาคารท่อในแนวด่ิง            PP – R CL . SDR 6  PN 20 socket  fusion method 
    และท่อเมน  
 ระบบระบายน า้ 
- ท่อระบายน ้าโสโครก,ท่อน ้าท้ิง  PVC CL. 8.5 socket  type, solvent cement 
 และท่ออากาศ ในแนวด่ิง, ท่อเมนชั้นรวบท่อ 
- ท่อระบายน ้าโสโครก และ PVC CL. 8.5 socket  type, solvent cement  
 ท่อน ้าท้ิง ท่อแยก 
- ท่อกากตะกอนและท่อระบาย HDPE  PN 6.3 butt  fusion  method 
 น ้าท้ิง ( ใชต่้อกบัเคร่ืองสูบน ้าเพ่ิมก าลงัดนั ) และท่อระบาย   
 น ้าท้ิงหรือท่อระบายน ้าโสโครก ส่วนท่ีตอ้งฝังในดินหรือคอนกรีต 
- ท่ออากาศ ท่อแยก PVC. CL . 8.5                               socket  type, solvent  cement 
 ระบบท่อระบายน า้ฝน 
- ท่อน ้าฝน ในอาคาร PVC CL. 8.5 socket  type, solvent cement 
- ท่อระบายน ้าฝนภายนอกอาคาร Reinforce Concrete Pipe Class II motar  Joint 2  mm. wide  

 thickness equal  
 ระบบท่อป้องกนัอคัคภียั 
- ขนาด  dia. 2  ½ ” B.S.P . sch. 40 galvanized  malleable 
  ASTM  A 53 Gr  A iron  threaded  extra 
  Seam heavy  weight 
- ขนาด  dia. 3” และขนาด B.S.P . sch. 40 carbon  steel  flanged 
 ใหญ่กว่าข้ึนไป ASTM  A 53 Gr  A extra  heavy 
  Seam 
ระบบท่อน า้ร้อน 

- ท่อนอกอาคารท่ีเหนือจากผวิดิน PP – R CL . SDR 6   PN 20 socket  fusion method 
     ( Faser Composite Class ) with Closed Cell Insulation 3/4” and Aluminium 

jacket 
- ท่อในอาคาร PP – R CL . SDR 6   PN 20 socket  fusion method 
     ( Faser Composite Class ) with Closed Cell Insulation 1/2”  
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7 วาลว์และอุปกรณ์ประกอบท่อน ้า ( VALVE  AND  ACCESSORIES ) 
7.1 GATE  VALVE 

 
ABBREVIATION 

CLASS 
WORKING  PRESSURE 

( PSI ) 
LIQUID 

GV 1 GV 2 
ANSI 125 
200  WWP 

 
WATER  AT  66o C 

ANSI  150 
300  WWP 

 
WATER  AT  66o C 

ANSI  250 
500  WWP 

 
WATER  AT  66o C 

SIZE ( INCH ) ½ -2 2 ½  - OVER ½ -2 2 ½  - OVER 

CO
NS

TR
UC

TI
ON

 BONNET 
STEM 

CONNECTION 
 

DISC 

THREADED 
NON – RISIING 

THREADED 
( BS – 21) 

SOLID 

BOLTED 
OS & Y 

FLANGED 
 

SOLID 

THREADED 
NON – RISIING 

THREADED 
( BS – 21 ) 

SOLID 

BOLTED 
OS & Y 

FLANGED 
 

SOLID 
 

M
AT

ER
IA

L (
 A

ST
M

 ) 

BONNET 
 

BODY 
 

DISC 
 

BRONZE 
( B – 62 ) 
BRONZE 
( B – 62 ) 
BRONZE 
( B – 62 ) 

CI 
( A126 CL . B ) 

CI 
( A126 CL . B ) 

CI 
( A126 CL . B ) 

 

BRONZE 
( B – 62 ) 
BRONZE 
( B – 62 ) 
BRONZE 
( B – 62 ) 

CI 
( A126 CL . B ) 

CI 
( A126 CL . B ) 

CI 
( A126 CL . B ) 

 

ส าหรับระบบสุขาภบิาลใช้ชนิด GV1 
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7.1 GATE  VALVE ( CONTINUED ) 
 

ABBREVIATION 
CLASS 

WORKING  PRESSURE 
( PSI ) 

LIQUID 

GV 3 ( UL / FM ) GV 4 ( UL / FM ) 
- 

175 WWP 
 

WATER 

- 
175 WWP 

 
WATER   

- 
300 WWP 

 
WATER   

- 
500  WWP 

 
WATER   

SIZE ( INCH ) ½ -2 2 ½  - OVER ½ -2 2 ½  - OVER 

CO
NS

TR
UC

TI
ON

 BONNET 
STEM 

CONNECTION 
 

DISC 

SCREWD – OVER 
NON – RISIING 

THREADED 
 

SOLID 

BOLTED 
OS & Y 

FLANGED 
 

SOLID 

SCREWD – OVER 
NON – RISIING 

THREADED 
 

SOLID 

BOLTED 
OS & Y 

FLANGED 
 

SOLID 
 

M
AT

ER
IA

L (
 A

ST
M

 ) 

BONNET 
 

BODY 
 

DISC 
 

BRONZE 
( B – 62 ) 
BRONZE 
( B – 62 ) 
BRONZE 
( B – 62 ) 

CI 
( A126 CL . B ) 

CI 
( A126 CL . B ) 

CI 
( A126 CL . B ) 

 

BRONZE 
( B – 62 ) 
BRONZE 
( B – 62 ) 
BRONZE 
( B – 62 ) 

CI 
( A126 CL . B ) 

CI 
( A126 CL . B ) 

CI 
( A126 CL . B ) 

WITH  BRONZE 
DISC  FACE RINGS 

 

ส าหรับระบบป้องกนัอคัคภียัใช้ชนิด GV3 
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7.2 CHECK  VALVE 
 

ABBREVIATION 
CLASS 

WORKING  PRESSURE  
( PSI) 

LIQUID 
SIZE 

CV  1    CV  2 CV  3  
ANSI  125 

200 
WATER  AT 30o C 

ALL 
 

ANSI  200 
500  WWP 
WATER 

ALL 
 

- 
250 WWP 
WATER 

ALL 

CO
NS

TR
UC

TI
ON

 

DESCRIPTION  
DUAL  PLATES 
HIGH  TORQUE 

WATER 
RESILIENT,ZERO 

LEAKAGE 
- 
- 

 
SINGLE 

HIGH  TORQUE 
WATER 

RESILIENT , ZERO 
LEAKAGE 

- 
- 

 
DULE  PLATES 
HIGH  TORQUE 

WATER 
RESILIENT , ZERO 

LEAKAGE 
- 
- 

DISC 
SPRING 
BODY 
SEAL 

 
BONNET 

TYPE 

M
AT

ER
IA

L (
 A

ST
M

 ) 

