
งานระบบประปา 
โครงการ งานปรับปรุงรั้ว คสล. ทางเขาหลักศูนยการศึกษายานมัทรี 

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค 
 
1. ขอกําหนดทั่วไป  
     1.1 ขอบเขตของงาน                      

ผูวาจาง มีความประสงคจะจัดหา แรงงาน เครื่องมือ วัสดุ-อุปกรณ การบริการและติดตั้ง รวมทั้ง
อุปกรณอํานวยความสะดวกอื่นๆ จากผูรับจาง ตามความตองการของผูวาจางที่ระบุไวในแบบแปลน และ
รายการประกอบแบบแปลนที่กลาวถึงตอไป  

ขอบเขตของงาน ประกอบดวยระบบตางๆ ดังนี้  
1. ระบบนํ้าประปา  
2. ระบบนํ้าเสีย  
3. ระบบบําบัดนํ้าเสีย  
4. ระบบระบายนํ้าฝนและนํ้าทิ้ง  
5. การทดสอบระบบทอและการทําความสะอาด 

      1.2 เครื่องจักร และวัสดุ-อุปกรณ  
 1.2.1 เครื่องจักร และวัสด-ุอุปกรณที่นํามาใชงาน  
  1) ผูรับจาง ตองจัดหาวัสดุอุปกรณ ตัวอยางที่ใชเปนมาตรฐานตัวอยางสําหรับเปรียบเทียบ

ชิ้นสวนที่ติดตั้ง พรอมเอกสารรายละเอียดเครื่องจักร วัสดุ-อุปกรณ และขอมูลทางดานเทคนิค เพื่อนําเสนอ
ใหพิจารณาอนุมัติแตเนิ่นๆ กอนนําไปใชงาน โดยคาใชจายทั้งหมด ผูรับจางตองเปนผูออกเองทั้งสิ้น  

  2) ผูรับจาง ตองใชวัสดุและอุปกรณตางๆ ตามมาตรฐานโดยผลิตจากโรงงานที่มีคุณภาพ เปนที่
ยอมรับของวิศวกรผูออกแบบ และตองเปนผลิตภัณฑที่ใหมไมเคยใชงานมากอน 

 3) วัสดุ-อุปกรณ ที่กําหนดชื่อสินคา หรือผูผลิตในรายการประกอบแบบกอสรางนี้ มีวัตถุประสงค 
เพื่อกําหนดมาตรฐาน ในการใชวัสดุอุปกรณเทานั้น ผูรับจาง อาจเลือกใชวัสดุอุปกรณอื่นที่มีมาตรฐาน
เทียบเทา หรือดีกวา ในกรณีที่ผูรับจาง จะตองใชวัสดุเทียบเทา ใหผูรับจาง ทําหนังสือขอเทียบเทา พรอม
เหตุผล หลักฐาน หรือหนังสือรับรองคุณภาพที่เทียบเทา จากสถาบันของราชการ หรือสถาบันอื่นๆ ที่
นาเชื่อถือไดโดยทั่วไป เสนอตอผูวาจางเพื่อพิจารณา เมื่อไดรับอนุมัติใหใชวัสดุเทียบเทาไดแลวจึงจะใชได  
หามใช วัสดุซึ่งไมไดรับอนุมัติเทียบเทากอนโดยเด็ดขาด ระยะเวลาที่เสียไปในการขอเทียบเทานี้ ผูรับจางจะ
ถือเปนเหตุตอสัญญาไมได ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น   

4) ในกรณีที่ผลิตภัณฑของผูรับจางเสนอ มีลักษณะ คุณสมบัติ อันเปนเหตุใหอุปกรณตามรายการที่ 
ผูออกแบบกําหนดไวเกิดความไมเหมาะสม หรือไมทํางานโดยถูกตอง ผูรับจางจะตองไมเพิกเฉยและไม
ละเลย ที่จะแจงแสดงหลักฐานจากบริษัทผูผลิต มิฉะนั้นผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบตอความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้นแตเพียงผูเดียว   

5)  หากมีความจําเปนเกิดขึ้นซึ่งเปนเหตุที่ไมสามารถแกไขได อันกระทําใหผูรับจางไมสามารถ
จัดหาเครื่องจักร วัสดุ-อุปกรณ ตามที่ไดแจงในรายละเอียด และ/หรือแสดงตัวอยางแกผูวาจาง และจะตอง
จัดหาเครื่องจักร วัสดุ-อุปกรณอื่นมาทดแทนแลว ผูรับจางจะตองชี้แจงเปรียบเทียบรายละเอียดของสิ่งของ
ดังกลาว พรอมทั้งแสดงหลักฐานขอพิสูจนจนเปนที่พอใจแกผูวาจาง เพื่อรับความเห็นชอบจากผูวาจางโดย
ทันที  
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6) ความเสียหายที่เกิดขึ้นระหวางการขนสง การติดตั้ง การทดสอบ ฯลฯ ตองดําเนินการซอมแซม 
หรือเปลี่ยนใหใหม ตามความเห็นชอบของผูวาจางหรือผูควบคุมงาน ผูรับจางจะตองดําเนินการโดยทันที 
และออกคาใชจายเอง  

1.3 การแกไข เปลี่ยนแปลงแบบแปลน รายการ วัสดุ-อุปกรณ  
1) การเปลี่ยนแปลงแบบแปลน รายการ วัสดุ-อุปกรณ ที่ผิดไปจากขอกําหนดและเงื่อนไขตาม

สัญญาดวยความจําเปน หรือความเหมาะสมก็ดี ผูรับจางตองแจงเปนลายลักษณอักษรตอผูวาจาง เพื่อขอ
อนุมัติ กอนดําเนินการจัดซื้อหรือทําการติดตั้ง  

2) ในกรณีที่ผลิตภัณฑของผูรับจาง มีคุณสมบัติอันเปนเหตุใหวัสดุ-อุปกรณ ตามรายการที่ออกแบบ 
กําหนดไวเกิดความไมเหมาะสม หรือไมทํางานโดยถูกตอง ผูรับจางตองไมเพิกเฉยละเลยที่จะแจง

ขอความเห็นชอบจากผูควบคุมงาน ในการแกไขเปลี่ยนแปลงใหถูกตองตามความประสงค โดยชี้แจงแสดง
เหตุผล และหลักฐานจากบริษัทผูผลิต มิฉะนั้นผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบตอความเสียหาย ที่อาจจะ
เกิดขึ้นแตเพียงผูเดียว  

3) กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง แกไขวัสดุ-อุปกรณ ดังกลาวขางตน ใหผูรับจางทําหนังสือขออนุมัติ
กอนการติดตั้ง  

1.4 การแกไข-ซอมแซม  
1) ในกรณีที่ผูรับจางละเลย เพิกเฉย ในการดําเนินการ และ/หรือ การเตรียมการใดๆ จนมีผลทําให

ตองมีการเปลี่ยนแปลง เครื่องจักร วัสด-ุอุปกรณ ตลอดจนวิธีการติดตั้ง ผูรับจางตองรับผิดชอบคาใชจายที่
เกิดขึ้นทั้งหมดในทุกกรณี  

2) ผูรับจาง ตองยอมรับและดําเนินการโดยมิชักชา เมื่อไดรับรายการแกไขขอบกพรองในการ
ปฏิบัติงานจากผูควบคุมงาน เพื่อใหเปนไปตามขอกําหนดในสัญญา และถูกตองตามหลักวิชาโดยผูรับจาง 
ตองรับผิดชอบตอขณะทดสอบดวย  

1.5 รายงานขอมูล ในการทดสอบ (Test Report) ใหทําเปนฟอรม เสนออนุมัติตอผูควบคุมงาน 
กอนทําการทดสอบ หลังการทดสอบ ผูรับจางตองกรอกขอความ ตามที่ไดจากการทดสอบจริง สงให 
ผูควบคุมงาน  

1.6 คาใชจายตางๆ เชน คากระแสไฟฟา นํ้าประปา แรงงาน ฯลฯ ในระหวางการทดสอบ
เครื่องจักร และระบบ จนถึงขั้นตรวจรับงานไดสมบูรณเรียบรอยตามสัญญา อยูในความรับผิดชอบ 
ของผูวาจาง  

1.7 การทดสอบระบบทอ และการทําความสะอาด   
ในการทดสอบระบบตางๆ นั้น ผูรับจางจะตองเปนผูจัดหาแรงงานและอุปกรณตางๆ ที่จําเปนตองใชสําหรับ
ระบบการทดสอบ ณ สถานที่กอสรางตามรายละเอียดของงานที่แสดงในแบบแปลนทั้งหมด จนเสร็จ
สมบูรณพรอมที่จะใชงานได คาใชจายในการทดสอบทั้งหมดนั้นผูรับจางเปนผูออกเองทัง้สิ้น ขณะท่ีทําการ
ทดสอบงานในระบบสุขาภิบาลทั้งหมดนั้น จะตองกระทําโดยมีวิศวกรควบคุม และตัวแทนของผูวาจางรวม
ในการทดสอบทุกครั้ง และเมื่อผานการทดสอบ จึงจะทําการกลบ ถม ฝง หรือ กอสรางสิ่งอื่นทับหรือปดบัง
ไดถาการทดสอบปรากฏวาไมผาน ผูรับจาง จะตองทําการคนหาจุดบกพรองและแกไขกอนจะทําการ
ทดสอบใหม และตองมีผูแทนของเจาของรวมในการทดสอบใหมนี้ดวย เมื่อเห็นวาผานจึงจะทําการ
ดําเนินการอื่นตอไปได   
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1.8 การทําความสะอาด   
 หลังจากงานระบบติดตั้งระบบทอ ไดเสร็จสิ้นลงเปนการเรียบรอยทุกประการ ผูรับจางตองทํา

