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มยผ. 3101-51 
มาตรฐานท่อระบบสุขาภบิาล 

 
1. ขอบข่าย 
มาตรฐานท่อฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อกาํหนดแนวทางปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
ก. การเลือกชนิดของวสัดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ใหเ้หมาะสมกบัท่อแต่ละประเภท 
ข. วิธีการติดตั้งท่ีเหมาะสมและถูกตอ้งสําหรับระบบท่อแต่ละประเภท เพื่อให้ท่อต่าง ๆ มีความมัน่คง
แข็งแรง ซ่ึงสามารถใชง้านไดต้ามวตัถุประสงค ์มีความปลอดภยัทั้งผูใ้ชแ้ละผูป้ฏิบติังานติดตั้งระบบ   
ท่อประปา และส่ิงก่อสร้างขา้งเคียง 
มาตรฐานฉบบัน้ีครอบคลุมรายละเอียดของมาตรฐานท่อและอุปกรณ์ต่างๆดงัน้ี 
1.1  ท่อประปาภายนอกอาคารและอุปกรณ์ท่อ 
1.2  ท่อประปาภายในอาคารและอุปกรณ์ท่อ 
1.3  ท่อนํ้าฝน ท่อนํ้าท้ิง และท่อสว้มภายในอาคาร 
1.4  วาลว์และส่วนประกอบท่อ 
1.5  วสัดุท่อ อุปกรณ์ท่อและส่วนประกอบท่อ 

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
ไหลของนํ้ าประปา เช่น ประตูนํ้ า วาลว์โกลบ วาลว์เขา้มุม เป็นตน้ สาํหรับส่วนประกอบท่อเป็นอุปกรณ์ใน
ระบบท่อประปาเพื่อวตัถุประสงคอ่ื์น เช่น มาตรวดันํ้ า เป็นอุปกรณ์ท่ีใชว้ดัปริมาณของนํ้ าท่ีไหลผา่นก๊อกนํ้ า 
เป็นอุปกรณ์ซ่ึงติดตั้งอยูท่ี่ตอนปลายของท่อประปา ทาํหนา้ท่ีเปิด ปิดและควบคุมการไหลของนํ้า 
“ท่อนํา้ฝน”  หมายถึง ท่อท่ีระบายนํ้าฝนจากอาคาร 
“ท่อนํา้ทิง้”  หมายถึง ท่อท่ีระบายนํ้าท้ิงจากเคร่ืองสุขภณัฑต่์างๆ ยกเวน้ โถปัสสาวะ และโถสว้ม 
“ท่อส้วม”  หมายถึง ท่อท่ีระบายนํ้าจากโถปัสสาวะและโถสว้ม 
“ท่ออากาศ”  หมายถึง ท่อท่ีต่อไวเ้พื่อระบายอากาศจากระบบท่อนํ้าท้ิงและท่อสว้ม 
“ท่อสุขาภิบาล”  หมายถึง ท่อนํ้าฝน ท่อนํ้าท้ิง ท่อสว้มและท่ออากาศ 
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“รอยต่อแบบการดัน (Push-on Joint)”  หมายถึง การต่อท่อสองท่อใหแ้น่นสนิทจนไม่สามารถร่ัวซึมได ้โดย
วิธีต่อสวมยดึจบัดว้ยกาวหรือแหวนยาง 
“รอยต่อเชิงกล (Mechanical Joint)” หมายถึง การต่อท่อสองท่อใหแ้น่นสนิทจนไม่สามารถร่ัวซึมได ้โดย
วิธีทางกลในการยดึจบั เช่น การต่อท่อดว้ยหนา้แปลนดว้ยการขนัเกลียว  
“คัปปลิง้ (Coupling)” หมายถึง อุปกรณ์ท่ีใชเ้ช่ือมต่อท่อเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงจะเป็นปลอกเหลก็ท่ีมีเกลียวดา้นใน 
ใชส้าํหรับยดึท่อท่ีมีเกลียวดา้นนอกสองท่อใหติ้ดกนัแน่น 
“การเช่ือม (Welding)” หมายถึง การต่อโลหะให้ติดกนัโดยการหลอมละลายเน้ือโลหะให้กลายเป็นเน้ือ
เดียวกนั นํ้าประปาไม่สามารถร่ัวผา่นรอยต่อนั้นได ้
“การบัดกรี (Soldering)” หมายถึง การเช่ือมต่อเน้ือโลหะใหติ้ดกนัโดยใชโ้ลหะอลัลอย ซ่ึงมีจุดหลอมละลาย
ตํ่ากวา่ 427 องศาเซลเซียส แต่สูงกวา่ 149 องศาเซลเซียส 
“การเช่ือมด้วยออกซิ-อเซทีลนี (Oxy-Acetylene Welding)” หมายถึง การเช่ือมใหเ้น้ือโลหะหลอมละลาย
ติดกนัโดยใชค้วามร้อนจากเปลวไฟท่ีไดจ้ากการสันดาป ระหว่างก๊าซออกซิเจนและก๊าซอเซทีลีน อาจมีการ
ใชล้วดเช่ือมดว้ยหรือไม่กไ็ด ้
 
3. มาตรฐานอ้างถึง 
มาตรฐานท่ีใชอ้า้งถึงในมาตรฐานน้ีประกอบดว้ย 
3.1  มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 

3.1.1 มอก.15    ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนด ์
3.1.2 มอก.17    ท่อพีวีซีแขง็สาํหรับใชเ้ป็นท่อนํ้าด่ืม 
3.1.3 มอก.81    ท่อซีเมนตใ์ยหินชนิดทนความดนั 
3.1.4 มอก.126  ขอ้ต่อซีเมนตใ์ยหินชนิดทนความดนั 
3.1.5 มอก.171  สลกัเกลียว หมุดเกลียว แป้นเกลียวและสลกัเกลียวปล่อยสองขา้ง 
3.1.6 มอก.237  แหวนยางสาํหรับท่อนํ้าชนิดทนความดนั 
3.1.7 มอก.249  อุปกรณ์ประกอบท่อเหลก็ชนิดเหลก็หล่ออบเหนียวต่อดว้ยเกลียว 
3.1.8 มอก.256  ประตูนํ้ าเหลก็หล่อ : ล้ินเกตสาํหรับใชง้านประปา 
3.1.9 มอก.276  ท่อเหลก็กลา้ 
3.1.10 มอก.277  ท่อเหลก็กลา้อาบสงักะสีชนิดต่อดว้ยเกลียว 
3.1.11 มอก.281  เกลียวท่อสาํหรับงานท่อนํ้าและงานทัว่ไป 
3.1.12 มอก.382  ประตูนํ้ าเหลก็หล่อ : ล้ินปีกผเีส้ือ 
3.1.13 มอก.383  ประตูนํ้ าเหลก็หล่อ : ล้ินกนักลบัชนิดแกวง่ 
3.1.14 มอก.427 ท่อเหลก็กลา้เช่ือมดว้ยไฟฟ้าสาํหรับส่งนํ้า 
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3.1.15 มอก.910    ท่อโพลิบิวทิลีนสาํหรับใชเ้ป็นท่อนํ้าด่ืม 
3.1.16 มอก.918    อุปกรณ์และขอ้ต่อเหลก็หล่อเทาสาํหรับท่อส่งนํ้าชนิดทนความดนั 
3.1.17 มอก.982    ท่อโพลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงสาํหรับใชเ้ป็นท่อนํ้าด่ืม 
3.1.18 มอก.1021  มาตรวดันํ้าต่อดว้ยเกลียวชนิดใบพดั 
3.1.19 มอก.1131  ขอ้ต่อท่อพีวีซีแขง็สาํหรับใชก้บัท่อรับความดนั 
3.1.20 มอก.1139  ท่อทองแดงไร้ตะเขบ็ 
3.1.21 มอก.1145  ท่อโพลิโพรพิลีนสาํหรับใชใ้นงานอุตสาหกรรม 
3.1.22 มอก.1271  มาตรวดันํ้าต่อดว้ยเกลียวชนิดลูกสูบ 
3.1.23 มอก.1368  ประตูระบายอากาศสาํหรับงานประปา 
3.1.24 มอก.1413  ประตูนํ้ าเหลก็หล่อ : ล้ินยกแบบล้ินหุม้ยางสาํหรับงานประปา 
3.1.25 มอก.1483  ท่อไฟเบอร์กลาสส์รับความดนัสาํหรับงานประปา 
3.1.26 มอก.1484  ท่อไฟเบอร์กลาสส์รับความดนัสาํหรับงานอุตสาหกรรมและงานระบายนํ้าเสีย 
3.1.27 มอก.1485  ท่อไฟเบอร์กลาสส์ไม่รับความดนัสาํหรับงานอุตสาหกรรมและงานระบายนํ้าเสีย 
3.1.28 มอก.1490  ท่อเหลก็กลา้บุดว้ยพวีีซีแขง็สาํหรับงานประปา 
3.1.29 มอก.1735  เหลก็กลา้คาร์บอนรีดร้อนแผน่มว้นและแผน่แถบสาํหรับงานท่อ 

3.2  American Society of Mechanical Engineering (ASME) 
ASME B40 Standard for Pressure Gauge 

3.3  American Society of Testing and Materials (ASTM) 
3.3.1 ASTM A193 Alloy – Steel and Stainless Steel Bolting Materials for High Temperature 

Service 
3.3.2 ASTM A194 Carbon and Alloy Steel Nuts for Bolts for High Pressure and High Temperature 

Service 
3.3.3 ASTM  A283 Low and Intermediate Tensile Strength Carbon Steel Plates 
3.3.4 ASTM A307 Standard Specification for Carbon Steel Bolts and Studs, 60 000 PSI Tensile 

Strength 
3.3.5 ASTM  A320  Alloy Steel Bolting Materials for Low Temperature Service 
3.3.6 ASTM  A377  Standard Index of Specifications for Ductile Iron Pressure Pipe  
3.3.7 ASTM A1011 / A1011M  Standard Specification for Steel, Sheet and Strip, Hot-Rolled, 

Carbon, Structural, High-Strength Low-Alloy, High-Strength Low-Alloy with Improved 
Formability, and Ultra-High Strength 
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3.3.8 ASTM B62 Standard Specification for Composition Bronze or Ounce Metal Casting 
3.3.9 ASTM B88 Standard Specification for Seamless Copper Water Tube 
3.3.10 ASTM B150 Standard Specification for Aluminum Bronze Rod, Bar, and Shapes 
3.3.11 ASTM C150 Portland Cement 
3.3.12 ASTM C296 Standard Specification for Asbestos-Cement Pressure Pipe 
3.3.13 ASTM D429 Test Methods for Rubber Property Adhesion to Rigid Substrates 
3.3.14 ASTM D2581 Standard Specification for Polybutylene (PB) Plastics Molding and Extrusion 

Materials 
3.3.15 ASTM D2657 Standard Practice for Heat Fusion Joining of Polyolefin Pipe and Fittings 
3.3.16 ASTM D2846 Standard Specification for Chlorinated Poly (Vinyl Chloride) (CPVC) Plastic 

Hot- and Cold-Water Distribution System 
3.3.17 ASTM D3262 Standard Specification for "Fiberglass" (Glass-Fiber-Reinforced 

Thermosetting-Resin) Sewer Pipe 
3.3.18 ASTM D3517 Standard Specification for "Fiberglass" (Glass-Fiber-Reinforced 

Thermosetting-Resin) Pressure Pipe 
3.3.19 ASTM D3754 Standard Specification for "Fiberglass" (Glass-Fiber-Reinforced 

Thermosetting-Resin) Sewer and Industrial Pressure Pipe 
3.3.20 ASTM D3915 Standard Specification for Rigid Poly (Vinyl Chloride) (PVC) and Chlorinated 

Poly(Vinyl Chloride)(CPVC) Compounds for Plastic Pipe and Fittings Used in Pressure 
Applications  

3.3.13 ASTM F477   Elastomeric Seals (Gaskets) for Joining Plastic Pipe  
3.3.14 ASTM F1370 Standard Specification for Pressure Reducing Valves for Water Systems 

3.4  American Water Works Association(AWWA) 
3.4.1 AWWA C104 Cement-Mortar Lining for Ductile-Iron Pipe and Fitting for Water 
3.4.2 AWWA C105 Polyethylene Encasement for Ductile Iron Piping for Water and Other Lignids 
3.4.3 AWWA C110 Ductile-Iron and Gray-Iron Fittings for Water  
3.4.4 AWWA C111 Rubber-Gasket Joints for Ductile-Iron Pressure Pipe and Fittings 
3.4.5 AWWA C116 Protective Fusion-Bonded Epoxy Coatings Int.& Ext.Surf.Ductile-Iron/Gray-

Iron Fittings 
3.4.6 AWWA C151 Ductile-Iron Pipe, Centrifugally Cast, for Water or Other Liquids 
3.4.7 AWWA C200 Steel Water Pipe 6 Inches and Larger 
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3.4.8 AWWA C203 Coal Tar Protective Coating and Lining for Steel Water Pipelines Enamel and           
Tape Hot Applied 

3.4.9 AWWA C205 Cement Mortar Protective Lining and Coating for Steel Water Pipe 4 Inches 
and Larger Shop Applied 

3.4.10 AWWA C206 Field Welding of Steel Water Pipe 
3.4.11 AWWA C207 Steel Pipe Flanges for Waterworks Service, Sizes 4 In. Through 144 In.(100 

mm. Through 3600 mm.) 
3.4.12 AWWA C210 Liquid Epoxy Coating Systems for the Interior and Exterior of Steel Water       

Pipelines 
3.4.13 AWWA C213 Fusion-Bonded Epoxy Coating for the Interior and Exterior of Steel Water           

Pipelines 
3.4.14 AWWA C218 Coating the Exterior of Aboveground Steel Water Pipelines and Fittings 
3.4.15 AWWA C301 Prestressed Concrete Pressure Pipe, Steel-Cylinder Type 
3.4.16 AWWA C304 Design of Prestressed Concrete Cylinder Pipe  
3.4.17 AWWA C400 Asbestos–Cement Pressure Pipe, 4 In.–16 In. (100 mm–400 mm), for Water 

Dist. & Trans. 
3.4.18 AWWA C503 Wet-Barrel Fire Hydrants 
3.4.19 AWWA C507 Ball Valves, 6 In. Through 48 In.(150 mm. Through 1200 mm.) 
3.4.20 AWWA C517 Resilent Seated Cast-Iron Eccentric Plug Valves 
3.4.21 AWWA C530 Pilot-Operated Control Valves 
3.4.22 AWWA C902  Polybutyleme (Pb) Pressure Pipe. Tubing. and Fittings. 1/2 In. Through 3 In.. 

For Water 
3.4.23 AWWA C950 Fiberglass Pressure Pipe 

3.5  British Standard (BS)  
3.5.1 BS 21 Pipe Threads for Tubes and Fittings where Pressure Tight Joints are Made The Threads  
3.5.2 BS 534 Steel Pipes, and Specials for Water and Sewage  
3.5.3 BS 1387 Specification for screwed and socketed steel tubes and tubulars and for plain end 

steel tubes suitable for welding or for screwing to BS 21 pipe threads 
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3.5.4 BS 1873 Specification for Steel Globe and Globe Stop and Check Valves (Flanged and Butt-
Welding Ends) for the Petroleum, Petrochemical and Allied Industries 

3.5.5 BS 2494 Elastomeric Joint Rings for Pipework and Pipelines 
3.5.6 BS 4190 ISO Metric Black Hexagon Bolts, Screws and Nuts 
3.5.7 BS 4625 Specification for Prestressed Concrete Pressure Pipes (Including Fittings) 
3.5.8 BS 4991 Specification for propylene copolymer pressure pipe 
3.5.9 BS 5391 Acrylonitrile-Butadiene-Styrene (ABS) Pressure Pipe 
3.5.10 BS 7291 Thermoplastics pipes and associated fittings for hot and cold water for domestic 

purposes and heating installations in buildings.  
3.6  Canadian Standard (CSA)  

CSA B356 Water Pressure Reducing Valves for Domestic Water Supply Systems 
3.7 The German Institude for Standardization (DIN) 
 3.7.1 DIN 8074   Polyethylene (PE) - Pipes PE 63, PE 80, PE 100, PE-HD – Dimensions 
 3.7.2 DIN 8075   Polyethylene (PE) pipes - PE 63, PE 80, PE 100, PE-HD - General quality 

requirements, testing 
3.8  International Organization for Standardization (ISO) 
 3.8.1 ISO 161 Thermoplastics pipes for the conveyance of fluids -- Nominal outside diameters and 

nominal pressures  
3.8.2 ISO 428 Wrought Copper Aluminium Alloys Chemical Composition and Forms of Wrought 

Products 
3.8.3 ISO 2531 Ductile Iron Pipes, Fittings and Accessories for Pressure Pipelines  
3.8.4 ISO 4179 Ductile Iron Pipes for Pressure and Non-Pressure Pipeline Centrifugal Cement 

Mortar Lining General Requirements 
3.8.5 ISO 6600 Ductile Iron Pipe Centrifugal Cement Mortar Lining Composition Controls of Fresh 

Applied Mortar 
3.8.6 ISO 7005 Metallic Flanges 
3.8.7 ISO 15876  Plastics piping systems for hot and cold water installations -- Polybutylene (PB)  
3.8.8 ISO 16132 Ductile Iron Pipes and Fittings-Seal Coats for Cement Mortar Linings 

3.9  Japanese Industrial Standard (JIS) 
 3.9.1 JIS G3101  Rolled Steels for General Structure 

3.9.2 JIS G3457 Arc Welded Carbon Steel Pipes 
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3.9.3 JIS K6353 Rubber Goods for Water Works Service 
3.10 Steel Structures Painting Council (SSPC) 

SSPC SP10 Surface Preparation Specification No.10, Near White Blast Cleaning 
 
4.  ข้อกาํหนดทัว่ไป 
4.1  ท่อและอุปกรณ์ท่อทุกชนิดท่ีใชใ้นมาตรฐานน้ีเป็นท่อและอุปกรณ์ท่อชนิดทนความดนั 
4.2  ท่อและอุปกรณ์ท่อจะตอ้งมีเคร่ืองหมายและอกัษรยอ่หรือขอ้ความท่ีสั้น กระทดัรัด เขา้ใจง่าย เพื่อแสดง

ช่ือ และขนาดโดยใชภ้าษาไทย หรือ ภาษาองักฤษ 
4.3  การเลือกใช้อุปกรณ์ท่อ หากมิไดร้ะบุไวเ้ป็นอย่างอ่ืน ควรใช้ผลิตภณัฑ์จากโรงงานแห่งเดียวกนักับ

โรงงานผลิตท่อ หรือจากการแนะนาํของผูผ้ลิตท่อนั้น ๆ  
4.4  วาลว์และส่วนประกอบท่อ จะตอ้งทาํดว้ยวสัดุท่ีไม่เป็นสนิมไดง่้าย เม่ือเปิดวาลว์เตม็ท่ีแลว้ ช่องเปิดตอ้ง

มีพื้นท่ีหน้าตดัไม่น้อยกว่าพื้นท่ีหน้าตดัของท่อท่ีติดตั้งวาล์วนั้น ๆ และมีคุณสมบติัอ่ืน ๆ เป็นไปตาม
เกณฑห์รือมาตรฐานท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐานน้ี 

4.5  การเลือกชนิดของวสัดุท่อ อุปกรณ์ท่อ และส่วนประกอบท่อให้เหมาะสมกบัท่อแต่ละประเภท โดย
ยดึถือมาตรฐานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (มอก.) เป็นหลกั ยกเวน้ท่อบางชนิดท่ียงัไม่มีมาตรฐาน
อุตสาหกรรมบงัคบั หรือมีผลิตนอ้ยกวา่ 3 ยีห่อ้/ใหบ้ริษทัอา้งอิงมาตรฐานต่างประเทศแทน 

 
5. วสัดุท่อประปา อุปกรณ์ท่อ และส่วนประกอบท่อ 
5.1  ท่อเอบีเอส (Acrylonitrile Butadiene Styrene Pipe)  

5.1.1  คุณสมบติัทัว่ไป 
(1)  เป็นท่อท่ีผลิตข้ึนจากสารโพลีเมอร์โมเลกุลสูง ซ่ึงประกอบด้วยสารอะคริโลไนทริล 

(Acrylonitrile) สารบิวทะไดอีน (Butadiene) และสารสไตรีน (Styrene) 
(2)  มีคุณสมบติัตามมาตรฐาน BS 5391 
(3)  สาํหรับระบบท่อประปาภายนอกอาคาร ท่อเอบีเอสตอ้งรับความดนัใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1.0 

