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มยผ. 3501-51 
มาตรฐานการตดิตั้งท่อประปา 

 
1.  ขอบข่าย 

 มาตรฐานการวางท่อประปาฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อกาํหนดแนวทางปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
ก. ขอ้กาํหนดของท่อและอุปกรณ์ท่อประปาภายนอกและภายในอาคาร 
ข. วิธีการติดตั้งท่ีเหมาะสมและถูกตอ้งสําหรับระบบท่อแต่ละประเภท เพื่อให้ท่อต่าง ๆ มีความมัน่คง
แข็งแรง ซ่ึงสามารถใชง้านไดต้ามวตัถุประสงค ์มีความปลอดภยัทั้งผูใ้ชแ้ละผูป้ฏิบติังานติดตั้งระบบ   
ท่อประปา และส่ิงก่อสร้างขา้งเคียง 

ค. การเลือกระบบท่อประปาและขนาดท่อประปา ให้มีทั้งคุณภาพนํ้ า ปริมาณนํ้ า แรงดนันํ้ าในท่อประปา
ขนาดท่อประปา พร้อมทั้งคุณสมบติัของถงัเกบ็นํ้ าประปาและอุปกรณ์ประกอบ 
มาตรฐานฉบบัน้ีครอบคลุมรายละเอียดของการติดตั้งท่อประปาและอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัท่อประปา
ภายนอกและภายในอาคาร ดงัน้ี 
1.1  การติดตั้งท่อประปา 
1.2  การทดสอบระบบท่อประปา 
1.3  การทาํความสะอาดระบบท่อประปา 
1.4  การเลือกระบบท่อประปา  ขนาดท่อประปา  และระบบนํ้าร้อนภายในอาคาร 
 

2. นิยาม 
“ท่อหรือท่อประปา” หมายถึง ท่อนํ้าดิบ ท่อส่งนํ้า และท่อจ่ายนํ้าท่ีใชใ้นงานประปา 
“ข้อต่อ (Joint)” หมายถึง ส่วนประกอบท่ีใชต่้อท่อ หรือช้ินส่วนท่ีใชต่้อท่อ ทั้งท่ีมีขนาดเดียวกนัและต่าง
ขนาดกนัเขา้ดว้ยกนั ใชเ้ม่ือตอ้งการเปล่ียนทิศทางในการวางท่อ ใชอุ้ดหรือครอบปลายท่อ เม่ือการเดินท่อ
ส้ินสุดลง เช่น ขอ้ต่อตรง ขอ้ต่องอ ขอ้ต่อลด ขอ้ต่อสามทาง และอ่ืน ๆ 
“อุปกรณ์ต่อท่อ (Fitting)” หมายถึง อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการต่อขอ้ต่อท่อหรือวาลว์เขา้กบัท่อ 
“วาล์วหรือประตูนํ้าและส่วนประกอบท่อ (Valves and Appurtenance)” หมายถึง อุปกรณ์ท่ีจาํเป็นสาํหรับ
ระบบท่อประปา วาลว์หรือประตูนํ้ าในระบบท่อประปา เป็นอุปกรณ์ท่ีใชเ้พื่อควบคุมปริมาณและทิศทางการ
ไหลของนํ้าประปา เช่น วาลว์เกท วาลว์กลบ วาลว์มุม เป็นตน้ สาํหรับส่วนประกอบท่อเป็นอุปกรณ์ในระบบ
ท่อประปาเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์น เช่น มาตรวดันํ้ า เป็นอุปกรณ์ท่ีใชว้ดัปริมาณของนํ้ าท่ีไหลผ่านก๊อกนํ้ า เป็น
อุปกรณ์ซ่ึงติดตั้งอยูท่ี่ตอนปลายของท่อประปา ทาํหนา้ท่ีเปิด ปิดและควบคุมการไหลของนํ้า 
“รอยต่อแบบการดัน (Push-on Joint)”  หมายถึง การต่อท่อสองท่อใหแ้น่นสนิทจนไม่สามารถร่ัวซึมได ้โดย
วิธีต่อสวมยดึจบัดว้ยกาวหรือแหวนยาง 
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“รอยต่อเชิงกล (Mechanical Joint)” หมายถึง การต่อท่อสองท่อใหแ้น่นสนิทจนไม่สามารถร่ัวซึมได ้โดย
วิธีทางกลในการยดึจบั เป็นการต่อท่อดว้ยหนา้แปลนโดยการขนัเกลียว  
“คัปปลิง้ (Coupling)” หมายถึง อุปกรณ์ท่ีใชเ้ช่ือมต่อท่อเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงจะเป็นปลอกเหลก็ท่ีมีเกลียวดา้นใน 
ใชส้าํหรับยดึท่อท่ีมีเกลียวดา้นนอกสองท่อใหติ้ดกนัแน่น 
“การเช่ือม (Welding)” หมายถึง การต่อโลหะให้ติดกนัโดยการหลอมละลายเน้ือโลหะให้กลายเป็นเน้ือ
เดียวกนั นํ้าประปาไม่สามารถร่ัวผา่นรอยต่อนั้นได ้
“การบัดกรี (Soldering)” หมายถึง การเช่ือมต่อเน้ือโลหะใหติ้ดกนัโดยใชโ้ลหะอลัลอย ซ่ึงมีจุดหลอมละลาย
อยูร่ะหวา่ง 149 ถึง 427  องศาเซลเซียส  
“การเช่ือมด้วยออกซิ-อเซทีลนี (Oxy-Acetylene Welding)” หมายถึง การเช่ือมใหเ้น้ือโลหะหลอมละลาย
ติดกนัโดยใชค้วามร้อนจากเปลวไฟท่ีไดจ้ากการสันดาประหว่างก๊าซออกซิเจน และก๊าซอเซทีลีน อาจมีการ
ใชล้วดเช่ือมดว้ยหรือไม่กไ็ด ้
“คลอรีนเหลอืในนํ้า (Residual Chlorine)” หมายถึง ปริมาณคลอรีนท่ียงัเหลืออยูใ่นนํ้ าในรูปของคลอรีน
อิสระและสารประกอบของคลอรีน 
 
3. มาตรฐานอ้างถึง 
 มาตรฐานท่ีใชอ้า้งถึงในมาตรฐานน้ีประกอบดว้ย 
3.1  มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (มอก.) 

3.1.1 มอก.15  ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนต ์
3.1.2 มอก.281  เกลียวท่อสาํหรับงานท่อนํ้าและงานทัว่ไป 

3.2  American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO) 
3.2.1 AASHTO T99-01  Standard Method of Test for Moisture-Density Relations of Soils Using a 

2.5-kg (5.5-lb) Rammer and a 305-mm (12-in.) Drop 
3.2.2 AASHTO T180  Standard Method of Test for Moisture-Density Relations of Soils Using a 

4.54-kg (10-lb) Rammer and a 457-mm (18-in.) Drop  
3.3  American Society of Testing and Materials (ASTM) 

3.3.1 ASTM A328  Standard Specification for Steel Sheet Piling 
3.3.2 ASTM C33  Standard Specification for Concrete Aggregates 
3.3.3 ASTM D698  Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil 

Using Standard Effort (12 400 ft-lbf/ft3 (600 kN-m/m3)) 
3.3.4 ASTM D1557  Standard Test Methods for Laboratory Compaction Characteristics of Soil 

Using Modified Effort (56,000 ft-lbf/ft3 (2,700 kN-m/m3)) 
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3.3.5 ASTM D4832  Standard Test Method for Preparation and Testing of Controlled Low Strength 
Material (CLSM) Test Cylinders 

3.4  American Water Works Association (AWWA) 
AWWA C206   Field Welding of Steel Water Pipe 
 

4.   ข้อกาํหนดทัว่ไป 
4.1  ขอ้กาํหนดทัว่ไปในการวางท่อประปาภายนอกและภายในอาคาร มีดงัน้ี 

4.1.1  ในการวางท่อและติดตั้งอุปกรณ์ท่อประปาภายนอกอาคาร จะตอ้งมีมาตรฐานไม่ต ํ่ากว่าท่ีกาํหนด
ไวใ้นมาตรฐานการวางท่อประปาภายนอกอาคารน้ี เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี 
สภาพแรงดนันํ้า และตามระเบียบของเจา้ของกรรมสิทธ์ิในถนนท่ีวางท่อ  อาจจะใหติ้ดตั้งอุปกรณ์
เพิ่มเติมและ/หรือทาํเพิ่มเติมตามท่ีเห็นวา่จาํเป็น เพื่อใหเ้ป็นไปโดยถูกตอ้งตามหลกัวิชาการประปา 
หลกัพื้นฐานของการสุขาภิบาลและความปลอดภยั จะตอ้งจดัหาวิศวกรส่ิงแวดลอ้มหรือวิศวกร
โยธาท่ีมีความรู้ความสามารถในการควบคุมการติดตั้งงานระบบท่อประปาภายนอกอาคาร ท่ีจด
ทะเบียนเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตาม พรบ. วิชาชีพวิศวกรรม ให้เป็นไปตาม
ขอบเขตงานของวิศวกรตามกฎหมาย 

4.1.2  ในการติดตั้งท่อและอุปกรณ์ท่อประปาภายในอาคารหรือส่วนของอาคารใด ๆ จะตอ้งมีมาตรฐาน
ไม่ตํ่ากวา่ท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานการวางท่อประปาภายในอาคารน้ี จะตอ้งมีท่อประปาท่ีสามารถ
จ่ายนํ้าไปยงัส่วนต่าง ๆ ของอาคาร โดยมีคุณภาพนํ้ าท่ีไดม้าตรฐานของการประปานครหลวงและ/
หรือ การประปาส่วนภูมิภาค มีปริมาณและความดนัของนํ้ าในท่อประปาอย่างเพียงพอ โดยตอ้ง
เป็นไปตามหลกัพื้นฐานของการสุขาภิบาลและความปลอดภยั ในการประกอบติดตั้งระบบท่อ
ภายในอาคาร ซ่ึงบางคร้ังตอ้งมีการเปล่ียนแปลงหรือทดแทนส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคาร จะตอ้ง
ไม่ทาํให้ความมัน่คงแขง็แรงของอาคารหรือส่วนของอาคารตอ้งลดนอ้ยลง ความประณีตในการ
ติดตั้ งท่อและอุปกรณ์ท่อต้องได้มาตรฐานซ่ึงเป็นท่ียอมรับกันทั่วไป จะต้องจัดหาวิศวกร
ส่ิงแวดลอ้มหรือวิศวกรโยธาท่ีมีความรู้ความสามารถในการควบคุมการติดตั้งงานระบบท่อประปา
ภายในอาคาร ท่ีจดทะเบียนเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตาม พรบ. วิชาชีพวิศวกรรม 
ใหเ้ป็นไปตามขอบเขตงานของวิศวกรตามกฎหมาย 

4.2  การดาํเนินการติดตั้งท่อและอุปกรณ์ท่อ  ตอ้งเป็นไปตามท่ีระบุในขอ้กาํหนดน้ีทุกประการ ซ่ึงจะได้
กล่าวถึงต่อไปน้ี 
4.2.1  ท่อ อุปกรณ์ท่อ วาลว์ และส่วนประกอบท่อ ตอ้งเป็นของใหม่ ไม่เคยใชง้านมาก่อนและตอ้งไม่เก่า

เก็บจนทาํให้เส่ือมคุณสมบติั มีคุณภาพเหมาะสมตามลกัษณะงานและความปลอดภยั โดยตอ้ง
ตรวจสอบเสียก่อน  
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4.2.2   ท่อ อุปกรณ์ท่อ วาลว์ และส่วนประกอบท่อท่ีใชต้อ้งเป็นไปตามมาตรฐานต่าง ๆ ท่ีระบุ นอกจาก
จะระบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

4.2.3  ตอ้งเลือกใชว้สัดุและกรรมวิธีในการดาํเนินงานให้เป็นไปตามท่ีปรากฏในมาตรฐานนั้น ๆ ไม่ว่า
ผลิตจากแห่งใดตอ้งมีคุณสมบติัไดต้ามเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นมาตรฐาน และหากกรณีมาตรฐานต่าง ๆ  
ท่ีอา้งอิงไดมี้การปรับปรุงแกไ้ขข้ึนใหม่ ใหต้ามยดึถือมาตรฐานล่าสุดดงักล่าว 

4.2.4 มาตรฐานต่าง ๆ ท่ีอา้งอิง ซ่ึงมิใช่มาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หากสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม (มอก.) ไดป้ระกาศใชม้าตรฐานดงักล่าวแลว้ก็ให้ใชม้าตรฐาน
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมนั้นแทน 

4.2.5   ท่อ อุปกรณ์ท่อ วาลว์ และส่วนประกอบท่อทุกชนิดท่ีใชใ้นมาตรฐานน้ีตอ้งมีความเหมาะสมที่ใช้
งานในประเทศเขตร้อนไดดี้ ภายใตส้ภาพแวดลอ้ม ดงัน้ี 
(1)  ความสูงใกลเ้คียงระดบันํ้าทะเลปานกลาง 
(2)  อุณหภูมิสูงสุด 40 องศาเซลเซียส 
(3)  ความช้ืนสมัพทัธ์เฉล่ียตลอดปีร้อยละ 55 
(4)  ความช้ืนสมัพทัธ์สูงสุดเฉล่ียร้อยละ 79 

4.3  ท่อและอุปกรณ์ท่อ 
ต่อไปน้ีเป็นขอ้กาํหนดทัว่ไปของท่อและอุปกรณ์ท่อประปาภายนอกและภายในอาคาร 
4.3.1  ท่อและอุปกรณ์ท่อประปาทุกชนิดท่ีใชใ้นมาตรฐานน้ีเป็นท่อและอุปกรณ์ท่อชนิดทนความดนั 
4.3.2  ท่อและอุปกรณ์ท่อประปาจะตอ้งมีเคร่ืองหมายและอกัษรยอ่หรือขอ้ความท่ีสั้น กระทดัรัด เขา้ใจ

ง่าย เพื่อแสดงช่ือ และขนาดโดยใชภ้าษาไทย หรือ ภาษาองักฤษ 
4.3.3  การขนส่งท่อและอุปกรณ์ท่อตอ้งระมดัระวงัไม่ให้ท่อและอุปกรณ์เกิดการเสียดสี อนัจะทาํให้ผิว

เคลือบท่อและปลายท่อเสียหายได ้การกองท่อบนรถบรรทุกตอ้งระมดัระวงัไม่ใหเ้กิดการบิดเบ้ียว
ของท่อในระหวา่งขนส่ง 

4.3.4  การยกท่อข้ึนลงจากรถบรรทุกตอ้งระมดัระวงัมิให้ผิวเคลือบท่อเกิดความเสียหาย อุปกรณ์ท่ีใช ้    
ยกท่อข้ึนลงตอ้งใชว้สัดุท่ีไม่ทาํให้ผิวท่อเสียหาย เช่น ผา้ใบผืนกวา้ง แถบผา้ไนลอน ลวดสลิงท่ีมี
ส่ิงห่อหุ้ม เป็นตน้ ห้ามใชข้อหรือแคลม้ป์รัด เก่ียว หรือหนีบรัดกบัปากท่อโดยตรง ห้ามท้ิงหรือ
กล้ิงท่อลงจากรถบรรทุก 

4.3.5 การจดัเก็บท่อและอุปกรณ์ท่อตอ้งเก็บไวใ้นท่ีปลอดภยั การกองเก็บให้จดัเรียงท่อเป็นชั้น ๆอยา่ง
เป็นระเบียบ ความสูงของกองท่อตอ้งไม่สูงเกินกว่าท่ีผูผ้ลิตแนะนาํ สาํหรับปลายท่อจะตอ้งมีส่ิง
ปกปิด เพื่อป้องกันส่ิงสกปรก ส่ิงแปลกปลอมเขา้ภายในท่อ ชนิดของส่ิงปกปิดจะตอ้งมัน่คง
แขง็แรง 
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4.3.6  การเลือกใชอุ้ปกรณ์ท่อ ควรใชผ้ลิตภณัฑจ์ากโรงงานแห่งเดียวกนักบัโรงงานผลิตท่อ หรือจากการ
แนะนาํของผูผ้ลิตท่อนั้น ๆ  

4.3.7 สาํหรับงานวางท่อประปาภายนอกอาคาร การกองท่อประปาในไหล่ทาง ตอ้งใชท่้อนไม ้ถุงทราย 
หรือกองทรายรองรับท่ีปลายท่อทั้งสองขา้ง จุดท่ีรองรับควรมีระยะห่างจากปลายท่อประมาณหน่ึง
ในส่ีเท่าของความยาว 

4.3.8 สาํหรับงานวางท่อประปาภายในอาคาร จะตอ้งตรวจสอบความแขง็แรงของโครงสร้างอาคารใน
ส่วนท่ีจะใชใ้นการเก็บรักษาท่อและอุปกรณ์ท่อประปา และในส่วนท่ีจะตอ้งขนท่อและอุปกรณ์
ท่อประปาผ่าน เพื่อป้องกนัความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัโครงสร้างอาคาร การเก็บรักษาท่อ
และอุปกรณ์ท่อประปาจะตอ้งทาํชั้นท่ีเกบ็ในร่มใหถู้กตอ้ง 

4.4  วาลว์และส่วนประกอบท่อ 
ต่อไปน้ีเป็นขอ้กาํหนดทัว่ไปของวาลว์และส่วนประกอบท่อประปาภายนอกและภายในอาคาร 
4.4.1  วาล์วและส่วนประกอบท่อ สําหรับการติดตั้งระบบท่อประปา ให้ตรวจดูภายในและทาํความ

สะอาดภายในใหท้ัว่ถึงก่อนนาํมาประกอบติดตั้ง 
4.4.2  ตอ้งติดตั้งวาลว์และส่วนประกอบท่อ ให้เหมาะกบัขนาด เหมาะกบัความดนัหรืออุณหภูมิ และ

เหมาะกบัสภาพแวดลอ้ม 
4.4.3  วาลว์และส่วนประกอบท่อ จะตอ้งทาํดว้ยวสัดุท่ีไม่เป็นสนิมไดง่้าย เม่ือเปิดวาลว์เต็มท่ีแลว้ ช่อง

เปิดตอ้งมีพื้นท่ีหนา้ตดัไม่นอ้ยกว่าพื้นท่ีหนา้ตดัของท่อท่ีติดตั้งวาลว์นั้น ๆ และมีคุณสมบติัอ่ืน ๆ 
เป็นไปตามเกณฑห์รือมาตรฐานท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานน้ี 

4.4.4  วาลว์และส่วนประกอบท่อ จะตอ้งเกบ็รักษาไวโ้ดยหุม้ดว้ยกระดาษกนันํ้ าหรือพลาสติก แลว้บรรจุ
ในลงัท่ีมีความแขง็แรงพอท่ีจะซอ้นกนัไดสู้งไม่นอ้ยกวา่ 3 ชั้น  

4.4.5  วาลว์และส่วนประกอบท่อ จะตอ้งวางให้อยู่ในตาํแหน่งท่ีเหมาะสมกบัการใชง้านตามปกติและ
สามารถถอดซ่อมบาํรุงรักษาหรือเปล่ียนใหม่ไดง่้าย 

4.5  อุปกรณ์เพิ่มปริมาณนํ้าและแรงดนันํ้า 
ต่อไปน้ีเป็นขอ้กาํหนดทัว่ไปของอุปกรณ์เพิ่มปริมาณนํ้ าและแรงดนันํ้ าสาํหรับระบบท่อประปาภายใน
อาคาร 
4.5.1  อุปกรณ์เพิ่มปริมาณนํ้าและแรงดนันํ้าประกอบดว้ย ถงัความดนั และอุปกรณ์ควบคุมความดนั ตอ้ง

ทาํดว้ยวสัดุท่ีไม่เป็นสนิมหรือผกุร่อนไดง่้าย ไม่ร่ัวซึม สามารถทนแรงดนัไดไ้ม่ตํ่ากวา่สองเท่าของ
แรงดนัสูงสุดในระบบ 

4.5.2  ถงัความดนัตอ้งมีเคร่ืองวดัความดนัและล้ินระบายความดนัท่ีสามารถปรับคุมระดบัความดนัในถงั
ไดต้ามตอ้งการ 
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4.5.3  ถงัความดันตอ้งทาํด้วยวสัดุท่ีได้รับอนุมติัจากองค์กรด้านอาหารและยาของในประเทศหรือ
ต่างประเทศที่ยอมรับได ้

4.5.4  เคร่ืองสูบนํ้าตอ้งทาํดว้ยวสัดุท่ีไม่เป็นสนิมหรือผกุร่อนไดง่้าย สามารถสูบนํ้ าไดต้ามท่ีตอ้งการโดย
ไม่มีเสียงหรือความสัน่สะเทือนจนก่อใหเ้กิดเหตุรําคาญ และเกิดความเสียหายแก่เคร่ืองสูบนํ้า 

4.5.5  ตอ้งติดตั้งเคร่ืองสูบนํ้ าและอุปกรณ์ประกอบในลกัษณะท่ีสามารถดูแล บาํรุงรักษาและซ่อมแซม
ไดส้ะดวก 

4.5.6  ตอ้งติดตั้งเช็ควาลว์ไวใ้นท่อทางส่งของเคร่ืองสูบนํ้ า ณ จุดท่ีใกลก้บัเคร่ืองสูบนํ้ า และตอ้งไม่มีท่อ
แยกใด ๆ 

4.5.7  หา้มติดตั้งท่อทางดูดของเคร่ืองสูบนํ้าเขา้โดยตรงกบัระบบท่อประปาสาธารณะ 
4.5.8  ในกรณีท่ีใชเ้คร่ืองสูบนํ้าเป็นเคร่ืองเพิ่มแรงดนันํ้าในระบบประปาโดยตรง ตอ้งติดตั้งชุดถงัควบคุม

ความดนั หรืออุปกรณ์ควบคุมการทาํงานของเคร่ืองสูบนํ้ า ปริมาณนํ้ าและแรงดนันํ้ าในระบบแบบ
อตัโนมติั 

4.6  ถงัเกบ็กกันํ้ าประปาและอุปกรณ์ประกอบ 
ต่อไปน้ีเป็นขอ้กาํหนดทัว่ไปของถงัเก็บกกันํ้ าประปาและอุปกรณ์ประกอบสําหรับระบบท่อประปา
ภายในอาคาร 
4.6.1  ถงัเกบ็กกันํ้ าประปาท่ีไดรั้บนํ้ าจากระบบประปาสาธารณะ หรือจากแหล่งจ่ายนํ้ าอ่ืนท่ีมีแรงดนันํ้ า 

ตอ้งมีเคร่ืองควบคุมการเปิด-ปิดนํ้าอตัโนมติัไวท่ี้ท่อรับนํ้าเขา้ถงั 
4.6.2  ถงัเกบ็กกันํ้ าประปาตอ้งมีท่อนํ้าลน้ปลายงอลงสู่พื้นดิน โดยตอ้งติดตั้งอยูต่ ํ่ากวา่ท่อรับนํ้าเขา้ถงัเก็บ

กกันํ้าประปา ไม่นอ้ยกวา่ 100 มิลลิเมตร 
4.6.3  ถงัเก็บกกันํ้ าประปา ยกเวน้ถงัเก็บกกันํ้ าใตดิ้นตอ้งมีท่อระบายนํ้ าลา้งถงัติดตั้งให้ระบายนํ้ าได ้

หมดถงั ปลายท่อเปิดตอ้งอยูสู่งกวา่ปลายเปิดของท่อระบายนํ้าไม่นอ้ยกวา่ 100 มิลลิเมตร 
4.6.4  ท่อระบายอากาศและท่อระบายนํ้ าลน้ของถงัเก็บกกันํ้ าประปา ตอ้งติดตั้งตะแกรงกนัแมลง หุ้ม

ปลายท่อทุกจุดดว้ยความถ่ีไม่นอ้ยกวา่ 16 ช่องต่อหน่ึงตารางเซนติเมตร 
4.6.5  ถงัเก็บกกันํ้ าประปาท่ีใชช้นิดถงัเก็บกกัภายใตค้วามดนั ตอ้งติดตั้งวาลว์ระบายความดนัอตัโนมติั  

ณ ส่วนท่ีสูงสุดของถงั 
 
5.  การวางท่อประปา 
5.1  นิยาม 

5.1.1  การวางท่อประปาภายนอกอาคาร หมายถึง งานก่อสร้างวางท่อประปาและงานที่เก่ียวขอ้งต่าง ๆ 
ในระบบท่อประปา ไดแ้ก่ การวางท่อประปา  การติดตั้งประตูนํ้ าและวาลว์ชนิดต่าง ๆ การติดตั้ง
หัวดับเพลิง การติดตั้งมาตรวดันํ้ า  การบรรจบท่อประปา  การวางท่อบริการแยกจากท่อจ่าย
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นํ้ าประปา  การวางท่อขา้มหรือลอดท่อระบายนํ้ า  การวางท่อจ่ายนํ้ าขา้มคลอง และการวางท่อจ่าย
นํ้าในคูนํ้า 

5.1.2  การวางท่อประปาภายในอาคาร หมายถึง งานติดตั้งท่อประปาท่ีสามารถจ่ายนํ้ าไปยงัส่วนต่างๆ 
ของอาคาร ซ่ึงประกอบดว้ยท่อจ่ายหลกัและท่อจ่ายแยกเขา้ห้องนํ้ าแต่ละชั้น งานติดตั้งวาลว์เพื่อ
เปิดปิดและควบคุมการไหลของนํ้ า  งานติดตั้งมาตรวดันํ้ าภายในอาคาร  งานติดตั้งอุปกรณ์กนั
กระแทกของนํ้ า  งานติดตั้งวาลว์ควบคุมความดนัของนํ้ า งานติดตั้งขอ้ต่อท่อประปาชนิดต่างๆ 
งานต่อท่อประปาเขา้กบัเคร่ืองสุขภณัฑ์ต่างๆ  งานติดตั้งถงัเก็บกกันํ้ าประปาและส่วนประกอบ
ของถงั  งานติดตั้งถงัความดนัและอุปกรณ์ควบคุมความดนั  งานติดตั้งเคร่ืองสูบนํ้ าและอุปกรณ์
ประกอบต่างๆ และงานทาํความสะอาดระบบท่อประปาและถงัเกบ็กกันํ้ าประปา 

