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คาํนํา 
 

  การประปาส่วนภมูิภาค โดยสายงานรองผู้ ว่าการ(วิชาการ) ได้จดัทํามาตรฐานงานก่อสร้าง 
กปภ.01-2550  กปภ.02-2550 กปภ.03-2545  กปภ.04-2545 กปภ.05-2545 และแบบมาตรฐานประกอบ
งานก่อสร้าง ปี 2550 โดยได้ประกาศใช้มาตัง้แต่ ปี 2545 และปี 2550 บางส่วนจนถึงปีปัจจุบนั นับเป็น
เวลานานท่ีใช้มาตรฐานงานก่อสร้างและแบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้างดงักลา่ว 
  หน่วยงานในสายงานรองผู้ว่าการ(วิชาการ) จึงมีความเห็นตรงกนัว่าถึงเวลาอนัสมควรท่ีจะ
ปรับปรุงมาตรฐานงานก่อสร้างทัง้ 5 หมวด และปรับปรุงแบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้างไปในคราว
เดียวกัน จึงได้เสนอเร่ืองดังกล่าวตามสายงานโดยผู้ ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ได้มีคําสั่งแต่งตัง้
คณะทํางานขึน้ 1 ชุด จํานวน 16 ท่าน และได้แต่งตัง้คณะทํางานชุดย่อยจํานวน 6 ชุด รวม 54 ท่าน               
เพ่ือดําเนินการปรับปรุงมาตรฐานงานก่อสร้าง และแบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้างให้สําเร็จลลุ่วงไป
ตามวตัถปุระสงค์ 
  บดันี ้คณะทํางานฯ ได้ดําเนินการแก้ไขและปรับปรุงมาตรฐานงานก่อสร้างเดิม พร้อมจดัทํา
แบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้างแล้วเสร็จ ดงันี ้
  1. กปภ.01 :  มาตรฐานงานก่อสร้างทัว่ไป 
  2. กปภ.02 :  มาตรฐานงานวางท่อทัว่ไป 
  3. กปภ.03 :  มาตรฐานงานระบบเคร่ืองสบูนํา้ และเคร่ืองต้นกําลงั 
  4. กปภ.04 :  มาตรฐานงานระบบไฟฟ้า 
  5. กปภ.05 :  มาตรฐานงานระบบจ่ายสารเคมี 
  6. แบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง 
  คณะทํางานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามาตรฐานงานก่อสร้างทัง้ 5 หมวด และแบบมาตรฐาน
ประกอบงานก่อสร้างนีจ้ะสามารถเป็นแนวทางหรือเป็นคู่มือในการปฏิบตัิงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง          
ทัง้ในสายงานการประปาส่วนภูมิภาคและหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือให้งานก่อสร้างในหมวดต่างๆ สามารถ
ก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ถูกต้องตามหลักวิชาการ            
และมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ทัง้นีห้ากมีข้อผิดพลาดประการใดในเอกสารทัง้ 5 หมวด               
และแบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้างดงักล่าว คณะทํางานฯต้องขออภยัและขอน้อมรับไว้เพ่ือทําการ
ปรับปรุงในคราวตอ่ไป 
          
   
              คณะทํางานปรับปรุงมาตรฐานงานก่อสร้าง 

                                                                                       และแบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง 
 



รายช่ือคณะทาํงานปรับปรุงมาตรฐานงานก่อสร้างและแบบประกอบมาตรฐานงานก่อสร้าง  
ตามคาํส่ังการประปาส่วนภมิูภาคที่ 658/2557 ส่ัง ณ วันที่ 30 เมษายน 2557 

 

นายเธียรชยั     ประมลูมาก ผู้ช่วยผู้วา่การ(วิชาการ)              ประธานคณะทํางาน
นางสาวสวุิมล    ผดงุธนมงคล ผู้ อํานวยการการประปาสว่นภมูิภาคเขต 4       รองประธานคณะทํางาน
นายวฒุนินัท์     โพธ์ิทองนาค ผู้ อํานวยการฝ่ายวิศวกรรม              คณะทํางาน 
นายทวีวฒัน์  น่ิมวรพนัธุ์ ผู้ อํานวยการฝ่ายควบคมุการก่อสร้าง             คณะทํางาน 
นายสมบรูณ์     หาญสกลุดี ผู้ อํานวยการกองจดัเตรียมโครงการ 1             คณะทํางาน 
นายพรพิชยั      อําไพ  ผู้ อํานวยการกองจดัเตรียมโครงการ 2             คณะทํางาน 
นายอนวุฒัน์     เนตรขํา  ผู้ อํานวยการกองออกแบบวศิวกรรม             คณะทํางาน 
นายปกิต      ภาคธรรม ผู้ อํานวยการกองประมาณราคา              คณะทํางาน 
นายภชูยั      สปัปพนัธ์ ผู้ อํานวยการกองควบคมุการก่อสร้าง 1             คณะทํางาน 
นายวาณิชย์     อ่ิมเอม  ผู้ อํานวยการกองเทคนิคก่อสร้าง              คณะทํางาน 
นายวทิยา     สามสวุรรณ ผู้ อํานวยการกองแผนและวิชาการ              คณะทํางาน 
    การประปาสว่นภมูิภาคเขต 1 
นายเจษฎา     ชชูาญ  ผู้ อํานวยการกองระบบผลติและควบคมุคณุภาพนํา้           คณะทํางาน 

การประปาสว่นภมูิภาค เขต 1 
นายชยัฤทธ์ิ      จสูกลุวิจิตร์ ผู้ อํานวยการกองแผนและวิชาการ              คณะทํางาน 
 การประปาสว่นภมูิภาค เขต 2 
เรือโท ประจกัร์   จิตรีพทิย์ ผู้ อํานวยการกองระบบผลติและควบคมุคณุภาพนํา้           คณะทํางาน 
    การประปาสว่นภมูภิาค เขต 2 
นายนาวิน      วิริยะโยธิน หวัหน้างานควบคมุการก่อสร้าง 3                          คณะทํางาน 
     กองควบคมุการก่อสร้าง 1 
นายสวุทิย์       เหลืองรัชพนัธุ์ ผู้ อํานวยการกองมาตรฐานวิศวกรรม           คณะทํางานและเลขานกุาร 
 
 
 
 
 
 
 



รายช่ือคณะทาํงานปรับปรุงมาตรฐานงานก่อสร้างและแบบประกอบมาตรฐานงานก่อสร้าง 
ชุดย่อยที่ 1 ปรับปรุงมาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ.01 งานก่อสร้างทั่วไป 

ตามคาํส่ังการประปาส่วนภมิูภาคที่ 1290/2557 ส่ัง ณ วันที่ 12 กันยายน 2557 
 

นายภชูยั     สปัปพนัธ์ ผู้ อํานวยการกองควบคมุการก่อสร้าง 1              ประธานคณะทํางาน 
นายวทิยา     สามสวุรรณ ผู้ อํานวยการกองแผนและวิชาการ                           คณะทํางาน 
    การประปาสว่นภมูิภาค เขต 1 
นายปริญญา     ยนัตพร  สถาปนิก 9  รักษาการหวัหน้างานสถาปัตยกรรม 1              คณะทํางาน
    กองจดัเตรียมโครงการ 1 
นายชาตรี     เรืองธนนัต์รักษ์ หวัหน้างานวิศวกรรมโครงสร้าง                คณะทํางาน 

กองออกแบบวิศวกรรม 
นายนาวิน      วิริยะโยธิน หวัหน้างานควบคมุการก่อสร้าง 3                           คณะทํางาน 
    กองควบคมุการก่อสร้าง 1 
นายประยรู     ศริธนาสวสัดิ ์ หวัหน้างานโครงการก่อสร้าง 1 กองแผนและวิชาการ           คณะทํางาน 

การประปาสว่นภมูิภาคเขต 1 
นายณฐักานต์    ช่วงชิง  หวัหน้างานควบคมุการก่อสร้าง 2                คณะทํางาน 
    กองควบคมุการก่อสร้าง 3  
นายวิชยั      จนัทร์ไทย  หวัหน้างานประมาณราคาโยธาและสถาปัตยกรรม              คณะทํางาน
    กองประมาณราคา  
นายจกัรี      บญุสวา่ง วิศวกร 5                              คณะทํางาน
    กองมาตรฐานวิศวกรรม   
นายทรงวฒุ ิ     สวุรรณศริิกลุ หวัหน้างานมาตรฐานระบบประปา               คณะทํางานและเลขานกุาร 
     กองมาตรฐานวิศวกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะทาํงานปรับปรุงมาตรฐานงานก่อสร้างและแบบประกอบมาตรฐานงานก่อสร้าง 
ชุดย่อยที่ 2 ปรับปรุงมาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ.02 งานวางท่อทั่วไป 

ตามคาํส่ังการประปาส่วนภมิูภาคที่ 1290/2557 ส่ัง ณ วันที่ 12 กันยายน 2557 
 

นายบญุสง่      ศรีวิเชียร ผู้ อํานวยการกองควบคมุการก่อสร้าง 3            ประธานคณะทํางาน 
นายวทิยา    สามสวุรรณ ผู้ อํานวยการกองแผนและวิชาการ              คณะทํางาน 
    การประปาสว่นภมูิภาคเขต 1 
นายสงิห์ชยั     อินทพิชยั ผู้ อํานวยการกองแผนและวิชาการ              คณะทํางาน 
    การประปาสว่นภมูิภาคเขต 4  
นายนพดล     เฉลมิชยัรัตนกลุ หวัหน้างานออกแบบระบบท่อ 2              คณะทํางาน 

กองจดัเตรียมโครงการ 2 
นายอมร     กระจายศรี หวัหน้างานควบคมุการก่อสร้าง 4              คณะทํางาน 

กองควบคมุการก่อสร้าง 1 
นายพลภทัร     ภาพีรนนท์ หวัหน้างานประมาณราคาระบบท่อประปา 1            คณะทํางาน 
    กองประมาณราคา 
นายสรุเดช     โพธินามทอง หวัหน้างานบริหารโครงการ 1              คณะทํางาน 

กองจดัเตรียมโครงการ 1 
นายวฒันา     จิตจํารัส  หวัหน้างานทดสอบผลติภณัฑ์ท่อและอปุกรณ์                   คณะทํางาน 
    กองเทคนิคก่อสร้าง 
นายชาญชยั     หวงักิจวรกานต์ หวัหน้างานบริการและควบคมุนํา้สญูเสีย 1            คณะทํางาน 

การประปาสว่นภมูิภาคสาขาชลบรีุ 
นายภาษิต พนัลํา  หวัหน้างานควบคมุการก่อสร้าง 1              คณะทํางาน 
    กองควบคมุการก่อสร้าง 3 
นายณฐนน      มีสวุรรณ วิศวกร 6                   คณะทํางานและเลขานกุาร
    กองมาตรฐานวิศวกรรม   
 
 
 
 
 
 



คณะทาํงานปรับปรุงมาตรฐานงานก่อสร้างและแบบประกอบมาตรฐานงานก่อสร้าง 
ชุดย่อยที่ 3 ปรับปรุงมาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ.03 งานตดิตัง้เคร่ืองสูบนํา้และเคร่ืองต้นกาํลัง 

ตามคาํส่ังการประปาส่วนภมิูภาคที่ 1290/2557 ส่ัง ณ วันที่ 12 กันยายน 2557 
 

นายอนวุฒัน์     เนตรขํา  ผู้ อํานวยการกองออกแบบวศิวกรรม              ประธานคณะทํางาน 
นายพงศ์เสถียร  การะยะ  หวัหน้างานทดสอบระบบเคร่ืองกล               คณะทํางาน 

กองเทคนิคก่อสร้าง 
นายชษุณะ     นิลกําแหง หวัหน้างานวิศวกรรมเคร่ืองกล                คณะทํางาน 

กองออกแบบวิศวกรรม 
นายธงชยั     แสงเจือ  หวัหน้างานประมาณราคาเคร่ืองกลและไฟฟ้า              คณะทํางาน 

กองประมาณราคา 
นายสทุธิศกัดิ ์   ศรีหอม  หวัหน้างานบํารุงรักษา      คณะทํางาน 
    กองระบบผลติและควบคมุคณุภาพนํา้ 
    การประปาสว่นภมูิภาค เขต 2 
นายไพบลูย์     พลอยหิน นายช่างเคร่ืองกล 7 กองเทคนิคก่อสร้าง               คณะทํางาน 
นายสจัจพงศ์     ร่วมจิต  วิศวกร 5 กองระบบผลติและควบคมุคณุภาพนํา้                  คณะทํางาน 

การประปาสว่นภมูิภาค เขต 1 
นายณรงค์ศกัดิ ์ แก้วเขียว วิศวกร 5 กองระบบผลติและควบคมุคณุภาพนํา้              คณะทํางาน 
    การประปาสว่นภมูิภาค เขต 3 
นายพทุธพงษ์    บญุเกิด   วิศวกร 4                             คณะทํางาน 
    กองมาตรฐานวิศวกรรม 
นายภิญโญ      งามชาตติระกลู หวัหน้างานผลติภณัฑ์ท่อและครุภณัฑ์     คณะทํางานและเลขานกุาร 

กองมาตรฐานวิศวกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะทาํงานปรับปรุงมาตรฐานงานก่อสร้างและแบบประกอบมาตรฐานงานก่อสร้าง 
ชุดย่อยที่ 4 ปรับปรุงมาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ.04 งานตดิตัง้ระบบไฟฟ้า 

ตามคาํส่ังการประปาส่วนภมิูภาคที่ 1290/2557 ส่ัง ณ วันที่ 12 กันยายน 2557 
 

นายเจษฎา     ชชูาญ  ผู้ อํานวยการกองระบบผลติและควบคมุคณุภาพนํา้            ประธานคณะทํางาน
    การประปาสว่นภมูิภาคเขต 1 
นายวาณิชย์     อ่ิมเอม  ผู้ อํานวยการกองเทคนิคก่อสร้าง                           คณะทํางาน 

กองเทคนิคก่อสร้าง 
นายบญุเลศิ     เกษร  ผู้ อํานวยการกองระบบผลติและควบคมุคณุภาพนํา้             คณะทํางาน 

การประปาสว่นภมูภิาคเขต 10 
นายทรงพล     พนาลกิลุ  หวัหน้างานเทคโนโลยีควบคมุผลติ                          คณะทํางาน 
   กองระบบผลติและควบคมุคณุภาพนํา้ 

การประปาสว่นภมูิภาคเขต 7 
นายไพศาล     มากเจริญ หวัหน้างานวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคมุ              คณะทํางาน 
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กปภ.05-2558 มาตรฐานงานระบบจ่ายสารเคมี 
หมวด ก มาตรฐานคุณภาพระบบจ่ายสารเคมี 
                                                       .        