เมกาปาสกาล (10 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) ท่ีอุณหภูมิ 23 องศาเซลเซียส 
(4)  สาํหรับระบบท่อประปาภายในอาคาร ท่อเอบีเอสตอ้งรับความดนัใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1.35 

เมกาปาสกาล (13.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 
(5)  สาํหรับระบบท่อสุขาภิบาล ท่อเอบีเอสตอ้งรับความดนัใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 0.85 เมกาปาส

กาล (8.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 
(6) มีกาํลงัตา้นทานแรงดึงไม่นอ้ยกว่า 39.5 เมกาปาสกาล (395 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) ท่ี

อุณหภูมิ 23 องศาเซลเซียส ตามการทดสอบที่กาํหนดในมาตรฐาน BS 5391 



 

หน้า 8 มยผ. 3101-51: มาตรฐานท่อระบบสุขาภิบาล 

5.1.2  ขอ้ต่อ 
(1)  ท่อเอบีเอส ตอ้งมีปลายท่อเป็นแบบจุก (Spigot End) มีการลบมุมท่อเป็นมุม 30 ถึง 40 องศา 

โดยขอบท่อในส่วนท่ีเหลือจะตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 1/3 ของความหนาท่อ 
(2)  การต่อเช่ือมท่อเอบีเอสและอุปกรณ์ท่อ ตอ้งเป็นแบบต่อสวม โดยใชแ้หวนยาง หรือใชท่้อตรง

ชนิดปากระฆงัพร้อมแหวนยางกนัซึม 
(3)  ในกรณีท่ีใชข้อ้ต่อแบบหนา้จานสําหรับต่อเช่ือมท่อ ขอ้ต่อแบบหน้าจานให้เป็นไปตามการ

ออกแบบของผูผ้ลิต ปะเกน็ยางท่ีจะนาํมาใชก้บัขอ้ต่อแบบหนา้จานตอ้งเป็นแบบเตม็หนา้ 
(4)  การต่อเช่ือมท่อเอบีเอสดว้ยกาวประสานท่อจะตอ้งใชก้บัท่อท่ีมีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางไม่

เกิน 50 มิลลิเมตร 
5.1.3  อุปกรณ์ท่อ 

(1)  อุปกรณ์ท่อตอ้งเป็นแบบปลายปากระฆงั ออกแบบมาสาํหรับต่อเช่ือมกบัท่อโดยใชแ้หวนยาง 
(2)  ความลึกของหวัสวมตอ้งไม่นอ้ยกวา่ท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้กาํหนดของผูผ้ลิต 
(3)  อุปกรณ์ท่ออาจทาํจากวสัดุพีวีซี หรือเหลก็หล่อ หรือเหลก็หล่อเหนียว 
(4)  สําหรับระบบท่อประปาภายนอกอาคารและท่อสุขาภิบาลท่ีมีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางใหญ่

กว่า 50 มิลลิเมตร ไม่ให้ใชอุ้ปกรณ์ท่อท่ีผลิตโดยกรรมวิธีเช่ือมประสานดว้ยความร้อนหรือ
การเช่ือมดว้ยนํ้ายา 

(5)  สาํหรับระบบท่อประปาภายในอาคารและท่อสุขาภิบาล อุปกรณ์ท่อท่ีผลิตโดยกรรมวิธีเช่ือม
ประสานดว้ยความร้อนหรือการเช่ือมดว้ยนํ้ายาจะตอ้งใชก้บัท่อท่ีมีขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลางไม่
เกิน 50 มิลลิเมตร 

(6)  วสัดุเอบีเอส ท่ีนาํมาใชผ้ลิตอุปกรณ์ท่อ ตอ้งมีคุณสมบติัและความแขง็แรงเทียบเท่าหรือดีกว่า
วสัดุเอบีเอส ท่ีใชใ้นการผลิตท่อ 

5.1.4  การเคลือบผวิอุปกรณ์ท่อ 
(1)  อุปกรณ์ท่อท่ีทาํจากเหลก็จะตอ้งเคลือบผวิภายนอกดว้ยเรซินชนิด Non-Bleeding Type Coal 

Tar Epoxy หรือใชเ้รซินชนิด Protective Fusion-Bonded Epoxy Coatings ตามมาตรฐาน 
AWWA C116 ใหไ้ดค้วามหนาผวิเคลือบเม่ือแหง้ไม่นอ้ยกว่า 200 ไมครอน (0.2 มิลลิเมตร) 
โดยตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอนของผูผ้ลิตสารเคลือบและจะตอ้งเคลือบผวิจากโรงงานผูผ้ลิต 

(2)  อุปกรณ์ท่อท่ีทาํจากเหลก็จะตอ้งเคลือบผิวภายในดว้ยเรซินชนิด Protective Fusion-Bonded 
Epoxy Coatings ท่ีไม่มีส่วนผสมของนํ้ ามนัถ่านหิน (Coal Tar) ตามมาตรฐาน AWWA C210 
หรือ AWWA C116 ให้ไดค้วามหนาผิวเคลือบเม่ือแห้งไม่น้อยกว่า 200 ไมครอน (0.2 
มิลลิเมตร) โดยตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอนของผูผ้ลิตสารเคลือบและจะตอ้งเคลือบผวิจากโรงงาน
ผูผ้ลิต 
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 5.1.5  การทดสอบความดนันํ้า 
ท่อเอบีเอสและอุปกรณ์เม่ือประกอบเข้าด้วยกันแล้วจะต้องทนต่อความดันนํ้ าไม่น้อยกว่า  
2.5 เมกาปาสกาล (25 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) ในระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 60 นาที โดยไม่มี
การร่ัวซึม 

5.2  ท่อซีเมนตใ์ยหินชนิดทนความดนั (Asbestos Cement Pressure Pipe) 
5.2.1  คุณสมบติัทัว่ไป 

(1)  ท่อซีเมนต์ใยหินชนิดทนความดนัสําหรับท่อประปาภายนอกอาคาร ตอ้งมีคุณสมบติัตาม
มาตรฐาน มอก.81ชั้นคุณภาพไม่ตํ่ากว่า PP 20 หรือ ASTM C296 หรือ AWWA C400 ตอ้งมี
ความยาวท่อนละ 5.00 เมตร 

(2)  ท่อซีเมนตใ์ยหินแบ่งออกตามลกัษณะการใชง้านและวตัถุดิบท่ีใชไ้ด ้2 ประเภทดงัน้ี 
ก.  ท่อซีเมนตใ์ยหินประเภท ก. (ประเภทธรรมดา) มีส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็นปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนดป์ระเภท 1 ตามมาตรฐาน มอก.15 หรือเทียบเท่า ใยหิน และนํ้า 

ข. ท่อซีเมนตใ์ยหินประเภท ข. (ประเภททนซัลเฟตไดสู้ง) มีส่วนประกอบส่วนใหญ่เป็น
ปูนซีเมนตป์อร์ตแลนดป์ระเภท 5 ตามมาตรฐาน มอก.15 หรือเทียบเท่า ใยหิน และนํ้า 

5.2.2  ขอ้ต่อซีเมนตใ์ยหิน 
(1)  ขอ้ต่อสาํหรับท่อซีเมนตใ์ยหิน ตอ้งมีคุณสมบติัตามมาตรฐาน มอก.126 ชั้นคุณภาพไม่ต ํ่ากว่า 

PJ 20 
(2)  แหวนยางสาํหรับใชก้บัขอ้ต่อ ตอ้งมีคุณสมบติัตามมาตรฐาน มอก.237  

5.2.3  ขอ้ต่อเหลก็หล่อแบบยโีบลท ์(Gibault) 
(1)  ขอ้ต่อยโีบลทต์อ้งประกอบดว้ยแหวนนอก แหวนใน แหวนยาว สลกัเกลียวและแป้นเกลียว 
(2)  แหวนนอกและแหวนในของขอ้ต่อยีโบลทต์อ้งทาํจากเหล็กหล่อหรือเหล็กหล่อเหนียวซ่ึงมี

คุณสมบติัเช่นเดียวกบัเหลก็หล่อหรือเหลก็หล่อเหนียวท่ีใชท้าํอุปกรณ์ท่อ 
(3)  สลกัเกลียวและแป้นเกลียวตอ้งทาํจากเหลก็กลา้ไร้สนิมและมีคุณสมบติัตามมาตรฐาน ASTM 

A320 Grade B8 
(4)  แหวนยางตอ้งมีคุณสมบติัตามมาตรฐาน JIS K6353 Class 1A ความแขง็ (Hardness) Hs70 ± 5 

หรือ BS 2494 ช่วงความแขง็ (Hardness range (IRHD)) 66-75 หรือมาตรฐานอ่ืนท่ีเทียบเท่า 
5.2.4  แคลม้ป์รัดท่อ (Service Clamp) 

(1)  แคลม้ป์รัดท่อแต่ละตวัตอ้งประกอบดว้ยตวัแคลม้ป์ ขารัด ปะเกน็ยาง และแป้นเกลียว 
(2)  แคลม้ป์รัดท่อสําหรับใช้กบัท่อซีเมนต์ใยหินตามมาตรฐาน มอก.81 ชั้นคุณภาพไม่ต ํ่ากว่า 

PP20 หรือ ASTM C296 หรือ AWWA C400 รับความดนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1.0 เมกาปาสกาล 
(10 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 
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(3)  เกลียวสําหรับต่อเช่ือมท่อท่ีตวัแคลม้ป์ตอ้งเป็นเกลียวในตามมาตรฐาน มอก.281 เกลียวท่อ
แบบ 55 

(4)  ขารัดท่อและแป้นเกลียวหวัหกเหล่ียม ตอ้งทาํจากเหลก็เหนียวและมีคุณสมบติัตามมาตรฐาน 
มอก.171 ชั้นคุณภาพ 4.6 และเคลือบผวิดว้ยสงักะสีโดยวิธีจุ่มร้อน 

(5)  ปะเก็นยางสําหรับใชก้บัแคลม้ป์รัดท่อ ตอ้งมีคุณสมบติัตามมาตรฐาน JIS K6353 หรือ         
BS 2494 

5.2.5  อุปกรณ์ท่อ 
(1) อุปกรณ์ท่อต้องทาํจากเหล็กหล่อหรือเหล็กหล่อเหนียว และมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน       

มอก.918  
(2)  เหล็กหล่อท่ีใชท้าํอุปกรณ์ท่อตอ้งมีคุณสมบติัทางกลดงัน้ี มีกาํลงัตา้นทานแรงดึงไม่นอ้ยกว่า 

210 เมกาปาสกาล (2,100 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) มีความแขง็ (Hardness) ไม่นอ้ยกว่า 
230 HB 

5.2.6 การเคลือบผวิอุปกรณ์ท่อ 
(1)  หลงัจากอุปกรณ์ท่อท่ีผ่านการทดสอบความดนันํ้ าและผ่านการทาํความสะอาดผิวภายนอก

และภายในจนปราศจากสนิมและส่ิงเปรอะเป้ือนอ่ืน ๆ แลว้ตอ้งเคลือบผวิภายนอกและภายใน
ของอุปกรณ์ท่อ รวมทั้งขอ้ต่อยีโบลท ์เฉพาะส่วนท่ีทาํดว้ยเหล็กหล่อหรือเหล็กหล่อเหนียว
และจะตอ้งเคลือบผวิจากโรงงานผูผ้ลิต 

(2)  การเคลือบผวิภายนอกตอ้งเคลือบดว้ยเรซินชนิด Non-Bleeding Type Coal Tar Epoxy โดยให้
มีความหนาของผวิเคลือบเม่ือแหง้ไม่นอ้ยกวา่ 200 ไมครอน (0.2 มิลลิเมตร) และสารเคลือบท่ี
ใชต้อ้งเป็นสีเทาดาํ หรือสีอ่ืนแต่ตอ้งไดรั้บการอนุมติัก่อนและจะตอ้งเคลือบผิวจากโรงงาน
ผูผ้ลิต 

(3)  การเคลือบผวิภายในตอ้งเคลือบดว้ยเรซินชนิด Non-Toxic Liquid Epoxy Coating ชนิดท่ีไม่มี
ส่วนผสมของนํ้ามนัถ่านหิน (Coal Tar) ตามมาตรฐาน AWWA C210 โดยใหมี้ความหนาของ
ผวิเคลือบเม่ือแหง้ไม่นอ้ยกวา่ 200 ไมครอน (0.2 มิลลิเมตร) สารเคลือบท่ีใชต้อ้งเป็นสีฟ้าหรือ
สีอ่ืนแต่ตอ้งไดรั้บการอนุมติัก่อนและจะตอ้งเคลือบผวิจากโรงงานผูผ้ลิต 

5.2.7 การทดสอบความดนันํ้า 
(1)  การทดสอบและขอ้ต่อใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐาน มอก.81 
(2)  อุปกรณ์ท่อตอ้งผา่นการทดสอบความดนันํ้า โดยไม่มีการร่ัวซึมดงัตารางท่ี 1 
(3)  แคลม้ป์รัดท่อตอ้งผา่นการทดสอบความดนันํ้ าต ํ่าสุด 1.0 เมกาปาสกาล (10 กิโลกรัมต่อตาราง

เซนติเมตร) โดยไม่มีการร่ัวซึม ระยะเวลาท่ีใชท้ดสอบเท่ากบั 15 วินาที 
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ตารางที ่1  ความดันนํา้ทีใ่ช้ในการทดสอบอุปกรณ์ท่อ 
(ขอ้ 5.2.7) 

ขนาดระบุอุปกรณ์ท่อ 
(มม.) 

ความดันนํา้ตํา่สุด 
(เมกาปาสกาล) 

ระยะเวลาทีใ่ช้ทดสอบ 
(วนิาท)ี 

100 – 300 
400 - 600 

2.5 
2.0 

15 
15 

 
5.3 ท่อซีพีวีซี (Chlorinated Polyvinyl Chloride Pipe) 

5.3.1 คุณสมบติัทัว่ไป 
(1)  ท่อซีพีวีซี ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM D2846 
(2)  สาํหรับระบบท่อนํ้ าร้อน ท่อซีพีวีซีตอ้งรับความดนัใชง้านไดไ้ม่น้อยกว่า 0.7 เมกาปาสกาล  

(7 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) ณ อุณหภูมิ 82 องศาเซลเซียส 
(3)  สําหรับระบบท่อประปาภายในอาคาร ท่อซีพีวีซีต้องรับความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า           

1.35 เมกาปาสกาล (13.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) ณ อุณหภูมิ 23 องศาเซลเซียส 
(4)  สําหรับระบบท่อสุขาภิบาล ท่อซีพีวีซีตอ้งรับความดนัใชง้านไดไ้ม่น้อยกว่า 0.85 เมกาปาส

กาล (85 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 
(5)  นํ้ายาประสานท่อท่ีใชก้บัท่อซีพีวีซี จะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM D2846 
(6)  การวางท่อซีพีวีซีในแนวนอน ต้องมีท่ีรองรับหรือท่ียึดในช่วงระยะห่างไม่มากกว่า 90 

เซนติเมตร 
(7)  การวางท่อซีพีวีซีในแนวตั้ ง ต้องมีท่ีรองรับ หรือท่ียึดในช่วงระยะห่างไม่มากกว่า 150 

เซนติเมตร 
5.3.2 ขอ้ต่อ 

(1)  การเช่ือมต่อท่อซีพีวีซี เขา้กบัขอ้ต่อท่อดว้ยวิธีอดัแน่น โดยใชน้ํ้ ายาประสานชนิดเททราไฮโดร
ฟรูาน (Tetrahydrofuran) ใหใ้ชก้บัท่อขนาดไม่เกิน 20 มิลลิเมตร 

(2)  การเช่ือมต่อท่อเขา้กบัขอ้ต่อท่อดว้ยวิธีต่อดว้ยเกลียวและวิธีต่อดว้ยหนา้แปลนใหใ้ชก้บัท่อท่ีมี
ขนาดไม่เลก็กวา่ 25 มิลลิเมตร 

(3)  การตดัต่อท่อใหเ้ป็นไปตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิต 
5.3.3 อุปกรณ์ท่อ 

วสัดุท่ีนาํมาใชผ้ลิตอุปกรณ์ท่อ ตอ้งมีคุณสมบติัและความแขง็แรงเทียบเท่าหรือดีกว่าวสัดุซีพีวีซีท่ี
ใชใ้นการผลิตท่อ 
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5.3.4 การทดสอบความดนันํ้า 
การทดสอบท่อซีพีวีซี ใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐาน ASTM D3915 หรือ ASTM D2846 

5.4 ท่อทองแดง (Copper Pipe) 
5.4.1 คุณสมบติัทัว่ไป 

(1)  ท่อทองแดง ตอ้งเป็นท่อทองแดงไร้ตะเขบ็ ตามมาตรฐาน มอก. 1139 หรือ ASTM B88 Type 
K, L และ M 

(2)  ท่อทองแดงชนิด K เป็นท่อชนิดแขง็มาก หนามาก ใชเ้ป็นท่อประปาภายในอาคารและท่อนํ้ า
ร้อนท่ีติดตั้ งอยู่ใต้ระดับพื้นดิน สามารถทนความดันได้ไม่น้อยกว่า 33.0 เมกาปาสกาล  
(330 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 

(3)  ท่อทองแดงชนิด L เป็นท่อชนิดแขง็ หนาปานกลาง ใชเ้ป็นท่อประปาภายในอาคารและท่อนํ้ า
ร้อนท่ีติดตั้งอยู่เหนือระดบัพื้นดิน สามารถทนความดนัไดไ้ม่น้อยกว่า 26.7 เมกาปาสกาล  
(267 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 

(4)  ท่อทองแดงชนิด M เป็นท่อชนิดอ่อน บาง ใชเ้ป็นท่อประปาภายในอาคารและท่อนํ้ าร้อนท่ีติด
ตั้ งอยู่เหนือระดับพื้นดินและใช้เป็นท่อสุขาภิบาล สามารถทนความดันได้ไม่น้อยกว่า  
22.7 เมกาปาสกาล (227 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 

5.4.2 ขอ้ต่อ 
การต่อเช่ือมท่อทองแดงและอุปกรณ์ท่อ ตอ้งเป็นแบบบดักรี หรือแบบเกลียว หรือแบบขยายบาน
ปลายท่อ ขอ้ต่อระหวา่งท่อทองแดงกบัท่อเหลก็อาบสังกะสี หรือท่อเหลก็จะตอ้งเป็นแบบบรอนซ์
ยเูน่ียน (Bronze Union) ขอ้ต่อชนิดบดักรีอาจทาํจากทองแดงอ่อน ทองแดง ทองเหลืองหรือ
บรอนซ์หล่อ ท่อทองแดงชนิด K ท่ีวางอยูใ่ตพ้ื้นดินใหใ้ชว้ิธีต่อท่อแบบขยายบานปลายท่อ 

5.4.3 อุปกรณ์ท่อ 
อุปกรณ์ท่อทองแดงจะตอ้งทาํจากทองแดง และมีคุณภาพเช่นเดียวกบัท่อ เป็นชนิดทาํสาํเร็จจาก
โรงงานผูผ้ลิต 

5.4.4 การทดสอบความดนันํ้า 
(1)  ท่อทองแดงและขอ้ต่อจะตอ้งทนความดนัท่ีรอยเช่ือมต่อไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1.0 เมกาปาสกาล (10 

กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 
(2)  การทดสอบท่อทองแดงใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐาน มอก.1139  

5.5  ท่อเหลก็หล่อเหนียว (Ductile Iron Pipe) 
5.5.1  คุณสมบติัทัว่ไป 
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(1)  สาํหรับระบบท่อประปาภายนอกอาคาร ท่อเหล็กหล่อเหนียวตอ้งมีคุณสมบติัตามมาตรฐาน 
ISO 2531 หรือ ASTM A377  ตอ้งรับความดนัใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1.0 เมกาปาสกาล  
(10 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 

(2)  สาํหรับระบบท่อประปาภายในอาคาร ท่อเหลก็หล่อเหนียวตอ้งรับความดนัใชง้านไดไ้ม่นอ้ย
กวา่ 1.35 เมกาปาสกาล (13.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 

(3)  สําหรับระบบท่อสุขาภิบาล ท่อเหล็กหล่อเหนียวต้องรับความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า  
0.85 เมกาปาสกาล (8.5กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 

(4)  ท่อตอ้งมีความยาวท่อนละ 6.00 เมตร ใหต่้อบรรจบกนัแบบการดนั  (Push-on Joint) หรือแบบ
เชิงกล   (Mechanical Joint)    