5.2  ความมุ่งหมาย 
ความมุ่งหมายของมาตรฐานการวางท่อประปา เพื่อกาํหนดแนวทางปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 
5.2.1  การเลือกชนิดของวสัดุท่อประปา อุปกรณ์ท่อ และส่วนประกอบท่อให้เหมาะสมกบัท่อแต่ละ

ประเภท โดยยดึถือมาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (มอก.) เป็นหลกั ยกเวน้ท่อบางชนิดท่ี
ยงัไม่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมบงัคบั จะอิงมาตรฐานอ่ืนของต่างประเทศที่เหมาะสมแทน 

5.2.2  วิธีการติดตั้งท่ีเหมาะสมและถูกตอ้งสาํหรับท่อประปาแต่ละชนิด เพื่อใหท่้อประปาท่ีติดตั้งมีความ
มัน่คง แขง็แรง สามารถใชง้านไดต้ามความมุ่งหมาย เกิดความปลอดภยัทั้งแก่ผูใ้ชแ้ละส่ิงก่อสร้าง
ขา้งเคียง โดยยึดถือมาตรฐานน้ีเป็นหลกัยกเวน้ท่อบางชนิดท่ีมาตรฐานน้ียงัไม่มีกาํหนด จะอิง
มาตรฐานอ่ืนของต่างประเทศที่เหมาะสมแทน 

5.2.3  วิธีการทดสอบระบบท่อประปา เพื่อให้ระบบท่อประปามีปริมาณและความดนัของนํ้ าในท่อ
ประปาอย่างเหมาะสม โดยไม่มีรอยร่ัวและร่ัวซึมของนํ้ าประปา โดยยึดถือมาตรฐานน้ีเป็นหลกั 
ยกเวน้ท่อบางชนิดท่ีมาตรฐานน้ียงัไม่มีกาํหนด จะอิงมาตรฐานอ่ืนของต่างประเทศท่ีเหมาะสม
แทน 

5.2.4  วิธีการทาํความสะอาดระบบท่อประปา เพื่อให้นํ้ าประปาท่ีใชใ้นระบบท่อประปามีคุณภาพได้
มาตรฐานนํ้าด่ืมของการประปานครหลวงหรือการประปาส่วนภูมิภาค 
 

6.   หลกัการการวางท่อประปา 
มาตรฐานการวางท่อประปา แบ่งออกเป็น 2 ระบบ ไดแ้ก่ การวางท่อประปาภายนอกอาคาร และการวาง
ท่อประปาภายในอาคาร ดงัน้ี 

6.1  หลกัการวางท่อประปาภายนอกอาคาร 
งานวางท่อประปาภายนอกอาคาร ประกอบดว้ยงานจดัหาและวางท่อประปาพร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง รวมทั้ งการบรรจบท่อเดิมและงานอ่ืน ๆ การวางท่อและติดตั้ งอุปกรณ์ให้ปฏิบัติตาม
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คาํแนะนาํของผูผ้ลิต หลงัจากงานวางท่อประปา งานทดสอบและงานทาํความสะอาดท่อประปาเสร็จส้ิน
แลว้  จะตอ้งจดัซ่อมผิวจราจร เกาะกลาง  คนัหิน  ทางเทา้  สนามหญา้  ตน้ไม ้ใหอ้ยูใ่นสภาพเดิมหรือดี
กว่าเดิม ซ่ึงจะสามารถร้ือยา้ยส่ิงก่อสร้างและสาธารณูปโภคเดิมไดก้็ต่อเม่ือไดรั้บความเห็นชอบจาก
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ    และจะตอ้งรับผิดชอบในการเปล่ียนตาํแหน่งในการวางท่อเพื่อหลบหลีก
อุปสรรคท่ีพบระหว่างการดาํเนินงาน ในการวางท่อประปาท่ีจะตอ้งดาํเนินการบรรจบท่อเดิมจะตอ้ง
ป้องกนัการหยดุชะงกัของระบบการจ่ายนํ้ าประปาแก่ประชาชนใหน้อ้ยท่ีสุด หากมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้ง
ปิดประตูนํ้ าในระบบท่อเดิมจะตอ้งแจง้ใหห้น่วยงานท่ีรับผดิชอบทราบล่วงหนา้ หากปรากฏวา่ระบบจ่าย
นํ้าประปาตอ้งหยดุชะงกัเป็นเวลานาน   อาจจะตอ้งใหห้ยดุการดาํเนินการวางท่อประปาเป็นการชัว่คราว 
เพื่อใหก้ระทบกระเทือนการบริการนํ้าประปาแก่ประชาชนนอ้ยท่ีสุด 
6.1.1  การรักษาความสะอาดสถานที่ก่อสร้างและความปลอดภยั 

จะตอ้งดาํเนินการรักษาความสะอาดสถานที่ก่อสร้าง ทั้งในระหว่างก่อสร้างและหลงังานก่อสร้าง
เสร็จสมบูรณ์อย่างเคร่งครัด  จะตอ้งจดัทาํแผนปฏิบติังานดา้นความปลอดภยัแก่ผูป้ฏิบติังานใน
บริเวณก่อสร้างและแก่ประชาชนท่ีใชท้างเทา้  และถนนท่ีอยูใ่กลเ้คียงบริเวณก่อสร้างโดยละเอียด 
6.1.1.1  การรักษาความสะอาดระหวา่งก่อสร้าง 

(1)  จะตอ้งขนยา้ยดินท่ีขดุ วสัดุท่ีไม่ใชแ้ละส่ิงอ่ืน ๆ ไปจากบริเวณก่อสร้าง รถบรรทุกท่ี
จะใชบ้รรทุกวสัดุต่าง ๆ ตอ้งมีท่ีปิดมิดชิดอย่างแข็งแรงแน่นหนา ไม่ให้เศษวสัดุตก
หล่นบนทอ้งถนน 

(2) จะตอ้งจดัให้มีท่ีทาํความสะอาดลอ้ยางและตวัถงัรถบรรทุกก่อนออกจากสถานที่
ก่อสร้าง เพื่อไม่ใหเ้ศษดิน เศษทรายร่วงหล่นออกไปตามถนน 

(3)  ในระหว่างการก่อสร้าง จะตอ้งรักษาความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพ
เรียบร้อย โดยจะตอ้งเก็บเศษดิน เศษทราย และขยะ เม่ืองานก่อสร้างแต่ละวนัส้ินสุด
ลง 

(4)  จะตอ้งดูแลบริเวณก่อสร้างไม่ใหมี้ส่ิงสกปรก เศษดิน เศษทรายและวสัดุอ่ืน ๆ ตกอยู่
บนถนน หากพบว่ามีส่ิงสกปรกหรือเศษดินถูกบดทบัติดบนถนน จะตอ้งทาํความ
สะอาดถนนโดยทนัที 

6.1.1.2  การรักษาความสะอาดหลงังานก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ 
ต้องขนยา้ยวสัดุก่อสร้างท่ีหลงเหลือและขยะออกจากสถานที่ก่อสร้างหลังจากงาน
ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ จะตอ้งทาํความสะอาดจนกระทัง่ไม่มีเศษทราย เศษหิน และเศษ
วสัดุอ่ืนๆ อยูบ่นทางเทา้และบนถนน 

6.1.1.3  ความปลอดภยั 
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(1)  ตอ้งเตรียมเคร่ืองมือและของใชท่ี้จาํเป็นในการปฐมพยาบาลสําหรับพนักงานและ
คนงานไวใ้หพ้ร้อม 

(2) ต้องติดตั้ งไฟส่องสว่างให้เหมาะสมกับการทํางานและให้ประชาชนและผูข้ ับ
ยานพาหนะท่ีผา่นไปมาเห็นไดช้ดัเจน 

(3)  ตอ้งจดัหาแผงกั้นเขตบริเวณก่อสร้างให้เห็นชดัเจน แผงกั้นเขตตอ้งใชสี้ท่ีสามารถ
สะทอ้นแสงในเวลากลางคืน เพื่อใหเ้ห็นไดช้ดัเจน และตอ้งไม่กีดขวางการสญัจรของ
ประชาชนและยานพาหนะที่ผา่นไปมา 

(4)  ห้ามกองเศษวสัดุต่าง ๆไวกี้ดขวางการสัญจรของประชาชนที่ใช้ทางเทา้และถนน 
ตอ้งจดัการขนยา้ยไปใหพ้น้บริเวณก่อสร้างทนัที 

(5)  ห้ามขุดร่องดินยาวเกินความจาํเป็น ในการขุดผ่านทางแยกและทางเขา้บา้นจะตอ้ง
จดัหาแผน่เหลก็หนาไม่นอ้ยกวา่ 25 มิลลิเมตร ปูร่องท่ีขดุเพื่อใหย้วดยานสามารถผา่น
ได ้แต่ถา้ไม่มีการปฏิบติังานต่อเน่ืองกนั  ตอ้งรีบจดัการกลบร่องดินใหแ้น่นเสียก่อน 

(6)  ตอ้งจดัหาเคร่ืองควบคุมการจราจร ซ่ึงประกอบด้วยป้ายสัญญาณจราจร แผงกั้น 
อุปกรณ์แบ่งช่องทาง อุปกรณ์ไฟส่องสว่าง อุปกรณ์ใหส้ัญญาณและอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นใน
การควบคุมการจราจรในงานก่อสร้างวางท่อประปา 

6.1.2  การวางท่อประปาโดยตอ้งขดุร่องดิน 
6.1.2.1  การจดัเตรียมงานและการประสานงาน 

(1)  ตอ้งจดัหาแรงงาน วสัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมืออ่ืน ๆ ท่ีจาํเป็นตอ้งใชใ้นการขดุร่องดิน 
การวางท่อ การกลบ การบดอดัใหแ้น่น การเปิดร่องในทางเทา้และผวิถนน  การซ่อม
ทางเทา้และผวิถนน  การกรุแผงกนัดิน  การคํ้ายนั การระบายนํ้ า  การรองพื้นร่องดิน 
และการคํ้ายนัเสาไฟฟ้าหรือโครงสร้างอ่ืน 

(2)  ตอ้งแจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใหท้ราบล่วงหนา้ ก่อนขดุร่องดิน 
6.1.2.2  การเตรียมงานขดุร่องดิน 

(1) ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรขอทาํงานก่อสร้างวางท่อประปา พร้อมทั้ งจัดส่ง
แผนการดาํเนินงานใหเ้ห็นชอบเสียก่อน 

(2)  ตอ้งเตรียมกาํลงัคน เคร่ืองมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ใหพ้ร้อมล่วงหนา้ก่อนขดุร่องดิน 
(3)  ตอ้งติดป้ายประกาศงานก่อสร้าง ป้ายโครงการ ป้ายจราจร และสญัญาณไฟ               
(4) ตอ้งจดัจาํนวนรถบรรทุกสําหรับขนยา้ยวสัดุท่ีขุดข้ึนมาให้เพียงพอกบัปริมาณงาน 

โดยตอ้งใหข้นวสัดุดงักล่าวออกจากบริเวณก่อสร้างภายใน 24 ชัว่โมง 
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6.1.2.3  การจดัแนวท่อและระดบัท่อ 
(1)  จะตอ้งดาํเนินงานสํารวจต่าง ๆ เพื่อกาํหนดแนวท่อ และระดบัการวางท่อของงาน

ก่อสร้างวางท่อประปา โดยตอ้งให้สอดคลอ้งกบัความลึกหลงัท่อท่ีระบุไวใ้นแบบ
ก่อสร้าง 

(2)  เม่ืองานก่อสร้างดาํเนินการแลว้เสร็จ จะตอ้งระบุตาํแหน่งอา้งอิงทั้งหมด แนวท่อและ
ระดบัท่อประปาตามท่ีไดก่้อสร้างจริงลงในแบบที่ก่อสร้างจริง (As-Built Drawings) 

(3)  ตอ้งวางท่อในแนวท่ีกาํหนดใหด้ว้ยความลาดท่ีสมํ่าเสมอกนัโดยหลีกเล่ียงการยกท่อ
ข้ึนหรือกดท่อลงโดยกะทนัหัน ทั้งน้ีถา้มิไดร้ะบุไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน ตอ้งวางท่อใหร้ะดบั
ความลึกหลงัท่อไม่นอ้ยกวา่ท่ีกาํหนดในตารางที่ 1 “มาตรฐานความลึกหลงัท่อ”   

 
ตารางที ่1 มาตรฐานความลกึหลงัท่อ 

(ขอ้ 6.1.2.3) 
ขนาดท่อ 

(มม.) 
ความลกึหลงัท่อ 

(ม.) 
หมายเหตุ 

100 
150 
200 
250 
300 
400 
500 
600 

0.80 
0.80 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

1.  ท่อท่ีมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่า 100 มม .      
(4 น้ิว) โดยทัว่ไปให้ใช้ความลึกหลงัท่อ 0.20 ม. 
สาํหรับท่อพีวีซีแขง็ใหใ้ชค้วามลึกหลงัท่อ 0.60 ม. 

2.  ความคลาดเคล่ือนเฉล่ียยอมให้วางต้ืนกว่ากาํหนดได ้
ไม่เกินร้อยละ 10 

 
(4)  ระยะความลึกหลงัท่อท่ีกาํหนดใหใ้นตารางท่ี 1 จะอนุญาตใหเ้ปล่ียนแปลงไดใ้นกรณี

ต่อไปน้ี 
ก.   แนวท่อท่ีวางผา่นบริเวณท่ีระดบัของพื้นท่ีเปล่ียนแปลงโดยกระทนัหนั 
ข.  การวางท่อเพื่อหลีกเล่ียงส่ิงกีดขวางหรือส่ิงก่อสร้างท่ีอยูใ่นแนววางท่อ เช่น ราก

ตน้ไมใ้หญ่ หินใหญ่ ฐานรากอาคาร ท่อประปาเดิม ตลอดจนท่อระบายนํ้ าหรือ
รางระบายนํ้ าสาธารณะ การวางท่อในช่วงน้ีตอ้งวางใหมี้แนวท่อและความลาดท่ี
เหมาะสม 
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ค.   แนวท่อช่วงท่ีวางลอดตดัแนวลาํคลอง ท่ีขงันํ้ า แอ่งนํ้า เป็นตน้ ท่อลอดถนนท่ีวาง
ลอดถนน เพื่อเช่ือมท่อ 2 ขา้งทาง โดยมีวตัถุประสงคว์างไปเช่ือมกบัท่อเดิม หรือ
วางไปเช่ือมกบัท่อท่ีมีขนาดต่างกนั เป็นตน้ 

(5)  การวางท่อตอ้งให้ไดแ้นวตรง  การเบ่ียงเบนแนวท่อสาํหรับขอ้ต่อแบบต่าง ๆ อาจจะ
กระทาํได ้แต่ตอ้งไม่เกินขอ้กาํหนดของบริษทัผูผ้ลิตท่อ 

(6)  การวางท่อท่ีขนานกนั ห้ามวางซอ้นกนั และให้วางห่างจากท่อขา้งเคียงให้มากท่ีสุด
ตามสภาพพื้นท่ีนั้น ๆ  

(7)  ฝาครอบหลอดกันดินประตูนํ้ าจะต้องยกสูงให้ได้ระดับพอดีกับผิวถนน หรือ 
ผวิทางเทา้ 

6.1.2.4  การเปิดแนวร่องวางท่อ 
(1)  การเปิดแนวร่องเพื่อวางท่อ จะตอ้งมีความลึกและความกวา้งตามท่ีระบุในแบบ

เพื่อให้วางท่อและอุปกรณ์ขอ้ต่อต่าง ๆ และตอ้งพอสาํหรับโครงสร้างคํ้ายนัและเผื่อ
สําหรับระบบระบายนํ้ า เพื่อให้ทอ้งร่องดินแน่นและแห้งตลอดเวลาทาํงาน ถา้ใน
ระหว่างการก่อสร้างพบส่ิงปลูกสร้างสาธารณูปโภคเดิมกีดขวางแนวท่อประปา  
จะตอ้งเสนอแนวทางแนวท่อประปา ขนาด และความลึกของแนวร่องเพื่อให้ความ
เห็นชอบก่อนดาํเนินการ  

(2)  การเปิดแนวร่องท่อในผวิถนนแอสฟัลต ์จะตอ้งตดัแนวก่อนขดุร่องดินโดยใชเ้คร่ือง
ตัดอัดลมหรือเคร่ืองมือชนิดอ่ืนท่ีเหมาะสม เพื่อให้ขอบแนวตัดสมํ่าเสมอ หาก
ภายหลงัพบว่าผิวถนนท่ีจดัซ่อมแลว้เกิดรอยแตกร้าวท่ีเกิดจากการทรุดตวัของดินใต้
ผวิถนน  จะตอ้งดาํเนินการซ่อมใหม่ใหเ้รียบร้อย 

(3)  การเปิดแนวร่องท่อในผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จะตอ้งตดัแนวก่อนขุดร่องดิน 
โดยใชเ้คร่ืองตดัอดัลมหรือเคร่ืองมือชนิดอ่ืนท่ีเหมาะสม ให้ตดัเหล็กเสริมดา้นขา้ง
แผ่นพื้นถนนท่ีก่ึงกลางแนวร่อง และให้พบังอฉากไว  ้  จะต้องรักษาเหล็กเสริม
ของเดิมไว ้และตอ้งรักษาเหลก็ยดึ (Tie Bar) ของเดิมไว ้เพื่อใชต่้อเหลก็เสริมในการ
จดัซ่อมถนนในภายหลงั  หากภายหลงัพบว่าผิวถนนท่ีจดัซ่อมแลว้เกิดความเสียหาย 
จะตอ้งรีบดาํเนินการซ่อมใหม่ใหเ้รียบร้อย 

(4)  การเปิดแนวร่องดินในพื้นทางเทา้จะตอ้งยา้ยแผ่นท่ีปูทางเทา้ออกเสียก่อน หลงัจาก
งานวางท่อเสร็จส้ินจะตอ้งรับผิดชอบในการปูทางเทา้ให้แน่น แข็งแรง และให้ทาํ
ความสะอาดพื้นทางเทา้ไม่ใหมี้เศษวสัดุและขยะเหลืออยูบ่นทางเทา้และถนน  

(5)  การเปิดแนวร่องดินท่ีตอ้งผ่านกาํแพงหรือคนัหิน อาจใชว้ิธีขุดช่องลอด ถา้มีการร้ือ
ยา้ยกาํแพงหรือคนัหิน จะตอ้งดาํเนินการซ่อมใหเ้รียบร้อย 
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6.1.2.5  การขดุร่องดิน 
(1)  ในการขดุร่องดินจะตอ้งกาํหนดตาํแหน่งความยาวของร่องขดุ และระยะเวลาทาํงาน

ในการวางท่อใหช้ดัเจน 
(2)  จะตอ้งขุดร่องดินวางท่อให้ลึกไม่นอ้ยกว่าท่ีกาํหนดไวใ้นแบบ หรือรายการสาํหรับ

การวางท่อและติดตั้งอุปกรณ์ ในกรณีท่ีไม่กาํหนดความกวา้งไว  ้ ให้มีความกวา้ง
พอท่ีจะปฏิบติังานไดโ้ดยสะดวกและปลอดภยั  

(3)  การขดุร่องดิน ถา้มีการขดุผา่นถนนหรือผา่นทางหนา้บา้นจะตอ้งทาํสะพานชัว่คราว
ตามความจาํเป็น เพื่อให้การสัญจรมีความปลอดภยั และให้แสดงเคร่ืองหมายจราจร
ตามกฎจราจรของสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

(4)  หลงัจากท่ีไดขุ้ดร่องดินจนไดค้วามลึกตามท่ีกาํหนดแลว้หากปรากฏว่าพื้นร่องดินท่ี
ขดุเป็นชั้นของดินอ่อน (Soft Soil) ไม่สามารถรับนํ้ าหนกัได ้ใหท้าํส่ิงก่อสร้างรองรับ
ท่อหรือยดึท่อ  หรือใชว้ิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสม 

(5)  ดินท่ีขดุข้ึนจากร่องดิน  จะตอ้งกองไวโ้ดยไม่ใหกี้ดขวางทางจราจร 
(6)  ตอ้งจดักั้นคอกสังกะสีปิดลอ้มร่องดินท่ีตอ้งเปิดท้ิงไว  ้พร้อมติดสัญญาณเตือนภยั 

หรือติดประกาศใหเ้ห็นชดัเจนตลอดเวลา 
6.1.2.6  การระบายนํ้าจากร่องดิน 

(1)  จะตอ้งจดัหาเคร่ืองสูบนํ้ าและอุปกรณ์ในการระบายนํ้ า เพื่อสูบนํ้ าออกจากร่องดิน
หรือหลุมท่ีขดุ 

(2)  ถา้มีนํ้ าขงัอยูใ่นร่องดิน ซ่ึงจะเป็นสาเหตุใหภ้ายในท่อสกปรกจะตอ้งสูบนํ้ าหรือวิดนํ้ า
ออกจนแหง้ แลว้จึงต่อท่อหรือติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ได ้

(3)  ตอ้งไม่ระบายนํ้ าท้ิงลงบนผิวจราจร หากจาํเป็นตอ้งระบายนํ้ าท้ิงฝ่ังตรงขา้มถนน   
จะตอ้งทาํส่ิงป้องกนัสายยางท่ีจะวางพาดขา้มถนน เพื่อให้ยวดยานสามารถแล่นผา่น
ไปมาไดส้ะดวก และจะตอ้งติดป้ายประกาศและไฟสัญญาณเตือนก่อนถึงบริเวณท่ี
ระบายนํ้าเป็นระยะทางไม่นอ้ยกวา่ 20 เมตร 

6.1.2.7  การขนยา้ยวสัดุท่ีขดุข้ึนมา 
(1)  จะตอ้งจดัหารถบรรทุกใหเ้พียงพอในการขนยา้ยวสัดุท่ีขดุข้ึนมาออกไปใหพ้น้บริเวณ

ก่อสร้างโดยทนัที   ยกเวน้ในกรณีท่ีจาํเป็น  อาจอนุญาตให้กองวสัดุไวใ้กลแ้นวร่อง
ได้ชั่วคราว  อย่างไรก็ตามจะตอ้งขนยา้ยวสัดุดังกล่าวออกไปให้หมดภายใน 24 
ชัว่โมง   ในการกองวสัดุไวใ้กลแ้นวร่องจะตอ้งไม่ทาํให้ทางเทา้และถนนสกปรก 
รวมทั้งไม่ทาํให้ท่อระบายนํ้ าอุดตนั หรือสร้างความรําคาญให้แก่ประชาชนท่ีสัญจร
ไปมา 
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(2)  จะตอ้งไม่ขนยา้ยวสัดุไปท้ิงแลว้ก่อใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มเสียหาย และไปขวางทางนํ้ า
ไหลก่อใหเ้กิดปัญหานํ้าท่วมในภายหลงั  

6.1.2.8  การปรับพื้นฐานรองท่อ 
(1)  จะตอ้งปรับพื้นฐานรองท่อประปาดว้ยชั้นทรายบดอดัแน่นความหนาไม่น้อยกว่า  

100 มิลลิเมตร หรือคอนกรีตกาํลงัตํ่า ความหนาไม่นอ้ยกวา่ 30 มิลลิเมตร 
(2)  คุณสมบติัของทรายท่ีใชต้อ้งเป็นทรายหยาบสะอาดปราศจากส่ิงปะปนต่าง ๆ เช่น ดิน     

ดินเหนียว เป็นตน้ ขนาดของเมด็ทรายมีขนาดใหญ่ท่ีสุดไม่เกิน 6 มิลลิเมตร ทรายท่ี
รองพื้นตอ้งไดรั้บการบดอดัจนแน่นก่อนวางท่อ 

(3)  คุณสมบติัของคอนกรีตกาํลงัตํ่า คือมีส่วนผสม ไดแ้ก่ ปอร์ตแลนดซี์เมนต ์ทรายและ
นํ้า 
ก.   ปอร์ตแลนดซี์เมนต ์ประเภท 1  
ข.   ปริมาณซีเมนต์ท่ีใช้ต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร คอนกรีตกาํลงัตํ่าจะตอ้งไม่น้อยกว่า  

60 กิโลกรัม 
ค.   ทรายใหใ้ชท้รายนํ้าจืด สะอาด ปราศจากดิน หรือวสัดุเจือปน 
ง.   นํ้าท่ีใชใ้นการผสมตอ้งเป็นนํ้าจืด สะอาด ปราศจากวสัดุเจือปนอ่ืนๆ  
จ.  ค่ากาํลงัรับแรงอดัของคอนกรีตกาํลงัตํ่าจะตอ้งไม่น้อยกว่า 0.55 เมกาปาสกาล 

(5.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) และไม่เกิน 1 เมกาปาสกาล (10 กิโลกรัมต่อ
ตารางเซนติเมตร) ท่ีอายคุรบ 28 วนั 

ฉ.   จะตอ้งสุ่มเลือกเกบ็ตวัอยา่งชุดละ 3 ตวัอยา่ง 
6.1.2.9  การกรุแผงกนัดินพงั 

(1)  การขุดร่องดินสาํหรับวางท่อบางช่วง จะตอ้งหาอุปกรณ์และเคร่ืองใชใ้นการกรุกนั
ดินพงั เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อพื้นผิวถนน ส่ิงปลูกสร้าง อุปกรณ์
สาธารณูปโภค หรือทรัพยสิ์นส่วนบุคคลท่ีอยู่ใกลบ้ริเวณท่ีดาํเนินการก่อสร้าง  การ
กรุกนัดินพงัน้ี ตอ้งทาํให้แข็งแรงและป้องกนัการเคล่ือนตวัของดินชั้นล่าง   จะร้ือ
ถอนแผงกรุกนัดินพงัน้ีไดก้ต่็อเม่ือไดก้ลบร่องดินท่ีขดุไวเ้รียบร้อยแลว้ 

(2)  ทนัทีท่ีมีการร้ือยา้ยผิวจราจรบริเวณท่ีจะขดุร่องดินออกแลว้ จะตอ้งกรุแผงกนัดินพงั
ก่อนท่ีจะลงมือขดุร่องดิน 

(3)  การกรุแผงกนัดิน จะตอ้งใชเ้ขม็พืดเหลก็ (Sheet Pile) ซ่ึงโยงยึดดว้ยเหลก็ดามและ
เหลก็คํ้ายนั 