DESCRIPTION  
CI. A126 CLASS B 
STAINLESS  316 

CI. A 126 CLASS B 
BUNA – N 

- 
- 

 
CI. A126 CLASS B 
STAINLESS  316 

CI. A 126 CLASS B 
BUNA – N 

- 
- 

 
ALUMINIUM BRONZE 

STAINLESS  316 
CI. A 126 CLASS B 

BUNA – N 
- 
- 

DISC 
SPRING 
BODY 
SEAL 

BONNET 
TYPE 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
NOTE : 1. THE  WAFER  CHECK  VALVE  AND  BUTTERFLY  VALVE  WHEN  MOUNTED  IN  SERIES  

REQUIRE  THAT  A  SPOOL  PIECE  BE  BOLTED  BETWEEN  THE  TWO  VALVES.  THIS  ALLOW  
SPACE  FOR  THE  TWO  VALVE’S  DISC  TO OPERATE  FREELY , WITHOUT  INTERFERENCE  
FROM  ANOTHER. 
2.     THE  WAFER  CHECK VALVE  SHOULD BE  4  TIMES  PIPE  DIAMETER AWAYFROM 
ELBOW , REDUCER  OR  ANY  FITTING. 
3.     THE  PIPING  BETWEEN  THE  CHECK  VALVE  AND  FIRE  DEPARTMENT  CONNECTION 
SHALL  BE  EQUIPPED  WITH  AN  APPROVED  AUTOMATICDRIP    ( ABBREVIATION = AD ) 

ส าหรับระบบสุขาภบิาลใช้ชนิด CV1 และระบบป้องกนัอคัคภียัใช้ชนิด CV3 
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7.3 BUTTERFLY 
 

ABBREVIATION 
WORKING  PRESSURE ( PSI) 

LEAK – TIGHTNESS TEST ( PSI) 
STYLE 

BFV  1    BFV  2 BFV  3  
150 
165 

MEDIAN  RIB 
 

300 
330 

MEDIAN  RIB OR 
FLANGED  TYPE 

175  WWP ( UL / FM ) 
- 

LUG  OR  MEDIAN  RIB 
 

CO
NS

TR
UC

TI
ON

 

BODY 
SHAFT 
DISC 

BEARING 
INNER  LINING 

INDICATOR 

SINGLE  CASTING 
ONE  PRICE 
ONE  PRICE 

SELF- LUBRICATINGBUSH 
REMOVABLE, FLEXIBLE 

- 

SINGLE  CASTING 
ONE  PRICE 
ONE  PRICE 

SELF- LUBRICATINGBUSH 
REMOVABLE, FLEXIBLE 

- 

SINGLE  CASTING 
ONE  PRICE 
ONE  PRICE 

- 
REMOVABLE, FLEXIBLE 

- 

M
AT

ER
IA

L (
 A

ST
M

 ) 

BODY 
SHAFT 
DISC 

 
BEARING 

INNER  LINING 
INDICATOR 

CAST  IRON 
13 %  Cr. STEEL 

Cu –AL 
 

PTFE 
EPDM 

- 
 

CAST  IRON 
13 %  Cr. STEEL 

Cu –AL 
 

PTFE 
EPDM 

- 
 

DUCTILE IRON A 395 
STAINLESS STEEL 416 

DUCTILE IRON ,  
KICKLE PLATED 

- 
EPDM 

IRON OR STEEL 

AC
TU

AT
OR

 SIZE 4  INCH AND 
UNDER 

SIZE 6 INCH AND 
OVER 

1/4  TURN, LOCKING IN 9 
POSITION 

GEAR OPERATED, MANUAL 
WITH POSITION INDICATOR 

1/4  TURN, LOCKING IN 9 
POSITION 

GEAR OPERATED, MANUAL 
WITH POSITION INDICATOR 

1/4  TURN  
- 

GEAR OPERATED, MANUAL 
WITH POSITION INDICATOR 

       ส าหรับระบบสุขาภบิาลใช้ชนิด BFV1 และระบบป้องกนัอคัคภียัใช้ชนิด BFV3 
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7.4 FLOAT  VALVE 
 

ABBREVIATION 
TYPE 

CLASS 
WORKING  PRESSURE ( PSI ) 

CONTROL  TYPE 
LIQUID 

CONNECTION 

FLV 
  MODULATING, REMOTE  CONTROL 

125 
175 

FLOAT  UP  CLOSES  VALVE 
WATER  AT  30o C 

THREADED  OR  FLANGED 
 

CO
NS

TR
UC

TI
ON

 

DESCRIPTION CONSTRUCTION MATERIAL 

BODY 
BONNET 

DIAPHRAGM 
VALVE  SEAT 

TRIM 

GLOBE 
BOLTED 

ONE  PIECE 
DRIP – TIGHT 

- 

CI. A126  CI.B OR A48 
CI. A126  CI.B OR A48 

BUNA – N 
BUNA – N 

BRASS  OF  BRONZE 
 

CONTROL FLOAT ADLUSTABLE PLASTIC  OR  COPPER 
    
NOTE : THE  VALVE  SHALL  BE  PILOT  CONTROLLED , DIAPHRAGM  ACTUATED, 

SINGLE  SEATED, HYDRAULICALLY  OPERATED  WITH  RESILIENTED WITH  RESILIENT  
DISC. 

 
THE  VALVE  CAN  BE  OPERATED  EVEN  IF  LINE  PRESSURE  DOWN  TO  
10 PSI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายการประกอบแบบ ระบบสขุาภิบาลและปอ้งกนัอคัคีภยั          52 
 

 

7.5 STRAINER 
 

ABBREVIATION 
CLASS 

WORKING  PRESSURE  (PSI) 
PATTERN 

PUNCHED  HOLE  OF  SCREEN (mm) 
CONNECTION  
SIZE (INCH) 

STR 1 & STR 2 
150 
300 
Y 

1.4 
THREADED 

½ – 2 

STR  1 
125 
200 
Y 
- 

FLANGED 
2  ½  - OVER 

STR  2 
150  OR 16 K 

300 
Y 
- 

FLANGED 
2  ½  - OVER 

 

M
AT

ER
IA

L 

BODY 
SCREEN 

BRONZE 
STAINLESS 304 

CI. A126  CL. B 
STAINLESS 304 

 
CS. A216 WCB OR DI. FCD – S 

STAINLESS 304 
 

 
NOTE : ITEM  FOR  FIRE  PROTECTION  SYSTEM  SHALL  CONFORM  TO  THE  LATEST   
  EDITION  OF  NFPA 20 
 

7.6 FOOT  VALVE 
 

ABBREVIATION 
WORKING  PRESSURE 

DISC  CLOSED  BY 
LIQUID 

CONNECTION 

FT   
200 PSI 
SPRING 

WATER  AT  30o C 
FLANGED  OR  THREADED 

 

M
AT

ER
IA

L 

BODY 
GUIDE 
SPRING 

SEAL 
DISC 

STRAINER 

CI. A126  CL. B 
CI. A126  CL. B 

AISI  302 
NBR  RUBBER 
CI. A126  CL. B 

GALVANIZED  STEEL  OR  R.E. 
 