ขอบข่าย 

 ข้อกําหนดต่อไปนี �ให้ใช้สําหรับระบบจ่ายสารเคมีที8ใช้ในกิจการประปา เช่น ระบบกวนสารเคมี   

ระบบจ่ายสารเคมี อปุกรณ์ประกอบของเครื8องจ่ายสารเคมี ระบบจ่ายแก๊สคลอรีน ฯลฯ รวมถึงงานติดตั �ง

และทดสอบระบบจา่ยสารเคมี 

 สําหรับมาตรฐานที8อ้างอิงทั �งหมด หากได้มีการปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ8มเติมประการใดก่อนวันทํา

สญัญาให้ใช้ฉบบัลา่สดุของมาตรฐานประเภทนั �นๆ 

 ผู้ รับจ้างจะต้องใช้พสัดทีุ8ผลิตในประเทศไทยและกิจการของคนไทย ตามกฎเกณฑ์ที8ระบุใน ข้อ16. 

แหง่ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการพสัด ุพ.ศ.2535 และฉบบัที8แก้ไขเพิ8มเตมิ 

 ระบบจ่ายสารเคมี จะต้องผ่านการทดสอบคุณภาพตามที8กําหนดไว้ในมาตรฐานการทดสอบ        

ของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ผู้ รับจ้างจะเสนอมาตรฐานคณุภาพที8สงูกว่าที8กําหนดในมาตรฐานได้ 

แตท่ั �งนี �ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้วา่จ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้าง 

นิยาม 

 "ระบบกวนสารเคมี" หมายถึง เครื8องจกัรพร้อมอปุกรณ์ประกอบ ที8ใช้เพื8อการกวนผสมสารเคมีในงาน

ประปา 

 "ระบบจ่ายสารเคมี" หมายถึง เครื8องจักรพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ที8ใช้เพื8อการจ่ายสารเคมีในงาน

ประปา 

 "อุปกรณ์ประกอบของเครื8องจ่ายสารเคมี" หมายถึง อุปกรณ์ที8ใช้ร่วมกับเครื8องจ่ายสารเคมีในงาน

ประปาเพื8อให้ระบบจา่ยสารเคมีสามารถทํางานได้อย่างถกูต้องตามมาตรฐาน 

 "ระบบจ่ายแก๊สคลอรีน" หมายถึง เครื8องจกัรพร้อมอปุกรณ์ประกอบ ที8ใช้เพื8อการจ่ายแก๊สคลอรีนใน

งานประปา รวมถึงอปุกรณ์และระบบเพื8อความปลอดภยัจากแก๊สคลอรีนที8เกี8ยวข้องตามมาตรฐาน 
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1. ระบบกวนสารเคมี (Mixing Chemical System) 

1.1 เครื:องกวนสารเคมีแบบใบพัด 
1.1.1 คุณลักษณะทั:วไป 

เครื8องกวนสารเคมีแบบใบพดั (Impeller Mixer) ขบัด้วยมอเตอร์เกียร์เพลาตั �ง (Vertical 

Gear Motor) ตดิตั �งอยูก่บัที8 ด้านบนถงัผสม (Fixed & Top Mount) โดยต้องมีแท่นสําหรับรองรับมอเตอร์ทํา

จากวสัดทีุ8ทนการกดักร่อนจากคลอรีนหรือเคลือบด้วยวสัดทีุ8ทนการกดักร่อนจากคลอรีน 

1.1.2 โครงสร้างและการตดิตั Cง 

(1) ตวัเรือนของเกียร์และมอเตอร์มีโครงสร้างเป็นเหล็กหล่อ (Cast Iron) หรือดีกวา่ 

(2) ชดุลดความเร็วรอบหลอ่ลื8นด้วยนํ �ามนั มีคา่ Service Factor ไมน้่อยกวา่ 1.5  
(3) ข้อตอ่สง่กําลงัระหวา่งเพลาชดุขบัเคลื8อนและเพลาใบพดัใช้ Rigid Coupling 
(4) เพลาใบพดัเป็นชนิดเพลาตนั (Solid Shaft) ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางไม่น้อยกว่า 

25 มิลลิเมตร ที8ความยาวเพลาไม่เกิน 1.50 เมตร และขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางไม่
น้อยกวา่ 32 มิลลิเมตร ที8ความยาวเพลามากกวา่ 1.50 เมตร 

(5) เพลาใบพดัมีรองลื8นรองรับเพลาช่วงหลงัข้อต่อส่งกําลงั และถ้ามีความยาวมากกว่า 
1.50 เมตร ให้มีรองลื8นชนิดปลอก (Bush Bearing) ทําจากวสัด ุPTFE รองรับปลาย
เพลาตดิตั �งอยูก่บัพื �นถงัผสม 

(6) ใบพดักวนเป็นชนิดใบพดัไหลตามแนวแกนเพลา (Axial Flow Impeller) มมุเอียง
ใบพดั (Pitch Angle) ขนาด 45 องศา 

(7) ใบพดักวนหลอ่เป็นชิ �นเดียวกนัมีจํานวนไมน้่อยกวา่ 3 ใบ ความหนาของใบพดัต้อง
ไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร ความกว้างของใบพัดต้องไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร 
และสามารถถอดเปลี8ยนได้ ตดิตั �งเข้ากบัเพลาแบบใช้ลิ8มและสกรู 

(8) ระยะใบพดัถึงพื �นถงัผสมสารเคมี (Off Bottom, C) ต้องสมัพนัธ์กบัขนาดความกว้าง
หรือขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางของถัง (Tank Diameter, T) เพื8อป้องกนัมิให้เกิดการ
ตกตะกอนบริเวณก้นถงัผสมสารเคมี 

(9) กรณีที8การติดตั �งแล้วเกิดการหมนุวนของนํ �า (Vortex) ให้ติดตั �งแผงปะทะ (Baffle 
Wall) ทําจากวสัดทีุ8มีความแข็งแรงและทนการกดักร่อนจากสารเคมี 

(10) ในกรณีที8เป็นถงัผสมสารเคมีสําเร็จรูป ต้องมีองค์ประกอบสําคญัหลกัดงันี � 
- จดุนํ �าล้น (Over Flow) พร้อมท่อชนิดทนการกดักร่อนจากสารเคมี ขนาดเส้นผ่าน

ศนูย์กลางไมน้่อยกวา่ 100 มิลลิเมตร จํานวนอยา่งน้อย 1 จดุ 

- จดุระบายตะกอน (Drain) พร้อมประตนํู �าและทอ่ชนิดทนการกดักร่อนจากสารเคมี 

ขนาดเส้นผา่นศนูย์กลางไมน้่อยกวา่ 100 มิลลิเมตร จํานวนอยา่งน้อย 1 จดุ 
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1.1.3 วัสดุ 

วสัดสุ่วนประกอบเครื8องกวนสารเคมีแบบใบพดัให้มีคณุสมบตัิตามตารางที: ก 1-1.3        

แสดงวสัดสุว่นประกอบเครื8องกวนสารเคมีแบบใบพดั 

ตารางที: ก 1-1.3 แสดงวัสดุส่วนประกอบเครื:องกวนสารเคมีแบบใบพัด 

สารเคมี ชิ Cนส่วน วัสดุ 
มาตรฐาน 

ASTM DIN BS JIS 
สารส้ม เพลาและใบพดั Stainless Steel A - TYPE 316 1.4401 316 S31 SUS 316 
โพลอีลมูิเนียมคลอไรด์ เพลาและใบพดั Stainless Steel A - TYPE 316 1.4401 316 S31 SUS 316 
ปนูขาว เพลาและใบพดั Stainless Steel A - TYPE 316 1.4401 316 S31 SUS 316 
คลอรีน เพลาและใบพดั Stainless Steel A - TYPE 316 1.4401 316 S31 SUS 316 
ถ่านกมัมนัต์ เพลาและใบพดั Stainless Steel A - TYPE 316 1.4401 316 S31 SUS 316 
ดา่งทบัทิม เพลาและใบพดั Stainless Steel A - TYPE 316 1.4401 316 S31 SUS 316 
โพลเิมอร์ เพลาและใบพดั Stainless Steel A - TYPE 316 1.4401 316 S31 SUS 316 

หมายเหตุ ในกรณีที8ไมมี่วสัดตุามตารางที: ก 1-1.3 ข้างต้น ให้ใช้เป็นวสัดทีุ8เทียบเทา่หรือดีกว่าแทนได้ 

1.1.4 มอเตอร์ไฟฟ้า 

มอเตอร์ไฟฟ้าให้ถือปฏิบตัิตามรายละเอียดในมาตรฐานงานก่อสร้าง (กปภ.04 ฉบบัล่าสดุ) 

ความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้าไมเ่กิน 1,000 รอบตอ่นาที 

ตารางที: ก 1-1.4 แสดงคุณสมบัตเิครื:องกวนสารเคมีแบบใบพัด 

รายการ 

สารเคมี 

สารส้ม 
โพลี

อลูมิเนียม
คลอไรด์ 

ปูนขาว คลอรีน คาร์บอน 
ด่าง

ทับทมิ 
โพลิ
เมอร์ 

ความเร็วรอบของชุด
ใบกวน (รอบตอ่นาที) 

≤ 100 ≤ 100 ≤ 100 ≤ 100 ≤ 100 ≤ 100 ≤ 100 

อตัราสว่นระหวา่ง D/T 0.2 – 0.6 0.2 – 0.6 0.2 – 0.6 0.2 – 0.6 0.2 – 0.6 0.2 – 0.6 0.2 – 0.6 
อตัราสว่นระหวา่ง C/D 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 
อตัราสว่นระหวา่ง Z/T ≤ 1.2 ≤ 1.2 ≤ 1.2 ≤ 1.2 ≤ 1.2 ≤ 1.2 ≤ 1.2 

หมายเหตุ สญัลกัษณ์ในตารางที: ก 1-1.4 มีความหมายดงันี � 
D คือ ขนาดเส้นผา่นศนูย์กลางของใบพดักวน (Impeller Diameter) 
T คือ ขนาดเส้นผา่นศนูย์กลางหรือความกว้างของถงัผสม (Tank Diameter or Tank Width) 
C คือ ชอ่งวา่งระหวา่งใบพดักบัพื �นถงัผสม (Off Bottom) 
Z คือ ระดบัของเหลวในถงัผสมหรือความสงูของถงัผสม (Liquid Level or Height in a Tank) 
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ระยะพ้นนํ �า (Freeboard) ให้มีความสงูจากผิวนํ �าไมน้่อยกวา่ 20 เซนตเิมตร 
การติดตั �งใบพัดกวนให้มีลักษณะการติดตั �งตามขนาดและมิติ แสดงดังรูปที:  ก 1-1 

แนวการวางตวัของแกนเพลาใบพดัอาจมิได้วางตวัอยู่ในตําแหน่งแนวดิ8งเสมอไป ซึ8งอาจมีการติดตั �งเป็น
แนวทํามุมกับแนวดิ8ง โดยให้พิจารณาการจัดวางตําแหน่งแนวแกนเพลาใบพัดเพื8อมิให้เกิดการหมุนวน 
(Vortex) เป็นสําคญั 