5.5.2  ขอ้ต่อ 
(1)  ขอ้ต่อสาํหรับท่อเหลก็หล่อเหนียวและอุปกรณ์ท่อตอ้งเป็นแบบการดนั  (Push-on) หรือแบบ

เชิงกล (Mechanical) ซ่ึงรับมุมเบ่ียงเบนไดไ้ม่นอ้ยกว่า 3 องศาสาํหรับท่อขนาด 150 ถึง 600 
มิลลิเมตร  ไม่น้อยกว่า 2 องศาสําหรับท่อขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 700 ถึง 1,500 มิลลิเมตร  
และไม่นอ้ยกวา่ 1 องศา สาํหรับท่อขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 1,800 มิลลิเมตร 

(2)  ท่อเหลก็เหนียวตอ้งมีปลายท่อเป็นแบบจุกสอด (Spigot-Socket End) อุปกรณ์ท่อตอ้งมีปลาย
เป็นแบบปลายสอด (Socket end) และแหวนยางสําหรับกนัร่ัวให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
AWWA C111  

(3)  ขอ้ต่อตอ้งให้มีคุณสมบติัและความแขง็แรงเช่นเดียวกบัตวัท่อ ขนาดมิติของขอ้ต่อให้เป็นไป
ตามการกาํหนดของผูผ้ลิต 

5.5.3  อุปกรณ์ท่อ 
อุปกรณ์ท่อตอ้งทาํจากเหลก็หล่อเหนียวและมีชั้นคุณภาพเช่นเดียวกบัท่อ และตอ้งมีคุณสมบติัตาม
มาตรฐาน ISO 2531 หรือ AWWA C110 

5.5.4  การเคลือบผวิภายนอก 
(1)  การเคลือบผิวภายนอกของท่อเหล็กหล่อเหนียว และอุปกรณ์ท่อตอ้งเคลือบดว้ยเรซินชนิด 

Non-Bleeding Type Coal Tar Epoxy หรือใชเ้รซินชนิด Protective Fusion-Bonded Epoxy 
Coatings ตามมาตรฐาน AWWA C116 ให้ไดค้วามหนาผิวเคลือบเม่ือแห้งไม่นอ้ยกว่า 200 
ไมครอน (0.2 มิลลิเมตร) โดยตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอนของผูผ้ลิตสารเคลือบและจะตอ้งเคลือบ
ผวิจากโรงงานผูผ้ลิต 

(2)  ในบริเวณท่ีดินมีความกดักร่อนสูง หากมิไดก้าํหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน ให้ใชป้ลอกโพลิเอทิลีน  
(Polyethylene Sleeve) สวมหุม้ท่อเหลก็หล่อเหนียว และปลอกตอ้งมีคุณสมบติัตามมาตรฐาน 
AWWA C105 
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5.5.5  การเคลือบผวิภายใน 
(1)  การเคลือบผวิภายในท่อเหลก็หล่อเหนียว และอุปกรณ์ตอ้งเคลือบภายในดว้ยปูนสอ (Cement 

Mortar) ตามมาตรฐาน ISO 4179 และ ISO 6600 หรือ ISO 16132 หรือใชเ้รซินชนิด 
Protective Fusion-Bonded Epoxy Coatings ท่ีไม่มีส่วนผสมของนํ้ ามนัถ่านหิน  (Coal tar) 
ตามมาตรฐาน AWWA C210 หรือ AWWA C116 ใหไ้ดค้วามหนาผวิเคลือบเม่ือแหง้ไม่นอ้ย
กว่า 200 ไมครอน (0.2 มิลลิเมตร) โดยตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอนของผูผ้ลิตสารเคลือบและ
จะตอ้งเคลือบผวิจากโรงงานผูผ้ลิต 

(2)  ความหนาของสารเคลือบปูนสอของท่อและอุปกรณ์ท่อ ตอ้งเป็นไปตามท่ีกาํหนดดงัตารางท่ี 2 
สาํหรับสารเคลือบปูนสอท่ีใชเ้คลือบผวิท่อเหลก็หล่อเหนียว และอุปกรณ์ใหใ้ชต้ามมาตรฐาน 
AWWA C104 และจะตอ้งเคลือบผวิจากโรงงานผูผ้ลิต 

 
ตารางที ่2  ความหนาของสารเคลอืบปูนสอเคลอืบภายในท่อเหลก็หล่อเหนียว 

(ขอ้ 5.5.5) 
ขนาดระบุ 

(มม.) 
ความหนาของสารเคลอืบปูนสอเคลอืบภายในท่อ 

(มม.) 
150 – 600 
700 – 1200 
1500 – 1800 

5.0 ± 0.5 
6.0 ± 0.5 
9.0 ± 1.0 

 
(3)  ผิวภายในท่อ และอุปกรณ์ท่อบริเวณปลายสอด (Socket Ends) ให้เคลือบดว้ยเรซินชนิด 

Protective Fusion-Bonded Epoxy Coatings ท่ีไม่มีส่วนผสมของนํ้ ามนัถ่านหิน (Coal Tar) 
ตามมาตรฐาน AWWA C210 หรือ AWWA C116 ใหไ้ดค้วามหนาผวิเคลือบเม่ือแหง้ไม่นอ้ย
กว่า 200 ไมครอน (0.2 มิลลิเมตร) โดยตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอนของผูผ้ลิตสารเคลือบและ
จะตอ้งเคลือบผวิจากโรงงานผูผ้ลิต 

5.5.6  การทดสอบความดนันํ้า 
ก่อนเคลือบภายในและภายนอกท่อและอุปกรณ์ท่อ ตอ้งทดสอบความดนันํ้ าในระยะเวลาไม่นอ้ย
กวา่ 15 วินาที โดยนํ้าไม่ร่ัวซึม ความดนันํ้ าทดสอบสาํหรับท่อ และอุปกรณ์ท่อไดร้ะบุไวใ้นตาราง
ท่ี 3 



 

มยผ. 3101-51: มาตรฐานท่อระบบสุขาภิบาล หน้า 15 

ตารางที ่3  ความดันนํา้ทดสอบสําหรับท่อเหลก็หล่อเหนียวและอุปกรณ์ท่อ 
(ขอ้ 5.5.6) 

ขนาดระบุ 
(มม.) 

ความดันนํา้ทดสอบสําหรับท่อ 
(กก.ต่อตร.ซม.) 

ความดันนํา้ทดสอบสําหรับอุปกรณ์ท่อ 
(กก.ต่อตร.ซม.) 

150 – 300 
400 – 600 
700 – 1000 
1200 – 1800 

50 
40 
32 
25 

25 
16 
10 
10 

 
5.6  ท่อไฟเบอร์กลาส (Fiberglass Pipe) 

5.6.1  คุณสมบติัทัว่ไป 
(1)  ท่อไฟเบอร์กลาสสําหรับระบบท่อประปา ตอ้งมีคุณสมบติั ตามมาตรฐาน มอก. 1483 หรือ 

ASTM D3517 หรือ AWWA C950  
(2) ท่อไฟเบอร์กลาส สําหรับระบบท่อสุขาภิบาลรับความดัน ตอ้งมีคุณสมบติัตามมาตรฐาน 

มอก. 1484 หรือ ASTM D3754 
(3) ท่อไฟเบอร์กลาส สาํหรับระบบท่อสุขาภิบาลไม่รับความดนั ตอ้งมีคุณสมบติัตามมาตรฐาน 

มอก. 1485 หรือ ASTM D3262 
(4)  ท่อไฟเบอร์กลาสมีขนาดความยาวมาตรฐาน 6 เมตร และ 12 เมตร 
(5)  สําหรับระบบท่อประปาภายนอกอาคารท่อไฟเบอร์กลาสตอ้งรับความดนัใชง้านไดไ้ม่น้อย

กวา่ 1.0 เมกาปาสกาล (10 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 
(6)  สาํหรับระบบท่อประปาภายในอาคาร ท่อไฟเบอร์กลาสตอ้งรับความดนัใชง้านไดไ้มน้อ้ยกว่า 

1.35 เมกาปาสกาล (13.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 
(7)  สาํหรับระบบท่อสุขาภิบาล ท่อไฟเบอร์กลาส ตอ้งรับความดนัใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 0.85 เมกา

ปาสกาล (8.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 
(8)  ท่อไฟเบอร์กลาส ตอ้งเป็นท่อท่ีผลิตข้ึนจากวสัดุใยแกว้พิเศษประสานเขา้กบัสารสังเคราะห์

พลาสติกชนิดเรซินเทอร์โมเซตติง (Thermosetting Resin) และสารเพิ่มเติม 
(9)  ท่อไฟเบอร์กลาสไม่ตอ้งเคลือบทั้งภายในและภายนอก ผิวดา้นในของท่อตอ้งเรียบและไม่มี

รอยตาํหนิท่ีเป็นผลเสียหายต่อการใชง้าน 
5.6.2  ขอ้ต่อ 

ใชข้อ้ต่อแบบปลอกและแหวนยางสาํหรับต่อประสานท่อไฟเบอร์กลาส 
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5.6.3  อุปกรณ์ท่อ 
(1)  อุปกรณ์ท่อจะตอ้งเป็นแบบท่ีประกอบเขา้กบัท่อไดง่้าย รวดเร็ว โดยใชแ้รงดนัสวมอุปกรณ์ท่อ

เขา้กบัท่อและขนัแคป็ลอ็ค หรือเทียบเท่าใหแ้น่น 
(2)  การประกอบจะตอ้งไม่มีการถอดช้ินส่วนใด ๆ ออกจากชุดอุปกรณ์ท่อและจะไม่ตอ้งจดัเตรียม

ปลายท่อเป็นพิเศษ 
5.6.4  การทดสอบท่อ 

การทดสอบท่อไฟเบอร์กลาสใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐาน มอก.1483 
5.7  ท่อเหลก็กลา้อาบสงักะสี  (Galvanized Steel Pipe) 

5.7.1 คุณสมบติัทัว่ไป 
(1)  สาํหรับระบบท่อประปาภายนอกและภายในอาคาร ท่อนํ้าร้อนและท่อสุขาภิบาล ท่อเหลก็กลา้

อาบสังกะสี ตอ้งมีคุณสมบติัตามมาตรฐาน มอก.277 ประเภทท่ี 2 โดยใชท่้อเหล็กกลา้ตาม
มาตรฐาน มอก.276 แลว้นาํมาจุ่มเคลือบสงักะสีตามมาตรฐาน มอก.277 หรือ BS1387 

(2)  ท่อตอ้งมีความยาวท่อนละ 6 เมตร ใหต่้อบรรจบกนัแบบเกลียวมีขนาดระบุตั้งแต่  8 มิลลิเมตร 
         ถึง 150 มิลลิเมตร 
(3) ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี  ต้องมีกําลังต้านทานแรงดึงไม่น้อยกว่า 330 เมกาปาสกาล  

(3,300 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 
5.7.2  ขอ้ต่อ 

(1) ขอ้ต่อสาํหรับท่อเหล็กกลา้อาบสังกะสี ตอ้งเป็นชนิดต่อดว้ยเกลียว โดยให้มีคุณสมบติัและ
ความแขง็แรงเช่นเดียวกบัตวัท่อ 

(2)  ตอ้งจดัใหมี้ขอ้ต่อ 1 ตวัต่อท่อ 1 ท่อน 
(3)  เกลียวท่อเหลก็กลา้อาบสงักะสีใหมี้คุณสมบติัตามมาตรฐาน มอก.281 

5.7.3  อุปกรณ์ท่อ 
อุปกรณ์ท่อเหลก็กลา้อาบสงักะสี ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน มอก.249 

5.7.4  การทดสอบความดนันํ้า 
(1)  การทดสอบท่อเหลก็กลา้อาบสงักะสีใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐาน มอก.277 
(2)  ท่อเหลก็กลา้อาบสงักะสี ตอ้งทนความดนันํ้าไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 5.0 เมกาปาสกาล (50 กิโลกรัมต่อ

ตารางเซนติเมตร) เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 15 วินาที โดยไม่มีการร่ัวซึม 
(3)  อุปกรณ์ท่อทุกช้ินตอ้งทนความดนันํ้ าไดไ้ม่นอ้ยกว่า 2.0 เมกาปาสกาล (20 กิโลกรัมต่อตาราง

เซนติเมตร) เป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 15 วินาที โดยไม่มีการร่ัวซึม 
5.8  ท่อพีบี  (Polybutylene (PB) Pipe) 

5.8.1  คุณสมบติัทัว่ไป 
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(1)  ท่อพีบีตอ้งมีคุณสมบติัตามมาตรฐาน มอก.910 หรือ AWWA C902 หรือ BS 7291 หรือ ISO 
15876 

(2) สําหรับระบบท่อประปาภายนอกอาคารท่อพีบีต้องรับความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า           
1.05 เมกาปาสกาล (10.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) ท่ีอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส และมี
คุณสมบติัตามมาตรฐาน มอก.910 ชั้นคุณภาพไม่ตํ่ากวา่ SDR 13.5  

(3) สําหรับระบบท่อประปาภายในอาคาร  ท่อพีบีต้องรับความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า  
1.35 เมกาปาสกาล (13.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) และมีคุณสมบติัตามมาตรฐาน     
มอก. 910 ชั้นคุณภาพ ไม่ตํ่ากวา่ SDR11 

(4)  สําหรับระบบท่อนํ้ าร้อน ท่อพีบีตอ้งรับความดนัใช้งานไดไ้ม่น้อยกว่า 0.55 เมกาปาสกาล  
(5.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) ท่ีอุณหภูมิ 82 องศาเซลเซียส และมีคุณสมบัติตาม
มาตรฐานมอก.910 ชั้นคุณภาพไม่ตํ่ากวา่ SDR13.5  

(5)   สาํหรับระบบท่อสุขาภิบาล ท่อพีบีตอ้งรับความดนัใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 0.82 เมกาปาสกาล 
(8.2 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) ท่ีอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส และมีคุณสมบัติตาม
มาตรฐาน มอก.910 ชั้นคุณภาพไม่ตํ่ากวา่ SDR17 

(6)  วตัถุดิบท่ีใชผ้ลิตท่อพีบี ตอ้งเป็นไปตามท่ีกาํหนดในมาตรฐาน มอก.910 ชั้นคุณภาพไม่ตํ่ากว่า 
PB2110 หรือ ASTM D2581 Type II Grade I Class C 

5.8.2  ขอ้ต่อ 
(1)  การต่อเช่ือมท่อพีบีจะทาํโดยใชว้ิธีเช่ือมสอด (Socket Fusion) หรือใชว้ิธีเช่ือมชน (Butt 

Fusion)  
(2)  ขอ้ต่อท่อจะตอ้งเป็นแบบท่ีประกอบเขา้กบัท่อไดง่้าย รวดเร็ว โดยใชแ้รงดนัสวมขอ้ต่อเขา้กบั

ท่อและขนัแคป็ลอ็ค  หรือเทียบเท่าใหแ้น่น การประกอบท่อจะตอ้งไม่มีการถอดช้ินส่วนใด ๆ 
ออกจากขอ้ต่อท่อ และไม่ตอ้งจดัเตรียมปลายท่อเป็นพิเศษ ขอ้ต่อท่อตอ้งผลิตตามมาตรฐาน 
ASTM D2657 

(3)  อุปกรณ์ขอ้ต่อแบบเกลียวใน ตวัเรือนทาํดว้ยวสัดุทองบรอนซ์หรือวสัดุอ่ืนท่ีเทียบเท่า ไม่เป็น
สนิม หากตวัเรือนทาํจากพลาสติกจะตอ้งเสริมเกลียวดว้ยวสัดุทองบรอนซ์ หรือทองเหลือง 
ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน BS21 

(4)  อุปกรณ์ขอ้ต่อแบบเกลียวนอก ตวัเรือนทาํดว้ยวสัดุทองบรอนซ์หรือวสัดุอ่ืนท่ีเทียบเท่าไม่เป็น
สนิม หากตวัเรือนทาํจากพลาสติกส่วนท่ีเป็นเกลียวนอกจะตอ้งทาํดว้ยวสัดุบรอนซ์ หรือเสริม
เกลียวดว้ยวสัดุทองบรอนซ์ หรือวสัดุโลหะท่ีเทียบเท่า และไม่เป็นสนิม เกลียวภายนอกตอ้ง
เป็นแบบเกลียวเรียวตามมาตรฐาน BS21 
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(5)  แหวนยางจะตอ้งทาํจากยางสังเคราะห์ มีคุณสมบติัตามมาตรฐาน BS2494 หรือพลาสติกชนิด
สารยืดหยุน่เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic Elastomer) ตามมาตรฐาน ASTM F477 หรือ
เทียบเท่า 

 5.8.3  อุปกรณ์ท่อ 
(1)  อุปกรณ์ท่อจะตอ้งทาํจากพลาสติก บรอนซ์ หรือวสัดุอ่ืนท่ีเทียบเท่า และไม่เป็นสนิม 
(2)  แหวนลอ็คจะตอ้งทาํจากเหลก็กลา้ไร้สนิม บรอนซ์ ทองเหลือง หรือโลหะอ่ืนท่ีเทียบเท่าและ

ไม่เป็นสนิม 
(3)  อุปกรณ์ท่อท่ีทาํดว้ยพลาสติกจะตอ้งไม่ทาํใหมี้กล่ิน รส และสีเปล่ียนไปจากเดิม และปริมาณ

สารท่ีสกดัไดต้อ้งไม่เกินค่าท่ีกาํหนดในมาตรฐาน มอก.910 
(4)  อุปกรณ์ท่อจะตอ้งเป็นแบบท่ีประกอบเขา้กบัท่อไดง่้าย โดยใชแ้รงดนั สวมอุปกรณ์ท่อเขา้กบั

ท่อและขนัแคป็ลอ็คใหแ้น่น 
5.8.4  การทดสอบความดนันํ้า 

(1)  การทดสอบท่อพีบีใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในมาตรฐาน มอก.910 
(2)  อุปกรณ์ท่อและขอ้ต่อท่อ ทาํดว้ยพลาสติกเม่ือประกอบเขา้กบัท่อจะตอ้งทนความดนันํ้ าไม่

นอ้ยกว่า 2.0 เมกาปาสกาล (20 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) ท่ีอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส 
ระยะเวลาทดสอบไม่นอ้ยกวา่ 100 ชัว่โมง อุปกรณ์ท่อและขอ้ต่อท่อจะตอ้งไม่บวม ร่ัวซึมหรือ
แตก 

(3)  อุปกรณ์ท่อและขอ้ต่อท่อ ทาํดว้ยโลหะเม่ือประกอบเขา้กบัท่อจะตอ้งทนความดนันํ้ าไม่นอ้ย
กว่า 2.0 เมกาปาสกาล (20 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) ท่ีอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส  
ระยะเวลาทดสอบไม่นอ้ยกวา่ 15 นาที  อุปกรณ์ท่อและขอ้ต่อท่อจะตอ้งไม่ร่ัวซึมหรือแตก 

5.9  ท่อพีอี  (Polyetylene (PE) Pipe) 
5.9.1  คุณสมบติัทัว่ไป 

(1)   ท่อพีอีตอ้งมีคุณสมบติัตามมาตรฐาน มอก.982 หรือ DIN 8674 หรือ DIN 8675 หรือ ISO 161  
(2)  สําหรับระบบท่อประปาภายนอกอาคาร ท่อพีอีต้องรับความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า  

1.0 เมกาปาสกาล (10 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) ท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส และมี
คุณสมบติัตามมาตรฐาน มอก.928 ชั้นคุณภาพไม่ตํ่ากวา่ PN 10 

(3)  สําหรับระบบท่อประปาภายในอาคาร  ท่อพีอีต้องรับความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า  
1.35 เมกาปาสกาล (13.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) และมีคุณสมบติัตามมาตรฐาน     
มอก. 928 ชั้นคุณภาพไม่ตํ่ากวา่ PN 16 
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(4)  สาํหรับระบบท่อสุขาภิบาล ท่อพีอีตอ้งรับความดนัใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 0.85 เมกาปาสกาล 
(8.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) และมีคุณสมบติัตามมาตรฐาน มอก. 982 ชั้นคุณภาพไม่ตํ่า
กวา่ PN 10 

(5)  วตัถุดิบท่ีใชผ้ลิตท่อพีอี ตอ้งเป็นพลาสติกโพลีเอทธีลีนชนิดความหนาแน่นสูง (High Density 
Polyethylene) ท่ีมีคุณสมบติัตามมาตรฐาน มอก.982 หรือ SFS 4231/32 หรือ DIN 8074/75 
หรือ ISO R161 หรือ SFS 2336/37 