ความสะอาดระบบทอทั้งหมด รวมทั้งเครื่องสุขภัณฑ บริภัณฑ และอุปกรณทุกชนิดติดตั้งในระบบนั้น 
อยางทั่วถึงทั้งภายนอก และภายใน โดยเช็ดถู  ขัดลางนํ้ามันจาระบี เศษโลหะและสิ่งสกปรกตางๆ ออก 
ใหหมด  

1.9 ความตองการทั่วไป  
  1) วัสดุ-อุปกรณ ที่เปนโลหะ ทุกชนิด ตองผานกรรมวิธีปองกันการเกิดสนิมและการผุกรอน และ

การทาสีมาแลวทั้งสิ้น ตามที่ระบุไวในรายการประกอบแบบแปลนนี้ เปนกรรมวิธีที่แนะนําวิธีหนึ่ง อาจมีวิธี
ที่ดีและเหมาะสมกวาตามขอแนะนําของผูผลิตวัสดุ และสีที่ใชนั้นตองไดรับการเห็นชอบจากผูควบคุมงาน
กอนนําไปใชงาน   

  3) การปองกันการผุกรอน และการทาสี ตองดําเนินการกอนนํา วัสดุ-อุปกรณ นั้นๆ เขาติดตั้ง 
ยังสถานที่ใชงาน เพื่อปองกันปญหาการกีดขวางและความไมสะดวกในการทํางานในภายหลัง   

  4) เมื่อติดตั้ง วัสดุ-อุปกรณ ตางๆ เรียบรอยแลว หากพบวามีการชํารุดเสียหายของผิวงาน  
ผูรับจางตองทําการซอมแซมใหดีดังเดิมหรือเปลี่ยนใหมทันทีที่ผูควบคุมงานรองขอ  

 1.10 การเตรียมและทําความสะอาดผิวงาน  
  1) พื้นผิวโลหะที่เปนเหล็ก หรือ โลหะที่มีสวนผสมของเหล็ก ใหใชเครื่องขัดสนิมตามรอยตอเชื่อม

และตําหนิตางๆ จากนั้นใชแปรงลวด หรือกระดาษทรายขัดผิวงานใหปราศจากสนิม หรืออาจใชวิธีพนทราย
เพื่อกําจัดคราบสนิมและเศษวัตถุแปลกปลอมออก จากนั้นจึงทําความสะอาดผิวงานใหปราศจากคราบไขมัน 
โดยใชนํ้ามันประเภทระเหยไว (Volatile Solvent) เชน ทินเนอรหรือ นํ้ามันกาดเช็ดถูหลายๆ ครั้ง ใชนํ้า
สะอาดลางอีกครั้งหนึ่งจนผิวงานสะอาด แลวจึงเช็ดหรือเปาลมใหแหงสนิท  

  2) พื้นผิวโลหะที่ไมมีสวนผสมของเหล็ก ใหทําความสะอาดโดยใชกระดาษทราย (หามใชเครื่องขัด 
หรือแปรงลวดโดยเด็ดขาด) แลวเช็ดดวยนํ้ามันสน  

  3) พื้นผิวสังกะสีและเหล็กที่เคลือบสังกะสี ใหใชนํ้ายาเช็ดถูเพื่อขจัดคราบไขมันและฝุนจนสะอาด  
  4) พื้นผิวทองแดง ตะกั่ว พลาสติก ทองเหลือง ใหขัดดวยกระดาษทราย แลวใชนํ้ายาเช็ดถูทํา

ความสะอาด 
1.11 การทาหรือพนสี  
1) การทาหรือพนสีแตละขั้น ตองใหสีที่ทาหรือพนไปแลวแหงสนิทกอน  
2) สีที่ใชทาหรือพน ประกอบดวยสี 2 สวนเปนอยางนอย คือ  
  2.1) สีรองพื้น ใชสําหรับปองกันสนิม และเพื่อใหยึดเกาะระหวางสีทับหนากับผิวงาน  
 2.2) สีทับหนา ใชสําหรับเปนสีเคลือบขั้นสุดทาย เพื่อใชเปนการแสดงรหัสของระบบตางๆ  

ชนิดสีที่ใชขึ้นอยูกับสภาวะแวดลอม  
3) ประเภทหรือชนิดของสีที่ใช ขึ้นกับผิวงานและสภาวะแวดลอม โดยมีกรรมวิธีตามกําหนดใน

ตาราง   
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2. ขอกําหนดเกี่ยวกับ วัสดุ-อุปกรณ และการติดตั้ง   
     2.1 การตอทอ ทอและขอตอตางๆ ใหใชวัสดุทอ และขอตอตามที่กําหนดไวในรายการเฉพาะของ
แตละแบบและมี รายละเอียดการตอทอดังตอไปนี้   

2.1.1 การตอทอ PVC  
ปลายทอจะตองตัดดวยเลื่อยใหไดฉาก ตะไบขัดเศษรอยตัดใหเรียบ ขัดปลายทอที่ผิวนอก และผิว

ในของ SOCKET FITTING ที่จะนํามาตอใชผาเช็ดทําความสะอาดแลวใชนํ้ายาชนิดที่ใชสําหรับการตอทอ 
PVC ตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิต ทาตามแนวยาวของทอที่ปลายที่ละที่ FITTING แลวสวมเขาอยาง
รวดเร็ว โดยหาม มิใหทอขยับเขยื้อนจนกวานํ้ายาจะแหงสนิท  

2.1.2 การตอทอ PB  
ขอตอใชแบบ FLARE NUT แบบบานสองชั้น โดยชั้นแรกจะตองตัดปลายทอใหไดฉากและเรียบ 

เสมอกันพรอมกับสวม FLARE NUT เขาปลายทอที่ตัดจากนั้นจึงบานปลายทอโดยบานแบบสองชั้น เมื่อ
เสร็จงาน ผูรับจาง จะตองจัดหาชุดเครื่องมือและอุปกรณครบชุด 1 ชุด มอบใหผูวาจางกอนสงงานงวด
สุดทาย 

2.1.3 การตอทอ PE (Polyethylene Pipe)  
 1) ทอโพลีเอทธิลีน (Polyethylene Pipe) - PE  
     1.1) ถาไมไดกําหนดไวเปนอยางอื่นในแบบแปลน ใหใชทอชนิดนี้ ในระบบบําบัดนํ้าเสีย  

และระบบนํ้าทิ้ง  
     1.2) มาตรฐานการผลิตทอ   
 ทอโพลีเอทธิลีน ที่ใชในงานกอสรางจะตองผลิตตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑอุตสาห- 

กรรมที่ 982-2533 "High Density Polyethylene Pipe" คุณสมบัตทินแรงดันนํ้าไดไมนอยกวา 6 กิโลกรัม
ตอตาราง เซนติเมตร หรือ PN 6  

     1.3) การตอทอ   
การตอทอโพลีเอทธิลีน จะตองใชวิธีความรอนหลอมทอ (Butt Welding) หรือใช 
หนาจาน (Flanged Joints) รอยตอของทอทุกจุดจะตองมีความแข็งแรงเทากับของตัวเนื้อทอเองวิธีการ
เชื่อมผูรับจางจะตองทําตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิตทอ                   

     1.4) วัสดุ-อุปกรณขอตอ   
 ขอตอที่ใชจะตองเปนแบบฉีดพิมพ  พรอมแบบเชื่อมหลอมติด และควรจะเปนของ 
บริษัทผูผลิตทอ   
  

     2.2 ฝมืองาน   
ผูรับจาง จะตองใชชางฝมือดี ซึ่งชํานาญงานโดยเฉพาะในแตละประเภทมาปฏิบัติงานติดตั้งระบบ

ทอ  เครื่องสุขภัณฑ  เครื่องจักร วัสดุ-อุปกรณ และจะตองควบคุมการทํางานของชางเหลานี้ ใหดําเนินไป
โดยชอบดวยหลักปฏิบัติดังตอไปนี้   

2.2.1 การตัดทอแตละทอน จะตองใหไดระยะสั้นพอ  ตามความตองการที่จะใช ณ จุดนั้นๆ ซึ่งเมื่อ
ตอทอบรรจบกันแลว จะตองไดแนวทอที่สมํ่าเสมอไมคดโกง และคลาดเคลื่อนจากแนวไป   

2.2.2 การตัดตอทอ ใหใชเครื่องสําหรับตัดตอทอโดยเฉพาะ และจะตองควานปากทอขัดเศษทอที่
ยังติดคางอยูปากทอออกเสียใหหมดหากจะทําเกลียวจะตองใชเครื่องทําเกลียวที่มีฟนคมเพื่อใหฟนเกลียว
เรียบและไดขนาดตามมาตรฐาน   
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2.2.3 ทุกจุดที่จะตองเปลี่ยนแนว หรือทิศทางของทอ ใหใชขอตอ (Fitting) ตามความเหมาะสม   
(ขอตอหมายถึง ขอโคง ของอ สามทาง สี่ทาง เปนตน) และหากมีการเปลี่ยนขนาดของทอ ณ จุดใด ใหใช 
ขอลดหรือทอเพิ่ม เทานั้น   
     2.3 ลักษณะการเดินทอ   

2.3.1 การเดินทอตางๆ ที่แสดงไวในแบบแปลนเปนเพียงแนวทางในการติดตั้งเทานั้น ผูรับเหมา 
จะตองตรวจสอบแนวการเดินทอ วิธีการติดตั้งทอ ใหเหมาะสมกับสภาพที่เปนจริงของอาคาร 

สะดวก และงายตอการเขาถึงทุกสวนของทอเพื่อการซอมบํารุง พรอมกับตรวจสอบกับงานสถาปตยกรรม 
โครงสราง  ไฟฟา  ปรับอากาศ  และระบบอื่นๆ เพื่อจัดทอหลบหลีกแนวทอตามจําเปน  

