120-127
128-139

140-148

149-162

164-165

มาตรฐาน เครื่องดับเพลิงคารบอนไดออกไซด ชนิดทอเหล็ก ขนาด ๕ ปอนด
ชื่อพัสดุ เครื่องดับเพลิงคารบอนไดออกไซด ขนาด ๕ ปอนด ชนิดทอเหล็ก
วัตถุประสงค ใชดับเพลิงประเภท ข. ( น้ํามัน ) และประเภท ค. ( ไฟฟา )
พัสดุสายงาน พธ.ทร. หมายเลขประจําพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๑๖๔๑
หมายเลข สป.( กห.)
STOCK NO. ( USA.) ๔๒๑๐ - ๐๐ - ๒๗๐ - ๔๕๑๒
คุณลักษณะเฉพาะ
๑. ตัวทอเครื่องดับเพลิง
๑.๑ ขนาดความจุ CO2 ๕ ปอนด
๑.๒ ตัวทอทําดวยเหล็ก ไมมีตะเข็บ ( SEAMLESS STEEL ) ปองกันแตกกระจาย
( SHATTER PROOF ) ภายนอกพนสีแดง
๑.๓ ตัวทอรูปทรงกระบอก มีขนาดความสูงทั้งหมด ( รวมลิ้นเปดปด ) ๑๖ - ๑๗ นิ้ว
เสนผาศูนยกลาง ๕ - ๖ นิ้ว
๑.๔ ทนกําลังดันน้าํ ( HYDROSTATIC TEST ) ไดไมต่ํากวา ๒๑๐.๙ กก./ตร.ซม.หรือ ๓,๐๐๐
ปอนด/ตารางนิ้ว
๒. ลิ้นเปดปด มีสวนประกอบรวมเปนชุดเดียวกันดังนี้
๒.๑ เปนแบบคันบีบกด ชนิดลิ้นนอน ( PSH VALVE )
๒.๒ เกลียวมาตรฐานอเมริกัน แบบทางการทหาร MIL.E 468 - C หรือ OE - 910
๒.๓ แผนกันอันตราย ( SAFETY DISC ) ตองแตกในระหวางถูกความกดดัน ๑๘๖.๒๙๕ - ๒๑๐.๙
กก./ตร.ซม.หรือ ๒๖๕๐ - ๓,๐๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว
๒.๔ ทอสงกาซ ( SIPHON TUBE ) ทําดวยโลหะ
๒.๕ ที่ขางตัวลิ้นเปดปดมีขอมูลแสดงน้ําหนักของเครื่องดับเพลิง
๒.๖ ทอฉีดกาซเปนทอโลหะหันไดสะดวก มีกระบอกฉีดทําดวยวัสดุที่ไมเปนตัวนําไฟฟา
๓. สารดับเพลิง กาซ CO2 จํานวนไมนอยกวา ๕ ปอนด
๔. ขอกําหนดอื่น ๆ
๔.๑ ตองมีอุปกรณติดตั้งพรอม
๔.๒ ลักษณะโดยทัว่ ไปดังรูป
การตรวจสอบ ตรวจสอบทางเทคนิค ตามคําแนะนําการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงคารบอนไดออกไซด ขนาด
๕ ปอนด และ ๑๕ ปอนด ชนิดทอเหล็ก

๒
รูปเครื่องดับเพลิงคารบอนไดออกไซด ชนิดทอเหล็ก ขนาด ๕ ปอนด

มาตรฐาน เครื่องดับเพลิงคารบอนไดออกไซด ชนิดทอเหล็ก ขนาด ๖ ๑/๒ กก.หรือ ๑๕ ปอนด
ชื่อพัสดุ เครื่องดับเพลิงคารบอนไดออกไซด ขนาด ๖ ๑/๒ กก.หรือ ๑๕ ปอนด ชนิดทอเหล็ก
วัตถุประสงค ใชดับเพลิงประเภท ข. ( น้ํามัน ) และประเภท ค. ( ไฟฟา )
พัสดุสายงาน พธ.ทร. หมายเลขประจําพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๑๖๔๒
หมายเลข สป.(กห.)
STOCK NO. (USA.)
๔๒๑๐ - ๐๐ - ๒๗๐ - ๔๕๑๒
คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
ตัวทอเครื่องดับเพลิง
๑.๑ ขนาดความจุ CO2 ขนาด ๖ ๑/๒ กก.หรือ ๑๕ ปอนด
๑.๒ ตัวทอทําดวยเหล็ก ไมมีตะเข็บ ( SEAMLESS STEEL ) ปองกันแตกกระจาย
( SHATTER PROOF ) ภายนอกพนสีแดง
๑.๓ ตัวทอรูปทรงกระบอก มีขนาดความสูงทั้งหมด ( รวมลิ้นเปดปด ) ๒๕ - ๒๖
นิ้ว
เสนผาศูนยกลาง ๖ - ๗ นิ้ว
๑.๔ ทนกําลังดันน้าํ ( HYDROSTATIC TEST ) ไดไมต่ํากวา ๒๑๐.๙ กก./ตร.
ซม.หรือ ๓,๐๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว
๒. ลิ้นเปดปด มีสวนประกอบรวมเปนชุดเดียวกันดังนี้
๒.๑ เปนแบบคันบีบกด ชนิดลิ้นนอน ( PSH VALVE )
๒.๒ เกลียวมาตรฐานอเมริกัน แบบทางการทหาร MIL.E 468 - C หรือ OE - 910

๓
๒.๓ แผนกันอันตราย ( SAFETY DISC ) ตองแตกในระหวางถูกความกดดัน ๑๘๖.๒๙๕ ๒๑๐.๙ กก./ตร.ซม.หรือ ๒๖๕๐ - ๓,๐๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว
๒.๔ ทอสงกาซ ( SIPHON TUBE ) ทําดวยโลหะ
๒.๕ ที่ขางตัวลิ้นเปดปดมีขอมูลแสดงน้ําหนักของเครื่องดับเพลิง
๒.๖ สายฉีดเปนทอออน ทนกําลังดันน้ํา ( HYDROSTATIC TEST ) ไดไมต่ํากวา
๘๗.๘๗๕ กก./ตร.ซม.หรือ ๑,๒๕๐ ปอนด/ตารางนิ้ว มีกระบอกฉีดทําดวยวัสดุที่ไมเปนตัวนําไฟฟา
๓. สารดับเพลิง กาซ CO2 จํานวนไมนอยกวา ๖ ๑/๒ กก.หรือ ๑๕ ปอนด
๔. ขอกําหนดอื่น ๆ
๔.๑ ตองมีอุปกรณติดตั้งพรอม
๔.๒ ลักษณะโดยทัว่ ไปดังรูป
การตรวจสอบ ตรวจสอบทางเทคนิค ตามคําแนะนําการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงคารบอนไดออกไซด ขนาด
๕ ปอนด และ ขนาด ๖ ๑/๒ กก.หรือ ๑๕ ปอนด ชนิดทอเหล็ก

รูปเครื่องดับเพลิงคารบอนไดออกไซด ชนิดทอเหล็ก ขนาด ๖ ๑/๒ กก.หรือ ๑๕ ปอนด

คําแนะนําการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงคารบอนไดออกไซด ชนิดทอเหล็ก ขนาด ๕ ปอนด และ ๑๕ ปอนด
๑.
ชื่อพัสดุ เครื่องดับเพลิงคารบอนไดออกไซดขนาด ๕ ปอนด และ ๑๕ ปอนด ชนิดทอเหล็ก
๒.
หนวยตรวจสอบ กรมวิทยาศาสตรทหารเรือ
๓.
การตรวจสอบ ตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตรและทดลอง ดังนี้
๓.๑ ตรวจวัดจํานวนกาซ CO2 เกณฑ ไมต่ํากวา ๕ ปอนด หรือ ๑๕ ปอนดตามขนาดที่กําหนด

๔
๓.๒ ทดลองใชงานตามปกติ
๓.๓ ตรวจลักษณะตัวทอ CO2 เกณฑ ทําดวยเหล็กไมมีตะเข็บ ( SEAMLESS STEEL ) และไมแตก
กระจาย ( SHUTER PROOF )
๓.๔ ทดลองอัดน้ําตัวทอ CO2 (HYDROSTATIC TEST) เกณฑทนกําลังดันไดไมต่ํากวา ๒๑๐.๙
กก./ตร.ซม. หรือ ๓,๐๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว
๓.๕ ตรวจลักษณะลิ้นเปด - ปด เกณฑแบบคันบีบกด นิดลิ้นนอน (HORIZONTAL VALVE )
๓.๖ ตรวจเกลียวลิน้ เปด - ปด เกณฑมาตรฐานอเมริกัน MIL.E ๔๖๘ - C หรือ OE – ๙๑๐
๓.๗ ทดลองแผนกันอันตราย ( SAFETY DISC ) เกณฑตองแตกในระหวาง ๑๘๖.๒๙๕ - ๒๑๐.๙
กก./ตร.ซม. หรือ ๒,๖๕๐ - ๓,๐๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว
๓.๘ ทดลองอัดน้ําสายฉีดชนิดทอออน (HYDROSTATIC TEST) เฉพาะเครือ่ งดับเพลิง
CO2 ขนาด ๑๕ ปอนด เกณฑ ทนกําลังดันไดไมต่ํากวา ๘๗.๘๗๕ กก./ตร.ซม. หรือ ๑,๒๕๐ ปอนด/ตารางนิ้ว
๓.๙ ตรวจทอสงกาซ ( SIPHON TUBE ) เกณฑทําดวยโลหะ
๔. วิธีการตรวจสอบ
๔.๑ ตรวจสอบและทดลองตามเทคนิคของ วศ.ทร.
๔.๒ ในกรณีที่มีการตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร ซึ่งเกินขอบเขตภารกิจของ
วศ.ทร. เชน การ X - RAYS โลหะตัวทอ CO2 ให วศ.ทร.เปนเจาของเรื่องดําเนินการประสานกับหนวย
เกี่ยวของ คือ อร.ตอไป
๕. การสุมตัวอยาง เพื่อนําไปตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร ใชเกณฑดังตอไปนี้
๕.๑ โดยปกติสุมตัวอยางเครื่องดับเพลิง CO2 ๒ - ๕ % ของจํานวนทั้งหมด
๕.๒ จํานวนต่ําสุดของตัวอยางเครือ่ งดับเพลิง CO2 ตองไมนอ ยกวา ๒ เครื่อง
๕.๓ ในกรณีที่มีสิ่งผิดปกตินาสงสัยใหอยูในดุลยพินิจของกรรมการตรวจรับพัสดุที่จะ
คัดเลือกและกําหนดจํานวนตัวอยาง
๖. การติดตอ
๖.๑ การเสนอความตองการตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร เปนหนาที่ของกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ และจะตองติดตามประสานกับหนวยตรวจสอบโดยใกลชิด
๖.๒ การขนสงตัวอยางเครื่องดับเพลิง CO2 เพือ่ การตรวจสอบทางเทคนิคหรือทาง
วิทยาศาสตร ระหวางหนวยจัดหา ( พธ.ทร.) กับหนวยตรวจสอบ ( วศ.ทร. ) เปนหนาที่ของหนวยจัดหา
๖.๓ การแจงผลการตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตรและการทดลอง รวมทั้งผล
การตรวจสอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของใหหนวยตรวจสอบรวบรวมผลการตรวจสอบทั้งหมดสงใหกรรมการตรวจรับ
พัสดุ

๕
๖.๔ ในกรณีที่มีปญ
 หาทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตรและการทดลอง กรรมการตรวจรับ
พัสดุติดตอสอบถามไดจากหนวยเทคนิคที่เกี่ยวของตามสายพัสดุ เชน อร., พธ.ทร., วศ.ทร. และ
คณะกรรมการ ปคส.ทร.เปนตน
มาตรฐาน เครื่องดับเพลิงคารบอนไดออกไซด ชนิดทอโลหะไมเปนสารแมเหล็ก ขนาด ๕ ปอนด
ชื่อพัสดุ เครื่องดับเพลิงคารบอนไดออกไซด ขนาด ๕ ปอนด ชนิดทอโลหะไมเปนสารแมเหล็ก วัตถุประสงค
ใชดับเพลิงประเภท ข. ( น้ํามัน ) และประเภท ค. ( ไฟฟา ) ในเรือกวาดทุนระเบิด
พัสดุสายงาน พธ.ทร. หมายเลขประจําพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๑๖๔๓
หมายเลข สป.(กห.)
STOCK NO. (USA.) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
ตัวทอเครื่องดับเพลิง
๑.๑ ขนาดความจุ CO2 ๕ ปอนด
๑.๒ ตัวทอทําดวยโลหะที่ไมเปนสารแมเหล็ก ( NONMAGNETIC SUBSTANCE )
ภายนอกพนสีแดง
๑.๓ ตัวทอรูปทรงกระบอก มีขนาดความสูงทั้งหมด ( รวมลิ้นเปดปด ) ๑๗ - ๑๘ นิ้ว
เสนผาศูนยกลาง ๕ - ๖ นิ้ว
๑.๔ ทนกําลังดันน้าํ ( HYDROSTATIC TEST ) ไดไมต่ํากวา ๒๑๐.๙ กก./ตร.ซม. หรือ
๓,๐๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว
๒.
ลิ้นเปดปด มีสวนประกอบรวมเปนชุดเดียวกันดังนี้
๒.๑ เปนแบบคันบีบกด ชนิดลิ้นนอนหรือลิ้นตัง้
๒.๒ แผนกันอันตราย ( SAFETY DISC ) ตองแตกในระหวางถูกความกดดัน ๑๘๖.๒๙๕
- ๒๑๐.๙ กก./ตร.ซม. หรือ ๒,๖๕๐ - ๓,๐๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว
๒.๓ ทอสงกาซ ( SIPHON TUBE ) ทําดวยโลหะ
๒.๔ ที่ขางตัวลิ้นเปดปดมีขอมูลแสดงน้ําหนักของเครื่องดับเพลิง
๒.๕ ทอฉีดกาซเปนทอโลหะที่ไมเปนสารแมเหล็ก (NONMAGNETIC SUBSTANCE)
หันไดสะดวก มีกระบอกฉีดทําดวยวัสดุที่ไมเปนตัวนําไฟฟา
๓.
สารดับเพลิง กาซ CO2 จํานวนไมนอยกวา ๕ ปอนด
๔.
ขอกําหนดอืน่ ๆ
๔.๑ ตองมีอุปกรณติดตั้งพรอม
๔.๒ ลักษณะโดยทัว่ ไปดังรูป

๖
การตรวจสอบ ตรวจสอบทางเทคนิค ตามคําแนะนําการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงคารบอนไดออกไซด ขนาด
๕ ปอนด และ ๑๕ ปอนด ชนิดทอโลหะไมเปนสารแมเหล็ก

รูปเครื่องดับเพลิงคารบอนไดออกไซด ชนิดทอโลหะไมเปนสารแมเหล็ก ขนาด ๕ ปอนด

มาตรฐาน เครื่องดับเพลิงคารบอนไดออกไซด ชนิดทอโลหะไมเปนสารแมเหล็ก ขนาด ๑๕ ปอนด
ชื่อพัสดุ เครื่องดับเพลิงคารบอนไดออกไซด ขนาด ๑๕ ปอนด ชนิดทอโลหะไมเปนสารแมเหล็ก
วัตถุประสงค ใชดับเพลิงประเภท ข. ( น้ํามัน ) และประเภท ค. ( ไฟฟา ) ในเรือกวาดทุนระเบิด
พัสดุสายงาน พธ.ทร. หมายเลขประจําพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๑๖๔๔
หมายเลข สป.(กห.)
STOCK NO. (USA.) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
ตัวทอเครื่องดับเพลิง
๑.๑ ขนาดความจุ CO2 ๑๕ ปอนด
๑.๒ ตัวทอทําดวยโลหะที่ไมเปนสารแมเหล็ก ( NONMAGNETIC SUBSTANCE )
ภายนอกพนสีแดง
๑.๓ ตัวทอรูปทรงกระบอก มีขนาดความสูงทั้งหมด ( รวมลิ้นเปดปด ) ๒๖ - ๓๐
นิ้ว
เสนผาศูนยกลาง ๖ - ๗ นิ้ว
๑.๔ ทนกําลังดันน้าํ ( HYDROSTATIC TEST ) ไดไมต่ํากวา ๒๑๐.๙ กก./ตร.ซม.
หรือ ๓,๐๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว

๗
๒.ลิ้นเปดปด มีสวนประกอบรวมเปนชุดเดียวกันดังนี้
๒.๑ เปนแบบคันบีบกด ชนิดลิ้นนอนหรือลิ้นตัง้
๒.๒ แผนกันอันตราย ( SAFETY DISC ) ตองแตกในระหวางถูกความกดดัน
๑๘๖.๒๙๕ - ๒๑๐.๙ กก./ตร.ซม. หรือ ๒,๖๕๐ - ๓,๐๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว
๒.๓ ทอสงกาซ ( SIPHON TUBE ) ทําดวยโลหะ
๒.๔ ที่ขางตัวลิ้นเปดปดมีขอมูลแสดงน้ําหนักของเครื่องดับเพลิง
๒.๕ สายฉีดเปนทอออน ทนกําลังดันน้ํา ( HYDROSTATIC TEST ) ไดไมตา่ํ กวา
๘๗.๘๗๕ กก./ตร.ซม.หรือ ๑,๒๕๐ ปอนด/ตารางนิ้ว มีกระบอกฉีดทําดวยวัสดุที่ไมเปนตัวนําไฟฟา
๓. สารดับเพลิง กาซ CO2 จํานวนไมนอยกวา ๑๕ ปอนด
๔. ขอกําหนดอื่น ๆ
๔.๑ ตองมีอุปกรณติดตั้งพรอม
๔.๒ ลักษณะโดยทัว่ ไปดังรูป
การตรวจสอบ ตรวจสอบทางเทคนิค ตามคําแนะนําการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงคารบอนไดออกไซด ขนาด
๕ ปอนด และ ๑๕ ปอนด ชนิดทอโลหะไมเปนสารแมเหล็ก
รูปเครื่องดับเพลิง CO2 ชนิดทอโลหะไมเปนสารแมเหล็ก ขนาด ๑๕ ปอนด

๘
คําแนะนําการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงคารบอนไดออกไซด ชนิดทอโลหะไมเปนสารแมเหล็ก
ขนาด ๕ ปอนด และ ๑๕ ปอนด
๑.
ชื่อพัสดุ เครื่องดับเพลิงคารบอนไดออกไซด ขนาด ๕ ปอนด และ ๑๕ ปอนด ชนิดทอ
โลหะไมเปนสารแมเหล็ก
๒.
หนวยตรวจสอบ กรมวิทยาศาสตรทหารเรือ
๓.
การตรวจสอบ ตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตรและทดลอง ดังนี้
๓.๑ ตรวจวัดจํานวนกาซ CO2 เกณฑ ไมต่ํากวา ๕ ปอนด หรือ ๑๕ ปอนดตามขนาดที่กําหนด
๓.๒ ทดลองใชงานตามปกติ
๓.๓ ตรวจลักษณะตัวทอ CO2 และสวนประกอบเกณฑทําดวยโลหะที่ไมเปนสารแมเหล็ก (
NONMAGNETIC SUBSTANCE )
๓.๔ ทดลองอัดน้ําตัวทอ CO2( HYDROSTATIC TEST )เกณฑทนกําลังดันไดไมต่ํากวา
๒๑๐.๙ กก./ตร.ซม. หรือ ๓,๐๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว
๓.๕ ตรวจลักษณะลิ้นเปด - ปด เกณฑ แบบคันบีบกด
๓.๖ ทดลองแผนกันอันตราย ( SAFETY DISC ) เกณฑ ตองแตกในระหวาง ๑๘๖.๒๙๕ ๒๑๐.๙ กก./ตร.ซม. หรือ ๒,๖๕๐ - ๓,๐๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว
๓.๗ ทดลองอัดน้ําสายฉีดชนิดทอออน (HYDROSTATIC TEST) เฉพาะเครือ่ งดับเพลิง
CO2 ขนาด ๑๕ ปอนด เกณฑทนกําลังดันไดไมต่ํากวา ๘๗.๘๗๕ กก./ตร.ซม.หรือ ๑,๒๕๐ ปอนด/ตารางนิ้ว
๓.๘ ตรวจทอสงกาซ ( SIPHON TUBE ) เกณฑ ทําดวยโลหะ
๔. วิธีการตรวจสอบ
๔.๑ ตรวจสอบและทดลองตามเทคนิคของ วศ.ทร.
๔.๒ ในกรณีที่มีการตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร ซึ่งเกินขอบเขตภารกิจของ
วศ.ทร. ให วศ.ทร.เปนเจาของเรื่องดําเนินการประสานกับหนวยเกี่ยวของตอไป
๕. การสุมตัวอยาง เพื่อนําไปตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร ใชเกณฑดังตอไปนี้
๕.๑ โดยปกติสุมตัวอยางเครื่องดับเพลิง CO2 ๒ - ๕ % ของจํานวนทั้งหมด
๕.๒ จํานวนต่ําสุดของตัวอยางเครือ่ งดับเพลิง CO2 ตองไมนอยกวา ๒ เครื่อง
๕.๓ ในกรณีที่มีสิ่งผิดปกตินาสงสัยใหอยูในดุลยพินิจของกรรมการตรวจรับพัสดุที่จะ
คัดเลือก และกําหนดจํานวนตัวอยาง
๖.
การติดตอ
๖.๑ การเสนอความตองการตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร เปนหนาที่ของ
กรรมการตรวจรับพัสดุ และจะตองติดตามประสานกับหนวยตรวจสอบโดยใกลชดิ
๖.๒ การขนสงตัวอยางเครื่องดับเพลิงCO2เพื่อการตรวจสอบทางเทคนิคหรือทาง
วิทยาศาสตรระหวางหนวยจัดหา ( พธ.ทร.) กับหนวยตรวจสอบ ( วศ.ทร. ) เปนหนาที่ของหนวยจัดหา

๙
๖.๓ การแจงผลการตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตรและการทดลอง รวมทั้งผล
การตรวจสอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของใหหนวยตรวจสอบรวบรวมผลการตรวจสอบทั้งหมดสงใหกรรมการตรวจรับ
พัสดุ
๖.๔ ในกรณีที่มีปญ
 หาทางเทคนิค หรือทางวิทยาศาสตรและการทดลอง กรรมการตรวจรับ
พัสดุติดตอสอบถามไดจากหนวยเทคนิคที่เกี่ยวของตามสายพัสดุ เชน พธ.ทร., วศ.ทร.และคณะกรรมการ ปค
ส.ทร.เปนตน
มาตรฐาน เครื่องดับเพลิง CO2 แบบรนสายฉีด ขนาด ๕๐ ปอนด
ชื่อพัสดุ เครื่องดับเพลิง CO2 แบบรนสายฉีด ขนาด ๕๐ ปอนด ( HOSE REEL CO2
EXTINGUISHER )
วัตถุประสงค ใชดับเพลิงน้ํามัน อุปกรณไฟฟา ที่มีปริมาณมาก
พัสดุสายงาน พธ.ทร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๒๕๗๕
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
ตัวทอบรรจุ CO2
๑.๑ ขนาดความจุ CO2 ๕๐ ปอนด ทําดวยเหล็กไมมีตะเข็บ ( SEAMLESS STEEL ) ปองกันการ
แตกกระจาย ( SHATTER PROOF ) พนสีแดง
๑.๒ รูปทรงกระบอก ขนาดโดยประมาณ โตนอก ๘ - ๑๐ นิว้ สูง ( รวมลิ้น เปด – ปด ) ๕๔ - ๕๗
นิ้ว
๑.๓ ทนกําลังดันน้าํ ( HYDROSTATIC TEST ) ไดไมต่ํากวา ๓๐๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว
๒.
ลิ้นเปด – ปด ที่ตัวทอบรรจุ CO2 แบบพวงมือ
๓.
แผนกันอันตราย ( SAFETY DISC ) ตองแตกในระหวาง ๒๖๕๐ - ๓๐๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว
๔.
สายฉีดเปนสายยางทนกําลังดันน้ํา (HYDROSTATIC TEST)ไดไมต่ํากวา ๑๒๕๐ ปอนด/
ตารางนิ้ว ยาว ๕๐ ฟุต มวนเก็บอยูในรน ปลายสายฉีดตอกับลิ้นเปด – ปดและกรวยฉีด
๕.
ลิ้นเปด – ปด ที่กรวยฉีด แบบคันบีบกด
๖.
กรวยฉีด ทําดวยวัตถุที่เปนฉนวนไฟฟา
๗.
สายยางที่ตอจากทอบรรจุ CO2 ไปยังรนสายฉีดมีคุณลักษณะเชนเดียวกับสายฉีด
๘.
รนสายฉีด แบบติดตั้งกับผนัง
๙.
มีที่ยึดทอบรรจุ CO2 ติดกับผนัง
๑๐. สารดับเพลิง กาซ CO2 จํานวน ๕๐ ปอนด
๑๑. ลักษณะตามรูปหรือใกลเคียง

๑๐
การตรวจสอบ ตรวจสอบทางเทคนิค โดย วศ.ทร. ดังนี้
๑.
ลักษณะและขนาดตามคุณลักษณะเฉพาะ
๒.
ทดลองใชงานตามปกติ
๓.
รายการสําคัญที่จะตองเครงครัดในการตรวจสอบไดแก ทอบรรจุ CO2 ตองไมมีตะเข็บ
ความทนกําลังดันของ ทอบรรจุ CO2 แผนกันอันตรายและสายฉีด

รูปเครื่องดับเพลิง CO2 แบบรนสายฉีด ขนาด ๕๐ ปอนด

๑๑
มาตรฐาน เครื่องดับเพลิง CO2 แบบลอเข็น ขนาด ๕๐ ปอนด
ชื่อพัสดุ เครื่องดับเพลิง CO2 แบบลอเข็น ขนาด ๕๐ ปอนด ( WHEELED CART CO2
EXTINGUISHER )
วัตถุประสงค ใชดับเพลิงน้ํามัน อุปกรณไฟฟา ที่มีปริมาณมาก
พัสดุสายงาน
พธ.ทร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๒๕๗๖
หมายเลข สป.( กห. ) STOCK NO.( USA.) คุณลักษณะเฉพาะ
๑. ตัวทอบรรจุ CO2
๑.๑ ขนาดความจุ CO2 ๕๐ ปอนด ทําดวยเหล็กไมมีตะเข็บ ( SEAMLESS STEEL ) ปองกันการ
แตกกระจาย ( SHATTER PROOF ) พนสีแดง
๑.๒ รูปทรงกระบอก ขนาดโดยประมาณ โตนอก ๘ - ๑๐ นิ้ว สูง ( รวมลิ้นเปด – ปด ) ๕๔ - ๕๗
นิ้ว
๑.๓ ทนกําลังดันน้าํ ( HYDROSTATIC TEST ) ไดไมต่ํากวา ๓๐๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว
๒.
ลิ้นเปด – ปด ที่ตัวทอบรรจุ CO2 แบบพวงมือ
๓.
แผนกันอันตราย ( SAFETY DISC ) ตองแตกในระหวาง ๒๖๕๐ - ๓๐๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว
๔.
สายฉีด เปนสายยางทนกําลังดันน้ํา ( HYDROSTATIC TEST ) ไดไมต่ํากวา ๑๒๕๐ ปอนด/
ตารางนิ้ว ยาว ๑๕ ฟุต ปลายสายฉีดตอกับลิ้นเปด – ปด และกรวยฉีด
๕.
ลิ้นเปด – ปด ที่กรวยฉีด แบบคันบีบกด
๖.
กรวยฉีด ทําดวยวัตถุที่เปนฉนวนไฟฟา
๗.
ลอเข็นและสวนประกอบ มีลักษณะดังนี้ โครงเหล็กยึดทอบรรจุ CO2
ที่แขวนเก็บสายฉีด กรวยฉีด ที่จับสําหรับลากเข็น ขายันพื้นและลอยางตัน ๒ ลอ
๘.
สารดับเพลิง กาซ CO2 จํานวน ๕๐ ปอนด
๙.
ลักษณะตามรูปหรือใกลเคียง
การตรวจสอบ ตรวจสอบทางเทคนิค โดย วศ.ทร. ดังนี้
๑.
ลักษณะและขนาดตามคุณลักษณะเฉพาะ
๒.
ทดลองใชงานตามปกติ
๓.
รายการ
สําคัญที่จะตองเครงครัดในการตรวจสอบ ไดแก ทอบรรจุ CO2 ตองไมมีตะเข็บ ความทนกําลังดันของ ทอ
บรรจุ CO2 แผนกันอันตรายและสายฉีด

๑๒
รูปเครื่องดับเพลิง CO2 แบบลอเข็น ขนาด ๕๐ ปอนด

มาตรฐาน เครื่องดับเพลิงผงเคมี ชนิด ABC ขนาด ๑ กก.หรือ ๒ - ๓ ปอนด
ชื่อพัสดุ เครื่องดับเพลิงผงเคมี ( DRY CHEMICAL FIRE EXTINGUISHER ) ขนาด ๑ กก.
หรือ ๒ - ๓ ปอนด
วัตถุประสงค ใชดับเพลิงประเภท ก. ( เสื้อผา ไม กระดาษ ฯลฯ ) , ประเภท ข. ( น้ํามัน ) และ
ประเภท ค. ( ไฟฟา )
พัสดุสายงาน พธ.ทร. หมายเลขประจําพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๑๖๓๑
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA.) คุณลักษณะเฉพาะ
๑. ตัวทอเครื่องดับเพลิง
๑.๑ ขนาดความจุของสารดับเพลิง ขนาด ๑ กก. หรือ ๒ - ๓ ปอนด
๑.๒ ตัวทอทําดวยโลหะ ภายนอกพนสีแดง
๑.๓ ตัวทอรูปทรงกระบอก มีขนาดความสูงทั้งหมด ( รวมลิ้นเปดปด )
๑๔ - ๑ นิ้ว เสนผาศูนยกลาง ๓ - ๔ นิ้ว
๑.๔ ทนกําลังดันน้าํ (HYDROSTATIC TEST ) ไดไมต่ํากวา ๔๒.๑๘ กก./ตร.ซม.หรือ ๖๐๐
ปอนด/ตารางนิ้ว
๒.
ลิ้นเปดปด
๒.๑ เปนแบบคันบีบกด มีมาตรวัดกําลังดัน ทางออกของผงเคมีและที่บรรจุกาซรวมอยู เปนชุด
เดียวกัน
๒.๒ มาตรวัดกําลังดันเปนชนิดปองกันน้ํา และผลิตจากวัสดุที่ไมเปนสนิม

๑๓
๒.๓ หัวฉีดมีฝาปดประกอบรวมเปนชุดเดียวกับลิ้น ไมมีสายฉีด
๓. สารดับเพลิง
๓.๑ สารดับเพลิงสําหรับใชดับเพลิง ประเภท ก., ข. และ ค. ไดแก โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟต
(MONOAMMONIUM PHOSPHATE )
๓.๒ สารดับเพลิง ในขอ ๓.๑ ตองมีสวนผสมที่ทําใหไหลงายและปองกันความชื้น
๔. การขับดันสารดับเพลิง
๔.๑ ขับดันสารดับเพลิงดวยกาซเฉื่อย เชน ไนโตรเจน
๔.๒ การขับดันเปนแบบสะสมความดันภายในเครื่องดับเพลิง (STORE PRESSURE )
๔.๓ กําลังดันใชงาน (OPERATING PRESSURE) ไมต่ํากวา ๑๓.๗๐๘๕ กก.
ตร.ซม.หรือ ๑๙๕ ปอนด/ตารางนิ้ว
๕.
ขอกําหนดอืน่ ๆ
๕.๑ ใชงานแลวสามารถบรรจุสารดับเพลิงและกาซขับดันไดสะดวก
๕.๒ ตองมีอุปกรณติดตั้งพรอม
๕.๓ ลักษณะโดยทัว่ ไป ดังรูป.การตรวจสอบ
ตรวจสอบทางเทคนิค ตามคําแนะนําการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงผงเคมี ขนาด ๑ กก.
หรือ ๒ - ๓ ปอนด, ๕ ปอนด และ ๑๐ ปอนด

รูปเครื่องดับเพลิงผงเคมี ชนิด ABC ขนาด ๑ กก.หรือ ๒ - ๓ ปอนด

มาตรฐาน เครื่องดับเพลิงผงเคมี ชนิด ABC ขนาด ๕ ปอนด
ชื่อพัสดุ
เครื่องดับเพลิงผงเคมี ( DRY CHEMICAL FIRE EXTINGUISHER ) ชนิด ABC
ขนาด ๕ ปอนด

๑๔
วัตถุประสงค

ใชดับเพลิงประเภท ก. ( เสื้อผา ไม กระดาษ ฯลฯ ) , ประเภท ข. ( น้ํามัน ) และ
ประเภท ค. ( ไฟฟา )
พัสดุสายงาน
พธ.ทร. หมายเลขประจําพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๐๑๔๐
หมายเลข สป. ( กห. )
๔๒๑๐ - ๑๐๑ - ๐๑๔๐
STOCK NO. ( USA.)
คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
ตัวทอเครื่องดับเพลิง
๑.๑ ขนาดความจุของสารดับเพลิง ๕ ปอนด
๑.๒ ตัวทอทําดวยโลหะ ภายนอกพนสีแดง
๑.๓ ตัวทอรูปทรงกระบอก มีขนาดความสูงทั้งหมด ( รวมลิ้นเปดปด ) ๑๔-๑๖ นิ้ว
เสนผาศูนยกลาง ๔ - ๕ นิ้ว
๑.๔ ทนกําลังดันน้าํ ( HYDROSTATIC TEST ) ไดไมต่ํากวา ๔๒.๑๘ กก./ตร.ซม. หรือ ๖๐๐
ปอนด/ตารางนิ้ว
๒.
ลิ้นเปดปด
๒.๑ เปนแบบคันบีบกด มีมาตรวัดกําลังดัน ทางออกของผงเคมีและที่บรรจุกาซ
รวมอยูเปนชุดเดียวกัน
๒.๒ มาตรวัดกําลังดันเปนชนิดปองกันน้ํา และผลิตจากวัสดุที่ไมเปนสนิม
๒.๓ หัวฉีดมีฝาปดประกอบรวมเปนชุดเดียวกับลิ้น ไมมีสายฉีด
๓.
สารดับเพลิง
๓.๑ สารดับเพลิงสําหรับใชดับเพลิง ประเภท ก., ข. และ ค. ไดแก โมโนแอมโมเนียม
ฟอสเฟต (MONOAMMONIUM PHOSPHATE )
๓.๒ สารดับเพลิง ในขอ ๓.๑ ตองมีสวนผสมที่ทําใหไหลงายและปองกันความชื้น
๔.
การขับดันสารดับเพลิง
๔.๑ ขับดันสารดับเพลิงดวยกาซเฉื่อย เชน ไนโตรเจน
๔.๒ การขับดันเปนแบบสะสมความดันภายในเครื่องดับเพลิง ( STORE PRESSURE )
๔.๓ กําลังดันใชงาน (OPERATING PRESSURE) ไมต่ํากวา ๑๓.๗๐๘๕ กก./ ตร.ซม. หรือ ๑๙๕
ปอนด/ตารางนิ้ว
๕.
ขอกําหนดอืน่ ๆ
๕.๑ ใชงานแลวสามารถบรรจุสารดับเพลิงและกาซขับดันไดสะดวก
๕.๒ ตองมีอุปกรณติดตั้งพรอม
๕.๓ ลักษณะโดยทัว่ ไป ดังรูป.-

๑๕
การตรวจสอบ ตรวจสอบทางเทคนิค ตามคําแนะนําการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงผงเคมี ชนิด ABC ขนาด ๒ ๓ ปอนด , ๕ ปอนด และ ๑๐ ปอนด

รูปเครื่องดับเพลิงผงเคมี ชนิด ABC ขนาด ๕ ปอนด

มาตรฐาน เครื่องดับเพลิงผงเคมี ชนิด ABC ขนาด ๑๐ ปอนด
ชื่อพัสดุ เครื่องดับเพลิงผงเคมี ( DRY CHEMICAL FIRE EXTINGUISHER ) ชนิด ABC
ขนาด ๑๐ ปอนด
วัตถุประสงค ใชดบั เพลิงประเภท ก. ( เสื้อผา ไม กระดาษ ฯลฯ ) , ประเภท ข. ( น้ํามัน ) และ ประเภท ค.(
ไฟฟา )
พัสดุสายงาน พธ.ทร. หมายเลขประจําพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๐๑๔๑
หมายเลข สป. ( กห. )
๔๒๑๐ - ๑๐๑ - ๐๑๔๑
STOCK NO. ( USA.) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
ตัวทอเครื่องดับเพลิง
๑.๑ ขนาดความจุของสารดับเพลิง ๑๐ ปอนด
๑.๒ ตัวทอทําดวยโลหะ ภายนอกพนสีแดง
๑.๓ ตัวทอรูปทรงกระบอก มีขนาดความสูงทั้งหมด ( รวมลิ้นเปดปด ) ๑๖ - ๑๗ นิ้ว
เสนผาศูนยกลาง ๕ - ๖ นิ้ว
๑.๔ ทนกําลังดันน้าํ (HYDROSTATIC TEST ) ไดไมต่ํากวา ๔๒.๑๘ กก./ตร.ซม. หรือ ๖๐๐
ปอนด/ตารางนิ้ว

๑๖
๒.
ลิ้นเปดปด
๒.๑ เปนแบบคันบีบกด มีมาตรวัดกําลังดัน ทางออกของผงเคมีและที่บรรจุกาซ
รวมอยูเปนชุดเดียวกัน
๒.๒ มาตรวัดกําลังดันเปนชนิดปองกันน้ํา และผลิตจากวัสดุที่ไมเปนสนิม
๒.๓ สายฉีดเปนทอออน สายฉีดและอุปกรณสามารถทนกําลังดันน้ํา ( HYDROSTATIC TEST) ได
ไมต่ํากวา ๓๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว ปลายสายเปนหัวฉีด
๓.
สารดับเพลิง
๓.๑ สารดับเพลิงสําหรับใชดับเพลิง ประเภท ก., ข. และ ค. ไดแก โมโน
แอมโมเนียมฟอสเฟต (MONOAMMONIUM PHOSPHATE ) จํานวน ๑๐ ปอนด
๓.๒ สารดับเพลิง ในขอ ๓.๑ ตองมีสวนผสมที่ทําใหไหลงายและปองกันความชื้น
๔.
การขับดันสารดับเพลิง
๔.๑ ขับดันสารดับเพลิงดวยกาซเฉื่อย เชน ไนโตรเจน
๔.๒ การขับดันเปนแบบสะสมความดันภายในเครื่องดับเพลิง ( STORE PRESSURE )
๔.๓ กําลังดันใชงาน ( OPERATING PRESSURE ) ไมต่ํากวา ๑๓.๗๐๘๕ กก./ ตร.ซม. หรือ ๑๙๕
ปอนด/ตารางนิ้ว
๕.
ขอกําหนดอืน่ ๆ
๕.๑ ใชงานแลวสามารถบรรจุสารดับเพลิงและกาซขับดันไดสะดวก
๕.๒ ตองมีอุปกรณตดิ ตั้งพรอม
๕.๓ ลักษณะโดยทัว่ ไป ดังรูป.การตรวจสอบ ตรวจสอบทางเทคนิค ตามคําแนะนําการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงผงเคมี ชนิด ABC ขนาด ๒ ๓ ปอนด , ๕ ปอนด และ ๑๐ ปอนด
รูปเครื่องดับเพลิงผงเคมี ชนิด ABC ขนาด ๑๐ ปอนด
ลวดตราตะกั่ว

สายฉีดพรอมหัวฉีด

คันจับสําหรับยก

๑๗

มาตรฐาน เครื่องดับเพลิงผงเคมี ชนิด ABC ขนาด ๑๕ ปอนด
ชื่อพัสดุ เครื่องดับเพลิงผงเคมี ( DRY CHEMICAL FIRE EXTINGUISHER ) ชนิด ABC
ขนาด ๑๕ ปอนด
วัตถุประสงค ใชดับเพลิงประเภท ก. ( เสื้อผา ไม กระดาษ ฯลฯ ) , ประเภท ข. ( น้ํามัน ) และ ประเภท ค.(
ไฟฟา )
พัสดุสายงาน พธ.ทร. หมายเลขประจําพัสดุ
หมายเลข สป. ( กห. )
STOCK NO. ( USA.) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
ตัวทอเครื่องดับเพลิง
๑.๑ ขนาดความจุของสารดับเพลิง ๑๕ ปอนด
๑.๒ ตัวทอทําดวยโลหะ ภายนอกพนสีแดง (มีมาตรฐาน มอก.)
๑.๓ ตัวทอรูปทรงกระบอก มีขนาดความสูงทั้งหมด ( รวมลิ้นเปดปด ) ๒๒ - ๒๕ นิ้ว
เสนผาศูนยกลาง ๖ - ๗ นิ้ว
๑.๔ ทนกําลังดันน้าํ (HYDROSTATIC TEST ) ไดไมต่ํากวา ๔๒.๑๘ กก./ตร.ซม. หรือ ๖๐๐
ปอนด/ตารางนิ้ว
๑.๕ ใชดับพื้นทีไ่ ฟ 6 A, 20 B.
๒.
ลิ้นเปดปด
๒.๑ เปนแบบคันบีบกด มีมาตรวัดกําลังดัน ทางออกของผงเคมีและที่บรรจุกาซ
รวมอยูเปนชุดเดียวกัน
๒.๒ มาตรวัดกําลังดันเปนชนิดปองกันน้ํา และผลิตจากวัสดุที่ไมเปนสนิม
๒.๓ สายฉีดเปนทอออนสายฉีดและอุปกรณสามารถทนกําลังดันน้ํา ( HYDROSTATIC TEST ) ได
ไมต่ํากวา ๓๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว ปลายสายเปนหัวฉีด

๑๘
๓.
สารดับเพลิง
๓.๑ สารดับเพลิงสําหรับใชดับเพลิง ประเภท ก., ข. และ ค.ไดแก โมโนแอมโมเนียม
ฟอสเฟต (MONOAMMONIUM PHOSPHATE ) จํานวน ๑๕ ปอนด
๓.๒ สารดับเพลิง ในขอ ๓.๑ ตองมีสวนผสมที่ทําใหไหลงายและปองกันความชื้น
๔.
การขับดันสารดับเพลิง
๔.๑ ขับดันสารดับเพลิงดวยกาซเฉื่อย เชน ไนโตรเจน
๔.๒ การขับดันเปนแบบสะสมความดันภายในเครื่องดับเพลิง ( STORE PRESSURE )
๔.๓ กําลังดันใชงาน (OPERATING PRESSURE) ไมต่ํากวา ๑๓.๗๐๘๕ กก./ตร.ซม. หรือ ๑๙๕
ปอนด/ตารางนิ้ว
๕.
ขอกําหนดอืน่ ๆ
๕.๑ ใชงานแลวสามารถบรรจุสารดับเพลิงและกาซขับดันไดสะดวก
๕.๒ ตองมีอุปกรณติดตั้งพรอม
๕.๓ ลักษณะโดยทัว่ ไป ดังรูป.การตรวจสอบ ตรวจสอบทางเทคนิค ตามคําแนะนําการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงผงเคมี ชนิด ABC ขนาด ๒ ๓ ปอนด , ๕ ปอนด , ๑๐ ปอนด และ ๑๕ ปอนด
รูปเครื่องดับเพลิงผงเคมี ชนิด ABC ขนาด ๑๕ ปอนด
ลวดตราตะกั่ว
คันจับสําหรับยก
สายฉีดพรอมหัวฉีด

๑๙
คําแนะนําการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงผงเคมี ชนิด ABC ขนาด ๒ - ๓ ปอนด, ๕ ปอนด, ๑๐ ปอนด และ ๑๕
ปอนด
๑.
ชื่อพัสดุ เครื่องดับเพลิงผงเคมี ชนิด ABC ขนาด ๒ - ๓ ปอนด, ๕ ปอนด, ๑๐ ปอนดและ ๑๕
ปอนด
๒.
หนวยตรวจสอบ กรมวิทยาศาสตรทหารเรือ
๓.
การตรวจสอบ ตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตรและทดลอง ดังนี้
๓.๑ ตรวจวัดจํานวนผงเคมี เกณฑ ไมต่ํากวา ๒ -๓ ปอนด, ๕ ปอนด, ๑๐ ปอนด และ ๑๕ ปอนด
ตามขนาดที่กําหนด
๓.๒ ทดลองใชงานตามปกติ
๓.๓ ทดลองอัดน้ําตัวทอผงเคมี ( HYDROSTATIC TEST ) เกณฑ ทนกําลังดันไดไมต่ํากวา
๖๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว
๓.๔ ตรวจลักษณะลิ้นเปด – ปด เกณฑแบบคันบีบกด และมีมาตรวัดกําลังดันชนิด
ปองกันน้ํา ทําดวยวัสดุที่ไมเปนสนิม
๓.๕ ตรวจสอบสารดับเพลิง เกณฑ สารดับเพลิงชนิด โมโนแอมโมเนียมฟอสเฟส
( MONOAMMONIUM PHOSPHATE )
๓.๖ ตรวจลักษณะการขับดันสารดับเพลิงเกณฑแบบสะสมความดันภายในเครื่องดับเพลิง
(STORE PRESSURE)
๓.๗ ตรวจสารขับดันสารดับเพลิง เกณฑ กาซเฉื่อย เชน ไนโตรเจน
๓.๘ ตรวจกําลังดันใชงาน ( OPERATING PRESSURE ) เกณฑไมต่ํากวา ๑๙๕ ปอนด/
ตารางนิ้ว
๓.๙ ทดลองอัดน้ําสายฉีดผงเคมี (HYDROSTATIC TEST) เกณฑ ทนกําลังดันได ไมตา่ํ
กวา ๓๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว ( เฉพาะเครื่องดับเพลิงผงเคมี ขนาด ๑๐ ปอนด )
๔.
วิธีการตรวจสอบ
๔.๑ ตรวจสอบและทดลองตามเทคนิคของ วศ.ทร.
๔.๒ ในกรณีที่มีการตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร ซึ่งเกินขอบเขตภารกิจของ
วศ.ทร. ให วศ.ทร.เปนเจาของเรื่องดําเนินการประสานกับหนวยเกี่ยวของตอไป
๕.
การสุมตัวอยาง เพื่อนําไปตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร ใชเกณฑดังตอไปนี้
๕.๑ โดยปกติสุมตัวอยางเครื่องดับเพลิงผงเคมี ๒ - ๕ % ของจํานวนทั้งหมด
๕.๒ จํานวนต่ําสุดของตัวอยางเครือ่ งดับเพลิงผงเคมี ตองไมนอยกวา ๒ ทอ
๕.๓ ในกรณีที่มีสิ่งผิดปกตินาสงสัย ใหอยูในดุลยพินิจของกรรมการตรวจรับพัสดุที่จะ
คัดเลือก และ กําหนดจํานวนตัวอยาง

๒๐
๖. การติดตอ
๖.๑ การเสนอความตองการตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตรเปนหนาที่ของ
กรรมการตรวจรับพัสดุ และจะตองติดตามประสานกับหนวยตรวจสอบโดยใกลชดิ
๖.๒ การขนสงตัวอยางเครื่องดับเพลิงผงเคมี เพือ่ การตรวจสอบทางเทคนิค หรือทาง
วิทยาศาสตร ระหวางหนวยจัดหา ( พธ.ทร.) กับหนวยตรวจสอบ ( วศ.ทร. ) เปนหนาที่ของหนวยจัดหา
๖.๓ การแจงผลการตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตรและการทดลองรวมทั้งผลการ
ตรวจสอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของใหหนวยตรวจสอบรวบรวมผลการตรวจสอบทั้งหมดสงใหกรรมการตรวจรับพัสดุ
๖.๔ ในกรณีที่มีปญ
 หาทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตรและการทดลองกรรมการตรวจรับ
พัสดุติดตอสอบถามไดจากหนวยเทคนิคที่เกี่ยวของตามสายพัสดุ เชน พธ.ทร., วศ.ทร.และ คณะกรรมการ ปค
ส.ทร.เปนตน
มาตรฐาน เครื่องดับเพลิงฮาลอน ๑๓๐๑ ขนาด ๓ ปอนด
ชื่อพัสดุ เครื่องดับเพลิงฮาลอน ๑๓๐๑ ขนาด ๓ ปอนด ( HALON ๑๓๐๑ FIRE
EXTINGUISHER )
วัตถุประสงค ใชดับเพลิงประเภท ข. ( น้ํามัน ) และ ประเภท ค. ( ไฟฟา ) โดยเฉพาะเพลิงที่เกิดกับ
เครื่องอิเล็กทรอนิกสและพัสดุที่มีความสําคัญ ในที่อับอากาศ, อากาศยาน, ยานเกราะ
และเรือดําน้ํา
พัสดุสายงาน พธ.ทร. หมายเลขประจําพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๑๖๕๑
หมายเลข สป. ( กห. )
STOCK NO. ( USA.) คุณลักษณะเฉพาะ
ตัวทอเครื่องดับเพลิง
๑.
๑.๑ ขนาดความจุของสารดับเพลิง ๓ ปอนด
๑.๒ ตัวทอทําดวยโลหะ ภายนอกพนสีแดง
๑.๓ ตัวทอรูปทรงกระบอก มีขนาดความสูงทั้งหมด ( รวมลิ้นเปดปด ) ๑๕ นิ้ว
เสนผาศูนยกลาง ๓ ๑/๒ นิ้ว
๑.๔ ทนกําลังดันน้าํ (HYDROSTATIC TEST ) ไดไมต่ํากวา ๕๐.๖๑๖ กก./ตร.ซม. หรือ ๗๒๐
ปอนด/ตารางนิ้ว
๒.
ลิ้นเปดปด
๒.๑ เปนแบบคันบีบกด
๒.๒ มีมาตรวัดกําลังดันเปนชนิดปองกันน้ํา และผลิตจากวัสดุที่ไมเปนสนิม
๒.๓ ทอฉีดกาซเปนทอโลหะ หันไดสะดวก มีกระบอกฉีดทําดวยวัสดุที่ไมเปนตัวนําไฟฟา

๒๑
๓.
สารดับเพลิง
- ใชโบรโมไตรฟลูออโรมีเทน ( BROMOTRIFLUOROMETHANE;
HALON 1301 ) เปนสารดับเพลิง จํานวน ๓ ปอนด
๔.
การขับดันสารดับเพลิง
๔.๑ ขับดันสารดับเพลิงดวยกาซเฉื่อย เชน ไนโตรเจน
๔.๒ การขับดันเปนแบบสะสมความดันภายในเครื่องดับเพลิง ( STORE PRESSURE )
๔.๓ กําลังดันใชงาน (OPERATING PRESSURE) ไมต่ํากวา ๒๕.๓๐๘ กก./ ตร.ซม. หรือ ๓๖๐
ปอนด/ตารางนิ้ว
๕.
ขอกําหนดอืน่ ๆ
๕.๑ ใชงานแลวสามารถบรรจุสารดับเพลิงและกาซขับดันไดสะดวก
๕.๒ ตองมีอุปกรณติดตั้งพรอม
๕.๓ ลักษณะโดยทัว่ ไป ดังรูป.การตรวจสอบ ตรวจสอบทางเทคนิค ตามคําแนะนําการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงฮาลอน ๑๓๐๑
ขนาด ๓ ปอนด
รูปเครื่องดับเพลิงฮาลอน ๑๓๐๑ ขนาด ๓ ปอนด

คําแนะนําการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงฮาลอน ๑๓๐๑ ขนาด ๓ ปอนด

๒๒
๑.
๒.
๓.

ชื่อพัสดุ เครื่องดับเพลิงฮาลอนขนาด - ๓ ปอนด (HALON 1301 FIRE EXTINGUISHERX)
หนวยตรวจสอบ กรมวิทยาศาสตรทหารเรือ
การตรวจสอบ ตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตรและทดลอง ดังนี้
๓.๑ ตรวจวัดจํานวนสารดับเพลิง เกณฑ ไมต่ํากวา ๓ ปอนด
๓.๒ ทดลองใชงานตามปกติ
๓.๓ ทดลองอัดน้ําตัวทอเครื่องดับเพลิง ( HYDROSTATIC TEST ) เกณฑทนกําลังดันไดไมตํา่ กวา
๕๐.๖๑๖ กก./ตร.ซม. หรือ ๗๒๐ ปอนด/ตารางนิ้ว
๓.๔ ตรวจลักษณะลิ้นเปด – ปด เกณฑ แบบคันบีบกด และมีมาตรวัดกําลังดันชนิดปองกัน
น้ํา ทําดวยวัสดุที่ไมเปนสนิม
๓.๕ ตรวจสอบสารดับเพลิง เกณฑ ชนิด HALON 1301
๓.๖ ตรวจลักษณะการขับดันสารดับเพลิงเกณฑแบบสะสมความดันภายในเครื่อง
ดับเพลิง ( STORE PRESSURE )
๓.๗ ตรวจสารขับดันสารดับเพลิง เกณฑ กาซเฉื่อย เชน ไนโตรเจน
๓.๘ ตรวจกําลังดันใชงาน ( OPERATING PRESSURE ) เกณฑ ไมต่ํากวา ๒๕.๓๐๘ กก./ตร.ซม.
หรือ ๓๖๐ ปอนด/ตารางนิ้ว
๔. วิธีการตรวจสอบ
๔.๑ ตรวจสอบและทดลองตามเทคนิคของ วศ.ทร.
๔.๒ ในกรณีที่มีการตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร ซึ่งเกินขอบเขตภารกิจของ วศ.ทร.
ให วศ.ทร.เปนเจาของเรื่องดําเนินการประสานกับหนวยเกีย่ วของตอไป
๕.
การสุมตัวอยาง เพื่อนําไปตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตรใชเกณฑดังตอไปนี้
๕.๑ โดยปกติสุมตัวอยางเครื่องดับเพลิงฮาลอน ๑ - ๒ % ของจํานวนทั้งหมด
๕.๒ จํานวนต่ําสุดของตัวอยางเครือ่ งดับเพลิงฮาลอน ตองไมนอยกวา ๑ เครื่อง
๕.๓ ในกรณีที่มีสิ่งผิดปกตินาสงสัย ใหอยูในดุลยพินิจของกรรมการตรวจรับพัสดุที่จะ
คัดเลือก และกําหนดจํานวนตัวอยาง
๖. การติดตอ
๖.๑ การเสนอความตองการตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตรเปนหนาที่ของกรรมการตรวจ
รับพัสดุ และจะตองติดตามประสานกับหนวยตรวจสอบโดยใกลชิด
๖.๒ การขนสงตัวอยางเครื่องดับเพลิงฮาลอน เพื่อการตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร
ระหวางหนวยจัดหา ( พธ.ทร.) กับหนวยตรวจสอบ ( วศ.ทร. ) เปนหนาที่ของหนวยจัดหา
๖.๓ การแจงผลการตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตรและการทดลอง รวมทั้งผลการ
ตรวจสอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของใหหนวยตรวจสอบรวบรวมผลการตรวจสอบทั้งหมดสงใหกรรมการตรวจรับพัสดุ

๒๓
๖.๔ ในกรณีที่มีปญ
 หาทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตรและการทดลองกรรมการตรวจรับพัสดุติดตอ
สอบถามไดจากหนวยเทคนิคที่เกี่ยวของตามสายพัสดุ เชน พธ.ทร., วศ.ทร. และคณะกรรมการ ปคส.ทร.เปนตน
มาตรฐาน เครื่องดับเพลิงฮาลอน ๑๒๑๑ ขนาด ๒ - ๓ ปอนด
ชื่อพัสดุ เครื่องดับเพลิงฮาลอน ๑๒๑๑ ขนาด ๒ - ๓ ปอนด ( HALON ๑๒๑๑ FIRE
EXTINGUISHER )
วัตถุประสงค ใชดับเพลิงประเภท ข. (น้ํามัน) และประเภท ค. (ไฟฟา) โดยเฉพาะเพลิงที่เกิดกับเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส และพัสดุที่มคี วามสําคัญ ในที่อากาศถายเทสะดวก
พัสดุสายงาน พธ.ทร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๑๖๕๐
หมายเลข สป.(กห.)
STOCK NO. (USA.) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
ตัวทอเครื่องดับเพลิง
๑.๑ ขนาดความจุของสารดับเพลิง ๒ - ๓ ปอนด (ตามที่กําหนดในสัญญาซื้อขาย)
๑.๒ ตัวทอทําดวยโลหะ ภายนอกพนสีแดง
๑.๓ ตัวทอรูปทรงกระบอก มีขนาดโดยประมาณ ความสูงทั้งหมด (รวมลิ้นเปดปด) ๑๔ ๑/๘ นิ้ว
เสนผาศูนยกลาง ๓ นิ้ว
๑.๔ ทนกําลังดันน้าํ (HYDROSTATIC TEST) ไดไมต่ํากวา ๓๙๐ ปอนด/ตารางนิ้ว
๒.
ลิ้นเปดปด
๒.๑ เปนแบบคันบีบกด
๒.๒ มีมาตรวัดกําลังดันชนิดปองกันน้ํา และผลิตจากวัสดุทไี่ มเปนสนิม
๒.๓ มีหัวฉีดทําดวยโลหะ
๓.
สารดับเพลิง
- ใชโบรโมคลอโรไดฟลูออโรมีเทน ( BROMOCHLORODIFLUOROMETHANE ; HALON ๑๒๑๑ )
เปนสารดับเพลิง จํานวน ๒ - ๓ ปอนด (ตามที่กําหนดในสัญญาซื้อขาย)
๔.
การขับดันสารดับเพลิง
๔.๑ ขับดันสารดับเพลิงดวยกาซเฉื่อย เชน ไนโตรเจน
๔.๒ การขับดันเปนแบบสะสมความดันภายในเครื่องดับเพลิง (STORE PRESSURE)
๔.๓ กําลังดันใชงาน (OPERATING PRESSURE) ไมต่ํากวา ๑๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว
๕.
ขอกําหนดอืน่ ๆ
๕.๑ ใชงานแลวสามารถบรรจุสารดับเพลิงและกาซขับดันไดสะดวก
๕.๒ ตองมีอุปกรณติดตั้งพรอม

๒๔
๕.๓ ลักษณะโดยทัว่ ไปดั่งรูป
การตรวจสอบ ตรวจสอบทางเทคนิค ตามคําแนะนําการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงฮาลอน ๑๒๑๑ ขนาด ๒ - ๓
ปอนด และ ๕ ปอนด
รูปเครื่องดับเพลิงฮาลอน ๑๒๑๑ ขนาด ๒ - ๓ ปอนด

มาตรฐาน เครื่องดับเพลิงฮาลอน ๑๒๑๑ ขนาด ๕ ปอนด
ชื่อพัสดุ เครื่องดับเพลิงฮาลอน ๑๒๑๑ ขนาด ๕ ปอนด (HALON ๑๒๑๑ FIRE EXTINGUISHER)
วัตถุประสงค ใชดับเพลิงประเภท ข. (น้ํามัน) และประเภท ค. (ไฟฟา) โดยเฉพาะเพลิงที่เกิดกับเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส และพัสดุที่มคี วามสําคัญ ในที่อากาศถายเทสะดวก
พัสดุสายงาน พธ.ทร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๑๖๔๙
หมายเลข สป.(กห.)
STOCK NO. (USA.) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
ตัวทอเครื่องดับเพลิง
๑.๑ ขนาดความจุของสารดับเพลิง ๕ ปอนด
๑.๒ ตัวทอทําดวยโลหะ ภายนอกพนสีแดง
๑.๓ ตัวทอรูปทรงกระบอก มีขนาดโดยประมาณ ความสูงทั้งหมด (รวมลิ้นเปดปด) ๑๔ ๕/๘ นิ้ว
เสนผาศูนยกลาง ๔ ๑/๔ นิ้ว
๑.๔ ทนกําลังดันน้าํ (HYDROSTATIC TEST) ไดไมต่ํากวา ๓๙๐ ปอนด/ตารางนิ้ว
๒. ลิ้นเปดปด
๒.๑ เปนแบบคันบีบกด
๒.๒ มีมาตรวัดกําลังดันชนิดปองกันน้ํา และผลิตจากวัสดุทไี่ มเปนสนิม
๒.๓ มีหัวฉีดทําดวยโลหะ

๒๕
๓.
สารดับเพลิง
- ใชโบรโมคลอโรไดฟลูออโรมีเทน (BROMOCHLORODIFLUOROMETHANE ; HALON ๑๒๑๑ )
เปนสารดับเพลิง จํานวน ๕ ปอนด
๔.
การขับดันสารดับเพลิง
๔.๑ ขับดันสารดับเพลิงดวยกาซเฉื่อย เชน ไนโตรเจน
๔.๒ การขับดันเปนแบบสะสมความดันภายในเครื่องดับเพลิง (STORE PRESSURE)
๔.๓ กําลังดันใชงาน (OPERATING PRESSURE) ไมต่ํากวา ๑๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว
๕. ขอกําหนดอื่น ๆ
๕.๑ ใชงานแลวสามารถบรรจุสารดับเพลิงและกาซขับดันไดสะดวก
๕.๒ ตองมีอุปกรณติดตั้งพรอม
๕.๓ ลักษณะโดยทัว่ ไปดั่งรูป
การตรวจสอบ ตรวจสอบทางเทคนิค ตามคําแนะนําการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงฮาลอน ๑๒๑๑ ขนาด ๒ - ๓
ปอนด และ ๕ ปอนด
รูปเครื่องดับเพลิงฮาลอน ๑๒๑๑ ขนาด ๕ ปอนด

คําแนะนําการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงฮาลอน ๑๒๑๑ ขนาด ๒ - ๓ ปอนด และ ๕ ปอนด
๑.
ชื่อพัสดุ เครื่องดับเพลิงฮาลอน ๑๒๑๑ ขนาด ๒ - ๓ ปอนด และ ๕ ปอนด (HALON ๑๒๑๑
FIRE EXTINGUISHER)
๒.
หนวยตรวจสอบ
กรมวิทยาศาสตรทหารเรือ

๒๖
๓.
การตรวจสอบ ตรวจสอบทางเทคนิค หรือทางวิทยาศาสตร ดังนี้
๓.๑ ตรวจวัดจํานวนสารดับเพลิง เกณฑไมต่ํากวา ๒ - ๓ ปอนด หรือ ๕ ปอนด (ตามที่กําหนด
ในสัญญาซื้อขาย)
๓.๒ ทดลองใชงานตามปกติ
๓.๓ ทดลองอัดน้ําตัวทอเครื่องดับเพลิง (HYDROSTATIC TEST)
๓.๓.๑ ขนาด ๒ - ๓ ปอนด เกณฑ ไมต่ํากวา ๓๙๐ ปอนด/ตารางนิ้ว
๓.๓.๒ ขนาด ๕ ปอนด เกณฑ ไมต่ํากวา ๓๙๐ ปอนด/ตารางนิ้ว
๓.๔ ตรวจลักษณะลิ้นเปด – ปด เกณฑแบบคันบีบกดและมีมาตรวัดกําลังดันชนิดปองกันน้ําทําดวย
วัสดุที่ไมเปนสนิม
๓.๕ ตรวจสอบสารดับเพลิง เกณฑ ชนิด HALON ๑๒๑๑
๓.๖ ตรวจลักษณะการขับดันสารดับเพลิงเกณฑแบบสะสมความดันภายในเครื่องดับเพลิง (STORE
PRESSURE)
๓.๗ ตรวจสารขับดันสารดับเพลิง เกณฑ กาซเฉือ่ ย เชน ไนโตรเจน
๓.๘ ตรวจกําลังดันใชงาน (OPERATING PRESSURE) เกณฑไมต่ํากวา ๑๐๐ ปอนด/ ตารางนิ้ว
๔.
วิธีการตรวจสอบ
๔.๑ ตรวจสอบและทดลองตามเทคนิคของ วศ.ทร.
๔.๒ ในกรณีที่มีการตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร ซึ่งเกินขอบเขตภารกิจของ วศ.ทร.
ให วศ.ทร. เปนเจาหนาที่ของเรื่องดําเนินการประสานกับหนวยเกี่ยวของตอไป
๕. การสุมตัวอยาง
๕.๑ โดยปกติสุมตัวอยางเครื่องดับเพลิงฮาลอน ๑ - ๒ % ของจํานวนทั้งหมด
๕.๒ จํานวนต่ําสุดของตัวอยางเครือ่ งดับเพลิงฮาลอน ตองไมนอ ยกวา ๑ เครื่อง
๕.๓ ในกรณีที่มีสิ่งผิดปกตินาสงสัยใหอยูในดุลพินิจของกรรมการตรวจรับพัสดุที่จะ คัดเลือกและ
กําหนดจํานวนตัวอยาง
๖. การติดตอ
๖.๑ การเสนอความตองการตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตรเปนหนาที่ของกรรมการตรวจ
รับพัสดุ และจะตองติดตามประสานกับหนวยตรวจสอบโดยใกลชิด
๖.๒ การขนสงตัวอยางเครื่องดับเพลิงฮาลอน เพื่อการตรวจสอบทางเทคนิค หรือทาง วิทยาศาสตร
ระหวางหนวยจัดหา (พธ.ทร.) กับหนวยตรวจสอบ (วศ.ทร.) เปนหนาทีข่ องหนวยจัดหา
๖.๓ การแจงผลการตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตรและการทดลอง รวมทั้งผลการ
ตรวจสอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของใหหนวยตรวจสอบรวบรวมผลการตรวจสอบทั้งหมดสงใหกรรมการตรวจรับพัสดุ
๖.๔ ในกรณีที่มีปญ
 หาทางเทคนิค หรือทางวิทยาศาสตรกรรมการตรวจรับพัสดุติดตอสอบถามไดจาก
หนวยเทคนิคตามสายงานพัสดุ เชน พธ.ทร., วศ.ทร., อร. และ คณะกรรมการ ปคส.ทร. เปนตน

๒๗
มาตรฐาน เครื่องดับเพลิง ฮาลอน ๑๒๑๑ แบบลอเข็น ขนาด ๑๕๐ ปอนด
ชื่อพัสดุ
เครื่องดับเพลิงฮาลอน ๑๒๑๑ แบบลอเข็นขนาด ๑๕๐ ปอนด (WHEELED HALON ๑๒๑๑)
วัตถุประสงค ๑.
ใชดับเพลิงน้ํามัน อุปกรณไฟฟา ที่มีปริมาณมาก
๒.
ใชในสถานทีโ่ ลงแจงไมอับอากาศ เชน สนามบิน โรงเก็บ-ซอมอากาศยาน คลังน้ํามัน
เชื้อเพลิง โรงกําเนิดไฟฟา ฯลฯ
พัสดุสายงาน พธ.ทร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๒๕๗๗
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) ๔๒๑๐ - ๐๑ - ๑๔๐ - ๒๒๓๓
คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
สวนประกอบ
๑.๑ ถังบรรจุฮาลอน ทําดวยโลหะรูปทรงกระบอก เคลือบผิวปองกันสนิม ความจุ ๑๕๐ ปอนด
กําลังดันใชการ ๒๐๐ PSI. กําลังดันตรวจสอบ ๔๘๐ PSI. กําลังดันแตก ๙๖๐ PSI.
๑.๒ แผนกันอันตราย ตองแตกในระหวาง ๔๐๐ - ๕๐๐ PSIG.
๑.๓ มาตรวัดกําลังดันในถัง
๑.๔ ลิ้นเปด – ปด ที่ถังบรรจุฮาลอน
๑.๕ สายยางฉีดฮาลอนยาว ๕๐ ฟุต ปลายสายเปนหัวฉีดและมีลิ้นเปด – ปด
๑.๖ ลอเข็นและสวนประกอบ มีลักษณะดังนี้ โครงโลหะยึดถังบรรจุฮาลอน ที่แขวนเก็บสายยางฉีด
ฮาลอน ที่จับสําหรับลากเข็น ขาตั้ง และลอยาง ( SEMI – PNEUMATIC ) ขนาด ๑๖ นิ้ว × ๔ นิ้ว จํานวน
๒ ลอ
๒.
ขนาดเครื่องดับเพลิงพรอมอุปกรณโดยประมาณ กวาง ๒๙ นิ้ว ยาว ๔๒ นิ้ว สูง ๕๙ นิ้ว
๓.
น้ําหนัก ( SHIP WT.) ๓๗๐ ปอนด
๔.
สีของเครื่องดับเพลิง ตัวถังและโครงโลหะพนสีแดง
๕.
สารดับเพลิง HALON ๑๒๑๑ จํานวน ๑๕๐ ปอนด
๖.
การขับดันสารดับเพลิงขับดันดวยกาซไนโตรเจน แบบ STORED PRESSURE
๗.
ประสิทธิภาพในการดับเพลิง
๗.๑ ดับเพลิงไดผล ๓๐ A ๒๔๐ BC ( U.L. RATING )
๗.๒ ฉีดสารดับเพลิงไดไกล ๓๕ - ๕๐ ฟุต
๗.๓ สารดับเพลิงหมดถังในเวลา ๔๔ วินาที
๗.๔ อุณหภูมิใชการ - ๔๐ องศา F ถึง ๑๓๕ องศา F ( - ๔.๔ องศา C ถึง ๕๗.๒ องศา C )
๘.
ลักษณะตามรูปหรือใกลเคียง
การตรวจสอบ ๑.
ตรวจสอบลักษณะขนาดตามคุณลักษณะเฉพาะ

๒๘
๒.
ทดลองใชงานตามปกติ
รูปเครื่องดับเพลิง ฮาลอน ๑๒๑๑ แบบลอเข็น ขนาด ๑๕๐ ปอนด

มาตรฐาน เครื่องดับเพลิงถังอัดน้ําดับเพลิง ขนาด ๒.๕ USG.
ชื่อพัสดุ
เครื่องดับเพลิงถังอัดน้ําดับเพลิงขนาด ๒.๕ USG. (PRESSURIZED WATER FIRE
EXTING UISHER)
วัตถุประสงค ใชดับเพลิงประเภท ก. ( เสื้อผา ไม กระดาษ ฯลฯ )
พัสดุสายงาน พธ.ทร. หมายเลขประจําพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๐๑๐๓
หมายเลข สป. (กห.)
STOCK NO. (USA.) คุณลักษณะเฉพาะ
๑. ตัวถังเครื่องดับเพลิง
๑.๑ ขนาดความจุ ๒.๕ ยู.เอส.แกลลอน (๙.๔๖ ลิตร)
๑.๒ ตัวถังทําดวยโลหะไมเปนสนิม (STAINLESS STEEL)
๑.๓ ตัวถังรูปทรงกระบอกขนาดโดยประมาณความสูงทั้งหมด (รวมลิ้นเปดปด) ๒๔ - ๒๕ นิ้ว
เสนผาศูนยกลาง ๗ นิ้ว สวนบนเปนเกลียวตัวผูสําหรับตอกับลิ้นเปดปด
๑.๔ ทนกําลังดันน้าํ (HYDROSTATIC TEST) ไดไมต่ํากวา ๑๔.๐๖ กก./ตร.ซม. หรือ ๒๐๐
ปอนด/ตารางนิ้ว
๒. ลิ้นเปดปด

๒๙
๒.๑ เปนแบบคันบีบกด มีมาตรวัดกําลังดัน ทางออกของน้ําและหัวเติมลงรวมอยูเปนชุด
เดียวกัน มีเกลียวตัวเมียเปนปลอกหมุนไดรอบตัว สําหรับยึดติดกับตัวถัง
๒.๒ มาตรวัดกําลังดันเปนชนิดปองกันน้ํา และผลิตจากวัสดุที่ไมเปนสนิม
๒.๓ หัวเติมลมเปนชนิดเดียวกันกับหัวเติมลมยางรถยนต
๒.๔ สายฉีดเปนทอออนสามารถทนกําลังดันขณะใชงานได ปลายสายเปนหัวฉีดรูโต
๑/๘ นิ้ว
๓. การขับดันน้ํา
๓.๑ ขับดันน้ําดวยอากาศอัดเปนแบบสะสมความดันภายในเครื่องดับเพลิง ( STORE PRESSURE )
๓.๒ กําลังดันใชงานไมต่ํากวา ๗.๐๓ กก./ตร.ซม. หรือ ๑๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว
ฉีดน้ําไดไกลไมต่ํากวา ๓๐ ฟุต
๔. ขอกําหนดอื่น ๆ
๔.๑ ตองมีอุปกรณติดตั้งพรอม
๔.๒ ลักษณะโดยทัว่ ไปดังรูป
การตรวจสอบ
ตรวจสอบทางเทคนิค ตามคําแนะนําการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงถังอัดน้ําดับเพลิงและ
ฟองกลอัดลม ขนาด ๒.๕ USG.รูปเครื่องดับเพลิงถังอัดน้ําดับเพลิง ขนาด ๒.๕ USG.

มาตรฐาน เครื่องดับเพลิงฟองกลอัดลม ขนาด ๒.๕ USG.
ชื่อพัสดุ เครื่องดับเพลิงฟองกลอัดลม ( PRESSURIZED MECHANICAL FOAM FIRE
EXTING UISHER ) ชนิด AFFF 3% ( AQUEOUS FILM FORMING FOAM )
ขนาด ๒.๕ USG.
วัตถุประสงค ใชดับเพลิงประเภท ข. (น้ํามัน)
พัสดุสายงาน พธ.ทร. หมายเลขประจําพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๑๖๕๒

๓๐
หมายเลข สป.(กห.)
STOCK NO. (USA.) คุณลักษณะเฉพาะ
๑. ตัวถังเครื่องดับเพลิง
๑.๑ ขนาดความจุ ๒.๕ ยู. เอส. แกลลอน ( ๙.๔๖ ลิตร )
๑.๒ ตัวถังทําดวยโลหะไมเปนสนิม ( STAINLESS STEEL )
๑.๓ ตัวถังรูปทรงกระบอก ขนาดโดยประมาณ ความสูงทั้งหมด ( รวมลิ้นเปดปด )
๒๔ - ๒๕ นิ้ว เสนผาศูนยกลาง ๗ นิ้ว สวนบนเปนเกลียวตัวผูสําหรับตอกับลิ้นเปดปด
๑.๔ ทนกําลงดันน้าํ ( HYDROSTATIC TEST ) ไดไมต่ํากวา ๑๔.๐๖ กก/ตร.ซม. หรือ ๒๐๐
ปอนด/ตารางนิ้ว
๒. ลิ้นเปดปด
๒.๑ เปนแบบคันบีดกด มีมาตรวัดกําลังดัน ทางออกของน้ํายา และหัวเติมลมรวมอยู
เปนชุดเดียวกัน มีเกลียวตัวเมียเปนปลอกหมุนไดรอบตัว สําหรับยึดติดกับตัวถัง
๒.๒ มาตรวัดกําลังดันเปนชนิดปองกันน้ํา และผลิตจากวัสดุที่ไมเปนสนิม
๒.๓ หัวเติมลมเปนชนิดเดียวกันกับหัวเติมลมยางรถยนต
๒.๔ สายฉีดเปนทอออน สามารถแทนกําลังดันขณะใชงานได ปลายสายเปนหัวฉีด
ฟองกล ( AIR ASPIRATING FOAM NOZZLE )
๓. สารดับเพลิง
๓.๑ ใชน้ํายาฟองทางกลชนิด AFFF 3 % (AQUEOUS FILM FORMING
FOAM) เปนสารดับเพลิง
๓.๒ อัตราสวนผสมของน้ํายา : น้ํา = ๓ : ๙๗
๔. การขับดันสารดับเพลิง
๔.๑ ขับดันสารดับเพลิงดวยอากาศอัด เปนแบบสะสมความดันภายในเครื่องดับเพลิง
( STORE PRESSURE )
๔.๒ กําลังดันใชงานไมต่ํากวา ๗.๐๓ กก./ตร.ซม. หรือ ๑๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว
ฉีดไดไกลไมนอยกวา ๒๐ ฟุต
๕.
ขอกําหนดอืน่ ๆ
๕.๑ ตองมีอุปกรณติดตั้งพรอม
๕.๒ ลักษณะโดยทัว่ ไปดังรูป
การตรวจสอบ
ตรวจสอบทางเทคนิค ตามคําแนะนําการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงถังอัดน้ําดับเพลิงและ
ฟองกลอัดลม ขนาด ๒.๕ USG.

๓๑
รูปเครื่องดับเพลิงฟองกลอัดลม ขนาด ๒.๕ USG.

