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สารบัญ 

           เลขหน้า 

หมวดที ่1.  ข้อก าหนดทั่วไป             ปค - 3 

หมวดที่ 2.  หน้าที่และความรับผิดชอบ                          ปค - 3 
หมวดที่ 3.  การประสานงาน        ปค - 3 
หมวดที่ 4.  งานปรับพื้นท่ีและงานท าระดับ        ปค - 3 
หมวดที่ 5.  แบบและเอกสาร         ปค – 3 
หมวดที่ 6.  วัตถุประสงค์และมาตรฐานที่ใช้อ้างอิง     ปค – 4 
หมวดที่ 7.  ระบบป้องกันอัคคีภัย       ปค – 5 
หมวดที่ 8.  เครื่องสูบน้ าดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ (ถ้ามี)    ปค – 21 
หมวดที่ 9.  ตัวอย่างอุปกรณ์มาตรฐาน       ปค – 29 
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หนมวดที่ 1 

ข้อก าหนนดทั่วไร 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้างอาคาร ข้อก าหนดประกอบแบบงานสถาปัตยกรรม หมวดที่ 1 

หนมวดที่ 2 

หนน้าที่บลกความรัแผิดชอแ 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้างอาคาร ข้อก าหนดประกอบแบบงานสถาปัตยกรรม หมวดที่ 2 

หนมวดที่ 3 

การรรกสานงาน 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้างอาคาร ข้อก าหนดประกอบแบบงานสถาปัตยกรรม หมวดที่ 3 

หนมวดที่ 4 

งานรรัแพื้นที่บลกงานท ารกดัแ 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้างอาคาร ข้อก าหนดประกอบแบบงานสถาปัตยกรรม หมวดที่ 4 

หนมวดที่ 5 

บแแบลกเอกสาร 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้างอาคาร ข้อก าหนดประกอบแบบงานสถาปัตยกรรม หมวดที่ 5 
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หนมวดที่ 6 

วัตถุรรกสงค์บลกมาตรฐานที่ใช้อ้างอิง 

6.1 วัตถุรรกสงค์  

เพ่ือให้ผู้รับจ้างท าการก่อสร้างระบบป้องกันอัคคีภัยตามหัวข้อต่อไปนี้ 
- ระบบป้องกันอัคคีภัย 
- เครื่องสูบน้ าดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ (ถ้ามี)  
งานในแต่ละหัวข้อดังกล่าวข้างต้น รวมถึงการจัดหา ติดตั้ง ทดสอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ ตลอดจน

การบริหาร การดูแลการท างานของเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆเพ่ือให้งานก่อสร้างระบบป้องกันอัคคีภัยเสร็จ
เรียบร้อยสมบูรณ์ ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์ พร้อมรับประกันเป็นเวลา 
2 ป ี
 
6.2 มาตรฐานที่ใช้อ้างอิง 

ให้ถือฉบับล่าสุดเป็นหลัก 
- มาตรฐานการเดินท่อภายในอาคารของ วสท. 
- มาตรฐานท่อในอาคารของ วสท. 
- มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยของ วสท. 
- National Fire Protection Association 
- British Standard Institute 
- American Society For Testing And Materials 
- Factory Mutual Engineering Corp. 
- National Fire Protection Association 
- Underwriters Laboratories Inc. (USA) 
- ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
- American National Plumbing Code. 
- American Society Of Plumbing Engineer 
- มาตรฐานสากลอื่นที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 
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หนมวดที่ 7 

ระบบป้องกนัอคัคีภัย 

7.1 ข้อก าหนนดทั่วไร 

- จัดหาและติดตั้งอุปกรณแ์ละทดสอบ ระบบป้องกันอัคคีภัยตามแบบและข้อก าหนดประกอบแบบจน
สามารถใช้การได้สมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ 

- มาตรฐานการติดตั้งระบบ จะต้องเป็นไปตามข้อ 6.2 
- วาล์วและอุปกรณต์้องเป็นชนิดที่ออกแบบมาส าหรับใช้กับระบบป้องกันอัคคีภัย โดยได้รับการรับรอง

จาก UL หรือ FM หรือ BS หรือ TIS หรือ ISO หรือมาตรฐานอื่นๆ 
- ตู้เก็บสายดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ถังดับเพลิง, ขวานดับเพลิง และข้อต่อสวมเร็วสามารถ

และอุปกรณ์ประกอบตู้เก็บสายดับเพลิง สามารถผลิตและประกอบ ภายในประเทศได้  
- อุปกรณ์โดยทั่วไปในระบบที่ไม่ได้ระบุเป็นอย่างอ่ืน ต้องสามารถทนแรงดันขณะใช้งาน (Working 

Pressure) ได้ไม่น้อยกว่า 175 PSI  

7.2 ท่อในรกแแร้องกันอัคคีภัย 
7.2.1 ท่อระบบดับเพลิง (Fire Pipe) ใช้เป็นท่อเหล็กด า เบอร์ 40 แบบมีตะเข็บที่ผลิตตามมาตรฐาน 

ASTM A 53 BLACK STEEL PIPE SCH.#40 (ASTM.A53 GRADE A) SEAM 
7.2.2 ท่อระบายน้ าและท่อสอบระบบ (Test & Drain) ดับเพลิงใช้เป็นท่อเหล็กอาบสังกะสี BS-M หรือ

มอก 277 (GALVANIZED STEEL PIPE CLASS M) 
7.2.3 ท่อะบบดับเพลิงที่ฝังดินให้ใช้ท่อ HDPE (High Density Polyethylene) PE80, PN 20 มีความ

แข็งแรงทนทานต่อแรงกดจากภายนอกและสารเคมี  ได้ รับการรับรองจากส านักงาน มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.  982 หรือ ผลิตตามมาตรฐานสากล เช่น ISO หรือ DIN หรือ ASTM 

7.2.4 ท่อระบายน้ าและท่อสอบระบบ (Test & Drain) ที่ฝังดินให้ใช้ท่อ HDPE (High Density 
Polyethylene) PE80, PN 10 มีความแข็งแรงทนทานต่อแรงกดจากภายนอกและสารเคมี ได้รับการรับรองจาก
ส านักงาน มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.  982 หรือ ผลิตตามมาตรฐานสากล เช่น ISO หรือ DIN หรือ 
ASTM 

7.2.5 ท่อ PRESSURE SENSING LINE PIPE ใช้ขนาด Dia 1/2" ใช้เป็นท่อ STAINLESS 304 ตา
มาตรฐาน ASTMA312 หรือ ANSI-B3619 หรือ JIS G3459 หรือ มอก.1006 แบบมีตะเข็บ ข้อต่อเป็นแบบ
เชื่อมหรือเกลียวตามความเหมาะสมของงาน 

7.3 อุรกรณ์บลกวาล์วส าหนรัแรกแแร้องกันอัคคีภัย 
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7.3.1 ตู้เก็บสายฉีดน้ าดับเพลิง (FIRE HOSE CABINET: FHC) เป็นตู้เหล็ก หรือ สแตนเลส พ่นสีแดง  
ต้องมีความหนาไม่ต่ ากว่า 1.2 ม.ม. และเม่ือพ่นสีจริงแล้วจะต้องน าไปอบสีจริงที่อุณหภูมิที่เหมาะสมเพ่ือให้สีมี
ความทนทานต่อการขีดข่วน ประตูตู้จะต้องสามารถเปิดได้ 180๐  การติดตั้งจะเป็นชนิดลอย ชนิดฝัง หรือตั้ง
พ้ืน ตามท่ีแสดงไว้ในแบบ  อุปกรณ์ประกอบตู้  มีดังนี้คือ 

- ที่ล็อกประตูชนิดกดแล้วเด้ง  พร้อมกุญแจ 
- บานพับประตูแบบซ่อนในยาวตลอดความยาวประตู 
- กระจกเป็นแบบนิรภัยชนิดหนาไม่น้อยกว่า 4 มม. 
- ตู้ดับเพลิงต้องมีขนาด กว้าง 0.8ม. x สูง 1.1ม. x ลึก 0.35ม. หรือตามขนาดที่ระะบุในแบบ

หรือขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต 
- เป็นผลิตภัณฑ์ประกอบภายในประเทศ 
ชุดอุปกรณ์ภายในตู้เก็บสายฉีดน้ าดับเพลิง 
ก. ชุดสายฉีดน้ าดับเพลิง (Fire Hose Reel) เป็นสายฉีดน้ าดับ ผลิตตามมาตรฐาน BS EN 

STANDARD สายยางขนาด 1” ยาว 100 ฟุต เสริมให้แข็งแรงด้วยโครงสร้างเส้นใยดัดท าให้ไม่หักงอ ทนความ
ดันทดสอบได้ไม่ต ่ากว่า 15 Bar 

- สายยางขนาด 1” x 100 ฟุต ผ่านการรับรองมาตรฐาน BS EN 
- หัวฉีดน้ าทองเหลือง หรือ Nylon 
- ขดม้วนสายท าจากแผ่นเหล็กข้ึนรูป พ่นสีแดง 
- แรงดันทดสอบครบชุดรวมอุปกรณ์ (Fire Hose Reel Test Pressure): 15 Bar เป็นอย่างน้อย 
- วาล์วควบคุมอัตโนมัติท าจากโลหะที่ไม่เป็นสนิม  
- สายยางส่งน้ าต้องทนแรงดันใช้งาน (Working Pressure) ได้ 15 Bar ทนแรงดันทดสอบ (Test 

Pressure) ได ้24 Bar ทนแรงดันเมื่อแตกระเบิด (Burst Pressure) ได ้42 Bar ทั้งหมดเป็นอย่างน้อย 
ข. วาล์วควบคุม (Ball Valve) 
วาล์วควบคุมแบบใช้มือเปิดเป็นชนิด Ball Valve ขนาด 1 นิ้ว ท าจาก Bronze หรือ Brass ผ่าน

การรับรองมาตรฐาน UL หรือ FM ทนแรงดันใช้งานไดไ้ม่ต่ ากว่า 300 psi. 
ค. ประตูน้ าดับเพลิง (Angle Hose Valve) 
ขนาด 65 mm. พร้อมข้อต่อหัวสวมเร็วฝาปิดและโซ่ (Angle Hose Valve with cap and 

chain) ท าด้วย Bronze หรือ Brass รับรองมาตรฐาน UL หรือ FM ทนแรงดันใช้งานไดไ้ม่ต่ ากว่า 300 psi. 
ง. เครื่องดับเพลิง (Fire Extinguisher) 
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เครื่องดับเพลิงเคมีแห้งชนิด Multi-Purpose dry chemical extinguish (ABC) ขนาด 10 
ปอนด ์พร้อมสายฉีด เกจจ์วัดความดัน ได้รับการรับรองจาก UL หรือ  FM หรือ TIS โดยสามารถดับเพลิงได้ไม่
ต่ ากว่า 6A:20B:C 

จ. สายส่งน้ าดับเพลิงส าหรับ Hose Valve ขนาด 2.5” ยาว 30 เมตร ตัวสายท าจาก 100% 
Polyester หรือ Synthetic ทนแรงดันใช้งานได้ไม่ต่ ากว่า 200 psi พร้อมข้อต่อสวมเร็ว และหัวฉีดน้ าดับเพลิง
ขนาด 2.5” เป็นแบบ Adjustable Jet Spray Nozzle หรือ Adjustable Fog Nozzle ผ่านการรับรอง
มาตรฐาน UL หรือ FM หรือ BS. 