(6)  ท่อพีอีตอ้งเป็นแบบปลายเรียบทั้งสองขา้ง 
 5.9.2  ขอ้ต่อ 

(1)  การต่อเช่ือมท่อพีอีจะทาํโดยใชว้ิธีเช่ือมชน (Butt Fusion) หรือใชว้ิธีเช่ือมแบบหนา้จาน โดย
ใชส้ตบัเอนด ์(Stubend)   และแหวนรอง (Backing Ring)  

(2)  ค่าดชันีการไหลหลอมเหลว (Melt Flow Index) ของวสัดุท่ีใชท้าํท่อและอุปกรณ์ท่อท่ีนาํมา
ต่อเช่ือมดว้ยวิธีเช่ือมชน จะตอ้งมีค่าต่างกนัไม่เกิน 0.5 

(3)  สลกัเกลียวและแป้นเกลียวสําหรับใชก้บัขอ้ต่อหน้าจานตอ้งทาํจากเหล็กกลา้ไร้สนิม ให้มี
คุณสมบติัตามมาตรฐาน ASTM A320 Grade B8 เคลือบดว้ยสารโลหะผสมชนิดหล่อล่ืนแหง้ 
(Dry Lubrication High Alloy Metal Coating) เพื่อป้องกนัการเกิดกอลล่ิง (Galling) หรือใช้
โลหะผสมทองแดงอะลูมิเนียม (Copper Aluminium Alloy) ตามมาตรฐาน ISO 428 หรือใช้
โลหะผสมทองแดง (Copper Alloy) ตามมาตรฐาน ASTM B150 

(4)  ขนาดมิติของสลกัเกลียวและแป้นเกลียวตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน BS4190 
(5)  สลกัเกลียวและแป้นเกลียวจะตอ้งมีคุณสมบติัทางกลเป็นไปตามมาตรฐาน มอก.171 ชั้น

คุณภาพ 4.6 และเคลือบดว้ยสงักะสีโดยวิธีจุ่มร้อน 
(6)  ขนาดมิติและการเจาะรูแหวนรอง (Backing Ring) ให้เป็นไปตามท่ีกาํหนดในมาตรฐาน  

ISO 7005 PN10 
(7)  แหวนรอง (Backing ring) ตอ้งทาํจากเหลก็หล่อหรือเหลก็เหนียวท่ีมีคุณสมบติัทางกลเป็นไป

ตามมาตรฐาน ASTM A283 Grade C หรือ JIS G3457 จะตอ้งเคลือบดว้ยเรซินชนิด  
Non-Bleeding Type Coal Tar Epoxy หรือใชเ้รซินชนิด Protective Fusion-Bonded Epoxy 
Coating  ท่ีไม่มีส่วนผสมของนํ้ ามนัถ่านหิน (Coal Tar) ตามมาตรฐาน AWWA C210 ใหไ้ด้
ความหนาผิวเคลือบเม่ือแห้งไม่น้อยกว่า 406 ไมครอน (0.4 มิลลิเมตร) โดยตอ้งปฏิบติัตาม
ขั้นตอนของผูผ้ลิตสารเคลือบและจะตอ้งเคลือบผวิจากโรงงานผูผ้ลิต 

5.9.3  อุปกรณ์ท่อ 
(1)  อุปกรณ์ท่อตอ้งทาํดว้ยพลาสติกโพลีเอทธีลีนชนิดความหนาแน่นสูงซ่ึงเป็นชนิดเดียวกบัท่อพี

อี  ความหนาของอุปกรณ์ท่อตอ้งมีความหนาไม่นอ้ยกวา่ของท่อพีอี 
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(2)  อุปกรณ์ท่อ เช่น ขอ้งอ สามทาง เป็นตน้   จะตอ้งผลิตโดยผูผ้ลิตรายเดียวกบัผูผ้ลิตท่อ และตอ้ง
ผลิตจากวสัดุเช่นเดียวกบัท่อ 

5.9.4  การทดสอบความดนันํ้า 
การทดสอบท่อพีอี ใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐาน มอก.982 

5.10 ท่อพีพี (Polypropylene (PP) Pipe) 
5.10.1 คุณสมบติัทัว่ไป 

(1)  ท่อพีพีตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน มอก.1145 หรือ BS 4991 
(2)  ท่อพีพีตอ้งผลิตจากเรซินพอลิโพรพิลีน (Polypropylene Resin) ท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน 

มอก.1306 
(3)  ท่อพีพีสามารถใชง้านไดใ้นช่วงอุณหภูมิ 0 ถึง 80 องศาเซลเซียส 
(4)  สําหรับระบบท่อประปาภายนอกอาคาร ท่อพีพีต้องรับความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า           

1.0 เมกาปาสกาล (10 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) ท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส และมี
คุณสมบติัตามมาตรฐาน มอก.1145 ชั้นคุณภาพไม่ตํ่ากวา่ PN10 

(5) สําหรับระบบท่อประปาภายในอาคาร  ท่อพีพีต้องรับความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า            
1.35 เมกาปาสกาล (13.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) และมีคุณสมบติัตามมาตรฐาน     
มอก. 1145 ชั้นคุณภาพไม่ตํ่ากวา่ PN 16 

(6)  สาํหรับระบบท่อสุขาภิบาล ท่อพีพีตอ้งรับความดนัใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 0.85 เมกาปาสกาล 
(8.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) และมีคุณสมบติัตามมาตรฐาน มอก. 1145 ชั้นคุณภาพไม่
ตํ่ากวา่ PN 10 

5.10.2  ขอ้ต่อ 
ท่อพีพีจะเช่ือมต่อเขา้กบัขอ้ต่อท่อดว้ยวิธีสวมอดั (Mechanical Joint) ดว้ยการคลายฝาขอ้ต่อออก 

5.10.3  อุปกรณ์ท่อ 
วสัดุท่ีนาํมาใชผ้ลิตอุปกรณ์ท่อ ตอ้งมีคุณสมบติัและความแขง็แรงเทียบเท่าหรือดีกว่าวสัดุพีพีท่ี
ใชใ้นการผลิตท่อ 

5.10.4  การทดสอบความดนันํ้า 
(1)  ท่อพีพีและอุปกรณ์เม่ือประกอบเขา้ดว้ยกนัแลว้จะตอ้งสามารถทนต่อความดนันํ้ าไม่นอ้ย

กวา่ตามท่ีกาํหนดในขอ้ 5.10.1 สาํรับการใชง้านแต่ละประเภท 
(2)  การทดสอบท่อพีพี ใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในมาตรฐาน มอก.1145  

5.11 ท่อพีวีซี (Polyvinyl Chloride (PVC) Pipe) 
5.11.1 คุณสมบติัทัว่ไป 
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(1)  สําหรับท่อประปาภายในอาคาร ให้ใชท่้อพีวีซีแข็งแบบปลายธรรมดาชนิดปลายเรียบทั้ง
สองขา้งหรือใชแ้บบปลายบาน และตอ้งเป็นท่อท่ีสามารถรับความดนันํ้ าไดไ้ม่นอ้ยกว่า 
1.35 เมกาปาสคาล (13.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) ท่ีอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียสและมี
คุณสมบติัตามมาตรฐาน มอก. 17 ชั้นคุณภาพไม่ตํ่ากวา่ 13.5 

(2)  สาํหรับท่อประปาภายนอกอาคาร ให้ใชท่้อพีวีซีแขง็แบบปลายบานชนิดต่อดว้ยแหวนยาง 
สามารถรับความดันนํ้ าได้ไม่น้อยกว่า 0.85 เมกาปาสกาล  (8.5 กิโลกรัมต่อตาราง
เซนติเมตร) ท่ีอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส และมีคุณสมบติัตามมาตรฐาน มอก. 17 ชั้น
คุณภาพไม่ตํ่ากวา่ 8.5 

(3)  สําหรับท่อสุขาภิบาล ให้ใช้ท่อพีวีซีแข็งแบบปลายธรรมดาชนิดปลายเรียบทั้งสองขา้ง 
สามารถรับความดันนํ้ าได้ไม่น้อยกว่า 0.85 เมกาปาสกาล  (8.5 กิโลกรัมต่อตาราง
เซนติเมตร) ท่ีอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส และมีคุณสมบติัตามมาตรฐาน มอก. 17 ชั้น
คุณภาพไม่ตํ่ากวา่ 8.5 

(4)  สําหรับท่อประปาภายในอาคาร ให้ใชท่้อพีวีซีแข็งแบบปลายธรรมดาชนิดปลายเรียบทั้ง
ส อ ง ข้ า ง ห รื อ ใ ช้ แ บ บป ล า ย บ า น  ส า ม า ร ถ รั บ ค ว า ม ดั น นํ้ า ไ ด้ ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  
1.35 เมกาปาสกาล (13.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) ท่ีอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส และมี
คุณสมบติัตามมาตรฐาน มอก.17 ชั้นคุณภาพไม่ตํ่ากวา่ 13.5 

(5)  วสัดุพีวีซีท่ีใชผ้ลิตท่อพีวีซีแขง็ ตอ้งมีค่าความถ่วงจาํเพาะไม่มากกวา่ 1.43 
(6)  ท่อพีวีซีแขง็มีความยาวท่อนละ 6 เมตร 

5.11.2  ขอ้ต่อ 
(1)  สาํหรับระบบท่อประปาภายนอกอาคาร การประกอบต่อเช่ือมท่อพีวีซีแขง็และอุปกรณ์ท่อ

ตอ้งเป็นแบบต่อสวม (Push Fit Insertion Joints) โดยใชแ้หวนยาง (Rubber Gasket) ตาม
มาตรฐาน มอก.1131 สาํหรับท่อพีวีซีแขง็แบบปลายบาน 

(2)  สาํหรับระบบท่อประปาภายในอาคารและท่อสุขาภิบาล การประกอบต่อเช่ือมท่อพีวีซีแขง็
และอุปกรณ์ท่อตอ้งเป็นแบบต่อดว้ยนํ้ ายาเช่ือมประสานท่อท่ีมีคุณสมบติัตามมาตรฐาน 
มอก. 1032 สาํหรับท่อพีวีซีแขง็แบบปลายเรียบทั้งสองขา้ง  

(3)  สาํหรับระบบท่อประปาภายในอาคารที่ใชท่้อพีวีซีแขง็ชนิดปลายบาน การประกอบต่อเช่ือม
ท่อพีวีซีแขง็และอุปกรณ์ท่อตอ้งเป็นแบบต่อดว้ยนํ้ายาเช่ือมประสานท่อ 

(4)  แหวนยางสําหรับใช้กับท่อพีวีซีแข็งและอุปกรณ์ท่อต้องมีคุณสมบัติตามมาตรฐาน      
ASTM F477 
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(5)  แคลม้ป์รัดท่อจะตอ้งทาํจากวสัดุพีวีซี หรือบรอนซ์ หรือวสัดุอ่ืนท่ีมีคุณสมบติัท่ีดีกว่า เม่ือใช้
กบัท่อพีวีซีแขง็จะตอ้งไม่ทาํใหท่้อเสียรูป และสามารถรับความดนันํ้ าไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1.0 เม
กาปาสกาล (10 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 

(6)  แคลม้ป์รัดท่อท่ีทาํจากวสัดุพีวีซีตอ้งมีคุณสมบติัและความแขง็แรงเทียบเท่า หรือดีกว่าวสัดุ
พีวีซีท่ีใชใ้นการผลิตท่อ 

(7)  ในกรณีท่ีใชข้อ้ต่อแบบหนา้จาน หรือแบบแหวนรอง (Backing Rings)  สาํหรับต่อเช่ือมท่อ   
จะตอ้งทาํจากเหล็กหล่อหรือเทียบเท่าท่ีมีค่ากาํลงัตา้นทานแรงดึงตํ่าสุดเท่ากบั 200 เมกา
ปาสกาล (2,000 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) และค่าความแขง็สูงสุดเท่ากบั 230 HB หรือ
ใชเ้ป็นเหลก็หล่อเหนียว หรือเหลก็เหนียวท่ีมีค่าความตา้นทานแรงดึงตํ่าสุดเท่ากบั 420 เมกา
ปาสกาล (4,200 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) และค่าความแขง็สูงสุดเท่ากบั 250 HB 

(8)  การเจาะรูหนา้จานและแหวนรอง ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน ISO 7005 PN10 
(9)  ปะเกน็ยางท่ีจะนาํมาใชก้บัขอ้ต่อแบบหนา้จานและแบบแหวนรอง (Backing Ring) ตอ้งเป็น 
        แบบเตม็หนา้ ใหมี้คุณสมบติัตามมาตรฐาน BS 2494 หรือมาตรฐาน JIS K6353   Class III 
(10)การสวมต่อท่อพีวีซีแข็งชนิดต่อดว้ยแหวนยางจะตอ้งมีระยะลึกของหัวสวมตํ่าสุดตามท่ี 

กาํหนดไวใ้นตารางท่ี 4 
 

ตารางที ่4  ระยะความลกึของหัวสวมตํ่าสุดต่อท่อพวีซีีแข็งด้วยแหวนยาง 
(ขอ้ 5.11.2, 5.11.3) 

ขนาดระบุ 
(มม.) 

ระยะความลกึของหัวสวมตํา่สุด 
(มม.) 

100 
150 
200 
250 
300 
400 

50 
61 
72 
84 
84 
98 

 
(11)  สลกัเกลียวและแป้นเกลียวสาํหรับใชก้บัหนา้จานและแหวนรอง (Backing Ring) ตอ้งทาํ

จากเหลก็กลา้ไร้สนิม ใหมี้คุณสมบติัตามมาตรฐาน ASTM A320 Grade B8 เคลือบดว้ย
สารโลหะผสมหล่อล่ืนแหง้ (Dry Lubrication High Alloy Metal Coating) เพื่อป้องกนั
การเกิดกอลล้ิง (Galling) หรือใชโ้ลหะผสมทองแดงอะลูมิเนียม  (Copper Aluminium 
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Alloy) ตามมาตรฐาน ISO 428 หรือใชโ้ลหะผสมทองแดง (Copper alloy) ตามมาตรฐาน   
ASTM B150 

(12)  ขนาดมิติของสลกัเกลียวและแป้นเกลียวตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน BS 4190 
 5.11.3  อุปกรณ์ท่อ 

(1)   สําหรับระบบท่อประปาภายนอกอาคาร อุปกรณ์ท่อจะตอ้งเป็นแบบปลายปากระฆงั เพื่อ
สามารถต่อเช่ือมกบัท่อไดโ้ดยการต่อสวมโดยใชแ้หวนยาง 

(2)   สาํหรับระบบท่อประปาภายในอาคารและท่อสุขาภิบาล อุปกรณ์ท่อจะตอ้งเป็นแบบปลาย
เรียบ เพื่อสามารถต่อเช่ือมกบัท่อไดด้ว้ยนํ้ายาเช่ือมประสานท่อ 

(3)   ระยะความลึกของหวัสวมเพื่อต่อเช่ือมกบัท่อ ตอ้งไม่นอ้ยกวา่ท่ีกาํหนดไวใ้นตารางท่ี 4 
(4)   อุปกรณ์ท่ออาจทาํจากวสัดุพีวีซี หรือเหลก็หล่อ หรือเหลก็หล่อเหนียว 
(5)  อุปกรณ์ท่อท่ีทาํดว้ยวสัดุพีวีซีจะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน มอก.1131โดยตอ้งมีคุณสมบติั

และความแขง็แรงเทียบเท่าหรือดีกวา่วสัดุพีวีซีท่ีใชใ้นการผลิตท่อ 
(6)  อุปกรณ์ท่อท่ีทาํจากเหลก็หล่อหรือเหลก็หล่อเหนียว ตอ้งมีคุณสมบติัทางกลดงัน้ี เหลก็หล่อ

ท่ีนาํมาผลิตอุปกรณ์ท่อตอ้งมีค่ากาํลงัตา้นทานแรงดึงตํ่าสุดเท่ากบั 200 เมกาปาสกาล (2,000 
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) และมีค่าความแขง็สูงสุดเท่ากบั 230 HB หรือใชเ้หลก็หล่อ
เหนียวในการผลิตอุปกรณ์ท่อ ตอ้งมีความตา้นทานแรงดึงตํ่าสุดเท่ากบั 420 เมกาปาสกาล 
(4,200 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) และค่าความแขง็สูงสุดเท่ากบั 250 HB 

(7)   เกลียวสาํหรับสวมท่อ ตอ้งเป็นแบบเกลียวมาตรฐาน BS 21 และตอ้งเสริมดว้ยทองบรอนซ์ 
(8)   ยีโบลทส์ําหรับท่อพีวีซีแข็ง ตอ้งทาํจากเหล็กหล่อหรือเหล็กหล่อเหนียวท่ีมีคุณสมบติัทาง

กลเช่นเดียวกบัอุปกรณ์ท่ออ่ืน ๆ  
(9)   การเคลือบผิวอุปกรณ์ท่อและยีโบลทท่ี์ทาํจากเหล็กจะตอ้งเคลือบภายนอกดว้ยเรซินชนิด  

Non-Bleeding Type Coal Tar Epoxy หรือใชเ้รซินชนิด Protective Fusion-Bonded Epoxy 
Coatings ตามมาตรฐาน AWWA C116 ใหไ้ดค้วามหนาผวิเคลือบเม่ือแหง้ไม่นอ้ยกว่า 200 
ไมครอน (0.2 มิลลิเมตร) โดยตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอนของผูผ้ลิตสารเคลือบและจะตอ้ง
เคลือบผวิจากโรงงานผูผ้ลิต 

(10)  การเคลือบผิวอุปกรณ์ท่อและยีโบลทท่ี์ทาํจากเหล็กจะตอ้งเคลือบภายในดว้ยเรซินชนิด  
Protective Fusion-Bonded Epoxy Coatings ท่ีไม่มีส่วนผสมของนํ้ ามนัถ่านหิน (Coal Tar) 
ตามมาตรฐาน AWWA C210 หรือ AWWA C116 ใหไ้ดค้วามหนาผวิเคลือบเม่ือแหง้ไม่
นอ้ยกว่า 200 ไมครอน (0.2 มิลลิเมตร) โดยตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอนของผูผ้ลิตสารเคลือบ
และจะตอ้งเคลือบผวิจากโรงงานผูผ้ลิต 
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5.11.4 การทดสอบความดนันํ้า 
(1)  ท่อและอุปกรณ์ท่อเม่ือประกอบเขา้ดว้ยกนัจะตอ้งสามารถทนต่อความดนันํ้ าไม่น้อยกว่า   

2.5 เมกาปาสกาล (25 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) ในระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 60 นาที โดย
ไม่มีการร่ัวซึม 

(2)  การทดสอบท่อพีวีซีแขง็ใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในมาตรฐาน มอก.17 
5.12  ท่อคอนกรีตอดัแรง (Prestressed Concrete Pipe) 

5.12.1  คุณสมบติัทัว่ไป 
(1)  ท่อคอนกรีตอดัแรง ตอ้งมีคุณสมบติัตามมาตรฐาน BS 4625 หรือ AWWA C301 
(2)  การออกแบบท่อคอนกรีตอดัแรงใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน AWWA C304 
(3)  สําหรับระบบท่อประปาภายนอกอาคาร ท่อคอนกรีตอดัแรงตอ้งทนความดนัใช้งานได ้

ไม่นอ้ยกวา่ 1.0 เมกาปาสกาล (10 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 
(4)  ความคลาดเคล่ือนของเสน้ผา่นศูนยก์ลางของแต่ละขนาดตอ้งไม่เกิน ± 10 มิลลิเมตร 

5.12.2 ขอ้ต่อ 
(1)  ท่อคอนกรีตอดัแรงตอ้งมีปลายท่อเป็นแบบปากระฆงั (Bell and Spigot Joint) 
(2)  ขอ้ต่อตอ้งมีคุณสมบติัและความแขง็แรงเช่นเดียวกบัท่อ 
(3)  การต่อเช่ือมท่อคอนกรีตอดัแรงตอ้งเป็นแบบต่อสวมโดยใชแ้หวนยางกนัซึม 
(4)  แหวนยางกนัซึมตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 237 

5.12.3 อุปกรณ์ท่อ 
(1)  อุปกรณ์อาจทาํจากวสัดุเหลก็หล่อหรือเหลก็กลา้กไ็ด ้
(2)  อุปกรณ์ท่อท่ีทาํจากเหล็กหล่อหรือเหล็กกลา้ ตอ้งเคลือบภายนอกด้วยเรซินชนิด Non-