2.3.2 ผูรับจาง ตองตรวจสอบแนวระดับทอของระบบตางๆ ใหแนนอนกอนการติดตั้งระบบทอ 
ระบบใดระบบหนึ่ง เพื่อมิใหทอเหล็กนั้นกีดขวางกัน  

2.3.3 ตําแหนงทอ และอุปกรณตางๆ ที่แสดงไวในแบบแปลนอาจเปลี่ยนแปลงได หากมีความ 
จําเปนตองหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวาง หรือสาเหตุอื่นใด เมื่อไดรับการอนุมัติเปนลายลักษณอักษร  
2.3.4 การเปลี่ยนแปลงแนวทอในแบบแปลน ไมไดระบุขนาดของความโคงไว ใหผูรับจางเปลี่ยน

แนว โดยวิธีเบี่ยงเบนแนวทอแตละทอนที่วางจนไดความโคงที่ตองการ   
2.3.5 การติดตั้งทอ จะตองกระทําดวยความปราณีต ปรากฏความเปนระเบียบเรียบรอยแก สายตา   

เชน การเลี้ยว การหักมุม  การเปลี่ยนแนวระดับ เปนตน จะตองใชขอตอที่เหมาะสม ใหกลมกลืนกับ
ลักษณะรูปรางของอาคารในสวนนั้นๆ  

2.3.6 แนวทอ ตองใหขนานหรือตั้งฉากกับอาคารเสมอ ยกเวน กรณีที่หลีกเลี่ยงไมไดสามารถใหเฉ
หรือเอียงจากแนวอาคาร โดยตองไดรับการอนุมัติจากผูควบคุมงาน    

2.3.7 หากที่ใดจะตองแขวนทอจากเพดาน หรือจากโครงสรางเหนือศีรษะ  และมิไดกําหนด
ตําแหนงที่แนนอนไวในแบบแปลนแลว  จะตองแขวนใหทอนั้นชิดซายบนใหมากที่สุดเทาที่จะทําได  ทั้งนี้
เพื่อมิใหทอนั้นเปนที่ กีดขวางแกสิ่งที่ติดตั้งเพดาน  หรือเหนือศีรษะ  เชน โคมไฟ  ทอลม  เปนตน    

2.3.8 การเดินทอ ใหเดินทอใตพื้นหรือในกลองซอนทอ หามฝงในผนังพื้นหรือคาน ยกเวนจะระบุ
ไวในแบบแปลนหรือเปนเหตุสุดวิสัย โดยตองไดรับการอนุมัติจากวิศวกรโครงการฯ กอน  

2.3.9 ทอที่เดินใตพื้น ใหใชเครื่องยึดเหนี่ยวและเครื่องแขวนทอ การเดินทอจะตองจัดเรียงทอให 
เรียบรอยเปนแนวตรงไดฉากและมั่นคงแข็งแรง  

2.3.10 ผูรับจาง จะตองตรวจสอบแนวระดับทอของระบบทอตางๆ ใหแนนอนเสียกอนการติดตั้ง
ระบบทอระบบใดระบบหนึ่ง  เพื่อไมใหทอเหลานั้นกีดขวางกัน กอนเสนออนุมัติติดตั้ง  

2.3.11 การวางทอ จะตองวางในลักษณะที่เมื่อเกิดการหดตัว หรือการขยายตวัของทอ เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ การหดตัวหรือการขยายตัวของทอนั้นจะไมทําใหเกิดการเสียหายขึ้นแกตัวทอ 
หรือแกสิ่งใกลเคียง ระบบที่มีการหดตัวและการขยายตัวมากตองจัดใหมี Expansion Loop หรือ 
Expansion Joint ในที่ๆ จําเปน และเหมาะสมดวย ถึงแมจะไมไดกําหนดไวในแบบแปลนก็ตาม  

2.3.12 ความลาดเอียงของทอนํ้า ทอนํ้าจะตองเดินใหมีความลาดเอียงลงสูทางระบายนํ้าทิ้ง ถามี
ทอสาขาแยกออกจากทอเมนซึ่งติดตั้งไวในแนวดิ่ง ใหตอทอสาขานี้เอียงลงสูทอเมนและ  ณ จุดที่มีระดับตํ่า
ที่สุดในระบบทอนํ้านี้ให ติดตั้งวาลวสําหรับเปดระบายนํ้าทิ้ง    เพื่อจะไดระบายนํ้าจากระบบไดหมดสิ้น   

2.3.13  ทอสาขา ทอสาขาที่แยกจากทอเมนนั้น จะแยกจากสวนบนตอนกลาง หรือใตของทอเมนก็
ได โดยใชขอตอประกอบใหเหมาะสมตามกรณี   
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2.3.14 การเดินทอประปา ใหใสประตูนํ้ารวมและประตูนํ้าแยกแตละชัน้ แตละสวน แตละหอง 

หรือแตละกลุมของเครื่องสุขภัณฑและตองเปนไปตามแบบแปลน เพื่อสะดวกในการซอมแซมแกไขหรือ
ติดตั้งเพิ่มเติมในอนาคตได  

2.3.15 การตอทอจากทอประธานแยก เขาเครื่องสุขภัณฑและอุปกรณทั้งหมด หามตอ โดยตรงให
ตอทอแยก  โดยใหยูเนียนกอนทุกครั้ง  ยกเวน เครื่องสุขภัณฑและอุปกรณนั้นๆ ไดมีขอชนิดที่สามารถถอด
ออกไดโดยงายติดมาดวยแลว  และการตอยูเนียนหามติดตั้งในกําแพง  เพดาน หรือฝากั้น  

2.3.16 การตอเขาสุขภัณฑทุกตัว ยกเวน โถปสสาวะในหองนํ้าสาธารณะจะตองตอผาน Angle 
Valve หรือ Stop Valve กอนทุกจุด  

2.3.17 การวางทอประปาวางเปนแนวตรง ถาหักเปนมุมหรือขนานไปตามแนวผนังจะตองได
สัดสวน ประณีต ทอขึ้นจะตองไดดิ่งและตรง    

2.3.18 กรณีมีการเพิ่ม-การลดขนาดของทอ ใหใชขอเพิ่ม-ขอลดดวยแบบที่เหมาะสมเทานั้น  
     2.4 การวางตําแหนงของอุปกรณประกอบการเดินทอ   

 อุปกรณประกอบตางๆ ของระบบทอ เชน วาลวนํ้า มาตรวัดนํ้า มาตรวัดความดัน เปนตน จะตอง
วางใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสมกับการใชงานโดยปกติ และสามารถเขาไปถอดซอมบํารุงรักษาหรือเปลี่ยน
ใหมไดโดยงาย    
     2.5 ขอหามในการตอทอรวมระหวางระบบทอ   

2.5.1 ระบบทอนํ้าที่ใชในการบริโภคนั้น หามตอบรรจบกับระบบทอโสโครกและทอระบายนํ้าทิ้ง 
โดยเด็ดขาด   

2.5.2 หากแนวของทอนํ้าที่ใชในการบริโภคจะตองเดินขนาน หรือตัดกับแนวของทอโสโครกหรือ
ทอระบายนํ้าทิ้งแลว แนวที่ขนานหรือตัดกันนั้น จะตองเปนทอนํ้าที่ใชในการบริโภค อยูเหนือทอโสโครก 
หรือทอระบาย นํ้าทิ้ง เปนระยะไมนอยกวา 30 เซนติเมตร 

2.5.3 หามตอทอระบายนํ้าระบบปรับอากาศ (Condensate Air) ทอระบายนํ้าจากหอง AHU กับ
ระบบทอนํ้าโสโครกหรือนํ้าเสียเด็ดขาด ใหตอเขาทอระบายนํ้าฝน หรือแยกออกมาตางหากเพื่อปองกันกลิ่น
อันไมพึงปรารถนาเขาสูระบบปรับอากาศ (Air)    
     2.6 หามตอทอประปาโดยตรงเขากับสุขภัณฑดังตอไปนี้  

2.6.1 โถปสสาวะหญิง (Bidet)  
2.6.2 โตะผาตัด (Autopsy table) หรืออุปกรณอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน  
2.6.3 เครื่องฆาเชื้อโรค, เครื่องมือกาลักนํ้า, ถวยผสมนํ้ายาสารเคมี และอุปกรณอื่นที่มีลักษณะ

เดียวกัน  
2.7 ปลายทางของทอจายนํ้า และทอระบายนํ้า   
หากในแผนผังหรือแบบแปลน ปรากฏวามีทอจายนํ้า หรือทอระบายนํ้า แสดงไวสําหรับตอเติม

ขยายออกไปในอนาคตแลว จะตองตอทอเหลานี้ออกไปใหพนจากตัวอาคารไมนอยกวา 1.50 เมตร แลวใช
ปลั๊กอุดหรือฝาครอบเกลียวปดไว และหากจําเปนจะตองกลบดินในระยะนี้เสียกอน ก็อาจจะทําได โดยตอก
หลักปกปายแสดงตําแหนงปลายทอเหลานี้ไว   
     2.8 การปองกันการชํารุด บุบสลาย หรือเสียหาย ระหวางการติดตั้ง   ใหปฏิบัติตามแนวทาง
ดังตอไปนี้  

2.8.1  ปลายทอทุกปลาย ใหใชปลั๊กอุด  หรือฝาครอบเกลียวครอบไว  หากจะตองละจากงานตอ
ทอในสวนนั้นไปชั่วคราว   
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2.8.2  เครื่องสุขภัณฑและอุปกรณ ใหหุมหอหรือปองกันไว เพื่อมิใหเกิดการแตกหัก บุบสลายหรือ  
เสียหายขึ้น   