ฉ. หัวฉีดน้ า ขนาด 2.1/2” พร้อมดา้มจับท าด้วยทองเหลือง 
ช. ขวานดับเพลิงท าจากเหล็ก หนัก 6 ปอนด ์

วาล์วและอุปกรณ์ในระบบป้องกันอัคคีภัย ต้องได้โดยได้รับการรับรองจาก UL หรือ FM หรือ BS หรือ 
TIS หรือ ISO หรือมาตรฐานอื่นๆ โดยแบ่งออกเป็น 

7.3.2 GATE   VALVE และ GLOB VALVE 
1)  GATE VALVE ที่มีขนาด 15 มิลลิเมตร (½ นิ้ว) จนถึงขนาด 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) ท าด้วย 

BRONZE หรือ  BRASS ชนิด OUTSIDE  SCREW  AND  YOKE  (O.S.& Y)  ยึดข้อต่อโดย ใช้เกลียว 
(SCREWED ENDS) ทนแรงดันใช้งาน (WORKING PRESSURE) ได้ไม่น้อยกว่า 175 PSI 

2) GATE VALVE  ที่มีขนาด  65  มิลลิเมตร  (2½ นิ้ว ) และใหญ่กว่าท าด้วย CAST IRON หรือ 
DUCTILE  IRON ชนิด OUTSIDE SCREW AND YOKE (O.S. & Y ) ยึดข้อต่อโดยใช้หน้าแปลน (FLANGED 
ENDS)  ทนแรงดันใช้งาน (WORKING PRESSURE)  ได้ไม่น้อยกว่า  175 PSI  

3) GLOBE VALVE ที่มีขนาด 15 มิลลิเมตร (½ นิ้ว) จนถึงขนาด 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) ท าด้วย 
BRONZE หรือ  BRASS ทนแรงดันใช้งาน (WORKING PRESSURE) ได้ไม่น้อยกว่า 175 PSI 

7.3.3 BUTTERFLY VALVE 
1)  ขนาด 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) จนถึงขนาด 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) ตัววาล์วท าด้วย  BRONZE 

หรือ  BRASS ยึดข้อต่อโดยใช้เกลียว (SCREWED ENDS) เป็นชนิดเปิด – ปิด ด้วยพวงมาลัย (GEAR 
OPERATED) ทนแรงดันใช้งาน (WORKING PRESSURE) ได้ไม่น้อยกว่า 175  PSI 

2)  ขนาด 65 มิลลิเมตร (2 ½นิ้ว) และใหญ่กว่าตัววาล์วท าด้วย CAST IRON หรือ DUCTILE 
IRON, DISC ท าด้วย CAST IRON หรือ DUCTILE IRON, SEAT ท าด้วย BUNA-N หรือ EPDM, STEM ท า
ด้วย STAINLESS STEEL หรือ CAST IRON หรือ DUCTILE IRON 

3)  เป็นชนิดเปิด – ปิด ด้วยพวงมาลัย (GEAR OPERATED) ทนแรงดันใช้งาน (WORKING 
PRESSURE)  ได้ไม่น้อยกว่า 175 PSI  
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7.3.4  CHECK  VAVLE  จะต้องเป็นแบบ  NON-SLAMMING  CHECK  VALVE  หรือ  SPRING  
LOADED  SILENT  CHECK  VALVE 

1) ขนาด  15  มิลลิเมตร (½ นิ้ว) จนถึงขนาด 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) เป็นชนิด SINGLE  DISC ตัว
วาล์วท าด้วย BRONZE หรือ BRASS, DISC  และ  SEAT  ท าด้วย TEFLON,  SPRING  ท าด้วย STAINLESS 
STEEL หรือ BRONZE หรือ BRASS ยึดข้อต่อโดยใช้เกลียว (SCREWED ENDS) ทนแรงดันใช้งาน (WORKING 
PRESSURE)  ได้ไม่น้อยกว่า 250 PSI 

2)  ขนาด 65 มิลลิเมตร (2 ½นิ้ว ) และใหญ่กว่า ตัววาล์วท าด้วย CAST  IRON, หรือ DUCTILE 
IRON , DISC ท าด้วย ALUMINUM หรือ BRONZE หรือ STAINLESS STEEL, SEAT ท าด้วย  BUNA-N  หรือ 
EPDM,  SPRING ท าด้วยด้วย ALUMINUM หรือ BRONZE หรือ STAINLESS STEEL,เป็นชนิด  DUO  
PLATE  DISC,  WAFER TYPE หรือ SILENT CHECK VALVE ทนแรงดันใช้งาน (WORKING PRESSURE)  ได้
ไม่น้อยกว่า 250  PSI  

7.3.5 PRESSURE  RELIEF VALVE 
1)   ส าหรับใช้กับท่อน้ า BY-PASS เพ่ือควบคุมความดันในระบบ 
2)  วาล์วเป็นแบบ GLOBE หรือ ANGLE TYPE, FULL PORT, HYDRAULIC PILOT 

OPERATED 
3) ตัววาล์วท าด้วย CAST IRON หรือ DUCTILE IRON หรือ BRONZE หรือ  BRASS 
4)  ขนาด 15 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) จนถึงขนาด 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) ยึดข้อต่อโดยใช้เกลียว   

(SCREWED ENDS) ทนแรงดันใช้งาน (WORKING PRESSURE) ได้ไม่น้อยกว่า 175 PSI 
5)   ขนาด 65 มิลลิเมตร (2 ½ นิ้ว) และใหญ่กว่ายึดข้อต่อโดยใช้หน้าแปลน (FLANGED ENDS) 

ทนแรงดันใช้งาน (WORKING PRESSURE) ได้ไม่น้อยกว่า 175 PSI 
7.3.6 FLOW METER 

1) FLOW METER มาตรอัตราการไหลเพ่ือทดสอบการท างานเครื่องสูบน้ าดับเพลิง ชนิด 
VENTURI อัตราการไหลเป็นไปตาม FLOW RATE ของ FIRE PUMP ท าจากวัสดุ CARBON STEEL หรือ 
STAINLESS STEEL, METER ท าจาก ALUMINIUM หรือ STAINLESS STEEL, HOSE ท าจาก RUBBER หรือ 
TEFLON ,วาล์วและข้อต่อท าจาก BRASS หรือ BROZE ทนแรงดันใช้งาน (WORKING PRESSURE) ได้ไม่น้อย
กว่า 175 PSI ได้รับการรับรอง UL หรือ FM  

2) หากกรณ ีFLOW METER มาพร้อมกับ FIRE PUMP ให้ถือว่า FLOW METER ตัวนั้นเป็นวัสดุ
ที่ได้มาตรฐานและสามารถใช้ FLOW METER ที่มากับ FIRE PUMP ได้ตามวัตถุประสงค ์

3) หรือเลือกใช้ FLOW METER รุ่นที่เหมาะสม ตามค าแนะน าของผู้ผลิตหรือตัวแทนจ าหน่าย 
FIRE PUMP 

 7.3.7 AUTOMATIC AIR VENT  
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1) AUTOMATIC AIR VENT  เป็นแบบ DIRECT  ACTING  FLOAT  TYPE  
2) ลูกลอยและส่วนประกอบภายในท าด้วย STAINLESS STEEL   
3) BODY AND COVER ท าด้วย CAST IRON หรือ DUCTILE IRON หรือ BRONZE หรือ  

BRASS 
4) ขนาดไม่เล็กกว่า 15 มิลลิเมตร (½ นิ้ว) ติดตั้งในต าแหน่งที่แสดงไว้ในแบบ 
5) ก่อนต่อเข้า AUTOMATIC AIR VENT จะต้องมี  SHUT  OFF  VALVE  ขนาดไม่เล็กกว่า1/2

นิ้ว ประกอบอยู่ด้วยส่วนทางด้านอากาศออกจะต้องต่อท่อไปทิ้งไว้ ณ จุดหัวรับน้ าทิ้ง (FLOOR  DRAIN)  หรือ
จุดเดรนอ่ืนๆที่ใกล้ที่สุด 

6) AUTOMATIC AIR VENT จะต้องติดตั้งที่จุดสูงสุดของท่อน้ า และในต าแหน่งที่มีอากาศสะสม
อยู่ในระบบท่อหรือตามท่ีระบุในแบบ  

7.3.8 DRAIN VALVE 
1) DRAIN VALVE เป็นแบบ BALL VALVE หรือ GATE VALVE ให้ติดตั้งในต าแหน่งที่ต่ าสุดของ

ระบบท่อน้ า ไว้ส าหรับเปิดไล่ผงและตะกอนจากระบบท่อน้ า หรือเมื่อมีความจ าเป็นอื่น   
2) DRAIN VALVE จะต้องติดตั้งในต าแหน่งที่สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย และสะดวกในการ

บ ารุงรักษา 
3) DRAIN VALVE จะต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับระบบท่อนั้น ๆ 
4) จะต้องต่อท่อจาก  DRAIN VALVE ไปทิ้งไว้ในต าแหน่งที่เหมาะสม และไม่เป็นอันตราย  เช่น 

บ่อพักน้ าท้ิง รางระบายน้ าทิ้ง  จุดรับน้ าทิ้งใกล้เคียง ฯลฯ  หรือตามค าแนะน าของวิศวกร 
5) ท่อที่ต่อจาก  DRAIN VALVE นี้จะต้องจับยึดให้แน่นหนา ไม่ให้เกิดการสะบัดของท่อเมื่อ

ปล่อยน้ าทิ้ง อย่างรวดเร็ว 
7.3.9 PRESSURE GAUGE 

1) PRESSURE GAUGE เป็นแบบ BOURDON  TYPE  ส าหรับวัดความดันของน้ าตามที่แสดงไว้
ในแบบ 

2) ตัวเรือนท าด้วย STAINLESS STEEL หน้าปัด กลม เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 100 
มิลลิเมตร (4 นิ้ว) มีสเกลบนหน้าปัดอยู่ในช่วง 1.5 ถึง 2 เท่า ของความดันที่ใช้งานปกติ  ACCURACY  +1 %  
ของสเกลบนหน้าปัด 

3) PRESSURE GAUGE ทุกชุดจะต้องมี SHUT-OFF NEEDLE VALVE และ PRESSURE 
SNUBBER 
ส าหรับการติดตั้งในต าแหน่งที่มีความสะเทือนสูงเช่นเครื่องสูบน้ า ให้มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
TYPE    - เป็นแบบ  LIQUID  FILLED (GLYCERINE ) หน้าปัดกลมขนาด  4” หรือใหญ่กว่า 
CASE   - 304   หรือ 316 STAINLESS  STEEL 
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RING   - 304  หรือ 316 STAINLESS  STEEL 
BOURDON  TUBE - BRONZE  OR BRASS 
MOVEMENT  - BRONZE  OR BRASS  
SOCKET  - BRONZE  OR BRASS 
CONNECTION  - ¼”  NPT 
SCALE  RANGE  - ต้องเลือก SCALE RANGE ให้เหมาะสมกับการใช้งานที่ต าแหน่งต่างๆ หรือ
ประมาณ  1.5  ถึง  2 เท่าของความดันใช้งานปกติ 
ACCURACY  - ไม่เกิน   + 1.5%   FULL  SCALE 
ACCESSORIES  - PRESSURE  GAUGE  ทุกชุดจะต้องมี  NEEDLE  VALVEส าหรับ SERVICE  
พร้อม  PRESSURE  SNUBBER ท าด้วย  BRASS, CONNECTION  1/4”  NPT 

