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หมวดที ่  9  งานระบบดบัเพลิง 
 

1. ข้อกำหนดทั่วไป 
1.1  การตรวจสอบแบบ 
ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบแบบแปลน รายละเอียดประกอบแบบและข้อกำหนดต่างๆ ของงาน ระบบ

ดับเพลิงเพ่ือให้เข้าใจขั้นตอนในการติดตั้งและหากมีข้อสงสัยข้อขัดแย้งหรือข้อผิดพลาดให้สอบถามจาก
คณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการควบคุมงานเพ่ือพิจารณาตัดสินก่อนดำเนินการใด ๆ 

1.2 แผนงานการติดตั้งระบบ 
ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนงานการติดตั้ง ระบบดับเพลิง ของทั้งโครงการให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง

และคณะกรรมการควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา รวมทั้งแผนงานย่อยในระหว่าง
ดำเนินงานและสรุปผลรายงานความก้าวหน้าเสนอต่อคณะกรรมการฯ 

1.3 แบบใช้งาน ( SHOP  DRAWING ) 
ก่อนการติดงานระบบ   ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบแบบก่อสร้างพร้อมกับงานในระบบอื่น   เพ่ือไม่ให้เกิด

การกีดขวางซึ่งกันและกัน และสะดวกต่อการใช้งานในการนี้หากจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแนวท่อหรือตำแหน่ง
อุปกรณ์ผู้รับจ้างสามารถกระทำได้โดยจัดทำแบบใช้งานแสดงแนวท่อและอุปกรณ์ในบริเวณนั้นเสนอให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการติดตั้ง  

1.4 แบบสร้างจริง (AS – BUILT  DRAWING )  
ภายหลังการติดตั้งงานระบบแล้วเสร็จ  ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแบบสร้างจริง  ( AS – BUILT 

DRAWING)   พร้อมลงนามวิศวกร  สถาปนิก  และผู้ควบคุมงานการติดตั้งระบบ   ส่งมอบให้คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างและคณะกรรมการควบคุมงานในวันส่งมอบงาน   แบบและ  File  CD  As-built Drawing  
ต้นฉบับจำนวน 1 ชุด   และสำเนา  2  ชุด ให้กับคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

2. ขอบเขตของงาน 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ , เครื่องมือ , แรงงาน  บริการในการติดตั้งและสิ่งอำนวยความสะดวก

ทางด้านระบบระบบดับเพลิง ตามความต้องการของคณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการควบคุม
งาน ซึ่งระบุไว้ในแบบและรายการที่กำหนดไว้ประกอบด้วย 

2.1.ระบบท่อดับเพลิงภายในอาคารท่อดับเพลิงต้องเป็นท่อเหล็กดำ ( Schedule 10 ) ที่สามารถทน
แรงดันได้สูง ตามมาตรฐาน ASTM  A795 

2.2.อุปกรณ์ดับเพลิง Fire hose Cabinet (หัวจ่ายน้ำดับเพลิง) แต่ละชั้น 
2.2.1. รายละเอียดภายในตู้ดับเพลิงระบบโฮสแร็ก (Fire Hose Rack Cabinet Set) 

 1. ตู้ใส่อุปกรณ์ดับเพลิงทำด้วยเหล็กแผ่นพ่นสีแดง ขนาดไม่น้อย   
      กว่า 70x100x30 เซนติเมตร 

 2. กระจกเซฟตี้ 
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 3. สายส่งน้ำดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว x 100 ฟุต (30 เมตร )ชนิดม้วนเก็บ 
 4. แองเก้ิลวาล์วขนาด 1.5 นิ้ว 
 5. กุญแจกดเด้ง ล็อคปิด – เปิด 
 6. ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์ 
 7. ขวานผจญเพลิง 
2.3. กระดิ่งฉุกเฉิน (Fire Alare) ขนาด 6 นิ้ว พร้อมปุ่มกด (Fire Manual Station) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    กระดิ่งฉุกเฉิน (Fire Alarm)       ปุ่มกดสัญญาณเตือนภัย (Fire Alarm Manual) 
2.4. เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector)เป็นแบบผสมของอัตราการเพ่ิมของอุณหภูมิ และ

อุณหภูมิในห้องสูงเกินกำหนด มากกว่า 15 F ต่อนาที และ 135 F ซึ่งสามารถตรวจจับความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 
200 ตร.ม. 