Bleeding Type Coal Tar Epoxy หรือใชเ้รซินชนิด Protective Fusion-Bonded Epoxy 
Coatings ตามมาตรฐาน AWWA C116 ใหไ้ดค้วามหนาผวิเคลือบเม่ือแหง้ไม่นอ้ยกว่า 200 
ไมครอน (0.2 มิลลิเมตร) โดยตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอนของผูผ้ลิตสารเคลือบและจะตอ้ง
เคลือบผวิจากโรงงานผูผ้ลิต 

(3)  อุปกรณ์ท่อท่ีทาํจากเหลก็หล่อหรือเหลก็กลา้จะตอ้งเคลือบภายในดว้ยเรซินชนิด Protective 
Fusion-Bonded Epoxy Coatings ท่ีไม่มีส่วนผสมของนํ้ ามนัถ่านหิน (Coal Tar) ตาม
มาตรฐาน AWWA C 210 หรือ AWWA C116 ใหไ้ดค้วามหนาผวิเคลือบเม่ือแหง้ไม่นอ้ย
กว่า 200 ไมครอน (0.2 มิลลิเมตร) โดยตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอนของผูผ้ลิตสารเคลือบและ
จะตอ้งเคลือบผวิจากโรงงานผูผ้ลิต 
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5.12.4 การทดสอบความดนันํ้า 
ท่อคอนกรีตอดัแรงและอุปกรณ์เม่ือประกอบเขา้ดว้ยกนัแลว้จะตอ้งมีความทนทานต่อความดนันํ้ า
ไม่นอ้ยกวา่ 2.5 เมกาปาสกาล (25 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) ในระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า 60 นาที 
โดยไม่มีการร่ัวซึม 

5.13  ท่อเหลก็กลา้บุดว้ยพีวีซี (PVC Lined Steel Pipe) 
5.13.1  คุณสมบติัทัว่ไป 

(1)  ท่อเหลก็กลา้บุดว้ยพีวีซีตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 1490 หรือ BS 1387 และท่อเหลก็กลา้
ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน มอก.276 หรือ AWWA C200 หรือ BS 534 หรือ JIS G3457 

(2)  ท่อเหลก็กลา้บุผิวภายในดว้ยท่อพีวีซีแขง็และเคลือบผิวภายนอกดว้ยสังกะสี ให้ใชง้านไดท้ั้ง
ภายในและภายนอกอาคารและไม่ใหฝั้งใตดิ้น 

(3)  ท่อเหล็กกลา้บุผิวภายในดว้ยพีวีซีแข็งและบุผิวภายนอกดว้ยท่อพีวีซีแข็ง ให้ใช้งานไดท้ั้ ง
ภายในและภายนอกอาคาร รวมทั้งฝังใตดิ้น 

(4)  ผวิภายในและภายนอกตอ้งเรียบสะอาดและไม่มีรอยตาํหนิ 
(5)  สาํหรับระบบท่อประปาภายในอาคารและท่อสุขาภิบาล ท่อเหลก็กลา้บุดว้ยพีวีซีตอ้งรับความ

ดันใช้งานสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 1.0 เมกาปาสกาล (10 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) มี
คุณสมบติัตามมาตรฐาน มอก.1490 หรือ BS 1387 

5.13.2  ขอ้ต่อ 
ขอ้ต่อสําหรับใชก้บัท่อเหล็กกลา้บุดว้ยพีวีซี ตอ้งเป็นชนิดต่อดว้ยเกลียว ตอ้งมีคุณสมบติัและ
ความแขง็แรงเช่นเดียวกบัตวัท่อ 

5.13.3  อุปกรณ์ท่อ 
วสัดุท่ีนาํมาใชผ้ลิตอุปกรณ์ท่อตอ้งมีคุณสมบติัและความแขง็แรงเทียบเท่าหรือดีกว่าวสัดุท่ีใชใ้น
การผลิตท่อ 

5.13.4  การทดสอบความดนันํ้า 
การทดสอบท่อเหลก็กลา้บุดว้ยพีวีซีและอุปกรณ์เม่ือประกอบเขา้ดว้ยกนัแลว้ใหเ้พิ่มความดนันํ้ า
อยา่งสมํ่าเสมอจนกระทัง่ไดค้วามดนั 5.0 เมกาปาสกาล (50 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) แลว้
คงค่าความดนัน้ีไวเ้ป็นเวลาอย่างน้อย 30 วินาที ท่ีอุณหภูมิ 27 องศาเซลเซียส โดยให้เป็นไป
ตามท่ีกาํหนดในมาตรฐาน มอก.1490 หรือ BS 1387 

5.14  ท่อเหลก็กลา้ (Steel Pipe) 
5.14.1  คุณสมบติัทัว่ไป 

(1)  ท่อเหลก็กลา้ตอ้งมีคุณสมบติัตามมาตรฐาน มอก.276 หรือ AWWA C200 หรือ BS 534 
หรือ JIS G3457 
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(2)  สาํหรับระบบท่อประปาภายนอกอาคาร ท่อเหลก็กลา้ตอ้งรับความดนัใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 
1.0 เมกาปาสกาล (10 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 

(3)  สาํหรับระบบท่อประปาภายในอาคาร ท่อเหล็กกลา้ตอ้งรับความดนัใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 
1.35 เมกาปาสกาล (13.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 

(4)  สําหรับระบบท่อสุขาภิบาล  ท่อเหล็กกล้าต้องรับความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า  
0.85 เมกาปาสกาล (8.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 

(5)  แผน่เหลก็กลา้ท่ีใชใ้นการผลิตท่อเหลก็เหนียว ขอ้ต่อ และอุปกรณ์ท่อ ตอ้งมีคุณสมบติัตาม
มาตรฐาน มอก.1735 หรือ ASTM A283 Grade C หรือ Grade D หรือ ASTM 
A1101/1101M Grade 30 33 36 40 45 หรือ 50 หรือ JIS G3457 หรือ JIS G3101 Class 
SS400 และมีความหนาของแผน่เหลก็กลา้เท่ากนัตลอดทัว่ทั้งแผน่ 

(6)  ท่อเหลก็กลา้ จะตอ้งประกอบขึ้นรูปและเช่ือมดว้ยวิธีต่อชน (Butt Weld) โดยมีตะเขบ็รอย
เช่ือมเป็นแบบเช่ือมต่อชนแบบตะเขบ็เกลียวหรือเช่ือมต่อชนแบบตะเขบ็ตรง ใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐาน มอก.427 หรือ AWWA C206 

(7) หากเป็นรอยเช่ือมต่อชนแบบตะเขบ็ตรง ส่วนของท่อแต่ละท่อนท่ีนาํมาประกอบต่อกนั
เพื่อให้ไดค้วามยาวมาตรฐาน จะมีตะเขบ็ตามยาวไดไ้ม่เกิน 1 ตะเขบ็ จะมีตะเขบ็ตามขวาง
ไดไ้ม่เกิน 3 และ 5 ตะเขบ็ สาํหรับท่อท่ีมีความยาวมาตรฐาน 6 เมตร และ 9 เมตร ตามลาํดบั 
โดยไม่ให้ตะเขบ็ตามขวางอยู่บริเวณปลายท่อแบบปากระฆงั ตะเขบ็ตามยาวของท่อแต่ละ
ท่อนท่ีนาํมาต่อกนัตอ้งจดัใหอ้ยูใ่นแนวตรงขา้ม 

5.14.2  ขอ้ต่อ 
(1)  ขอ้ต่อแบบเชิงกลและยดืหยุน่ (Mechanical and Flexible Couplings) เม่ือประกอบเขา้กบัท่อ 

ตอ้งทนความดนันํ้าไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 2.0 เมกาปาสกาล (20 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) เป็น
เวลาไม่นอ้ยกว่า 5 นาที โดยไม่มีการร่ัวซึม ขอ้ต่อตอ้งมีแหวนใน (Sleeve) เป็นแบบทรง
กลม (Spherical-Sleeve) หรือเทียบเท่า 

(2)  ขอ้ต่อแบบเชิงกลและยดืหยุน่ (Mechanical and Flexible Couplings) ตอ้งทาํดว้ยเหลก็กลา้ท่ี
มีชั้นคุณภาพเดียวกบัเหลก็กลา้ท่ีใชใ้นการผลิตท่อเหลก็กลา้ 

(3)  แหวนยางท่ีใชข้อ้ต่อแบบเชิงกลและยืดหยุน่ (Mechanical and Flexible Couplings) ตอ้ง
เป็นไปตามมาตรฐาน BS2494 หรือมาตรฐาน JIS K6353 Class 1A หรือมาตรฐานอ่ืนท่ี
เทียบเท่า 

(4)  สลกัเกลียวและแป้นเกลียวสาํหรับขอ้ต่อแบบเชิงกลและยดืหยุน่( Mechanical and Flexible 
Couplings) ตอ้งมีคุณสมบติัตามมาตรฐาน มอก.171 ชั้นคุณภาพไม่ตํ่ากว่า 4.6 หรือ ASTM 
A307 Grade B ตอ้งไดรั้บการชุบสงักะสีดว้ยวิธีจุ่มร้อน 
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(5)  ขอ้ต่อแบบยดึร้ัง (Restrained Joints) ตอ้งใชต้วัหนอน (Harness Lugs) ท่ีทาํดว้ยเหลก็กลา้ท่ี
มีชั้นคุณภาพเดียวกบัเหล็กกลา้ท่ีใชใ้นการผลิตท่อเหล็กกลา้ และตอ้งใชส้ลกัเกลียวปล่อย
สองขา้ง (Tie Rods) ท่ีมีคุณสมบติัตามมาตรฐาน ASTM A193 ชั้นคุณภาพไม่ตํ่ากว่า B7 
หรือเทียบเท่า และแป้นเกลียวตอ้งมีคุณสมบติัตามมาตรฐาน ASTM A194 ชั้นคุณภาพไม่ตํ่า
กวา่ 2H และตอ้งชุบสงักะสีโดยวิธีจุ่มร้อน 

(6)  ขอ้ต่อแบบหนา้จาน (Flanged Joints) ตอ้งใชห้นา้จานท่ีทาํดว้ยเหลก็กลา้ท่ีมีชั้นคุณภาพ
เดียวกบัเหล็กกลา้ท่ีใชใ้นการผลิตท่อเหล็กกลา้ หนา้จานเหล็กกลา้ตอ้งมีคุณสมบติัเป็นไป
ตามมาตรฐาน AWWA C207  

(7)  สลกัเกลียวและแป้นเกลียวสาํหรับหนา้จาน ตอ้งเป็นแบบหัวหกเหล่ียมทาํดว้ยเหล็กกลา้มี
คุณสมบติัตามมาตรฐาน มอก.171 ชั้นคุณภาพไม่ต ํ่ากว่า 4.6 หรือ ASTM A307 Grade B 
ชุบดว้ยสงักะสีโดยวิธีจุ่มร้อน 

(8)  ปะเก็นยางสาํหรับหนา้จาน ตอ้งมีคุณสมบติัเหมาะสมกบัสภาวะของเมืองร้อนเป็นแบบเตม็
หนา้จาน มีคุณสมบติัทางกลตามมาตรฐาน JIS K6353 Class III หรือมาตรฐาน BS2494 
หรือมาตรฐานอ่ืนท่ีเทียบเท่า 

5.14.3  อุปกรณ์ท่อ 
(1)  อุปกรณ์ท่อใตดิ้นจะตอ้งเป็นแบบปลายเรียบต่อดว้ยขอ้ต่อเชิงกล(Mechanical Coupling) 

หรือ ขอ้ต่อยดึร้ัง (Restrained Joint) 
(2)  อุปกรณ์ท่อบนดินจะตอ้งเป็นแบบปลายลบมุมสาํหรับเช่ือมในสนาม 
(3)  ท่อใตดิ้นขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางระบุ 150  ถึง 700 มิลลิเมตร ตอ้งเป็นแบบปลายเรียบ

สาํหรับต่อบรรจบโดยใชข้อ้ต่อเชิงกล (Mechanical Coupling) 
(4)  ท่อใตดิ้นขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางระบุ 800 ถึง 1,500 มิลลิเมตร ตอ้งเป็นแบบปลายปาก

ระฆงัสาํหรับต่อบรรจบโดยใชก้ารเช่ือมแบบ Surfaced Sleeve Welding 
(5)  ท่อบนดินขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางระบุ 150 ถึง 1,800 มิลลิเมตร และท่อใตดิ้นขนาดเส้น

ผา่นศูนยก์ลางระบุ 1,800 มิลลิเมตร รวมถึงท่อปลอกทุกขนาด ตอ้งเป็นแบบปลายลบมุม ให้
มีความหนามากกวา่ 6 มิลลิเมตร สาํหรับต่อบรรจบโดยใชก้ารเช่ือมต่อชนในสนาม 

5.14.4  การเคลือบผวิท่อและอุปกรณ์ท่อ 
(1)  การเคลือบภายนอกท่อและอุปกรณ์ท่อใตดิ้น จะตอ้งเป็นไปตามรายละเอียดท่ีกาํหนดของ

มาตรฐาน AWWA C203 หรือเทียบเท่า ดว้ยการใชน้ํ้ ามนัถ่านหินชนิด Coal Tar Enamel  
และใยหินชนิด Bonded Double Asbestos-Felt หรือใชน้ํ้ ามนัถ่านหินชนิด Coal Tar 
Enamel,  แผน่ไฟเบอร์กลาส (Glass-Fiber Mat) และใยหินชนิด  Bonded Asbestos-Felt 
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Wrap  หรือไฟเบอร์กลาสชนิด Glass-Fiber Felt การเคลือบจะตอ้งดาํเนินการในโรงงาน
ตามคาํแนะนาํของผูผ้ลิตสารเคลือบ 

(2)  การเคลือบภายนอกท่อและอุปกรณ์ท่อบนดิน ก่อนท่ีจะดาํเนินการเคลือบท่อและอุปกรณ์
ท่อจะตอ้งได้รับการพ่นจนปราศจากสนิมและส่ิงสกปรกอ่ืน ๆ จนผิวมีความสะอาดได้
ระดบัมาตรฐาน SSPC-SP10 (Steel Structured Painting Council) แลว้เคลือบดว้ยเรซินชนิด 
Non-Bleeding Type Coal Tar Epoxy ใหไ้ดค้วามหนาของผวิเคลือบเม่ือแหง้ไม่นอ้ยกว่า 
150 ไมครอน (0.15 มิลลิเมตร) และทบัหนา้ดว้ยเรซินชนิด Epoxy- Resinous Micaceous 
Iron Oxide หรือเทียบเท่า ใหไ้ดค้วามหนาผวิเคลือบเม่ือแหง้ไม่นอ้ยกว่า 60 ไมครอน  (0.06 
มิลลิเมตร) การเคลือบจะตอ้งดาํเนินการในโรงงานตามการแนะนาํของผูผ้ลิตสารเคลือบ 
และใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน AWWA C218 

(3)  การเคลือบภายนอกท่อปลอก จะตอ้งเคลือบดว้ยเรซินชนิด Non-Bleeding Type Coal Tar 
Epoxy  ให้ได้ความหนาเม่ือแห้งไม่น้อยกว่า 100 ไมครอน (0.1 มิลลิเมตร) การเคลือบ
จะตอ้งดาํเนินการภายในโรงงานตามการแนะนาํของผูผ้ลิตสารเคลือบ และให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน AWWA C218 

(4)  การเคลือบภายนอกปลายท่อ จะตอ้งเคลือบดว้ยเรซินชนิด Non-Toxic Liquid Epoxy 
Coating ชนิดท่ีไม่มีส่วนผสมของนํ้ ามนัถ่านหิน (Coal Tar) ตามมาตรฐาน AWWA C210 
ให้ไดค้วามหนารวมของผิวเคลือบเม่ือแห้งไม่นอ้ยกว่า 400 ไมครอน (0.4 มิลลิเมตร) การ
เคลือบจะตอ้งดาํเนินการภายในโรงงานตามการแนะนาํของผูผ้ลิต 

(5)  การเคลือบภายในท่อและอุปกรณ์ท่อ ตอ้งเคลือบดว้ยปูนสอ (Cement Mortar) หรือเคลือบ
ดว้ยเรซินชนิด Non-Toxic Liquid Epoxy 

(6)  ก่อนเคลือบภายในดว้ยปูนสอ จะตอ้งเตรียมผวิดว้ยการทาํความสะอาดผวิไม่ใหส้นิมและส่ิง
สกปรกอ่ืน ๆ หลงเหลือ การเคลือบภายในด้วยปูนสอให้ปฏิบัติตามท่ีกําหนดไว้ใน
มาตรฐาน AWWA C205 ความหนาของปูนสอท่ีเคลือบตอ้งมีความหนาสมํ่าเสมอและผิว
เรียบ โดยตอ้งมีความหนาตามที่กาํหนดไวใ้นตารางท่ี 5 สาํหรับการเคลือบในท่ีโรงงาน ปูน
สอตอ้งประกอบดว้ยซีเมนต ์ทรายและนํ้ า ดว้ยอตัราส่วนโดยนํ้ าหนกัของซีเมนตต่์อทราย
ตอ้งไม่น้อยกว่า 1 ต่อ 3 และมีอตัราส่วนโดยนํ้ าหนักของนํ้ าต่อซีเมนต์ตอ้งไม่มากกว่า      
0.5 ต่อ 1 ซีเมนตจ์ะตอ้งมีคุณสมบติัตามมาตรฐาน ASTM C150 Type I หรือ Type II ทราย
จะตอ้งมีขนาดเม็ดผ่านตะแกรงเบอร์ 4 และไม่มากกว่าร้อยละ 5 ท่ีผ่านตะแกรงเบอร์ 100 
ทรายจะตอ้งไม่มีส่ิงสกปรกเจือปนอยู่ หลงัจากการเคลือบภายในด้วยปูนสอแลว้เสร็จ
จะตอ้งไดรั้บการบ่ม วีธีการบ่มอาจเป็นแบบบ่มช้ืน (Moist Curing) และ/หรือแบบบ่มเร่ง 
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(Accelerated Curing)   การบ่มจะตอ้งดาํเนินการทนัทีหลงัจากไดรั้บการเคลือบดว้ยปูนสอ
แลว้ 

 
ตารางที ่5  ความหนาของสารเคลอืบปูนสอเคลอืบภายในท่อเหลก็กล้าและอุปกรณ์ท่อ 

สําหรับการเคลอืบในทีโ่รงงานตามมาตรฐาน AWWA C205 
(ขอ้ 5.14.4) 

ขนาดระบุ 
(มม.) 

ความหนาของปูนสอเคลอืบภายใน 
(มม.) 

100 – 250 
300 – 500 
600 – 900 

1000 - 1500 

6 
8 
10 
13 

 
(7)  ก่อนเคลือบภายในดว้ยเรซินชนิด Non-Toxic Liquid Epoxy จะตอ้งไดรั้บการเตรียมผวิโดย

การพ่น (Blast) จนกระทัง่ผวิภายในท่อและอุปกรณ์ท่อปราศจากสนิมและส่ิงสกปรกอ่ืน ๆ 
ไดต้ามมาตรฐาน SSPC-SP10 แลว้จึงเคลือบดว้ยเรซินชนิด Protective  Fusion-Bonded 
Epoxy Coatings ท่ีไม่มีส่วนผสมของนํ้ ามนัถ่านหิน (Coal Tar) ตามมาตรฐาน AWWA 
C213 ให้ไดค้วามหนาผิวเคลือบเม่ือแห้งไม่นอ้ยกว่า 406  ไมครอน (0.4 มิลลิเมตร) การ
เคลือบใหก้ระทาํในภายโรงงานตามการแนะนาํของผูผ้ลิตสารเคลือบโดยเคร่งครัด 

(8)  ต้องทดสอบการยึดเกาะของวัสดุท่ีใช้เคลือบท่อและอุปกรณ์ท่อตามท่ีกําหนดไว้ใน
มาตรฐาน AWWA C203 หรือ BS534 หากพบจุดบกพร่องจะตอ้งดาํเนินการแกไ้ขทนัทีให้
ไดม้าตรฐาน 

(9)  จะต้องทดสอบการเคลือบภายนอกของท่อใต้ดินตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรฐาน  
AWWA C203 หากพบจุดบกพร่องจะตอ้งดาํเนินการแกไ้ขทนัทีใหไ้ดม้าตรฐาน 

5.14.5 การทดสอบความดนันํ้า 
(1)  การทดสอบท่อเหลก็กลา้ใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในมาตรฐาน มอก.276 
(2)  ท่อเหลก็กลา้ทุกท่อนก่อนเคลือบผวิภายนอกและภายใน จะตอ้งผา่นการทดสอบความดนันํ้า

ตามตารางท่ี 6 
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ตารางที ่6  การทดสอบความดันนํา้ของท่อเหลก็กล้า 
(ขอ้ 5.14.5) 

ขนาดระบุ 
(มม.) 

