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หมวดที่ 1 ข้อกำหนดทัว่ ไป
1001

บทนำ
ก. ข้อควำมในเอกสำรฉบับนี้เป็ นส่วนหนึ่งของสัญญำจ้ำงเหมำงำนก่อสร้ำง โครงกำรอำคำร 24 ชัน้ และใต้ดนิ 2 ชัน้ และให้
ใช้บงั คับครอบคลุมกำรดำเนินกำรก่อสร้ำงทัง้ หมด ทัง้ นี้ให้ถอื เอกสำรสัญญำว่ำจ้ำงเป็ นหลักหำกมีขอ้ ควำมในเอกสำร
ฉบับนี้ขดั แย้งกับสัญญำ
ข. วัสดุและอุปกรณ์ตลอดจนกำรติดตัง้ ระบบต่ำงๆตำมข้อกำหนดต้องมีควำมเหมำะสมกับกำรใช้งำนภำยใต้สภำพ
ภูมอิ ำกำศแวดล ้อมดังต่อไปนี้
- ควำมสูงใกล้เคียงระดับนำ้ ทะเลปำนกลำง
- อุณหภูมสิ ูงสุดเฉลีย่ 40 องศำเซลเซียส (104 องศำฟำเรนไฮต์)
- อุณหภูมเิ ฉลีย่ ตลอดปี 30 องศำเซลเซียส (86 องศำฟำเรนไฮต์)
- ควำมชื้นสัมพัทธ์สูงสุดเฉลีย่ 94 %
- ควำมชื้นสัมพัทธ์เฉลีย่ ตลอดปี 79 %

1002

ขอบเขตของงำน
ก. จัดหำและติดตัง้ ระบบก๊ำซหุงต้ม ทีส่ มบูรณ์ทงั้ ภำยในและภำยนอกอำคำร รวมทัง้ ระบบอืน่ ๆ ทีเ่ ขียนไว้ในแบบ รำยกำร
ประกอบแบบ และเอกสำรทีม่ ที แ่ี นบมำด้วย
ข. จัดหำวิศวกรเครื่องกล ประเภทสำมัญวิศวกรขึ้นไปเป็ นวิศวกรโครงกำร โดยต้องเป็ นผูท้ ม่ี คี วำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์
ในกำรทำงำนอย่ำงน้อย 3 ปี ข้นึ ไป และสำมำรถทำงำนและประสำนงำนร่วมกับผูอ้ น่ื ได้ดี
ค. จัดหำหัวหน้ำช่ำงและช่ำงผูช้ ำนำญงำนทีม่ ปี ระสิทธิภำพ และมีจำนวนเพียงพอสำหรับกำรปฏิบตั งิ ำนได้ทนั ที และแล้ว
เสร็จทันตำมแผนงำน
ง. ประสำนงำนกับผูร้ บั จ้ำงก่อสร้ำงอำคำร ผูร้ บั จ้ำงระบบต่ำงๆ ผูร้ บั จ้ำงรำยอืน่ ตำมแต่ทผ่ี ูว้ ่ำจ้ำงจะกำหนดในภำยหลัง
เพือ่ ให้กำรปฏิบตั งิ ำนตำมแบบและรำยกำรนี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ตำมระยะเวลำทีก่ ำหนด
จ. จัดทำกำรทดสอบและทดลองเครื่อง ตลอดจนแก้ไขปรับแต่งให้ได้ตำมทีร่ ะบุในแบบและควำมต้องกำรของผูว้ ่ำจ้ำง
ค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึ้นในกำรตรวจสอบเครื่อง และตรวจรับมอบงำนรวมทัง้ ค่ำไฟฟ้ ำและค่ำนำ้ ต้องอยู่ในควำมรับผิดชอบ
ของผูร้ บั จ้ำงทัง้ สิ้น
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กำรปฏิบตั งิ ำน
ก. กำรกำหนดตำแหน่งวัสดุและอุปกรณ์ ผูร้ บั จ้ำงต้องตรวจดูแบบและข้อกำหนดอืน่ ๆทีม่ คี วำมเกี่ยวข้องกับงำนนี้ เช่น แบบ
สถำปัตยกรรม แบบโครงสร้ำง และแบบงำนระบบทุกแบบ เพือ่ กำหนดตำแหน่งของวัสดุอปุ กรณ์ให้ได้ตำมแบบและไม่
