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ซื้อเครื่องยนต์สูบน้้ำดับเพลิงอำคำรวิทยทัศน์ พร้อมติดตั้ง จ้ำนวน 1 ชุด 
 

ควำมเป็นมำ 
เนื่องจากเครื่องยนต์สูบน ้าดับเพลิงอาคารวิทยทัศน์มีอายุการใช้งานมาเป็นเวลานานและเสื่อมประสิทธิภาพ

ในการใช้งาน และเครื่องสูบน ้าอาคารวิทยทัศน์ยังจ่ายน ้าไปยังอาคารวิชาการ 3 อาคารพิทยพัฒน์  ดังนั นงานอาคาร
สถานที่จึงมีความจ้าเป็นที่จะต้องด้าเนินการจัดซื อเครื่องยนต์สูบน ้าดับเพลิงทดแทนของเดิม เพ่ือให้ระบบดับเพลิงใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภัยต่อบุคลากรและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ    
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือจัดซื อเครื่องยนต์สูบน ้าดับเพลิงทดแทนของเดิม พร้อมติดตั ง จ้านวน 1 ชุด เพ่ือให้ระบบดับเพลิงใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 คุณสมบัตขิองผู้เสนอรำคำ 
  1. มีความสามารถตามกฎหมาย 
           2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
           3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
           4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท้าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 
ตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
           5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ งงานของหน่วยงานของ
รัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ้านาจในการด้าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั นด้วย 
           6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
           7. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างท้างานในลักษณะเดียวกับที่ได้ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั งนี  
           8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5 
           9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้
มีค้าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั น  
           10. ไม่เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ก้าหนด 
           11. ไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนใน
สาระส้าคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก้าหนด 
           12. ต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement: e-
GP) ของกรมบัญชีกลาง 
           13. ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละ
ครั งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก้าหนด 
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           14. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามท้าสัญญา
ตามท่ี กวพ. ก้าหนด 
           15. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ 
           16. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ด้าเนินการจัดซื อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง 
ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื อจัดจ้างภาครัฐ  
           17. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั งซึ่งมีมูลค่า ไม่เกินสามหมื่น
บาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
           18. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลประกอบกิจการจ้าหน่าย ติดตั ง ระบบดับเพลิง โดยมีผลงำนมำแล้ว 
ไม่เกิน 5 ปีนับถึงวันเสนอรำคำ  และมีผลงานโดยตรงกับส่วนงานราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องระเบียบ
บริหารราชการท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ  ประกวดราคาจัดจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 560,000 บาท ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำต้องยื่นส้ำเนำหนังสือรับรอง
ผลงำน หรือ คู่สัญญำอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งไปพร้อมกับกำรยื่นเอกสำรในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
           19. ต้องมีวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม แขนง/สาขาเครื่องกล หรือสาขาที ่
เกี่ยวข้องกับระบบเครื่องยนต์สูบน ้าดับเพลิงระดับสามัญวิศวกร หรือในกรณีเป็นระดับภาคีวิศวกร ต้องได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี พร้อมยื่นหลักฐำนกำรประกอบวิชำชีพวิศวกรรมไปพร้อมกับกำร
ยื่นเอกสำรในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
           20 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสาร แคตตำล็อก (Catalogue) ประกอบด้วย เครื่องสูบน้้ำดับเพลิง 
เครื่องยนต์ดีเซล เครื่องสูบน้้ำรักษำแรงดัน ตู้ควบคุม และอุปกรณ์อ่ืนๆในกำรติดตั้ง ไปพร้อมกับกำรยื่นเอกสำรใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
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ข้อก้ำหนดและรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะครุภัณฑ์ 
 
ข้อก้ำหนดทั่วไป 

1. เครื่องสูบน ้าดับเพลิง เครื่องยนต์ดีเซล เครื่องสูบน ้ารักษาแรงดัน และอุปกรณ์อ่ืนๆจะต้องได้รับการ รับรอง
มาตรฐานการใช้งานจากสถาบันของหน่วยงานราชการหรือเอกชนที่ได้รับการรับรอง  ในกรณี ผลิตภัณฑ์ที่น้าเข้าจาก
ต่างประเทศจะต้องมีมาตรฐานรับรองที่เชื่อถือได้  และการติดตั งจะต้องเป็นไปตามหลักวิศวกรรม หรือหรือตาม
มาตรฐานของกรมโยธาและผังเมือง 