 
NOTE : ITEM  FOR  FIRE  PROTECTION  SYSTEM  SHALL  CONFORM  TO  THE  LATEST   
  EDITION  OF  NFPA 20 
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7.7 FLEXIBLE  CONNECTION 
 

 
ABBREVIATION 

WORKING  PRESSURE  (PSI) 
LIQUID 

MIN. BURST  PRESSURE  (PSI) 
TYPE 
ENDS 

MATERIAL 
 

 
FLX   
300 

WATER  AT  30o C 
1,000 

DOUBLE  SPHERE 
FLOATING  FLANGED OR  UNIONS (DEPEND ON SIZE) 

NEOPRENE 
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บทที ่ 24 
ระบบไฟฟ้า 

 
ขอบเขตของงานน้ีรวมถึง การจดัหา ติดตั้ง ทดสอบและตรวจรับงาน  ศูนยค์วบคุมมอเตอร์ แผงควบคุมไฟฟ้า การเดินสายไฟ

ทั้งหมด มายงัแผงไฟท่ีเตรียมไว ้รวมถึง “ ศูนยค์วบคุม ” ของเคร่ืองจกัรกลทั้งหมด มอเตอร์ อุปกรณ์ควบคุม การติดตั้งอุปกรณ์ควบคุม 
ฯลฯ การติดตั้งและทดสอบจะตอ้งปฏิบติัตามกฎของ NEC, การไฟฟ้าฯ และมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย ฉบบั
ล่าสุด ของ วสท. อยา่งเคร่งครัด โดยเฉพาะเร่ืองมาตรฐานการทนไฟของสายไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต และอาคารสาธารณะใตผ้วิดิน 

แบบ Shop  Drawings ทั้งหมดของระบบไฟฟ้า รวมถึงสายไฟฟ้า ท่อร้อยสายไฟและรายละเอียดอ่ืนๆจะตอ้งยื่นเพ่ือขออนุมติั
ก่อนการติดตั้งงานแต่ละช่วง 

ขอ้ก าหนดในแบบ รายการในแบบ และขอ้ก าหนดอ่ืนๆ ท่ีปรากฏให้ถือเป็นแนวทางในการท างานเท่านั้น ขนาดของสายไฟ 
สวิทซ์ตดัตอนอตัโนมติั ฯลฯ เป็นขนาดเล็กท่ีสุด ผูรั้บจา้งจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบตรวจสอบความสอดคลอ้งและเหมาะสมของอุปกรณ์ท่ี
น ามาใชง้านจริง และเทียบกบังานระบบไฟฟ้าและระบบงานอ่ืนๆ และในส่วนของผูรั้บจา้ง หากพบว่าจะตอ้งมีการเปล่ียนแปล งตาม
สภาพการใชง้านให้ท  าการเปล่ียนอุปกรณ์ต่างๆ หรือแจง้ผูเ้ก่ียวขอ้งให้ทราบในกรณีท่ีอุปกรณ์นั้นผูอ่ื้นเป็นผูรั้บผิดชอบ ทั้งน้ีค่าใชจ่้าย
ต่างๆท่ีเกิดข้ึนถือว่ารวมอยูใ่นการเสนอราคาเหมาน้ีแลว้ 

 
1. มอเตอร์ไฟฟ้า มอเตอร์ทั้งหมด จะตอ้งเป็นแบบท่ีท างานเงียบ รับประกนัการท างานโดยปราศจากเสียงมอเตอร์ทั้งหมด จะตอ้ง

เป็นแบบท่ีออกแบบส าหรับใชง้านต่อเน่ือง และเม่ือท างานเต็มท่ีจะต้องมีอุณหภูมิสูงข้ึนไม่เกินกว่า 40 o C ส าหรับ Open  
Protected มอเตอร์ และ 55 o C ส าหรับ TEFC  มอเตอร์ จะตอ้งเป็นแบบ NEMA Class B แบบใชก้บัเขตศูนยสู์ตรและกนัเช้ือรา 
มอเตอร์ขนาด 1 แรงมา้ และใหญ่กว่าจะตอ้งท างานโดยใชไ้ฟ 380 โวลท์ 3 เฟส  50 เฮิร์ท มอเตอร์เล็กกว่า 1 แรงมา้ ใชไ้ฟฟ้า 220 
โวลท์ 1 เฟส 50 เฮิร์ท 

 
2. ระบบควบคุมมอเตอร์ 

-  กล่องจะตอ้งสร้างดว้ยเหล็กเบอร์ 16 พร้อมโครงสร้างท่ีแข็งแรงและพ่นสี 
-  Bus Bar จะตอ้งมีขนาดไม่เล็กกว่าขนาดของ Feeder และรองรับอยา่งมัน่คงบนโครงของกล่อง 
-  มอเตอร์ สตาร์ทเตอร์สมบูรณ์พร้อมดว้ย motor overload protection on all phases พร้อมทั้ง trip setting & reset  แบบปรับ

หรือสลบักนัได ้
-  มาตราวดักระแสไฟฟ้าตอ้งเป็นแบบ 4” x 4” ส่ีเหล่ียมมีช่องสเกลเพียงพอกบักระแสไฟ ตอน full load และตอนเร่ิมสตาร์ท 
-  watt – hour  meter 
-  การเดินสายไฟฟ้า จะตอ้งเดินโดยความประณีต สะอาด และง่ายต่อการซ่อมบ ารุงรักษา trace terminal connectors จะตอ้งท า

หมายเลขท่ี เพ่ือบ่งบอกหมายเลขวงจรของสายไฟ 
-  Circuit  Breaker  จะตอ้งเป็นแบบ  molded  case – bolt – in 

 
3. มอเตอร์สตาร์ทเตอร์ การใชส้ตาร์ทเตอร์แบบ magnetic star – delta หรือ across the line starters ให้เป็นไปตามกฎเกณฑข์อง  

NEC  และการไฟฟ้าทอ้งถ่ิน 
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4. การเดินสายไฟฟ้า 
-  สายไฟฟ้าตอ้งเป็นแบบทองแดง 750 V. 70 o C สายไฟขนาดเล็กสุดส าหรับ Feeders ตอ้งเป็นแบบ 2.5 sq.mm  และ 1.5 

sq.mm  ส าหรับ Controls 
-  การต่อสายไฟฟ้าเขา้ดว้ยกนัยอมให้ท าไดโ้ดยใช ้ Junction  Boxes หรืออุปกรณ์คลา้ยคลึงกนัท่ีสามารถตรวจได ้
-  มอเตอร์ อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ และงานโลหะท่ีเก่ียวกบัการติดตั้งระบบไฟฟ้า ซ่ึงไม่ไดเ้ป็นส่วนหน่ึงของ Phase หรือ 

Neutral  Circuit  จะตอ้งยดึติดกนั และ Ground ตาม NEC 
-  สายไฟฟ้าทั้งหมดท่ีติดตั้งในระบบ จะต้องบอกหมายเลข หรือพร้อมกับติดป้ายอย่างถาวรท่ีสายไฟโดยให้สอดคล้องกับ

หมายเลขท่ีระบุไวใ้นแบบ  Shop  Drawings  และให้ใช ้ Code สีดงัต่อไปน้ี 
Neutral สีเทาอ่อน  
Phase A สีด า  
Phase B สีแดง  
Phase C สีน ้ าเงิน  
Ground สีเขียว หรือเขียวแถบเหลือง 