ขัดกับงำนอืน่ ๆ เมือ่ ตำแหน่งของวัสดุ และ/หรือ อุปกรณ์ทจ่ี ะติดตัง้ ขัดกันกับงำนอืน่ ผูร้ บั จ้ำงต้องแจ้งให้ผูว้ ่ำจ้ำงทรำบ
ทันทีทต่ี รวจพบก่อนกำหนดทีจ่ ะติดตัง้ เพือ่ ผูว้ ่ำจ้ำงจะได้จดั ให้มกี ำรทำควำมตกลงแก้ไข ถ้ำตำแหน่งทีต่ ดิ ตัง้ วัสดุ และ/
หรือ อุปกรณ์ขดั กับงำนอืน่ หลังจำกทีไ่ ด้ตดิ ตัง้ ไปแล้ว โดยผูร้ บั จ้ำงไม่ได้แจ้งให้ผูว้ ่ำจ้ำงทรำบตำมกำหนด ผูว้ ่ำจ้ำงสงวน
สิทธิ์ทจ่ี ะสังให้
่ แก้ไข โดยผูร้ บั จ้ำงจะเรียกค่ำจ้ำงเพิม่ หรือขอต่อเวลำทำงำนมิได้
ข. กรณีทง่ี ำนของผูร้ บั จ้ำงต้องทำหรือติดตัง้ ใกล้กับงำนระบบอืน่ ๆ หรือพื้นทีท่ ห่ี ลักฐำนปรำกฏว่ำงำนของผูร้ บั จ้ำงกีดขวำง
กำรทำงำนของระบบอืน่ ๆ ผูร้ บั จ้ำงต้องช่วยเหลือขยับขยำยหรือ จัดเนื้อทีห่ รือ พื้นทีเ่ พือ่ ให้พอใจแก่ทกุ ฝ่ ำย ถ้ำผูร้ บั จ้ำง
ติดตัง้ งำนไปก่อนทีจ่ ะร่วมพิจำรณำกับงำนระบบอืน่ ๆ ผูร้ บั จ้ำงต้องเปลีย่ นแปลง ดัดแปลงหรือแก้ไขงำนของผูร้ บั จ้ำง
เพือ่ ให้เข้ำกับงำนอืน่ ๆ ได้โดยไม่คดิ ค่ำใช้จ่ำยเพิม่ จำกผูว้ ่ำจ้ำง
ค. วัสดุหรืออุปกรณ์ยห่ี อ้ ใดทีถ่ กู กำหนดให้ใช้ในรำยกำรทีแ่ นบหรือในแบบ ให้ถอื ว่ำผูร้ บั จ้ำงต้องหำมำติดตัง้ หำกจะใช้วสั ดุ
หรือยีห่ อ้ อืน่ ทีต่ ่ำงออกไปจำกทีก่ ำหนดก็ตอ้ งมีคุณภำพเทียบเท่ำหรือดีกว่ำทีถ่ กู กำหนดให้ใช้ แต่ทงั้ นี้ตอ้ งเสนอเป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษรเพือ่ ขออนุมตั ใิ ช้วสั ดุ หรืออุปกรณ์ทเ่ี ทียบเท่ำหรือดีกว่ำต่อผูว้ ่ำจ้ำงก่อน ผูร้ บั จ้ำงต้องเสนอรำคำเปรียบเทียบ
ของอุปกรณ์วสั ดุทก่ี ำหนดไว้ในแบบหรือรำยกำรกับอุปกรณ์หรือวัสดุท่ขี ออนุมตั ใิ ช้แทน ถ้ำผูร้ บั จ้ำงติดตัง้ หรือใช้วสั ดุ
ยีห่ อ้ อืน่ ทีไ่ ม่ได้กำหนดไว้ในรำยกำรนี้หรือแบบนี้ โดยมิได้รบั ควำมเห็นชอบจำกผูว้ ่ำจ้ำง ผูว้ ่ำจ้ำงถือสิทธิทจ่ี ะให้ผูร้ บั จ้ำง
ถอดถอนอุปกรณ์หรือวัสดุดงั กล่ำวออกโดยผูร้ บั จ้ำงต้องเป็ นผูอ้ อกค่ำใช้จ่ำยเองทัง้ สิ้น
ง. ผูร้ บั จ้ำงต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้ในกำรปฏิบตั งิ ำนทีม่ ปี ระสิทธิภำพ และเป็ นชนิดทีถ่ กู ต้องเหมำะสมกับประเภทของงำนที่
ทำเป็ นจำนวนทีเ่ พียงพอ ผูว้ ่ำจ้ำงมีสทิ ธิทจ่ี ะบังคับให้ผูร้ บั จ้ำงเพิม่ และเปลีย่ นแปลงจำนวน และประเภทของเครื่องมือ
ต่ำงๆ เมือ่ เห็นว่ำผูร้ บั จ้ำงมีเครื่องมือไม่เพียงพอหรือใช้เครื่องมือทีไ่ ม่ถกู ต้องเหมำะสมกับกำรทำงำน