2. การติดตั งอุปกรณ์ต่างๆภายในห้องเครื่องทั งหมด  และต่อเข้ากับท่อส่งน ้าเดิมที่เข้าอาคาร 
  3. ผู้ขายจะต้องส้ารวจพื นที่จริงก่อนการเสนอราคา 
          4. เครื่องสูบน ้าดับเพลิง  เครื่องยนต์ดีเซล  เครื่องสูบน ้ารักษาแรงดัน  ตู้ควบคุม  และอุปกรณ์อ่ืนๆที่น้ามา
ติดตั งต้องใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเป็นของใหม่ท่ีไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน 
          5. ผู้ขายจะต้องจัดหาแรงงาน วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ การขนส่ง เครื่องมือ เพ่ือด้าเนินการติดตั งเครื่องยนต์สูบน ้า
ดับเพลิง 
          6. ในการติดตั งระบบดับเพลิง หากมีการเชื่อม การเจียร์ การตัดการปีนในที่สูงและการท้างานอื่นๆ ที่มีความ
เสี่ยง  ผู้ขายจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันพื นที่ในการท้างานและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PersonaI 
Protective Equipment) ไว้เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อผู้ขายและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
          7. ผู้เสนอราคาที่ได้รับการพิจารณาราคา ต้องเสนอ ชื่อ - สกุล  วิศวกร  ผู้ควบคุมงาน  หัวหน้าช่าง รายชื่อ
ชา่ง คนงาน  และส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนแจ้งให้มหาวิทยาลัยฯทราบ รวมทั งแจ้งรายชื่อผู้ประสานงานการ
ปฏิบัติงานของผู้ขายให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ 
          8. การเข้ามาปฎิบัติงาน ให้ด้าเนินการในเวลาราชการ ตั งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. หรือหากมีความจ้าเป็นที่
จะท้างานในวันหยุด ให้แจ้งไปยังผู้ประสานงาน หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบล่วงหน้า เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
          9. ก่อนเข้าด้าเนินการติดตั งอุปกรณ์ผู้ขายต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ประสานงาน หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
รับทราบทุกครั ง  และจะต้องจัดท้าแผนแสดงระยะเวลาการด้าเนินงานก่อนเข้าด้าเนินงาน 

10. ระหว่างการปฏิบัติงาน  หากเกิดความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ นจากการกระท้าของผู้ขาย โดยปรากฏความ
เสียหายทั งต่อชีวิตและ/หรือทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย ผู้ขายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ในทุกกรณีโดยไม่สามารถปฏิเสธได้ 

11.วัสดุอุปกรณ์ของเดิมที่เปลี่ยนออก  ให้ด้าเนินการส่งคืนทางมหาวิทยาลัยทุกชิ นส่วน  และน้าไปเก็บใน
พื นที่ที่มหาวิทยาลัยจัดให้  และอาจจะต้องใช้สังกะสีหรือวัสดุอื่นๆ กั นพื นที่เพ่ือเก็บวัสดุดังกล่าว 

12. การติดตั งเครื่องสูบน ้าดับเพลิง  เครื่องยนต์ดีเซล เครื่องสูบน ้ารักษาแรงดัน และอุปกรณ์อ่ืนๆ  ผู้ขาย
จะต้องติดตั งให้เป็นไปตามสัญญา  

13.  เมื่อด้าเนินการแล้วเสร็จ ผู้ขายจะต้องด้าเนินการจัดเก็บท้าความสะอาดพื นที่ติดตั งให้เรียบร้อย 
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14. การรับประกันสินค้า  อุปกรณ์ที่น้ามาติดตั งทั งหมดต้องมีระยะเวลารับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี หากเกิด
เหตุขัดข้องใดๆในระยะเวลาการรับประกัน  ผู้ขายจะต้องรีบเข้ามาด้าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ  โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
ทั งสิ น  

15. ก่อนการส่งมอบพัสดุ  ผู้ขายจะต้องท้าการทดสอบการใช้งานของพัสดุที่ติดตั ง โดยมีตัวแทนของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ที่เก่ียวข้องเป็นผู้ร่วมทดสอบด้วย  

16. ในการส่งมอบพัสดุผู้ขายจะต้องจัดส่งคู่มือการใช้งาน รายงาน รายละเอียด ผลการทดสอบระบบ จ้านวน 
2 ชุด รวมทั งจัดอบรมการใช้งานเบื องต้นให้เจ้าของงาน 