ในกรณีที8คา่อตัราส่วนระหว่าง Z/T มากกว่า 1.2 ให้เพิ8มชดุใบพดัจํานวน 1 ชดุ โดยมี
ขนาดและมิตเิดียวกบัใบพดัชดุแรก และให้ตดิตั �งอยูบ่นแนวแกนเพลาเดียวกนั โดยมีตําแหน่งอยู่เหนือใบพดั
ชดุแรกมีระยะเท่ากบัขนาดเส้นผ่านศนูย์กลางของใบพดัชดุแรกเท่ากบัระยะ D แสดงดงัรูปที: ก 1-2 ทั �งนี �
ลกัษณะแนวการวางตวัของเพลาใบพดัต้องไมก่่อให้เกินการหมนุวน (Vortex) 

รูปที: ก 1-1 แสดงลักษณะการตดิตั Cงใบพัดกวน 

รูปที: ก 1-2 แสดงลักษณะการตดิตั Cงใบพัดกวน ในกรณีที: 

ค่าอัตราส่วนระหว่าง T/Z มากกว่า 1.2 
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1.1.5 อุปกรณ์ประกอบ (Accessories) 

(1) แทน่ตดิตั �งเครื8อง (ตอ่เครื8อง) : 1 ชดุ 

1.1.6 อะไหล่ 

(1) รองลื8นชนิดปลอกปลายเพลา (ถ้ามี)  : 1 ชดุ 

(2) สารหลอ่ลื8นของชดุเกียร์ตามมาตรฐานผู้ผลิต : 5 ลิตร 

1.2 เครื:องกวนสารเคมีแบบใช้เครื:องเป่าลม 
1.2.1 คุณลักษณะ 

เครื8องกวนสารเคมีแบบใช้เครื8องเป่าลม (Air Blower) ชนิด Two or Three Lobed Roots 

Blower เครื8องเป่าลมขบัด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าและสง่กําลงัขบัด้วยสายพานที8ความเร็วไม่เกิน 1,500 รอบตอ่นาที 

1.2.2 โครงสร้าง 

(1) ตวัเรือนเครื8องเป่าอากาศ ผลิตจากเหล็กหลอ่หรือดีกวา่ มีครีบระบายความร้อน 

(2) โรเตอร์ (Rotors) ผลิตจากวัสดุชิ �นเดียวกัน ต้องทําการสมดุลทางสถิตและ

พลศาสตร์ (Statically and Dynamically Balance) 

(3) เพลามีความคงทนแข็งแรงตอ่การใช้งาน 

(4) เฟืองขบัโรเตอร์ (Timing Gear) ต้องทําการสมดลุทางสถิตและพลศาสตร์ 

(5) รองลื8นชนิด Anti – Friction Bearings 

(6) ล้อสง่กําลงั (Pulley) ของมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื8องเป่าลมแบบ Taper Lock 

1.2.3 วัสดุ 

วสัดสุว่นประกอบเครื8องกวนสารเคมีแบบใช้เครื8องเป่าลมให้มีคณุสมบตัิตามตารางที: ก 1-2.3 

แสดงวสัดสุว่นประกอบเครื8องกวนสารเคมีแบบใช้เครื8องเป่าลม 

ตารางที: ก 1-2.3 แสดงวัสดุส่วนประกอบเครื:องกวนสารเคมีแบบใช้เครื:องเป่าลม 

ชิ Cนส่วน วัสดุ 
มาตรฐาน 

ASTM DIN BS JIS 
ตวัเรือน 

(Casing) 
Cast Iron 

A - Gr 30                       
A - Gr 35 

GG 20                   
GG 25 

BS 1452 Gr 220                        
BS 1452 Gr 260 

FC 200                      
FC 250 

โรเตอร์   
(Rotor) 

Cast Iron 
A - Gr 30                       
A - Gr 35 

GG 20                   
GG 25 

BS 1452 Gr 220                        
BS 1452 Gr 260 

FC 200                      
FC 250 

Ductile Iron A - Gr 60-40-18 GGG 40, 50 BS 2789 400/18 FCD 400 
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ตารางที: ก 1-2.3 แสดงวัสดุส่วนประกอบเครื:องกวนสารเคมีแบบใช้เครื:องเป่าลม 

ชิ Cนส่วน วัสดุ 
มาตรฐาน 

ASTM DIN BS JIS 

เพลา      
(Shaft) 

Carbon Steel 
ANSI 1045        
ANSI 1046 

CK45        
C45 

060A45         
080M46 

S45C           
S48C 

Stainless Steel 
A - TYPE 316         

A - TYPE 316 L      
A - TYPE 416 

1.4401       
1.4404         
1.4005 

316 S 16           
316 S 12          
416 S 21 

SUS 316            
SUS 316 L         
SUS 416 

เฟือง     
(Gear) 

Cast Iron 
A - Gr 30                       
A - Gr 35 

GG 20                   
GG 25 

BS 1452 Gr 220                        
BS 1452 Gr 260 

FC 200                      
FC 250 

Ductile Iron A - Gr 60-40-18 GGG 40, 50 BS 2789 400/18 FCD 400 

ล้อสง่กําลงั 
(Flywheel) 

Cast Iron 
A - Gr 30                       
A - Gr 35 

GG 20                   
GG 25 

BS 1452 Gr 220                        
BS 1452 Gr 260 

FC 200                      
FC 250 

Carbon Steel 
ANSI 1045        
ANSI 1046 

CK45        
C45 

060A45         
080M46 

S45C           
S48C 

 
1.2.4 มอเตอร์ไฟฟ้า 

มอเตอร์ไฟฟ้าให้ถือปฏิบตัิตามรายละเอียดในมาตรฐานงานก่อสร้าง (กปภ.04 ฉบบัล่าสดุ) 

ความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้าไมเ่กิน 1,500 รอบตอ่นาที 

1.2.5 อุปกรณ์ประกอบ (Accessories) ตามมาตรฐานผู้ผลิต 

(1) อปุกรณ์เก็บเสียงที8ทางดดูและสง่ (ตอ่เครื8อง) : 1 ชดุ 

(2) เกจวดัความดนั (Pressure Gauge) : 1 ชดุ 

(3) วาล์วระบายความดนั : 1 ชดุ 

(4) แทน่เครื8อง (ชนิดตดิตั �ง � หรือ n ชดุ) : 1 ชดุ 

(5) กรองอากาศ (ตอ่เครื8อง) : 1 ชดุ 

(6) เช็ควาล์ว (ตอ่เครื8อง) : 1 ชดุ 

(7) ข้อตอ่ Flexible Joint ด้านสง่ (ตอ่เครื8อง) : 1 ชดุ 

1.2.6 อะไหล่ 

(1) สายพานสง่กําลงัครบชดุ : 1 ชดุ 

(2) สารหลอ่ลื8นตามมาตรฐานผู้ผลิต : 20 ลิตร 

(3) กรองอากาศ : 1 ชดุ 
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2. ระบบจ่ายสารเคมี  

 
รูปที: ก 2 แสดงไดอะแกรมระบบจ่ายสารเคมีโดยสังเขป 

 

ตารางที: ก 2 แสดงสัญลักษณ์และรายละเอียดของอุปกรณ์ในระบบจ่ายสารเคมีโดยสังเขป 

สัญลักษณ์ รายละเอียด 

 เครื8องจา่ยสารเคมี (Dosing Pump) 

 บอลวาล์ว (Ball Valve) 

 เช็ควาล์ว (Check Valve) 

 ตะแกรงกรองรูปตวัวาย (Y – Strainer) 

 ข้อตอ่ยเูนี8ยน (Union) 

 วาล์วสร้างความดนัย้อนกลบั (Back Pressure Valve) 

 วาล์วลดความดนั (Pressure Relief Valve) 

 ชดุวดัความดนัแบบไดอะแฟรม (Diaphragm Pressure Gauge) 

 

 
กระบอกตวง (Calibration Cylinder) 

 

 
กระบอกสะสมความดนั (Pulsation Dampener) 

P 
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2.1 เครื:องจ่ายสารเคมีแบบปัZมไดอะแฟรม (Diaphragm Pumps)  
2.1.1 ประเภทเครื:องจ่ายสารเคมีแบบปัZมไดอะแฟรม (Diaphragm Pumps) 

เครื8องจา่ยสารเคมีชนิดไดอะแฟรม สามารถแบง่ประเภทได้ดงันี � 

(1) ชนิด Mechanical Diaphragm ขบัเคลื8อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 

(2) ชนิด Hydraulic Diaphragm ขบัเคลื8อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 

(3) ชนิด Digital Diaphragm ขบัเคลื8อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า และสามารถควบคมุปริมาณ

การจา่ยสารเคมีได้ 

2.1.2 ค่าความเที:ยงตรง (Accuracy) 

เครื8 องจ่ายสารเคมีสามารถปรับอัตราการจ่ายได้ในช่วง 10 – 100 % โดยมีความ

เที8ยงตรง ดงันี � 

(1) Mechanical Diaphragm คลาดเคลื8อนตามความดนัที8ระบไุมเ่กิน ± 2 % 

(2) Hydraulic Diaphragm คลาดเคลื8อนตามความดนัที8ระบไุมเ่กิน ± 1 % 

(3) Digital Diaphragm คลาดเคลื8อนตามความดนัที8ระบไุมเ่กิน ± 0.5 %  

2.1.3 การปรับอัตราการจ่าย 

สามารถปรับอตัราการจา่ยได้ตามวิธีดงัตอ่ไปนี � 
(1) วิธีเปลี8ยนแปลงระยะชกัด้วยมือหรืออตัโนมตัิและความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้าคงที8 

(2) วิธีให้ระยะชกัคงที8และความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้าเปลี8ยนแปลง 

(3) วิธีรับสญัญาณ 4 – 20 มิลลิแอมแปร์ 

2.1.4 ความดันใช้งาน 

ความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่าความดันย้อนกลับ (Back Pressure) ของระบบตาม

ข้อกําหนดเฉพาะงาน 

2.1.5 โครงสร้าง 

(1) ตวัเรือน หลอ่เป็นชดุเดียวกนั 

(2) หวัจ่าย (Pump Head) ผลิตโดยวิธีหล่อ (Casting) หรือฉีดขึ �นรูป (Molded) หรือ

กลงึขึ �นรูป (Machined) 

(3) เช็คบอล (Check Ball) ตามมาตรฐานผู้ผลิต เป็นชนิดถอดเปลี8ยนได้เมื8อเกิดชํารุด 

(4) บา่วาล์ว (Valve Seat) เป็นชนิดถอดเปลี8ยนได้เมื8อเกิดชํารุด 

(5) ไดอะแฟรม (Diaphragm) ผลิตจากวสัดทีุ8ทนต่อสารเคมีและถอดเปลี8ยนได้เมื8อ

เกิดชํารุด 
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2.1.6 วัสดุ 

วสัดสุว่นประกอบเครื8องจา่ยสารเคมี ให้มีคณุสมบตัิตามตารางที: ก 2-1.6 แสดงวสัดุ

สว่นประกอบเครื8องจา่ยสารเคมี แบบ Metering Pumps (ชนิด Mechanical, Hydraulic และ Digital) 

ตารางที: ก 2-1.6 แสดงวัสดุส่วนประกอบเครื:องจ่ายสารเคมีแบบ Metering Pumps  

(ชนิด Mechanical, Hydraulic และ Digital) 

ชิ Cนส่วน ประเภทวัสดุ วัสดุ 

ตวัเรือน                                                      
(Casing) 

Metallic Stainless Steel Cast Iron Copper Alloy Aluminium 

Nonmetallic PP PVDF PVC 
PTFE             
FRP 

หวัจ่าย  
(Pump Head) 

Metallic Hastelloy 
AISI 316           

AISI 316 L            
AISI 316 Ti 

1.4401       
1.4404       
1.4571            
1.4581 

316 S 16       
316 S 12       
320 S 17               
318 C 17 

Nonmetallic PP PVDF 
Hypalon       

PVC 
PTFE             

PP 

เช็คบอล 
(Check Ball) 

Metallic Hastelloy 
AISI 316           

AISI 316 L            
AISI 316 Ti 

1.4401     
1.4404      
1.4571 

316 S 16       
316 S 12       
320 S 17               

Nonmetallic Glass Ceramic Hypalon Viton 

บา่วาล์ว 
(Valve Seat) 

Metallic SUS 316 
AISI 316           

AISI 316 L            
AISI 316 Ti 

1.4401     
1.4404      
1.4571 

316 S 16       
316 S 12       
320 S 17               

Nonmetallic EPDM PVDF 
Viton 

         FKM 
PTFE              

PP 
ไดอะแฟรม 

(Diaphragm) 
Nonmetallic EPDM - - 

PTFE             
Teflon 

หมายเหตุ 1)   วสัดสุามารถเปลี8ยนแปลงได้ตามที8กําหนดไว้ในแบบก่อสร้างเฉพาะงาน 

2.1.7 มอเตอร์ไฟฟ้า 

มอเตอร์ไฟฟ้าให้ถือปฏิบตัิตามรายละเอียดในมาตรฐานงานก่อสร้าง (กปภ.04 ฉบบัล่าสดุ) 
ความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้าไมเ่กิน 1,500 รอบตอ่นาที 
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2.1.8 อะไหล่ 