1004

มำตรฐำนและกฎข้อบังคับต่ำงๆ
ในกำรปฏิบตั งิ ำนติดตัง้ ให้ยดึ ถือมำตรฐำนและกฎข้อบังคับต่ำง ๆ ทีใ่ ช้อำ้ งอิง ยกเว้นกรณีมกี ำหนดแน่นอนในแบบหรือ
รำยละเอียด หำกมีขอ้ ขัดแย้งระหว่ำงแบบและมำตรฐำน หรือระหว่ำงมำตรฐำนอ้ำงอิงต่ำงๆ ให้ถอื คำชี้ขำดของวิศวกร
ออกแบบหรือตัวแทนผูว้ ่ำจ้ำงเป็ นทีส่ ้นิ สุด มำตรฐำนอ้ำงอิงประกอบด้วย
วสท.
วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย
กฟน.
กำรไฟฟ้ ำนครหลวง
ม.อ.ก.
มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อตุ สำหกรรมแห่งประเทศไทย
BS
British Standard
DIN
Deutsher Industrie Normen (German Industrial standard)
IEC
International Electro-technical Commission
NEMA
National Electrical Manufacturers Association
NFPA
National Fire Protection Association
UL
Underwriter's Laboratories,Inc.
VDE
Verband Dentsher Electro techniker
(German Electrical Regutation and Codes)
ASHRAE
American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers
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สถำบันตรวจสอบ
ในกรณีทต่ี อ้ งมีกำรทดสอบคุณภำพของวัสดุและอุปกรณ์เพือ่ กำรขออนุมตั ใิ ช้ตดิ ตัง้ ในโครงกำรนี้ ให้สำมำรถทดสอบในสถำบัน
ดังต่อไปนี้
- คณะวิศวกรรมศำสตร์จฬุ ำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
- คณะวิศวกรรมศำสตร์มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
- สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ ธนบุรี
- สถำบันวิจยั และพัฒนำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีแห่งชำติ
- กรมวิทยำศำสตร์ กระทรวงวิทยำศำสตร์และสิง่ แวดล ้อม
- กำรไฟฟ้ ำนครหลวง
- สถำบันอืน่ ๆทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับโดยทัวไปและได้
่
รบั ควำมเห็นชอบจำกผูว้ ่ำจ้ำง