7.3.10 STRAINER 
1) STRAINER  ใช้ส าหรับต่อด้านน้ าเข้าเครื่องสูบน้ า และที่อ่ืนๆ ตามที่แสดงในแบบตัวส

เทรนเนอร์ เป็นแบบ  Y- PATTERN   
2) STRAINER  ขนาด  15  มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว) จนถึงขนาด  50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) ตัววาล์วท า

ด้วย BRONZE หรือ BRASS,  SCREEN  ท าด้วย STAINLESS STEEL ขนาดไม่เกิน  40 MESH   ยึดข้อต่อโดย
ใช้เกลียว   (SCREWED  ENDS)   ทนแรงดันใช้งาน  (WORKING  PRESSURE)  ได้ไม่น้อยกว่า 175 PSI 

3) STRAINER ขนาด 65 มิลลิเมตร  (2½ นิ้ว)  และใหญ่กว่าตัววาล์วท าด้วย CAST IRON   หรือ 
DUCTILE  IRON,  SCREEN  ท าด้วย STAINLESS STEEL ยึดข้อต่อโดยใช้หน้าแปลน (FLANGED ENDS) ทน
แรงดันใช้งาน (WORKING  PRESSURE)  ได้ไม่น้อยกว่า 175  PSI 

4) สามารถถอดล้างตะแกรงได้โดยไม่ต้องถอดตัว  STRAINER ออกจากระบบท่อน้ า 
7.3.11 FLEXIBLE CONNECTOR  

1) FLEXIBLE CONNECTOR ส าหรับต่อด้านน้ าเข้า-ออก จากเครื่องสูบน้ าเป็นแบบ  
STAINLESS  STEEL  CORRUGATED  INNER  TUBE  AND  STAINLESS  STEEL  WIRE  BRAID  
OUTSIDE  THE  TUBE  WITH  FLANGED  ENDS 

2) FLEXIBLE CONNECTOR ออกแบบมาเพ่ือใช้ป้องกันเสียงดังและการสั่นสะเทือนอย่างดีเยี่ยม 
3) การติดตั้งแบบต่อด้วยหน้าแปลนต้องมีอุปกรณ์ป้องกันการเสียหายอันเนื่องมาจากการยึดตัว

ของ FLEXIBLE CONNECTOR 
4) FLEXIBLE CONNECTOR ที่ติดตั้งในที่อ่ืนๆ ส าหรับจุดที่คาดว่าอาจเกิดการเคลื่อนตัวของท่อ

ในกรณีที่อาคารเกิดทรุดตัวไม่เท่ากัน (DIFFERENTIAL SETTLEMENT) ไม่ว่าจะแสดงในแบบหรือไม่ก็ตาม 
5) FLEXIBLE CONNECTOR ต้องสามารถทนแรงดันใช้งานได้ไม่ต่ ากว่า 1.5 เท่าของ WORKING 

PRESSURE  หรือตามท่ีระบุในแบบ    
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7.3.12 FLOW SWITCH  
1) CONTACT RATING   ไม่ต่ ากว่า 2A, 0-30V.DC 
2) FLOW SWITHCH   ที่ใช้จะต้องสามารถใช้ร่วมกับระบบ FIRE ALARM ได้ 
3) มีอุปกรณ์ร่วมที่สามารถท าให้ระบบ FIRE ALARM สามารถท าการตรวจสอบสายที่มาต่อกับ  

FLOW  SWITCH ได ้
4) มีค่า MINIMUM FLOW RATE ที่ FLOW SWITCH จะท างานไม่เกิน 10 GPM. 

7.3.13 SUPERVISORY SWITCH    
1) CONTACT RATING   ไม่ต่ ากว่า 2A,  0-30V.DC 
2) มีอุปกรณ์ร่วมที่สามารถท าให้ระบบ FIRE ALARM สามารถท าการตรวจสอบสายที่มาต่อกับ 

SUPERVISORY SWITCH ได้ 
3) SUPERVISORY SWITCH ที่ใช้จะต้องสามารถใช้ร่วมกับระบบ FIRE ALARM ได ้

7.3.14 ระบบวาล์วสัญญาณ  ( WET ALARM  VALVE ) 
1)  เป็นวาล์วควบคุมการเปิดน้ าเข้าระบบท่อยืนและสายฉีดน้ าดับเพลิง 
2)  วาล์วจะเป็นชนิดติดตั้งในแนวดิ่ง หรือแนวนอนตามที่ระบุในแบบตัวเรือน (BODY) เป็น

เหล็กหล่อ (CAST IRON) หรือเหล็กเหนียว (DUCTILE IRON) และมีลิ้นวาล์ว (CLAPPER) เป็นเหล็กหล่อ 
(CAST IRON) หรือ เหล็กเหนียว (DUCTILE IRON) หรือเหล็กกล้าไร้สนิม (STAINLESS STEEL) ที่ตัวเรือน 
ALARM VALVE จะต้องมีฝาปิดเปิด (HANDHOLE COVER) ยึดติดกับตัวเรือนด้วย NUT โดยมีซีลยางกันรั่ว
รองรับอยู่เพ่ือให้ตรวจท าความสะอาดอุปกรณ์ภายใน 

3)  รายละเอียดการติดตั้ง ALARM VALVE ร่วมกับอุปกรณ์ต่าง ๆ โดยทั่วไปเพ่ือให้ระบบท างาน
ได้อย่างสมบูรณ์เช่นระบุในแบบ วาล์วจะต้องทนแรงดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 175 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว  

ระฆังน้ า  (WATER MOTOR GONG) 
1)  จะต้องติดตั้งตามต าแหน่งที่ปรากฏในแบบ 
2) ระฆังน้ าจะต้องท างานทันทีเมื่อวาล์วเปิด  และน้ าไหลเข้าสู่ระบบท่อน้ าดับเพลิง 
3)  ท่อระบายน้ าทิ้ง  เมื่อผ่านเข้าระฆังน้ าแล้วจะต้องต่อท่อระบายน้ าทิ้งออกไปยังท่อระบายน้ า

รวมของระบบ 
7.3.15 ระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิง  ( SPRINKLER  SYSTEM ) 

1) ติดตั้งระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิงอัตโนมัติตามแบบรายละเอียด และข้อก าหนดจนสามารถ
ใช้งานได้สมบูรณ์ตามท่ีต้องการ 

2) มาตรฐานการติดตั้งระบบจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของ NFPA STANDARD FOR THE 
INSTALLATION OF SPRINKLER SYSTEM  ฉบับล่าสุด 
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3) การติดตั้งท่อน้ าและอุปกรณ์ต่างๆ มีรายละเอียดเช่นเดียวกับการติดตั้งระบบท่อยืน และ สาย
ฉีดน้ าดับเพลิง 

4) อุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิง ต้องเป็นของใหม่จากโรงงานผู้ผลิต
เดียวกันทั้งหมด  และได้รับการรับรองจาก  UL หรือ FM   

UPRIGHT SPRINKLER   
ใช้ส าหรับติดตั้งในบริเวณห้องเครื่อง,  บริเวณที่ไม่มีฝ้า และที่ อ่ืนๆ ตามที่ระบุในแบบ มี

รายละเอียดดังนี้ 
- FRANGIBLE  BULB  TYPE   
- ½” DIA.  NOMINAL  ORIFICE  
- ท าด้วยทองเหลืองชุบโครเมี่ยมท้ังชุด 
-    อุณหภูมิใช้งาน  68๐ C ( 155 ๐F )  
PENDENT  SPRINKLER   
ใช้ส าหรับติดตั้งในส่วนงานส านักงาน,  บริเวณพ้ืนที่มีฝ้า อ่ืน ๆ ตามที่ระบุในแบบ มีรายละเอียดดังนี้ 
- FRANGIBLE  BULB  TYPE   
- ½” DIA.  NOMINAL  ORIFICE   
- ท าด้วยทองเหลืองชุบโครเมี่ยมท้ังชุด 
- อุณหภูมิใช้งาน  68๐ C ( 155 ๐F ) 
- CEILING  PLATE  FINISHED 

7.3.16 หัวรับน้ าดับเพลิง (FDC SIAMESE CONNECTION ) 
เป็นหัวรับน้ า 2 ทาง มีลิ้นกันน้ ากลับ พร้อมกันอยู่ในตัวและมีฝาครอบทองเหลืองพร้อมโซ่คล้อง

ครบชุดและข้อต่อสวมเร็ว โดยต้องสามารถต่อได้กับหัวของสายดับเพลิงท้องถิ่นที่ติดตั้งใช้งาน ณ สถานที่
ก่อสร้าง หัวรับน้ าจะต้องท าจากวัสดุอลูมิเนียมผสมทองเหลืองหรือวัสดุอ่ืน ๆ ที่มีความคงทน แข็งแรง สามารถ
ทนแรงดันขณะใช้งาน  (WORKING PRESSURE) ได้ไม่ต่ ากว่า 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว นอกจากนี้จะต้องมี
ป้ายติดตั้งเขียนไว้ว่า “หัวรับน้ าดับเพลิง” ตัวป้ายท าจากแผ่นเหล็กพ่นสี จะต้องติดตั้งวาล์วกันกลับ  (CHECK 
VALVE) ในเส้นท่อก่อนติดตั้งหัวรับน้ าดับเพลิงทุกชุด   

7.3.17 เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher) 
เครื่องดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ Co2 Portable Fire Extinguisher 
เป็นเครื่องมือดับเพลิงขนาด 10 ปอนด์ ใช้ส าหรับดับเพลิงในห้องไฟฟ้าและบริเวณต่างๆ ที่

ก าหนดผ่านการรับรองมาตรฐาน UL หรือ FM หรือ TIS อุปกรณ์ประกอบได้แก่ชุดสายฉีด และให้ยึดติดผนัง
อาคาร โดยสามารถดับเพลิงได้ไม่ต่ ากว่า 10B:C 
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เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมี A-B-C (Dry Chemical Portable Fire Extinguisher) 
เป็นเครื่องมือดับเพลิงชนิดผงเคมีส าหรับดับเพลิงได้ 3 ประเภท A-B-C (Multipurpose Dry 

Chemical Portable Fire Extinguisher) ขนาด 10 ปอนด์ พร้อมอุปกรณ์ชุดสายฉีด เกจ์วัดความดัน และให้
ยึดติดผนังอาคาร ผ่านการรับรองมาตรฐาน UL หรือ FM หรือ TIS โดยสามารถดับเพลิงได้ไม่ต่ ากว่า 
6A:20B:C 

7.3.18 ชุด SIGHT GLASS และ UNION ORIFICE  
ขนาดไม่น้อยกว่า  1 นิ้ว ท าด้วยเหล็ก หรือ BRONZE หรือ BRASS ทนแรงดันใช้งาน  