(4)  ถา้เห็นว่าระบบกรุแผงกนัดินไม่มีความแขง็แรงหรือไม่เหมาะสม จะตอ้งเพิ่มความ
แขง็แรงระบบกรุแผงกนัดิน 
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6.1.2.10  การวางท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ท่อ 
(1)  การวางท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ท่อต่าง ๆ จะตอ้งอยูห่่างจากโครงสร้างเดิม เช่น

ท่อระบายนํ้า  เสาไฟฟ้า เป็นตน้ ไม่นอ้ยกวา่ 30 เซนติเมตร 
(2)  การยกท่อ การกองท่อ การขนส่งท่อ การข้ึนลงท่อ ให้ปฏิบติัตามคาํแนะนาํของ

ผูผ้ลิตท่อ  
(3)  ตอ้งใชเ้คร่ืองท่ีเหมาะสมกบัขนาดท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการต่อท่อโดยตอ้งตรวจ

ท่อและอุปกรณ์ต่าง ๆ ว่าไม่แตกหรือชาํรุดเสียหายก่อน แลว้จึงวางลงในร่องดิน   
โดยท่อหรืออุปกรณ์ท่ีแตกชาํรุดหา้มนาํมาใชง้าน 

(4)  ท่อและอุปกรณ์ท่ีจะวางในร่องดิน ภายในท่อและอุปกรณ์จะตอ้งสะอาดปราศจากผง 
เศษขยะ ดินหรือสตัว ์เป็นตน้ 

(5)  ตอ้งวางท่อเอก ท่อรอง ชนิดและขนาดต่าง ๆ พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ เช่น ประตูนํ้ า 
ขอ้ลด ขอ้โคง้ และหวัดบัเพลิง เป็นตน้ ตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานน้ี  

(6)  เม่ือเลิกหรือหยุดงานทุกคร้ัง จะตอ้งอุดหรือปิดปลายสุดของท่อและอุปกรณ์ไวใ้ห้
มิดชิด เพื่อป้องกนัผง เศษขยะ ดินหรือสตัว ์เป็นตน้ เขา้ไปในท่อ 

(7)  การตดัท่อ จะตอ้งตดัและแต่งปลายท่อ ใหป้ฏิบติัตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิตท่อ  
(8)  อุปกรณ์และปลายสุดของท่อ และตามจุดต่าง ๆ ซ่ึงอาจถูกนํ้ าดันจนบิดงอหรือ

เคล่ือนท่ีจะตอ้งเทคอนกรีตเป็นสมอ (Anchorage)  หรือทาํแท่นยดึอุปกรณ์ตามแบบ 
ซ่ึงอาจทาํเพิ่มเติมใหเ้หมาะสมกบัสภาพแรงดนันํ้าและสภาพพื้นท่ี 

(9)  การบรรจบท่อใหม่กบัท่อเดิม หรือบรรจบกบัท่อต่างชนิดกนั จะตอ้งระมดัระวงั
ไม่ให้ท่อเดิมเกิดความเสียหาย ท่อท่ีจะตดับรรจบจะตอ้งขุดดินออกและทาํความ
สะอาดท่อ ตอ้งจดัทาํแผนการดาํเนินการ จดัหาอุปกรณ์ท่อและวสัดุพิเศษท่ีจาํเป็น
ในการตดับรรจบท่อทั้งหมดใหพ้ร้อมก่อนการดาํเนินการ 

(10) ในการวางท่อและอุปกรณ์ จะตอ้งยดึร้ัง หรือทาํแท่นรับแรงดนัท่อเอาไวใ้หแ้ขง็แรง 
ตามตาํแหน่งท่ีไดแ้สดงไวใ้นแบบ และ/หรือตามท่ีเห็นว่าจาํเป็น   ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัมิ
ให้เกิดการขยบัเขยื้อนจนเกิดการร่ัวซึมหรือหลุดท่ีขอ้ต่อขณะจ่ายนํ้ าในเส้นท่อได ้
และในกรณีท่ีมีสถานท่ีจาํกดัและตอ้งการขอ้ต่อท่ีแข็งแรงเป็นพิเศษการยึดขอ้โคง้ 
หรือขอ้ต่อสามารถกระทาํไดโ้ดยการประกอบติดตั้งเป็นขอ้ต่อยึดร้ัง (Restrained 
Joint) ณ จุดนั้น ๆ แทนการทาํแท่นยึดตามแบบ และในกรณีท่ีมีการใชข้อ้ต่อยึดร้ัง 
(Restrained Joint) จะตอ้งปฏิบติัตามคาํแนะนาํของบริษทัผูผ้ลิตท่อ 
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6.1.2.11  การกลบและการบดอดัวสัดุหลงัท่อ 
(1)  ตอ้งกลบหลงัท่อทนัทีภายหลงัจากการวางท่อประปาแลว้เสร็จ โดยให้กลบและบด

อดัใหแ้น่นจนถึงระดบัท่ีระบุไวใ้นแบบแปลน 
(2)  ในการกลบดินจะตอ้งอดัหรือกระทุง้ดินใหแ้น่น และระมดัระวงัมิใหเ้กิดอนัตรายกบั

ท่อท่ีวางไวแ้ลว้ กรรมวิธีการกลบดินและการใชเ้คร่ืองมือสาํหรับบดอดัหลงัท่อให้
ปฏิบติัตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิตท่อ ส่วนดินท่ีเหลือใหน้าํไปท้ิงหรือเกล่ีย  

(3)  วสัดุกลบหลงัท่อจะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 
ก. วัสดุกลบหลังท่อ  จะต้องเป็นทรายหรือคอนกรีตกําลังตํ่ า  ท่ี มี คุณสมบัติ

เช่นเดียวกบัวสัดุท่ีใชป้รับพื้นฐานรองท่อประปา 
ข.  ดินท่ีขุดข้ึนมาจากร่องดิน ไม่ว่าจะเป็นดินเหนียว ทรายและกรวด สามารถ

นาํมาใชก้ลบเสมอหลงัท่อประปา หรือทบัเหนือท่อประปาได ้แต่ตอ้งปราศจาก
อินทรียว์ตัถุ เช่น เศษไม ้ใบไมห้ญา้ ขยะ และส่ิงปฏิกูลอ่ืน ๆ เป็นตน้ สําหรับ
กอ้นหิน หรือ กอ้นกรวดขนาดใหญ่ เศษคอนกรีตจากการทุบผิวถนนท่ีอาจเป็น
อนัตรายต่อท่อประปาท่ีวางไว ้ไม่ใหน้าํมาใชเ้ป็นวสัดุกลบหลงัท่อ 

ค.   ชั้นบนสุดของการกลบร่องดิน จะเป็นชั้นทรายบดอดัแน่น ความหนาไม่น้อย
กว่า 30 เซนติเมตร โดยจะตอ้งบดอดัทรายเป็นชั้น ความหนาชั้นละไม่เกิน 15 
เซนติเมตร (ความหนาแต่ละชั้นก่อนการบดอดั) ให้มีความหนาแน่นสูงสุดไม่
นอ้ยกวา่ท่ีกาํหนดในแบบก่อสร้าง  

ง. การทดสอบความหนาแน่นขา้งต้น จะต้องนําไปให้สถาบันท่ีเช่ือถือได้เป็น
ผูด้าํเนินการทดสอบ 

6.1.2.12  การซ่อมแซมถนน ทางเทา้ สนามหญา้ ตน้ไมแ้ละส่ิงปลูกสร้างอ่ืน ๆ  
(1)  ในการวางท่อประปา และติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ถา้จาํเป็นตอ้งขุดเจาะถนน ทางเทา้ 

สนามหญา้ ตน้ไมแ้ละส่ิงปลูกสร้างอ่ืน ๆ หรือถา้ปรากฏว่าทาํให้ทรัพยสิ์นของ
เอกชนหรือทางราชการชาํรุดเสียหาย จะตอ้งจดัหาและซ่อมแซมใหมี้สภาพดีดงัเดิม 
หรือดีกว่าเดิม และถูกต้องตามมาตรฐานที่ก ําหนดให้ของหน่วยงานเจ้าของ
ส่ิงก่อสร้างนั้น 

(2) ในบางสถานท่ี เช่น ทางแยก ปากซอย ทางเขา้อาคารบา้นเรือน หรือสถานท่ีซ่ึงมี
การจราจรคบัคัง่ หากการซ่อมคืนสภาพเดิมไม่สามารถทาํไดท้นัทีหลงัจากการกลบ
และบดอดัร่องดิน   จะตอ้งรีบซ่อมผิวจราจรชัว่คราวเป็นขั้นตอนแรก หลกัจากนั้น
ใหซ่้อมผวิจราจรถาวรเป็นขั้นตอนท่ีสอง 
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(3)  หญา้และตน้ไมท่ี้จะนาํมาปลูกใหม่ทดแทน จะตอ้งเป็นประเภทไมช้นิดเดียวกบัท่ีได้
ร้ือถอนออก และมีรากไมท่ี้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ดี ดินท่ีจะนํามาใช้ปลูกหญา้หรือ
ตน้ไม ้จะตอ้งเป็นดินชั้นผวิหนา้ มีความเหมาะสมที่สามารถใหก้ารเจริญเติบโตไดเ้ป็น
อยา่งดี จะตอ้งรดนํ้าทุกวนัจนกวา่หญา้และตน้ไมจ้ะแขง็แรงจนเป็นท่ียอมรับ 

(4)  วิธีการร้ือและการซ่อมแซมถนนและทางเทา้ หากมิได้ระบุไวเ้ป็นอย่างอ่ืนจะตอ้ง
ดาํเนินการใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานของหน่วยงานเจา้ของถนนและทางเทา้ 

(5)  วสัดุท่ีใชส้าํหรับชั้นพื้นฐานของถนนใหใ้ชหิ้นคลุก หรือวสัดุอ่ืนโดยใหส้อดคลอ้งกบั
มาตรฐานของหน่วยงานเจา้ของถนนและทางเทา้ 

(6)  วสัดุท่ีใชส้าํหรับชั้นพื้นฐานของทางเทา้ใหใ้ชหิ้นฝุ่ น หรือวสัดุอ่ืนตามท่ีกาํหนด ความ
หนา 10 เซนติเมตร บดอดัแน่น  

(7) วสัดุท่ีใชส้าํหรับชั้นพื้นฐานของถนนและทางเทา้ ตอ้งเป็นวสัดุท่ีปราศจากอินทรียวตัถุ 
เช่น หญา้ ใบไม ้เศษขยะ เป็นตน้ 

(8)  หลงัจากไดท้าํชั้นพื้นฐานและบดอดัแน่นเรียบร้อยแลว้ การซ่อมผิวจราจรชั่วคราว
จะตอ้งดาํเนินดว้ยการราดดว้ยวสัดุชนิด  Prime Coat บนชั้นพื้นฐาน และ ตามดว้ยชั้น
คอนกรีตแอสฟัลต ์(Asphaltic Concrete) 

(9) การก่อสร้างงานผิวแอสฟัลต์ จะต้องใช้ว ัสดุท่ีเป็นแอสฟัลต์ผสมร้อน  ซ่ึงต้อง
ประกอบดว้ยส่วนผสมของแอสฟัลต ์ซีเมนตแ์ละหินคลุก ก่อนปูแอสฟัลตผ์สมร้อน 
ตอ้งบดอดัชั้นพื้นฐานให้ไดค้วามหนาแน่นตามกาํหนด และฉีดพ่นวสัดุชนิด Prime 
Coat มาแลว้เกินกว่า 24 ชัว่โมง และพื้นท่ีบริเวณท่ีจะก่อสร้างจะตอ้งแห้งตลอดเวลา  
ผวิจราจรแอสฟัลตท่ี์ก่อสร้างใหม่จะตอ้งเรียบและปราศจากหลุมบ่อ 

(10) การก่อสร้างงานผิวทางคอนกรีต จะตอ้งใชว้สัดุท่ีเป็นปูนซีเมนต์ชนิดปอร์ตแลนด์
ซีเมนตป์ระเภท 1 เหลก็เส้นเสริมคอนกรีตจะตอ้งเป็นเหลก็เส้นสาํหรับงานโครงสร้าง 
ไดแ้ก่ เหล็กเส้นกลมตามมาตรฐาน   มอก. 20 เหล็กขอ้ออ้ยตามมาตรฐาน มอก. 24 
และตะแกรงลวดผวิเรียบตามมาตรฐาน มอก. 737 

6.1.3  การวางท่อประปาโดยไม่ตอ้งขดุร่องดิน 
6.1.3.1  การจดัเตรียมงานและการประสานงาน 

(1)  ตอ้งดาํเนินการตามระเบียบขอ้บงัคบัของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเช่น กรมทางหลวง  
กรมทางหลวงชนบท  กรมชลประทาน  เทศบาล  การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นตน้ 

(2)  ตอ้งรอใหต้กลงกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้รียบร้อยเสียก่อน จึงจะเขา้ดาํเนินการใดๆ 
ในเขตรับผดิชอบของหน่วยงานนั้นได ้
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(3)  ความลึกหลงัท่อหรือหลงัท่อปลอก จะตอ้งไม่นอ้ยกว่าระยะซ่ึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
เป็นผูก้าํหนด 

6.1.3.2  การดนัท่อลอด 
(1)  ในงานดันท่อลอด จะต้องสํารวจส่ิงก่อสร้างและสาธารณูปโภคใต้ดินต่างๆ ท่ี 

จะวางท่อประปาผา่น 
(2)  จะตอ้งตรวจวดัและบนัทึกค่าระดบัผิวดินเดิมและผิวทางอย่างต่อเน่ืองทั้งก่อนการ

ก่อสร้าง ระหวา่งการก่อสร้างและภายหลงัการก่อสร้าง 
(3)  จะตอ้งใชม้าตรการต่าง ๆ ท่ีจาํเป็น เพื่อป้องกนัมิใหร้ะดบัผิวดิน หรือผิวทางดงักล่าว

มีการทรุดตัวเกิดข้ึน  ถ้าพบว่าเกิดการทรุดตัว  จะต้องหยุดงานและแจ้งให้แก่
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบทราบในทนัที 

(4)  งานดนัท่อลอด อาจใชห้วัเจาะแบบปิดหนา้ (Closed Face Shield) หรือหวัเจาะแบบ
เปิดบางส่วน (Blind Shield) และจะตอ้งมีระบบบงัคบัทิศทางท่ีช่วยให้หวัเจาะและ
ท่อดนัสามารถเคล่ือนท่ีไดอ้ยา่งอิสระต่อกนั 

(5)  การวางท่อลอดถนนให้ใชท่้อเหล็กหรือท่อปลายเหล็ก โดยตอ้งมีความยาวจากแนว
ท่อดา้นหน่ึงถึงแนวท่ออีกดา้นหน่ึง หรือถึงจุดแนวเขตทาง โดยไดรั้บความเห็นชอบ
จากผูรั้บผิดชอบจะกาํหนดให้แลว้แต่กรณี     นอกจากน้ีตอ้งปฏิบติัตามระเบียบของ
เจา้ของกรรมสิทธ์ิในถนนท่ีวางท่อ 

(6) ท่อประปาท่ีวางลอดหรือขา้มท่ีระบายนํ้ าหรือรางระบายนํ้ าสาธารณะ และส่วน
ต่อเน่ืองท่ีโผล่เหนือดินข้ึนมา 1 เมตร จะตอ้งใช้ท่อเหล็กเหนียวชนิดใตดิ้น การ
เช่ือมต่อเหลก็เหนียวตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน AWWA C206 

(7)   ท่อปลายเหลก็ ใหใ้ชท่้อเหลก็กลา้ขนาดใหญ่กวา่ท่อท่ีจะร้อยสองขนาด ท่อปลอกตอ้ง
มีความยาวตลอดผิวจราจร หรือจากสุดเชิงลาดของไหล่ทางดา้นหน่ึง ถึงสุดเชิงลาด
ของไหล่ทางอีกดา้นหน่ึง  

(8) การเช่ือมต่อของท่อปลอกเหลก็ จะตอ้งมีความแขง็แรงไม่นอ้ยกว่าโครงสร้างท่อและ
รอยเช่ือมจะตอ้งยาวต่อเน่ืองตลอดเสน้รอบวงท่อ 

(9)  ภายหลงัจากท่ีงานสอดท่อประปาแลว้เสร็จ  จะตอ้งอุดช่องวา่งระหวา่งท่อประปาและ
ท่อปลอกตลอดช่องความยาวของการดนัท่อลอด ดว้ยทราย กรวดขนาดเลก็ คอนกรีต
กาํลงัตํ่า หรือวสัดุอ่ืน ๆ ท่ีผา่นการพิจารณาอนุมติัแลว้ หากใชท้ราย กรวด หรือวสัดุ
อ่ืน ๆ ท่ีมีลกัษณะเป็นเมด็จะตอ้งอุดปลายท่อปลอกทั้งสองขา้งดว้ยคอนกรีตกาํลงัตํ่า
เป็นระยะ 1 เมตร จากปลายท่อปลอก 
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(10) หากมิไดร้ะบุไวเ้ป็นอย่างอ่ืนในแบบแปลน ช่วงการดนัท่อลอดตามทางยาวถนน 
จะตอ้งอยูร่ะหวา่ง 200 ถึง 300 เมตร สาํหรับช่วงการดนัท่อท่ีนอกเหนือช่วงดงักล่าว 
จะตอ้งเสนอวิธีดาํเนินการใหห้น่วยงานรับผดิชอบ 

(11) การดันท่อลอดจะต้องมีการเบ่ียงเบนของแนวและระดับท่อลอดไม่เกิน  30 
เซนติเมตร จากแนวท่อท่ีระบุไวใ้นแบบแปลน  

(12) ตอ้งก่อสร้างบ่อดนัและบ่อรับอยู่ในบริเวณท่ีจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการจราจร
นอ้ยท่ีสุด  

(13) บ่อดนัและบ่อรับอาจเป็นบ่อชัว่คราวท่ีใชเ้ขม็พืดเหล็กตอกกนัดิน และมีคํ้ายนัดา้น
ใน หรือใชเ้ป็นบ่อเหลก็หรือบ่อคอนกรีต โดยรูปร่างบ่ออาจเป็นบ่อรูปส่ีเหล่ียมหรือ
รูปทรงอ่ืน ๆ  บ่อดนัและบ่อรับท่ีอยูบ่ริเวณผวิจราจรจะตอ้งออกแบบใหย้านพาหนะ
ต่าง ๆ สามารถวิ่งผา่นไดอ้ยา่งสะดวกและปลอดภยั 

(14) บ่อดนัจะตอ้งมีขนาดเพียงพอสาํหรับการติดตั้งอุปกรณ์และเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีจาํเป็น
ในการดันท่อ และมีพื้นท่ีเพียงพอท่ีจะสามารถทาํงานต่างๆ ภายในบ่อได้อย่าง
ปลอดภยั จะตอ้งมีระบบสูบนํ้ าเพื่อระบายนํ้ าท้ิง และจะตอ้งมีอุปกรณ์และเคร่ืองมือ
สาํหรับลาํเลียงท่อ ดินท่ีขดุออกมาและเคร่ืองมือต่าง ๆ ท่ีใชใ้นการดนัท่อ 

(15) บ่อรับจะตอ้งมีขนาดเพียงพอสาํหรับท่ีจะนาํหวัเจาะดินออก และสามารถต่อบรรจบ
ท่อไดอ้ยา่งสะดวก 

6.1.3.3  การวางท่อขา้มคลองหรือบริเวณท่ีมีนํ้ าขงั 
(1)  ท่อท่ีวางเกาะสะพานและวางลอยเหนือพื้นดินในช่วงน้ี  ใหใ้ชท่้อเหลก็ 
(2)  จะตอ้งขุดหลุมสํารวจชั้นดินตามแนวการวางท่อบริเวณท่ีจะตอ้งตอกเสาเข็มทาํ

โครงสร้างรับท่อ และจะตอ้งสาํรวจตรวจสอบส่ิงก่อสร้างและสาธารณูปโภคใตดิ้น 
(3)  จะตอ้งติดประตูระบายอากาศท่ีระดบัและตาํแหน่งของท่อตามท่ีกาํหนดไวใ้นแบบ

แปลน  
(4)  จะตอ้งป้องกนัและรับผดิชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัสะพานและส่ิงก่อสร้างอ่ืน ๆ 

ท่ีอยูใ่นบริเวณก่อสร้าง รวมทั้งตอ้งป้องกนัไม่ให้กีดขวางทางเดินเทา้และการจราจร
ของยานพาหนะ 

(5)  ในบริเวณซ่ึงท่อจะตอ้งวางผา่นบริเวณท่ีมีนํ้ าขงั จะตอ้งวางท่อบนโครงสร้างคอนกรีต
รับท่อตามท่ีระบุไวใ้นแบบแปลน ตอ้งวางท่อให้ไดร้ะดบัท่ีกาํหนด และตอ้งติดตั้ง
ประตูระบายอากาศ ณ จุดสูงสุดของท่อ หรือ ณ จุดปลายทิศทางการไหลของนํ้ า
ตามท่ีระบุไวใ้นแบบแปลน 
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(6)  หลงัจากการวางท่อขา้มคลองแลว้เสร็จ จะตอ้งทาสีนํ้ ารองพื้นกนัด่างอยา่งนอ้ยหน่ึง
คร้ัง และทาทบัดว้ยสีนํ้ าพลาสติกภายนอกอีกอย่างน้อยสองคร้ัง ให้ใชช้นิดสีตามท่ี
ระบุไวใ้นแบบแปลนก่อสร้าง การทาสีจะตอ้งปฏิบติัตามคาํแนะนําของผูผ้ลิตสี    
โดยเคร่งครัด 

6.2  หลกัการวางท่อประปาภายในอาคาร 
งานวางท่อประปาภายในอาคาร ประกอบดว้ย งานจดัหาและวางท่อประปาพร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งการติดตั้งถงัเก็บกักนํ้ าประปาและเคร่ืองสูบนํ้ าประปา การวางท่อและการติดตั้ง
อุปกรณ์ตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิต งานทดสอบและงานทาํความสะอาดท่อประปา การเก็บเศษวสัดุท่อ
เหลือใชแ้ละเศษขยะต่างๆออกจากอาคาร 
6.2.1  การรักษาความสะอาดสถานที่ก่อสร้างและความปลอดภยั 

(1) จะตอ้งป้องกนัอคัคีภยั และระมดัระวงัให้เกิดความปลอดภยัต่อทรัพยสิ์นและบุคคลผูร่้วม
ปฏิบติังานทั้งหมด 

(2) จะตอ้งรับผิดชอบเต็มท่ีกบัความเสียหายต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนจากการปฏิบติังาน การติดตั้ง 
และทดลองเคร่ือง 

(3)  จะตอ้งดูแลสถานท่ีปฏิบติังาน ท่ีพกัชัว่คราว ท่ีเก็บของต่างๆ ให้สะอาดเรียบร้อย และอยู่ใน
สภาพปลอดภยัตลอดเวลา 

(4)  จะตอ้งพยายามทาํงานให้เงียบ และสั่นสะเทือนนอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะสามารถทาํได ้เพื่อมิให้เกิด
ความเดือดร้อน และมีผลกระทบกระเทือนต่อคนหรืองานอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่กลส้ถานท่ีติดตั้ง 

(5)  เม่ือไดติ้ดตั้งสมบูรณ์แลว้ จะตอ้งขนยา้ยเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้ตลอดจนร้ือถอนอาคารชัว่คราว 
ซ่ึงไดป้ลูกสร้างข้ึนสาํหรับงานน้ีออกไปใหพ้น้จากสถานท่ีทั้งหมด   

(6)  จะตอ้งจดัให้มีช่องทางเขา้ถึงเคร่ืองจกัร วสัดุ และอุปกรณ์โดยมีขนาดท่ีเหมาะสมเพื่อให้
สะดวกแก่การขนส่ง และการซ่อมบาํรุงรักษา 

(7)  จะตอ้งติดตั้งระบบไฟฟ้าชัว่คราวใหมี้แสงสว่างเพียงพอตามจุดต่างๆ ภายในอาคาร ซ่ึงจาํเป็น
สาํหรับการปฏิบติังาน หรือ ตรวจสอบงาน  และความปลอดภยัในการทาํงานของส่วนระบบ  

6.2.2  การจดัเตรียมงานและการประสานงาน 
(1)  จะตอ้งส่งเอกสารรายละเอียด และ/หรือ ตวัอยา่งของวสัดุและอุปกรณ์ท่ีนาํมาใชติ้ดตั้งพร้อม

ดว้ยขอ้มูลทางดา้นเทคนิคใหว้ิศวกรผูค้วบคุมงานพิจารณาก่อนนาํไปติดตั้ง   
(2)   ไม่ใหน้าํวสัดุและอุปกรณ์ท่ีมีคุณสมบติัตํ่ากว่าท่ีแสดงไวใ้นแบบ และท่ีระบุไวใ้นขอ้กาํหนด

มาใช้งานและควรจัดส่งให้สถาบันท่ีน่าเช่ือถือทดสอบคุณสมบัติเพื่อเปรียบเทียบกับ
ขอ้กาํหนด  ก่อนท่ีจะนาํมาใชง้าน 
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 (3)  จะตอ้งกาํหนดตาราง และรายละเอียดประกอบการประสานงาน ทั้งทางดา้นช่าง การส่งของ 
การติดตั้ง และการเสร็จส้ินของงานในแต่ละขั้นตอน เพื่อป้องกนัอุปสรรค และความล่าชา้
ต่างๆ  อนัอาจเป็นผลกระทบต่อความเสร็จสมบูรณ์ของงาน 

(4)  จะตอ้งประสานงานกบัฝ่ายอ่ืนๆ เช่น ฝ่ายก่อสร้างอาคาร  ฝ่ายงานเคร่ืองกล  ฝ่ายงานไฟฟ้า  
และฝ่ายงานตกแต่งภายใน เป็นตน้ เพื่อลดปัญหาความขดัแยง้ และให้การดาํเนินการเป็นไป
ดว้ยดีไม่มีอุปสรรค 

 (5)  จะตอ้งรับผิดชอบในการต่อสายไฟฟ้า สายโทรศพัท ์ท่อนํ้ าประปา และท่อนํ้ าอ่ืนๆ รวมทั้ง
มาตรวดัต่างๆ  ตลอดจนค่าใชจ่้ายในการดาํเนินการ การใชง้าน การติดตั้ง และการทดสอบ 
โดยตอ้งรับผิดชอบตั้งแต่วนัเร่ิมเตรียมการ ระหว่างการใช้งาน จนกระทัง่วนัส่งมอบงาน
เรียบร้อย 