คําแนะนําการตรวจสอบเครื่องดับเพลิงถังอัดน้ําดับเพลิง และฟองกลอัดลม ขนาด ๒.๕ USG.
๑.
ชื่อพัสดุ เครื่องดับเพลิงถังอัดน้ําดับเพลิง (PRESSURIZED WATER FIRE
EXTINGUISHER) และฟองกลอัดลม (PRESSURIZED MECHANICAL FOAM FIRE EXTINGUISHER)
๒.
หนวยตรวจสอบ กรมวิทยาศาสตรทหารเรือ
๓.
การตรวจสอบ ทดลองความทนกําลังดัน ( TEST PRESSURE ) ของตัวถังเครื่องดับเพลิง
๔.
วิธีการตรวจสอบ
๔.๑ อัดน้ําตัวถังเครื่องดับเพลิง ( HYDROSTATIC TEST ) เกณฑทนกําลังดันไดไมต่ํากวา ๑๔.๐๖
กก./ตร.ซม. หรือ ๒๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว
๔.๒ ในกรณีที่มีการตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร ซึ่งเกินขอบเขตภารกิจของ
วศ.ทร. ให วศ.ทร.เปนเจาของเรื่องดําเนินการประสานกับหนวยเกี่ยวของตอไป
๕.
การสุมตัวอยาง เพื่อนําไปตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร ใชเกณฑดังตอไปนี้
๕.๑ โดยปกติสุมตัวอยางเครื่องดับเพลิง ๒ - ๕ % ของจํานวนทั้งหมด
๕.๒ จํานวนต่ําสุดของตัวอยางเครือ่ งดับเพลิง ตองไมนอยกวา ๒ ถัง
๕.๓ ในกรณีที่มีสิ่งผิดปกตินาสงสัยใหอยูในดุลยพินิจของกรรมการตรวจรับพัสดุที่จะ
คัดเลือก และกําหนดจํานวนตัวอยาง
๖. การติดตอ

๓๒
๖.๑ การเสนอความตองการตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตรเปนหนาที่ของกรรมการตรวจ
รับพัสดุ และจะตองติดตามประสานกับหนวยตรวจสอบโดยใกลชิด
๖.๒ การขนสงตัวอยางเครื่องดับเพลิงฮาลอนเพื่อการตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร
ระหวางหนวยจัดหา ( พธ.ทร.) กับหนวยตรวจสอบ ( วศ.ทร. ) เปนหนาที่ของหนวยจัดหา
๖.๓ การแจงผลการตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตรและการทดลอง รวมทั้งผลการ
ตรวจสอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของใหหนวยตรวจสอบรวบรวมผลการตรวจสอบทั้งหมดสงใหกรรมการตรวจรับพัสดุ
๖.๔ ในกรณีที่มีปญ
 หาทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตรและการทดลองกรรมการตรวจรับพัสดุติดตอ
สอบถามไดจากหนวยเทคนิคที่เกี่ยวของตามสายพัสดุ เชน อร., พธ.ทร., วศ.ทร.และคณะกรรมการ ปคส.ทร.เปน
ตน
มาตรฐาน ถังตักน้ําดับเพลิง
ชื่อพัสดุ ถังตักน้ําดับเพลิง
วัตถุประสงค ใชตักน้ําหรือตักทรายในการดับเพลิง
พัสดุสายงาน พธ.ทร. หมายเลขประจําพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๐๑๐๑
หมายเลข สป. (กห) STOCK NO. (USA.) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
ลักษณะและขนาดของถัง
๑.๑ ถังรูปทรงกรวยตัด ทําดวยเหล็กแผน
๑.๒ เสนผาศูนยกลาง ปากถัง ๑๐ ๑/๒ นิ้ว กนถัง ๘ นิ้ว
๑.๓ ลึกจากปากถังถึงกนถัง วัดภายใน ๑๐ ๑/๒ นิ้ว
๑.๔ แผนเหล็กตัวถังหนา ๑/๓๒ นิ้ว
๑.๕ รอยตอแผนเหล็กพับเกีย่ วกัน เหยียบแนนกันน้ําได
๑.๖ ขอบบนของตัวถังหุมลวดเหล็กอาบสังกะสี โต ๑/๘ นิ้ว
๑.๗ แผนรับหูหวิ้ หนา ๑/๑๖ นิ้ว ย้ําหมุดติดกับตัวถัง แผนละ ๓ จุด
๑.๘ หูหวิ้ ทําเปนแบบกาบกลวยดวยแผนเหล็กหนา ๑/๑๖ นิ้ว
๑.๙ แผนเหล็กขอบกนถังหนา ๑/๑๖ นิ้ว กวาง ๑ ๑/๒ นิ้ว ประสานติดกับตัวถัง ๘ จุด
๒. การทาสี
๒.๑ ทาสีกันสนิมทั่วถัง ๑ ชั้น
๒.๒ ทาสีแดงทับสีกันสนิม ๑ ชั้น
๒.๓ เขียนอักษรสีขาว คําวา “ ดับเพลิง ” สูง ๒ ๑/๒ นิ้ว ที่ขางถัง ๒ แหง ตรงขามกัน
๓.
น้ําหนักถังทั้งหมดประมาณ ๕ ปอนด

๓๓
การตรวจสอบ ตรวจทางเทคนิค ตามคําแนะนําการตรวจสอบถังตักน้ําดับเพลิง
รูปถังตักน้ําดับเพลิง
คําแนะนําการตรวจสอบถังตักน้ําดับเพลิง

๑.
๒.
๓.
๓.๑
๓.๑.๑
๓.๑.๒
๓.๑.๓
๓.๒

ชื่อพัสดุ ถังตักน้ําดับเพลิง
หนวยตรวจสอบ กรมอูทหารเรือ ( กองควบคุมคุณภาพ กพช.อร. )
การตรวจสอบ ตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร ดังนี้
ตรวจวัดความหนาแผนเหล็กสวนตาง ๆ ของถัง
แผนเหล็กตัวถัง เกณฑ หนา ๑/๓๒ นิ้ว
แผนรับหูหวิ้ หูหวิ้ และขอบกนถัง เกณฑ หนา ๑/๑๖ นิ้ว
ลวดขอบถัง เกณฑ ลวดเหล็กอาบสังกะสีโต ๑/๘ นิ้ว
ตรวจการทาสี ทาสีทั่วถัง ๒ ชั้น
๓.๒.๑ สีชั้นใน เกณฑ ทาสีกันสนิม ๑ ชั้น
๓.๒.๒ สีชั้นนอก เกณฑ ทาสีแดง ๑ ชั้น
๔.
วิธีการตรวจสอบ
๔.๑ ตรวจสอบและทดลองตามเทคนิคของ อร.
๔.๒ ในกรณีที่มีการตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร ซึ่งเกินขอบเขตภารกิจของ อร. ให
อร. เปนเจาของเรื่องดําเนินการประสานกับหนวยเกี่ยวของตอไป
๕. การสุมตัวอยาง เพื่อนําไปตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร ใชเกณฑดังตอไปนี้
๕.๑ โดยปกติสุมตัวอยางเครื่องดับเพลิง ๒ - ๕ % ของจํานวนทั้งหมด
๕.๒ จํานวนต่ําสุดของตัวอยางเครือ่ งดับเพลิง ตองไมนอยกวา ๒ ถัง
๕.๓ ในกรณีที่มีสิ่งผิดปกตินาสงสัยใหอยูในดุลยพินิจของกรรมการตรวจรับพัสดุที่จะ
คัดเลือก และกําหนดจํานวนตัวอยาง
๖.
การติดตอ
๖.๑ การเสนอความตองการตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตรเปนหนาที่ของกรรมการตรวจ
รับพัสดุ และจะตองติดตามประสานกับหนวยตรวจสอบโดยใกลชิด

๓๔
๖.๒ การขนสงตัวอยางถังตักน้ําดับเพลิงเพื่อการตรวจสอบทางเทคนิคหรือทาง วิทยาศาสตร
ระหวางหนวยจัดหา ( พธ.ทร.) กับหนวยตรวจสอบ ( อร. ) เปนหนาทีข่ องหนวยจัดหา
๖.๓ การแจงผลการตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตรและการทดลอง รวมทั้งผลการ
ตรวจสอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของใหหนวยตรวจสอบรวบรวมผลการตรวจสอบทั้งหมดสงใหกรรมการตรวจรับพัสดุ
๖.๔ ในกรณีที่มีปญ
 หาทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตรและการทดลองกรรมการตรวจรับ
พัสดุติดตอสอบถามไดจากหนวยเทคนิคที่เกี่ยวของตามสายพัสดุ เชน อร., พธ.ทร., วศ.ทร. และคณะกรรมการ
ปคส.ทร.เปนตน
มาตรฐาน ชะแลงดับเพลิง
ชื่อพัสดุ
ชะแลงดับเพลิง
วัตถุประสงค ใชรื้อทําลายสิ่งกอสรางในการดับเพลิง และใชในการค้ําจุน – อุดเรือ
พัสดุสายงาน พธ.ทร. หมายเลขประจําพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๐๐๖๑
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
ทําดวยเหล็ก ๘ เหลี่ยม โต ๑ นิ้ว ยาว ๓๖ นิ้ว
๒.
ลักษณะ ปลายขางหนึ่งเปนปากแบนสําหรับงัดแงะ ปลายอีกขางหนึ่งเปนปากแฉก และงอน
สําหรับถอนตะปู
๓.
ทาสีแดงตลอด
๔.
คุณภาพของเหล็กชะแลง มีดังนี้
๔.๑ ความแข็ง ( HARDNESS )
ไมต่ํากวา ๒๑๕ BHN.
๔.๒ แรงเคนดึงสูงสุด ( TENSILE STRENGTH ) ไมต่ํากวา ๗๕ Kg./mm.2
๔.๓ แรงเคนดึงที่จดุ ยืด ( YIELD STRENGTH ) ไมต่ํากวา ๔๕ Kg./mm.2
การตรวจสอบ ตรวจสอบทางเทคนิค ตามคําแนะนําการตรวจสอบชะแลงดับเพลิง
รูปชะแลงดับเพลิง

๓๕

คําแนะนําการตรวจสอบชะแลงดับเพลิง
๑.
ชื่อพัสดุ ชะแลงดับเพลิง
๒.
หนวยตรวจสอบ กรมอูทหารเรือ ( กองควบคุมคุณภาพ กพช.อร. )
๓.
การตรวจสอบ ตรวจสอบคุณภาพของเหล็กชะแลง ดังนี้
๓.๑ ความแข็ง ( HARDNESS )
เกณฑ ไมต่ํากวา ๒๑๕ BHN.
๓.๒ แรงเคนดึงสูงสุด ( TENSILE STRENGTH )
เกณฑ ไมต่ํากวา ๗๕ Kg./mm.2
๓.๓ แรงเคนดึงที่จดุ ยืด ( YIELD STRENGTH ) เกณฑ ไมต่ํากวา ๔๕ Kg./mm.2
๔.
วิธีการตรวจสอบตรวจสอบและทดลองตามเทคนิคของ อร.
๕.
การสุมตัวอยาง เพื่อนําไปตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร ใชเกณฑ
ดังตอไปนี้
๕.๑ โดยปกติสุมตัวอยางแชลงดับเพลิง ๑ - ๓ % ของจํานวนทั้งหมด
๕.๒ จํานวนต่ําสุดของตัวอยางแชลงดับเพลิง ตองไมนอยกวา ๑ อัน
๖.
การติดตอ
๖.๑ การเสนอความตองการตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตรเปนหนาที่ของกรรมการตรวจ
รับพัสดุ และจะตองติดตามประสานกับหนวยตรวจสอบโดยใกลชิด
๖.๒ การขนสงตัวอยางแชลงดับเพลิง เพื่อการตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร ระหวาง
หนวยจัดหา ( พธ.ทร.) กับหนวยตรวจสอบ ( อร. ) เปนหนาที่ของหนวยจัดหา
๖.๓ การแจงผลการตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตรและการทดลอง รวมทั้งผลการ
ตรวจสอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของใหหนวยตรวจสอบรวบรวมผลการตรวจสอบทั้งหมดสงใหกรรมการตรวจรับพัสดุ
๖.๔ ในกรณีที่มีปญ
 หาทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตรและการทดลอง กรรมการตรวจรับพัสดุติดตอ
สอบถามไดจากหนวยเทคนิคที่เกี่ยวของ ตามสายพัสดุ เชน อร., พธ.ทร., และคณะกรรมการ ปคส.ทร.เปนตน

๓๖
มาตรฐาน พลั่วดับเพลิง
ชื่อพัสดุ
พลั่วดับเพลิง
วัตถุประสงค ใชตักทรายในการดับเพลิง
พัสดุสายงาน
พธ.ทร. หมายเลขประจําพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๐๑๒๑
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
ลักษณะและขนาด
๑.๑ ใบพลั่วทําดวยเหล็กแผนหนา ๑/๑๖ นิ้ว ทําขึ้นรูปตามภาพขนาดประมาณ ๙ ๑/
๒ นิ้ว × ๑๑ นิ้ว
๑.๒ ดามไมเนื้อแข็งกลมโต ๑ ๑/๒ นิ้ว ปลายขางหนึ่งยึดติดกับใบพลั่วปลายอีกขาง
หนึ่งติดกับที่จบั เปนหวงเหล็กประกอบกับไม
๑.๓ ยาวทั้งหมดประมาณ ๓๘ นิว้
๑.๔ ลักษณะแข็งแรง เหมาะแกการใชงานหนัก
๑.๕ ลักษณะทั่วไปตามภาพ
๒.
การทาสี
๒.๑ สวนที่เปนโลหะทาสีแดง
๒.๒ สวนที่เปนไมทาน้ํามันชักเงา
การตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ โดยกรรมการตรวจรับพัสดุ

รูปพลั่วดับเพลิง

๓๗

มาตรฐาน ขวานดับเพลิง ขนาด ๑ ๑/๒ ปอนด × ๑๕ นิ้ว พรอมซอง
ชื่อพัสดุ ขวานดับเพลิง ขนาด ๑ ๑/๒ ปอนด × ๑๕ นิ้ว พรอมซอง
วัตถุประสงค ใชประจําตัวเจาหนาที่ดับเพลิง ในการรื้อทําลาย
พัสดุสายงาน
พธ.ทร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๒๕๙๐
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
หัวขวานทําดวยเหล็ก ( LIGHTWEIGHT STEEL ) หนัก ๑ ๑/๒ ปอนด ทาสีแดง เวนสวน
แหลมคม
๒.
ดามขวานทําดวยไมเนื้อแข็ง ยาวประมาณ ๑๕ นิ้ว ขัดผิวเรียบ ทาน้ํามันชักเงา
๓.
ซองหุมหัวขวานทําดวยหนังสัตว มีที่รอยติดกับเข็มขัด
๔.
ลักษณะตามรูปหรือใกลเคียง
การตรวจสอบ
ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ
รูปขวานดับเพลิง ขนาด ๑ ๑/๒ ปอนด × ๑๕ นิ้ว พรอมซอง

๓๘
มาตรฐาน ขวานดับเพลิง ขนาด ๖ ปอนด
ชื่อพัสดุ ขวานดับเพลิง ขนาด ๖ ปอนด ( PICKHEAD FIRE AXE )
วัตถุประสงค ใชรื้อทําลายสิ่งกอสรางในการดับเพลิง
พัสดุสายงาน พธ.ทร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๐๑๓๓
หมายเลข สป. ( กห. )
STOCK NO. ( USA. ) ๔๒๑๐ - ๐๐ - ๑๔๒ - ๔๙๔๙
คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
หัวขวานทําดวยเหล็ก ( FORGED HEAT TREATED ) สันขวานมีหงอน ขัดผิวเรียบ
๒. น้ําหนักเฉพาะหัวขวาน ๖ ปอนด
๓.
ดามขวานทําดวยไมเนื้อแข็ง ยาว ๓๖ นิ้ว ขัดผิวเรียบ ทาน้ํามันชักเงา
๔.
หัวขวานทาสีแดง เวนสวนแหลมคม
๕.
แข็งแรงเหมาะสําหรับใชงานหนัก
๖.
ลักษณะตามรูป
การตรวจสอบ
ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ
รูปขวานดับเพลิง ขนาด ๖ ปอนด

๓๙
มาตรฐาน สายสูบดับเพลิง ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว × ๒๕ ฟุต แบบเรือ
ชื่อพัสดุ สายสูบดับเพลิง ( FIRE HOSE ) ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว × ๒๕ ฟุต แบบเรือ
วัตถุประสงค ใชในการดับเพลิง ตอทางลัด ( JUMPER LINE ) ลางสมอ
พัสดุสายงาน พธ.ทร.
หมายเลขประจําพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๑๗๖๑
๔๒๑๐ - ๑๐๑ - ๐๑๕๓
หมายเลข สป. ( กห. )
STOCK NO. ( USA. )
๔๒๑๐ - ๐๐ - ๒๐๒ - ๘๑๘๖
คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
สายสูบชนิดเปลือก ๒ ชั้น สีขาว ทําดวยฝาย ( COTTON ) หรือใยสังเคราะห
( SYNTHETIC FIBER ) เชน POLYESTER ฯลฯ เปลือกชั้นในผนึกแนน ( BONDED )
กับทอยางภายใน
๒.
ขนาดสายสูบ โตใน ๑ ๑/๒ นิ้ว ยาวเสนละ ๒๕ ฟุต
๓.
สายสูบและหัวตอทั้งเสน ทนกําลังดันตรวจสอบ ( TESTING PRESSURE )
ไดไมต่ํากวา ๒๘.๑๒ กก./ตร.ซม.หรือ ๔๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว
๔.
สายสูบทนกําลังดันแตก ( BURSTING PRESSURE ) ไดไมต่ํากวา ๔๙.๒๑
กก./ตร.ซม. หรือ ๗๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว
๕.
หัวตอสายสูบชนิดเกลียว ( ROCKER LUG COUPLING STYLE ) ขางหนึ่งเปนตัวผู อีกขาง
หนึ่งเปนตัวเมีย ทําดวยทองเหลือง
๕.๑ หัวตอตัวผูทําเปนสวนเดียว
๕.๑.๑ ปลายขางหนึ่งอัดติดแนนอยูก ับปลายสายสูบดานนอกมีปมุ ๒ ปุมอยูตรงขามกันสําหรับ
ใชกับประแจคลายสายสูบ
๕.๑.๒ ปลายอีกขางหนึ่งทําเปนเกลียวตัวผูขนาด ๑๑ ๑/๒ ฟน/นิ้ว ตามมาตรฐานอเมริกัน (
NAVY STANDARD )
๕.๒ หัวตอตัวเมียทําเปน ๒ สวน
๕.๒.๑ สวนในอัดติดแนนอยูกับปลายสายสูบ
๕.๒.๒ สวนนอกเปนปลอกหมุนไดรอบตัว ดานนอกมีปุม ๒ ปุม อยูตรงขามกัน สําหรับใช
กับประแจคลายสายสูบ ดานในทําเปนเกลียวตัวเมียขนาดเดียวกับเกลียวตัวผูและมีวงแหวนยางกันรัว่
๖.
การประกอบสายสูบกับหัวตอ อัดแนนดวยปลอกทองเหลือง ( EXPANSION RING ) โดยไม
มีรอยแตกชํารุด ขอบปลอกไมบาดสายสูบ
การตรวจสอบ ตรวจสอบทางเทคนิค ตามคําแนะนําการตรวจสอบสายสูบดับเพลิง

๔๐
รูปสายสูบดับเพลิง ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว × ๒๕ ฟุต แบบเรือ

มาตรฐาน สายสูบดับเพลิง ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว × ๕๐ ฟุต แบบเรือ
ชื่อพัสดุ สายสูบดับเพลิง ( FIRE HOSE ) ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว × ๕๐ ฟุต แบบเรือ
วัตถุประสงค ใชในการดับเพลิง สูบน้ํากูเ รือ รับ - สงน้ํา
พัสดุสายงาน พธ.ทร.
หมายเลขประจําพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๑๗๖๓
หมายเลข สป. ( กห. )
๔๒๑๐ - ๑๐๑ - ๐๑๕๓
STOCK NO. ( USA. )
๔๒๑๐ - ๐๐ - ๒๐๒ - ๘๑๘๙
คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
สายสูบชนิดเปลือก ๒ ชั้น สีขาว ทําดวยฝาย ( COTTON ) หรือใยสังเคราะห
( SYNTHETIC FIBER ) เชน POLYESTER ฯลฯ เปลือกชั้นในผนึกแนน ( BONDED ) กับทอยาง
ภายใน
๒.
ขนาดสายสูบ โตใน ๑ ๑/๒ นิ้ว ยาวเสนละ ๕๐ ฟุต
๓.
สายสูบและหัวตอทั้งเสน ทนกําลังดันตรวจสอบ ( TESTING PRESSURE )
ไดไมต่ํากวา ๒๘.๑๒ กก./ตร.ซม. หรือ ๔๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว
๔.
สายสูบทนกําลังดันแตก ( BURSTING PRESSURE ) ไดไมต่ํากวา ๔๙.๒๑ กก./ตร.ซม. หรือ
๗๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว
๕.
หัวตอสายสูบชนิดเกลียว ( ROCKER LUG COUPLING STYLE ) ขางหนึ่งเปนตัวผู อีกขาง
หนึ่งเปนตัวเมีย ทําดวยทองเหลือง
๕.๑ หัวตอตัวผูทําเปนสวนเดียว
๕.๑.๑ ปลายขางหนึ่งอัดติดแนนอยูก ับปลายสายสูบ ดานนอกมีปุม ๒ ปุม
อยูตรงขามกัน สําหรับใชกบั ประแจคลายสายสูบ
๕.๑.๒ ปลายอีกขางหนึ่งทําเปนเกลียวตัวผูขนาด ๑๑ ๑/๒ ฟน/นิ้ว ตามมาตรฐานอเมริกัน ( NAVY
STANDARD )

๔๑
๕.๒ หัวตอตัวเมียทําเปน ๒ สวน
๕.๒.๑ สวนในอัดติดแนนอยูกับปลายสายสูบ
๕.๒.๒ สวนนอกเปนปลอกหมุนไดรอบตัว ดานนอกมีปุม ๒ ปุม อยูตรงขามกัน สําหรับใช
กับประแจคลายสายสูบ ดานในทําเปนเกลียวตัวเมียขนาดเดียวกับเกลียวตัวผูและมีวงแหวนยางกันรัว่
๖.
การตอสายสูบกับหัวตอ อัดแนนดวยปลอกทองเหลือง ( EXPANSION RING ) โดยไมมี
รอยแตกชํารุด ขอบปลอกไมบาดสายสูบ
การตรวจสอบ ตรวจสอบทางเทคนิค ตามคําแนะนําการตรวจสอบสายสูบดับเพลิง
รูปสายสูบดับเพลิง ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว × ๕๐ ฟุต แบบเรือ

มาตรฐาน สายสูบดับเพลิง ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว × ๕๐ ฟุต แบบเรือ
ชื่อพัสดุ สายสูบดับเพลิง ( FIRE HOSE ) ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว × ๕๐ ฟุต แบบเรือ
วัตถุประสงค ใชในการดับเพลิง สูบน้ํากูเ รือ รับ - สงน้ํา
พัสดุสายงาน พธ.ทร.
หมายเลขประจําพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๑๗๖๔
หมายเลข สป. ( กห. )
๔๒๑๐ - ๑๐๑ - ๐๑๕๔
STOCK NO. ( USA. )
๔๒๑๐ - ๐๐ - ๒๐๒ - ๘๑๘๘
คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
สายสูบชนิดเปลือก ๒ ชั้น สีขาว ทําดวยฝาย ( COTTON ) หรือใยสังเคราะห
( SYNTHETIC FIBER ) เชน POLYESTER ฯลฯ เปลือกชั้นในผนึกแนน ( BONDED )
กับทอยางภายใน
๒.
ขนาดสายสูบ โตใน ๒ ๑/๒ นิ้ว ยาวเสนละ ๕๐ ฟุต
๓.
สายสูบและหัวตอทั้งเสน ทนกําลังดันตรวจสอบ ( TESTING PRESSURE )
ไดไมต่ํากวา ๒๘.๑๒ กก./ตร.ซม. หรือ ๔๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว

๔๒
๔.
สายสูบทนกําลังดันแตก ( BURSTING PRESSURE ) ไดไมต่ํากวา ๔๙.๒๑ กก./ตร.ซม. หรือ
๗๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว
๕.
หัวตอสายสูบชนิดเกลียว ( ROCKER LUG COUPLING STYLE ) ขางหนึ่งเปนตัวผู อีกขาง
หนึ่งเปนตัวเมีย ทําดวยทองเหลือง
๕.๑ หัวตอตัวผูทําเปนสวนเดียว
๕.๑.๑ ปลายขางหนึ่งอัดติดแนนอยูก ับปลายสายสูบดานนอกมีปมุ ๒ ปุม อยูตรงขามกัน
สําหรับใชกับประแจคลายสายสูบ
๕.๑.๒ ปลายอีกขางหนึ่งทําเปนเกลียวตัวผูขนาด ๗ ๑/๒ ฟน/นิว้ ตามมาตรฐานอเมริกัน (
NAVY STANDARD )
๕.๒ หัวตอตัวเมียทําเปน ๒ สวน
๕.๒.๑ สวนในอัดติดแนนอยูกับปลายสายสูบ
๕.๒.๒ สวนนอกเปนปลอกหมุนไดรอบตัวดานนอกมีปุม ๒ ปุม อยูตรงขามกันสําหรับใชกับ
ประแจคลายสายสูบดานในทําเปนเกลียวตัวเมียขนาดเดียวกับเกลียวตัวผูและมีวงแหวนยางกันรัว่
๖.
การตอสายสูบกับหัวตอ อัดแนนดวยปลอกทองเหลือง ( EXPANSION RING ) โดยไมมี
รอยแตกชํารุด ขอบปลอกไมบาดสายสูบ
การตรวจสอบ ตรวจสอบทางเทคนิค ตามคําแนะนําการตรวจสอบสายสูบดับเพลิง

รูปสายสูบดับเพลิง ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว × ๕๐ ฟุต แบบเรือ

๔๓
มาตรฐาน สายสูบดับเพลิง ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว × ๑๐๐ ฟุต แบบบก
ชื่อพัสดุ สายสูบดับเพลิง ( FIRE HOSE ) ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว × ๑๐๐ ฟุต แบบบก
วัตถุประสงค ใชในการดับเพลิงบนบก โดยตอกับเครื่องสูบน้ําหรือหัวตอน้ําดับเพลิงประจําที่
พัสดุสายงาน พธ.ทร. หมายเลขประจําพัสดุ
๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๑๗๖๕
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
สายสูบชนิดเปลือกชั้นเดียว สีขาว ทําดวยฝาย ( COTTON ) หรือใยสังเคราะห
(SYNTHETIC FIBER) เชน POLYESTER ฯลฯ เปลือกชัน้ ในผนึกแนน (BONDED) กับทอยางภายใน
๒. ขนาดสายสูบ โตใน ๑ ๑/๒ นิ้ว ยาวเสนละ ๑๐๐ ฟุต
๓.
สายสูบและหัวตอทั้งเสน ทนกําลังดันตรวจสอบ ( TESTING PRESSURE )
ไดไมต่ํากวา ๒๘.๑๒ กก./ตร.ซม. ( ๔๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว)
๔.
สายสูบทนกําลังดันแตก ( BURSTING PRESSURE ) ไดไมต่ํากวา ๔๙.๒๑ กก./ตร.ซม.
(๖๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว)
๕.
หัวตอสายสูบชนิดเกลียว ( ROCKER LUG COUPLING STYLE ) ขางหนึ่งเปนตัวผู อีกขาง
หนึ่งเปนตัวเมียทําดวยทองเหลือง
๕.๑ หัวตอตัวผูทําเปนเกลียว
๕.๑.๑ ปลายขางหนึ่งอัดติดแนนอยูก ับปลายสายสูบดานนอกมีปมุ ๒ ปุมอยูตรงขามกัน
สําหรับใชกับประแจคลายสายสูบ
๕.๑.๒ ปลายอีกขางหนึ่งทําเปนเกลียวตัวผูขนาด ๑๑ ๑/๒ ฟน/นิ้ว ตามมาตรฐานอเมริกา
(NAVY STANDARD)
๕.๒ หัวตอตัวเมียทําเปน ๒ สวน
๕.๒.๑ สวนในอัดติดแนนอยูกับปลายสายสูบ
๕.๒.๒ สวนนอกเปนปลอกหมุนไดรอบตัว ดานนอกมีมีปุม ๒ ปุม อยูตรงขามกัน สําหรับใช
กับประแจคลายสายสูบ ดานในทําเปนเกลียวตัวเมียขนาดเดียวกับเกลียวตัวผูและมีวงแหวนยางกันรัว่
๖.
การประกอบสายสูบกับหัวตออัดแนนดวยปลอกโลหะไมเปนสนิม ขอบไมบาดสายสูบหรือแบบ
พันลวด มีปลอกผาใบหุมปลายสายสูบ ยาวไมนอยกวา ๑๕ ซม. แลวพันทับดวยลวดเหล็กเกลียวปองกันสนิม (
GALVANIZED IRON ) ปลายลวดพับเรียบรอย
การตรวจสอบ ตรวจสอบทางเทคนิค ตามคําแนะนําการตรวจสอบสายสูบดับเพลิง

๔๔
รูปสายสูบดับเพลิง ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว × ๑๐๐ ฟุต แบบบก

หมายเหตุ ความยาวของสายสูบที่ใชงานเฉพาะอยาง เชน สายสูบสําหรับใชกับฟองกล สายสูบสําหรับใชกับ
รถดับเพลิงบันไดเลื่อนเปนตน ใหใชสายสูบที่มีความยาวไดตามความเหมาะสม สวนคุณลักษณะเฉพาะเปนไป
ตามที่กําหนดไว
มาตรฐาน สายสูบดับเพลิง ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว × ๗๕ ฟุต แบบบก
ชื่อพัสดุ สายสูบดับเพลิง ( FIRE HOSE ) ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว × ๗๕ ฟุต แบบบก
วัตถุประสงค ใชในการดับเพลิงบนบก โดยตอกับเครื่องสูบน้ําหรือหัวตอน้ําดับเพลิงประจําที่
พัสดุสายงาน พธ.ทร. หมายเลขประจําพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๑๗๖๕
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
สายสูบชนิดเปลือกชั้นเดียว สีขาว ทําดวยฝาย ( COTTON ) หรือใยสังเคราะห
(SYNTHETIC FIBER) เชน POLYESTER ฯลฯ เปลือกชั้นในผนึกแนน (BONDED) กับทอยางภายใน
๒.
ขนาดสายสูบ โตใน ๒ ๑/๒ นิ้ว ยาวเสนละ ๗๕ ฟุต
๓.
สายสูบและหัวตอทั้งเสน ทนกําลังดันตรวจสอบ ( TESTING PRESSURE )
ไดไมต่ํากวา ๒๘.๑๒ กก./ตร.ซม. หรือ ๔๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว
๔.
สายสูบทนกําลังดันแตก ( BURSTING PRESSURE ) ไดไมต่ํากวา ๔๙.๒๑ กก./ตร.ซม.
หรือ ๗๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว
๕.
หัวตอสายสูบชนิดสวมเร็ว ( NENORM STANDARD ) มีแงขัดภายใน ๒ แง สวนนอกหมุนได
รอบตัวมีวงแหวนยางกันรั่วลักษณะเหมือนทั้ง ๒ ขาง ไมเปนตัวผูหรือตัวเมียทําดวยโลหะไมเปนสนิม

๔๕
๖.
การประกอบสายสูบกับหัวตอ มีปลอกผาใบหุมปลายสายสูบ ยาวไมนอยกวา ๑๕ ซม. แลวพัน
ทับดวยลวดเหล็กเกลียวปองกันสนิม ( GALVANIZED IRON ) ปลายลวดพับเรียบรอย
การตรวจสอบ ตรวจสอบทางเทคนิค ตามคําแนะนําการตรวจสอบสายสูบดับเพลิง
รูปสายสูบดับเพลิง ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว × ๗๕ ฟุต แบบบก

หมายเหตุ ความยาวของสายสูบที่ใชงานเฉพาะอยาง เชน สายสูบสําหรับใชกับฟองกล สายสูบสําหรับใชกบั
รถดับเพลิงบันไดเลื่อนเปนตนใหใชสายสูบที่มีความยาวไดตามความเหมาะสมสวน คุณลักษณะเฉพาะ
เปนไปตามที่กาํ หนดไว
มาตรฐาน สายสูบดับเพลิง ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว × ๑๐๐ ฟุต แบบบก
ชื่อพัสดุ สายสูบดับเพลิง ( FIRE HOSE ) ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว × ๑๐๐ ฟุต แบบบก
วัตถุประสงค ใชในการดับเพลิง ประจํารถดับเพลิงบันไดเลื่อน
พัสดุสายงาน
พธ.ทร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๑๗๖๗
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
สายสูบชนิดเปลือกชั้นเดียว สีขาว ทําดวยฝาย ( COTTON ) หรือใยสังเคราะห
( SYNTHETIC FIBER ) เชน POLYESTER ฯลฯ เปลือกนอกผนึกแนน (BONDED) กับทอยางภายใน
๒.
ขนาดสายสูบ โตใน ๒ ๑/๒ นิ้ว ยาวเสนละ ๑๐๐ ฟุต
๓.
สายสูบและหัวตอทั้งเสน ทนกําลังดันตรวจสอบ ( TESTING PRESSURE ) ไดไมตา่ํ กวา
๔๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว
๔.
สายสูบทนกําลังดันแตก ( BURSTING PRESSURE )ไดไมต่ํากวา ๗๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว
๕.
หัวตอสายสูบชนิดสวมเร็ว ( NENORM STANDARD ) มีแงขัดภายใน ๒ แง สวนนอก
หมุนไดรอบตัว มีวงแหวนยางกันรั่ว ลักษณะเหมือนกันทั้ง ๒ ขาง ไมเปนตัวผูหรือตัวเมีย ทําดวยโลหะไมเปน
สนิม

๔๖
๖.
การประกอบสายสูบกับหัวตอ มีปลอกผาใบหุมปลายสายสูบยาวไมนอ ยกวา๑๕ ซม.แลวพันทับ
ดวยลวดเหล็กเคลือบปองกันสนิม ( GALVANIZED IRON ) ปลายลวดพับเรียบรอย
การตรวจสอบ ตรวจสอบทางเทคนิค ตามคําแนะนําการตรวจสอบสายสูบดับเพลิง
รูปสายสูบดับเพลิง ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว × ๑๐๐ ฟุต แบบบก

มาตรฐาน สายสูบดับเพลิง ขนาด ๔ นิ้ว × ๕๐ ฟุต แบบเรือ
ชื่อพัสดุ สายสูบดับเพลิง ( FIRE HOSE ) ขนาด ๔ นิ้ว × ๕๐ ฟุต แบบเรือ
วัตถุประสงค ใชในการรับ – สงน้ํา ใชรวมกับเครื่องเปาน้ํา ( EDUCTOR )
พัสดุสายงาน
พธ.ทร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๑๗๖๖
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
สายสูบชนิดเปลือกชั้นเดียว / ๒ ชั้น สีขาว ทําดวยฝาย ( COTTON ) หรือใยสังเคราะห (
SYNTHETICFIBER ) เชน POLYESTER ฯลฯ เปลือกนอกผนึกแนน (BONDED) กับทอยางภายใน
๒.
ขนาดสายสูบ โตใน ๔ นิ้ว ยาวเสนละ ๕๐ ฟุต
๓.
สายสูบและหัวตอทั้งเสน ทนกําลังดันตรวจสอบ ( TESTING PRESSURE )ไดไมตา่ํ กวา ๔๐๐
ปอนด/ตารางนิ้ว
๔.
หัวตอสายสูบชนิดเกลียว ทําดวยทองเหลือง ขางหนึง่ เปนตัวผู อีกขางหนึ่งเปนตัวเมีย
๔.๑ หัวตอตัวผูทําเปนสวนเดียว
๔.๑.๑ ปลายขางหนึ่งอัดติดแนนอยูกับปลายสายสูบ ดานนอกมีแงสําหรับใชกับประแจคลายสายสูบ
๔.๑.๒ ปลายอีกขางหนึ่งทําเปนเกลียวตัวผู ขนาด ๖ ฟน/นิ้ว
๔.๒ หัวตอตัวเมียทําเปน ๒ สวน
๔.๒.๑ สวนในอัดติดแนนอยูกับปลายสายสูบ

๔๗
๔.๒.๒ สวนนอกเปนปลอกหมุนไดรอบตัว ดานนอกมีแงสําหรับใชกับประแจคลายสายสูบ ดานในทํา
เปนเกลียวตัวเมียขนาดเดียวกับเกลียวตัวผู และมีวงแหวนยางกันรั่ว (ลักษณะตาม ตัวอยางหรือใกลเคียง)
๕.
การตอสายสูบกับหัวตอ อัดแนนดวยปลอกทองเหลือง ( EXPANSION RING ) โดยไมมีรอย
แตกชํารุด ขอบปลอกไมบาดสายสูบ
๖.
ดูตัวอยางไดที่ พธ.ทร.
การตรวจสอบ ตรวจสอบทางเทคนิคตามคําแนะนําการตรวจสอบสายสูบดับเพลิง ยกเวนการตรวจสอบกําลัง
ดันแตก ( BURSTING PRESSURE )

รูปสายสูบดับเพลิง ขนาด ๔ นิ้ว × ๕๐ ฟุต แบบเรือ

คําแนะนําการตรวจสอบสายสูบดับเพลิง
๑.
ชื่อพัสดุ สายสูบดับเพลิง ( FIRE HOSE )
๒.
หนวยตรวจสอบ กรมอูทหารเรือ ( กองควบคุมคุณภาพ กพช.อร.)

๔๘
๓.

การตรวจสอบ ตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตรและการทดลองสําหรับสายสูบใหม

ดังนี้
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๔.
๔.๑

ตรวจวัดความยาวสายสูบ
ทดลองอัดน้ําสายสูบ ( HYDROSTATIC TEST )
การตรวจสอบอื่น ๆ ถามีสิ่งผิดปกติ
วิธีการตรวจสอบ
ขอจํากัด
๔.๑.๑ สายสูบใหม ทุกชนิด ทุกขนาด
๔.๑.๒ ใชสายสูบจากการสุมตัวอยางตามขอ ๕.
๔.๑.๓ ตรวจวัดความยาวกอนตรวจสอบความทนกําลังดัน
๔.๒ วิธีตรวจวัดความยาวสายสูบ
๔.๒.๑ วางสายสูบเปนแนวตรงบนพื้นราบ
๔.๒.๒ อัดน้ําเขาสายสูบดวยกําลังดัน ๐.๗๐๓ กก./ตร.ซม.หรือ ๑๐ ปอนด/ตารางนิ้ว
( HYDROSTATIC PRESSURE )
๔.๒.๓ วัดระยะระหวางหลังสุดของหัวตอทั้งสอง ไดแกระยะ L ตามรูป
เกณฑ ความยาว L ตองไมต่ํากวา ๙๖ % ของความยาวทีก่ ําหนดในสัญญาซื้อขาย
จึงถือวา
ผานการตรวจสอบ

๔.๓

วิธีตรวจสอบความทนกําลังดันตรวจสอบ ( TESTING PRESSURE )
๔.๓.๑ ใชสายสูบครั้งละ ๑ เสน จากการสุมตัวอยาง

๔๙
๔.๓.๒ วางสายสูบเปนแนวตรงบนพื้นราบ
๔.๓.๓ อัดน้ําเขาสายสูบดวยการเพิม่ กําลังดันจนถึงกําลังดันตรวจสอบ
( TESTING PRESSURE ) ตามเกณฑที่กาํ หนดไวในสัญญาซื้อขายเปนเวลานาน ๑ นาที ถาสายสูบ และ หัวตอ
ไมชํารุด รั่วไหล ปริ แตก ถือวาผานตรวจสอบ
๔.๔ วิธีตรวจสอบความทนกําลังดันแตก ( BURSTING PRESSURE )
๔.๔.๑ ใหตัดสายสูบที่สุมตัวอยางออกเสนละ ๓ ฟุต เพื่อนําไปตรวจสอบโดยให ผูขาย
ประกอบหัวตอ ใหเรียบรอย
๔.๔.๒ อัดน้ําเขาสายสูบ ( เสนละ ๓ ฟุต ) ดวยการเพิ่มกําลังดันจนถึง ๔๙.๒๑ กก./ตร.ซม.หรือ
๗๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว ซึ่งเปนเกณฑต่ําสุดของกําลังดันแตก (BURSTING PRESSURE) ถาสายสูบไมชํารุด
รั่วไหล ปริ แตก ถือวาผาน การตรวจสอบ
๔.๔.๓ สายสูบที่เหลือจากตัดไปตรวจสอบใหผูขายประกอบหัวตอใหเรียบรอย โดยไมตองเปลี่ยนสาย
สูบชดใช
๔.๕ ในกรณีที่มีการตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร ซึ่งเกินขอบเขตภารกิจของ
อร.ให อร. เปนเจาของเรื่องดําเนินการโดยประสานกับหนวยเกี่ยวของตอไป
๕.
การสุมตัวอยาง เพื่อนําไปตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร ใชเกณฑ
ดังตอไปนี้
๕.๑ โดยปกติสุมตัวอยางสายสูบ ๒ - ๕ % ของจํานวนทั้งหมด
๕.๒ จํานวนต่ําสุดของตัวอยางสายสูบ ตองไมนอยกวา ๒ เสน
๕.๓ ในกรณีที่มีสิ่งผิดปกตินาสงสัยใหอยูในดุลยพินิจของกรรมการตรวจรับพัสดุที่
จะ คัดเลือกและกําหนดจํานวนตัวอยาง
๖. การติดตอ
๖.๑ การเสนอความตองการตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตรเปนหนาที่ของ
กรรมการตรวจรับพัสดุ และจะตองติดตามประสานกับหนวยตรวจสอบโดยใกลชดิ
๖.๒ การขนสงตัวอยางสายสูบดับเพลิงเพื่อการตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร
ระหวางหนวยจัดหา ( พธ.ทร.) กับหนวยตรวจสอบ ( อร. ) เปนหนาทีข่ องหนวยจัดหา
๖.๓ การแจงผลการตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตรและการทดลองรวมทั้งผลการ
ตรวจสอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของใหหนวยตรวจสอบรวบรวมผลการตรวจสอบทั้งหมดสงใหกรรมการตรวจรับพัสดุ
๖.๔ ในกรณีที่มีปญหาทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตรและการทดลองกรรมการตรวจรับ
พัสดุติดตอสอบถามไดจากหนวยเทคนิคที่เกี่ยวของตามสายพัสดุ เชน อร.,พธ.ทร.และคณะกรรมการ ปคส.ทร.
เปนตน
มาตรฐาน ชุดสายยางดับเพลิง ขนาด ๑ นิ้ว × ๑๐๐ ฟุต

๕๐
ชื่อพัสดุ ชุดสายยางดับเพลิง ขนาด ๑ นิ้ว × ๑๐๐ ฟุต ( HOSE REEL ASSEMBLY )
วัตถุประสงค ใชดับเพลิงที่ลกุ ไหมขนาดเล็ก ในอาคาร
พัสดุสายงาน พธ.ทร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๒๕๗๐
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ ชุดสายยางดับเพลิงประกอบดวย สายยาง หัวฉีด รนเก็บสายยางและฐานรนสายยาง
๑.
สายยางดับเพลิง ขนาดโตใน ๑ นิ้ว โตนอก ๑ ๑/๒ นิ้ว ยาว ๑๐๐ ฟุต หุมดายถัก ๒ ชั้น (
BRAID ) ทนกําลังดันน้ํา ( HYDROSTATIC TEST ) ไดไมต่ํากวา ๓๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว ผิวนอกเคลือบสีแดง
๒.
หัวฉีด ประกอบติดกับปลายสายยาง ฉีดน้ําเปนลํา ฉีดน้ําเปนฝอย และปด
๓.
รนสายยางทําดวยโลหะ พนสีแดง หมุนไดคลองตัวขอตอสายยางแข็งแรงไมร่วั ไหล
๔.
ลิ้นทางน้ําเขาชนิดทรงกลม ( QUICK – ACTING BALL VALVE )
๕.
ฐานรนสายยาง ทําดวยโลหะ พนสีแดง ชนิดติดกับผนัง
๖.
สวนประกอบพรอม
๗.
ลักษณะตามรูปหรือใกลเคียง
การตรวจสอบ
๑.
ตรวจสอบลักษณะ ขนาด ตามคุณลักษณะเฉพาะ
๒. ตรวจความทนกําลังดันของสายยาง โดย กพช.อร.
๓.
ทดลองใชงานตามปกติ กําลังดันน้ํา ๑๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว โดย กพช.อร.
รูปชุดสายยางดับเพลิง ขนาด ๑ นิ้ว × ๑๐๐ ฟุต

มาตรฐาน ชุดสายยางดับเพลิง ขนาด ๑ นิ้ว × ๑๕๐ ฟุต
ชื่อพัสดุ ชุดสายยางดับเพลิง ขนาด ๑ นิ้ว × ๑๕๐ ฟุต (HOSE REEL ASSEMBLY)
วัตถุประสงค ใชดับเพลิงที่ลกุ ไหมขนาดเล็ก ในอาคาร
พัสดุสายงาน
พธ.ทร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๒๕๗๑
หมายเลข สป. ( กห. ) -

๕๑
STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ ชุดสายยางดับเพลิงประกอบดวย สายยาง หัวฉีด รนเก็บสายยางและฐานรนสายยาง
๑.
สายยางดับเพลิง ขนาดโตใน ๑ นิ้ว โตนอก ๑ ๑/๒ นิ้ว ยาว ๑๕๐ ฟุต หุมดายถัก ๒ ชั้น (
2 BRAIDS ) ทนกําลังดันน้าํ ( HYDROSTATIC TEST ) ไดไมต่ํากวา ๓๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว ผิวนอกเคลือบสี
แดง
๒.
หัวฉีด ประกอบติดกับปลายสายยาง ฉีดน้ําเปนลํา ฉีดน้ําเปนฝอย และปด
๓.
รนสายยางทําดวยโลหะ พนสีแดง หมุนไดคลองตัวขอตอสายยางแข็งแรงไมรั่วไหล
๔.
ลิ้นทางน้ําเขาชนิดทรงกลม ( QUICK – ACTING BALL VALVE )
๕.
ฐานรนสายยาง ทําดวยโลหะ พนสีแดง ชนิดติดกับผนัง
๖.
สวนประกอบพรอม
๗.
ลักษณะตามรูปหรือใกลเคียง
การตรวจสอบ
๑.
ตรวจสอบลักษณะ ขนาด ตามคุณลักษณะเฉพาะ
๒.
ตรวจความทนกําลังดันของสายยาง โดย กพช.อร.
๓.
ทดลองใชงานตามปกติ กําลังดันน้ํา ๑๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว โดย กพช.อร.

รูปชุดสายยางดับเพลิง ขนาด ๑ นิ้ว × ๑๕๐ ฟุต
มาตรฐาน หัวตอสายสูบดับเพลิงตัวผู ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ
ชื่อพัสดุ หัวตอสายสูบดับเพลิงตัวผู ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ ( MALE FIRE HOSE
COUPLING )
วัตถุประสงค ใชประกอบติดกับปลายสายสูบขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ
พัสดุสายงาน พธ.ทร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๒๕๐๐
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ

๕๒
๑.
๒.
๓.
ดานนอกมีปุม
๔.
การตรวจสอบ

หัวตอทําดวยทองเหลือง โตใน ๑ ๑/๒ นิ้ว
ปลายขางหนึ่งเปนเกลียวตัวผู ขนาด ๑๑ ๑/๒ ฟน/นิ้ว
ปลายอีกขางหนึ่งสําหรับประกอบติดกับสายสูบ ดานในเซาะรองปองกันสายสูบเลือ่ นหลุด
๒ ปุม อยูตรงขามกัน ( ROCKER LUG COUPLING STYLE )
ลักษณะตามรูป
ตรวจสอบลักษณะและขนาดตามคุณลักษณะเฉพาะ

รูปหัวตอสายสูบดับเพลิงตัวผู ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ

มาตรฐาน หัวตอสายสูบดับเพลิงตัวเมีย ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ
ชื่อพัสดุ หัวตอสายสูบดับเพลิงตัวเมีย ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ ( FEMALE FIRE
HOSE COUPLING )
วัตถุประสงค ใชประกอบติดกับปลายสายสูบขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ
พัสดุสายงาน
พธ.ทร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๒๕๐๑
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
หัวตอสายสูบดับเพลิงตัวเมีย ขนาดโตใน ๑ ๑/๒ นิ้ว ทําดวยทองเหลืองเปน ๒ สวน ประกอบ
ติดกัน
๒.
หัวตอสวนใน ปลายขางหนึง่ สําหรับประกอบติดกับปลายสายสูบ ปลายอีกขางหนึ่งสําหรับ
ประกอบติดกับหัวตอสวนนอก มีแงขัดกันหลุดเปนสันโดยรอบ
๓.
หัวตอสวนนอก ปลายขางหนึ่งสําหรับประกอบติดกับหัวตอสวนใน มีรองขัดกันหลุดโดยรอบ
ปลายอีกขางหนึ่งดานในเปนเกลียวตัวเมียขนาด ๑๑ ๑/๒ ฟน/นิ้ว และมีวงแหวนยางกันรั่ว ดานนอกมีปุม ๒ ปุม
อยูตรงขามกัน ( ROCKER LUG COUPLING STYLE ) สําหรับใชกับประแจคลายสายสูบ

๕๓
๔.
๕.

หัวตอสวนใน เมื่อประกอบติดกับหัวตอสวนนอกแลว หมุนไดรอบตัว
ลักษณะตามรูป

การตรวจสอบ ตรวจสอบลักษณะและขนาด ตามคุณลักษณะเฉพาะ
รูปหัวตอสายสูบดับเพลิง ตัวเมีย ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ

มาตรฐาน หัวตอสายสูบดับเพลิงตัวผู ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ
ชื่อพัสดุ หัวตอสายสูบดับเพลิงตัวผูขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ (MALE FIRE HOSE
COUPLING)
วัตถุประสงค ใชประกอบติดกับปลายสายสูบขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ
พัสดุสายงาน พธ.ทร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๒๕๐๒
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
หัวตอทําดวยทองเหลือง โตใน ๒ ๑/๒ นิ้ว
๒.
ปลายขางหนึ่งเปนเกลียวตัวผู ขนาด ๗ ๑/๒ ฟน/นิ้ว
๓.
ปลายอีกขางหนึ่งสําหรับประกอบติดกับสายสูบ ดานในเซาะรองปองกันสายสูบเลือ่ นหลุด
ดานนอกมีปุม ๒ ปุม อยูตรงขามกัน ( ROCKER LUG COUPLING STYLE )
๔.
ลักษณะตามรูป
การตรวจสอบ ตรวจสอบลักษณะและขนาดตามคุณลักษณะเฉพาะ
รูปหัวตอสายสูบดับเพลิง ตัวผู ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ

๕๔

มาตรฐาน หัวตอสายสูบดับเพลิงตัวเมีย ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ
ชื่อพัสดุ หัวตอสายสูบดับเพลิงตัวเมีย ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ ( FEMALE FIRE
HOSE COUPLING )
วัตถุประสงค ใชประกอบติดกับปลายสายสูบขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ
พัสดุสายงาน
พธ.ทร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๒๕๐๓
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
หัวตอสายสูบดับเพลิงตัวเมีย ขนาดโตใน ๒ ๑/๒ นิ้ว ทําดวยทองเหลืองเปน ๒ สวน ประกอบ
ติดกัน
๒.
หัวตอสวนใน ปลายขางหนึง่ สําหรับประกอบติดกับปลายสายสูบ ปลายอีกขางหนึ่งสําหรับ
ประกอบติดกับหัวตอสวนนอก มีแงขัดกันหลุดเปนสันโดยรอบ
๓.
หัวตอสวนนอก ปลายขางหนึ่งสําหรับประกอบติดกับหัวตอสวนใน มีรองขัดกันหลุดโดยรอบ
ปลายอีกขางหนึ่ง ดานในเปนเกลียวตัวเมียขนาด ๗ ๑/๒ ฟน/นิ้ว และมีวงแหวนยางกันรั่วดานนอกมีปุม ๒ ปุมอยู
ตรงขามกัน ( ROCKER LUG COUPLING STYLE ) สําหรับใชกับประแจคลายสายสูบ
๔.
หัวตอสวนใน เมื่อประกอบติดกับหัวตอสวนนอกแลว หมุนไดรอบตัว
๕.
ลักษณะตามรูป
การตรวจสอบ ตรวจสอบลักษณะและขนาด ตามคุณลักษณะเฉพาะ
รูปหัวตอสายสูบดับเพลิง ตัวเมีย ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ

๕๕

มาตรฐาน หัวตอสายสูบดับเพลิงตัวผู ขนาด ๔ นิ้ว แบบเรือ
ชื่อพัสดุ หัวตอสายสูบดับเพลิงตัวผู ขนาด ๔ นิ้ว แบบเรือ ( MALE FIRE HOSE
COUPLING )
วัตถุประสงค ใชตอกับปลายสายสูบขนาด ๔ นิ้ว แบบเรือ
พัสดุสายงาน พธ.ทร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๒๕๐๔
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
หัวตอสายสูบดับเพลิงตัวผู ทําเปนสวนเดียวดวยทองเหลือง ขนาดโตใน ๔ นิ้ว
๒.
ปลายขางหนึ่งเปนเกลียวตัวผู ขนาด ๖ ฟน/นิ้ว
๓.
ปลายอีกขางหนึ่งสําหรับประกอบติดกับปลายสายสูบ ดานนอกมีปุมหรือรองสําหรับใชกับ
ประแจคลายสายสูบ
๔.
ลักษณะตามรูป หรือใกลเคียง
การตรวจสอบ ตรวจสอบลักษณะและขนาดตามคุณลักษณะเฉพาะ
รูปหัวตอสายสูบดับเพลิง ตัวผู ขนาด ๔ นิ้ว แบบเรือ

มาตรฐาน หัวตอสายสูบดับเพลิงตัวเมีย ขนาด ๔ นิ้ว แบบเรือ

๕๖
ชื่อพัสดุ หัวตอสายสูบดับเพลิงตัวเมีย ขนาด ๔ นิ้ว แบบเรือ ( FEMALE FIRE HOSE
COUPLING )
วัตถุประสงค ใชประกอบติดกับปลายสายสูบขนาด ๔ นิ้ว แบบเรือ
พัสดุสายงาน พธ.ทร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๒๕๐๕
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
หัวตอสายสูบดับเพลิงตัวเมียขนาดโตใน ๔ นิ้ว ทําดวยทองเหลืองเปน ๒ สวน ประกอบติดกัน
๒.
หัวตอสวนใน ปลายขางหนึง่ สําหรับประกอบติดกับปลายสายสูบ ปลายอีกขางหนึ่งสําหรับ
ประกอบติดกับหัวตอสวนนอก มีแงขัดกันหลุดเปนสันโดยรอบ
๓.
หัวตอสวนนอก ปลายขางหนึ่งสําหรับประกอบติดกับหัวตอสวนใน มีรองขัดกันหลุดโดยรอบ
ปลายอีกขางหนึ่ง ดานในเปนเกลียวตัวเมียขนาด ๖ ฟน/นิ้ว และมีวงแหวนยางกันรั่ว ดานนอกมีปมุ หรือรอง
สําหรับใชกับประแจคลายสายสูบ
๔.
หัวตอสวนใน เมื่อประกอบติดกับหัวตอสวนนอกแลว หมุนไดรอบตัว
๕.
ลักษณะตามรูปหรือใกลเคียง
การตรวจสอบ

ตรวจสอบลักษณะและขนาด ตามคุณลักษณะเฉพาะ

รูปหัวตอสายสูบดับเพลิงตัวเมีย ขนาด ๔ นิ้ว แบบเรือ

มาตรฐาน หัวตอสายสูบดับเพลิง ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว แบบบก
ชื่อพัสดุ หัวตอสายสูบดับเพลิงขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว แบบบก ( NENORM STANDARD

๕๗
FIRE HOSE COUPLING )
วัตถุประสงค ใชตอกับปลายสายสูบดับเพลิงขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว แบบบก
พัสดุสายงาน พธ.ทร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๒๕๐๖
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
หัวตอสายสูบดับเพลิงทําดวยโลหะไรสนิม ทําเปน ๒ สวน
๒.
หัวตอสวนใน รูปทรงกระบอกโตนอก ๒ ๑/๒ นิ้ว
๒.๑ ปลายขางหนึ่งสําหรับตอกับปลายสายสูบ โดยสวมเขาไปในสายสูบ ผิวดานนอกเซาะรอง
ปองกันสายสูบเลื่อนหลุด
๒.๒ ปลายอีกขางหนึ่ง มีรองใสวงแหวนยางกันรั่ว และรองใสวงแหวนสปริงบังคับหัวตอสวนนอก
ใหหมุนอยูก ับที่
๓.
หัวตอสวนนอก มีแง ๒ แง อยูตรงขามกัน ประกอบกับหัวตอสวนในโดยมีวงแหวนสปริง
บังคับไว
๔.
ลักษณะตามรูป ( หัวตอชนิดนี้ เหมือนกันทั้ง ๒ หัว ไมเปนตัวผูหรือตัวเมีย )
การตรวจสอบ ๑.
ตรวจสอบทางเทคนิคตามคุณลักษณะเฉพาะ
๒.
ตรวจสอบความแข็งแรงและการรั่วไหล โดยนําไปประกอบกับสายสูบดับเพลิงแลวอัดน้ํา (
HYDROSTATIC TEST ) ๔๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว นาน ๑ นาที ที่ กพช.อร.
รูปหัวตอสายสูบดับเพลิง ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว แบบบก

มาตรฐาน หัวตอสายสูบตัวผู - ตัวผู ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ
ชื่อพัสดุ
หัวตอสายสูบ ตัวผู - ตัวผู ขนาด๑ ๑/๒ นิว้ แบบเรือ ( DOUBLE MALE
CONNECTOR )

๕๘
วัตถุประสงค ใชในโอกาสทีต่ องการเปลี่ยนเกลียวตัวเมียเปนเกลียวตัวผู
พัสดุสายงาน
พธ.ทร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๒๕๑๐
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
หัวตอทําดวยทองเหลือง โตใน ๑ ๑/๒ นิ้ว
๒.
ปลายทั้งสองขางเปนเกลียวตัวผู ขนาด ๑๑ ๑/๒ ฟน/นิ้ว
๓.
ตอนกลางหัวตอดานนอกมีปุม ๒ ปุม อยูตรงขามกัน (ROCKER LUG COUPLING STYLE)
๔. ลักษณะตามรูป
การตรวจสอบ ๑.
ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ
๒.
ทดลองใชงานตามปกติ กําลังดันน้ํา ๑๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว
รูปหัวตอสายสูบตัวผู - ตัวผู ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ

มาตรฐาน หัวตอสายสูบตัวเมีย – ตัวเมีย ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ
ชื่อพัสดุ หัวตอสายสูบ ตัวเมีย - ตัวเมีย ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ ( DOUBLE FEMALE
CONNECTOR )
วัตถุประสงค ใชในโอกาสทีต่ องการเปลี่ยนเกลียวตัวผูเปนเกลียวตัวเมีย
พัสดุสายงาน พธ.ทร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๒๕๑๑
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
หัวตอทําดวยทองเหลือง โตใน ๑ ๑/๒ นิ้ว
๒.
ปลายทั้งสองขางเปนปลอกหมุนไดรอบตัว ดานในทําเปนเกลียวตัวเมียขนาด ๑๑ ๑/๒ ฟน/นิ้ว
และมีวงแหวนยางกันรั่ว ดานนอกมีปุม ๒ ปุม อยูตรงขามกัน (ROCKER LUG COUPLING STYLE)

๕๙
๓.
ลักษณะตามรูป
การตรวจสอบ ๑.
ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ
๒.
ทดลองใชงานตามปกติ กําลังดันน้ํา ๑๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว
รูปหัวตอสายสูบตัวเมีย – ตัวเมีย ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ

มาตรฐาน หัวตอสายสูบตัวผู - ตัวผู ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ
ชื่อพัสดุ หัวตอสายสูบตัวผู - ตัวผู ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ ( DOUBLE MALE
CONNECTOR )
วัตถุประสงค ใชในโอกาสทีต่ องการเปลี่ยนเกลียวตัวเมียเปนเกลียวตัวผู
พัสดุสายงาน พธ.ทร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๒๕๑๒
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
หัวตอทําดวยทองเหลือง โตใน ๒ ๑/๒ นิ้ว
๒.
ปลายทั้งสองขางเปนเกลียวตัวผู ขนาด ๗ ๑/๒ ฟน/นิ้ว
๓.
ตอนกลางหัวตอดานนอกมีปุม ๒ ปุม อยูตรงขามกัน (ROCKER LUG COUPLING STYLE)
๔.
ลักษณะตามรูป
การตรวจสอบ ๑.
ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ
๒.
ทดลองใชงานตามปกติ กําลังดันน้ํา ๑๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว
รูปหัวตอสายสูบตัวผู - ตัวผู ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ

๖๐

มาตรฐาน หัวตอสายสูบตัวเมีย – ตัวเมีย ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ
ชื่อพัสดุ หัวตอสายสูบ ตัวเมีย - ตัวเมีย ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ ( DOUBLE FEMALE
CONNECTOR )
วัตถุประสงค ใชในโอกาสทีต่ องการเปลี่ยนเกลียวตัวผูเปนเกลียวตัวเมีย
พัสดุสายงาน พธ.ทร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๒๕๑๓
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
หัวตอทําดวยทองเหลือง โตใน ๒ ๑/๒ นิ้ว
๒.
ปลายทั้งสองขางเปนปลอกหมุนไดรอบตัวดานในทําเปนเกลียวตัวเมียขนาด ๗ ๑/๒ ฟน/นิ้ว
และมีวงแหวนยางกันรั่ว ดานนอกมีปุม ๒ ปุม อยูตรงขามกัน ( ROCKER LUG COUPLING STYLE )
๓.
ลักษณะตามรูป
การตรวจสอบ ๑.
ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ
๒. ทดลองใชงานตามปกติ กําลังดันน้ํา ๑๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว
รูปหัวตอสายสูบตัวเมีย – ตัวเมีย ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ

มาตรฐาน หัวตอสายสูบลดตัวเมีย – ตัวผู ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว × ๑ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ

๖๑
ชื่อพัสดุ หัวตอสายสูบลด ตัวเมีย – ตัวผู ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว × ๑ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ
( REDUCER ADAPTER )
วัตถุประสงค ใชในโอกาสทีต่ องการเปลี่ยนขนาดทางน้ําจาก ๒ ๑/๒ นิ้ว ลดลงเปน ๑ ๑/๒ นิ้ว
พัสดุสายงาน พธ.ทร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๒๕๑๔
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
หัวตอทําดวยทองเหลือง
๒.
ทางน้ําเขาโต ๒ ๑/๒ นิ้ว ดานในเปนเกลียวตัวเมีย ขนาด ๗ ๑/๒ ฟน/นิ้ว มีวงแหวนยางกัน
รั่ว ดานนอกมีปุม ๒ ปุม อยูตรงขามกัน ( ROCKER LUG COUPLING STYLE )
๓.
ทางน้ําออกโต ๑ ๑/๒ นิ้ว เกลียวตัวผูขนาด ๑๑ ๑/๒ ฟน/นิ้ว
๔.
ลักษณะตามรูป
การตรวจสอบ ๑.
ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ
๒.
ทดลองใชงานตามปกติ กําลังดันน้ํา ๑๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว
รูปหัวตอสายสูบลดตัวเมีย – ตัวผู ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว × ๑ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ

มาตรฐาน หัวตอสายสูบเพิ่ม ตัวเมีย – ตัวผู ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว × ๒ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ

๖๒
ชื่อพัสดุ หัวตอสายสูบเพิ่ม ตัวเมีย – ตัวผู ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว × ๒ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ
(
INCREASER ADAPTER )
วัตถุประสงค ใชในโอกาสทีต่ องการเปลี่ยนขนาดทางน้ําจาก ๑ ๑/๒ นิว้ เพิ่มขึ้นเปน ๒ ๑/๒ นิ้ว
พัสดุสายงาน พธ.ทร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๒๕๑๕
หมายเลข สป. ( กห. ) - STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
หัวตอทําดวยทองเหลือง
๒.
ทางน้ําเขาโต ๑ ๑/๒ นิ้ว ดานในเปนเกลียวตัวเมีย ขนาด ๑๑ ๑/๒ ฟน/นิ้ว มีวงแหวนยางกัน
รั่ว ดานนอกมีปุม ๒ ปุม อยูตรงขามกัน (ROCKER LUG COUPLING STYLE )
๓.
ทางน้ําออกโต ๒ ๑/๒ นิ้ว เกลียวตัวผูขนาด ๗ ๑/๒ ฟน/นิ้ว
๔.
ลักษณะตามรูป
การตรวจสอบ ๑.
ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ
๒.
ทดลองใชงานตามปกติ กําลังดันน้ํา ๑๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว
หัวตอสายสูบเพิ่มตัวเมีย – ตัวผู ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว × ๒ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ

มาตรฐาน หัวตอสายสูบพิเศษ บก – บก ( อังกฤษ ตัวผู ) ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว
ชื่อพัสดุ หัวตอสายสูบพิเศษ บก – บก ( อังกฤษ ตัวผู ) ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว
วัตถุประสงค ใชตอระหวางสายสูบที่มีหัวตอตางแบบ ใหใชงานรวมกันได
พัสดุสายงาน
พธ.ทร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๒๕๑๖
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
หัวตอสายสูบพิเศษ ทําดวยทองเหลือง
๒.
หัวตอขางหนึง่ เปนแบบบกมาตรฐาน ทร.ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว ( NENORM STANDARD )

๖๓
๓.
หัวตออีกขางหนึ่งเปนแบบบก มาตรฐานอังกฤษชนิดตัวผู ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว
๔.
ลักษณะตามรูป
การตรวจสอบ ๑.
ตรวจสอบลักษณะและขนาดตามคุณลักษณะเฉพาะ
๒.
ทดลองใชงานตามปกติ กําลังดันน้ํา ๑๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว
รูปหัวตอสายสูบพิเศษ บก – บก ( อังกฤษ ตัวผู ) ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว

มาตรฐาน หัวตอสายสูบพิเศษ บก – บก ( อังกฤษ ตัวเมีย ) ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว
ชื่อพัสดุ หัวตอสายสูบพิเศษ บก – บก ( อังกฤษ ตัวเมีย ) ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว
วัตถุประสงค ใชตอระหวางสายสูบที่มีหัวตอตางแบบ ใหใชงานรวมกันได
พัสดุสายงาน
พธ.ทร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๒๕๑๗
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
หัวตอสายสูบพิเศษ ทําดวยทองเหลือง
๒.
หัวตอขางหนึง่ เปนแบบบกมาตรฐาน ทร.ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว ( NENORM STANDARD )
๓.
หัวตออีกขางหนึ่งเปนแบบบก มาตรฐานอังกฤษชนิดตัวเมีย ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว
๔.
ลักษณะตามรูป
การตรวจสอบ ๑.
ตรวจสอบลักษณะและขนาดตามคุณลักษณะเฉพาะ
๒. ทดลองใชงานตามปกติ กําลังดันน้ํา ๑๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว

รูปหัวตอสายสูบพิเศษ บก – บก ( อังกฤษ ตัวเมีย ) ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว

๖๔

มาตรฐาน หัวตอสายสูบพิเศษ บก – เรือ ( ตัวเมีย ) ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว
ชื่อพัสดุ หัวตอสายสูบพิเศษ บก – เรือ ( ตัวเมีย ) ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว
วัตถุประสงค ใชตอระหวางสายสูบที่มีหัวตอตางแบบ ใหใชงานรวมกันได
พัสดุสายงาน
พธ.ทร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๒๕๑๘
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
หัวตอสายสูบพิเศษ ทําดวยทองเหลือง
๒.
หัวตอขางหนึง่ เปนแบบบก มาตรฐาน ทร.ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว ( NENORM STANDARD )
๓.
หัวตออีกขางหนึ่งเปนแบบเรือ (ตัวเมีย)ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว เกลียว ๗ ๑/๒ ฟน/นิ้ว
๔.
ลักษณะตามรูป
การตรวจสอบ ๑.
ตรวจสอบลักษณะและขนาดตามคุณลักษณะเฉพาะ
๒.
ทดลองใชงานตามปกติ กําลังดันน้ํา ๑๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว
รูปหัวตอสายสูบพิเศษ บก – เรือ ( ตัวเมีย ) ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว

๖๕
มาตรฐาน หัวตอสายสูบพิเศษ บก – เรือ ( ตัวผู ) ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว
ชื่อพัสดุ หัวตอสายสูบพิเศษ บก – เรือ ( ตัวผู ) ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว
วัตถุประสงค ใชตอระหวางสายสูบที่มีหัวตอตางแบบ ใหใชงานรวมกันได
พัสดุสายงาน พธ.ทร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๒๕๑๙
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
หัวตอสายสูบพิเศษ ทําดวยทองเหลือง
๒.
หัวตอขางหนึง่ เปนแบบบก มาตรฐาน ทร.ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว ( NENORM STANDARD )
๓.
หัวตออีกขางหนึ่งเปนแบบเรือ( ตัวผู )ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว เกลียว ๗ ๑/๒ ฟน/นิ้ว
๔.
ลักษณะตามรูป
ตรวจสอบลักษณะและขนาดตามคุณลักษณะเฉพาะ
การตรวจสอบ ๑.
๒.
ทดลองใชงานตามปกติ กําลังดันน้ํา ๑๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว
รูปหัวตอสายสูบพิเศษ บก – เรือ ( ตัวผู ) ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว

มาตรฐาน หัวตอแยกสองทาง ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว × ๑ ๑/๒ นิ้ว × ๑ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ
ชื่อพัสดุ
หัวตอแยกสองทางขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว × ๑ ๑/๒ นิ้ว × ๑ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ (WYE GATE)
วัตถุประสงค ใชตอแยกทางสงน้ําจากขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว ออกเปนขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว จํานวน ๒ ทาง
พัสดุสายงาน พธ.ทร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๒๕๒๐
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
ทําดวยทองเหลือง
๒.
หัวตอทางน้ําเขา ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว เกลียวตัวเมีย ๗ ๑/๒ ฟน/นิ้ว
๓.
หัวตอทางน้ําออกขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว เกลียวตัวผู ๑๑ ๑/๒ ฟน/นิ้ว จํานวน ๒ ทาง

๖๖
๔.
๕.
การตรวจสอบ
๒.

ทางน้ําออก มีลิ้นเปด – ปด
ลักษณะโดยใกลเคียง ตามรูป
๑.
ตรวจสอบทางเทคนิคตามคุณลักษณะเฉพาะ
ทดลองใชงานตามปกติ กําลังดันน้ํา ๑๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว

รูปหัวตอแยกสองทาง ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว × ๑ ๑/๒ นิ้ว × ๑ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ

มาตรฐาน หัวตอแยกสามทาง ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว × ๑ ๑/๒ นิ้ว × ๑ ๑/๒ นิ้ว × ๑ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ
ชื่อพัสดุ หัวตอแยกสามทาง ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว × ๑ ๑/๒ นิ้ว × ๑ ๑/๒ นิ้ว × ๑ ๑/๒ นิ้ว
แบบเรือ (TRI GATE )
วัตถุประสงค ใชตอแยกทางสงน้ําจากขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว ออกเปนขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว จํานวน ๓ ทาง
พัสดุสายงาน พธ.ทร.
หมายเลขพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๒๕๒๑
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
ทําดวยทองเหลือง
๒. หัวตอทางน้ําเขา ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว เกลียวตัวเมีย ๗ ๑/๒ ฟน/นิ้ว
๓.
หัวตอทางน้ําออก ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว เกลียวตัวผู ๑๑ ๑/๒ ฟน/นิ้ว จํานวน ๓ ทาง

๖๗
๔.
๕.
การตรวจสอบ
๒.

ทางน้ําออก มีลิ้นเปด – ปด
ลักษณะโดยใกลเคียง ตามรูป
๑.
ตรวจสอบทางเทคนิคตามคุณลักษณะเฉพาะ
ทดลองใชงานตามปกติ กําลังดันน้ํา ๑๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว

รูปหัวตอแยกสามทาง ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว × ๑ ๑/๒ นิ้ว × ๑ ๑/๒ นิ้ว × ๑ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ

มาตรฐาน ปลอกทองเหลืองอัดหัวตอสายสูบ ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ
ชื่อพัสดุ ปลอกทองเหลืองอัดหัวตอสายสูบ ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ ( BRASS
EXPANSION RING )
วัตถุประสงค ใชอัดสายสูบติดกับหัวตอ
พัสดุสายงาน อร. หมายเลขพัสดุ ๔๗๑๐ - ๓๕ - ๔๐๕ - ๒๘๐๑
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
ปลอกทําดวยทองเหลือง ไมมีรอยตอ ( ตัดมาจาก SEAMLESS TUBE ) สําหรับใชงานอัดสาย
สูบกับหัวตอโดยเฉพาะ
๒.
ขนาดโดยแนนอน โตนอก เสนผาศูนยกลาง ๑ ๑/๒ นิ้ว ยาว ๑ นิ้ว หนา ๐.๐๕๑ นิ้ว
๓.
ลักษณะตามรูป
การตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ

๖๘
รูปปลอกทองเหลืองอัดหัวตอสายสูบ ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ

มาตรฐาน ปลอกทองเหลืองอัดหัวตอสายสูบ ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ
ชื่อพัสดุ
ปลอกทองเหลืองอัดหัวตอสายสูบ ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ ( BRASS
EXPANSION RING )
วัตถุประสงค ใชอัดสายสูบติดกับหัวตอ
พัสดุสายงาน อร.
หมายเลขพัสดุ ๔๗๑๐ - ๓๕ - ๔๐๕ - ๒๘๐๒
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
ปลอกทําดวยทองเหลือง ไมมีรอยตอ ( ตัดมาจาก SEAMLESS TUBE ) สําหรับใชงานอัดสาย
สูบกับหัวตอโดยเฉพาะ
๒.
ขนาดโดยแนนอนโตนอกเสนผาศูนยกลาง ๒ ๑/๒ นิ้ว ยาว ๑ ๑/๔ นิ้ว หนา ๐.๐๖๒ นิ้ว
๓.
ลักษณะตามรูป
การตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ
รูปปลอกทองเหลืองอัดหัวตอสายสูบ ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ

๖๙

มาตรฐาน ปลอกทองเหลืองอัดหัวตอสายสูบ ขนาด ๔ นิ้ว แบบเรือ
ชื่อพัสดุ
ปลอกทองเหลืองอัดหัวตอสายสูบขนาด ๔ นิ้ว แบบเรือ ( BRASS
EXPANSION RING )
วัตถุประสงค ใชอัดสายสูบติดกับหัวตอ
พัสดุสายงาน อร. หมายเลขพัสดุ ๔๗๑๐ - ๓๕ - ๔๐๕ - ๒๘๐๓
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
ปลอกทําดวยทองเหลือง ไมมีรอยตอ ( ตัดมาจาก SEAMLESS TUBE ) สําหรับใชงานอัดสาย
สูบกับหัวตอโดยเฉพาะ
๒. ขนาด โดยแนนอน โตนอกเสนผาศูนยกลาง ๔ นิ้ว ยาว ๒ นิ้ว หนา ๐.๐๙๒ นิ้ว
๓.
ลักษณะตามรูป
การตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ
รูปปลอกทองเหลืองอัดหัวตอสายสูบ ขนาด ๔ นิ้ว แบบเรือ
มาตรฐาน หัวฉีดรวมชนิดปรับแตงได ขนาด ๑ ๑/๒ นิว้ แบบบก
ชื่อพัสดุ
หัวฉีดรวมชนิดปรับแตงได (ADLUSTABDE NOZZLE) ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว แบบบก
วัตถุประสงค ใชฉีดน้ําดับเพลิง โดยตอกับสายสูบดับเพลิง ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว แบบบก
พัสดุสายงาน พธ.ทร. หมายเลขพัสดุ
หมายเลข สป. ( กห.) STOCK NO. ( USA.) -

๗๐
คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
ทําดวยทองเหลือง
๒.
ขนาดโดยประมาณ ยาว ๕ นิ้ว
๓.
หัวตอ ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว เกลียวตัวเมีย ๑๑ ๑/๒ ฟน/นิ้ว ใชตอกับสายสูบดับเพลิง ขนาด ๑ ๑/
๒ นิ้ว แบบบก
๔.
ลิ้นเปด - ปด แบบทรงกระบอกทําดวยทองเหลือง ใชหมุนปรับได ๓ ตําแหนง คือ ฉีดน้ําเปน
ลํา ฉีดน้ําเปนฝอย และปด
การตรวจสอบ ตรวจสอบทางเทคนิค ตามคําแนะนําการตรวจสอบหัวฉีดรวม ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว
รูปหัวฉีดรวมชนิดปรับแตงได ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว แบบบก

มาตรฐาน หัวฉีดรวม ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ
ชื่อพัสดุ
หัวฉีดรวม ( ALL PURPOSE NOZZLE ) ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ
วัตถุประสงค ใชฉีดน้ําดับเพลิง โดยตอกับสายสูบดับเพลิง ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ
พัสดุสายงาน พธ.ทร. หมายเลขประจําพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๐๑๕๕
หมายเลข สป. (กห.) ๔๒๑๐ - ๑๐๑ - ๐๑๕๕
STOCK NO. ( USA.) ๔๒๑๐ - ๐๐ - ๓๙๒ - ๒๙๔๓
คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
ทําดวยทองเหลือง
๒.
ขนาดโดยประมาณ ยาว ๘ ๓/๔ นิ้ว หนัก ๙ ปอนด
๓.
หัวตอ ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว เกลียวตัวเมีย ๑๑ ๑/๒ ฟน/นิ้ว ใชตอกับสายสูบดับเพลิง ขนาด ๑ ๑/๒
นิ้ว แบบเรือ
๔.
ลิ้นเปด - ปด แบบทรงกลม ( BALL VALVE ) ทําดวยโลหะไมเปนสนิม มีคันโยก ๓
ตําแหนง คือ ฉีดน้ําเปนลํา ฉีดน้ําเปนฝอย และปด
๕.
รูฉีดน้ําตอนบนโต ๕/๘ นิ้ว ฉีดน้ําเปนลํา
๖.
รูฉีดน้ําตอนลางโต ๑ นิ้ว ประกอบดวยปลายหัวฉีดฝอยน้ําความเร็วสูง ( NOZZLE TIP หรือ
FOG TIP ) และเปนที่ตอของหัวฉีดฝกบัว ( APPLICATOR ) ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว

๗๑
การตรวจสอบ ตรวจสอบทางเทคนิค ตามคําแนะนําการตรวจสอบหัวฉีดรวม ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว
และ ๒ ๑/๒ นิ้ว
รูปหัวฉีดรวม ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ

มาตรฐาน หัวฉีดรวม ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ
ชื่อพัสดุ
หัวฉีดรวม ( ALL PURPOSE NOZZLE ) ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ
วัตถุประสงค ใชฉีดน้ําดับเพลิง โดยตอกับสายสูบดับเพลิง ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ
พัสดุสายงาน พธ.ทร. หมายเลขประจําพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๐๑๕๖
หมายเลข สป. (กห.) ๔๒๑๐ - ๑๐๑ - ๐๑๕๖
STOCK NO. ( USA.) ๔๒๑๐ - ๐๐ - ๓๙๒ - ๒๙๔๔
คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
ทําดวยทองเหลือง
๒.
ขนาดโดยประมาณ ยาว ๑๐ ๑/๔ นิ้ว หนัก ๑๔ ๓/๔ ปอนด
๓.
หัวตอ ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว เกลียวตัวเมีย ๗ ๑/๒ ฟน/นิ้ว ใชตอกับสายสูบดับเพลิง ขนาด ๒ ๑/
๒ นิ้ว แบบเรือ
๔.
ลิ้นเปด - ปด แบบทรงกลม ( BALL VALVE ) ทําดวยโลหะไมเปนสนิม มีคันโยก
๓ ตําแหนง คือ ฉีดน้ําเปนลํา ฉีดน้ําเปนฝอย และปด
๕.
รูฉีดน้ําตอนบนโต ๑ นิ้ว ฉีดน้ําเปนลํา
๖.
รูฉีดน้ําตอนลางโต ๑ ๑/๒ นิ้ว ประกอบดวยปลายหัวฉีดฝอยน้ําความเร็วสูง
( NOZZLE TIP หรือ FOG TIP ) และเปนที่ตอของหัวฉีดฝกบัว (APPLICATOR) ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว

๗๒
การตรวจสอบ ตรวจสอบทางเทคนิค ตามคําแนะนะการตรวจสอบหัวฉีดรวม ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว และ ๒ ๑/๒
นิ้ว
รูปหัวฉีดรวม ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ

คําแนะนําการตรวจสอบหัวฉีดรวม ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว และ ๒ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ
๑.
ชื่อพัสดุ หัวฉีดรวม ( ALL PURPOSE NOZZLE ) ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว และ ๒ ๑/๒ นิ้ว
๒. หนวยตรวจสอบ กรมอูทหารเรือ ( กองควบคุมคุณภาพ กพช.อร. )
๓.
การตรวจสอบ ตรวจสอบลักษณะและทดลองการใชงาน ดังนี้
๓.๑ ตรวจสอบตามรายการคุณลักษณะเฉพาะและมีรายการสําคัญที่ควรพิจารณาเปนพิเศษ คือ
๓.๑.๑ ลิ้นเปด - ปด แบบทรงกลม ทําดวยโลหะไมเปนสนิม
๓.๑.๒ หัวฉีดรวมขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว เกลียวตัวเมีย ขนาด ๑๑ ๑/๒ ฟน/นิ้ว สามารถตอกับ สายสูบ
ดับเพลิง ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ ไดพอดี
๓.๑.๓ หัวฉีดรวมขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว เกลียวตัวเมีย ขนาด ๗ ๑/๒ ฟน/นิ้ว สามารถตอกับสายสูบ
ดับเพลิง ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ ไดพอดี
๓.๑.๔ หัวฉีดรวมขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว รูฉีดน้ําตอนลาง ขนาด ๑ นิ้ว สามารถตอกับหัวฉีดฝกบัว ขนาด ๑
๑/๒ นิ้ว × ๔ ฟุต หรือ ๑ ๑/๒ นิ้ว ๑๐ ฟุต ไดพอดี
๓.๑.๕ หัวฉีดรวมขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว รูฉีดน้ําตอนลาง ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว สามารถตอกับหัวฉีด ฝกบัว
ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว × ๑๒ ฟุต ไดพอดี
๓.๒ ทดลองการทํางานของลิ้นเปด - ปด ๓ ตําแหนง ดวยกําลังดันน้ํา ๗.๐๓ - ๑๐.๕๔๕ กก./ ตร.
ซม.หรือ ๑๐๐ - ๑๕๐ ปอนด/ตารางนิ้ว

๗๓
๔.
วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบและทดลองตามเทคนิคของ อร.
๕.
การสุมตัวอยาง เพื่อนําไปตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร ใชเกณฑดังตอไปนี้
๕.๑ โดยปกติสุมตัวอยางหัวฉีดรวม ๒ - ๕ % ของจํานวนทั้งหมด
๕.๒ จํานวนต่ําสุดของตัวอยางหัวฉีดรวม ตองไมนอยกวา ๒ หัว
๕.๓ ในกรณีที่มีสิ่งผิดปกตินาสงสัย ใหอยูในดุลยพินิจของกรรมการตรวจรับพัสดุที่จะคัดเลือก และ
กําหนดจํานวนตัวอยาง
๖. การติดตอ
๖.๑ การเสนอความตองการตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร เปนหนาที่ของกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ และจะตองติดตามประสานกับหนวยตรวจสอบโดยใกลชิด
๖.๒ การขนสงตัวอยางสายสูบดับเพลิงเพื่อการตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร ระหวาง
หนวยจัดหา ( พธ.ทร.) กับหนวยตรวจสอบ ( อร. ) เปนหนาที่ของหนวยจัดหา
๖.๓ การแจงผลการตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตรและการทดลองรวมทั้งผลการ
ตรวจสอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของใหหนวยตรวจสอบรวบรวมผลการตรวจสอบทั้งหมดสงใหกรรมการตรวจรับพัสดุ
๖.๔ ในกรณีที่มีปญ
 หาทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตรและการทดลองกรรมการตรวจรับพัสดุติดตอ
สอบถามไดจากหนวยเทคนิคที่เกี่ยวของตามสายพัสดุ เชน อร., พธ.ทร และคณะกรรมการ ปคส.ทร.เปนตน
มาตรฐาน หัวฉีดฝกบัว ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว × ๔ ฟุต
ชื่อพัสดุ
หัวฉีดฝกบัว (APPLICATOR) ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว × ๔ ฟุต
วัตถุประสงค ใชฉีดฝอยน้ําความเร็วต่ําดับเพลิง โดยตอกับหัวฉีดรวมขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ
พัสดุสายงาน พธ.ทร.
หมายเลขประจําพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๐๑๕๗
หมายเลข สป.(กห.)
๔๒๑๐ - ๑๐๑ - ๑๕๗
STOCK NO. (USA.) ๔๒๑๐ - ๐๐ - ๓๗๒ - ๐๘๖๔
คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
ตัวทอ
๑.๑ ทําดวยทอเหล็กอาบสังกะสี ทาสีแดง โตนอก ๑ นิ้ว ยาวตามโคง ๔ ฟุต ปลายทอโคง ๖๐ องศา
๑.๒
๑.๓
( FOG HEAD )
๒.
๒.๑
๒.๒