17. ภายหลังการตรวจรับมอบพัสดุเรียบร้อยแล้ว ผู้ขายจะต้องจัดให้มีการอบรมการใช้งานเบื องต้นให้แก่
บุคลากรที่เก่ียวข้อง (ก้าหนดวันและเวลาอบรมให้เป็นตามทีม่หาวิทยาลัยก้าหนด) 

18. ก้าหนดรับประกันความช้ารุดบกพร่องภายในระยะเวลา 1 ปี นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยตรวจรับมอบ
พัสดุ โดยผู้ขายจะต้องเข้ามาด้าเนินการบริการตรวจเช็คเครื่องสูบน ้าดับเพลิง เครื่องยนต์ดีเซล เครื่องสูบน ้ารักษา
แรงดัน และอุปกรณ์อ่ืนๆที่ติดตั งเป็นระยะเวลา 3 เดือนต่อครั ง (4 ครั งต่อปี) พร้อมส่งบันทึกรายงานการตรวจเช็คให้
มหาวิทยาลัยรับทราบ 
 19. ส่งมอบพัสดุพร้อมติดตั งแล้วเสร็จ ภายใน 75 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
           20. หลักเกณฑ์พิจารณาการจัดซื อ  ใช้เกณฑ์รำคำ                                                 
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ข้อก้ำหนดทำงเทคนิค 
1. เครื่องยนต์สูบน้้ำดับเพลิง 
    1.1 เป็นเครื่องสูบน ้าดับเพลิงใช้สูบน ้าส่งไปยังระบบท่อน ้าดับเพลิงของอาคารวิทยทัศน์  เครื่องสูบน ้าขับด้วย
เครื่องยนต์ดีเซลสามารถติดตั งได้กับท่อส่งน ้าที่มีอยู่เดิม โดยไม่มีผลกระทบใดๆ ในการใช้งาน 
     1.2 ครื่องสูบน ้าดับเพลิงจะต้องติดตั งไดถู้กต้องตามหลักวิศวกรรม   
     1.3 เครื่องสูบน ้าต้องเป็นชนิด Horizontal Split Case Centrifugal Pump หรือ End-Suction Centrifugal 
Pump หรือ Turbine Pump ให้ เหมาะสมกับสภาพหน้างาน  ชนิดท้างานแบบ  ขับเคลื่ อนผ่ าน เพลาขับ  
(Driver Coupling) เครื่องยนต์ดีเซล 

1.4 อัตราการสูบส่งน ้าได้ไม่น้อยกว่า 500 GPM , TDH : 80 M. หรือไม่น้อยกว่า 
1.5 เครื่องสูบน ้าดับเพลิงต้องหมุนที่ความเร็วไม่เกิน 3,000 รอบต่อนาที   

 
2. โครงสร้ำงของเครื่องสูบน้้ำดับเพลิง 

2.1 ตัวเรือนเครื่องสูบน ้า ( Pump Casing ) ต้องออกแบบมาให้ทนต่อแรงดันได้ดี และวัสดุท้าจากCast iron 
2.2 ใบพัด ( Impeller ) ต้องเป็นโลหะชิ นเดียว ท้าด้วยวัสดุ Cast Bronze  
2.3 เพลา ( Shaft ) ท้าด้วย Stainless Steel พร้อมด้วย Sleeve ท้าด้วย Bronze สอดผ่าน Stuffing Boxes 
2.4 ปลอกหุ้มเพลา ( Shaft Sleeve ) ท้าด้วย Stainless Steel ยึดติดกับเพลาด้วยสลัก และมีความยาวยื่นออก 

พ้นนอก Seal มีปะเก็น O – Ring ตรงระหว่างใบพัดกับปลอกหุ้มเพลา เพ่ือกันน ้าเข้าระหว่างเพลากับปลอกหุ้มเพลา 
2.5 ตลับลูกปืน (Bearing) ต้องรับแรงจากแกนเพลาได้ดี สามารถถอดออกไปซ่อมได้โดยง่าย 
2.6 ซีลแกนเพลา (Shaft Seal) เป็นชนิด Packing Seal 
2.7 วัสดุอุปกรณ์ข้างต้นนี  วัสดุที่น้ามาผลิตหรือมาประกอบต้องได้ตามข้อที่กล่าวมาข้างต้นนี หรือดีกว่า 
2.8 อุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

 