ความดันนํา้ตํา่สุด 
สําหรับท่อใต้ดิน 
(กก.ต่อตร.ซม.) 

ความดันนํา้ตํา่สุด 
สําหรับท่อบนดิน 
(กก.ต่อตร.ซม.) 

ระยะเวลาทดสอบ 
อย่างน้อย 
(วนิาท)ี 

100 – 250 
300 
400 
500 
600 

700 – 800 
900 – 1500 
1800 – 2100 

50 
40 
35 
30 
25 
20 
20 
20 

50 
50 
50 
35 
35 
35 
30 
25 

5 
5 
5 
10 
10 
30 
30 
30 

 
(3)  อุปกรณ์ท่อเหล็กกลา้ทุกช้ินก่อนเคลือบผิวภายนอกและภายใน จะตอ้งผ่านการทดสอบ

ความดนันํ้าต ํ่าสุด 1.5 เมกาปาสกาล (15 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) เป็นเวลาไม่นอ้ยกว่า  
2 นาที 

5.15  หมอ้ลม (Air Chamber) 
5.15.1  คุณสมบติัทัว่ไป 

  หมอ้ลมเป็นอุปกรณ์ดูดซบัการกระแทกกลบัของนํ้าท่ีอยูใ่นระบบท่อประปาภายในอาคาร 
5.15.2  ส่วนประกอบและวสัดุ   

(1)  จะตอ้งติดตั้งไวท่ี้ปลายสุดของท่อแยกท่ีจ่ายใหก้บัเคร่ืองสุขภณัฑ ์
(2)  จะตอ้งมีขนาดใหญ่กวา่อยา่งนอ้ยหน่ึงขนาดของท่อท่ีแยกไปเขา้เคร่ืองสุขภณัฑ ์
(3)  จะตอ้งมีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางไม่เล็กกว่า 20 มิลลิเมตร และขนาดยาวไม่น้อยกว่า 450 

มิลลิเมตร 
(4)  ส่วนปลายสุดของหมอ้ลมใหใ้ส่หวัครอบ (Cap) อุดเพื่อกนัลมร่ัวจากหมอ้ลม 
(5)  ส่วนกน้ของหมอ้ลมจะตอ้งมีประตูนํ้ าไวเ้ปิดปิดนํ้ าของหมอ้ลม และมีก๊อกนํ้ าไวเ้พื่อระบาย

นํ้าออกจากหมอ้ลม 
5.15.3  การทดสอบความดนันํ้า 

หมอ้ลมจะตอ้งทดสอบความสามารถในการรับความดนันํ้าตามท่ีกาํหนดไวข้องผูผ้ลิต 
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5.16 ประตูระบายอากาศ (Air Release Valve) 
5.16.1 คุณสมบติัทัว่ไป 

(1)  ประตูระบายอากาศตอ้งมีคุณสมบติัตามมาตรฐาน มอก.1368  
(2)  ความดนัใชง้านไดต้อ้งไม่นอ้ยกว่า 1.0 เมกาปาสกาล (10 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) มี

คุณสมบติัตามมาตรฐาน มอก.1368 ชั้นคุณภาพไม่ตํ่ากวา่ PN10 
(3)  ประตูระบายอากาศ ขนาด 25 มิลลิเมตร เป็นแบบลูกลอยเด่ียว ส่วนท่ีติดตั้งเป็นหนา้จาน

หรือเกลียว 
(4)  ประตูระบายอากาศ ขนาด 50 มิลลิเมตรหรือใหญ่กว่า เป็นแบบลูกลอยคู่ ส่วนท่ีติดตั้งเป็น

หนา้จาน 
(5)  ขนาดของประตูระบายอากาศท่ีใชก้บัขนาดท่อต่างๆ และใชก้บัขอ้ต่อชนิดต่างๆ ไดก้าํหนด

ไวใ้นตารางท่ี 7 
 

ตารางที ่7  ขนาดและชนิดข้อต่อของประตูระบายอากาศ 
(ขอ้ 5.16.1) 

ขนาดท่อระบุ 
(มม.) 

ขนาดประตูระบายอากาศระบุ 
(มม.) 

ชนิดข้อต่อของประตูระบายอากาศ 

100 
200 
300 
600 

25 
50 
80 
100 

ต่อดว้ยเกลียว 
หนา้จาน 
หนา้จาน 
หนา้จาน 

 
5.16.2 ส่วนประกอบและวสัดุ 

(1) วสัดุท่ีใช้ทาํส่วนประกอบต่าง ๆ ของประตูระบายอากาศ ให้เป็นไปตามท่ีกาํหนดใน
มาตรฐาน มอก. 1368  

(2)  ประตูระบายอากาศตอ้งมีผวิเรียบปราศจากรูพรุน รอยร้าว หรือรอยตาํหนิ 
(3)  ลูกลอยจะตอ้งมีค่าความถ่วงจาํเพาะเท่ากบั 0.75 – 0.80 
(4)  ปะเกน็ยางสาํหรับใชก้บัหนา้จาน ตอ้งทาํดว้ยยางท่ีมีคุณสมบติัตามมาตรฐาน BS 2494 หรือ 

JIS K6353 class III ความแขง็ Hs60+5 
(5)  สลักเกลียวและแป้นเกลียวสําหรับขอ้ต่อหน้าจาน ต้องทาํด้วยเหล็กกล้าไร้สนิมหรือ

เทียบเท่า ใหมี้คุณสมบติัตามมาตรฐาน มอก. 171 ชั้นคุณภาพไม่ตํ่ากว่า 4.6 และเคลือบดว้ย
สงักะสีโดยวิธีจุ่มร้อน 
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5.16.3 การทดสอบความดนันํ้า 
(1)  การทดสอบการใชง้านของประตูระบายอากาศ โดยการติดตั้งตามสภาพการใชง้านจริง เปิด

ประตูนํ้ าอย่างชา้ ๆ จากนั้นอดัอากาศเขา้ไปในประตูระบายอากาศต่อเน่ืองทีละน้อยเพื่อ
ตรวจสอบการระบายอากาศและการทาํงานของลูกลอย 

(2)  การทดสอบประตูระบายอากาศใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในมาตรฐาน มอก.1368 
5.17 วาลว์เขา้มุม (Angle Valve)  

5.17.1 คุณสมบติัทัว่ไป 
(1)  สาํหรับระบบท่อประปาภายในอาคาร วาลว์เขา้มุมตอ้งทนความดนันํ้ าใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 

1.35 เมกาปาสกาล (13.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 
(2)  วาลว์เขา้มุมตอ้งใชก้บันํ้ าประปาท่ีมีค่าความเป็นกรดด่าง (pH) มากกว่า 6 แต่นอ้ยกว่า 12 

และนํ้าประปาตอ้งมีอุณหภูมิมากกวา่ 0.6 องศาเซลเซียส แต่นอ้ยกวา่ 52 องศาเซลเซียส 
5.17.2 ส่วนประกอบและวสัดุ 

(1)  วาลว์เขา้มุมตอ้งมีตวัเรือนทาํดว้ยทองเหลืองหรือเหล็กหล่อหรือบรอนซ์ มีตวัล้ินทาํดว้ย
เหลก็หล่อหรือเหลก็หล่อเหนียวหรือบรอนซ์ มีกา้นวาลว์ทาํดว้ยทองเหลืองอาร์เซนิก หรือ
เหลก็กลา้ไร้สนิม มีพวงมาลยัทาํดว้ยเหลก็หล่อ หรือเหลก็หล่อเหนียว และมีสลกัเกลียวและ
แป้นเกลียวทาํดว้ยเหลก็กลา้ไร้สนิม หรือเทียบเท่า 

(2)   ตวับ่าวาลว์จะตอ้งเป็นเน้ือเดียวกนักบัตวัเรือนวาลว์ หา้มมิใหพ้อก หรือเช่ือมต่อกบัตวัเรือน 
(3)  พื้นผวิวาลว์เขา้มุมท่ีหล่อ ตอ้งเรียบปราศจากรูพรุน รอยร้าว หรือรอยตาํหนิอ่ืน ๆ  
(4)  การเคลือบผวิภายนอกวาลว์เขา้มุม ใหใ้ชเ้รซินชนิด Non-Bleeding Type Coal Tar Epoxy 

ใหไ้ดค้วามหนาผวิเคลือบเม่ือแหง้ไม่นอ้ยกวา่ 200 ไมครอน (0.2 มิลลิเมตร) โดยตอ้งปฏิบติั
ตามขั้นตอนของผูผ้ลิตสารเคลือบและจะตอ้งเคลือบผวิจากโรงงานผูผ้ลิต 

(5)  การเคลือบผิวภายในวาล์วเขา้มุมท่ีเป็นเหล็กหล่อและเหล็กหล่อเหนียว ให้ใชเ้รซินชนิด 
Protective Fusion-Bonded Epoxy Coatings ท่ีไม่มีส่วนผสมของนํ้ ามนัถ่านหิน(Coal Tar) 
ตามมาตรฐาน AWWA C210 หรือ AWWA C116 ใหไ้ดค้วามหนาผวิเคลือบเม่ือแหง้ไม่
นอ้ยกว่า 200 ไมครอน (0.2 มิลลิเมตร) โดยตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอนของผูผ้ลิตสารเคลือบ
และจะตอ้งเคลือบผวิจากโรงงานผูผ้ลิต 

5.17.3  การทดสอบความดนันํ้า 
วาลว์เขา้มุมจะตอ้งทดสอบความสามารถในการรับความดนันํ้ า ตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม 
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5.18 วาลว์บอลล ์(Ball Valve) 
5.18.1 คุณสมบติัทัว่ไป 

(1)  วาลว์บอลล ์ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน AWWA C507 
(2)  วาลว์บอลล ์ตอ้งเป็นแบบตวัเรือนช้ินเดียวหรือตวัเรือนแยกช้ิน มีเกลียวในท่ีปลายตวัเรือน

ทั้งสองขา้งตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 281 ในการเปิดปิดประตูนํ้ าตอ้งเป็นชนิดท่ีไม่
ตอ้งมีการหล่อล่ืน โดยใชกุ้ญแจท่ีใชเ้ฉพาะกบัวาลว์บอลลเ์ท่านั้น สาํหรับระบบท่อประปา
ภายนอกและภายในอาคาร และให้ใช้กา้นหมุนในการเปิดปิดประตูนํ้ าสําหรับระบบท่อ
ประปาภายในอาคารเท่านั้น 

(3)  กา้นหมุนขณะเปิดใหน้ํ้ าผา่นไดเ้ตม็ท่ี ตอ้งอยูใ่นแนวขนานกบัท่อนํ้าเขา้ออก 
(4)  สาํหรับระบบท่อประปาภายนอกอาคาร วาลว์บอลลต์อ้งทนความดนันํ้ าใชง้านไดไ้ม่นอ้ย

กวา่ 1.0 เมกาปาสกาล (10 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 
(5)  สาํหรับระบบท่อประปาภายในอาคาร วาลว์บอลลต์อ้งทนความดนันํ้ าใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 

1.35 เมกาปาสกาล (13.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 
(6)  วาลว์บอลล ์ตอ้งใชก้บันํ้ าประปาท่ีมีค่าความเป็นกรดด่าง (pH) มากกว่า 6 แต่น้อยกว่า 12 

และนํ้าประปาตอ้งมีอุณหภูมิมากกวา่ 0 องศาเซลเซียส แต่นอ้ยกวา่ 52 องศาเซลเซียส 
5.18.2 ส่วนประกอบและวสัดุ 

(1)  วาล์วบอลล์ท่ีมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50 มิลลิเมตรหรือเล็กกว่า  ตัวเรือนทาํด้วย
ทองบรอนซ์ มีขอ้ต่อแบบเกลียวและยดึขอ้ต่อโดยใชเ้กลียวตามมาตรฐาน ASTM B62 

(2)  วาลว์บอลลท่ี์มีเส้นผ่านศูนยก์ลาง 65 มิลลิเมตรหรือใหญ่กว่า ตวัเรือนทาํดว้ยเหล็กกลา้ไร้
สนิม ตามมาตรฐาน ASTM B62  

(3)  ตวับอลลต์อ้งทาํดว้ยบรอนซ์หรือเหลก็กลา้ไร้สนิม มีกาํลงัตา้นทานแรงดึงตํ่าสุดเท่ากบั 210 
เมกาปาสกาล (2100 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) สาํหรับทองบรอนซ์และเท่ากบั 510 เม
กาปาสกาล (5100 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) สาํหรับเหลก็กลา้ไร้สนิม 

(4)  แหวนรองบอลล ์ตอ้งทาํดว้ยเทฟล่อน (Polytetrafluorothylene หรือ Teflon) หรือวสัดุอ่ืนท่ี
เทียบเท่า 

(5)  โอริง (O-Ring) ตอ้งทาํดว้ยยางสังเคราะห์ท่ีตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน BS 2494 หรือ 
JIS K6353 

(6)  กา้นวาลว์ (Stem) ตอ้งทาํดว้ยทองเหลืองหรือเหลก็กลา้ไร้สนิม มีกาํลงัตา้นทานแรงดึงตํ่าสุด
เท่ากบั 380 เมกาปาสกาล (3800 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) สําหรับทองเหลือง และ
เท่ากบั 510 เมกาปาสกาล (5100 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) สาํหรับเหลก็กลา้ไร้สนิม 
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5.18.3  การทดสอบความดนันํ้า 
การทดสอบวาลว์บอลลใ์หเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในมาตรฐาน AWWA C507 

5.19 โบลว์ออฟ (Blow Off) 
5.19.1 คุณสมบติัทัว่ไป 

(1)  โบลว์ออฟ ติดตั้งท่ีตาํแหน่งปลายท่อประปา เพื่อทาํหนา้ท่ีระบายนํ้ าประปาออกจากระบบ
ท่อประปาสาํหรับการตรวจสอบและการบาํรุงรักษาระบบท่อประปา 

(2)  ใหใ้ชโ้บลว์ออฟขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 100 มิลลิเมตร สาํหรับท่อประปาท่ีมีขนาดระบุไม่
เกิน 300 มิลลิเมตร 

(3)  ใหใ้ชโ้บลว์ออฟขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 150 มิลลิเมตร สาํหรับท่อประปาท่ีมีขนาดระบุไม่
เกิน 600 มิลลิเมตร 

5.19.2 ส่วนประกอบและวสัดุ 
(1)  โบลว์ออฟ ประกอบดว้ย ประตูนํ้ าล้ินเกตและท่อทางออก 
(2)  ท่อทางออกจะตอ้งเป็นท่อเหลก็หล่อเหนียว หรือเป็นท่อเหลก็กลา้ท่ีมีขนาดเท่ากบัประตูนํ้ า 

ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน ISO 2531 หรือ AWWA C151 สาํหรับท่อเหลก็หล่อเหนียว และ
ตามมาตรฐาน AWWA C200 สาํหรับท่อเหลก็กลา้ ตามลาํดบั 

(3)  ประตูล้ินเกต จะตอ้งผลิตตามมาตรฐาน มอก.256 
5.19.3 การทดสอบความดนันํ้า 

การทดสอบโบลว์ออฟใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในมาตรฐานมอก. 256 
5.20  วาลว์ผเีส้ือ (Butterfly Valve) 

5.20.1  คุณสมบติัทัว่ไป 
(1)  วาลว์ผเีส้ือ ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน มอก.382  
(2)  สาํหรับระบบท่อประปาภายนอกอาคาร วาลว์ผเีส้ือตอ้งทนความดนันํ้าใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 

1.0 เมกาปาสกาล (10 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) มีคุณภาพตามมาตรฐานมอก.382 ชั้น
คุณภาพไม่ตํ่ากวา่ PN 10 

(3)  สาํหรับระบบท่อประปาภายในอาคาร วาลว์ผีเส้ือตอ้งทนความดนันํ้ าใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 
1.35 เมกาปาสกาล (13.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 

(4)  วาลว์ผีเส้ือ ตอ้งใชก้บันํ้ าประปาท่ีมีค่าความเป็นกรดด่าง (pH) มากกว่า 6 แต่นอ้ยกว่า 12 
และนํ้าประปาตอ้งมีอุณหภูมิมากกวา่ 0.6 องศาเซลเซียส แต่นอ้ยกวา่ 52 องศาเซลเซียส 
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5.20.2 ส่วนประกอบและวสัดุ 
(1)  วาลว์ผีเส้ือ ตอ้งมีตวัเรือนทาํดว้ยเหลก็หล่อ มีแหวนยางบนล้ินหรือแหวนยางรองล้ินในตวั

เรือน มีปลายตวัเรือนทั้งสองดา้นตอ้งเป็นแบบหนา้จาน มีเพลาประตูนํ้ า มีล้ินประตูนํ้ า มีกนั
ร่ัวเพลา (Shaft Seals) มีชุดกลไกควบคุมล้ิน และมีหีบกญุแจประตูนํ้ า 

(2) แหวนยางบนล้ินหรือแหวนยางรองลิ้น  จะต้องมีลักษณะยืดหยุ่นดีและทนทานต่อ 
การสึกกร่อนและปิดไดส้นิท 

(3)  สาํหรับวาลว์ผเีส้ือขนาด 150 มิลลิเมตรหรือเลก็กวา่ ใหใ้ชก้า้นหมุนในการเปิดปิดประตูนํ้ า 
(4)  สาํหรับวาลว์ผเีส้ือขนาดใหญ่กวา่ 150 มิลลิเมตรข้ึนไป ใหใ้ชพ้วงมาลยัหมุนดว้ยเกียร์ในการ

เปิดปิดประตูนํ้ า 
(5)  ตวัช้ีตาํแหน่งจะตอ้งประกอบติดมากบัวาลว์เพื่อแสดงตาํแหน่งของล้ินวาลว์ 
(6)  ผวิของตวัเรือนวาลว์ผเีส้ือ ตอ้งปราศจากรูพรุน รอยร้าว หรือรอยตาํหนิอ่ืน ๆ  
(7)  การเคลือบผวิภายนอกวาลว์ผเีส้ือใหใ้ชเ้รซินชนิด Non-Bleeding Type Coal Tar Epoxy ให้

ไดค้วามหนาผิวเคลือบเม่ือแห้งไม่น้อยกว่า 200 ไมครอน (0.2 มิลลิเมตร) โดยตอ้งปฏิบติั 
ตามขั้นตอนของผูผ้ลิตสารเคลือบและจะตอ้งเคลือบผวิจากโรงงานผูผ้ลิต 

(8)  การเคลือบผวิภายในวาลว์ผเีส้ือใหใ้ชเ้รซินชนิด Protective Fusion-Bonded Epoxy Coatings 
ท่ีไม่มีส่วนผสมของนํ้ ามนัถ่านหิน (Coal Tar) ตามมาตรฐาน AWWA C210 หรือ AWWA 
C116 ใหไ้ดค้วามหนาผวิเคลือบเม่ือแหง้ไม่นอ้ยกว่า 200 ไมครอน (0.2 มิลลิเมตร) โดยตอ้ง
ปฏิบติัตามขั้นตอนของผูผ้ลิตสารเคลือบและจะตอ้งเคลือบผวิจากโรงงานผูผ้ลิต 

5.20.3  การทดสอบความดนันํ้า 
การทดสอบวาลว์ผเีส้ือใหเ้ป็นไปตามท่ีกาํหนดในมาตรฐาน มอก.382 

5.21  วาลว์กนักลบั (Check Valve) 
5.21.1 คุณสมบติัทัว่ไป 

(1)  วาลว์กนักลบั ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 383  
(2)  สาํหรับระบบท่อประปาภายนอกอาคาร วาลว์กนักลบัตอ้งรับความดนันํ้ าใชง้านไดไ้ม่นอ้ย

กว่า 1.0 เมกาปาสกาล (10 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) มีคุณสมบติัตามมาตรฐาน มอก.
383 ชั้นคุณภาพไม่ตํ่ากวา่ PN 10  

(3)  สาํหรับระบบท่อประปาภายในอาคาร วาลว์กนักลบัตอ้งรับความดนันํ้ าใชง้านไดไ้ม่น้อย
กวา่ 1.35 เมกาปาสกาล (13.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 