โคนทอเปนขอตอสําหรับสวมติดกับหัวฉีดรวม ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ
ปลายทอเปนขอตอเกลียวตัวเมียสําหรับตอกับหัวทําฝอยน้ําความเร็วต่ํา
ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว
หัวฉีดทําฝอยน้ําความเร็วต่ํา (FOG HEAD) ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว
ทําดวยทองเหลือง
ขนาดยาว ๔ ๑/๔ นิ้ว หนัก ๑ ปอนด

๗๔
๒.๓ มีรูฉีดน้ําโดยรอบเปนชั้น ๆ ภายในมีกรวยกรองผง
๒.๔ ที่กําลังดันน้ํา ๗.๐๓ กก./ตร.ซม.หรือ ๑๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว จะเกิดฝอยน้ํารูปกรวย
เสนผาศูนยกลาง ๑๒ ฟุต หางจากหัวฉีด ๓ ฟุต ปริมาณน้ํา ๕๑ ยู.เอส.แกลลอน/นาที
๓.
น้ําหนักรวมทัง้ หมดของหัวฉีดฝกบัว ๕ ๑/๒ ปอนด
การตรวจสอบ ตรวจสอบทางเทคนิค ตามคําแนะนําการตรวจสอบหัวฉีดฝกบัว
รูปหัวฉีดฝกบัว ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว × ๔ ฟุต

มาตรฐาน หัวฉีดฝกบัว ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว × ๑๐ ฟุต
ชื่อพัสดุ หัวฉีดฝกบัว (APPLICATOR) ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว × ๑๐ ฟุต
วัตถุประสงค ใชฉีดฝอยน้ําความเร็วต่ําดับเพลิง โดยตอกับหัวฉีดรวมขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ
พัสดุสายงาน พธ.ทร. หมายเลขประจําพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๐๑๕๘
หมายเลข สป.(กห.)
๔๒๑๐ - ๑๐๑ - ๑๕๘
STOCK NO. (USA.) ๔๒๑๐ - ๐๐ - ๓๗๒ - ๐๘๖๕
คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
ตัวทอ
๑.๑ ทําดวยทอเหล็กอาบสังกะสี ทาสีแดง โตนอก ๑ นิ้ว ยาวตามโคง ๑๐ ฟุต ปลายทอโคง ๙๐ องศา
๑.๒
๑.๓
( FOG HEAD )
๒.
๒.๑
๒.๒

โคนทอเปนขอตอสําหรับสวมติดกับหัวฉีดรวม ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ
ปลายทอเปนขอตอเกลียวตัวเมีย สําหรับตอกับหัวทําฝอยน้ําความเร็วต่าํ
ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว
หัวฉีดทําฝอยน้ําความเร็วต่ํา (FOG HEAD) ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว
ทําดวยทองเหลือง
ขนาดยาว ๔ ๑/๔ นิ้ว หนัก ๑ ปอนด

๗๕
๒.๓ มีรูฉีดน้ําโดยรอบเปนชั้น ๆ ภายในมีกรวยกรองผง
๒.๔ ที่กําลังดันน้ํา ๗.๐๓ กก./ตร.ซม. หรือ ๑๐๐ ปอนด/ตารางนิ้วจะเกิดฝอยน้ํารูปกรวย
เสนผาศูนยกลาง ๑๒ ฟุต หางจากหัวฉีด ๓ ฟุต ปริมาณน้ํา ๕๑ ยู.เอส.แกลลอน/นาที
๓.
น้ําหนักรวมทัง้ หมดของหัวฉีดฝกบัว ๑๐ ๑/๔ ปอนด
การตรวจสอบ ตรวจสอบทางเทคนิค ตามคําแนะนําการตรวจสอบหัวฉีดฝกบัว
รูปหัวฉีดฝกบัว ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว × ๑๐ ฟุต

มาตรฐาน หัวฉีดฝกบัว ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว × ๑๒ ฟุต
ชื่อพัสดุ หัวฉีดฝกบัว (APPLICATOR) ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว × ๑๒ ฟุต
วัตถุประสงค ใชฉีดฝอยน้ําความเร็วต่ําดับเพลิง โดยตอกับหัวฉีดรวมขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ
พัสดุสายงาน พธ.ทร. หมายเลขประจําพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๑๘๒๑
หมายเลข สป.(กห.)
STOCK NO. (USA.)
๔๒๑๐ - ๐๐ - ๓๗๒ - ๐๘๖๖
คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
ตัวทอ
๑.๑ ทําดวยทอเหล็กอาบสังกะสี ทาสีแดง โตนอก ๒ ๑/๒ นิ้ว ยาวตามโคง ๑๒ ฟุต ปลายทอโคง
๙๐ องศา
๑.๒ โคนทอเปนขอตอสําหรับสวมติดกับหัวฉีดรวม ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ
๑.๓ ปลายทอเปนขอตอเกลียวตัวเมีย สําหรับตอกับหัวทําฝอยน้ําความเร็วต่าํ
( FOG HEAD ) ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว
๒.
หัวฉีดทําฝอยน้ําความเร็วต่ํา (FOG HEAD) ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว
๒.๑ ทําดวยทองเหลือง
๒.๒ ขนาดยาว ๕ ๓/๔ นิ้ว หนัก ๑ ๕/๘ ปอนด
๒.๓ มีรูฉีดน้ําโดยรอบเปนชั้น ๆ ภายในมีกรวยกรองผง

๗๖
๒.๔ ที่กําลังดันน้ํา ๗.๐๓ กก./ตร.ซม. หรือ ๑๐๐ ปอนด/ตารางนิ้วจะเกิดฝอยน้ํารูปกรวย
เสนผาศูนยกลาง ๑๔ ฟุต หางจากหัวฉีด ๔ ฟุต ปริมาณน้ํา ๙๕ ยู.เอส.แกลลอน/นาที
๓.
น้ําหนักรวมทัง้ หมดของหัวฉีดฝกบัว ๑๖ ๑/๘ ปอนด
การตรวจสอบ ตรวจสอบทางเทคนิค ตามคําแนะนําการตรวจสอบหัวฉีดฝกบัว
รูปหัวฉีดฝกบัว ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว × ๑๒ ฟุต

คําแนะนําการตรวจสอบหัวฉีดฝกบัว
๑.
ชื่อพัสดุ หัวฉีดฝกบัว (APPLICATOR) ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว × ๔ ฟุต ๑ ๑/๒ นิ้ว × ๑๐ ฟุต และ
๒ ๑/๒ นิ้ว × ๑๒ ฟุต
๒.
หนวยตรวจสอบ กรมอูทหารเรือ (กองควบคุมคุณภาพ กพช.อร.)
๓.
การตรวจสอบ ตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตรและทดลอง ดังนี้
๓.๑ ตรวจลักษณะที่สําคัญ
๓.๑.๑ ตรวจขอตอที่โคนทอของหัวฉีดฝกบัว ตองสวมติดกับหัวฉีดรวมไดพอดี
๓.๑.๒ ตรวจเกลียวตอระหวางปลายทอของหัวฉีดฝกบัวกับหัวฉีดทําฝอยน้ํา
ความเร็วต่ําตองสวมไดสนิท
๓.๑.๓ ตรวจกรวยกรองผงภายในหัวฉีดทําฝอยน้ําความเร็วต่ําวา มีหรือไม
๓.๒ ทดลองใชงาน ดวยกําลังดันน้ํา ๑๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว จะเกิดฝอยน้ําดังนี้
๓.๒.๑ ฝอยน้ํารูปกรวยเสนผาศูนยกลาง ๑๒ ฟุต หางจากหัวฉีด ๓ ฟุต สําหรับหัวฉีดฝกบัว ขนาด ๑
๑/๒ นิ้ว × ๔ ฟุต และ ๑ ๑/๒ × ๑๐ ฟุต ปริมาณน้ํา ๕๑ USG. ตอนาที
๓.๒.๒ ฝอยน้ํารูปกรวยเสนผาศูนยกลาง ๑๔ ฟุต หางจากหัวฉีด ๓ ฟุต สําหรับหัวฉีดฝกบัว ขนาด ๒
๑/๒ นิ้ว × ๑๒ ฟุต ปริมาณน้ํา ๙๕ USG. ตอนาที
๔.
วิธีการตรวจสอบ
๔.๑ ตรวจสอบและทดลองตามเทคนิคของ อร.
๔.๒ ในกรณีที่มีการตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร ซึ่งเกินขอบเขตภารกิจของ อร. ให
อร. เปนเจาของเรื่องดําเนินการประสานกับหนวยเกี่ยวของตอไป
๕.
การสุมตัวอยาง เพื่อนําไปตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร ใชเกณฑดังตอไปนี้

๗๗
๕.๑ โดยปกติสุมตัวอยาง ๒ - ๕ % ของจํานวนทั้งหมด
๕.๒ จํานวนต่ําสุดของตัวอยางตองไมต่ํากวา ๒ ตัวอยาง
๕.๓ ในกรณีที่มีสิ่งผิดปกตินาสงสัย ใหอยูในดุลยพินิจของกรรมการตรวจรับพัสดุที่จะ
คัดเลือก และกําหนดจํานวนตัวอยาง
๖.
การติดตอ
๖.๑ การเสนอความตองการตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร เปนหนาที่ของกรรมการ
ตรวจรับพัสดุและจะตองติดตามประสานกับหนวยตรวจสอบโดยใกลชิด
๖.๒ การขนสงตัวอยางเพื่อการตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตรระหวางหนวย จัดหา (
พธ.ทร.) กับหนวยตรวจสอบ ( อร. ) เปนหนาที่ของหนวยจัดหา
๖.๓ การแจงผลการตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตรและการทดลองรวมทั้งผลการ
ตรวจสอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของใหหนวยตรวจสอบรวบรวมผลการตรวจสอบทั้งหมดสงใหกรรมการตรวจรับพัสดุ
๖.๔ ในกรณีที่มีปญ
 หาทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตรและการทดลอง กรรมการตรวจรับพัสดุ
ติดตอสอบถามไดจากหนวยเทคนิคที่เกี่ยวของตามสายพัสดุ เชน อร., พธ.ทร., วศ.ทร. และ คณะกรรมการ
ปคส.ทร.เปนตน
มาตรฐาน หัวฉีดทําฟองกลพรอมทอดูด ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ
ชื่อพัสดุ หัวฉีดทําฟองกลพรอมทอดูด ( MECHANICAL FOAM NOZZLE WITH PICK –
UPTUBE - NPU ) ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ
วัตถุประสงค ใชฉีดฟองกลโดยตอกับสายสูบดับเพลิงขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือและถังน้ํายาฟองกล
พัสดุสายงาน พธ.ทร. หมายเลขประจําพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๑๘๘๑
หมายเลข สป.(กห.)
STOCK NO. (USA.)
๔๒๑๐ - ๐๐ - ๒๒๕ - ๖๒๒๕
คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
หัวฉีดทําฟองกล ( MECHANICAL FOAM NOZZLE )
๑.๑ รูปทรงกระบอกเปนขอออนประกอบโลหะขนาดโตใน ๑๑/๒ นิ้ว ยาวประมาณ ๔๐ นิ้ว
๑ ๑/๒ นิ้ว
๑.๒ หัวตอชนิดเกลียวตัวเมียขนาด ๑๑ ๑/๒ ฟน/นิ้ว ใชตอกับสายสูบดับเพลิงขนาด
แบบเรือ
๑.๓ โคนหัวฉีด มีรูเกลียวสําหรับตอกับทอดูดน้าํ ยาฟองกล ( PICK - UP TUBE )
๑.๔ มีจุกเกลียวสําหรับอุดรูเกลียวเมื่อไมใชทอดูดน้ํายาฟองกลในโอกาสที่ใชกับเครื่องผสมฟองกล
แบบมอเตอรกาํ ลังน้ํา หรือแบบ DUPLEX
๑.๕ โคนหัวฉีด มีชองอากาศเขาผสมกับน้ําและน้ํายาฟองกล
๒.
ทอดูดน้ํายาฟองกล ( PICK - UP TUBE )

๗๘
๒.๑ ลักษณะเปนทอยางประกอบดวยโลหะ โตใน ๕/๘ นิ้ว ยาวประมาณ ๗๐ นิ้ว
๒.๒ โคนทอดูด มีหัวตอเกลียวตัวผูสําหรับตอกับหัวฉีดทําฟองกล
๒.๓ ปลายทอดูด เปนทอโลหะ
๓.
ประสิทธิภาพในการฉีดฟอง
- เมื่อใชการดวยกําลังดันน้ํา ๕.๒๗๒๕ - ๗.๐๓ กก./ตร.ซม.หรือ ๗๕ - ๑๐๐ ปอนด/ ตารางนิ้ว จะ
ดูดน้ํายาฟองกลจากถัง ขนาด ๕ ยู.เอส.แกลลอน หมดถังภายในเวลา ๙๐ วินาที ไดฟองกล ๖๖๐ ยู.เอส.แกลลอน
การตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ ขอ ๑. และขอ ๒. โดยกรรมการตรวจรับพัสดุ
รูปหัวฉีดทําฟองกลพรอมทอดูด ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ

มาตรฐาน หัวฉีดทําฟองกลพรอมทอดูด ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว แบบบก
ชื่อพัสดุ หัวฉีดทําฟองกลพรอมทอดูด ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว แบบบก ( MECHANICAL
FOAM NOZZLE WITH PICK – UP TUBE )
วัตถุประสงค ใชฉีดฟองกลโดยตอกับสายสูบดับเพลิง ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว แบบบก และถังน้ํายา
ฟองกล หรือตอจากระบบฟองกลของรถดับเพลิง
พัสดุสายงาน
พธ.ทร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๒๕๔๓
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) -

๗๙
คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
หัวฉีดทําฟองกล
๑.๑ รูปทรงกระบอก ทําดวยโลหะไรสนิม ขนาดโดยประมาณ โตในเสนผาศูนยกลาง ๒ ๑/๒
นิ้ว ยาว ๔๓ นิ้ว
๑.๒ หัวตอสวมเร็ว แบบบก ( NENORM STANDARD ) ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว
๑.๓ โคนหัวฉีด มีรูเกลียวสําหรับตอกับทอดูดน้าํ ยาฟองกล (PICK – UP TUBE)
๑.๔ มีจุกเกลียวสําหรับปดรูเกลียว เมื่อไมใชทอดูดน้ํายาฟองกลในโอกาสที่ใชตอกับระบบฟองกล
ของรถดับเพลิง ระบบ INLINE EDUCTOR
๑.๕ โคนหัวฉีด มีชองอากาศเขาผสมกับน้ําและน้ํายาฟองกล
๒.
ทอดูดน้ํายาฟองกล (PICK – UP TUBE)
๒.๑ ลักษณะเปนทอยางประกอบดวยโลหะ ยาวทั้งหมดประมาณ ๗๐ นิ้ว
๒.๒ โคนทอดูด มีหัวตอเกลียวตัวผูสําหรับตอกับหัวฉีดทําฟองกล
๒.๓ ปลายทอดูด เปนทอโลหะมีชองใหน้ํายาฟองกลไหลสะดวก
๓. ลักษณะตามรูป
การตรวจสอบ ๑. ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ
รูปหัวฉีดทําฟองกลพรอมทอดูด ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว แบบบก

มาตรฐาน หัวฉีดกรวยชนิดปรับแตงได ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ
ชื่อพัสดุ
หัวฉีดกรวยชนิดปรับแตงได (MULTIPURPOSE NOZZLE) ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ
วัตถุประสงค ใชฉีดน้ําดับเพลิงโดยตอกับสายสูบดับเพลิง ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ

๘๐
พัสดุสายงาน พธ.ทร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๒๕๔๐
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
ทําดวยอลูมิเนียมผสม
๒.
ขนาดโดยประมาณ ยาว ๔๖๐ มม. หนัก ๒ กก.
๓.
หัวตอขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว เกลียวตัวเมีย ๑๑ ๑/๒ ฟน/นิ้ว
๔.
ลิ้นเปด – ปด แบบทรงกลม ( BALL VALVE ) มีคันโยก ๓ ตําแหนง คือ ฉีดน้ําเปนลํา ฉีดน้ํา
เปนฝอย และปด
๕.
ตอนปลายหัวฉีดมีที่ปรับแตงฉีดน้ําเปนฉากกันความรอนรูปกรวย มุม ๐ - ๑๖๐ องศา
๖.
รูฉีดน้ําเปนลําขนาดเสนผาศูนยกลาง ๙ มม.
๗.
ลักษณะทั่วไปตามรูป
การตรวจสอบ ตรวจสอบทางเทคนิค ดังนี้
๑.
ตรวจสอบ ลักษณะ ขนาด ตามคุณลักษณะเฉพาะ
๒.
ทดลองฉีดน้ําดวยกําลังดัน ๑๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว
รูปหัวฉีดกรวยชนิดปรับแตงได ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ

มาตรฐาน หัวฉีดกรวยชนิดปรับแตงได ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว แบบบก
ชื่อพัสดุ หัวฉีดกรวยชนิดปรับแตงได (MULTIPURPOSE NOZZLE) ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว แบบบก
วัตถุประสงค ใชฉีดน้ําดับเพลิง โดยตอกับสายสูบดับเพลิง ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว แบบบก
พัสดุสายงาน พธ.ทร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๒๕๔๑
หมายเลข สป. ( กห. ) -

๘๑
STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
ทําดวยอลูมิเนียมผสม
๒.
ขนาดโดยประมาณ ยาว ๕๐๐ มม. หนัก ๒.๘ กก.
๓.
หัวตอสวมเร็ว แบบบก ( NENORM STANDARD ) ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว
๔.
ลิ้นเปด – ปด แบบทรงกลม ( BALL VALVE ) มีคันโยก ๓ ตําแหนง คือ ฉีดน้ําเปนลํา ฉีดน้ํา
เปนฝอย และปด
๕.
ตอนปลายหัวฉีดมีที่ปรับแตงฉีดน้ําเปนฉากกันความรอนรูปปกรวย มุม ๐ - ๑๖๐ องศา
๖.
รูฉีดน้ําแปนลําขนาด เสนผาศูนยกลาง ๑๖ มม.
๗.
ลักษณะทั่วไปตามรูป
การตรวจสอบ ตรวจสอบทางเทคนิค ดังนี้
๑.
ตรวจสอบ ลักษณะ ขนาด ตามคุณลักษณะเฉพาะ
๒.
ทดลองฉีดน้ําดวยกําลังดัน ๑๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว
รูปหัวฉีดกรวยชนิดปรับแตงได ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว แบบบก

มาตรฐาน หัวฉีดดับเพลิงแบบ ปรับ – แตงได ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว
ชื่อพัสดุ หัวฉีดดับเพลิงแบบ ปรับ – แตงได ( Vary Nozzle ) ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว
วัตถุประสงค ใชฉีดโดยตอกับสายสูบดับเพลิงในการดับเพลิง ฮ.

๘๒
พัสดุสายงาน
พธ.ทร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๑๐ – ๓๕ – ๓๖๒ - ๒๕๓๙
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
หัวฉีดดับเพลิงทําดวยทองเหลืองหรือโลหะไรสนิมทางดานตอกับสายสูบดับเพลิงเปนเกลียวตัว
เมีย ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว ทางน้ําออกหมุนปรับแตงเปนลําเปนฝอยน้ําและปดน้ําได ที่ตัวหัวฉีดมีดามถือแบบปน
๒.
ขนาดฟนเกลียว ๑๑ ๑/๒ ฟน/นิ้ว มีแหวนยางกันรัว่ ดานเกลียวตัวเมีย
๓.
อัตราการไหลของน้ําผานหัวฉีด ๙๕,๑๒๕ ยู.เอส.แกลลอน ที่กําลังดัน ๑๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว
๔.
ความยาวของหัวฉีดไมเกิน ๑๑ นิ้ว หนักไมเกิน ๙ ปอนด
๕.
มีหนังสือรับรองจากบริษัทผูผ ลิต และมีตัวแทนบริษัทผูผลิตในประเทศไทย
๖.
ลักษณะตามรูป
การตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ
รูปหัวฉีดดับเพลิงแบบ ปรับ – แตงได ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว

มาตรฐาน ปนฉีดน้ําดับเพลิงเคลื่อนที่ ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว
ชื่อพัสดุ ปนฉีดน้ําดับเพลิงเคลื่อนที่ ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว ( PORTABLE MONITOR )
วัตถุประสงค ใชฉีดน้ําดับเพลิงน้ํามันหรือเพลิงไหมขนาดใหญ
พัสดุสายงาน
พธ.ทร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๒๕๔๒

๘๓
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
ลักษณะโดยทัว่ ไป เปนปนฉีดน้ําขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว ทําดวยเหล็กไรสนิม สามารถยกเคลื่อนที่
ไดคนเดียวสะดวก
๒.
เหมาะสําหรับใชดับเพลิงน้ํามัน หรือเพลิงไหมขนาดใหญ โดยมีหวั ฉีด ๓ ชนิด เลือกใชได
ดังนี้ หัวฉีดน้าํ เปนลํา หัวฉีดน้ําเปนฝอย หัวฉีดฟอง
๓.
ฐานปนฉีดน้ําทําดวยทอเหล็ก รูป ๓ เหลี่ยม มีปุมยึดพื้นดิน ๓ ปุม ทรงตัวไดดีทกุ มุมฉีด และ
กําลังดันน้ํา
๔.
ตัวปนฉีดน้ํา ขนาดโตในโดยประมาณ ๖๕ มม. ( ๒ ๑/๒ นิ้ว )
๔.๑ ทําดวยเหล็กไรสนิม น้ําหนักไมเกิน ๑๓ ๑/๒ กก.
๔.๒ มุมหันไมนอยกวา ๑๒๐ องศา มุมกระดก ๓๐ องศา ถึง ๙๐ องศา มีปุมล็อกทุก ๑๐ องศา
๔.๓ หัวตอทางน้ําเขาขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว แบบบก ( NENORM STANDARD )
๔.๔ หัวตอทางน้ําออกเปนเกลียวตัวผู สําหรับตอกับหัวฉีดชนิดตาง ๆ
๕.
หัวฉีดน้ําเปนลํา ขนาดโตในโดยประมาณ ๖๕ มม. ( ๒ ๑/๒ นิ้ว )
๕.๑ ทําดวยเหล็กไรสนิม น้ําหนักไมเกิน ๒.๘ กก.
๕.๒ โคนหัวฉีดเปนหัวตอ ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว เกลียวตัวเมีย
๕.๓ ปลายหัวฉีดเรียวและเปนเกลียวตัวผูสําหรับตอกับสวนปลายหัวฉีด (NOZZLE TIP) ขนาด
โดยประมาณ ๒๔ มม. ( ๑ นิ้ว )
๕.๔ ประสิทธิภาพในการฉีดน้ําที่ ๘ bar ปริมาณน้ําไมนอยกวา ๖๐ ลบ.ม. ฉีดน้ําไกลไมนอยกวา
๔๕ ม. ที่มุม ๓๐ องศา
๖.
หัวฉีดน้ําเปนฝอย ขนาดโตในโดยประมาณ ๖๕ มม. ( ๒ ๑/๒ นิ้ว )
๖.๑ น้ําหนักไมเกิน ๓.๓ กก.
๖.๒ โคนหัวฉีดเปนหัวตอ ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว เกลียวตัวเมีย
๖.๓ ปรับแตงฝอยน้ํารูปกรวยไดเปนมุม ๐ - ๑๑๐ องศา
๖.๔ ปรับแตงจํานวนน้ําได ๐ - ๒,๗๐๐ ลิตร/นาที
๗.
หัวฉีดฟอง
๗.๑ ทําดวยอลูมิเนียมผสม น้ําหนักไมเกินน ๒.๑ กก. ยาวประมาณ ๘๕๐ มม.
๗.๒ โคนหัวฉีดเปนหัวตอขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว เกลียวตัวเมีย
๗.๓ ประสิทธิภาพในการฉีดฟอง (น้ํายาฟองกลชนิดขยายตัว ๖ - ๑๐ เทา) ที่กําลังดันน้ํา ๕ bar
ฉีดน้ําไดประมาณ ๘๐๐ ลิตร/นาที

๘๔
๘. ลักษณะตามรูปที่ ๑ - ๔
การตรวจสอบ ๑.
ตรวจสอบลักษณะ ขนาด ตามคุณลักษณะเฉพาะ
๒.
ตรวจการทํางานและประสิทธิภาพของหัวฉีดทั้ง ๓ ชนิด
๓.
ขอความรวมมือชวยตรวจสอบไดจากหนวยที่มีรถดับเพลิงหรือเครื่องสูบน้ําดับเพลิง
รูปปนฉีดน้ําดับเพลิงเคลื่อนที่ ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว

๘๕

มาตรฐาน รถดับเพลิงอาคาร ขนาดเล็ก
ชื่อพัสดุ
รถดับเพลิงอาคาร (FIRE TRUCK) ขนาดเล็ก
วัตถุประสงค ใชในภารกิจตามลําดับความสําคัญตอไปนี้
๑.
ใชดับเพลิงอาคารสถานที่ทั่วไป เปนภารกิจหลัก
๒.
ใชดับเพลิงน้ํามัน เปนภารกิจรอง
พัสดุสายงาน ขส.ทร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๔๒๔ - ๐๐๒๑
หมายเลข สป. (กห.) STOCK NO. (USA.) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
ลักษณะทั่วไป เปนรถดับเพลิงที่ออกแบบสําหรับใชในการดับเพลิงอาคาร และใชดับเพลิง
น้ํามันไดดวย มีสวนประกอบเครื่องมือและอุปกรณที่สําคัญดังนี้.๑.๑ รถ ๖ ลอ เพลาขับ ๑ เพลา
๑.๒ เครื่องยนตดีเซล กําลังไมนอยกวา ๑๕๐ แรงมา
๑.๓ ถังน้ําขนาดไมนอยกวา ๔,๐๐๐ ลิตร ถังน้ํายาฟองดับเพลิงขนาดไมนอยกวา ๔๐๐ ลิตร
๑.๔ เครื่องสูบน้ําดับเพลิงประจํารถขับจากเครื่องยนตของรถ สูบน้ําไดไมนอ ยกวา ๓,๐๐๐ ลิตร/นาที
๑.๕ เครื่องผสมฟองดับเพลิง อัตราสวนผสม ๐ - ๖ % สงฟองออกไดทุกหัวจาย
๑.๖ ปนฉีดน้ํา/ฟอง ฉีดน้ําหรือฉีดฟองไดตามตองการ ฉีดน้ําไดไกลไมนอ ยกวา ๕๐ เมตร
๑.๗ หัวจายน้ํา/ฟอง ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว ๔ หัว สําหรับตอกับสายสูบดับเพลิง

๘๖
๑.๘

ชุดสายยางดับเพลิง ( HAND LINE ) ขนาด ๑ นิ้ว × ๑๐๐ ฟุต ฉีดน้ําหรือ ฉีดฟองไดตาม

๑.๙
๑.๑๐
๑.๑๑
๒.
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔

เครื่องสูบน้ําดับเพลิงเคลื่อนที่ สําหรับสนับสนุนการสงน้ําและใชดับเพลิง
เครื่องดับเพลิงผงเคมีแบบเคลื่อนที่ ขนาด ๑๐๐ - ๑๑๐ ปอนด มีลอเข็น
เครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ พรอม
ตัวรถ
ใชโครงสรางของรถยนตบรรทุกขนาดใหญ ตอเปนรถดับเพลิง
พวงมาลัยขวา
เกงตอนหนา มีที่นั่งไดไมนอ ยกวา ๓ คน รวมทั้งคนขับ มีประตูขางละ ๑ บาน
เกงตอนหลังมีที่นั่งเจาหนาทีด่ ับเพลิงเปนเกาอี้ยาวตลอด หันหนาไปตามรถ มีประตู ขางละ ๑

ตองการ

บาน
๒.๕ ถังน้ําและถังน้าํ ยาฟองดับเพลิงติดตั้งตอจากที่นั่งเจาหนาที่ดับเพลิงไปทางทายรถ
๒.๖ ปนฉีดน้ํา/ฟอง ติดตั้งในตําแหนงที่เหมาะสม
๒.๗ สวนทายรถทําเปนตู (COMPARTMENT) มีประตูบานเลือ่ นขึ้นลงพรอมดวยกุญแจภายในตูเ ปน
ที่ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณดับเพลิง
๒.๘ ตูเก็บเครื่องมือและอุปกรณที่ขางตัวรถทําดวยโลหะมีฝาเปดปดชนิดบานเลื่อนขึ้นลง พรอม
กุญแจกันน้ําไดติดตั้งเขาไปในตัวรถจํานวนไมนอยกวา ๒ ตู มีปริมาตรรวมกัน ไมนอ ยกวา ๒ ลบ.เมตร
เพียงพอแกการเก็บเครื่องมือและอุปกรณ รวมทั้งเปนที่เก็บสายสูบดับเพลิง ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว × ๗๕ ฟุต
จํานวน ๑๖ เสนดวย
๒.๙ มีขอพวงที่สวนหนาและสวนทายรถ
๒.๑๐ โคมไฟแสงสวางและไฟสัญญาณครบถวนตาม พรบ.การจราจรทางบก
๒.๑๑ ตัวรถพนสีแดง
๓.
เครื่องยนต
๓.๑ เครื่องยนตดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความรอนดวยน้าํ
๓.๒ กําลังสูงสุดของเครื่องยนตไมนอยกวา ๑๕๐ แรงมา เพลาสุทธิที่รอบไมเกิน ๓,๒๐๐ รอบ/นาที
๓.๓ อัตราสวนกําลังอัดไมนอยกวา ๑๖: ๑
๓.๔ เครื่องยนตและเครื่องสูบน้ําดับเพลิงประจํารถ สามารถทํางานรวมกันอยางตอเนื่องไดนานไม
นอยกวา ๒ ชม.
๔.
ระบบไฟฟา ๒๔ V. รถที่ประกอบในประเทศใหใชแบตเตอรี่ขององคการแบตเตอรี่
๕.
ระบบสงกําลัง เกียรเดินหนาแบบ SYNCHROMESH ไมนอยกวา ๔ เกียร และ ถอยหลัง ๑ เกียร
๖.
ระบบหามลอ เปนแบบระบบลม หรือระบบไฮดรอลิค หรือระบบไฮดรอลิค รวมกับลม หรือ
ระบบไฮดรอลิกรวมกับสูญญากาศ และมีหามลอระบบกลไกสําหรับเวลาจอดรถดวย

๘๗
๗.
ระบบกันสะเทือน พิจารณารายละเอียดตามาตรฐานของผูผลิต
๘.
การรับน้ําหนัก รถสามารถรับน้ําหนักตัวรถ สวนประกอบ เครื่องมือเครื่องใชขณะบรรทุกเต็มที่
รวมทั้งสิ้น (GROSS VEHICLE WEIGHT) ไดไมนอยกวา ๑๒,๐๐๐ กก.
๙.
ลอรถ
๙.๑ ๖ ลอ เพลาขับ ๑ เพลา (แบบ ๔ x ๒)
ไมนอยกวา ๑,๖๐๐ มม.
๙.๒ กวางชวงลอหนา ระหวางกึ่งกลางยางหนา
๙.๓ กวางชวงลอหลัง ระหวางขอบยางดานนอกของคูใน
ไมนอยกวา ๑,๗๐๐ มม.
๙.๔ ระยะฐานลอ ระหวางศูนยกลางลอหนากับลอหลัง
ไมนอยกวา ๔,๒๐๐ มม.
๙.๕ ยางขนาดใหญที่สุด จํานวนผาใบมากชั้นทีส่ ุด ตามที่กําหนดไวในสมุดคูมอื ประจํารถ
๑๐. ถังน้ํา จํานวน ๑ ถัง
๑๐.๑ ขนาดความจุไมนอยกวา ๔,๐๐๐ ลิตร ทําดวยเหล็กไรสนิม (STAINLESS STEEL)
๑๐.๒ ภายในถังมีแผนกันกระแทก ( BAFFLE PLATE )
๑๐.๓ ตอนบนของถังมีฝาเปดปด (MAN HOLE) ตอนลางมีทอระบายทิ้งพรอมลิ้นเปดปด
๑๐.๔ มีทอระบายอากาศ ทอน้ําลน และมาตรวัดระดับน้ํา
๑๑. ถังน้ํายาฟองดับเพลิง สรางติดตอกับถังน้าํ จํานวน ๑ ถัง
๑๑.๑ ขนาดความจุไมนอยกวา ๔๐๐ ลิตร ทําดวยเหล็กไรสนิม ( STAINLESS STEEL)
๑๑.๒ ภายในถังมีแผนกันกระแทก (BAFFLE PLATE)
๑๑.๓ ตอนบนของถังมีฝาเปดปด (MAN HOLE) ตอนลางมีทอระบายทิ้งพรอมลิ้นเปดปด
๑๑.๔ มีทอระบายอากาศ ทอน้ํายาฟองลน และมาตรวัดระดับน้ํายาฟอง
๑๒. เครื่องสูบน้ําดับเพลิงประจํารถ จํานวน ๑ ชุดเครื่อง
๑๒.๑ สูบน้ําทํางานโดยรับกําลังจากเครื่องยนตของรถ ผานระบบถายทอดกําลัง (FULL POWER
TAKE OFF)
๑๒.๒ สูบน้ําแบบหอยโขง (CENTRIFUGAL PUMP) ระหัดไมนอยกวา ๒ ชั้น (TWO STAGE)
๑๒.๓ สมรรถนะ สูบน้ําไดไมนอยกวา ๓,๐๐๐ ลิตร/นาที ที่กําลังดัน ๑๐ bar (๑๔๕ ปอนด/ตร.
นิ้ว) ระยะดูดน้ํา (SUCTION LIFT) ๑.๕ เมตร สามารถทํากําลังดันสูงสุดไดไมนอยกวา ๑๕ bar (๒๑๗ ปอนด/
ตร.นิ้ว)
๑๒.๔ การสูบฉีดน้ําดับเพลิง สามารถสูบน้ําจากบอหรือทอน้ําดับเพลิง (HYDRANT) เขาถังหรือฉีด
สงออกไปทุกทางจายไดทันที
๑๒.๕ การสูบฉีดฟองดับเพลิง สามารถสูบน้ํายาฟองดับเพลิงตามอัตราสวนผสมที่ตองการรวมกับน้ํา
แลวฉีดสงออกไปทุกหัวจายไดทันที
๑๒.๖ เรือนสูบ ฝาสูบ พัดน้ํา ทําดวยโลหะไรสนิม ทนตอการกัดกรอนของน้ําทะเล (SEA WATER
RESISTANT LIGHT METAL ALLOY) เพลาทําดวยเหล็กไรสนิม (STAINLESS STEEL) และทนแรงบิดสูง

๘๘
๑๒.๗ เครื่องทําสูญญากาศแบบลูกสูบ ทํางานและหยุดโดยอัตโนมัติ ชวยในการสูบน้ําที่ระยะลึกไม
นอยกวา ๑๐ เมตร ขึ้นในเวลา ๑ นาที
๑๒.๘ ทางดูดน้ํา ๑ ทาง ประกอบดวยหัวตอขนาด ๔ นิ้ว ชนิดสวมเร็ว แบบ
DIN STANDARD
ทําดวยโลหะไรสนิม สําหรับตอกับสายทางดูดน้ํา
๑๒.๙ ทางสงน้ํา ๔ ทาง มีลิ้นเปดปดแบบ GLOBE VALVE ประกอบดวยหัวตอขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว
ชนิดสวมเร็วแบบ NENORM STANDARD ทําดวยโลหะไรสนิมสําหรับตอกับสายสูบดับเพลิง
๑๓. เครื่องสูบน้ําดับเพลิงเคลื่อนที่
จํานวน ๑ ชุดเครื่อง
๑๓.๑ เครื่องสูบน้ําดับเพลิงเคลื่อนที่ แบบบก ขนาดกลาง มาตรฐาน ทร.
๑๓.๒ ยกเวนสายสูบดับเพลิงขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว ×๗๕ ฟุต จํานวน ๔ เสน (แยกการจัดหา)
๑๓.๓ ที่เก็บอยูในตูเหมาะสมและสะดวกในการนําเขาออก
๑๔ เครื่องผสมฟองดับเพลิง (FOAM PROPORTIONER) จํานวน ๑ เครื่อง
๑๔.๑ แบบ AROUND - THE - PUMP PROPORTIONER
๑๔.๒ อัตราสวนผสม ๐ - ๖ %
๑๔.๓ สามารถสงน้ํายาฟองผสมกับน้ําแลวฉีดออกไดทุกทางจาย
๑๔.๔ ติดตั้งอยางเหมาะสมและควบคุมการใชงานไดสะดวก
๑๕. ชุดสายยางดับเพลิง
(HAND LINE) จํานวน ๑ ชุด
๑๕.๑ สายยางขนาด
๑ นิ้ว × ๑๐๐ ฟุต ทนกําลังดันน้ําไดไมนอยกวา ๕๐ bar (๗๒๕ ปอนด/ตร.นิ้ว) มวนเก็บอยูในรน (HOSE
REEL) จํานวน ๑ ชุด
๑๕.๒ หัวฉีดน้ําดับเพลิงชนิดมีลิ้นเปดปดและปรับแตงการฉีดน้ําใหเปนลําและเปนฝอยไดตามตองการ
จํานวน ๑ หัว
๑๕.๓ หัวฉีดฟองดับเพลิง
จํานวน ๑ หัว
๑๕.๔ ติดตั้งในตําแหนงที่เหมาะสม
๑๖. เครื่องดับเพลิงผงเคมีแบบเคลื่อนที่
จํานวน ๑ เครื่อง
๑๖.๑ ขนาด ๑๐๐ - ๑๑๐ ปอนด ชนิด BC มีลอเข็น ขับดันผงเคมีกาซไนโตรเจน
๑๖.๒ ที่เก็บ เก็บในตูขางรถ สะดวกในการนําเขาออก
๑๗ เครื่องมือและอุปกรณดับเพลิง
๑๗.๑ ปนฉีดน้ํา/ฟอง จํานวน ๑ กระบอก
๑๗.๑.๑
ฉีดน้ําหรือฟองไดตามตองการ
๑๗.๑.๒
ฉีดน้ําเปนลําไดไกลไมนอยกวา ๕๐ เมตร

๘๙
๑๗.๑.๓ ฉีดน้ําไดจํานวนไมนอยกวา ๒,๐๐๐ ลิตร/นาที ที่กําลังดัน ๑๐ bar

(๑๔๕ ปอนด/

ตร.นิ้ว)
๑๗.๑.๔ ฉีดฟองเปนลําไดไกลไมนอยกวา ๔๕ เมตร
๑๗.๑.๕ฉีดฟองเปนรูปพัดไดไกลไมนอยกวา ๑๘ เมตร กวางไมนอยกวา ๑๐ เมตร
มุมหัน ๓๖๐ องศา
๑๗.๑.๖
๑๗.๑.๗
มุมกระดก – ๒๐ องศา ถึง ๘๐ องศา
๑๗.๒ หัวฉีดกรวย จํานวน ๒ หัว
๑๗.๒.๑
ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว ชนิดมีลิ้นเปดปด
๑๗.๒.๒
ฉีดน้ําได ๓ ลักษณะ โดยฉีดน้ําเปนลํา ฉีดน้ําเปนฝอย และฉีดน้ําเปนฉากกันความ
รอน
๑๗.๒.๓
หัวตอสวมเร็วแบบ NENORM STANDARD ทําดวยโลหะไรสนิม สําหรับใชกับสาย
สูบดับเพลิง
๑๗.๓ สายยางทางดูดน้ําของเครื่องสูบน้ําดับเพลิงประจํารถ จํานวน ๓ เสน
๑๗.๓.๑
ขนาดโต ๔ นิ้ว ยาวเสนละ ๒.๕ เมตร
๑๗.๓.๒
หัวตอสวมเร็วแบบ DIN STANDARD ทําดวยโลหะไรสนิม
๑๗.๔ หมอกรองผงปลายสายทางดูดน้ําชนิดมีลิ้นกันกลับ ทําดวยโลหะไรสนิม พรอมทั้งเชือกผูกยึด
ยาว ๑๒ เมตร จํานวน ๑ ชุด
๑๗.๕ ตะกรากรองผงชนิดพับได ทําดวยโลหะไรสนิม
จํานวน ๑ ใบ
๑๗.๖ ขวานดับเพลิง ขนาด ๖ - ๗ ปอนด ชนิดหัวมีหงอน จํานวน ๑ เลม
๑๗.๗ ชะแลงดับเพลิง ขนาด ๑ นิ้ว ยาว ๓๖ นิ้ว ทําดวยเหล็ก ๘ เหลี่ยม
จํานวน ๒ อัน
๑๗.๘ ประแจคลายหัวตอสายทางดูดน้ํา (SUCTION SPANNER) จํานวน ๒ อัน
๑๗.๙ เหล็กเปดปดลิ้นทอน้ําดับเพลิง (HYDRANT BAR) จํานวน ๑ อัน
๑๗.๑๐ ประแจเปดปดลิ้นหัวจายน้ําดับเพลิง (HYDRANT KEY) จํานวน ๑ อัน
๑๗.๑๑ ขอเกี่ยวดามไม (PIKE POLE) ขนาดยาว ๑๐ ฟุต จํานวน ๑ อัน
๑๗.๑๒ บันไดยืด (EXTENSION LADDER) ชนิด ๒ ทอน ยืดแลวยาวไมนอยกวา ๒๒ ฟุต ทําดวย
อลูมินั่มผสม จํานวน ๑ อัน
๑๗.๑๓ บันไดพาดหลังคา (ROOF LADDER) ปลายมีขอเกี่ยว ยาวไมนอยกวา ๑๔ ฟุต ทําดวยอลูมินั่ม
ผสม จํานวน ๑ อัน
๑๘. เครื่องชวยการหายใจแบบอากาศอัดสําหรับใชดับเพลิง ( SELF CONTAIN BREATHING
APPRATUS อักษรยอ SCBA) จํานวน ๒ เครื่อง

๙๐
เครื่องชวยการหายใจแบบอากาศอัด สําหรับใชดับเพลิง ๑ เครื่อง มีลักษณะและ

สวนประกอบ

ดังนี้
๑๘.๑ ลักษณะทั่วไป
๑๘.๑.๑ เครื่องชวยการหายใจแบบอากาศอัด ชนิดสะพายหลัง
๑๘.๑.๒
สะดวกในการใชและซอมบํารุง
๑๘.๑.๓
ปลอดภัยตอการหายใจและการใชงาน
๑๘.๒ สวนประกอบ
๑๘.๒.๑ทอบรรจุอากาศ (CYLINDER) ชนิดทอเดีย่ วทําดวยอลูมินั่ม ทนกําลังดันน้ํา
(HYDROSTATIC TEST) ไดไมต่ํากวา ๕/๓ เทา ของกําลังดันใชการสูงสุดตามที่บริษัทผูผลิตกําหนด จํานวน ๑
ทอ
๑๘.๒.๒
สวนประกอบของทอบรรจุอากาศมีลิ้นเปดปด แผนรองหลังและสายรัดตัว
จํานวน ๑ ชุด
๑๘.๒.๓
ปริมาตรอากาศใชงานไมนอยกวา ๔๒ ลบ.ฟุต จํานวน ๑ ชุด
๑๘.๒.๔
สายยางสงอากาศครบวงจร จํานวน ๑ ชุด
๑๘.๒.๕
ลิ้นบังคับอากาศ (REGULATOR) จํานวน ๑ อัน
๑๘.๒.๖
มีมาตรวัดกําลังดัน จํานวน ๑ อัน
๑๘.๒.๗
อากาศสํารองไมนอยกวา ๑๐% และมีสัญญาณเตือน
๑๘.๒.๘
หนากาก ชนิดชองกระจกกวาง
๑๘.๒.๙น้ําหนักทั้งชุดเมื่อบรรจุอากาศเต็มที่ไมเกิน ๓๕ ปอนด (ไมรวมหีบบรรจุ)
๑๘.๒.๑๐
มีหีบหรือกระเปาบรรจุเรียบรอย
๑๘.๒.๑๑
มีเอกสารคําแนะนําการใชและบํารุงรักษาภาษาอังกฤษ เครื่อง
ละ ๑ ชุด พรอมทั้ง คําแปลเปนภาษาไทย
การตรวจสอบ ตรวจสอบทางเทคนิคตามคําแนะนําการตรวจสอบเครื่องชวย การหายใจแบบอากาศอัด
สําหรับใชดับเพลิง
๑๙. หีบปฐมพยาบาล (FIST AID KIT) จํานวน ๑
หีบ
หีบปฐมพยาบาล ๑ หีบ ประกอบดวย
๑๙.๑ ผาพันแผลขนาดกวาง ๑ นิ้ว
จํานวน ๖
มวน
๑๙.๒ ผาพันแผลขนาดกวาง ๒ นิ้ว
จํานวน ๖
มวน
๑๙.๓ ผาพันแผลขนาดกวาง ๓ นิ้ว
จํานวน ๖
มวน
๑๙.๔ ผายางติดแผลขนาดกวาง ๑ นิ้ว จํานวน ๓
มวน
๑๙.๕ ผาปดแผลขนาด ๒ × ๒ นิ้ว
จํานวน ๑๒ ชิ้น
๑๙.๖ ผาปดแผลขนาด ๓ × ๓ นิ้ว
จํานวน ๑๒ ชิ้น

๙๑
๑๙.๗ ผาแถบยาปดแผลสําเร็จรูป ( BANDAGE ) จํานวน
๑
กลอง
๑๙.๘ ผาปดตา ( EYE DRESSING PADS )
จํานวน
๔
ชิ้น
๑๙.๙ ผาปดจมูก
จํานวน
๒
ผืน
๑๙.๑๐ ผาสามเหลี่ยม สําหรับคลองแขนกับคอ จํานวน ๓
ผืน
๑๙.๑๑ สําลี จํานวน ๑
หอ
กลอง
๑๙.๑๒ สําลีพันปลายไม จํานวน ๑
๑๙.๑๓ ยาแกปวด
จํานวน ๑๐๐ เม็ด
๑๙.๑๔ ยาแกเมารถ – เรือ
จํานวน ๒๐ เม็ด
๑๙.๑๕ โซเดียมคลอไรด ชนิดเม็ด
จํานวน ๕๐ เม็ด
๑๙.๑๖ ยาฆาเชื้อ เมอรไทโอเรต จํานวน ๑
ขวด
๑๙.๑๗ ยาใสแผลไฟลวกจํานวน ๑
หลอด
๑๙.๑๘ แอมโมเนีย
จํานวน ๑
ขวด
๑๙.๑๙ แอลกอฮอล ๗๐%
จํานวน ๑
ขวด
๑๙.๒๐ ไฮโดรเจนเปอรออกไซด จํานวน ๑
ขวด
๑๙.๒๑ ทิงเจอรไอโอดิน จํานวน ๑
ขวด
๑๙.๒๒ กรรไกรตัดผาพันแผล จํานวน ๑
เลม
๑๙.๒๓ ปากคีบ จํานวน ๑
อัน
๑๙.๒๔ หีบไม มีเครื่องหมายกาชาด หูหวิ้ กุญแจ สําหรับบรรจุอุปกรณปฐมพยาบาล ๒๓ รายการพรอม
ทั้งบัญชีรายการ และมีปายชือ่ บอกชนิด ขนาด จํานวน ที่ภาชนะบรรจุดวยจํานวน ๑ หีบ
หมายเหตุ ใหหนวยที่ไดรับรถดับเพลิงอาคารขนาดเล็ก เบิกอุปกรณปฐมพยาบาลเพิม่ เติม จากกรมแพทย ทร.
หรือโรงพยาบาล ทร. ที่อยูใกลเคียงไดดังนี้
ผาแตงแผลปฐมพยาบาลสนาม (FIRST FIELD BANDAGE)
ขนาดเล็ก จํานวน ๓ อัน
๑.
๒.
ผาแตงแผลปฐมพยาบาลสนาม (FIRST FIELD BANDAGE) ขนาดกลาง
จํานวน ๓ อัน
๓.
ผาแตงแผลปฐมพยาบาลสนาม (FIRST FIELD BANDAGE) ขนาดใหญ
จํานวน ๑ อัน
๒๐. สิ่งอํานวยความสะดวกและปลอดภัยประจํารถ
๒๐.๑ เครื่องสัญญาณไซเรนอิเล็กทรอนิกสพรอมเครื่องขยายเสียง ขนาดไมนอยกวา ๑๐๐ W.
จํานวน ๑ ชุด
๒๐.๒ โคมไฟสัญญาณสีแดง ชนิดหมุนรอบตัว ๒ ลําแสง ติดตั้งบนหลังคาเกงหนา จํานวน ๒ ดวง
๒๐.๓ โคมไฟสองสวางหนารถ ( HALOGEN LAMP ) ขนาด ๑๐๐ W. ชนิดปรับสองได จํานวน ๑
ดวง
๒๐.๔ โคมไฟสองสวางทายรถ ( HALOGEN LAMP ) ขนาด ๕๐ W. ชนิดปรับสองได จํานวน ๑
ดวง

๙๒
๒๐.๕ แผนปายคําแนะนําการใชการบํารุงรักษารถและอุปกรณดับเพลิงใหผูขายดําเนินการดังนี้
๒๐.๕.๑
ทําปายภาษาไทยติดตั้งไวในที่เหมาะสม
๒๐.๕.๒
ที่ใดมีปายภาษาตางประเทศ ใหทําปายภาษาไทยกํากับไว
๒๐.๕.๓
ทําปายภาษาไทยบอกกําลังดันลมลอ ติดตั้งในที่เหมาะสมทุกลอ
๒๐.๖ ทําที่สําหรับติดตั้งเครื่องดับเพลิงคารบอนไดออกไซด ( CO2 ) ขนาด ๑๕ ปอนด
มาตรฐาน ทร.ในที่เหมาะสม จํานวน ๑ ที่
๒๐.๗ ทําที่สําหรับติดตั้งเครื่องดับเพลิงผงเคมี ขนาด ๑๐ ปอนด มาตรฐาน ทร. ในที่
เหมาะสม
จํานวน ๑ ที่
๒๑. เครื่องมือและอุปกรณประจํารถ
๒๑.๑ เครื่องมือซอมบํารุงเครื่องยนตและเครื่องสูบน้ําดับเพลิงประจํารถ จํานวน ๑ ชุด
๒๑.๑.๑ บรรจุในกลองโลหะ
๒๑.๑.๒ ในการเสนอราคา ใหระบุรายการเครื่องมือตามมาตรฐานของบริษัทผูผลิตใหชัดเจน
๒๑.๒ ยางอะไหลพรอมกงลอ
จํานวน ๑ ชุด
๒๑.๓ เครื่องมือและอุปกรณในการถอดลอ
จํานวน ๑ ชุด
๒๑.๔ แมแรงไฮดรอลิคขนาดไมนอ ยกวา ๑๐ ตัน
จํานวน ๑ ชุด
๒๒. เอกสารประจํารถ มีเอกสารตอ ๑ คัน ดังนี้
๒๒.๑ หนังสือคูมือการใชงาน (OPERATING MANUAL)
จํานวน ๔ เลม
๒๒.๒ หนังสือคูมือการซอมและบํารุงรักษารถและเครื่องมือดับเพลิง (MAINTENANCE
INSTRUCTION MANUAL)
จํานวน ๔ เลม
๒๒.๓ หนังสือรายการชิ้นสวนตัวรถ (BODY PARTS CATALOG) จํานวน ๒ เลม
๒๒.๔ หนังสือรายการชิ้นสวนเครื่องยนต (ENGINE PARTS CATALOG) จํานวน ๒ เลม
๒๒.๕ จัดทําหนังสือตามขอ ๒๑.๑ และ ๒๑.๒ เปนภาษาไทย จํานวน อยางละ ๔ เลม
การตรวจสอบ
๑.
ในการตรวจรับพัสดุ ใหผูขายจัดหาพัสดุและอุปกรณ สําหรับใชในการตรวจสอบและนํากลับ
เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ โดยไมคิดคาใชจาย ดังนี้
๑.๑ สายสูบดับเพลิง ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว
จํานวน ๔ เสน
๑.๒ น้ํายาฟองดับเพลิง ชนิดฟลูออโรโปรตีน ๓ % จํานวนเพียงพอแกการตรวจสอบระบบการสูบ
ฉีดฟองดับเพลิง
๒.
ถามีปญหาในการตรวจสอบ กรรมการตรวจรับพัสดุสามารถติดตอสอบถามขอความรวมมือชวย
ตรวจสอบไดจากหนายตาง ๆ เชน อร., วศ.ทร.แผนกดับเพลิง กขส.ฐท.กท. และคณะกรรมการ ปคส.ทร.เปนตน
หมายเหตุ พัสดุที่แยกการจัดหา

๙๓
เพื่อการประหยัดและความสะดวกในการบริหารพัสดุใหหนวยที่ไดรับรถดับเพลิงอาคาร ขนาดเล็ก
เบิกพัสดุ ปคส.ทร. สําหรับใชประจํารถตอ ๑ คัน จาก พธ.ทร. ดังนี้
๑.
สายสูบดับเพลิง ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว x ๗๕ ฟุต แบบบก จํานวน ๑๖ เสน
๒.
น้ํายาฟองดับเพลิงชนิดฟลูออโรโปรตีน ๓ % บรรจุถัง ขนาด ๕ ยู.เอส.แกลลอน
(ถัง
เปลาสงคืน พธ.ทร.) จํานวน ๒๑ ถัง
๓.
เครื่องดับเพลิงคารบอนไดออกไซด (CO 2 ) ขนาด ๑๕ ปอนด ชนิดทอเหล็ก จํานวน ๑ เครื่อง
๔.
เครื่องดับเพลิงผงเคมี ขนาด ๑๐ ปอนด ชนิด ABC จํานวน ๑ เครื่อง
๕.
เครื่องแตงกายชุดทหารที่ทําหนาที่ดับเพลิง ตามกฏกระทรวง ฯ จํานวน ๕ ชุด

๙๔

มาตรฐาน รถดับเพลิงอาคาร ขนาดกลาง
ชื่อพัสดุ รถดับเพลิงอาคาร (FIRE TRUCK) ขนาดกลาง
วัตถุประสงค ใชในภารกิจตามลําดับความสําคัญตอไปนี้
๑.
ใชดับเพลิงอาคารสถานที่ทั่วไป เปนภารกิจหลัก
๒.
ใชดับเพลิงน้ํามัน เปนภารกิจรอง
พัสดุสายงาน ขส.ทร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๔๒๔ - ๐๐๒๒
หมายเลข สป. (กห.) STOCK NO. (USA.) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
ลักษณะทั่วไป เปนรถดับเพลิงที่ออกแบบสําหรับใชในการดับเพลิงอาคาร และใชดับเพลิง
น้ํามันไดดวย มีสวนประกอบเครื่องมือและอุปกรณที่สําคัญดังนี้.๑.๑ รถ ๑๐ ลอ เพลาขับ ๒ เพลา
๑.๒ เครื่องยนตดีเซล กําลังไมนอยกวา ๒๐๐ แรงมา
๑.๓ ถังน้ําขนาดไมนอยกวา ๖,๐๐๐ ลิตร ถังน้ํายาฟองดับเพลิงขนาดไมนอยกวา ๖๐๐ ลิตร
๑.๔ เครื่องสูบน้ําดับเพลิงประจํารถขับจากเครื่องยนตของรถ สูบน้ําไดไมนอ ยกวา ๔,๕๐๐ ลิตร/นาที
๑.๕ เครื่องผสมฟองดับเพลิง อัตราสวนผสม ๐ - ๖ % สงฟองออกไดทุกทางจาย
๑.๖ ปนฉีดน้ํา/ฟอง ฉีดน้ําหรือฉีดฟองไดตามตองการ ฉีดน้ําไดไกลไมนอยกวา ๕๐ เมตร
๑.๗ หัวจายน้ํา/ฟอง ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว ๖ หัว สําหรับตอกับสายสูบดับเพลิง
๑.๘ ชุดสายยางดับเพลิง (HAND LINE) ขนาด ๑ นิ้ว ×๑๕๐ ฟุต ฉีดน้ําหรือฉีดฟองไดตามตองการ
๑.๙ เครื่องสูบน้ําดับเพลิงเคลื่อนที่ สําหรับสนับสนุนการสงน้ําและใชดับเพลิง
๑.๑๐ เครื่องดับเพลิงผงเคมีแบบเคลื่อนที่ ขนาด ๑๐๐ - ๑๑๐ ปอนด มีลอเข็น
๑.๑๑ เครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ พรอม
๒.
ตัวรถ

๙๕
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔

ใชโครงสรางของรถยนตบรรทุกขนาดใหญ ตอเปนรถดับเพลิง
พวงมาลัยขวา
เกงตอนหนา มีที่นั่งไดไมนอ ยกวา ๓ คน รวมทั้งคนขับ มีประตูขางละ ๑ บาน
เกงตอนหลัง มีที่นั่งเจาหนาที่ดับเพลิงเปนเกาอี้ยาวตลอดหันหนาไปตามรถ มีประตู ขางละ ๑

บาน
๒.๕ ถังน้ําและถังน้าํ ยาฟองดับเพลิง ติดตั้งตอจากที่นั่งเจาหนาที่ดับเพลิงไปทางทายรถ
๒.๖ ปนฉีดน้ํา/ฟอง ติดตั้งในตําแหนงที่เหมาะสม
๒.๗ สวนทายรถทําเปนตู (COMPARTMENT) มีประตูบานเลือ่ นขึ้นลงพรอมดวยกุญแจ ภายในตู
เปนที่ติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณดับเพลิง
๒.๘ ตูเก็บเครื่องมือและอุปกรณที่ขางตัวรถทําดวยโลหะมีฝาเปดปดชนิดบานเลื่อนขึ้นลง พรอม
กุญแจกันน้ําได ติดตั้งลึกเขาไปในตัวรถจํานวนไมนอยกวา ๒ ตู มีปริมาตรรวมกัน ไมนอยกวา ๒ ลบ.เมตร
เพียงพอแกการเก็บเครื่องมือและอุปกรณ รวมทั้งเปนที่เก็บสายสูบดับเพลิง ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว ×๗๕ ฟุต จํานวน
๑๖ เสนดวย
๒.๙ มีขอพวงที่สวนหนาและสวนทายรถ
๒.๑๐ โคมไฟแสงสวางและไฟสัญญาณครบถวนตาม พรบ.การจราจรทางบก
๒.๑๑ ตัวรถพนสีแดง
๓.
เครื่องยนต
๓.๑ เครื่องยนตดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความรอนดวยน้าํ
๓.๒ กําลังสูงสุดของเครื่องยนตไมนอยกวา ๒๐๐ แรงมา เพลาสุทธิที่รอบไมเกิน ๓,๒๐๐ รอบ/นาที
๓.๓ อัตราสวนกําลังอัดไมนอยกวา ๑๖ : ๑
๓.๔ เครื่องยนตและเครื่องสูบน้ําดับเพลิงประจํารถ สามารถทํางานรวมกันอยางตอเนื่อง ไดนานไม
นอยกวา ๒ ชม.
๔.
ระบบไฟฟา ๒๔ V. รถที่ประกอบในประเทศใหใชแบตเตอรี่ขององคการแบตเตอรี่
๕.
ระบบสงกําลัง เกียรเดินหนาแบบ SYNCHROMESH ไมนอยกวา ๔ เกียรและถอยหลัง ๑ เกียร
๖.
ระบบหามลอ เปนแบบระบบลม หรือระบบไฮดรอลิค หรือระบบไฮดรอลิค รวมกับลม หรือ
ระบบไฮดรอลิครวมกับสูญญากาศ และมีหามลอระบบกลไกสําหรับเวลาจอดรถดวย
๗.
ระบบกันสะเทือน พิจารณารายละเอียดตามาตรฐานของผูผลิต
๘.
การรับน้ําหนัก รถสามารถรับน้ําหนัก ตัวรถ สวนประกอบ เครื่องมือเครื่องใชขณะบรรทุก
เต็มที่ รวมทั้งสิ้น (GROSS VEHICLE WEIGHT) ไดไมนอยกวา ๒๑,๐๐๐ กก.
๙.
ลอรถ
๙.๑ ๑๐ ลอ เพลาขับ ๒ เพลา ( แบบ ๖ × ๔)

๙๖
๙.๒

กวางชวงลอหนา ระหวางกึง่ กลางยางหนา ไมนอยกวา ๑,๙๐๐ มม.
๙.๓ กวางชวงลอหลัง ระหวางขอบยางดานนอกของคูใน ไมนอยกวา ๑,๘๐๐ มม.
ระยะฐานลอ ระหวางศูนยกลางลอหนากับจุดกึ่งกลางระหวางศูนยกลาง ลอหลัง ไมนอย

๙.๔
กวา ๔,๗๐๐ มม.
๙.๕ ยางขนาดใหญที่สุด จํานวนผาใบมากชั้นทีส่ ุด ตามที่กําหนดไวในสมุดคูมือประจํารถ
๑๐. ถังน้ํา จํานวน ๑ ถัง
๑๐.๑ ขนาดความจุไมนอยกวา ๖,๐๐๐ ลิตรทําดวยเหล็กไรสนิม (STAINLESS STEEL)
๑๐.๒ ภายในถังมีแผนกันกระแทก (BAFFLE PLATE)
๑๐.๓ ตอนบนของถังมีฝาเปดปด(MAN HOLE)ตอนลางมีทอระบายทิ้งพรอมลิ้นเปดปด
๑๐.๔ มีทอระบายอากาศ ทอน้ําลน และมาตรวัดระดับน้ํา
๑๑. ถังน้ํายาฟองดับเพลิง สรางติดตอกับถังน้าํ จํานวน ๑ ถัง
๑๑.๑ ขนาดความจุไมนอยกวา ๖๐๐ ลิตร ทําดวยเหล็กไรสนิม (STAINLESS STEEL)
๑๑.๒ ภายในถังมีแผนกันกระแทก (BAFFLE PLATE)
๑๑.๓ ตอนบนของถังมีฝาเปดปด(MAN HOLE)ตอนลางมีทอระบายทิ้งพรอมลิ้นเปดปด
๑๑.๔ มีทอระบายอากาศ ทอน้ํายาฟองลน และมาตรวัดระดับน้ํายาฟอง
๑๒. เครื่องสูบน้ําดับเพลิงประจํารถ
จํานวน ๑ ชุดเครื่อง
๑๒.๑ สูบน้ําทํางานโดยรับกําลังจากเครื่องยนตของรถ ผานระบบถายทอดกําลัง (FULL POWER
TAKE OFF)
๑๒.๒ สูบน้ําแบบหอยโขง (CENTRIFUGAL PUMP) ระหัดไมนอยกวา ๒ ชั้น (TWO STAGE)
๑๒.๓ สมรรถนะ สูบน้ําไดไมนอยกวา ๔,๕๐๐ ลิตร/นาที ที่กําลังดัน ๑๐ bar
(๑๔๕ ปอนด/ตร.นิ้ว) ระยะดูดน้ํา (SUCTION LIFT) ๑.๕ เมตร สามารถทนกําลังดันสูงสุดไดไมนอยกวา ๑๕
bar ( ๒๑๗ ปอนด/ตร.นิ้ว )
๑๒.๔ การสูบฉีดน้ําดับเพลิงสามารถสูบน้ําจากบอหรือทอน้ําดับเพลิง (HYDRANT)เขาถังหรือฉีด
สงออกไปทุกทางจายไดทันที
๑๒.๕ การสูบฉีดฟองดับเพลิง สามารถสูบน้ํายาฟองดับเพลิงตามอัตราสวนผสมที่ตองการรวมกับน้ํา
แลวฉีดสงออกไปทุกทางจายไดทันที
๑๒.๖ เรือนสูบ ฝาสูบ พัดน้ํา ทําดวยโลหะไรสนิม ทนตอการกัดกรอนของน้ําทะเล (SEA WATER
RESISTANT LIGHT METAL ALLOY) เพลาทําดวยเหล็กไรสนิม (STAINLESS STEEL) และทนแรงบิดสูง
๑๒.๗ เครื่องทําสูญญากาศแบบลูกสูบทํางานและหยุดโดยอัตโนมัติชวยในการสูบน้ําที่ระยะลึกไมนอย
กวา ๑๐ เมตร ขึ้นในเวลา ๑ นาที
๑๒.๘ ทางดูดน้ําไมนอ ยกวา ๑ ทาง ประกอบดวยหัวตอขนาด ๔ นิ้ว ชนิดสวมเร็ว แบบ DIN
STANDARD ทําดวยโลหะไรสนิม สําหรับตอกับสายทางดูดน้ํา

๙๗
๑๒.๙ ทางสงน้ํา ๖ ทาง มีลิ้นเปดปดแบบ GLOBE VALVE ประกอบดวยหัวตอขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว
ชนิดสวมเร็ว แบบ NENORM STANDARD ทําดวยโลหะไรสนิมสําหรับตอกับสายสูบดับเพลิง
๑๓. เครื่องสูบน้ําดับเพลิงเคลื่อนที่
จํานวน ๑ ชุดเครื่อง
๑๓.๑ เครื่องสูบน้ําดับเพลิงเคลื่อนที่ แบบบก ขนาดกลาง มาตรฐาน ทร.
๑๓.๒ ยกเวน สายสูบดับเพลิงขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว ×๗๕ ฟุต จํานวน ๔ เสน (แยกการจัดหา)
๑๓.๓ ที่เก็บ เก็บอยูใ นตูเหมาะสมและสะดวกในการนําเขาออก
๑๔ เครื่องผสมฟองดับเพลิง ( FOAM PROPORTIONER ) จํานวน ๑ เครื่อง
๑๔.๑ แบบ AROUND - THE - PUMP PROPORTIONER
๑๔.๒ อัตราสวนผสม ๐ - ๖ %
๑๔.๓ สามารถสงสารละลายฟอง ออกไดทุกทางจาย
๑๔.๔ ติดตั้งอยางเหมาะสมและควบคุมการใชงานไดสะดวก
๑๕. ชุดสายยางดับเพลิง
( HAND LINE ) จํานวน ๑ เครื่อง
๑๕.๑ สายยางขนาด
๑ นิ้ว × ๑๕๐ ฟุต ทนกําลังดันน้ําไดไมนอยกวา ๕๐ bar ( ๗๒๕ ปอนด/ตร.นิ้ว ) มวนเก็บอยูในรน (
HOSE REEL ) จํานวน ๑ ชุด
๑๕.๒ หัวฉีดน้ําดับเพลิง ชนิดมีลนิ้ เปดปดและปรับแตงการฉีดน้ําใหเปนลํา และเปนฝอยไดตาม
ตองการ จํานวน ๑ หัว
๑๕.๓ หัวฉีดฟองดับเพลิง
จํานวน ๑ หัว
๑๕.๔ ติดตั้งในตําแหนงที่เหมาะสม
๑๖. เครื่องดับเพลิงผงเคมีแบบเคลื่อนที่ จํานวน ๑ เครื่อง
๑๖.๑ ขนาด ๑๐๐ - ๑๑๐ ปอนด ชนิด BC มีลอเข็น ขับดันผงเคมีดวยกาซไนโตรเจน
๑๖.๒ ที่เก็บ เก็บในตูขางรถ สะดวกในการนําเขาออก
๑๗ เครื่องมือและอุปกรณดับเพลิง
๑๗.๑ ปนฉีดน้ํา/ฟอง จํานวน ๑ กระบอก
๑๗.๑.๑
ฉีดน้ําหรือฟองไดตามตองการ
๑๗.๑.๒
ฉีดน้ําเปนลําไดไกลไมนอยกวา ๕๐ เมตร
๑๗.๑.๓
ฉีดน้ําไดจํานวนไมนอยกวา ๒,๐๐๐ ลิตร/นาที ที่กําลังดัน ๑๐ bar (๑๔๕ ปอนด/ตร.
นิ้ว)
๑๗.๑.๔
ฉีดฟองเปนลําไดไกลไมนอยกวา ๔๕ เมตร
๑๗.๑.๕
ฉีดฟองเปนรูปพัดไดไกลไมนอยกวา ๑๘ เมตร กวางไมนอยกวา ๑๐ เมตร
๑๗.๑.๖
มุมหัน ๓๖๐ องศา

๙๘
๑๗.๑.๗
มุมกระดก – ๒๐ องศา ถึง ๘๐ องศา
๑๗.๒ หัวฉีดกรวย จํานวน ๒ หัว
๑๗.๒.๑
ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว ชนิดมีลิ้นเปดปด
๑๗.๒.๒
ฉีดน้ําได ๓ ลักษณะ โดยฉีดน้ําเปนลํา ฉีดน้ําเปนฝอย และฉีดน้ํา เปนฉากกันความ
รอน
๑๗.๒.๓
หัวตอสวมเร็วแบบ NENORM STANDARD ทําดวยโลหะไรสนิม สําหรับใชกับสาย
สูบดับเพลิง
๑๗.๓ สายยางทางดูดน้ําของเครื่องสูบน้ําดับเพลิงประจํารถ จํานวน ๕ เสน
๑๗.๓.๑
ขนาดโต ๔ นิ้ว ยาวเสนละ ๒.๕ เมตร
๑๗.๓.๒
หัวตอสวมเร็วแบบ DIN STANDARD ทําดวยโลหะไรสนิม
๑๗.๔ หมอกรองผงปลายสายทางดูดน้ําชนิดมีลิ้นกันกลับ ทําดวยโลหะไรสนิม พรอมทั้งเชือกผูกยึด
ยาว ๑๒ เมตร
จํานวน ๑ ชุด
๑๗.๕ ตะกรากรองผงชนิดพับได ทําดวยโลหะไรสนิม
จํานวน ๑ ใบ
๑๗.๖ ขวานดับเพลิง ขนาด ๖ - ๗ ปอนด ชนิดหัวมีหงอน จํานวน ๑ เลม
๑๗.๗ ชะแลงดับเพลิง ขนาด ๑ นิว้ ยาว ๓๖ นิ้ว ทําดวยเหล็ก ๘ เหลี่ยม
จํานวน ๒ อัน
๑๗.๘ ประแจคลายหัวตอสายทางดูดน้ํา (SUCTION SPANNER) จํานวน ๒ อัน
๑๗.๙ เหล็กเปดปดลิ้นทอน้ําดับเพลิง (HYDRANT BAR)
จํานวน ๑ อัน
๑๗.๑๐ ประแจเปดปดลิ้นหัวจายน้ําดับเพลิง (HYDRANT KEY) จํานวน ๑ อัน
๑๗.๑๑ ขอเกี่ยวดามไม (PIKE POLE) ขนาดยาว ๑๐ ฟุต จํานวน ๑ อัน
๑๗.๑๒ บันไดยืด (EXTENSION LADDER) ชนิด ๒ ทอน ยืดแลวยาวไมนอยกวา ๒๒ ฟุต ทําดวย
อลูมินั่มผสม จํานวน ๑ อัน
๑๗.๑๓ บันไดพาดหลังคา (ROOF LADDER) ปลายมีขอเกี่ยว ยาวไมนอยกวา ๑๔ ฟุต ทําดวยอลูมินั่ม
ผสม จํานวน ๑ อัน
๑๘. เครื่องชวยการหายใจแบบอากาศอัดสําหรับใชดับเพลิง ( SELF CONTAIN BREATHING
APPRATUS อักษรยอ SCBA) จํานวน ๒ เครื่อง
เครื่องชวยการหายใจแบบอากาศอัด สําหรับใชดับเพลิง ๑ เครื่อง มีลักษณะและ
สวนประกอบ
ดังนี้
๑๘.๑ ลักษณะทั่วไป
๑๘.๑.๑ เครื่องชวยการหายใจแบบอากาศอัด ชนิดสะพายหลัง
๑๘.๑.๒
สะดวกในการใชและซอมบํารุง
๑๘.๑.๓
ปลอดภัยตอการหายใจและการใชงาน

๙๙
๑๘.๒ สวนประกอบ
๑๘.๒.๑ทอบรรจุอากาศ (CYLINDER) ชนิดทอเดีย่ วทําดวยอลูมินั่ม ทนกําลังดันน้ํา
(HYDROSTATIC TEST) ไดไมต่ํากวา ๕/๓ เทา ของกําลังดันใชการสูงสุดตามที่บริษัทผูผลิตกําหนด จํานวน ๑
ทอ
๑๘.๒.๒
สวนประกอบของทอบรรจุอากาศมีลิ้นเปดปด แผนรองหลังและสายรัดตัว
จํานวน ๑ ชุด
๑๘.๒.๓
ปริมาตรอากาศใชงานไมนอยกวา ๔๒ ลบ.ฟุต จํานวน ๑ ชุด
๑๘.๒.๔
สายยางสงอากาศครบวงจร จํานวน ๑ ชุด
๑๘.๒.๕
ลิ้นบังคับอากาศ (REGULATOR) จํานวน ๑ อัน
๑๘.๒.๖
มีมาตรวัดกําลังดัน จํานวน ๑ อัน
๑๘.๒.๗
อากาศสํารองไมนอยกวา ๑๐% และมีสัญญาณเตือน
๑๘.๒.๘
หนากาก ชนิดชองกระจกกวาง
๑๘.๒.๙น้ําหนักทั้งชุดเมื่อบรรจุอากาศเต็มที่ไมเกิน ๓๕ ปอนด (ไมรวมหีบบรรจุ)
๑๘.๒.๑๐
มีหีบหรือกระเปาบรรจุเรียบรอย
๑๘.๒.๑๑
มีเอกสารคําแนะนําการใชและบํารุงรักษาภาษาอังกฤษ เครื่อง
ละ ๑ ชุด พรอมทั้ง คําแปลเปนภาษาไทย
การตรวจสอบ ตรวจสอบทางเทคนิคตามคําแนะนําการตรวจสอบเครื่องชวย การหายใจแบบอากาศอัด
สําหรับใชดับเพลิง
๑๙. หีบปฐมพยาบาล (FIRST AID KIT)
จํานวน ๑ หีบ
หีบปฐมพยาบาล ๑ หีบ ประกอบดวย
๑๙.๑ ผาพันแผล
ขนาดกวาง ๑ นิ้ว
จํานวน ๖ มวน
๑๙.๒ ผาพันแผล
ขนาดกวาง ๒ นิ้ว
จํานวน ๖ มวน
๑๙.๓ ผาพันแผล
ขนาดกวาง ๓ นิ้ว
จํานวน ๖ มวน
๑๙.๔ ผายางติดแผล ขนาดกวาง ๑ นิ้ว
จํานวน ๓ มวน
๑๙.๕ ผาปดแผล
ขนาด ๒ × ๒ นิ้ว
จํานวน ๑๒ ชิ้น
๑๙.๖ ผาปดแผล
ขนาด ๓ × ๓ นิ้ว
จํานวน ๑๒ ชิ้น
๑๙.๗ ผาแถบยาปดแผลสําเร็จรูป (BANDAGE)
จํานวน ๑ กลอง
๑๙.๘ ผาปดตา (EYE DRESSING PADS)
จํานวน ๔ ชิ้น
๑๙.๙ ผาปดจมูก
จํานวน ๒ ผืน
๑๙.๑๐ ผาสามเหลี่ยม สําหรับคลองแขนกับคอ
จํานวน ๓ ผืน
๑๙.๑๑ สําลี
จํานวน ๑ หอ
๑๙.๑๒ สําลีพันปลายไม
จํานวน ๑ กลอง

๑๐๐
๑๙.๑๓ ยาแกปวด
จํานวน ๑๐๐ เม็ด
๑๙.๑๔ ยาแกเมารถ – เรือ
จํานวน ๒๐ เม็ด
๑๙.๑๕ โซเดียมคลอไรด ชนิดเม็ด
จํานวน ๕๐ เม็ด
๑๙.๑๖ ยาฆาเชื้อ เมอรไทโอเรต
จํานวน ๑ ขวด
๑๙.๑๗ ยาใสแผลไฟลวก
จํานวน ๑ หลอด
๑๙.๑๘ แอมโมเนีย
จํานวน ๑ ขวด
๑๙.๑๙ แอลกอฮอล ๗๐%
จํานวน ๑ ขวด
๑๙.๒๐ ไฮโดรเจนเปอรออกไซด
จํานวน ๑ ขวด
๑๙.๒๑ ทิงเจอรไอโอดิน
จํานวน ๑ ขวด
๑๙.๒๒ กรรไกรตัดผาพันแผล
จํานวน ๑ เลม
๑๙.๒๓
ปากคีบ จํานวน ๑ อัน
๑๙.๒๔
หีบไมมีเครื่องหมายกาชาด หูหวิ้ กุญแจ สําหรับบรรจุอุปกรณปฐมพยาบาล ๒๓
รายการพรอมทั้งบัญชีรายการ และมีปายชือ่ บอกชนิด ขนาด จํานวน ที่ภาชนะ บรรจุดวย จํานวน ๑ หีบ
หมายเหตุ ใหหนวยที่ไดรับรถดับเพลิงอาคารขนาดกลางเบิกอุปกรณปฐมพยาบาลเพิ่มเติมจากกรมแพทย ทร.
หรือโรงพยาบาล ทร. ที่อยูใกลเคียงไดดังนี้
๑.
ผาแตงแผลปฐมพยาบาลสนาม (FIRST FIELD BANDAGE) ขนาดเล็ก จํานวน ๓ อัน
๒. ผาแตงแผลปฐมพยาบาลสนาม (FIRST FIELD BANDAGE) ขนาดกลาง จํานวน ๓ อัน
๓.
ผาแตงแผลปฐมพยาบาลสนาม (FIRST FIELD BANDAGE) ขนาดใหญ จํานวน ๑ อัน
๒๐. สิ่งอํานวยความสะดวกและปลอดภัยประจํารถ
๒๐.๑ เครื่องสัญญาณไซเรนอิเล็กทรอนิกสพรอมเครื่องขยายเสียงขนาดไมนอยกวา ๑๐๐ W.
จํานวน ๑ ชุด
๒๐.๒ โคมไฟสัญญาณสีแดง ชนิดหมุนรอบตัว ๒ ลําแสง ติดตั้งบนหลังคาเกงหนาจํานวน ๒ ดวง
๒๐.๓ โคมไฟสองสวางหนารถ (HALOGEN LAMP) ขนาด ๑๐๐ W. ชนิดปรับสองไดจํานวน ๑ ดวง
๒๐.๔ โคมไฟสองสวางทายรถ (HALOGEN LAMP) ขนาด ๕๐ W. ชนิดปรับสองไดจํานวน ๑ ดวง
๒๐.๕ แผนปายคําแนะนําการใชการบํารุงรักษารถและอุปกรณดับเพลิงใหผูขายดําเนินการดังนี้
๒๐.๕.๑
ทําปายภาษาไทยติดตั้งไวในที่เหมาะสม
ที่ใดมีปายภาษาตางประเทศ ใหทําปายภาษาไทยกํากับไว
๒๐.๕.๒
๒๐.๕.๓
ทําปายภาษาไทยบอกกําลังดันลมลอ ติดตั้งในที่เหมาะสมทุกลอ
๒๐.๖ ทําที่สําหรับติดตั้งเครื่องดับเพลิงคารบอนไดออกไซด (CO 2) ขนาด ๑๕ ปอนด มาตรฐาน
ทร.ในที่เหมาะสม จํานวน ๑ ที่
๒๐.๗ ทําที่สําหรับติดตั้งเครื่องดับเพลิงผงเคมี ขนาด ๑๐ ปอนด มาตรฐาน ทร. ในที่ เหมาะสม
จํานวน ๑ ที่

๑๐๑
๒๑.