1006

แบบแปลนและคู่มือ
ก. ผูร้ บั จ้ำงต้องจัดทำแบบใช้งำน (Shop drawing) และแบบแสดงกำรติดตัง้ ของอุปกรณ์ ซึง่ เขียนด้วย Autocad
Version 2015 (อย่ำงตำ่ ) ขนำดของแบบต้องเท่ำกับแบบของผูว้ ่ำจ้ำง จำนวน 5 ชุด เสนอให้ผูว้ ่ำจ้ำงพิจำรณำเห็นชอบ
ก่อนทีจ่ ะติดตัง้ กำรแก้ไขแบบจะต้องได้รบั ควำมเห็นชอบจำกผูว้ ่ำจ้ำงก่อนจึงจะดำเนินกำรได้
ข. ในระหว่ำงปฏิบตั งิ ำน ผูร้ บั จ้ำงจะต้องทำแบบติดตัง้ จริงให้ถกู ต้องตลอดเวลำ หำกมีกำรเปลีย่ นแปลงต่ำงไปจำกแบบ เช่น
เปลีย่ นแนวกำรเดินท่อ หรือมีกำรเปลีย่ นแปลงใดๆ ผูร้ บั จ้ำงต้องจัดทำแบบตำมทีส่ ร้ำงจริงลงในกระดำษเขียนแบบ
พร้อมทัง้ บันทึกแสดงรำยกำรและรำยละเอียดทีไ่ ด้แก้ไขจำกแบบใช้งำนเดิม และแบบตำมทีส่ ร้ำงจริง พร้อมทัง้ วิศวกร
ควบคุมกำรติดตัง้ จะต้องลงนำมรับรองควำมถูกต้อง
ค. ผูร้ บั จ้ำงต้องจัดทำหนังสือคู่มอื กำรใช้และบำรุงรักษำ แสดงวิธที ใ่ี ช้และระยะเวลำของกำรบำรุงรักษำ รวมอะไหล่และอืน่ ๆ
เป็ นภำษำไทย สำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ทกุ ชิ้นทีผ่ ูร้ บั จ้ำงนำมำใช้จำนวน 5 ชุด และทำเป็ นไฟล์อเิ ล็กทรอนิกส์ (PDF)
มอบให้แก่ผูว้ ่ำจ้ำงในวันส่งมอบงำน หนังสือคู่มอื ทัง้ หมดผูร้ บั จ้ำงต้องส่งร่ำงเสนอผูว้ ่ำจ้ำง 3 ชุด เพือ่ ตรวจสอบ และขอ
ควำมเห็นชอบก่อนกำรส่งมอบจริง