2.8.3  วาลวนํ้า ขอตอ  และอุปกรณประกอบอื่นๆ สําหรับการติดตั้งทอ ใหตรวจดูภายในและทํา
ความสะอาดภายในใหทั่วถึงกอนนํามาประกอบติดตั้ง   

2.8.4  เมื่อไดกระทําการติดตั้งเสร็จสมบูรณแลว จะตองตรวจดูความเรียบรอย และทําความ
สะอาดเครื่องสุขภัณฑและอุปกรณ  เหลานี้อยางทั่วถึง เพื่อสงมอบงานในสถานะที่ปราศจากตําหนิ 
ขอบกพรองและใชการไดเปนอยางดี   

2.9 การแขวนโยงทอและการยึดทอ   
 2.9.1 ทอที่เดินภายในอาคาร และไมไดฝง   จะตองแขวนโยงหรือยึดติดไวกับโครงสรางของอาคาร 

อยางมั่นคงแข็งแรง โยกคลอน แกวงไกวไมได    
 2.9.2 การแขวนโยงทอที่เดินตามแนวราบ ใหใชเหล็กรัดทอตามขนาดของทอรัดไว ที่แขวนรับหรือ

ยึดทอซึ่งทําขึ้นนั้นตองเปนชนิดที่ทําขึ้นเพื่อการนั้นโดยเฉพาะ เชน เพื่อการแขวน การรับ และการยึดทอ
เทานั้น หามมิใหนําวัสดุมาดัดแปลงตอกันเขาใชแทน ซึ่งเปนการแกปญหาเฉพาะหนาเปนอันขาด   

 2.9.3 ถาใชที่รองรับฝงไวกับคอนกรีต ตองผูกติดกับเหล็กเสริมคอนกรีตอยางมั่นคงหรืออาจใช 
Row Plug แทนก็ได แลวใหแขวนยึดติดกับโครงอาคารอยางแข็งแรง    

 2.9.4 หากมีทอหลายทอเดินตามแนวราบขนานกันเปนแพ จะใชสาแหรกแขวนรับไวทั้งชุด แทนใช 
เหล็กรัดทอแขวนแตละทอก็ได ที่แขวนทอและสาแหรกดังกลาวนั้น หากในแบบแปลนไมระบุไว จะตองมี
ชะเนาะ  (Turnbuckle)  ประกอบใหไดเสร็จเพื่อจัดทอใหไดระดับเดียวกันได ในกรณีที่ไมอาจใชชะเนาะ
เกลียวได ผูรับจางจะตองจัดหาอุปกรณอื่นที่ใชประโยชนไดเทากันมาใชแทน หามแขวนทอดวยโซ ลวด 
เชือก หรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะ ไมมั่นคงแข็งแรง   

2.9.5 การแขวนทอและยึดทอ ตองคํานึงถึงลักษณะการใชงาน สถานที่ตั้ง นํ้าหนักของทอ รวมทั้ง 
อุปกรณประกอบทอเปนหลักในการพิจารณาเลือกชนิดและขนาด Hanger Rod และ Support การยึดกับ
คอนกรีตเสริมเหล็กใหใช Expansion Bolt หามใชการยึดตะปู  

 2.9.6 ตองจัดหาและฝง Concrete Insert ไวในที่ที่จําเปน สําหรับการติดตั้งที่แขวนทอและ
รองรับทอ  

 2.9.7 ทอที่ติดตั้งในแนวดิ่งหรือแนวตั้ง   
1) ทอเหล็กหรือทอเหล็กอาบสังกะสี ที่มีขนาดตั้งแต 3 นิ้วขึ้นไป ซึ่งตอดวยเกลียวหรือเชื่อม 
เขาดวยกัน ทุกๆ ระยะ ครึ่งหนึ่งของความยาวของทอแตละทอนจะตองมีที่ยึด หรือแขวน หรือ

รองรับ อยางนอยหนึ่งแหง และ/หรือทุกๆ ชั้น                      
2)  ทอเหล็กหรือทอเหล็กอาบสังกะสี ที่มีขนาดตั้งแต 2-1/2 นิ้ว ลงมา ทุกๆ ระยะไมเกิน 1.2 ม.  

จะตองมีที่ยึดหรือแขวนหรือรองรับ อยางนอยหนึ่งแหง และ/หรือทุกๆ ชั้น                      
3) ทอ พีวีซี และทอ พีบี ทุกๆ รอยตอและ/หรือ ระยะ 1 เมตร และทุกๆ รอยตอจะตองมีที่ยึด 

หรือรองรับอยางนอยหนึ่งแหง และ/หรือทุกๆ ชั้น                      
4) ทอเหล็กหลอ จะตองมีที่ยึดหรือแขวนหรือรองรับทอทุกๆ ชั้นของอาคาร หรือไมนอยกวา 

ทุกชวงของความยาว ทอแตละทอ และตรงฐานลาง  
5) ทอทุกชนิดในแนวดิ่ง ตองมีฐานรองทอ (Base of Stack) หรือบลอค (Block) รองทอของ 

ทอทุกทอดวย  
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7) ผูรับจาง ตองจัดสง Shop Drawing แสดงตําแหนงและแนวการแขวนทอ รวมทั้งของ  
ตัวอยาง และเครื่องยึดเหนี่ยว และอุปกรณแขวนทอใหวิศวกรผูออกแบบอนุมัติกอนทําการติดตั้ง  

8) ที่แขวนและยึดทอ ทําดวยเหล็กเหนียวตามแบบ โดยชุบสีกันสนิม การทาสี เครื่องแขวน 
โยงและยึดทอ ทุกชิ้นตองทาสีกันสนิม Epoxy 2 ชั้น และทาสีเทาทับ 1 ชั้น โดยกอนทาสีตองขัดสนิมให
หมดเสียกอน และตองทําใหเสร็จกอนทําการติดตั้ง  

2.9.8 ทอที่วางไวในแนวราบหรือแนวระดับ   
1) ทอเหล็กหรือทอเหล็กอาบสังกะสี ซึ่งตอดวยเกลียวหรือเชื่อมเขาดวยกันทุกๆ ระยะไมเกิน  
2 เมตร จะตองมีที่ยึดหรือแขวน หรือรองรับอยางนอยหนึ่งแหง ยกเวน ในกรณีที่ไดระบุ

รายละเอียดไวในแบบแปลน  
2) ทอพีวีซี หรือ ทอพีบี ทุกๆ ระยะไมเกิน 1 เมตร จะตองมีที่ยึด หรือแขวน หรือรองรับอยาง 

นอยหนึ่งแหง  
3) ทอ HDPE ตองมีที่ยึดแขวน หรือรองรับ ทุกระยะ 20 เทา ของเสนผาศูนยกลางทอ แตตอง 

ไมเกิน 2.00 เมตร  
4) ทอเหล็กหลอ ที่ตอกันดวยปากแตร หรือปลอกเหล็กอัดดวยแหวนยาง จะตองมีที่ ยึดหรือ 

แขวนหรือรองรับทุกๆ ระยะขอตอ และทุก ๆ ระยะครึ่งทอนของทอ  
2.9.9 การเดินทอบนดินหรือใตดิน  
1) ทอทุกชนิดที่อยูบนดินหรือใตดิน จะตองวางอยูบนพื้นที่อัดแนนตลอดแนวความยาวของ 

ทอ ถาดินเดิมไมดีตองขุดออกใหหมดแลวนําวัสดุอื่น ซึ่งไดรับการอนุมัติมาแทน และเมื่อกลบดินแลว 
จะตองอัดดินเปนชั้นๆ  

2) ทอโลหะที่วางอยูบนดินหรือใตดิน จะตองทาดวยฟลิ้นโคท 1 ชั้น แลวทําดวยผาดิบจากนั้น 
ทาดวยฟลิ้นโคทอีก 1 ชั้น ทั้งนี้ใหรวมที่รองรับดวยและไมทําใหความเรียบรอยของอาคารตองเสียไป รวมทั้ง
จะตองแจงใหวิศวกรโครงการฯ ทราบกอนที่จะดําเนินการตัด เจาะ  

2.9.10 หากมีสิ่งกอสรางใดๆ  กีดขวางแนวของทอแลว ผูรับจางจะตองแจงรายละเอียดใหแกผู
ควบคุมงานทราบ  พรอมกับเสนอวิธีการที่จะตัด เจาะ สิ่งกีดขวางนั้น  กับวิธีการซอมกลับคืนดวย และ
จะตองไดรับอนุมัติจากผูควบคุมงานเสียกอนจึงจะปฏิบัติงานได    

2.9.11 การตัด เจาะ และซอมสิ่งกีดขวางนี้ ผูรับจางจะตองใชชางที่มีความชํานาญในการนั้นๆ  
โดยเฉพาะและจะตองกระทําดวยความระมัดระวัง  

2.9.12 ทั้งหมดที่กลาวมา ผูรับจางตองเสนอพรอมกันทั้งหมด รวมทั้งวัสดุ-อุปกรณที่ตองใช  
เพื่อขออนุมัติกอน  

2.9.13 ผูรับจาง จะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายเพื่อการนี้ทั้งหมด   
2.10  Sleeves, Cutting and Patching   
ทอที่เดินผานฐานราก พื้น ผนัง ฝากั้น และเพดานนอกอาคาร จะตองรองดวยปลอกตามขนาด 

ทีพ่อเหมาะกับทอที่สอดเขามาเสียกอน ผูรับจางจะตองตรวจสอบรายละเอียดของแบบแปลนและรายการ
ประกอบแบบแปลน และติดตั้งปลอกรองทอไวตามจุดที่จําเปนถึงแมจะไมไดแสดงไวในรายละเอียดของ
แบบแปลนและรายการประกอบแบบแปลนก็ตาม  ซึ่งตองติดตั้งโดยอาศัยหลักเกณฑดังนี้.-   