6.2.3  การติดตั้งท่อประปา 
6.2.3.1  ลกัษณะการติดตั้งท่อ 

(1)  การติดตั้งท่อประปาจะตอ้งกระทาํดว้ยความประณีต เป็นระเบียบเรียบร้อยแก่สายตา 
(2)  การเล้ียว การหักมุม การเปล่ียนแนวระดบั จะตอ้งใชข้อ้ต่อท่ีเหมาะสมให้กลมกลืน

กบัลกัษณะรูปร่างของอาคารในส่วนนั้นๆ  แนวท่อจะตอ้งให้ขนาน หรือตั้งฉากกบั
อาคารเสมอ 

(3)  หากต้องแขวนท่อจากเพดาน หรือจากโครงสร้างเหนือศีรษะ และมิได้กาํหนด
ตาํแหน่งท่ีแน่นอนไวใ้นแบบ จะตอ้งแขวนให้ท่อนั้นชิดดา้นบนใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะ
ทาํไดเ้พื่อมิใหท่้อนั้นกีดขวางส่ิงท่ีติดตั้งบนเพดาน เช่น โคมไฟ ท่อลม เป็นตน้ 

(4)  จะตอ้งไม่เดินท่อประปาในช่องลิฟทห์รือใตน้ํ้ าหนกัถ่วงลิฟท ์
(5)  ถา้จาํเป็นตอ้งฝังท่อประปาใตดิ้นคู่กบัท่อระบายนํ้ า จะตอ้งมีระยะห่างกนัไม่นอ้ยกว่า 

3 เมตร 
(6)  จะตอ้งไม่วางท่อประปา หรือ ท่อฝังดินใดๆ ก็ตามไวด้ว้ยกนัในร่องวางท่อประปา 

นอกจากจะดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
ก.  จุดตํ่าสุดของท่อประปา จะตอ้งติดตั้งสูงกวา่จุดสูงสุดของท่อระบายนํ้าไม่นอ้ยกว่า 

60 เซนติเมตร ในกรณีท่ีไม่สามารถทาํไดต้ามขา้งตน้ ให้ใชท่้อประปาท่ีคงทน    
ผกุร่อนยากพอกบัท่อเหลก็หล่อ   

ข.  จะตอ้งวางท่อประปาบนส่วนรองรับท่ีมัน่คงแขง็แรงชิดดา้นใดดา้นหน่ึงของร่อง
สาํหรับวางท่อระบายนํ้า 

ค.  จะตอ้งติดตั้งท่อประปาให้มีจาํนวนรอยต่อของท่อประปานอ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้
และการต่อท่อประปาจะตอ้งทาํตามท่ีระบุไวใ้นมาตรฐานน้ี 
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(7) จะต้องเดินแนวท่อประปาและอุปกรณ์อ่ืนๆ ท่ีจะต้องติดตั้ งอยู่ในตําแหน่งท่ี 
ไม่กีดขวางการใชส้อยหนา้ต่าง ประตู และช่องเปิดต่างๆ  

(8) จะตอ้งติดตั้งท่อประปาและต่อท่อประปา โดยไม่ให้เกิดความเครียดข้ึนกบัท่อ หรือ
ทาํให้ความมัน่คงแข็งแรงของอาคารหรือส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคารลดลง และ
จะตอ้งมีการป้องกนัท่อประปาชาํรุดเน่ืองจากการขยายตวัหรือหดตวัของท่อ และ/
หรือ การทรุดตวัของอาคาร 

(9) จะตอ้งติดตั้ งท่อประปา โดยตอ้งทาํให้สามารถเขา้ไปปฏิบติัการซ่อมแซม หรือ
เปล่ียนไดโ้ดยสะดวกและปลอดภยั  

(10) จะตอ้งติดตั้งท่อประปาท่ีอยู่ในแนวด่ิงหรือแนวตั้งให้มัน่คงแข็งแรง และสามารถ
รักษาแนวแกนของท่อไวไ้ดโ้ดยตลอด และจะตอ้งมีฐานท่ีแขง็แรงรองรับท่อ   ซ่ึงอยู่
บนพื้นดิน หรือ ในระดบัดิน หรือ ใตดิ้นดว้ย  ทั้งน้ีให้รวมถึงท่อแนวด่ิงท่ีเปล่ียน
ทิศทางไปอยูใ่นแนวราบทุกจุด 

(11) ท่อประปาทุกชนิดท่ีต่อหรือเช่ือมเขา้ดว้ยกนั ตอ้งติดตั้งให้รอยต่อมีความแน่นหนา
และแขง็แรงพอท่ีจะรับนํ้าหนกัของท่อเอง และแรงดนันํ้ าภายในท่อไดโ้ดยปลอดภยั 
และจะตอ้งไม่มีการร่ัวซึมใดๆ ทั้งส้ิน   

(12) ท่อประปาท่ีต่อเขา้กบัเคร่ืองสุขภณัฑ์ จะตอ้งเดินท่อประปาเพื่อการอุปโภคท่ีมีท่ี
รองรับนํ้ าลน้ โดยปลายเปิดของท่ีจ่ายนํ้ าหรือปลายก๊อกนํ้ าตอ้งอยู่สูงกว่าระดบันํ้ า
สูงสุดของนํ้ าในท่ีรองรับนั้นไม่นอ้ยกว่า 3 เท่าของเส้นผ่านศูนยก์ลางของท่อท่ีจ่าย
นํ้า  หรือก๊อกนํ้า 

(13) จะตอ้งไม่ต่อท่อประปาโดยตรงเขา้กบัเคร่ืองสุขภณัฑด์งัต่อไปน้ี 
 ก.   โถปัสสาวะหญิง (Bidet) 
 ข.   โตะ๊ผา่ศพ (Autopsy Table) หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีมีลกัษณะเดียวกนั 
 ค. เคร่ืองฆ่าเช้ือโรค  เคร่ืองมือกาลกันํ้ า ถงัผสมนํ้ ายาสารเคมี และอุปกรณ์อ่ืนท่ีมี

ลกัษณะเดียวกนั 
 (14) จะตอ้งดาํเนินการต่อท่อแบบต่าง ๆ ดงัน้ี 

ก.  การต่อแบบอัดแน่นโดยใช้นํ้ ายาประสาน ท่อสอดจะต้องมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนยก์ลางภายนอกของท่อเลก็กว่าเส้นผา่นศูนยก์ลางภายในของท่อสวม โดยผิว
ภายนอกของท่อสอดจะสัมผสัผิวภายในของท่อสวมเม่ือสอดเขา้ไปเป็นระยะ
ระหวา่งเศษหน่ึงส่วนสามถึงเศษสองส่วนสามของความยาวของท่อสวม  การต่อ
ท่อจะตอ้งทาํความสะอาดผิวภายนอกของท่อสอด และผิวภายในของท่อสวม   
ทานํ้ ายาประสานทัว่ผิวภายนอกของท่อสอดและผิวภายในของท่อสวมตลอด
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ความยาวท่ีสอด  สอดปลายท่อเขา้กบัท่อสวม บิดเป็นระยะเศษหน่ึงส่วนส่ีรอบ
และเช็ดนํ้ายาประสานท่ีเหลือทะลกัออกใหห้มด 

ข.    การต่อแบบอดัแน่นโดยใชแ้หวนยางหรือแหวนวตัถุอ่ืนท่ีคุณภาพคลา้ยคลึงกนั
ท่อสวมหรือท่อปลอก จะต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในเล็กกว่าเส้นผ่าน
ศูนยก์ลางสุดขอบนอกของแหวนภายหลงัการสวมแน่นอยูบ่นท่อสอดแลว้ และ
จะตอ้งสวมใหท่้อเหล่ือมกนัแต่ละขา้งไม่นอ้ยกว่าหน่ึงเท่าของเส้นผา่นศูนยก์ลาง
ของท่อสอด 

ค.   การต่อโดยใชป้ากระฆงัหรือปากล้ินราง ยาดว้ยซีเมนต ์ ท่อสอดจะตอ้งสอดลึก
เขา้ไปถึงกน้ปากระฆงัหรือปากล้ินราง  และจะตอ้งอดัซีเมนตโ์ดยรอบและตลอด
ความยาวของท่อท่ี เหล่ือมกัน   แล้วพอกด้วยซีเมนต์ผสมทรายละเอียด  
อตัราส่วน 1 : 2  ผสมนํ้าพอประมาณ  ปิดความหนาของรอยต่อและท่อสวม และ
ปาดผวิหนาเป็นมุม 45 องศา เสมอขอบนอกของท่อสวมโดยรอบ 

ง.    การต่อแบบพอกดว้ยวสัดุตวัเช่ือม ผวิหนา้ตดัขอบท่อท่ีจะนาํมาชนต่อกนัจะตอ้ง
เรียบเสมอ และแนบสนิทกนัตลอดหนา้ท่ีชนกนั วสัดุตวัเช่ือมหรือพอกจะตอ้งไม่
ละลายหรือดูดซึมนํ้ าหรือแก๊สท่ีไหลในท่อ  และจะตอ้งเช่ือมหรือพอกติดแน่น
กบัผวินอกของท่อใหแ้น่นหนา สามารถตา้นแรงดนัไดไ้ม่ตํ่ากวา่เน้ือท่อ 

จ.  การต่อแบบใช้เกลียว เกลียวของท่อ (เกลียวนอก) และเกลียวของขอ้ต่อ  
(เกลียวใน) จะตอ้งไดม้าตรฐาน มอก. 281 และตอ้งหมุนเกลียวเขา้ไปในขอ้ต่อ
อย่างน้อย 5 เกลียว  หากประสงคจ์ะใชว้สัดุตวัเช่ือมนํ้ ายาประสาน ให้ทาวสัดุ
ตวัเช่ือมหรือนํ้ายาประสานไดเ้ฉพาะเกลียวนอกเท่านั้น 

ฉ.  การต่อดว้ยการเช่ือมหรือบดักรี ปลายท่อท่ีจะเช่ือมต่อเขา้ดว้ยกนัจะตอ้งปาดปลาย
ให้เป็นมุมไม่ตํ่ากว่า 30 องศาทั้งสองท่อ  เม่ือนาํท่อมาชนต่อกนัไวแ้ลว้ จะตอ้ง
เป็นร่องมีมุมแหลมไม่ต ํ่ากว่า 60 องศา ลึกลงไปไม่ต ํ่ากว่า 3 ใน 4 ของความหนา
ของท่อ  การเช่ือมหรือบดักรีจะตอ้งเช่ือมหรือบดักรีให้วสัดุตวัเช่ือมเต็มลน้ร่อง
ดงักล่าวข้ึนมาโดยไม่บกพร่อง 

6.2.3.2  ขอ้หา้มในการต่อท่อร่วมระหวา่งระบบท่อ 
(1)  ตอ้งไม่ต่อท่อนํ้าประปาหรือท่อนํ้าท่ีใชใ้นการบริโภคบรรจบกบัระบบท่อนํ้ าโสโครก 

และท่อระบายนํ้าเป็นอนัขาด 
(2)  ตอ้งไม่ต่อท่อประปาท่ีรับนํ้ าจากระบบประปาสาธารณะ เขา้กบัท่อประปาในระบบ

ประปาส่วนบุคคล หรือ ระบบประปาอิสระ 
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(3)  หากแนวของท่อนํ้ าประปาจะตอ้งวางท่อขนานหรือตดักบัแนวของท่อนํ้ าโสโครก 
หรือท่อระบายนํ้ าท้ิง  ท่อนํ้ าประปาจะตอ้งอยูเ่หนือท่อนํ้ าโสโครกและท่อระบายนํ้ า
ท้ิงเป็นระยะไม่นอ้ยกวา่ 30 เซนติเมตรตลอดแนวท่ีขนาน และ/หรือ ตาํแหน่งท่ีตดักนั 

6.2.3.3  การป้องกนัการชาํรุดเสียหายระหวา่งการติดตั้ง 
(1)  ปลายท่อทุกปลายให้ใชป้ลัก๊อุด หรือฝาครอบเกลียวครอบไว ้หากจะตอ้งละจากงาน

ท่อในส่วนนั้นชัว่คราว 
(2)  จะตอ้งหุม้หรือป้องกนัท่อประปาและอุปกรณ์ต่าง ๆ ไว ้เพื่อมิใหเ้กิดแตกหกับุบสลาย 
(3)  จะตอ้งตรวจดูภายในและทาํความสะอาดภายในท่อประปา วาลว์ต่างๆ และอุปกรณ์

อ่ืนๆ ใหท้ัว่ถึงก่อนนาํมาประกอบติดตั้ง 
(4)  เม่ือได้ติดตั้ งเสร็จสมบูรณ์แล้ว ต้องตรวจดูความเรียบร้อย และทาํความสะอาด 

เคร่ืองสุขภณัฑแ์ละอุปกรณ์ต่างๆ อยา่งทัว่ถึง ไม่ใหมี้ขอ้บกพร่อง 
6.2.3.4  การแขวนโยงท่อและการยดึท่อ 

(1)  ท่อท่ีเดินภายในอาคาร และไม่ไดฝั้งในโครงสร้างอาคาร จะตอ้งแขวนโยงหรือยดึติด
ไวก้บัโครงสร้างของอาคารอยา่งมัน่คง แขง็แรง มิใหเ้กิดการโยกคลอน แกวง่ไกวได ้

(2)  การแขวนโยงท่อท่ีเดินตามแนวราบให้ใชเ้หลก็รัดท่อตามขนาดของท่อท่ีรัดไว ้แลว้
ใหแ้ขวนยดึติดกบัโครงสร้างอาคารใหแ้ขง็แรง 

(3)  หากมีท่อประปาหลายท่อเดินตามแนวราบขนานกนัเป็นแพ จะใชส้าแหรกแขวนรับ
ไวท้ั้งชุดแทนการใชเ้หลก็รัดท่อแขวนแต่ละท่อกไ็ด ้

(4)  ท่ีแขวนท่อและสาแหรกหากในแบบไม่ได้ระบุไวจ้ะตอ้งมีชะเนาะ (Turnbuckle) 
ประกอบให้เสร็จ  เพื่อจดัท่อประปาให้ไดร้ะดบัเดียวกนั  ในกรณีท่ีไม่สามารถใช้
ชะเนาะเกลียวได้จะต้องจัดหาอุปกรณ์อ่ืนท่ีใช้ประโยชน์ได้เท่ากันมาใช้แทน   
หา้มแขวนท่อดว้ยโซ่ ลวด เชือกหรือส่ิงอ่ืนใดท่ีมีลกัษณะไม่มัน่คงแขง็แรง 

(5)  ท่อท่ีติดตั้งในแนวด่ิงหรือแนวตั้งและในแนวราบหรือแนวระดบั จะตอ้งติดตั้งท่ียึด
ท่อ ท่ีแขวนท่อ หรือ ท่ีรองรับท่อ ดงัตารางท่ี 2 

(6)  ท่อทุกชนิดท่ีวางอยูใ่นดิน จะตอ้งวางอยูบ่นพื้นท่ีอดัแน่น ตลอดแนวความยาวของท่อ
และเม่ือกลบดินแลว้ จะตอ้งบดอดัดินเป็นชั้น ๆ  

(7)  ท่อโลหะท่ีวางอยูใ่นดิน จะตอ้งทาดว้ยฟล้ินโคท้ 1 ชั้น แลว้พบัดว้ยผา้ดิบ จากนั้นให้
ทาดว้ยฟล้ินโคท้อีก 1 ชั้น ทั้งน้ีใหร้วมทั้งท่ีรองรับท่อดว้ย 
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ตารางที ่2 ระยะระหว่างทีย่ดึท่อ ทีแ่ขวนท่อหรือทีร่องรับท่อต่างๆในแนวตั้งและแนวนอน 
(ขอ้ 6.2.3.4) 

ขนาดท่อ 
มิลลเิมตร

(นิว้) 

ระยะห่างระหว่างจุดยดึแขวนท่อในแนวตั้งและแนวนอน 
(เมตร) 

ท่อเหลก็อาบ
สังกะสีหรือท่อ

เหลก็ 
ท่อพวีซีี 

ท่อเหลก็หล่อหรือ
ท่อพวีซีีหรือท่อพบีี 

ท่อทองแดง 

แนวตั้่ง แนวนอน แนวตั้ง แนวนอน แนวตั้ง แนวนอน แนวตั้ง แนวนอน 
15 (1/2) 2.4 2.0 1.2 0.9 ดูทา้ย

ตาราง 2) 
ดูทา้ย
ตาราง 3) 

ดูทา้ย
ตาราง 4) 

1.0 
20 (3/4) 3.0 2.4 1.2 1.0 1.0 
25 (1) 3.0 2.4 1.2 1.0 1.5 

32 (1 ¼) 3.0 2.4 1.8 1.2 1.5 
40 (1 ½) 3.6 3.0 1.8 1.3 1.5 
50 (2) 3.6 3.0 1.8 1.5 2.0 

65 (2 ½) 4.5 3.0 2.4 1.8 2.5 
80 (3) 4.5 3.6 2.4 2.0 2.5 
100 (4) 4.5 4.0 2.4 2.4 2.5 
150 (6) 4.5 4.8 3.0 2.4 3.0 
200 (8) 4.8 6.0 3.6 3.0 3.0 
250 (10) 4.8 6.0 - - - 
300 (12) 4.8 6.0 - - - 

หมายเหต ุ:  1)  ท่อแต่ละท่อนจะต้องมีท่ียึดหรือแขวนหรือรองรับอย่างน้อยหน่ึงแห่ง 
2) ทุกๆ ช้ันของอาคาร และทุกช่วงข้อต่อ และไม่มากกว่าความยาวท่อแต่ละท่อ 
3) ทุกๆ ระยะ 1.0 เมตร และทุกช่วงข้อต่อ 
4) ทุกๆ ระยะ 1.2 เมตร และทุกช่วงข้อต่อ 

 
(8)  ท่อท่ีเดินในแนวระดบั จะตอ้งรองรับดว้ยท่ีแขวนหรือท่ีรองรับแบบชิงชา้ เหลก็เส้นท่ี

ใชแ้ขวนใหมี้ขนาดดงัตารางท่ี 3 
(9)  ตอ้งจัดหาอุปกรณ์ท่ีเหมาะสมในการยึดท่อ และอุปกรณ์ในระบบท่อประปากับ

โครงสร้างอาคาร เช่น โครงเหลก็ เหลก็ยดึ ท่ีถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ หากจะใชส้ลกั
เกลียวขยายตวั (Expansion Bolt) จะตอ้งเป็นสลกัเกลียวขยายตวัท่ีผา่นการรับรองแลว้
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ว่าสามารถรับนํ้ าหนกัตามตอ้งการไดโ้ดยมีค่าความปลอดภยัไม่ตํ่ากว่า 3 เท่า (Safety 
Factor = 3) 

(10)ท่ียดึท่อ ท่ีแขวนท่อหรือท่ีรองรับท่อ ใหใ้ชเ้หลก็ชุบสงักะสี หรือใชเ้หลก็ทาสีกนัสนิม 
2 ชั้น แลว้ทาสีนํ้ามนัทบัตาม 

 

ตารางที ่ 3 ขนาดของเหลก็เส้นทีใ่ช้แขวนท่อเดินในแนวระดับ 
(ขอ้ 6.2.3.4) 

ขนาดของท่อ 
มิลลเิมตร (นิว้) 

เส้นผ่านศูนย์กลางของเหลก็เส้น 
(มม.) 

15 - 40    (1/2 - 1 ½) 9 
50 – 80       (2 - 3) 12 
100 – 150     (4 - 6) 15 
200 – 300    (8 - 12) 25 

 
6.2.3.5   การติดตั้งปลอกรองท่อ (Sleeves) 

(1)  ท่อท่ีเดินผ่านฐานราก พื้นผนัง ฝากั้น และเพดานนอกอาคาร จะตอ้งรองดว้ยปลอก
ตามขนาดท่ีพอเหมาะกบัท่อเสียก่อน 

(2)  หากท่อท่ีจะผ่านทะลุพื้นอาคารมีจาํนวนหลายท่อ  จะตอ้งเจาะพื้นอาคารเป็นช่อง 
ให้ผา่นแทนการใชป้ลอกรองช่องท่ีจะเจาะน้ี จะตอ้งเสริมกาํลงัตามความจาํเป็นและ
เหมาะสมในอาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ 

(3) หากประสงค์จะติดตั้ งปลอกรองท่อนํ้ าประปาไว  ้ณ จุดใดก็ให้ติดตั้ งในขณะเท
คอนกรีต ในผนงัอิฐใหติ้ดตั้งปลอกรองท่อประปาในขณะที่ก่ออิฐมาถึงจุดนั้น 

(4)  จะตอ้งยดึหลกัเกณฑก์ารใชป้ลอกรองท่อดงัน้ี 
ก.   ขนาดของปลอกรองท่อ ปลอกรองท่อท่ีจะนาํมาใชใ้นการรองท่อ จะตอ้งมีขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลางภายในโตกว่าขนาดผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ 
ไม่นอ้ยกว่า 10 มิลลิเมตร  เวน้ไวแ้ต่เม่ือท่อนั้นจะตอ้งเดินทะลุผา่นฐานราก หรือ
ผนังท่ีรับนํ้ าหนัก ในกรณีเช่นน้ีจะตอ้งให้ขนาดปลอกใหญ่กว่าท่อไม่น้อยกว่า  
15 มิลลิเมตร 

ข.   ชนิดของวสัดุปลอกรองท่อจะตอ้งเป็นชนิดท่ีทาํดว้ยวสัดุดงัต่อไปน้ี 
1)   สาํหรับรากฐานใหใ้ชป้ลอกเหลก็หล่อ 
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2)   สาํหรับผนงัท่ีรับนํ้าหนกั หรือฝากั้น ใหใ้ชป้ลอกเหลก็หล่อ เหลก็เหนียวหรือ
เหลก็กลา้ 

3)   สาํหรับคอนกรีต ใหใ้ชป้ลอกเหลก็เหนียว หรือเหลก็กลา้ 
4)   สาํหรับพื้นท่ีอาคารธรรมดา ใหใ้ชป้ลอกเหลก็เหนียว หรือเหลก็กลา้ 

ค.   ปลอกรองท่อพื้นอาคาร จะตอ้งฝังให้ปากปลอกรองท่อสูงกว่าระดบัพื้นท่ีท่ียงั
ไม่ไดป้รับระดบั 25 มิลลิเมตร และหลงัจากท่ีเดินท่อเสร็จเรียบร้อยแลว้ ให้อุด
ช่องระหวา่งท่อกบัปลอกท่อดว้ยวสัดุประเภทพลาสติกหรือใยแร่(Mineral Fiber)             
ให้แน่น และเรียบร้อยจนแน่ใจว่านํ้ าร่ัวซึมผ่านไม่ได ้หรือถา้เป็นผนงักนัไฟให้
อุดช่องว่างด้วยวสัดุทนไฟโดยให้ทั้ งระบบสามารถทนเพลิงไหมอ้ย่างน้อย 2 
ชัว่โมง 

6.2.3.6  การตดัเจาะและซ่อมส่ิงกีดขวาง  
(1)  หากมีส่ิงก่อสร้างใด ๆ กีดขวางแนวของท่อ จะตอ้งแจ้งรายละเอียดกับวิศวกรผู ้

ควบคุมงานพร้อมกบัเสนอวิธีการท่ีจะตดัเจาะส่ิงกีดขวางนั้นกบัวิธีการซ่อมกลบัคืน 
การตัดเจาะและซ่อมส่ิงกีดขวางน้ีจะต้องใช้ช่างท่ีมีความชํานาญในการนั้ นๆ 
โดยเฉพาะ  และจะตอ้งกระทาํดว้ยความระมดัระวงั รวมทั้งแจง้ให้ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบ
ก่อนท่ีจะดาํเนินการตดัเจาะและตอ้งขออนุมติัจากวิศวกรโครงสร้างดว้ย 

(2)  ทุกจุดท่ีท่อเดินทะลุผ่านผนัง ฝากั้น เพดาน และพื้นอาคารซ่ึงปรับแต่งผิวหน้าแลว้
จะตอ้งปิดช่องโหว่ทั้งทางเขา้และทางออกของท่อดว้ยแผ่นตะกัว่ ซ่ึงมีขนาดใหญ่
พอท่ีจะปิดช่องรอบๆ ท่อไดอ้ยา่งมิดชิด  แผน่ตะกัว่ท่ีใชท่ี้เพดานและผนงัจะตอ้งปิด
ดว้ยสลกัแบบเซ็ทสกรู หา้มใชค้ลิปสปริง 

6.2.3.7  การป้องกนัการผกุร่อน 
(1)  วสัดุท่ีเป็นโลหะท่ีนาํมาใชใ้นการติดตั้งท่อประปาทุกชนิด จะตอ้งผ่านกรรมวิธีการ

ป้องกนัสนิมและการผกุร่อนท่ีเหมาะสมมาแลว้ทั้งส้ิน เช่น การพ่นอบสีจากโรงงาน 
การทาํความสะอาดผิวโลหะ และทาดว้ยสีกนัสนิม หรือการชุบสังกะสีตามความ
เหมาะสม 

(2)  ท่อประปาท่ีวางผ่านส่ิงท่ีสามารถกดักร่อนท่อได ้จะตอ้งมีการป้องกนัการกดักร่อน 
โดยหุ้มท่อด้วยวสัดุท่ีมีคุณสมบัติต้านทานการกัดกร่อน และการดาํเนินการใน
ลกัษณะดงักล่าวจะตอ้งไม่เป็นเหตุใหท่้อประปาตอ้งรับนํ้าหนกัมากเกินควร 
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6.2.3.8   ฝีมืองานและความประณีตในงาน 
จะตอ้งใชช่้างฝีมือดี ซ่ึงชาํนาญโดยเฉพาะในแต่ละประเภท มาปฏิบติังานติดตั้งระบบท่อ 
เคร่ืองสุขภณัฑ ์และอุปกรณ์ และจะตอ้งควบคุมการทาํงานของช่างเหล่าน้ีให้ดาํเนินไป
โดยชอบดว้ยหลกัปฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 
ก.   การตดัท่อแต่ละท่อจะตอ้งให้ไดร้ะยะสั้นพอ ตามความตอ้งการท่ีจะใช ้ณ จุดนั้น ๆ 