1007

กำรทดสอบวัสดุอปุ กรณ์และระบบ
ก. ผูร้ บั จ้ำงต้องจัดทำตำรำงแผนงำนกำรทดสอบ, เอกสำรแสดงวิธกี ำรทดสอบ และข้อแนะนำจำกผูผ้ ลิตในกำรทดสอบวัสดุ
และอุปกรณ์ เสนอขออนุมตั ติ ่อผูค้ วบคุมงำนอย่ำงน้อย 14 วัน ก่อนกำรดำเนินกำรทดสอบ
ข. อุปกรณ์และเครื่องมือทีจ่ ะนำมำใช้ในกำรทดสอบ ผูร้ บั จ้ำงจะต้องเป็ นผูจ้ ดั หำมำทัง้ หมดและจะต้องเป็ นอุปกรณ์ทไ่ี ด้
มำตรฐำน
ค. ผูร้ บั จ้ำงต้องทำกำรทดสอบเครื่องและระบบตำมหลักวิชำและข้อกำหนด โดยมีผูค้ วบคุมงำนและ วิศวกรเครื่องกล อยู่
ร่วมขณะทำกำรทดสอบทุกครัง้
ง. ผูร้ บั จ้ำงต้องจัดทำแบบฟอร์มกำรทดสอบเสนอขออนุมตั ติ ่อวิศวกรควบคุมงำนก่อนทำกำรทดสอบ และผลของกำร
ทดสอบให้จดั ส่งให้ผูค้ วบคุมงำนจำนวน 5 ชุด
จ. ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆทีเ่ กิดขึ้นในระหว่ำงกำรทดสอบวัสดุอปุ กรณ์และระบบ ให้เป็ นควำมรับผิดชอบของผูร้ บั จ้ำงเองทัง้ สิ้น
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กำรส่งมอบงำน
ก. กำรตรวจสอบผลกำรดำเนินงำนติดตัง้ เป็ นช่วงๆ ตำมลักษณะงำนและควำมเหมำะสมทำงเทคนิค ผูร้ บั จ้ำงจะต้องจัดหำ
อุปกรณ์ เครื่องมือทดสอบ ทำกำรทดสอบตำมมำตรฐำนต่อหน้ำผูค้ วบคุมงำนก่อนทีจ่ ะปิ ดช่องท่อหรือฉำบปูนผนัง เมือ่
ทดสอบแล ้วผูร้ บั จ้ำงต้องทำควำมสะอำดอุปกรณ์ต่ำงๆ ให้เรียบร้อย
ข. กำรทดสอบ ทดลองเครื่อง และปรับแต่งระบบภำยหลังกำรติดตัง้ เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ จะต้องเป็ นไปตำม
มำตรฐำนสำกล และรำยละเอียดข้อกำหนด
ค. กำรส่งมอบงำน เมือ่ งำนเสร็จสมบูรณ์ ผูร้ บั จ้ำงจะต้องดำเนินกำรดังนี้
- ผูร้ บั จ้ำงจะต้องเดินเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่ำงๆ ให้อยู่ในสภำพใช้งำนได้เต็มทีเ่ ป็ นระยะเวลำ 24 ชม.ติดต่อกัน หำก
มีจดุ บกพร่องต้องแก้ไขจนเป็ นทีพ่ อใจของผูว้ ่ำจ้ำง
- ผูร้ บั จ้ำงต้องทำควำมสะอำดระบบต่ำงๆให้เรียบร้อย และจัดทำป้ ำยชื่อทีเ่ ป็ นตัวหนังสือและเครื่องหมำยต่ำงๆ รหัสสี
ท่อ และลูกศรตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัยและกำรบำรุงรักษำ
- รำยกำรสิง่ ของต่ำงๆ ต่อไปนี้ทผ่ี ูร้ บั จ้ำงจะต้องส่งมอบให้แก่ผูว้ ่ำจ้ำงในวันส่งมอบงำน คือ
▪ แบบสร้ำงจริงพิมพ์ไข A0 จำนวน 1 ชุด พร้อมลำยเซ็นสถำปนิกและวิศวกรทุกท่ำน
▪ แบบสร้ำงจริงพิมพ์ขำว A0 จำนวน 2 ชุด พร้อมลำยเซ็นสถำปนิกและวิศวกรทุกท่ำน
▪ แบบสร้ำงจริงพิมพ์ขำว A0 จำนวน 3 ชุด พร้อมลำยเซ็นสถำปนิกและวิศวกรทุกท่ำน
▪ แบบสร้ำงจริง File AutoCAD Version ไม่ตำ่ กว่ำ 2015
▪ แบบสร้ำงจริง File PDF
▪ File BIM (BUILDING INFORMATION MODELING)
▪ เครื่องมือพิเศษสำหรับใช้ในกำรปรับแต่งและบำรุงรักษำเครื่องจักรและอุปกรณ์ทท่ี ำงผูผ้ ลิตส่งมำให้
▪ วีดโี อฝึ กอบรมกำรใช้อปุ กรณ์และระบบต่ำง ๆของโครงกำร
▪ ไฟล์อเิ ล็กทรอนิกส์ทงั้ หมด ให้จดั ส่งในรูปแบบ EXTERNAL HARDDISK โดยให้ผูร้ บั จ้ำงจัดส่งจำนวน
3 ชุด
ง. กำรส่งและรับมอบงำนต้องเป็ นเอกสำรลงนำมเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรอย่ำงน้อยประกอบด้วยผูว้ ่ำจ้ำงหรือผูร้ บั มอบอำนำจ
ผูค้ วบคุมงำนและผูร้ บั จ้ำง
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หมวดที่ 2 ระบบก๊ำซหุงต้ม (Gas System)
2001

ควำมต้องกำรทัว่ ไป
ก. จัดหำและติดตัง้ วำล์วในระบบจ่ำยก๊ำซ LPG เหลว และระบบท่อไอก๊ำซ LPG ทีม่ คี ุณสมบัติ และลักษณะ
ข. ทีถ่ กู ต้องทำงด้ำนเทคนิค และข้อกำหนดให้เป็ นไปตำมแบบและรำยกำร จนสำมำรถใช้กำรได้ดแี ละสมบูรณ์ตำมที่
ต้องกำร
ค. วำล์วทีใ่ ช้ปิดหรือเปิ ดทีม่ ไิ ด้แสดงไว้ในแบบแต่มคี วำมจำเป็ นและทำให้ระบบสมบูรณ์ยง่ิ ขึ้นจะต้องจัดหำและติดตัง้
ให้ดว้ ย
ง. วำล์วทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน จะต้องเป็ นผลิตภัณฑ์เดียวกัน
จ. วำล์วจะต้องเป็ นแบบ มีลกั ษณะและคุณสมบัตทิ เ่ี หมำะสมทีใ่ ช้กบั ของเหลว และก๊ำซในระบบ
ฉ. วำล์วทีต่ ดิ ตัง้ บริเวณสถำนีจ่ำยก๊ำซ (Gas Station) จะต้องสำมำรถทนแรงใช้งำนได้ไม่นอ้ ยกว่ำ4,137 กิโล
ปำสคำล (600 ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว)
ช. พวงมำลัยหมุนวำล์ว หรือก้ำนวำล์ว จะต้องใหญ่พอทีส่ ำมำรถปิ ดวำล์วได้สนิทด้วยมือ
ซ. วำล์วทีต่ ดิ ตัง้ ในทีส่ ูงเหนือศีรษะไม่สำมำรถทีจ่ ะใช้มอื หมุนพวงมำลัยได้จะต้องติดตัง้ โซ่ทพ่ี วงมำลัย(Chain
Operated Handwheels) พร้อมห่วงโซ่หลุด และโซ่น้ ีจะต้องไม่เป็ นสนิม ปลำยโซ่จะต้องลงมำสูงจำกพื้น
ประมำณ 1 เมตร พร้อมทีค่ ล ้องโซ่ในตำแหน่งทีเ่ หมำะสม
ฌ. วำล์วในระบบก๊ำซ จะต้องเป็ นวำล์วทีไ่ ด้รบั กำรรับรองให้ใช้สำหรับระบบก๊ำซเท่ำนัน้