เครื่องมือและอุปกรณประจํารถ
๒๑.๑ เครื่องมือซอมบํารุงเครื่องยนตและเครื่องสูบน้ําดับเพลิงประจํารถ จํานวน ๑ ชุด
๒๑.๑.๑
บรรจุในกลองโลหะ
๒๑.๑.๒
ในการเสนอราคาใหระบุรายการเครื่องมือตามมาตรฐานของบริษัทผูผลิตให

ชัดเจน
๒๑.๒ ยางอะไหลพรอมวงลอ
จํานวน ๑ ชุด
จํานวน ๑ ชุด
๒๑.๓ เครื่องมือและอุปกรณในการถอดลอ
๒๑.๔ แมแรงไฮดรอลิคขนาดไมนอ ยกวา ๑๕ ตัน
จํานวน ๑ ชุด
๒๒. เอกสารประจํารถ มีเอกสารตอ ๑ คัน ดังนี้
๒๒.๑ หนังสือคูมือการใชงาน (OPERATING MANUAL)
จํานวน ๔ เลม
๒๒.๒ หนังสือคูมือการซอมและบํารุงรักษารถและเครื่องมือดับเพลิง (MAINTENANCE
INSTRUCTION MANUAL ) จํานวน ๔ เลม
๒๒.๓ หนังสือรายการชิ้นสวนตัวรถ ( BODY PARTS CATALOG ) จํานวน ๒ เลม
๒๒.๔ หนังสือรายการชิ้นสวนเครื่องยนต (ENGINEPARTSCATALOG) จํานวน ๒ เลม
๒๒.๕ จัดทําหนังสือตามขอ ๒๑.๑ และ ๒๑.๒ เปนภาษาไทยจํานวนอยางละ ๔ เลม
การตรวจสอบ
๑.
ในการตรวจรับพัสดุ ใหผูขายจัดหาพัสดุและอุปกรณ สําหรับใชในการตรวจสอบและนํากลับ
เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ โดยไมคิดคาใชจาย ดังนี้
๑.๑ สายสูบดับเพลิง ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว จํานวน ๔ เสน
๑.๒ น้ํายาฟองดับเพลิง ชนิดฟลูออโรโปรตีน ๓ % จํานวนเพียงพอแกการ ตรวจสอบระบบการสูบ
ฉีดฟองดับเพลิง
๒.
ถามีปญหาในการตรวจสอบ กรรมการตรวจรับพัสดุสามารถติดตอสอบถาม ขอความรวมมือ
ชวยตรวจสอบไดจากหนายตาง ๆ เชน อร., วศ.ทร.แผนกดับเพลิง กขส.ฐท.กท. และคณะกรรมการ ปคส.ทร.
เปนตน
หมายเหตุ พัสดุที่แยกการจัดหา เพื่อการประหยัดและความสะดวกในการบริหารพัสดุใหหนวยที่ไดรับ
รถดับเพลิงอาคารขนาดกลาง เบิกพัสดุ ปคส.ทร. สําหรับใชประจํารถตอ ๑ คัน จาก พธ.ทร. ดังนี้
๑.
สายสูบดับเพลิง ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว × ๗๕ ฟุต แบบบก จํานวน ๑๖ เสน
๒.
น้ํายาฟองดับเพลิงชนิดฟลูออโรโปรตีน ๓ % บรรจุถังขนาด ๕ ยู.เอส.แกลลอน ( ถังเปลา
สงคืน พธ.ทร.) จํานวน ๓๒ ถัง
๓.
เครื่องดับเพลิงคารบอนไดออกไซด(CO2) ขนาด ๑๕ ปอนด ชนิดทอเหล็ก จํานวน ๑ เครื่อง
จํานวน ๑ เครื่อง
๔.
เครื่องดับเพลิงผงเคมี ขนาด ๑๐ ปอนด ชนิด ABC
๕.
เครื่องแตงกายชุดทหารที่ทําหนาที่ดับเพลิง ตามกฎกระทรวง ฯ จํานวน ๕ ชุด

๑๐๒

มาตรฐาน รถดับเพลิงเคลื่อนที่เร็ว ( RIV ) ขนาดเล็ก
ชื่อพัสดุ
รถดับเพลิงเคลื่อนที่เร็ว ( RAPID INTERVENTION VEHICLE ) ขนาดเล็ก
วัตถุประสงค ใชในภารกิจตอไปนี้
๑. ใชดับเพลิงอากาศยาน ยานยนตและชวยผูประสบภัย
๒. ใชติดตามการเคลื่อนยายวัตถุอันตรายและขบวนยานยนต
พัสดุสายงาน ขส.ทร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๔๒๔ - ๐๐๓๑
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
ลักษณะทั่วไป เปนรถดับเพลิงที่ออกแบบใหมีความเร็วสูง ฉีดน้ํา/ฟอง ในขณะขับเคลื่อนได
คลองตัวในการเคลื่อนที่ทั้งในถนนและในภูมิประเทศ ใชดับเพลิงอากาศยาน ยานยนต และชวยชีวิต
ผูประสบภัยระยะแรก มีอุปกรณดับเพลิงน้ํามัน กาซ LPG เคมีภัณฑ ฯลฯ สามารถบังคับปนฉีดน้าํ /ฟอง ไดจาก
ภายในเกง และเหมาะสมที่จะใชติดตามการเคลื่อนยายวัตถุอันตรายขบวนยานยนต มีสวนประกอบเครื่องมือและ
อุปกรณที่สําคัญดังนี้
๑.๑ รถ ๔ ลอ เพลาขับ ๒ เพลา
๑.๒ เครื่องยนตเบนซิน กําลังไมนอยกวา ๑๘๐ แรงมา
๑.๓ ความเร็วสูงสุดไมนอยกวา ๑๓๐ กม./ชม.
๑.๔ อัตราเรงในการออกรถจาก ๐ - ๘๐ กม./ชม. ไดภายในเวลาไมเกิน ๒๕ วินาที
๑.๕ ถังน้ําขนาดไมนอยกวา ๑,๒๐๐ ลิตร ถังน้ํายาฟองดับเพลิงขนาดไมนอยกวา ๑๕๐ ลิตร

๑๐๓
๑.๖
๑.๗
๑.๘
๑.๙
๑.๑๐

เครื่องสูบน้ําดับเพลิงแยกสวนจากเครื่องยนตของรถสูบน้ํา ไดไมนอยกวา ๑,๕๐๐ ลิตร/นาที
เครื่องผสมฟองดับเพลิง อัตราสวนผสม ๓ % สงฟองออกไดทุกทางจาย
ปนฉีดน้ํา/ฟอง ฉีดน้ําหรือฟองไดตามตองการ ไกลไมนอยกวา ๓๕ เมตร
หัวจายน้ํา/ฟอง ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว ๑ หัว สําหรับตอกับสายสูบดับเพลิง
ชุดสายยางดับเพลิง ( HAND LINE ) ขนาด ๓/๔ นิ้ว ยาว ๖๐ เมตร ฉีดน้ําหรือฟองไดตาม

ตองการ
๑.๑๑ เครื่องดับเพลิงผงเคมีแบบประจําที่ ขนาด ๑๓๕ กก.
๑.๑๒ เครือ่ งมือและอุปกรณตาง ๆ พรอม
๒.
ตัวรถ
๒.๑ พวงมาลัยขวาหรือซาย มีเครื่องชวยผอนแรงเวลาเลี้ยวรถ
๒.๒ ตอนหนาเปนเกงมีที่นั่งไมนอ ยกวา ๓ คน รวมทั้งคนขับ
๒.๓ ตัวรถตอนหลังเกงทําดวยโลหะไรสนิมหรือใยแกวอาบสารเคมี (GLASS REINFORCED
PLASTIC ) ตอนบนเปนพืน้ เรียบ ภายในเปนตู ( COMPARTMENT ) มีประตูบานเลื่อนขึ้นลง ทําดวยโลหะ
ไมเปนสนิม ( STAINLESS STEEL ) พรอมดวยกุญแจขางละ ๑ บาน เปนที่ติดตั้งอุปกรณสูบฉีดน้ํา/ฟอง พรอม
โคมไฟสองสวาง
๒.๔ ถังน้ําและถังน้าํ ยาฟองดับเพลิง ติดตั้งตอจากเกงไปทางทายรถ
๒.๕ ปนฉีดน้ํา/ฟอง ติดตั้งบนหลังคาเกง
๒.๖ ตูเก็บเครื่องมือและอุปกรณที่ทายรถ มีประตูบานเลื่อนขึน้ ลงทําดวย STAINLESS STEEL
พรอมดวยกุญแจ กันน้ําได มีปริมาตร ไมนอยกวา ๑ ลบ.เมตร เพียงพอแกการเก็บเครื่องมือและอุปกรณพรอม
โคมไฟสองสวาง
๒.๗ มีขอพวงที่สวนหนาและสวนทายรถ
๒.๘ โคมไฟแสงสวางและไฟสัญญาณครบถวนตาม พรบ.การจราจรทางบก
๒.๙ ตัวรถพนสีแดง
๓.
เครื่องยนต
๓.๑ เครื่องยนตเบนซิน ๘ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความรอนดวยน้ํา
๓.๒ กําลังสูงสุดของเครื่องยนตไมนอยกวา ๑๘๐ แรงมาเพลาสุทธิ ที่รอบไมเกิน ๓,๖๐๐ รอบ/นาที
๓.๓ อัตราเรงในการออกรถ ๐ - ๘๐ กม./ชม. ไมเกิน ๒๕ วินาที
๔.
ระบบไฟฟา ๑๒V. รถที่ประกอบในประเทศใหใชแบตเตอรี่ขององคการแบตเตอรี่
๕.
ระบบสงกําลัง เกียรแบบอัตโนมัติ เดินหนาไมนอยกวา ๔ เกียร ถอยหลัง ๑ เกียร
ระบบหามลอ พิจารณารายละเอียดตามมาตรฐานของผูผลิต
๖.
๗.
ระบบกันสะเทือน พิจารณารายละเอียดตามมาตรฐานของผูผลิต

๑๐๔
๘.
การรับน้ําหนัก สามารถรับน้ําหนักตัวรถ สวนประกอบ เครื่องมือเครื่องใชขณะบรรทุกเต็มที่
รวมทั้งสิ้น (GROSS VEHICLE WEIGHT) ไดไมนอยกวา ๕,๐๐๐ กก.
๙.
ลอรถ
๙.๑ ๔ ลอ เพลาขับ ๒ เพลา ( แบบ ๔ × ๔ )
๙.๒ ยางขนาดใหญที่สุดจํานวนผาใบมากชั้นทีส่ ุดตามที่กําหนดไวในสมุดคูมือประจํารถ
๑๐. ถังน้ํา
๑๐.๑ ขนาดความจุไมนอยกวา ๑,๒๐๐ ลิตร ทําดวยใยแกวอาบสารเคมี ( GLASS
REIN FORCED PLASTIC )
๑๐.๒ ตอนบนของถังมีฝาเปดปด ตอนลางมีทอระบายทิ้งพรอมลิ้นเปดปด
๑๐.๓ มีทอระบายอากาศ ทอน้ําลน และมาตรวัดระดับน้ําไฟฟาแสดงในเกงและที่ควบคุมนอกเกง
๑๐.๔ มีทางสงน้ําเขาถัง ๑ ทาง ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว พรอมลิ้นกันกลับ
๑๑. ถังน้ํายาฟองดับเพลิง
๑๑.๑ ขนาดความจุไมนอยกวา ๑๕๐ ลิตร ทําดวยเหล็กไรสนิม (STAINLESS STEEL)
๑๑.๒ ตอนบนของถังมีฝาเปดปด ตอนลางมีทอระบายทิ้งพรอมลิ้นเปดปด
๑๑.๓ มีทอระบายอากาศ ทอน้ํายาฟองลนและมาตรวัดระดับน้าํ ยาฟองแสดงในเกงและที่ควบคุมนอก
เกง
๑๑.๔ มีทางสงน้ํายาฟองเขาถัง ๑ ทาง ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว พรอมฝาปด
๑๒. เครื่องสูบน้ําดับเพลิงแยกสวน
จํานวน ๑ ชุดเครื่อง
๑๒.๑ เครื่องสูบน้ําดับเพลิงแยกสวนจากเครื่องยนตของรถ เปนเครื่องยนตเบนซิน ๔ สูบ ๔ จังหวะ
ระบายความรอนดวยน้ํา กําลังขับไมนอยกวา ๖๕ แรงมา
๑๒.๒ สามารถควบคุมการใชเครื่องสูบน้ําไดจากภายในเกง
๑๒.๓ สูบน้ําแบบหอยโขง (CENTRIFUGAL PUMP) ระหัดไดนอยกวา ๑ ชั้น (SINGLE STAGE)
๑๒.๔ สมรรถนะ สูบน้ําไดไมนอยกวา ๑,๕๐๐ ลิตร/นาที ทีกําลังดัน ๑๑ bar (๑๕๙.๕ปอนด/ตร.นิ้ว)
ระยะดูดน้ํา (SUCTION LIFT) ๑.๕ เมตร
๑๒.๕ การสูบฉีดน้ําดับเพลิง สูบน้ําจากถังประจํารถฉีดออกไดทุกทางจาย
๑๒.๖ การสูบฉีดฟองดับเพลิงสูบน้ํายาฟองดับเพลิงตามอัตราสวนผสม ๓ % รวมกับน้ําแลวฉีดออกได
ทุกทางจาย
๑๒.๗ เรือนสูบ ฝาสูบ พัดน้ําทําดวยโลหะไรสนิม (BRONZE) เพลาทําดวยเหล็กไรสนิม
(STAINLESS STEEL)
๑๒.๘ เครื่องทําสูญญากาศแบบอัตโนมัติสมบูรณ (FULLY AUTOMATIC)
๑๒.๙ ทางดูดน้ํา ๑ ทาง ขนาด ๔ นิ้ว จากถังประจํารถ
๑๒.๑๐ ทางสงน้ํา/ฟอง ไปยังทางจายดังนี้

๑๐๕
๑๒.๑๐.๑
ปนฉีดน้ํา/ฟอง
๑๒.๑๐.๒
หัวตอทางจายน้ํา/ฟอง
๑๒.๑๐.๓
ชุดสายยางดับเพลิง
๑๒.๑๑ ทางสงน้ํา ๑ ทาง มีลิ้นเปดปด ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว ทําดวยโลหะไรสนิมสําหรับตอกับสายสูบ
ดับเพลิง
๑๒.๑๒ ติดตั้งอยางเหมาะสมและควบคุมการใชงานไดสะดวก
๑๓. เครื่องผสมฟองดับเพลิง ( FOAM PROPORTIONER ) จํานวน ๑ เครื่อง
๑๓.๑ แบบ AROUND – THE – PUMP PROPORTIONER
๑๓.๒ อัตราสวนผสม ๓% โดยอัตโนมัติ
๑๓.๓ สามารถสงน้ํายาฟองผสมกับน้ําแลวฉีดออกไดทุกทางจาย
๑๓.๔ ติดตั้งอยางเหมาะสมและควบคุมการใชงานไดสะดวก
๑๔. ชุดสายยางดับเพลิง ( HAND LINE ) จํานวน ๑ ชุด
๑๔.๑ สายยางขนาด ๓/๔นิว้ ยาวไมนอยกวา ๖๐ เมตร ทนกําลังดันน้ําไดไมต่ํากวา ๕๐ bar (๗๒๕
ปอนด/ตร.นิ้ว) มวนเก็บอยูใ นรน (HOSE REEL)
๑๔.๒ หัวฉีดน้ํา/ฟองดับเพลิง ชนิดมีลิ้นเปดปด จํานวน ๑ หัว
๑๔.๓ อัตราฉีดน้ํา/ฟอง ไมนอยกวา ๑๐๐ ลิตร/นาที ฉีดไดไกลไมนอยกวา ๑๕ เมตร
๑๔.๔ ติดตั้งที่ตูอุปกรณทายรถ
๑๕. เครื่องดับเพลิงผงเคมีแบบประจําที่
จํานวน ๑ เครื่อง
๑๕.๑ ขนาดไมนอยกวา ๑๓๕ กก. ( ๒๙๗ ปอนด ) ชนิด ABC
๑๕.๒ สายฉีดขนาด ๑ นิ้ว ยาวไมนอยกวา ๒๐ เมตร พรอมหัวฉีด มวนเก็บอยูในรน
๑๕.๓ อัตราฉีด ๑๕๐ กก./นาที ฉีดไดไกลไมนอ ยกวา ๑๒ เมตร
๑๕.๔ ติดตั้งในตูขางรถ สะดวกในการใชงาน
๑๖. เครื่องมือและอุปกรณดับเพลิง
๑๖.๑ ปนฉีดน้ํา/ฟอง จํานวน ๑ กระบอก
๑๖.๑.๑ ฉีดน้ําหรือฟองไดตามตองการ
๑๖.๑.๒
สามารถบังคับการหันและกระดกปนฉีดน้ํา/ฟอง จากภายในเกงไดดว ย
๑๖.๑.๓
ฉีดน้ํา/ฟองเปนลําไดไกลไมนอยกวา ๓๕ เมตร
๑๖.๑.๔
ฉีดน้ําไดไมนอ ยกวา ๑,๓๐๐ ลิตร/นาที ที่กําลังดัน ๑๑ bar (๑๕๙.๕ ปอนด/ตร.นิ้ว)
๑๖.๑.๕
ฉีดฟองเปนรูปพัดไดไกลไมนอยกวา ๑๘ เมตร กวางไมนอยกวา ๖ เมตร
๑๖.๑.๖ มุมหัน ๒๑๐ องศา
๑๖.๑.๗
มุมกระดก – ๒๐ องศา ถึง ๓๐ องศา

๑๐๖
๑๖.๒ หัวฉีดน้ํา/ฟอง
จํานวน ๑ หัว
๑๖.๒.๑
ฉีดน้ําหรือฟองไดตามตองการ
๑๖.๒.๒
ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว ชนิดมีลิ้นเปดปด
๑๖.๒.๓
อัตราฉีดไมนอ ยกวา ๒๕๐ ลิตร/นาที ไกลไมนอยกวา ๒๐ เมตร
๑๖.๒.๔
หัวตอสวมเร็วเชนเดียวกับหัวตอทางสงน้ํา
๑๖.๓ สายสูบดับเพลิง จํานวน ๑ เสน
๑๖.๓.๑ ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว × ๗๕ ฟุต ทนกําลังดันน้าํ ไดไมต่ํากวา
๔๐๐ ปอนด/ตร.นิ้ว
๑๖.๓.๒
หัวตอสวมเร็วเชนเดียวกับหัวตอทางสงน้ํา
๑๖.๔ ขวานดับเพลิง ขนาด ๖ - ๗ ปอนด ชนิดหัวมีหงอน จํานวน ๑ เลม
๑๖.๕ ผาคลุมดับเพลิง ผาทนไฟขนาด ๑๔๐ x ๑๙๐ ซม. จํานวน ๑ ผืน
๑๗. เครื่องมือและอุปกรณกภู ัย จะตองเปนผลิตภัณฑของยุโรปและอเมริกา
๑๗.๑ เครื่องแตงกายชุดปองกันความรอน (PROTECTIVE CLOTHING) จํานวน ๒ ชุด
เครื่องแตงกายชุดปองกันความรอน ๑ ชุด มีลักษณะและสวนประกอบดังนี้
๑๗.๑.๑ วัตถุที่ใชทํา เสื้อ กางเกง หัวครอบ ถุงมือ ชั้นนอกทําดวยเสนใย NOMEX หรือ ใยแกวผิวนอก
เคลือบดวย ALUMINIZED มีคุณลักษณะดังนี้
๑๗.๑.๑.๑
ทนความรอนไดไมนอยกวา ๑,๕๐๐ องศา ฟาเรนไฮท
๑๗.๑.๑.๒
สะทอนรังสีความรอนไดไมนอยกวา ๙๐%
๑๗.๑.๑.๓
ทนสารกัดกรอน
๑๗.๑.๑.๔
บรรเทาอันตรายจากสะเก็ดที่เกิดจากการแตกระเบิด
๑๗.๑.๒
เสื้อและกางเกง ชั้นนอกทําดวยวัตถุตามขอ ๑๗.๑.๑ ชั้นกลางทําดวยผายางกันซึม
(VAPOR BARRIER) ชั้นในทําดวยผาสักหลาด (WOOL)
๑๗.๑.๓
หัวครอบ (HOOD) ชั้นนอกทําดวยวัตถุตามขอ ๑๗.๑.๑ ชั้นในทําดวยผาสักหลาด
ชองมองทําดวย PLEXIGLASS เคลือบสารสะทอนความรอน
๑๗.๑.๔ ถุงมือแบบแยก ๕ นิ้ว ชั้นนอกทําดวยวัตถุตามขอ ๑๗.๑.๑ ชั้นใน ทําดวยผาสักหลาด ดานฝา
มือบุดวยหนังสัตว
๑๗.๑.๕หมวกไฟเบอรหรือพลาสติกแข็ง รองในปรับแตงขนาดใหเหมาะศรีษะได
๑๗.๑.๖ รองเทา ทําดวยยางทนความรอน ภายในบุสักหลาด พื้นและหัวรองเทามีแผนโลหะอยูในเนื้อ
ยาง เพื่อปองกันสิ่งแหลมคม
๑๗.๒ เครื่องชวยการหายใจแบบอากาศอัดสําหรับใชดับเพลิง (SELF CONTAIN
BREATHING APPRATUS อักษรยอ SCBA) จํานวน ๒ เครื่อง
เครื่องชวยการหายใจแบบอากาศอัด สําหรับใชดับเพลิง ๑ เครื่อง มีลักษณะและ
สวนประกอบดังนี้

๑๐๗
๑๗.๒.๑
ลักษณะทั่วไป
๑๗.๒.๑.๑
เครื่องชวยการหายใจแบบอากาศอัด ชนิดสะพายหลัง
๑๗.๒.๑.๒ สะดวกในการใชและซอมบํารุง
๑๗.๒.๑.๓
ปลอดภัยตอการหายใจและการใชงาน
๑๗.๒.๒
สวนประกอบ
๑๗.๒.๒.๑ ทอบรรจุอากาศ (CYLINDER) ชนิดทอเดีย่ วทําดวย อลูมินั่ม ทน
กําลังดันน้ํา (HYDROSTATIC TEST) ไดไมต่ํากวา ๕/๓ เทา ของกําลังดันใชการสูงสุดตามที่บริษัทผูผลิต
กําหนด จํานวน ๑ ทอ
๑๗.๒.๒.๒ สวนประกอบของทอบรรจุอากาศมีลิ้นเปดปด แผนรองหลังและสาย
รัดตัว จํานวน ๑ ชุด
๑๗.๒.๒.๓ ปริมาตรอากาศใชงานไมนอยกวา ๔๒ ลบ.ฟุต จํานวน ๑ ชุด
๑๗.๒.๒.๔ สายยางสงอากาศครบวงจร จํานวน ๑ ชุด
๑๗.๒.๒.๕ ลิ้นบังคับอากาศ (REGULATOR) จํานวน ๑ อัน
๑๗.๒.๒.๖ มีมาตรวัดกําลังดัน จํานวน ๑ อัน
๑๗.๒.๒.๗ อากาศสํารองไมนอยกวา ๑๐% และมีสัญญาณเตือน
๑๗.๒.๒.๘ หนากาก ชนิดชองกระจกกวาง
๑๗.๒.๒.๙ น้ําหนักทั้งชุดเมื่อบรรจุอากาศเต็มที่ไมเกิน ๓๕ ปอนด (ไม
รวมหีบบรรจุ)
๑๗.๒.๒.๑๐ มีหีบหรือกระเปาบรรจุเรียบรอย
๑๗.๒.๒.๑๑ มีเอกสารคําแนะนําการใชและบํารุงรักษา
ภาษาอังกฤษ เครื่องละ ๑ ชุด พรอมทั้ง คําแปลเปนภาษาไทย
การตรวจสอบ ตรวจสอบทางเทคนิคตามคําแนะนําการตรวจสอบเครื่องชวย การหายใจแบบอากาศอัด
สําหรับใชดับเพลิง
๑๗.๓ ชุดประดาน้ํา ( SELF CONTAIN UNIT BREATHING APPARATUS อักษรยอ SCUBA )
จํานวน ๒ ชุด
ชุดประดาน้ํา ๑ ชุด มีลักษณะและสวนประกอบดังนี้
๑๗.๓.๑
ทออากาศ (CYLINDER) ชนิดทอเดียว ทําดวยอลูมินั่ม ทนกําลังดันน้าํ
(HYDROSTATIC TEST) ไดไมต่ํากวา ๕/๓ เทาของกําลังดันใชการสูงสุด ตามที่บริษทั ผูผลิตกําหนดจํานวน ๑
ทอ
๑๗.๓.๒
สวนประกอบของทออากาศ มีลิ้นเปดปด แผนรองหลังและสายรัดตัวจํานวน ๑ ชุด
๑๗.๓.๓
ปริมาตรอากาศที่เมื่อบรรจุเต็มที่ ไมนอยกวา ๕๐ ลบ.ฟุต
๑๗.๓.๔
สายยางสงอากาศครบวงจร
จํานวน ๑ ชุด

๑๐๘
๑๗.๓.๕
ลิ้นบังคับอากาศ (REGULATOR) จํานวน ๑ อัน
๑๗.๓.๖มาตรวัดความลึกและกําลังดันภายในทออากาศ ( COMBINATION DEPTH AND CYLINDER
PRESSURE GAUGE ) จํานวน ๑ ชุด
๑๗.๓.๗
อากาศสํารองไมนอยกวา ๑๐%
๑๗.๓.๘
ตีนกบ ( SWIMMING FINS ) จํานวน ๑ คู
๑๗.๔ ถุงมือยางฉนวนไฟฟา ( INSULATED RUBBER GLOVES ) ขนาดไมต่ํากวา ๑๐,๐๐๐ V.
จํานวน ๒ คู
๑๗.๕ เข็มขัดกูภยั พรอมเครื่องมือ ( RESCUE BELT ASSEMBLY ) จํานวน ๒ ชุด
เข็มขัดกูภยั เครื่องมือ ๑ ชุด ประกอบดวย
๑๗.๕.๑
มีดกูภยั (RESCUE KNIFE)สําหรับตัดสายเข็มขัดสายรม จํานวน๑ เลม
๑๗.๕.๒
คีมตัดโลหะ ขนาดยาว ๘ นิ้ว จํานวน ๑ อัน
๑๗.๕.๓
ไฟฉายขนาด ๒ ทอนชนิดหัวงอฉากทําดวยพลาสติกจํานวน ๑ กระบอก
๑๗.๕.๔
ขวานกูภ ัย (SERRATED EDGE AXE) ชนิดดามสั้น คมมีหยัก
จํานวน ๑ เลม
๑๗.๕.๕
สายเข็มขัดพรอมซองใสเครื่องมือ จํานวน ๑ เสน
ยาว ๓๐ เมตร
๑๗.๖ เชือกชวยชีวิต (LIFE LINE) เชือกมะนิลาขนาดเสนรอบวง ๒ ๑/๔ นิ้ว
จํานวน ๑ เสน
๑๗.๗ ไฟฉายสวมศรีษะ (HEAD SPOTLIGHT) จํานวน ๒ ชุด
๑๗.๘ ไฟฉายแลนเทอน (LANTERN) ขนาด ๖ V.จํานวน ๒ ชุด
๑๗.๙ ประแจชุดหกเหลี่ยม (ALLEN KEYS) ชนิดมิลลิเมตร ชุดละ ๑๐ ตัว
จํานวน ๑ ชุด
๑๗.๑๐ ประแจชุดหกเหลี่ยม (ALLEN KEYS) ชนิดนิ้ว ชุดละ ๑๐ ตัว
จํานวน ๑ ชุด
๑๗.๑๑ พลั่วสนาม ชนิดพับได จํานวน ๒ อัน
๑๗.๑๒ ขวานฉุกเฉิน (EMERGENCY CRASH AXE) ชนิดคมมีดหยัก ขนาด
๙ ปอนด ดามยาว
๓๖ นิ้ว โคนดามหุมฉนวนขนาดไมนอยกวา ๓๖,๐๐๐ V. จํานวน ๑ เลม
๑๗.๑๓ คอนใหญ (SLEDGE HAMMER) ขนาด ๘ ปอนด ดามยาว ๓๒ นิ้ว
จํานวน ๑ เตา
๑๗.๑๔ คอนชางไม (CLAW HAMMER) ขนาด ๑.๕ ปอนด จํานวน ๑ เตา
๑๗.๑๕ สะกัดปากแบน ขนาด ๑ นิ้ว
จํานวน ๒ อัน
๑๗.๑๖ เหล็กงัดประตู (DOOR OPENER)
จํานวน ๑ อัน

๑๐๙
๑๗.๑๗ กรรไกรตัดโลหะ ขนาดโดยประมาณ หนัก ๑๒ ๗/๘ ปอนด ยาว ๓๖ นิ้ว สามารถตัดเหล็กเสน
ไดโตไมนอยกวา ๗/๑๖ นิว้
จํานวน ๑ เลม
๑๗.๑๘ เลื่อยยนตตดั ไม แบบโซ (CHAIN SAW) จํานวน ๑ ชุดเครื่อง
เลื่อยยนตตดั ไม ๑ ชุดเครื่อง ประกอบดวย
๑๗.๑๘.๑
เครื่องยนตเบนซิน ขนาดไมนอยกวา ๔๕ CC. ระบายความรอนดวยอากาศ
๑๗.๑๘.๒
ระยะเลื่อยตัดไดกวางไมนอยกวา ๔๕ ซม.
๑๗.๑๘.๓
เลื่อยโซอะไหล จํานวน ๑ เสน
๑๗.๑๘.๔
หัวเทียนอะไหล
จํานวน ๒ หัว
๑๗.๑๘.๕
แวนตาปองกันฝุน
จํานวน ๑ อัน
จํานวน ๑ ชุดเครื่อง
๑๗.๑๙ เลื่อยยนตตดั โลหะคอนกรีต แบบวงเดือน ( CIRCULAR SAW )
เลื่อยยนตตดั โลหะ คอนกรีต ๑ ชุดเครื่อง ประกอบดวย
๑๗.๑๙.๑
เครื่องยนตเบนซินขนาดไมนอยกวา ๖๕ CC. ระบายความรอนดวยอากาศ
๑๗.๑๙.๒
ระยะเลื่อยตัดไดลึกไมนอยกวา ๔ นิ้ว
๑๗.๑๙.๓
ใบเลื่อยวงเดือน ขนาด ๑๒ นิ้ว ชนิดตัดโลหะ จํานวน ๖ ใบ
๑๗.๑๙.๔
ใบเลื่อยวงเดือน ขนาด ๑๒ นิ้ว ชนิดตัดคอนกรีต จํานวน ๖ ใบ
๑๗.๑๙.๕
สายพานอะไหล
จํานวน ๑ เสน
๑๗.๑๙.๖
แวนตาปองกันฝุน
จํานวน ๑ อัน
๑๗.๒๐
แมแรงไฮดรอลิค ขนาด ๒๐ ตัน
จํานวน ๑ ชุด
๑๗.๒๑
กวานประจํารถ (WINCH)
จํานวน ๑ ชุด
๑๗.๒๑.๑
ใชกําลังไฟฟาจากแบตเตอรี่ของรถ
๑๗.๒๑.๒
กําลังฉุดลากไมนอยกวา ๘,๐๐๐ ปอนด
๑๗.๒๑.๓
ลวดสลิงขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา ๖.๐ มม.ยาวไมนอยกวา ๓๐ เมตร พรอมขอ
เกี่ยว มวนเก็บอยูในรน ติดตั้งสวนหนาของรถ จํานวน ๑ ชุด
๑๗.๒๒
ชุดเครื่องตัด – ถาง (CUTTER SPREADER)
จํานวน ๑ ชุดเครื่อง
เครื่องมือชุดตัด – ถาง ดึง บีบ โลหะโครงสรางตาง ๆ ดวยกําลังไฮดรอลิคซึ่งขับจากเครื่องยนต
สามารถใชงานไดพรอมกัน ๒ ชุด ( SIMULTANEOUS OPERATION OF TWO TOOLS )
เครื่องตัด – ถาง ๑ ชุดเครื่อง ประกอบดวย
๑๗.๒๒.๑
เครื่องยนตเบนซิน ๔ จังหวะ ระบายความรอยดวยอากาศ กําลังไมนอย
กวา ๔ HP.
๑๗.๒๒.๒ สูบไฮดรอลิค (HYDRAULIC PUMP) กําลัง (WORKING PRESSURE) ไมนอยกวา
๖๒๐ bar

๑๑๐
๑๗.๒๒.๓
สายยางไฮดรอลิคทนกําลังดันสูง ชนิดสายคู ยาวไมนอยกวา ๑๕ เมตร พรอมขอตอ
สวมเร็วทั้ง ๒ ปลาย มวนเก็บอยูในรนคู จํานวน ๒ ชุด
๑๗.๒๒.๔
หัวถางแบบกามปู (JAWS)
จํานวน ๑ ชุด
๑๗.๒๒.๔.๑ ทําดวยโลหะผสมเบา (HIGH TENSILE LIGHT
ALLOY)
๑๗.๒๒.๔.๒ ระยะถางมากที่สุด (MAXIMUM SPREAD)
ไมนอยกวา ๘๘๐ มม.
๑๗.๒๒.๔.๓ กําลังถาง (SPREADING FORCE)ไมนอยกวา ๑๐ตัน
๑๗.๒๒.๔.๔ กําลังดึง (TRACTIVE FORCE) ไมนอยกวา ๖ ตัน
๑๗.๒๒.๔.๕ กําลังบีบ (CRUSHING FORCE) ไมนอยกวา ๘ ตัน
๑๗.๒๒.๕
หัวตัด – ถาง แบบกามปู (CUTTER – SPREADER) จํานวน ๑ ชุด
๑๗.๒๒.๕.๑ ทําดวยโลหะผสมเบา (HIGH TENSILE LIGHT ALLOY)
๑๗.๒๒.๕.๒ กําลังตัด (CUTTING FORCE AT 2nd TOOTH )
ไมนอยกวา ๑๘ ตัน
๑๗.๒๒.๕.๓ ระยะถางมากที่สุด (MAXIMUM SPREAD)
ไมนอยกวา ๒๕๐ มม.
๑๗.๒๒.๕.๔ กําลังถาง (SPREADING FORCE)ไมนอยกวา ๔ ตัน
๑๗.๒๒.๕.๕ กําลังดึง (TRACTIVE FORCE) ไมนอยกวา ๔ ตัน
๑๗.๒๒.๖
หัวถางแบบกระบอก (SPREADER JACKS)
จํานวน ๑ ชุด
หัวถางแบบกระบอก ๑ ชุดมี ๓ ขนาดลักษณะและสวนประกอบดังนี้
๑๗.๒๒.๖.๑ ทําดวยโลหะผสมเบา ( HIGH TENSILE LIGHT ALLOY )
๑๗.๒๒.๖.๒ แรงผลักดัน (THRUST) ไมนอยกวา ๑๐ ตัน
๑๗.๒๒.๖.๓ แรงดึง ( TRACTIVE FORCE ) ไมนอยกวา ๔ ตัน ๑๗.๒๒.๖.๔ กระบอกถางขนาด
๑,๑๒๐ มม. ถางไดไมนอยกวา ๗๐๐ มม.จํานวน ๑ กระบอก
๑๗.๒๒.๖.๕ กระบอกถางขนาด ๙๒๐ มม.ถางไดไมนอยกวา ๕๐๐ มม.จํานวน ๑ กระบอก
๑๗.๒๒.๖.๖ กระบอกถางขนาด ๖๒๐ มม. ถางไดไมนอ ยกวา ๒๕๐ มม.จํานวน ๑ กระบอก
๑๗.๒๒.๖.๗ โซเหล็กขนาดไมนอยกวา ๓/๘ นิ้ว ยาวไมนอยกวา ๑๕๐ ซม. ปลายขางหนึ่งมีขอเกีย่ ว
จํานวน ๒ ชุด
๑๗.๒๒.๖.๘ หัวตอแบบตัววี (V HEAD) จํานวน ๒ อัน
๑๗.๒๒.๖.๙ หัวตอแบบกรงเล็บ (CLAW HEAD) จํานวน ๒ อัน
๑๗.๒๒.๖.๑๐ หัวตอยาง (RUBBERISED HEAD) จํานวน ๒ อัน
๑๗.๒๒.๖.๑๑ หอตอแบบขอเกี่ยว (GRAPNELHEAD)จํานวน ๒ อัน
๑๗.๒๒.๖.๑๒ ขอตอของกานตอค้ํายัน (CONNECTING SLEEVE) จํานวน ๒ อัน

๑๑๑
๑๗.๒๒.๖.๑๓ กานตอค้ํายัน (JACK EXTENSION)
ขนาด ๒๕๐ มม. ๔๕๐ มม. และ ๗๕๐ มม. รวมจํานวน ๓ อัน
๑๗.๒๒.๗
หัวเทียนอะไหล จํานวน ๒ หัว
๑๗.๒๒.๘
น้ํามันไฮดรอลิคอะไหล จํานวน ๒ ลิตร
๑๘. ชุดเครื่องมือชวยผูประสบภัยอากาศยาน (SIRCRAFT RESCUE CRASH TOOL KIT)
ชุดเครื่องมือชวยผูประสบภัยอากาศยาน ๑ ชุด ประกอบดวย
๑๘.๑ กรรไกรตัดสายเคเบิลอากาศยาน ขนาดยาว ๑๔ นิ้ว ตัดสายเคเบิลไดโตไมนอ ยกวา ๑/๔ นิ้ว
จํานวน ๑ อัน
๑๘.๒ คีมตัดโลหะ ขนาดยาว ๘ นิ้ว สําหรับใชงานหนัก จํานวน ๑ อัน
๑๘.๓ คีมล็อค ขนาดยาว ๑๐ นิ้ว
จํานวน ๑ อัน
๑๘.๔ ขวานกูภ ัย คมเปนหยัก ดามหุมฉนวน จํานวน ๑ เลม
๑๘.๕ มีดกูภยั (RESCUE KNIFE) สําหรับตัดสายเข็มขัด จํานวน ๑ เลม
๑๘.๖ เลื่อยตัดโลหะ ( HACK SAW ) ปรับระยะ ๘ - ๑๒ นิ้ว พรอมใบเลื่อย ขนาด ๑๐ นิ้ว ๓ ใบ
จํานวน ๑ ชุด
๑๘.๗ เลื่อยตัดโลหะ (METAL CUTTING SAW) ขนาดใบเลื่อย ๒๐ นิ้ว
จํานวน ๑ ปน
๑๘.๘ ไขควงปากแบน ขนาด ๔ นิ้ว และ ๖ นิ้ว รวม
จํานวน ๒ อัน
๑๘.๙ ไขควงปากแฉก ขนาด ๔ นิว้ และ ๖ นิ้ว รวม จํานวน ๒ อัน
๑๘.๑๐ เชือกหวงพรอมขอเกี่ยวขนาด ๔๐ นิ้ว (GRAPPLING HOOK AND ROPE SLING) จํานวน ๑
ชุด
๑๘.๑๑ ลูกอุดรูรั่วถังน้าํ มัน ทําดวยไม ๓ ลูก ทําดวยยาง ๓ ลูก รวม จํานวน ๖ ลูก
๑๘.๑๒ ลูกกุญแจผาน (DZUS KEY) สําหรับเปดฝาชองตาง ๆ ของอากาศยานจํานวน ๒ ลูก
๑๘.๑๓ ผาใบสําหรับเก็บและหอเครื่องมือตาง ๆ จํานวน ๑ ผืน
๑๙. เครื่องมือและอุปกรณปฐมพยาบาล
๑๙.๑ เครื่องชวยการหายใจแบบกระเปาหิว้ (HANDY RESUSCITATOR)
จํานวน ๑ เครื่อง
เครื่องชวยการหายใจ ๑ เครื่อง ประกอบดวย
๑๙.๑.๑ อุปกรณทํางานได ๓ อยาง ชวยการหายใจ (RESUSCITATOR) ผายปอด
(INMALATOR) และดูดเสมหะ (ASPIRATOR)
๑๙.๑.๒
ทอบรรจุกาซออกซิเจนคู
จํานวน ๑ ชุด
๑๙.๑.๓
หนากาก สําหรับเด็ก
จํานวน ๑ อัน
๑๙.๑.๔
หนากาก สําหรับผูใหญ
จํานวน ๑ อัน

๑๑๒
๑๙.๑.๕
ทางสงอากาศ (AIR WAY)
จํานวน ๑ อัน
๑๙.๑.๖ หีบบรรจุ
จํานวน ๑ ใบ
๑๙.๑.๗
ทอบรรจุกาซออกซิเจนคู อะไหล
จํานวน ๑ ชุด
๑๙.๒ เครื่องชวยการหายใจแบบถุงลม (AIR BAG RESUSCITATOR)จํานวน ๑ เครื่อง
๑๙.๓ เฝอกออนใชกบั ขา แบบเปาลม ขนาด ครึ่งขา
จํานวน ๑ ชุด
๑๙.๔ เฝอกออนใชกบั ขา แบบเปาลม ขนาด เต็มขา
จํานวน ๑ ชุด
๑๙.๕ เฝอกออนใชกบั แขน แบบเปาลม ขนาดครึ่งแขน จํานวน ๑ ชุด
๑๙.๖ เฝอกออนใชกบั แขน แบบเปาลม ขนาดครึ่งแขน
จํานวน ๑ ชุด
๑๙.๗ เฝอกออน ใชกับคอ
จํานวน ๑ ชุด
๑๙.๘ เปลสนาม แบบพับครึ่งตามแนวขวาง พับแลวยาวไมเกิน ๔๐ นิ้ว โครงเปลทําดวยโลหะผสมเบา
พื้นเปลทําดวยใยสังเคราะห น้ําหนักไมเกิน ๑๒ ปอนด จํานวน ๑ เปล
๑๙.๙ ผาหม ขนาดไมนอยกวา ๑๔๐ × ๑๙๐ ซม.
จํานวน ๒ ผืน
๒๐. หีบปฐมพยาบาล (FIRST AID KIT)
จํานวน ๑ หีบ
หีบปฐมพยาบาล ๑ หีบ ประกอบดวย
๒๐.๑ ผาพันแผล
ขนาดกวาง ๑ นิ้ว
จํานวน ๖ มวน
๒๐.๒ ผาพันแผล
ขนาดกวาง ๒ นิ้ว
จํานวน ๖ มวน
๒๐.๓ ผาพันแผล
ขนาดกวาง ๓ นิ้ว
จํานวน ๖ มวน
จํานวน ๓ มวน
๒๐.๔ ผายางติดแผล ขนาดกวาง ๑ นิ้ว
๒๐.๕ ผาปดแผล ขนาด ๒ × ๒ นิ้ว
จํานวน ๑๒ ชิ้น
๒๐.๖ ผาปดแผล ขนาด ๓ × ๓ นิ้ว
จํานวน ๑๒ ชิ้น
๒๐.๗ ผาแถบยาปดแผลสําเร็จรูป
(BANDAGE)
จํานวน ๑ กลอง
๒๐.๘ ผาปดตา (EYE DRESSING PADS)
จํานวน ๔ ชิ้น
๒๐.๙ ผาปดจมูก
จํานวน ๒ ผืน
๒๐.๑๐ ผาสามเหลี่ยม สําหรับคลองแขนกับคอ
จํานวน ๓ ผืน
๒๐.๑๑ สําลี
จํานวน ๑ หอ
๒๐.๑๒
สําลีพันปลายไม
จํานวน ๑ กลอง
๒๐.๑๓ ยาแกปวด
จํานวน ๑๐๐ เม็ด
๒๐.๑๔ ยาแกเมารถ – เรือ
จํานวน ๒๐ เม็ด
๒๐.๑๕
โซเดียมคลอไรด ชนิดเม็ด
จํานวน ๕๐ เม็ด
๒๐.๑๖ ยาฆาเชื้อ เมอรไทโอเรต
จํานวน ๑ ขวด
๒๐.๑๗ ยาใสแผลไฟลวก
จํานวน ๑ หลอด

๑๑๓
๒๐.๑๘ แอมโมเนีย
จํานวน ๑ ขวด
๒๐.๑๙ แอลกอฮอล ๗๐%
จํานวน ๑ ขวด
๒๐.๒๐ ไฮโดรเจนเปอรออกไซด
จํานวน ๑ ขวด
๒๐.๒๑
ทิงเจอรไอโอดิน
จํานวน ๑ ขวด
๒๐.๒๒
กรรไกรตัดผาพันแผล
จํานวน ๑ เลม
๒๐.๒๓ปากคีบ
จํานวน ๑ อัน
๒๐.๒๔หีบไมมีเครื่องหมายกาชาด หูหวิ้ กุญแจ สําหรับบรรจุอุปกรณปฐมพยาบาล ๒๓ รายการ พรอม
ทั้งบัญชีรายการและมีปายชื่อบอก ชนิด ขนาด จํานวน ที่ภาชนะบรรจุดว ยจํานวน ๑ หีบ
หมายเหตุ ใหหนวยที่ไดรับรถดับเพลิงเคลื่อนที่เร็ว (RIV) ขนาดเล็กเบิกอุปกรณ ปฐม
พยาบาลเพิ่มเติม จากกรมแพทย ทร. หรือโรงพยาบาล ทร. ที่อยูใกลเคียงไดดังนี้
๑.
ผาแตงแผลปฐมพยาบาลสนาม (FIRST FIELD BANDAGE) ขนาดเล็ก จํานวน ๓ อัน
๒.
ผาแตงแผลปฐมพยาบาลสนาม (FIRST FIELD BANDAGE) ขนาดกลาง จํานวน ๓ อัน
๓.
ผาแตงแผลปฐมพยาบาลสนาม (FIRST FIELD BANDAGE) ขนาดใหญ จํานวน ๑ อัน
๒๑. สิ่งอํานวยความสะดวกและปลอดภัยประจํารถ
๒๑.๑ เครื่องสัญญาณไซเรนอิเล็กทรอนิกส พรอมเครื่องขยายเสียงขนาดไมนอยกวา ๑๐๐ W. จํานวน
๑ ชุด
๒๑.๒ โคมไฟสัญญาณสีแดง ชนิดหมุนรอบตัว ลักษณะยาวตลอดหลังคาเกง มีลําโพงอยูต รงกลาง
จํานวน ๑ ชุด
๒๑.๓ โคมไฟสองสวาง (SEARCH LIGHT) เลื่อนสูงจากพืน้ ไดไมนอยกวา ๕ เมตร ติดตั้งที่ทายรถ
จํานวน ๑ ดวง
๒๑.๔ แผนปายคําแนะนําการใชการบํารุงรักษารถและอุปกรณดับเพลิงใหผูขายดําเนินการดังนี้
๒๑.๔.๑
ทําปายภาษาไทยติดตั้งไวในที่เหมาะสม
๒๑.๔.๒
ที่ใดมีปายภาษาตางประเทศ ใหทําปายภาษาไทยกํากับไว
๒๑.๔.๓
ทําปายภาษาไทยบอกกําลังดันลมลอติดตั้งในที่เหมาะสมทุกลอ
๒๑.๕ ทําที่สําหรับติดตั้ง เครื่องดับเพลิงคารบอนไดออกไซด (CO 2) ขนาด ๕ ปอนด
มาตรฐาน ทร.ในที่เหมาะสม จํานวน ๑ ที่
๒๑.๖ ทําที่สําหรับติดตั้งเครื่องดับเพลิงผงเคมี ขนาด ๑๐ ปอนด มาตรฐาน ทร. ในที่
เหมาะสม
จํานวน ๑ ที่
๒๒. เครื่องมือและอุปกรณประจํารถ
๒๒.๑ เครื่องมือซอมบํารุงเครื่องยนต
จํานวน ๑ ชุด
๒๒.๑.๑
บรรจุในกลองโลหะ
๒๒.๑.๒
ในการเสนอราคาใหระบุรายการเครื่องมือตามมาตรฐานของบริษัทผูผลิตใหชัดเจน

๑๑๔
๒๒.๒ เครื่องมือซอมบํารุงเครื่องสูบน้ําดับเพลิงแยกสวน จํานวน ๑ ชุด
๒๒.๓ ยางอะไหลพรอมกงลอ
จํานวน ๑ ชุด
๒๒.๔ เครื่องมือและอุปกรณในการถอดลอ
จํานวน ๑ ชุด
๒๒.๕ แมแรงไฮดรอลิค ขนาดไมนอ ยกวา ๕ ตัน จํานวน ๑ ชุด
๒๓. เอกสารประจํารถ มีเอกสารตอ ๑ คัน ดังนี้
๒๓.๑ หนังสือคูมือการใชงาน (OPERATING MANUAL) จํานวน ๔ เลม
๒๓.๒ หนังสือคูมือการซอมและบํารุงรักษารถและเครื่องมือดับเพลิง (MAINTENANCE
INSTRUCTION MANUAL)
จํานวน ๔ เลม
๒๓.๓ หนังสือรายการชิ้นสวนตัวรถ (BODY PARTS CATALOG) จํานวน ๒ เลม
๒๓.๔ หนังสือรายการชิ้นสวนเครื่องยนต (ENGINE PARTS CATALOG)
จํานวน ๒ เลม
๒๓.๕
จัดทําหนังสือตามขอ ๒๓.๑ และ ๒๓.๒ เปนภาษาไทย จํานวน อยางละ ๔ เลม
การตรวจสอบ
๑.
ในการตรวจรับพัสดุ ใหผูขายจัดหาน้ํายาฟองดับเพลิง ชนิด AFFF ๓ % จํานวนเพียงพอแกการ
ตรวจสอบการฉีดฟอง โดยไมคิดคาใชจาย
๒.
ถามีปญหาในการตรวจสอบ กรรมการตรวจรับพัสดุสามารถติดตอสอบถามขอความรวมมือชวย
ตรวจสอบไดจากหนายตาง ๆ เชน อร., วศ.ทร. แผนกดับเพลิง กขส. ฐท.กท. และคณะกรรมการ ปคส.ทร.
เปนตน
หมายเหตุ พัสดุที่แยกการจัดหาเพื่อการประหยัด และความสะดวกในการบริหารพัสดุ ใหหนวยทีไ่ ดรับ
รถดับเพลิงเคลื่อนที่เร็ว (RIV) ขนาดเล็กเบิกพัสดุ ปคส.ทร.สําหรับใชประจํารถตอ ๑ คันจาก พธ.ทร.ดังนี้
๒.๑ น้ํายาฟองดับเพลิง ชนิด AFFF ๓ % บรรจุถังขนาด ๕ ยู.เอส.แกลลอน
จํานวน ๘ ถัง
(ถังเปลาสงคืน พธ.ทร.)
๒.๒ เครื่องดับเพลิงคารบอนไดออกไซด (CO 2 ) ขนาด ๕ ปอนด ชนิดทอเหล็ก จํานวน ๑ เครื่อง
๒.๓ เครื่องดับเพลิงผงเคมี ขนาด ๑๐ ปอนด ชนิด ABC
จํานวน ๑ เครื่อง
๒.๔ เครื่องแตงกายชุดทหารที่ทําหนาที่ดับเพลิง ตามกฎกระทรวง ฯ จํานวน ๓ ชุด

๑๑๕

มาตรฐาน รถดับเพลิงอากาศยาน (CFR) ขนาดกลาง
ชื่อพัสดุ รถดับเพลิงอากาศยาน (CRASH/FIRE/RESCUE VEHICLE) ขนาดกลาง
วัตถุประสงค ใชในภารกิจตามลําดับความสําคัญตอไปนี้
๑.
ใชดับเพลิงอากาศยานและชวยผูประสบภัย เปนภารกิจหลัก
๒.
ใชดับเพลิงน้ํามัน อาคาร
๓.
ใชฉีดฟองปกคลุมน้ํามันที่รั่วไหล เพื่อปองกันเพลิงไหม
พัสดุสายงาน ขส.ทร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๔๒๔ - ๐๐๔๑
หมายเลข สป.(กห)
STOCK ND (USA.) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
ลักษณะทั่วไป เปนรถดับเพลิงที่ออกแบบสําหรับใชดับเพลิงที่ลุกไหมอากาศยานและชวยชีวิต
ผูประสบภัยออกจากอากาศยาน ใชดับเพลิงน้ํามัน อาคาร และฉีดปกคลุมน้ํามันที่รั่วไหลเพื่อปองกันเพลิงไหม
นอกจากนี้ยังมีคุณลักษณะพิเศษคือ สามารถสูบฉีดน้ํา/ฟองในขณะขับเคลื่อนและบังคับทิศทางฉีดน้ํา/ฟองจาก
ภายในเกงได ออกรถไดเร็วโดยทําอัตราเรงจาก ๐ - ๔๐ กม./ซม. ไดภายในเวลาไมเกิน ๑ นาที มีสวนประกอบ
เครื่องมือและอุปกรณที่สําคัญ ดังนี้
๑.๑ รถ ๑๐ ลอ เพลาขับ ๒ เพลา

๑๑๖
๑.๒
๑.๓
๑.๔
๑.๕
๑.๖
๑.๗
๑.๘
๑.๙
๑.๑๐
๑.๑๑
๒.
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔

เครื่องยนตดีเซล กําลังไมนอยกวา ๒๐๐ แรงมา
ถังน้ําขนาดไมนอยกวา ๖,๐๐๐ ลิตร ถังน้ํายาฟองดับเพลิงขนาดไมนอยกวา ๗๘๐ ลิตร
เครื่องสูบน้ําดับเพลิงแยกสวนจากเครื่องยนตของรถ สูบน้ําไดไมนอยกวา ๒,๑๐๐ ลิตร/นาที
เครื่องผสมฟองดับเพลิง อัตราสวนผสม ๐ - ๑๐% สงฟองออกไดทุกทางจาย
ปนฉีดน้ํา/ฟอง ฉีดน้ําหรือฟองไดตามตองการ ฉีดน้ําไดไกลไมนอยกวา ๕๕ เมตร
หัวจายน้ํา/ฟอง ขนาด ๒.๕ นิ้ว ๒ หัว สําหรับตอกับสายสูบดับเพลิง
ระบบฉีดน้ํา/ฟองปองกันตัวเอง
ชุดสายยางดับเพลิง (HAND LINE) ขนาด ๑ นิ้ว × ๑๕๐ ฟุต ฉีดน้ําหรือฟองไดตามตองการ
เครื่องดับเพลิงผงเคมีแบบประจําที่ ขนาด ๑๓๕ กก.
เครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ พรอม
ตัวรถ
ใชโครงสรางของรถยนตบรรทุกขนาดใหญตอเปนรถดับเพลิง
พวงมาลัยขวา
เกงตอนหนา มีที่นั่งไดไมนอ ยกวา ๓ คน รวมทั้งคนขับ มีประตูขางละ ๑ บาน
เกงตอนหลัง มีที่นั่งเจาหนาที่ดับเพลิงเปนเกาอี้ยาวตลอดหันหนาไปตามรถ มีประตู ขางละ ๑

บาน
๒.๕ ถังน้ําและถังน้าํ ยาฟองดับเพลิง ติดตั้งตอจากเกงตอนหลังไปทางทายรถ
๒.๖ หัวจายน้ํา/ฟอง ติดตั้งตอนทายรถ
๒.๗ ปนฉีดน้ํา/ฟอง ติดตั้งบนหลังคาเกงตอนหนา
๒.๘ สวนทายรถทําเปนตู ( COMPARTMENT ) มีประตูบานเลื่อนขึ้นลงพรอมกุญแจ ภายในตู เปน
ที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ําดับเพลิงแยกสวนและอุปกรณดับเพลิง
๒.๙ ตูเก็บเครื่องมือและอุปกรณที่ขางตัวรถ ทําดวยโลหะมีฝาเปดปดชนิดบานเลื่อนขึ้นลงพรอม
กุญแจกันน้ําได ตั้งลึกเขาไปในตัวรถ จํานวนไมนอยกวา ๒ ตู มีปริมาตรรวมกันไมนอ ยกวา ๒ ลบ.เมตร เพียงพอ
แกการเก็บเครือ่ งมือและอุปกรณ รวมทั้งเปนที่เก็บสายสูบดับเพลิงขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว × ๗๕ ฟุต จํานวน ๑๒ เสน
ดวย
๒.๑๐ มีขอพวงที่สวนหนาและสวนทายรถ
๒.๑๑ โคมไฟแสงสวางและไฟสัญญาณครบถวนตาม พ.ร.บ.การจราจรทางบก
๒.๑๒ ตัวรถพนสีแดง
๓.
เครื่องยนต
๓.๑ เครื่องยนตดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความรอนดวยน้าํ

๑๑๗
๓.๒ กําลังสูงสุดของเครื่องยนตไมนอยกวา ๒๐๐ แรงมาเพลาสุทธิ ที่รอบไมเกิน ๓๒๐๐

รอบ/

นาที
๓.๓
๓.๔
๔.
๕.

อัตราสวนกําลังอัดไมนอยกวา ๑๖ : ๑
อัตราเรงในการออกรถ ๐ - ๘๐ กม./ชม. ไมเกิน ๑ นาที
ระบบไฟฟา ๒๔ V. รถที่ประกอบในประเทศใหใชแบตเตอรี่ขององคการแบตเตอรี่
ระบบสงกําลัง เกียรเดินหนาแบบ SYNCHROMESH ไมนอยกวา ๔ เกียร และถอยหลัง ๑

เกียร
๖.
ระบบหนาลอ เปนระบบลม หรือระบบไฮดรอลิก หรือระบบไฮดรอลิกรวมกับลม หรือ
ระบบไฮดรอลิกรวมกับสูญญากาศ และมีหามลอระบบกลไกสําหรับเวลาจอดรถดวย
๗.
ระบบกันสะเทือน พิจารณารายละเอียดตามมาตรฐานของผูผลิต
๘.
การรับน้ําหนัก รถสามารถรับน้ําหนัก ตัวรถ สวนประกอบ เครื่องมือเครื่องใชขณะบรรทุกเต็มที่
รวมทั้งสิ้น (GROSS VEHICLE WEIGHT) ไดไมนอยกวา ๒๑,๐๐๐ กก.
๙.
ลอรถ
๙.๑ ๑๐ ลอ เพลาขับ ๒ เพลา (แบบ ๖ × ๔)
๙.๒ กวางชวงลอหนา ระหวางกึง่ กลางยางหนา
ไมนอยกวา ๑,๙๐๐ มม.
ไมนอยกวา ๑,๘๐๐ มม.
๙.๓ กวางชวงลอหลัง ระหวางขอบยางดานนอกของคูใน
๙.๔ ระยะฐานลอระหวางศูนยกลางลอหนากับจุกึ่งกลางระหวางศูนยกลางลอหลัง ไมนอยกวา
๔,๗๐๐ มม.
๙.๕ ยาง ขนาดใหญที่สุด จํานวนผาใบมากชัน้ ที่สุด ตามที่กําหนดไวในสมุดคูมือประจํารถ
๑๐. ถังน้ํา จํานวน ๑ ถัง
๑๐.๑ ขนาดความจุไมนอยกวา ๖,๐๐๐ ลิตร ทําดวยเหล็กไรสนิม(STAINLESS STEEL)
๑๐.๒ ภายในถังมีแผนกันกระแทก (BAFFLE PLATE)
๑๐.๓ ตอนบนของถังมีฝาเปดปด (MAN HOLE) ตอนลางมีทอระบายทิ้งพรอมสิ้นเปดปด
๑๐.๔ มีทอระบายอากาศ ทอน้ําลน และมาตรวัดระดับน้ํา
๑๑. ถังน้ํายาฟองดับเพลิง สรางติดตอกับถังน้าํ จํานวน ๑ ถัง
๑๑.๑ ขนาดความจุไมนอยกวา ๗๘๐ ลิตร ทําดวยเหล็กไรสนิม (STAINLESS STEEL)
๑๑.๒ ภายในถังมีแผนกันกระแทก (BAFFLE PLATE)
๑๑.๓ ตอนบนของถังมีฝาเปดปด (MAN HOLE) ตอนลางมีทอระบายทิ้งพรอมลิ้นเปดปด
๑๑.๔ มีทอระบายอากาศ ทอน้ํายาฟองลน และมาตรวัดระดับน้าํ ยาฟอง
๑๒. เครื่องสูบน้ําดับเพลิงประจํารถ
จํานวน ๑ ชุดเครื่อง
๔
๑๒.๑ เครื่องสูบน้ําดับเพลิงแยกสวนจากเครื่องยนตของรถ เปนเครื่องยนตเบนซิน ๔ สูบ
จังหวะ ระบายความรอนดวยน้ํา กําลังขับไมนอยกวา ๘๕ แรงมา

๑๑๘
๑๒.๒ สามารถควบคุมการใชเครื่องสูบน้ําจากภายในเกงหนาไดดวย
๑๒.๓ สูบน้ําแบบหอยโขง (CENTRIFUGAL PUMP) ระหัดไมนอยกวา ๑ ชั้น (SINGLE STAGE)
๑๒.๔ สมรรถนะ สูบน้ําไดไมนอยกวา ๒,๑๐๐ ลิตร/นาที ที่กําลังดัน ๑๑ bar (๑๕๙.๕ ปอนด/ตร.นิ้ว)
ระยะดูดน้ํา (SUCTION LIFT) ๑.๕ เมตร
๑๒.๕ การสูบฉีดน้ําดับเพลิง สูบน้ําจากถังประจํารถ ฉีดออกไดทุกทางจาย
๑๒.๖ การสูบฉีดฟองดับเพลิง สามารถสูบน้ํายาฟองดับเพลิงตามอัตราสวนผสมที่ตองการ รวมกับ
น้ําแลวฉีดสงออกไดทุกทางจาย
๑๒.๗ เรือนสูบ ฝาสูบ พัดน้ํา ทําดวยโลหะไรสนิม (BRONZE) เพลาทําดวยเหล็กไรสนิม
(STAINLESS STEEL)
๑๒.๘ เครื่องทําสูญญากาศ เปนแบบอัตโนมัติโดยสมบูรณ (FULLY AUTOMATIC)
๑๒.๙ ทางดูดน้ํา ๑ ทาง ขนาด ๔ นิ้ว จากถังน้ําประจํารถ
๑๒.๑๐ ทางสงน้ํา/ฟอง ไปยังทางจายดังนี้
๑๒.๑๐.๑
ปนฉีดน้ํา/ฟอง
๑๒.๑๐.๒
หัวตอทางจายน้ํา/ฟอง
(๒ หัว)
๑๒.๑๐.๓
ชุดสายยางดับเพลิง
(๒ ชุด)
(๒ หัว)
๑๒.๑๐.๔
หัวฉีดน้ํา/ฟอง ปองกันตัวเองหนารถ
๑๒.๑๐.๕
หัวฉีดน้ํา/ฟอง ปองกันตัวเองใตรถ
(๒ หัว)
๑๒.๑๑ หัวตอทางจายน้ํา/ฟอง ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว ชนิดสวมเร็วแบบ NENORM STANDARD ทําดวย
โลหะไรสนิม สําหรับตอกับสายสูบดับเพลิง
จํานวน ๒ หัว
๑๒.๑๒ ติดตั้งอยางเหมาะสม และควบคุมการใชงานไดสะดวก
๑๓. เครื่องผสมฟองดับเพลิง (FOAM PROPORTIONER)
จํานวน ๑ เครื่อง
๑๓.๑ แบบ AROUND – THE – PUMP PROPORTIONER
๑๓.๒ มีลิ้นลัดทางสําหรับเปดใหนา้ํ ยาฟองผสมกับน้ํา
๑๓.๓ อัตราสวนผสม ๐ - ๑๐ %
๑๓.๔ มีอุปกรณควบคุมการจายน้ํายาฟองโดยอัตโนมัติ
๑๓.๕ มีอุปกรณควบคุมกําลังดันน้ําโดยอัตโนมัติ
๑๓.๖ สามารถสงสารละลายฟองไดทุกทางจาย
๑๓.๗ ติดตั้งอยางเหมาะสมและควบคุมการใชงานไดสะดวก
๑๔. ชุดสายยางดับเพลิง (HAND LINE)
จํานวน ๒ ชุด
๑๔.๑ สายยางขนาด ๑ นิ้ว × ๑๕๐ ฟุต ทนกําลังดันน้ําไดไมนอยกวา ๕๐ bar (๗๒๕ ปอนด/ตร.
นิ้ว)มวนเก็บอยูในรน (HOSE REEL)
๑๔.๒ หัวฉีดน้ํา/ฟอง
ดับเพลิงชนิดมีลิ้นเปดปด ปรับเปลี่ยนฉีดไดทั้งน้ําและฟองดับเพลิง

๑๑๙
๑๔.๓ ติดตั้งในตําแหนงที่เหมาะสม
๑๕ หัวฉีดปองกันตนเอง (SELF – PROTECTION)
๑๕.๑ หัวฉีดน้ํา/ฟองหนารถ (GROUND SWEEP) อัตราฉีดหัวละไมนอยกวา
๑๓๐ ลิตร/
นาที จํานวน ๒ หัว
๑๕.๒ หัวฉีดน้ํา/ฟอง ใตรถ (UNDER TRUCK NOZZLE) อัตราฉีดหัวละไมนอยกวา
๖๐ ลิตร/
นาที จํานวน ๒ หัว
๑๖. เครื่องดับเพลิงผงเคมีแบบประจําที่
จํานวน ๑ เครื่อง
๑๖.๑ ขนาด ไมนอยกวา ๑๓๕ กก. (๒๙๗ ปอนด) ชนิด ABC
๑๖.๒ สายฉีดขนาด ๑ นิ้ว ยาวไมนอ ยกวา ๒๐ เมตร พรอมหัวฉีด มวนเก็บอยูในรน
๑๖.๓ อัตราฉีด ๑๕๐ กก./นาที ฉีดไดไกลไมนอยกวา ๑๒ เมตร
๑๖.๔ ติดตั้งในที่เหมาะสม สะดวกในการใชงาน
๑๗. เครื่องมือและอุปกรณดับเพลิง
๑๗.๑ ปนฉีดน้ํา/ฟองดับเพลิง จํานวน ๑ กระบอก
๑๗.๑.๑
ฉีดน้ําหรือฟองไดตามตองการ
๑๗.๑.๒
สามารถบังคับการหันและกระดกปนฉีดน้ํา/ฟองจากภายในเกงหนาไดดว ย
๑๗.๑.๓
ฉีดน้ําเปนลําไดไกลไมนอยกวา ๕๕ เมตร
๑๗.๑.๔ ฉีดน้ําไดจํานวนไมนอยกวา ๑,๘๐๐ ลิตร/นาที ที่กําลังดัน ๑๒ bar
(๑๗๔ ปอนด/
ตร.นิ้ว)
๑๗.๑.๕
ฉีดฟองเปนลําไดไกลไมนอยกวา ๕๐ เมตร
๑๗.๑.๖
ฉีดฟองเปนรูปพัดไดไกลไมนอยกวา ๑๘ เมตร กวางไมนอยกวา ๑๐ เมตร
๑๗.๑.๗
มุมหันไมนอยกวา ๒๗๐ องศา
๑๗.๑.๘
มุมกระดก – ๑๐ องศา ถึง ๓๕ องศา
๑๗.๒ หัวฉีดกรวย
จํานวน ๒ หัว
๑๗.๒.๑
ขนาด ๒.๕ นิ้ว ชนิดมีลิ้นเปดปด
๑๗.๒.๒
ฉีดน้ําได ๓ ลักษณะ โดยฉีดน้ําเปนลํา ฉีดน้ําเปนฝอย และฉีดน้ํา เปนฉากกันความ
รอน
๑๗.๒.๓
หัวตอสวมเร็วแบบ NENORM STANDARD ทําดวยโลหะไรสนิม สําหรับใชกับสาย
สูบดับเพลิง
๑๗.๓ ขวานดับเพลิง ขนาด ๖ - ๗ ปอนด ชนิดหัวมีหงอน
จํานวน ๑ เลม
๑๗.๔ ชะแลงดับเพลิง ขนาด ๑ นิ้ว ยาว ๓๖ นิ้ว ทําดวยเหล็ก ๘ เหลี่ยม จํานวน ๒ อัน
๑๗.๕ ขอเกี่ยวดามไม (PIKE POLE) ขนาดยาว ๑๐ ฟุต
จํานวน ๑ อัน

๑๒๐
๑๗.๖ บันไดยึด (EXTENSION LADDER) ชนิด ๒ ทอน ยืดแลวยาวไมนอยกวา ๒๒ ฟุต ทําดวย
อลูมินั่มผสม จํานวน ๑ อัน
๑๗.๗ บันไดพาดหลังคา (ROOF LADDER) ปลายมีขอเกีย่ ว ยาวไมนอยกวา ๑๔ ฟุต ทําดวยอลูมินั่ม
ผสม จํานวน ๑ อัน
๑๘. เครื่องมือและอุปกรณกภู ัย
๑๘.๑ เครื่องแตงกายชุดปองกันความรอน (PROTECTIVE CLOTHING)จํานวน ๔ ชุด
เครื่องแตงกายชุดปองกันความรอน ๑ ชุด มีลักษณะและสวนประกอบดังนี้
๑๘.๑.๑ วัตถุที่ใชทํา เสื้อ กางเกง หัวครอบ ถุงมือ ชั้นนอกทําดวยเสนใย NOMEX หรือ KEVLAR หรือ
ใยแกว ผิวนอกเคลือบดวย ALUMINIZED มีคุณลักษณะดังนี้
๑๘.๑.๑.๑
ทนความรอนไดไมนอยกวา ๑,๕๐๐ องศา ฟาเรนไฮท
๑๘.๑.๑.๒
สะทอนรังสีความรอนไดไมนอยกวา ๙๐%
๑๘.๑.๑.๓
ทนสารกัดกรอน
๑๘.๑.๑.๔
บรรเทาอันตรายจากสะเก็ดที่เกิดจากการแตกระเบิด
๑๘.๑.๒
เสื้อและกางเกง ชั้นนอกทําดวยวัตถุตามขอ ๑๘.๑.๑ ชั้นกลางทําดวย ผายางกันซึม
(VAPOR BARRIER) ชั้นในทําดวยสักหลาด (WOOL)
๑๘.๑.๓
หัวครอบ (HOOD) ชั้นนอกทําดวยวัตถุตามของ ๑๘.๑.๑ ชั้นในทําดวยผาสักหลาดชอง
มองทําดวย PLEXIGLASS เคลือบสารสะทอนความรอน
๑๘.๑.๔
ถุงมือ แบบแยก ๕ นิ้ว ชั้นนอกทําดวยวัตถุตามของ ๑๘.๑.๑ ชั้นใน ทําดวยผา
สักหลาด ดานฝามือบุดวยหนังสัตว
๑๘.๑.๕
หมวกไฟเบอรหรือพลาสติกแข็ง รองในปรับแตงขนาดใหเหมาะศีรษะได
๑๘.๑.๖
รองเทาทําดวยยางทนความรอน ภายในบุสักหลาด พื้นหัวรองเทามีแผนโลหะอยูใ นเนื้อ
ยางเพื่อปองกันสิ่งแหลมคม
๑๘.๒ เครื่องชวยการหายใจแบบอากาศอัด สําหรับใชดับเพลิง (SELF CONTAIN BREATHING
APPARATUS อักษรยอ SCBA) จํานวน ๒ เครื่อง
เครื่องชวยการหายใจแบบอากาศอัด สําหรับใชดับเพลิง ๑ เครื่อง มีลักษณะและ
สวนประกอบดังนี้
๑๘.๒.๑ลักษณะทั่วไป
๑๘.๒.๑.๑
เครื่องชวยการหายใจแบบอากาศอัด ชนิดสะพายหลัง
๑๘.๒.๑.๒
สะดวกในการใชและซอมบํารุง
๑๘.๒.๑.๓
ปลอดภัยตอการหายใจและการใชงาน
๑๘.๒.๒
สวนประกอบ

๑๒๑
๑๘.๒.๒.๑
ทอบรรจุอากาศ (CYLINDER) ชนิดทอเดีย่ วทําดวย อลูมินั่ม ทน
กําลังดันน้ํา (HYDROSTATIC TEST) ไดไมต่ํากวา ๕/๓ เทา ของกําลังดันใชการสูงสุดตามที่บริษัทผูผลิต
กําหนด จํานวน ๑ ทอ
๑๘.๒.๒.๒ สวนประกอบของทอบรรจุอากาศมีลิ้นเปดปด แผนรองหลังและสาย
รัดตัว จํานวน ๑ ชุด
๑๘.๒.๒.๓ ปริมาตรอากาศใชงานไมนอยกวา ๔๒ ลบ.ฟุต จํานวน ๑ ชุด
๑๘.๒.๒.๔ สายยางสงอากาศครบวงจร จํานวน ๑ ชุด
๑๘.๒.๒.๕ ลิ้นบังคับอากาศ (REGULATOR) จํานวน ๑ อัน
๑๘.๒.๒.๖ มีมาตรวัดกําลังดัน จํานวน ๑ อัน
๑๘.๒.๒.๗ อากาศสํารองไมนอยกวา ๑๐% และมีสัญญาณเตือน
๑๘.๒.๒.๘ หนากาก ชนิดชองกระจกกวาง
๑๘.๒.๒.๙
น้ําหนักทั้งชุดเมื่อบรรจุอากาศเต็มที่ไมเกิน ๓๕ ปอนด (ไม
รวมหีบบรรจุ)
๑๘.๒.๒.๑๐ มีหีบหรือกระเปาบรรจุเรียบรอย
๑๘.๒.๒.๑๑ มีเอกสารคําแนะนําการใชและบํารุงรักษา
ภาษาอังกฤษ เครื่องละ ๑ ชุด พรอมทั้ง คําแปลเปนภาษาไทย
การตรวจสอบ ตรวจสอบทางเทคนิคตามคําแนะนําการตรวจสอบเครื่องชวย การหายใจแบบอากาศอัด
สําหรับใชดับเพลิง
๑๘.๓ ถุงมือยางฉนวนไฟฟา (INSULATED RUBBER GLOVES) ขนาดไมต่ํากวา
๑๐,๐๐๐ V.
จํานวน ๒ คู
๑๘.๔ เข็มขัดกูภยั พรอมเครื่องมือ (RESCUE BELT ASSAMBLY)
จํานวน ๒ ชุด
เข็มขัดกูภยั เครื่องมือ ๑ ชุด ประกอบดวย
๑๘.๔.๑
มีดกูภยั (RESCUE KNIFE) สําหรับตัดสายเข็มขัด สายรม จํานวน ๑ เลม
๑๘.๔.๒
คีมตัดโลหะ ขนาดยาว ๘ นิ้ว จํานวน ๑ อัน
๑๘.๔.๓
ไฟฉายขนาด ๒ ทอน ชนิดหัวงอฉาก ทําดวยพลาสติก จํานวน ๑ กระบอก
๑๘.๔.๔
ขวานกูภ ัย (SERRATED EDGE AXE) ชนิดดามสั้น คมมีหยัก
จํานวน ๑ เลม
๑๘.๔.๕
สายเข็มขัดพรอมซองใสเครื่องมือ จํานวน ๑ เสน
๑๘.๕ เชือกชวยชีวิต (LIFE LINE) เชือกมะนิลาขนาดเสนรอบวง ๒ ๑/๔ นิ้ว ยาว ๓๐ เมตร จํานวน ๑
เสน
๑๘.๖ ไฟฉายสวมศรีษะ (HEAD SPOTLIGHT) จํานวน ๒ ชุด
๑๘.๗ ไฟฉายแลนเทอน (LANTERN) ขนาด ๖ V.จํานวน ๒ ชุด

๑๒๒
๑๘.๘ ประแจชุดหกเหลี่ยม (ALLEN KEYS) ชนิดมิลลิเมตรชุดละ ๑๐ ตัวจํานวน ๑ ชุด
๑๘.๙ ประแจชุดหกเหลี่ยม (ALLEN KEYS) ชนิดนิ้ว ชุดละ๑๐ ตัว
จํานวน ๑ ชุด
๑๘.๑๐ พลั่วสนาม ชนิดพับได จํานวน ๒ อัน
๑๘.๑๑ ขวานฉุกเฉิน (EMERGENCY CRASH AXE) ชนิดคมมีหยัก ขนาด ๙ ปอนด
ดานยาว ๓๖ นิ้ว โคนดามหุมฉนวนขนาดไมนอยกวา ๓๖,๐๐๐ V. จํานวน ๑ เลม
๑๘.๑๒ คอนใหญ (SLEDGE HAMMER) ขนาด ๘ ปอนด ดามยาว ๓๒ นิ้ว จํานวน ๑ เตา
๑๘.๑๓ คอนชางไม (CLAW HAMMER) ขนาด ๑.๕ ปอนด
จํานวน ๑ เตา
๑๘.๑๔ สะกัดปากแบน ขนาด ๑ นิ้ว
จํานวน ๒ อัน
๑๘.๑๕ เหล็กงัดประตู (DOOR OPENER)
จํานวน ๑ อัน
๑๘.๑๖ กรรไกรตัดโลหะ ขนาดโดยประมาณ หนัก ๑๒ ๗/๘ ปอนด ยาว ๓๖ นิ้ว สามารถ ตัด
เหล็กเสนไดโตไมนอยกวา ๗/๑๖ นิ้ว จํานวน ๑ เลม
๑๙. ชุดเครื่องมือชวยผูประสบภัยอากาศยาน (AIRCRAFT RESCUE CRASH TOOL KIT)
ชุดเครื่องมือชวยผูประสบภัยอากาศยาน ๑ ชุด ประกอบดวย
๑๙.๑ กรรไกรตัดสายเคเบิลอากาศยาน ขนาดยาว ๑๔ นิ้ว ตัดสายเคเบิลไดโต ไมนอยกวา ๑/๔ นิ้ว
จํานวน ๑ อัน
๑๙.๒ คีมตัดโลหะ ขนาดยาว ๘ นิ้ว สําหรับใชงานหนัก จํานวน ๑ อัน
๑๙.๓ คีมล็อก ขนาดยาว ๑๐ นิ้ว
จํานวน ๑ อัน
๑๙.๔ ขวานกูภ ัย คมเปนหยัก ดามหุมฉนวน
จํานวน ๑ เลม
๑๙.๕ มีดกูภยั (RESCUE KNIFE) สําหรับตัดสายเข็มขัด จํานวน ๑ เลม
๑๙.๖ เลื่อยตัดโลหะ (HACK SAW) ปรับระยะ ๘ - ๑๒ นิ้ว พรอมใบเลื่อย ขนาด
๑๐ นิ้ว ๓
ใบ จํานวน ๑ ชุด
๑๙.๗ เลื่อยตัดโลหะ (METAL CUTTING SAW) ขนาดใบเลื่อย ๒๐ นิ้ว จํานวน ๑ ปน
๑๙.๘ ไขควงปากแบน ขนาด ๔ นิว้ และ ๖ นิ้ว รวม จํานวน ๒ อัน
๑๙.๙ ไขควงปากแฉก ขนาด ๔ นิว้ และ ๖ นิ้ว รวม จํานวน ๒ อัน
๑๙.๑๐ เชือกหวงพรอมขอเกี่ยวขนาด ๔๐ นิ้ว (GRAPPLING HOOK AND ROPE SLING) จํานวน ๑
ชุด
๑๙.๑๑ ลูกอุดรูรั่วถังน้าํ มัน ทําดวยไม ๓ ลูก ทําดวยยาง ๓ ลูก รวม จํานวน ๖ ลูก
๑๙.๑๒ ลูกกุญแจผาน (DZUS KEY) สําหรับเปดฝาชองตาง ๆ ของอากาศยาน จํานวน ๒ ลูก
๑๙.๑๓ ผาใบสําหรับเก็บและหอเครื่องมือตาง ๆ จํานวน ๑ ผืน
๒๐. เครื่องมือและอุปกรณปฐมพยาบาล
๒๐.๑ เครื่องชวยการหายใจแบบกระเปาหิว้ (HANDY RESUSCITATOR) จํานวน ๑ เครื่อง
เครื่องชวยการหายใจ ๑ เครื่อง ประกอบดวย

๑๒๓
๒๐.๑.๑
อุปกรณทํางานได ๓ อยาง ชวยการหายใจ (RESUSCITATOR) ผายปอด
(INMALATOR) และดูดเสมหะ (ASPIRATOR)
๒๐.๑.๒
ทอบรรจุกาซออกซิเจนคู จํานวน ๑ ชุด
๒๐.๑.๓
หนากาก สําหรับเด็ก จํานวน ๑ อัน
๒๐.๑.๔
หนากาก สําหรับผูใหญ จํานวน ๑ อัน
ทางสงอากาศ (AIR WAY)
จํานวน ๑ อัน
๒๐.๑.๕
๒๐.๑.๖
หีบบรรจุ
จํานวน ๑ ใบ
๒๐.๑.๗
ทอบรรจุกาซออกซิเจนคู อะไหล จํานวน ๑ ชุด
๒๐.๒ เครื่องชวยการหายใจแบบถุงลม (AIR BAG RESUSCITATOR)จํานวน ๑ เครื่อง
๒๐.๓ เฝอกออนใชกบั ขา แบบเปาลม ขนาด ครึ่งขา
จํานวน ๑ ชุด
๒๐.๔ เฝอกออนใชกบั ขา แบบเปาลม ขนาด เต็มขา
จํานวน ๑ ชุด
๒๐.๕ เฝอกออนใชกบั แขน แบบเปาลม ขนาดครึ่งแขน จํานวน ๑ ชุด
๒๐.๖ เฝอกออนใชกบั แขน แบบเปาลม ขนาดครึ่งแขน จํานวน ๑ ชุด
๒๐.๗ เฝอกออน ใชกับคอ
จํานวน ๑ ชุด
๒๐.๘ เปลสนาม แบบพับได จํานวน ๒ เปล
๒๐.๙ เปลพยาบาลสําหรับผูบาดเจ็บกระดูกสันหลัง (SCOOP STRETCHER) จํานวน ๑ เปล
๒๐.๑๐ ผาหม ขนาดไมนอยกวา ๑๔๐ X ๑๙๐ ซม. จํานวน ๒ ผืน
๒๑. หีบปฐมพยาบาล(FIRST AID KIT)
จํานวน ๑ หีบ
หีบปฐมพยาบาล ๑ หีบ ประกอบดวย
๒๑.๑ ผาพันแผลขนาดกวาง ๑ นิ้ว
จํานวน ๖ มวน
๒๑.๒ ผาพันแผลขนาดกวาง ๒ นิ้ว
จํานวน ๖ มวน
๒๑.๓ ผาพันแผลขนาดกวาง ๓ นิ้ว
จํานวน ๖ มวน
๒๑.๔ ผายางติดแผลขนาดกวาง ๑ นิ้ว จํานวน ๓ มวน
จํานวน ๑๒ ชิ้น
๒๑.๕ ผาปดแผลขนาด ๒ x ๒ นิ้ว
๒๑.๖ ผาปดแผลขนาด ๓ x ๓ นิ้ว
จํานวน ๑๒ ชิ้น
๒๑.๗ ผาแถบยาปดแผลสําเร็จรูป(BANDAGE) จํานวน ๑ กลอง
๒๑.๘ ผาปดตา(EYE DRESSING PADS)
จํานวน ๔ ชิ้น
๒๑.๙ ผาปดจมูก
จํานวน ๒ ผืน
๒๑.๑๐ ผาสามเหลี่ยม สําหรับคลองแขนกับคอ จํานวน ๓ ผืน
๒๑.๑๑ สําลี จํานวน ๑ หอ
๒๑.๑๒ สําลีพันปลายไม จํานวน ๑ กลอง

๑๒๔
๒๑.๑๓ ยาแกปวด
จํานวน ๑๐ เม็ด
๒๑.๑๔
ยาแกเมารถ – เรือ
จํานวน ๒๐ เม็ด
๒๑.๑๕
โซเดียมคลอไรด ชนิดเม็ด
จํานวน ๕๐ เม็ด
๒๑.๑๖ ยาฆาเชื้อ เมอรไทโอเรต จํานวน ๑ ขวด
๒๑.๑๗ ยาใสแผลไฟลวกจํานวน ๑ หลอด
๒๑.๑๘ แอมโมเนีย
จํานวน ๑ ขวด
๒๑.๑๙ แอลกอฮอล ๗๐%
จํานวน ๑ ขวด
๒๑.๒๐ ไฮโดรเจนเปอรออกไซด จํานวน ๑ ขวด
๒๑.๒๑ ทิงเจอรไอโอดิน จํานวน ๑ ขวด
๒๑.๒๒
กรรไกรตัดผาพันแผล จํานวน ๑ เลม
๒๑.๒๓ปากคีบ จํานวน ๑ อัน
๒๑.๒๔หีบไมมีเครื่องหมายกาชาด หูหวิ้ กุญแจ สําหรับบรรจุอุปกรณปฐมพยาบาล ๒๓
รายการ พรอมทั้งบัญชีรายการและมีปายชื่อบอกชนิด ขนาด จํานวนทีภ่ าชนะบรรจุดว ย จํานวน ๑ หีบ
หมายเหตุ ใหหนวยที่ไดรับรถดับเพลิงอากาศยาน (GFR) ขนาดเล็กเบิกอุปกรณ ปฐม
พยาบาลเพิ่มเติม จากกรมแพทย ทร. หรือโรงพยาบาล ทร. ที่อยูใกลเคียงไดดังนี้
๑.
ผาแตงแผลปฐมพยาบาลสนาม (FIRST FIELD BANDAGE) ขนาดเล็ก จํานวน ๓ อัน
๒. ผาแตงแผลปฐมพยาบาลสนาม (FIRST FIELD BANDAGE) ขนาดกลาง จํานวน ๓ อัน
๓.
ผาแตงแผลปฐมพยาบาลสนาม (FIRST FIELD BANDAGE) ขนาดใหญ จํานวน ๑ อัน
๒๒. สิ่งอํานวยความสะดวกและปลอดภัยประจํารถ
๒๒.๑ เครื่องสัญญาณไซเรนอิเล็กทรอนิกส พรอมเครื่องขยายเสียงขนาดไมนอยกวา ๑๐๐ W.จํานวน ๑
ชุด
๒๒.๒ โคมไฟสัญญาณสีแดง ชนิดหมุนรอบตัว ๒ ลําแสง ติดตั้งในที่เหมาะสม จํานวน ๒ ดวง
๒๒.๓ โคมไฟสองสวางหนารถ (SERCH LIGHT) ขนาด ๑๐๐ W ชนิดปรับสองได
จํานวน ๑ ดวง
๒๒.๔ โคมไฟแสงสวางทายรถ (HALOGEN LAMP) ขนาด ๕๐ W
จํานวน ๒ ดวง
๒๒.๕ แผนปายคําแนะนําการใช การบํารุงรักษารถและอุปกรณดับเพลิงใหผูขายดําเนินการดังนี้
๒๒.๕.๑
ทําปายภาษาไทยติดตั้งไวในที่เหมาะสม
๒๒.๕.๒
ที่ใดมีปายภาษาตางประเทศ ใหทําปายภาษาไทยกํากับไว
๒๒.๕.๓
ทําปายภาษาไทยบอกกําลังดันลมลอ ติดตั้งในที่เหมาะสมทุกลอ
๒๒.๖ ทําที่สําหรับติดตั้งเครื่องดับเพลิงคารบอนไดออกไซด (CO2 ) ขนาด ๑๕ ปอนด มาตรฐาน ทร.
ในที่เหมาะสม จํานวน ๑ ที่

๑๒๕
๒๒.๗ ทําที่สําหรับติดตั้งเครื่องดับเพลิงผงเคมี ขนาด ๑๐ ปอนด มาตรฐาน ทร. ในที่ เหมาะสม
จํานวน ๑ ที่
๒๓. เครือ่ งมือและอุปกรณประจํารถ
๒๓.๑ เครื่องมือซอมบํารุงเครื่องยนต จํานวน ๑ ชุด
๒๓.๑.๑
บรรจุในกลองโลหะ
๒๓.๑.๒
ในการเสนอราคาใหระบุรายการเครื่องมือตามมาตรฐานของบริษัทผูผลิตใหชัดเจน
๒๓.๒ เครื่องมือซอมบํารุงเครื่องสูบน้ําดับเพลิงแยกสวน จํานวน ๑ ชุด
๒๓.๓ ยางอะไหลพรอมกงลอ
จํานวน ๑ ชุด
๒๓.๔ เครื่องมือและอุปกรณในการถอดลอ
จํานวน ๑ ชุด
๒๓.๕ แมแรงไฮดรอลิค ขนาดไมนอ ยกวา ๑๕ ตัน
จํานวน ๑ ชุด
๒๔. เอกสารประจํารถ มีเอกสารตอ ๑ คัน ดังนี้
๒๔.๑ หนังสือคูมือการใชงาน (OPERATING MANUAL)
จํานวน ๔ เลม
๒๔.๒ หนังสือคูมือการซอมและบํารุงรักษารถและเครื่องมือดับเพลิง (MAINTENANCE
INSTRUCION MANUAL) จํานวน ๔ เลม
๒๔.๓ หนังสือรายการชิ้นสวนตัวรถ (BODY PARTS CATALOG) จํานวน ๒ เลม
๒๔.๔ หนังสือรายการชิ้นสวนเครื่องยนต (ENGINE PARTS CATALOG) จํานวน ๒ เลม
๒๔.๕ จัดทําหนังสือตามขอ ๒๔.๑ และ ๒๔.๒ เปนภาษาไทย จํานวนอยางละ ๔ เลม
การตรวจสอบ
๑.
ในการตรวจรับพัสดุ ใหผูขายจัดหาพัสดุและอุปกรณ สําหรับใชในการตรวจสอบและนํากลับ
เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ โดยไมคิดคาใชจาย ดังนี้
๑.๑ สายสูบดับเพลิง ขนาด ๒.๕ นิ้ว
จํานวน ๔ เสน
๑.๒ น้ํายาฟองดับเพลิง ชนิด AFFF ๓ % จํานวนเพียงพอแกการตรวจสอบระบบการสูบฉีดฟอง
ดับเพลิง
๒.
ถามีปญหาในการตรวจสอบ กรรมการตรวจรับพัสดุสามารถติดตอสอบถามขอความรวมมือชวย
ตรวจสอบไดจากหนายตาง ๆ เชน อร., วศ.ทร. แผนกดับเพลิง กขส.ฐท.กท. และคณะกรรมการ ปคส.ทร.เปน
ตน
หมายเหตุ พัสดุที่แยกการจัดหา
เพื่อการประหยัด และความสะดวกในการบริหารพัสดุใหหนวยทีไ่ ดรบั รถดับเพลิงอากาศยาน (CFR)
ขนาดกลาง เบิกพัสดุ ปคส.ทร. สําหรับใชประจํารถตอ ๑ คัน จาก พธ.ทร. ดังนี้
๑.
สายสูบดับเพลิง ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว × ๗๕ ฟุต แบบบก จํานวน ๑๒ เสน
๒.
น้ํายาฟองดับเพลิง ชนิด AFFF ๓ % บรรจุถังขนาด ๕ ยู.เอส.แกลลอน
(ถังเปลาสงคืน พธ.ทร.) จํานวน ๔๒ ถัง

๑๒๖
๓.
๔.
๕.