(WORKING  PRESSURE)  ได้ไม่น้อยกว่า 175 PSI 
7.4 การติดตั้งท่อน ้าดัแเพลิง   

1 ข้อก าหนนดทั่วไร  
1.1 การต่อระบบ  
- การต่อระบบท่อยืนเข้ากับถังเก็บน ้าสูงของอาคาร (ติดตั้งบนชั้นสูงสุดหรือหลังคา) จะต้อง ต่อที่สูงสุด

ของระบบท่อยืน ขนาดของท่อที่จะต่อจะต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า ขนาดของท่อยืน    - การติดตั้งระบบท่อยืน
จะต้องกันไม่ให้เกิดปัญหาลมอัดค้างในท่อ (Air Lock)  

1.2 ท่อน ้า  
- ท่อน ้าที่น ามาใช้ในระบบท่อยืน ถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน จะต้องมีคุณสมบัติตาม มาตรฐานผลิตภัณฑ์

ที่ก าหนด ตามข้อ 1.3 หรือตามที่ระบุในแบบหรือในข้อก าหนดประกอบแบบฯ โดยก าหนดให้คุณสมบัติทางเคมี, 
คุณสมบัติทางกายภาพ, ขนาดและน ้าหนักของท่อน ้า จะต้องมีมาตรฐานอย่างน้อย ที่สุดเทียบเท่ากับมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อันใดอันหนึ่งที่ก าหนดในตารางดังกล่าว  

- ท่อน ้าที่น ามาใช้ในระบบท่อยืนจะต้องสามารถทนความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 12 กก. ต่อ  ตร.ซม.  
- ในกรณีท่อเหล็กกล้าตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมีคุณสมบัติเทียบเท่าอันใด อันหนึ่ง ในตาราง 

1.2 ก็อนุโลมให้ใช้ได้ - การต่อระบบท่อยืนเข้ากับตัวถังเก็บน ้าสูงของอาคาร หรือ Roof Tank จะต้องต่อที่ 
จุดสูงสุดของระบบท่อยืน ขนาดของท่อที่จะต่อจะต้องมีขนาดไม่น้อยกว่าขนาดของท่อ ยืน  

- การติดตั้งระบบท่อยืนจะต้องกันไม่ให้เกิดปัญหาลมอัดค้างในท่อ (Air Lock) 
1.3 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ของวัสดุท่อน ้า 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ของวัสดุท่อน ้า    คุณลักษณกที่ต้องการตาม  
ท่อเหล็กกล้าอบเหนียว      AWWA C151  
ท่อเหล็กกล้าชนิดมีตะเข็บทั้งท่อเหล็กด าและชุบสังกะสี ASTM A 135 
ท่อเหล็กกล้าแบบชนิดมีและไม่มีตะเข็บ   ASTM A 53  ASTM A 795 
ท่อเหล็กกล้า       ANSI B 36.10  
ท่อทองแดง       ASTM B 75, ASTM B88, ASTM B251  
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1.4 ข้อต่อ (Fitting)  
- ข้อต่อท่อน ้าที่น ามาใช้ในระบบท่อยืน ถ้ามิได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน จะต้องมีคุณสมบัติ ตามที่ก าหนดใน

ข้อ 1.4.1 โดยก าหนดให้คุณสมบัติ ทางเคมี, คุณสมบัติทางกาย ภาพ, ขนาดและน ้าหนักของวัสดุจะต้องมี 
มาตรฐานอย่างน้อยที่สุดเทียบเท่ากับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อันใดอันหนึ่งที่ก าหนดในข้อ 1.4.1 

- ข้อต่อท่อน ้าที่น ามาใช้ในระบบท่อยืนจะต้องสามารถทนความดันใช้งานไม่น้อยกว่า 12 กก.  ต่อ ตร.ซม. 
(ความดันน ้า) หรือไม่น้อยกว่า 8.8 กก. ต่อ ตร.ซม. (ความดันไอ น ้าอ่ิมตัว)  

- ข้อต่อท่อน ้าที่ใช้ในระบบท่อยืน จะต้องเป็นแบบทนความดันสูง (Extra Heavy Pattern) ในกรณีที่
ความดันในระบบเกินกว่า 12 กก. ต่อ ตร.ซ.ม 

1.4.1 ข้อต่อท่อน้ า 
ข้อต่อท่อน ้า       คุณลักษณกที่ต้องการตาม  
เหล็กหล่อ ข้อต่อชนิดเกลียว     ANSI B 16.4  
ข้อต่อชนิดหน้าแปลน      ANSI B 16.1  
เหล็กหล่อเหนียว Malleable      ANSI B 16.3  
เหล็กหล่อ DUCTILE     AWWA C110 

 เหล็กเหนียว Wrought Steel    ANSI B 16.9 
        ANSI B 16.25 
        ASTM A 234 
 หน้าแปลนเหล็กเหนียว     ANSI B 16.5 
 ข้อต่อเหล็กเหนียวขึ้นรูป     ANSI B 16.11 
 ทองแดง       ANSI B 16.22 
        ANSI B 16.18 
 

ข้อยกเว้น  
(1) ข้อต่อท่อน ้าเหล็กหล่อขนาด 50 มม. และเล็กกว่ายินยอมให้ใช้ได้ในกรณีที่ความดันไม่เกิน 300 PSI  
(2) ข้อต่อท่อน ้าเหล็กเหนียวขนาดมาตรฐานขนาด 150 มม. และเล็กกว่า ยินยอมให้ใช้ได้ในกรณีที่ ความ

ดันไม่เกิน 300 PSI  
(3) การต่อข้อต่อกับท่อน ้า จะต้องใช้วิธีต่อด้วยเกลียวหรือหน้าแปลน การต่อแบบเชื่อมยินยอมให้ ใช้ได้ก็

ต่อเมื่อได้รับการรับรองแล้วและข้อต่อจะต้องเป็นชนิดข้อต่อเชื่อม มาตรฐานของข้อ ต่อเชื่อมจะต้องตรงตาม ข้อ 
1.4.1 

(4) ข้อต่ออ่อน (Expansion Joint or Flexible Coupling) จะต้องถูกติดตั้งเฉพาะที่จ าเป็นเพื่อ 
รักษาการขยายตัวในกรณีท่ีจ าเป็นหรือป้องกันการทรุดตัวของท่อ ในกรณีท่ีอาคารอาจจะทรุด ตัวไม่เท่ากัน 
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1.5 การแขวนท่อ  
- อุปกรณ์แขวนท่อและรองรับท่อ จะต้องเป็นชนิดที่ได้รับการรองรับแล้ว ซึ่งต้องสามารถ รับน ้าหนักของ

ท่อในต าแหน่งที่เหมาะสมได้อย่างปลอดภัย  
- อุปกรณ์แขวนท่อและรองรับท่อ จะต้องมีจ านวนเพียงพอเพ่ือป้องกันการสั่นสะเทือน ของท่อ น ้า  
1.6 ติดตั้งท่อน ้าดับเพลิงและอุปกรณ์เข้ากับอุปกรณ์สายส่งน ้าดับเพลิง ตามรายละเอียดของ ผู้ผลิต และ 

NFPA ก าหนดไว้  
1.7 แบบแปลนระบบป้องกันอัคคีภัยเป็นเพียง  Diagram  แสดงให้เห็นแนวทางการเดินท่อน ้า ดับเพลิง

ส่วนการเดินท่อและจัดท่อจริง หรือเพ่ือความสะดวกง่ายต่อการเข้าถึงทุกส่วนของท่อ   เนื่องจากข้อก าหนดจาก
ขนาดของแบบแปลน ช่วงท่อหักเลี้ยวหลบข้อต่อวาล์ว  อาจจะไม่ได้ แสดงไว้ในแบบแปลน  นอกจากนั้นผู้รับจ้าง
ต้องตรวจสอบแบบแปลน สถาปนิก  โครงสร้าง  ปรับอากาศ   สุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย  ไฟฟ้า และอ่ืนๆ 
เพ่ือตรวจสอบผนัง ฝ้าเพดาน คาน ที่ตั้งของช่องท่อ (Pipe Shafts)  และข้อขัดแย้งจากงานอ่ืนๆ เพ่ือการหักท่อ
หลบติดตั้ง วาล์ว ข้อต่อต่างๆ เท่าที่จ าเป็นกับสภาพนั้นๆ   

1.8 การติดตั้งท่อน ้าดับเพลิง จะต้องเป็นไปโดยถูกต้อง  โดยการวัดขนาดความยาวที่แท้จริง ณ สถานที่
ติดตั้ง การติดตั้งที่ไม่ก่อให้เกิดแรงกดดันกับระบบท่อ  ต้องอยู่ห่างจากประตูหน้าต่าง และช่องเปิดอ่ืนๆ   

1.9 การติดตั้งท่อน ้าดับเพลิงจะต้องปล่อยให้มีการยืด   และหดตัวโดยไม่เกิดความเสียหายต่อข้อ ต่อ
ต่างๆ   

1.10 ท่อน ้าดับเพลิงในแนวดิ่ง   จะต้องยึดให้ขนานกับแนวผนัง หรือเสา  และต้องเป็นแนวตรง  ผง 
ตะไบฝุ่นต่างๆ จะต้องกวาดออกจากภายในท่อ  ผิวนอกท่อเหล็กกล้าด าต้องทาสีกันสนิม อย่างน้อย  2  ชั้น  

1.11 ปลายเปิดของท่อ  หรืออุปกรณ์จะต้องปิด เพ่ือป้องกันฝุ่นผงเศษผง เข้าไปอยู่ภายในท่อ  เพ่ือ 
สะดวกในการซ่อมบ ารุง ซ่อมแซม เปลี่ยนแปลงในระบบท่อต้องมียูเนี่ยนหรือหน้าแปลน  เท่าที่ปรากฏในแบบ
ระหว่างข้อต่อเข้าอุปกรณ์หรือเทียบเท่าที่จ าเป็นอ่ืนๆ   

1.12 แนวท่อจะต้องจัดให้สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย  เพ่ือประโยชน์ในการบ ารุงรักษา  ซ่อมแซม เปลี่ยน
อุปกรณ์  

1.13 ใช้ข้อต่อที่ได้ขนาดมาตรฐาน  ในการต่อท่อที่เปลี่ยนแปลงแนวทางเดิน เปลี่ยนขนาดหรือมีข้อแยก   
1.14 ติดตั้งวาล์ว ให้ก้านวาล์วอยู่ในแนวดิ่งให้มากที่สุด   
1.15 หลังจากต่อท่อด้วยแบบขันเกลียว  หรือเชื่อมร่องเกลียวส่วนที่เหลือโผล่ออกมา และรอย เชื่อมต่อ

ทุกแห่งจะต้องใช้แปรงลวดขัดแล้วทาสีกันสนิม Zinc Chromate  
2 การต่อท่อ (Pipe Joints)   
2.1 การต่อท่อแบบเชื่อม (Welding Joints)   
-  ส าหรับท่อเหล็กด า  ให้ใช้การเชื่อมรอยต่อทุกแห่ง   ยกเว้นส่วนที่เป็นยูเนี่ยน หรือหน้า แปลน   ซึ่ง