2002

Ball Valve
ก. Ball Valve ทีม่ ขี นำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) และเล็กกว่ำ Body เป็ น Carbon Steel หรือ
Malleable Iron, Teflon Soft Seated, Stainless Steel Ball and Trim, Pressure Class 300 Fire Safe
Design, FinishedEnds เป็ นไปตำมอุปกรณ์ประกอบท่อในหมวดวัสดุท่อก๊ำซ และข้อต่อ
ข. Ball Valve ทีม่ ขี นำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงใหญ่กว่ำ 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) ขึ้นไป Body เป็ น Cast Steel,
ค. A216WCB, Soft Seated, Swing Disc Type, Flanged Ends, Rating และ Class เป็ นตำมอุปกรณ์
ประกอบในหมวดวัสดุท่อก๊ำซ และข้อต่อ

2003

Check Valve
Check Valve จะต้องเป็ นแบบ Lift Check มี Body เป็ น Forged Steel หรือ Malleable Iron วัสดุทใ่ี ช้ทำDisk
และ Packing จะต้องเหมำะสมกับกำรใช้งำนในระบบก๊ำซ LPG โดยเฉพำะ

2004

วัสดุท่อก๊ำซ และข้อต่อ
ก. ควำมต้องกำรทัวไป
่
- กำรติดตัง้ ท่อก๊ำซ ในระบบท่อก๊ำซ LPG เหลว และระบบท่อไอก๊ำซ LPG จะต้องติดตัง้ ให้ได้
- แนวขนำน และแนวตัง้ ฉำกกับกำแพงหรือผนังกัน้ ของอำคำร โดยให้มคี วำมลำดเอียงไม่นอ้ ยกว่ำ 1:500ใน
ทิศทำงกำรไหลเพือ่ ระบำยนำ้ ทิ้งได้ในตำแหน่งตำ่ สุด
- กำรต่อท่อแยก ให้ต่อท่อแยกออกจำกด้ำนบนหรือด้ำนข้ำงเสมอ
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- กำรลดขนำดของท่อให้ใช้ Eccentric Reducer เป็ นตัวลด โดยให้ดำ้ นล่ำงเป็ นแนวตรง และด้ำนบนเป็ น
แนวลด สำหรับกำรติดตัง้ ท่อก๊ำซในแนวนอนหรือแนวระนำบ
- กำรติดตัง้ ท่อก๊ำซในแนวตัง้ หรือแนวดิง่ ให้ใช้ Concentric Reducer เป็ นตัวลดได้
- กำรติดตัง้ ท่อก๊ำซในระบบก๊ำซ LPG เมือ่ ติดตัง้ ครบวงจรหรือติดตัง้ เสร็จแล ้ว ลักษณะของวงจรท่อก๊ำซนัน้
จะต้องมีจดุ ทีส่ ำมำรถระบำยนำ้ ออกจำกวงจรหรือระบบได้จนหมดสิ้น ไม่มสี ่วนของนำ้ ค้ำงอยู่ในท่อก๊ำซ
- กำรติดตัง้ ท่อก๊ำซหรือกำรต่อท่อก๊ำซ จะต้องติดตัง้ ท่อก๊ำซทีม่ คี วำมยำวต่อเนื่องให้ได้ควำมยำว
- ของท่อก๊ำซยำวมำกทีส่ ุด ไม่ควรใช้เศษท่อสัน้ ๆ นำมำต่อ ยกเว้นกำรต่อท่อเข้ำอุปกรณ์หรือกำรต่อเข้ำกับข้อ
ต่อต่ำง ๆ (Fittings or Outlets) จึงจะอนุญำตให้ใช้ท่อสัน้ ได้
ข. วัสดุท่อก๊ำซ (Gas Pipes)
- ท่อทีใ่ ช้ในระบบก๊ำซ LPG เหลว ทีม่ คี วำมดันมำกกว่ำ 207 กิโลปำสคำล
- (30 ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว) ให้ใช้ Carbon Steel, API 5L, Grade-B, Seamless, Schedule 40
- ท่อทีใ่ ช้ในระบบท่อไอก๊ำซ ทีม่ คี วำมดันไม่เกิน 207 กิโลปำสคำล (30 ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว)
- ให้ใช้ Carbon Steel, API 5L, Grade-B, Seamless, Schedule 80 ได้
- ท่อทีใ่ ช้ในระบบท่อไอก๊ำซ ทีม่ คี วำมดันไม่เกิน 207 กิโลปำสคำล (30 ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว) และ
- มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงตัง้ แต่ 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) ขึ้นไปให้ใช้เป็ น Carbon Steel, API 5L, Grade-B,
- Seamless, Schedule 40 ได้
- ท่อทุกเส้นจะต้องมีปลำยท่อเป็ นแบบ Bevel End
ค. ข้อต่อท่อก๊ำซ (Gas Pipe Fittings)
- อุปกรณ์ประกอบท่อก๊ำซทีม่ ขี นำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงเล็กกว่ำ 40 มิลลิเมตร (11/2 นิ้ว) ให้ใช้
- Forged Steel, A105, สำมำรถทนแรงดันใช้งำนได้ไม่นอ้ ยกว่ำ 4,137 กิโลปำสคำล (600 ปอนด์ต่อ
- ตำรำงนิ้ว) Socket Weld หรือ Screw Ends
- อุปกรณ์ประกอบท่อก๊ำซทีม่ ขี นำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงเท่ำกับ 40 มิลลิเมตร (11/2 นิ้ว) ให้ใช้ Cast
- Steel, A234WPB, Seamless, Buttweld, Schedule 40
- อุปกรณ์ประกอบท่อก๊ำซทีม่ ขี นำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงใหญ่กว่ำ 40 มิลลิเมตร (1 1/2 นิ้ว) ขึ้นไปให้
- ใช้ Cast Steel, A234WPB, Seamless, Buttweld, Schedule 40
ง. หน้ำแปลน (Flanges)
- หน้ำแปลนทีใ่ ช้กบั ท่อก๊ำซ LPG เหลว ให้ใช้เป็ น Forged Steel, A105, Raised Face, PressureClass
300, Weld Neck หรือ Slip-on Type
- หน้ำแปลนทีใ่ ช้กบั ท่อก๊ำซ LPG เหลว ให้ใช้เป็ น Forged Steel, A105, Raised Face, PressureClass
150, Slip-on Type ได้
จ. ปะเก็น (Gasket)
- ประเก็นจะต้องเป็ นแบบ Self-Centering, Graphite Sheet ควำมหนำไม่นอ้ ยกว่ำ 1.5 มม.