 ส าหรับ Feeders ท่ีใหญ่และสายโต สายไฟทุก  Phase  ควรจะเป็นสีด าแลว้ท่ีปลายจะพิมพห์รือติดเทปดว้ยสีท่ีเหมาะสมกนั 
แต่ละ Phase  จะตอ้งจดัหาท่อแบบยดืหยุน่ท่ีกนัน ้ าซึมได ้ส าหรับการต่อมอเตอร์และอุปกรณ์ทั้งหมดท่ีเกิดความสั่น 

-  สายไฟฟ้าท่ีใชติ้ดตั้งบริเวณชั้นใตดิ้นในแต่ละอาคาร สายไฟฟ้าทั้งหมดจะตอ้งเป็นชนิด LSF ( Low  Smoke and Fume ) เป็น
อยา่งต ่า 

-  สายไฟฟ้าส าหรับจ่ายให้แก่ วงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต และอาคารเพ่ือการสาธารณะใตผ้วิดิน ตามท่ีก าหนดในมาตรฐานการติดตั้ง
ทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย พ.ศ. 2545 บทท่ี 11, 12 และ 13 ตอ้งใชส้ายไฟฟ้าชนิดทนไฟ ( Fire Resistance Cable ) และ
ตอ้งผลิตโดยผูผ้ลิตท่ีผูว้่าจา้งเช่ือถือได ้รับการทดสอบและรับรองแลว้ โดยผูมี้อ  านาจรับผิดชอบส าหรับมาตรฐานนั้นๆ ว่า
ใชไ้ด ้

 
5. แผง  Remote  Signal  ในระบบสุขาภิบาลและป้องกนัอคัคีภยั 

-  กล่องจะตอ้งเป็นแบบท่ีระบุไวใ้นหัวขอ้ 2 
-  กระด่ิงเตือนจะตอ้งมีเส้นผา่นศูนยก์ลาง  4 ” แบบใชง้านต่อเน่ือง 
-  Indication  Light  จะตอ้งเป็นแบบชนิดทนต่อการใชง้านหนัก  Non  Soldering  Socket  และหลอดตอ้งมีอายุการใชง้าน

ยาวนาน 
แบบ Code ของสีตอ้งเป็นดงัน้ี 

สีเขียว ก าลงัท างาน 
สีเหลือง เตือน 
สีแดง ขดัขอ้งหรือ Overload  Trip 

6. จะต้องส่งตัวอย่าง หรือแค๊ตตาล็อกเลือกของสวิทซ์ความดัน สวิทซ์ลูกลอย และอุปกรณ์ควบคุม เพ่ือขออนุมติัจากวิศวกร
ผูอ้อกแบบก่อนการติดตั้ง 

 
7. ผลิตภณัฑไ์ฟฟ้าทั้งหมด จะตอ้งเป็นแบบผลิตภณัฑท่ี์ทางโรงงานผลิตออกมาเป็นปกติ และสามารถหาไดใ้นทอ้งตลาด 
 
8. การติดป้ายช่ือ, สวิทซ์, เคร่ืองมืออุปกรณ์  MCC จะตอ้งติดป้ายช่ือ เพ่ือระบุชนิด และหมายเลขของเคร่ืองมืออุปกรณ์ 
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9. Conduit ทั้งหมดท่ีฝังอยู่ในฝาผนังเหนือพ้ืนคอนกรีต จะตอ้งเป็น Intermediate Metal Conduit (I.M.C.) ส่วนท่ีซ่อนอยู่ใตฝ้้า 
เพดาน หรือจ าเป็นตอ้งปรากฏให้เห็น ( Exposed ) สามารถใชท่้อ E.M.T.  ได ้ส่วน Conduit ท่ีตอ้งเขา้กบัเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ท่ีมี
การสั่นสะเทือน หรือเคล่ือนไหวจะตอ้งเป็น Flexible Conduit, Conduit Coupling & Connectors จะตอ้งเป็นผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิต
ท่ีมีช่ือเสียง เช่น ผลิตภณัฑข์อง Matsushita หรือ Nation หรือเทียบเท่า  

 
10. การติดตั้งท่อร้อยสายไฟ  ( Conduit Installation) 

10.1 ขนาดของ  Conduits จะตอ้งมีพ้ืนท่ีหนา้ตดัภายในมากพอ ส าหรับการร้อยสายไฟท่ีผ่านเขา้และดึงออกได ้โดยไม่ท าให้
เกิดความเสียหายให้แก่สาย ซ่ึงทั้งหมดจะตอ้งตดัตรงให้เรียบ Cut Square แต่ง (  Reamed  Smooth ) และขนัตึงให้แน่น 

10.2 Conduit  ทั้งหมดท่ีฝังในฝาผนัง หรือพ้ืนคอนกรีตต้องเป็นชนิด IMC  เท่านั้น ส่วนท่ีซ่อนอยู่ในฝ้าเพดาน หรือท่ี
จ าเป็นตอ้งปรากฏให้เห็น ( Exposed ) สามารถใชท่้อ E.M.T. แต่ Conduit ท่ีต่อเข่ากบัอุปกรณ์มีการสั่นสะเทือน หรือ 
เคล่ือนไหวจะเป็น  Flexible Conduit แต่จะตอ้งเดินให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเพราะไม่มีฝ้าเพดาน 

10.3 การดดัมุมให้ท่อ Conduit  จะตอ้งกระท าดว้ย Standard  Ells  และตอ้งดดัให้ไดรั้ศมีความโคง้ไม่น้อยกว่ามาตรฐาน
ก าหนดใน NEC  มุมดัดทั้งหมดจะตอ้งปราศจากรอยฟัน ( Dent ) หรือท าให้ท่อแบน ( Flattening ) ห้ามไม่ให้ท่อ 
Conduit ส่วนใดมีการดดัมุมเกินกว่า 4 – Quarter – Ells 

10.4 การตัด Conduit  จะตอ้งไม่ท าให้พ้ืนท่ีหน้าตัดมีขนาดเล็กลง  Conduits ท่ีเสียรูปไม่ว่ากรณีใดๆ จะต้องน าออกจาก
สถานท่ีก่อสร้าง (site) 

10.5 ท่อ Conduit จะตอ้งถูกยึดตรึงอย่างมัน่คง ( Securely Fastened ) กบัผนังของโลหะของ Outlets , Junction และ Pull 
Boxes ดว้ย Galvanized  Lock  Nut bushing  การยึดขนัจะตอ้งสังเกตว่าเกลียวของท่อทั้งหมดจะตอ้งผ่าน Bushing , 
Locknut จะตอ้งขนัตรึง Bushing นั้นให้สัมผสัแน่นเป็นตวัน าไฟฟ้า ( Firm Electric contact ) ไปยงัผนงัโลหะนั้น 

10.6 ท่อ  Conduit  ทั้งหมดในระบบไฟฟ้า จะตอ้งยึดติดกบัโครงสร้างอาคารอย่างแข็งแรง ท่อ Conduit เด่ียวขนาด  1  1/4 ” 
หรือขนาดใหญ่กว่าเดินซ่อนในฝ้าจะตอ้งจบัยึดดว้ย  Beam  Clamp หรือ Spring  Ring   Conduit Hangers with  Support  
Rod  ท่อเดินดว้ยกนัไปสามารถจบักลุ่มกนัอย่างมีระเบียบเท่าท่ีสามารถท าได ้ท่อท่ีเดินในแนวด่ิงจะตอ้งยึดดว้ย Steel  
Clamps ส าหรับ Conduit ขนาด 1” และเล็กกว่าท่ีเดินซ่อนอยูใ่นฝ้าสามารถจบัยดึโดยตรงกบัโครงสร้างอาคารดว้ย Strap  
Hangers ระยะห่างของการจบัยดึตอ้งไม่เกิน 1.20 เมตร 