ซ่ึงเม่ือต่อท่อบรรจบกนัแลว้ จะไดแ้นวท่อท่ีสมํ่าเสมอไม่คดโก่ง และคลาดเคลื่อน
จากแนวไป 

ข.   การวางท่อจะตอ้งวางในลกัษณะท่ีเม่ือเกิดการหดตวัหรือขยายตวัของท่อ เน่ืองจาก
การเปล่ียนแปลงอุณหภูมิ การหดตวัหรือการขยายตวันั้น จะไม่ทาํใหเ้กิดการเสียหาย
ข้ึนกบัตวัท่อเองหรือกบัส่ิงใกลเ้คียง 

ค.   การตดัท่อให้ใชเ้คร่ืองสาํหรับตดัท่อโดยเฉพาะ และจะตอ้งควา้นปากท่อขดูเศษท่อท่ี
ยงัติดคา้งอยูป่ากท่อออกใหห้มด หากจะทาํเกลียวจะตอ้งใชเ้คร่ืองทาํเกลียวท่ีมีฟันคม 
เพื่อใหฟั้นเกลียวเรียบและไดข้นาดมาตรฐาน 

ง.   ทุกตาํแหน่งท่ีจะตอ้งเปล่ียนแนว หรือทิศทางของท่อ ใหใ้ชข้อ้ต่อตามความเหมาะสม         
(ขอ้ต่อ หมายถึง ขอ้โคง้ ขอ้งอ สามตา เป็นตน้) และหากมีการเปล่ียนขนาดของท่อ ณ 
จุดใดใหใ้ชข้อ้ลดเท่านั้น 

6.2.4  การติดตั้งอุปกรณ์ท่อประปา 
6.2.4.1   อุปกรณ์ต่างๆ ของระบบท่อประปา เช่น วาลว์นํ้ า มาตรวดันํ้ า มาตรวดัความดนั เป็นตน้

จะตอ้งติดตั้งให้อยูใ่นตาํแหน่งท่ีเหมาะสมกบัการใชง้านโดยปกติ และสามารถถอดซ่อม
บาํรุงรักษา หรือเปล่ียนใหม่ไดง่้าย 

6.2.4.2  วาล์วนํ้ า  จะตอ้งติดตั้งวาล์วนํ้ าไวท่ี้ท่อนํ้ าประปาก่อนเขา้เคร่ืองสุขภณัฑ์ และอุปกรณ์ 
ทุกแห่ง   

6.2.4.3   ตอ้งติดตั้งวาลว์นํ้ าตามตาํแหน่งและชนิดวาลว์ท่ีแสดงไวใ้นแบบ โดยให้ติดตั้งก่อนเขา้
เคร่ืองสุขภณัฑ ์

6.2.4.4   ตอ้งติดตั้งวาลว์ทุกตวับนท่อประปาท่ีเดินในระดบัดิน โดยจะตอ้งไม่ให้ดา้นวาลว์อยู่ต ํ่า
กวา่ระดบัดิน 

6.2.4.5   วาลว์ทุกตวัจะตอ้งเป็นชนิดท่ีใชก้บัขนาดแรงดนัปกติภายในท่อไม่นอ้ยกว่า 2.5 เท่าของ
ความดนัใชง้าน 

6.2.4.6 ตอ้งติดตั้งหมอ้ลม (Air Chamber) ไวท่ี้ปลายสุดของท่อแยกท่ีต่อกบัเคร่ืองสุขภณัฑ ์   
หมอ้ลมจะตอ้งมีขนาดไม่เล็กกว่าท่อท่ีจะแยกเขา้เคร่ืองสุขภณัฑน์ั้น และจะตอ้งมีขนาด
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เส้นผ่านศูนยก์ลางไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร (1/2 น้ิว) และมีขนาดยาวไม่น้อยกว่า 450 
มิลลิเมตร ท่ีปลายของหมอ้ลม (Air Chamber) ใหใ้ส่ฝาครอบอุด 

6.2.4.7   ท่อนํ้ าท่ีแยกหรือตรงเขา้อาคารทุกท่อ จะตอ้งจดัหาและติดตั้งประตูนํ้ า (Gate Valve) ให ้
ณ บริเวณจุดท่ีท่อจะเขา้อาคารแห่งละตวั    

6.2.4.8   วาลว์ตดัตอนนํ้ าใหใ้ชป้ระตูนํ้ าทุกแห่ง  ประตูนํ้ าขนาดไม่เกิน 50 มิลลิเมตร (2 น้ิว) ใหใ้ช้
วาลว์ทองเหลืองชนิดเกลียว และประตูนํ้ าขนาด 65 มิลลิเมตร (2.5 น้ิว) ข้ึนไป ใหใ้ชว้าลว์
ชนิดเหลก็หล่อหรือเหลก็หล่อเหนียว 

6.2.4.9  โกลบวาลว์ (Globe Valve) จะตอ้งติดตั้งโกลบวาลว์ในระบบท่อประปาท่ีตอ้งการปรับ
ความดนัและอตัราไหลของนํ้าไวทุ้กแห่ง และใหใ้ชว้าลว์ทองเหลืองชนิดเกลียว 

6.2.4.10 วาลว์กนักลบั (Check Valve) จะตอ้งติดตั้งวาลว์กนักลบัในระบบท่อประปาท่ีตอ้งการ
ไม่ใหน้ํ้ าไหลยอ้นกลบัไวทุ้กแห่ง 

6.2.4.11 ยเูน่ียน (Union) จะตอ้งติดตั้งยเูน่ียนไวท้างดา้นใตน้ํ้ าของวาลว์ทุกตวั และก่อนท่อจะเขา้
เคร่ืองสุขภณัฑแ์ละอุปกรณ์ทั้งหมด เวน้ไวแ้ต่กรณีท่ีเคร่ืองสุขภณัฑแ์ละอุปกรณ์นั้นมีขอ้
ต่อชนิดท่ีสามารถถอดท่อออกได้ง่ายติดมาดว้ย การติดตั้งยูเน่ียนนั้น ห้ามติดฝังไวใ้น
กาํแพง เพดาน หรือฝากั้น 

6.2.4.12 จะตอ้งติดตั้งหวักระโหลก (Foot Valve) ท่ีปลายท่อดูดของเคร่ืองสูบนํ้ าประปา จะตอ้ง
ติดตั้งขอ้อ่อนกนัการสั่นสะเทือน เช็ควาลว์กนันํ้ าไหลยอ้นกลบั(Check Valve) ประตูนํ้ า 
(Gate Valve) และหมอ้ลม (Air Chamber) ท่ีท่อจ่ายของเคร่ืองสูบนํ้าประปา 

6.2.5  การทาสี 
6.2.5.1  ตอ้งทาสีวสัดุและอุปกรณ์ตามท่ีกาํหนดไวใ้นแบบแปลน  
6.2.5.2  การทาสีจะตอ้งยดึถือวิธีปฏิบติัตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิตสี 
6.2.5.3  คุณภาพของสีท่ีใชจ้ะตอ้งเทียบเท่ากบัคุณภาพของสีตามท่ีระบุใชง้านก่อสร้าง 
6.2.5.4  ก่อนทาสีจะตอ้งเตรียมผิวให้สะอาด และก่อนทาสีจริงจะตอ้งมีสีรองพื้นเพื่อป้องกัน 

การผกุร่อนเสมอ  สีกนัสนิมจะตอ้งทาอยา่งนอ้ย 2 ชั้น 
6.2.6  การจดัทาํแท่นเคร่ือง 

ในการจัดทําแท่นรองรับเคร่ืองสูบนํ้ า แท่นแผงไฟฟ้าควบคุมและแท่นอ่ืนๆ จะต้องให้มี 
ความแข็งแรงทนทาน  แท่นเคร่ืองจะต้องเป็นแท่นคอนกรีตเสริมเหล็กหนาอย่างน้อย  
100 มิลลิเมตร มุมแท่นคอนกรีตเสริมเหล็กจะต้องปาดเป็นมุมเอียง  จะต้องใช้ยางกันการ
สัน่สะเทือน หรือ อุปกรณ์ลดการสัน่สะเทือนติดตั้งไวใ้ตแ้ท่นเคร่ือง 
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6.2.7  การเตรียมการในการซ่อมบาํรุงระบบท่อประปาและอุปกรณ์ 
6.2.7.1  ในระหว่างการก่อสร้างจะตอ้งเตรียมการและเตรียมช่องทางเพื่อนาํเคร่ืองจกัร ท่อประปา

และอุปกรณ์เขา้ไปยงัสถานท่ีติดตั้ง เพื่อมิใหเ้กิดปัญหาขดัแยง้กบัการก่อสร้างอาคาร 
6.2.7.2  การติดตั้งเคร่ืองจกัร ระบบท่อประปาและอุปกรณ์ต่าง ๆ จะตอ้งพิจารณาอย่างละเอียด

รอบคอบ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีควบคุมสามารถเขา้ซ่อมบาํรุง และเขา้เปล่ียนทดแทนได้
โดยสะดวก 

7.   การทดสอบระบบท่อประปา 
การทดสอบระบบท่อประปา แบ่งออกเป็น 2 ระบบ ไดแ้ก่ การทดสอบระบบท่อประปาภายนอกอาคาร 
และการทดสอบระบบท่อประปาภายในอาคาร ดงัน้ี 

7.1  การทดสอบระบบท่อประปาภายนอกอาคาร 
การทดสอบระบบท่อประปา ให้กระทาํเป็นช่วง หลงัจากไดว้างท่อประปาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ 
พร้อมทั้งไดมี้การเทแท่นคอนกรีตรับท่อโคง้สามทาง เป็นตน้ ไวแ้ลว้ไม่นอ้ยกว่า 36 ชัว่โมง ในช่วงนั้น
แลว้เสร็จ โดยทัว่ไปท่อประปาท่ีวางใหม่รวมทั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ จะตอ้งทดสอบความดนันํ้ าในท่อและ
ทดสอบการร่ัวซึมของท่อ ซ่ึงการทดสอบความดนันํ้ าในท่อและการทดสอบการร่ัวซึมของท่อให้กระทาํ
พร้อมกัน เวน้แต่จะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน ในการทดสอบดังกล่าวจะต้องอยู่ในการควบคุมและ
ตรวจสอบของเจา้ของงาน จะปฏิบติังานอ่ืน ๆ ต่อ เช่น บรรจบท่อเขา้กบัท่อเดิม ยา้ยบรรจบท่อแยกเขา้
อาคาร บา้นพกั พร้อมยกเลิกท่อเดิมและซ่อมผิวจราจร ทางเทา้ ผิวดินเดิม เป็นตน้ ไม่ได้จนกว่าจะ
ทดสอบความดนันํ้าในท่อและทดสอบการร่ัวซึมของท่อไดผ้ลตามท่ีกาํหนดไวน้ี้ 
ขั้นตอนการทดสอบความดนันํ้าและการร่ัวซึมของท่อประปาใหป้ฏิบติั ดงัต่อไปน้ี 
(1)  ค่อย ๆ เติมนํ้าเขา้เสน้ท่อประปาท่ีวางใหม่อยา่งชา้ ๆ จนเตม็ท่อก่อนล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 24 ชัว่โมง 
(2)  ไล่อากาศออกจากเสน้ท่อ วาลว์ หวัดบัเพลิงและอุปกรณ์ท่อต่าง ๆ ทั้งหมด 
(3)  อดัความดนัดว้ยวิธีการและเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมตามที่เห็นสมควร ขนาดความดนัท่ีใช ้ทดสอบท่อ

ประปาขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางตั้งแต่ 500 มิลลิเมตร ถึง 1,800 มิลลิเมตร ให้ใชไ้ม่น้อยกว่า  
0.8 เมกาปาสกาล (8 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) และท่อประปาขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางตั้งแต่ 
400 มิลลิเมตร ลงมาให้ใชไ้ม่นอ้ยกว่า 0.6 เมกาปาสกาล (6 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) โดยตอ้ง
คงความดนัน้ีไวใ้หค้งท่ีไม่นอ้ยกว่า 2 ชัว่โมง มาตรวดัความดนัท่ีนาํมาใชจ้ะตอ้งผา่นการสอบเทียบ 
(Calibration) ดว้ย 

(4)  ตรวจสอบดูการร่ัวซึมของท่อประปาและท่ีขอ้ต่อ ถา้ตรวจพบมีการร่ัวซึมของท่อ จะตอ้งดาํเนินการ
ซ่อมรอยร่ัว หลงัจากท่อประปาไดรั้บการซ่อมแซมหรือเปล่ียนใหม่เรียบร้อยแลว้ จะตอ้งไดรั้บการ
ทดสอบทั้งความดนันํ้าและการร่ัวซึมอีกคร้ังหน่ึงและจะตอ้งทดสอบจนกวา่จะไดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจ 
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7.2  การทดสอบระบบท่อประปาภายในอาคาร 
การทดสอบระบบท่อประปาภายในอาคาร ให้กระทาํเป็นช่วงๆ เพื่อทดสอบการร่ัวซึมของนํ้ า อน่ึงท่อ
ประปาท่ีฝังไวใ้ตดิ้นหรือในผนงัจะตอ้งทดสอบการร่ัวซึมของนํ้ าก่อนกลบดิน หรือฉาบปูนปิดไป และ
เม่ือติดตั้งระบบท่อประปาเรียบร้อยทั้งระบบ แลว้จะตอ้งทดสอบระบบท่อประปาทั้งหมด เพื่อตรวจสอบ
การร่ัวซึมของนํ้าทั้งระบบ การทดสอบท่อร่ัวซึมใหป้ฏิบติัตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 

(1)  ปิดก๊อกนํ้าต่างๆ เพื่อไม่ใหน้ํ้ าไหลท้ิงออกจากระบบท่อประปา 
(2)  ใหใ้ชน้ํ้ าท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐานนํ้ าด่ืมอดัเขา้ไปในระบบท่อประปา โดยใหมี้ขนาดความดนัสูงกว่า

ความดนัท่ีใชง้านร้อยละ 50 ในระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 6 ชัว่โมง 
(3)  ตรวจสอบหารอยร่ัวซึมของนํ้า 
(4)  หากผลการตรวจสอบหรือทดสอบปรากฎว่ามีท่อร่ัวหรือชาํรุด ไม่ว่าจะเป็นดว้ยความบกพร่องใน

คุณภาพของวสัดุท่อ หรือฝีมือการติดตั้ง จะตอ้งแกไ้ขหรือเปล่ียนใหม่ใหท้นัที 
(5)  ให้ทดสอบท่อร่ัวซึมใหม่อีกคร้ังจนปรากฏผลว่าระบบท่อประปาท่ีติดตั้งเรียบร้อยใชง้านไดถู้กตอ้ง

กบัความประสงค์ทุกประการ  ให้ซ่อมท่อตาํแหน่งทดสอบโดยวิธีถอดออกต่อใหม่ หรือเปล่ียน
ของใหม่เท่านั้น  หา้มใชว้ิธีปะปิดท่ีรูร่ัวซึมหรือท่ีขอ้ต่อเป็นอนัขาด  สาํหรับท่อประปาท่ีจะตอ้งฝังไว้
ใตดิ้น หรือในผนงัให้ทดสอบการร่ัวซึมของนํ้ า ก่อนงานติดตั้งท่อประปาทั้งหมดจะแลว้เสร็จ โดย
ใหท้ดสอบเฉพาะตอนนั้นๆ โดยวิธีเดียวกบัท่ีกล่าวขา้งตน้ในท่อก่อนท่ีจะฝังหรือฉาบปูนปิดไป   

 
8.   การทาํความสะอาดระบบท่อประปา 

การทาํความสะอาดระบบท่อประปา แบ่งออกเป็น 2 ระบบ ไดแ้ก่ การทาํความสะอาดระบบท่อประปา
ภายนอกอาคาร และการทาํความสะอาดระบบท่อประปาภายในอาคาร ดงัน้ี 

8.1 การทาํความสะอาดระบบท่อประปาภายนอกอาคาร 
ภายหลงัจากท่ีได้วางท่อประปาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ และได้ผ่านการทดสอบระบบท่อประปา
เรียบร้อยแลว้  จะตอ้งชะลา้งทาํความสะอาดท่อและฆ่าเช้ือโรคในท่อน้ีจนไดผ้ลเป็นท่ีน่าพอใจ โดย
จะตอ้งดาํเนินการในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม 
8.1.1  ขั้นตอนการรักษาความสะอาดในท่อ 

(1)  จะตอ้งระมดัระวงัส่ิงสกปรกต่าง ๆ เขา้ภายในท่อและอุปกรณ์ท่อในระหว่างขนส่งท่อและ
อุปกรณ์ท่อเพื่อก่อสร้าง 

(2)  ปิดช่วงเปิดท่อดว้ยปลัก๊ขณะท่ีเกบ็ไวเ้ตรียมใชใ้นการก่อสร้าง 
(3)  หากพบภายในท่อสกปรก จะตอ้งทาํความสะอาดและเช็ดบริเวณท่ีสกปรกดว้ยนํ้ าคลอรีน 

(Calcium Hypochlorite Solution) 
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8.1.2  ขั้นตอนการฆ่าเช้ือโรคในระบบท่อประปา 
(1)  ก่อนเร่ิมงานฆ่าเช้ือโรคในระบบท่อประปา จะตอ้งแจง้ใหเ้จา้ของงานทราบเสียก่อน 
(2)  ภายหลงัจากท่ีไดว้างท่อและทดสอบท่อผา่นเรียบร้อยแลว้ ใหป้ล่อยนํ้ าสะอาดเขา้สู่เส้นท่อจน

เตม็เพื่อไล่อากาศ และชะลา้งส่ิงสกปรกต่าง ๆ ออกให้หมดจนกว่านํ้ าท่ีปล่อยออกจากเส้นท่อ
จะใสไม่มีสี 

(3)  ให้เติมคลอรีนลงในระบบท่อประปาด้วยการใช้นํ้ าสะอาดผสมคลอรีนผง  (Calcium 
Hypochlorite) ดว้ยวิธีเติมแบบต่อเน่ืองดว้ยอตัราการเติมคงท่ี โดยผ่านเขา้ทางท่อแยกท่ีอยู่
ปลายดา้นหน่ึงของท่อประปา ในเวลาเดียวกนัก็ระบายนํ้ าออกจากท่อทางปลายอีกดา้นหน่ึง 
ในตารางท่ี 4 ไดแ้สดงแนวทางในการคาํนวณนํ้ าหนกัของคลอรีนผง (Calcium Hypochlorite) 
ท่ีตอ้งการใชใ้นท่อประปาแต่ละขนาดต่อความยาวท่อ 100 เมตร 

(4)  รอจนกระทั่งตรวจสอบได้ว่า  นํ้ าในตลอดเส้นท่อมีคลอรีนเหลือในนํ้ าไม่น้อยกว่า  
25 มิลลิกรัมต่อลิตร จึงปิดปลายท่อปล่อยให้นํ้ าคลอรีนขังไวใ้นท่อเป็นเวลาอย่างน้อย  
24 ชัว่โมง เม่ือครบ 24 ชัว่โมงนํ้ าในเส้นท่อจะตอ้งมีคลอรีนเหลือตกคา้ง (Residual Chlorine) 
ไม่นอ้ยกวา่ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร หากพบวา่มีคลอรีนเหลือตกคา้งนอ้ยกว่า 10 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ใหล้า้งท่อและฆ่าเช้ือโรคซํ้าตามขั้นตอนท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้อีกคร้ัง 

(5)  หลงัจากเสร็จส้ินการฆ่าเช้ือโรคในท่อประปาแลว้ จะตอ้งชะลา้งนํ้ าคลอรีนออกจากเส้นท่อ 
จนกระทัง่มีคลอรีนเหลือตกคา้งในท่อนํ้านอ้ยกวา่ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร 

8.1.3  มาตรการแกไ้ขระหวา่งการวางท่อ 
8.1.3.1  หากไม่สามารถดาํเนินการวางท่อในสภาพแห้งได ้  จะตอ้งปรับสภาพนํ้ าท่ีไหลเขา้มาใน

ท่อใหมี้คลอรีนเขม้ขน้ 25 มิลลิกรัมต่อลิตร 
8.1.3.2  ในกรณีท่ีเกิดนํ้ าท่วมขงัในบริเวณท่ีวางท่อ ให้สูบนํ้ าท่ีท่วมออกจากเส้นท่อ รวมทั้งให ้

ชะลา้งทาํความสะอาดเส้นท่อ จะตอ้งเติมนํ้ าคลอรีนลงในเส้นท่อปล่อยให้นํ้ าคลอรีนขงั
ในเส้นท่อไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง และเม่ือครบ 24 ชั่วโมงแลว้ จะตอ้งมีคลอรีนเหลือ
ตกคา้งในเสน้ท่อไม่นอ้ยกวา่ 25 มิลลิกรัมต่อลิตร 

8.1.3.3  ในการตดับรรจบท่อเดิม หากมีนํ้ าท่วมบริเวณร่องดินท่ีวางท่อเป็นเหตุให้ส่ิงสกปรก
ปนเป้ือนเขา้ไปในเส้นท่อได ้ให้เติมผงคลอรีนไวใ้นท่อก่อนท่ีจะประกอบและติดตั้งท่อ
ในร่องดิน หรือใหป้รับสภาพนํ้าในร่องดินดงักล่าวดว้ยคลอรีนเสียก่อน 
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ตารางที ่4 ปริมาณคลอรีนผง (Calcium Hypochlorite) สําหรับใช้ล้างท่อประปาภายนอกอาคาร 
ต่อความยาวท่อ 100 เมตร เพือ่ให้นํา้ในท่อมีคลอรีน 25 มิลลกิรัมต่อลติร 

(ขอ้ 8.1.2) 
ขนาดท่อ 
มม. (นิว้) 

ปริมาณคลอรีนผง (คลอรีน 60 %)  
ทีใ่ช้ล้างท่อยาว 100 ม. 

(กรัม)   

ปริมาณคลอรีนผง (คลอรีน  X%)1) 
ทีใ่ช้ล้างท่อยาว 100 ม. 

(กรัม)   
100 (4) 33 1,975/X 
150 (6) 74 4,425/X 
200 (8) 131 7,850/X 
250 (10) 205 12,275/X 
300 (12) 295 17,675/X 
400 (16) 524 31,425/X 
500 (20) 818 49,075/X 
600 (24) 1,178 70,675/X 
700 (28) 1,603 96,200/X 
800 (32) 2,095 125,675/X 
900 (36) 2,651 159,050/X 

1,000 (40) 3,273 196,350/X 
1,200 (48) 4,713 282,750/X 
1,500 (60) 7,363 441,775/X 
1,800 (72) 10,603 636,175/X 
2,000 (80) 13,090 785,400/X 

หมายเหตุ 1)  ปริมาณคลอรีนผง (Calcium Hypochlorite) ท่ีใช้ (สาํหรับกรณีใช้คลอรีน X %) เพ่ือใช้ล้างท่อยาว 100 เมตร 
หน่วยเป็นกรัม 

 
8.2  การทาํความสะอาดระบบท่อประปาภายในอาคารและถงัเกบ็นํ้ าประปา 

เม่ือทดสอบระบบประปา และพบว่าไม่มีการร่ัวซึมใด ๆ แลว้  ตอ้งทาํความสะอาดระบบท่อประปาและ
ถงัเก็บนํ้ าประปา จะตอ้งทาํให้การติดตั้งระบบท่อนํ้ าประปาและถงัเก็บนํ้ าประปาปราศจากเช้ือจุลินทรีย ์
โดยใชส้ารละลายคลอรีนเขม้ขน้เพื่อทาํลายเช้ือ 
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8.2.1  วิธีทาํความสะอาดระบบท่อประปา 
วิธีทาํความสะอาดระบบท่อประปาใหป้ฏิบติัตามขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
(1)  ใชส้ารละลายคลอรีนเขม้ขน้เติมลงไปในระบบท่อประปา หรือส่วนของระบบท่อประปาท่ีมี

นํ้ าขงัอยูเ่ตม็ 
(2)  เปิดให้นํ้ ามีการหมุนเวียนจนกระทั่งนํ้ าประปาในระบบท่อมีคลอรีนเข้มข้นไม่ตํ่ากว่า  

50 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือ 50 ส่วนในลา้นส่วน (50 ppm) ในตารางท่ี 5 ไดแ้สดงแนวทางใน
การคาํนวณนํ้ าหนกัของคลอรีนผง (Calcium Hypochlorite) ท่ีตอ้งการใชใ้นท่อประปาแต่ละ
ขนาดต่อความยาวท่อ 100 เมตร 

(3)  ให้ปล่อยนํ้ าแช่ท้ิงไวน้าน 24 ชัว่โมง เม่ือครบกาํหนดแลว้ให้เปิดวาลว์ทุกวาลว์ รวมทั้งวาลว์
ระบายนํ้ าท้ิงด้วย แล้วใช้นํ้ าสะอาดไล่สารละลายคลอรีนให้ออกจากระบบท่อประปา 
จนกระทัง่นํ้ าท่ีออกมามีคลอรีนเหลืออยูไ่ม่ถึง 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร จึงหยดุไดแ้ละถือวา่งานทาํ
ความสะอาดระบบท่อประปาไดเ้สร็จส้ิน 

 

ตารางที ่5 ปริมาณคลอรีนผง (Chlorine Hypochlorite) สําหรับใช้ล้างท่อประปาภายในอาคาร 
ต่อความยาวท่อ 100 เมตร เพือ่ให้มีนํา้ในท่อคลอรีน 50 มิลลกิรัมต่อลติร 

(ข้อ 8.2.1) 

ขนาดท่อ 
มม. (นิว้) 

ปริมาณคลอรีนผง  (คลอรีน 60%)  
ทีใ่ช้ล้างท่อยาว 100 ม. 