เตรียมไว้ส าหรับการถอดออกได้    
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-  ท่อขนาดใหญ่ที่จะน ามาเชื่อม  ต้องลบปลายให้เป็นมุมประมาณ  35-40 องศา  โดย การกลึงก่อนการ
ลบปลาย  อาจใช้หัวเชื่อมดัด แต่ต้องใช้ค้อนเคาะออกไซด์และสะเก็ต โลหะออกพร้อมทั้งตะไบให้เรียบร้อยก่อน
การเชื่อม   

-  การเชื่อมข้อต่อท่อจะต้องเชื่อมแบบ  (Butt-Welding)  โดยมีมาตรฐาน  และน ้าหนัก ท่อตาม
มาตรฐาน   

-  การเชื่อมท่อ ต้องเป็นไปอย่างสม ่าเสมอทั่วทั้งท่อ ให้โลหะที่น ามาเชื่อมละลายเข้าหา กันได้อย่างทั่วถึง 
-  ก่อนการเชื่อมต้องท าความสะอาดส่วนปลายที่จะน ามาเชื่อมตั้งปลายท่อที่จะน ามา เชื่อมให้เป็นแนว

ตรงเว้นช่องว่างระหว่างท่อที่น ามาเชื่อมเพ่ือป้องกันการปิดระหว่าง การเชื่อม   
-  ห้ามใช้ข้องอที่เชื่อมขึ้นมาเองในงาน   
2.2 การต่อแบบหน้าแปลน (Flanges)   
-  วาล์วทีใ่ช้กับท่อขนาด  2 1/2  นิ้วขึ้นไป   ให้ใช้การต่อท่อเข้ากับท่อด้วยหน้าแปลน   
-  การยึดจับหน้าแปลนของท่อสองท่อ    ต้องขนานกันและอยู่ในแนวเดียวกัน  หน้า แปลนทั้งสองต้อง

ยึดจับแน่นด้วย Bolt ยึด 
 -  หน้าแปลน  และยูเนี่ยน  จะต้องมีหน้าราบเรียบ ไม่คดเอียง มีปะเก็นยาง สังเคราะห์หรือปะเก็นแอส

เบสทอส (ใช้กับท่อนอกอาคาร) สวมสอดอยู่ 
3 ที่บขวนท่อ บลกรองรัแท่อ 
3.1 เครื่องยึดเหนี่ยว และวัสดุ-อุปกรณ์แขวนท่อ 
- เครื่องมือที่ใช้ในการแขวน รองรับ และรัด หรือยึดท่อจะต้องมีขนาดเหมาะสมและยึด ติดกับ

โครงสร้างอาคารอย่างม่ันคงแข็งแรงเพียงพอ ในการรับน้ าหนักท่อ 
- ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่ง Shop Drawing แสดงต าแหน่งและแนวการแขวนท่อรวมทั้งตัวอย่างเครื่องยึด

เหนี่ยว และอุปกรณ์แขวนท่อ ให้ผู้ควบคุมงานอนุมัติก่อนท าการติดตั้ง 
- ท่อที่วางในแนวราบ หรือในแนวระดับ จะต้องมีที่ยึด หรือรัดท่อหรือแขวน หรือรองรับกับแผ่นพ้ืน 

หรือด้านบน ที่ติดกับก าแพงหรือคานด้านบน ท่อที่ติดกับก าแพงหรือพ้ืนให้ใช้เข็มขัดโลหะรัดท่อเข้ากับก าแพง 
หรือพ้ืน 

- ขนาดเหล็กแขวนที่รองรับ 
ขนาดท่อ                   ขนาดของเหนล็กบขวนไม่น้อยกว่า 
1-1/2" ลงมา   3/8" 
2"-3"    3/8" 
4" และใหญ่กว่า   1/2" 
- ระยะแขวนท่อในแนวราบ ส าหรับท่อเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-1/2 นิ้ว ลงมาให้ 
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แขวนทุกๆ ระยะ 1.75 เมตร ส่วนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-1/2 นิ้วขึ้น ไปทุกๆระยะ 2.50 เมตร 
- การทาสี เครื่องยดึเหนี่ยวและอุปกรณ์แขวนท่อทุกชิ้น ต้องทาสีกันสนิม 2 ชั้นและทาสี เทาทับ 1 ชั้น 

โดยก่อนทาสีต้องขัดสนิมออกให้หมดเสียก่อน 
- ท่อที่ติดตั้ง ในแนวดิ่ง หรือแนวตั้งจะต้องยึดหรือรัดท่อให้มั่นคงแข็งแรงทุกๆชั้น ของอาคาร หรือไม่

น้อยกว่าช่วงของความยาวท่อแต่ละท่อน นอกจากนี้ ตรงโคนท่อต้องจัดให้มีการรองรับเป็นพิเศษ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในกรณีที ่ท่อเปลี่ยนแนว จากดิ่งมาเป็นราบ 

- ระยะห่างมากที่สุด ของเครื่องยึดเหนี่ยว และอุปกรณ์แขวนท่อ 
ขนาดท่อ (นิ้ว )   เหนล็ก (มม.)   รกยกหน่าง (เมตร) 
1/2    9    2.0 
3/4    9   2.4 
1    9    2.4 
1 1/4    9    2.4 
1 1/2    9    3.0 
2    9    3.0 
2 1/2    12    3.0 
3    12    3.0 
4    15    4.0 
5    15    4.8 
ขนาดท่อ (นิ้ว )   เหนล็ก (มม.)   รกยกหน่าง (เมตร) 
6    22    4.8 
8    22    4.8 
10    22    6.0 
12    22    6.0 
3.2 ที่แขวนท่อ และรองรับท่อ จะต้องเป็นชนิดที่ปรากฏในแบบ และต้องใช้ที่ทุกๆ ระยะ 10 ฟุต ของ

ท่อหรือในช่วงที่ท่อหัก เปลี่ยนทิศทางต้องมีท่ีแขวน และรองรับไม่เกิน 24 นิ้ว จากช่วงหักเลี้ยว 
3.3 แขวนท่อ และหนุนท่อ ต้องสามารถปรับระยะสูงต่ าในแนวดิ่งได้ไม่ต่ ากว่า 2 นิ้ว 
3.4 การรองรับท่อเมนในแนวดิ่ง ตรงข้องอ ต้องเป็นไปดังแสดงไว้ในแบบแปลน 
3.5 ห้ามใช้ที่รองรับท่อชนิดอื่นๆ เช่น ลวด, เชือก, ไม,้ โซ่ และอ่ืนๆซึ่งไม่ได้ระบุมาใช้รองรับท่อ 
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3.6 ผู้ติดตั้ง ต้องรับผิดชอบในการจัดหา วาง Concrete Insert และ Anchor Rod และท างาน
เกี่ยวกับโครงสร้างอ่ืนๆ ที่จ าเป็นส าหรับการติดตั้ง ที่รับท่อต่างๆ 

3.7 ท่อน้ าดับเพลิงที่เดินขนานกัน หรือใกล้เคียงกับท่อชนิดอ่ืนๆ ผู้ติดตั้ง จะต้องแสดงถึงต าแหน่ง
ระดับของท่อต่างๆ ก่อนการติดตั้งท่อ และท่ีรองรับจริง 

3.8 ที่แขวนท่อ และรองรับท่อจะมีขนาด และรายละเอียดดังที่ระบุไว้ในแบบแปลน แต่ผู้ท าการติดตั้ง
จะต้องรับผิดชอบในการเพ่ิมขนาดเหล็กแขวนท่อและความหนาของเหล็กเพ่ือให้เหมาะกับน้ าหนักของท่อใน
ส่วนที่จ าเป็น 

3.9 ต้องทาสีกันสนิม Red Lead Primer จ านวน 2 ชั้น และทาสีแดงทับหน้าที่ใช้กับงานท่อดับเพลิง
ทับอีก 2 ชั้น พร้อมสีตัวอักษร F สีขาว โดยต้องน ามาขออนุมัติสีก่อนทา 

3.10 ที่รองรับท่อที่ใช้นอกอาคารต้องท าด้วยเหล็กชุบสังกะสี (Hot Dip Galvanized) หรือใช้ที่รองรับ
ท่อชนิดส าเร็จรูป 

4 ท่อสวมลอด (Pipe Sleeve) 
4.1 ท่อเหล็กใช้ท าปลอก การสกัด การตกแต่ง 
- ในกรณีที่ระบุ หรือมีความจ าเป็นต้องเดินท่อผ่านคาน เสา หรือพ้ืน คอนกรีตเสริมเหล็ก จะต้องเดิน

ท่อเหล่านี้ให้เรียบร้อยก่อนเทคอนกรีต หรือใส่ปลอกท่อเหล็กฝังไว้ก่อน 
- ผู้รับจ้าง สามารถสกัด หรือตกแต่งส่วนต่างๆเพ่ือท าให้เหมาะสมต่อการติดตั้ง วางท่อ แต่การสกัด

หรือตกแต่งส่วนต่างๆ ที่เป็นโครงสร้างตัวอาคารจะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัต ิ
4.2 ท่อสวมลอด ต้องฝังไว้ในบริเวณท่ีท่อน้ าเดินผ่านผนังคาน หรือเพดานคอนกรีต 
4.3 ท่อสวมลอด จะต้องกว้างกว่าขนาดของท่อที่ลอดอย่างน้อย 1 นิ้ว และต้องยาวตลอดช่วงที่ผ่าน

ทะลุโครงสร้างนั้นท่อสวมลอดก่อนฝังต้องทาสีกันสนิมอย่างน้อย 2 ชั้น 
4.4 ในกรณีที่ท่อทะลุผ่านพืน้ ท่อสวมลอดจะต้องทะลุสูงขึ้น ไปบนพืน้ เพ่ือกันน้ า ไหลเข้าไปในช่องท่อ 

และต้องอุดด้วยวัสดุกันน้ ารอบท่อสวมลอดนี้ 
4.5 รอบช่องว่างระหว่างท่อน้ ากับท่อสวมลอดต้องอุดด้วยวัสดุซึ่งสามารถกันไฟได้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง 
5 การเดินท่อ  
ให้เดินท่อใต้พ้ืน หรือในกล่องซ่อนท่อ ห้ามฝังผนัง พ้ืน และคาน ยกเว้นจะระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนในแบบ

แปลน ท่อที่เดินใต้พ้ืน ให้ใช้เครื่องยึดเหนี่ยวและเครื่องแขวนท่อ การเดินท่อจะต้องจัดเรียงท่อ ให้เรียบร้อย
เป็นแนวตรงได้ฉากและมั่นคงแข็งแรง ท่อที่สามารถเห็นได้เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ ทั้งนี้รวมไปถึงท่อ
ที่เดินอยู่เหนือฝ้า และกล่องซ่อนท่อ ให้ทาสีตามข้อ 3.9  
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6 การติดตั้งท่อที่ฝังใต้ดิน 
กรณีท่อฝังดินบริเวณทางเดินเท้า หรือไม่ได้ฝังใต้บริเวณทางเดินรถ ให้มีระยะคลุมท่อไม่น้อยกว่า 0.8 

ม. และกรณีท่อฝังใต้บริเวณทางเดินรถ ให้มีระยะคลุมท่อไม่น้อยกว่า 0.90 ม. และติดตั้งท่อภายในปลอก คสล. 
ชั้น 2 