10.7 จะตอ้งมีการระมดัระวงัไม่ให้ภายในท่อ Conduit สะสมน ้ า เศษวสัดุ หรือเศษคอนกรีตอยู่ ถา้มีส่ิงแปลกปลอมอยู่ในท่อ 
ผูรั้บเหมาฯ จะตอ้งท าความสะอาดก่อน ถา้ส่ิงแปลกปลอมน้ีไม่สามารถน าออกมาไดก้็จะตอ้งเปล่ียน Conduit นั้นใหม่ 

 
11. Wire way 

11.1 Wire way จะตอ้งบรรจุตวัน ากระแสรวมทุกขนาดแลว้ไม่เกิน 30 เส้น และผลรวมของพ้ืนท่ีหน้าตดัทั้งหมดของตวัน า
กระแสจะตอ้งไม่เกิน  20  เปอร์เซ็นตข์องพ้ืนท่ีหนา้ตดัภายในของ  Wire way 

11.2 Wire way  จะตอ้งเป็นชนิดมีฝา ( Hinged – Cover Type ) และมีขนาดตามท่ีก าหนดไวใ้นแบบ (Drawings) หรือตาม
มาตรฐาน NEC. การเคลือบสีจะตอ้งเป็นสีเทาอ่อน ( Light Gray ) เคลือบทบัสีรองพ้ืนกนัสนิม (Rust Inhibited Primer) 

11.3 Wire way  จะตอ้งถูกจบัยึดอย่างมัน่คงดว้ยระยะห่างของจุดจบัยึดไม่เกิน 1.5 เมตร ยกเวน้ตวัจบัยึดและ Wire way  มี
ความแข็งแรงเป็นพิเศษ แต่ตอ้งมีระยะไม่เกิน 3.00 เมตร 

11.4 การให้ Wire way  ผา่นผนงั ส่วนท่ีผา่นผนงัจะตอ้งไม่ใช่รอยต่อ และปลายของ Wire way จะตอ้งปิด 
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12. กล่องต่อสายและกล่องลากสาย ( Junction Box and Pull Box ) 
12.1 Junction Box and Pull Box  จะตอ้งติดตั้งไวทุ้กจุดท่ีจ  าเป็นตอ้งมี ไม่ว่าจะแสดงไวใ้นแบบ ( Drawings ) หรือไม่ การใส่ 

Junction Box และ Pull Box  เพ่ือการต่อสาย และเพ่ือป้องกนัความเสียหายของฉนวนสายไฟขณะลากสาย หรือเพ่ือเหตุผล
อ่ืนๆ 

12.2 Junction Box และ Pull Box  จะตอ้งเป็นผลิตภณัฑช์นิด Galvanized  Sheet  Code  Gauge แต่ความหนาเกิน Gauge จะใช้
กบั Box ใดๆก็ได ้ขนาดเล็กสุดของ Box จะตอ้งไม่นอ้ยกว่า NEC และอาจมีขนาดใหญ่กว่าตามความจ าเป็นติดตั้งใชง้าน 

12.3 สายไฟแต่ละวงจรใน Junction Box and Pull Box จะตอ้งมีเคร่ืองหมายก ากบั (Mark  with  a  Tag  Guide) เพ่ือแสดงว่า
ต่อวงจรมาจาก Panel ใดๆ 

 
13. ตวัน าไฟฟ้า 

13.1 ตวัน าไฟฟ้าทั้งหมดท่ีใชใ้นการเดินสายไฟน้ีจะตอ้งเป็นชนิด  Soft  Drawn  Copper มีค่า Conductivity ไม่น้อยกว่า 98 
ของสายทองแดงบริสุทธ์ิ มีฉนวนชนิด 750 V 10 o C หรือตามท่ีก าหนดไวเ้ป็นอ่ืนในแบบสายไฟฟ้าทั้งหมด จะตอ้งเป็น
ผลิตภณัฑข์อง Yazaki , Phelps  Dodge หรือเทียบเท่า 

13.2 สายไฟฟ้าทั้งหมดจะตอ้งล าเลียงไปยงัสถานท่ีติดตั้ง (Site) ในลกัษณะเดิมอยูใ่นหีบห่อและไม่ช ารุด (Original  Unbroken  
Package) และมีขอ้ความดงัต่อไปน้ีพิมพไ์วท่ี้ฉนวน 
- เคร่ืองหมายมาตรฐาน มอก. 
- ชนิด ขนาด และคุณภาพฉนวนหุ้มสาย 
- ช่ือโรงงานผูผ้ลิต หรือช่ือเคร่ืองหมายการคา้ 

13.3 ผูรั้บเหมา จะตอ้งเดินสายไฟฟ้าทั้งหมดภายในท่อเดินสาย ( Raceway ) ตามท่ีตอ้งการดว้ยความประณีต สายไฟฟ้าและ  
Bus  Bar ท่ีใชต้อ้งมีรหัสสี ( Color  Coded ) ดงัน้ี  Phase A  ใชสี้ด า ( black )  Phase B ใชสี้แดง ( red )  Phase C  ใชสี้น ้ า
เงิน ( blue ) Neutral ใชสี้ขาว ( white or gray )  และ Ground สายสีเขียว ( green ) ส าหรับสายเมน ( Main ) สายป้อน( 
Feeders ) และสายป้อนย่อย ( Sub-feeders ) ท่ีสายเฉพาะสีด าให้ท  าเคร่ืองหมาย (  Tagged ) ดว้ยรหัสสีบนสายไฟ  
Junction Box , Outlets Box Panels. และท่ี Broad ต่างๆ ชนิดของเคร่ืองหมายรหัสสี ( Code Type Wire Markers ) ท่ีใช้
จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากสถาปนิกหรือวิศวกรผูค้วบคุม 

13.4 การลากสายผ่านท่อ Conduit ห้ามใชน้ ้ ามนัหล่อล่ืนใดๆ ยกเวน้  Powdered  Soapstone หรือสารผสมท่ีผลิตข้ึนเพ่ือการ
หล่อล่ืนการลากสาย ( Approved Pulling Compound ) เท่านั้น 

13.5 ปลายสายไฟท่ีเหลือไวใ้นกล่อง จะตอ้งมีความยาวอยา่งนอ้ย 20 ซ.ม. ไม่ว่าสายไฟนั้นอยูใ่นระหว่างใชง้านหรือส ารองไว้
ในอนาคตก็ตาม 

13.6 ตวัน าไฟฟ้า และขั้วต่อทุกรอบ จะตอ้งมีการทดสอบว่าปราศจากการช๊อต หรือร่ัวลงดิน ( Free From  Ground or Shorts) 
 