(กรัม) 

ปริมาณคลอรีนผง (คลอรีน X%) 1) 

ทีใ่ช้ล้างท่อยาว 100 ม.  
(กรัม) 

15 (1/2) 1.5 89/X 
20 (3/4) 2.6 157/X 
25  (1) 4.1 246/X 

35 (1 ¼) 8.0 481/X 
40 (1 ½) 11 629/X 
50 (2) 17 982/X 

65 (2 ½) 28 1660/X 
80 (3) 42 2514/X 
100 (4) 66 3927/X 

หมายเหตุ 1)  ปริมาณคลอรีนผง (Calcium Hypochlorite) ท่ีใช้ (สาํหรับกรณีใช้คลอรีน X %)  เพ่ือใช้ล้างท่อยาว 100 เมตร 
หน่วยเป็นกรัม 
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8.2.2  วิธีทาํความสะอาดถงัเกบ็นํ้ าประปา 
วิธีทาํความสะอาดถงัเกบ็นํ้ าประปาใหป้ฏิบติัตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
(1)  ให้ใชแ้ปรงขนแขง็ทาํความสะอาดผิวภายในถงัประปา พร้อมทั้งลา้งผิวดว้ยนํ้ าสะอาดเพื่อให้

คราบและส่ิงสกปรกออกจนหมด 
(2)  ให้ใช้คลอรีนผสมนํ้ าสะอาด  ให้มีความเข้มข้นไม่ตํ่ ากว่า 200 มิลลิกรัมต่อลิตร หรือ  

200 ส่วนในลา้นส่วน (200 ppm) ฉีดหรือชะโลมผวิถงัเก็บนํ้ าประปาใหท้ัว่ผวิถงั ในตารางท่ี 6 
ไดแ้สดงแนวทางการคาํนวณนํ้ าหนกัของคลอรีนผง (Chlorine Hypochlorite) ท่ีตอ้งการใชใ้น
ถงัเกบ็กกันํ้ าประปาแต่ละขนาดความจุ 

ตารางที ่6 ปริมาณคลอรีนผง (Chlorine Hypochlorite) สําหรับใช้ล้างถังเกบ็กกันํา้ประปา 
เพือ่ให้มีนํา้ในถังมีคลอรีน 200 มิลลกิรัมต่อลติร 

(ข้อ 8.2.2) 

ขนาดความจุของ
ถังเกบ็นํา้ประปา 

(ลบ.ม.) 

ปริมาณคลอรีนผง (คลอรีน 60%)  
ทีใ่ช้ล้างถงัเกบ็นํา้ประปา 

(กรัม) 

ปริมาณคลอรีนผง  (คลอรีน X%) 1) 
ทีใ่ช้ล้างถงัเกบ็นํา้ประปา 

(กรัม) 
1 334 20,000/X 
2 667 40,000/X 
4 1,334 80,000/X 
6 2,000 120,000/X 
8 2,667 160,000/X 
10 3,334 200,000/X 
20 6,667 400,000/X 
30 10,000 600,000/X 
40 13,334 800,000/X 
50 16,667 1,000,000/X 
60 20,000 1,200,000/X 
70 23,334 1,400,000/X 
80 26,667 1,600,000/X 
90 30,000 1,800,000/X 
100 33,334 2,000,000/X 

หมายเหตุ 1)  ปริมาณคลอรีนผง (Calcium Hypochlorite) ท่ีใช้ (สาํหรับกรณีใช้คลอรีน X %)  เพ่ือใช้ล้างถงัเกบ็นํา้ประปา 
หน่วยเป็นกรัม 
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9.   ระบบท่อประปา และระบบนํา้ร้อนภายในอาคาร 
9.1  ระบบท่อประปาภายในอาคาร 

วตัถุประสงคข์องการเดินท่อประปาภายในอาคาร  เพื่อจ่ายนํ้ าสะอาดไปยงัส่วนต่าง ๆ ของอาคารโดย
ตอ้งมีนํ้ าประปาท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐานนํ้ าด่ืมของการประปานครหลวงหรือการประปาส่วนภูมิภาค 
ระบบประปาภายในอาคารประกอบดว้ย ท่อประปาท่ีต่อจากมิเตอร์นํ้ า  ถงัเกบ็นํ้ าบนพื้นดิน เคร่ืองสูบนํ้ า
จ่ายนํ้ าประปาภายในอาคาร  เคร่ืองสูบนํ้ าจ่ายนํ้ าประปาขึ้นไปในถงัเก็บนํ้ าประปาบนหลงัคาหรือดาดฟ้า          
ท่อประปาจ่ายนํ้าประปาใหแ้ก่อาคาร และอุปกรณ์ท่อต่าง ๆ 
9.1.1  ระบบการจ่ายนํ้าประปาภายในอาคาร 

ระบบการจ่ายนํ้าประปาภายในอาคารมีดว้ยกนั 3 ระบบ ไดแ้ก่ 
(1)  ระบบต่อตรงเขา้กบัระบบท่อประปาภายนอกอาคาร 
(2)  ระบบจ่ายข้ึนดว้ยถงัความดนั 
(3)  ระบบจ่ายลงดว้ยถงัเกบ็นํ้ าบนหลงัคา 
9.1.1.1  ระบบต่อตรงเขา้กบัระบบท่อประปาภายนอกอาคาร 

ก.   ระบบจ่ายนํ้ าประปาแบบต่อตรงเขา้กบัท่อประปาของชุมชน จะอาศยัความดนัในท่อ
ประปาของชุมชน ซ่ึงจะนาํมาใชใ้นส่วนต่างๆ ของอาคาร  อาคารท่ีจะใชร้ะบบน้ีจะมี
ขนาดใหญ่เลก็เพียงใดข้ึนอยูก่บัแรงดนัภายในท่อประปาของชุมชน 

ข.  ระบบต่อตรงเขา้กบัระบบท่อประปาของชุมชนระบบน้ี ห้ามใชเ้คร่ืองสูบนํ้ าต่อตรง
เขา้กับท่อประปาของชุมชน แล้วสูบนํ้ าประปาจ่ายไปยงัส่วนต่าง ๆ ของอาคาร
โดยตรง 

9.1.1.2   ระบบจ่ายข้ึนดว้ยถงัความดนั 
ก.   ถงัอดัความดนัเป็นระบบเพิ่มความดนัของนํ้ าในท่อประปา ในระบบน้ีนํ้ าจะถูกเก็บ

กกัไวใ้นถงัท่ีตั้ งบนชั้นพื้นดิน จากนั้นนํ้ าประปาจะถูกสูบเขา้สู่ถงัอดัความดนัท่ีมี
อากาศบรรจุอยู่ดว้ย  เม่ือความดนัอากาศภายในถงัเพิ่มข้ึนจนถึงกาํหนดท่ีตอ้งการ  
เคร่ืองสูบนํ้าจะหยดุทาํงานโดยอตัโนมติัดว้ยการควบคุมของสวิทชค์วามดนั นํ้ าจะถูก
แจกจ่ายไปยงัจุดต่าง ๆ ของอาคารดว้ยอาศยัแรงดนัภายในถงัความดนั เม่ือนํ้ าประปา
ถูกใชไ้ป ความดนัก็จะลดลงจนถึงจุดท่ีตั้งไว ้ เคร่ืองสูบนํ้ าจะเร่ิมทาํงานอีกคร้ังดว้ย
การควบคุมของสวิทชค์วามดนั 

ข.   ขนาดความจุของถงัความดนัตอ้งมีไม่นอ้ยกว่า 20 เท่าของปริมาตรนํ้ าท่ีเกิดจากการ
สูบนํ้ าของเคร่ืองสูบนํ้ าเป็นเวลา 1นาทีหรือมีความจุพอท่ีเคร่ืองสูบนํ้ าจะไม่สตาร์ท
บ่อยเกิน 10 คร้ังต่อชัว่โมง 
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9.1.1.3   ระบบจ่ายลงดว้ยถงัเกบ็นํ้ าบนหลงัคา 
ก.  ในระบบน้ี นํ้ าประปาจะไหลลงสู่ถงัเก็บนํ้ าบนชั้นพื้นดิน จากนั้นจะใชเ้คร่ืองสูบนํ้ า

สูบข้ึนสู่ถงัเก็บนํ้ าบนหลงัคา แลว้จึงเดินท่อไปจ่ายตามส่วนต่างๆ ของอาคาร โดย
อาศยัความดนัจากระดบันํ้าในถงับนหลงัคา 

ข.  ตอ้งมีเคร่ืองสูบนํ้าสาํรองสาํหรับอาคารขนาดใหญ่ หรืออาคารท่ีมีความตอ้งการใชน้ํ้ า
มากเป็นพิเศษ จะตอ้งจดัระบบให้เคร่ืองสูบนํ้ าท่ีเป็นตวัจริงและตวัสํารองทาํงาน
ผลดัเปล่ียนกนัไปโดยอตัโนมติัตลอดเวลา 

ค.   ถา้ในท่อประปาชุมชนมีความดันนํ้ าสูงพอท่ีนํ้ าประปาจากท่อประปาของชุมชน
สามารถไหลเขา้สู่ถงัเกบ็นํ้ าบนหลงัคาได ้ เคร่ืองสูบนํ้าอาจไม่ตอ้งใชส้าํหรับอาคารน้ี 

ง.   การติดตั้งถงัเก็บนํ้ าบนหลงัคา จะตอ้งให้กน้ของถงัเก็บนํ้ าอยูสู่งกว่าระดบัของเคร่ือง
สุขภณัฑท่ี์ใชอ้ยูช่ั้นบนสุดของอาคารอยา่งนอ้ย 10 เมตร โดยเฉพาะเคร่ืองสุขภณัฑท่ี์
มีประตูนํ้ าลา้ง (Flush Valve) หรือมีเคร่ืองทาํนํ้ าร้อน ถา้ไม่สามารถติดตั้งถงันํ้ าบน
หลงัคาไวท่ี้ระดบัสูงดงักล่าวได ้จะตอ้งยกเลิกการใชป้ระตูนํ้ าลา้งหรือเคร่ืองทาํนํ้ า
ร้อนท่ีสองชั้นบนสุดของอาคาร หรือใหติ้ดตั้งระบบถงัอดัความดนัไวท่ี้ชั้นบนหลงัคา 
เพื่อเดินท่อจ่ายนํ้าประปาแยกต่างหากใหแ้ก่เคร่ืองสุขภณัฑต่์าง ๆ ท่ีอยูส่องชั้นบนสุด
ของอาคาร 

จ.   ขนาดความจุของถงัเก็บนํ้ าบนพื้นดิน รวมกบัถงัเก็บนํ้ าบนหลงัคาตอ้งไม่น้อยกว่า
ปริมาณการใชน้ํ้ าของอาคารในช่วงเวลา 24 ชัว่โมง 

9.1.2  ระบบปรับความดนันํ้าในระบบท่อประปา 
9.1.2.1  ระดบัความดนัของนํ้ าในท่อประปาตอ้งอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมกบัการใชง้าน ตอ้งไม่มี

ระดบัความดนัสูงหรือตํ่าจนเกินไป 
9.1.2.2  ระบบท่อประปาท่ีมีระดบัความดนัของนํ้ าในท่อช่วงใดช่วงหน่ึงสูงเกิน 4.0 กิโลกรัมต่อ

ตารางเซนติเมตร ตอ้งติดตั้ งวาล์วลดความดันไวเ้พื่อป้องกันการเสียหายท่ีเกิดกับท่อ
ประปา และเคร่ืองสุขภณัฑต่์าง ๆ  

9.1.3  การป้องกนัการเกิดนํ้ากระแทก (Water Hammer) 
9.1.3.1  การกระแทกของนํ้ าเกิดข้ึนภายในท่อประปา โดยความดนัภายในท่อประปาเพิ่มข้ึนจาก

การเปล่ียนแปลงอยา่งกะทนัหนัของความเร็วของนํ้าในท่อประปา การเพิ่มแรงดนัจากการ
กระแทกของนํ้าอาจทาํใหเ้กิดความเสียหายกบัอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนท่อนํ้าประปา 

9.1.3.2  ในการป้องกนัการเกิดนํ้ ากระแทก ใหติ้ดตั้งอุปกรณ์ท่ีทาํหนา้ท่ีดูดซบัการกระแทกของนํ้ า
ท่ีเกิดข้ึนภายในท่อประปา  โดยใชห้มอ้ลม (Air Chamber) การติดตั้งหมอ้ลมจะตอ้งติดตั้ง
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ให้ตั้งข้ึนเพื่อรับอากาศจากท่อประปา ก๊อกนํ้ าและเคร่ืองสุขภณัฑต่์าง ๆ จะตอ้งติดตั้งไว้
ในระดบัท่ีตํ่ากวา่ยอดหมอ้ลมไม่นอ้ยกวา่ 450 มิลลิเมตร 

9.2  ระบบนํ้าร้อนภายในอาคาร 
วตัถุประสงคข์องระบบนํ้ าร้อนภายในอาคาร เพื่อจ่ายนํ้ าร้อนไปยงัเคร่ืองสุขภณัฑ์ต่างๆในอาคาร โดย
ตอ้งมีนํ้ าท่ีมีคุณภาพไดม้าตรฐานนํ้ าด่ืมของการประปานครหลวงหรือการประปาส่วนภูมิภาค และตอ้ง
ไปตามขอ้บังคบัว่าด้วยความปลอดภัย ซ่ึงต้องมีอุปกรณ์ควบคุมเพื่อป้องกันอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึน
เน่ืองจากเคร่ืองทาํนํ้ าร้อนและระบบท่อนํ้าร้อน ระบบนํ้าร้อนภายในอาคารประกอบดว้ยเคร่ืองทาํนํ้ าร้อน
และอุปกรณ์ควบคุม ถงัเกบ็นํ้าร้อน ท่อนํ้าร้อนและระบบนํ้าร้อนหมุนเวียน   
อุณหภูมิของนํ้ าร้อนสําหรับใชใ้นอาคารพกัอาศยัทัว่ไปไม่ควรเกิน 45 องศาเซลเซียส ในกรณีท่ีใชน้ํ้ า
ร้อนเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์น อาจกาํหนดใหสู้งข้ึนได ้แต่ไม่ควรเกิน 82 องศาเซลเซียส  
9.2.1  ระบบการจ่ายนํ้าร้อนภายในอาคาร 

ระบบการจ่ายนํ้าร้อนภายในอาคารมีดว้ยกนั 2 ระบบ ไดแ้ก่ 
9.2.1.1  ระบบจ่ายนํ้าร้อนเฉพาะจุด 

ระบบจ่ายนํ้ าร้อนเฉพาะจุด จะมีเคร่ืองทาํนํ้ าร้อนติดตั้งตามจุดท่ีตอ้งการ โดยติดตั้งไวก้บั
เคร่ืองสุขภณัฑน์ั้นๆ จะใชแ้บบมีถงัเกบ็นํ้ าร้อนและแบบไม่มีถงัเกบ็นํ้ าร้อน 

9.2.1.2  ระบบจ่ายนํ้าร้อนส่วนกลาง 
ก.  ระบบจ่ายนํ้ าร้อนส่วนกลาง จะมีเคร่ืองทาํนํ้ าร้อนและถงัเก็บนํ้ าร้อนติดตั้งในห้อง

เคร่ืองของอาคาร แลว้จ่ายนํ้ าร้อนไปยงัส่วนต่างๆของอาคาร นํ้ าร้อนจะไหลไปตาม
ท่อนํ้ าร้อนจากถงัเก็บนํ้ าร้อนไปยงัเคร่ืองสุขภณัฑ์ต่างๆ ในการเดินท่อนํ้ าร้อนอาจ
เป็นการเดินท่อเพื่อนาํนํ้ าร้อนไปทางเดียว หรืออาจมีการเดินท่อเพื่อนาํนํ้ าร้อนกลบั
มาแลว้หมุนเวียนโดยใชเ้คร่ืองสูบนํ้ าหมุนเวียน เพื่อให้อุณหภูมิของนํ้ าร้อนคงท่ีอยู่
เสมอพร้อมสําหรับการใชง้าน ขนาดของเคร่ืองสูบนํ้ าหมุนเวียน เพื่อทาํให้นํ้ าร้อน
หมุนเวียนในระบบ จะตอ้งสามารถสูบนํ้าใหอ้ตัราการหมุนเวียนของนํ้าร้อนในระบบ
เพียงพอท่ีจะรักษาอุณหภูมิของนํ้าร้อนมิใหเ้ปล่ียนแปลงเกิน 5.5 องศาเซลเซียส 

ข. ใหใ้ชร้ะบบนํ้าร้อนหมุนเวียนสาํหรับระบบนํ้าร้อนภายในอาคารพกัอาศยัท่ีใชร่้วมกนั
ตั้งแต่ 4 ครอบครัวข้ึนไป หรือในอาคารตั้งแต่ 3 ชั้นข้ึนไปหรือในอาคารท่ีมีความยาว
ของท่อนํ้ าร้อนจากเคร่ืองทาํนํ้ าร้อนหรือถงัเก็บนํ้ าร้อนไปยงัเคร่ืองสุขภณัฑ์ท่ีไกล
ท่ีสุดเกิน 20 เมตร 
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9.2.2  เคร่ืองทาํนํ้ าร้อน 
(1) เคร่ืองทาํนํ้ าร้อนสาํหรับใชก้บัระบบนํ้าร้อนทั้งอาคารหรือบางส่วนของอาคาร ตอ้งมีถงัเก็บนํ้ า

ร้อนท่ีมีความจุไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของปริมาณนํ้ าร้อนท่ีตอ้งการ  แต่ทั้งน้ีจะข้ึนอยูก่บัอตัรา
การทาํนํ้ าร้อนในระบบ 

(2) เค ร่ืองทํานํ้ า ร้อนสําหรับอาคารพักอาศัยทั่วไป  ต้องสามารถทํานํ้ า ร้อนท่ี อุณหภูมิ  
60 องศาเซลเซียส ในปริมาตรและอตัราท่ีตอ้งการสูงสุดใหส้ามารถจ่ายนํ้ าร้อนไดไ้ม่นอ้ยกว่า 
2 ชัว่โมง 

(3) เคร่ืองทาํนํ้ าร้อนตอ้งติดตั้งในสถานท่ีท่ีสามารถดูแลและบาํรุงรักษาตลอดจนซ่อมแซมได้
โดยสะดวก  และตอ้งติดตั้งเคร่ืองควบคุมอุณหภูมิแบบอตัโนมติัไวด้ว้ย กรณีท่ีใชถ้งัสาํหรับ
ขยายตวั (Expansion Tank) ตอ้งติดตั้งวาลว์นิรภยัควบคุมเคร่ืองทาํนํ้ าร้อน ความดนัและ
อุณหภูมิไวท่ี้ถงัลดระดบัความดนัดว้ย ตอ้งมีท่อพร้อมติดตั้งวาลว์ไวส้าํหรับถ่ายนํ้าร้อนออก 

9.2.3  อุปกรณ์ควบคุมระบบและการติดตั้ง 
ในระบบนํ้าร้อนภายในอาคารตอ้งมีอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิและอุปกรณ์นิรภยั 
9.2.3.1  อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ 

อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ตอ้งสามารถควบคุมอุณหภูมิของนํ้ าร้อนในถงัเก็บนํ้ าร้อนใหอ้ยู่
ในระดบัท่ีตอ้งการได ้ล้ินท่ีควบคุมการปรับอุณหภูมิตอ้งติดตั้งอยู ่ณ จุดท่ีนํ้ าในถงัเก็บนํ้ า
ร้อนจะมีอุณหภูมิสูงท่ีสุด  แต่ต้องติดตั้ งอยู่ในตําแหน่งท่ีสามารถตรวจสอบดูแล 
บาํรุงรักษาและซ่อมแซมไดโ้ดยสะดวก 

9.2.3.2  อุปกรณ์นิรภยั 
ตอ้งมีอุปกรณ์นิรภยัเพื่อป้องกนัอนัตรายท่ีจะเกิดต่อเคร่ืองทาํนํ้ าร้อน ถงัเก็บนํ้ าร้อนหรือ
ระบบท่อจ่ายนํ้าร้อน เพื่อใชร้ะบายความดนัและอุณหภูมิท่ีเพิ่มข้ึนเกินกาํหนด มิฉะนั้นจะ
ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อระบบนํ้ าร้อนและต่อโครงสร้างอาคารเน่ืองจากการระเบิดของ
เคร่ืองทาํนํ้ าร้อน 
ก.   อุปกรณ์นิรภยัควบคุมความดนัและอุณหภูมิ ตอ้งเป็นแบบท่ีสามารถควบคุมทั้งระบบ

ความดนัและอุณหภูมิของนํ้าร้อนในถงัตามระดบัท่ีตอ้งการไดโ้ดยอตัโนมติั และตอ้ง
ติดตั้งโดยไม่มีวาลว์หรืออุปกรณ์อ่ืนใดมาคัน่ระหว่างอุปกรณ์ควบคุมกบัเคร่ืองทาํนํ้ า
ร้อนหรือถงัเกบ็นํ้ าร้อนหรือถงัสาํหรับขยายตวั แต่ตอ้งติดตั้งอยูใ่นตาํแหน่งท่ีสามารถ
ตรวจสอบดูแล บาํรุงรักษาและซ่อมแซมไดโ้ดยสะดวก 

ข.   วาลว์ระบายความดนั ตอ้งเป็นแบบท่ีสามารถระบายความดนัในเคร่ืองทาํนํ้ าร้อนหรือ
ถงัเก็บนํ้ าร้อน ทั้งในสภาวะท่ีเป็นนํ้ าร้อนหรือเป็นไอนํ้ าตามระดบัความดนัท่ีกาํหนด
ไวไ้ด ้วาล์วระบายความดนัตอ้งมีการติดตั้งท่อระบาย เพื่อระบายความดนัลงสู่ท่อ
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ระบายอากาศหรือท่อระบายนํ้ าท้ิง จะตอ้งมีช่องว่างคัน่ระหว่างปลายท่อดงักล่าวกบั
ท่อระบายอากาศหรือท่อระบายนํ้ าท้ิงเป็นระยะไม่น้อยกว่า 3 เท่าของเส้นผ่าน
ศูนย์กลางของท่อดังกล่าวนั้ นและต้องไม่ติดตั้ งอยู่ในตาํแหน่งหรือลักษณะท่ีจะ
ก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อบุคคลหรือทรัพยสิ์น 

9.2.4  ปริมาณนํ้าร้อนใชภ้ายในอาคารและขนาดท่อนํ้าร้อน 
ใหใ้ชเ้กณฑเ์ดียวกบัการคาํนวณหาปริมาณนํ้าใชภ้ายในอาคารและขนาดท่อประปา 

 
10.  เอกสารอ้างองิ 
10.1  มาตรฐานท่อประปาภายในอาคาร (มยธ. 301-2528) 
10.2  มาตรฐานการวางท่อประปาภายนอกอาคาร (มยธ. 304-2528) 
10.3  มาตรฐานการวางท่อประปาของการประปานครหลวง 
10.4  มาตรฐานการวางท่อประปาของการประปาภูมิภาค 
10.5  มาตรฐานการเดินท่อในอาคาร มาตรฐาน ว.ส.ท.1004-16 
10.6  American Water Works Standards. 
10.7  มาตรฐานท่อในอาคาร มาตรฐาน ว.ส.ท.3004-40    
10.8  วสท., “ประสบการณ์วิศวกรรมงานระบบ ระบบสุขาภิบาล” 
10.9  ดร. เกรียงศกัด์ิ อุดมสินโรจน์ (2537), “การออกแบบระบบท่ออาคารและส่ิงแวดลอ้มอาคาร เล่ม 1”,    
          มิตรนราการพิมพ ์ 
10.10  ดร. เกรียงศกัด์ิ อุดมสินโรจน์ (2537), “การออกแบบระบบท่ออาคารและส่ิงแวดลอ้มอาคาร เล่ม 2”,  
            มิตรนราการพิมพ ์
10.11 Texas Water Utilities Association, “Manual of Water Utility Operations”, Public Works  
           Publications. 
10.12  Reno C. King, “Piping Handbook”, McGraw-Hill Book Co. 
10.13  S.R. Qasim, E.M. Motley, G. Zhu, “Water Works Engineering”, Prentice Hall. 
10.14  E. W. Steel and T.J. MeGhee (1979), “Water Supply and Sewerage”, McGraw-Hill Book Co. 
10.15  S.K. Garg, “Water Supply Engineering”, Khanna Publication. 
10.16  Larry W. Mays, “Water Distribution Systems Handbook”, McGraw-Hill Book Co. 
10.17  บริษทั เอม็แอนดอี์ จาํกดั, “ระบบท่อ วาลว์ ป๊ัม”, บริษทั ซีเอด็ยเูคชัน่ จาํกดั (มหาชน)   
10.18  มานะศิษฏ ์พิมพส์าร (2545), “เทคโนโลยรีะบบท่อสุขภณัฑ”์, บริษทั ซีเอด็ยเูคชัน่ จาํกดั (มหาชน)   
10.19  Vincent T. Manas, “National Plumbing Code Handbook”, McGraw-Hill Book Co. 
10.20  Deolalikar, S.G., “Plumbing Design and Practice”, McGraw-Hill Book Co. 
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10.21  Howard C. Massey, “Plumber’s Handbook”, Craftsman Book Co. 
10.22  Howard C. Massey, “Basic Plumbing with Illustrations”, Craftsman Book Co. 
10.23  F. Hall, “Plumbing”, Longman Scientifice & Technical, UK. 
10.24  G.J.Blower, “Plumbing: Mechanical Services Book 1”, Longman Scientific & Technical, UK. 
10.25  G.J.Blower, “Plumbing: Mechanical Services Book 2”, Longman Scientific & Technical, UK. 
10.26  R.J. Puffett and L.J. Hossack, “Plumbing Services”, Volume 1, McGraw-Hill Book Co.. 
10.27  R. Dodge Woodson, “National Plumbing Codes Handbook”, McGraw-Hill Book Co. 
10.28  ศ. ดร.สุรินทร์ เศรษฐมานิต, ทาเคโอะ มอริมูระ (2543), “วิศวกรรมงานท่อภายในอาคาร การออกแบบ  
            การติดตั้ง และการบาํรุงรักษา”, บริษทั ดวงกมลสมยั จาํกดั 
10.29  พิภพ สุนทรสมยั (2537), “วิศวกรรมการเดินท่อและตั้งเคร่ืองสุขภณัฑ”์, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลย ี
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ภาคผนวก ก   แนวทางการออกแบบขนาดท่อประปา 
ก1. ปริมาณนํ้าใชภ้ายในอาคาร 