7.5 การอุดช่องเดินท่อ ช่องเจาก ด้วยวัสดุร้องกันไฟบลกควันลาม (Fire Barrier System) 

ความต้องการทั่วไป 
1 ทั่วไป  
การป้องกันไฟและควันลามต้องเป็นตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ เช่น มาตรฐานป้องกันอัคคีภัย 

วสท , มาตรฐานกรมโยธาธิการ หรือมาตรฐานอ่ืนๆ 
2 ขอบเขต  
ผู้รับจ้างต้องจัดหา และติดตั้ง วัสดุ หรืออุปกรณ์ป้องกันการลุกลามของไฟ  และควัน ตามช่องเปิดของ

ท่อต่าง ๆ ซึ่งผ่านแนวผนังกันไฟ,พ้ืนทนไฟ,เพดานทนไฟ(ถ้ามี) (ดูรายละเอียด ผนังกันไฟ,พ้ืนทนไฟ,เพดานทน
ไฟ จากแบบโครงสร้าง,สถาปัตยกรรม) ทุกชั้น วัสดุอุปกรณ์และอุปกรณ์ต้องได้มาตรฐาน เช่น UL หรือ FM 
หรือมาตรฐานอื่นๆ 

3 ความต้องการทางด้านเทคนิค 
  -วัสดุหรืออุปกรณ์ ซึ่งใช้ป้องกันไฟและควันลาม ต้องเป็นอุปกรณ์หรือวัสดุที่รับรอง UL หรือ 

FM หรือมาตรฐานอื่นๆ 
  -วัสดุหรืออุปกรณ์ดังกล่าว ต้องป้องกันไฟได้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง 
  -วัสดุหรืออุปกรณ์ดังกล่าว ต้องไม่เป็นพิษขณะติดตั้งหรือเกิดเพลิงไหม้ สามารถถอดออกได้

ง่ายในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข 
  -ทนต่อการสั่นสะเทือนได้ดีและติดตั้งง่าย 
  -วัสดุหรืออุปกรณ์ป้องกันไฟและควันลามต้องมีความคงทนแข็งแรง 
4 การติดตั้ง 
  -ช่องเปิดทุกช่องไม่ว่าจะอยู่ที่ใดของแนวผนังกันไฟ ,พ้ืนทนไฟ,เพดานทนไฟ(ถ้ามี)ต้องติดตั้ง

อุปกรณ์ หรือวัสดุป้องกันไฟ และควันลาม 
  -การติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต อุปกรณ์และวัสดุดังกล่าว 
  -ช่องเปิดทุกช่องส าหรับท่อต่าง ๆ ที่เตรียมไว้ส าหรับอนาคตต้องหุ้มปิดไว้ด้วยวัสดุป้องกันไฟ 

และควันลามด้วย (ถ้ามี) 
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7.6 การทดสอแรกแแ 

1 ทั่วไป 
การทดสอบระบบหมายถึง การทดสอบด้วยความดันน้ าระหว่างการติดตั้งและภายหลังการติดตั้ง

ระบบท่อ รวมถึงการทดสอบเป็นส่วนๆ ในระยะเวลาที่ก าหนด รวมถึงการล้างท่อน้ าภายหลังการติดตั้งด้วย
เครื่องสูบน้ าธรรมดา 

2 การทดสอบระบบท่อน้ า 
2.1 ระบบท่อยืนที่ติดตั้งเสร็จแล้ว จะต้องได้รับการทดสอบด้วยแรงดันน้ า โดยอัดน้ า เข้าไปในระบบ

ท่อทัง้หมดด้วยความดันไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เป็นเวลา 2 ชั่วโมง และระบบท่อหมดจะต้องไม่มี
การรั่วของน้ าปรากฏให้เห็น 

2.2 ท่อส่วนที่อยู่ระหว่างหัวรับน้ า(Fire Department Connection) และเช็ควาล์ว (Check Valve) 
จะต้องได้รับการทดสอบด้วยแรงดันน้ า ตามข้อ 2.1 

2.3 ท่อส่วนที่อยู่ระหว่างหัวรับน้ า พนักงานดับเพลิง และเช็ควาล์วหลังจากการติดต้ัง จะต้องได้รับการ
ล้างท่อด้วยปริมาณน้ าที่ก าหนดในข้อ 3.5 ก่อนติดตั้งหัวรับน้ าเข้ากับระบบท่อ 

3 การล้างท่อน ้า 
3.1 ท่อน้ าทั้งหมดภายหลังการติดตั้ง จะต้องล้างท่อด้วยอัตราการไหลของน้ าที่ก าหนด 
3.2 ท่อน าที่ต่อจากระบบท่อน้ าดับเพลิงนอกอาคารไปยังระบบท่อยืน หรือระบบหัวกระจายน้ า

ดับเพลิงภายในอาคาร จะต้องได้รับการล้างท่อก่อนการต่อระบบเช่นเดียวกัน 
3.3 การล้างท่อจะต้องท าจนแน่ใจว่าภายในท่อน้ าปราศจากสิ่งสกปรกใดๆแล้ว 
3.4 อัตราการไหลของน้ าน้อยที่สุดในการล้างท่อ จะต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุในข้อ 3.5 หรือความเร็วของ

น้ าจะต้องไม่น้อยกว่า 10 ฟุตต่อวินาที 
3.5 อัตราการไหลของน้ าในการล้างท่อ ต่อเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 
ขนาดท่อ (นิ้ว )   อัตราการไหนลของน้ า (ลิตรต่อนาท)ี 
4    390 
6    880 
8    1,560 
10   2,440 
12   3,520 
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หนมวดที่ 8 

เคร่ืองสูบน ำ้ดับเพลงิและอุปกรณ์ประกอบ (ถ้ำมี) 

ข้อก าหนดของ เครื่องสูบน้ าดับเพลิงขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์  
(VERTICAL TIRBINE DIESEL ENGINE DRIVE FIRE PUMP) 

1.รายละเอียดโดยทั่วไป (General) 
ก.เป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศและจ าหน่ายโดยตัวแทนจ าหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ

จากโรงงานผู้ผลิต  และรับประกันสินค้าอย่างน้อย 2 ปี 
ข. จะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน NFPA 20-STANDARD FOR THE INSTALLATION OF FIRE PUMPS

เครื่องสูบน้ าต้องเป็นชนิด VERTICAL TURBINE FIRE PUMP ซึ่งจ าเพาะใช้ส าหรับงานดับเพลิงเท่านั้น 
ค. เครื่องสูบน้ าดับเพลิงชนิด  Vertical Turbine Pump สามารถใช้ได้ในกรณีที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ าอยู่สูง

กว่าระดับน้ าถังดับเพลิงเท่านั้น 
ง. เครื่องสูบน้ าดับเพลิง  เครื่องยนต์ดีเซล และ ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ าดับเพลิง จะต้องเป็นไปตาม

มาตรฐานของ NFPA 20 และจะต้องได้รับเครื่องหมายรับรองของ UL LISTED และ FM  APPROVED 
จ. แผงควบคุมชุดเครื่องสูบน้ ารักษาแรงดัน (Jockey Pump Controller) และถังน้ ามัน จะต้องเป็นไป

ตามมาตรฐานของ NFPA 20 จะต้องได้รับเครื่องหมายรับรองของ UL LISTED หรือ  FM  APPROVED 
ฉ. Pump Characteristics จะต้องสามารถสูบน้ าได้ตาม Capacity ในตารางข้อก าหนด และต้อง

สามารถท างานที่ Capacity 150% ของจุดใช้งานโดย Pressure ต้องไม่ต่ ากว่า 65% ของจุดใช้งานและ Shut Off 
Head ต้องไม่เกิน 140% ของจุดใช้งานเครื่องสูบน้ า  

ช. เมื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ าดับเพลิง Turbine จะต้องแน่ใจว่าน้ าที่ผ่านเข้ามายังหัวดูดของเครื่องสูบน้ า
ดับเพลิงต้องสะอาดพอที่จะไม่เกิดความเสียหายกับเครื่องสูบน้ าดับเพลิง ระดับน้ าต่ าสุดที่ใช้ในการพิจารณา 
หมายถึง ระดับน้ าที่ท่วมใบพัดที่ 2 นับจากด้านล่างขึ้นไป 

ซ. เครื่องสูบน้ าดับเพลิงที่เลือกใช้จะต้องผ่านการทดสอบความดันไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของความดันใช้
งานที่ก าหนด 

ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างดังนี้ : Fairbanks Nijhuis , KSB Bombas , Reddy Buffaloes, SPP, Grundfos, 
Wilo, American march, KBL, Aurora , Peerless , Patterson ,kirloskar , XYLEM-ITT, Armstrong 
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2.   มาตรฐานที่ก าหนด 
2.1 พัสดุที่น ามาส่งต้องเป็นของใหม่ 100% ที่มีสภาพสมบูรณ์ไม่เคยใช้งานมาก่อน  
2.2 National Fire Protection Association (NFPA) 

NFPA 20 : Standard for the Installation of Centrifugal Fire Pumps 
Underwriters Laboratories, Inc. (UL)  

• UL 218  : Fire Pump Controllers 
• UL 448  : Pumps for Fire-Protection Service 
• UL 1008 : Standard for Transfer Switch Equipment 
• UL 1478 : Fire Pump Relief Valves 
• UL 142  : Fuel Storage Tank 
• UL 508  : Jockey Pump Controllers 

Factory Mutual (FM) 

3. ลักษณะของเครื่องสูบน้ าดับเพลิง 
เครื่องสูบน้ าดับเพลิงต้องเป็นชนิด NON-OVERLOADING VERTICAL TURBINE ต้องสามารถสูบน้ าได้ไม่

น้อยกว่า 150 % ของอัตราระบุที่ความดันไม่น้อยกว่า 65 % ของความดันใช้งาน และความดันเมื่อปิดไม่ให้น้ า
ไหล (Shut off Head) ต้องไม่สูงกว่า 140 % ของความดันใช้งาน  มี Rated Capacity , Rated Head ตามที่
ระบุในตารางเครื่อง( EQUIPMENT SCHEDULE ) 

4. โครงสร้างของเครื่องสูบน้ าดับเพลิง (STRUCTURE OF FIRE PUMP) 
4.1 ตัวเรือนของเครื่องสูบน้ า (Bowl Casing)   
ท าด้วยเหล็กหล่อ และมี แรงดันใช้งาน(Working  Pressure) ไม่น้อยกว่า  16 BAR 
4.2 ใบพัด (Impeller )   
จะต้องเป็นโลหะชิ้นเดียว ท าด้วยสแตนเลสสตีล หรือบรอนซ์ โดยได้รับการถ่วงด้าน Static และ 

Dynamic มาจากโรงงานผู้ผลิต 
4.3ปลอกหุ้มเพลา  
ปลอกหุ้มเพลา (Lineshaft Sleeve) ท าดัวย  Stainless Steel   
4.4 เพลา ( Lineshaft )  
เพลา ( Lineshaft ) ท าด้วย Stainless Steel      
4.5 Bearing  
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Bearing แบบ Lubricated  
4.6 Discharge Head  
Discharge Head ท าด้วยเหล็กหล่อ  
4.7 Column  
Column ท าด้วยเหล็กหรือ Carbon Steel 
4.8 Seal  
Seal เป็นชนิด Packing Seal 
4.9 Coupling  
Coupling ระหว่างเครื่องยนต์และ เครื่องสูบน้ า ต้องเป็นแบบ Universal Joint หรือ Flexible 