14. การต่อแยกวงจร ( Lugs Taps and Splices ) 
14.1 การต่อหรือแยกวงจร ( Joint or Branch Circuit ) จะตอ้งท าในกล่องสาย ( Junction Boxes ) เท่านั้น การต่อตวัน าไฟฟ้าจะ

กระท าไดเ้ฉพาะใน Outlet Boxes ; Junction Boxes และ Splice Boxes เท่านั้น 
14.2 การต่อเขา้วงจร ( Joints ) หรือการต่อสาย ( Splices ) ส าหรับสายขนาด 6 mm2 หรือเล็กกว่าสามารถใช ้UL - Approve 

Wire Nuts หรือ Compression Type Connectors 
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14.3 การต่อเขา้วงจร หรือการต่อสายส าหรับสายไฟขนาด 10 mm2 หรือใหญ่กว่าตอ้งใช ้Mechanical Compression Connector 
เม่ือต่อสายเสร็จแลว้จุดเช่ือมต่อตอ้งหุ้มดว้ย Scotch Tape No.33 หรือเทียบเท่า เพ่ือให้มีฉนวนรอบท่อเท่าเทียบกบัฉนวน
เดิมสายไฟ  Connector ท่ีใชต้อ้งได ้UL - Listed 

 
15. วสัดุอุปกรณ์ ( Material and Equipment ) 

15.1 วสัดุ และอุปกรณ์ทั้งหมดจะตอ้งเป็นของใหม่ล่าสุด มีเคร่ืองหมายการคา้และช่ือผูผ้ลิต เป็นผลิตภณัฑ์ตามมาตรฐานท่ี
สากลยอมรับ 

15.2 ผูรั้บเหมาจะตอ้งจดัหาและติดตั้งวสัดุอุปกรณ์ท่ีจ  าเป็นทุกอย่าง เพ่ือให้งานประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้านั้นมีความ
สมบูรณ์ไดต้ามมาตรฐานของผูผ้ลิต และกฎในประเทศ (  Local Code ) โดยไม่คิดเงินจากผูว้่าจา้งแมว้่ารายการวสัดุ
อุปกรณ์นั้นจะไมมีอยูใ่นแบบ ( Drawing ) หรือในขอ้ก าหนด ( Specifications) 

15.3 เป็นความรับผิดชอบของผูรั้บเหมา ในการท าความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า ปรับแต่ง (  Adjustment ) และติดตั้งอุปกรณ์
ทั้งหมดให้พร้อมท่ีจะใช้งานได้ก่อนจะมอบงานให้แก่ผูว้่าจ้าง สีเคลือบอุปกรณ์ท่ีถูกกระทบเสียไปในระหว่างการ
ก่อสร้างติดตั้งอุปกรณ์ จะตอ้งซ่อมแซมดว้ย ( Factory Color Paint ) และถา้วสัดุอุปกรณ์ใดช ารุดเสียหายระหว่างการ
ก่อสร้างและติดตั้งจะตอ้งเปล่ียนใหม่ 

 
16. การกนัน ้ า ( Waterproofing ) 
 ผูรั้บเหมาจะต้องหา และใช้วสัดุชนิดกันน ้ า ( Absolutely Water Tight) ในบริเวณท่ีวสัดุอุปกรณ์นั้ นถูกติดตั้ ง และใช้งาน

กลางแจ้งหรือในบริเวณท่ีน ้ าเข้าถึง หากมีส่วนใดของอุปกรณ์ผ่านหลงัคา หรือก าแพงจะต้องมีคอห่าน ( Service Entrance 
Sleeves ) เพ่ือกนัการไหลซึมและป้องกนัอุปกรณ์ท่ีผา่นดว้ย ส่วนผูรั้บเหมาฯจะเลือกใชว้ิธีใดนั้น ให้ปรึกษาสถาปนิกก่อน 

 
17. ให้ท  าการต่อเปลือกอุปกรณ์ท่ีเป็นโลหะทั้งหมดท่ีไม่ไดน้ ากระแส ( Non – Current Conductor) ถึงกนัให้หมด แลว้ท าการต่อสาย

ดินท่ีส่วนกลางท่ีจดัเตรียมไวใ้ห้  โดยความตา้นทานของระบบการต่อลงดิน ( Grounding ) จะตอ้งวดัไดไ้ม่เกิน 5 โอห์ม ทุกๆ
แห่งท่ีมีการต่อถึงกนั 

 
18. เซอร์กิตเบรกเกอร์ ( Circuit Breaker ) 

18.1 เซอร์กิตเบรกเกอร์ทุกตวั จะตอ้งไดม้าตรฐานของ  IEC., NEMA หรือ UL 
18.2 การ Trip ของเซอร์กิตเบรกเกอร์ทุกตวัจะตอ้งสามารถกระท าได้ดว้ย Manual for Normal Switching Function และ 

Automatically ในขณะท่ีเกิด Overload และ Short Circuit Condition แต่ละ Pole ของเซอร์กิตเบรกเกอร์จะตอ้งมีอุปกรณ์ 
( Elements ) ท  าหน้าท่ี Inverse Time delay During Overload Condition และ Instantaneous  Magnetic  Tripping  for  
Short  Circuit  Protection   

18.3 เซอร์กิตเบรกเกอร์ของระบบจ่ายไฟใน Panel Board จะตอ้งเป็น Molded  Case  Circuit  Breaker ชนิด Fixed Type 
18.4 เซอร์กิตเบรกเกอร์ทุกตวัของระบบจ่ายไฟใน Distribution  Board จะตอ้งเป็น Molded Case Circuit Breaker  ชนิด Fixed 

Type 
 

19. ให้จดัหา และติดตั้ง Panel boards พร้อมดว้ย Circuit  Breaker Panel boards  จะตอ้งเป็นชนิด Dead Front Safety Type  ขนาด
ต่างๆไดแ้สดงไวใ้น Panel boards และ Circuit  Breaker ท่ีจะใชต้อ้งเป็นของ  Square “D” General Electric, Cutter – Hammer 
และจะตอ้งผา่นการรับรองของ UL 
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20. โครงสร้างของแผงจ่ายไฟ ( Panel board  Assembly ) 
20.1 Bus Bar ท่ีอยู่ในแผงจ่ายไฟส่วนท่ีต่อกบัเซอร์กิตเบรกเกอร์จะตอ้งเป็น Phase – Sequence Type ชุบกนัสนิม ( Plated ) 

และมี Main Lug Rating ตามท่ีแสดงไวใ้นแบบ ส่วนท่ีกล่องโลหะจะตอ้งมี Solid Neutral (S / N)  
20.2 ขั้วต่อสาย ( Terminals ) ของ Panel board Mains and Neutral จะตอ้งมีขนาดพอเหมาะสมกบัสายไฟท่ีรับก าลงัไฟฟ้าจาก 

Distribution Boards ตามท่ีก าหนดไวใ้นแบบ 
20.3 ตูแ้ผงไฟฟ้า ( Cabinets ) จะตอ้งเป็น Enclosed Steel ขนาดของแผ่นโลหะท่ีใชท้  าจะตอ้งตาม NEMA  Standards  และ

จะตอ้งเป็น Galvanized หรือ Rust Resistant Steel เทียบเท่า 
20.4 ทางด้านในฝาประตูเปิดดา้นหน้า จะต้องมีแผ่นพิมพช่ื์อของวงจรด้วยพิมพดี์ด ( Type Written Directory ) แสดงถึง

อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีควบคุมอยู ่
20.5 ดา้นหนา้ของ Panel board จะตอ้งติดหรือพ่นสีตวัอกัษรภาษาองักฤษแสดงช่ือของ Panel board ตามช่ือท่ีใชใ้นแบบ เช่น  

DB1, DB2 เป็นตน้ ตวัอกัษรจะมีความสูงอยา่งนอ้ยกว่า 2 ซ.ม. 
 