ปริมาณนํ้ าใชภ้ายในอาคารในแต่ละวนั คาํนวณไดจ้ากจาํนวนผูใ้ชน้ํ้ าภายในอาคารหรือคาํนวณไดจ้าก
พื้นท่ีใชส้อยของอาคาร 
ปริมาณนํ้าใชภ้ายในอาคารมีอยู ่2 ค่าท่ีสาํคญัไดแ้ก่ 
(1)  ปริมาณนํ้ าใชโ้ดยเฉล่ีย  ใชค้าํนวณหาขนาดความจุของถงัเก็บนํ้ าประปาบนชั้นพื้นดินและถงัเก็บ

นํ้าประปาบนชั้นหลงัคา 
(2)  ปริมาณนํ้ าใช้สูงสุด  ใช้คาํนวณหาขนาดเคร่ืองสูบนํ้ าประปาท่ีจ่ายนํ้ าข้ึนไปเก็บไวใ้นถังเก็บ

นํ้ าประปาบนชั้นหลงัคา และใชค้าํนวณหาขนาดท่อจ่ายนํ้ าประปาขึ้นไปเก็บไวใ้นถงัเก็บนํ้ าประปา
บนชั้นหลงัคา 

ก2. อตัราความตอ้งการนํ้าของเคร่ืองสุขภณัฑช์นิดต่าง ๆ  
ก2.1  ในการประมาณอตัราความตอ้งการนํ้ าใชใ้นระบบท่อประปาของเคร่ืองสุขภณัฑช์นิดต่างๆ ใหใ้ช้

ค่าอตัราความตอ้งการนํ้าสูงสุดท่ีเป็นไปได ้
ก2.2  ค่าอตัราความตอ้งการนํ้ าสูงสุดท่ีเป็นไปไดใ้ห้คาํนวณโดยอาศยัจาํนวน ชนิดและโอกาสที่จะใช้

พร้อมกนัของเคร่ืองสุขภณัฑ์ต่าง ๆ ภายในอาคาร โดยให้คิดความตอ้งการนํ้ าประปาของเคร่ือง
สุขภณัฑแ์ต่ละชนิดเป็นหน่วยสุขภณัฑ ์(Fixture Unit, FU) ค่าหน่วยสุขภณัฑข์องเคร่ืองสุขภณัฑ์
ต่าง ๆ ไดร้ะบุไวใ้นตารางที่ ก1 สถานท่ีใชเ้ป็นสาธารณะไดแ้ก่ โรงเรียน โรงภาพยนตร์  สโมสร 
เป็นตน้ และสถานท่ีใชเ้ป็นส่วนบุคคลไดแ้ก่ คอนโดมีเนียม หอพกั บา้นเรือน เป็นตน้ 

 ในการหาค่าอตัราความตอ้งการนํ้ าของเคร่ืองสุขภณัฑช์นิดต่าง ๆ ท่ีมีการใชเ้ป็นระยะ ๆ ของท่อ
ประปาท่อใดท่อหน่ึง ให้รวมจาํนวนหน่วยสุขภณัฑส์ําหรับท่อประปานั้น แลว้หาค่าอตัราความ
ตอ้งการนํ้ าสูงสุดท่ีเป็นไปไดจ้ากขอ้มูลในตารางที่ ก2  ซ่ึงพฒันามาจากกราฟของ Roy B.Hunter
โดยแยกค่าอตัราความตอ้งการนํ้ าสูงสุดท่ีเป็นไปไดส้ําหรับเคร่ืองสุขภณัฑ์ท่ีมีใช้ประตูนํ้ าลา้ง 
(Flush Valve) และสาํหรับเคร่ืองสุขภณัฑท่ี์ใชถ้งันํ้ าลา้ง (Flush Tank) 
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ตารางที ่ก1 ค่าหน่วยสุขภณัฑ์ของเคร่ืองสุขภัณฑ์ต่าง ๆ 
(ขอ้ ก2.2) 

ประเภทเคร่ืองสุขภัณฑ์ สถานทีใ่ช้ ชนิดของเคร่ืองควบคุม หน่วยสุขภณัฑ์ 
สว้ม สาธารณะ ประตูนํ้ าลา้ง 10 

ส่วนบุคคล 
  

ประตูนํ้ าลา้ง 6 
ถงันํ้าลา้ง 3 

ท่ีปัสสาวะ 
  
  

สาธารณะ ประตูนํ้ าลา้งขนาด 25 มม. 10 
ส่วนบุคคล 
  

ประตูนํ้ าลา้งขนาด 20 มม. 5 
ถงันํ้าลา้ง 3 

อ่างลา้งมือ สาธารณะ ก๊อกนํ้า 2 
 ส่วนบุคคล ก๊อกนํ้า 1 
อ่างอาบนํ้า สาธารณะ ก๊อกนํ้า 4 
 ส่วนบุคคล ก๊อกนํ้า 2 
ฝักบวั สาธารณะ ประตูก๊อกนํ้า 4 
 ส่วนบุคคล ประตูก๊อกนํ้า 2 
อ่างลา้งชาม โรงแรม ภตัตาคาร ก๊อกนํ้า 4 
 ส่วนบุคคล ก๊อกนํ้า 2 
อ่างซกัลา้ง สาํนกังานและอ่ืน ๆ  ก๊อกนํ้า 3 
อ่างซกัผา้ ส่วนบุคคล ก๊อกนํ้า 2 

 
ก3  ความดนันํ้าตามความตอ้งการของเคร่ืองสุขภณัฑช์นิดต่าง ๆ  

ก3.1  ความดนันํ้าของเคร่ืองสุขภณัฑ ์หมายถึง ความดนันํ้าภายในท่อประปา ณ ตาํแหน่งท่ีจะจ่ายนํ้ าเขา้สู่
เคร่ืองสุขภณัฑ ์ความดนันํ้ าสาํหรับเคร่ืองสุขภณัฑต่์าง ๆ ตอ้งไม่ตํ่าหรือสูงเกินไป เพราะจะทาํให้
เกิดความไม่สะดวกและทาํใหเ้คร่ืองสุขภณัฑแ์ละอุปกรณ์ชาํรุดเสียหายได ้

ก3.2  ความดนัมาตรฐานสาํหรับเคร่ืองสุขภณัฑท์ัว่ไปจะมีค่าประมาณ 0.1 เมกาปาสกาล (1 กิโลกรัมต่อ
ตารางเซนติเมตร) และค่าความดนัสูงสุดสาํหรับเคร่ืองสุขภณัฑต์อ้งมีค่าไม่เกิน 0.4 เมกาปาสกาล 
(4 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) สาํหรับค่าความดนันํ้ าตามความตอ้งการของเคร่ืองสุขภณัฑช์นิด
ต่าง ๆ ไดร้ะบุไวใ้นตารางท่ี ก3 พร้อมทั้งค่าอตัราไหลของนํ้ าในขณะท่ีวาลว์ของเคร่ืองสุขภณัฑ์
เปิดเตม็ท่ี 
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ตารางที ่ก2  อตัราความต้องการนํา้สูงสุดทีเ่ป็นไปได้สําหรับค่าหน่วยสุขภัณฑ์ต่าง ๆ 
(ขอ้ ก2.2) 

ค่าหน่วยสุขภณัฑ์  
(FU) 

อตัราความต้องการนํา้สูงสุดทีเ่ป็นไปได้ (ลติรต่อนาท)ี 

ระบบประตูนํา้ล้าง ระบบถังนํา้ล้าง 
5 57 35 

10 102 55 
15 118 66 
20 133 74 
25 144 82 
30 159 88 
40 174 100 
50 189 110 
60 205 121 
70 220 133 
80 232 144 
90 244 155 
100 256 165 
110 266 175 
120 277 182 
130 284 190 
140 292 199 
150 303 205 
160 312 216 
170 321 220 
180 329 231 
190 338 238 
200 346 246 
220 360 261 
250 382 284 
300 416 322 
350 447 360 
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ตารางที ่ก2  (ต่อ) อตัราความต้องการนํา้สูงสุดทีเ่ป็นไปได้สําหรับค่าหน่วยสุขภัณฑ์ต่าง ๆ 
(ขอ้ ก2.2) 

ค่าหน่วยสุขภณัฑ์  
(FU) 

อตัราความต้องการนํา้สูงสุดทีเ่ป็นไปได้ (ลติรต่อนาท)ี 

ระบบประตูนํา้ล้าง ระบบถังนํา้ล้าง 
400 477 397 
450 508 435 
500 538 473 
550 565 507 
600 592 541 
650 620 576 
700 647 610 
750 674 644 
800 697 673 
850 719 702 
900 742 730 
950 764 759 
1000 787 787 
1250 908 908 
1500 1011 1011 
1750 1113 1113 
2000 1215 1215 
2250 1317 1317 
2500 1419 1419 
2750 1522 1522 
3000 1635 1635 
4000 1987 1987 
5000 2245 2245 
6000 2434 2434 
7000 2593 2593 
8000 2718 2718 
9000 2820 2820 
10000 2911 2911 
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ตารางที ่ก3  ค่าความดนันํา้ตามความต้องการและอตัราไหลของนํา้ของเคร่ืองสุขภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ 
(ขอ้ ก3.2) 

เคร่ืองสุขภัณฑ์ ความดันนํา้ตามความต้องการ 
(กก.ต่อตร.ซม.) 

อตัราไหลของนํา้1) 
(ลติรต่อนาท)ี 

อ่างอาบนํ้า 0.35 30 
อ่างลา้งมือ 0.35 15 
อ่างลา้งชาม (ตามบา้น) 0.55 17 
อ่างลา้งชาม (ร้านอาหาร) 0.55 25 
ฝักบวั 0.84 20 
อ่างซกัลา้ง 0.55 20 
เคร่ืองซกัผา้ 0.35 15 
ก๊อกนํ้าทัว่ไป 0.35 20 
สว้ม (ประตูนํ้าลา้ง) 1.00 100 
สว้ม (ถงันํ้าลา้ง) 0.35 15 
ท่ีปัสสาวะ (ประตูนํ้ าลา้ง) 1.00 55 

หมายเหตุ  1) เป็นค่าโดยเฉล่ียสาํหรับเคร่ืองสุขภัณฑ์ท่ัวไป 

 
ก4  การหาขนาดท่อประปา 

ก4.1 ขนาดเลก็ท่ีสุดของท่อประปาสาํหรับเคร่ืองสุขภณัฑช์นิดต่าง ๆ ใหเ้ป็นไปตามตารางที่ ก4 
ก4.2 ท่อประปาจะตอ้งมีขนาดใหญ่พอท่ีจะจ่ายนํ้ าให้กบัอาคารในขณะที่มีความตอ้งการนํ้ าใชสู้งสุด 

และจะตอ้งมีขนาดไม่เลก็กว่า 15 มิลลิเมตร (1/2 น้ิว)  และไม่เลก็กว่าขนาดท่อประปาท่ีต่อเขา้กบั
เคร่ืองสุขภณัฑน์ั้น ๆ  

ก4.3 ขนาดของท่อประปาในแนวด่ิงสาํหรับจ่ายนํ้าในอาคารหลายชั้นท่ีไม่มีการใชป้ระตูนํ้ าลา้งจะตอ้งมี
ขนาดไม่เลก็กว่า 15 มิลลิเมตร (1/2 น้ิว)  ในระบบท่ีมีการใชป้ระตูนํ้ าลา้งเพื่อจ่ายนํ้ าประปา 2 ตวั 
จะตอ้งมีขนาดไม่เลก็กว่า 32 มิลลิเมตร (1 ¼  น้ิว) และในระบบที่มีการใชป้ระตูนํ้ าลา้งเพื่อจ่าย
นํ้าประปา 3 ตวัข้ึนไปจะตอ้งมีขนาดไม่เลก็กวา่ 40 มิลลิเมตร (1 ½ น้ิว) 

ก4.4 ความเร็วของนํ้ าในท่อประปาเม่ือจ่ายนํ้ าในขณะท่ีมีความต้องการสูงสุดจะต้องไม่มากกว่า  
3.0 เมตรต่อวินาที 

ก4.5 การหาขนาดท่อประปาใหใ้ชส้มการของ Hazen-Williams ดว้ยค่าอตัราไหลของนํ้าประปาท่ีเป็นค่า
อตัราความตอ้งการนํ้าสูงสุดท่ีเป็นไปได ้
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ก4.6  ขนาดท่อประปาพีวีซีหรือเทียบเท่าท่ีไดรั้บจากขอ้มูลค่าหน่วยสุขภณัฑ ์และค่าอตัราความตอ้งการ
นํ้ าสูงสุดท่ีเป็นไปได้สําหรับระบบท่อประปาท่ีใช้ถังนํ้ าล้างและระบบท่อประปาท่ีมีการใช้
ประตูนํ้ าลา้งดว้ยความเร็วนํ้าไหล 1 2 และ 3 เมตรต่อวินาที ไดร้ะบุไวใ้นตารางท่ี ก5 

 
ตารางที ่ก4  ขนาดเลก็ทีสุ่ดของท่อประปาสําหรับเคร่ืองสุขภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ 

(ขอ้ ก4.1) 
ประเภทเคร่ืองสุขภัณฑ์ ขนาดท่อ 

มิลลเิมตร  (นิว้) 
อ่างอาบนํ้า 15 (1/2) 
อ่างลา้งมือและอ่างซกัผา้ 15 (1/2) 
ทื่ีด่ืมนํ้า 15 (1/2) 
เคร่ืองลา้งจาน 15 (1/2) 1) 
อ่างลา้งชาม (ตามบา้น) 15 (1/2) 
อ่างลา้งชาม (ภตัตาคาร) 20 (3/4) 
อ่างลา้งมือ 15 (1/2) 
ฝักบวั 15 (1/2) 
อ่างซกัลา้ง 15-20 (1/2 -3/4) 
ท่ีปัสสาวะ (ประตูนํ้ าลา้งขนาด 1 น้ิว) 25 (1) 

ท่ีปัสสาวะ (ประตูนํ้ าลา้งขนาด ¾ น้ิว) 20 (3/4) 

ท่ีปัสสาวะ (ถงันํ้าลา้ง) 15 (1/2) 
สว้ม (ประตูนํ้าลา้ง) 25 (1) 
สว้ม (ถงันํ้าลา้ง) 15 (1/2) 
ก๊อกนํ้าทัว่ไป 15 (1/2) 

หมายเหตุ  1) ขึน้อยู่กับขนาดของเคร่ือง 
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ตารางที ่ก5  ขนาดท่อพวีซีีหรือเทยีบเท่าที่ค่าหน่วยสุขภณัฑ์ต่าง ๆ 
(ขอ้ ก4.6) 

ค่าหน่วย
สุขภัณฑ์ 

(FU) 

ระบบประตูนํา้ล้าง ระบบถังนํา้ล้าง 

Q1) 
(ลติร/นาที) 

ขนาดท่อ, มม. 
Q1) 

(ลติร/นาที) 

ขนาดท่อ, มม. 

ความเร็วนํา้ไหล, เมตร/วนิาที ความเร็วนํา้ไหล, เมตร/วนิาที 

1 2 3 1 2 3 
5 57 35 25 20 35 25 25 15 
10 102 50 35 25 55 35 25 25 
15 118 50 35 25 66 35 25 25 
20 133 50 40 35 74 40 25 25 
25 144 50 40 35 82 40 25 25 
30 159 65 40 35 88 40 35 25 
40 174 65 40 35 100 50 35 25 
50 189 65 40 35 110 50 35 25 
60 205 65 50 40 121 50 35 35 
70 220 65 50 40 133 50 40 35 
80 232 80 50 40 144 50 40 35 
90 244 80 50 40 155 50 40 35 

100 256 80 50 40 165 65 40 35 
110 266 80 50 40 175 65 40 35 
120 277 80 50 40 182 65 40 35 
130 284 80 50 40 190 65 40 35 
140 292 80 50 50 199 65 50 40 
150 303 80 50 50 205 65 50 40 
160 312 80 65 50 216 65 50 40 
170 321 80 65 50 220 65 50 40 
180 329 80 65 50 231 65 50 40 
190 338 80 65 50 238 65 50 40 
200 346 80 65 50 246 65 50 40 
220 360 80 65 50 261 80 50 40 
250 382 100 65 50 284 80 50 40 
300 416 100 65 50 322 80 65 50 
350 447 100 65 50 360 80 65 50 

หมายเหตุ:  1)  Q = อัตราความต้องการนํา้สูงสุดท่ีเป็นไปได้  
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ตารางที ่ก5 (ต่อ)  ขนาดท่อพวีซีีหรือเทยีบเท่าทีค่่าหน่วยสุขภัณฑ์ต่าง ๆ 
(ขอ้ ก4.6) 

ค่าหน่วย
สุขภัณฑ์ 

(FU) 

ระบบประตูนํา้ล้าง ระบบถังนํา้ล้าง 

Q1) 
(ลติร/นาที) 

ขนาดท่อ, มม. 
Q1) 

(ลติร/นาที) 

ขนาดท่อ, มม. 

ความเร็วนํา้ไหล, เมตร/วนิาที ความเร็วนํา้ไหล, เมตร/วนิาที 

1 2 3 1 2 3 
400 477 100 80 65 397 100 65 50 
450 508 100 80 65 435 100 65 50 
500 538 100 80 65 473 100 65 65 
550 565 100 80 65 507 100 80 65 
600 592 100 80 65 541 100 80 65 
650 620 100 80 65 576 100 80 65 
700 647 125 80 65 610 100 80 65 
750 674 125 80 65 644 125 80 65 
800 697 125 80 65 673 125 80 65 
850 719 125 80 65 702 125 80 65 
900 742 125 80 65 730 125 80 65 
950 764 125 80 80 759 125 80 80 
1000 787 125 100 80 787 125 100 80 
1250 908 125 100 80 908 150 100 80 
1500 1011 150 100 80 1011 150 100 80 
1750 1113 150 100 80 1113 150 100 80 
2000 1215 150 125 100 1215 150 125 100 
2250 1317 150 125 100 1317 150 125 100 
2500 1419 150 125 100 1419 150 125 100 
2750 1522 200 125 100 1522 200 125 100 
3000 1635 200 125 100 1635 200 125 100 
4000 1987 200 150 125 1987 200 150 125 
5000 2245 200 150 125 2245 200 150 125 
6000 2434 250 150 125 2434 250 150 125 
7000 2593 250 150 125 2593 250 150 125 
8000 2718 250 150 125 2718 250 150 125 
9000 2820 250 200 150 2820 250 200 150 
10000 2911 250 200 150 2911 250 200 150 

หมายเหตุ:  1)  Q = อัตราความต้องการนํา้สูงสุดท่ีเป็นไปได้ 
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ภาคผนวก ข   รายละเอยีดการวางท่อทะลุผ่านโครงสร้าง 
 
ข1.  การวางท่อทะลุกาํแพง พื้นและคานผา่นท่อปลอก 
ข2. การวางท่อทะลุผนงัภายในอาคารผา่นท่อปลอก 
ข3. การวางท่อทะลุผนงัภายนอกอาคารผา่นท่อปลอก 
ข4. การวางท่อทะลุพื้นผา่นท่อปลอก แบบท่ี 1 
ข5. การวางท่อทะลุพื้นผา่นท่อปลอก แบบท่ี 2 
ข6. การวางท่อระบายอากาศชนิดท่อพีวีซีผา่นพื้นหลงัคา 
ข7. รายละเอียดแผน่กนัซึม (Flashing) 
ข8. การวางท่อทะลุผา่นคาน กรณีฝังท่อในคานหรือพื้นก่อนเท 
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ข1.  การวางท่อทะลุกาํแพง พืน้และคานผ่านท่อปลอก 
 
 
 
 

 
 

การวางท่อทะลุกาํแพง พืน้และคานผ่านท่อปลอก 
 

หมายเหตุ    1. แผน่ประกบัใหติ้ดตั้งไม่นอ้ยกวา่ 1 ดา้น กรณีเป็นกาํแพงทัว่ไป 
                    2. แผน่ประกบั ใหติ้ดตั้งทั้ง 2 ดา้น กรณีเป็นผนงักนัไฟ

ท่อ 

อุดรอยต่อกนัซึึม 
ท่อปลอก 

พ้ืนคอนกรีต 

กาํแพง 
แผน่ประกบั  

การวางท่อทะลุพ้ืนผา่นปลอก 

เหลก็แผน่รูปวงกลม 
 

การวางท่อทะลุกาํแพง 

  

 
วสัดุอุด 

คานคอนกรีต 
ท่อปลอก 
ช่องวา่งประมาณ 12 มม. 

ท่อ 

การวางท่อทะลุคาน 
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ตาราง ข1  รายละเอยีดขนาดของท่อปลอกสําหรับการวางท่อทะลุกาํแพง พืน้และคาน 
 

ขนาดของท่อ 
มิลลเิมตร (นิว้) 

ขนาดของปลอก 
มิลลเิมตร (นิว้) 

หมายเหตุ 

115
2

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 140 1
2

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 1. ปลอกใหใ้ชเ้หลก็เหนียวดาํ 
2. ในกรณีท่ีจาํเป็นตอ้งวางท่อ 
    ทะลุคานหรือโครงสร้างท่ี 
    รับนํ้าหนกัโดยใส่ท่อปลอก 
    เตรียมไว ้ตอ้งใหว้ิศวกร 
    ตรวจสอบตาํแหน่งและ 
    ระดบัของท่อท่ีทะลุคาน 
    เสียก่อน 

320
4

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 140 1
2

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

( )25 1  ( )50 2  

132 1
4

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 165 2
2

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

140 1
2

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 165 2
2

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

( )50 2  ( )80 3  

165 2
2

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 ( )100 4  

( )80 3  ( )100 4  

( )100 4  ( )125 200 5 8− −  

( )150 6  ( )200 8  

( )200 8  ( )250 10  
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ข2. การวางท่อทะลุผนังภายในอาคารผ่านท่อปลอก 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ผนงั 
ท่อปลอก 
ปลอกขยายสาํหรับสลกัเกลียว 

สลกัเกลียว 
อุดรอยต่อกนัซึม 

ท่อ 
ใยแร่ (Mineral Fiber) 

ท่อปลอกผ่านผนังภายใน 

แผน่ประกบัชุบโครเมียม หนา 2 มม. 
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ข3. การวางท่อทะลุผนังภายนอกอาคารผ่านท่อปลอก 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ปลอกขยายสาํหรับสลกัเกลียว 
แผน่ประกบัชุบโครเมียม หนา 2 มม. 

         แผน่โลหะ หนา 2 มม. 
เช่ือมยาวตลอด 

ท่อ 

ท่อปลอก 

สลกัเกลียว 
อุดรอยต่อกนัซึม 

อุดรอยร่ัว 
ใยแร่ (Mineral Fiber) 

ผนงัดา้นนอก ผนงัดา้นใน 

ท่อปลอกผ่านผนังภายนอก 
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ข4. การวางท่อทะลุพืน้ผ่านท่อปลอก แบบที ่1 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลอกขยายสาํหรับสลกัเกลียว 

ท่อ 
อุดรอยต่อกนัซึม 

สลกัเกลียว 

ท่อปลอก 
ใยแร่ 

เช่ือมยาวตลอด 

อุดรอยต่อกนัซึม 

ระดบัผวิพ้ืนตกแต่ง  

พ้ืน 

ท่อปลอกผ่านพืน้ แบบที ่1 

แผน่ประกบัชุบโครเมียม หนา 2  มม. 

แผน่ประกบัชุบโครเมียม หนา 2 มม. 

แผน่เหลก็ หนา 2 มม. 

    200 มม. 

     100 มม. 

     100 มม. 
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ข5. การวางท่อทะลุพืน้ผ่านท่อปลอก แบบที ่2 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

แผน่ประกบัชุบโครเมียม หนา 2 มม. 

ท่อ 
อุดรอยต่อกนัซึม 
ท่อปลอก 

เช่ือมยาวตลอด 

แผน่เหลก็ หนา 2 มม. 
ปลอกขยายสาํหรับสลกัเกลียว 
สลกัเกลียว 
ใยแร่ 

อุดรอยต่อกนัซึม 

ระดบัพื้นผิวตกแต่ง 

พ้ืน 

ท่อปลอกผ่านพืน้ แบบที2่ 

40 มม.

100 มม. 
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ข6. การวางท่อระบายอากาศชนิดท่อพวีซีีทะลุพืน้หลงัคา 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝาปิดท่อระบายอากาศ 

ขอ้ต่อท่อพีวซีี 

วสัดุกนันํ้า (Water proof) 

พ้ืนหลงัคา 

ท่อระบายอากาศพีวซีี 

เช่ือมดว้ยความร้อน 

ท่อระบายอากาศชนิดท่อพวีซีีผ่านพืน้หลงัคา 

แผน่กนัซึมพีวซีี (PVC Flashing) 

มม. มม. 
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ข7. รายละเอยีดแผ่นกนัซึม (Flashing) 

 

 
หมายเหตุ: 

-  ใหติ้ดแผน่กนัซึม (Flashing) สาํหรับท่อทุกท่อนท่ีทะลุผนงัคอนกรีต 
-  แผน่กนัซึม (Flashing) ทาํดว้ยเหลก็เหนียวหนาไม่ตํ่ากวา่ 6 มม. เช่ือมต่อท่อและฝังในคอนกรีตก่อนเท     
-  (งานสุขาภิบาล) 
-  เหลก็เสริมพิเศษรอบท่อ ใหป้รึกษาวิศวกร 
 

ขยายแผน่กนัซึม (Flashing) 

ท่อนํ้า 

มม.(กรณีทัว่ไป) 
วสัดุอุดรอยต่อชนิดโพลียเูรเทน 

พ้ืน 

ระยะช่องวา่ง 30 มม. 

ท่อผา่นพื้น 

เช่ือมรอบ 

แผน่ปีกรอบท่อปลอก หนา 6 มม. 
เป็นวสัดุเดียวกบัท่อปลอก 

ท่อปลอกเหลก็หนา
อยา่งนอ้ย 6 มม. 

ท่อปลอกผ่านพืน้ 

มม. 