2.5.  หัวกระจายน้ำเพลิง (Sprinkler) เป็นแบบอัตโนมัติ โดยใช้เป็นระบบท่อเปียก (Wet Pipe 
System) โดยให้ยึดมาตรฐานป้องกันอัคคีภัย ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 

2.6.  งานอ่ืนๆเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และใช้งานได้ดีตามแบบและรายการหรือตามความเหมาะสม
ของงาน 

 
3. วัสดุอุปกรณ์   และเครื่องจักรกลที่ใช้ 

3.1 มาตรฐานวัสดุ  อุปกรณ์ 
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ให้เป็นไปตามที่มีระบุในแบบแปลนหรือรายละเอียดประกอบแบบผลิตภัณฑ์เทียบเท่า

จะพิจารณาจากลักษณะผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพคุณภาพและคำชี้ขาดของคณะกรรมการตรวจการจ้างและ
คณะกรรมการควบคุมงาน 
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3.2 วัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องจักรกลที่ใช้ 
ต้องเป็นของใหม่  และผ่านการอนุมัติให้ใช้งานได้แล้วจึงนำไปติดตั้งได้วัสดุอุปกรณ์ใดที่ติดตั้งไปก่อน

ได้รับการอนุมัติใช้งานหากผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้วไม่อนุมัติผู้รับจ้างต้องรื้อถอนทันทีและนำออกนอกบริเวณ
ก่อสร้างค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 

3.3 วัสดุ  อุปกรณ์  ที่ชำรุด  ก่อนการติดตั้ง 
วัสดุอุปกรณ์ก่อนนำไปติดตั้งต้องได้รับการตรวจสอบสภาพหากชำรุดให้คัดออกและนำออกนอก

บริเวณก่อสร้าง 
3.4 วัสดุ  อุปกรณ์  ที่ชำรุดภายหลังการติดตั้ง 
ในระหว่างการติดตั้งหรือทดสอบการใช้งานหากมีการชำรุดของวัสดุอุปกรณ์ให้ผู้รับจ้างทำการ

ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการควบคุมงาน 
3.5 วัสดุ  อุปกรณ์  ที่เสริมความสมบูรณ์ของระบบ 
วิธีการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ท่ีไม่ได้ระบุชัดเจนในแบบและรายละเอียดประกอบแบบผู้รับจ้างต้องจัดทำให้

สมบูรณ์ตามความเหมาะสมของงานและให้ใช้งานได้ดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจการจ้างและ
คณะกรรมการควบคุมงาน   ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นเป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 

 
4. การติดตั้งท่อในระบบดับเพลิง 

4.1 มาตรฐานการติดตั้ง 
ให้ยึดถือตามข้อกำหนดในแบบแปลนรายละเอียดประกอบแบบมาตรฐานการเดินท่อภายในอาคาร

และหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง 
4.2 แนวท่อและการเดินท่อ 
ในการติดตั้งท่อแนวท่อต้องตรงและได้ดิ่ง โดยขนานหรือตั้งฉากกับตัวอาคารก่อนการติดตั้งต้อง

ตรวจสอบกับงานในระบบอ่ืนก่อน เพ่ือกำหนดตำแหน่งที่เหมาะสมท่อที่เดินลอย แนวท่อต้องแนบชิดกับผิว
ของคาน ผนังกั้นหรือเสาแล้วแต่กรณีโดยให้อยู่ในลักษณะที่เรียบร้อยสวยงาม ในกรณีท่ีต้องเดินท่อผ่านเสา 
คานหรือพ้ืน ค.ส.ล. ผู้รับจ้างต้องจัดหาและทำการติดตั้ง SLEEVE ทำด้วยเหล็กเหนียวและต้องทำ SHOP 
DRAWING เพ่ือขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการควบคุมงานก่อนทำการติดตั้ง 

4.3. อุปกรณ์ประกอบท่อประปา 
ท่อที่ต้องหักโค้งหรือท่อแยกให้ใช้อุปกรณ์ประกอบท่อเพ่ือการนั้นโดยเฉพาะห้ามดัดงอหรือเจาะเชื่อม

ท่อโดยเด็ดขาด   
การต่อท่อเข้าหัวจ่ายน้ำดับเพลิงให้ใช้อุปกรณ์ที่ผู้ผลิตแนะนำ 
4.4. การติดตั้งวาล์ว   และอุปกรณ์ 
ตำแหน่งที่ติดตั้งต้องเหมาะสม   สะดวกต่อการใช้งาน   และทำการยึด - แขวนให้มั่นคงโดยท่อที่มา