(1) ปะเก็นครบชดุ : 1 ชดุ  
(2) ไดอะแฟรม : 2 ชดุ 
(3) เช็คบอล : 2 ชดุ 
(4) บา่วาล์ว : 2 ชดุ 
(5) สารหลอ่ลื8นตามมาตรฐานผู้ผลิต : 5 ลิตร  

2.2 เครื:องจ่ายสารเคมีแบบปัZมลูกสูบ (Piston or Plunger Pumps) 
เครื8องจา่ยสารเคมี เป็นแบบ Mechanical Piston or Plunger ขบัเคลื8อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า  
2.2.1 ค่าความเที:ยงตรง (Accuracy) 

เครื8องจ่ายสารเคมีสามารถปรับอตัราการจ่าย โดยมีความเที8ยงตรงคลาดเคลื8อนตาม
ความดนัที8ระบไุมเ่กิน ± 2 %  

2.2.2 การปรับอัตราการจ่าย 
สามารถปรับอตัราการจ่ายสารเคมีแบบ Variable Eccentric Motion หรือ Amplitude 

Moderation ในอตัราสว่นสงูสดุตอ่ตํ8าสดุ เป็น 10 : 1 หรือดีกวา่ 
2.2.3 ความดันใช้งาน 

ความดนัใช้งานได้ไมน้่อยกว่าความดนัย้อนกลบั (Back Pressure) ของระบบตาม
ข้อกําหนดเฉพาะงาน 

2.2.4 โครงสร้าง 
(1) ตวัเรือน หลอ่เป็นชดุเดียวกนั 
(2) หวัจ่าย (Pump Head) ผลิตโดยวิธีหล่อ (Casting) หรือฉีดขึ �นรูป (Molded) หรือ

กลงึขึ �นรูป (Machined) 
(3) เช็คบอล (Check Ball) ตามมาตรฐานผู้ผลิต เป็นชนิดถอดเปลี8ยนได้เมื8อเกิดชํารุด 
(4) บา่วาล์ว (Valve Seat) เป็นชนิดถอดเปลี8ยนได้เมื8อเกิดชํารุด 
(5) ลกูสบู (Piston or Plunger) ผลิตจากวสัดทีุ8ทนตอ่สารเคมีและถอดเปลี8ยนได้เมื8อ

เกิดชํารุด 
(6) ระบบสง่กําลงัจากมอเตอร์เป็นแบบเฟืองเกียร์ 

2.2.5 วัสดุ 
 วสัดสุ่วนประกอบเครื8องจ่ายสารเคมี ให้มีคณุสมบตัิตามตารางที: ก 2-2.5 แสดงวสัดุ

สว่นประกอบเครื8องจา่ยสารเคมี แบบปั?มลกูสบู (Piston Pumps) 
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ตารางที: ก 2-2.5 แสดงวัสดุส่วนประกอบเครื:องจ่ายสารเคมีแบบปัZมลูกสูบ (Piston Pumps) 

ชิ Cนส่วน ประเภทวัสดุ วัสดุ 

ตวัเรือน            
(Casing) 

Metallic 
Aluminium-Cast                                                          

Stainless Steel Type 316                                           
Alloy C 

หวัจา่ย              
(Pump Head) 

Metallic 
Stainless Steel Type 316                                     

Alloy C 
ลกูสบู               

(Piston or Plunger) 
Metallic 

Stainless Steel Type 316                                     
Alloy C 

เช็คบอล           
(Check Ball) 

Metallic 
Stainless Steel Type 316                                     

Alloy C 
บา่วาล์ว             

(Valve Seat) 
Metallic 

Stainless Steel Type 316                                     
Alloy C 

หมายเหตุ 1) วสัดสุามารถเปลี8ยนแปลงได้ตามที8กําหนดไว้ในแบบก่อสร้างเฉพาะงาน 

  2) วสัดทีุ8กําหนดตามตารางที: ก 2-2.5 ต้องเป็นวสัดเุนื �อเดียวกนัโดยไมมี่การเคลือบผิว 

2.2.6 มอเตอร์ไฟฟ้า 
มอเตอร์ไฟฟ้าให้ถือปฏิบตัิตามรายละเอียดในมาตรฐานงานก่อสร้าง (กปภ.04 ฉบบัล่าสดุ) 

ความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้าไมเ่กิน 1,500 รอบตอ่นาที 
2.2.7 อะไหล่ 

(1) ซีลกนัรั8ว ตามชนิดที8ใช้งาน    : 1 ชดุ  
(2) สารหลอ่ลื8นตามมาตรฐานผู้ผลิต   : 5 ลิตร 

2.3 เครื:องจ่ายสารเคมีแบบโรตารี: ลูบปัZม (Rotary Lobe Pumps) 
เครื8องจ่ายสารเคมี เป็นแบบ Rotary Lobe Pump ใช้สําหรับสูบจ่ายสารละลายพร้อมกาก 

(Slurry) ขบัเคลื8อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมชดุลดความเร็วรอบและสามารถปรับอตัราการจา่ยได้ 
2.3.1 การปรับอัตราการจ่าย 

มีชดุปรับรอบแบบมือหมนุ (Manual) สามารถควบคมุความเร็วรอบและปรับอตัราการ
จา่ยสารเคมีได้ 

2.3.2 ความดันใช้งาน 
ความดนัใช้งานได้ไม่น้อยกว่าความดนัย้อนกลับ (Back Pressure) ของระบบตาม

ข้อกําหนดเฉพาะงาน 
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2.3.3 โครงสร้าง 

(1) ตวัเรือน หลอ่เป็นชดุเดียวกนั 

(2)  Wear Plate ผลิตจากวสัดทีุ8ทนตอ่สารเคมี 

(3) Rotary Lobe ผลิตจากวสัดทีุ8ทนตอ่สารเคมีและถอดเปลี8ยนได้เมื8อเกิดชํารุด 

(4) ข้อตอ่ทางดดู และทางสง่ ผลิตจากวสัดทีุ8ทนตอ่สารเคมีและถอดเปลี8ยนได้เมื8อเกิดชํารุด 

(5) หน้าแปลนตามมาตรฐานผู้ผลิต 

2.3.4 วัสดุ 

วสัดสุ่วนประกอบเครื8องจ่ายสารเคมี ให้มีคณุสมบตัิตามตารางที: ก 2-3.4 แสดงวสัดุ

สว่นประกอบเครื8องจา่ยสารเคมี แบบโรตารี8ลบูปั?ม (Rotary Lobe Pumps) 

ตารางที: ก 2-3.4 แสดงวัสดุส่วนประกอบเครื:องจ่ายสารเคมีแบบโรตารี: ลูบปัZม  

(Rotary Lobe Pumps) 

ชิ Cนส่วน ประเภทวัสดุ วัสดุ 
ตวัเรือน                     

(Casing) 
Metallic Stainless Steel Type 304, 316 

Rotary Lobes 
Metallic Stainless Steel Type 304, 316 

Nonmetallic FKM 
เพลา                    

(Shaft) 
Metallic AISI 4140 

ห้องเกียร์                       
(Gear Box) 

Metallic ASTM A 48 

หน้าแปลน                              
(Flange) 

Metallic ASTM A 36, Stainless Steel Type 304, 316 

Pressure Disc Metallic Stainless Steel Type 304, 316 
Wear Plate Metallic Stainless Steel Type 304, 316 

Mechanical Seals Metallic Silicon Carbide 
Bolts Metallic Stainless Steel Type 304, 316 

หมายเหตุ ในกรณีที8ไมมี่วสัดตุามตารางที: ก 2-3.4 ให้ใช้เป็นวสัดทีุ8เทียบเทา่หรือดีกวา่ 

2.3.5 มอเตอร์ไฟฟ้า 

มอเตอร์ไฟฟ้าให้ถือปฏิบตัิตามรายละเอียดในมาตรฐานงานก่อสร้าง (กปภ.04 ฉบบัล่าสดุ) 
ความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้าไมเ่กิน 1,500 รอบตอ่นาที 



กปภ.lm-nmmo มาตรฐานงานระบบจา่ยสารเคมี  13/30 
 

2.3.6 อะไหล่ 

(1) ซีลกนัรั8ว ตามชนิดที8ใช้งาน    : 1 ชดุ  
(2) สารหลอ่ลื8นตามมาตรฐานผู้ผลิต   : 5 ลิตร 

2.4 เครื:องจ่ายสารเคมีแบบสกรู (Screw Pump or Progressive Cavity Pump) 
เครื8องจ่ายสารเคมี เป็นแบบสกรู ใช้สําหรับสบูจ่ายสารละลายที8มีความหนืดหรือสารละลายที8

มีตะกอน ขบัเคลื8อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมชดุลดความเร็วรอบและสามารถปรับอตัราการจา่ยได้ 
2.4.1 การปรับอัตราการจ่าย 

เครื8องจ่ายสารสามารถปรับอตัราการจ่ายได้ในช่วง 25 – 100 % วิธีปรับอตัราการจ่าย 
มีดงันี � 

(1) แบบเกียร์อตัราทดคงที8และความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้าเปลี8ยนแปลง 
(2) แบบเกียร์อตัราทดเปลี8ยนแปลงและความเร็วรอบมอเตอร์ไฟฟ้าคงที8 

2.4.2 ความดันใช้งาน 

ความดนัใช้งานได้ไมน้่อยกวา่ความดนัย้อนกลบั (Back Pressure) ของระบบตามข้อกําหนด
เฉพาะงาน 

2.4.3 โครงสร้าง 

(1) ตวัเรือนเครื8องจา่ยสารเคมี ผลิตจากเหล็กหลอ่หรือประกอบขึ �นรูป 
(2) โรเตอร์ (Rotors) ผลิตเป็นชิ �นเดียวกนั ต้องทําการสมดลุทางสถิตและพลศาสตร์ 
(3) สเตเตอร์ (Stator) มีความแข็งแรงคงทนตอ่การฉีกขาด 
(4) เพลาต้องแข็งแรง มีความคงทนตอ่การใช้งาน ไมเ่กิดการสั8นขณะใช้งาน 
(5) รองลื8นชนิด Anti – Friction Bearings 
(6) ซีลกันรั8วที8 เพลาแบบวัสดุอัด ถ้าใช้แบบเชิงกลต้องใช้นํ �าสะอาดหล่อลื8นจาก

ภายนอก 
(7) ชดุลดความเร็วรอบ (Reducing Gear) มี Service Factor ไมน้่อยกวา่ 1.5 

2.4.4 วัสดุ 

วสัดุส่วนประกอบเครื8องจ่ายสารเคมีแบบสกรู ให้มีคุณสมบตัิตามตารางที:  ก 2-4.4 
แสดงวสัดสุว่นประกอบเครื8องจา่ยสารเคมีแบบสกรู (Screw Pump or Progressive Cavity Pump) 
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ตารางที: ก 2-4.4 แสดงวัสดุส่วนประกอบเครื:องจ่ายสารเคมีแบบสกรู  

(Screw Pump or Progressive Cavity Pump) 

ชิ Cนส่วน วัสดุ 
มาตรฐาน 

ASTM DIN BS JIS 

ตวัเรือน                     
(Casing) 

Cast Iron 
A - Gr 30                              
A - Gr 30 

GG 20                
GG 25 

BS 1452 Gr 220             
BS 1452 Gr 260 

FC 200                         
FC 250 

เพลา              
(Shaft) 

Stainless Steel 
A - TYPE 316                  

A - TYPE 316 L 
1.4401                    
1.4404 

316 S 16                  
316 S 12 

SUS 316                         
SUS 316 L 

โรเตอร์                      
(Rotors) 

Stainless Steel 
A - TYPE 316                  

A - TYPE 316 L 
1.4401                    
1.4404 

316 S 16                  
316 S 12 

SUS 316                         
SUS 316 L 

สเตเตอร์           
(Stator) 

Rubber EPDM 

กนัรั8ว                 
(Seal) 

Packing SGI 
Mechanical SIC 

หมายเหตุ 1) SGI = Synthetic Graphite Impregnate 

  2) SIC = Silicon Carbide  

2.4.5 มอเตอร์ไฟฟ้า 

มอเตอร์ไฟฟ้าให้ถือปฏิบตัิตามรายละเอียดในมาตรฐานงานก่อสร้าง (กปภ.04 ฉบบัล่าสดุ) 
ความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้าไมเ่กิน 1,500 รอบตอ่นาที 

2.4.6 อะไหล่ 

(1) ซีลกนัรั8ว ตามชนิดที8ใช้งาน    : 1 ชดุ  

(2) สารหลอ่ลื8นตามมาตรฐานผู้ผลิต   : 5 ลิตร 

3. อุปกรณ์ประกอบของเครื:องจ่ายนํ Cายาเคมี 
(1) วาล์วระบายความดนั (Pressure Relief Valve) ความดนัใช้งานและขนาดของการ