2005

อุปกรณ์ประกอบท่อก๊ำซ
ก. ควำมต้องกำรทัวไป
่
- ผูร้ บั จ้ำงต้องจัดหำและติดตัง้ อุปกรณ์ประกอบท่อก๊ำซ LPG เหลว และระบบไอท่อก๊ำซ LPG ที่
- มีคุณสมบัติ และลักษณะทีถ่ กู ต้องทำงด้ำนเทคนิค และข้อกำหนดให้เป็ นไปตำมแบบ และรำยกำรจน
- สำมำรถใช้กำรได้ดี และสมบูรณ์ตำมทีต่ อ้ งกำร
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- อุปกรณ์ประกอบท่อก๊ำซต่ำง ๆ ทีม่ ไิ ด้แสดงไว้ในแบบ แต่มคี วำมจำเป็ น และทำให้ระบบ
- สมบูรณ์ดยี ง่ิ ขึ้นจะต้องเป็ นผลิตภัณฑ์เดียวกัน
- อุปกรณ์ประกอบท่อก๊ำซทีม่ ลี กั ษณะเดียวกัน จะต้องเป็ นผลิตภัณฑ์เดียวกัน
- อุปกรณ์ประกอบท่อก๊ำซ จะต้องเป็ นแบบทีม่ ลี กั ษณะ และคุณสมบัตทิ เ่ี หมำะสมทีใ่ ช้กบั ระบบ
- ก๊ำซ จะต้องสำมำรถทนแรงดันไอก๊ำซ LPG ไม่มกี ำรรัว่ ซึม
- อุปกรณ์ประกอบท่อก๊ำซในบริเวณสถำนีจ่ำยก๊ำซ (Gas Station) จะต้องสำมำรถทนแรงดันใช้
- งำนได้ไม่นอ้ ยกว่ำ 4,137 กิโลปำสคำล (600 ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว)
- อุปกรณ์ประกอบท่อก๊ำซทีม่ คี วำมจำเป็ นจะต้องอ่ำนค่ำ หรือบำรุงรักษำเป็ นประจำ จะต้อง
- ติดตัง้ ไว้ในตำแหน่งทีซ่ ง่ึ สำมำรถเข้ำถึงได้งำ่ ย และสะดวก
Strainer
Strainer ทีม่ ขี นำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) และเล็กกว่ำ Body เป็ น Carbon Steelหรือ
Malleable Iron, Screen ทำด้วย Strinless Steel 100-Mesh, Finished Ends เป็ นไปอุปกรณ์ประกอบใน
หมวดวัสดุท่อก๊ำซ และข้อต่อStrainer ทีม่ ขี นำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงใหญ่กว่ำ 50 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) ขึ้นไป Body
เป็ น Cast Steel,A216WCB, Screen ทำด้วย Stainless Steel 100-Mesh, Flanged Ends
เกจวัดควำมดัน (Pressure Gauges)
เกจวัดควำมดัน เป็ นแบบ Bourdon Tube, Stainless Steel Movement ตัวเรือนทำด้วย Stainless
Steel,Liquid Filled, หน้ำปัทม์เส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่นอ้ ยกว่ำ 100 มิลลิเมตร (4 นิ้ว) มี Accuracy + 1% เกจ์
วัดแต่ละตัวจะต้องมี Shut-Off Valve ทำด้วย Stainless Steel ขนำด 15 มิลลิเมตร (1/2 นิ้ว)
Safety Relief Valve
Safety Relief Valve เป็ นแบบ Hydrostatic Relief, Stainless Steel Body, Pop-up Type, ขนำด 6
มิลลิเมตร (1/4 นิ้ว)
Vaporizer
Vaporizer จะต้องมีลกั ษณะ และส่วนประกอบดังนี้
- เป็ นแบบ Electric Power Heater, 380 Volt, 3 Phase, 50 Hertz
- Indirect Heater โดยใช้ Hot Water เป็ น Heating Media หรือ Factory Mutual ApprovedNoFlame Heater
- Explosion-Proof Configuration with Rain-Tight Enclosure
- Two Independent Safety Devices to Protect Over Pressure
- Float Activated Liquid Level Safety Switch
- External Safety Relief Valve to Protect Over Pressure
- Vertical Installation
- สำมำรถใช้ได้ในพื้นทีท่ เ่ี ป็ น Class, Division 1, Group D
วำล์วปรับควำมดันชุดแรก (First Stage Regulator)
วำล์วปรับควำมดันชุดแรกจะต้องเป็ น High Pressure Industrial Diaphragm Type สำมำรถใช้ได้กบั ก๊ำซ
LPG เหลว มี Handle สำหรับควำมดันให้เป็ นไปตำมทีต่ อ้ งกำร พร้อมอุปกรณ์ Lock Connection ทัง้ ด้ำนเข้ำ
และด้ำนออก จะต้องมีขนำดเดียวกับท่อก๊ำซทีม่ ำต่อด้วย
Gas Meter
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Gas Meter จะต้องเป็ นแบบ Diaphragm Type Positive Displacement ซึง่ ออกแบบมำสำหรับวัดปริมำณ
ไอก๊ำซเพือ่ กำรขำยโดยเฉพำะ ค่ำควำมผิดพลำดไม่เกิน + 3% ทนแรงดันใช้งำนได้ไม่ตำ่ กว่ำ 100 เมกะปำสคำล
(14.5 ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว) สำมำรถวัดปริมำณกำรใช้กำ๊ ซได้ไม่ตำ่ กว่ำทีร่ ะบุในแบบ
ฌ. Gas Detector
Gas Detector จะต้องเป็ นแบบทีใ่ ช้กบั ก๊ำซ LPG โดยเฉพำะมี 2 ส่วน ส่วนแรกเป็ น Sensor สำมำรถติดตัง้ ใน
พื้นทีอ่ นั ตรำยประเภทที่ 1 และ 2 ตำมประกำศกรมโยธำธิกำรได้ และเป็ น Explosion Proof Type ส่วนแรกนี้
จะส่งสัญญำณไปยังส่วนทีส่ อง ซึง่ เป็ น Indicator Unit ทีต่ ดิ ตัง้ ห่ำงออกไปจำกส่วนแรก ในพื้นทีอ่ นั ตรำย