ต่อเชื่อมต้องคงตัวอยู่ได้ไม่ล้ม   เมื่อถอดวาล์ว   หรืออุปกรณ์นั้นออก การต่อเชื่อมสำหรับขนาด  50  มม.   
และเล็กกว่า   ใช้การต่อแบบเกลียวและมี  ยูเนียนอยู่ทางด้านท้ายเสมอ 
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สำหรับขนาด   65  มม.  และใหญ่กว่า  ใช้การต่อแบบหน้าจาน 
4.5. ความลาดเอียง 
ท่อระบายน้ำโสโครก  และท่อระบายน้ำทิ้ง  ต้องวางให้มีความลาดเอียงไม่น้อยกว่า 1:100  ยกเว้น

ระบุไว้ในแบบแปลนเป็นอย่างอ่ืน      
4.6.  อุปกรณ์ประกอบท่อสุขาภิบาล 
1)  การลดขนาดท่อ ให้ใช้ข้อลดด้วยขนาดและแบบที่เหมาะสมเท่านั้น 
2)  ท่อแยกให้ใช้ข้อต่อแยก Y ประกอบกับข้อโค้ง หรือ TY ยาว เว้นไว้แต่ท่อแยกจากแนวราบสู่

แนวดิ่ง   อาจใช้ ข้อต่อแยก TY สั้น ได้หากพ้ืนที่ไม่อำนวย 
3)  การหักเลี้ยวโดยทั่วไปใช้ข้อโค้งยาว 90 องศา เว้นไว้แต่ท่อที่ต่อเข้าโถส้วม จากแนวดิ่งเข้าแนวราบ   

อาจใช้ข้อโค้งสั้น 90 องศา 
4.7.  การยึด – แขวน 
ท่อที่เดินลอยต้องทำการยึด – แขวนหรือทำแท่นรองรับท่อทั้งแนวราบและแนวดิ่งอย่างมั่นคงแข็งแรง

โดยระยะระหว่างจุดยึด – แขวนท่อมีดังนี้ 
ขนาดและชนิดของท่อ       ระยะห่างมากที่สุด  
Ø  =  100 มม. และใหญ่กว่า      3.00  ม. 
Ø  =  100 มม. และใหญ่กว่า  ( PVC.)    1.50  ม. 
Ø  =  25   มม. - Ø  =   80มม.   2.00  ม. 
Ø  =  50   มม. - Ø  =   80มม. ( PVC.)    1.50  ม. 
Ø  =  15   มม. - Ø  =  20มม. ( PB.)    1.00  ม. 
 
4.8.  การทาสี 
ท่ออุปกรณ์ประกอบท่อวาล์วที่ยึดแขวนท่อและงานเหล็กอ่ืน ๆที่เก่ียวข้องกับงานท่อต้องได้รับการทาสี

โดยถือปฏิบัติดังนี้ 
1)   ท่อและส่วนประกอบ ที่อยู่บนดินและมองเห็นได้ ให้ทาสีกันสนิม 2 ชั้น และทาสีจริงตามอีก 2  ชั้น 
2)   ท่อและส่วนประกอบที่ฝังดิน ให้ทาด้วยฟลิ้นโค้ท  2  ชั้น 
3)   สีที่ใช้ทาในการทาสี ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตอย่างเคร่งคัด 
4) ท่อที่มองเห็น ทาสีน้ำมัน  SHADE สีที่ใช้ทา  เป็นดังนี้ 
o ท่อประปา  
o ท่อระบบน้ำทิ้ง และท่อระบายน้ำฝน  
o ท่อระบายน้ำโสโครก 
o ท่ออากาศ  
o ท่อดับเพลิงทาสีแดง 
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o คณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการควบคุมงานสามารถเปลี่ยนแปลงสีได้ตาม
ความเหมาะสม ดังนั้นก่อนทาสีให้ผู้รับจ้างสอบถามคณะกรรมการฯก่อนดำเนินการ 
 

4.9.  การป้องกัน 
ท่อที่ติดตั้งยังไม่แล้วเสร็จโดยที่จะต้องรองานอ่ืนหรือพักชั่วคราวให้ปิดปลายท่อเพ่ือป้องกันสิ่งสกปรก

ลงท่อและจัดหาเครื่องป้องกันการเสียหาย 
 
หมายเหตุ : การเดินท่อดับเพลิงหรือรายละเอียดการเดินท่อส่วนใดมีข้อสงสัยให้กลับไปดูรายการ

ประกอบแบบหมวดงานระบบสุขาภิบาลก่อน ถ้าหากไม่มีให้ทำการแจ้งหรือนำเข้าท่ีประชุม เพื่อปรึกษา
คณะกรรมการ หรือผู้ควบคุมงานก่อน 

 