ระบายไม่น้อยกว่าสมรรถนะหรือความสามารถของเครื8องจ่ายสารเคมี ผลิตจาก 

PVC, PP, PVDF, ABS หรือเทียบเท่า เป็นผลิตภัณฑ์ยี8ห้อเดียวกับเครื8องจ่าย

สารเคมี หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต 

(2) วาล์วสร้างความดนัย้อนกลบั (Back Pressure) ความดนัใช้งานและขนาดของ

การจา่ย ไม่น้อยกว่าสมรรถนะหรือความสามารถของเครื8องจ่ายสารเคมี ผลิตจาก 

PVC, PP, PVDF, ABS หรือเทียบเท่า เป็นผลิตภัณฑ์ยี8ห้อเดียวกับเครื8องจ่าย

สารเคมี หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต โดยให้ติดตั �งเกจวดัความดนัแบบไดอะแฟรม 
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(Diaphragm Pressure Gauge) จํานวน 2 ชดุ ตําแหน่งหน้าและหลงัวาล์วสร้าง

ความดนัย้อนกลบั 

(3) อุปกรณ์สะสมหรือดูดกลืนพลังงาน (Pulsation Dampers or Pressure 

Accumulator) ใช้เฉพาะระบบจ่ายสารเคมีที8ใช้ Metering Pump เท่านั �น เพื8อ

ควบคมุการจ่ายสารเคมีให้สมํ8าเสมอ ความดนัใช้งาน เท่ากบั 1.5 เท่าของความ

ดนัใช้งานของเครื8องจ่ายสารเคมี ผลิตจากเหล็กปลอดสนิม, PVC, PP, ABS หรือ

เทียบเทา่ มีวาล์วระบายสารเคมีภายในออก  

(4) เกจวดัความดนัแบบไดอะแฟรม (Diaphragm Pressure Gauge) ชนิดมีกลไกหรือ

กลีเซอรีนเพื8อป้องกันการสั8นของเข็ม หน่วยวดัเป็น กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร 

หน้าปัดขนาด 100 มิลลิเมตร ทําจากวสัดทีุ8ทนตอ่การกดักร่อนของคลอรีน 

(5) Diaphragm Pressure Gauge ต่อเข้ากับ Ball Valve 3 Way-T-Port ชนิด 

Stainless Steel เส้นผา่นศนูย์กลาง 3/8 นิ �ว พร้อมอปุกรณ์ 

(6) อุปกรณ์ทดสอบปริมาณการจ่ายสารเคมี (Calibration Cylinder) ให้ทําด้วย

พลาสติกใส เช่น อะครีลิก หรือ PVC มีความจตุามที8กําหนด มีสเกลอ่านปริมาตร

ได้ละเอียด ไมน้่อยกวา่ 0.1 ลิตร 

(7) ระบบล้างระบบจ่ายสารเคมี โดยใช้นํ �าสะอาดมีความดันมากกว่าความดัน

ย้อนกลบัเข้าทางด้านดดูและส่งของเครื8องจ่ายสารเคมี เพื8อล้างกากสารเคมีออก

จากระบบก่อนหยดุการทํางาน 

(8) ท่อและอุปกรณ์ต่อท่อของระบบจ่ายนํ �ายาสารเคมีให้ใช้ท่อ PVC ชั �น 13.5 ตาม 

มอก.17 ฉบบัลา่สดุ “ทอ่พีวีซีแข็งสําหรับใช้เป็นท่อนํ �าดื8ม” หรือ เอบีเอส ชั �น PN 12 

หรือสงูกวา่ 

(9) วาล์วระบบจา่ยสารเคมีผลิตจาก PVC, ABS หรือเทียบเท่าตอ่เข้ากบัระบบท่อแบบ 

Double Union 

(10) อปุกรณ์จบัยดึทอ่และยดึอปุกรณ์ประกอบ (Support) ทั �งหมดทําจากวสัดทีุ8ทนการ

กดักร่อนหรือเคลือบวสัดทีุ8ทนตอ่การกดักร่อนของสารเคมี 
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4. ระบบจ่ายแก๊สคลอรีน 
 

 
รูปที: 4-1 แสดงไดอะแกรมระบบจ่ายแก๊สคลอรีนแบบสลับจ่ายอัตโนมัติ 

(Automatic Changeover) โดยสังเขป 
 
 

 
 

รูปที: 4-2 แสดงไดอะแกรมระบบจ่ายแก๊สคลอรีนแบบท่อจ่ายร่วม (Manifold) โดยสังเขป 

 

 

 

ไปยังจุดจ่ายแก๊สคลอรีนที:กาํหนด 

ไปยังจุดจ่ายแก๊สคลอรีนที:กาํหนด 

นํ Cาประปาจาก Booster Pump

หรือหอถังสูง 

นํ Cาประปาจาก Booster Pump 

ไปยังจุดจ่ายคลอรีนที:กาํหนด 

ไปยังจุดจ่ายคลอรีนที:กาํหนด 
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ตารางที: ก 4 แสดงสัญลักษณ์และรายละเอียดของอุปกรณ์ในระบบจ่ายแก๊สคลอรีนโดยสังเขป 

สัญลักษณ์ รายละเอียด 

 เครื8องจา่ยแก๊สคลอรีน (Chlorinator) 

 อปุกรณ์สบัเปลี8ยนการจา่ยอตัโนมตั ิ(Automatic Changeover) 

 อปุกรณ์ควบคมุอตัราจา่ย (Flow Rate Indicator) 

 อีเจคเตอร์ (Ejector) 

 บอลวาล์ว (Ball Valve) 

 โกลบวาล์ว (Glove Valve) 

 ข้อตอ่ยเูนี8ยน (Union) 

 

 
โรตามิเตอร์ (Rotameter) 

 

 

 

ถงับรรจแุก๊สคลอรีน (Chlorine Tank) 

4.1 เครื:องจ่ายแก๊สคลอรีน (Chlorinator) 
4.1.1 คุณลักษณะ 

เครื8องจ่ายแก๊สคลอรีน (Chlorinator) เป็นชนิดที8ทํางานแบบสูญญากาศ (Vacuum 
Operation Type) โดยเครื8องจ่ายแก๊สจะรับแก๊สจากถงัคลอรีนผ่านวาล์ว ควบคมุสูญญากาศ (Vacuum 
Regulating Valve) และจา่ยแก๊สคลอรีนไปยงัหวัฉีด (Ejector) เครื8องจ่ายแก๊สสามารถปรับปริมาณการจ่าย
ได้ในอตัราสว่นสงูสดุตอ่ตํ8าสดุถึง 20 : 1 โดยมีความเที8ยงตรงคลาดเคลื8อนไมเ่กิน + 4 %  

4.1.2 ชนิดของเครื:องจ่ายแก๊สคลอรีน 

เครื8องจา่ยแก๊สคลอรีนแบง่ตามลกัษณะตดิตั �งได้ 3 ชนิดคือ 

(1) ชนิดตดิตั �งหวัถงัทั �งแบบ Cylinder และ Container  

(2) ชนิดตดิผนงัแบบมีทอ่จา่ยร่วม (Manifold or Header) 

(3) ชนิดประกอบสําเร็จภายในตู้  (Cabinet) 
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4.1.3  อุปกรณ์ระบบจ่ายแก๊สคลอรีน 

(1) วาล์วควบคุมสูญญากาศ (Vacuum Regulating Valve) ตวัเรือนที8สัมผัสแก๊ส
คลอรีนทําจากวสัดทีุ8เป็นโลหะทนการกดักร่อนจากแก๊สคลอรีน หรือเคลือบวสัดทีุ8
ทนการกดักร่อนจากแก๊สคลอรีน 

(2) ระบุให้ใช้ระบบสับเปลี8ยนถังต้องมีอุปกรณ์สลับจ่ายอัตโนมัติ  (Automatic 
Changeover) ขนาดตามอตัราการจ่ายสงูสดุของระบบ ยกเว้นในกรณีเครื8องจ่าย
แก๊สมีระบบสบัเปลี8ยนถงัอตัโนมตัปิระกอบสําเร็จชดุเดียวกนั 

(3) ระบุให้ใช้เครื8องจ่ายชนิดติดผนงัแบบมีท่อจ่ายร่วม (Manifold) ต้องมี Heater or 
Evaporator ในกรณีที8มีระบบอัตโนมัติให้หยุดและจ่ายกระแสไฟฟ้าพร้อมกับ
ระบบจ่ายแก๊สคลอรีน และท่อจ่ายร่วมผลิตจากท่อเหล็กกล้าไร้ตะเข็บ Schedule 
80 ตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือเทียบเทา่   

(4) ระบุให้ใช้เครื8องจ่ายชนิดประกอบสําเร็จภายในตู้  (Cabinet) ต้องมี Heater or 
Evaporator  

(5) อุปกรณ์ปรับและแสดงอัตราการจ่ายแก๊สคลอรีน ให้เป็นชนิดติดตั �งกับผนัง หรือ
ตดิตั �งภายในตู้  มีหนว่ยอา่นคา่เป็น กิโลกรัมตอ่ชั8วโมง  

(6) วาล์วระบายความดนั (Pressure Relief Valve) เป็นอุปกรณ์ป้องกันการสะสม
ความดนัของเครื8องจ่ายแก๊สคลอรีนโดยให้ระบายออกทางช่องระบาย (Vent) ไปสู่
ภายนอกห้อง หรือตามตําแหนง่ที8กําหนด 

(7) หวัฉีด (Ejector) เป็นอปุกรณ์สร้างสญูญากาศ โดยอาศยันํ �าความเร็วสงูไหลผ่านคอ
คอด ทําให้เกิดความดนัตํ8า (สูญญากาศ) ที8คอคอดดึงแก๊สคลอรีนเข้าผสมกับนํ �า
หวัฉีดต้องเป็นชนิดป้องกันการเกิดกาลกันํ �า (Anti – Syphon) โดยมีสปริงควบคมุ
ไดอะแฟรมสําหรับใช้งานที8ความดนัย้อนกลบัตั �งแต ่0.05 – 0.15 กิโลกรัมตอ่ตาราง
เซนติเมตร ให้ติดตั �ง Diaphragm Pressure Gauge จํานวน 2 ชดุตอ่ Ejector (ท่อ
นํ �า) ทางเข้า-ออกของ Ejector และ Diaphragm Vacuum Gauge จํานวน 1 ชดุตอ่ 
Ejector (ท่อแก๊ส) Diaphragm Pressure Gauge ทําจากวสัดทีุ8ทนการกดักร่อนจาก
แก๊สคลอรีน 

(8) Stainless Steel Pressure Gauge ชนิดหน้าปัดบรรจกุลีเซอรีน หรือมีระบบป้องกนั
การสั8นของเข็ม สามารถวดัขนาดของความดนัได้ประมาณ 1.5 เท่าของความดนัใช้
งานสงูสดุ  ความผิดพลาดของเกจไม่เกิน 1.5 % (Full Scale) และหน่วยการวดัแสดง
เป็นกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร มีความละเอียดไม่น้อยกว่า ± 0.1 กิโลกรัมต่อ
ตารางเซนติเมตร ตอ่เข้ากบั Ball Valve 3 Way-T-Port ชนิด Stainless Steel เส้น
ผา่นศนูย์กลาง 3/8 นิ �ว พร้อมอปุกรณ์ 
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(9) หวัจา่ย (Diffuser) ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
(10) แผ่นไดอะแฟรมที8ตวัเครื8องจ่ายและ Injector ทําจาก PTFE หรือดีกว่า จํานวน 2 

แผน่ซ้อนกนัตอ่จดุ   

4.1.4 อุปกรณ์ประกอบ 

เครื8องจา่ยแก๊สคลอรีนแตล่ะชดุต้องมีอปุกรณ์ที8จําเป็นประกอบดงันี � 

(1) ท่อสญูญากาศและท่อระบาย ชนิดที8ใช้งานกบัแก๊สคลอรีน เป็นท่อชนิด PTFE / PFA / 
FEP ความหนาไมน้่อยกวา่ 1 มิลลิเมตร 

(2) สง่มอบชดุอะไหลซ่อ่มมาตรฐาน จํานวน 1 ชดุ 
(3) ตดิตั �งตะแกรงป้องกนัแมลงเข้าชอ่งระบาย จํานวน 1 ชดุตอ่ 1 ทอ่ระบาย 
(4) สง่มอบปะเก็นตะกั8วหวัถงัแก๊ส จํานวน 50 ชิ �นตอ่ชดุ (อะไหล)่ 
(5) สง่มอบแผน่ไดอะแฟรมเครื8องจา่ยแก๊สคลอรีน จํานวน 1 แผน่ตอ่ชดุ (อะไหล)่ 
(6) สง่มอบแผน่ไดอะแฟรมที8 Injector จํานวน 1 แผน่ตอ่ชดุ (อะไหล)่ 
(7) สง่มอบ O-Ring ที8แผน่ไดอะแฟรมตวัเครื8อง จํานวน 2 ชิ �นตอ่ชดุ (อะไหล)่ 
(8) อปุกรณ์จบัยึดท่อและยึดอปุกรณ์ประกอบ (Support) ทั �งหมดทําจากวสัดทีุ8ทนตอ่