21. การติดตั้ง ( Installation ) 
21.1 ก่อนจะท าการติดตั้ง  Panel boards  ให้ตรวจสอบว่าต าแหน่งท่ีจะติดตั้งตามแบบ สามารถท าไดห้รือไม่ และจะมีปัญหา

เร่ืองสถานท่ีติดตั้งเก่ียวขอ้งกบัผูรั้บเหมารายอ่ืนหรือไม่ ให้ปรึกษากบัสถาปนิกและวิศวกรควบคุมท่ีจะติดตั้งทุกคร้ัง 
 

22. Electromagnetic Air break Contactors 
22.1 Contactors ทุกตวั จะตอ้งไดม้าตรฐานของ UL หรือ NEMA 
22.2 Contactor  จะตอ้งมี High Mechanical Endurance และสามารถใชง้านในสภาพอุณหภูมิ ( Ambient Temperature ) ตั้งแต่ 

50 o C ถึง 160 o C และมี  Reliable Switching at 80% ถึง 110% ของ Rated Operating  Voltage 
22.3 การทดสอบจะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานของ UL หรือ NEMA  คือ Tropical Atmosphere in Special Humidity Chamber  

( 40 o C. Relation Humidity  93% ) 
22.4 Motor Starters ทั้งสองชนิด ทั้ง Star Delta และ Direct On – Line ให้ใช ้Contactors ประเภท AC 3 Category ซ่ึงมี 

Electrical Life  ของการ Operate ถึง 1,000,000 คร้ัง และจดัให้มี Thermal Overload Release for All Phase โดยมี Setting 
Ampere Range ท่ีเหมาะสม หรือตามท่ีก าหนดในแบบ โดยไดม้าตรฐานของโรงงานผูผ้ลิต  

 
23. Contact  Relay 

23.1 Contact  Relays ทุกตวั จะตอ้งไดต้ามมาตรฐานของ IEC 337 – 1 VDE 0660 
23.2 Contact  Relays จะตอ้งมี Insulation class 750 V ของ IEC 158 – 1 และ / หรือ 1000 V ของ VDE 0660 
23.3 Thermal Current ( lth ) มีค่าเท่ากบั 20 A และมี Mechanical Life 30,000,000 คร้ัง และ Ambient Temperature  มีค่า

เท่ากบั 80 o C ( CEE 24) 
23.4 Coil Operating Voltage สามารถมีค่าไดร้ะหว่าง 80.....100% ของ Rated Voltage ( VC ) แลว้ยงัท างานไดอ้ย่างถูกตอ้ง

และเช่ือถือไดเ้ป็นอยา่งดี  
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บทที ่ 25 
รายการอุปกรณ์มาตรฐานและผู้ผลติ 

 
การพิจารณารายช่ือผลิตภณัฑ์ของอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใชใ้นโครงการ ให้ผูรั้บจา้งพิจารณาจากรายช่ือผลิตภณัฑ์ท่ีมีอยู่ในตาราง

ขา้งล่างเป็นส่ิงแรก ถา้หากรายช่ือผลิตภัณฑ์ท่ีระบุไวไ้ม่สามารถติดต่อผูแ้ทนจ าหน่ายได ้หรือจะเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตโดยผูไ้ดรั้บ
ลิขสิทธ์ิให้สร้างแทน ก็ให้แจง้แก่ทางผูอ้อกแบบทราบ เพ่ือขออนุมติัพิจารณาวสัดุอุปกรณ์เทียบเท่าเป็นล าดบัต่อไป 

แต่ในกรณีท่ีผูรั้บจา้งตอ้งการใชว้สัดุอุปกรณ์ท่ีเทียบเท่าท่ีนอกเหนือจากท่ีไดร้ะบุในรายช่ือผลิตภณัฑ์ขา้งล่างน้ีแลว้ ผูรั้บจา้ง
ตอ้งช้ีแจงเหตุผลหรือขอ้ขดัขอ้งใดก็ตาม ท่ีมีผลให้ผูรั้บจา้งมิสามารถเลือกใชผ้ลิตภณัฑ์ท่ีระบุไวไ้ด ้เม่ือผูอ้อกแบบไดพิ้จารณาและให้
ความเห็นชอบให้สามารถใชว้สัดุอุปกรณ์เทียบเท่าไดแ้ลว้ ผูอ้อกแบบอาจเห็นว่าจ  าเป็นตอ้งมีการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพกนั กบั
วสัดุอุปกรณ์ท่ีระบุไว ้โดยใชส้ถานท่ีทดสอบ ท่ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากผูอ้อกแบบก่อน และค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเกิดข้ึนก็ตามผูรั้บจา้งตอ้ง
เป็นผูช้  าระค่าใชจ่้ายทั้งส้ิน 

ในการน าเสนอผลิตภณัฑเ์พ่ืออนุมติั ให้ผูรั้บจา้งแจง้ช่ือของประเทศตน้ก าเนิดผลิตภณัฑ์ ( Country of  Origin ) และประเทศท่ี
โรงงานผลิตตั้งอยู ่( Country of Production Plant ) มาเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณา รวมทั้งให้ผูรั้บจา้งท าการเปรียบเทียบขอ้ก าหนด
ตามขอ้ก าหนดเล่มน้ี และขอ้ก าหนดของอุปกรณ์ท่ีน าเสนอ โดยท าเป็นการเปรียบเทียบดงัตารางน้ี 

 

Required Specifications Offered Specifications 
Complied 

( Yes or No ) 
Deviation 
( If Any ) 

Remarks 

     
     
     

 
รายการอุปกรณ์มาตรฐาน 
อุปกรณ์ตามขอ้ต่อไปน้ีตอ้งเป็นวสัดุอุปกรณ์ท่ีถูกตอ้งตามขอ้ก าหนดทุกประการและเลือกใชจ้ากผูผ้ลิตท่ีก  าหนดไวด้งัน้ี  

 
1. Cold Water Pump , Packaged  Booster Pump , Hot Water Circulating Pump  

- GRUNDFOS /  WILO 
- OR  EQUIVALENT 
 

2. Gate  Valve, Globe  Valve 
- CRANE /  KENEDY / KITZ / NIBCO / STOCKHAM / TOYO 
- OR  EQUIVALENT 
 

3. Butterfly  Valve 
- AMRI / CRANE /  KENEDY / KITZ / MULLER / NIBCO /STOCKHAM 
- OR  EQUIVALENT 
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4. Check  Valve ( Silent  Type ) 
- CRANE / METRAFLEX / STOCKHAM /VAL – MATIC / NIBCO 
- OR  EQUIVALENT 
 