Coupling พร้อมมีฝาครอบป้องกัน 
4.10 Strainer ท าด้วย Brass หรือ Stainless Steel 

5. มาตรวัดความดัน (Pressure Gauge) 
มาตรวัดความดันด้านส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 90 มิลลิเมตร ชนิดน้ ามันพร้อมประตูน้ า

ขนาด 6.25 มิลลิเมตร (1/4 นิ้ว )  หน้าปัดสามารถอ่านค่าความดันได้ไม่น้อยกว่า 2 เท่า ของความดันที่ก าหนด
ของเครื่องสูบน้ าดับเพลิง หรือไม่น้อยกว่า 200 Psi 

6. วาล์วไล่ลมอัตโนมัติ  
วาล์วไล่ลมอัตโนมัติ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 40 มิลลิเมตร เพ่ือไล่ลมออกจากเรือนเครื่องสูบ

น้ าดับเพลิง เมื่อเริ่มเดินเครื่องสูบน้ าดับเพลิงและเพ่ือให้ลมเข้าไปในเรือนเครื่องสูบน้ าดับเพลิงเพ่ือลดสุญญากาศ 
เมื่อหยุดเครื่องสูบน้ าดับเพลิง 

7. ชุดทดรอบ ( Right Angle Gear ) มีอัตราส่วน ( gear ratio 1:1) จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน 
UL Listed หรือ FM Approved 

8. เครื่องสูบน้ าทั้งชุดจะต้องติดตั้งบนแท่นคอนกรีตที่เหมาะสมโดยมีอุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนไปยัง
อาคารที่มีประสิทธิภาพสูงรองรับ 

9. STATIC WATER LEVEL 0-50ft product  lubricated column and shaft asembly. Greater 
than 50 feet oil lubricated column & shaft assembly. 

10.TESTING : Testing includes a non – witnessed performance test with a laboratory 
driver and a non– witnessed hydrostatic test of the discharge head and bowl assembly. Witness 
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testing is available upon request. Diesel engine drivers and pump controllers receive non-witness 
tests per NFPA 20 at their points of manufacture. 

11. ตู้ควบคุมส าหรับเครื่องสูบน้ าดับเพลิง  
• จะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน NFPA 20  Standard Of The Installation Centrifugal Fire Pumps 
• แผงควบคุมจะต้องเป็นชนิดที่ป้องกันสนิม  ฝุ่น  และความชื้นเข้าไปภายในตู้  และเป็นชนิดที่ประกอบ

อุปกรณ์ และเดินสายไฟเสร็จเรียบร้อยมาจากโรงงานผู้ผลิต  และได้รับการรับรองจาก  UL  และ  FM  แล้ว 
• ตู้ควบคุมต้องมีสัญญาณเตือนการท างาน  ดังต่อไปนี้คือ  ชุดชาร์จไฟแบตเตอรี่เสีย,  แบตเตอรี่เสีย,  

ความเร็วรอบเครื่องยนต์สูงเกิน,  อุณหภูมิเครื่องสูงเกิน  เป็นต้น  
• แผงควบคุมจะเป็นแบบ  Automatically Start  เมื่อความดันของน้ าในระบบลงต่ ากว่าที่ก าหนดเมื่อมี

การใช้น้ า เครื่องยนต์จะเดินอัตโนมัติและหยุดโดยบังคับหยุด ( Manual Stop )  แผงควบคุมจะต้องประกอบด้วย
หลอดไฟสัญญาณ กระดิ่ง 

• มี Pressure Recorder , และ มี Pressure switch หรือ  Pressure transducer เป็น ตัวส่งสัญญาณ 
สั่งการท างาน 

• มี switch เตือน ระดับน้ ามันในถังน้ ามัน ว่าลดลงถึงระดับเตือนที่ตั้งไว้แล้ว 
• อุปกรณ์ท่ีต้องการส าหรับแผงควบคุมต้องมี  เช่น  Weekly Program Timer, Runing Period Timer 
• มีระบบเตือนทั้งเสียงและแสง ต่างๆทั้งที่ เป็นปัญหาจากสภาพแวดล้อมการท างานและปัญหาจาก

ตัวเครื่อง ยนต์ ตามที่ระบุไว้ใน NFPA-20  ซึ่งประกอบด้วย   
o Engine Over Speed  
o Low Oil Pressure 
o Fail to start 
o Battery failure 
o Charger  failure 
o High water temperature 
o Low oil level alarm 
o หรือเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต 
 รายละเอียดประกอบอ่ืน ๆ ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ าดับเพลิง 
o Pressure switch 
o Weekly test program  
o Automatic test run program 
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o Battery charger 
o Stop button 
o Reset button 
o Ammeter, voltmeter 
o Alarm devices such as for oil pressure, low fuel level, water temperature, failure 

to start, overspeed, battery failure 
o Other standard control accessories such as relays, pilot lamps, fuses, 

pushbuttons and alarm bell. 
o หรือเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต 
ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างดังนี้: FIRETROL , TORNATECH , EATON , CUT-FIRE, MASTER CONTROL 

12. เครื่องยนต์ดีเซล (Diesel Engine) 
- รายละเอียดทั่วไป 
เครื่องยนต์ที่นามาใช้ในการขับเครื่องสูบน้าดับเพลิง จะต้องมีกาลังขับเคลื่อนไม่ต่ากว่าที่ระบุในตาราง

เครื่อง และก าลังขับเคลื่อน (Break Horse Power) ของเครื่องยนต์จะต้องสูงกว่า ก าลังขับเคลื่อนที่เครื่องสูบน้ า
ต้องการสูงสุดไม่น้อยกว่า 1.10 เท่า และความเร็วรอบของเครื่องยนต์ต้องสอดคล้องกับความเร็วรอบของเครื่อง
สูบน้าดับเพลิง การต่อเครื่องยนต์กับเครื่องสูบน้ า ใช้ Flexible Coupling มีค่า Deflection ไม่มากกว่าที่ผู้ผลิต
ระบุไว้ขณะใช้งาน และมีค่า Service Factor ไม่ต่ากว่า 1.5 และจะต้องมีฝาครอบป้องกัน (Coupling Guard) 

- Governor 
Governor สาหรับปรับรอบของเครื่องยนต์ให้เปลี่ยนแปลงไม่เกิน 10% ที่ทุกสภาวะการทางานของ

เครื่องสูบน้า และจะต้องสามารถช่วยคงความเร็วรอบของเครื่องยนต์ที่ Rated Speed เมื่อเครื่องสูบน้าใช้กาลัง
สูงสุด 

- Over Speed Shut-Down Device 
Over Speed Shut-Down Device สาหรับหยุดเครื่องยนต์เมื่อความเร็วของเครื่องยนต์เกิน 20% ของ 

Rated Speed และมี Manual Reset ประกอบพร้อมไฟสัญญาณแสดงว่าเครื่องวิ่งที่ความเร็วรอบสูงเกิน ที่แผง
ควบคุมเครื่องยนต์ไฟสัญญาณจะดับเมื่อ Manual Reset แล้ว 

- Tachometer & Hour Meter 
ติดตั้ง Tachometer พร้อมหน้าปัดเพ่ือแสดงรอบของเครื่องยนต์ และ ติดตั้ง Hour Meter สาหรับ

บันทึกชั่วโมงการทางานของเครื่องยนต์ 
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- Oil Pressure Gauge 
 ติดตั้ง Oil Pressure Gauge สาหรับแสดงความดันของน้ามันหล่อลื่น 
- Temperature Gauge 
 ติดตั้ง Temperature Gauge สาหรับแสดงอุณหภูมขิองน้าในหม้อน้า 
- แผงควบคุมเครื่องยนต์ (Engine Panel) 
ติดตั้งตาแหน่งที่เหมาะสมของเครื่องยนต์ ประกอบด้วยแผงสาหรับติดตั้งมาตรวัดต่างๆ หลอดสัญญาณ 

และชุดสตาร์ทเตอร์เครื่องยนต์อัตโนมัติ การเดินสายภายในแผงควบคุมจะทาสาเร็จมาจากโรงงานผู้ผลิต 
- Batteries and Battery Charger 
Batteries and Battery Charger สาหรับสตาร์ทเครื่องยนต์ แบตเตอรี่จริง 1 ชุด และแบตเตอรี่สารอง 1 

ชุด มีกาลังพอที่จะหมุนเพลาข้อเหวี่ยงให้ได้รอบที่ผู้ผลิตแนะน า 
- สัญญาณแสดงการทางานของเครื่องยนต์ 
สัญญาณแสดงการทางานของเครื่องยนต์ เป็น Speed-Sensitive Switch ระบบไฟฟ้าที่เชื่อมต่อให้

เชื่อมต่อจากจุดอ่ืน ที่ไม่ได้มาจากเครื่องยนต์ 
- Cooling 
ระบบรายบายความร้อนของเครื่องยนต์ เป็นแบบระบายความร้อนด้วยน้าแบบ Closed Circuit Type 

และ Heat Exchanger 
- ท่อไอเสีย 
ต่อท่อไอเสียจากเครื่องยนต์พร้อม Flexible เพ่ือนาไอเสียไปทิ้งยังบริเวณนอกอาคารที่ เหมาะสม โดยใช้

ท่อเหล็กชุบสังกะสีชนิดไม่มีตะเข็บ มีขนาดตามที่ผู้ผลิตแนะนา สาหรับท่อไอเสียต่อยาวเกิน 4.5 เมตร จะต้อง
ขยายขนาดออกอีกหนึ่งขนาด ทุก ๆ ความยาวที่เกินไปอีก 1.5 เมตร การต่อท่อไอเสียเข้ากับเครื่องยนต์ให้ต่อด้วย
ท่ออ่อนเหล็กกล้าไร้สนิมท่อไอเสียต้องหุ้มด้วยฉนวน Rockwool ความหนา 2” และปิดทับด้วย แผ่น Heavy 
Duty Stainless อีกชั้นหนึ่ง อุณหภูมิที่พ้ืนที่ผิวฉนวนต้องปลอดภัยเมื่อสัมผัส มีอุปกรณ์ Silencer & Flexible 
Exhaust Pipe with Insulation เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน 

- ถังน้ ามันดีเซล 
ถังน้ามันดีเซลมีขนาดบรรจุพอที่จะเก็บน้ ามันสาหรับใช้ในการวิ่งเครื่องยนต์ดีเซลได้ไม่น้อยกว่า 1.1 เท่า

ของขนาดแรงม้าเครื่องยนต์ (Break Horse Power) และมีทางน้ ามันเข้า ที่ระบายน้ามัน ท่อระบายอากาศ ถัง
น้ ามันต้องเป็นถังแนวนอน ผนังชั้นเดียว ตามมาตรฐาน NFPA20 และได้การรับรอง UL LISTED 
รายละเอียดอ่ืน ๆ 
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  ▪ Emergency Vent 

  ▪ Fuel pipe  

  ▪ Fuel gauge 

  ▪ Drain Plug 

  ▪ Lockable fuel valve and Accessories 

  ▪ Low oil level alarm Tank fuel capacity 
 ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างดังนี้: CLARKE , CUMMINS , CATERPILLAR 