การกดักร่อนของคลอรีนหรือเคลือบด้วยวสัดทีุ8ทนตอ่การกดักร่อนจากแก๊สคลอรีน 

4.2 เครื:องสูบนํ Cาเพิ:มแรงดนั (Booster Pump) 
4.2.1 คุณสมบัตทัิ:วไป 

เป็นเครื8องสบูนํ �าแบบ Centrifugal Pump อตัราการไหลและแรงสบูสง่ตามแบบที8กําหนด  
4.2.2 โครงสร้าง 

(1) ใบพดั (Impellers) ต้องสมดลุทางสถิตและพลศาสตร์ (Statically and Dynamically 
Balanced) 

(2) เพลา (Shaft) ไมเ่กิดการสั8นจนเกิดการเสียหายในขณะทํางาน 
(3) ซีลกนัรั8วที8เพลา (Shaft Seal) เป็นแบบ Mechanical Seal 
(4) เพลามี Ball หรือ Roller Bearings รองรับ 

4.2.3 วัสดุ 

ชิ �นสว่นหลกัของเครื8องสบูนํ �าเพิ8มแรงดนั เป็นดงันี � 

(1) ตวัเรือน (Casing) วสัดทํุาจากเหล็กหลอ่ (Cast Iron) หรือดีกวา่ 
(2) ใบพัด (Impeller) วัสดุทําจากทองเหลือง (Brass) ทองแดง (Bronze) สแตนเลส 

(Stainless Steel) ชนิดที8ทนตอ่สารเคมี 
(3) เพลา (Shaft) วสัดทํุาจากสแตนเลส (Stainless Steel) ชนิดที8ทนตอ่สารเคมี 
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4.2.4 อุปกรณ์ประกอบ 

(1) ให้ติดตั �ง Stainless Steel Pressure Gauge ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 100 มิลลิเมตร  
ที8ตําแหนง่ทางดดู จํานวน 1 ชดุ และทางส่ง จํานวน 1 ชดุ ตอ่เครื8องสบูนํ �าเพิ8มแรงดนั
ที8ใช้งาน 

(2) Stainless Steel Pressure Gauge ชนิดหน้าปัดบรรจกุลีเซอรีน หรือมีระบบป้องกนั
การสั8นของเข็ม สามารถวดัขนาดของความดนัได้ประมาณ 1.5 เท่า ของความดนัใช้
งานสงูสดุ ความผิดพลาดของเกจไม่เกิน 1.5 % (Full Scale) และหน่วยการวดัแสดง
เป็นกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร มีความละเอียดไม่น้อยกว่า ± 0.1 กิโลกรัมต่อ
ตารางเซนติเมตร ตอ่เข้ากบั Ball Valve 3 Way-T-Port ชนิด Stainless Steel เส้นผ่าน
ศนูย์กลาง 3/8 นิ �ว พร้อมอปุกรณ์ 

(3) วาล์วระบายความดนั (Pressure Relief Valve) 
-  ความดนัใช้งานต้องไมน้่อยกวา่ความดนัสงูสดุของเครื8องสบูนํ �าเพิ8มแรงดนั 
-  ขนาดของวาล์วระบายความดนัสามารถใช้งานที8 30 เปอร์เซ็นต์ของอตัราการ

ไหลระบ ุ
(4) ตดิตั �งประตนํู �าที8ตําแหนง่ทางดดูและทางสง่ทกุชดุตามที8กําหนด 
(5) ตดิตั �งประตนํู �ากนักลบั (Check Valve) ตําแหนง่ทางสง่ทกุชดุ  

4.2.5 อะไหล่ 

(1) ซีลกนัรั8ว ตามชนิดที8ใช้งาน    : 1 ชดุ  
(2) ปะเก็น (Gaskets)     : 1 ชดุ 

4.2.6 มอเตอร์ไฟฟ้า 

มอเตอร์ไฟฟ้าให้ถือปฏิบตัิตามรายละเอียดในมาตรฐานงานก่อสร้าง (กปภ.04 ฉบบัล่าสดุ) 
ความเร็วรอบของมอเตอร์ไฟฟ้าไมเ่กิน 3,000 รอบตอ่นาที 

4.3 เครื:องตรวจจับแก๊สคลอรีน (Chlorine Detector) 
4.3.1 คุณสมบัตทัิ:วไป 

เครื8องตรวจจบัแก๊สคลอรีนมีคณุสมบตัดิงันี � 
(1) หวัตรวจจบัแบบ Electro-Chemical Cell หรือ Electrode Sensor 
(2) เครื8องตรวจจบัแก๊สคลอรีนมีคณุสมบตัป้ิองกนัการกดักร่อนจากคลอรีน ตดิตั �งกบัผนงั 
(3) ใช้กบัไฟฟ้ากระแสสลบั 1 เฟส 50 เฮิร์ต 220 – 230 โวลต์ 
(4) มีความไวต่อการตรวจจบัแก๊สคลอรีนรั8วในอากาศปริมาณความเข้มข้นอยู่ในช่วง         

ไมน้่อยกวา่ 1 ppm ถึง 10 ppm ขึ �นไป 
(5) มีระบบสง่สญัญาณเอาท์พตุ 4 – 20 มิลลิแอมแปร์ และมีแบตเตอรี8สํารองไฟ 
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4.3.2 อุปกรณ์ประกอบ 

(1) หวัตรวจจบัแบบ Electro-Chemical Cell หรือ Electrode Sensor จํานวน 2 ชุด 
ตดิตั �งเหนือพื �นประมาณ 30 เซนตเิมตร 

(2) กริ8งสญัญาณ (Hooter Alarm) ระบบไฟฟ้าสญัญาณเตือนใช้กบัไฟไฟฟ้ากระแสสลบั 1 
เฟส 50 เฮิร์ต 220 – 230 โวลต์ วสัดทํุาจากพลาสตกิ มีเสียงดงัไม่น้อยกว่า 94 เดซิเบล ที8
ระยะ 3 เมตร พร้อมสวิตช์ตดัตอน 

4.3.3 อะไหล่ 

หวัตรวจจบัแก๊สแบบ Electro-Chemical Cell หรือ Electrode Sensor จํานวน 2 ชดุ 

4.3.4 รายการที:ต้องจัดส่ง 

(1) แผนการจดัหาหวัตรวจจบัแบบ Electro-Chemical Cell หรือ Electrode Sensor 
(2) รายละเอียดแสดงอายกุารใช้งานหวัตรวจจบัแก๊ส 
(3) รายละเอียดการเก็บรักษาหวัตรวจจบัแก๊ส 

4.4 อุปกรณ์เพื:อความปลอดภัยจากสารเคมี (Safety Cabinet) 
4.4.1 อุปกรณ์ป้องกันระยะยาว 

อปุกรณ์ป้องกนัระยะยาว ผลิตตามมาตรฐาน EN 137 หรือเทียบเทา่ ประกอบด้วย 
(1) หน้ากากชว่ยหายใจแบบครอบเตม็หน้า 
- มีอปุกรณ์ป้องกนัการเกิดฝ้า 
- มี Speech Diaphragm เพื8อเพิ8มการได้ยินเสียงที8ชดัเจนโดยไมเ่กิดการรั8ว 
- ผลิตตามมาตรฐาน EN 136 หรือเทียบเทา่ 
- สามารถดดัแปลงใช้กบัไส้กรองได้ 

(2) ถงัอากาศ (Compressed Air Breathing Apparatus)  จํานวน 2 ชดุ 
- ผลิตจากอลมูิเนียมผสมหรือดีกวา่ 
- ขนาดความจไุมน้่อยกวา่ 6 ลิตร 
- ความดนัใช้งานสงูสดุไมน้่อยกวา่ 300 บาร์ (Bar) 
- มีอปุกรณ์ระบายแรงดนัเมื8อแรงดนัสงู 

(3) อปุกรณ์ประกอบ 
- Pressure Reducing 
- Demand Valve  
- By-Pass Valve 
- Pressure Gauge สะพายด้านหน้าชนิดเรืองแสงในที8มืด 
- Harness และ Waist Strap 
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- ถงุมือทําด้วย Black Rubber ยาวไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร สามารถป้องกนั
แก๊สคลอรีนได้ จํานวน 2 คู ่

4.4.2 อุปกรณ์ป้องกันระยะสัCน 

อปุกรณ์ป้องกนัระยะสั �นประกอบด้วย 
(1) หน้ากากช่วยหายใจแบบครอบเต็มหน้า ขอบหน้ากากทําด้วย Neoprene, Silicon 

Rubber หรือเทียบเทา่ 
(2) แผ่นกระบังหน้ามองเห็นได้มุมกว้าง ทําด้วย Polycarbonate หรือเทียบเท่า 

ประกอบด้วย Head Harness ไม่น้อยกว่า 3 เส้น สามารถปรับให้ขนาดพอเหมาะรัด
แนบกบัศีรษะและใบหน้า และไมเ่กิดฝ้าขณะใช้งาน 

(3) มี Speech Diaphragm เพื8อเพิ8มการได้ยินเสียงที8ชดัเจนโดยไมเ่กิดการรั8ว 
(4) ผลิตตามมาตรฐาน EN 136 หรือเทียบเทา่ 
(5) เกลียวผลิตตามมาตรฐาน EN 148 หรือเทียบเทา่ 
(6) กรอง (Filter) ผลิตตามมาตรฐาน EN 141 Class 2 หรือเทียบเท่า โดยไส้กรอง

สามารถเก็บรักษาเพื8อรอการใช้งานได้ไมน้่อยกวา่ 36 เดือนนบัจากวนัสง่มอบ 
4.4.3 ชุดป้องกันสารเคมี 

(1) ทําด้วยพีวีซี, ซีพีเอฟ โพลีเอไมด์ (Polyamide) เคลือบด้วยวสัดพีุวีซี (PVC) ทั �งสอง
ด้าน หรือวสัดทีุ8ทนแก๊สคลอรีน เป็นแบบชดุหมี มี Hood คลมุศีรษะและถงุเท้าเย็บ
ตดิกบัชดุ  ตะเข็บเป็นแบบ Bound Seam 

(2) ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM F1001, EN 943-1, EN 943-2/ET, EN 
1073,  EN 14126 หรือเทียบเทา่ 

(3) สามารถป้องกนัแก๊สคลอรีนได้ไมน้่อยกว่า 8 ชั8วโมงทํางาน 
4.4.4 อะไหล่ 

(1) กรอง (Filter) แก๊สคลอรีน จํานวน 2 ชดุ 
4.4.5 รายการที:ต้องจัดส่ง 

รายการที8ต้องจดัสง่ประกอบด้วย 
(1) แผนการจดัหากรอง (Filter) แก๊สคลอรีน 
(2) รายละเอียดแสดงอายกุารใช้กรอง (Filter) แก๊สคลอรีน 
(3) รายละเอียดการเก็บรักษากรอง (Filter) แก๊สคลอรีน 
(4) เครื8องมือปฐมพยาบาลใสใ่นกลอ่งพลาสตกิแข็ง 1 ชดุ คําแนะนําการปฐมพยาบาล

สําหรับผู้ถกูแก๊สคลอรีนเป็นภาษาไทยและภาษาองักฤษ จํานวน 1 ชดุ 
(5) ตู้ เก็บอุปกรณ์เพื8อความปลอดภัยจากสารเคมี สามารถเก็บอุปกรณ์ได้ทั �งหมด      

ทําจากไม้หรือวสัดสุงัเคราะห์ 
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4.5 หบีนิรภัย (Safety Cylinder) 
4.5.1 คุณลักษณะทั:วไป 

  ใช้สําหรับเก็บถงัคลอรีน (Chlorine Cylinder) ที8รั8ว โดยแก๊สคลอรีนที8รั8วออกมา จะแพร่กระจาย
อยูภ่ายในหีบนิรภยัเทา่นั �น 

4.5.2 คุณสมบัตทิางเทคนิค 

ให้ใช้และติดตั �งหีบนิรภยัแก๊สที8ทนแรงดนัทดสอบได้ไม่น้อยกว่า 20 กิโลกรัมต่อตาราง
เซนตเิมตร โดยมีใบรับรองคณุภาพ แสดงผลการทดสอบจากโรงงาน ลกัษณะตามแบบแปลนมาตรฐานหีบ
นิรภยั ปะเก็นที8ใช้ทั �งหมดเป็นชนิด EPDM หรือเทียบเทา่ สําหรับทนแก๊สคลอรีน  