เครื่องดับเพลิงคารบอนไดออกไซด (CO2) ขนาด ๑๕ ปอนด ชนิดทอเหล็ก จํานวน ๑ เครื่อง
เครื่องดับเพลิงผงเคมี ขนาด ๑๐ ปอนด ชนิด ABC
จํานวน ๑ เครื่อง
เครื่องแตงกายชุดทหารที่ทําหนาที่ดับเพลิง ตามกฎกระทรวง ฯ
จํานวน ๕ ชุด

มาตรฐาน รถดับเพลิงปูฟอง
ชื่อพัสดุ
รถดับเพลิงปูฟอง (FOAM SPREADING/CRASH VEHICLE)
วัตถุประสงค ใชในภารกิจตามลําดับความสําคัญดังตอไปนี้
๑.
ใชปูฟองทางวิง่ ใหเครื่องบินลงฉุกเฉินเมื่อระบบฐานลอขัดของ เปนภารกิจหลัก
๒.
ใชดับเพลิงอากาศยาน น้ํามัน อาคาร
๓.
ใชฉีดฟองปกคลุมน้ํามันที่รั่วไหลเพื่อปองกันเพลิงไหม
พัสดุสายงาน ขส.ทร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๔๒๔ - ๐๐๕๑
หมายเลข สป. (กห.) STOCK NO.(USA.) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
ลักษณะทั่วไปเปนรถดับเพลิงที่ออกแบบสําหรับใชในการปูฟองทางวิ่งใหเครื่องบินลงฉุกเฉิน
เมื่อระบบฐานลอขัดของใชดับเพลิงที่ลุกไหมอากาศยาน น้ํามัน อาคาร และฉีดฟองปกคลุมน้ํามันที่รั่วไหลเพื่อ

๑๒๗
ปองกันเพลิงไหม สามารถสูบฉีดน้ํา/ฟอง ในขณะขับเคลื่อนได มีสวนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณที่สําคัญ
ดังนี้
๑.๑ รถ ๑๐ ลอ เพลาขับ ๒ เพลา
๑.๒ เครื่องยนตดีเซล กําลังไมนอยกวา ๒๐๐ แรงมา
๑.๓ ถังน้ําขนาดไมนอยกวา ๗,๐๐๐ ลิตร ถังน้ํายาฟองดับเพลิงขนาดไมนอยกวา ๘๕๐ ลิตร
๑.๔ เครื่องสูบน้ําดับเพลิงแยกสวนจากเครื่องยนตของรถ สูบน้ําไดไมนอยกวา ๒,๑๐๐
ลิตร/นาที
๑.๕ เครื่องผสมฟองดับเพลิง อัตราสวนผสม ๐ - ๑๐ % สงฟองออกไดทุกทางจาย
๑.๖ ทอจายฟองปูทางวิ่งเครื่องบิน ปูฟองไดกวางไดนอยกวา ๒๔ ฟุต
๑.๗ ปนฉีดน้ํา/ฟอง ฉีดน้ําหรือฟองไดตามตองการ ฉีดน้ําไดไกลไมนอยกวา ๕๐ เมตร
๑.๘ หัวจายน้ํา/ฟอง ขนาด ๒.๕ นิ้ว ๒ หัว สําหรับตอกับสายสูบดับเพลิง
๑.๙ ชุดสายยางดับเพลิง (HANDLINE) ขนาด ๑ นิ้ว × ๑๕๐ ฟุต ฉีดน้ําหรือฟองไดตามตองการ
๑.๑๐ เครื่องดับเพลิงผงเคมีแบบเคลื่อนที่ ขนาด ๑๐๐ - ๑๑๐ ปอนด มีลอเข็น
๑.๑๑ เครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ พรอม
๒.
ตัวรถ
๒.๑ ใชโครงสรางของรถยนตบรรทุกขนาดใหญตอเปนรถดับเพลิง
๒.๒ พวงมาลัยขวา
๒.๓ เกงตอนหนามีที่นั่งไมนอยกวา ๓ คน รวมทั้งคนขับ มีประตูขางละ ๑ บาน
๒.๔ ถังน้ําและถังน้าํ ยาฟองดับเพลิง ติดตั้งตอจากเกงไปทางทายรถ
๒.๕ ทอจายฟองปูทางวิ่งเครื่องบิน ติดตั้งที่ทายรถตอนลาง
๒.๖ ปนฉีดน้ํา/ฟอง ติดตั้งบนหลังคาเกง
๒.๗ สวนทายรถทําเปนตู (COMPARTMENT) มีประตูบานเลื่อนขึ้นลงพรอมกุญแจ ภายในตูเปน
ที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ําดับเพลิงแยกสวน อุปกรณสูบฉีดน้ํา/ฟอง และมีที่นงั่ สําหรับเจาหนาที่ ๑ ที่นั่ง
๒.๘ ตูเก็บเครื่องมือและอุปกรณที่ขางตัวรถ ทําดวยโลหะ มีฝาเปดปดบานเลื่อนขึ้นลงพรอมกุญแจ
กันน้ําไดตั้งลึกเขาไปในตัวรถ จํานวนไมนอยกวา ๒ ตู มีปริมาตรรวมกันไมนอยกวา ๒ ลบ.เมตร เพียงพอแก
การเก็บเครื่องมือและอุปกรณ รวมทั้งเปนที่เก็บสายสูบดับเพลิงขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว × ๗๕ ฟุต จํานวน ๑๒ เสน
ดวย
๒.๙ มีขอพวงที่สวนหนาและสวนทายรถ
๒.๑๐ โคมไฟแสงสวางและไฟสัญญาณครบถวนตาม พรบ.การจราจรทางบก
๒.๑๑ ตัวรถพนสีแดง
๓.
เครื่องยนต

๑๒๘
๓.๑
๓.๒
๓.๓
๔.
๕.

เครื่องยนตดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความรอนดวยน้าํ
กําลังสูงสุดของเครื่องยนตไมนอยกวา ๒๐๐ แรงมาเพลาสุทธิ ที่รอบไมเกิน ๓,๒๐๐ รอบ/นาที
อัตราสวนกําลังอัดไมนอยกวา ๑๖ : ๑
ระบบไฟฟา ๒๔ V. รถที่ประกอบในประเทศใหใชแบตเตอรี่ขององคการแบตเตอรี่
ระบบสงกําลัง เกียรเดินหนาแบบ SYNCHROMESH ไมนอยกวา ๔ เกียร และถอยหลัง ๑

เกียร
๖.
ระบบหามลอ เปนแบบระบบลม หรือระบบไฮดรอลิก หรือระบบไฮดรอลิกรวมกับลม หรือ
ระบบไฮดรอลิกรวมกับสูญญากาศ และมีหามลอระบบกลไกสําหรับเวลาจอดรถดวย
๗.
ระบบกันสะเทือน พิจารณารายละเอียดตามมาตรฐานของผูผลิต
๘.
การรับน้ําหนัก รถสามารถรับน้ําหนัก ตัวรถ สวนประกอบ เครื่องมือเครื่องใช ขณะบรรทุก
เต็มที่ รวมทั้งสิ้น (GROSS VEHICLE WEIGHT) ไดไมนอยกวา ๒๑,๐๐๐ กก.
๙.
ลอรถ
๙.๑ ๑๐ ลอ เพลาขับ ๒ เพลา (แบบ ๖ X ๔)
๙.๒ กวางชวงลอหนา ระหวางกึง่ กลางยางหนา
ไมนอยกวา ๑,๙๐๐ มม.
ไมนอยกวา ๑,๘๐๐ มม.
๙.๓ กวางชวงลอหลัง ระหวางขอบยางดานนอกของคูใน
๙.๔ ระยะฐานลอระหวางศูนยกลางลอหนากับจุดกึ่งกลางระหวางศูนยกลางลอหลัง ไมนอย
กวา ๔,๗๐๐ มม.
๙.๕ ยาง ขนาดใหญที่สุดจํานวนผาใบมากชั้นที่สุด ตามที่กําหนดไวในสมุดคูมือประจํารถ
๑๐. ถังน้ํา จํานวน ๑ ถัง
๑๐.๑ ขนาดความจุไมนอยกวา ๗,๐๐๐ ลิตร ทําดวยเหล็กไรสนิม (STAINLESS STEEL)
๑๐.๒ ภายในถังมีแผนกันกระแทก (BAFFLE PLATE)
๑๐.๓ ตอนบนของถังมีฝาเปดปด(MAN HOLE)ตอนลางมีทอระบายทิ้งพรอมลิ้นเปดปด
๑๐.๔ มีทอระบายอากาศ ทอน้ําลน และมาตรวัดระดับน้ํา
๑๑. ถังน้ํายาฟองดับเพลิง
จํานวน ๑ ถัง
๑๑.๑ ขนาดความจุไมนอยกวา ๘๕๐ ลิตร ทําดวยเหล็กไรสนิม (STAINLESS STEEL)
๑๑.๒ ภายในถังมีแผนกันกระแทก (BAFFLE PLATE)
๑๑.๓ ตอนบนของถังมีฝาเปดปด(MAN HOLE)ตอนลางมีทอระบายทิ้งพรอมลิ้นเปดปด
๑๑.๔ มีทอระบายอากาศ ทอน้ํายาฟองลน และมาตรวัดระดับน้าํ ยาฟอง
๑๒. เครื่องสูบน้ําดับเพลิงแยกสวน
จํานวน ๑ ชุดเครื่อง
๔
๑๒.๑ เครื่องสูบน้ําดับเพลิงแยกสวนจากเครื่องยนตของรถ เปนเครื่องยนตเบนซิน ๔ สูบ
จังหวะ ระบายความรอนดวยน้ํา กําลังขับไมนอยกวา ๘๕ แรงมา ติดตั้งที่ทายรถ
๑๒.๒ สามารถควบคุมการใชเครื่องสูบน้ําจากภายในเกงหนาไดดวย

๑๒๙
๑๒.๓ สูบน้ําแบบหอยโขง (CENTRIFUGAL PUMP) ระหัดไมนอยกวา ๑ ชั้น (SINGLE STAGE)
๑๒.๔ สมรรถนะ สูบน้ําไดไมนอยกวา ๒,๑๐๐ ลิตร/นาที ที่กําลังดัน ๑๑ bar (๑๕๙.๕ ปอนด/ตร.นิ้ว)
ระยะดูดน้ํา (SUCTION LIFT) ๑.๕ เมตร
๑๒.๕ การสูบฉีดน้ําดับเพลิง สูบน้ําจากถังประจํารถ ฉีดออกไดทุกทางจาย
๑๒.๖ การสูบฉีดฟองดับเพลิงสูบน้ํายาฟองดับเพลิงตามอัตราสวนผสมที่ตองการ รวมกับน้ําแลวฉีด
สงออกไดทุกทางจาย
๑๒.๗ เรือนสูบ ฝาสูบ พัดน้ํา ทําดวยโลหะไรสนิม (BRONZE) เพลาทําดวยเหล็กไรสนิม
(STAINLESS STEEL)
๑๒.๘ เครื่องทําสูญญากาศ เปนแบบอัตโนมัติโดยสมบูรณ (FULLY AUTOMATIC)
๑๒.๙ ทางดูดน้ํา ๑ ทาง ขนาด ๔ นิ้ว จากถังน้ําประจํารถ
๑๒.๑๐ ทางสงน้ํา/ฟอง ไปยังทางจายดังนี้
๑๒.๑๐.๑
ทอจายฟองปูทางวิ่งเครื่องบิน
๑๒.๑๐.๒
ปนฉีดน้ํา/ฟอง
๑๒.๑๐.๓
หัวตอทางจายน้ํา/ฟอง (๒ หัว)
๑๒.๑๐.๔
ชุดสายยางดับเพลิง
๑๒.๑๑ หัวตอทางจายน้ํา/ฟองขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว ชนิดสวมเร็วแบบ NENORM STANDARD ทําดวย
โลหะไรสนิม สําหรับตอกับสายสูบดับเพลิง
จํานวน ๒ หัว
๑๓. เครื่องผสมฟองดับเพลิง (FOAM PROPORTIONER)
จํานวน ๑ เครื่อง
๑๓.๑ แบบ AROUND – THE – PUMP PROPORTIONER
๑๓.๒ มีลิ้นลัดทางสําหรับเปดใหนา้ํ ยาฟองผสมกับน้ํา
๑๓.๓ อัตราสวนผสม ๐ - ๑๐ %
๑๓.๔ มีอุปกรณควบคุมการจายน้ํายาฟองโดยอัตโนมัติ
๑๓.๕ มีอุปกรณควบคุมกําลังดันน้ําโดยอัตโนมัติ
๑๓.๖ สามารถสงสารละลายฟองไดทุกทางจาย
๑๓.๗ ติดตั้งอยางเหมาะสมและควบคุมการใชงานไดสะดวก
๑๔. ชุดสายยางดับเพลิง (HAND LINE)
จํานวน ๑ ชุด
๑๔.๑ สายยางขนาด ๑ นิ้ว × ๑๕๐ ฟุต ทนกําลังดันน้ําไดไมนอ ยกวา ๕๐ bar (๗๒๕ ปอนด/ ตร.นิ้ว)
มวนเก็บอยูในรน (HOSE REEL)
๑๔.๒ หัวฉีดน้ําดับเพลิง ชนิดมีลิ้นเปดปดและปรับแตงการฉีดน้ําใหเปนลําและเปนฝอยไดตาม
ตองการ จํานวน ๑ หัว
๑๔.๓ หัวฉีดฟองดับเพลิง
จํานวน ๑ หัว
๑๔.๔ ติดตั้งในตําแหนงที่เหมาะสม

๑๓๐
๑๕.
๑๕.๑
จํานวน ๒ หัว
๑๕.๒
จํานวน ๒ หัว
๑๖.
๑๖.๑
๑๖.๒
๑๗.
๑๗.๑

หัวฉีดปองกันตนเอง (SELF – PROTECTION)
หัวฉีดน้ํา/ฟอง หนารถ (GROUND SWEEP) อัตราฉีดหัวละ ๑๓๐ ลิตร/นาที
หัวฉีดน้ํา/ฟอง (UNDER TRUCK NOZZLE) อัตราฉีดหัวละ ๖๐ ลิตร/นาที
เครื่องดับเพลิงผงเคมีแบบเคลื่อนที่
ขนาด ๑๐๐ - ๑๑๐ ปอนด ชนิด BC มีลอเข็น ขับดันผงเคมีดวยกาซไนโตรเจน
ที่เก็บ เก็บในตูขางรถ สะดวกในการน้ําเขาออก
เครื่องมือและอุปกรณดับเพลิง
ปนฉีดน้ํา/ฟองดับเพลิง จํานวน ๑ กระบอก
๑๗.๑.๑
ฉีดน้ําหรือฟองไดตามตองการ
๑๗.๑.๒
ฉีดน้ําเปนลําไดไกลไมนอยกวา ๕๐ เมตร
๑๗.๑.๓ ฉีดน้ําไดจํานวนไมนอยกวา ๑,๘๐๐ ลิตร/นาที ที่กําลังดัน ๑๒ bar

(๑๗๔

ปอนด/ตร.นิ้ว)
๑๗.๑.๔
ฉีดฟองเปนลําไดไกลไมนอยกวา ๔๐ เมตร
๑๗.๑.๕
ฉีดฟองเปนรูปพัดไดไกลไมนอยกวา ๑๘ เมตร กวางไมนอยกวา ๑๐ เมตร
มุมหันไมนอยกวา ๒๗๐ องศา
๑๗.๑.๖
๑๗.๑.๗
มุมกระดก – ๑๐ องศา ถึง ๓๕ องศา
๑๗.๑.๘
บังคับการหันและการกระดกปน ฯ ที่ตัวปนและจากที่บงั คับภายในเกงไดดว ย
๑๗.๒ ทอจายฟองปูทางวิ่งเครื่องบิน จํานวน ๑ ชุด
๑๗.๒.๑
ทอจายฟองทําดวยโลหะโตไมนอยกวา ๒ นิ้ว ทําเปน ๓ ตอน ตอนกลางติดอยู
กับที่ ตอนขางหันขึ้นเก็บและกางออกใชงานไดสะดวก มีหวั ฉีดฟองไมนอยกวา ๕ หัว
๑๗.๒.๒
ฉีดฟองกระจายสม่ําเสมอกวางไมนอยกวา ๒๔ ฟุต
๑๗.๒.๓
อัตราการฉีดฟองทุกหัวฉีดรวมกันไมนอยกวา ๒,๑๐๐ ลิตร/นาที
๑๗.๓ หัวฉีดกรวย จํานวน ๒ หัว
๑๗.๓.๑
ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว ชนิดมีลิ้นเปดปด
๑๗.๓.๒
ฉีดน้ําได ๓ ลักษณะ โดยฉีดน้ําเปนลํา ฉีดน้ําเปนฝอย และฉีดน้ําเปนฉากกันความรอน
๑๗.๓.๓
หัวตอสวมเร็วแบบ NENORM STANDARD ทําดวยโลหะไรสนิม สําหรับใชกับสาย
สูบดับเพลิง
๑๗.๔ ขวานดับเพลิง ขนาด ๖ - ๗ ปอนด ชนิดหัวมีหงอน
จํานวน ๑ เลม
๑๗.๕ ชะแลงดับเพลิงขนาด ๑ นิ้ว ยาว ๓๖ นิ้ว ทําดวยเหล็ก ๘ เหลี่ยม จํานวน ๒ อัน
๑๗.๖
ขอเกี่ยวดามไม (PIKE POLE) ขนาดยาว ๑๐ ฟุต
จํานวน ๑ อัน

๑๓๑
๑๗.๗ บันไดยืด (EXTENSION LADDER) ชนิด ๒ ทอน ยืดแลว ยาวไมนอ ยกวา ๒๒ ฟุต ทําดวย
อลูมินั่มผสม จํานวน ๑ อัน
๑๗.๘ บันไดพาดหลังคา (ROOF LADDER) ปลายมีขอเกีย่ ว ยาวไมนอยกวา ๑๔ ฟุต ทําดวยอลูมินั่ม
ผสม จํานวน ๑ อัน
๑๘. เครื่องชวยการหายใจแบบอากาศอัดสําหรับใชดับเพลิง ( SELF CONTAIN BREATHING
APPRATUS อักษรยอ SCBA) จํานวน ๒ เครื่อง
เครื่องชวยการหายใจแบบอากาศอัด สําหรับใชดับเพลิง ๑ เครื่อง มีลักษณะและ
สวนประกอบ
ดังนี้
๑๘.๑ ลักษณะทั่วไป
๑๘.๑.๑ เครื่องชวยการหายใจแบบอากาศอัด ชนิดสะพายหลัง
๑๘.๑.๒
สะดวกในการใชและซอมบํารุง
๑๘.๑.๓
ปลอดภัยตอการหายใจและการใชงาน
๑๘.๒ สวนประกอบ
๑๘.๒.๑ทอบรรจุอากาศ (CYLINDER) ชนิดทอเดีย่ วทําดวยอลูมินั่ม ทนกําลังดันน้ํา
(HYDROSTATIC TEST) ไดไมต่ํากวา ๕/๓ เทา ของกําลังดันใชการสูงสุดตามที่บริษัทผูผลิตกําหนด จํานวน ๑
ทอ
๑๘.๒.๒
สวนประกอบของทอบรรจุอากาศมีลิ้นเปดปด แผนรองหลังและสายรัดตัว
จํานวน ๑ ชุด
๑๘.๒.๓
ปริมาตรอากาศใชงานไมนอยกวา ๔๒ ลบ.ฟุต จํานวน ๑ ชุด
๑๘.๒.๔
สายยางสงอากาศครบวงจร จํานวน ๑ ชุด
๑๘.๒.๕
ลิ้นบังคับอากาศ (REGULATOR) จํานวน ๑ อัน
๑๘.๒.๖
มีมาตรวัดกําลังดัน จํานวน ๑ อัน
๑๘.๒.๗
อากาศสํารองไมนอยกวา ๑๐% และมีสัญญาณเตือน
๑๘.๒.๘
หนากาก ชนิดชองกระจกกวาง
๑๘.๒.๙น้ําหนักทั้งชุดเมื่อบรรจุอากาศเต็มที่ไมเกิน ๓๕ ปอนด (ไมรวมหีบบรรจุ)
๑๘.๒.๑๐
มีหีบหรือกระเปาบรรจุเรียบรอย
๑๘.๒.๑๑
มีเอกสารคําแนะนําการใชและบํารุงรักษาภาษาอังกฤษ เครื่อง
ละ ๑ ชุด พรอมทั้ง คําแปลเปนภาษาไทย
การตรวจสอบ ตรวจสอบทางเทคนิค ตามคําแนะนําการตรวจสอบเครื่องชวย การหายใจแบบอากาศอัด
สําหรับใชดับเพลิง
๑๙. หีบปฐมพยาบาล (FIRST AID KIT) จํานวน ๑ หีบ
หีบปฐมพยาบาล ๑ หีบ ประกอบดวย

๑๓๒
๑๙.๑ ผาพันแผล
ขนาดกวาง ๑ นิ้ว
จํานวน ๖ มวน
๑๙.๒ ผาพันแผล
ขนาดกวาง ๒ นิ้ว
จํานวน ๖ มวน
๑๙.๓ ผาพันแผล
ขนาดกวาง ๓ นิ้ว
จํานวน ๖ มวน
๑๙.๔ ผายางติดแผล ขนาดกวาง ๑ นิ้ว
จํานวน ๓ มวน
๑๙.๕ ผาปดแผล
ขนาด ๒ x ๒ นิ้ว
จํานวน ๑๒ ชิ้น
๑๙.๖ ผาปดแผล
ขนาด ๓ x ๓ นิ้ว
จํานวน ๑๒ ชิ้น
๑๙.๗ ผาแถบยาปดแผลสําเร็จรูป (BANDAGE)
จํานวน ๑ กลอง
๑๙.๘ ผาปดตา (EYE DRESSING PADS)
จํานวน ๔ ชิ้น
๑๙.๙ ผาปดจมูก
จํานวน ๒ ผืน
๑๙.๑๐ ผาสามเหลี่ยม สําหรับคลองแขนกับคอ
จํานวน ๓ ผืน
๑๙.๑๑ สําลี
จํานวน ๑ หอ
๑๙.๑๒ สําลีพันปลายไม
จํานวน ๑ กลอง
๑๙.๑๓ ยาแกปวด
จํานวน ๑๐เม็ด
๑๙.๑๔ ยาแกเมารถ – เรือ
จํานวน ๒๐เม็ด
จํานวน ๕๐เม็ด
๑๙.๑๕ โซเดียมคลอไรด ชนิดเม็ด
๑๙.๑๖ ยาฆาเชื้อ เมอรไทโอเรต
จํานวน ๑ ขวด
๑๙.๑๗ ยาใสแผลไฟลวก
จํานวน ๑ หลอด
๑๙.๑๘ แอมโมเนีย
จํานวน ๑ ขวด
๑๙.๑๙ แอลกอฮอล ๗๐%
จํานวน ๑ ขวด
๑๙.๒๐ ไฮโดรเจนเปอรออกไซด
จํานวน ๑ ขวด
จํานวน ๑ ขวด
๑๙.๒๑ ทิงเจอรไอโอดิน
๑๙.๒๒ กรรไกรตัดผาพันแผล
จํานวน ๑ เลม
๑๙.๒๓ ปากคีบ
จํานวน ๑ อัน
๑๙.๒๔ หีบไมมีเครื่องหมายกาชาด หูหวิ้ กุญแจ สําหรับบรรจุอุปกรณปฐมพยาบาล ๒๓
รายการพรอมทั้งบัญชีรายการ และมีปายชือ่ บอกชนิด ขนาด จํานวน ที่ภาชนะบรรจุดวยจํานวน ๑ หีบ
หมายเหตุ ใหหนวยที่ไดรับรถดับเพลิงปูฟองเบิกอุปกรณปฐมพยาบาลเพิ่มเติมจากกรมแพทย
ทร. หรือโรงพยาบาล ทร. ที่อยูใกลเคียงไดดังนี้
๑.
ผาแตงแผลปฐมพยาบาลสนาม (FIRST FIELD BANDAGE) ขนาดเล็ก จํานวน ๓ อัน
๒.
ผาแตงแผลปฐมพยาบาลสนาม (FIRST FIELD BANDAGE) ขนาดกลาง จํานวน ๓ อัน
๓.
ผาแตงแผลปฐมพยาบาลสนาม (FIRST FIELD BANDAGE) ขนาดใหญ จํานวน ๑ อัน
๒๐. สิ่งอํานวยความสะดวกและปลอดภัยประจํารถ

๑๓๓
๒๐.๑ เครื่องสัญญาณไซเรนอิเล็กทรอนิกส พรอมเครื่องขยายเสียงขนาดไมนอยกวา ๑๐๐ W.
จํานวน ๑ ชุด
๒๐.๒ โคมไฟสัญญาณสีแดง ชนิดหมุนรอบตัว ๒ ลําแสง ติดตั้งในที่เหมาะสม จํานวน ๒ ดวง
๒๐.๓ เครื่องสื่อสารภายใน (INTERCOM) ชนิดปองกันน้ําใชติดตอระหวางคนขับรถกับเจาหนาที่ที่
ทายรถ จํานวน ๑ ชุด
๒๐.๔ โคมไฟสองสวางหนารถ (SERCH LIGHT) ขนาด ๑๐๐ W. ชนิดปรับสองได
จํานวน ๑ ดวง
๒๐.๕ โคมไฟแสงสวางทายรถ (HALOGEN LAMP) ขนาด ๕๐ W. ชนิดปรับสองได จํานวน ๒ ดวง
๒๐.๖ แผนปายคําแนะนําการใชการบํารุงรักษารถและอุปกรณดับเพลิงใหผูขายดําเนินการดังนี้
๒๐.๖.๑
ทําปายภาษาไทยติดตั้งไวในที่เหมาะสม
๒๐.๖.๒
ที่ใดมีปายภาษาตางประเทศ ใหทําปายภาษาไทยกํากับไว
๒๐.๖.๓
ทําปายภาษาไทยบอกกําลังดันลมลอ ติดตั้งในที่เหมาะสมทุกลอ
๒๐.๗ ทําที่สําหรับติดตั้ง เครื่องดับเพลิงคารบอนไดออกไซด (CO2 ) ขนาด ๑๕ ปอนด
มาตรฐาน ทร.ในที่เหมาะสม จํานวน ๑ ที่
๒๐.๘ ทําที่สําหรับติดตั้งเครื่องดับเพลิงผงเคมี ขนาด ๑๐ ปอนด มาตรฐาน ทร. ในที่
เหมาะสม
จํานวน ๑ ที่
๒๑. เครื่องมือและอุปกรณประจํารถ
๒๑.๑ เครื่องมือซอมบํารุงเครื่องยนต จํานวน ๑ ชุด
๒๑.๑.๑
บรรจุในกลองโลหะ
๒๑.๑.๒
ในการเสนอราคาใหระบุรายการเครื่องมือตามมาตรฐานของบริษัทผูผลิต ให
ชัดเจน
๒๑.๒ เครื่องมือซอมบํารุงเครื่องสูบน้ําดับเพลิงแยกสวน
จํานวน ๑ ชุด
๒๑.๓ ยางอะไหลพรอมวงลอ
จํานวน ๑ ชุด
๒๑.๔
เครื่องมือและอุปกรณในการถอดลอ
จํานวน ๑ ชุด
๒๑.๕
แมแรงไฮดรอลิค ขนาดไมนอ ยกวา ๑๕ ตัน
จํานวน ๑ ชุด
๒๒. เอกสารประจํารถ มีเอกสารตอ ๑ คัน ดังนี้
จํานวน ๔ เลม
๒๒.๑ หนังสือคูมือการใชงาน (OPERATING MANUAL)
๒๒.๒ หนังสือคูมือการซอมและบํารุงรักษารถและเครื่องมือดับเพลิง (MAINTENANCE
INSTRUCTION MANUAL)
จํานวน ๔ เลม
๒๒.๓ หนังสือรายการชิ้นสวนตัวรถ (BODY PARTS CATALOG)
จํานวน ๒ เลม
๒๒.๔ หนังสือรายการชิ้นสวนเครื่องยนต (ENGINE PARTS CATALOG) จํานวน ๒ เลม
๒๒.๕ จัดทําหนังสือตามขอ ๒๑.๑ และ ๒๑.๒ เปนภาษาไทย จํานวนอยางละ ๔ เลม

๑๓๔
การตรวจสอบ
๑.
ในการตรวจรับพัสดุใหผูขายจัดหาน้ํายาฟองดับเพลิง ชนิดโปรตีน ๓% จํานวนเพียงพอ
แกการตรวจสอบการฉีดฟองและปูฟอง โดยไมคิดคาใชจาย
๒.
ถามีปญหาในการตรวจสอบกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถติดตอสอบถามขอความ
รวมมือชวยตรวจสอบไดจากหนายตาง ๆ เชน อร., วศ.ทร. แผนกดับเพลิง กขส.ฐท.กท. และคณะกรรมการ
ปคส.ทร.เปนตน
หมายเหตุ พัสดุที่แยกการจัดหา
เพื่อการประหยัด และความสะดวกในการบริหารพัสดุ ใหหนวยที่ไดรับรถดับเพลิงปูฟองเบิกพัสดุ ปค
ส.ทร. สําหรับใชประจํารถตอ ๑ คัน จาก พธ.ทร. ดังนี้
๑.
สายสูบดับเพลิง ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว × ๗๕ ฟุต แบบบก จํานวน ๑๒ เสน
๒.
น้ํายาฟองดับเพลิง ชนิด โปรตีน ๓ % บรรจุถังขนาด ๕ ยู.เอส.แกลลอน
(ถังเปลาสงคืน พธ.ทร.) จํานวน ๔๕ ถัง
๓.
เครื่องดับเพลิงคารบอนไดออกไซด(CO2) ขนาด ๑๕ ปอนด ชนิดทอเหล็ก จํานวน ๑ เครื่อง
๔.
เครื่องดับเพลิงผงเคมี ขนาด ๑๐ ปอนด ชนิด ABC จํานวน ๑ เครื่อง
จํานวน ๕ ชุด
๕.
เครื่องแตงกายชุดทหารที่ทําหนาที่ดับเพลิง ตามกฎกระทรวง ฯ

๑๓๕

มาตรฐาน รถดับเพลิงน้ํามันขนาดใหญ
ชื่อพัสดุ รถดับเพลิงน้ํามัน (REFINERY TRUCK)
วัตถุประสงค ใชในภารกิจตามลําดับความสําคัญตอไปนี้
๑. ใชดับเพลิงที่บริเวณคลังเชื้อเพลิงขนาดใหญ (TANK FARM)
๒. ใชสงฟองเขาระบบฟองดับเพลิงภายในถังน้ํามันขนาดใหญ
๓. ใชฉีดฟองปกคลุมน้ํามันที่รั่วไหลเพื่อปองกันเพลิงไหม
พัสดุสายงาน ขส.ทร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๔๒๔ - ๐๐๖๑
หมายเลข สป.(กห.)
STOCK NO.(USA.) คุณลักษณะเฉพาะ
๑. ลักษณะทั่วไป เปนรถดับเพลิงที่ออกแบบสําหรับใชดับเพลิงที่ลุกไหมถังน้ํามันขนาดใหญในสถานที่
ที่มีน้ําจํานวนมากพอ มีสวนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณที่สําคัญดังนี้
๑.๑ รถ ๑๐ ลอ เพลาขับ ๒ เพลา
๑.๒ เครื่องยนตดีเซล กําลังไมนอยกวา ๒๘๐ แรงมา
๑.๓ ถังน้ําขนาดไมนอยกวา ๒,๐๐๐ ลิตร ถังน้ํายาฟองดับเพลิงขนาดไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐ ลิตร
๑.๔ เครื่องสูบน้ําดับเพลิงประจํารถ ขับจากเครื่องยนตของรถ สูบน้ําไดไมนอ ยกวา ๔,๕๐๐ ลิตร/
นาที
๑.๕ เครื่องสูบน้ํายาฟองดับเพลิงแยกสวน เปนเครื่องยนตเบนซิน สูบน้ํายาฟองดับเพลิงไดไมนอ ย
กวา ๔๐๐ ลิตร/นาที
๑.๖ เครื่องผสมฟองดับเพลิง อัตราสวนผสม ๐ - ๑๐ % สงฟองออกไดทุกทางจาย
๑.๗ ปนฉีดน้ํา/ฟอง ฉีดน้ําหรือฟองไดตามตองการ ฉีดน้ําไดไกลไมนอยกวา ๕๐ เมตร
๑.๘ หัวจายน้ํา/ฟอง ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว สําหรับตอกับสายสูบดับเพลิง ๑๒ หัว
๑.๙ หัวรับน้ํา (PRESSURE INLET) ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว ๘ หัว
๑.๑๐ หัวรับน้ํายาฟองดับเพลิง ขนาด ๒.๕ นิ้ว ๒ หัว

๑๓๖
๑.๑๑
๑.๑๒
๑.๑๓
๑.๑๔
๑.๑๕

ทอทางดูดน้ํา ขนาด ๔ นิ้ว ๒ ทาง
หัวฉีดปองกันตนเอง ๔ หัว
ชุดสายยางดับเพลิง (HAND LINE) ขนาด ๑ นิ้ว × ๑๕๐ ฟุต ฉีดน้ําหรือฟองไดตามตองการ
เครื่องดับเพลิงผงเคมีแบบประจําที่ ขนาด ๒๕๐ กก.
เครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ พรอม

๒.
ตัวรถ
๒.๑ ใชโครงสรางของรถยนตบรรทุกขนาดใหญ ตอเปนรถดับเพลิง
๒.๒ พวงมาลัยขวา
๒.๓ ตอนหนาเปนเกง มีที่นั่งไดไมนอยกวา ๓ คน รวมทั้งคนขับ มีประตูขางละ ๑ บาน
๒.๔ ถังน้ําและถังน้าํ ยาฟองดับเพลิง ติดตั้งตอจากเกงไปทางทายรถ
๒.๕ ปนฉีดน้ํา/ฟอง ติดตั้งบนหลังคาเกง
๒.๖ หัวจายน้ํา/ฟอง ติดตั้งตอนทายรถ
๒.๗ สวนทายรถทําเปนตู (COMPARTMENT) มีประตูบานเลื่อนขึ้นลงพรอมกุญแจ ภายในตูเปนที่
ติดตั้งเครื่องสูบน้ํายาฟองดับเพลิงแยกสวนและอุปกรณดับเพลิง
๒.๘ ตูเก็บเครื่องมือและอุปกรณที่ขางตัวรถ ทําดวยโลหะมีฝาเปดปดชนิดบานเลื่อนขึ้นลงพรอม
กุญแจกันน้ําได ตั้งลึกเขาไปในตัวรถ จํานวนไมนอยกวา ๒ ตู มีปริมาตรรวมกันไมนอ ยกวา ๒ ลบ.เมตร เพียงพอ
แกการเก็บเครือ่ งมือและอุปกรณ รวมทั้งเปนที่เก็บสายสูบดับเพลิง ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว × ๗๕ ฟุต จํานวน ๑๒
เสนดวย
๒.๙ มีขอพวงที่สวนหนาและสวนทายรถ
๒.๑๐ โคมไฟแสงสวางและไฟสัญญาณครบถวนตาม พรบ.การจราจรทางบก
๒.๑๑ ตัวรถพนสีแดง
๓.
เครื่องยนต
๓.๑ เครื่องยนตดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความรอนดวยน้าํ
๓.๒ กําลังสูงสุดของเครื่องยนตไมนอยกวา ๒๘๐ แรงมาเพลาสุทธิที่รอบไมเกิน ๓,๒๐๐ รอบ/นาที
๓.๓ อัตราสวนกําลังอัดไมนอยกวา ๑๖ : ๑
๓.๔ อัตราเรงในการออกรถ ๐ - ๘๐ กม./ชม. ไมเกิน ๑ นาที
๔.
ระบบไฟฟา ๒๔ V. รถที่ประกอบในประเทศใหใชแบตเตอรี่ขององคการแบตเตอรี่
๕.
ระบบสงกําลังเกียรเดินหนาแบบ SYZCROMESH ไมนอ ยกวา ๔ เกียรและถอยหลัง ๑ เกียร
๖.
ระบบหามลอ เปนแบบระบบลม หรือระบบไฮดรอลิก หรือระบบไฮดรอลิกรวมกับลม หรือ
ระบบไฮดรอลิกรวมกับสูญญากาศ และมีหามลอระบบกลไกสําหรับเวลาจอดรถดวย

๑๓๗
๗.
ระบบกันสะเทือน พิจารณารายละเอียดตามมาตรฐานของผูผลิต
๘.
การรับน้ําหนัก รถสามารถรับน้ําหนัก ตัวรถ สวนประกอบ เครื่องมือเครื่องใช ขณะบรรทุก
เต็มที่ รวมทั้งสิ้น (GROSS VEHICLE WEIGHT) ไดไมนอยกวา ๒๖,๐๐๐ กก.
๙. ลอรถ
๙.๑ ๑๐ ลอ เพลาขับ ๒ เพลา (แบบ ๖ × ๔)
๙.๒ กวางชวงลอหนา ระหวางกึง่ กลางยางหนา ไมนอยกวา ๑,๙๐๐ มม.
๙.๓ กวางชวงลอหลัง ระหวางขอบยางดานนอกของคูในไมนอยกวา ๑,๘๐๐ มม.
๙.๔ ระยะฐานลอระหวางศูนยกลางลอหนากับจุดกึ่งกลางระหวางศูนยกลางลอหลังไมนอยกวา
๔,๗๐๐ มม.
๙.๕ ยาง ขนาดใหญที่สุด จํานวนผาใบมากชัน้ ที่สุด ตามที่กาํ หนดไวในสมุดคูมือประจํารถ
๑๐. ถังน้ํา จํานวน ๑ ถัง
๑๐.๑ ขนาดความจุไมนอยกวา ๒,๐๐๐ ลิตร ทําดวยเหล็กไรสนิม (STAINLESS STEEL)
๑๐.๒ ภายในถังมีแผนกันกระแทก (BAFFLE PLATE)
๑๐.๓ ตอนบนของถังมีฝาเปดปด (MAN HOLE) ตอนลางมีทอระบายทิ้งพรอมสิ้นเปดปด
๑๐.๔ มีทอระบายอากาศ ทอน้ําลน และมาตรวัดระดับน้ําทีแ่ ผงควบคุมการฉีดทุกแหง
๑๑. ถังน้ํายาฟองดับเพลิง สรางติดตอกับถังน้ํา จํานวน ๑ ถัง
๑๑.๑ ขนาดความจุไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐ ลิตร ทําดวยเหล็กไรสนิม (STAINLESS STEEL)
๑๑.๒ ภายในถังมีแผนกันกระแทก (BAFFLE PLATE)
๑๑.๓ ตอนบนของถังมีฝาเปดปด (MAN HOLE) ตอนลางมีทอระบายทิ้งพรอมลิ้นเปดปด
๑๑.๔ มีทอระบายอากาศ ทอน้ํายาฟองลน และมาตรวัดระดับน้าํ ยาฟองที่แผงควบคุม การฉีด
ทุกแหง
๑๒. เครื่องสูบน้ําดับเพลิงประจํารถ จํานวน ๑ ชุดเครื่อง
๑๒.๑ สูบน้ําทํางานโดยรับกําลังจากเครื่องยนตของรถ ผานระบบถายทอดกําลัง (FULL POWER
TAKE OFF)
๑๒.๒ สามารถควบคุมการใชงานเครื่องสูบน้ําจากภายในเกงไดดว ย
๑๒.๓ สูบน้ําแบบหอยโขง (CENTRIFUGAL PUMP) ระหัดไมนอยกวา ๑ ชั้น (SINGLE STAGE)
สมรรถนะสูบน้ําไดไมนอยกวา ๔,๕๐๐ ลิตร/นาที ที่กําลังดัน ๘ bar (๑๑๖ ปอนด/ ตร.
๑๒.๔
นิ้ว) ระยะดูดน้ํา (SUCTION LIFT) ๑.๕ เมตร
๑๒.๕ การสูบฉีดน้ําดับเพลิงสูบน้ําจากถังน้ําประจํารถและแหลงน้ําอื่น ๆ ฉีดออกไดทุกทางจาย
๑๒.๖ การสูบฉีดฟองดับเพลิงสูบน้ํายาฟองดับเพลิง
ตามระเบียบและอัตราสวนผสมที่ตองการ
รวมกับน้ําแลวฉีดสงออกไดทุกทางจาย

๑๓๘
๑๒.๗ เรือนสูบ ฝาสูบ พัดน้ํา ทําดวยโลหะไรสนิม ทนตอการกัดกรอนของน้ําทะเล (SEA WATER
RESISTANT LIGHT METAL ALLOY) เพลาทําดวยเหล็กไรสนิม (STAINLESS STEEL) และทนแรงบิดสูง
๑๒.๘ เครื่องทําสูญญากาศ แบบอัตโนมัติสมบูรณ (FULLY AUTOMATIC)
๑๒.๙ ทางดูดน้ําขนาด ๔ นิ้ว จํานวน ๒ ทางใชทางเดียวหรือ ๒ ทางพรอมกันไดตามตองการ
๑๒.๑๐ ทางสงน้ํา/ฟอง ไปยังทางจายดังนี้
๑๒.๑๐.๑
ปนฉีดน้ํา/ฟอง
๑๒.๑๐.๒
หัวตอทางจายน้ํา/ฟอง
(๑๒ หัว)
๑๒.๑๐.๓
ชุดสายยางดับเพลิง
( ๒ ชุด)
๑๒.๑๐.๔
หัวฉีดน้ํา/ฟอง ปองกันตนเองหนารถ
( ๒ หัว)
๑๒.๑๐.๕
หัวฉีดน้ํา/ฟอง ปองกันตนเองใตรถ
( ๒ หัว)
๑๒.๑๑ หัวตอทางจายน้ํา/ฟอง ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว ชนิดสวมเร็วแบบ NENORM STANDARD ทําดวย
โลหะไรสนิม สําหรับตอกับสายสูบดับเพลิง
จํานวน ๑๒ หัว
๑๒.๑๒ การติดตั้งเครือ่ งสูบน้ําและอุปกรณ ติดตั้งอยางเหมาะสม สะดวกในการใชงานและ บํารุงรักษา
๑๓. เครื่องสูบน้ําดับเพลิงแยกสวน
จํานวน ๑ ชุดเครื่อง
๑๓.๑ เครื่องสูบน้ําดับเพลิงแยกสวนจากเครื่องยนตของรถ เปนเครื่องยนตเบนซิน ๔ สูบ
๔
จังหวะ ระบายความรอนดวยน้ํา กําลังขับไมนอยกวา ๔๖ HP.
๑๓.๒ สูบน้ําแบบหอยโขง (CENTRIFUGAL PUMP) ระหัดไมนอยกวา ๔ ชั้น (FOUR STAGE)
๑๓.๓ เรือนสูบ ฝาสูบ พัดฟอง ทําดวยโลหะไรสนิม ทนตอการกัดกรอนของน้ําทะเล (SEA WATER
RESISTANCE) เพลาทําดวยเหล็กไรสนิม (STAINLESS STEEL)
๑๓.๔ เครื่องทําสูญญากาศ เปนแบบอัตโนมัติสมบูรณ (FULLY AUTOMATIC)
๑๓.๕ สมรรถนะ สูบน้ําไดไมนอยกวา ๔๐๐ ลิตร/นาที ที่ ๑๗ bar
๑๓.๖ การสูบน้ํายาฟองดับเพลิง ทํางานได ๓ ลักษณะ
๑๓.๖.๑
สูบน้ํายาฟองดับเพลิงจากถังประจํารถไปยังเครื่องผสมฟอง
๑๓.๖.๒
สูบน้ํายาฟองดับเพลิงจากถังประจํารถสงใหรถคันอื่น
๑๓.๖.๓
สูบน้ํายาฟองดับเพลิงจากภายนอกเขาถังประจํารถ
๑๓.๗ ทางสงน้ํายาฟองดับเพลิงขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว
จํานวน ๒ ทาง
๑๓.๘ ทางดูดน้ํายาฟองดับเพลิงขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว
จํานวน ๑ ทาง
๑๓.๙ สายทางดูดน้ํายาฟองดับเพลิงขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว X ๘ ฟุต จํานวน ๑ ชุด
๑๓.๑๐ ลักษณะหัวตอทางสงน้ํายาฟองดับเพลิงเปนชนิดสวมเร็วแบบ NENORM STANDARD ทําดวย
โลหะไรสนิม
๑๔. เครื่องผสมฟองดับเพลิง (FOAM PROPORTIONER)
จํานวน ๑ ชุด

๑๓๙
๑๔.๑ แบบ AROUND THE PUMP PROPORTIONER มี ๒ ระบบ เลือกใชไดดังนี้
๑๔.๑.๑ ระบบผสมฟองโดยเครื่องสูบน้ํายาฟองดับเพลิงแยกสวน (ADMIXER SYSTEM)
๑๔.๑.๒
ระบบผสมฟองโดยชักดูดดวยแรงดันน้ําของเครื่องสูบน้ําประจํารถ (PREMIXER
SYSTEM)
๑๔.๒ อัตราสวนผสม ๐ - ๑๐ %
๑๔.๓ มีอุปกรณควบคุมอัตราสวนผสมสามารถเลือกใชไดตามตองการทั้ง ๒ ระบบ
๑๔.๔ เมื่อเครื่องสูบน้ําประจํารถขัดของสามารถใชน้ําจากทอน้าํ ดับเพลิง กําลังดันไมนอยกวา ๓ bar
(๔๓.๕ ปอนด/ตร.นิ้ว) เขาผสมกับน้ํายาฟองดับเพลิง แลวฉีดออกไปใชงานได
๑๔.๕ สามารถสงน้ํายาฟองดับเพลิงผสมกับน้ําแลวฉีดออกไดทุกทางจาย
๑๔.๖ ติดตั้งอยางเหมาะสม ควบคุมการใชงานไดสะดวก ๓ แหงดังนี้
๑๔.๖.๑
แผงควบคุมภายในเกง
๑๔.๖.๒
แผงควบคุมทายรถ
๑๔.๖.๓
แผงควบคุมระยะไกล (REMOTE CONTROL)
๑๕. ชุดสายยางดับเพลิง (HAND LINE)
จํานวน ๒ ชุด
ชุดสายยางดับเพลิง ๑ ชุด มีลักษณะและสวนประกอบดังนี้
๑๕.๑ สายยางขนาด ๑ นิ้ว X ๑๕๐ ฟุต ทนกําลังดันน้ําไดไมนอยกวา ๕๐ bar (๗๒๕ ปอนด/ตร.นิ้ว)
มวนเก็บอยูในรน (HOSE REEL) ใชงานแลวมวนเก็บเขารนไดดว ยระบบไฟฟา จํานวน ๑ ชุด
๑๕.๒ หัวฉีดน้ําดับเพลิง ชนิดมีลิ้นเปดปดและปรับแตงการฉีดน้ําใหเปนลําและเปนฝอยไดตาม
ตองการ จํานวน ๑ หัว
๑๕.๓ หัวฉีดฝอยดับเพลิง
จํานวน ๑ หัว
๑๕.๔ ติดตั้งในตําแหนงที่เหมาะสม
๑๖. หัวฉีดปองกันตนเอง (SELF – PROTECTION)
๑๖.๑ หัวฉีดน้ํา/ฟอง หนารถ (GROUND SWEEP) อัตราฉีดหัวละ ๑๓๐ ลิตร/นาที
จํานวน ๒ หัว
๑๖.๒ หัวฉีดน้ํา/ฟอง (UNDER TRUCK NOZZLE) อัตราฉีดหัวละ ๖๐ ลิตร/นาที่จํานวน ๒ หัว
๑๗. เครื่องดับเพลิงผงเคมีแบบประจําที่
จํานวน ๑ เครื่อง
๑๗.๑ ขนาด ไมนอยกวา ๒๕๐ กก. (๕๕๐ ปอนด) ชนิด BC
๑๗.๒ สายฉีดขนาด ๑ นิ้ว ยาวไมนอ ยกวา ๒๐ เมตร พรอมหัวฉีด จํานวน ๒ ชุด
๑๗.๓ อัตราฉีดรวมไมนอยกวา ๑๕๐ กก./นาที ฉีดไดไกลไมนอ ยกวา ๑๒ เมตร
๑๗.๔ ติดตั้งในที่เหมาะสม สะดวกในการใชงาน
๑๘. เครื่องมือและอุปกรณดับเพลิง
๑๘.๑ ปนฉีดน้ํา/ฟองดับเพลิง จํานวน ๑ กระบอก

๑๔๐
๑๘.๑.๑
ฉีดน้ําหรือฟองไดตามตองการ
๑๘.๑.๒
บังคับการหันและกระดกปนฉีดน้ํา/ฟองไดดังนี้
๑๘.๑.๒.๑ บังคับดวยมือทีต่ ัวปนฉีดน้ํา/ฟอง (MANUAL)
๑๘.๑.๒.๒ บังคับที่แผงควบคุมภายในเกง (CAP CONTROL)
๑๘.๑.๒.๓ บังคับที่แผงควบคุมระยะไกล (REMOTE CONTROL)
๑๘.๑.๓
ฉีดน้ําเปนลําไดไกลไมนอยกวา ๕๐ เมตร
๑๘.๑.๔
ฉีดน้ําไดไมนอ ยกวา ๔,๐๐๐ ลิตร/นาที ที่กําลังดัน ๑๒ bar (๑๗๔ ปอนด/ตร.
นิ้ว)
๑๘.๑.๕
ฉีดฟองเปนลําไดไกลไมนอยกวา ๔๐ เมตร
๑๘.๑.๖
ฉีดฟองเปนรูปพัดไดไกลไมนอยกวา ๑๘ เมตร กวางไมนอยกวา ๑๐ เมตร
๑๘.๑.๗
มุมหันไมนอยกวา ๓๔๐ องศา
๑๘.๑.๘
มุมกระดก – ๑๕ องศา ถึง ๘๐ องศา
๑๘.๒ หัวฉีดกรวย จํานวน ๖ หัว
๑๘.๒.๑
ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว ชนิดมีลิ้นเปดปด
๑๘.๒.๒
ฉีดน้ําได ๓ ลักษณะ โดยฉีดน้ําเปนลํา ฉีดน้ําเปนฝอย และฉีดน้ําเปนฉากกัน
ความรอน
๑๘.๒.๓
หัวตอสวมเร็วแบบ NENORM STANDARD ทําดวยโลหะไรสนิม สําหรับใช
กับสายสูบดับเพลิง
๑๘.๓ สายยางทางดูดน้ํา ของเครื่องสูบน้ําประจํารถ
จํานวน ๔ เสน
๑๘.๓.๑
ขนาดโต ๔ นิ้ว ยาวเสนละ ๒.๕ เมตร
๑๘.๓.๒
หัวตอสวมเร็วแบบ DIN STANDARD ทําดวยโลหะไรสนิม
๑๘.๔ หมอกรองผงปลายสายทางดูดน้ํา ชนิดมีลนิ้ กันกลับ ทําดวยโลหะไรสนิม
พรอมทั้งเชือกผูกยึดยาว ๑๒ เมตร จํานวน ๒ ชุด
๑๘.๕ ตะกรากรองผงชนิดพับได ทําดวยโลหะไรสนิม
จํานวน ๒ ใบ
๑๘.๖ ประแจคลายหัวตอสายยางดับเพลิงขนาด ๑ นิ้ว
จํานวน ๒ อัน
๑๘.๗ ประแจคลายหัวตอสายสูบดับเพลิงขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว
จํานวน ๒ อัน
๑๘.๘ ประแจคลายหัวตอสายทางดูดน้ํา (SUCTION SPANNER) จํานวน ๒ อัน
๑๘.๙ ประแจเปดปดลิ้นหัวจายน้ําดับเพลิง (HYDRANT KEY)
จํานวน ๑ อัน
จํานวน ๑ อัน
๑๘.๑๐ เหล็กเปดปดลิ้นทอน้ําดับเพลิง (HYDRANT BAR)
๑๘.๑๑ หัวตอทอน้ําดับเพลิงเปลี่ยนขนาด (HYDRANT ADAPTOR) ขางหนึง่ เปนแบบเกลียว
ขนาด ๔.๕ นิ้ว อีกขางหนึ่งเปนแบบ DIN STANDARD ขนาด ๔ นิ้ว
จํานวน ๒ หัว

๑๔๑
๑๘.๑๒ หัวตอแยก ๒ ทาง (PUMPER SIAMESE) ขนาด ๔ นิ้ว × ๒ ๑/๒ นิ้ว ×
๒ ๑/๒
นิ้ว จํานวน ๒ หัว
๑๘.๑๓ พลั่วดับเพลิง จํานวน ๑ อัน
๑๘.๑๔ ชะแลงดับเพลิง ขนาด ๑ นิ้ว ยาว ๓๖ นิ้ว ทําดวยเหล็ก ๘ เหลี่ยม จํานวน ๒ อัน
๑๘.๑๕ ขอเกี่ยวดามไม (PIKE POLE) ขนาดยาว ๑๐ ฟุต จํานวน ๑ อัน
๑๘.๑๖ บันไดยืด (EXTENSION LADDER) ชนิด ๒ ทอน ยืดแลวยาวไมนอยกวา ๒๒ ฟุต
ทําดวยอลูมินมั่ ผสม จํานวน ๑ อัน
๑๘.๑๗ บันไดพาดหลังคา (ROOF LADDER) ปลายมีขอเกีย่ ว ยาวไมนอยกวา ๑๔ ฟุต
ทําดวย อลูมินั่มผสม จํานวน ๑ อัน
๑๙. เครื่องมือและอุปกรณกภู ัย
๑๙.๑ เครื่องแตงกายชุดปองกันความรอน(PROTECTIVE CLOTHING) จํานวน ๒ ชุด
เครื่องแตงกายชุดปองกันความรอน ๑ ชุด มีลักษณะและสวนประกอบดังนี้
๑๙.๑.๑ วัตถุที่ใชทํา เสื้อ กางเกง หัวครอบ ถุงมือ ชั้นนอกทําดวยเสนใย NOMEX หรือ KEVLAR หรือ
ใยแกว ผิวนอกเคลือบดวย ALUMINIZED มีคุณลักษณะดังนี้
๑๙.๑.๑.๑
ทนความรอนไดไมนอยกวา ๑,๕๐๐ องศา ฟาเรนไฮท
๑๙.๑.๑.๒
สะทอนรังสีความรอนไดไมนอยกวา ๙๐%
๑๙.๑.๑.๓
ทนสารกัดกรอน
๑๙.๑.๑.๔
บรรเทาอันตรายจากสะเก็ดที่เกิดจากการแตกระเบิด
๑๙.๑.๒
เสื้อและกางเกง ชั้นนอกทําดวยวัตถุตามขอ ๑๙.๑.๑ ชั้นกลางทําดวย ผายางกันซึม
(VAPOR BARRIER) ชั้นในทําดวยสักหลาด (WOOL)
๑๙.๑.๓
หัวครอบ (HOOD) ชั้นนอกทําดวยวัตถุตามของ ๑๙.๑.๑ ชั้นในทําดวยผาสักหลาดชอง
มองทําดวย PLEXIGLASS เคลือบสารสะทอนความรอน
๑๙.๑.๔ ถุงมือ แบบแยก ๕ นิ้ว ชั้นนอกทําดวยวัตถุตามขอ ๑๙.๑.๑ ชั้นใน ทําดวยผาสักหลาด ดานฝา
มือบุดวยหนังสัตว
๑๙.๑.๕
หมวกไฟเบอรหรือพลาสติกแข็ง รองในปรับแตงขนาดใหเหมาะศีรษะได
๑๙.๑.๖ รองเทาทําดวยยางทนความรอน ภายในบุสักหลาด พื้นหัวรองเทามี แผนโลหะอยูใ นเนื้อยางเพื่อ
ปองกันสิ่งแหลมคม
๑๙.๒ เครื่องชวยการหายใจแบบอากาศอัด สําหรับใชดับเพลิง (SELF CONTAIN BREATHING
APPARATUS อักษรยอ SCBA) จํานวน ๒ เครื่อง
เครื่องชวยการหายใจแบบอากาศอัด สําหรับใชดับเพลิง ๑ เครื่อง มีลักษณะและ
สวนประกอบดังนี้
๑๙.๒.๑ ลักษณะทั่วไป

๑๔๒
๑๙.๒.๑.๑
เครื่องชวยการหายใจแบบอากาศอัด ชนิดสะพายหลัง
๑๙.๒.๑.๒
สะดวกในการใชและซอมบํารุง
๑๙.๒.๑.๓
ปลอดภัยตอการหายใจและการใชงาน
๑๙.๒.๒
สวนประกอบ
๑๙.๒.๒.๑
ทอบรรจุอากาศ (CYLINDER) ชนิดทอเดีย่ วทําดวย อลูมินั่ม ทน
กําลังดันน้ํา (HYDROSTATIC TEST) ไดไมต่ํากวา ๕/๓ เทา ของกําลังดันใชการสูงสุดตามที่บริษัทผูผลิต
กําหนด จํานวน ๑ ทอ
๑๙.๒.๒.๒ สวนประกอบของทอบรรจุอากาศมีลิ้นเปดปด แผนรองหลังและสาย
รัดตัว จํานวน ๑ ชุด
๑๙.๒.๒.๓ ปริมาตรอากาศใชงานไมนอยกวา ๔๒ ลบ.ฟุต จํานวน ๑ ชุด
๑๙.๒.๒.๔ สายยางสงอากาศครบวงจร จํานวน ๑ ชุด
๑๙.๒.๒.๕ ลิ้นบังคับอากาศ (REGULATOR) จํานวน ๑ อัน
๑๙.๒.๒.๖
มีมาตรวัดกําลังดัน จํานวน ๑ อัน
๑๙.๒.๒.๗ อากาศสํารองไมนอยกวา ๑๐% และมีสัญญาณเตือน
๑๙.๒.๒.๘
หนากาก ชนิดชองกระจกกวาง
น้ําหนักทั้งชุดเมื่อบรรจุอากาศเต็มที่ไมเกิน ๓๕ ปอนด (ไม
๑๙.๒.๒.๙
รวมหีบบรรจุ)
๑๙.๒.๒.๑๐ มีหีบหรือกระเปาบรรจุเรียบรอย
๑๙.๒.๒.๑๑ มีเอกสารคําแนะนําการใชและบํารุงรักษา
ภาษาอังกฤษ เครื่องละ ๑ ชุด พรอมทั้ง คําแปลเปนภาษาไทย
การตรวจสอบ ตรวจสอบทางเทคนิค ตามคําแนะนําการตรวจสอบเครื่องชวยการหายใจ แบบอากาศอัด
สําหรับใชดบั เพลิง
๑๙.๓ เชือกชวยชีวิต (LIFE LINE) เชือกมะนิลา ขนาดเสนรอบวง ๒ ๑/๔ นิ้ว
ยาว ๓๐ เมตร
จํานวน ๑ เสน
๑๙.๔ เชือกหวงพรอมขอเกี่ยว ขนาด ๔๐ นิ้ว (GRAPPLING HOOK AND ROPE SLING) จํานวน ๑
ชุด
๑๙.๕ ขวานฉุกเฉิน (EMERGENCY CRASH AXE) ชนิดคมมีหยัก ขนาด ๙ ปอนด ดามยาว ๓๖ นิ้ว
โคนดามหุมฉนวนขนาดไมนอยกวา ๓๖,๐๐๐ V. จํานวน ๑ เลม
๑๙.๖ คอนชางไม (CLAW HAMMER) ขนาด ๑.๕ ปอนด
จํานวน ๑ เตา
๑๙.๗ สะกัดปากแบน ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ อัน
๑๙.๘ เหล็กงัดประตู (DOOR OPENER)
จํานวน ๑ อัน

๑๔๓
๑๙.๙ กรรไกรตัดโลหะ ขนาดโดยประมาณ หนัก ๑๒ ๗/๘ ปอนด ยาว ๓๖ นิ้ว สามารถตัดเหล็กเสน
ไดโตไมนอยกวา ๗/๑๖ นิว้
จํานวน ๑ เลม
๑๙.๑๐ เลื่อยตัดโลหะ (METAL CUTTLNG SAW) ขนาดใบเลื่อย ๒๐ นิ้วจํานวน ๑ ปน
๒๐. เครื่องมือและอุปกรณปฐมพยาบาล
๒๐.๑ เครื่องชวยการหายใจแบบกระเปาหิว้ (HANDY RESUSCITATOR) จํานวน ๑ เครื่อง
เครื่องชวยการหายใจ ๑ เครื่อง ประกอบดวย
๒๐.๑.๑ อุปกรณทํางานได ๓ อยาง ชวยการหายใจ (RESUSCITATOR) ผายปอด (INMALATOR)
และดูดเสมหะ (ASPIRATOR)
๒๐.๑.๒
ทอบรรจุกาซออกซิเจนคู จํานวน ๑ ชุด
๒๐.๑.๓
หนากาก สําหรับเด็ก จํานวน ๑ อัน
๒๐.๑.๔
หนากาก สําหรับผูใหญ จํานวน ๑ อัน
๒๐.๑.๕
ทางสงอากาศ (AIR WAY)
จํานวน ๑ อัน
๒๐.๑.๖
หีบบรรจุ
จํานวน ๑ ใบ
๒๐.๑.๗
ทอบรรจุกาซออกซิเจนคู อะไหล จํานวน ๑ ชุด
๒๐.๒ เครื่องชวยการหายใจแบบถุงลม(AIR BAG RESUSCITATOR)
จํานวน ๑ เครื่อง
จํานวน ๑ ชุด
๒๐.๓ เฝอกออนใชกบั ขา แบบเปาลม ขนาด ครึ่งขา
๒๐.๔ เฝอกออนใชกบั ขา แบบเปาลม ขนาด เต็มขา
จํานวน ๑ ชุด
๒๐.๕ เฝอกออนใชกบั แขน แบบเปาลม ขนาดครึ่งแขน จํานวน ๑ ชุด
๒๐.๖ เฝอกออนใชกบั แขน แบบเปาลม ขนาดเต็มแขน จํานวน ๑ ชุด
๒๐.๗ เฝอกออน ใชกับคอ
จํานวน ๑ ชุด
๒๐.๘ เปลสนาม แบบพับได จํานวน ๒ เปล
๒๐.๙ เปลพยาบาลสําหรับผูบาดเจ็บกระดูกสันหลัง (SCOOP STRETCHER)
จํานวน ๑ เปล
๒๐.๑๐ ผาหม ขนาดไมนอยกวา ๑๔๐ × ๑๙๐ ซม.
จํานวน ๒ ผืน
๒๑. หีบปฐมพยาบาล(FIRST AID KIT)
จํานวน ๑ หีบ
หีบปฐมพยาบาล ๑ หีบ ประกอบดวย
๒๑.๑ ผาพันแผลขนาดกวาง ๑ นิ้ว
จํานวน ๖ มวน
๒๑.๒ ผาพันแผลขนาดกวาง ๒ นิ้ว
จํานวน ๖ มวน
๒๑.๓ ผาพันแผลขนาดกวาง ๓ นิ้ว
จํานวน ๖ มวน
จํานวน ๓ มวน
๒๑.๔ ผายางติดแผลขนาดกวาง ๑ นิ้ว
๒๑.๕ ผาปดแผลขนาด ๒ × ๒ นิ้ว
จํานวน ๑๒ ชิ้น

๑๔๔
ผาปดแผลขนาด ๓ × ๓ นิ้ว
จํานวน ๑๒ ชิ้น
ผาแถบยาปดแผลสําเร็จรูป(BANDAGE) จํานวน ๑ กลอง
ผาปดตา (EYE DRESSING PADS)
จํานวน ๔ ชิ้น
ผาปดจมูก
จํานวน ๒ ผืน
๒๑.๑๐ ผาสามเหลี่ยม สําหรับคลองแขนกับคอ จํานวน ๓ ผืน
๒๑.๑๑ สําลี จํานวน ๑ หอ
๒๑.๑๒ สําลีพันปลายไม จํานวน ๑ กลอง
๒๑.๑๓ ยาแกปวด
จํานวน ๑๐เม็ด
๒๑.๑๔ ยาแกเมารถ – เรือ
จํานวน ๒๐เม็ด
๒๑.๑๕ โซเดียมคลอไรด ชนิดเม็ด
จํานวน ๕๐เม็ด
๒๑.๑๖ ยาฆาเชื้อ เมอรไทโอเรต จํานวน ๑ ขวด
๒๑.๑๗ ยาใสแผลไฟลวกจํานวน ๑ หลอด
๒๑.๑๘ แอมโมเนีย
จํานวน ๑ ขวด
๒๑.๑๙ แอลกอฮอล ๗๐%
จํานวน ๑ ขวด
๒๑.๒๐ ไฮโดรเจนเปอรออกไซด จํานวน ๑ ขวด
๒๑.๒๑ ทิงเจอรไอโอดิน จํานวน ๑ ขวด
๒๑.๒๒
กรรไกรตัดผาพันแผล จํานวน ๑ เลม
๒๑.๒๓ปากคีบ จํานวน ๑ อัน
๒๑.๒๔หีบไมมีเครื่องหมายกาชาด หูหวิ้ กุญแจ สําหรับบรรจุอุปกรณปฐมพยาบาล ๒๓
รายการ พรอมทั้งบัญชีรายการ และมีปายชือ่ บอกชนิด ขนาด จํานวน ที่ภาชนะบรรจุดวยจํานวน ๑ หีบ
หมายเหตุ ใหหนวยที่ไดรับรถดับเพลิงน้ํามันขนาดใหญเบิกอุปกรณปฐมพยาบาลเพิม่ เติมจากกรมแพทย
ทร. หรือโรงพยาบาล ทร. ที่อยูใกลเคียงไดดังนี้
๑.
ผาแตงแผลปฐมพยาบาลสนาม (FIRST FIELD BANDAGE) ขนาดเล็ก จํานวน ๓ อัน
๒. ผาแตงแผลปฐมพยาบาลสนาม (FIRST FIELD BANDAGE) ขนาดกลาง จํานวน ๓ อัน
๓.
ผาแตงแผลปฐมพยาบาลสนาม (FIRST FIELD BANDAGE) ขนาดใหญ จํานวน ๑ อัน
๒๒. สิ่งอํานวยความสะดวกและปลอดภัยประจํารถ
๒๒.๑ เครื่องสัญญาณไซเรนอิเล็กทรอนิกส พรอมเครื่องขยายเสียงขนาดไมนอยกวา ๑๐๐ W.จํานวน
๑ ชุด
๒๒.๒ โคมไฟสัญญาณสีแดงชนิดหมุนรอบตัว ๒ ลําแสง ติดตั้งในที่เหมาะสม จํานวน ๒ ดวง
๒๒.๓ โคมไฟสองสวางหนารถ (SEARCH LIGHT) ขนาด ๑๐๐ W. ชนิดปรับสองได
จํานวน ๑ ดวง
๒๒.๔ โคมไฟแสงสวางทายรถ (HALOGEN LAMP) ขนาด ๕๐ W.
จํานวน ๒ ดวง
๒๑.๖
๒๑.๗
๒๑.๘
๒๑.๙

๑๔๕
๒๒.๕ แผนปายคําแนะนําการใชการบํารุงรักษารถและอุปกรณดับเพลิงใหผูขายดําเนินการดังนี้
๒๒.๕.๑
ทําปายภาษาไทยติดตั้งไวในที่เหมาะสม
๒๒.๕.๒
ที่ใดมีปายภาษาตางประเทศ ใหทําปายภาษาไทยกํากับไว
๒๒.๕.๓
ทําปายภาษาไทยบอกกําลังดันลมลอ ติดตั้งในที่เหมาะสมทุกลอ
๒๒.๖ ทําที่สําหรับติดตั้งเครื่องดับเพลิงคารบอนไดออกไซด (CO2 ) ขนาด ๑๕ ปอนด มาตรฐาน ทร.
ในที่เหมาะสม จํานวน ๑ ที่
๒๒.๗ ทําที่สําหรับติดตั้งเครื่องดับเพลิงผงเคมี ขนาด ๑๐ ปอนด มาตรฐาน ทร. ในที่ เหมาะสม
จํานวน ๑ ที่
๒๓. เครื่องมือและอุปกรณประจํารถ
๒๓.๑ เครื่องมือซอมบํารุงเครื่องยนต จํานวน ๑ ชุด
๒๓.๑.๑บรรจุในกลองโลหะ
๒๓.๑.๒
ในการเสนอราคาใหระบุรายการเครื่องมือตามมาตรฐานของบริษัทผูผลิตใหชัดเจน
๒๓.๒ เครื่องมือซอมบํารุงเครื่องสูบน้ําดับเพลิงแยกสวน จํานวน ๑ ชุด
๒๓.๓ ยางอะไหลพรอมวงลอ จํานวน ๑ ชุด
๒๓.๔ เครื่องมือและอุปกรณในการถอดลอ
จํานวน ๑ ชุด
จํานวน ๑ ชุด
๒๓.๕ แมแรงไฮดรอลิค ขนาดไมนอ ยกวา ๑๕ ตัน
๒๔. เอกสารประจํารถ มีเอกสารตอ ๑ คัน ดังนี้
๒๔.๑ หนังสือคูมือการใชงาน (OPERATING MANUAL)
จํานวน ๔ เลม
๒๔.๒ หนังสือคูมือการซอมและบํารุงรักษารถและเครื่องมือดับเพลิง (MAINTENANCE
INSTRUCTION MANUAL)
จํานวน ๔ เลม
๒๔.๓ หนังสือรายการชิ้นสวนตัวรถ (BODY PARTS CATALOG)
จํานวน ๒ เลม
๒๔.๔
หนังสือรายการชิ้นสวนเครื่องยนต (ENGINE PARTS CATALOG) จํานวน ๒ เลม
๒๔.๕ จัดทําหนังสือตามขอ ๒๔.๑ และ ๒๔.๒ เปนภาษาไทยจํานวนอยางละ ๔ เลม
การตรวจสอบ
๑.
ในการตรวจรับพัสดุ ใหผูขายจัดหาพัสดุและอุปกรณ สําหรับใชในการตรวจสอบและนํากลับ
เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ โดยไมคิดคาใชจาย ดังนี้
๑.๑ สายสูบดับเพลิง ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว จํานวน ๖ เสน
๑.๒ น้ํายาฟองดับเพลิง ชนิด ฟลูออโรโปรตีน ๓ % จํานวนเพียงพอแกการ
ตรวจสอบระบบการสูบฉีดฟองดับเพลิง
๒.
ถามีปญหาในการตรวจสอบ กรรมการตรวจรับพัสดุสามารถติดตอสอบถามขอความรวมมือชวย
ตรวจสอบไดจากหนายตาง ๆ เชน อร., วศ.ทร. แผนกดับเพลิง กขส.ฐท.กท. และคณะกรรมการ ปคส.ทร.เปน
ตน