(4) วาลว์กนักลบัตอ้งใชก้บันํ้ าประปาท่ีมีค่าความเป็นกรดด่าง (pH) มากกว่า 6 แต่นอ้ยกว่า 12 
และนํ้าประปาตอ้งมีอุณหภูมิมากกวา่ 0.6 องศาเซลเซียส แต่นอ้ยกวา่ 52 องศาเซลเซียส 
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(5)  วาลว์กนักลบัท่ีเป็นชนิดแกว่ง การปิดจะเป็นไปโดยอตัโนมติัดว้ยการไหลกลบัของนํ้ า ล้ิน
จะหมุนผ่านเป็นส่วนโคง้มุม 90 องศาถึงบ่าล้ิน วาลว์กนักลบัท่ีมีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง  
50 มิลลิเมตรและเล็กกว่าให้ทาํดว้ยทองบรอนซ์และยึดขอ้ต่อโดยใชเ้กลียว  และวาลว์กนั
กลบัท่ีมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 65 มิลลิเมตรและใหญ่กว่าให้ทาํดว้ยเหลก็หล่อและยึดขอ้
ต่อโดยใชห้นา้แปลน 

(6)  วาลว์กนักลบัท่ีเป็นชนิดท่ีเปิดปิดดว้ยสปริงท่ีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 15 มิลลิเมตรจนถึง
ขนาด 50 มิลลิเมตรใหท้าํดว้ยทองบรอนซ์และยดึขอ้ต่อโดยใชเ้กลียว   และวาลว์กนักลบัท่ีมี
ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 65 มิลลิเมตรและใหญ่กว่าให้ทาํดว้ยเหล็กหล่อหรือเหล็กกลา้ไร้
สนิมและยดึขอ้ต่อโดยใชห้นา้แปลน 

5.21.2 ส่วนประกอบและวสัดุ 
(1)  วาลว์กนักลบัมีตวัเรือนทาํดว้ยเหลก็หล่อ เหลก็กลา้ไร้สนิมหรือทองบรอนซ์ และมีจานล้ิน

ทาํดว้ยบรอนซ์ หรือเหลก็กลา้ไร้สนิม 
(2)  วาล์วกนักลบัชนิดแกว่ง ตอ้งมีฝาครอบวาล์วยึดดว้ยโบลท์ จานล้ินเปิดปิด และท่ียึดกา้น

หมุนจานล้ิน 
(3)  วาลว์กนักลบัชนิดสปริง มีล้ินวาลว์เปิดปิดดว้ยสปริง ล้ินวาลว์ บ่าวาลว์และสปริงทาํดว้ย

ทองบรอนซ์หรือเหลก็กลา้ไร้สนิม 
(4)  ผวิของตวัเรือนวาลว์กนักลบั ตอ้งปราศจากรูพรุน รอยร้าว หรือรอยตาํหนิอ่ืน ๆ  
(5)  การเคลือบผวิภายนอกวาลว์กนักลบัใหใ้ชเ้รซินชนิด Non-Bleeding Type Coal Tar Epoxy 

ใหไ้ดค้วามหนาผวิเคลือบเม่ือแหง้ไม่นอ้ยกวา่ 200 ไมครอน (0.2 มิลลิเมตร) โดยตอ้งปฏิบติั 
ตามขั้นตอนของผูผ้ลิตสารเคลือบและจะตอ้งเคลือบผวิจากโรงงานผูผ้ลิต 

(6)  การเคลือบผิวภายในวาลว์กนักลบัให้ใชเ้รซินชนิด  Protective Fusion-Bonded Epoxy 
Coatings    ท่ีไม่มีส่วนผสมของนํ้ ามนัถ่านหิน (Coal Tar) ตามมาตรฐาน AWWA C210 ให้
ไดค้วามหนาผิวเคลือบเม่ือแห้งไม่น้อยกว่า 200 ไมครอน (0.2 มิลลิเมตร) โดยตอ้งปฏิบติั
ตามขั้นตอนของผูผ้ลิตสารเคลือบและจะตอ้งเคลือบผวิจากโรงงานผูผ้ลิต 

5.21.3  การทดสอบความดนันํ้า 
วาลว์กนักลบัจะตอ้งทดสอบความสามารถในการรับความดนันํ้ าตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐาน 
มอก. 383 

5.22 วาลว์กระบงัลม (Diaphragm Valve) 
5.22.1 คุณสมบติัทัว่ไป 

(1)  วาลว์กระบงัลมตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน AWWA C530 



 

มยผ. 3101-51: มาตรฐานท่อระบบสุขาภิบาล หน้า 37 

(2)  สาํหรับระบบท่อประปาภายในอาคาร วาลว์กระบงัลมตอ้งสามารถทนความดนัไดไ้ม่นอ้ย
กวา่ 1.35 เมกาปาสกาล (13.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) ท่ี อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส 

5.22.2 ส่วนประกอบและวสัดุ 
(1)  วาลว์กระบงัลมมีตวัเรือนทาํดว้ยเหลก็หล่อ  เหลก็หล่อเหนียวหรือเหลก็กลา้ 
(2)  วาลว์กระบงัลมประกอบดว้ยแผน่กระบงัลมสามารถบิดได ้ทาํหนา้ท่ีเป็นล้ินปิดเปิดทาํจาก

เทฟลอน (Teflon) หรือทาํจากยางธรรมชาติ 
(3)  ปลายทั้งสองขา้งของวาล์วกระบงัลม ตอ้งเป็นแบบหน้าจาน  หน้าจานตอ้งหล่อเป็นช้ิน

เดียวกบัตวัเรือน 
(4)  ตวับ่าวาลว์จะตอ้งเป็นเน้ือเดียวกนักบัตวัเรือนวาลว์ หา้มพอก หรือเช่ือมต่อกบัตวัเรือน 
(5)  พื้นผวิวาลว์กระบงัลมท่ีหล่อ ตอ้งเรียบปราศจากรูพรุน  รอยร้าว หรือรอยตาํหนิอ่ืน ๆ  

5.22.3 การทดสอบความดนันํ้า 
วาล์วกระบังลม จะต้องทดสอบความสามารถในการรับความดันนํ้ าตามท่ีกําหนดไว้ใน
มาตรฐาน  AWWA C530 

5.23 หวัดบัเพลิง (Fire Hydrant) 
5.23.1 คุณสมบติัทัว่ไป 

(1)  หวัดบัเพลิง  ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน AWWA C503  
(2) หัวดบัเพลิง ตอ้งทนความดนันํ้ าใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1.0 เมกาปาสกาล (10 กิโลกรัมต่อ

ตารางเซนติเมตร) 
5.23.2 ส่วนประกอบและวสัดุ 

(1)  หวัดบัเพลิงประกอบดว้ย ตวัเรือน หวัดบัเพลิงสามทาง ฝาครอบ ขอ้ต่อท่ีปลายทางแยก ท่อ
นํ้าในหวัดบัเพลิงและปะเกน็ยาง 

(2)  ตวัเรือนหวัดบัเพลิงสามทางและฝาครอบ ตอ้งทาํจากเหลก็หล่อ 
(3)  ขอ้ต่อท่ีปลายทางแยก ตอ้งทาํจากบรอนซ์ 
(4)  ท่อนํ้าในหวัดบัเพลิง ตอ้งทาํจากท่อเหลก็อาบสงักะสี 
(5)  ปะเกน็ยางทาํจากยางท่ีมีคุณสมบติัตามมาตรฐาน JIS K6353 หรือ BS 2494 
(6)  ผวิของตวัเรือนหวัดบัเพลิง ตอ้งปราศจากรูพรุน รอยร้าวหรือรอยตาํหนิอ่ืน ๆ 
(7)  การเคลือบผวิภายนอกของหวัดบัเพลิง ตอ้งเคลือบดว้ยยางสน (Alkyd Primer) ใหไ้ดค้วาม

หนาผวิเคลือบเม่ือแหง้ไม่นอ้ยกวา่ 35 ไมครอน (0.035 มิลลิเมตร) และเคลือบทบัดว้ยสีแดง
สองชั้นและจะตอ้งเคลือบผวิจากโรงงานผูผ้ลิต 
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(8)  การเคลือบผิวภายในของหัวดบัเพลิง ตอ้งเคลือบดว้ยยางสน (Alkyd Primer) ให้ไดค้วาม
หนาผวิเคลือบเม่ือแหง้ไม่นอ้ยกวา่ 35 ไมครอน (0.035 มิลลิเมตร) และเคลือบทบัดว้ยสีแดง
หน่ึงชั้น ยางสนและสีตอ้งผลิตโดยผูผ้ลิตเดียวกนัและจะตอ้งเคลือบผวิจากโรงงานผูผ้ลิต 

5.23.3 การทดสอบความดนันํ้า 
หัวดบัเพลิงตอ้งทดสอบความดนันํ้ า 2.0 เมกาปาสกาล (20 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) เป็น
ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 30 วินาที โดยตอ้งไม่มีการร่ัวซึมของนํ้าออกมา 

5.24 วาลว์ลูกลอย (Float Valve) 
5.24.1 คุณสมบติัทัว่ไป 

(1)  วาลว์ลูกลอยตอ้งทนความดนันํ้ าใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1.2 เมกาปาสกาล (12 กิโลกรัมต่อ
ตารางเซนติเมตร) 

5.24.2 ส่วนประกอบและวสัดุ 
(1)  ตวัเรือนวาลว์ทาํดว้ยเหลก็หล่อ มีขอ้ต่อแบบหนา้แปลน และยดึขอ้ต่อโดยใชห้นา้แปลน 
(2)  ลกัษณะของวาลว์ลูกลอยเป็นวาลว์แบบไฮดรอลิก (Hydraulic Operated) แบบโกลบ

ไดอะแฟรม (Diaphragm Actuated Globe) หรือแบบเขา้มุม (Angle Pattern) 
(3)  ลูกลอยสามารถควบคุมใหต้วัวาลว์เปิด-ปิดไดเ้องโดยอตัโนมติั 

5.24.3 การทดสอบความดนันํ้า 
วาลว์ลูกลอยจะตอ้งไดรั้บการทดสอบความสามารถในการรับความดนันํ้าตามท่ีกาํหนดไว ้

5.25 วาลว์หวักระโหลก (Foot Valve) 
5.25.1 คุณสมบติัทัว่ไป 

(1)  วาลว์หวักระโหลก ตอ้งทนความดนันํ้าใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1.0 เมกาปาสกาล (10 กิโลกรัม
ต่อตารางเซนติเมตร) 

(2)  วาลว์หวักระโหลก ตอ้งทาํงานไดใ้นอุณหภูมิ – 10 ถึง 80 องศาเซลเซียส 
5.25.2 ส่วนประกอบและวสัดุ 

(1)  ตวัเรือนตอ้งเรียบ ปราศจากรูพรุน  รอยร้าว หรือรอยตาํหนิอ่ืนๆ ห้ามใชก้ารเช่ือมจุดเพื่อ
ซ่อมรอยตาํหนิดงักล่าว 

(2)  วาลว์หัวกระโหลกมีตวัเรือนทาํดว้ยพีวีซี  เหลก็หล่อ  เหล็กหล่อเหนียว  เหล็กกลา้ไร้สนิม 
หรือทองบรอนซ์ 

(3)  วาล์วหัวกระโหลก จะตอ้งมีท่ีกรองกนัผงทาํดว้ยพีวีซี เหล็กกลา้ไร้สนิม เหล็กกลา้อาบ
สงักะสี หรือโพลีเอทีลีน 
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5.25.3 การทดสอบความดนันํ้า 
วาล์วหัวกระโหลก จะตอ้งทดสอบความสามารถในการรับความดันนํ้ า 1.6 เมกาปาสกาล 
(16 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) โดยไม่ไดรั้บความเสียหาย 

5.26 ประตูนํ้ า (Gate Valves) 
5.26.1 คุณสมบติัทัว่ไป 

(1)  ประตูนํ้ าท่ีใชล้ิ้นโลหะแบบไม่มียางหุม้ล้ินจะตอ้งผลิตตามมาตรฐาน มอก. 256  
(2)  ประตูนํ้ าท่ีใชล้ิ้นโลหะแบบมียางหุม้ล้ินจะตอ้งผลิตตามมาตรฐาน มอก. 1413 
(3)  สาํหรับระบบท่อประปาภายนอกอาคาร ประตูนํ้ าตอ้งทนความดนันํ้ าใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า  

1.0 เมกาปาสกาล (10 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 
(4)  สําหรับระบบท่อประปาภายในอาคาร ประตูนํ้ าตอ้งทนความดนันํ้ าใชง้านไดไ้ม่น้อยกว่า  

1.35 เมกาปาสกาล (13.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร)  
(5)  ประตูนํ้ าตอ้งใชก้บันํ้ าประปาท่ีมีค่าความเป็นกรดด่าง (pH) มากกว่า 6 แต่นอ้ยกว่า 12 และ

นํ้าประปาตอ้งมีอุณหภูมิมากกวา่ 0.6 องศาเซลเซียส แต่นอ้ยกวา่ 52 องศาเซลเซียส 
5.26.2 ส่วนประกอบและวสัดุ 

(1)  สําหรับระบบท่อประปาภายนอกและภายในอาคาร ประตูนํ้ าท่ีมีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง  
65 มิลลิเมตรหรือใหญ่กว่า ตอ้งมีตวัเรือนทาํดว้ยเหลก็หล่อหรือเหลก็หล่อเหนียว ปลายทั้ง
สองขา้งของประตูนํ้ าตอ้งเป็นแบบหนา้จานหล่อเป็นช้ินเดียวกบัตวัเรือน มีกา้นวาลว์ทาํดว้ย
ทองเหลืองอาร์เซนิก หรือเหลก็กลา้ไร้สนิม มีล้ินปิดเปิดทาํดว้ยเหล็กหล่อ หรือ เหล็กหล่อ
เหนียว มีแหวนรองล้ินในตวัเรือนและแหวนบนลิ้นทาํดว้ยบรอนซ์ มีสลกัเกลียวและแป้น
เกลียวทาํดว้ยเหล็กกลา้ไร้สนิม หรือโลหะผสมทองแดงอะลูมิเนียม (Copper-Aluminium 
Alloy) หรือเทียบเท่า มีแหวนยางกนัร่ัวท่ีกา้น (O-Ring) ทาํดว้ยยางสังเคราะห์ และมีปะเก็น
หรือแหวนยางสําหรับตวัเรือนอดัดว้ยยางท่ีมีคุณสมบติัตามมาตรฐาน BS 2494 หรือ        
JIS K6353 CLASS III 

(2)  สาํหรับระบบท่อประปาภายในอาคาร ประตูนํ้ าท่ีมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 15 มิลลิเมตรถึง 
50 มิลลิเมตร มีตวัเรือนทาํดว้ยบรอนซ์ ปลายทั้งสองขา้งของประตูนํ้ าตอ้งเป็นแบบสกรูและ
หล่อเป็นช้ินเดียวกบัตวัเรือน 

(3) สาํหรับระบบท่อประปาภายนอกและภายในอาคารที่มีขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง 65 มิลลิเมตร 
หรือใหญ่กว่า ประตูนํ้ าสาํหรับติดตั้งใตดิ้นจะตอ้งมีแป้นประแจขนัสาํหรับหมุนปิด-เปิด 
และหีบกญุแจประตูนํ้ าตอ้งทาํดว้ยเหลก็หล่อ 

(4)  สาํหรับระบบท่อประปาภายนอกและภายในอาคารที่มีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 65 มิลลิเมตร
หรือใหญ่กวา่ประตูนํ้ าสาํหรับติดตั้งบนดินจะตอ้งมีพวงมาลยัสาํหรับหมุนปิด-เปิด 
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(5)  แหวนบ่ากนัรุมท่ีกา้นประตูนํ้ า จะตอ้งเป็นเน้ือเดียวกนักบักา้น ไม่ให้ทาํแหวนบ่ากนัรุมมา
พอกหรือเช่ือมต่อกบักา้นวาลว์ 

(6)  สลกัเกลียวและแป้นเกลียวสาํหรับขอ้ต่อหนา้จาน ตอ้งทาํดว้ยเหลก็เหนียวท่ีมีคุณสมบติัตาม
มาตรฐาน มอก. 171 ชั้นคุณสมบติั 4.6 และเคลือบดว้ยสงักะสีโดยวิธีจุ่มร้อน 

(7)  พื้นผวิประตูนํ้ าท่ีหล่อ ตอ้งเรียบปราศจากรูพรุน รอยร้าว หรือรอยตาํหนิอ่ืน ๆ  
(8)  การหุม้ยางท่ีล้ิน ตอ้งใชว้ิธีเช่ือม (Bonding) หรือวิธีอบยาง (Vulcanizing) ซ่ึงตอ้งผา่นการ

ทดสอบความแขง็แรงในการยดึเกาะติดของยางกบัผวิเหลก็ตามมาตรฐาน ASTM D429 
(9)  แป้นประแจขนั ตอ้งยึดติดกับก้านประตูนํ้ าท่ีปลายด้านบนโดยวิธีทางกล ตอ้งมีขนาด  

28 × 28 มิลลิเมตรท่ีดา้นบน มีขนาด 33 × 33 มิลลิเมตรท่ีดา้นล่าง และสูง 50 มิลลิเมตร 
(10)  พวงมาลยัจะตอ้งมีลูกศรช้ีทิศทางการปิด-เปิด โดยให้หล่อเป็นตวันูนท่ีบนพวงมาลยัให้

อ่านได้ชัดเจน ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางตํ่าสุดของพวงมาลยัเท่ากับ 300 มิลลิเมตร 375 
มิลลิเมตร และ 450 มิลลิเมตร สาํหรับขนาดระบุ 100 มิลลิเมตร  150 มิลลิเมตร และ 200 ถึง 
400 มิลลิเมตร ตามลาํดบั 

(11)  การเคลือบผวิภายนอกประตูนํ้ าใหใ้ชเ้รซินชนิด Non-bleeding Type Coal Tar Epoxy ให้
ไดค้วามหนาผิวเคลือบเม่ือแห้งไม่น้อยกว่า 200 ไมครอน (0.2 มิลลิเมตร) โดยตอ้งปฏิบติั
ตามขั้นตอนของผูผ้ลิตสารเคลือบและจะตอ้งเคลือบผวิจากโรงงานผูผ้ลิต 

(12)  การเคลือบผวิภายนอกประตูนํ้ าท่ีอยูบ่นดินใหใ้ชเ้รซินชนิด Non-Bleeding Type Coal Tar 
Epoxy ใหไ้ดค้วามหนาผิวเคลือบเม่ือแหง้ไม่นอ้ยกว่า 150 ไมครอน (0.15 มิลลิเมตร) และ
ทบัหนา้ดว้ยเรซินชนิด Epoxy  Resinous Micaceous Iron Oxide (MIO)  โดยไดค้วามหนา
ผิวเคลือบเม่ือแห้งไม่น้อยกว่า 60 ไมครอน (0.06 มิลลิเมตร) โดยตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอน
ของผูผ้ลิตสารเคลือบและจะตอ้งเคลือบผวิจากโรงงานผูผ้ลิต 

(13)  การเคลือบผิวภายในประตูนํ้ าท่ีเป็นเหล็กหล่อและเหล็กหล่อเหนียวให้ใช้เรซินชนิด   
Protective Fusion-Bonded Epoxy Coatings ท่ีไม่มีส่วนผสมของนํ้ ามนัถ่านหิน (Coal Tar) 
ตามมาตรฐาน AWWA C210   หรือ AWWA C116 ใหไ้ดค้วามหนาผวิเคลือบเม่ือแหง้ไม่
นอ้ยกว่า 200 ไมครอน (0.2 มิลลิเมตร) โดยตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอนของผูผ้ลิตสารเคลือบ
และจะตอ้งเคลือบผวิจากโรงงานผูผ้ลิต 

5.26.3 การทดสอบความดนันํ้า 
ประตูนํ้ าจะตอ้งได้รับการทดสอบความสามารถในการรับความดันนํ้ าตามท่ีกาํหนดไวใ้น
มาตรฐาน มอก.256 และ มอก.1413 
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5.27 วาลว์โกลบ (Globe Valve) 
5.27.1 คุณสมบติัทัว่ไป 

(1)  วาลว์โกลบตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน BS 1873  
(2)  สาํหรับระบบท่อประปาภายนอกอาคาร วาลว์โกลบตอ้งทนความดนันํ้ าใชง้านไดไ้ม่นอ้ย

กวา่ 1.0 เมกาปาสกาล (10 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 
(3)  สาํหรับระบบท่อประปาภายในอาคาร วาลว์โกลบตอ้งทนความดนันํ้ าใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 