4.5.3 อื:นๆ 

(1) ประตนํู �าและอุปกรณ์ประกอบทั �งหมด ทําจากวสัดทีุ8ทนต่อการกัดกร่อนของแก๊ส
คลอรีนโดยประตนํู �ามีความดนัใช้งานไมน้่อยกว่า 20 กิโลกรัมตอ่ตารางเซนตเิมตร 

(2) ให้เดินระบบท่อชนิด PTFE / PFA / FEP ความหนาไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร จาก
หีบนิรภยัเพื8อไปจา่ยยงัจดุจ่ายที8กําหนด พร้อมวาล์วนิรภยั (Safety Valve) จํานวน 
1 ชดุ ในกรณีที8เครื8องจา่ยตดิผนงัแบบไมมี่ทอ่จา่ยร่วม (Manifold) 

4.6 เครื:องชั:งถังแก๊สคลอรีน (Cylinder Scale) 
4.6.1 เครื8องชั8งถงัแก๊สคลอรีนเป็นชนิด Hydraulic Scale หรือ Hydraulic Load Cell ชนิดที8

ใช้งานสําหรับชั8งถงัแก๊สคลอรีน ความเที8ยงตรงคลาดเคลื8อนไมเ่กิน ± 1 % 
4.6.2 จอแสดงผลเป็นแบบตวัเลขหรือแบบเข็ม แยกติดตั �งจากห้องเก็บหรือจ่ายแก๊สคลอรีน 

โดยมี คณุลกัษณะดงันี � 
(1) ตวัเรือนผลิตตามมาตรฐาน NEMA 4X หรือดีกวา่ 
(2) จอแสดงผลเป็น LCD หน่วย กิโลกรัม หรือแบบเข็ม หน้าจอขนาดไม่น้อยกว่าเส้น

ผา่นศนูย์กลาง 100 มิลลิเมตร 
(3) สามารถสง่สญัญาณ 4-20 มิลลิแอมแปร์ หรือ Profibus ได้ 
(4) สามารถสง่สญัญาณเตือนเมื8อแก๊สหมดได้ 

4.6.3 แท่นเป็นชนิด Non-Corrosive PVC Plastic เคลือบความหนาแห้งไม่น้อยกว่า 80 mils 
(กรณีถงัแก๊สคลอรีนขนาด 100 กิโลกรัม) หรือเทียบเทา่ 

4.6.4 ให้ตดิตั �งอปุกรณ์จบัยดึถงัคลอรีนทกุถงัประกอบด้วย 
(1) Wall Mounted Chaining Bracket 
(2) Safety Chain 
(3) Spring Loaded Snap Hook 

4.6.5 อปุกรณ์ประกอบอื8นๆ ทําจากวสัดทีุ8ทนตอ่การกดักร่อนของสารเคมี (Chlorine Type) 
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4.7 พัดลมระบายอากาศ (Chlorine Exhaust Fan) 
4.7.1 คุณลักษณะ 

เป็นพดัลมแบบ Industrial Type ติดผนงั ชนิดอากาศไหลในแนวแกน (Axial Flow) 
ใบพดัมีลกัษณะ Constant Pitch สามารถดดูหรือเป่าอากาศได้ตามกําหนด  

4.7.2 วัสดุโครงสร้าง 

ชิ �นสว่นหลกัของพดัลมเป็นดงันี � 
(1) ตวัเรือน (Casing) วสัดทํุาจากเหล็กกล้าขึ �นรูป (Fabricated Steel), อลมูิเนียมอลั

ลอย(Aluminium Alloy) หรือดีกวา่ 
(2) ใบพดั (Impeller) วสัดทํุาจาก เหล็กกล้า (Steel), อลมูิเนียมอลัลอย (Aluminium 

Alloy), วสัดอุโลหะ (Nonmetallic) หรือดีกวา่ 
(3) เพลา (Shaft) วสัดทํุาจากเหล็กกล้า (Steel) หรือสแตนเลส (Stainless Steel) ชนิด

ที8ทนตอ่สารเคมี 
4.7.3 มอเตอร์ไฟฟ้า 

มอเตอร์ไฟฟ้าให้ถือปฏิบตัิตามรายละเอียดในมาตรฐานงานก่อสร้าง (กปภ.04 ฉบบัลา่สดุ) 

4.8 โรตามิเตอร์ (Rotameter) 
4.8.1 คุณสมบัตทัิ:วไป 

(1) โรตามิเตอร์ สําหรับนํ �าประปา เป็นชนิดปลายต่อด้วยเกลียวสามารถวดัในหน่วย
เป็นลิตรตอ่นาทีหรือลิตรตอ่ชั8วโมง 

(2) การตดิตั �งให้ใช้ยเูนี8ยนเพื8อสะดวกตอ่การถอด บํารุงรักษา 
(3) ความเที8ยงตรงคลาดเคลื8อนไมเ่กิน + 5 % (Of Reading) 
(4) การตดิตั �งในลกัษณะแนวตั �งหรือตามข้อแนะนําของผู้ผลิต 

4.8.2 วัสดุโครงสร้าง 

(1) ตวักระบอกผลิตจาก Polysulfon หรือดีกว่า 

(2) ข้อตอ่ผลิตจากอลมูิเนียม, วสัดสุงัเคราะห์ หรือดีกวา่ 

(3) ลกูลอยผลิตจาก สแตนเลส, PP, PVDF หรือดีกวา่ 

4.9 ฝาครอบนิรภัยพร้อมวาล์ว (Safety Cap with Manifold Valve) 
4.9.1 คุณลักษณะ 

กรณีวาล์วที8หัวถังแก๊สคลอรีน (Chlorine Cylinder) ชํารุดและมีแก๊สรั8วใช้ฝาครอบ
นิรภยัขนัเกลียวเข้ากบัเกลียวบนคอถงัคลอรีน จงึสามารถใช้แก๊สที8เหลือในถงัได้อีกโดยเปิด Manifold Valve 
ซึ8งตอ่อยู่ด้านบนของฝาครอบนิรภยั โดยให้ส่งมอบฝาครอบนิรภัยพร้อมวาล์วตามจํานวนถังแก๊สคลอรีนที8
ตดิตั �งใช้งาน 
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4.9.2 คุณสมบัตทิางเทคนิค 

(1) ฝาครอบนิรภยัทําจากเหล็กหลอ่เหนียว สามารถทนความดนัทดสอบได้ไม่น้อยกว่า      
20 กิโลกรัมตอ่ตารางเซนติเมตร โดยมีใบรับรองคณุภาพแสดงผลการทดสอบจาก
โรงงาน 

(2) ภายในฝาครอบด้านลา่งมีเกลียว ภายนอกฝาครอบมีด้ามจบัความยาวที8เหมาะสม
สําหรับหมนุฝาครอบเชื8อมตดิอยู ่2 ข้าง 

(3) วาล์วด้านบนของฝาครอบนิรภัย (Manifold Valve) มีขนาดและมิติ การใช้งาน
เหมือนกบัวาล์วที8ติดอยู่บนหวัถงัคลอรีน (Chlorine Cylinder) ทําจาก Aluminium 
Silicon Bronze ทนแรงดนัได้มากกวา่ 20 กิโลกรัมตอ่ตารางเซนตเิมตร 
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กปภ.05-2558 มาตรฐานงานระบบจ่ายสารเคมี 
หมวด ข มาตรฐานการตดิตั Cงและทดสอบระบบจ่ายสารเคมี 
                        .        

ขอบข่าย 

 ผู้ รับจ้างต้องจัดหาแรงงาน เครื8องมือ เครื8องจักร วัสดุ อุปกรณ์ประกอบต่างๆ เพื8อติดตั �ง ปรับปรุง  
และทดสอบให้เสร็จสมบรูณ์ตามวตัถุประสงค์ของการออกแบบ ถูกต้องตามหลกัวิศวกรรมและมาตรฐาน
คณุภาพที8กําหนด เมื8อดําเนินการเสร็จสิ �นแล้ว เครื8องจกัรและอุปกรณ์ต่างๆ ต้องอยู่ในสภาพพร้อมที8จะใช้
งานได้โดยไม่เกิดความขดัข้อง ทั �งนี � ความเสียหายใดๆ ที8เกิดขึ �นกบัอุปกรณ์ที8ติดตั �งหรือปรับปรุง ผู้ รับจ้าง
ต้องซอ่มแซม เปลี8ยน ปรับปรุงให้อยูใ่นสภาพดีและใช้งานได้ 

1. เอกสารขอความเหน็ชอบการใช้เครื:องจักร 
ผู้ รับจ้างต้องเสนอเอกสารต้นฉบบัแสดงรายละเอียดของระบบจ่ายสารเคมี ประกอบด้วย ยี8ห้อ ชนิด 

รุ่น ขนาด พิกดั มิติ สมรรถนะการทํางาน (Performance Curve) รายการส่วนประกอบ วสัด ุ และอื8นๆ 
รวมถึงรายการคํานวณและ Data Sheet ตา่งๆ ในการเลือกใช้ขนาดและความเร็วรอบมอเตอร์เกียร์ ชนิด
และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของใบพัด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวเพลา ของเครื8องกวน
สารเคมีแบบใบพดั ให้ผู้วา่จ้างหรือผู้แทนผู้วา่จ้างตรวจสอบและให้ความเห็นชอบก่อนดําเนินการจดัหา 

2. แบบแสดงรายละเอียดเพื:อทาํการตดิตั Cง (Shop Drawing) 
หลงัจากได้รับความเห็นชอบเกี8ยวกบัเอกสารขอความเห็นชอบการใช้เครื8องจกัรและอปุกรณ์แล้ว ผู้ รับ

จ้างต้องส่งแบบแสดงรายละเอียดเพื8อทําการติดตั �ง (Shop Drawing) แสดงรายละเอียดที8เกี8ยวข้องในการ
ตดิตั �ง ให้ผู้วา่จ้างหรือผู้แทนผู้วา่จ้างเห็นชอบก่อนดําเนินการ 

ผู้ รับจ้างต้องรับผิดชอบความถกูต้องของมิต ิ(Dimensions) และนํ �าหนกั 
ทั �งนี � แบบแสดงรายละเอียดเพื8อทําการติดตั �ง (Shop Drawing) จะต้องลงนามรับรอง โดยผู้ รับจ้าง

และวิศวกรสาขาที8เกี8ยวข้อง ระดบัสามญัวิศวกร หรือวฒุิวิศวกร 
การตรวจสอบของผู้ ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ ว่าจ้างจะเป็นเพียงการตรวจความถูกต้องตรงกับหลักการ

ออกแบบ (Conceptual Design) ตามมาตรฐานคณุภาพและแบบเท่านั �น  การรับรองนี �ผู้ รับจ้างไม่สามารถ
ใช้เป็นข้ออ้างในกรณีที8เครื8องจกัรและอุปกรณ์ไม่สามารถทํางานได้ตามวตัถุประสงค์ อีกทั �งผู้ รับจ้างยงัคง
ต้องรับผิดชอบในการจดัหาและติดตั �งอปุกรณ์ประกอบที8จําเป็นตา่ง ๆ แม้ไม่ได้ระบลุงในแบบก็ตาม เพื8อให้
สามารถใช้งานได้ตามวตัถปุระสงค์ โดยคา่ใช้จา่ยทั �งหมดเป็นภาระของผู้ รับจ้าง 
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3. เอกสารใบรับรองเครื:องจักร 
หลงัจากได้รับความเห็นชอบแบบแสดงรายละเอียดเพื8อทําการติดตั �ง (Shop Drawing) แล้วผู้ รับจ้าง

ต้องจดัส่งเอกสารต้นฉบบัแสดงแหล่งผลิต (Certification of Origin) ที8ระบหุมายเลขเครื8องตรงตามที8เสนอ 
หลกัฐานการนําเข้า (Invoice) ให้ผู้วา่จ้างหรือผู้แทนผู้วา่จ้างตรวจสอบและให้ความเห็นชอบก่อนดําเนินการ
ขนสง่ 

4. การขนส่งและการจัดเกบ็ 
หลังจากได้รับความเห็นชอบเอกสารใบรับรองเครื8องจักรแล้ว ผู้ รับจ้างต้องแจ้ง วัน เวลา ที8จะ

ดําเนินการจดัส่งเครื8องจกัร ไปยงัสถานที8ติดตั �งเครื8องจกัร โดยหีบห่อต้องแข็งแรง มีความเหมาะสมกบัการ
ยกขึ �นลงด้วยเครื8องจกัรกล เชน่ Fork Lift หรือ Crane ทั �งนี �ผู้ รับจ้างยงัคงต้องรับผิดชอบความเสียหายที8อาจ
เกิดขึ �น และการเสื8อมสภาพที8อาจเกิดจากการขนส่ง โดยที8เครื8องจกัรอปุกรณ์ระบบจ่ายสารเคมีจะต้องหุ้ม
ด้วยวัสดุป้องกันความชื �นบรรจุในหีบห่อที8ทําเครื8องหมายแสดงรายละเอียด ชื8อของผลิตภัณฑ์ที8บรรจ ุ
นํ �าหนกั และปีที8ผลิต 