๑๔๖
หมายเหตุ พัสดุที่แยกการจัดหา
เพื่อการประหยัดและความสะดวกในการบริหารพัสดุใหหนวยที่ไดรับรถดับเพลิงน้ํามันขนาดใหญ เบิก
พัสดุ ปคส.ทร. สําหรับใชประจํารถตอ ๑ คัน จาก พธ.ทร. ดังนี้
๑.
สายสูบดับเพลิง ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว x ๗๕ ฟุต แบบบก
จํานวน ๑๒ เสน
๒.
น้ํายาฟองดับเพลิง ชนิดฟลูออโรโปรตีน ๓ % จํานวน ๑๐,๐๐๐ ลิตร
๓.
เครื่องดับเพลิงคารบอนไดออกไซด (CO2) ขนาด ๑๕ ปอนด ชนิดทอเหล็ก จํานวน ๑ เครื่อง
๔.
เครื่องดับเพลิงผงเคมี ขนาด ๑๐ ปอนด ชนิด ABC
จํานวน ๑ เครื่อง
๕.
เครื่องแตงกายชุดทหารที่ทําหนาที่ดับเพลิง ตามกฎกระทรวง ฯ จํานวน ๕ ชุด

๑๔๗
มาตรฐาน รถดับเพลิงบันไดเลื่อน
ชื่อพัสดุ
รถดับเพลิงบันไดเลื่อน (AERIAL LADDER FIRE TRUCK)
วัตถุประสงค ใชในภารกิจตามลําดับความสําคัญตอไปนี้
๑.
ใชดับเพลิงและชวยผูประสบภัยในที่สูง เปนภารกิจหลัก
๒.
ใชดับเพลิงที่คลังเชื้อเพลิง (TANK FARM) ทาเทียบเรือ
๓.
ใชงานอื่น ๆ ในที่สูง
พัสดุสายงาน ขส.ทร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๔๒๔ - ๐๐๗๑
หมายเลข สป.(กห.)
STOCK NO.(USA.) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
ลักษณะทั่วไป เปนรถดับเพลิงบันไดเลื่อนที่ออกแบบสําหรับใชดับเพลิงและชวยผูประสบภัย
รวมทั้งใชงานอื่น ๆ ไดสูงไมนอยกวา ๒๕ เมตร ผลิตหรือประกอบตามมาตรฐานของโรงงานผูผลิตรถ ดับเพลิง
ชนิดนี้เปนปกติ มีสวนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณที่สําคัญดังนี้
๑.๑ รถ ๖ ลอ เพลาขับ ๑ เพลา
๑.๒ เครื่องยนตดีเซล กําลังไมนอยกวา ๑๓๐ แรงมา
๑.๓ บันไดเลื่อนไดสูงไมนอยกวา ๒๕ เมตร จากพื้นดินในมุมปลอดภัย
๑.๔ การทํางานของบันไดเลื่อน เลื่อนเขา – ออก หัน – กระดก ไดสะดวก ปลอดภัย ดวยระบบไฮ
ดรอลิค ซึ่งขับจากเครื่องยนตของรถ บังคับและควบคุมการใชงานดวยระบบไฟฟา
๑.๕ มีระบบใชบันไดเลื่อนสํารองดวยมือ (MANUAL) เมื่อเครื่องยนตขัดของ
๑.๖ มีกระเชาติดทีป่ ลายบันไดเลือ่ นปรับระดับโดยอัตโนมัตดิ วยระบบไฟฟาสําหรับอํานวยความ
สะดวกและปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
๑.๗ มีเครื่องสูบน้ําดับเพลิงเคลื่อนที่พรอมอุปกรณสามารถสูบสงน้ําไปยังปนฉีดน้ําที่กระเชาได
๑.๘ เครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ พรอม
๒.
ตัวรถ
๒.๑ ตัวรถและโครงสรางตามมาตรฐานของโรงงานผูผลิต
๒.๒ พวงมาลัยขวา มีระบบชวยผอนแรง (POWER STEERING)
๒.๓ ตอนหนาเปนเกง มีที่นั่งไมนอ ยกวา ๓ คน รวมทั้งคนขับ มีประตูขางละ ๑ บาน
๒.๔ หลังเกงยกพื้นเปนที่ติดตั้งสวนประกอบและเก็บอุปกรณดังนี้
๒.๔.๑ ที่นั่งเจาหนาทีด่ ับเพลิง นั่งไดไมนอยกวา ๔ คน
๒.๔.๒ เครื่องสูบน้ําดับเพลิงเคลื่อนที่
๒.๔.๓ กระเชา (เมื่อถอดออกจากปลายบันได)

๑๔๘
๒.๔.๔ แทนฐานบันไดและบันไดเลือ่ น
๒.๕ ตูเก็บเครื่องมือและอุปกรณที่ขางตัวรถ ทําดวยโลหะมีฝาเปดปดชนิดบานเลื่อนขึ้นลงพรอม
กุญแจตั้งลึกเขาไปในตัวรถจํานวนไมนอยกวา ๔ ตู มีปริมาตรรวมกันไมนอยกวา ๑.๕๐ ลบ.เมตร เพียงพอแกการ
เก็บเครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ รวมทั้งมีที่วางพอสําหรับเก็บสายสูบดับเพลิง ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว × ๗๕ ฟุต
จํานวน ๘ เสน ดวย
๒.๖ มีขาหยั่งที่ขางตัวรถ สําหรับเสริมความมั่นคงในขณะใชบันไดเลื่อน
๒.๗ ทายรถทําเปนขั้นบันได ขึ้นลงไดสะดวก
๒.๘ มีขอพวงที่สวนหนาและสวนทายรถ
๒.๙ โคมไฟแสงสวางและไฟสัญญาณ ครบถวนตาม พรบ.การจราจรทางบก
๒.๑๐ ขนาดรถเมื่อจัดอุปกรณตาง ๆพรอมที่จะออกเดินทาง(ติดกระเชาที่ปลายบันไดเลื่อน)
๒.๑๐.๑
กวางไมเกิน ๒.๔๐ เมตร
๒.๑๐.๒
ยาวไมเกิน ๙.๕๐ เมตร
๒.๑๐.๓
สูงไมเกิน ๓.๕๐ เมตร
๒.๑๑ ตัวรถพนสีแดง
๓. เครื่องยนต
๓.๑ เครื่องยนตดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความรอนดวยน้าํ
๓.๒ กําลังสูงสุดของเครื่องยนตไมนอยกวา ๑๓๐ แรงมาเพลาสุทธิ ที่รอบไมเกิน ๒,๕๐๐ - ๓,๐๐๐
รอบ/นาที
๓.๓ มีระบบถายทอดกําลัง (POWER TAKE OFF) ไปยังระบบไฮดรอลิคของบันไดเลื่อนและขาหยั่ง
๔.
ระบบไฟฟา ๒๔ V. รถที่ประกอบในประเทศใหใชแบตเตอรี่ขององคการแบตเตอรี่
๕.
ระบบสงกําลัง เกียรเดินหนาแบบ SYNCHROMESH ไมนอยกวา ๕ เกียร และ ถอยหลัง
๑ เกียร
๖.
ระบบหามลอ เปนแบบระบบลม หรือระบบไฮดรอลิค หรือระบบไฮดรอลิครวมกับลม หรือ
ระบบไฮดรอลิครวมกับสูญญากาศ และมีหามลอระบบกลไกสําหรับเวลาจอดรถดวย
๗.
ระบบกันสะเทือน พิจารณารายละเอียดตามมาตรฐานของผูผลิต
๘.
การรับน้ําหนัก รถสามารถรับน้ําหนัก ตัวรถ สวนประกอบ เครื่องมือเครื่องใช
ขณะบรรทุกเต็มที่ รวมทั้งสิ้น (GROSS VEHICLE WEIGHT) ไดไมนอยกวา ๑๙,๐๐๐ กก.
๙.
ลอรถ
๙.๑ ๖ ลอ เพลาขับ ๑ เพลา (แบบ ๔ X ๒)
๙.๒ ยางขนาดใหญที่สุด จํานวนผาใบมากชั้นทีส่ ุด ตามที่กําหนดไวในสมุดคูมือ
ประจํารถ
๑๐. เครื่องสูบน้ําดับเพลิงเคลื่อนที่ จํานวน ๑ ชุดเครื่อง

๑๔๙
๑๐.๑ เครื่องสูบน้ําดับเพลิงเคลื่อนที่ แบบบก ขนาดใหญ มาตรฐาน ทร. ยกเวนสายสูบ ดับเพลิงขนาด
๒ ๑/๒ นิ้ว × ๗๕ ฟุต จํานวน ๘ เสน (แยกการจัดหา)
๑๐.๒ ที่เก็บ บนยกพืน้ ที่หลังเกง มีที่ยึดมั่นคงและผาใบคลุมเรียบรอย
๑๐.๓ สายทางดูดน้ํา มีที่เก็บเรียบรอย สะดวกในการนําไปใชและเก็บเขาที่
๑๐.๔ สามารถยกเครื่องสูบน้ําขึ้นลงไดสะดวก โดยใชบนั ไดเลือ่ นแทนปนจัน่
๑๑. บันไดเลื่อนและอุปกรณ
๑๑.๑ บันไดเลื่อน (AERIAL LADDER) จํานวน ๑ ชุด
๑๑.๑.๑ บันไดเลื่อนซอนกัน ๔ ชั้น เลื่อนออกไดสงู ไมนอยกวา ๒๕ เมตร นับจาก
พื้นดินถึงกระเชา ในยานมุมปลอดภัยไมเกิน ๗๕ องศา
๑๑.๑.๒
มุมหัน ๓๖๐ องศา
๑๑.๑.๓
มุมกระดก – ๑๕ องศา ถึง ๗๕ องศา
๑๑.๑.๔ ยานการทํางานของบันไดเลือ่ นสัมพันธกบั ระยะเลื่อน น้ําหนักที่ปลายบันได
และมุมกระดกเปนไปตามเสนโคงประสิทธิภาพ (PERFORMAN CE CURVE) ของโรงงานผูผลิต
๑๑.๑.๕ ตัวบันไดเลื่อนทําดวยโลหะที่ใชสําหรับทําบันไดเลื่อน โดยเฉพาะชิ้นสวน
เชื่อมตอกันดวยไฟฟามีราวยึดแบบ TRUSS BEAM ทุกชั้นขนาดกวางของบันไดฐาน(BASE SECTION) ไมนอย
กวา ๙๐ ซม.
๑๑.๑.๖ ลวดสลิงบังคับการเลื่อนของบันได ชนิดลวด ๒ เสน ทํางานพรอมกันมวน
เก็บอยูในรนลวด (WIRE DRUM) ติดตั้งในที่เหมาะสมสะดวกตอการตรวจสอบและบํารุงรักษา
๑๑.๑.๗
ปลายบันไดเลือ่ นมีที่ติดตั้งกระเชาและอุปกรณบังคับการทํางานของกระเชา
๑๑.๑.๘ บันไดเลื่อนติดตั้งอยูบนแทนฐานบันไดทีท่ ายรถ ทํางานดวยระบบไฮดรอลิก
โดยรับกําลังจากเครื่องยนตของรถผานระบบ POWER TAKE OFF
๑๑.๑.๙ ความแข็งแรงของบันไดเลื่อนในลักษณะหดเขาที่ สามารถใชเปนปนจัน่ ยกน้ําหนักไดไมนอย
กวา ๑,๐๐๐ กก.
๑๑.๑.๑๐
มีอุปกรณการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยในการใชงานพรอม
๑๑.๒ กระเชา (RESCUE BASKET) จํานวน ๑ กระเชา
๑๑.๒.๑
บรรทุกไดไมนอยกวา ๒ คน ปฏิบัติงานไดสะดวกและปลอดภัย
๑๑.๒.๒
เมื่อบันไดเลื่อนออกไมนอยกวา ๑๒ เมตร ในระหวางมุมกระดก – ๑๕
องศา ถึง ๕๐ องศา รับน้ําหนักไดไมนอยกวา ๑๘๐ กก.
๑๑.๒.๓
ปรับระดับโดยอัตโนมัติเมื่อบันไดเลื่อนเปลี่ยนมุมกระดกดวยระบบ
ไฟฟา
๑๑.๒.๔
ติดตั้งปนฉีดน้าํ และอุปกรณอื่น ๆ ไดสะดวก

๑๕๐
๑๑.๒.๕

กระเชาที่ติดตัง้ ปลายบันไดเลื่อน ตองไมทาํ ใหเสียทัศนวิสัยในขณะขับ

รถ
๑๑.๒.๖
ถอดและประกอบไดสะดวก ถอดเก็บบนรถไดตามตองการ
๑๑.๓ ขาหยั่ง (STABILIZER) จํานวน ๔ ขา
๑๑.๓.๑
สําหรับรับน้ําหนักตัวรถและเสริมความมัน่ คงในการใชบันไดเลื่อน
๑๑.๓.๒
ขาหยั่งติดตั้งทีข่ างตัวรถขางละ ๒ ขา ทํางานโดยยืดเฉียงออกดวย
ระบบไฮดรอลิก
๑๑.๓.๓
มีอุปกรณควบคุมการใชงานและอํานวยความปลอดภัยพรอม
๑๑.๓.๔
มีแผนรองรับขาหยั่ง ทําดวยไมหรือโลหะ จํานวน ๔ แผน
๑๑.๔ ระบบควบคุมการใชบันไดเลื่อน
๑๑.๔.๑
สวิตชไฟหลัก (MASTER SWITCH) ติดตั้งที่ภายในเกงสําหรับตัด–ตอ
วงจรไฟฟาทั้งหมด
๑๑.๔.๒
ที่บังคับและควบคุมการใชขาหยั่ง ติดตั้งทีข่ างรถหรือทายรถ
๑๑.๔.๓ ระบบปรับแตงการทํางานของเครื่องยนต ใหสัมพันธกับการใชบันไดเลื่อนโดยอัตโนมัติ
๑๑.๔.๔
ที่บังคับและควบคุมการใชบนั ไดเลื่อน ติดตั้งที่ฐานบันได
๑๑.๔.๕
ที่บังคับการทํางานของกระเชา ติดตั้งที่ฐานบันได
๑๑.๕ อุปกรณอํานวยความปลอดภัยในการใชบนั ได
๑๑.๕.๑
อุปกรณตัดระบบการใชบันไดเลื่อนเมื่อขาหยั่งเลื่อนเขา–ออกไม
เรียบรอย
๑๑.๕.๒
บันไดเลื่อนสามารถหยุดการทํางานไดเอง เมื่อกระทบสิ่งกีดขวาง
๑๑.๕.๓
อุปกรณหยุดเลื่อนบันไดไมใหเลื่อนเลยขีดจํากัด
๑๑.๕.๔ อุปกรณหยุดการทํางานของระบบตาง ๆ ในทันทีเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
(EMERGENCY STOP)
๑๑.๕.๕
สัญญาณเสียงเตือนภัย เมื่อบันไดรับน้ําหนักเกิดขีดจํากัด
๑๑.๕.๖
หนาปทมแสดงลักษณะการทํางานของบันได โดยบอกมุมความยาว
และความสูงทีป่ ลายบันได ตลอดเวลาที่ใชงาน
๑๑.๕.๗อุปกรณปรับแตงความเอียงของบันไดใหไดระดับ(PLUMBING)เมื่อจอดรถใน
ที่เอียง ปรับแตงไดไมนอยกวา ๗ องศา
๑๑.๕.๘ ระบบใชบันไดเลื่อนสํารองดวยมือ (MANUAL) เมื่อเครื่องยนตขัดของ โดยใช
คันโยกไฮดรอลิก
๑๒. เครื่องมือและอุปกรณดับเพลิง

๑๕๑
๑๒.๑ ปนฉีดน้ําสําหรับติดตั้งที่กระเชา เปลี่ยนหัวฉีดได ๓ ลักษณะ โดย ฉีดน้ําเปนลํา ฉีดน้ําเปนฝอย
และฉีดฟองดับเพลิง พรอมดวยทีย่ ึดปนฉีดน้ําติดกับกระเชา จํานวน ๑ ชุด
๑๒.๒ สายสูบดับเพลิงขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว ยาว ๓๐ เมตร ทนกําลังดันตรวจสอบ (TESTING
PRESSURE) ไดไมต่ํากวา ๔๐๐ ปอนด/ตร.นิ้ว สําหรับใชพาดกับบันไดเลื่อน จํานวน ๒ เสน
๑๒.๓ หัวตอแยก ๒ ทาง (WYE GATE) ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว X ๒ ๑/๒ นิ้ว X ๒ ๑/๒ นิ้ว ทางน้ําเขา ๒
ทางมีลิ้นเปดปด ทางน้ําออก ๑ ทาง ทําดวยโลหะไรสนิม จํานวน ๒ หัว
๑๒.๔ ลักษณะหัวตอทางสงน้ําในระบบดับเพลิงทั้งหมดของรถคันนี้ เปนแบบมาตรฐาน ทร.
(NENORM STANDARD)
๑๒.๕ ขวานดับเพลิง ขนาด ๖ - ๗ ปอนด ชนิดหัวมีหงอน จํานวน ๑ เลม
๑๒.๖ ชะแลงดับเพลิง ขนาด ๑ นิ้ว ยาว ๓๖ นิ้ว ทําดวยเหล็ก ๘ เหลี่ยม จํานวน ๒ อัน
๑๒.๗ ขอเกี่ยวดามไม (PIKE POLE) ขนาดยาว ๑๐ ฟุต จํานวน ๒ อัน
๑๓. เครื่องมือและอุปกรณชวยผูป ระสบภัย
๑๓.๑ เข็มขัดนิรภัย (SAFETY BELT) สําหรับใชกับบันไดเลื่อน จํานวน ๒ เสน
๑๓.๒ เชือกชวยชีวิต (LIFE LINE) เชือกมะนิลาขนาดเสนรอบวง ๒ ๑/๔ นิ้ว ยาว ๓๐ เมตร
จํานวน ๑ เสน
๑๓.๓ เครื่องชวยการหายในแบบอากาศอัด สําหรับใชดับเพลิง (SELF CONTAIN BREATHING
APPARATUS อักษรยอ SCBA) จํานวน ๒ เครื่อง
เครื่องชวยการหายใจแบบอากาศอัด สําหรับใชดับเพลิง ๑ เครื่อง มีลักษณะและสวนประกอบ
ดังนี้
๑๓.๓.๑ ลักษณะทั่วไป
๑๓.๓.๑.๑
เครื่องชวยการหายใจแบบอากาศอัด ชนิดสะพายหลัง
๑๓.๓.๑.๒
สะดวกในการใชและซอมบํารุง
๑๓.๓.๑.๓
ปลอดภัยตอการหายใจและการใชงาน
๑๓.๓.๒
สวนประกอบ
๑๓.๓.๒.๑
ทอบรรจุอากาศ (CYLINDER) ชนิดทอเดีย่ วทําดวย อลูมินั่ม ทน
กําลังดันน้ํา (HYDROSTATIC TEST) ไดไมต่ํากวา ๕/๓ เทา ของกําลังดันใชการสูงสุดตามที่บริษัทผูผลิต
กําหนด จํานวน ๑ ทอ
๑๓.๓.๒.๒ สวนประกอบของทอบรรจุอากาศมีลิ้นเปดปด แผนรองหลังและสาย
รัดตัว จํานวน ๑ ชุด
๑๓.๓.๒.๓ ปริมาตรอากาศใชงานไมนอยกวา ๔๒ ลบ.ฟุต จํานวน ๑ ชุด
๑๓.๓.๒.๔ สายยางสงอากาศครบวงจร จํานวน ๑ ชุด
๑๓.๓.๒.๕ ลิ้นบังคับอากาศ (REGULATOR) จํานวน ๑ อัน

๑๕๒
๑๓.๓.๒.๖
๑๓.๓.๒.๗
๑๓.๓.๒.๘
๑๓.๓.๒.๙

มีมาตรวัดกําลังดัน จํานวน ๑ อัน
อากาศสํารองไมนอยกวา ๑๐% และมีสัญญาณเตือน
หนากาก ชนิดชองกระจกกวาง
น้ําหนักทั้งชุดเมื่อบรรจุอากาศเต็มที่ไมเกิน ๓๕ ปอนด (ไม

รวมหีบบรรจุ)
๑๓.๓.๒.๑๐ มีหีบหรือกระเปาบรรจุเรียบรอย
๑๓.๓.๒.๑๑ มีเอกสารคําแนะนําการใชและบํารุงรักษา
ภาษาอังกฤษ เครื่องละ ๑ ชุด พรอมทั้ง คําแปลเปนภาษาไทย
การตรวจสอบ ตรวจสอบทางเทคนิคตามคําแนะนําการตรวจสอบเครื่องชวย การหายใจแบบอากาศอัด
สําหรับใชดับเพลิง
๑๓.๔ เครื่องมืองัดประตู (DOOR OPENER) จํานวน ๑ อัน
๑๓.๕ กรรไกรตัดโลหะ ขนาดยาว ๓๖ นิ้ว ตัดเหล็กเสนโตไมนอ ยกวา ๗/๑๖ นิ้วได จํานวน ๑ อัน
๑๓.๖ คอนใหญ (SLEDGE HAMMER) ขนาด ๘ ปอนด ดามยาว ๓๒ นิ้ว จํานวน ๑ เตา
๑๓.๗ ไฟฉายแลนเทอน (LANTERN) ขนาด ๖ V.
จํานวน ๒ ดวง
๑๓.๘ ผาคลุมดับเพลิง ผาทนไฟขนาดไมนอยกวา ๑๔๐ X ๑๙๐ ซม. จํานวน ๖ ผืน
๑๔.
หีบปฐมพยาบาล (FIRST AID KIT)
จํานวน ๑ หีบ
หีบปฐมพยาบาล ๑ หีบ ประกอบดวย
๑๔.๑ ผาพันแผล
ขนาดกวาง ๑ นิ้ว
จํานวน ๖ มวน
๑๔.๒ ผาพันแผล
ขนาดกวาง ๒ นิ้ว
จํานวน ๖ มวน
๑๔.๓ ผาพันแผล
ขนาดกวาง ๓ นิ้ว
จํานวน ๖ มวน
๑๔.๔ ผายางติดแผล ขนาดกวาง ๑ นิ้ว
จํานวน ๓ มวน
๑๔.๕ ผาปดแผล
ขนาด ๒ x ๒ นิ้ว
จํานวน ๑๒ ชิ้น
๑๔.๖ ผาปดแผล
ขนาด ๓ x ๓ นิ้ว
จํานวน ๑๒ ชิ้น
๑๔.๗ ผาแถบยาปดแผลสําเร็จรูป
(BANDAGE)
จํานวน ๑ กลอง
๑๔.๘ ผาปดตา (EYE DRESSING PADS)
จํานวน ๔ ชิ้น
๑๔.๙ ผาปดจมูก
จํานวน ๒ ผืน
๑๔.๑๐ ผาสามเหลี่ยม สําหรับคลองแขนกับคอ
จํานวน ๓ ผืน
๑๔.๑๑ สําลี
จํานวน ๑ หอ
๑๔.๑๒ สําลีพันปลายไม
จํานวน ๑ กลอง
จํานวน ๑๐ เม็ด
๑๔.๑๓ ยาแกปวด
๑๔.๑๔ ยาแกเมารถ – เรือ
จํานวน ๒๐ เม็ด
๑๔.๑๕ โซเดียมคลอไรด ชนิดเม็ด
จํานวน ๕๐ เม็ด

๑๕๓
๑๔.๑๖ ยาฆาเชื้อ เมอรไทโอเรต
จํานวน ๑ ขวด
๑๔.๑๗ ยาใสแผลไฟลวก
จํานวน ๑ หลอด
๑๔.๑๘ แอมโมเนีย
จํานวน ๑ ขวด
๑๔.๑๙ แอลกอฮอล ๗๐%
จํานวน ๑ ขวด
๑๔.๒๐ ไฮโดรเจนเปอรออกไซด
จํานวน ๑ ขวด
๑๔.๒๑ ทิงเจอรไอโอดิน
จํานวน ๑ ขวด
จํานวน ๑ เลม
๑๔.๒๒กรรไกรตัดผาพันแผล
๑๔.๒๓ ปากคีบ
จํานวน ๑ อัน
๑๔.๒๔ หีบไมมีเครื่องหมายกาชาด หูหวิ้ กุญแจสําหรับบรรจุอุปกรณปฐมพยาบาล ๒๓ รายการ
พรอมทั้งบัญชีรายการและมีปายชื่อบอกชนิด ขนาด จํานวน ที่ภาชนะบรรจุดวย จํานวน ๑ หีบ
หมายเหตุ ใหหนวยที่ไดรับรถดับเพลิงบันไดเลื่อน เบิกอุปกรณปฐมพยาบาลเพิ่มเติมจาก กรมแพทย
ทร. หรือโรงพยาบาล ทร. ที่อยูใกลเคียงไดดังนี้
๑.
ผาแตงแผลปฐมพยาบาลสนาม (FIRST FIELD BANDAGE) ขนาดเล็ก จํานวน ๓ อัน
๒.
ผาแตงแผลปฐมพยาบาลสนาม (FIRST FIELD BANDAGE) ขนาดกลาง จํานวน ๓ อัน
๓.
ผาแตงแผลปฐมพยาบาลสนาม (FIRST FIELD BANDAGE) ขนาดใหญ จํานวน ๑ อัน
๑๕. สิ่งอํานวยความสะดวกและปลอดภัยประจํารถ
๑๕.๑ เครื่องสัญญาณไซเรนอิเล็กทรอนิกส พรอมเครื่องขยายเสียงขนาดไมนอยกวา ๑๐๐ W.จํานวน
๑ ชุด
๑๕.๒ โคมไฟสัญญาณสีแดง ชนิดหมุนรอบตัว ๒ ลําแสง จํานวน ๒ ดวง
๑๕.๓ เครื่องสื่อสารภายใน (INTER COM) ชนิดปองกันน้ํา ใชติดตอระหวางเจาหนาที่บนกระเชากับ
เจาหนาที่ควบคุมการใชบันไดเลื่อน
จํานวน ๑ ชุด
๑๕.๔ โคมไฟสองสวาง (HALOGEN LAMP) ขนาดไมต่ํากวา ๕๐ W ติดตั้งดังนี้
๑๕.๔.๑
ที่หนารถ ชนิดปรับสองได
จํานวน ๑ ดวง
๑๕.๔.๒
ที่บันไดทอนลาง (BASE SECTION) จํานวน ๒ ดวง
๑๕.๔.๓
ที่บนกระเชา จํานวน ๑ ดวง
๑๕.๕ แผนปายคําแนะนําการใชการบํารุงรักษารถและบันไดเลื่อน ใหผูขายดําเนินการดังนี้
๑๕.๕.๑
ทําปายภาษาไทยติดตั้งไวในที่เหมาะสม
๑๕.๕.๒
ที่ใดมีปายภาษาตางประเทศ ใหทําปายภาษาไทยกํากับไว
๑๕.๕.๓
ทําปายภาษาไทยบอกกําลังดันลมลอ ติดตั้งในที่เหมาะสมทุกลอ
๑๕.๖ ทําที่สําหรับติดตั้งเครื่องดับเพลิงคารบอนไดออกไซด (CO2 ) ขนาด ๑๕ ปอนด
มาตรฐาน ทร.ในที่เหมาะสม จํานวน ๑ ที่

๑๕๔
เหมาะสม

๑๕.๗ ทําที่สําหรับติดตั้งเครื่องดับเพลิงผงเคมี ขนาด ๑๐ ปอนด มาตรฐาน ทร. ในที่
จํานวน ๑ ที่
๑๖. เครื่องมือและอุปกรณประจํารถ
๑๖.๑ เครื่องมือซอมบํารุงเครื่องยนตและบันไดเลือ่ น จํานวนอยางละ ๑ ชุด
๑๖.๑.๑ บรรจุในกลองโลหะ
๑๖.๑.๒ ในการเสนอราคาใหระบุรายการเครื่องมือตามมาตรฐานของบริษัทผูผลิต ใหชัดเจน
ยางอะไหลพรอมกงลอ
จํานวน ๑ ชุด
เครื่องมือและอุปกรณในการถอดลอ
จํานวน ๑ ชุด
แมแรงไฮดรอลิค ขนาดไมนอ ยกวา ๑๕ ตัน
จํานวน ๑ ชุด
เอกสารประจํารถ มีเอกสารตอ ๑ คัน ดังนี้
จํานวน ๔ เลม
หนังสือคูมือการใชงาน (OPERATING MANUAL)
หนังสือคูมือการซอมบํารุง รักษารถและบันไดเลื่อน (MAINTENANCE INSTRUCTION
จํานวน ๔ เลม
หนังสือรายการชิ้นสวนตัวรถ (BODY PARTS CATALOG)
จํานวน ๒ เลม
หนังสือรายการชิ้นสวนเครื่องยนต (ENGINE PARTS CATALOG) จํานวน ๒ เลม
อยางละ ๔ เลม
จัดทําหนังสือตามขอ ๑๗.๑ และ ๑๗.๒ เปนภาษาไทย

๑๖.๒
๑๖.๓
๑๖.๔
๑๗.
๑๗.๑
๑๗.๒
MANUAL)
๑๗.๓
๑๗.๔
๑๗.๕
การตรวจสอบ
๑.
ในการตรวจรับพัสดุใหผูขายจัดหาพัสดุและอุปกรณในการตรวจสอบและนํากลับเมือ่ เสร็จสิ้น
การตรวจสอบ โดยไมคิดคาใชจาย ดังนี้
- สายสูบดับเพลิง ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว จํานวน ๒ เสน สําหรับตรวจสอบการสงน้ําจากเครื่อง สูบน้ํา
ดับเพลิงเคลื่อนที่ผาน WYE GATE และสงน้ําไปยังหัวฉีดน้ําดับเพลิงที่กระเชาในตําแหนงสูงสุดของบันได
เลื่อน
๒.
ถามีปญหาในการตรวจสอบ กรรมการตรวจรับพัสดุสามารถติดตอสอบถามขอความ
รวมมือชวยตรวจสอบไดจากหนวยตาง ๆ เชน อร., วศ.ทร. แผนกดับเพลิง กขส.ฐท.กท. และคณะกรรมการ
ปคส.ทร.เปนตน
หมายเหตุ พัสดุที่แยกการจัดหา เพื่อการประหยัด และความสะดวกในการบริหารพัสดุ ใหหนวยทีไ่ ดรับ
รถดับเพลิงบันไดเลื่อน เบิกพัสดุ ปคส.ทร. สําหรับใชประจํารถตอ ๑ คัน จาก พธ.ทร. ดังนี้
๑.
สายสูบดับเพลิง ขนาด ๒.๕ นิ้ว × ๗๕ ฟุต แบบบก จํานวน ๘ เสน
๒.
เครื่องดับเพลิงคารบอนไดออกไซด (CO2) ขนาด ๑๕ ปอนด ชนิดทอเหล็ก จํานวน ๑ เครื่อง
จํานวน ๑ เครื่อง
๓.
เครื่องดับเพลิงผงเคมี ขนาด ๑๐ ปอนด ชนิด ABC
๔.
เครื่องแตงกายชุดทหารที่ทําหนาที่ดับเพลิง ตามกฎกระทรวง ฯ จํานวน ๖ ชุด

๑๕๕

มาตรฐาน รถบรรทุกน้ํา/ดับเพลิง
ชื่อพัสดุ รถบรรทุกน้ํา/ดับเพลิง
วัตถุประสงค ใชในภารกิจตามลําดับความสําคัญตอไปนี้
๑.
ใชลําเลียงน้ําใชสอย เปนภารกิจหลัก
๒.
ใชดับเพลิงอาคารสถานที่ทั่วไป เปนภารกิจรอง
๓.
ใชสูบน้ํา – สงน้ํา สนับสนุนการดับเพลิงและกูภยั เปนภารกิจรอง
พัสดุสายงาน อร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๔๒๔ - ๐๐๙๑
หมายเลข สป.(กห.)
STOCK NO. (USA.) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
ลักษณะทั่วไป เปนรถบรรทุกน้ําที่ดัดแปลงใหใชดับเพลิงได โดยไมเสียภารกิจเดิมมี
ประสิทธิภาพในการดับเพลิงใกลเคียงรถดับเพลิงอาคาร มีคุณลักษณะพิเศษโดยสามารถฉีดน้ําดับเพลิงในขณะ
ขับเคลื่อนไดสามารถถอดเครื่องสูบน้ําดับเพลิงเคลื่อนที่และปนฉีดน้าํ /ฟองออกไปใชนอกรถไดสะดวกมี
สวนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณที่สําคัญ ดังนี้
๑.๑ รถ ๖ ลอ เพลาขับ ๑ เพลา
๑.๒ เครื่องยนตดีเซล กําลังไมนอยกวา ๑๖๐ แรงมา
๑.๓ ถังน้ําขนาดไมนอยกวา ๗,๐๐๐ลิตร ถังน้ํายาฟองดับเพลิงขนาดไมนอยกวา ๑๐๐ ลิตร
๑.๔ เครื่องสูบน้ําดับเพลิงเคลื่อนที่เปนตนกําลังในการสูบน้ํา สงน้ํา ทั้งน้ําใชสอยและน้ําดับเพลิง
และถอดออกไปใชนอกรถไดสะดวกรวดเร็ว
๑.๕ เครื่องผสมฟองดับเพลิง แบบตอระหวางทอทางสงน้ํา (INLINE EDUCTOR)
๑.๖ ปนฉีดน้ํา/ฟองแบบเคลื่อนที่ ฉีดน้ําหรือฟองไดตามตองการ ฉีดน้ําไดไกลไมนอยกวา ๔๐ เมตร
และถอดออกไปใชงานนอกรถไดสะดวก
๑.๗ หัวจายน้ําใชสอย ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว จายน้ําโดยไมผานเครื่องสูบ จํานวน ๒ หัว
๑.๘ หัวจายน้ํา/ฟอง ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว จํานวน ๑ หัว
๑.๙ เครื่องมือและอุปกรณตาง ๆ พรอม
๒. ตัวรถ
๒.๑ ใชโครงสรางของรถบรรทุกขนาดใหญตอเปนรถบรรทุกน้ํา/ดับเพลิง
๒.๒ พวงมาลัยขวา
๒.๓ ตอนหนาเปนเกง มีที่นั่งไดไมนอยกวา ๓ คน รวมทั้งคนขับ มีประตูขางละ ๑ บาน

๑๕๖
๒.๔ ถังน้ําติดตั้งตอจากเกงไปทางทายรถถังน้ํายาฟองดับเพลิงติดตั้งที่ทายรถใกลเครื่องผสมฟอง
๒.๕ ปนฉีดน้ํา/ฟอง แบบเคลื่อนที่ ติดตั้งที่หลังถังน้ําตอนทายรถ บนฐานที่สะดวกตอการปฏิบัติงาน
พรอมทั้งมีเกาอี้หมุนและเข็มขัดนิรภัยสําหรับเจาหนาทีป่ ระจําปนฉีดน้ํา/ฟอง
๒.๖ ตูเก็บสายทางดูดน้ํา ติดตั้งที่ขางถังน้ําทั้ง ๒ ขาง ทําดวยโลหะ
๒.๗ ตูอุปกรณทายรถ ทําดวยโลหะ ตั้งอยูบนคานที่ตอเสริมออกไป มีประตูบานเลื่อนขึ้นลงพรอม
ดวยกุญแจที่ดา นทายรถ ๑ บาน และประตูบานพับที่ดานขางอีก ๑ บาน สําหรับเปนชองทางนําเครื่องสูบน้ํา
ดับเพลิงเขาออก ลักษณะเหมาะสม ขนาดเพียงพอแกการติดตั้งเครื่องสูบน้ําดับเพลิงเคลื่อนที่และอุปกรณตาง ๆ
รวมทั้งเปนที่เก็บสายสูบดับเพลิงขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว X ๗๕ ฟุต จํานวน ๕ เสน ดวย
๒.๘ มีขอพวงที่สวนหนารถและสวนทายรถ
๒.๙ โคมไฟแสงสวางและไฟสัญญาณครบถวนตาม พ.ร.บ.การจราจรทางบก
๒.๑๐ ตัวรถพนสีหมอกออน
๓.
เครื่องยนต
๓.๑ เครื่องยนตดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความรอนดวยน้าํ
๓.๒ กําลังสูงสุดของเครื่องยนตไมนอยกวา ๑๖๐ แรงมา เพลาสุทธิที่รอบไมเกิน ๓,๒๐๐ รอบ/นาที
๓.๓ อัตราสวนกําลังอัด ไมนอยกวา ๑๖:๑
๔.
ระบบไฟฟา ๒๔ V. รถที่ประกอบในประเทศใหใชแบตเตอรี่ขององคการแบตเตอรี่
๕.
ระบบสงกําลัง เกียรเดินหนาแบบ SYNCHROMESH ไมนอยกวา ๔ เกียร และถอยหลัง ๑
เกียร
๖.
ระบบหามลอ เปนแบบระบบลมหรือระบบไฮดรอลิกหรือระบบไฮดรอลิกรวมกับลม หรือ
ระบบไฮดรอลิกรวมกับสูญญากาศ และมีหามลอระบบกลไกสําหรับเวลาจอดรถดวย
๗.
ระบบกันสะเทือน พิจารณารายละเอียดตามมาตรฐานของผูผลิต
๘.
การรับน้ําหนัก สามารถรับน้ําหนัก ตัวรถ สวนประกอบ เครื่องมือเครื่องใช ขณะบรรทุกเต็มที่
รวมทั้งสิ้น (GROSS VEHICLE WEIGHT) ไดไมนอยกวา ๑๒,๐๐๐ กก.
๙.
ลอรถ
๙.๑ ๖ ลอ เพลาขับ ๑ เพลา (แบบ ๔ × ๒)
๙.๒ กวางชวงลอหนา ระหวางกึ่งกลางยางหนา ไมนอยกวา ๑,๖๐๐ มม.
๙.๓ กวางชวงลอหลัง ระหวางขอบยางดานนอกของคูใน ไมนอยกวา ๑,๗๐๐ มม.
๙.๔ ระยะฐานลอ ระหวางศูนยกลางลอหนากับลอหลัง ไมนอยกวา ๔,๒๐๐ มม.
๙.๕ ยาง ขนาดใหญที่สุด จํานวนผาใบมากชัน้ ที่สุด ตามกําหนดไวในสมุดคูมือประจํารถ
๑๐. ถังน้ํา
๑๐.๑ ขนาดความจุไมนอยกวา ๗,๐๐๐ ลิตร ลักษณะหนาตัดรูปไข ทําดวยเหล็ก
๑๐.๒ ภายในถังมีแผนกันกระแทก (BAFFLE PLATE)

๑๕๗
๑๐.๓ ตอนบนมีฝาเปดปด (MAN HOLE) มีบานพับและเกลียวหางปลายึด
๑๐.๔ มาตรวัดระดับน้ํา ติดตั้งที่บริเวณทายรถ
๑๑. ถังน้ํายาฟองดับเพลิง จํานวน ๑ ถัง
๑๑.๑ ขนาดความจุไมนอยกวา ๑๐๐ ลิตร ทําดวยเหล็กไรสนิม (STAINLESS STEEL)
๑๑.๒ ตอนบนมีฝาเปดปด
๑๑.๓ มาตรวัดระดับน้ํายาฟองดับเพลิง ติดตั้งที่ขา งถัง
๑๒. เครื่องสูบน้ําดับเพลิงเคลื่อนที่
จํานวน ๑ ชุดเครื่อง
๑๒.๑ เครื่องสูบน้ําดับเพลิงเคลื่อนที่ แบบบก ขนาดกลาง มาตรฐาน ทร.
๑๒.๒ ยกเวนสายสูบดับเพลิงขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว X ๗๕ ฟุต แบบบก (แยกการจัดหา)
๑๒.๓ ติดตั้งในตูอุปกรณทายรถ ถอดหรือประกอบกับระบบทอน้ําไดสะดวกรวดเร็ว
๑๒.๔
ถอดออกไปใชนอกรถไดสะดวกรวดเร็ว
๑๓. เครื่องผสมฟองดับเพลิง จํานวน ๑ เครื่อง
๑๓.๑ แบบตอระหวางทอทางสงน้ํา (INLINE EDUCTOR)
๑๓.๒ อัตราสวนผสม ๓ % และ ๖ %
๑๔. เครื่องมือและอุปกรณดับเพลิง
๑๔.๑ ปนฉีดน้ํา/ฟอง แบบเคลื่อนที่ จํานวน ๑ กระบอก
๑๔.๑.๑
ขนาด ๖๕ มม.หรือ ๒ ๑/๒ นิ้ว ทําดวยเหล็กไรสนิม (STAINLESS STEEL)
๑๔.๑.๒
หัวฉีดเปลีย่ นใชงานได ๓ ชนิด ดังนี้
๑๔.๑.๒.๑
หัวฉีดน้ําเปนลํา ขนาด ๒๔ มม.หรือ ๑ นิ้ว ฉีดน้ําไดไกลไมนอยกวา ๔๐
เมตร
๑๔.๑.๒.๒ หัวฉีดฟอง ฉีดฟองไดไกลไมนอยกวา ๓๐ เมตร
๑๔.๑.๒.๓
หัวฉีดน้ําเปนฝอยปรับแตงกรวยฝอยน้ําเปนมุม ๐-๑๑๐ องศา
๑๔.๑.๓
มุมหัน ไมนอยกวา ๒๔๐ องศา
๑๔.๑.๔
มุมกระดก - ๑๐ องศา ถึง ๘๐ องศา
๑๔.๒ หัวฉีดกรวย
๑๔.๒.๑
ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว ชนิดมีลิ้นเปดปด
๑๔.๒.๒
ฉีดน้ําได ๓ ลักษณะ โดยฉีดน้ําเปนลํา ฉีดน้ําเปนฝอย และฉีดน้ําเปนฉากกัน
ความรอน
๑๔.๒.๓
ทําดวยโลหะไรสนิม สําหรับใชกับสายสูบดับเพลิง
๑๔.๓ หัวฉีดฟองกล จํานวน ๑ หัว
๑๔.๓.๑
ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว
๑๔.๓.๒
ทําดวยโลหะไรสนิม สําหรับใชกับสายสูบดับเพลิง

๑๕๘
๑๔.๔ บันไดขึ้นหลังตูอุปกรณ
๑๔.๔.๑
ทําดวยโลหะ ถอดหรือประกอบเขาที่ไดสะดวก
๑๔.๔.๒
ใชเปนรางสําหรับเครื่องสูบน้ําดับเพลิงเคลื่อนที่ขึ้นลง
๑๔.๕
ราวกันตก มีราวกันตกทําดวยโลหะสําหรับเปนที่จับยึดหรือกันตกทีห่ ลังถังน้ําและ
หลังตูอุปกรณ
๑๔.๖ ถังน้ํามันเบนซินอะไหล (ถังเปลา) จํานวน ๑ ถัง
๑๔.๖.๑
ถังโลหะ ขนาด ๒๐ ลิตร
๑๔.๖.๒
ติดตั้งในตูอุปกรณทายรถอยางเหมาะสมและปลอดภัย
๑๔.๗ ลักษณะหัวจายน้ําและหัวตอทางจายน้ําตาง ๆ
๑๔.๗.๑ ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว ทําดวยโลหะไรสนิม
๑๔.๗.๒
แบบ NENORM STANDARD
๑๔.๘ ระบบทอทางดูดน้ํา ของเครื่องสูบน้ําดับเพลิงเคลื่อนที่
๑๔.๘.๑ ดูดน้ําจากถังน้าํ ประจํารถ
๑๔.๘.๒
ดูดน้ําจากแหลงน้ําภายนอก
๑๔.๙ ระบบทอทางจายน้ําใชสอยจากถังน้ําประจํารถ
๑๔.๙.๑ จายน้ําโดยไมผานเครื่องสูบน้ําดับเพลิงเคลื่อนที่ มีหัวจายน้ําที่บริเวณทายเกงขางละ ๑
หัว รวม ๒ หัว
๑๔.๙.๒
จายน้ําโดยผานเครื่องสูบน้ําดับเพลิงเคลื่อนที่ มีหัวจายที่เครื่องสูบน้ํา ๑ หัว
และที่บริเวณทายรถขางขวาอีก ๑ หัว รวม ๒ หัว
๑๔.๑๐ ระบบทอทางจายน้ําดับเพลิงจากถังน้ําประจํารถ
๑๔.๑๐.๑
จายน้ําทีห่ ัวจายน้ําของเครื่องสูบน้ําดับเพลิงเคลื่อนที่
๑๔.๑๐.๒
จายน้ําหรือฟองที่หัวจายน้ํา/ฟอง ทายรถขางขวา
๑๔.๑๐.๓
จายน้ําหรือฟองที่ปนฉีดน้ํา/ฟอง
๑๔.๑๑ แผนผังระบบทอน้ํา
ลิ้นหมายเลข ๓, ๔, ๖, ๗ มีกานตอ ใหคนประจําปนฉีดน้ํา เปด – ปด ได
ถังน้ํายาฟองดับเพลิง

หัวจายน้ําใชสอย

๗
หัวจายน้ํา
๑

เครื่องผสมฟอง

๖

๒

เครื่องสูบน้ํา
ดพ.เคลื่อนที่

๔

๕

๓
สงน้ําเขาถัง

ปนฉีดน้ํา/ฟอง

๑๕๙

๑๕. เครื่องมือและอุปกรณประจํารถ
๑๕.๑ เครื่องมือซอมบํารุงเครื่องยนต บรรจุในกลองโลหะ
จํานวน ๑ ชุด
(ในการเสนอราคาใหระบุรายการเครื่องมือตามมาตรฐานของบริษัทผูผลิตใหชัดเจน)
๑๕.๒ ยางอะไหลพรอมกงลอ
จํานวน ๑ ชุด
๑๕.๓ เครื่องมือและอุปกรณในการถอดลอ
จํานวน ๑ ชุด
จํานวน ๑ ชุด
๑๕.๔ แมแรงไฮดรอลิคขนาดไมนอ ยกวา ๑๐ ตัน
๑๖. เอกสารประจํารถ มีเอกสารตอ ๑ คัน ดังนี้
๑๖.๑ หนังสือคูมือการใชงาน (OPERATION MANUAL)
จํานวน ๔ เลม
๑๖.๒ หนังสือคูมือการซอมและบํารุงรักษารถ (MAINTENANCE INSTRUCTION MANUAL)
จํานวน ๔ เลม
๑๖.๓ หนังสือรายการชิ้นสวนตัวรถ (BODY PARTS CATALOG)
จํานวน ๒ เลม
๑๖.๔ หนังสือรายการชิ้นสวนเครื่องยนต (ENGINE PARTS CATALOG) จํานวน ๒ เลม
๑๖.๕ จัดทําหนังสือตามขอ ๑๖.๑ และ ๑๖.๒ เปนภาษาไทยจํานวนอยางละ ๔ เลม
การตรวจสอบ
๑.
ในการตรวจรับพัสดุใหผูขายจัดหาพัสดุและอุปกรณสําหรับใชในการตรวจสอบและนํา
กลับคืนเมื่อเสร็จสิ้นการตรวจสอบ โดยไมคิดคาใชจาย ดังนี้
๑.๑ สายสูบดับเพลิง ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว
จํานวน ๒ เสน
๑.๒ น้ํายาฟองดับเพลิง ชนิดโปรตีน ๖ % จํานวนเพียงพอแกการตรวจสอบระบบการฉีด
ฟองดับเพลิง
๒.
ถามีปญหาในการตรวจสอบ กรรมการตรวจรับพัสดุสามารถติดตอสอบถามขอความรวมมือชวย
ตรวจสอบไดจากหนวยตาง ๆ เชน อร., วศ.ทร. แผนกดับเพลิง กขส.ฐท.กท. และคณะกรรมการ ปคส.ทร.เปน
ตน

๑๖๐
หมายเหตุ พัสดุที่แยกการจัดหา
เพื่อการประหยัด และความสะดวกในการบริหารพัสดุ ใหหนวยที่ไดรับรถบรรทุกน้ําดับเพลิง
เบิกพัสดุ ปคส.ทร. สําหรับใชประจํารถตอ ๑ คัน จาก พธ.ทร. ดังนี้
๑.
สายสูบดับเพลิง ขนาด ๒ ๑/๒ x ๗๕ ฟุต แบบบก
จํานวน ๕ เสน
๒.
น้ํายาฟองดับเพลิง วศ.ทร.สูตรที่ ๒ บรรจุถังขนาด ๕ ยู.เอส.แกลลอน จํานวน ๕ ถัง (ถัง
เปลาสงคืน พธ.ทร.)
๓.
เครื่องดับเพลิงคารบอนไดออกไซด (CO2) ขนาด ๕ ปอนด ชนิดทอเหล็ก จํานวน ๑ เครื่อง
๔.
เครื่องดับเพลิงผงเคมี ขนาด ๑๐ ปอนด ชนิด ABC จํานวน ๑ เครื่อง
๕.
เครื่องแตงกายชุดทหารที่ทําหนาที่ดับเพลิง ตามกฎกระทรวง ฯ จํานวน ๓ ชุด

มาตรฐาน รถกูภยั และชวยชีวิตขนาดกลาง
ชื่อพัสดุ รถกูภัยและชวยชีวิต (RESCUE VEHICLE) ขนาดกลาง
วัตถุประสงค ใชกูภยั และชวยชีวิตเมื่ออากาศยานประสบอุบัติภัยและบรรเทาสาธารณภัย
พัสดุสายงาน
ขส.ทร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๔๒๔ - ๐๐๘๑
หมายเลข สป.(กห.)
STOCK NO. (USA.) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
ลักษณะทั่วไป เปนรถกูภยั ทีอ่ อกแบบไวสําหรับชวยชีวิตและบรรเทาความเสียหายที่เกิดจาก
อุบัติภัย อากาศยานตก รถชน สาธารณภัย มีสวนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณที่สําคัญ ดังนี้
๑.๑ รถ ๖ ลอ เพลาขับ ๑ เพลา
๑.๒ เครื่องยนตดีเซล กําลังไมนอยกวา ๑๕๐ แรงมา
๑.๓ เครื่องมือและอุปกรณรื้อทําลายโครงสราง โลหะ คอนกรีต ไม
๑.๔ เครื่องมือและอุปกรณชวยผูป ระสบภัย
๑.๕ เครื่องมือและอุปกรณปฐมพยาบาล

๑๖๑
๒.
ตัวรถ
๒.๑ ใชโครงสรางของรถยนตบรรทุกขนาดใหญตอเปนรถกูภยั และชวยชีวิต
๒.๒ พวงมาลัยขวา
๒.๓ เกงตอนหนา มีที่นั่งไดไมนอ ยกวา ๓ คน รวมทั้งคนขับ มีประตูขางละ ๑ บาน
๒.๔ เกงตอนหลัง มีที่นั่งเจาหนาที่เปนเกาอีย้ าวตลอด หันหนาไปตามรถ มีประตูขางละ ๑ บาน
๒.๕ ตูอุปกรณสรางตอจากเกงตอนหลังไปทางทายรถ ขนาดเหมาะสมกับตัวรถ มีปริมาตร เพียงพอ
แกการติดตั้ง และเก็บเครื่องมืออุปกรณตาง ๆ มีประตูบานเลื่อนขึ้นลงพรอมกุญแจทีท่ ายรถ ๑ บาน ที่ขางรถ
ขางละ ๒ บาน รวม ๕ บาน
๒.๖ การเก็บและติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณกภู ัย
๒.๖.๑ ติดตั้งอยางเหมาะสม มีที่ยึดแข็งแรง สะดวกในการใชงาน
๒.๖.๒ เครื่องมือขนาดเล็กเก็บอยูในลิ้นชัก สะดวกในการใชงาน
๒.๗ มีขอพวงที่สวนหนารถและสวนทายรถ
๒.๘ โคมไฟแสงสวางและไฟสัญญาณครบถวนตาม พ.ร.บ.การจราจรทางบก
๒.๙ ตัวรถพนสีแดง
๓.
เครื่องยนต
๓.๑ เครื่องยนตดีเซล ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความรอนดวยน้าํ
๓.๒ กําลังสูงสุดของเครื่องยนตไมนอยกวา ๑๕๐ แรงมา เพลาสุทธิที่รอบไมเกิน ๓,๒๐๐ รอบ/
นาที
๓.๓ อัตราสวนกําลังอัด ไมนอยกวา ๑๖:๑
๔.
ระบบไฟฟา ๒๔ V. รถที่ประกอบในประเทศใหใชแบตเตอรี่ขององคการแบตเตอรี่
๕.
ระบบสงกําลัง เกียรเดินหนาแบบ SYNCHROMESH ไมนอยกวา ๔ เกียร และถอยหลัง ๑
เกียร
๖.
ระบบหามลอ เปนแบบระบบลมหรือระบบไฮดรอลิกหรือระบบไฮดรอลิกรวมกับลม หรือ
ระบบไฮดรอลิกรวมกับสูญญากาศ และมีหามลอระบบกลไกสําหรับเวลาจอดรถดวย
๗.
ระบบกันสะเทือน พิจารณารายละเอียดตามมาตรฐานของผูผลิต
๘.
การรับน้ําหนัก สามารถรับน้ําหนัก ตัวรถ สวนประกอบ เครื่องมือเครื่องใช ขณะบรรทุกเต็มที่
รวมทั้งสิ้น (GROSS VEHICLE WEIGHT) ไดไมนอยกวา ๑๒,๐๐๐ กก.
๙.
ลอรถ
๙.๑ ๖ ลอ เพลาขับ ๑ เพลา (แบบ ๔ × ๒)
๙.๒ กวางชวงลอหนา ระหวางกึ่งกลางยางหนา
ไมนอยกวา ๑,๖๐๐ มม.
๙.๓ กวางชวงลอหลัง ระหวางขอบยางดานนอกของคูใน ไมนอยกวา ๑,๗๐๐ มม.
๙.๔ ระยะฐานลอ ระหวางศูนยกลางลอหนากับลอหลัง
ไมนอยกวา ๔,๒๐๐ มม.

๑๖๒
๙.๕ ยาง ขนาดใหญที่สุด จํานวนผาใบมากชัน้ ที่สุด ตามกําหนดไวในสมุดคูมือประจํารถ
๑๐. เครื่องสูบน้ําดับเพลิงแบบลอยน้ํา (FLOATING PUMP) จํานวน ๑ ชุดเครื่อง
เครื่องสูบน้ําดับเพลิงแบบลอยน้ํา ๑ ชุดเครื่อง มีลักษณะและสวนประกอบดังนี้
๑๐.๑ เครื่องยนตเบนซิน ๑ สูบ ๒ จังหวะ ระบายความรอยดวยอากาศ
๑๐.๒ กําลังเครื่องไมนอยกวา ๘ HP.
๑๐.๓ สูบน้ําแบบหอยโขง (CENTRIFUGAL PUMP)
๑๐.๔ ทอทางสงน้ําโต ๑ ๑/๒ นิ้ว
๑๐.๕ สูบน้ําไดไมนอ ยกวา ๔๐๐ ลิตร/นาที ที่กําลังดัน ๘ bar
๑๐.๖ สูบน้ําในที่ตื้นไดตั้งแต ๖ นิว้ ขึ้นไป
๑๐.๗ สายสูบดับเพลิงขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว × ๕๐ ฟุต พรอมหัวตอ จํานวน ๑ เสน
๑๐.๘ หัวฉีดดับเพลิง จํานวน ๑ หัว
๑๐.๙ ทุนลอยและอุปกรณประกอบพรอม
๑๐.๑๐ เอกสาร คูมือการใชและบํารุงรักษา
จํานวน ๑ เลม
๑๑. เครื่องดับเพลิงผงเคมี แบบประจําที่
จํานวน ๑ เครื่อง
๑๑.๑ ขนาดไมนอยกวา ๑๓๕ กก.ชนิด ABC
๑๑.๒ สายฉีดขนาด ๑ นิ้ว ยาวไมนอ ยกวา ๒๐ เมตร พรอมหัวฉีดมวนเก็บอยูใ นรน
๑๑.๓ อัตราฉีด ๑๕๐ กก./นาที ฉีดไดไกลไมนอยกวา ๑๒ เมตร
๑๑.๔ ติดตั้งในที่เหมาะสม สะดวกในการใชงาน
๑๒. เครื่องมือและอุปกรณดับเพลิง
๑๒.๑ ชะแลงดับเพลิง ขนาด ๑ นิ้ว ยาว ๓๖ นิ้ว ทําดวยเหล็ก ๘ เหลี่ยม จํานวน ๒ อัน
๑๒.๒ ขอเกี่ยวดามไม (PIKE POLE) ขนาดยาว ๑๐ ฟุต จํานวน ๑ อัน
๑๒.๓ บันไดยืด (EXTENSION LADDER) ชนิด ๒ ทอน ยืดแลวยาวไมนอยกวา ๒๒ ฟุต ทํา
ดวย อลูมินั่มผสม
จํานวน ๑ อัน
๑๒.๔ บันไดพาดหลังคา (ROOF LADDER) ปลายมีขอเกี่ยว ยาวไมนอยกวา ๑๔ ฟุต ทําดวย อลู
มินั่มผสม
จํานวน ๑ อัน
๑๓. เครื่องมือและอุปกรณกภู ัย
๑๓.๑ เครื่องแตงกายชุดปองกันความรอน (PROTECTIVE CLOTHING)จํานวน ๔ ชุด
เครื่องแตงกายชุดปองกันความรอน ๑ ชุด มีลักษณะและสวนประกอบดังนี้
๑๓.๑.๑ วัตถุที่ใชทํา เสื้อ กางเกง หัวครอบ ถุงมือ ชั้นนอกทําดวยเสนใย NOMEX หรือ KEVLAR หรือ
ใยแกว ผิวนอกเคลือบดวย ALUMINIZED มีคุณลักษณะดังนี้
๑๓.๑.๑.๑
ทนความรอนไดไมนอยกวา ๑,๕๐๐ องศาฟาเรนไฮท
สะทอนรังสีความรอนไดไมนอยกวา ๙๐%
๑๓.๑.๑.๒

๑๖๓
๑๓.๑.๑.๓
ทนสารกัดกรอน
๑๓.๑.๑.๔
บรรเทาอันตรายจากสะเก็ดที่เกิดจากการแตกระเบิด
๑๓.๑.๒
เสื้อและกางเกง ชั้นนอกทําดวยวัตถุตามขอ ๑๓.๑.๑ ชั้นกลางทําดวยผายางกันซึม
(VAPOR BARRIER) ชั้นในทําดวยสักหลาด (WOOL)
๑๓.๑.๓ หัวครอบ (HOOD) ชั้นนอกทําดวยวัตถุตามขอ ๑๓.๑.๑ ชั้นในทําดวยผาสักหลาดชองมองทํา
ดวย PLEXIGLASS เคลือบสารสะทอนความรอน
๑๓.๑.๔ ถุงมือแบบแยก ๕ นิ้ว ชั้นนอกทําดวยวัตถุตามขอ ๑๓.๑.๑ ชั้นใน ทําดวยผาสักหลาด ดานฝา
มือบุดวยหนังสัตว
๑๓.๑.๕
หมวกไฟเบอรหรือพลาสติกแข็ง รองในปรับแตงขนาดใหเหมาะศีรษะได
๑๓.๑.๖
รองเทาทําดวยยางทนความรอน ภายในบุสักหลาด พื้นหัวรองเทามีแผนโลหะอยูใ นเนื้อ
ยางเพื่อปองกันสิ่งแหลมคม
๑๓.๒ เครื่องชวยการหายใจแบบอากาศอัดสําหรับใชดับเพลิง (SELF CONTAIN BREATHING
APPARATUS อักษรยอ SCBA ) จํานวน ๒ เครื่อง
เครื่องชวยการหายใจแบบอากาศอัด สําหรับใชดับเพลิง ๑ เครื่อง มีลักษณะและสวนประกอบดังนี้
๑๓.๒.๑ลักษณะทั่วไป
๑๓.๒.๑.๑
เครื่องชวยการหายใจแบบอากาศอัด ชนิดสะพายหลัง
๑๓.๒.๑.๒ สะดวกในการใชและซอมบํารุง
๑๓.๒.๑.๓
ปลอดภัยตอการหายใจและการใชงาน
๑๓.๒.๒
สวนประกอบ
๑๓.๒.๒.๑ ทอบรรจุอากาศ (CYLINDER) ชนิดทอเดีย่ วทําดวย อลูมินั่ม ทน
กําลังดันน้ํา (HYDROSTATIC TEST) ไดไมต่ํากวา ๕/๓ เทา ของกําลังดันใชการสูงสุดตามที่บริษัทผูผลิต
กําหนด จํานวน ๑ ทอ
๑๓.๒.๒.๒ สวนประกอบของทอบรรจุอากาศมีลิ้นเปดปด แผนรองหลังและสาย
รัดตัว จํานวน ๑ ชุด
๑๓.๒.๒.๓ ปริมาตรอากาศใชงานไมนอยกวา ๔๒ ลบ.ฟุต จํานวน ๑ ชุด
๑๓.๒.๒.๔ สายยางสงอากาศครบวงจร จํานวน ๑ ชุด
๑๓.๒.๒.๕ ลิ้นบังคับอากาศ (REGULATOR) จํานวน ๑ อัน
๑๓.๒.๒.๖ มีมาตรวัดกําลังดัน จํานวน ๑ อัน
๑๓.๒.๒.๗ อากาศสํารองไมนอยกวา ๑๐% และมีสัญญาณเตือน
๑๓.๒.๒.๘ หนากาก ชนิดชองกระจกกวาง
๑๓.๒.๒.๙ น้ําหนักทั้งชุดเมื่อบรรจุอากาศเต็มที่ไมเกิน ๓๕ ปอนด (ไม
รวมหีบบรรจุ)

๑๖๔
๑๓.๒.๒.๑๐ มีหีบหรือกระเปาบรรจุเรียบรอย
๑๓.๒.๒.๑๑ มีเอกสารคําแนะนําการใชและบํารุงรักษา
ภาษาอังกฤษ เครื่องละ ๑ ชุด พรอมทั้ง คําแปลเปนภาษาไทย
การตรวจสอบ ตรวจสอบทางเทคนิคตามคําแนะนําการตรวจสอบเครื่องชวย การหายใจแบบ
อากาศอัดสําหรับใชดับเพลิง
๑๓.๓ ชุดประดาน้ํา (SELF CONTAIN UNIT BREATHING APPARATUS อักษรยอ SCUBA)
จํานวน ๒ ชุด
ชุดประดาน้ํา ๑ ชุด มีลักษณะและสวนประกอบดังนี้
๑๓.๓.๑ ทออากาศ (CYLINDER) ชนิดทอเดีย่ ว ทําดวยอลูมินั่ม ทนกําลังดันน้าํ
(HYDROSTATIC TEST) ไดไมต่ํากวา ๕/๓ เทา ของกําลังดันใชการสูงสุด ตามที่บริษัทผูผลิตกําหนด จํานวน ๑
ทอ
๑๓.๓.๒
สวนประกอบของทออากาศ มีลิ้นเปดปด แผนรองหลังและสายรัดตัว
จํานวน ๑ ชุด
๑๓.๓.๓
ปริมาตรอากาศใชงาน ไมนอ ยกวา ๕๐ ลบ.ฟุต
๑๓.๓.๔
สายยางสงอากาศครบวงจร
จํานวน ๑ ชุด
๑๓.๓.๕
ลิ้นบังคับอากาศ (REGULATOR)
จํานวน ๑ อัน
๑๓.๓.๖ มาตรวัดความลึกและกําลังดันภายในทออากาศ (COMBINATION DEPTH AND CYLINDER
PRESSURE GAUGE) จํานวน ๑ ชุด
อากาศสํารองไมนอยกวา ๑๐%
๑๓.๓.๗
๑๓.๓.๘
ตีนกบ (SWIMMING FINS) ขนาดกลาง จํานวน ๑ คู
๑๓.๔ ถุงมือยางฉนวนไฟฟา (INSULATED RUBBER GLOVES) ขนาดไมต่ํากวา
๑๐,๐๐๐ V. จํานวน ๒ คู
๑๓.๕ เข็มขัดกูภยั พรอมเครื่องมือ (RESCUE BELT ASSAMBLY) จํานวน ๔ ชุด
เข็มขัดกูภยั เครื่องมือ ๑ ชุด ประกอบดวย
๑๓.๕.๑
มีดกูภยั (RESCUE KNIFE) สําหรับตัดสายเข็มขัด สายรม จํานวน ๑ เลม
๑๓.๕.๒
คีมตัดโลหะ ขนาดยาว ๘ นิ้ว จํานวน ๑ อัน
๑๓.๕.๓
ไฟฉายขนาด ๒ ทอน ชนิดหัวงอฉาก ทําดวยพลาสติก จํานวน ๑ กระบอก
๑๓.๕.๔
ขวานกูภ ัย (SERRATED EDGE AXE) ชนิดดามสั้นคมมีหยัก จํานวน ๑ เลม
๑๓.๕.๕
สายเข็มขัดพรอมซองใสเครื่องมือ จํานวน ๑ เสน
๑๓.๖ เชือกชวยชีวิต (LIFE LINE) เชือกมะนิลาขนาดเสนรอบวง ๒ ๑/๔ นิ้ว ยาว ๓๐ เมตร
จํานวน ๑ เสน
๑๓.๗ ไฟฉายสวมศรีษะ (HEAD SPOTLIGHT) จํานวน ๒ ชุด

๑๖๕
๑๓.๘ ไฟฉายแลนเทอน (LANTERN) ขนาด ๖ V.จํานวน ๒ ชุด
๑๓.๙ ประแจชุดหกเหลี่ยม (ALLEN KEYS)ชนิดมิลลิเมตรชุดละ ๑๐ ตัว จํานวน ๑ ชุด
๑๓.๑๐ ประแจชุดหกเหลี่ยม (ALLEN KEYS) ชนิดนิ้ว ชุดละ๑๐ ตัว
จํานวน ๑ ชุด
๑๓.๑๑ พลั่วสนาม ชนิดพับได จํานวน ๒ อัน
๑๓.๑๒ ขวานฉุกเฉิน (EMERGENCY CRASH AXE) ชนิดคมมีหยัก ขนาด ๙ ปอนด
ดานยาว ๓๖ นิ้ว โคนดามหุมฉนวนขนาดไมนอยกวา ๓๖,๐๐๐ V. จํานวน ๑ เลม
๑๓.๑๓ คอนใหญ (SLEDGE HAMMER) ขนาด ๘ ปอนด ดามยาว ๓๒ นิ้ว
จํานวน ๑ เตา
๑๓.๑๔ คอนชางไม (CLAW HAMMER) ขนาด ๑ ๑/๒ ปอนด จํานวน ๑ เตา
๑๓.๑๕ สะกัดปากแบน ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๒ อัน
๑๓.๑๖ เหล็กงัดประตู (DOOR OPENER)
จํานวน ๑ อัน
๑๓.๑๗ กรรไกรตัดโลหะ ขนาดโดยประมาณ หนัก ๑๒ ๗/๘ ปอนด ยาว ๓๖ นิ้ว สามารถตัดเหล็กเสน
ไดโตไมนอยกวา ๗/๑๖ นิว้
จํานวน ๑ เลม
๑๓.๑๘ เลื่อยยนตตดั ไม แบบโซ (CHAIN SAW) จํานวน ๑ ชุดเครื่อง
เลื่อยยนตตดั ไม ๑ ชุดเครื่อง ประกอบดวย
๑๓.๑๘.๑
เครื่องยนตเบนซินขนาดไมนอยกวา ๔๕ CC.ระบายความรอนดวยอากาศ
๑๓.๑๘.๒
ระยะเลื่อยตัดไดกวางไมนอยกวา ๔๕ ซม.
๑๓.๑๘.๓
เลื่อยโซอะไหล
จํานวน ๑ เสน
หัวเทียนอะไหล
จํานวน ๒ หัว
๑๓.๑๘.๔
๑๓.๑๘.๕
แวนตาปองกันฝุน
จํานวน ๑ อัน
๑๓.๑๙ เลื่อยยนตตดั โลหะคอนกรีต แบบวงเดือน(CIRCULAR SAW)จํานวน๑ ชุดเครื่อง
เลื่อยยนตตดั โลหะ คอนกรีต ๑ ชุดเครื่อง ประกอบดวย
๑๓.๑๙.๑
เครื่องยนตเบนซินขนาดไมนอยกวา๖๕CC.ระบายความรอนดวยอากาศ
๑๓.๑๙.๒
ระยะเลื่อยตัดไดลึกไมนอยกวา ๔ นิ้ว
๑๓.๑๙.๓
ใบเลื่อยวงเดือน ขนาด ๑๒ นิ้ว ชนิดตัดโลหะ จํานวน ๖ ใบ
๑๓.๑๙.๔
ใบเลื่อยวงเดือน ขนาด ๑๒ นิ้ว ชนิดตัดคอนกรีต จํานวน ๖ ใบ
๑๓.๑๙.๕
สายพานอะไหล
จํานวน ๑ เสน
๑๓.๑๙.๖
แวนตาปองกันฝุน
จํานวน ๑ อัน
๑๓.๒๐ เครื่องตัดเชื่อมโลหะดวยแกสแบบสะพายหลัง (ACETYLENE CUTTING AND WELDING)
จํานวน ๑ ชุด
เครื่องตัดเชื่อมโลหะดวยแกส ๑ ชุดเครื่อง ประกอบดวย
๑๓.๒๐.๑
อุปกรณสะพายหลัง จํานวน ๑ ชุด

๑๖๖
๑๓.๒๐.๒
ทอออกซิเจนขนาด ๕ ลิตร กําลังดันไมนอ ยกวา ๒๐๐ bar พรอมแกส จํานวน ๑ ทอ
๑๓.๒๐.๓
ทออะเซทิลีน ขนาด ๕ ลิตร พรอมแกส จํานวน ๑ ทอ
๑๓.๒๐.๔
สายยางออกซิเจนและอะเซทิลีน ยาวไมนอยกวา ๕ เมตร
จํานวน ๑ ชุด
๑๓.๒๐.๕
หัวตัดเชื่อม ขนาดตัดโลหะหนา ๒๕ มม. จํานวน ๑ หัว
๑๓.๒๐.๖
หัวตัดเชื่อม ขนาดตัดโลหะหนา ๖๐ มม. จํานวน ๑ หัว
๑๓.๒๐.๗
เครื่องมือถอดประกอบ จํานวน ๑ ชุด
๑๓.๒๐.๘
แวนตาปองกันแสง
จํานวน ๑ อัน
หีบบรรจุเครื่องตัดเชื่อมโลหะและอุปกรณ จํานวน ๑ หีบ
๑๓.๒๐.๙
๑๓.๒๐.๑๐ อุปกรณตาง ๆ พรอมใชงาน
๑๓.๒๑ แมแรงไฮดรอลิค ขนาด ๓๐ ตัน จํานวน ๑ ชุด
๑๓.๒๒กวานประจํารถ (WINCH)
จํานวน ๑ ชุด
๑๓.๒๒.๑
ใชกําลังไฟฟาจากแบตเตอรี่ของรถ
๑๓.๒๒.๒
กําลังฉุดลากไมนอยกวา ๘,๐๐๐ ปอนด
๑๓.๒๒.๓ ลวดสลิง ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา ๖.๐ มม. ยาวไมนอยกวา
๓๐ เมตร พรอมขอเกี่ยว มวนเก็บอยูใ นรน ติดตั้งสวนหนาของรถ จํานวน ๑ ชุด
๑๓.๒๓ ชุดเครื่องตัด – ถาง
(CUTTER SPREADER) จํานวน ๑ ชุดเครื่อง
เครื่องมือชุด ตัด ถาง ดึง บีบ โลหะโครงสรางตาง ๆ ดวยกําลังไฮดรอลิก ซึ่งขับจาก
เครื่องยนต สามารถใชงานไดพรอมกัน ๒ ชุด (SIMULTANEOUS OPERATION OF TWO TOOLS) เครื่อง
ตัด – ถาง ๑ ชุดเครื่อง ประกอบดวย
๑๓.๒๓.๑
เครื่องยนตเบนซิน ๔ จังหวะ ระบายความรอนดวยอากาศ กําลัง ไมนอยกวา ๔
HP.
๑๓.๒๓.๒
สูบไฮดรอลิค (HYDRAULIC PUMP) กําลัง (WORKING PRESSURE) ไมนอยกวา
๖๒๐ bar
๑๓.๒๓.๓
สายยางไฮดรอลิคทนกําลังดันสูงชนิดสายคู ยาวไมนอยกวา ๑๕ เมตร พรอมขอตอสวม
เร็วทั้ง ๒ ปลาย มวนเก็บอยูใ นรนคู
จํานวน ๒ ชุด
๑๓.๒๓.๔
หัวถางแบบกามปู (JAWS)
จํานวน ๑ ชุด
๑๓.๒๓.๔.๑ ทําดวยโลหะผสมเบา (HIGH TENSILE LIGHT ALLOY)
๑๓.๒๓.๔.๒ ระยะถางมากที่สุด (MAXIMUM SPREAD)
ไมนอยกวา ๘๘๐ มม.
๑๓.๒๓.๔.๓ กําลังถาง (SPREADING FORCE) ไมนอยกวา ๑๐ ตัน
๑๓.๒๓.๔.๔ กําลังดึง (TRACTIVE FORCE) ไมนอยกวา ๖ ตัน

๑๖๗
๑๓.๒๓.๔.๕ กําลังบีบ (CRUSHING FORCE) ไมนอยกวา ๘ ตัน
๑๓.๒๓.๕
หัวตัด – ถาง แบบกามปู (CUTTER – SPREADER) จํานวน ๑ ชุด
๑๓.๒๓.๕.๑ ทําดวยโลหะผสมเบา (HIGH TENSILE LIGHT ALLOY)
๑๓.๒๓.๕.๒ กําลังตัด (CUTTING FORCE AT 2 nd TOOTH)
ไมนอยกวา ๑๘ ตัน
๑๓.๒๓.๕.๓ ระยะถางมากที่สุด (MAXIMUM SPREAD)
ไมนอยกวา ๒๕๐ มม.
๑๓.๒๓.๕.๔ กําลังถาง (SPREADING FORCE) ไมนอยกวา๔ ตัน
๑๓.๒๓.๕.๕ กําลังดึง (TRACTIVE FORCE) ไมนอยกวา๔ ตัน
๑๓.๒๓.๖
หัวถางแบบกระบอก (SPREADER JACKS) จํานวน ๑ ชุด
หัวถางแบบกระบอก ๑ ชุดมี ๓ ขนาด ลักษณะและสวนประกอบดังนี้
๑๓.๒๓.๖.๑ ทําดวยโลหะผสมเบา ( HIGH TENSILE LIGHT ALLOY )
๑๓.๒๓.๖.๒ กําลังผลักดัน (THRUST) ไมนอยกวา ๑๐ ตัน
๑๓.๒๓.๖.๓ กําลังดึง (TRACTIVE FORCE) ไมนอยกวา ๔ ตัน
๑๓.๒๓.๖.๔ กระบอกถางขนาด ๑,๑๒๐ มม. ถางไดไมนอยกวา ๗๐๐ มม.จํานวน ๑ กระบอก
๑๓.๒๓.๖.๕ กระบอกถางขนาด ๙๒๐ มม. ถางไดไมนอ ยกวา ๕๐๐ มม.จํานวน ๑ กระบอก
๑๓.๒๓.๖.๖ กระบอกถางขนาด ๖๒๐ มม. ถางไดไมนอ ยกวา ๒๕๐ มม.จํานวน ๑ กระบอก
๑๓.๒๓.๖.๗ โซเหล็กขนาดไมนอยกวา ๓/๘ นิ้ว ยาวไมนอยกวา ๑๕๐ ซม. ปลายขางหนึ่งมีขอเกีย่ ว
จํานวน ๒ ชุด
๑๓.๒๓.๖.๘ หัวตอแบบตัววี (V HEAD)
จํานวน ๒ อัน
๑๓.๒๓.๖.๙ หัวตอแบบกรงเล็บ (CLAW HEAD)
จํานวน ๒ อัน
๑๓.๒๓.๖.๑๐ หัวตอยาง (RUBBERISED HEAD)
จํานวน ๒ อัน
๑๓.๒๓.๖.๑๑ หอตอแบบขอเกี่ยว (GRAPNEL HEAD) จํานวน ๒ อัน
๑๓.๒๓.๖.๑๒ ขอตอของกานตอค้ํายัน (CONNECTING SLEEVE) จํานวน ๒ อัน
๑๓.๒๓.๖.๑๓ กานตอค้ํายัน (JACK EXTENSION) ขนาด ๒๕๐ มม. ๔๕๐ มม. และ ๗๕๐ มม.รวม
จํานวน ๓ อัน
๑๓.๒๓.๗
หัวเทียนอะไหล จํานวน ๒ หัว
๑๓.๒๓.๘
น้ํามันไฮดรอลิคอะไหล จํานวน ๒ ลิตร
๑๓.๒๔ เครื่องดูดควัน (SMOKE EJECTOR)
จํานวน ๑ ชุดเครื่อง
เครื่องดูดควัน ๑ ชุดเครื่อง มีลักษณะและสวนประกอบดังนี้
๑๓.๒๔.๑
ดูดควันไดไมนอยกวา ๗๐ ลบ.เมตร/นาที
๑๓.๒๔.๒
ใชกําลังไฟฟา ๒๒๐ V.AC. ๑ PH. ๕๐ Hz.