2.10.1 ตําแหนง  
 ตรงตําแหนงที่ทอ ปลอง ฯลฯ ทุกจุดที่จะตองเดินผานเพดาน พื้น หรือกําแพง หรือคอนกรีต  

ใหเปนหนาที่ของผูรับจางที่จะตองจัดหาติดตั้ง Sleeves หรือ Blockings ตางๆ ที่จําเปน  
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2.10.2 ทุกครั้งที่ผูรับจางทําการเจาะ ตัด ปะ เพื่อติดตั้งใดๆ เกี่ยวกับงานของตน ตองขอความ
เห็นชอบจากผูควบคุมงานกอนเสมอ  

2.10.3 Sleeves ที่ผานกําแพงภายนอก ตองปองกันมิใหนํ้าซึมผานไดและทําดวยเหล็กดํา 
Schedule 40  

2.10.4 Sleeves ที่ผานกําแพงอิฐภายใน ใชทอเหล็กอาบสังกะสี Class B  
2.10.5 Sleeves ที่ผานกําแพงอิฐ หรือคอนกรีตที่ไมจําเปน ตองเปนแบบกันซึม ใหใชทอเหล็ก 

อาบสังกะสี Class B  
2.10.6 Sleeves ที่ผานกําแพงภายในที่จําเปนตองเปนแบบกันซึม ไมใหนํ้าซึมผานใหใชทอเหล็กดํา  

Schedule 40 ตองเชื่อมแผนเหล็กเปนปลอกกั้นนํ้า ภายนอกของทอ (รวมฉนวนหุม ถามี) ที่ลอดผาน
ภายในไมตํ่ากวา 1 นิ้ว และผูรับจางตองใชใยแอสเบสตอสอัดชองวาง ระหวางทอกับ Sleeves ใหแนน 
ทุกแหง    

2.10.7 Sleeves ตองมีเสนผาศูนยกลางภายใน ขนาดใหญกวาเสนผาศูนยกลางภายนอกของ 
ทอรวมฉนวนหุม (ถามี) ที่ลอดผานภายในไมนอยกวา 1 นิ้ว ยกเวน เมื่อทอนั้นตองเดินทะลุผานฐานราก 
หรือผนังที่รับนํ้าหนัก ในกรณีนี้ตองใหปลอกทอโตกวาทอที่จะลอดอยางนอย 1.5 นิ้ว และผูรับจางตองใช 
ใยแอสเบสตอสอัดชองวางระหวางทอกับ Sleeves ใหแนนทุกแหง  

2.11 การตอทอ การติดตั้ง  
ผูรับจาง ตองติดตั้งระบบทอนํ้าตางๆ ใหครบถวน และตอเขากับสุขภัณฑทุกชนิด ที่ใชงานโดย

อาศัยหลักเกณฑตอไปนี้  
2.11.1 การตอทอนํ้า  
1) ทอนํ้าและขอตอ ใหใชวัสดุทอและขอตอตามที่ไดกําหนดไวในหมวดวัสดุทอขอตอ และม ี

รายละเอียดการตอทอดังนี้  
 1.1) การตอทอแบบเกลียว (Threaded Joints)  
- เกลียวทอโดยทั่วไปทําเกลียว Taper Thread ตามมาตรฐาน BS 21 หรือ ISO  

R7 ซึ่งไดระบุไวเปนมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรมที่ มอก.281  
- การเลือกอุปกรณตางๆ ที่มี Threaded Ends เชน วาลว และขอตอตางๆ เปน 

ตน ถาระบุการสั่งทําประเภทเกลียวได ใหเลือกสั่งเกลียวตามมาตรฐาน BS 21 TR (ISO R7) หรือ BS 21 
(ISO R228) ในการตอทอกับอุปกรณที่มีเกลียวแบบ NPT (ตามมาตรฐาน ANSI B2.1) อาจใช Thread 
Conversion Fitting รวมใน 

การประกอบทอได  
- เกลียวทอจะตองตัดฟนใหคมเรียวไปทางปลายทอ สําหรับปลายทอที่ตัดเกลียวเสร็จแลว  

ตองควานปาก ปาดเอาเศษที่อยูโดยรอบทิ้งออกใหหมด  
- ใหใช Teflon Tape หุมเฉพาะเกลียวตัวผู เมื่อขันเกลียวแนนแลว เกลียวตองเหลือใหเห็นได 

ไมเกิน 2 เกลียวเต็ม  
 1.2) การตอทอแบบเชื่อม (Welded Joints)  
 - กอนการเชื่อม ตองทําความสะอาดสวนปลายที่จะนํามาเชื่อม ตั้งปลายทอที่ 

จะนํามาเชื่อมใหไดแนวที่นํามาเชื่อม ใหลบปลายเปนมุม (Bevel) ประมาณ 20-40 องศา โดยการกลึงหรือ
ใชหัวเชือ่มตัด แตตองใชฆอนเคาะออกไซด และสะเก็ดโลหะออก พรอมทั้งตะไบใหเรียบรอยกอนการเชื่อม  
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 - การเชื่อมทอ โดยทั่วไปเปนแบบ Butt-Welding ใชวิธีการเชื่อมดวยไฟฟา (Arc Welding) แผล
เชื่อมตองเปนไปอยางสมํ่าเสมอตลอดแนวเชื่อม ใหโลหะที่นํามาเชื่อมละลายเขากนัไดอยางทั่วถึง  

 1.3) การตอแบบหนาแปลน (Flanged Joints)  
- เลือกมาตรฐานขนาดหนาแปลน และการเจาะรู ใหเหมาะสมกับมาตรฐานทอ (Outside 

Diameter) ที่เลือกใชงานและหนาแปลนที่ติดประกอบมากับอุปกรณตางๆ หนาแปลนที่ใชประกอบกับทอ
โดยทั่วไปตองเปนแบบเชื่อม  

- การยึดจับหนาแปลน ตองจัดใหหนาสัมผัส (Facing Flange) ไดแนวขนานกัน  
การเชื่อมหนาแปลนกับตัวทอ ใหเชื่อมที่ขอบทั้งดานนอกและดานใน ยกเวน หนาแปลนชนิด Neck 

Flange ที่เชื่อมเฉพาะแนวดานนอกทอ  
- สลักเกลียว (Bolt) และนอต (Nut) ที่ใชกับหนาแปลนโดยทั่วไปเปน Carbon  
Steel ยกเวน ที่ใชกับระบบทอชุบสังกะสีจะตองใช Galvanized or Cadmium Plated Bolt 

and Nut และที่ใชกับระบบ 
ทอฝงดินทําดวย Stainless Steel สลักเกลียว ตองมีความยาวพอเหมาะกับการยึดหนาแปลน  

เมื่อขันเกลียวตอแลวปลายโผลจากนอตไมนอยกวา 1/4 เทา ของเสนผาศูนยกลางของสลักเกลียว  
2.11.2  ทอรั่วหรือชํารุดบุบสลาย หากผลของการทดสอบหรือตรวจสอบ ปรากฏวามีทอรั่ว หรือ

ชํารุด บุบสลายไมวาจะเปนดวยความบกพรองในคุณภาพของวัสดุหรือฝมือการติดตั้งก็ดี ผูรับจางจะตอง
แกไขหรือเปลี่ยนใหมใหทันที และผูวาจางจะทําการตรวจสอบใหมอีกครั้งหนึ่งจนปรากฏผลวาระบบทอท่ี
ติดตั้งนั้นเรียบรอยใชงานไดถูกตองกับความประสงคทุกประการ การซอมทอรั่วซึมนั้น ใหซอมโดยวิธีถอด
ออกตอใหมหรือเปลี่ยนของใหมใหเทานั้น   หาม ใชคอนยํ้าที่รูรั่วซึม  หรือที่ขอตอเปนอันขาด   

2.11.3  การทําความสะอาด  
 หลังจากงานติดตั้งระบบทอไดเสร็จสิ้นลงเปนการเรียบรอยทุกประการแลว ผูรับจางจะตองทํา 

ความสะอาดระบบทอทั้งหมด  รวมทั้งเครื่องสุขภัณฑ  บริภัณฑ และอุปกรณทุกชิ้น ที่ติดตั้งในระบบนั้น 
อยางทั่วถึงทั้งภายในและภายนอก โดยเช็ด ถู ขัด ลาง นํ้ามันจารบี เศษโลหะ และสิ่งสกปรกตางๆ  ออกให
หมด หากการติดตั้งหรือทําความสะอาดระบบทอนี้ ไดทําความชํารุดเสียหายเกิดขึ้นแกสวนหนึ่งสวนใดของ
อาคาร หรืองานตกแตงอาคารแลว ผูรับจางจะตองซอมแซมสวนนั้นๆ ใหดีดังเดิมดวยคาใชจายของผูรับจาง
เองทั้งสิน้  

2.11.4 การทําความสะอาดและฆาเชื้อระบบทอประปา (Sterilization) กอนสงมอบงาน    
 เมื่อทดสอบระบบประปาและพบวา ไมมีการรั่วซึมใดๆแลว ตองทําความสะอาดทั้งระบบ หรือ 