13. เครื่องสูบน้ ารักษาแรงดัน (Jockey Pump) 
13.1 ต้องเป็นแบบ REGENERATIVE TURBINE OR VERTICAL MULTI-STAGE PUMP ขับเคลื่อนด้วย

มอเตอร์ไฟฟ้า 
13.2 เครื่องสูบน้ าพร้อมมอเตอร์ จะต้องประกอบติดตั้งมาบนฐานเหล็กอันเดียวกันจากโรงงานผู้ผลิต

เครื่องสูบน้ า และเป็นยี่ห้อ เดียวกับเครื่องสูบน้ าดับเพลิง 
13.3   มี Rated Capacity , Rated Head ตามที่ระบุในตารางเครื่อง( EQUIPMENT SCHEDULE ) 
13.4   มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นแบบ 380V/3PH/50Hz. 
13.5   Casing Impeller Housing ท าด้วยวัสดุ Cast Iron  หรือ บรอนซ ์
13.6   Shaft ท าด้วยวัสดุ Stainless Steel 
13.7   Impeller ท าด้วยวัดสุ Stainless Steel หรือ บรอนซ ์

  13.8   Seal เป็นแบบ Mechanical Seal  
ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างดังนี้: Fairbanks Nijhuis , KSB Bombas , Reddy Buffaloes, SPP, Grundfos, 

Wilo, American march, KBL, Aurora , Peerless , Patterson ,kirloskar , XYLEM-ITT, Armstrong 

14. แผงควบคุมชุดเครื่องสูบน้ ารักษาแรงดัน (Jockey Pump Controller) 
• แผงควบคุมจะต้องออกแบบมาใช้กับเครื่องสูบน้ ารักษาแรงดันโดยเฉพาะ 
• แผงควบคุมเป็นแบบ Manual And Automatic โดยใช้ Motor Starter ตัวตู้มีโครงสร้างแบบ Front  

Access  Wall Mounted Type สามารถควบคุมเครื่องสูบน้ ารักษาแรงดันให้เดินแบบ Manual-Operating และ
แบบ Automatic-Operating การท างานจะเป็นแบบอัตโนมัติ เมื่อความดันของน้ าในระบบต่ ากว่าที่ก าหนดและ
ท างานเมื่อความดันถึงจุดต้องรักษาความดันไว้  

• แผงควบคุมชุดเครื่องสูบน้ ารักษาแรงดันจะต้องเป็นไปชนิดที่สามารถป้องกันสนิมฝุ่นและความชื้นเข้าไป
ภายในตู้  
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• แผงควบคุมแผงควบคุมชุดเครื่องสูบน้ ารักษาแรงดันจะต้องประกอบไปด้วยอุปกรณ์อย่างน้อย ดังนี้ 
o Disconnecting Switch  
o Motor Contractor  
o Hand-Off-Auto Selector Switch 
o Run Time 
o Pressure Switch  
  ผลิตภัณฑ์ตัวอย่างดังนี้: FIRETROL , TORNATECH , EATON , CUT-FIRE, MASTER 

15. การตั้งค่าสวิทช์ความดัน 
การตั้งค่าสวิทช์ความดันส าหรับเครื่องสูบน้ ารักษาแรงดัน (Jockey Pump) 
- ความดันเครื่องสูบน้ ารักษาแรงดัน (Jockey Pump)หยุดท างาน (stop) ให้ตั้งค่าเท่ากับความดันกรณีที่

ค่าความดันของเครื่องสูบน้ าดับเพลิงที่อัตราการไหลเท่ากับศูนย์  ให้ตั้งค่าความดันหยุดท างานเท่ากับความดันใช้
งานของอุปกรณ์นั้น 

- ความดันเครื่องสูบน้ ารักษาแรงดัน (Jockey Pump) เริ่มท างาน (start) ให้ตั้งค่าน้อยกว่าที่เครื่องสูบน้ า 
รักษาแรงดัน (Jockey Pump)หยุดท างาน 10 psi  

การตั้งค่าสวิทช์ความดันส าหรับเครื่องสูบน้ าดับเพลิง (Fire Pump) 
- ความดันเครื่องสูบน้ าดับเพลิงตัวแรกเริ่มท างาน (Jockey Pump)หยุดท างาน (stop) ให้ตั้งค่าน้อยกว่า

ความดันเครื่องสูบน้ ารักษาแรงดัน (Jockey Pump) เริ่มท างาน 5 psi 
- การหยุดเครื่องสูบน้ าดับเพลิงให้ควบคุมด้วยมือ 

16. การทดสอบ 
ให้ท าการทดสอบการท างานและสมรรถนะของ เครื่องสูบน้ าดับเพลิง และเครื่องสูบน้ ารักษาแรงดัน  โดย

ให้เดินเครื่องเป็นเวลา อย่างน้อย 30 นาที และให้ตรวจสอบการท างานของเครื่องสูบน้ า ณ จุดท างาน ต่างๆกัน 
โดยให้วัดปริมาณการไหล  และแรงดันที่จุดต่างๆ และน าผลการทดสอบมาเปรียบเทียบกับ Performance Curve  
ที่ทดสอบมาจากผู้ผลิต และจัดท ารายงานสรุปผลการทดสอบภาษาไทยหรืออังกฤษประกอบด้วยรายละเอียด
เบื้องต้นดังนี้ 

-กระแสไฟฟ้าเมื่อเริ่มสตาร์ทและเดินเครื่องปกติ 
-ความดันทางด้านส่งและดูดของเครื่อง 
-อัตราการสูบที่ค่าความดันต่างๆ 
-รอบการท างานของเครื่อง 
-อ่ืนๆตามมาตรฐานผู้ผลิต 
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หนมวดที่ 9 

ตัวอย่างอุรกรณ์มาตรฐาน 

รายละเอียดในหมวดนี้ได้แจ้งถึงรายชื่อผู้ผลิตและผลิตภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์ที่ถือว่าได้รับการยอมรับทั้งนี้
คุณสมบัติของอุปกรณ์นั้นๆต้องไม่ขัดต่อรายละเอียดเฉพาะที่ได้ก าหนดไว้และการพิจารณาของผู้ว่าจ้างที่จะ
อนุมัติหรือไม่ถือเป็นที่สิ้นสุด อย่างไรก็ตามหากอุปกรณ์หลัก (Main Equipment) ตัวใดไม่มีในข้อก าหนด
ประกอบแบบ แต่มีปรากฏในแบบ DRAWING ให้ผู้รับจ้างจัดท าเอกสารเพ่ือขออนุมัติวัสดุนั้นแก่ผู้ควบคุมงาน
หรือผู้ว่าจ้างไม่น้อยกว่า 3 ผลิตภัณฑ์ โดยให้ยึดตาม มาตรฐานรายการวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างของกระทรวง
สาธารณะสุขเป็นหลัก 

วัสดุตัวใดที่มาพร้อมอุรกรณ์หนลัก เช่น วัสดุบลกอุรกรณ์ที่มาพร้อมเครื่องสูแน้ าดัแเพลิง ใหน้ถือว่า
เร็นวัสดุมาตรฐานที่รวมอยู่ในอุรกรณ์หนลัก โดยไม่ต้องบยกขออนุมัติวัสดเุหนล่านี้ 

ท่อรกแแร้องกันอัคคีภัย 

1. Galvanized  Steel  Pipe  :  Siam Steel Pipe, SahaThai Steel, KLM, Samchai, 
First, Pacific Pipe หรือเทียบเท่า 

2. Black  Steel  Pipe : Siam Steel Pipe, SahaThai Steel, KLM, Samchai, First, 

Pacific Pipe หรือเทียบเท่า 
3. High  Density Polyethylene Poly (HDPE) :  TAP, TGG, UHM, PBP, PPP หรือ

เทียบเท่า 
4.  Stainless Steel Pipe : TG PRO, Unisteel, Siam Paiboon, NAS TOA,THAREUS หรือ

เทียบเท่า 

วัสดุงานรกแแร้องกันอัคคีภัย 

1. Gate  Valve, Globe  Valve : Hattersley, Hoffer, Valor, Nibco , Vitaulic , 
Giacomini, Weflo, Fivalco หรือเทียบเท่า 

2. Butterfly Valve :  Hattersley, Hoffer, Valor, Nibco , Vitaulic , Giacomini, Weflo, 
Fivalco หรือเทียบเท่า 

3. Check Valve : Hattersley, Hoffer, Valor, Nibco , Vitaulic , Giacomini, Weflo, 
Fivalco หรือเทียบเท่า 

4. Automatic  Air  Vent  :  Metraflex, Watts, Armstrong, Val-Matic, Fivalco หรือ
เทียบเท่า 
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5. Strainer : Hattersley, Hoffer, Valor, Nibco , Vitaulic , Giacomini, Weflo, Fivalco 
หรือเทียบเท่า 

6. Flexible  Connection  :  Mason, Metraflex, Tozen หรือเทียบเท่า 
7. Foot  Valve : Socla,  Fivalco,  Hoffer หรือเทียบเท่า 
8. Pressure  Gauge : Trerice, Weksler, Weiss หรือเทียบเท่า 
9. Flow Meter : Gerand, Gobal Vision, Preso or (Fire Pump Recommend) หรือ

เทียบเท่า 
10. Fire Barrier  System : 3M , Hilti , Metacaulk, STI หรอืเทียบเท่า 
11. Sprinkler  Head :  Viking,  Tuna,  Globe, Victaulic, Tyco, Hdfire หรือเทียบเท่า 
12. Alarm Valve  :  Viking,  Tuna,  Tyco , Victaulic หรือเทียบเท่า 
13. Sight Glass : Gem, Tyco หรือเทียบเท่า 
14. Fire  Hose  Reel : Augus, Moyne-Roberts, Bristol, Zero fire , Fire guard, Spark, 

5ELEM, SRI, Dixon Powhathan, Imperial หรือเทียบเท่า 
15. Angle  Valve : Central, Giacomini, Potter, Changder Fire, Dixon Powhathan หรือ

เทียบเท่า 
16. Ball  Valve : Hattersley, Hoffer, Valor, Nibco , Vitaulic , Giacomini, Weflo, 

Fivalco หรือเทียบเท่า 
17. Fire  Extinguisher : ANTI FIRE, FIRE BLOCK, IMPERIAL, WINSTON, SATURN, ZERO 

FIRE, Badger, Guardian, Total fire หรือเทียบเท่า 
18. FIRE DEPARTMENT CONNECTOR (FDC) , Fire Hydrant : Potter, Dixon Powhathan, 

SRI, Giacomini, Imperial หรือเทียบเท่า 
19. FIRE HOSE CABINET (เฉพาะตู้) : Massteclink, Firetrade, Fire victor, Imperial, 

Saturn หรือเทียบเท่า 
20. PRESSURE RELIEF VALVE, PRESSURE RELDUCING VALVE: Cla-val, Bermad, 

Singer, WATTS, Dorot, OCV, Zurn Wilkins หรือเทียบเท่า 
21. Water flow switch , Water flow Detector , Supervisory Switch , Pressure Switch 

: Potter, Weflo, System Sensor, Notifier, Viking, Ironman หรือเทียบเท่า 
 

 

 