๑๖๘
๑๓.๒๔.๓
ทอดูดควันแบบยืดหดได ยาวรวมกันไมนอ ยกวา ๖ เมตร พรอม ขอตอ จํานวน ๑ ชุด
๑๓.๒๔.๔
ที่แขวนเครื่องดูดควัน จํานวน ๑ ชุด
๑๓.๒๕ มอเตอรสูบน้ําใตน้ําเคลื่อนที่ (PORTABLE SUBMERSIBLE PUMP)
จํานวน ๑ ชุดเครื่อง
มอเตอรสูบน้ําใตน้ําเคลื่อนที่ ๑ ชุดเครื่อง มีลักษณะและสวนประกอบดังนี้
๑๓.๑๕.๑
สูบน้ําไดไมนอ ยกวา ๖๖๐ ลิตร/นาที ที่กําลังดัน ๘ bar
๑๓.๒๕.๒
ใชกําลังไฟฟา ๑.๖ KW. ๒๒๐ V.AC. ๑ PH. ๕๐ Hz.
๑๓.๒๕.๓
ทอสงน้ําโต ๑ ๑/๒ นิ้ว
๑๓.๒๕.๔
สายสูบทางสง ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว × ๕๐ ฟุต พรอมหัวตอและ หัวฉีด จํานวน ๑ ชุด
๑๓.๒๕.๕
เชือกสําหรับชักหยอนมอเตอรสูบน้ํา ยาวไมนอยกวา ๑๐ เมตร
จํานวน ๑ เสน
๑๓.๒๖ เครื่องกําเนิดไฟฟา
จํานวน ๑ ชุดเครื่อง
เครื่องกําเนิดไฟฟา ๑ ชุดเครื่อง มีลกั ษณะและสวนประกอบดังนี้
๑๓.๒๖.๑
เครื่องยนตขับเครื่องกําเนิดไฟฟา
๑๓.๒๖.๑.๑ เครื่องยนตดีเซล ๑ สูบ ๔ จังหวะ แบบ NATURALLY ASPIRED
๑๓.๒๖.๑.๒ ระบายความรอนดวยหมอน้าํ รังผึ้งและพัดลมดูดอากาศ
๑๓.๒๖.๑.๓ ใหกําลังตอเนือ่ ง (CONTINUOUS GROSS POWER)
ไมต่ํากวา ๙.๕ HP. ที่
๒,๔๐๐ RPM.
๑๓.๒๖.๑.๔ ระบบน้ํามันเชือ้ เพลิง ใชสูบแบบเฟอง มีไสกรองน้ํามัน ถังน้ํามันเชื้อเพลิงขนาดไมต่ํา
กวา ๑๐ ลิตร
๑๓.๒๖.๑.๕ ระบบอากาศดีประกอบดวยหมอกรองอากาศแบบ OIL BATH
๑๓.๒๖.๑.๖ ระบบไอเสียประกอบดวยทอไอเสียรวมและทอเก็บเสียง
๑๓.๒๖.๑.๗ ระบบเริ่มเดินเครื่องแบบคันหมุนดวยมือความเร็ว ๒ เทา
๑๓.๒๖.๑.๘ ระบบสงกําลังใช PULIEY ตอติดทางดาน FLYWHEEL ใชสายพานไมนอยกวา ๒
เสน เปนตัวฉุดเครื่องกําเหนิดไฟฟา
๑๓.๒๖.๒
เครื่องกําเนิดไฟฟา (GENERATOR)
๑๓.๒๖.๒.๑ ชนิด AC.GENERATOR ๒๒๐ V. ๑ PH. ๕๐ Hz. ๑,๕๐๐ RPM.
๑๓.๒๖.๒.๒ กําลังไฟฟาต่ํากวา ๕ KW. สําหรับใชงานตอเนื่อง
๑๓.๒๖.๒.๓ ติดตั้งทางนอนมี PULLEY ตอจากหัวเพลา GENERATOR เพื่อรับแรงฉุดดวย
สายพาน
๑๓.๒๖.๒.๔ แผงสวิตชควบคุมเครื่องไฟฟา ประกอบดวย AC.VOLTMETER
AC.AMPMETER MAIN FUSE CIRCUIT BREAKER และ THERMINAL ไมนอยกวา ๔ คูสาย

๑๖๙
๑๓.๒๖.๓
เครื่องมือประจําเครื่อง จํานวน ๑ ชุด
๑๓.๒๖.๔
เอกสารประจําเครื่อง OPERATING MANUAL และ PART LIST อยางละ ๑ เลม
๑๓.๒๖.๕
อุปกรณอะไหล
- CYLINDER GASKET ๑ EA.
- NOZZLE
๑ EA.
- PISTON RING SET ๑ SET
- BELT
๑ SET
๑๓.๒๖.๖
การติดตั้ง ติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาประจํารถในตําแหนงที่เหมาะสมสะดวกในการใช
และบํารุงรักษา
๑๔. ชุดเครื่องมือชวยผูประสบภัยอากาศยาน (AIRCRAFT RESCUE CRASH TOOL KIT)
ชุดเครื่องมือชวยผูประสบภัยอากาศยาน ๑ ชุด ประกอบดวย
๑๔.๑ กรรไกรตัดสายเคเบิลอากาศยานขนาดยาว ๑๔ นิ้ว ตัดสายเคเบิลไดโตไมนอ ย
กวา ๑/๔ นิ้ว จํานวน ๑ อัน
๑๔.๒ คีมตัดโลหะ ขนาดยาว ๘ นิ้ว สําหรับใชงานหนัก
จํานวน ๑ อัน
๑๔.๓ คีมล็อค ขนาดยาว ๑๐ นิ้ว
จํานวน ๑ อัน
๑๔.๔ ขวานกูภ ัย คมเปนหยัก ดามหุมฉนวน จํานวน ๑ เลม
๑๔.๕ มีดกูภยั ( RESCUE KNIFE ) สําหรับตัดสายเข็มขัด
จํานวน ๑ เลม
๑๔.๖ เลื่อยตัดโลหะ ( HACK SAW ) ปรับระยะ ๘ - ๑๒ นิ้ว พรอมใบเลื่อย ขนาด ๑๐ นิ้ว ๓ ใบ
จํานวน ๑ ชุด
๑๔.๗ เลื่อยตัดโลหะ (METAL CUTTING SAW) ขนาดใบเลื่อย ๒๐ นิ้ว จํานวน ๑ ปน
๑๔.๘ ไขควงปากแบน ขนาด ๔ นิ้ว และ ๖ นิ้ว รวม จํานวน ๒ อัน
๑๔.๙ ไขควงปากแฉก ขนาด ๔ นิ้ว และ ๖ นิ้ว รวม จํานวน ๒ อัน
๑๔.๑๐ เชือกหวงพรอมขอเกี่ยว ขนาด ๔๐ นิ้ว ( GRAPPLING HOOK AND ROPE SLING )
จํานวน ๑ ชุด
๑๔.๑๑ ลูกอุดรูรั่วถังน้าํ มัน ทําดวยไม ๓ ลูก ทําดวยยาง ๓ ลูก รวม จํานวน ๖ ลูก
๑๔.๑๒ ลูกกุญแจผาน ( DZUS KEY ) สําหรับเปดฝาชองตาง ๆ ของอากาศยาน
จํานวน ๒ ลูก
๑๔.๑๓ ผาใบสําหรับเก็บและหอเครื่องมือตาง ๆ จํานวน ๑ ผืน
๑๕. เครื่องมือและอุปกรณปฐมพยาบาล
๑๕.๑ เครื่องชวยการหายใจแบบกระเปาหิว้ ( HANDY RESUSCITATOR ) จํานวน ๑ เครื่อง
เครื่องชวยการหายใจ ๑ เครื่อง ประกอบดวย

๑๗๐
๑๕.๑.๑ อุปกรณทํางานได ๓ อยาง ชวยการหายใจ (RESUSCITATOR) ผายปอด (INMALATOR)
และดูดเสมหะ (ASPIRATOR)
๑๕.๑.๒
ทอบรรจุกาซออกซิเจนคู
จํานวน ๑ ชุด
๑๕.๑.๓
หนากาก สําหรับเด็ก
จํานวน ๑ อัน
๑๕.๑.๔
หนากาก สําหรับผูใหญ
จํานวน ๑ อัน
ทางสงอากาศ (AIR WAY)
จํานวน ๑ อัน
๑๕.๑.๕
๑๕.๑.๖
หีบบรรจุ
จํานวน ๑ ใบ
๑๕.๑.๗
ทอบรรจุกาซออกซิเจนคู อะไหล
จํานวน ๑ ชุด
๑๕.๒ เครื่องชวยการหายใจแบบถุงลม(AIR BAG RESUSCITATOR) จํานวน ๑ เครื่อง
๑๕.๓
เผือกออนใชกบั ขา แบบเปาลม ขนาด ครึ่งขา
จํานวน ๑ ชุด
จํานวน ๑ ชุด
๑๕.๔ เผือกออนใชกบั ขา แบบเปาลม ขนาด เต็มขา
๑๕.๕ เผือกออนใชกบั แขน แบบเปาลม ขนาดครึ่งแขน
จํานวน ๑ ชุด
๑๕.๖ เผือกออนใชกบั แขน แบบเปาลม ขนาดเต็มแขน
จํานวน ๑ ชุด
๑๕.๗
เผือกออน ใชกับคอ
จํานวน ๑ ชุด
๑๕.๘ เปลสนาม แบบพับได
จํานวน ๒ เปล
๑๕.๙ เปลพยาบาลสําหรับผูบาดเจ็บกระดูกสันหลัง (SCOOP STRETCHER)
จํานวน ๑ เปล
๑๕.๑๐ ผาหม ขนาดไมนอยกวา ๑๔๐ × ๑๙๐ ซม.
จํานวน ๒ ผืน
๑๖. หีบปฐมพยาบาล (FIRST AID KIT)
จํานวน ๑ หีบ
หีบปฐมพยาบาล ๑ หีบ ประกอบดวย
จํานวน ๖ มวน
๑๖.๑ ผาพันแผลขนาดกวาง ๑ นิ้ว
๑๖.๒ ผาพันแผลขนาดกวาง ๒ นิ้ว
จํานวน ๖ มวน
๑๖.๓ ผาพันแผลขนาดกวาง ๓ นิ้ว
จํานวน ๖ มวน
๑๖.๔ ผายางติดแผล ขนาดกวาง ๑ นิ้ว จํานวน ๓ มวน
จํานวน ๑๒ ชิ้น
๑๖.๕ ผาปดแผลขนาด ๒ × ๒ นิ้ว
๑๖.๖ ผาปดแผลขนาด ๓ × ๓ นิ้ว
จํานวน ๑๒ ชิ้น
๑๖.๗ ผาแถบยาปดแผลสําเร็จรูป (BANDAGE) จํานวน ๑ กลอง
๑๖.๘ ผาปดตา (EYE DRESSING PADS)
จํานวน ๔ ชิ้น
๑๖.๙ ผาปดจมูก
จํานวน ๒ ผืน
๑๖.๑๐ ผาสามเหลี่ยม สําหรับคลองแขนกับคอ จํานวน ๓ ผืน
๑๖.๑๑ สําลี จํานวน ๑ หอ

๑๗๑
๑๖.๑๒ สําลีพันปลายไม จํานวน ๑ กลอง
๑๖.๑๓ ยาแกปวด
จํานวน ๑๐๐ เม็ด
๑๖.๑๔ ยาแกเมารถ – เรือ
จํานวน ๒๐ เม็ด
๑๖.๑๕ โซเดียมคลอไรด ชนิดเม็ด
จํานวน ๕๐ เม็ด
๑๖.๑๖ ยาฆาเชื้อ เมอรไทโอเรต จํานวน ๑ ขวด
๑๖.๑๗ ยาใสแผลไฟลวกจํานวน ๑ หลอด
๑๖.๑๘ แอมโมเนีย
จํานวน ๑ ขวด
๑๖.๑๙ แอลกอฮอล ๗๐%
จํานวน ๑ ขวด
๑๖.๒๐ ไฮโดรเจนเปอรออกไซด จํานวน ๑ ขวด
๑๖.๒๑ ทิงเจอรไอโอดิน จํานวน ๑ ขวด
๑๖.๒๒ กรรไกรตัดผาพันแผล จํานวน ๑ เลม
๑๖.๒๓ ปากคีบ จํานวน ๑ อัน
๑๖.๒๔ หีบไมมีเครื่องหมายกาชาด หูหวิ้ กุญแจสําหรับบรรจุอุปกรณปฐมพยาบาล ๒๓
รายการ
พรอมทั้งบัญชีรายการ และมีปายชื่อบอกชนิด ขนาด จํานวน ที่ภาชนะบรรจุดวย จํานวน ๑ หีบ
หมายเหตุ ใหหนวยที่ไดรับรถกูภัย และชวยชีวิต ขนาดกลาง เบิกอุปกรณปฐมพยาบาล
เพิ่มเติม จากกรมแพทย ทร. หรือโรงพยาบาล ทร. ที่อยูใกลเคียงไดดังนี้
๑.
ผาแตงแผลปฐมพยาบาลสนาม (FIRST FIELD BANDAGE) ขนาดเล็ก จํานวน ๓ อัน
๒.
ผาแตงแผลปฐมพยาบาลสนาม (FIRST FIELD BANDAGE) ขนาดกลาง จํานวน ๓ อัน
๓.
ผาแตงแผลปฐมพยาบาลสนาม (FIRST FIELD BANDAGE) ขนาดใหญ จํานวน ๑ อัน
๑๗. สิ่งอํานวยความสะดวกและปลอดภัยประจํารถ
๑๗.๑ เครื่องสัญญาณไซเรนอิเล็กทรอนิกส พรอมเครื่องขยายเสียงขนาดไมนอยกวา ๑๐๐
W.จํานวน ๑ ชุด
๑๗.๒ โคมไฟสัญญาณสีแดงชนิดหมุนรอบตัวลักษณะยาวตลอดหลังคาเกงมีลําโพงอยูตรง
กลาง
๑๗.๓ เสาไฟฟา ( TELESCOPIC ) ยืดไดไมนอยกวา ๕ เมตร ดวยระบบลม พรอมดวย ดวง
โคมแสงสวางขนาดไมนอยกวา ๕๐๐ W. จํานวน ๒ ดวง ติดตั้งที่ตอนกลางของรถ จํานวน ๒ ชุด
๑๗.๔ ไฟฉายเคลื่อนที่ มีขาตั้งสูงไมนอยกวา ๑ เมตร ดวงโคมแสงสวางขนาดไมนอยกวา
๕๐๐ W. จํานวน ๑ ดวง จํานวน ๒ ชุด
๑๗.๕ สายไฟฟาพรอมรนเก็บแบบหมุนดวยมือ ขนาดยาว ๕๐ เมตร จํานวน ๒ ชุด
๑๗.๖ สายไฟฟาพรอมรนเก็บแบบหมุนดวยมือ ขนาดยาว ๓๐ เมตร จํานวน ๒ ชุด
๑๗.๗ แผนปายคําแนะนําการใช การบํารุงรักษารถและอุปกรณตาง ๆ ใหผูขายดําเนินการดังนี้

๑๗๒
๑๗.๗.๑
ทําปายภาษาไทยติดตั้งไวในที่เหมาะสม
๑๗.๗.๒
ที่ใดมีปายภาษาตางประเทศ ใหทําปายภาษาไทยกํากับไว
๑๗.๗.๓
ทําปายภาษาไทยบอกกําลังดันลมลอ ติดตั้งในที่เหมาะสมทุกลอ
๑๗.๘ ทําที่สําหรับติดตั้งเครื่องดับเพลิงคารบอนไดออกไซด (CO2 ) ขนาด ๕ ปอนด
มาตรฐาน ทร.ในที่เหมาะสม จํานวน ๑ ที่
๑๗.๙ ทําที่สําหรับติดตั้งเครื่องดับเพลิงผงเคมี ขนาด ๑๐ ปอนด มาตรฐาน ทร. ในที่
เหมาะสม จํานวน ๑ ที่
๑๘. เครื่องมือและอุปกรณประจํารถ
๑๘.๑ เครื่องมือซอมบํารุงเครื่องยนต จํานวน ๑ ชุด
๑๘.๑.๑
บรรจุในกลองโลหะ
๑๘.๑.๒ ในการเสนอราคาใหระบุรายการเครื่องมือตามมาตรฐานของบริษัทผูผลิตใหชัดเจน
จํานวน ๑ ชุด
๑๘.๒ ยางอะไหลพรอมกงลอ
๑๘.๓ เครื่องมือและอุปกรณในการถอดลอ
จํานวน ๑ ชุด
๑๘.๔
แมแรงไฮดรอลิค ขนาดไมนอ ยกวา ๑๐ ตัน
จํานวน ๑ ชุด
๑๙. เอกสารประจํารถ มีเอกสารตอ ๑ คัน ดังนี้
๑๙.๑ หนังสือคูมือการใชงาน (OPERATION MANUAL)
จํานวน ๔ เลม
๑๙.๒ หนังสือคูมือการซอมและบํารุงรักษารถ (MAINTENANCE INSTRUCTION MANUAL)
จํานวน ๔ เลม
๑๙.๓ หนังสือรายการชิ้นสวนตัวรถ (BODY PARTS CATALOG)
จํานวน ๒ เลม
๑๙.๔ หนังสือรายการชิ้นสวนเครื่องยนต (ENGINE PARTS CATALOG) จํานวน ๒ เลม
๑๙.๕ จัดทําหนังสือตามขอ ๑๙.๑ และ ๑๙.๒ เปนภาษาไทย อยางละ ๔ เลม
การตรวจสอบ
๑.
ตรวจสอบตามรายการคุณลักษณะเฉพาะและทดลองใชงานตามปกติ
๒.
ถามีปญหาในการตรวจสอบ กรรมการตรวจรับพัสดุสามารถติดตอสอบถาม ขอความรวมมือ
ชวยตรวจสอบไดจากหนายตาง ๆ เชน อร., วศ.ทร. แผนกดับเพลิง กขส.ฐท.กท. และคณะกรรมการ ปคส.ทร.
เปนตน
หมายเหตุ พัสดุที่แยกการจัดหา
เพื่อการประหยัดและความสะดวกในการบริหารพัสดุ ใหหนวยที่ไดรับรถกูภัยและชวยชีวิต
ขนาดกลาง เบิกพัสดุ ปคส.ทร. สําหรับใชประจํารถตอ ๑ คัน จาก พธ.ทร. ดังนี้
๑.
เครื่องดับเพลิงคารบอนไดออกไซด (CO2) ขนาด ๕ ปอนด ชนิดทอเหล็ก จํานวน ๑
เครื่อง
๒.
เครื่องดับเพลิงผงเคมี ขนาด ๑๐ ปอนด ชนิด ABC จํานวน ๑ เครื่อง

๑๗๓
๓.

เครื่องแตงกายชุดทหารที่ทําหนาที่ดับเพลิง ตามกฎกระทรวง ฯจํานวน ๕ ชุด

มาตรฐาน เครื่องสูบน้ําดับเพลิงเคลื่อนที่ แบบเรือ ขนาดเล็ก
ชื่อพัสดุ เครื่องสูบน้ําดับเพลิงเคลื่อนที่ แบบเรือ ขนาดเล็ก
วัตถุประสงค ๑. ใชสูบน้ําดับเพลิงในเรือ
๒. ใชสูบน้ํากูเ รือ
พัสดุสายงาน อร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๔๒๔ - ๐๐๐๑
หมายเลข สป. (กห.) STOCK NO. (USA.) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
เครื่องยนต (ENGINE)
๑.๑ เครื่องยนตเบนซินผสม ๑ สูบ ๒ จังหวะ ระบายความรอนดวยอากาศ

๑๗๔
๑.๒

กําลังเครื่องไมนอยกวา ๑๒ แรงมาเพลาสุทธิ
๑.๓ การจุดระเบิด MAGNETO
๑.๔ ระบบไพรมิ่ง FULLY AUTOMATIC PRIMING
๑.๕ เริ่มเดินเครื่อง โดยหมุนเครือ่ งดวยเชือก
๒.
สูบน้ํา (PUMP)
๒.๑ สูบน้ําแบบหอยโขง (CENTRIFUGAL FIRE PUMP)
๒.๒ สูบน้ําชั้นเดียว (SINGLE STAGE)
๒.๓ สมรรถนะ (PERFORMANCE) สูบน้ําไดไมต่ํากวาเกณฑตอไปนี้
๒.๓.๑ ๖๘๐ ลิตร/นาที ที่กําลังดัน ๓ bar ระยะดูดน้ํา (SUCTION LIFT) ๑.๕ เมตร
๒.๓.๒ ๕๕๐ ลิตร/นาที ที่กําลังดัน ๕ bar ระยะดูดน้ํา (SUCTION LIFT) ๓.๐ เมตร
๒.๓.๓ ๓๔๐ ลิตร/นาที ที่กําลังดัน ๕ bar ระยะดูดน้ํา (SUCTION LIFT) ๖.๐ เมตร
๒.๔ การสงกําลังขับ แบบ AUTOMATIC CLUTCH
๒.๕ เรือนสูบ ฝาสูบ พัดน้ํา ทําดวยโลหะไรสนิม (SEA – WATER RESISTANT LIGHT
METAL ALLOY) เพลาทําดวย STAINLESS STEEL
๒.๖ ทางดูดน้ํา ประกอบดวยหัวตอขนาด ๓ นิ้ว ชนิดสวมเร็ว แบบ DIN STANDARD
จํานวน ๑ หัว
๒.๗ ทางสงน้ํา ๑ ทาง มีลิ้นเปดปดแบบ GLOBE VALVE ประกอบดวยหัวตอน้ํา
ดับเพลิง (FIRE PLUG) ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ เกลียวตัวผู ๗ ๑/๒ ฟน/นิ้ว ทําดวยทองเหลือง สําหรับใช
ตอกับสายสูบดับเพลิงแบบเรือ
๓.
สวนประกอบที่เครื่องสูบน้ํา
๓.๑ ถังน้ํามันเชื้อเพลิงความจุไมนอยกวา ๔.๕ ลิตร เดินเครื่องติดตอไดนานไมนอยกวา ๑
ชม.
๓.๒ ถังน้ํามันเชื้อเพลิงถอดประกอบหรือเปลี่ยนไดสะดวกขณะใชงานตามปกติ
๓.๓ โครงเหล็กกันกระทบยึดติดกับเครื่องสูบน้ํา
๓.๔ มาตรวัดและสวนประกอบตาง ๆ ครบถวนตามลักษณะของเครื่องสูบน้ําดับเพลิง
๔.
อุปกรณ
๔.๑ ทอไอเสียชนิดขอออนทนความรอน ยาวรวมกันไมนอยกวา ๖ เมตร จํานวน ๑ เสน
๔.๒ สายทางดูดน้ําขนาด ๓ นิ้ว ยาว ๒.๕ เมตร จํานวน ๒ เสน พรอมหมอกรอง
และลิ้นกันกลับตะกรากรองผงทําดวยโลหะไรสนิมชนิดพับได เชือกมะนิลาสําหรับยึดปลายสายทางดูดน้ํา ยาว ๘
เมตร

๑๗๕
๔.๓ หัวตอแยก ๒ ทาง (WYE GATE) ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว × ๑ ๑/๒ นิ้ว × ๑ ๑/๒
นิ้ว ชนิดมีลิ้นเปดปดแบบ GLOBE VALVE ทําดวยทองเหลือง สําหรับใชตอกับ FIRE PLUG และสายสูบ
ดับเพลิงแบบเรือ จํานวน ๑ หัว
๔.๔ หัวฉีดกรวย ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว ชนิดมีลิ้นเปดปด ฉีดน้ําได ๓ ลักษณะ โดยฉีด
น้ําเปนลํา ฉีดน้ําเปนฝอย และฉีดน้ําเปนฉากกันความรอน หัวตอเปนเกลียวตัวเมีย ขนาด ๑๑ ๑/๒ ฟน/นิ้ว ทํา
ดวยโลหะไรสนิม สําหรับใชกับสายสูบดับเพลิง ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ จํานวน ๒ หัว
สี สูบน้ําและถังน้ํามันเชื้อเพลิงพนสีแดง สวนอื่น ๆ ใชสีตามความเหมาะสม
๕.
๖.
ขนาด เครื่องสูบน้ําขนาด กวาง × ยาว × สูง ไมเกิน ๖๐ × ๗๕ × ๖๐ ซม.
๗.
น้ําหนัก เครื่องสูบน้ํารวมน้ํามันเชื้อเพลิงเต็มถัง หนักไมเกิน ๖๒ กก.
๘.
เครื่องมือ
จํานวน ๑ ชุด
๘.๑ เครื่องมือประจําเครื่องสูบน้ํา
๘.๒ ประแจคลายหัวตอสายทางดูดน้ํา จํานวน ๒ อัน
๘.๓ ประแจคลายหัวตอสายสูบดับเพลิง
จํานวน ๒ อัน
๙.
เอกสาร
๙.๑ หนังสือคูมือการใชและบํารุงรักษา ภาษาอังกฤษ ๑ เลม พรอมทั้งคําแปลเปนภาษาไทย
๙.๒ หนังสือรายการอะไหลและอุปกรณ ภาษาอังกฤษ ๑ เลม
๙.๓ รายการชนิด ขนาดจํานวนของเครื่องมือประจําเครื่องสูบน้ําตามมาตรฐานของ
บริษัทผูผลิต
การตรวจสอบ ถามีปญหาในการตรวจสอบกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถติดตอสอบถามหรือขอความรวมมือ
ชวยตรวจสอบไดจากหนวยตาง ๆ เชน อร., แผนกดับเพลิง กขส. ฐท.กท. และคณะกรรมการ ปคส.ทร.เปนตน
หมายเหตุ พัสดุที่แยกการจัดหา
เพื่อการประหยัดและความสะดวกในการบริหารพัสดุ ใหหนวยทีไ่ ดรบั เครื่องสูบน้ําดับเพลิง
เคลื่อนที่ แบบเรือ ขนาดเล็ก เบิกพัสดุ ปคส.ทร.ตอ ๑ เครื่อง จาก พธ.ทร.ดังนี้
๑.
สายสูบดับเพลิง ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว × ๕๐ ฟุต แบบเรือ จํานวน ๑ เสน
๒.
สายสูบดับเพลิง ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว × ๒๕ ฟุต แบบเรือ จํานวน ๔ เสน

๑๗๖

มาตรฐาน เครื่องสูบน้ําดับเพลิงเคลื่อนที่ แบบเรือ ขนาดกลาง
ชื่อพัสดุ เครื่องสูบน้ําดับเพลิงเคลื่อนที่ แบบเรือ ขนาดกลาง
วัตถุประสงค ๑.
ใชสูบน้ําดับเพลิงในเรือ
๒.
ใชสูบน้ํากูเรือ
พัสดุสายงาน อร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๔๒๔ - ๐๐๐๒
หมายเลข สป. (กห.) STOCK NO. (USA.) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
เครื่องยนต (ENGINE)
๑.๑ เครื่องยนตเบนซินผสม ๒ สูบ ๒ จังหวะ ระบายความรอนดวยอากาศ
๑.๒ กําลังเครื่องไมนอยกวา ๒๕ แรงมาเพลาสุทธิ
๑.๓ การจุดระเบิด MAGNETIC IGNITION
๑.๔ ระบบไฟฟา ๑๒ V.
๑.๕ ระบบไพรมิ่ง FULLY AUTOMATIC PRIMING
๑.๖ เริ่มเดินเครื่อง โดยไฟฟาจากแบตเตอรี่ หรือหมุนเครื่องดวยเชือก ไดทั้ง ๒ วิธี
๒.
สูบน้ํา (PUMP)
๒.๑ สูบน้ําแบบหอยโขง (CENTRIFUGAL FIRE PUMP)
๒.๒ สูบน้ําชั้นเดียว (SINGLE STAGE)
๒.๓ สมรรถนะ (PERFORMANCE) สูบน้ําไดไมต่ํากวาเกณฑตอไปนี้
๒.๓.๑ ๑๓๐๐ ลิตร/นาที ที่กําลังดัน ๔ bar ระยะดูดน้ํา (SUCTION LIFT) ๓.๐ เมตร
๒.๓.๒ ๘๐๐ ลิตร/นาที ที่กําลังดัน ๑๐ bar ระยะดูดน้ํา (SUCTION LIFT) ๔.๕ เมตร
๒.๓.๓ ๕๒๐ ลิตร/นาที ที่กําลังดัน ๑๓ bar ระยะดูดน้ํา (SUCTION LIFT) ๗.๕ เมตร
๒.๔ การสงกําลังขับ แบบ AUTOMATIC CLUTCH

๑๗๗
๒.๕ เรือนสูบ ฝาสูบ พัดน้ํา ทําดวยโลหะไรสนิม (SEA – WATER RESISTANT LIGHT METAL
ALLOY) เพลาและวงแหวนกั้นน้ําทําดวย STAINLESS STEEL
๒.๖ ทางดูดน้ําประกอบดวยหัวตอขนาด ๔ นิ้ว ชนิดสวมเร็วแบบ DIN STANDARD
จํานวน ๑ หัว
๒.๗ ทางสงน้ํา ๒ ทาง มีลิ้นเปดปดแบบ GLOBE VALVE ประกอบดวยหัวตอน้ํา ดับเพลิง
(FIRE PLUG) ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ เกลียวตัวผู ๗ ๑/๒ ฟน/นิ้ว ทําดวยทองเหลืองสําหรับตอกับสายสูบ
ดับเพลิงแบบเรือ
๓.
สวนประกอบที่เครื่องสูบน้ํา
๓.๑ ถังน้ํามันเชื้อเพลิงความจุไมนอยกวา ๑๘ ลิตร เดินเครื่องติดตอไดนานไมนอยกวา ๑ ๑/๒ ชม.
๓.๒ ถังน้ํามันเชื้อเพลิง ถอดประกอบหรือเปลีย่ นไดสะดวกขณะใชงานตามปกติ
๓.๓ โครงเหล็กกันกระทบยึดติดกับเครื่องสูบน้ํา มีดามจับยกสะดวกและพับเก็บได
๓.๔ ไฟฉาย (SPOTLIGHT) จํานวน ๑ ดวง
๓.๕ มาตรวัดและสวนประกอบตาง ๆ ครบถวนตามลักษณะของเครื่องสูบน้ําดับเพลิง
๔.
อุปกรณ
๔.๑ ทอไอเสีย ชนิดขอออนทนความรอน ยาวรวมกันไมนอยกวา ๖ เมตร จํานวน ๑ เสน
๔.๒ สายทางดูดน้ําขนาด ๔ นิ้ว ยาว ๒ ๑/๒ เมตร จํานวน ๓ เสน พรอมหมอกรองและลิ้นกันกลับ
ตะกรากรองผงทําดวยโลหะไรสนิมชนิดพับได เชือกมะนิลาสําหรับยึดปลายสายทางดูดน้ํา ยาว ๑๐ เมตร
๔.๓ หัวตอแยก ๒ ทาง (WYE GATE) ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว × ๑ ๑/๒ นิ้ว × ๑ ๑/๒ นิ้ว ชนิดมีลิ้นเปด
ปดแบบ GLOBE VALVE ทําดวยทองเหลือง สําหรับใชตอกับ FIRE PLUG และ สายสูบดับเพลิงแบบเรือ
จํานวน ๒ หัว
๔.๔ หัวฉีดกรวยขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว ชนิดมีลิ้นเปดปด ฉีดน้ําได ๓ ลักษณะ โดยฉีดน้ําเปนลํา ฉีดน้ํา
เปนฝอยและฉีดน้ําเปนฉากกันความรอน หัวตอเปนเกลียวตัวเมีย ขนาด ๑๑ ๑/๒ ฟน/นิ้ว ทําดวยโลหะไรสนิม
สําหรับใชกับสายสูบดับเพลิง ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว แบบเรือ จํานวน ๒ หัว
๕.
สี สูบน้ําและถังน้ํามันเชื้อเพลิงพนสีแดง สวนอื่น ๆ ใชสีตามความเหมาะสม
๖.
ขนาด เครื่องสูบน้ําขนาด กวาง × ยาว × สูง ไมเกิน ๖๐ × ๙๕ ×๖๕ ซม.
๗.
น้ําหนัก เครื่องสูบน้ํารวมน้ํามันเชื้อเพลิงเต็มถัง หนักไมเกิน ๑๑๕ กก.
๘.
เครื่องมือ
๘.๑ เครื่องมือประจําเครื่องสูบน้ํา
จํานวน ๑ ชุด
๘.๒ ประแจคลายหัวตอสายทางดูดน้ํา จํานวน ๒ อัน
๘.๓ ประแจคลายหัวตอสายสูบดับเพลิง
จํานวน ๒ อัน
๙.
เอกสาร

๑๗๘
๙.๑ หนังสือคูมือการใชและบํารุงรักษา ภาษาอังกฤษ ๑ เลม พรอมทั้งคําแปลเปนภาษาไทย
๙.๒ หนังสือรายการอะไหลและอุปกรณ ภาษาอังกฤษ ๑ เลม
๙.๓ รายการ ชนิด ขนาด จํานวนของเครื่องมือประจําเครื่องสูบน้ําตามมาตรฐานของบริษัทผูผลิต
การตรวจสอบ
ถามีปญหาในการตรวจสอบกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถติดตอสอบถามหรือขอความรวมมือชวย
ตรวจสอบไดจากหนวยตาง ๆ เชน อร., แผนกดับเพลิง กขส.ฐท.กท.และ คณะกรรมการ ปคส.ทร.เปนตน
หมายเหตุ พัสดุที่แยกการจัดหา
เพื่อการประหยัดและความสะดวกในการบริหารพัสดุ ใหหนวยทีไ่ ดรบั เครื่องสูบน้ําดับเพลิง
เคลื่อนที่ แบบเรือ ขนาดกลาง เบิกพัสดุ ปคส.ทร.ตอ ๑ เครื่อง จาก พธ.ทร.ดังนี้
๑.
สายสูบดับเพลิง ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว ×๕๐ ฟุต แบบเรือ จํานวน ๒ เสน
๒.
สายสูบดับเพลิง ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว ×๕๐ ฟุต แบบเรือ
จํานวน ๔ เสน

มาตรฐาน เครื่องสูบน้ําดับเพลิงเคลื่อนที่ แบบบก ขนาดกลาง

๑๗๙
ชื่อพัสดุ เครื่องสูบน้ําดับเพลิงเคลื่อนที่ แบบบก ขนาดกลาง
วัตถุประสงค ใชสูบน้ําดับเพลิงบนบก ประจํารถดับเพลิง ประจํารถบรรทุกน้ํา
พัสดุสายงาน อร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๔๒๔ - ๐๐๑๑
หมายเลข สป. (กห.) STOCK NO. (USA.) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
เครื่องยนต (ENGINE)
๑.๑ เครื่องยนตเบนซินผสม ๒ สูบ ๒ จังหวะ ระบายความรอนดวยอากาศ
๑.๒ กําลังเครื่องไมนอยกวา ๒๕ แรงมาเพลาสุทธิ
๑.๓ การจุดระเบิด MAGNETIC IGNITION
๑.๔ ระบบไฟฟา ๑๒ V.
๑.๕ ระบบไพรมิ่ง FULLY AUTOMATIC PRIMING
๑.๖ เริ่มเดินเครื่อง โดยไฟฟาจากแบตเตอรี่ หรือหมุนเครื่องดวยเชือก ไดทั้ง ๒ วิธี
๒.
สูบน้ํา (PUMP)
๒.๑ สูบน้ําแบบหอยโขง (CENTRIFUGAL FIRE PUMP)
๒.๒ สูบน้ําชั้นเดียว (SINGLE STAGE)
๒.๓ สมรรถนะ (PERFORMANCE) สูบน้ําไดไมต่ํากวาเกณฑตอไปนี้
๒.๓.๑ ๑๓๐๐ ลิตร/นาที ที่กําลังดัน ๔ bar ระยะดูดน้ํา (SUCTION LIFT) ๓.๐ เมตร
๒.๓.๒
๘๐๐ ลิตร/นาที ที่กําลังดัน ๑๐ bar ระยะดูดน้ํา (SUCTION LIFT) ๔.๕ เมตร
๒.๓.๓
๕๒๐ ลิตร/นาที ที่กําลังดัน ๑๓ bar ระยะดูดน้ํา (SUCTION LIFT) ๗.๕ เมตร
๒.๔ การสงกําลังขับ แบบ AUTOMATIC CLUTCH
๒.๕ เรือนสูบ ฝาสูบ พัดน้ํา ทําดวยโลหะไรสนิม (SEA – WATER RESISTANT LIGHT METAL
ALLOY) เพลาและวงแหวนกั้นน้ําทําดวย STAINLESS STEEL
๒.๖ ทางดูดน้ํา ประกอบดวยหัวตอ ขนาด ๔ นิ้ว ชนิดสวมเร็ว แบบ DIN STANDARD จํานวน ๑
หัว
๒.๗ ทางสงน้ํา ๒ ทาง มีลิ้นเปดปดแบบ GLOBE VALVE ประกอบดวยหัวตอน้ํา ดับเพลิง
(FIRE PLUG) ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว แบบบก (NENORM STANDARD) ทําดวยโลหะไรสนิมสําหรับตอกับ สาย
สูบดับเพลิงแบบบก
๓.
สวนประกอบที่เครื่องสูบน้ํา
๓.๑ ถังน้ํามันเชื้อเพลิงความจุไมนอยกวา ๑๘ ลิตร เดินเครื่องติดตอไดนานไมนอยกวา ๑ ๑/๒ ชม.
๓.๒ โครงเหล็กกันกระทบยึดติดกับเครื่องสูบน้ํา มีดามจับยกสะดวกและพับเก็บได
๓.๓ ไฟฉาย (SPOTLIGHT) จํานวน ๑ ดวง

๑๘๐
๓.๔
๓.๕
๔.

มาตรวัดและสวนประกอบตาง ๆ ครบถวนตามลักษณะของเครื่องสูบน้ําดับเพลิง
ลอเข็น ๒ ลอ ประกอบติดกับโครงเหล็กกันกระทบดานทอดูดน้ํา
อุปกรณ
๔.๑ สายทางดูดน้ําขนาด ๔ นิ้ว ยาว ๒.๕ เมตร จํานวน ๓ เสน พรอมหมอกรองและลิ้นกัน
กลับตะกรากรองผงทําดวยโลหะไรสนิมชนิดพับได เชือกมะนิลาสําหรับยึดปลายสายทางดูดน้ํายาว ๑๐ เมตร
๔.๒ หัวฉีดกรวย ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว ชนิดมีลิ้นเปดปด ฉีดน้ําได ๓ ลักษณะ โดยฉีดน้ําเปน
ลํา ฉีดน้ําเปนฝอย และฉีดน้าํ เปนฉากกันความรอน หัวตอสวมเร็วแบบ NENORM STANDARD ทําดวย
โลหะไรสนิม จํานวน ๒ หัว
๕.
สี สูบน้ําและถังน้ํามันเชื้อเพลิงพนสีแดง สวนอื่น ๆ ใชสีตามความเหมาะสม
๖.
ขนาด เครื่องสูบน้ําขนาด กวาง × ยาว × สูง ไมเกิน ๖๐ × ๙๕ ×๖๕ ซม.(ไมรวมลอเข็น)
๗.
น้ําหนัก เครื่องสูบน้ํารวมน้ํามันเชื้อเพลิงเต็มถัง หนักไมเกิน ๑๑๕ กก. (ไมรวมลอเข็น)
เครื่องมือ
๘.
๘.๑ เครื่องมือประจําเครื่องสูบน้ํา
จํานวน ๑ ชุด
๘.๒ ประแจคลายหัวตอสายทางดูดน้ํา จํานวน ๒ อัน
๘.๓ ประแจคลายหัวตอสายสูบดับเพลิง
จํานวน ๒ อัน
๙.
เอกสาร
๙.๑ หนังสือคูมือการใชและบํารุงรักษา ภาษาอังกฤษ ๑ เลม พรอมทั้งคําแปลเปนภาษาไทย
๙.๒ หนังสือรายการอะไหลและอุปกรณ ภาษาอังกฤษ ๑ เลม
๙.๓ รายการชนิด ขนาด จํานวนของเครื่องมือประจําเครื่องสูบน้ําตามมาตรฐานของ
บริษัทผูผลิต
การตรวจสอบ
ถามีปญหาในการตรวจสอบกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถติดตอสอบถามหรือขอความรวมมือชวย
ตรวจสอบไดจากหนวยตาง ๆ เชน อร., แผนกดับเพลิง กขส.ฐท.กท. และคณะกรรมการ ปคส.ทร.เปนตน
หมายเหตุ พัสดุที่แยกการจัดหา
เพื่อการประหยัดและความสะดวกในการบริหารพัสดุ ใหหนวยทีไ่ ดรบั เครื่องสูบน้ําดับเพลิง
เคลื่อนที่ แบบบก ขนาดกลาง เบิกพัสดุ ปคส.ทร.ตอ ๑ เครื่อง จาก พธ.ทร.ดังนี้
- สายสูบดับเพลิง ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว × ๗๕ ฟุต แบบบก จํานวน ๔ เสน

๑๘๑

มาตรฐาน เครื่องสูบน้ําดับเพลิงเคลื่อนที่ แบบบก ขนาดใหญ
ชื่อพัสดุ
เครื่องสูบน้ําดับเพลิงเคลื่อนที่ แบบบก ขนาดใหญ
วัตถุประสงค ใชสูบน้ําดับเพลิงบนบก
พัสดุสายงาน อร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๔๒๔ - ๐๐๑๒
หมายเลข สป. (กห.) STOCK NO. (USA.) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
เครื่องยนต (ENGINE)
๑.๑ เครื่องยนตเบนซินผสม ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความรอนดวยอากาศ
๑.๒ กําลังเครื่องไมนอยกวา ๔๕ แรงมาเพลาสุทธิ
๑.๓ การจุดระเบิด MAGNETO
๑.๔ ระบบไฟฟา ๑๒ V.
๑.๕ ระบบไพรมิ่ง FULLY AUTOMATIC PRIMING
๑.๖ เริ่มเดินเครื่อง โดยไฟฟาจากแบตเตอรี่ หรือหมุนเครื่องดวยคันหมุน ไดทั้ง ๒ วิธี
๒.
สูบน้ํา (PUMP)
๒.๑ สูบน้ําแบบหอยโขง (CENTRIFUGAL FIRE PUMP)

๑๘๒
๒.๒ สูบน้ํา ๒ ชั้น (TWO STAGE)
๒.๓ สมรรถนะ (PERFORMANCE) สูบน้ําไดไมต่ํากวาเกณฑตอไปนี้
๒.๓.๑ ๑๘๐๐ ลิตร/นาทีที่กําลังดัน ๖ bar ระยะดูดน้ํา (SUCTION LIFT) ๑.๕ เมตร
๒.๓.๒ ๑๓๕๐ ลิตร/นาทีที่กําลังดัน ๑๐ bar ระยะดูดน้ํา(SUCTION LIFT) ๓.๐ เมตร
๒.๓.๓ ๙๕๐ ลิตร/นาทีที่กําลังดัน ๘ bar ระยะดูดน้ํา (SUCTION LIFT) ๗.๕ เมตร
๒.๔ การสงกําลังขับ แบบ SINGLE PLATE DRY - CLUTCH
๒.๕ เรือนสูบ ฝาสูบ พัดน้ํา ทําดวยโลหะไรสนิม (SEA – WATER RESISTANT LIGHT
METAL ALLOY) เพลาและวงแหวนกัน้ น้ําทําดวย STAINLESS STEEL
๒.๖ ทางดูดน้ํา ประกอบดวยหัวตอ ขนาด ๔ นิ้ว ชนิดสวมเร็ว แบบ DIN STANDARD
จํานวน ๑ หัว
๒.๗ ทางสงน้ํา ๒ ทาง มีลิ้นเปดปดแบบ GLOBE VALVE ประกอบดวยหัวตอน้ํา
ดับเพลิง (FIRE PLUG) ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว แบบบก (NENORM STANDARD) ทําดวยโลหะไรสนิมสําหรับตอ
กับสายสูบดับเพลิงแบบบก
๓.
สวนประกอบที่เครื่องสูบน้ํา
๓.๑ ถังน้ํามันเชื้อเพลิงความจุไมนอยกวา ๑๗ ลิตร เดินเครื่องติดตอไดนานไมนอยกวา ๒
ชม.
๓.๒ โครงเหล็กกันกระทบยึดติดกับเครื่องสูบน้ํา มีดามจับยกสะดวกและพับเก็บได
๓.๓ ดวงโคมแสงสวาง จํานวน ๑ ดวง
๓.๔ มาตรวัดและสวนประกอบตาง ๆ ครบถวนตามลักษณะของเครื่องสูบน้ําดับเพลิง
๓.๕ ลอเข็น ๒ - ๔ ลอ ประกอบติดกับโครงเหล็กกันกระทบดานทอดูดน้าํ
๔.
อุปกรณ
๔.๑ สายทางดูดน้ําขนาด ๔ นิ้ว ยาว ๒.๕ เมตร จํานวน ๓ เสน พรอมทั้งหมอกรองและลิ้น
กันกลับตะกรากรองผงทําดวยโลหะไรสนิมชนิดพับได เชือกมะนิลาสําหรับยึดปลายสายทางดูดน้ํายาว ๑๐ เมตร
๔.๒ หัวฉีดกรวย ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว ชนิดมีลิ้นเปดปด ฉีดน้ําได ๓ ลักษณะ โดยฉีดน้ําเปน
ลํา ฉีดน้ําเปนฝอย และฉีดน้าํ เปนฉากกันความรอน หัวตอสวมเร็วแบบ NENORM STANDARD ทําดวย
โลหะไรสนิม จํานวน ๒ หัว
๕.
สี สูบน้ํา ถังน้ํามันเชื้อเพลิง ฝาครอบเครื่อง ใชสีแดง สวนอื่น ๆ ใชสีตามความเหมาะสม
๖.
ขนาด เครื่องสูบน้ําขนาดกวาง × ยาว × สูง ไมเกิน ๘๐ ×๑๑๐× ๙๐ ซม.(ไมรวมลอเข็น)
๗.
น้ําหนัก เครื่องสูบน้ํารวมน้ํามันเชื้อเพลิงเต็มถังและแบตเตอรี่ หนักไมเกิน ๒๑๐ กก.
(ไมรวมลอเข็น)
๘.
เครื่องมือ
๘.๑ เครื่องมือประจําเครื่องสูบน้ํา
จํานวน ๑ ชุด

๑๘๓

๙.

๘.๒ ประแจคลายหัวตอสายทางดูดน้ํา จํานวน ๒ อัน
๘.๓ ประแจคลายหัวตอสายสูบดับเพลิง
จํานวน ๒ อัน
เอกสาร
๙.๑ หนังสือคูมือการใชและบํารุงรักษา ภาษาอังกฤษ ๑ เลม พรอมทั้งคําแปลเปนภาษาไทย
๙.๒ หนังสือรายการอะไหลและอุปกรณ ภาษาอังกฤษ ๑ เลม
๙.๓ รายการชนิด ขนาดจํานวนของเครื่องมือประจําเครื่องสูบน้ําตามมาตรฐานของ

บริษัทผูผลิต
การตรวจสอบ
ถามีปญหาในการตรวจสอบ กรรมการตรวจรับพัสดุสามารถติดตอสอบถามหรือขอความรวมมือชวย
ตรวจสอบไดจากหนวยตาง ๆ เชน อร. แผนกดับเพลิง กขส.ฐท.กท. และคณะกรรมการ ปคส.ทร.เปนตน
หมายเหตุ พัสดุที่แยกการจัดหา
เพื่อการประหยัดและความสะดวกในการบริหารพัสดุ ใหหนวยทีไ่ ดรบั เครื่องสูบน้ําดับเพลิง
เคลื่อนที่ แบบบก ขนาดใหญ เบิกพัสดุ ปคส.ทร.ตอ ๑ เครื่อง จาก พธ.ทร.ดังนี้
- สายสูบดับเพลิง ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว × ๗๕ ฟุต แบบบก จํานวน ๘ เสน

มาตรฐาน เครื่องสูบน้ําดับเพลิงเคลื่อนที่ขนาดเล็กขับดวยเครื่องยนตเบนซิน
ชื่อพัสดุ เครื่องสูบน้ําดับเพลิงเคลื่อนที่ขนาดเล็กขับดวยเครื่องยนตเบนซิน ขนาดไมนอยกวา ๙ แรงมา
พรอมอุปกรณ

๑๘๔
วัตถุประสงค ใชสูบน้ําดับเพลิง, ประจํารถดับเพลิง, ประจํารถบรรทุกน้ํา
พัสดุสายงาน อร. หมายเลขประจําพัสดุ หมายเลข สป.(กห.)
STOCK NO. (USA.) รายละเอียดทั่วไป เปนเครือ่ งสูบน้ําดับเพลิงชนิดเคลื่อนที่ ขับดวยเครือ่ งยนตแกสโซลีน แบบ ๒ จังหวะ หรือ
๔ จังหวะ ขนาดไมต่ํากวา ๙ แรงมา ระบายความรอนดวยอากาศ
คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
เครื่องยนต (Engine)
๑.๑ เปนเครื่องยนตแกสโซลีนแบบ ๒ จังหวะหรือ ๔ จังหวะมีจํานวนสูบไมนอยกวา ๒ สูบ
๑.๒ มีกําลังขับแรงมาสูงสุด (Maximum Brake Horse power) ไมนอยกวา ๙ แรงมา ที่รอบ
หมุนของเครื่องสูบ
๑.๓ มีกําลังขับแรงมาตอเนื่อง (Continuous Brake Horsepower)ไมนอยกวา ๘ แรงมา
ที่รอบหมุนของเครื่องสูบ
๑.๔ ระบบเริ่มเดินเครื่องใชเชือกกระตุกดวยมือ หรือใชไฟฟาจากแบตเตอรี่ ขนาด ๑๒ โวลท โดยมี
ความจุตามมาตรฐานของตัวเครื่องยนต และตองมีระบบชารจไฟเขาแบตเตอรี่
๑.๕ ระบายความรอนเครื่องยนตดวยอากาศ
๑.๖ มีระบบน้ํามันหลอลื่นในตัวเครื่องหรือใชการผสมระหวางน้ํามันเชื้อเพลิง และน้ํามัน หลอลื่น
แบบ ๒ จังหวะ
๑.๗ ถังน้ํามันติดกับตัวเครื่องจุไมนอยกวา ๕ ลิตร
๑.๘ น้ําหนักของเครื่องยนตและสูบน้ําไมเกิน ๗๐ กก.
๒.
สูบน้ํา (Pump)
๒.๑ สูบน้ําแบบหอยโขง (Centrifugal Pump)
๒.๒ มีสมรรถนะในการสูบน้ําไดไมต่ํากวาเกณฑ ตอไปนี้
๒.๒.๑ ๖๘๐ ลิตร/นาที ที่กําลังดัน ๓ bar ระยะดูดน้ํา (Suction Lift) ๑.๕ เมตร
๒.๒.๒ ๕๕๐ ลิตร/นาที ที่กําลังดัน ๕ bar ระยะดูดน้ํา (Suction Lift) ๓.๐ เมตร
๒.๒.๓ ๓๔๐ ลิตร/นาที ที่กําลังดัน ๕ bar ระยะดูดน้ํา (Suction Lift) ๖.๐ เมตร
๒.๓ ตัวเรือนและใบพัด ทําดวยวัสดุ Bronze หรือ Stainless Steel และเพลา ทําดวย Stainless
Steel
๒.๔ ทางดูด ประกอบดวย หัวตอทางดูดน้ํา (Fixed Coupling) ขนาด ๓ นิ้ว หากเปน ขนาดอื่นตองมี
ขอตอลด (Reducer) หรือขอตอเพิ่ม (Adaptor) ขนาด ๓ นิ้ว

๑๘๕
๒.๕ ทางสง (Fixed Coupling) มี Valve ปด – เปด แบบ Globe Valve ประกอบดวย หัวตอน้ํา
ดับเพลิง (Fire Plug) ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว หากเปนขนาดอื่นตองมีขอตอลด (Reducer) หรือ ขอตอเพิ่ม
(Adaptor) ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว
๓. อุปกรณประกอบ
๓.๑ ทอตอไอเสีย ชนิดขอออน ทนความรอน ยาวไมนอยกวา ๖ เมตร จํานวน ๑ เสน
๓.๒ สายทางดูดชนิดทอแข็งเสริมลวด ขนาดโตใน ๓ นิ้ว ยาวเสนละไมนอยกวา ๓
เมตร จํานวนอยางนอย ๒ เสน พรอมขอตอชนิดเกลียว หมอกรอง และลิ้นกันกลับ
๓.๓ หัวกะโหลกกรองผงทางดูดขนาดใชกับเครื่อง จํานวนอยางนอย ๑ ใบ
๓.๔ หัวตอแยก ๒ ทาง (Wye Gate) ขนาด ๒ ๑/๒ x ๑ ๑/๒ x ๑ ๑/๒ นิ้ว ชนิดมี Valve ปด – เปด
แบบ Globe Valve ทําดวย Bronze สําหรับใชตอกับ หัวตอน้ําดับเพลิง (Fire Plug) ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว และสาย
สูบ ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว
๓.๕ สายทางสงชนิดเปลือก ๒ ชั้น สีขาว ทําดวยฝาย หรือใยสังเคราะห เปลือกชั้นในผนึกแนนกับทอ
ยางภายในทนกําลังดันตรวจสอบไดไมต่ํากวา ๑.๕ เทา ของกําลังดันใชการของระบบขนาดโตใน ๒ ๑/๒ นิ้ว ยาว
เสนละไมนอยกวา ๑๕ เมตร พรอมขอตอแบบชนิดเกลียวครบชุดจํานวนอยางนอย ๒ เสน
๓.๖ สายทางสงชนิดเปลือก ๒ ชั้น สีขาว ทําดวยฝาย หรือใยสังเคราะห เปลือกชั้นในผนึกแนนกับทอ
ยางภายใน ทนกําลังดันตรวจสอบไดไมต่ํากวา ๑.๕ เทา ของกําลังดันใชการของระบบขนาดโตใน ๑ ๑/๒ นิ้ว ยาว
เสนละไมนอยกวา ๑๕ เมตร พรอมขอตอแบบชนิดเกลียวครบชุดจํานวนอยางนอย ๔ เสน
๓.๗ แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลท ความจุตามมาตรฐานของเครื่องยนตที่ใชขบั สูบน้ําพรอมขั้วและ
สายไฟ จํานวนอยางนอย ๑ ชุด
๓.๘ มีโครงเหล็กกันกระทบยึดกับเครื่องยนตและเครื่องสูบน้ํา พรอมดามจับยกสําหรับ หาบหาม
แบบพับได ๔ ดาม
๓.๙ ผาพลาสติกสําหรับคลุมเครื่องสูบน้ํา
จํานวนอยางนอย ๑ ผืน
๓.๑๐ อุปกรณเครื่องมือประจําเครือ่ ง จํานวนอยางนอย ๑ ชุด
๓.๑๑ ประแจคลายหัวตอสายทางดูดน้ํา จํานวนอยางนอย ๒ อัน
๓.๑๒ ประแจคลายหัวตอสายสูบดับเพลิง
จํานวนอยางนอย ๒ อัน
๓.๑๓ อื่น ๆ ตามมาตรฐานบริษัทผูผลิต

๑๘๖

มาตรฐาน เครื่องสูบน้ําดับเพลิงเคลื่อนที่ขนาดเล็กขับดวยเครื่องยนตดีเซล
ชื่อพัสดุ เครื่องสูบน้ําดับเพลิงเคลื่อนที่ขนาดเล็กขับดวยเครื่องยนตดีเซล ขนาดไมนอยกวา ๑๐ แรงมา
พรอมอุปกรณ
วัตถุประสงค ใชสูบน้ําดับเพลิง, ประจํารถดับเพลิง, ประจํารถบรรทุกน้ํา
พัสดุสายงาน อร. หมายเลขประจําพัสดุ หมายเลข สป.(กห.)
STOCK NO. (USA.) รายละเอียดทั่วไป เปนเครือ่ งสูบน้ําดับเพลิงชนิดเคลื่อนที่ ขับดวยเครือ่ งยนตดีเซลแบบ ๒ จังหวะ หรือ ๔
จังหวะ ขนาดไมต่ํากวา ๑๐ แรงมา ระบายความรอนดวยอากาศ
คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
เครื่องยนต (Engine)
๑.๑ เปนเครื่องยนตดีเซล แบบ ๒ จังหวะหรือ ๔ จังหวะ มีจํานวนสูบไมนอ ยกวา ๒ สูบ
๑.๒ มีกําลังขับแรงมาสูงสุด (Maximum Brake Horse power) ไมนอยกวา ๑๐ แรงมา
ที่รอบหมุนของเครื่องสูบ
๑.๓ มีกําลังขับแรงมาตอเนื่อง (Continuous Brake Horse power)ไมนอยกวา ๙ แรงมา ที่รอบ
หมุนของเครื่องสูบ
๑.๔ ระบบเริ่มเดินเครื่องใชไฟฟาจากแบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลทโดยมีความจุตาม
มาตรฐานของตัวเครื่องยนตและตองมีระบบชารจไฟเขาแบตเตอรี่ หรือเริ่มเดินเครื่องใชเชือกกระตุกดวยมือ
๑.๕ ระบายความรอนเครื่องยนตดวยอากาศ
๑.๖ มีระบบน้ํามันหลอลื่นในตัวเครื่อง

๑๘๗
๑.๗ ถังน้ํามันติดกับตัวเครื่องจุไมนอยกวา ๕ ลิตร
๑.๘ น้ําหนักของเครื่องยนตและสูบน้ําไมเกิน ๘๐ กก.
๒.
สูบน้ํา (Pump)
๒.๑ สูบน้ําแบบหอยโขง (Centrifugal Pump)
๒.๒ มีสมรรถนะในการสูบน้ําไดไมต่ํากวาเกณฑ ตอไปนี้
๒.๒.๑ ๖๘๐ ลิตร/นาที ที่กําลังดัน 3 bar ระยะดูดน้ํา (Suction Lift) ๑.๕ เมตร
๒.๒.๒ ๕๕๐ ลิตร/นาที ที่กําลังดัน 5 bar ระยะดูดน้ํา (Suction Lift) ๓.๐ เมตร
๒.๒.๓ ๓๔๐ ลิตร/นาที ที่กําลังดัน 5 bar ระยะดูดน้ํา (Suction Lift) ๖.๐ เมตร
๒.๓ ตัวเรือนและใบพัด ทําดวยวัสดุ Bronze หรือ Stainless Steel และเพลาทําดวย Stainless
Steel
๒.๔ ทางดูด ประกอบดวย หัวตอทางดูดน้ํา (Fixed Coupling) ขนาด ๓ นิ้ว หากเปนขนาดอื่นตองมี
ขอตอลด (Reducer) หรือขอตอเพิ่ม (Adaptor) ขนาด ๓ นิ้ว
๒.๕ ทางสง (Fixed Coupling) มี Valve ปด – เปด แบบ Globe Valve ประกอบดวย หัวตอน้ํา
ดับเพลิง (Fire Plug) ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว หากเปนขนาดอื่นตองมีขอตอลด (Reducer) หรือ ขอตอเพิ่ม
(Adaptor) ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว
๓.
อุปกรณประกอบ
๓.๑ ทอตอไอเสีย ชนิดขอออน ทนความรอน ยาวไมนอยกวา ๖ เมตร จํานวน ๑ เสน
๓.๒ สายทางดูดชนิดทอแข็งเสริมลวด ขนาดโตใน ๓ นิ้ว ยาวเสนละไมนอยกวา ๓
เมตร จํานวนอยางนอย ๒ เสน พรอมขอตอชนิดเกลียว หมอกรอง และลิ้นกันกลับ
๓.๓
หัวกะโหลกกรองผงทางดูดขนาดใชกับเครื่อง จํานวนอยางนอย ๑ ใบ
๓.๔ หัวตอแยก ๒ ทาง (Wye Gate) ขนาด ๒ ๑/๒ x ๑ ๑/๒ x ๑ ๑/๒ นิ้ว ชนิดมี Valve ปด – เปด
แบบ Globe Valve ทําดวย Bronze สําหรับใชตอกับ หัวตอน้ําดับเพลิง (Fire Plug) ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว และสาย
สูบ ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว
๓.๕ สายทางสงชนิดเปลือก ๒ ชั้น สีขาวทําดวยฝายหรือใยสังเคราะหเปลือกชั้นในผนึกแนนกับทอ
ยางภายใน ทนกําลังดันตรวจสอบไดไมต่ํากวา ๑.๕ เทา ของกําลังดันใชการของระบบขนาดโตใน ๒ ๑/๒ นิ้ว
ยาวเสนละไมนอยกวา ๑๕ เมตร พรอมขอตอแบบชนิดเกลียวครบชุดจํานวนอยางนอย ๒ เสน
๓.๖ สายทางสงชนิดเปลือก ๒ ชั้น สีขาวทําดวยฝายหรือใยสังเคราะหเปลือกชั้นในผนึกแนนกับทอ
ยางภายใน ทนกําลังดันตรวจสอบไดไมต่ํากวา ๑.๕ เทา ของกําลังดันใชการของระบบขนาดโตใน ๑ ๑/๒ นิ้ว
ยาวเสนละไมนอยกวา ๑๕ เมตร พรอมขอตอแบบชนิดเกลียวครบชุดจํานวนอยางนอย ๔ เสน
๓.๗ แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลท ความจุตามมาตรฐานของเครื่องยนตที่ใชขบั สูบน้ําพรอมขั้วและ
สายไฟ จํานวนอยางนอย ๑ ชุด

๑๘๘
๓.๘ มีโครงเหล็กกันกระทบยึดกับเครื่องยนตและเครื่องสูบน้ําพรอมดามจับยกสําหรับ
แบบพับได ๔ ดาม
๓.๙ ผาพลาสติกสําหรับคลุมเครื่องสูบน้ํา
จํานวนอยางนอย ๑ ผืน
๓.๑๐ อุปกรณเครื่องมือประจําเครือ่ ง
จํานวนอยางนอย ๑ ชุด
๓.๑๑ ประแจคลายหัวตอสายทางดูดน้ํา จํานวนอยางนอย ๒ อัน
๓.๑๒ ประแจคลายหัวตอสายสูบดับเพลิง
จํานวนอยางนอย ๒ อัน
๓.๑๓ อื่น ๆ ตามมาตรฐานบริษัทผูผลิต

มาตรฐาน มอเตอรสูบน้ําใตน้ําเคลื่อนที่ ขนาด ๑๑๕ V.AC. ๑๔๐/๑๘๐ GPM. ๒ ๑/๒ นิ้ว
ชื่อพัสดุ
มอเตอรสูบน้ําใตน้ําเคลื่อนที่ ขนาด ๑๑๕ V.AC. ๑๔๐/๑๘๐ GPM. ๒ ๑/๒ นิ้ว

หาบหาม

๑๘๙
( PORTABLE SUBMERSIBLE PUMP )
วัตถุประสงค ๑.
ใชสูบน้ําทะเลที่เขาเรือ
๒.
ใชสูบน้ําทั่วไป
พัสดุสายงาน อร. หมายเลขพัสดุ ๔๓๓๐ - ๓๕ - ๔๐๓ - ๘๐๐๑
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
ลักษณะทั่วไป แข็งแรงคงทน เหมาะสําหรับใชสูบน้ําทะเล
๒.
สวนประกอบ
๒.๑ มอเตอรและพัดน้ํา
๒.๒ ลิ้นกันกลับ
๒.๓ หมอกรองทางดูด
๒.๔ หัวตอทางสงน้ํา ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว เกลียวตัวผู ๗ ๑/๒ ฟน/นิ้ว
๒.๕ หูหวิ้
๒.๖ ที่กรองผงแบบกลีบมะเฟอง
๒.๗ สายไฟฟา ยาว ๔๕ ฟุต
๒.๘ สวิตชกันน้ํา
๒.๙ เชือกเปอรลอน ขนาดรอบวง ๒ นิ้ว ยาว ๓๕ ฟุต
๒.๑๐ สวนประกอบครบชุด พรอมใชงาน
๓.
มอเตอร ขนาด ๑๑๕ V.AC. ๕ HP. ๓ PH. ๖๐ HZ.๓๔๕๐ RPM.
๔.
น้ําหนักโดยประมาณ ๑๐๑ ปอนด ( มอเตอรและพัดน้าํ + ลิ้นกันกลับ +
หมอกรองทางดูด + หูหวิ้ + ที่กรองผงแบบกลีบมะเฟอง + สายไฟฟา )
๕.
ประสิทธิภาพในการสูบน้ํา ๑๔๐ GPM.๗๐ FT.HEAD และ ๑๘๐ GPM.๕๐ FT.HEAD
๖.
ลักษณะตามรูปหรือใกลเคียง
การตรวจสอบ ๑.
ตรวจสอบลักษณะขนาดตามคุณลักษณะเฉพาะ
๒. ตรวจสอบประสิทธิภาพในการสูบน้ํา
๓.
หนวยมาตรา ๑ FT.HEAD น้ําจืด = ๐.๔๓๓ PSI.
๑ FT.HEAD น้ําทะเล = ๐.๔๔๔ PSI.
๑ GPM. = ๓.๗๘๕ ลิตร/นาที
รูปมอเตอรสูบน้ําใตน้ําเคลื่อนที่ ขนาด ๑๑๕ V.AC. ๑๔๐/๑๘๐ GPM. ๒ ๑/๒ นิ้ว

๑๙๐

มาตรฐาน มอเตอรสูบน้ําใตน้ําเคลื่อนที่ ขนาด ๒๒๐ V.AC. ๑๔๐/๑๘๐ GPM. ๒ ๑/๒ นิ้ว
ชื่อพัสดุ
มอเตอรสูบน้ําใตน้ําเคลื่อนที่ ขนาด ๒๒๐ V.AC. ๑๔๐/๑๘๐ GPM. ๒ ๑/๒ นิ้ว
( PORTABLE SUBMERSIBLE PUMP )

๑๙๑
วัตถุประสงค ๑. ใชสูบน้ําทะเลที่เขาเรือ
๒. ใชสูบน้ําทัว่ ไป
พัสดุสายงาน อร. หมายเลขพัสดุ ๔๓๓๐ - ๓๕ - ๔๐๓ - ๘๐๒๑
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑. ลักษณะทั่วไป แข็งแรงคงทน เหมาะสําหรับใชสูบน้ําทะเล
๒. สวนประกอบ
๒.๑ มอเตอรและพัดน้ํา
๒.๒ ลิ้นกันกลับ
๒.๓ หมอกรองทางดูด
๒.๔ หัวตอทางสงน้ํา ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว เกลียวตัวผู ๗ ๑/๒ ฟน/นิ้ว
๒.๕ หูหวิ้
๒.๖ ที่กรองผงแบบกลีบมะเฟอง
๒.๗ สายไฟฟา ยาว ๔๕ ฟุต
๒.๘ สวิตชกันน้ํา
๒.๙ เชือกเปอรลอน ขนาดรอบวง ๒ นิ้ว ยาว ๓๕ ฟุต
๒.๑๐ สวนประกอบครบชุด พรอมใชงาน
๓. มอเตอร ขนาด ๒๒๐ V.AC. ๕ HP. ๓ PH ๖๐ HZ. ๓๔๕๐ RPM.
๔. น้ําหนักโดยประมาณ ๑๐๑ ปอนด ( มอเตอรและพัดน้ํา + ลิ้นกันกลับ +
หมอกรองทางดูด + หูหวิ้ + ที่กรองผงแบบกลีบมะเฟอง + สายไฟฟา )
๕. ประสิทธิภาพในการสูบน้ํา ๑๔๐ GPM. ๗๐ FT.HEAD และ ๑๘๐ GPM. ๕๐ FT.HEAD
๖. ลักษณะตามรูปหรือใกลเคียง
การตรวจสอบ
๑. ตรวจสอบลักษณะขนาดตามคุณลักษณะเฉพาะ
๒. ตรวจสอบประสิทธิภาพในการสูบน้าํ
๓. หนวยมาตรา ๑ FT.HEAD น้ําจืด
= ๐.๔๓๓ PSI.
๑ FT.HEAD น้ําทะเล = ๐.๔๔๔ PSI.
๑ GPM. = ๓.๗๘๕ ลิตร/นาที
รูปมอเตอรสูบน้ําใตน้ําเคลื่อนที่ ขนาด ๒๒๐ V.AC. ๑๔๐/๑๘๐ GPM. ๒ ๑/๒ นิ้ว

๑๙๒

มาตรฐาน มอเตอรสูบน้ําใตน้ําเคลื่อนที่ ขนาด ๔๔๐ V.AC. ๑๔๐/๑๘๐ GPM. ๒ ๑/๒ นิ้ว
ชื่อพัสดุ มอเตอรสูบน้ําใตน้ําเคลื่อนที่ ขนาด ๔๔๐ V.AC. ๑๔๐/๑๘๐ GPM. ๒ ๑/๒ นิ้ว
( PORTABLE SUBMERSIBLE PUMP )
วัตถุประสงค ๑. ใชสูบน้ําทะเลที่เขาเรือ
๒. ใชสูบน้ําทัว่ ไป
พัสดุสายงาน อร. หมายเลขพัสดุ ๔๓๓๐ - ๓๕ - ๔๐๓ - ๘๐๔๑
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑. ลักษณะทั่วไป แข็งแรงคงทน เหมาะสําหรับใชสูบน้ําทะเล

๑๙๓
๒. สวนประกอบ
๒.๑ มอเตอรและพัดน้ํา
๒.๒ ลิ้นกันกลับ
๒.๓ หมอกรองทางดูด
๒.๔ หัวตอทางสงน้ํา ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว เกลียวตัวผู ๗ ๑/๒ ฟน/นิ้ว
๒.๕ หูหวิ้
๒.๖ ที่กรองผงแบบกลีบมะเฟอง
๒.๗ สายไฟฟา ยาว ๔๕ ฟุต
๒.๘ สวิตชกันน้ํา
๒.๙ เชือกเปอรลอน ขนาดรอบวง ๒ นิ้ว ยาว ๓๕ ฟุต
๒.๑๐ สวนประกอบครบชุด พรอมใชงาน
๓.
มอเตอร ขนาด ๔๔๐ V.AC. ๕ HP. ๓ PH. ๖๐ HZ. ๓๔๕๐ RPM.
๔.
น้ําหนักโดยประมาณ ๑๐๑ ปอนด ( มอเตอรและพัดน้าํ + ลิ้นกันกลับ + หมอกรองทางดูด
+ หูหิ้ว + ที่กรองผงแบบกลีบมะเฟอง + สายไฟฟา )
๕.
ประสิทธิภาพในการสูบน้ํา ๑๔๐ GPM. ๗๐ FT.HEAD และ ๑๘๐ GPM.๕๐ FT.HEAD
๖.
ลักษณะตามรูปหรือใกลเคียง
การตรวจสอบ
๑. ตรวจสอบลักษณะขนาดตามคุณลักษณะเฉพาะ
๒. ตรวจสอบประสิทธิภาพในการสูบน้าํ
๓. หนวยมาตรา ๑ FT.HEAD น้ําจืด
= ๐.๔๓๓ PSI.
๑ FT.HEAD น้ําทะเล = ๐.๔๔๔ PSI.
๑ GPM. = ๓.๗๘๕ ลิตร/นาที
รูปมอเตอรสูบน้ําใตน้ําเคลื่อนที่ ขนาด ๔๔๐ V.AC. ๑๔๐/๑๘๐ GPM. ๒ ๑/๒ นิ้ว

๑๙๔

มาตรฐาน มอเตอรสูบน้ําใตน้ําเคลื่อนที่ ขนาด ๒๒๐ V.AC. ๖๖๐ L/M. ๑ ๑/๒ นิ้ว
ชื่อพัสดุ
มอเตอรสูบน้ําใตน้ําเคลื่อนที่ ขนาด ๒๒๐ V.AC. ๖๖๐ L/M.๑ ๑/๒ นิ้ว
( PORTABLE SUBMERSIBLE PUMP )
วัตถุประสงค ๑.
ใชสูบน้ําในงานกูภยั
๒.
ใชประจํารถกูภ ัย
พัสดุสายงาน อร. หมายเลขพัสดุ ๔๓๓๐ - ๓๕ - ๔๐๓ - ๘๐๖๑
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) -

๑๙๕
คุณลักษณะเฉพาะ
๑. สวนประกอบ
๑.๑ มอเตอรและพัดน้ํา
๑.๒ หมอกรอง
๑.๓ หัวตอทางสงน้ํา ขนาดโต ๑ ๑/๒ นิ้ว
๑.๔ หูหวิ้
๑.๕ สายไฟฟา ยาว ๒๐ ม. พรอมหัวตอ
๑.๖ อุปกรณประกอบครบชุด พรอมใชงาน
๒.
มอเตอร ขนาด ๒๒๐ V.AC. ๑.๖ KW. ๑ PH. ๕๐ HZ.
๓.
น้ําหนักโดยประมาณ ๒๔ กก. ( ตามคุณลักษณะเฉพาะ ขอ ๑.๑ – ๑.๕ )
๔.
ประสิทธิภาพในการสูบน้ํา ไมนอยกวา ๖๖๐ ลิตร/นาที ที่ ๐ bar
ประสิทธิภาพในการสูบน้ํา ไมนอยกวา ๕๖๐ ลิตร/นาที ที่ ๐.๕ bar
๑.๐ bar
ประสิทธิภาพในการสูบน้ํา ไมนอยกวา ๔๐๐ ลิตร/นาที ที่
ประสิทธิภาพในการสูบน้ํา ไมนอยกวา ๑๖๐ ลิตร/นาที ที่ ๑.๕ bar
ประสิทธิภาพในการสูบน้ํา ไมนอยกวา ๐ ลิตร/นาที ที่ ๑.๘ bar
๕.
อุปกรณประกอบ
๕.๑ เชือกมนิลาสําหรับชักหยอนมอเตอรสูบน้ําขนาดเสนรอบวง ๑ ๓/๔ นิ้ว ยาว ๑๐ ม.๑ เสน
๕.๒ สายสูบไนลอน ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว × ๕๐ ฟุต พรอมหัวตอ ๑ เสน
๕.๓ หัวฉีดกรวย ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว สําหรับตอกับสายสูบไนลอน ๑ หัว
๖. ลักษณะตามรูปหรือใกลเคียง
การตรวจสอบ ๑.
ตรวจสอบลักษณะขนาดตามคุณลักษณะเฉพาะ
๒. ตรวจสอบประสิทธิภาพในการสูบน้ํา
๓. หนวยมาตรา ๑ HP. = ๗๔๖ W.
๑ GPM.
= ๓.๗๘๕ ลิตร/นาที
๑ bar = ๑๔.๕ ปอนด/ตารางนิ้ว
= ๓๓.๔๙ ฟุตของน้ําจืด ( FT.HEAD )
รูปมอเตอรสูบน้ําใตน้ําเคลื่อนที่ ขนาด ๒๒๐ V.AC. ๖๖๐ L/M. ๑ ๑/๒ นิ้ว

๑๙๖

มาตรฐาน หมอกรองน้ําดับเพลิง ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว
ชื่อพัสดุ หมอกรองน้ําดับเพลิงขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว ( MARINE FIRE MAIN STRAINER )
วัตถุประสงค ใชตอกับหัวจายน้ําดับเพลิงประจําเรือ หรือตอกับสายสูบดับเพลิงเพื่อกรองน้ําให(ปราศจากผง
ในโอกาสที่ใชหัวฉีดฝกบัว)
พัสดุสายงาน พธ.ทร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๒๕๓๐
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ

๑๙๗
๑.
หมอกรองทําดวยทองเหลือง
๒.
หัวตอทางน้ําเขาหมอกรองขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว เกลียวตัวเมีย ๑๑ ๑/๒ ฟน/นิ้ว แบบเรือ
๓.
หัวตอทางน้ําออกผานที่กรองแลว ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว เกลียวตัวผู ๑๑ ๑/๒ ฟน/นิ้ว แบบเรือ
๔.
ทอแยกทางระบายผงทิ้ง มีลิ้นเปด – ปด แบบคันโยก
๕.
ลักษณะตามรูป
การตรวจสอบ ๑. ตรวจสอบลักษณะ ขนาด ตามคุณลักษณะเฉพาะ
๒. ทดลองใชงานตามปกติที่กําลังดันน้ํา ๑๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว
รูปหมอกรองน้ําดับเพลิง ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว

มาตรฐาน หมอกรองน้ําดับเพลิง ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว
ชื่อพัสดุ หมอกรองน้ําดับเพลิง ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว ( MARINE FIRE MAIN STRAINER )
วัตถุประสงค ใชตอกับหัวจายน้ําดับเพลิงประจําเรือ หรือตอกับสายสูบดับเพลิง เพื่อกรองน้ํา
ใหปราศจากผงในโอกาสที่ใชหัวฉีดฝกบัว
พัสดุสายงาน พธ.ทร.
หมายเลขพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๒๕๓๑
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
หมอกรองทําดวยทองเหลือง
๒.
หัวตอทางน้ําเขาหมอกรองขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว เกลียวตัวเมีย ๗ ๑/๒ ฟน/นิ้ว แบบเรือ

๑๙๘
๓.
หัวตอทางน้ําออกผานที่กรองแลวขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว เกลียวตัวผู ๗ ๑/๒ ฟน/นิ้ว แบบเรือ
๔.
ทอแยกทางระบายผงทิ้ง มีลิ้นเปด – ปด แบบคันโยก
๕.
ลักษณะตามรูป
การตรวจสอบ ๑. ตรวจสอบลักษณะ ขนาด ตามคุณลักษณะเฉพาะ
๒. ทดลองใชงานตามปกติ กําลังดันน้ํา ๑๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว
รูปหมอกรองน้ําดับเพลิง ขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว

มาตรฐาน น้ํายาฟองดับเพลิง วศ.ทร. สูตรที่ ๒
ชื่อพัสดุ น้ํายาฟองดับเพลิง วศ.ทร. สูตรที่ ๒
วัตถุประสงค
ใชในภารกิจตามลําดับความเหมาะสมดังตอไปนี้
๑.
ฝกดับเพลิง
๒.
ดับเพลิงที่ถังน้าํ มันเชื้อเพลิงขนาดใหญ (TANK FARM ) เรือบรรทุกน้ํามันเชื้อเพลิง
ฉีดคลุมบริเวณพื้นทีน่ ้ํามันเชื้อเพลิงรั่วไหล เพื่อปองกันเพลิงไหมทาเทียบเรือ อากาศยาน
ประสบอุบัติเหตุ โรงเก็บ โรงซอมอากาศยาน ประจํารถดับเพลิง - เรือดับเพลิงทั่วไป
พัสดุสายงาน พธ.ทร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๑๘๓๖
หมายเลข สป. (กห.) STOCK NO.(USA.) คุณลักษณะเฉพาะ
๑. สมรรถนะ

๑๙๙
๑.๑ ความเขมขนในการใชงาน (CONCENTRATION) ๖ %
๑.๒ ความเปนกรด/ดาง (ACIDITY pH) ๙.๑๕
๑.๓ ความหนืด (VISCOSITY) ที่ ๒๕ องศา C ๑.๓๖ CENTISTROKES
๑.๔ ความถวงจําเพาะ (SPECIFIC GRAVITY) ที่ ๒๕ องศา C ๑.๐๒๔
๑.๕ อัตราการขยายตัว (EXPANSION) ที่ ๒๕ องศา C โดยปริมาตร ๖.๐ – ๘.๐ เทา เมื่อใชกับน้ําจืด
หรือน้ําทะเล
๑.๖ การตกตะกอน (SEDIMENTATION) โดยปริมาตร ไมเกิน ๐.๑๕ %
๒. คุณลักษณะในการเก็บรักษาและขณะใชงาน
๒.๑ อุณหภูมิ ๑๕ องศา C ถึง ๕๐ องศา C
๒.๒ อายุการใชงานไมนอยกวา ๑ ป นับจากวันผลิต
๓. การบรรจุภาชนะหรือหีบหอ
๓.๑ น้ํายาฟองดับเพลิงบรรจุถังพลาสติก ขนาด ๕ ยู.เอส.แกลลอน
๓.๒ ระบุวัน เดือน ป ทีผลิตจาก วศ.ทร.
การตรวจสอบ ตรวจสอบและรับรองคุณภาพโดย วศ.ทร.

๒๐๐

มาตรฐาน น้ํายาฟองดับเพลิง ชนิดโปรตีน ๓ %
ชื่อพัสดุ น้ํายาฟองดับเพลิง ชนิดโปรตีน ๓ % (REGULAR PROTEIN FOAM ๓ %)
วัตถุประสงค ใชในภารกิจตามลําดับความเหมาะสมดังตอไปนี้
๑.
ปูลาดทางวิ่งเครื่องบินลงฉุกเฉินเมื่อระบบฐานลอขัดของ
๒.
ฝกดับเพลิง
๓.
ดับเพลิงที่ถังน้าํ มันเชื้อเพลิงขนาดใหญ (TANK FARM) เรือบรรทุกน้ํามัน
เชื้อเพลิง
ฉีดคลุมบริเวณพื้นทีน่ ้ํามันเชื้อเพลิงรั่วไหล เพื่อปองกันเพลิงไหมทาเทียบเรือ
ประจํารถดับเพลิง – เรือดับเพลิงทั่วไป
๔.
ดับเพลิงอากาศยานประสบอุบัติเหตุ โรงเก็บ – โรงซอมอากาศยาน
พัสดุสายงาน พธ.ทร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๑๘๓๓
หมายเลข สป.(กห.) STOCK (USA.)คุณลักษณะเฉพาะ
๑. สมรรถนะ
๑.๑ ความเขมขนในการใชงาน (CONCENTRATION) ๓ %
๑.๒ ความเปนกรด/ดาง (ACIDITY pH) ๖.๕ – ๗.๕
๑.๓ ความหนืด (VISCOSITY) ที่ ๒๐ องศา C ไมเกิน ๑๕ CENTISTROKES
๑.๔ ความถวงจําเพาะ (SPECIFIC GRAVITY) ที่ ๑๕ องศา C ๑.๑ – ๑.๒
๑.๕ อัตราการขยายตัว (EXPANSION) ที่ ๒๐ องศา C โดยปริมาตร ๖.๐ – ๘.๐ เทา เมื่อใชกับน้ําจืด
หรือน้ําทะเล
๑.๖ การตกตะกอน (SEDIMENTATION) โดยปริมาตร ไมเกิน ๐.๒ %
๒. คุณลักษณะในการเก็บรักษาและขณะใชงาน
๒.๑ อุณหภูมิ – ๑๔ องศา C ถึง ๕๐ องศา C

๒๐๑
๒.๒ อายุการใชงานไมนอยกวา ๕ ป นับจากวันผลิต
๓. การบรรจุภาชนะหรือหีบหอ
๓.๑ น้ํายาฟองดับเพลิงบรรจุถังพลาสติก ขนาด ๕ ยู.เอส.แกลลอน
๓.๒ ระบุวัน เดือน ป ที่ผลิตจากโรงงานไมเกิน ๙๐ วัน ถึงวันสงมอบ
การตรวจสอบ ตรวจสอบทางวิทยาศาสตร ตามคําแนะนําการตรวจสอบน้ํายาฟองดับเพลิง

มาตรฐาน น้ํายาฟองดับเพลิง ชนิดฟลูออโรโปรตีน ๓ %
ชื่อพัสดุ น้ํายาฟองดับเพลิง ชนิดฟลูออโรโปรตีน ๓ % (FLUOR OPROTEIN FOAM ๓ %)
วัตถุประสงค ใชในภารกิจตามลําดับความเหมาะสมดังตอไปนี้

๒๐๒
๑.