3. เครื่องยนต์ดีเซล (Diesel Engine) 
3.1 เครื่องยนต์ที่ใช้ในการขับเครื่องสูบน ้าดับเพลิง ต้องเป็นเครื่องยนต์ดีเซลแบบ 4 จังหวะ 4 สูบ มีก้าลังขับ 

ความเร็วรอบไม่เกิน 3,000 รอบต่อนาที ก้าลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 115 HP 
3.2 เครื่องยนต์ดีเซลจะต้องใช้งานร่วมกับเครื่องสูบน ้าดับเพลิงได้เป็นอย่างดี 
3.3 มีอุปกรณว์ัดรอบเครื่องยนต์ (Tachometer) ส้าหรับวัดรอบเครื่องยนต์  
3.4 มีมาตรวัดชั่วโมงการท้างาน (Hour Meter) ส้าหรับนับชั่วโมงการท้างานของเครื่องยนต์ 
3.5 มีมาตรวัดอุณหภูมิน ้ามันหล่อเย็น (Temperature Gauge) ส้าหรับแสดงอุณหภูมขิองน ้า                                             

ในหม้อน ้า 
3.5 แผงควบคุมเครื่องยนต์ (Engine Panel) ประกอบด้วยแผงส้าหรับติดตั งเกจต่างๆ หลอดไฟสัญญาณ และชุด 

สตาร์ทเครื่องยนต์ การเดินสายภายในแผงควบคุมจะต้องท้าส้าเร็จมาจากโรงงานผู้ผลิต 
3.6 มีมาตรวัดแรงดันน ้ามันหล่อลื่น (Oil Pressure Gauge) ส้าหรับแสดงสถานะของน ้ามันหล่อลื่น 
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3.7 ระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์ จะต้องเป็นระบบระบายความร้อนด้วยน ้าแบบ Close Circuit Type  
ประกอบด้วยเครื่องสูบน ้าระบายความร้อนขับเครื่องยนต์เองเป็นชนิดหม้อน ้าระบายความร้อนด้วยพัดลม 

3.8 แบตเตอรี่และเครื่องประจุ (Batteries and Battery charger) ส้าหรับสตาร์ทเครื่องยนต์ต้องประกอบด้วย  
แบตเตอรี่ 2 ชุด ส้าหรับใช้งานจริง 1 ชุดและส้ารอง 1 ชุด แต่ละชุดต้องมีก้าลังเพียงพอในการหมุนเพลาข้อเหวี่ยง 
แบตเตอรี่จะต้องวางบนฐานรองรับ วางเหนือพื นห้องในต้าแหน่งที่เหมาะสม 

3.9 ท่อไอเสียเครื่องยนต์ (Exhaust Piping) ต้องเป็นระบบที่ไม่มีการรั่วไหลของก๊าซไอเสียภายในห้องเครื่อง และ 
มีข้อต่อที่สามารถต่อท่อไอเสียออกไปปล่อยนอกห้องเครื่องและมีการป้องกันไม่ให้น ้าไหลเข้าเครื่องได้ 

3.10 การป้องกันการสั่นสะเทือนของเครื่องยนต์ (Anti vibration) เครื่องยนต์สูบน ้าดับเพลิงจะต้องติดตั งบน 
อุปกรณ์ป้องกันการสั่นสะเทือน การติดตั งต้องเป็นไปตามมาตรฐานของการติดตั งเครื่องยนต์สูบน ้าดับเพลิง 

3.11  ถังน ้ามันดีเซล  ต้องมีขนาดบรรจุพอที่จะเก็บน ้ามันส้าหรับใช้ในการเดินเครื่องยนต์ได้อย่างน้อย 8 ชั่วโมง  
ห รื อ ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  4 0 0  ลิ ต ร   ติ ด ตั ง อ ยู่ เ ห นื อ พื น ดิ น  มี ท า ง น ้ า มั น เ ข้ า  ที่ ร ะ บ า ย น ้ า มั น  
ท่อระบายอากาศ Sight Glass ส้าหรับดูระดับน ้ามัน และอ่ืนๆ 

3.12  อุปกรณ์อ่ืนๆที่เก่ียวกับเครื่องยนต์ดีเซล (Diesel Engine) 
 

4. ตู้ควบคุมกำรท้ำงำนของเครื่องยนต์สูบน้้ำดับเพลิง (Diesel Engine Controller)  
1. เป็นตู้ควบคุมที่ออกแบบส้าหรับเครื่องยนต์ดีเซล   
2. ตู้ควบคุมประกอบด้วยปุ่มแสดงการท้างานต่างๆ หลอดไฟสัญญาณ ชุดสตาร์ทเครื่องยนต์   