แตละสวนของระบบเสียกอนที่จะใชระบบประปานั้น  โดยใชสารเคมีที่ใชสําหรับฆาเชื้อโรคในนํ้าประปา 
ดังนี้ ผูรับจาง จะตองทําใหการติดตั้งระบบทอนํ้าประปาบริสุทธิ์ ปราศจากเชื้อจุลินทรีย โดยใชนํ้ายาที่มี
สวนผสมของคลอรีนไมตํ่ากวา 50 สวนในลานสวน (50 PPM.) ซึ่งคลอรีนที่ใช อาจเปนโซเดียมไฮโปครอไรท  
หรือ  แคลเซี่ยมไฮโปคลอไรท  โดยใหบรรจุนํ้ายาดังกลาว เขาไปในระบบทอทิ้งไวเปนเวลาไมตํ่ากวา 8 
ชั่วโมง และในระหวางระยะเวลานี้ใหเปด-ปด   วาลวทั้งหมดที่มีอยูในระบบเปนครั้งคราว  ใหนํ้ายาไหลผาน
ลงทอระบายไปหลายๆ  ครั้ง  เมื่อครบกําหนดแลวใหเปดวาลวทุกวาลว   รวมทั้งวาลวระบายนํ้าทิง้ดวย 
แลวใชนํ้าสะอาดไลนํ้ายาใหออกจากระบบ จนปรากฏวานํ้ายาที่ออกมามีคลอรีนเหลืออยูไมถึง  0.2  PPM. 
จึงหยุดได และถือวางานทําลายเชื้อในระบบไดเสร็จสิ้นแลว 
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3. ระบบประปา   
     3.1 ขอบเขตของงาน   

ขอบเขตของงานระบบนํ้าประปา เริ่มตั้งแตการตอนํ้าจากทอเมนที่จายใหแกโครงการฯ ผาน 
Meter มายังพื้นที่ของโครงการ และจายนํ้าไปยังจุดใชนํ้าตางๆ ที่ไดแสดงไวในแบบแปลน    
     3.2 มาตรฐานทอและการตอทอ  

ในการปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคโดยสมบูรณ ไดนําขอกําหนดกฎเกณฑ และมาตรฐาน 
ดัง ตอไปนี้มาเปนบรรทัดฐาน  เพื่อบังคับควบคุมคุณภาพของบรรดาวัสดุที่ผูรับจางตองนํามาใชในงานนี้คือ   

3.2.1  ทอนํ้าประปา (Cold Water Pipe) - CW  
1) ทอนํ้าประปานอกอาคาร ที่ตอจากทอเมนประปานอกโครงการฯ มาใชในโครงการฯ หรือ 
มายังถังเก็บนํ้าใตดินภายในโครงการ ฯ โดยการฝงดิน ใหใช ทอ PB (Polybutylene Pipe)  

ชั้นคุณภาพ SDR 11 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเลขที่ มอก. 910-2532 การตอทอ สําหรับขนาด
ตั้งแต 15-50 มม. ใชการตอทอแบบ Grab Lock และทอขนาดตั้งแต 65 – 200 มม. การตอทอเปนแบบ
ระบบเชื่อมสอด (Socket Fusion) หรือตามคําแนะนําของผูผลิต และใหใชทอและขอตอจากผูผลิตราย
เดียวกัน ทั้งนี้ชางที่ทําการติดตั้งทอจะตองผานการฝกอบรมจากบริษัทผูผลิต และมีหนังสือรับรองผานการ
ฝกอบรมจากบริษัทผูผลิต  
 
4. ระบบระบายนํ้าเสีย นํ้าทิ้ง และนํ้าฝน   
     4.1 ขอบเขตของงาน   

4.1.1 งานระบบระบายนํ้าเสียประกอบดวย นํ้าเสียจาก Process จะระบายโดยรางระบายนํ้า  
(Gutter) สูระบบบําบัดนํ้าเสีย ของนํ้าเสียจาก Process โดยเฉพาะ และนํ้าเสียจากขบวนการ

อุปโภค และบริโภค การลางพื้นและการลางถังในหองนํ้าจะถูกระบาย ลงถังบําบัดนํ้าเสียสําเร็จรูป จากนั้น
ระบายนํ้าที่ผานการบําบัด จนไดคุณภาพนํ้าทิ้งแลว ลงสูระบบรวบรวมนํ้าเสียของสถาบัน ฯ  

4.1.2 งานระบบระบายนํ้าฝนประกอบดวย การระบายนํ้าจากหลังคา  และบริเวณกันสาดตางๆ  
ลงสูทอ และระบายเขาสูบอพักที่ใกลที่สุด จากนั้น ระบายสูระบบรวบรวมนํ้าฝนของสถาบัน ฯ  
     4.2 ระบบระบายนํ้าเสีย และนํ้าฝนในอาคาร  

4.2.1 ขอบเขตของงาน  
 ประกอบดวยวัสดุใชงาน การวางทอ การเดินทอ การตอทอ ตลอดจนการทําความสะอาดและ 

ทดสอบ เฉพาะระบบทอภายในอาคารกอนตอเขากับบอพัก (นํ้าฝน) หรือกอนเขาถังบําบัดนํ้าเสีย  
4.2.2 ขอกําหนดการติดตั้ง  
1) ทอระบายในแนวระดับ จะตองวางโดยมีความลาดเอียงไมนอยกวา 1 : 50 สําหรับทอที่มี 
ขนาดไมเกิน 3"  และมีความลาดเอียงไมนอยกวา 1:100 สําหรับทอที่มีขนาดใหญกวา  3" ใน  

กรณีที่ไมอาจจะปฏิบัติดังกลาวไดใหทํา Shop  Drawing สงตรวจเพื่ออนุมัติ กอนการกอสรางแต จะตอง 
มีความลาดเอียงไมนอยกวา 1 : 100 ในทุกกรณี  

2) ทอหรือรางระบายนํ้าฝน   ขนาดและความลาดเอียงของทอ หรือรางระบายนํ้าใหดูใน  
แบบแปลน  

3) การตอทอ ทอทุกชนิดที่ตอเขาดวยกัน รอยตอจะตองมีความหนาแนนแข็งแรงพอที่จะรับ 
นํ้าหนักหรือแรงดันของนํ้าหรือแกสภายในทอไดโดยปลอดภัยและไมรั่วไหล ลักษณะการตอทอแบบตางๆ 
ใหเปนไปตามมาตรฐานดังนี้   
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3.1) การตอโดยใชปากแตรยาดวยปูนซีเมนตทอสอด จะตองสอดลึกเขาไปถึงกนปากแตรและ
จะตองอัดซีเมนตโดยรอบ และตลอดความยาวของทอที่เหลื่อมกัน แลวพอกดวยซีเมนตผสมทรายละเอียด
อัตรา 1 : 2 ผสมนํ้าพอประมาณปดความหนาของรอยตอ และทอสวม และปาดผิวหนาเปนมุม 45 องศา 
เสมอขอบนอกของทอสวมโดยรอบ   

3.2) การตอแบบใชเกลียว เกลียวของทอ (เกลียวนอก) และเกลียวของขอตอ (เกลียวใน) จะตองได
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.  26-2516 (ก/ล 20) หรือมาตรฐาน ASTM, BS หรือ JIS 
แลวแตกรณี ตองหมุนเกลียวเขาไปในขอตออยางนอย 5 เกลียว หากประสงคจะใชวัสดุเชื่อมหรือนํ้ายา
ประสาน ใหทาวัสดุตัวเชื่อมหรือนํ้ายาประสานไดเฉพาะเกลียวนอกเทานั้น   

3.3) การตอแบบอัดแนน โดยใชแหวนยาง หรือแหวนวตัถุอื่นที่คุณภาพคลายคลึงกัน ทอสวม หรือ
ทอปลอก จะตองมีเสนผาศูนยกลางภายใน เล็กกวาเสนผาศูนยกลางของขอบนอกของแหวน ซึ่งสวมแนนอยู
บนทอสอดไมตํ่ากวา 1.3 มิลลิเมตร (1/16 นิ้ว) และจะตองสวมใหทอเหลื่อมกันแตละขาง ไมนอยกวาหนึ่ง
เทาของเสนผาศูนยกลางของทอสอด   

3.4)  การตอทอ พี.วี.ซี. ทอซีเมนตใยหิน ใหดําเนินการตามมาตรฐานของผูผลิต   
3.5)  การตอทออากาศ  จะตองมีความลาดเอียง 1 : 100 โดยลาดขึ้นจากเครื่องสุขภัณฑ ไปยังทอ

เมนระบายอากาศ หามตอทอลดระดับที่ทําใหนํ้าขังโดยเด็ดขาด 4.3.4 ทอสวม  ทอปสสาวะ ทอระบายนํ้า
ทิ้ง และทอระบายนํ้าฝน ที่จะตองเปลี่ยนทิศทาง หรือการตอบรรจบทอแนวนอนกับทอแนวตั้ง ใหตอดวย
ขอตอตัว "วาย"  หรือ "ที-วาย" หรือ ขอโคง รัศมีกวาง หามใชของอฉาก หรือสามทางฉากโดยเด็ดขาด  

4) รอยตอที่หลังคาหรือที่โดยรอบทอระบายอากาศ จะตองทําใหไมมีการรั่วซึมได โดยใชแผน 
ตะกั่ว แผนทองแดง แผนเหล็กอาบสังกะสี หรือสิ่งอื่นๆ ที่ผูวาจางอนุญาตกันไวและสําหรับรอยตอ 

ตรงกําแพงภายนอกก็ตองปฏิบัติ เชนเดียวกัน   
5) ฝาชองสําหรับทําความสะอาดทอที่พื้น ทําดวยทองเหลือง หรือโลหะไรสนิม ในกรณีที่อยู 
ใตฝามีที่ปด-เปดในกรณีที่ระยะหาง ระหวางชองทําความสะอาดทอ กับฝาผนังนอยกวา 50 ซม. 