หมายเหตุ: ท่อปลอกน้ีใชเ้ฉพาะกรณีเป็นช่องแหง้เท่านั้น 
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ตาราง ข7. ขนาดแผ่นกนัซึม (Flashing) ทีใ่ช้สําหรับท่อขนาดต่างๆ 
 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 
D1 

มม. (นิว้) 

ขนาดแผ่นกนัซึม 
D2 

มม. (นิว้) 
50 (2) 150 
80 (3) 250 
100 (4) 300 
150 (6) 400 
200 (8) 500 
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ข8. การวางท่อทะลุผ่านคาน กรณฝัีงท่อในคานหรือพืน้ก่อนเท 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอ้งอ  

เหลก็แขวน

ขอ้งอ 

ขอ้งอ 
ท่อฝังในคอนกรีต 

135°

135°

แบบแสดงท่อผ่านคาน (ฝังท่อในคานหรือพืน้ก่อนเท) 
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ภาคผนวก ค   รายละเอยีดการรองรับท่อและทีแ่ขวนท่อ 
 
ค1. การรองรับท่อสาํหรับการเปล่ียนทิศทางจากแนวด่ิงมาแนวนอน 
ค2. รายละเอียดแคลม้ป์สาํหรับท่อเด่ียว 
ค3. รายละเอียดเหลก็รัดท่อ 
ค4. การรองรับท่อบนพื้น 
ค5. การรองรับท่อแนวด่ิง 
ค6. รายละเอียดเหลก็รัดท่อแนวด่ิง 
ค7. รายละเอียดเหลก็แขวนท่อ 
ค8. รายละเอียดท่ีแขวนท่อ (Pipe Hanger) สาํหรับท่อขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 50 มม หรือเลก็กวา่ 
ค9. รายละเอียดท่ีแขวนท่อ (Pipe Hanger) สาํหรับท่อขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 65 มม หรือใหญ่กวา่ 
ค10. การเลือกใชข้นาดเหลก็แขวนท่อ และระยะห่างระหวา่งท่ีแขวนท่อ (Pipe Hanger) 
ค11. รายละเอียดท่ีแขวนท่อแบบคลีวีส (Adjustable Clevis Hanger) 
ค12. รายละเอียดท่ีแขวนท่อแบบเป็นกลุ่ม 
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ค1. การรองรับท่อสําหรับการเปลีย่นทศิทางจากแนวดิ่งมาแนวนอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

40 x 40 x 4 มม. ทาสีกนัสนิม 2 ชั้น 

 

 

 

 เหลก็แขวนท่อ 
(ดูตาราง ค7.) 

40 x 40 x 4 มม. ทาสีกนัสนิม 2 ชั้น 

การรองรับท่อสําหรับการเปลีย่นทศิทางจากแนวดิ่งมาแนวนอน 

เหลก็แขวนท่อ 
(ดูตาราง ค7.) 
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ค2. รายละเอยีดแคล้มป์สําหรับท่อเดี่ยว 

 
ตาราง ค2 ขนาดแคล้มป์สําหรับท่อเดี่ยว 

ขนาดระบุเป็นมิลลเิมตร 

เส้นผ่าน
ศูนย์กลางท่อ 

(มม.) 

“A” 
(มม.) 

“B” 
(มม.) 

“C”  
ขนาดรูเจาะ 

(มม.) 

“D” 
ขนาดเส้นเหลก็แบน 

(มม.) 

นํา้หนัก 
ทีย่อมให้ 

(กก.) 
20 150 70 12 5×32 140 
25 160 70 12 5×32 140 
32 170 70 12 5×32 140 
40 180 80 12 5×32 140 
50 210 80 12 6×32 230 
65 220 80 12 6×32 230 
80 230 80 12 6×32 230 
100 270 100 14 6×36 270 
125 300 120 14 6×36 270 
150 360 130 14 9×38 385 
200 420 160 14 9×38 385 

φ

หูห้ิวท่อ 

สลกัเกลียวยดึแคลมป์ 

   
 

ตวัยดึท่อแนวดิง่ 
เหลก็เส้นแบนดดัขนาด “D” ยดึติดกบั
โครงสร้างดว้ยสลกัเกลียวชุบสังกะสี 

ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง
สลกัเกลียวขยายตวั(Expansion Bolt)         
10 มม. สาํหรับ 40 มม. ถึง 80 มม.       
12มม. สาํหรับ 100 มม. ถึง 200 มม.         

  

φ

φ
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ค3. รายละเอยีดเหลก็รัดท่อ 

 

 
 

ตาราง ค3  เหลก็รัดท่อสําหรับท่อขนาดต่างๆ  

 
 
 
 
 
 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ D มม.
(นิว้) 

ระยะ L1 
(มม.) 

ระยะ L2 
(มม.) 

ระยะ L3 
(มม.) 

50 (2) 65 225 100 
75 (3) 75 25 150 
100 (4) 75 660 175 
150 (6) 100 510 225 

ท่อ 

สลกัเกลียวรูปตวัย ู(U-Bolt)  
φ 15 มม. x L2 พร้อมแหวน 

L×

ขยาย เหลก็รัดท่อ 

สลกัเกลียวพร้อมแหวนงอตามแบบฝังในคอนกรีต 

ขนาด φ 15 มม. x 80 มม. จาํนวน 2 ตวั 

40 40 3× ×                         มม.        

ท่อ 

สลกัเกลียวรูปตวัย ู(U-Bolt) พร้อมแหวน 

เหลก็ฉาก หนา 4 มม. 

สลกัเกลียวพร้อมแหวนงอฝังในคอนกรีต

ขนาด φ 15 มม. x80 มม. จาํนวน 2 ตวั 
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ค4. การรองรับท่อบนพืน้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

เช่ือมยาวตลอด 

เหลก็ฉากหรือเหลก็รางนํ้า 
เหลก็รัดท่อ 

หมายเหตุ: 
ช้ินส่วนท่ีเป็นเหลก็ทั้งหมดตอ้ง
ผา่นการชุบร้อนดว้ยสังกะสี 

แผน่เหลก็ 

ท่อ 

แผน่เหลก็ 

แกนรัดท่อ 
ท่อ 

เช่ือมยาวตลอด 

แผน่ยาง 
แท่นคอนกรีต 

การรองรับท่อบนพืน้ 

สลกัเกลียวและแป้นเกลียว(ชนิดทนการกดักร่อน) 

สลกัเกลียวและแป้นเกลียว(ชนิดทนการกดักร่อน) 
เหลก็ฉากหรือเหลก็รางนํ้า 

แป้นเกลียวและแหวน 
(ชนิดทนการกดักร่อน) 
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ตาราง ค4  รายละเอยีดการจับยดึท่อกบัพืน้ 
 

ขนาดท่อ
ระบุ 

มม.  (นิว้) 

ขนาดเหลก็
ฉากหรือ

เหลก็รางนํา้ 
มม. 

ขนาดสลกัเกลยีวและ 
แถบรัดท่อ แผ่นเหลก็ 

มม. 

สลกัเกลยีวขยายตัว 

สลกัเกลยีว 
มม. 

เหลก็รัดท่อ 
มม. 

ขนาด  
มม.  (นิว้) 

จํานวน 

- เหลก็ฉาก - - - - - 
15         1/2 50×50×4 6 25×2 150×150×4  6          1/4 4 
20         3/4 50×50×4 6 25×2 150×150×4 6           1/4 4 
25           1 50×50×4 6 25×2 150×150×4 6           1/4 4 
32      1 1/4 50×50×4 6 25×2 150×150×4 6           1/4 4 
40      1 1/2   50×50×4 6 25×3 150×150×4 6           1/4 4 

- เหลก็รางนํ้า - - - - - 
50           2 75x40x5 9 25×3 200×200×6 9           3/8 6 
65      2 1/2 75×40×5 9 32×5 200×200×6 9           3/8 6 
80           3 75×40×5 9 32×5 200×200×6 9           3/8 6 
100         4 75×40×5 12 32×5 200×200×6 9           3/8 6 
125         5 100×50×5 12 32×5 250×250×8 9           3/8 8 
150         6 100×50×5 16 38×5 250×250×8 9           3/8 8 
200         8 150×75×6.5 16 44×5 250×250×8 9           3/8 8 
250        10  150×75×6.5 19 44×5 250×250×8 12         1/2 8 
300        12 150×75×6.5 22 50×6 300×300×8 12         1/2 8 
350        14  150×75×6.5 22 63×6 300×300×8 12         1/2 8 
400        16 150×75×6.5 22 63×6 300×300×8 12         1/2 8 
450        18 150×75×6.5 25 63×6 300×300×8 12         1/2 8 
500        20 150×75×6.5 25 75×9 300×300×8 12         1/2 8 
600        24 200×80×7.5 25 75×9 300×300×8 12         1/2 8 
750        30 200×80×7.5 25 75×9 300×300×8 12         1/2 8 
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ค5. การรองรับท่อแนวดิ่ง 
 
 
 

 
  

หมายเหตุ : 
  ช้ินล่างท่ีเป็นเหลก็ทั้งหมดตอ้งผา่นการชุบร้อนดว้ยสงักะสี 

 
 

เหลก็รางนํ้า 

แป้นเกลียวและแหวน 
สลกัเกลียวขยายตวั 

สําหรับท่อขนาด 65 มม. หรือใหญ่กว่า 
ขนาดของตวัจบัยดึท่อด่ิง เป็นตามตารางตวัจบัยดึท่อด่ิง 

เหลก็ฉาก 
แป้นเกลียวและแหวน 
สลกัเกลียวขยายตวั 

          สาํหรับท่อขนาดไม่เกิน 50 มม. 
: 
          

รายละเอยีดตวัจับยดึท่อแนวดิ่ง 

ท่อ 

เหลก็รัดท่อ 

ท่อ 

เหลก็รัดท่อ 
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ตาราง ค5 รายละเอยีดตัวจับยดึท่อแนวดิง่ 

ขนาดท่อระบุ 
มม.  (นิว้) 

ขนาดเหลก็รางนํา้ 
มม. 

ขนาดสลกัเกลยีวและแถบรัดท่อ ขนาดสลกัเกลยีว
ขยายตัว 
มม.  (นิว้) 

สลกัเกลยีว  
มม. 

เหลก็รัดท่อ 
 มม. 

15                   1/2 75×40×5 6 25×2 6                     1/4 
20                   3/4 75×40×5 6 25×2 6                     1/4 
25                    1 75×40×5 6 25×2 6                     1/4 
32               1  1/4 75×40×5 6 25×2 9                     3/8 
40               1  1/2 75×40×5 6 25×3 9                     3/8 
50                     2 75×40×5 9 25×3 9                     3/8 
65               2  1/2 75×40×5 9 32×5 9                     3/8 
80                     3 75×40×5 9 32×5 9                     3/8 
100                   4 75×40×5 12 32×5 12                   1/2 
125                   5 100×50×5 12 32×5 12                   1/2 
150                   6 100×50×5 16 38×5 16                   5/8 
200                   8 150×75×6.5 16 44×5 16                   5/8 
250                 10 150×75×6.5 19 44×6 19                   3/4 
300                 12 150×75×6.5 22 50×6 22                   7/8 
350                 14 150×75×6.5 22 63×6 22                   7/8 
400                 16 150×75×6.5 22 63×6 22                   7/8 
450                 18 150×75×6.5 25 63×6 25                     1 
500                 20 150×75×6.5 25 75×9 25                     1 
600                 24 200×100×9 25 75×9 25                     1 
750                 30 200×100×9 25 75×9 25                     1 
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ค6. รายละเอยีดเหลก็รัดท่อแนวดิ่ง 

 

 
 
 

ตาราง  ค6  รายละเอยีดเหลก็รัดท่อแนวดิง่ 

เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ1) 
(มม.) 

ขนาดเหลก็รัดท่อ 

N 
(มม.) 

O 
(มม.) 

P 
(มม.) 

Q 
(มม.) 

R 
(มม.) 

S 
(มม.) 

T 
(มม.) 

U 
(มม.) 

80 25 30 40 80 5 25 15 130 
100 25 70 40 80 5 25 15 160 
125 30 70 50 90 5 25 19 190 
150 30 70 50 100 5 25 19 220 

หมายเหตุ    1)  กรณีท่อมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเลก็กว่า 80 มม. ให้ใช้เหลก็รัดท่อเท่ากับเหลก็รัดท่อของท่อขนาด 
                         เส้นผ่านศูนย์กลาง 80 มม. 
 

 
 

สลกัเกลียวและแป้นเกลียว
 แหวน 

แถบรัดท่อปลายเกลียว

แป้นเกลียว 

เหลก็รัดท่อ 

เหลก็รัดท่อแนวดิง่

เหลก็ฉาก 70x70x6  มม. วางพาดโครงสร้างอาคาร หรือยดึติด
กบัโครงสร้างอาคารดว้ยการเช่ือมติดแผน่ประกบและยดึดว้ย 
สลกัเกลียวขนาด φ 15 มม.x40 มม. จาํนวน 4 ตวั 
                           

50 มม.
 

N 

N 

U 

T 

S Q P U 
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ค7. รายละเอยีดเหลก็แขวนท่อ 
 
 

 
 
 

ตาราง ค7 รายละเอยีดเหลก็แขวนท่อ 
 

ขนาดของท่อ 
มม.                  (นิว้) 

ขนาดแผ่นเหลก็รัดท่อ 
มม.                      (นิว้) 

ขนาดเหลก็แขวนท่อ 
มม.                (นิว้) 

หมายเหตุ 

15                     1/2" 19×2           (3/4"×1/16")   9                   3/8" 1. รูปแบบของเหลก็รัด 
    ท่ออาจเปล่ียนแปลง 
    ได ้
2. ชนิดและวสัดุของ 
    เหลก็แขวนอาจ 
    เปล่ียนแปลง 
3. ทาสีกนัสนิม 2 ชั้น  
    ทาสีนํ้ามนัทบัตาม 
    ขอบท่อ 

20                     3/4" 19×2           (3/4"×1/16")   9                   3/8" 
25                        1" 25×2              (1"×1/16")   9                   3/8" 
32                 1  1/4" 25×2              (1"×1/16")   9                   3/8" 
40                 1  1/2" 25×2              (1"×1/16")   9                   3/8" 
50                        2" 25×2              (1"×1/16")   9                   3/8" 
80                        3" 32×4         (1  1/4"×1/8") 12                   1/2" 
100                      4" 32×4         (1  1/4"×1/8") 12                   1/2" 
150                      6" 38×5       (1  1/2"×3/16") 19                   3/4" 

 
 

สลกัเกลียวหวัขยายเท่าเหลก็แขวน กรณีทราบตาํแหน่งจุดแขวนท่อ 
ก่อนเทพื้นคอนกรีตใหใ้ชเ้หลก็ฝังเขา้ไปพื้นแทน 

เหลก็แขวนท่อ 
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ค8. รายละเอยีดทีแ่ขวนท่อ (Pipe Hanger) สําหรับท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มม หรือเลก็กว่า 
 
 

 
 
 
 
 

เหลก็แขวน

ท่ีแขวนท่อ (Steel Hanger) 

ท่อเหลก็ 

พ้ืนคอนกรีต

เหลก็รางนํ้า แป้นเกลียวและแหวน (ชนิดทนการกดักร่อน) 
เหลก็แขวนท่อ

แป้นเกลียวและแหวน (ชนิดทนการกดักร่อน) 
ท่ีแขวนท่อ
ท่อเหลก็

หมายเหตุ:   ช้ินส่วนท่ีเป็นเหลก็ทั้งหมดตอ้งผา่นการชุบร้อนดว้ยสังกะสี 

ท่ีแขวนท่อสาํหรับท่อขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางไม่เกิน 50 มม.(φ 2” ) 

สลกัเกลียวขยายตวั (Expansion Bolt) 
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ค9. รายละเอยีดทีแ่ขวนท่อ (Pipe Hanger) สําหรับท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มม หรือใหญ่กว่า 
 
 
 

 
 

 

เหลก็แขวน

ท่ีแขวนท่อ (Steel Hanger) 

ท่อ 

เหลก็รางนํ้า

พ้ืนคอนกรีต 
แป้นเกลียวและแหวน  (ชนิดทนการกดักร่อน) 

เหลก็แขวน
แป้นเกลียวและแหวน  (ชนิดทนการกดักร่อน) 

ท่อเซตต้ิง (Setting Tube) 
ท่ีแขวนท่อ 

ท่อหมายเหตุ: 
                ช้ินส่วนท่ีเป็นเหลก็ทั้งหมดตอ้ง 
                 ผา่นการชุบร้อนดว้ยสังกะสี 

ท่ีแขวนท่อสาํหรับท่อขนาดเส้นผา่นศนูยก์ลาง 65 มม.                 หรือใหญ่กวา่ 
 

"12
2

φ
⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

สลกัเกลียวขยายตวั(Expansion Bolt) 
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ค10. การเลอืกใช้ขนาดเหลก็แขวนท่อ และระยะห่างระหว่างทีแ่ขวนท่อ (Pipe Hanger) 
 

ตาราง ค10 รายละเอยีดขนาดและระยะห่างของทีแ่ขวนท่อ 
 

ขนาดท่อระบุ1) 
มม.            (นิว้) 

ระยะระหว่าง 
ทีแ่ขวนท่อ 

เมตร          (ฟุต) 

เส้นผ่านศูนย์กลาง 
เหลก็แขวนท่อ 
มม.             (นิว้) 

ขนาดเหลก็รัดท่อ3) 
ความกว้าง×ความหนา 

มม. 

ชนิดของ 
ทีแ่ขวนท่อ 

15                (1/2) 2.10                (7) 9                 (3/8) 25×2 ชนิดแหวน 
20                (3/4) 2.40                (8) 9                 (3/8) 25×2 " 

25                   (1) 2.70                (9) 9                 (3/8) 25×2 " 

32            (1  1/4) 2.70                (9) 9                 (3/8) 25×2 " 

40            (1  1/2) 3.00              (10) 9                 (3/8) 25×3 " 

50                   (2) 3.30              (11) 9                 (3/8) 25×3 " 

65            (2  1/2) 3.60              (12) 12                (1/2) 
32×5 U 

ชนิดคลีวีส 
32×5 L 

80                   (3) 3.90              (13) 12                (1/2) 
32×5 U 

" 
32×5 L 

100                 (4) 4.50              (15) 16                (5/8) 
32×6 U 

" 
32×5 L 

125                 (5) 5.10              (17) 10                (5/8) 
32×6 U 

" 
32×5 L 

150                 (6)  5.40              (18) 19                (3/4) 
38×6 U 

" 
38×5 L 

200                 (8) 5.70              (19) 22                (7/8) 
44×6 U 

" 
44×5 L 

250               (10) 6.00              (20) 22                (7/8) 
44×9 U 

" 
44×6 L 

300               (12) 6.30              (21) 22                (7/8) 
50×9 U 

" 
50×6 L 

350               (14) 6.60              (22) 25                   (1) 
44×12 U 

" 
44×6 L 
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ตาราง ค10 (ต่อ) รายละเอยีดขนาดและระยะห่างของทีแ่ขวนท่อ  
 

ขนาดท่อระบุ1) 
มม.            (นิว้) 

ระยะระหว่าง 
ทีแ่ขวนท่อ 

เมตร          (ฟุต) 

เส้นผ่านศูนย์กลาง 
เหลก็แขวนท่อ 
มม.             (นิว้) 

ขนาดเหลก็รัดท่อ3) 
ความกว้าง×ความหนา 

มม. 

ชนิดของ 
ทีแ่ขวนท่อ 

400               (16) 6.90              (23) 25                   (1) 
63×12 U 

ชนิดคลีวีส 
63×6   L 

450               (18)  7.20              (24) 28              (11/8) 
63×12 U 

" 
63×6   L 

500               (20) 7.50              (25) 32              (11/4) 
75×15 U 

" 
75×9   L 

600               (24) 7.80              (26) 32              (11/4) 
75×15 U 

" 
75×9   L 

750               (30) 8.10              (27) 32              (11/4) 
75×15 U 

" 
75×9   L 

หมายเหตุ:   
1.) φ  หมายถึงขนาดท่อระบุและ/หรือผลรวมระหว่างขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อและฉนวน(ในกรณีท่ีมี) 
2.) ระยะห่างระหว่างท่ีแขวนท่อมากสุดท่ียอมให้ 

 3.) สาํหรับเหลก็รัดท่อชนิดคลีวีส : U หมายถึง ส่วนบน และ L หมายถึง ส่วนล่าง 
 4.) ชนิดของท่ีแขวนท่อท่ีใช้แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่  

ก. ชนิดแหวน  (Adjustable Ring  Hanger) ใช้สาํหรับท่อขนาดไม่เกิน 50 มม.  
ข. ชนิดคลีวีส  (Adjustable Clevis Hanger) ใช้สาํหรับท่อขนาด 65 มม. หรือใหญ่ กว่า 
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ค11. รายละเอยีดทีแ่ขวนท่อแบบคลวีสี (Adjustable Clevis Hanger) 

 
 

 
ตาราง ค11  ขนาดของทีแ่ขวนท่อแบบคลวีสี  

หน่วยเป็น มิลลิเมตร 
ขนาดท่อระบุ1) ขนาดของแผ่นเหลก็ 

A B C D E 
ระยะทีป่รับได้ 

F 
G 

มม. นิว้ ส่วนบน ส่วนล่าง 
65 (2 1/2) 5×32 5×32 12 116 155 76 97 44 9 
80 (3) 5×32 5×32 12 120 167 76 98 44 9 
100 (4) 6×32 5×32 16 135 198 89 114 50 9 
125 (5) 6×32 5×32 16 157 228 89 130 44 12 
150 (6) 6×38 5×38 19 176 257 100 142 47 12 
200 (8) 6×44 5×44 22 212 320 108 178 54 15 
250 (10) 9×44 6×44 22 230 378 114 212 57 19 
300 (12) 9×50 6×50 22 290 457 120 258 76 19 
350 (14) 12×44 6×44 25 316 494 133 275 75 22 
400 (16) 12×63 6×63 25 357 584 152 316 87 25 
450 (18) 12×63 6×63 28 394 629 135 354 95 29 

หมายเหตุ : 1)   ขนาดท่อระบุ หรือผลรวมระหว่างขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อและฉนวน  (ในกรณีท่ีมี) 

ท่ีแขวนท่อชนิดคลีวสิ (Adjustable Clevis Hanger) 

ส่วนบน 

ส่วนล่างของท่อ 
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ตาราง ค11  ขนาดของทีแ่ขวนท่อแบบคลวีสี  (ต่อ) 
หน่วยเป็น มิลลิเมตร 

ขนาดท่อระบุ ขนาดของแผ่นเหลก็ 
A B C D E 

ระยะทีป่รับได้ 
F 

G 
มม. นิว้ ส่วนบน ส่วนล่าง 
500 (20) 15×75 9×75 32 438 695 178 367 101 32 
600 (24) 15×75 9×75 32 498 803 191 444 108 32 
650 (26) 15×75 9×75 32 549 890 196 495 116 32 
750 (30) 15×75 9×75 32 613 994 210 556 127 32 

หมายเหตุ : 1)   ขนาดท่อระบุ หรือผลรวมระหว่างขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อและฉนวน  (ในกรณีท่ีมี) 
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ค12. รายละเอยีดทีแ่ขวนท่อแบบเป็นกลุ่ม 
 

 

พ้ืนคอนกรีต

สลกัเกลียว
แท่งเหลก็แขวนท่อ(ขนาดพื้นกบัการออกแบบ)

เหลก็รัดท่อ
ท่อเหลก็ 

เช่ือมยาวตลอด 

แผน่เหลก็ 

เหลก็รางนํ้า 
แผน่เหลก็

แป้นเกลียวและแหวน  
(ชนิดทนการกดักร่อน) 

แท่งเหลก็แขวน
เหลก็รางนํ้า 
เช่ือมยาวตลอด
แผน่เหลก็ 
แป้นเกลียวและแหวน 
(ชนิดทนการกดักร่อน) 

ทีแ่ขวนท่อ (กรณหีลายท่อ) 

แผน่เหลก็ติดตั้งสองดา้น 
(เช่ือมตลอดแนว) 

หมายเหตุ:   ช้ินส่วนท่ีเป็นเหลก็ทั้งหมดตอ้งผา่นการชุบร้อนดว้ยสังกะสี 



คณะกรรมการกาํกบัดูแลการปฏิบตัิงานของทีป่รึกษา 
เร่ือง มาตรฐานการติดตั้งท่อประปา 

1. นายเอกวิทย ์ ถิระพร รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผงัเมือง ประธานกรรมการ 
2. นายศิริชยั กิจจารึก ผูอ้าํนวยการสาํนกัวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ กรรมการ 
3. นายมนตช์ยั ศุภมาร์คภกัดี วิศวกรวิชาชีพ 9 วช (วิศวกรรมโยธา) สวค. กรรมการ 
4. นายนพ โรจนวานิช วิศวกรวิชาชีพ 9 วช (วิศวกรรมโยธา) สวค. กรรมการ 
5. นายวิเชียร ธนสุกาญจน ์ วิศวกรโยธา 8 สวค. กรรมการ 
6. นายวิสุทธ์ิ เรืองสุขวรรณา วิศวกรวิชาชีพ 8 วช (วิศวกรรมโยธา) สวค. กรรมการ 
7. นายเสถียร เจริญเหรียญ วิศวกรวิชาชีพ 8 วช (วิศวกรรมโยธา) สนอ. กรรมการ 
8. นายสุธี ป่ินไพสิฐ วิศวกรไฟฟ้า 8 วช สวค. กรรมการ 
9. นางขนิษฐา ส่งสกลุชยั วิศวกรโยธา 8 วช สวค. กรรมการ 
10. นายไพฑูรย ์ นนทศุข นกัวิชาการพสัดุ 8 ว กค. กรรมการ 
11. นางอภิญญา จ่าวงั วิศวกรวิชาชีพ 8 วช (วิศวกรรมโยธา) สวค. กรรมการ 
12. นายครรชิต ชิตสุริยวนิช วิศวกรเคร่ืองกล 7 วช สวค. กรรมการ 
13. นายกนก สุจริตสญัชยั วิศวกรวิชาชีพ 8 วช (วิศวกรรมโยธา) สวค. กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 

คณะทีป่รึกษา เร่ือง มาตรฐานการติดตั้งท่อประปา  

บริษัท เอส ท ีเอส เอน็จิเนียร่ิง คอนซัลแตนท์ จํากดั 
 
หัวหน้าคณะ: 
 ดร.เกรียงศกัด์ิ อุดมสินโรจน์  ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและส่ิงแวดลอ้ม วทิยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัรังสิต 
คณะทาํงาน: 
 นายจีระวฒัน์ โภคานิตย ์ ท่ีปรึกษาประจาํบริษทัฯ  
 น.ส.ปาริชาต จุลพนัธุ์  วิศวกรประจาํบริษทัฯ 
 นายอรรถพล ค่ายใส  วิศวกรประจาํบริษทัฯ  
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