ชุดชาร์ทแบตเตอรี่ และระบบเปิด – ปิดเครื่องยนต์เป็นแบบ Automatic และแบบ Manual   ระบบควบคุมการ
ท้างานของเครื่องสูบน ้าดับเพลิงนั น สามารถท้าได้ 2 ประเภท ทั งด้วยมือและอัตโนมัติในแผงควบคุมเดียวกัน 

3. ระบบควบคุมการท้างานของเครื่องสูบน ้าดับเพลิงจะต้องสั่งการโดยระบบควบคุม 
แบบอัตโนมัติ เพ่ือให้สามารถส่งน ้าดับเพลิงได้ทันทีที่อุปกรณ์ท่ีใช้น ้าดับเพลิงท้างานและแผงควบคุมการท้างานของ
เครื่องสูบน ้าดับเพลิงที่ได้รับการรับรองจากสถาบันที่เชื่อถือได้ 

4. ตู้ควบคุมฯ สามารถป้องกันฝุ่นและน ้าได้ 
5. ระบบสายไฟฟ้า ขนาด และชนิดของสายไฟจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานของตู้ควบคุมเครื่องยนต์สูบน ้าดับเพลิง 
 6. อุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับตู้ควบคุมการท้างานของเครื่องยนต์สูบน ้าดับเพลิง  

(Diesel Engine Controller) 
 

5.  เครื่องสูบน้้ำรักษำแรงดัน (Jockey Pump) 
     5.1 รำยละเอียดทั่วไป 
           5.1.1 ใช้สูบน ้ารักษาแรงดันของน ้าในระบบให้คงที่  เมื่อมีแรงดันของน ้าลดลง  ตามท่ีตั งไว้ เครื่องสูบน ้า
รักษาแรงดันจะต้องท้างานทันที่ 

      5.1.2 เป็นชนิด Vertical Multi Stage Centrifugal Pump 
            5.1.3 อัตราการสูบส่งน ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 GPM , TDH : 90 M. หรือไม่น้อยกว่า 

       5.1.4 เครื่องสูบน ้ารักษาแรงดันต้องหมุนที่ความเร็วรอบไม่เกิน 3000 รอบต่อนาที 
       5.1.5 เครื่องสูบน ้ารักษาแรงดันพร้อมด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จะต้องประกอบบนฐานอันเดียวกัน 
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       5.1.6 มอเตอร์ใช้ไฟฟ้า 3 เฟส  380 โวลล์   
       5.1.7 ตัวเรือนเครื่องสูบน ้ารักษาแรงดัน ( Casing ) จะต้องรับแรงดันได้เป็นอย่างดี 
       5.1.8 ซีลแกนเพลาต้องเป็น Mechanical seal หรือดีกว่า 
       5.1.9 อุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับเครื่องสูบน ้ารักษาแรงดัน (Jockey Pump) 

5.2 ตู้ควบคุมการท้างานของเครื่องสูบน ้ารักษาแรงดัน 
5.2.1 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน ้ารักษาแรงดันจะต้องออกแบบให้เหมาะสมถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 

         5.2.2 ตู้ควบคุมประกอบด้วยปุ่มแสดงการท้างานต่างๆ หลอดไฟสัญญาณ และชุดสตาร์ทเครื่องสูบน ้า   
ระบบเปิด – ปิดเครื่องสูบน ้ารักษาแรงดันเป็นแบบ Automatic และแบบ Manual  
ระบบควบคุมการท้างานของเครื่องสูบน ้านั น สามารถท้าได้ 2 ระบบ ทั งด้วยมือและระบบอัตโนมัติในแผงควบคุม
เดียวกัน 

         5.2.3 ระบบควบคุมการท้างานของเครื่องสูบน ้ารักษาแรงดันจะต้องสั่งการโดยระบบควบคุม 
แบบอัตโนมัติ เพ่ือให้สามารถส่งน ้าดับเพลิงได้ทันทีเมื่อเวลาแรงดันในระบบลดลง 

         5.2.4 ใช้ระบบไฟฟ้า 3 เฟส 380 โวลล์ 
         5.2.5 ตู้ควบคุมสามารถป้องกันฝุ่นและน ้าได้ 
         5.2.6 ระบบสายไฟฟ้า ขนาดและชนิดของสายไฟจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานของตู้ควบคุม 
เครื่องสูบน ้ารักษาแรงดัน 
         5.2.7 อุปกรณอ่ื์นๆ ที่เกี่ยวข้องกับตู้ควบคุมการท้างานของเครื่องสูบน ้ารักษาแรงดัน 
6. อุปกรณ์ประกอบ 