หรือตามความ เหมาะสม ใหโผลปลายชองทําความสะอาดที่กําแพงไดโดยมีที่ ปด-เปดเชนเดียวกัน อนึ่ง 
กําหนดใหชองทําความสะอาดทออยางนอยที่สุดตองติดตัง้ที่   

5.1) สวนทายของทอ เมื่อทอมีการเปลี่ยนทิศทางเปนมุมใหญกวา 45 องศา   
5.2) ทุกระยะไมเกิน 15 เมตร สําหรับทอขนาด 4 นิ้ว ลงมา   
5.3)  ทุกระยะไมเกิน 30 เมตร สําหรับทอที่มีขนาดใหญกวา 4 นิ้ว   
5.4)  ที่โคนของทอระบายในแนวดิ่ง   
6)  ขนาดของชองทําความสะอาดทอ   
6.1)  ทอขนาดไมเกิน 4 นิ้ว ใหใชขนาดเดียวกับทอ หรือใหญกวา   
6.2)  ทอขนาดใหญกวา 4 นิ้ว ใหใชขนาดไมเล็กกวา 4 นิ้ว   
6.3) ตะแกรงระบายนํ้าพื้น (Floor Drain) จะตองเปนเหล็กหลอทั้งตัวโดยที่สวนบนเปน 
เหล็กหลอขัดมัน หรือชุบโครเมี่ยม มทีี่ดักลิ้นแบบ P-Trap เมื่อใชติดตั้งกับพื้นกันนํ้าซึม จะตองมี 

Flashing Ring   
6.4)  ตะแกรงระบายนํ้าฝน (Roof Drain) จะตองเปนเหล็กหลอพรอม Locking Beehive ชนิด

ถอดออกไดเปนแบบโคม   
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7)  เครื่องสุขภัณฑ   
7.1)  ขอบเขตของงาน รวมถึงการจัดหาแรงงาน เครื่องมือ อุปกรณและเครื่องใชตางๆ ที่ 
จําเปนในการติดตั้งเครื่องสุขภัณฑที่แสดงไวในแบบแปลน และตามที่ระบุไวในที่นี้โดยทั่วไปรวมถึง

สุขภัณฑ เครื่องตกแตง แทรป ที่รองรับแทรบที่แขวนหรือรองรับเครื่องสุขภัณฑ   
7.2)  วัสดุ สุขภัณฑ ทอ และอุปกรณอื่นที่เดินลายโชวใหเห็น ใหเปนไปตามชนิดและ 

รายการที่ระบุไวในแบบแปลนสถาปตยกรรม เวนแตจะระบุไวเปนอยางอื่น   
7.3) ในระหวางที่ดําเนินการติดตั้งยังไมแลวเสร็จ เครื่องสุขภัณฑที่ติดตั้งแลว จะตองมี 

แครไมคลุมไว และใชจารบีเคลือบสวนที่เปนทองเหลืองชุบโครเมี่ยม   
7.4)  เมื่องานเสร็จเรียบรอยแลว และกอนสงมอบงานใหแกเจาของงานผูรับจาง จะตอง 

ทําความสะอาดเครื่องสุขภัณฑทุกชิ้นที่เกี่ยวของ แกะปายตางๆ และเช็ดถูสวนที่เปนโครเมียมดวยผาสะอาด
จนเปน เงางาม   

7.5)  กอกนํ้าตางๆ Stopcocks และ Valves จะตองไดรับการตรวจตรา และปรับตาม            
ความจําเปน เพื่อใหทํางานเหมาะสมกับสุขภัณฑตางๆ และโดยไมเสียนํ้ามากเกินไปโดยใชเหตุ   

7.6)  ที่รองรับเครื่องสุขภัณฑทุกชนิด จะตองมีที่รองรับที่เหมาะสมและไดรับความ 
เห็นชอบ ที่รองรับเหลานี้จะตองยึดติดกับกําแพงดวยโบลต   และมีน็อตตามรายการของสถาปนิก 

ทาวแขวน ที่แขวน แผนรองรับ แผนรองรับ และอื่นๆ จะตองทาสีชั้นแรกดวยสีกันสนิม (Rust 0-Lium)   
7.7)  การติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ   เครื่องสุขภัณฑทุกชนิดจะตองไดรับการติดตั้งพรอม 
ดวยสวน ประกอบ การตอทอตองกระทําใหเรียบรอยและประณีต และเปนไปในลักษณะเดียวกัน 

ใหทดลองติดตั้งเครื่องสุขภัณฑดูกอน เพื่อใหไดระยะที่แมนยํา ตามขอแนะนําของบริษัท ผูผลิต การเจาะ
กําแพงเพื่อฝงทอตางๆ จะตองกระทําใหไดศูนยกลางที่ถูกตอง หามใชขอตอออนตอทอในกรณีที่ติดตั้งระยะ
ทอผิดพลาดโดยเดด็ขาด   

4.2.3 มาตรฐานทอ การตอทอ  
1) ทอระบายนํ้าโสโครก และทอระบายนํ้าเสีย (Soil and Waste Pipe)-S, W  
    1.1) ทอในอาคารและทอในรม ใหใชทอ Poly Vinyl Chloride (PVC) Class 8.5 ตาม 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ มอก. 17-2532 หรือใชทอ PP-BROWN (POLYPROPYLENE PIPE) 
CLASS A (3 Bar) ผลิตตามมาตรฐาน BS 4991 ขอตอ (Fitting) สําหรับทอ PP-BROWN ใชในการตอทอ
แบบ Bell – Fit Type (ปากระฆัง) ผลิตภัณฑตามมาตรฐาน BS 5254 และ BS 2494             

    1.2)กรณีทอฝงดินและนอกอาคารหรือตากแดดใหใชทอ HDPE (Hide Denity Polyethylene) 
PN 10 ตามมาตรฐาน มอก. 982-2548 , DIN 8074, 8075 และมาตรฐานสากล ISO 161, 2506, 3607  

2)  ทอระบายอากาศ (Vent Pipe) - V  
    2.1) ทอในอาคารและทอในรม ใหใชทอ Poly Vinyl Chloride (PVC) Class 8.5 ตาม 

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ มอก. 17-2532 หรือใชทอ PP-BROWN (POLYPROPYLENE PIPE) 
CLASS A (3 Bar)  ผลิตตามมาตรฐาน BS 4991 ขอตอ (Fitting) สําหรับทอ PP-BROWN ใชในการตอทอ
แบบ Bell – Fit  Type (ปากระฆัง) ผลิตภัณฑตามมาตรฐาน  BS 5254 และ BS 2494            

    2.2) กรณีทอฝงดินและนอกอาคารหรือตากแดดใช Poly Vinyl Chloride (PVC) Class 13.5 
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ มอก. 17-2532 
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8) การตอทอ  
    8.1) การตอทอ พี.วี.ซี ใหดําเนินการตามมาตรฐานของผูผลิตและสําหรับทอระบายนํ้า 

ใหใชขอตอสามทาง Y 45 องศา เทานั้น  
     8.2) การตอทอเหล็ก ตอโดยใชอุปกรณปลอกรัด ตัวปลอกรัดและอุปกรณทําดวย 

เหล็กกลาไรสนิมเกรด 304 ปลอกยางทําดวยยางสังเคราะหชนิดพิเศษ Neopene  
 

     4.3 ระบบระบายนํ้าเสีย และนํ้าฝนนอกอาคาร  
4.3.1 ขอบเขตงาน  
 งานทอระบายนํ้าและบอพัก ประกอบดวย วัสดุใชงาน  การขุดดิน การวางทอ ตอทอบอพัก  

ตลอดจนการทําความสะอาดทอและบอพัก ทอระบายนํ้า หมายถึงทอระบายนํ้าคอนกรีตบริเวรอาคารและ
ทอระบายนํ้าคอนกรีต ลอดผานถนน บอพัก หมายถึง บอพัก คสล. ของทอระบายนํ้าบริเวณอาคาร   

4.3.2 ขอกําหนดทั่วไป  
1)  ในกรณีที่ตองฝงทอระบายนํ้าคูเคียงไปกับทอประปา จะตองฝงโดยใหทอประปาอยูสูง 
กวาหลังทอระบายนํ้าไมนอย 60 ซม. และทอระบายนํ้าจะตองไมรั่วซึม เมื่อทดสอบที่ความดัน

เทากับความดันนํ้าสูง 3 เมตร 2) ทอที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางไมเกิน 3 นิ้ว จะตองวางโดยมีความลาดเอียง
ไมนอยกวา 1:50  

2) ทอที่มีขนาดเสนผาศูนยกลางมากกวา 3 นิ้ว จะตองวางโดยมีความลาดเอียงไมนอยกวา  
1:100  

3) ในกรณีที่ไมอาจปฏิบัติตามขอ (2) หรือ (3) ได จะตองวางทอใหมีความลาดเอียงพอที่จะ 
ใหนํ้าไหลไดดวยความเร็วไมนอยกวา 0.60 เมตรตอวินาที  

4) ถาไมระบุไวเปนอยางอื่น หรือมีการเปลี่ยนแปลงแบบแปลนหนางาน ในกรณีที่ปรากฏวา 
ระดับนํ้าของแหลงรับนํ้า ที่ระบายออกมีโอกาสที่จะมีระดับสูงขึ้นจนเกิดการยอนกลับเขาสูอาคารได หรือมี
อุปสรรคอื่นภายนอกอาคารที่ทําใหนํ้าไมสามารถระบายออกไดอยางเพียงพอ จะตองมีอุปกรณปองกันการ
ไหลยอนกลับและใชอุปกรณอื่นชวย เชน บอสูบและเครื่องสูบนํ้า (Sump Pump) ชวยระบายนํ้าออกจาก
อาคาร  

5) หาม มิใหตอทอระบายไอนํ้า หรือทอระบายนํ้าที่มีอุณหภูมิสูงกวา 60 องศาเซลเซียส ลงสู 
ทอระบายนํ้าเสียของโครงการฯ หรือของสาธารณะ  

6) การเดินทอฝงดิน ตองฝงทอตามมาตรฐาน หรือตามแบบแปลนที่กําหนดใหหรือมีระยะฝง 
ตํ่ากวาฝงดินมากกวา 0.30 ม.  