5. Modulating  Valve, Float  Valve, Pressure  Regulating Valve, Pressure  Relief  Valve 
- BERMAD / CLA – VAL /MUESCO / OCV / SINGER / WATTS 
- OR  EQUIVALENT 
 

6. Fire  Hose  Rack, Hose  Valve, Fire  Hose  Reel, Roof  Manifold and  Fire  Department  Connection 
- ANGUS / MACRON / MOYNE / POTTER  ROEMER / POWHATAN / TOTAL FIRE 
- OR  EQUIVALENT 
 

7. Fire  Protection  Valve 
- CRANE / KENEDY / METRAFLEX / NIBCO / POTTER  ROEMER / STOCKHAM / TYCO / POWHATAN 
- OR  EQUIVALENT 
 

8. Flexible  Connector, Vibration  Isolator 
- MASON / METRAFLEX / TOZEN / VIBRATION  MOUNT & CONTROL 
- OR  EQUIVALENT 
 

9. Water  Hammer  Absorber,  Shock Absorber 
- JOSAM / PPP / WATTS / ZURN ( WILKINS ) 
- OR  EQUIVALENT 
 

10. Black  Steel  Pipe  Seam ( Sch. 40 ) 
- COTCO  STEEL  PIPE / PACIFIC  STEEL PIPE / SAHATHAI  STEEL  PIPE / SAIM  STEEL  PIPE / THAI  UNION  

STEEL  PIPE 
- OR  EQUIVALENT 
 

11. Galvanized  Steel  Pipe ( Seam ) 
- COTCO STEEL PIPE / SAHATHAI  STEEL  PIPE / SAMCHAI  STEEL  PIPE / THAI  GALVANIZED STEEL          

/ THAI  STEEL  PIPE / THAI  UNION  STEEL  PIPE / SUMITOMO 
- OR  EQUIVALENT 
 

12. PVC  Pipe 
- NAWAPLASTIC INDUSTRY ( SABURI ) / THAI  PIPE  INDUSTRY  
- OR  EQUIVALENT 
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13. HDPE  Pipe 
- PB PIPE ( THAILAND ) / THAI  ASIA PE PIPE / THAI  GOW  GAI  GROUP / WILK & HOEGLUND 
- OR  EQUIVALENT 
 

14. PP-R/ Galvanized PE-Lining Pipe 
- FUSIOTHERM / THAI PP-R 
- OR  EQUIVALENT 
 

15. PB/PP  Pipe 
- BANGKOK  PAIBOON PIPE / PB PIPE ( THAILAND ) 
- OR  EQUIVALENT 
 

16. Black  Steel  Pipe  Seamless ( Sch. 40/ Sch.80 ) 
- SUMITOMO / HYUNDAI   PIPE / BAO STEEL  PIPE / SAIM  STEEL  PIPE / THAI  UNION  STEEL  PIPE 
- OR  EQUIVALENT 
 

17. Cast Iron Pipe 
- KNACK /  TCP / WENCO  
- OR  EQUIVALENT 

 
18. Reinforced Concrete Pipe 

- CPAC /  PCON / MCON 
- OR  EQUIVALENT 
 

19. Strainer 
- CRANE /  KIZT / METRAFLEX / TOYO 
- OR  EQUIVALENT 
 

20. Water  Meter 
- AICHI  TOKEI / ASAHI / KENT / SCHIUMBERGER 
- OR  EQUIVALENT 

 
21. Ball  Valve 

- CRANE / GIACOMINI / KITZ / NIBCO / STOCKHAM / TOYO / WATTS 
- OR  EQUIVALENT 
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22. Foot  Valve 
- AMRI / SOCLA / VAL – MATIC 
- OR  EQUIVALENT 
 

23. Pressure  Gauge, Thermometer 
- TRERICE / WEISS / WEKSLER  
- OR  EQUIVALENT 
 

24. Automatic  Air  Vent 
- METRAFLEX / VAL – MATIC  
- OR  EQUIVALENT 
 

25. Roof  Drain, Floor  Drain, Floor  Cleanout 
- CHESS / FAST  FLOW / KNACK / TCP  
- OR  EQUIVALENT 
 

26. Electrical & Control 
26.1 Electrical  Wiring / Cable 

- BANGKOK  CABLE / PHELPS  DODGE / THAI  YAZAKI 
- OR  EQUIVALENT 
 

26.2 Electrical  Conduit 
- ARROW  PIPE /  PANASONIC / PAT  
- OR  EQUIVALENT 
 

26.3 Switchgear  Circuit  Breaker, Safety  Switch 
- ABB /  FUJI / GE / MERIN  GERIN / SIEMENS / SQUARE - D  
- OR  EQUIVALENT 
 

26.4 Magnetic  Contactor  and  Control  Relay 
- ABB /  FUJI / SIEMENS / TELEMECHANIQUE 
- OR  EQUIVALENT 
 

26.5 Motor 
- ABB / BROOK - CROMPTON / MITSUBISHI / NEWMAN / SIEMENS / U.S. MOTOR  
- OR  EQUIVALENT 
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26.6 Low  Voltage  Switchboard  Manufacturer 
- ASEFA / PMK /  TIC 
- OR  EQUIVALENT 

 
26.7 Fire  Resistant  Cable 

- ALCATEL / BICC / MCI – DRAKA / NESANS / PIRELLI / RADOX / STUDER 
- OR  EQUIVALENT 
 

27. Submersible Aerator/Ejector and Submersible Sewage/Drainage Pump  
- TZURUMI / GRUNDFOS / SHINMAYWA 
- OR  EQUIVALENT 
 

28. Electric Hot water Heater  
- SIEMEN / STIEBEL / ARISTON  
- OR  EQUIVALENT 

 
29. Package  Waste  Water  Treatment  Tank , Grease Trap Tank 

- DOS /  PP / BIOTECH  
- OR  EQUIVALENT 

 
30. Cold  Water  Storage  Tank  

- DOS /  PP / BIOTECH  
- OR  EQUIVALENT 
 

31. Cast  Iron  Manhole Cover 
- KNACK /  TCP / WENCO  
- OR  EQUIVALENT 
 

32. Chlorine Feed Pump 
- CFG Prominent /  Iwaki / Gronel  
- OR  EQUIVALENT 
 

33. Fire Pump and Jockey Pump 
- PEERLESS / PATTERSON / GRUNDFOS 
- OR  EQUIVALENT 
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34. Fire Extinguisher 
- IMPERIAL /  ANTI FIRE / NIPPON / KIDDY / BADGER / TOTAL FIRE 
- OR  EQUIVALENT 
 

35. Fire  Barrier 
- 3M / METACAULK / HILTI  
- OR  EQUIVALENT 

 
36. Closed  Cell  Foamed  Elastomeric  Insulation 

- AEROFLEX / ARMAFLEX / K-FLEX / THERMOBREAK 
- OR  EQUIVALENT 
 

37. Heat  Pump 
- COLMAC / QUANTUM  / TRANE / ECOTECH 
- OR  EQUIVALENT 
 

38. Variable  Speed  Drive 
- ABB / DANFOSS 
- OR  EQUIVALENT 
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