เครื8องจกัรอุปกรณ์ระบบจ่ายสารเคมีที8จัดเก็บในบริเวณสถานที8ติดตั �ง ผู้ รับจ้างต้องจดัเก็บภายใน
โรงเรือนที8ปลอดภยั ถ้าผู้ รับจ้างจะทําการเคลื8อนย้ายต้องได้รับอนญุาตจากผู้วา่จ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างก่อน 

5. การตดิตั Cง 
ผู้ รับจ้างต้องติดตั �งเครื8องจกัรและอุปกรณ์ระบบจ่ายสารเคมี ให้ถูกต้องตามหลกัวิศวกรรมและต้อง

เสนอแผนการติดตั �ง ระยะเวลา ให้ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างตรวจสอบเห็นชอบก่อนการดําเนินการติดตั �ง 
และผู้ รับจ้างต้องได้รับอนญุาตจากผู้วา่จ้างก่อนจงึดําเนินการได้ 

ถ้าผู้ รับจ้างดําเนินการก่อนได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้าง  ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้
วา่จ้างมีสิทธิให้ทําการรื �อถอนเปลี8ยนใหม ่โดยคา่ใช้จา่ยทั �งหมดเป็นภาระของผู้ รับจ้าง 

เมื8อจําเป็นต้องมีการโยกย้าย อุปกรณ์ใดๆ ของ กปภ. ขณะดําเนินการติดตั �ง ผู้ รับจ้างจะต้องเร่ง
ดําเนินการให้คืนสู่สภาพเดิมหรือเป็นไปตามวตัถุประสงค์ของงานหรือคําแนะนําของผู้ ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้
วา่จ้างโดยเร็วที8สดุ 

6. การทดสอบ 
ภายหลงัจากการตดิตั �งแล้วเสร็จ ต้องทดสอบการทํางานของอปุกรณ์ไมน้่อยกวา่ดงันี � 

6.1 เครื:องกวนสารเคมี 
6.1.1 เครื8องกวนสารเคมีแบบใบพัด ต้องทดสอบระยะเวลากวนสารเคมีให้เป็นเนื �อเดียวกัน

(ระยะเวลากวน 20 นาที) ทดสอบโดยสุม่วดัคา่ความถ่วงจําเพาะของสารละลายไม่น้อยกว่า  9 จดุ ( มมุบน
ถงั 4 จดุ มมุล่างถงั 4 จดุ และ กลางถงั 1 จดุ) โดยใช้เครื8องมือวดัที8มีความละเอียดทศนิยม ไม่น้อยกว่า       
4 ตําแหนง่ โดยคา่ผลตา่งความถ่วงจําเพาะต้องไมเ่กิน 5 % และการกวนต้องไมเ่กิดนํ �าวน (Vortex) 
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6.1.2 เครื8องกวนเร็วแบบกวนในเส้นท่อ (Static Mixer) ต้องทํากราฟระหว่างอตัราการไหลกบั
คา่ผลตา่งของความดนั 

6.2 เครื:องจ่ายสารเคมี 
6.2.1 ทดสอบและทํากราฟอตัราการจ่ายที8ช่วงชกั 0 – 100 % หรือที8ความเร็วรอบต่างๆ ของ

มอเตอร์ไฟฟ้า (ที8ระยะชกั 80 % และ 100 %) และปรับคา่ความถี8ไมน้่อยกวา่ 5 คา่  
6.2.2 ทดสอบและตั �งคา่การทํางานของวาล์วระบายความดนั (Pressure Relief Valve) และ

วาล์ว สร้างความดนัย้อนกลบั (Back Pressure) 

6.3 เครื:องจ่ายแก๊สคลอรีน 
6.3.1 ต้องทดสอบและทํากราฟอตัราการจ่ายแก๊สคลอรีนที8ค่าผลต่างความดนัของ Ejector 

(ทอ่นํ �า) และ Vacuum Gauge ของแก๊สคลอรีน 

7. การจัดทาํคู่มือการทาํงาน การบาํรุงรักษา และการฝึกอบรม 

7.1 เอกสารและคู่มือการทาํงานและบาํรุงรักษา  
หลงัทดสอบระบบแล้วให้ผู้ รับจ้างจดัทําคูมื่อการทํางานและบํารุงรักษาประกอบด้วย 
7.1.1 คูมื่อการติดตั �ง ใช้งาน การบํารุงรักษาและรายละเอียดอะไหล่ ค่ามาตรฐาน ขณะที8ใช้

งาน เช่น อุณหภูมิ ความสั8นสะเทือน กระแสไฟฟ้า เป็นต้น เป็นภาษาไทยจํานวน 3 ชดุ รวมทั �งจดัเตรียม
อะไหล ่(ถ้ามี) ให้ผู้วา่จ้างหรือผู้แทนผู้วา่จ้าง 

7.1.2 หลกัการทํางาน การปรับตั �งของระบบจา่ยสารเคมี 
7.1.3 จดัทําแผนและตรวจสอบบํารุงรักษาเครื8องจกัรอปุกรณ์ทั �งหมดทกุๆ 3 เดือน (90 วนั) 
7.1.4 จดัทําแผนและตรวจสอบซ่อมใหญ่ (Overhaul) ตามมาตรฐานผู้ผลิตทกุๆ 1 ปีของเครื8อง

จ่ายสารเคมีทั �งหมด และเครื8องจกัรอปุกรณ์ประเภททั �งหมดที8ได้ระบไุว้ ให้มีการทําแผนและตรวจสอบซ่อม
ใหญ่ 

7.1.5 แบบฟอร์มมาตรฐานการตรวจสอบและบํารุงรักษาเครื8องจกัรอปุกรณ์ทกุๆ 1 วนั, 30 วนั,    
180 วนั และ 1 ปี 

7.1.6 แบบฟอร์มมาตรฐานการแจ้งซ่อมสําหรับ กปภ. แจ้งให้ผู้ รับจ้างทราบเมื8อเครื8องจักร
อปุกรณ์ขดัข้อง 

7.1.7 แบบฟอร์มมาตรฐานตอบรับสําหรับผู้ รับจ้างตอบรับเมื8อได้รับแจ้งตามข้อ  7.1.6 
7.1.8 แบบฟอร์มมาตรฐานผลการตรวจสอบและการบํารุงรักษาเครื8องจกัรอปุกรณ์ 
7.1.9 การเสนอแนะส่วนที8ควรปรับปรุงแก้ไข เปลี8ยนแปลงและเพิ8มเติมเพื8อให้ระบบทํางาน

อยา่งสมบรูณ์ 
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7.2 หลงัทดสอบระบบ ผู้ รับจ้างต้องจดัฝึกอบรมเจ้าหน้าที8ของ กปภ. ให้มีความเข้าใจ การใช้งาน 
การบํารุงรักษา ตามรายละเอียดในข้อ 7.1 

ให้ผู้ รับจ้างส่งมอบเอกสารและคู่มือตามข้อ 7.1 และแผ่น CD จํานวนอย่างละ 5 ชดุ ที8รับรองโดย
คณะทํางานที8 กปภ.แตง่ตั �ง ผู้ รับจ้างจงึจะสง่มอบงานงวดสดุท้ายได้ 

8. การรับประกันและบาํรุงรักษาเครื:องจักรอุปกรณ์ 

(1) ผู้ รับจ้างต้องรับประกนัเครื8องจกัรและอปุกรณ์ในกรณีที8มีข้อบกพร่องเกิดขึ �นหรือไม่
สามารถทํางานได้ หรือทําให้ทรัพย์สินของ กปภ.เสียหาย เป็นเวลา 2 ปี นบัจาก
วนัที8ตรวจรับงานงวดสดุท้าย  

(2) เมื8อ กปภ.แจ้งข้อบกพร่องให้ผู้ รับจ้างทราบตามแบบฟอร์มมาตรฐาน ผู้ รับจ้างต้อง
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 15 วนั นบัจากวนัที8ได้รับแจ้งข้อบกพร่อง 
โดยผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยที8เกิดขึ �นทั �งหมด  

(3) ในกรณีที8ผู้ รับจ้างไม่มาดําเนินการแก้ไข หรือดําเนินการแก้ไขแต่ไม่แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที8กําหนด หรือไม่สามารถดําเนินการแก้ไขได้ภายในระยะเวลาที8
กําหนด เนื8องจากมีเหตจํุาเป็น ผู้ รับจ้างต้องแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร แต่ กปภ.
พิจารณาแล้วไมมี่เหตอุนัควร กปภ.มีสิทธิ�จ้างให้ผู้ อื8นดําเนินการแทน โดยผู้ รับจ้าง
ต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั �งหมด ผลงานที8ผู้ อื8นดําเนินการให้ถือเป็นผลงาน
ของผู้ รับจ้าง ทั �งนี � กรณีที8 กปภ.ให้ผู้ อื8นดําเนินการแทนผู้ รับจ้าง ผู้ รับจ้างจะอ้างเป็น
เหตใุนการยกเลิกการรับประกนัมิได้ 

(4) กปภ.สงวนสิทธิ�ที8จะขยายระยะเวลารับประกนัเครื8องจกัรและอปุกรณ์ประกอบของ
ผู้ รับจ้างออกไป เทา่กบัระยะเวลาที8 กปภ.ไมส่ามารถใช้งานได้ นบัตั �งแตว่นัที8 กปภ.
แจ้งข้อบกพร่อง จนถึงวนัที8ได้แก้ไขหรือดําเนินการใดๆ แล้วเสร็จ 

(5) เมื8อผู้ รับจ้างแก้ไขข้อบกพร่องแล้วเสร็จ ให้เสนอผลการตรวจสอบตามแบบฟอร์ม
มาตรฐาน ให้ กปภ.พิจารณาและรับรอง 

9. แบบแสดงการตดิตั Cงจริง (Asbuilt Drawing) 
ภายหลงัการติดตั �งระบบจ่ายสารเคมี พร้อมทดสอบได้ตามข้อกําหนด แล้วให้ผู้ รับจ้างจัดทําแบบ

แปลนรายละเอียด รุ่น ขนาด มิต ิตําแหนง่ แทน่เครื8อง ระยะ ระดบั ระบบไฟฟ้า การประสานท่อ และอื8นๆ ที8
ได้ตดิตั �งจริงทั �งสว่นที8เป็นของเดมิ (ถ้ามี) และสว่นที8เป็นของใหมท่กุแหง่อยา่งชดัเจนซึ8งลงนามในแบบแปลน
โดยผู้ รับจ้างและวิศวกรเครื8องกลระดบัสามญั หรือวฒุิวิศวกร โดยต้องส่งมอบกระดาษไขต้นฉบบั จํานวน   
1 ชดุ, แบบแปลน File Auto Cad เป็นแผ่น CD จํานวน 5 ชดุ และแบบแปลนพิมพ์เขียวขนาด A1 จํานวน  
5 ชดุ ให้แก่ผู้วา่จ้างหรือผู้แทนผู้วา่จ้าง และเมื8อได้รับการพิจารณาตรวจสอบจากผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้าง  
ผู้ รับจ้างจงึจะขอสง่งานงวดสดุท้ายได้ 



กปภ.lm-nmmo มาตรฐานงานระบบจา่ยสารเคมี  30/30 
 

เอกสารอ้างองิ 
 

มอก. 17  : ทอ่พีวีซีแข็งสําหรับใช้เป็นทอ่นํ �าดื8ม 

ASTM F1001 : Standard Guide for Selection of Chemicals to Evaluate Protective Clothing 

Materials. 

EN 136   : Respiratory Protective Devices. Full Face Masks. Requirements, Testing, 

Marking. 

EN 137   : Industrial Self Contained Breathing Apparatus SCBA with 3L Steel Cylinder 

for Chemical Using -  Ayonsafety. 

EN 141   : Respiratory Protective Devices. Gas Filters and Combined Filters. 

Requirements, Testing, Marking. 

EN 148   : Respiratory Protective Devices: Threads for Facepieces. Standard Thread 

Connection. 

EN 943-1  : Protective Clothing Against Liquid and Gaseous Chemicals, Aerosols and 

Solid Particles. Performance Requirements for  Ventilated and Non-

Ventilated "Gas-Tight" (Type 1) Chemical Protective Suits. 

EN 943-2/ET :    Protective Clothing Against Liquid and Gaseous Chemicals, Aerosols and 

Solid Particles. Performance Requirements for "non-gas-tight" (Type 2) 

Chemical Protective Suits for Emergency Teams (ET). 

EN 1073  : Protective Clothing Against Radioactive Contamination. Requirements and 

Test  Methods for Non - Ventilated Protective Clothing Against Particulate 

Radioactive Contamination. 

EN 14126  : Protective Clothing. Performance Requirements and Tests Methods for 

Protective Clothing Against Infective Agents. 

NEMA 4X  : Enclosures are Primarily Intended for Outdoor Use and Offer a Superior 

Level of Protection from Corrosion and Extreme Environments. 

 

 