7) Slope ของทอ RCP ไมนอยกวา 1:500 หรือตามสภาพพื้นที่  
8) ตองมีตะแกรงดักขยะ และบอตรวจสภาพนํ้ากอนปลอยออกสูระบายนํ้าโครงการฯ หรือ 

ระบายนํ้าของสาธารณะทุกจุด  
4.3.3 ทอและการตอทอ  
1) ทอระบายนํ้าทิ้ง  
 หมายถึง ทอที่ใชระบายนํ้าทิ้งจากถังบําบัดนํ้าเสีย นําไปทิ้งที่ทอรวบรวมนํ้าเสียสวนกลาง 

ของโครงการ ฯ หรือระบายนํ้าสาธารณะ  
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  1.1) ระบบระบายนํ้าทิ้ง ใหใชทอ HDPE (Hight Density Polyethylene) Class PN -  
10 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ที่ มอก. 982-2548 และบอพักตามที่กําหนดในแบบ

แปลน  
1.2) ระบบระบายนํ้าฝน (R) หรือระบบระบายนํ้าฝนนอกอาคาร   
    1.2.1) ใหใชทอคอนกรีตเสริมเหล็ก (Rein Force Concrete Pipe - RCP) ชนิด 

ปากลิ้นรางชั้น 3 ตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ มอก. 128-2518 และบอพักนํ้า (Manhole - 
MH) ตามที่กําหนดไวในแบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน  

    1.2.2) การตอทอ  
 การตอทอคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยใชปากแตรยาดวยซีเมนต ทอสอด 

จะตองสอดลึกเขาไปถึงกนปากแตร และพอกดวยซีเมนตโดยรอบ และตลอดความยาวของทอที่เหลื่อมกัน 
แลวพอกดวยซีเมนตผสมทรายละเอียด อัตราสวน 1:2 ผสมนํ้าพอประมาณ ปดทับตามความยาวของ
รอยตอของทอสวม และปาดผิวหนักเปน 45° เสมอขอบนอกของทอสวมโดยรอบ  

4.3.4  วัสดุ    
1)  ทอคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่มีมาตรฐานตามที่กําหนดไวในแบบแปลน (ยกเวนทอขนาด  

0.30 ม.) แบบปากลิ้นราง ซึ่งผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐานการผลิต ทอทุกชนิดตองผลิตโดยเครื่องจักร ซึ่ง
ทั้งนี้ผู รับจางจะตองแจงชื่อผูผลิตใหผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัติ ทอคอนกรีตจะตองมีเสนผาศูนยกลาง
ภายในตามที่กําหนดไว มีความยาวทอนละ 1.00   เมตร ความหนาและปริมาณเหล็กเสริมในทอใหเปนไป
ตามมาตรฐานของ มอก. ในกรณีที่ผูควบคุมงานไมแนใจวา ทอที่นํามาใชนั้นมีคุณสมบัติตามเกณฑกําหนด
หรือไม ผูควบคุมงานไมแนใจวา ทอที่นํามาใชนั้นมีคุณสมบัติตามเกณฑกําหนดหรือไม ผูควบคุมงานมีสิทธิที่
จะเลือกทอทอนใดก็ไดในสนามโดยวิธีสุมตัวอยาง 1 ทอน ในจํานวน 100 ทอน เพื่อนําไปทําการทดสอบ
โดยผูรับจางจะตองเปนผูออกคาใชจายเองทั้งสิ้น   

2) บอพัก คสล. หลอกับที่หรือหลอสําเร็จตามแบบกอสราง   
4.3.5 การทดสอบทอ  
 จะทําไดโดยใชปลั๊กอุดทางออกของทอที่จะทดสอบ  แลวเติมนํ้าใหเขาเติมทอจนกระทั้งระดับ 

นํ้าขึ้นถึงจุดสูงสุดของทอและทิ้งไวนาน 30 นาที แลวตรวจระดับนํ้าถาระดับนํ้าตกลงไมเกิน 10 ซม. ถือวา
ใชไดในกรณีการทดสอบทอเปนสวนๆ แยกจากกันก็ใหปฏิบัติเชนเดียวกับที่กลาวมาแลว แตตองตอทอจาก
สวนที่ทําการทดสอบขึ้น ในแนวดิ่งจากที่ทําการทดสอบ 3 เมตร และเติมนํ้าจนถึงระดับสูงสุดของทอ 
เพื่อใหเกิดแรงกดของนํ้า หรืออาจใช 

4.3.6   การขุดดิน/วางทอ/บอพัก   
 ใหผูรับจางขุดดินตรงที่จะวางทอใหมีความลึก   และความกวางตามที่ระบุไวในรูปแบบ  หรือ 

ตามที่ผูควบคุมงานกําหนดให หามผูรับจางขุดรองดินเปนระยะยาวทิ้งไวเกิน 7 วัน โดยมิไดทําการกอสราง
แตอยางใด  หากกรณีขุดรองลึกเกิน 2 เมตร ผูรับจางตองทําการคํ้ายันรองดินใหมั่นคงเพื่อปองกันดินพัง 
ทั้งนี้ ใหผูรับจางเสนอแบบแสดงวิธีการคํ้ายันมาใหผูควบคุมงานตรวจสอบ และอนุมัติกอนผูรับจางจะลงมือ
ขุดรองดิน ก็ตอเมื่อผูควบคุมงานไดอนุมัติแลว และถาเกิดการเสียหาย  เชน คํ้ายันไมแข็งแรงพอผูรับจาง
จะตองรับผิดชอบเอง การเตรียมพื้นฐานรองรับทอใหใช ตามที่กําหนดในรูปแบบ เมื่อขุดถึงระดับตาม
รูปแบบแลว  และถาเกิดการเสียหาย เชน คํ้ายันไมแข็งแรงพอ  ผูรับจาง จะตองรับผิดชอบเอง การเตรียม
พื้นฐานรองรับทอใหใชตามที่กําหนดในรูปแบบ เมื่อขุดถึงระดับตามรูปแบบแลว  ใหทําการกระทุงบดอัดพื้น
ใหแนนแตถาพื้นเปนดินเลน  หรือโคลน จะตองขุดทิ้งแลวใสทรายรองรับพื้นทอใหไดระดับ ตามรูปแบบการ   
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สําหรับทอเสนผาศูนยกลาง 0.30 ถึง 1.20 ม. ตองยาแนวดานใน และปาดใหเรียบรอยดวย  
เมื่อแตงพื้นฐานและวางทอลงไปตามที่กําหนดไวในรูปแบบแลวใหถมทรายเปนชั้นๆ ฉีดนํ้าและกระทุง 
ใหแนน สูงกวาผิวทอดานบนไมนอยกวา 20 ซม. จากนั้นใหถมดิน หรือทราย แลวแตกรณีตามที่กําหนด 
ในรูปแบบเปนชั้นๆ ชั้นหนึ่งไมเกิน 20 ซม. แตละชั้นใหบดทับดวย MECHANICAL TAMPERS หรือ 
VIBRATOR COMPACTORS ใหทําการกอสรางบอพัก คสล. ตามที่กําหนดไวในรูปแบบ เหล็ก และคอนกรีต
ที่นํามาใชใหเปนไปตามขอกําหนด งานเท หลอคอนกรีตโครงสราง การ กอสรางทําเชนเดียวกับการกอสราง
ทอระบายนํ้า ในกรณีที่มีทอนํ้าทิ้งจากอาคารลงบอพักดานหลัง ผูรับจาง จะตองเจาะชองใหมีขนาด
พอเหมาะกับทอที่มาตอเชื่อม งานบอพัก คสล. นี้ ผูรับจางอาจหลอกับที่หรือหลอสําเร็จมาใชก็ได ผิวขอบ
บอพักทั้งภายในและภายนอกไมตองฉาบปูน   

4.3.7 การทําความสะอาดทอระบายนํ้าและบอพัก   
ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตอการอุดตันของทอระบายนํ้า  และบอพัก ถามีการอุดตันใหทําการ 

แกไข และทําความสะอาดภายในทอระบายนํ้าและบอพัก ใหการระบายนํ้าเปนไปโดยสดวกในขณะทําการ 
กอสรางจนกระทั้งตรวจรับงาน  

4.3.8 การซอมถนนและทางเทา  
 ในการวางทอไปตามถนนหรือทางเทา ถาจําเปนตองขุดเจาะถนน ทางเทา หรือถาปรากฎวาทํา 

ใหทรัพยสินของเอกชนหรือทางราชการเสียหาย ผูรับจางตองจัดหาซอมแซมใหมีสภาพดีดุจเดิม คาใชจาย
ตางๆ ผูรับจางเปนผูออกเองทั้งสิ้น 
 
6.ระบบบําบัดนํ้าเสีย (Wastewater Treatment System)  
     6.1 ขอบเขตของงาน   

ผูรับจาง จะตองจัดหาแรงงาน เครื่องจักร วัสดุ-อุปกรณ และอื่นๆ ที่จําเปนในการติดตั้งเครื่องจักร 
วัสดุ-อุปกรณและอื่นๆ รวมถึงตรวจสอบและทดสอบ ระบบบําบัดนํ้าเสียและวิเคราะหคุณภาพนํ้าเสีย  
ซึ่งเกิดจากการใชนํ้าของโครงการใหไดคุณภาพของนํ้าทิ้งตามมาตรฐาน หรือตามกฎหมายกําหนด กอน
ระบายนํ้าลงสูแหลงระบายนํ้าสาธารณะ ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
และจัดทําคูมือการบํารุงรักษาเครื่องจักร วัสดุ-อุปกรณ และการวิเคราะหคุณภาพนํ้าเสีย ตามที่ไดระบุไวใน
แบบแปลนและ/หรือรายการละเอียดประกอบแบบแปลน  

อนึ่ง ผูรับจางจะตองจัดทํารายละเอียดของระบบบําบัดนํ้าเสีย ดังกลาวเพื่อสงใหผูวาจางเก็บไวเปน
เอกสารอางอิง    
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