1.35 เมกาปาสกาล (13.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 
(4)  วาลว์โกลบตอ้งใชก้บันํ้ าประปาท่ีมีค่าความเป็นกรดด่าง pH มากกว่า 6 แต่นอ้ยกว่า 12 และ

นํ้าประปาตอ้งมีอุณหภูมิมากกวา่ 0.6 องศาเซลเซียส แต่นอ้ยกวา่ 52 องศาเซลเซียส 
5.27.2 ส่วนประกอบและวสัดุ 

(1)  สาํหรับระบบท่อประปาภายนอกและภายในอาคาร วาลว์โกลบท่ีมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 
65 มิลลิเมตรหรือใหญ่กว่ามีตัวเรือนทาํด้วยเหล็กหล่อ มีตัวล้ินทาํด้วยเหล็กหล่อหรือ
เหล็กหล่อเหนียวหรือบรอนซ์ มีกา้นวาล์วทาํดว้ยทองเหลืองอาร์เซนิก หรือเหล็กกลา้ไร้
สนิม มีพวงมาลยัทาํดว้ยเหลก็หล่อหรือเหลก็หล่อเหนียว และมีสลกัเกลียวและแป้นเกลียว
ทาํดว้ยเหลก็กลา้ไร้สนิมหรือเทียบเท่า  ปลายทั้งสองขา้งของวาลว์โกลบ ตอ้งเป็นแบบหนา้
จาน หนา้จานตอ้งหล่อเป็นช้ินเดียวกบัตวัเรือน 

(2)  สาํหรับระบบท่อประปาภายในอาคาร วาลว์โกลบท่ีมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 50 มิลลิเมตร
หรือเลก็กวา่ มีตวัเรือนทาํดว้ยทองบรอนซ์ยดึขอ้โดยใชเ้กลียว 

(3)  ตวัวาลว์ตอ้งมีลูกศรช้ีทิศทางการไหล โดยให้หล่อเป็นตวันูนบนตวัวาลว์ท่ีสามารถอ่านได้
ชดัเจน 

(4)  ตวับ่าวาลว์จะตอ้งเป็นเน้ือเดียวกนักบัตวัเรือนวาลว์ ไม่ใหม้าพอกหรือเช่ือมต่อกบัตวัเรือน 
(5)  พื้นผวิวาลว์โกลบท่ีหล่อตอ้งเรียบปราศจากรูพรุน รอยร้าว หรือรอยตาํหนิอ่ืน ๆ  
(6)  การเคลือบผวิภายนอกวาลว์โกลบใหใ้ชเ้รซินชนิด Non-Bleeding Type Coal Tar Epoxy ให้

ไดค้วามหนาผิวเคลือบเม่ือแห้งไม่น้อยกว่า 200 ไมครอน (0.2 มิลลิเมตร) โดยตอ้งปฏิบติั
ตามขั้นตอนของผูผ้ลิตสารเคลือบและจะตอ้งเคลือบผวิจากโรงงานผูผ้ลิต 

(7)  การเคลือบผิวภายในวาล์วโกลบท่ีเป็นเหล็กหล่อและเหล็กหล่อเหนียวให้ใช้เรซินชนิด 
Protective Fusion-Bonded Epoxy Coatings ท่ีไม่มีส่วนผสมของนํ้ ามนัถ่านหิน (Coal Tar) 
ตามมาตรฐาน AWWA C210 หรือ AWWA C116 ใหไ้ดค้วามหนาผวิเคลือบเม่ือแหง้ไม่
นอ้ยกว่า 200 ไมครอน  (0.2 มิลลิเมตร) โดยตอ้งปฏิบติัตามขั้นตอนของผูผ้ลิตสารเคลือบ
และจะตอ้งเคลือบผวิจากโรงงานผูผ้ลิต 
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5.27.3 การทดสอบความดนันํ้า 
วาลว์โกลบ จะตอ้งทดสอบความสามารถในการรับความดนันํ้ าตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐาน  
BS 1873 

5.28  วาลว์อุด (Plug Valve) 
5.28.1 คุณสมบติัทัว่ไป 

(1)  วาลว์อุดตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน AWWA C517 
(2)  สาํหรับระบบท่อประปาภายนอกอาคาร วาลว์อุดตอ้งทนความดนันํ้ าใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 

1.0 เมกาปาสกาล (10 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 
(3)  สําหรับระบบท่อประปาภายในอาคาร วาลว์อุดตอ้งทนความดนันํ้ าใชง้านไดไ้ม่น้อยกว่า 

1.35 เมกาปาสกาล (13.5 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 
5.28.2 ส่วนประกอบและวสัดุ 

(1)  วาลว์อุดตอ้งมีตวัเรือนทาํดว้ยเหลก็หล่อ หรือเหลก็หล่อเหนียว  
(2)  ล่ิมและบ่ารองล่ิมจะตอ้งทาํดว้ยเหลก็ผสมพิเศษ 
(3)  โครงสร้างของตวัปลัก๊อาจเป็นทั้งแบบกรวยและแบบทรงกระบอก 
(4)  ท่ีกา้นวาลว์จะใชโ้อริง (O-Ring) 
(5)  การกนัร่ัวซึมท่ีปลัก๊อาจเป็นแบบหล่อล่ืน และแบบปลอก (Sleeve) แบบหล่อล่ืนให้ใช้

นํ้ ามนัหล่อล่ืนอดัเขา้ไปตามร่องของปลัก๊ เพื่อหล่อล่ืนและเพื่อกนัร่ัวซึมไปในตวั ส่วนแบบ
ปลอกใหใ้ชต้วัปลอกทาํหนา้ท่ีกนัร่ัวซึม 

5.28.3 การทดสอบความดนันํ้า 
วาล์วอุด จะตอ้งทดสอบความสามารถในการรับความดันนํ้ าตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐาน 
AWWA C517  

5.29 อุปกรณ์วดัความดนั (Pressure Gauge) 
5.29.1 คุณสมบติัทัว่ไป 

(1)  อุปกรณ์วดัความดนัตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน ASME B40 
(2)  อุปกรณ์วดัความดนัตอ้งทนความดนัใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่าความดนัสูงสุดท่ีปรากฏบนสเกล

หนา้ปัทม ์    
5.29.2 ส่วนประกอบและวสัดุ 

(1)  ตวัเรือนตอ้งทาํดว้ยเหล็กกลา้ไร้สนิม มีหน้าปัทมก์ลมท่ีมีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางไม่นอ้ย
กวา่ 100 มิลลิเมตร 

(2)  หน้าปัทมข์องอุปกรณ์วดัความดนั ตอ้งมีสเกลบนหน้าปัทมอ์ยู่ในช่วง 1.5 ถึง 2.0 เท่าของ
ความดนันํ้าท่ีใชง้านปกติ มีค่าความละเอียด 1 % ของสเกลบนหนา้ปัทม ์
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(3)  อุปกรณ์วดัความดนั จะตอ้งมีท่ีกรองทาํดว้ยเหลก็กลา้ไร้สนิม 
(4)  อุปกรณ์วดัความดนัมีอุปกรณ์ท่ีสามารถปรับค่าท่ีถูกตอ้งได ้
(5)  สเกลบนหนา้ปัทมข์องอุปกรณ์วดัความดนัมีหน่วยอ่านค่าเป็นกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 

(kg/cm.2)  ปอนดต่์อตารางน้ิว (PSI)  บาร์ (Bar)  กิโลปาสกาล (kPa) หรือมิลลิเมตรของ
ปรอท (mm. Hg.) 

(6)  อุปกรณ์วดัความดนั จะตอ้งมีวาลว์เปิดปิด และตวัต่อสนบัเบอร์ (Snubber Connector) 
        ประกอบร่วมอยูด่ว้ย  

5.29.3 การทดสอบความดนันํ้า 
อุปกรณ์วดัความดนั จะตอ้งทดสอบความสามารถในการรับความดนันํ้ าตามท่ีกาํหนดไวใ้น
มาตรฐานASME B40 

5.30 วาลว์ลดความดนั (Pressure Reducing Valve) 
5.30.1 คุณสมบติัทัว่ไป 

(1)  วาลว์ลดความดนั ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM F1370 หรือ CSA B356 
(2) วาล์วลดความดนั ตอ้งมีคุณสมบติัทัว่ไปเป็นแบบนาํร่อง  (Pilot Operated) และแบบ

ไดอะแฟรม (Diaphragm Actuated) 
(3)  วาลว์ลดความดนัเป็นรูปตวั Y หรือโกลบ (Globe) สามารถถอดซ่อมล้ินและบ่าวาลว์ได ้โดย

ไม่ตอ้งถอดร้ือฝาครอบแผน่ไดอะแฟรม 
(4)วาล์วลดความดัน  ต้องทนความดันนํ้ าใช้งานได้ไ ม่น้อยกว่า  2 .5  เมกาปาสกาล  

(25 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร)  
(5)  ทางเขา้วาลว์ลดความดนัมีช่วงความดนัสูงเท่ากบั 0.5- 2.0 เมกาปาสกาล (5 - 20 กิโลกรัมต่อ

ตารางเซนติเมตร) และมีช่วงความดันตํ่าเท่ากับ 0.07 – 0.25 เมกาปาสกาล (0.7 – 2.5 
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 

(6)  วาลว์ลดความดนั ตอ้งใชก้บันํ้ าประปาท่ีมีอุณหภูมิมากกว่า 0.6 องศาเซลเซียส แต่นอ้ยกว่า 
80 องศาเซลเซียส 

5.30.2 ส่วนประกอบและวสัดุ 
(1)  วาลว์ลดความดนั จะตอ้งประกอบดว้ยโบลทบ์งัคบัสปริง  สปริงแผน่ไดอะแฟรมลิ้น  แกน

วาลว์  แหวน  บ่าล้ิน  ปลอกกรอง  และตวัเรือน 
(2)  ผวิของตวัเรือนวาลว์ลดความดนัตอ้งปราศจากรูพรุน รอยร้าว หรือรอยตาํหนิอ่ืน ๆ  
(3)  วาลว์ลดความดนัจะมีตวัวาลว์ 2 ชุด ไดแ้ก่ วาลว์นาํร่อง (Pilot Valve) และวาลว์หลกั (Main 

Valve) ตอ้งเป็นชนิดท่ีปิดไดเ้องเม่ือวาลว์เกิดขดัขอ้ง 
(4)   ตวัวาลว์นาํร่อง (Pilot Valve) จะตอ้งมีสกรูสาํหรับปรับขนาดความดนัท่ีตอ้งการได ้



 

หน้า 44 มยผ. 3101-51: มาตรฐานท่อระบบสุขาภิบาล 

(5)   ตวัวาลว์หลกั (Main Valve) จะตอ้งเป็นแบบโกลบ (Globe Pattern) หรือแบบมุม 
         (Angle Pattern) 
(6)   ตวัเรือนวาลว์ลดความดนัทาํดว้ยเหลก็หล่อเหนียวหรือบรอนซ์ 
(7)   ปลอกกรองทาํดว้ยเหลก็กลา้ไร้สนิม 
(8)   ไดอะแฟรม ตอ้งทาํดว้ยยางสงัเคราะห์ชนิด Reinforced NBR หรือเทียบเท่า ตามมาตรฐาน 
         BS 2494 หรือมาตรฐานอ่ืนท่ีเทียบเท่า 
(9)   ซีลยางตอ้งทาํดว้ยยางสงัเคราะห์ชนิด NBR หรือเทียบเท่าตามมาตรฐาน BS2494 หรือ 
  มาตรฐานอ่ืนท่ีเทียบเท่า 
(10) แกนวาลว์และล้ิน ตอ้งทาํดว้ยเหลก็กลา้ไร้สนิม 
(11) วาลว์นาํร่อง (Pilot Valve) ตอ้งทาํดว้ยทองเหลือง 
(12) สปริงตอ้งทาํดว้ยเหลก็กลา้อาบสงักะสี 
(13) การต่อวาลว์ลดความดนัเขา้กบัท่อ ตอ้งเป็นแบบหนา้จาน 

5.30.3 การทดสอบความดนันํ้า 
วาล์วลดความดัน จะต้องทดสอบความสามารถในการรับความดันนํ้ าตามท่ีกาํหนดไวใ้น
มาตรฐาน ASTM F1370 

5.31 ท่ีกรองผง (Strainer) 
5.31.1 คุณสมบติัทัว่ไป 

 (1) ท่ีกรองผงตอ้งทนความดนันํ้าใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 2.0 เมกาปาสกาล (20 กิโลกรัมต่อตาราง
เซนติเมตร) และตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 1.5 เท่าของความดนันํ้าใชง้าน 

5.31.2 ส่วนประกอบและวสัดุ 
(1)  ท่ีกรองผงเป็นแบบรูปตวั Y (Y-Pattern) มีกระบอกตะแกรงอยูภ่ายใน ทาํดว้ยบรอนซ์หรือ

เหลก็กลา้ไร้สนิมท่ีสามารถถอดออกลา้งได ้
(2)  ท่ีกรองผงตอ้งมีวาลว์ระบายนํ้าท้ิงประกอบอยูด่ว้ย 
(3)  ท่ีกรองผงขนาด 50 มิลลิเมตร หรือเลก็กวา่ ใหใ้ชแ้บบเกลียวทาํดว้ยบรอนซ์ 
(4)  ท่ีกรองผงขนาด 65 มิลลิเมตร หรือใหญ่กว่า ให้ใชแ้บบหน้าแปลนทาํดว้ยเหล็กหล่อหรือ

เหลก็หล่อเหนียว 
(5)  ขนาดของรูตะแกรงกรองผงจะตอ้งมีขนาดตามท่ีกาํหนดไวใ้นตารางท่ี 8  
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ตารางที ่8 ขนาดของรูตะแกรงกรองผงสําหรับทีก่รองผงขนาดต่างๆ 
(ขอ้ 5.31.2) 

ขนาดทีก่รองผง  
(มิลลเิมตร) 

ขนาดรูตะแกรงกรองผง  
(มิลลเิมตร) 

20 ถึง 50 0.75 
65 ถึง 150 1.50 
200 ถึง 300 3.00 
มากกวา่ 300 6.00 

 
5.31.3 การทดสอบความดนันํ้า 

ท่ีกรองผงจะตอ้งทดสอบความสามารถในการรับความดนันํ้าตามท่ีกาํหนด 
5.32 อุปกรณ์ป้องกนัการกระแทกของนํ้า (Water Hammer Arrestors)  

5.32.1 คุณสมบติัทัว่ไป 
 (1)  อุปกรณ์ป้องกนัการกระแทกของนํ้ าเป็นอุปกรณ์ท่ีติดตั้งอยู่ในระบบท่อนํ้ าประปาสาํหรับ

ลดการกระแทกของนํ้ า หรือกาํจดัการกระแทกของนํ้ าในวงจรระบายท่อนํ้ าประปา ป้องกนั
มิใหเ้คร่ือง  อุปกรณ์  วาลว์  และขอ้ต่อต่างๆ เกิดความเสียหาย 

 (2)  อุปกรณ์ป้องกนัการกระแทกของนํ้ า ตอ้งทนความดนัใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1.0 เมกาปาส
กาล (10 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร) 

5.32.2 ส่วนประกอบและวสัดุ 
(1)  ตวัเรือนของหมอ้ลม ทาํดว้ยวสัดุทองแดงชนิด K หรือ L 
(2)  ภายในตวัเรือนของหมอ้ลม เป็นแบบกระบอกสูบท่ีลอยอยู่ในหมอ้ และตอ้งมีโอริงยาง 

(Rubber O-Ring) ป้องกนัมิใหอ้ากาศท่ีอดัไวภ้ายในร่ัวออกมาไดแ้ละนํ้าตอ้งไม่สามารถผา่น
เขา้ไปภายในหมอ้ได ้

5.32.3 การติดตั้ง 
(1)  จะตอ้งติดตั้งท่ีตาํแหน่งต่าง ๆ ในระบบท่อประปาดงัน้ี 

ก. ดา้นส่งนํ้าของเคร่ืองสูบนํ้า 
ข. ส่วนท่ีใกลก้บัวาลว์ 
ค. ส่วนปลายท่อ ซ่ึงเกิดการกระแทกของนํ้า 

(2)  จะตอ้งติดตั้งหมอ้ลมท่ีต่อกบัท่อนํ้าประปา โดยใชเ้กลียว 
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5.32.4  การทดสอบความดนันํ้า 
อุปกรณ์ป้องกนัการกระแทกของนํ้ าจะตอ้งทดสอบความสามารถในการรับความดนันํ้ าตามท่ี
กาํหนดไว ้

5.33 มาตรวดันํ้า (Water Meter) 
5.33.1 คุณสมบติัทัว่ไป 

(1)  มาตรวดันํ้ าตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. 1021 สาํหรับเกลียวชนิดใบพดั และมาตรฐาน 
มอก. 1271 สาํหรับเกลียวชนิดลูกสูบ 

(2)  มาตรวดันํ้าจะออกแบบใหท้นความดนัใชง้านไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1.0 เมกาปาสกาล (10 กิโลกรัม
ต่อตารางเซนติเมตร) และตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 1.5 เท่าของความดนันํ้าใชง้าน 

5.33.2 ส่วนประกอบและวสัดุ 
(1)  อุปกรณ์มาตรวดันํ้าจะตอ้งทาํดว้ยบรอนซ์ 
(2)  เกลียวท่ีปลายอุปกรณ์มาตรวดันํ้าทั้งสองขา้งจะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน BS 21 

5.33.3 การทดสอบความดนันํ้า 
มาตรวดันํ้ าจะตอ้งทดสอบความสามารถในการรับความดนันํ้ าตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรฐาน 
มอก.1021 และ มอก.1271 

6.  เอกสารอ้างองิ 
6.1 มาตรฐานท่อประปาภายในอาคาร (มยธ. 301-2528) 
6.2 มาตรฐานการวางท่อประปาภายนอกอาคาร (มยธ. 304-2528) 
6.3 มาตรฐานการวางท่อประปาของการประปานครหลวง 
6.4 มาตรฐานการวางท่อประปาของการประปาภูมิภาค 
6.5 มาตรฐานการเดินท่อในอาคาร มาตรฐาน ว.ส.ท.1004-16 
6.6 American Water Works Standards. 
6.7 มาตรฐานท่อในอาคาร มาตรฐาน ว.ส.ท.3004-40    
6.8 วสท., “ประสบการณ์วิศวกรรมงานระบบ ระบบสุขาภิบาล” 
6.9 ดร. เกรียงศกัด์ิ อุดมสินโรจน์ (2537), “การออกแบบระบบท่ออาคารและส่ิงแวดลอ้มอาคาร เล่ม 1”, 

มิตรนราการพิมพ ์ 
6.10 ดร. เกรียงศกัด์ิ อุดมสินโรจน์ (2537), “การออกแบบระบบท่ออาคารและส่ิงแวดลอ้มอาคาร เล่ม 2”, 

มิตรนราการพิมพ ์
6.11 Texas Water Utilities Association, “Manual of Water Utility Operations”, Public Works 

Publications. 
6.12 Reno C. King, “Piping Handbook”, McGraw-Hill Book Co. 
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6.13 S.R. Qasim, E.M. Motley, G. Zhu, “Water Works Engineering”, Prentice Hall. 
6.14 E. W. Steel and T.J. MeGhee (1979), “Water Supply and Sewerage”, McGraw-Hill Book Co. 
6.15 S.K. Garg, “Water Supply Engineering”, Khanna Publication. 
6.16 Larry W. Mays, “Water Distribution Systems Handbook”, McGraw-Hill Book Co. 
6.17 บริษทั เอม็แอนดอี์ จาํกดั, “ระบบท่อ วาลว์ ป๊ัม”, บริษทั ซีเอด็ยเูคชัน่ จาํกดั (มหาชน)   
6.18 มานะศิษฏ ์พิมพส์าร (2545), “เทคโนโลยรีะบบท่อสุขภณัฑ”์, บริษทั ซีเอด็ยเูคชัน่ จาํกดั (มหาชน)   



 



คณะกรรมการกาํกบัดูแลการปฏิบตัิงานของทีป่รึกษา 
เร่ือง มาตรฐานท่อระบบสุขาภิบาล 

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 มาตรฐานท่อระบบสุขาภิบาล  

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  



 



  

มยผ. 3501-51 

มาตรฐานการตดิตัง้ทอ่ประปา 

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
กระทรวงมหาดไทย

พ.ศ.2551

กรมโยธาธิการและผังเมือง 
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ 
ถนนพระรามที่6แขวงสามเสนใน

เขตพญาไทกรุงเทพ10400

โทร.0-2299-4813โทรสาร0-2299-4797