อุปกรณ์ประกอบของระบบเครื่องสูบน ้าดับเพลิง (Fire Pump Accessories) ระบบเครื่องสูบน ้าดับเพลิง 
จะต้องติดตั งอุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน ้าดับเพลิงตามที่ระบุหรือนอกเหนือจากนี  และก้าหนดขนาดให้เหมาะสมและ
ระบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

       - Flow Meter, Y – Strainer, Rubber Flexible Connection, Water Check Valve, Pressure Relief 
Valve, Automatic Air Vent Valve, Butterfly Valve, OS & Y Gate Valve, Eccentric, Silent Check 
Valve, Foot Valve, Check Valve and Gate Valve         
       - ท่อขนาด 2 นิ ว, 4 นิ ว, 6 นิ ว, และ 8 นิ ว อุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ แต่ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานการติดตั งและตามหลักวิศวกรรมหรือ มยผ. 8115-52 กรมโยธาธิการและผังเมืองของระบบเครื่องสูบ
น ้าดับเพลิง 
7. กำรติดตั้งท่อ กำรยึด รองรับ กำรแขวน กำรทำสี  อ่ืนๆ 

7.1 การติดตั งท่อ 
7.1.1 ท่อน ้าระบบดับเพลิงใช้ท่อเหล็กด้าชนิดแบบมีตะเข็บหรือไม่มีตะเข็บ ตามมาตรฐานของท่อน ้าระบบ 

ดับเพลิง 
         7.1.2 การเดินท่อทั งหมดจะต้องติดตั งด้วยความปราณีต ไม่เกิดการรั่วซึม แนวท่อจะต้องได้ฉากกับแนวผนังและพื น 
         7.1.3 อุปกรณ์ส่วนต่างๆ  ที่ประกอบเข้ากับท่อ จะต้องติดตั งในต้าแหน่งที่สามารถ ถอด เปลี่ยน ซ่อมบ้ารุงได้สะดวก 
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7.2 การยึด รองรับ และแขวนท่อ (Support & Hanger) ท่อทุกชนิดที่แขวนลอยและระดับเหนือพื น
จะต้องได้รับการยึด แขวน หรือรองรับ ให้ติดไว้กับโครงสร้างอาคารอย่างมั่นคงและแข็งแรง 

7.3 การทาสี และสีของอุปกรณ์ 
7.3.1 เครื่องสูบน ้าดับเพลิง เครื่องยนต์ดีเซล ท่อ, อุปกรณ์ต่างๆของระบบดับเพลิง สีที่ใช้จะต้องเป็นไป 

ตามมาตรฐานของระบบดับเพลิง  ส่วนท่อน ้าดับเพลิงจะต้องทาสีกันสนิมก่อน  แล้วปล่อยให้สีแห้ง  จากนั นจึงค่อย
ทาสีจริง  

         7.3.2 สีที่ใช้จะต้องมีความคงทน ไม่หลุดร่อนง่าย  
 

ข้อก้ำหนดของเครื่องสูบน้้ำดับเพลิงขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล และเครื่องสูบน้้ำรักษำแรงดัน   
ให้เป็นไปตำมตำรำงด้ำนล่ำงนี้ 

 
หัวข้อ คุณลักษณะ 

เครื่องสูบน้้ำ 
ประเภท 
 
 
จ้านวน 
อัตราการสูบน ้า 
ระยะความสูงของการส่งน ้า 
ความเร็วรอบ 
 
 
เครื่องสูบน้้ำรักษำแรงดัน (Jockey Pump) 
ประเภท 
จ้านวน 
อัตราการสูบน ้า 
ระยะความสูงของการส่งน ้า 
ความเร็วรอบ 
 

 
Horizontal Split Case Centrifugal Pump 
or End-Suction Centrifugal Pump or 
Turbine Pump 
1 เครื่อง 
ไม่น้อยกว่า 500 GPM 
ไม่น้อยกว่า 80 เมตร 
ไม่เกิน 3,000 รอบต่อนาที 
 
 
 
Vertical Multi Stage Centrifugal Pump 
1 เครื่อง 
ไม่น้อยกว่า 15 GPM 
ไม่น้อยกว่า 90 เมตร 
ไม่เกิน 3,000 รอบต่อนาที 
 

 