ประเภทที่ 3ตำมประกำศกรมโยธำธิกำร Gas Detector ทีใ่ ช้จะต้องเป็ นรุ่นทีไ่ ด้รบั กำรทอสอบ และยอมรับจำก
กรมโยธำธิกำรแล ้วเท่ำนัน้
ญ. ระบบไฟฟ้ ำ
ระบบไฟฟ้ ำภำยในบริเวณเก็บถังก๊ำซ จะต้องมีอปุ กรณ์ไฟฟ้ ำ และ Fitting ทัง้ หมดเป็ นแบบ ExplosionProof,
UL Listed, กำรเดินสำยให้เดินในท่อ IMC ด้วยสำยไฟฟ้ ำทีม่ ตี วั นำเป็ นทองแดงหุม้ ด้วยฉนวน
PolyvinylChloride (PVC) สำมำรถทนแรงดันไฟฟ้ ำได้ 750 โวลท์ และทนอุณหภูมไิ ด้ไม่นอ้ ยกว่ำ 70 องศำ
เซลเซียส ตำมมอก. 11-2553
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กำรติดตัง้ ท่อก๊ำซ และอุปกรณ์
ก. กำรติดตัง้ ท่อก๊ำซ
- ต้องใช้ท่อเหล็กกล้ำชนิดทีใ่ ช้กบั ก๊ำซโดยเฉพำะ และไม่มตี ะเข็บตำมทีก่ ำหนด
- ให้ใช้ท่ออ่อนในระบบท่อก๊ำซได้เฉพำะช่วงทีจ่ ำเป็ นต้องให้ระบบท่อก๊ำซมีกำรขยับตัวได้ และท่ออ่อนต้องเป็ น
ชนิดทีใ่ ช้กบั ก๊ำซโดยเฉพำะ
- กำรต่อท่อให้ต่อโดยวิธเี ชื่อม วิธกี ำรต่อท่อต้องต่อให้มรี อยต่อชนิดทีข่ ยับตัวได้อยู่ดว้ ยและต้อง
- จัดให้มสี อ่ื ไฟฟ้ ำทีร่ อยต่อดังกล่ำว เพือ่ ให้กระแสไฟฟ้ ำไหลผ่ำนได้ตลอด ข้อต่อทีใ่ ช้ตอ้ งเป็ นชนิดทีใ่ ช้กบั ก๊ำซ
โดยเฉพำะ
- ท่อทีว่ ำงไว้เหนือพื้นดินหรือฝังไว้ใต้พ้นื ดินให้ปฏิบตั ดิ งั นี้
▪ ท่อทีว่ ำงไว้เหนือพื้นดินต้องทำสีรองพื้นกันสนิมไม่นอ้ ยกว่ำสองครัง้ แล้วทำทับหน้ำด้วยสีซง่ึ มี
อัตรำกำรดูดซับควำมร้อนตำ่ ไม่นอ้ ยกว่ำสองครัง้ และต้องมีกำรป้ องกันมิให้ยำนพำหนะหรือสิง่
อืน่ มำกระทบท่อทีฝ่ งั ไว้ใต้พ้นื ดินต้องทำทับด้วยวัสดุป้องกันกำรผุกร่อน เช่น ฟลิ้นท์โค้ท หรือ
ยำงแอสฟัลท์หรือวัสดุอน่ื ทีใ่ ช้แทนกันได้ไม่นอ้ ยกว่ำสองครัง้ และท่อต้องอยู่ตำ่ กว่ำผิวดินไม่นอ้ ย
กว่ำ 70 เซนติเมตรและต้องจัดให้มเี ครื่องหมำยถำวรไว้เหนือพื้นดินแสดงตำแหน่งและแนวของ
ท่อให้เห็นได้ชดั เจน
▪ ท่อทีว่ ำงทะลุผ่ำนกำแพงคอนกรีต หรือกำแพงอิฐต้องวำงในปลอก (Sleeve) ทีฝ่ งั ไว้ในกำแพง
นัน้ และสำมำรถเอำท่อเข้ำออกได้โดยสะดวกต้องติดตัง้ วำล์วควบคุมกำรไหลทีท่ ่อจ่ำยก๊ำซของ
ถังเก็บและมีขนำดทีเ่ หมำะสมกับกำรจ่ำยก๊ำซ
- วำล์วปิ ดเปิ ดทุกตัวต้องติดตัง้ อยู่ ณ ตำแหน่งทีส่ ำมำรถเข้ำไปปิ ดเปิ ดได้สะดวกต้องติดตัง้ อุปกรณ์ปรับควำม
ดันทีใ่ ช้กบั ก๊ำซโดยเฉพำะและกำรติดตัง้ อุปกรณ์ปรับควำมดันต้องอยู่ภำยใต้ขอ้ กำหนด ดังนี้
▪ อุปกรณ์ปรับควำมดันจะต้องติดตัง้ ไว้ภำยนอกอำคำร ในกรณีทจ่ี ำเป็ นต้องติดตัง้ อุปกรณ์ปรับ
ควำมดันไว้ภำยในอำคำรต้องทำท่อหรือรำงระบำยก๊ำซจำกอุปกรณ์ปรับควำมดันนี้ออกไป
ภำยนอกอำคำร โดยต่อท่อจำกกลอุปกรณ์นิรภัยแบบระบำยของอุปกรณ์ปรับควำมดัน
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▪ ต้องติดตัง้ วำล์ว ปิ ด-เปิ ด อยู่หน้ำอุปกรณ์ปรับควำมดัน
▪ ในกรณีทร่ี ะบบก๊ำซมีอปุ กรณ์ปรับควำมดันตัวเดียวต้องติดตัง้ ให้ใกล้กับภำชนะบรรจุกำ๊ ซซึง่ ต้อง
ไม่เกิน 60 เซนติเมตร
▪ ในกรณีทร่ี ะบบท่อก๊ำซมีกำรติดตัง้ อุปกรณ์ปรับควำมดันหลำยตัวอุปกรณ์ปรับควำมดันตัวแรก
ต้องติดตัง้ ให้ใกล้ภำชนะบรรจุกำ๊ ซซึง่ ต้องไม่เกิน 60 เซนติเมตร
▪ ท่อส่วนทีเ่ ห็นจำกภำยนอกได้ให้ทำควำมสะอำดและทำด้วยสีรองพื้น 2 ชัน้ ตำมด้วย
EnamelLacqure อีก 2 ชัน้
ข. กำรติดตัง้ และเก็บถังก๊ำซหุงต้ม
- ต้องตัง้ ถังก๊ำซหุงต้มในทีท่ จ่ี ดั ไว้สำหรับตัง้ ถังก๊ำซหุงต้มโดยเฉพำะเท่ำนัน้
- ต้องไม่ตงั้ ถังก๊ำซหุงต้มซ้อนกัน
- ต้องตัง้ ถังก๊ำซหุงต้มไว้ในทีท่ ม่ี กี ำรระบำยอำกำศ หรือถ่ำยเทอำกำศได้ดี
- ต้องมีอปุ กรณ์ยดึ ถึงก๊ำซหุงต้ม เพือ่ ไม่ให้ถงั ก๊ำซหุงต้มเคลือ่ นหรือล้ม
- ถ้ำตัง้ ถังก๊ำซหุงต้มไว้เป็ นกลุม่ ต้องตัง้ ไว้ในทีท่ ส่ี ำมำรถจะเข้ำไปปิ ด หรือเปิ ดวำล์วของถังก๊ำซหุงต้มได้สะดวก
ค. กำรทดสอบ
- กำรทดสอบด้วยควำมดัน
- หลังจำกทีต่ ดิ ตัง้ เสร็จแล ้วให้ทดสอบด้วยลมอัดควำมดัน 1,034 เมกะปำสคำล (150 ปอนด์ต่อ
- ตำรำงนิ้ว) กำรทดสอบนี้ตอ้ งกระทำก่อนทีจ่ ะทำสีหรือฝังในคอนกรีตหรือฝังใต้ดนิ กำรทดสอบด้วยลม
- อัดนี้จะต้องสำมำรถรักษำควำมดันไว้ได้เป็ นเวลำ 2 ชัว่ โมงเป็ นอย่ำงน้อย
- กำรทดสอบสมรรถนะประกอบด้วย
▪ ควำมดันในท่อเมนหลังจำกวำล์วลดควำมดัน
▪ ควำมดันในท่อส่งก๊ำซย่อยหลังจำกวำล์วลดควำมดันชุดทีส่ อง
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