ดับเพลิงที่ถังน้าํ มันเชื้อเพลิงขนาดใหญ (TANK FARM) เรือบรรทุกน้ํามันเชื้อเพลิง
ฉีดคลุมบริเวณพื้นทีน่ ้ํามันเชื้อเพลิงรั่วไหล เพื่อปองกันเพลิงไหมทาเทียบเรือ
ประจํารถดับเพลิง – เรือดับเพลิงทั่วไป
๒.
ปูลาดทางวิ่งเครื่องบินลงฉุกเฉินเมื่อระบบฐานลอขัดของ ดับเพลิงสถานที่เก็บ
POLAR SOLVENT
๓.
ดับเพลิงอากาศยานประสบอุบัติเหตุ โรงเก็บ – โรงซอมอากาศยาน
พัสดุสายงาน พธ.ทร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๑๘๓๔
หมายเลข สป.(กห.) STOCK (USA.)คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
สมรรถนะ
๑.๑ ความเขมขนในการใชงาน (CONCENTRATION) ๓ %
๑.๒ ความเปนกรด/ดาง (ACIDITY pH) ๖.๕ – ๗.๕
๑.๓ ความหนืด (VISCOSITY) ที่ ๒๐ องศา C ไมเกิน ๑๐ - ๑๕ CENTISTROKES
๑.๔ ความถวงจําเพาะ (SPECIFIC GRAVITY) ที่ ๑๕ องศา C ๑.๑ – ๑.๒
๑.๕ อัตราการขยายตัว (EXPANSION) ที่ ๒๐ องศา C โดยปริมาตร ๖.๐ – ๘.๐ เทา เมื่อใชกับน้ําจืด
หรือน้ําทะเล
๑.๖ การตกตะกอน (SEDIMENTATION) โดยปริมาตรไมเกิน ๐.๒ %
๒.
คุณลักษณะในการเก็บรักษาและขณะใชงาน
๒.๑ อุณหภูมิ – ๑๔ องศา C ถึง ๕๐ องศา C
๒.๒ อายุการใชงานไมนอยกวา ๕ ป นับจากวันผลิต
๓. การบรรจุภาชนะหรือหีบหอ
๓.๑ น้ํายาฟองดับเพลิงบรรจุถังพลาสติก ขนาด ๕ ยู.เอส.แกลลอน
๓.๒ ระบุวัน เดือน ป ที่ผลิตจากโรงงานไมเกิน ๙๐ วัน ถึงวันสงมอบ
การตรวจสอบ ตรวจสอบทางวิทยาศาสตร ตามคําแนะนําการตรวจสอบน้ํายาฟองดับเพลิง

๒๐๓

มาตรฐาน น้ํายาฟองดับเพลิง ชนิด AFFF ๓ %
ชื่อพัสดุ น้ํายาฟองดับเพลิง ชนิด AFFF ๓ % (AQUEOUS FILM FORMING FOAM ๓ %)
วัตถุประสงค ใชในภารกิจตามลําดับความเหมาะสมดังตอไปนี้
๑. ดับเพลิงสถานที่เก็บ POLAR SOLVENT อากาศยานประสบอุบัติเหตุ โรงซอม –
โรงเก็บอากาศยาน
๒.
ดับเพลิงที่ถังน้าํ มันเชื้อเพลิงขนาดใหญ (TANK FARM) เรือบรรทุกน้ํามันเชื้อเพลิง
ฉีดคลุมบริเวณพื้นทีน่ ้ํามันเชื้อเพลิงรั่วไหล เพื่อปองกันเพลิงไหมทาเทียบเรือ
ประจํารถดับเพลิง – เรือดับเพลิงทั่วไป
พัสดุสายงาน
พธ.ทร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๑๘๓๕
หมายเลข สป.(กห.) STOCK (USA.)คุณลักษณะเฉพาะ
๑. สมรรถนะ
๑.๑ ความเขมขนในการใชงาน (CONCENTRATION) ๓ %
๑.๒ ความเปนกรด/ดาง (ACIDITY pH) ๖.๕ – ๗.๕

๒๐๔
๑.๓ ความหนืด (VISCOSITY) ที่ ๒๐ องศา C ไมเกิน ๑๕ CENTISTROKES
๑.๔ ความถวงจําเพาะ (SPECIFIC GRAVITY) ที่ ๑๕ องศา C ๐.๙๕ - ๑.๒๐
๑.๕ อัตราการขยายตัว (EXPANSION) ที่ ๒๐ องศา C โดยปริมาตร ๗.๐ – ๘.๐ เทา เมื่อใชกับน้ําจืด
หรือน้ําทะเล
๑.๖ การตกตะกอน (SEDIMENTATION) โดยปริมาตร ไมเกิน ๐.๑ %
๒. คุณลักษณะในการเก็บรักษาและขณะใชงาน
๒.๑ อุณหภูมิ – ๑๔ องศา C ถึง ๕๐ องศา C
๒.๒ อายุการใชงานไมนอยกวา ๕ ป นับจากวันผลิต
๓. การบรรจุภาชนะหรือหีบหอ
๓.๑ น้ํายาฟองดับเพลิงบรรจุถังพลาสติก ขนาด ๕ ยู.เอส.แกลลอน
๓.๒ ระบุวัน เดือน ป ที่ผลิตจากโรงงานไมเกิน ๙๐ วัน ถึงวันสงมอบ
การตรวจสอบ ตรวจสอบทางวิทยาศาสตร ตามคําแนะนําการตรวจสอบน้ํายาฟองดับเพลิง

๒๐๕

คําแนะนําการตรวจสอบน้ํายาฟองดับเพลิงชนิดโปรตีน ๓ %ชนิดฟลูออโรโปรตีน ๓ % และชนิด AFFF ๓ %
๑.
ชื่อพัสดุ น้ํายาฟองดับเพลิงชนิดโปรตีน ๓ % ชนิดฟลูออโรโปรตีน ๓ % และชนิด AFFF ๓ %
๒.
หนวยตรวจสอบ กรมวิทยาศาสตรทหารเรือ
๓.
การตรวจสอบ ตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตรและการทดลอง ใชเกณฑ
ตามคุณลักษณะเฉพาะในขอ ๑. ของมาตรฐานน้ํายาฟองดับเพลิงแตละชนิด
๔.
วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบและทดลองตามเทคนิคของ วศ.ทร.
๕.
การสุมตัวอยาง เพื่อนําไปตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร ใหกรรมการ
ตรวจรับพัสดุเปนผูสุมตัวอยาง โดยใชเกณฑดังตอไปนี้
๕.๑ โดยปกติสุมตัวอยางน้ํายาฟองดับเพลิง ๑ - ๒ % ของจํานวนทั้งหมด
๕.๒ จํานวนต่ําสุดของตัวอยางน้ํายาฟองดับเพลิง ตองไมนอยกวา ๒ ถัง
๕.๓ ในกรณีที่มีสิ่งผิดปกตินาสงสัยใหอยูในดุลพินิจของกรรมการตรวจรับพัสดุที่จะ
คัดเลือก และกําหนดจํานวนตัวอยาง
๖. การติดตอ
๖.๑ การเสนอความตองการตรวจสอบทางเทคนิคหรือวิทยาศาสตรเปนหนาที่ของกรรมการตรวจรับ
พัสดุ และจะตองติดตามประสานกับหนวยตรวจสอบโดยใกลชิด
๖.๒ การขนสงตัวอยางน้ํายาฟองดับเพลิงเพื่อตรวจสอบทางเทคนิคหรือวิทยาศาสตร ระหวางหนวย
จัดหา (พธ.ทร.) กับหนวยตรวจสอบ (วศ.ทร.) เปนหนาทีข่ องหนวยจัดหา
๖.๓ การแจงผลการตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตรและการทดลอง รวมทั้งผลการ
ตรวจสอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของใหหนวยตรวจสอบรวบรวมผลการตรวจสอบทั้งหมดสงใหกรรมการตรวจรับพัสดุ
๖.๔ ในกรณีที่มีปญ
 หาทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตรกรรมการตรวจรับพัสดุติดตอสอบถามไดจาก
หนวยเทคนิคตาง ๆ ตามสายพัสดุ เชน พธ.ทร., วศ.ทร., อร. และ คณะกรรมการ ปคส.ทร.

๒๐๖

มาตรฐาน น้ํายาฟองดับเพลิง ชนิดซินเทียติค แบบขยายตัวสูง ๑.๕ – ๒ %
ชื่อพัสด น้ํายาฟองดับเพลิง ชนิดซินเทียติค แบบขยายตัวสูง ๑.๕ – ๒ % (SYNTHETIC
MULTIPURPOSE CONCENTRATE )
วัตถุประสงค ใชกับเครื่องผสมฟองกล แบบขยายตัวสูง ( HI – X FOAM ) เพื่อดับเพลิงน้ํามัน
หรือฉีดคลุมบริเวณที่มนี ้ํามันรั่วไหล
พัสดุสายงาน พธ.ทร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๒๕๖๐
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑. สมรรถนะ
๑.๑ ความเขมขนในการใชงาน ( CONCENTRATION ) ๑.๕ – ๒ %
๑.๒ ความเปนกรด/ดาง ( ACIDITY pH ) ๖.๕ – ๘
๑.๓ ความหนืด (VISCOSITY ) ที่ ๒๐ องศา C ไมเกิน ๑๕ CENTISTROKES
๑.๔ ความถวงจําเพาะ ( SPECIFIC GRAVITY ) ที่ ๑๕ องศา C ๐.๙๘ - ๑.๐๒
๑.๕ อัตราการขยายตัว (EXPANSION) ที่ ๒๐ องศา C โดยปริมาตร ๘๐๐-๑๐๐๐ เทา เมื่อใชกับน้ํา
จืดหรือน้ําทะเล
๑.๖ การตกตะกอน (SEDIMENTATION ) โดยปริมาตร ไมเกิน ๐ %
๒.
คุณลักษณะในการเก็บรักษาและขณะใชงาน
๒.๑ อุณหภูมิ - ๑๔ องศา C ถึง ๕๐ องศา C
๒.๒ อายุการใชงาน ไมนอยกวา ๕ ป นับจากวันผลิต
๓.
การบรรจุภาชนะหรือหีบหอ
๓.๑ น้ํายาฟองดับเพลิง บรรจุถังพลาสติกขนาด ๕ ยู.เอส.แกลลอน
๓.๒ ระบุวัน เดือน ป ที่ผลิตจากโรงงานไมเกิน ๙๐ วัน ถึงวันสองมอบ
การตรวจสอบ ตรวจสอบทางวิทยาศาสตรตามคําแนะนําการตรวจสอบน้ํายาฟองดับเพลิงชนิดโปรตีน ๓ %
มาตรฐาน เครื่องผสมฟองกลแบบกําลังดันตอเนื่อง
เครื่องผสมฟองกลแบบกําลังดันตอเนื่อง ( DUPLEX PRESSURE PROPORTIONER )
ชื่อพัสดุ
วัตถุประสงค ๑. ใชดับเพลิงน้ํามันที่ลุกไหมขนาดใหญ
๒. ใชติดตั้งประจําที่ในเรือขนาดใหญ เรือบรรทุกน้ํามัน
พัสดุสายงาน พธ.ทร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๒๕๕๐

๒๐๗
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
ลักษณะ ถังผสมฟองทําดวยเหล็กรูปทรงกระบอกพนสีแดง ภายในแบงครึ่งเปน ๒ ตอน บน
และลาง
๒.
ถังผสมฟองทั้ง ๒ ตอน มีลักษณะที่เหมือนกันดังนี้
๒.๑ บรรจุน้ํายาฟองกลไดตอนละ ๑๐ ยู.เอส.แกลลอน
๒.๒ มีทอรับน้ําจากลิ้นจายน้ําลงถัง ( ตอนบนหรือตอนลางตามตองการ )
๒.๓ มีทอสงน้ํายาฟองกลที่ผสมน้ําแลวขึ้นไปยังทอทางจายที่ตอนบนของถัง
๒.๔ มีชองเติมน้ํายาฟองกลที่ตอนบนของถัง
๒.๕ มีลิ้นระบายทิ้งที่ขางถัง
๓.
สวนประกอบที่ตอนบนของถังผสมฟอง
๓.๑ หัวตอทางน้ําเขาขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว เกลียวตัวเมีย ๑๑ ๑/๒ ฟน/นิ้วและลิ้นเปด – ปด ทางน้ําเขา
๓.๒ นาฬิกาตั้งเวลา
๓.๓ ลิ้นเปด – ปด ทางจายน้ําลงถังน้ํายาฟองกลตอนบนหรือตอนลาง
๓.๔ ทอทางจายน้ํายาฟองกลที่ผสมน้ําแลว อัตราสวน ฟอง ๖ % น้ํา ๙๔ %
๓.๕ หัวตอทางจายน้ํายาฟองกลที่ผสมน้ําแลวขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว เกลียวตัวผู ๑๑ ๑/๒ ฟน/นิ้ว
๔. ลักษณะตามรูป
การตรวจสอบ ๑.
ตรวจสอบลักษณะขนาดตามคุณลักษณะเฉพาะ
๒.
ทดลองใชงานตามปกติ กําลังดันน้ํา ๑๐๐ ปอนด/ตารางนิ้ว น้ํายาฟองกลชนิดความเขมขน ๖ %

รูปเครื่องผสมฟองกล แบบกําลังดันตอเนื่อง ( DUPLEX PRESSURE PROPORTIONER )

๒๐๘

มาตรฐาน เครื่องผสมฟองกลขยายตัวสูง ชนิดขับดวยกําลังน้ํา ขนาด ๒๒๐๐ CFM.

๒๐๙
ชื่อพัสดุ เครื่องผสมฟองกล ขยายตัวสูง ชนิดขับดวยกําลังน้ํา ขนาด ๒๒๐๐ CFM.
( MIGH EXPANSION FOAM )
วัตถุประสงค ๑.
ใชดับเพลิงน้ํามัน
๒.
ใชฉีดคุมบริเวณที่น้ํามันรัว่ ไหล
พัสดุสายงาน พธ.ทร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๒๕๕๑
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
ลักษณะทั่วไป เครื่องผสมฟองกลขยายตัวสูง ทํางานดวยกําลังดันน้ําจากสายสูบดับเพลิงผาน
เครื่องผสมฟองกลแบบ INLINE EDUCTOR ไปผสมกับอากาศจากพัดลมกําลังน้ําและถูกลมเปาผานตะแกรง
ทําใหฟองขยายตัวสูงและแผกระจายออกไป ( ตามรูป )
๒. สวนประกอบ เครื่องผสมฟองกลขยายตัวสูง มีสวนประกอบดังนี้
๒.๑ เครื่องผสมฟองกลแบบ INLINE EDUCTOR ทางน้ําเขาขนาดโต ๑ ๑/๒ นิ้ว ทอดูด
ฟอง ขนาดโต ๑ นิ้ว และหัวฉีดสารละลายฟอง
๒.๒ พัดลมทํางานดวยกําลังดันน้าํ
๒.๓ ตะแกรงขยายฟอง
๒.๔ โครงประกอบ ขาตั้งและหูหวิ้
๒.๕ หัวตอทางน้ําเขาเปนหัวตอตัวเมียขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว เกลียว ๑๑ ๑/๒ ฟน/นิ้วแบบเรือ
๒.๖ หัวตอเพิ่มขนาดสําหรับใชงานบนบก ขางหนึ่งเปนหัวตอตัวผู ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว เกลียว ๑๑ ๑/๒
ฟน/นิ้ว แบบเรือ อีกขางหนึง่ เปนหัวตอขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว แบบบก ( NENORM STANDARD )
๓.
น้ําหนัก ประมาณ ๕๐ ปอนด
๔.
ประสิทธิภาพ
๔.๑ ทําฟองได ๒๒๐๐ ลบ.ฟุต/นาที
๔.๒ อัตราสวนการขยายตัว ๔๕๐ : ๑
๔.๓ ใชน้ํา ๓๗ ยู.เอส.แกลลอน/นาที ที่กําลังดัน ๗๕ ปอนด/ตารางนิ้ว
การตรวจสอบ ๑.
ตรวจสอบลักษณะขนาดตามคุณลักษณะเฉพาะ
๒.
ตรวจทดลองการทํางานของเครื่องผสมฟองขยายตัวสูง
๓.
ใชน้ํายาฟองดับเพลิงชนิดซินเทียติค แบบขยายตัวสูง ๑.๕ – ๒ % จํานวน ๑ ถัง ( ๕ ยู.เอส.
แกลลอน ) โดยผูขายเปนผูจัดหามาใชในการทดลอง

รูปเครื่องผสมฟองกลขยายตัวสูง ชนิดขับดวยกําลังน้ํา ขนาด ๒๒๐๐ CFM.

๒๑๐

มาตรฐาน เครื่องผสมฟองกล แบบ INLINE EDUCTOR ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว
ชื่อพัสดุ เครื่องผสมฟองกล แบบ INLINE EDUCTOR ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว

๒๑๑
วัตถุประสงค ใชดับเพลิง ฮ.
พัสดุสายงาน พธ.ทร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๑๐ – ๓๕ – ๓๖๒ - ๒๕๕๒
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
เครื่องมือผสมฟองกลทําดวยทองเหลือง ทางน้ําเขาเปนเกลียวตัวเมียขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว ทางน้ํา +
ฟองกล เปนเกลียวตัวผู ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว
๒.
ดานเกลียวตัวเมียหมุนไดรอบตัวขนาดตัวเมียและตัวผูขนาด ๑๑ ๑/๒ ฟน/นิ้ว มีแหวนยางกันรั่ว
อยูดานในเกลียวตัวเมีย
๓.
อัตราน้ําดับเพลิงไหลผาน ๙๕ ยู.เอส.แกลลอน / นาที ที่กําลังดัน ๑๐๐ปอนด/ตารางนิ้ว
๔.
อัตราสวนผสม ปรับ – แตง ไดระหวาง ๐ - ๖ %
๕.
ความยาวของเครื่องผสมไมนอยกวา ๑๐ นิ้ว หนักไมเกิน ๑๑ ปอนด สายทางดูดฟองยาวไม
นอยกวา ๕๘ นิ้ว
๖.
มีหนังสือรับรองจากบริษัทผูผ ลิต และมีตัวแทนบริษัทผูผลิตในประเทศไทย
๗.
ลักษณะตามรูป
การตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ
รูปเครื่องผสมฟองกล แบบ INLINE EDUCTOR ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว

มาตรฐาน เครื่องแตงกายชุดฝกดับเพลิง ขนาดเล็ก
ชื่อพัสดุ
เครื่องแตงกายชุดฝกดับเพลิง ขนาดเล็ก
วัตถุประสงค
ใชสวมในการฝกดับเพลิง เพื่อปองกันความรอนและเปลวไฟในระยะใกลไฟ
พัสดุสายงาน
พธ.ทร. หมายเลขประจําพัสดุ ๔๒๒๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๒๐๓๑

๒๑๒
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
เครื่องแตงกายชุดฝกดับเพลิง ๑ ชุด ประกอบดวย เสื้อ ๑ ตัว กางเกง ๑ ตัว และรองเทา ๑ คู
๒.
เสื้อและกางเกงทําดวยผาทนความรอนไดไมต่ํากวา ๕๐๐ องศาเซ็นเซียส สีเขียวคล้ํา
๓.
ลักษณะเสื้อ
๓.๑ เสื้อคอปด แขนยาว เอวปลอย ระยะจากคอเสื้อถึงชายเสื้อ ไมนอยกวา ๘๐ ซม. มีหมวกผา
คลุมศีรษะเย็บติดกับคอเสื้อ และมีเชือกรอยสําหรับผูกรัดใตคาง
๓.๒ ตัวเสื้อดานหนาและแขนเสื้อใชผา ๒ ชั้น มีกระเปาดานในขางซาย ๑ กระเปา
๓.๓ ติดดุมเสื้อดานหนาแบบกดติดและปดซอนเรียบรอย จํานวน ๕ ดุม แผนผาดานซาย ปดทับ
ดานขวา ซอนกันไมนอยกวา ๑๕ ซม.
๔ ลักษณะกางเกง กางเกงขายาว ที่เอวมีเชือกรอยสําหรับผูกรัด
๕ ลักษณะรองเทา (หมายเลขประจําพัสดุ ๔๒๒๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๒๐๒๓)
๕.๑ รองเทาบูทยาง ภายในบุผาสักหลาด สูงไมนอยกวา ๓๕ ซม.
๕.๒ พื้นรองเทาเสริมเหล็กสปริงกันตะปู หัวรองเทาเสริมเหล็กภายใน
๕.๓ สีดํา คาดดวยสีเหลืองที่หัวรองเทา ขอบลาง และสวนกลางของรองเทา
๕.๔ ขนาดเบอร ๖ ๑/๒ นิ้ว
๖.
ลักษณะทั่วไปตามรูป.การตรวจสอบ ตรวจสอบทางเทคนิค ตามคําแนะนําการตรวจสอบเครื่องแตงกายชุดฝกดับเพลิง

รูปเครื่องแตงกายชุดฝกดับเพลิงขนาดเล็ก

๒๑๓

มาตรฐาน เครื่องแตงกายชุดฝกดับเพลิง ขนาดกลาง
ชื่อพัสดุ
เครื่องแตงกายชุดฝกดับเพลิง ขนาดกลาง
วัตถุประสงค
ใชสวมในการฝกดับเพลิง เพื่อปองกันความรอนและเปลวไฟในระยะใกลไฟ
พัสดุสายงาน
พธ.ทร. หมายเลขประจําพัสดุ ๔๒๒๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๒๐๓๒
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
เครื่องแตงกายชุดฝกดับเพลิง ๑ ชุด ประกอบดวย เสื้อ ๑ ตัว กางเกง ๑ ตัว และรองเทา ๑ คู
๒.
เสื้อและกางเกงทําดวยผาทนความรอนไดไมต่ํากวา ๕๐๐ องศาเซ็นเซียส สีเขียวคล้ํา
๓.
ลักษณะเสื้อ

๒๑๔
๓.๑ เสื้อคอปด แขนยาว เอวปลอย ระยะจากคอเสื้อถึงชายเสื้อ ไมนอยกวา ๘๐ ซม.
มีหมวกผาคลุมศีรษะเย็บติดกับคอเสื้อ และมีเชือกรอยสําหรับผูกรัดใตคาง
๓.๒ ตัวเสื้อดานหนาและแขนเสื้อใชผา ๒ ชั้น มีกระเปาดานในขางซาย ๑ กระเปา
๓.๓ ติดดุมเสื้อดานหนาแบบกดติดและปดซอนเรียบรอย จํานวน ๕ ดุม แผนผา
ดานซาย ปดทับดานขวา ซอนกันไมนอยกวา ๑๕ ซม.
๔ ลักษณะกางเกง กางเกงขายาว ที่เอวมีเชือกรอยสําหรับผูกรัด
๕ ลักษณะรองเทา (หมายเลขประจําพัสดุ ๔๒๒๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๒๐๒๔)
๕.๑ รองเทาบูทยาง ภายในบุผาสักหลาด สูงไมนอยกวา ๓๕ ซม.
๕.๒ พื้นรองเทาเสริมเหล็กสปริงกันตะปู หัวรองเทาเสริมเหล็กภายใน
๕.๓ สีดํา คาดดวยสีเหลืองที่หัวรองเทา ขอบลาง และสวนกลางของรองเทา
๕.๔ ขนาดเบอร ๗ ๑/๒ นิ้ว
๖. ลักษณะทัว่ ไปตามรูป.การตรวจสอบ ตรวจสอบทางเทคนิค ตามคําแนะนําการตรวจสอบเครื่องแตงกายชุดฝกดับเพลิง

รูปเครื่องแตงกายชุดฝกดับเพลิงขนาดกลาง

๒๑๕

มาตรฐาน เครื่องแตงกายชุดฝกดับเพลิง ขนาดใหญ
ชื่อพัสดุ
เครื่องแตงกายชุดฝกดับเพลิง ขนาดใหญ
วัตถุประสงค
ใชสวมในการฝกดับเพลิง เพื่อปองกันความรอนและเปลวไฟในระยะใกลไฟ
พัสดุสายงาน
พธ.ทร. หมายเลขประจําพัสดุ ๔๒๒๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๒๐๓๓
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
เครื่องแตงกายชุดฝกดับเพลิง ๑ ชุด ประกอบดวย เสื้อ ๑ ตัว กางเกง ๑ ตัว และรองเทา
๑ คู
๒.
เสื้อและกางเกงทําดวยผาทนความรอนไดไมต่ํากวา ๕๐๐ องศาเซ็นเซียส สีเขียวคล้ํา
๓.
ลักษณะเสื้อ
๓.๑ เสื้อคอปด แขนยาว เอวปลอย ระยะจากคอเสื้อถึงชายเสื้อ ไมนอยกวา ๘๐
ซม.
มีหมวกผาคลุมศีรษะเย็บติดกับคอเสื้อ และมีเชือกรอยสําหรับผูกรัดใตคาง
๓.๒ ตัวเสื้อดานหนาและแขนเสื้อใชผา ๒ ชั้น มีกระเปาดานในขางซาย ๑ กระเปา

๒๑๖
๓.๓ ติดดุมเสื้อดานหนาแบบกดติดและปดซอนเรียบรอย จํานวน ๕ ดุม แผนผา
ดานซาย ปดทับดานขวา ซอนกันไมนอยกวา ๑๕ ซม.
๔
ลักษณะกางเกง กางเกงขายาว ที่เอวมีเชือกรอยสําหรับผูกรัด
๕
ลักษณะรองเทา (หมายเลขประจําพัสดุ ๔๒๒๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๒๐๒๕)
๕.๑ รองเทาบูทยาง ภายในบุผาสักหลาด สูงไมนอยกวา ๓๕ ซม.
๕.๒ พื้นรองเทาเสริมเหล็กสปริงกันตะปู หัวรองเทาเสริมเหล็กภายใน
๕.๓ สีดํา คาดดวยสีเหลืองที่หัวรองเทา ขอบลาง และสวนกลางของรองเทา
๕.๔ ขนาดเบอร ๘ ๑/๒ นิ้ว
๖. ลักษณะทั่วไปตามรูป.การตรวจสอบ ตรวจสอบทางเทคนิค ตามคําแนะนําการตรวจสอบเครื่องแตงกายชุดฝกดับเพลิง

รูปเครื่องแตงกายชุดฝกดับเพลิงขนาดใหญ

๒๑๗

คําแนะนําการตรวจสอบเครื่องแตงกายชุดฝกดับเพลิง
๑.
ชื่อพัสดุ เครื่องแตงกายชุดฝกดับเพลิง
๒.
หนวยตรวจสอบ กรมวิทยาศาสตรทหารเรือ
๓.
การตรวจสอบ ตรวจคุณภาพของผาที่ใชทําเสื้อ กางเกง และตรวจรองเทาวามีเหล็กเสริมภายใน
หรือไม
๔.
วิธีการตรวจสอบ
๔.๑ ตรวจคุณภาพของผาที่ใชทําเสื้อและกางเกง เกณฑ ทนความรอนไดไมต่ํากวา ๕๐๐ องศา
เซลเซียส ผานี้ตองไมติดไฟ ไมแข็งกรอบ ไมขาดเปนรู และไมหดตัว
๔.๑.๑ โดยปกติตรวจสอบจากผาตัวอยางขนาดไมต่ํากวา ๑๕ × ๑๕ ซม. ใชไฟเผาที่บริเวณกลางผืนผา
๔.๑.๒ ในกรณีที่มีสิ่งผิดปกตินาสงสัย ใหอยูในดุลพินิจของกรรมการตรวจรับพัสดุที่จะคัดเลือกเสื้อ
กางเกง เพื่อการตรวจสอบ
๔.๒ ตรวจรองเทา เกณฑ ตองมีเหล็กสปริงเสริมภายในที่พนื้ รองเทาและเสริมเหล็กภายในที่หัว
รองเทา

๒๑๘
๔.๒.๑ ตรวจสอบโดยใชเหล็กแหลมแทงที่พื้นรองเทาและหัวรองเทา
๔.๒.๒ จํานวนตัวอยางในการตรวจสอบตามที่จะเห็นสมควร
๔.๒.๓ การตรวจสอบรองเทานี้กระทําไดงาย กรรมการตรวจรับพัสดุอาจดําเนินการตรวจสอบเองได
๕.
การติดตอ
๕.๑ การเสนอความตองการตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร เปนหนาที่ของกรรมการ
ตรวจรับพัสดุและจะตองติดตามประสานกับหนวยตรวจสอบโดยใกลชิด
๕.๒ การขนสงตัวอยางเครื่องแตงกายชุดฝกดับเพลิง เพื่อการตรวจสอบทางเทคนิคหรือทาง
วิทยาศาสตรระหวางหนวยจัดหา (พธ.ทร.) กับหนวยตรวจสอบ (วศ.ทร.) เปนหนาทีข่ องหนวยจัดหา
๕.๓ การแจงผลการตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตรและการทดลองรวมทั้งผลการ
ตรวจสอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของใหหนวยตรวจสอบรวบรวมผลการตรวจสอบทั้งหมดสงใหกรรมการตรวจรับพัสดุ
๕.๔ ในกรณีที่มีปญ
 หาทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร กรรมการตรวจรับพัสดุติดตอสอบถาม ได
จากหนวยเทคนิคตาง ๆ ตามสายพัสดุ เชน อร., พธ.ทร., วศ.ทร. และ คณะกรรมการ ปคส.ทร. เปนตน
มาตรฐาน เครื่องแตงกายชุดปองกันความรอน ขนาดกลาง
ชื่อพัสดุ เครื่องแตงกายชุดปองกันความรอนขนาดกลาง (PROTECTIVE CLOTHING)
วัตถุประสงค ใชสวมปองกันความรอนและเปลวไฟ เมื่อปฏิบัติงานในที่เพลิงไหม
พัสดุสายงาน พธ.ทร. หมายเลขพัสดุ ๘๔๑๕ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๑๐๕๑
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องแตงกายชุดปองกันความรอน ๑ ชุด มีลักษณะและสวนประกอบ ดังนี้
๑.
วัตถุที่ใชทําเสือ้ กางเกง หัวครอบ ถุงมือ รองเทา (สวมชั้นนอก ) ชั้นนอกทําดวยเสนใย
NOMEX หรือ KEVLAR หรือใยแกวผิวนอกเคลือบดวย ALUMINIZED มีคุณลักษณะดังนี้
๑.๑ ทนความรอนไดไมนอยกวา ๑๕๐๐ องศา F
๑.๒ สะทอนรังสีความรอนไดไมนอยกวา ๙๐ %
๑.๓ ทนตอสารกัดกรอน
๑.๔ บรรเทาอันตรายจากสะเก็ดที่เกิดจากการแตกระเบิด
๒.
เสื้อและกางเกงชั้นกลางทําดวยผายางกันซึม ( VAPOR BARRIER ) ชั้นในบุดว ยสักหลาด
๓.
หัวครอบ ( HOOD ) ชั้นในบุดวยสักหลาด ชองมองทําดวย PLEXIGLAS เคลือบสารสะทอน
ความรอน
๔.
ถุงมือแบบแยก ๕ นิ้ว ชั้นใน บุดวยสักหลาด ดานฝามือบุดวยหนังสัตว
๕.
หมวก ทําดวยไฟเบอรหรือพลาสติกแข็ง รองในปรับแตงขนาดได
๖.
รองเทา ( สวมชั้นนอก ) ชั้นใน บุดวยสักหลาด

๒๑๙
๗.
รองเทา ( สวมชั้นใน ) เปนรองเทาบูทยางเบอร ๗ ๑/๒ ( หมายเลขพัสดุ ๔๒๒๐ - ๓๕ ๓๖๐ - ๒๐๒๔ ) ภายในบุสกั หลาด สูงไมนอยกวา ๓๕ ซม. พื้นและหัวรองเทามีแผนโลหะอยูใ น เนื้อยางเพื่อ
ปองกันสิ่งแหลมคม สีดํา คาดดวยสีเหลือง ที่หวั รองเทา ขอบลางและสวนกลางของรองเทา
๘.
ลักษณะตามรูปหรือใกลเคียง
การตรวจสอบ ๑. ตรวจสอบลักษณะ ขนาด ตามคุณลักษณะเฉพาะ
๒. ตรวจการทนความรอนโดย วศ.ทร.

รูปเครื่องแตงกายชุดปองกันความรอน ขนาดกลาง

๒๒๐

มาตรฐาน ผาหมปองกันไฟ ขนาด ๖๖ นิว้ × ๘๐ นิ้ว
ชื่อพัสดุ ผาหมปองกันไฟขนาด ๖๖ นิ้ว × ๘๐ นิ้ว (FIRE AND FIRST AND BLANKET )
วัตถุประสงค ๑.
ใชหมปองกันไฟ สําหรับเจาหนาที่ดับเพลิง - กูภัย
๒.
ใชหมปองกันไฟ ใหแกผูประสบภัย
๓.
ใชแทนเปลหามผูบาดเจ็บ
พัสดุสายงาน พธ.ทร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๒๕๘๐
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
ผาหมชนิดแอสเบสตอส
๒.
ขนาด ๖๖ นิ้ว × ๘๐ นิ้ว หนัก ๑๐ ๑/๔ ปอนด
๓.
กระเปาหิว้ สําหรับใสผาหม ทําดวยไนลอน
๔.
ลักษณะตามรูป
การตรวจสอบ ตรวจสอบลักษณะ ขนาด ตามคุณลักษณะเฉพาะ
รูปผาหมปองกันไฟ ขนาด ๖๖ นิ้ว × ๘๐ นิ้ว

๒๒๑

มาตรฐาน ผาคลุมศีรษะสําหรับดับเพลิง
ชื่อพัสดุ ผาคลุมศีรษะสําหรับดับเพลิง ( ANTI FLASH HOOD )
วัตถุประสงค ใชประกอบกับชุดดับเพลิง เพื่อปองกันความรอนบริเวณศีรษะและลําคอ
พัสดุสายงาน พธ.ทร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๑๐ – ๓๕ – ๓๖๒ - ๒๐๓๕
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
ผาคลุมศีรษะนักดับเพลิง เปนผาคลุมตั้งแตศีรษะถึงไหลจะเปนชองเฉพาะตรงบริเวณตา ในสวน
ปากและจมูกจะปด
๒.
ทําดวยผาทนความรอนซึ่งสามารถทนความรอนไดไมต่ํากวาที่อุณหภูมิ ๒๖๐ องศา C
( ๕๐๐ องศา F ) ในเวลา ๕ นาที
๓.
ที่ขอบชองเปดตรงดวงตา สามารถยืด – หดได และกระชับกับใบหนา
๔.
สามารถสวมประกอบกับเครือ่ งชวยหายใจได
๕.
มีหนังสือรับรองจากบริษัทผูผ ลิต และมีตัวแทนบริษัทผูผลิตในประเทศไทย
๖.
ลักษณะตามรูป
การตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ

๒๒๒
รูปผาคลุมศีรษะสําหรับดับเพลิง

มาตรฐาน ถุงมือสําหรับดับเพลิง
ชื่อพัสดุ ถุงมือสําหรับดับเพลิง ( ANTI FLASH GLOVE )
วัตถุประสงค ใชประกอบกับชุดดับเพลิง เพื่อปองกันความรอนบริเวณมือและแขน
พัสดุสายงาน พธ.ทร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๑๐ – ๓๕ – ๓๖๒ - ๒๐๓๖
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
ถุงมือสําหรับดับเพลิง เปนถุงมือสวมตั้งแตมือถึงประมาณกึ่งกลางทอนแขนชวงลางสวนตรง
บริเวณขอมือ ยืด – หด เพื่อใหกระชับ สวนปลายสุดของถุงมือ ยืด – หด ใหกระชับเชนเดียวกันเย็บแบงเปนชอง
๕ นิ้ว
๒.
ทําดวยผาทนความรอนซึ่งสามารถทนความรอนไดไมต่ํากวาที่อุณหภูมิ ๒๖๐ องศา C
( ๕๐๐ องศา F ) ในเวลา ๕ นาที
๓.
มีหนังสือรับรองจากบริษัทผูผ ลิต และมีตัวแทนบริษัทผูผลิตในประเทศไทย
๔.
ลักษณะตามรูป
การตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ

๒๒๓
รูปถุงมือสําหรับดับเพลิง

มาตรฐาน ชุดประดาน้ําแบบอากาศอัด
ชื่อพัสดุ ชุดประดาน้ําแบบอากาศอัด ( SELF CONTAINED UNIT BREATHING
APPARATUS อักษรยอ ACUBA )
วัตถุประสงค ใชดําน้ําในการกูภัยและชวยชีวิต
พัสดุสายงาน พธ.ทร.
หมายเลขพัสดุ ๘๔๑๕ - ๓๕ - ๓๖๒ – ๑๐๖๐
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ ชุดประดาน้ําแบบอากาศอัด มีลักษณะและสวนประกอบ ดังนี้
๑.
ทอบรรจุอากาศ ( CYLINDER หรือ AQUA LUNG ) ชนิดทอเดีย่ ว ทําดวยอะลูมินั่ม ทน
กําลังดันน้ํา ( HYDROSTATIC TEST ) ไดไมต่ํากวา ๕/๓ เทา ของกําลังดันใชการสูงสุดตามที่บริษัทผูผลิต
กําหนด จํานวน ๑ ทอ
๒.
สวนประกอบของทอบรรจุอากาศมีลิ้นเปด – ปด แผนรองหลังและสายรัดตัว จํานวน ๑ ชุด
๓.
ปริมาณอากาศใชงาน ไมนอ ยกวา ๕๐ ลบ.ฟุต
๔.
สายยางสงอากาศครบวงจร
จํานวน ๑ ชุด
๕.
ลิ้นบังคับอากาศ ( REGULATOR )
จํานวน ๑ อัน

๒๒๔
๖.
มาตรวัดความลึกและกําลังดันภายในทอบรรจุอากาศ ( COMBINATION ) DEPTH AND
CYLINDER PRESSURE GAUGE ) ขนาด ๐ - ๒๐๐ FT. และ ๐ - ๔๐๐๐ PSI. จํานวน ๑ ชุด
๗.
อากาศสํารองไมนอยกวา ๑๐ %
๘.
หนากาก ชนิดปดครอบตาและจมูก
จํานวน ๑ อัน
๙.
ตีนกบ ( SWIMMING FINS ) ชนิดปรับแตงขนาดได จํานวน ๑ คู
๑๐.
อุปกรณประกอบตาง ๆ ครบชุด พรอมใชงาน
๑๑.
ลักษณะตามรูปหรือใกลเคียง
การตรวจสอบ ๑. ตรวจสอบลักษณะ ขนาดตามคุณลักษณะเฉพาะ
๒. ตรวจการทํางานของอุปกรณ และความทนกําลังดันน้ําของทอบรรจุอากาศ
ตามคุณลักษณะเฉพาะ ที่ วศ.ทร.

รูปชุดประดาน้ําแบบอากาศอัด

ตีนกบ

ทอบรรจุอากาศ

แผนรองหลัง

ลิ้นบังคับอากาศ

มาตรวัดลึกและกําลังดัน
หนากาก

๒๒๕
มาตรฐาน เครื่องชวยการหายใจแบบอากาศอัดสําหรับใชดับเพลิง
ชื่อพัสดุ เครื่องชวยการหายใจแบบอากาศอัด สําหรับใชดับเพลิง (SELF CONTAIN
BREATHING APPARATUS อักษรยอ SCBA)
วัตถุประสงค ๑.
ใชในงาน ดับเพลิง กูภยั
๒.
ใชในสถานที่ อับอากาศ มีควัน อากาศเปนพิษตอการหายใจ
พัสดุสายงาน พธ.ทร.
หมายเลขพัสดุ ๔๒๔๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๐๐๑๑
หมายเลข สป.(กห.)
STOCK NO. (USA.) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
ลักษณะทั่วไป
๑.๑ เครื่องชวยการหายใจแบบอากาศอัด ชนิดสะพายหลัง
๑.๒ สะดวกในการใชและซอมบํารุง
๑.๓ ปลอดภัยตอการหายใจและการใชงาน
๒. สวนประกอบ
๒.๑ ทอบรรจุอากาศ (CYLINDER) ชนิดทอเดีย่ วทําดวยอลูมินั่ม ทนกําลังดันน้ํา (HYDROSTATIC
TEST) ไดไมต่ํากวา ๕/๓ เทา ของกําลังดันใชการสูงสุดตามที่บริษัทผูผลิตกําหนด จํานวน ๑ ทอ
๒.๒ สวนประกอบของทอบรรจุอากาศมีลิ้นเปดปด แผนรองหลังและสายรัดตัว จํานวน ๑ ชุด
๒.๓ ปริมาตรอากาศใชงานไมนอยกวา ๔๒ ลบ.ฟุต จํานวน ๑ ชุด
๒.๔ สายยางสงอากาศครบวงจร จํานวน ๑ ชุด
๒.๕ ลิ้นบังคับอากาศ (REGULATOR) จํานวน ๑ อัน
๒.๖ มีมาตรวัดกําลังดัน จํานวน ๑ อัน
๒.๗ อากาศสํารองไมนอยกวา ๑๐% และมีสัญญาณเตือน
๒.๘ หนากาก ชนิดชองกระจกกวาง
๒.๙ น้ําหนักทั้งชุดเมื่อบรรจุอากาศเต็มที่ ไมเกิน ๓๕ ปอนด (ไมรวมหีบบรรจุ)
๒.๑๐ มีหีบหรือกระเปาบรรจุเรียบรอย
เอกสาร ใหมีเอกสารคําแนะนําการใชและบํารุงรักษาภาษาอังกฤษเครือ่ งละ ๑ ชุด
๓.
พรอมทั้ง คําแปลเปนภาษาไทย
การตรวจสอบ ตรวจสอบทางเทคนิคตามคําแนะนําการตรวจสอบเครื่องชวยการหายใจแบบอากาศอัดสําหรับใช
ดับเพลิง

รูปเครื่องชวยการหายใจแบบอากาศอัดสําหรับใชดับเพลิง

๒๒๖

คําแนะนําการตรวจสอบเครื่องชวยการหายใจแบบอากาศอัดสําหรับใชดับเพลิง
๑.
ชื่อพัสดุ
เครื่องชวยการหายใจแบบอากาศอัด สําหรับใชดับเพลิง (SELF CONTAIN
BREATHING APPARATUS อักษรยอ SCBA)
๒.
หนวยตรวจสอบ กรมวิทยาศาสตรทหารเรือ
๓.
การตรวจสอบ ตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตรและทดลอง ดังนี้
๓.๑ ตรวจชั่งน้ําหนัก เฉพาะเครื่องชวยการหายใจ เกณฑ ไมเกิน ๓๕ ปอนด
๓.๒ วัตถุที่ทําทอบรรจุอากาศ (CYLINDER) เกณฑ ทําดวยอลูมินั่ม
๓.๓ ปริมาตรอากาศใชงาน เกณฑ ไมนอยกวา ๔๒ ลบ.ฟุต
๓.๔ ทดลองใชงานตามปกติ
๓.๕ อากาศสํารอง เกณฑ ไมนอยกวา ๑๐%

๒๒๗
๓.๖ สัญญาณเตือนทํางานเมื่อใชงานถึงเกณฑอากาศสํารอง
๓.๗ มาตรวัดกําลังดัน เกณฑ ทํางานถูกตอง
๓.๘ ทดลองอัดน้ําตัวทอบรรจุอากาศ (HYDROSTATIC TEST) เกณฑ ทนกําลังดันได
ไมต่ํากวา ๕/๓ ของกําลังดันใชการสูงสุดตามที่บริษัทผูผลิตกําหนด
๔.
วิธีการตรวจสอบ
๔.๑ ตรวจสอบและทดลองตามเทคนิคของ วศ.ทร.
๔.๒ ในกรณีที่มีการตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร ซึ่งเกินขีดความสามารถของ วศ.ทร.
ให วศ.ทร. เปนเจาของเรื่องดําเนินการ ประสานกับหนวยเกีย่ วของตอไป
๕.
การสุมตัวอยางเพื่อตรวจสอบ
๕.๑ โดยปกติสุมตัวอยาง ๒ - ๕ % ของจํานวนทั้งหมด
๕.๒ จํานวนต่ําสุดของตัวอยางตองไมนอยกวา ๑ เครื่อง
๕.๓ ในกรณีที่มีส่งิ ผิดปกตินาสงสัย ใหอยูในดุลยพินิจของกรรมการตรวจรับพัสดุที่จะคัดเลือกและ
กําหนดจํานวนตัวอยาง
๖.
การติดตอ
๖.๑ การเสนอความตองการตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร เปนหนาที่
ของกรรมการตรวจรับพัสดุ และจะตองติดตามประสานกับหนวยตรวจสอบโดยใกลชิด
๖.๒ การขนสงตัวอยางเพื่อการตรวจสอบระหวางหนวยจัดหา (พธ.ทร.) กับหนวย
ตรวจสอบ (วศ.ทร.) เปนหนาที่ของหนวยจัดหา
๖.๓ การแจงผลการตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตรและการทดลอง รวมทั้งผล
การตรวจสอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของใหหนวยตรวจสอบรวบรวมผลการตรวจสอบทั้งหมดสงใหกรรมการตรวจรับ
พัสดุ
๖.๔ ในกรณีที่มีปญ
 หาทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร กรรมการตรวจรับพัสดุติดตอสอบถามไดจาก
หนวยเทคนิคตาง ๆ ตามสายพัสดุ เชน อร., พธ.ทร., วศ.ทร. และคณะกรรมการ ปคส.ทร. เปนตน
๗.
หนวยมาตรา เพื่อขจัดปญหาขัดแยงและเพื่อความสะดวกในการพิจารณาเกณฑตาง ๆ ของ
เครื่องชวย การหายใจ ใหใชหนวยมาตรา ดังนี้
1
bar = 14.5 PSI.
1
Mpa (MEGA PASCAL) = 10 bar = 145 PSI.
1
CU.FT.= 28.32 LITER
1
Kg. = 2.2 LBS

๒๒๘

มาตรฐาน เครื่องชวยหายใจดวยออกซิเจน
ชื่อพัสดุ เครื่องชวยหายใจดวยออกซิเจน (OXYGEN BREATHING APPARATUS )
วัตถุประสงค ๑.
ใชในการตรวจความเสียหายและดับเพลิงในที่มีควัน
๒.
ใชในที่อับอากาศ
พัสดุสายงาน
พธ.ทร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๘๐ - ๒๕๘๑
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
สวนประกอบที่สําคัญ หนากากสายรัดศีรษะ ทําดวยยางสังเคราะหที่มคี ุณลักษณะทน ความรอน
และการขีดขวน แวนตาพลาสติก กระบอกพูด ทอหายใจ ลิ้นหายใจ ลิ้นระบายอากาศ ชุดสะพายไหล สาย
รัดเอวทําดวยวัสดุทนความรอน มีระบบสัญญาณเตือนภัยเมื่ออากาศใกลหมด

๒๒๙
๒.
ลักษณะทํางานเปนแบบมีถงั บรรจุออกซิเจนมีสายตอหรือเปนแบบกรองคารบอนไดออกไซด
ออก และมีระบบเพิ่มออกซิเจนฉุกเฉิน
๓.
น้ําหนักพรอมอุปกรณ ไมเกิน ๑๕ กก.
๔.
ระยะเวลาในการใชงานไมนอ ยกวา ๖๐ นาที
การตรวจสอบ ตรวจสอบลักษณะ ขนาด ตามคุณลักษณะเฉพาะ
รูปเครื่องชวยหายใจดวยออกซิเจน

มาตรฐาน กระปองเคมีผลิตออกซิเจน ขนาด ๖๐ นาที
ชื่อพัสดุ
กระปองเคมีผลิตออกซิเจน ขนาด ๖๐ นาที ( CANISTER )
วัตถุประสงค ๑.
ใชกับเครื่องชวยการหายใจดวยออกซิเจน ( OBA )
๒.
สําหรับใชปฏิบัติงาน
พัสดุสายงาน พธ.ทร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๒๕๘๒
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
กระปองเคมีผลิตออกซิเจนแบบ QUICK STARTING CANISTER
๒. สายจุดชนวน ๑ สาย ( ONE CANDLE )
๓.
สําหรับใชกับเครื่องชวยการหายใจแบบ OBA โดยเฉพาะ
๔.
ลักษณะตามรูป
การตรวจสอบ ๑.
ตรวจสอบลักษณะ ขนาด ตามคุณลักษณะเฉพาะ

๒๓๐
๒.
๓.

ทดลองใชงานตามปกติ
สุมตัวอยางสําหรับทดลอง ๒ - ๓ % จํานวนต่ําสุดไมนอยกวา ๑ กระปอง

รูปกระปองเคมีผลิตออกซิเจน ขนาด ๖๐ นาที

มาตรฐาน กรรไกรตัดสายเคเบิล ขนาด ๑๔ นิ้ว ตัดได เสนผาศูนยกลาง ๑/๔ นิ้ว
ชื่อพัสดุ กรรไกรตัดสายเคเบิล ขนาด ๑๔ นิ้ว ตัดได เสนผาศูนยกลาง ๑/๔ นิ้ว
( AIRCRAFT CABLE CUTTER )
วัตถุประสงค ใชตัดสายเคเบิลอากาศยาน และสายเคเบิลตาง ๆ
พัสดุสายงาน อร. หมายเลขพัสดุ ๕๑๑๐ - ๓๕ - ๓๖๐ - ๒๑๕๑
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
ทําดวยเหล็กดามหุมฉนวนปองกันแรงดันไฟฟาไดไมนอยกวา ๒๒,๐๐๐ V.
๒.
ขนาดยาว ๑๔ นิ้ว
ตัดสายเคเบิลไดไมนอยกวา เสนผาศูนยกลาง ๑/๔ นิ้ว
๓.
๔.
ลักษณะตามรูปหรือใกลเคียง
การตรวจสอบ ตรวจสอบลักษณะและขนาดตามคุณลักษณะเฉพาะและทดลองใชงานตามปกติ

๒๓๑
รูปกรรไกรตัดสายเคเบิล ขนาด ๑๔ นิ้ว ตัดได เสนผาศูนยกลาง ๑/๔ นิ้ว

มาตรฐาน กรรไกรตัดเหล็ก – โซ ขนาดยาว ๒๔ นิ้ว ตัดได เสนผาศูนยกลาง ๕/๑๖ นิ้ว
ชื่อพัสดุ กรรไกรตัดเหล็ก – โซ ขนาดยาว ๒๔ นิ้ว ตัดได เสนผาศูนยกลาง ๕/๑๖ นิ้ว
( CHAIN CUTTER )
วัตถุประสงค ใชตัดเหล็ก โซ สลัก ฯลฯ ในการดับเพลิง กูภัย
พัสดุสายงาน อร. หมายเลขพัสดุ ๕๑๑๐ - ๓๕ - ๓๖๐ - ๒๑๔๒
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑. กรรไกรทําดวยเหล็ก ( HIGHLY TEMPERED ) ดามหุมฉนวน
๒. ขนาดยาว ๒๔ นิ้ว หนัก ๕ ๑/๔ ปอนด
๓. ตัดเหล็ก หรือโซ ขนาด เสนผาศูนยกลาง ๕/๑๖ นิ้ว ได
๔. ลักษณะตามรูป
การตรวจสอบ ตรวจสอบและทดลองตามคุณลักษณะเฉพาะ

๒๓๒
รูปกรรไกรตัดเหล็ก – โซ ขนาดยาว ๒๔ นิ้ว ตัดได เสนผาศูนยกลาง ๕/๑๖ นิ้ว

มาตรฐาน กรรไกรตัดเหล็ก – โซ ขนาดยาว ๓๖ นิ้ว ตัดได เสนผาศูนยกลาง ๗/๑๖ นิ้ว
ชื่อพัสดุ กรรไกรตัดเหล็ก – โซ ขนาดยาว ๓๖ นิ้ว ตัดได เสนผาศูนยกลาง ๗/๑๖ นิ้ว
( CHAIN CUTTER )
วัตถุประสงค ใชตัดเหล็ก โซ สลัก ฯลฯ ในการดับเพลิง กูภัย
พัสดุสายงาน อร. หมายเลขพัสดุ ๕๑๑๐ - ๓๕ - ๓๖๐ - ๒๑๔๓
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑. กรรไกรทําดวยเหล็ก ( HIGHLY TEMPERED ) ดามหุมฉนวน
๒. ขนาดยาว ๓๖ นิ้ว หนัก ๑๒ ๕/๘ ปอนด
๓. ตัดเหล็ก หรือโซ ขนาด เสนผาศูนยกลาง ๗/๑๖ นิ้ว ได

๒๓๓
๔. ลักษณะตามรูป
การตรวจสอบ ตรวจสอบและทดลองตามคุณลักษณะเฉพาะ
รูปกรรไกรตัดเหล็ก – โซ ขนาดยาว ๓๖ นิ้ว ตัดได เสนผาศูนยกลาง ๗/๑๖ นิ้ว

มาตรฐาน กรรไกรตัดเหล็ก – โซ ขนาดยาว ๔๒ นิ้ว ตัดได เสนผาศูนยกลาง ๑/๒ นิ้ว
ชื่อพัสดุ กรรไกรตัดเหล็ก – โซ ขนาดยาว ๔๒ นิ้ว ตัดได เสนผาศูนยกลาง ๑/๒ นิ้ว
( CHAIN CUTTER )
วัตถุประสงค ใชตัดเหล็ก โซ สลัก ฯลฯ ในการดับเพลิง กูภัย
พัสดุสายงาน อร. หมายเลขพัสดุ ๕๑๑๐ - ๓๕ - ๓๖๐ - ๒๑๔๔
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑. กรรไกรทําดวยเหล็ก ( HIGHLY TEMPERED ) ดามหุมฉนวน
๒. ขนาดยาว ๔๒ นิ้ว หนัก ๑๘ ปอนด

๒๓๔
๓. ตัดเหล็ก หรือโซ ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๑/๒ นิ้วได
๔. ลักษณะตามรูป
การตรวจสอบ ตรวจสอบและทดลองตามคุณลักษณะเฉพาะ
รูปกรรไกรตัดเหล็ก – โซ ขนาดยาว ๔๒ นิ้ว ตัดได เสนผาศูนยกลาง ๑/๒ นิ้ว

มาตรฐาน กระบอกไฟฉายใตน้ํา ขนาด ๓ ทอน
ชื่อพัสดุ กระบอกไฟฉายใตน้ํา ขนาด ๓ ทอน ( UNDERWATER FLASHLIGHT )
วัตถุประสงค ใชสองสวางใตน้ํา งานประดาน้ํา งานกูภัย
พัสดุสายงาน อร. หมายเลขพัสดุ ๖๒๓๐ - ๓๕ - ๔๑๘ - ๘๐๐๑
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑. กระบอกไฟฉายทําดวยยางนุม ( RUBBER CUSHIONED )
๒. ขนาด ๓ ทอน ( แบตเตอรี่แหง ขนาด UM – 1 แยกการจัดหา )
๓. กันน้ําไดดี เหมาะสําหรับใชงานใตน้ํา

๒๓๕
๔. ลักษณะตามรูปหรือใกลเคียง
การตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะและทดลองฉายใตน้ํา เครงครัดในเรือ่ งการรั่วไหล
รูปกระบอกไฟฉายใตน้ํา ขนาด ๓ ทอน

มาตรฐาน กระบอกไฟฉายตัดควัน ขนาด ๒ ทอน
ชื่อพัสดุ กระบอกไฟฉายตัดควันขนาด ๒ ทอน (SMOKE - CUTTER FLASHLIGHT )
วัตถุประสงค ๑.
ใชสองทาง คนหา ในสถานที่มีควันมาก
๒.
สําหรับเจาหนาที่ดับเพลิง กูภ ัย
พัสดุสายงาน อร. หมายเลขพัสดุ ๖๒๓๐ - ๓๕ - ๔๑๘ - ๘๐๒๑
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑. ทําดวยวัสดุที่แข็งแรงปองกันการกระทบกระแทกตอหลอดไฟและแบตเตอรี่
๒. ขนาด ๒ ทอน แบตเตอรี่แหง UM – 1

๒๓๖
๓. สามารถฉายแสงทะลุผานควันใหมองเห็นได
๔. สวนประกอบผนึกแนนสามารถปองกันน้ําไอระเหยของน้ํามันและวัตถุระเบิดได
๕. มีเชือกสําหรับผูกยึดกันตกที่ทายกระบอกไฟฉาย
๖. ลักษณะตามรูป
การตรวจสอบ ตรวจสอบลักษณะตามคุณลักษณะเฉพาะและทดลองใชงานตามปกติ
รูปกระบอกไฟฉายตัดควัน ขนาด ๒ ทอน

มาตรฐาน กระบอกไฟฉายตัดควัน ขนาด ๕ ทอน
ชื่อพัสดุ กระบอกไฟฉายตัดควันขนาด ๕ ทอน ( SMOKE - CUTTER FLASHLIGHT )
วัตถุประสงค ๑. ใชสองทาง คนหา ในสถานที่มีควันมาก
๒. สําหรับเจาหนาที่ดับเพลิง กูภยั
พัสดุสายงาน อร. หมายเลขพัสดุ ๖๒๓๐ - ๓๕ - ๔๑๘ - ๘๐๔๑
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑. ทําดวยวัสดุที่แข็งแรงปองกันการกระทบกระแทกตอหลอดไฟและแบตเตอรี่
๒. ขนาด ๕ ทอน ( แบตเตอรี่แหง ขนาด UM – 1 แยกการจัดหา )
๓. สามารถฉายแสงทะลุผานควันใหมองเห็นได

๒๓๗
๔. สวนประกอบผนึกแนนสามารถปองกันน้ําไอระเหยของน้ํามันและวัตถุระเบิดได
๕. มีเชือกสําหรับผูกยึดกันตกที่ทายกระบอกไฟฉาย
๖. ลักษณะตามรูป
การตรวจสอบ ตรวจสอบลักษณะตามคุณลักษณะเฉพาะและทดลองใชงานตามปกติ
รูปกระบอกไฟฉายตัดควัน ขนาด ๕ ทอน

มาตรฐาน ขวานชางไม ขนาด ๑๕ นิ้ว
ชื่อพัสดุ ขวานชางไม ขนาด ๑๕ นิ้ว ( FLAT – HEAD AXE )
วัตถุประสงค ใชถากไมในการค้ําจุนและใชงานทั่วไป
พัสดุสายงาน
อร. หมายเลขพัสดุ ๕๑๑๐ - ๓๕ - ๓๖๐ - ๒๒๘๑
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑. หัวขวานทําดวยเหล็กจากการตีขึ้นรูป ชุบคมแข็ง
๒. ดามทําดวยไมเนื้อแข็ง ยาว ๑๕ นิ้ว ขัดผิวเรียบ ทาน้ํามันชักเงา
๓. แข็งแรงเหมาะสําหรับใชงานหนัก
๔. ลักษณะตามรูป

๒๓๘
การตรวจสอบ

ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ

รูปขวานชางไม ขนาด ๑๕ นิ้ว

มาตรฐาน ขวานฉุกเฉิน ขนาด ๙ ปอนด × ๓๖ นิ้ว
ชื่อพัสดุ ขวานฉุกเฉิน ขนาด ๙ ปอนด × ๓๖ นิ้ว ( EMERGENCY CRASH AXE )
วัตถุประสงค ใชรื้อทําลายในการดับเพลิง กูภยั
พัสดุสายงาน พธ.ทร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๒๕๙๑
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑. หัวขวานทําดวยเหล็กจากการตีขึ้นรูป ( FORGED STEEL ) คมมีหยัก หนัก ๙ ปอนด ทาสีแดง เวน
สวนแหลมคม
๒. ดามทําดวยไฟเบอรกลาส ปองกันอันตรายจากไฟฟาได ๓๖,๐๐๐ V. ยาว ๓๖ นิ้ว

๒๓๙
๓. แข็งแรงเหมาะสําหรับใชงานหนัก
๔. ลักษณะตามรูป
การตรวจสอบ
๑. ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ
๒. ตรวจความทนแรงดันไฟฟาของดามขวาน ที่ กพช.อร.
รูปขวานฉุกเฉิน ขนาด ๙ ปอนด × ๓๖ นิ้ว

มาตรฐาน ขวานกูภยั ดามไม ขนาด ๑ ๑/๒ ปอนด × ๑๕ นิ้ว
ชื่อพัสดุ ขวานกูภ ัยดามไมขนาด ๑ ๑/๒ ปอนด ×๑๕ นิ้ว ( SERRATED – EDGE AXE )
วัตถุประสงค ใชรื้อทําลายในการดับเพลิง กูภยั
พัสดุสายงาน พธ.ทร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๒๕๙๒
หมายเลข สป. ( กห. )
STOCK NO. ( USA. ) ๔๒๑๐ - ๐๐ - ๒๔๓ - ๐๘๖๓
คุณลักษณะเฉพาะ
๑. หัวขวานทําดวยเหล็กชุบแข็ง ( HARDENED AND HEAT - TREATED STEEL ) คมเปนหยัก ทาสี
แดง เวนคมขวาน
๒. ดามไมเนื้อแข็ง ยาว ๑๕ นิ้ว ขัดผิวเรียบ ทาน้ํามันชักเงา

๒๔๐
๓. แข็งแรงเหมาะสําหรับใชงานหนัก
๔. ลักษณะตามรูป
การตรวจสอบ
ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ
รูปขวานกูภ ัยดามไม ขนาด ๑ ๑/๒ ปอนด × ๑๕ นิ้ว

มาตรฐาน ขวานกูภยั ดามฉนวน ขนาด ๑ ๑/๔ ปอนด
ชื่อพัสดุ
ขวานกูภยั ดามฉนวน ขนาด ๑ ๑/๔ ปอนด ( INSULATED CRASH AXE )
วัตถุประสงค
ใชงานกูภ ัยอากาศยาน และดับเพลิง
พัสดุสายงาน
พธ.ทร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๒๕๙๓
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑. หัวขวานทําดวยเหล็กจากการตีขึ้นรูป ( FORGED STEEL )คมมีหยักหนัก ๑ ๑/๔ ปอนด ทาสีแดง
เวนคมขวาน
๒. ดามทําดวยไฟเบอรกลาส ปองกันอันตรายจากไฟฟา

๒๔๑
๓. แข็งแรงเหมาะสําหรับใชงานหนัก
๔. ลักษณะตามรูป
การตรวจสอบ
ตรวจสอบลักษณะและขนาดตามคุณลักษณะเฉพาะ
รูปขวานกูภ ัยดามฉนวน ขนาด ๑ ๑/๔ ปอนด

มาตรฐาน ขอเกี่ยวดามไม ขนาด ๖ ๑/๒ ปอนด × ๑๐ ฟุต
ชื่อพัสดุ ขอเกี่ยวดามไม ขนาด ๖ ๑/๒ ปอนด × ๑๐ ฟุต ( PIKE POLE )
วัตถุประสงค ใชเกีย่ วหรือผลักดันสิ่งตาง ๆ ในการดับเพลิง ประจํารถดับเพลิง
พัสดุสายงาน พธ.ทร. หมายเลขพัสดุ ๔๐๓๐ - ๓๕ - ๓๒๒ - ๐๕๕๑
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑. ขอเกี่ยวทําดวยเหล็กทาสีแดง
๒. ดามไม เนื้อไมเปนแนวตรง ( STRAIGHT GRAIN ) แข็งแรง ขัดผิวเรียบทาน้ํามันชักเงา

๒๔๒
๓. ดามโตเสนผาศูนยกลาง ๑ ๕/๘ นิ้ว
๔. ขนาดโดยประมาณ หนัก ๖ ๑/๒ ปอนด ยาว ๑๐ ฟุต
๕. ลักษณะตามรูป
การตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ
รูปขอเกี่ยวดามไม ขนาด ๖ ๑/๒ ปอนด × ๑๐ ฟุต

มาตรฐาน ขอเกี่ยว รูปตัว T ขนาด เสนผาศูนยกลาง ๕/๘ นิ้ว × ๖ นิ้ว
ชื่อพัสดุ
ขอเกี่ยว รูปตัว T ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๕/๘ นิ้ว × ๖ นิ้ว ( T – BOLT )
วัตถุประสงค ใชยึดแผนปะเรือใหติดกับตัวเรือ
พัสดุสายงาน อร. หมายเลขพัสดุ ๒๐๔๐ - ๓๕ - ๓๙๒ - ๕๗๐๑
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑. ขอเกี่ยวทําดวยเหล็กเสนกลม ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๕/๘ นิ้ว
๒. เชื่อมตอเปนรูปตัว T ทําเกลียว ในระยะ ๕ นิ้ว มีแหวนรองและนัตพรอม
๓. ทาสีกันสนิม เวนสวนเกลียว

๒๔๓
๔. ลักษณะและขนาดตามรูป
การตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ
รูปขอเกี่ยว รูปตัว T ขนาด เสนผาศูนยกลาง ๕/๘ นิ้ว × ๖ นิ้ว

มาตรฐาน ขอเกี่ยว รูปตัว L ขนาด เสนผาศูนยกลาง ๕/๘ นิ้ว × ๖ นิ้ว
ชื่อพัสดุ
ขอเกี่ยว รูปตัว L ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๕/๘ นิ้ว × ๖ นิ้ว ( L – BOLT )
วัตถุประสงค ใชยึดแผนปะเรือใหติดกับตัวเรือ
พัสดุสายงาน อร. หมายเลขพัสดุ ๒๐๔๐ - ๓๕ - ๓๙๒ - ๕๗๒๑
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑. ขอเกี่ยวทําดวยเหล็กเสนกลม ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๕/๘ นิ้ว
๒. ดัดงอเปนรูปตัว L ทําเกลียว ในระยะ ๕ นิ้ว มีแหวนรองและนัตพรอม
๓. ทาสีกันสนิม เวนสวนเกลียว
๔. ลักษณะและขนาดตามรูป

๒๔๔
การตรวจสอบ

ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ

ขอเกี่ยว รูปตัว L ขนาด เสนผาศูนยกลาง ๕/๘ นิ้ว × ๖ นิ้ว

มาตรฐาน ขอเกี่ยว รูปตัว J ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๕/๘ นิ้ว × ๘ นิ้ว
ชื่อพัสดุ
ขอเกี่ยว รูปตัว J ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๕/๘ นิ้ว × ๘ นิ้ว ( J – BOLT )
วัตถุประสงค ใชยึดแผนปะเรือใหติดกับตัวเรือ
พัสดุสายงาน อร. หมายเลขพัสดุ ๒๐๔๐ - ๓๕ - ๓๙๒ - ๕๗๔๑
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
ขอเกี่ยวทําดวยเหล็กเสนกลม ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๕/๘ นิ้ว
๒.
ดัดงอเปนรูปตัว J ทําเกลียว ในระยะ ๕ นิ้ว มีแหวนรองและนัตพรอม
๓.
ทาสีกันสนิม เวนสวนเกลียว
๔.
ลักษณะและขนาดตามรูป
การตรวจสอบ
ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ

๒๔๕
รูปขอเกี่ยว รูปตัว J ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๕/๘ นิ้ว × ๘ นิ้ว

มาตรฐาน เข็มขัดกูภยั พรอมเครื่องมือ ขนาด ๕ รายการ
ชื่อพัสดุ
เข็มขัดกูภยั พรอมเครื่องมือ ขนาด ๕ รายการ ( RESCUE BELT ASSAMBLY )
วัตถุประสงค ๑.
ใชงานกูภ ัย ดับเพลิง
๒.
ใชประจําตัวเจาหนาที่กภู ัย ดับเพลิง
พัสดุสายงาน พธ.ทร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๔๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๒๐๗๓
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ เข็มขัดกูภ ัยพรอมเครื่องมือ ๑ ชุด มี ๕ รายการ ดังนี้
๑.
มีดกูภยั ( RESCUE KNIFE )
๑ เลม
๒. คีมตัดโลหะ ชนิดใชงานหนัก ขนาด ๘ นิ้ว
๑ อัน
๓. ไฟฉายเดินทางชนิดหัวงอฉาก ขนาด ๒ ทอน
๑ กระบอก

๒๔๖
๔. ขวานกูภยั คมมีหยัก ดามไม ขนาด ๑ ๑/๒ ปอนด × ๑๕ นิ้ว ๑ เลม
๕. เข็มขัดหนังพรอมซองเครื่องมือ ขนาดกวาง ๓ นิ้ว
๑ เสน
การตรวจสอบ ตรวจสอบลักษณะและขนาดตามคุณลักษณะเฉพาะ
รูปเข็มขัดกูภยั พรอมเครื่องมือ ขนาด ๕ รายการ

มาตรฐาน เข็มขัดนิรภัย ขนาด ๑ ๓/๔ นิ้ว พรอมเชือกขอเกี่ยว
ชื่อพัสดุ เข็มขัดนิรภัย ขนาด ๑ ๓/๔ นิ้ว ( SAFETY BELT ) พรอมเชือกขอเกี่ยว
วัตถุประสงค ใชปองกันอันตราย เมื่อทํางานในที่สูง
พัสดุสายงาน
พธ.ทร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๔๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๒๐๗๔
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
เข็มขัดไนลอน กวาง ๑ ๓/๔ นิ้ว ทนแรงดึงได ๘,๗๐๐ ปอนด
๒. มีแผนรองเข็มขัดกันเจ็บ ทําดวยไนลอน กวาง ๓ นิ้ว
๓.
มีหวงเหล็ก ๒ หวง อยูดานขาง
๔.
เชือกขอเกีย่ วชนิดไนลอน ขนาดโตเสนผาศูนยกลาง ๑/๒ นิ้ว ยาว ๑๐ ฟุต ปลายขางหนึ่งถักติด
อยูกับหวงเหล็กเข็มขัด ปลายอีกขางหนึ่งถักติดอยูก ับขอเกี่ยวแบบสปริง

๒๔๗
๕.
ลักษณะตามรูป
การตรวจสอบ ตรวจสอบลักษณะขนาด ตามคุณลักษณะเฉพาะ
รูปเข็มขัดนิรภัย ขนาด ๑ ๓/๔ นิ้ว พรอมเชือกขอเกี่ยว

มาตรฐาน คอนชางไม ขนาด ๑ ปอนด
ชื่อพัสดุ คอนชางไม ขนาด ๑ ปอนด ( CLAW HAMMER )
วัตถุประสงค ใชในการค้ําจุนและใชงานทัว่ ไป
พัสดุสายงาน
อร. หมายเลขพัสดุ ๕๓๔๐ - ๓๕ - ๓๖๐ - ๕๑๘๑
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
หัวคอนทําดวยเหล็กจากการตีขึ้นรูป ( FORGED STEEL ) สวนบนเปนแฉกสําหรับถอนตะปู
หนัก ๒ ปอนด
๒.
ดามไมเนื้อแข็ง ยาว ๑๒ นิ้ว ขัดผิวเรียบทาน้ํามันชักเงา
๓.
แข็งแรงเหมาะสําหรับใชงานหนัก
๔.
ลักษณะตามรูป

๒๔๘
การตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ
รูปคอนชางไม ขนาด ๑ ปอนด

มาตรฐาน คีมปากจระเข ใชตัดโลหะ ขนาด ๘ นิ้ว
ชื่อพัสดุ คีมปากจระเข ใชตัดโลหะ ขนาด ๘ นิ้ว ( PLIER HEAVY DUTY )
วัตถุประสงค ใชตัดโลหะตาง ๆ
พัสดุสายงาน
อร. หมายเลขพัสดุ ๕๑๒๐ - ๓๕ - ๓๖๐ - ๔๘๔๑
หมายเลข สป. ( กห. )
STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
ทําดวยเหล็ก
๒. ขนาดยาว ๘ นิ้ว
๓.
แข็งแรงเหมาะสําหรับใชงานหนัก
๔.
ลักษณะตามรูป
การตรวจสอบ ตรวจสอบลักษณะ ขนาด ตามคุณลักษณะเฉพาะ

๒๔๙
รูปคีมปากจระเข ใชตัดโลหะ ขนาด ๘ นิ้ว

มาตรฐาน เครื่องตรวจจับกาซออกซิเจนและกาซระเบิด
๑. ชื่อพัสดุ
ภาษาไทย
เครื่องตรวจจับกาซออกซิเจนและกาซระเบิด
ภาษาอังกฤษ (OXYGEN AND COMBUSTIBLE GAS MONITOR)
๒. วัตถุประสงคการใชงาน ใชตรวจสอบปริมาณกาซออกซิเจนหรือกาซระเบิดในบรรยากาศ
๓.
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (พิจารณาเปรียบเทียบกับแคตตาลอค/หรือแบบรูปและ
รายละเอียดของบริษัทผูผลิตเปนสําคัญ)
๓.๑ ตัวเครื่องทําดวยวัสดุที่มีความแข็งแรง ทนทาน ไมผุกรอน
๓.๒ อุณหภูมิใชงาน ในสภาพอากาศเย็นไดถึง - ๑๐ องศาเซลเซียส หรือต่ํากวา
ในสภาพอากาศรอนไดถึง + ๔๐ องศาเซลเซียส หรือสูงกวา
๓.๓ คาความถูกตองในการวัด ( Accuracy)
- กาซออกซิเจน + ๑.๒๕ %
- กาซระเบิด + ๗.๕ %

๒๕๐
๓.๔ สามารถตรวจวัดปริมาณกาซออกซิเจนและกาซระเบิดไดในเวลาเดียวกันและอยางตอเนื่อง
๓.๕ คาตรวจจับ (Sensor ) กาซออกซิเจน สามารถตรวจจับกาซออกซิเจนในบรรยากาศที่ความเขมขน
ตั้งแต ๐ - ๒๕ % โดยประมาณหรือมากกวา
๓.๖ คาตรวจจับกาซระเบิดสามารถตรวจจับกาซมีเทนและกาซระเบิดอื่น ๆ ในบรรยากาศที่มีความ
เขมขน ตั้งแต ๐ - ๑๐๐ % LEL (Lower Explosive Limit)
๓.๗ ใชแบตเตอรี่ชนิดนิเกิล – แคดเมียม (Ni – Cd Battery) หรือชนิดอัลคาไลน (Alkaline
Battery)
๓.๘ แสดงผลที่ตรวจวัดเปนตัวเลขบนหนาปทม (DIGITAL DISPLAY) และสามารถอานคาไดแม
ในสภาพที่มแี สงสวางนอย
๓.๙ มีสัญญาณเสียงหรือสัญลักษณแสดงบนหนาปทมเมื่อมีปริมาณกาซระเบิดสูงกวาหรือปริมาณ
กาซออกซิเจนต่ํากวาคาที่ตั้งไว หรือเมื่อแบตเตอรี่ใกลหมด
๓.๑๐ อุปกรณประกอบดังนี้
ซองบรรจุพรอมสาย ( Carrying Case with Strap) ๑ ชุด
เครื่องดูดอากาศหรือหัววัดพรอมสาย ยาวไมนอยกวา ๕ เมตร ๑ ชุด
( Sampling Pump or Sampling Probe With minimum 5 m.hose)

มาตรฐาน เครื่องเปาน้ํา ขนาด ๑๕๐ GPM.
ชื่อพัสดุ เครื่องเปาน้ํา ขนาด ๑๕๐ GPM. ( PERIJET EDUCTOR )
วัตถุประสงค ใชสูบน้ําออกจากหองที่ถูกน้ําทวม โดยใชน้ําที่มีกําลังดันจากที่อื่นสงลงไปเปาใหนา้ํ
ทวมไหลรวมกันขึ้นมา
พัสดุสายงาน พธ.ทร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๒๕๘๕
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
เครื่องเปาน้ําแบบ PERIJET ทําดวยโลหะไรสนิม
๒.
ทางเปาน้ําเปนหัวตอขนาด ๒ ๑/๒ นิ้ว เกลียวตัวเมีย ๗ ๑/๒ ฟน/นิ้ว แบบเรือ
๓.
ทางสงน้ําเปนหัวตอ ขนาด ๔ นิ้ว เกลียวตัวเมีย ๖ ฟน/นิ้ว แบบเรือ
ทางดูดน้ําเขาเครื่องเปาน้ํา ขนาดโต ๓ นิ้ว
๔.
๕.
ลักษณะตามรูป
การตรวจสอบ ๑.
ตรวจสอบลักษณะ ขนาด ตามคุณลักษณะเฉพาะ
๒.
ทดลองใชงาน โดยขอความรวมมือจาก กฝร.

๒๕๑
รูปเครื่องเปาน้ํา ขนาด ๑๕๐ GPM.

มาตรฐาน เครื่องตัด – เชื่อมโลหะดวยแกส แบบสะพายหลัง
ชื่อพัสดุ
เครื่องตัด – เชื่อมโลหะดวยแกส แบบสะพายหลัง ( PORTABLE OXY –
ACETYLENE CUTTTNG AND WELDING )
วัตถุประสงค ใชตัด – เชื่อมโลหะ ในการดับเพลิง กูภยั
พัสดุสายงาน อร. หมายเลขพัสดุ ๓๔๓๓ - ๓๕ - ๓๙๙ - ๘๐๐๑
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องตัด – เชื่อมโลหะดวยแกส แบบสะพายหลัง ๑ ชุด ประกอบดวย
๑.
อุปกรณสะพายหลัง
จํานวน ๑ ชุด
๒.
ทอออกซิเจน ขนาด ๕ ลิตร พรอมแกส กําลังดันไมนอยกวา ๒๐๐ bar จํานวน ๑ ทอ
๓.
ทออะเซทิลีน ขนาด ๕ ลิตร พรอมแกส จํานวน ๑ ทอ
๔.
สายยางออกซิเจนและอะเซทิลีน ชนิดสายคูยาวไมนอยกวา ๕ เมตร จํานวน ๑ ชุด
๕.
หัวตัด – เชื่อม ขนาดตัดโลหะหนา ๒๕ มม. จํานวน ๑ หัว
๖.
หัวตัด – เชื่อม ขนาดตัดโลหะหนา ๖๐ มม.
จํานวน ๑ หัว
๗.
เครื่องมือถอดประกอบ จํานวน ๑ ชุด
๘.
แวนตาปองกันแสง
จํานวน ๑ อัน

๒๕๒
๙.
๑๐.

อุปกรณตาง ๆ พรอมใชงาน
หีบบรรจุเครื่องตัด – เชื่อมโลหะและอุปกรณ จํานวน ๑ หีบ
ลักษณะ
ลักษณะโดยประมาณตามรูป
การตรวจสอบ ตรวจสอบลักษณะและขนาดตามคุณลักษณะเฉพาะ ทดลองใชงานตามปกติ
รูปเครื่องตัด – เชื่อมโลหะดวยแกส แบบสะพายหลัง

มาตรฐาน เครื่องตัด – ถางโลหะและอุปกรณครบชุด ขนาด ตัด – ถาง – บีบ - ดึง ๑๘ – ๑๐ - ๘ - ๗
ชื่อพัสดุ
เครื่องตัด – ถางโลหะและอุปกรณครบชุด (CUTTER SPREADER COMPLETE SET )
วัตถุประสงค ๑. ใชตัด – ถางโลหะ เพื่อชวยผูประสบอุบัติภัย
พัสดุสายงาน อร. หมายเลขพัสดุ ๓๔๔๕ - ๓๕ - ๔๐๑ - ๓๐๐๑
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องตัด – ถางโลหะมีสมรรถนะในการ ตัด ถาง ดึง บีบ โลหะโครงสรางอาคาร
ยานพาหนะตาง ๆ ดวยกําลังไฮดรอลิค ซึ่งขับจากเครื่องยนต สามารถใชงานไดพรอมกัน ๒ ชุด (
SIMULTANEOUS OPERATION OF TWO TOOLS ) เครื่องตัด – โลหะ และอุปกรณครบชุด
ประกอบดวย
๑.
เครื่องยนตเบนซิน ๔ จังหวะ ระบายความรอนดวยอากาศ กําลังไมนอยกวา ๔ HP.พรอมทั้งหัว
เทียนอะไหล ๒ หัว จํานวน ๑ ชุดเครื่อง
๒.
สูบไฮดรอลิค ( HYDRAULIC PUMP ) กําลังดันใชการ ( WORKING PRESSURE ) ไม
นอยกวา ๖๒๐ bar พรอมทั้งน้ํามันไฮดรอลิคอะไหล ๒ ลิตร จํานวน ๑ ชุด
๓.
สายยางไฮดรอลิค ทนกําลังสูงชนิดสายคูยาวไมนอยกวา ๑๕ เมตร พรอมทั้งขอตอสวมเร็ว ทั้ง
๒ ปลาย มวนเก็บอยูใ นรนคู จํานวน ๒ ชุด
๔.
หัวถาง แบบกามปู ( JAW ) ทํางานได ๓ อยาง ถาง – ดึง – บีบ จํานวน ๑ ชุด
๔.๑ ทําดวยโลหะผสมเบา (HIGH TENSILE LIGHT ALLOY)

๒๕๓
๔.๒ ระยะถางมากที่สุด (MAXIMUM SPREAD)
ไมนอยกวา ๘๘๐ มม.
๔.๓ กําลังถาง (SPREADING FORCE)
ไมนอยกวา ๑๐ ตัน
๔.๔ กําลังดึง (TRACTIVE FORCE)
ไมนอยกวา ๖ ตัน
๔.๕ กําลังบีบ (CRUSHING FORCE)
ไมนอยกวา ๘ ตัน
๕.
หัวตัด – ถาง แบบกามปู ( CUTTER – SPREADER ) ทํางานได ๓ อยาง
ตัด – ถาง – ดึง จํานวน ๑ ชุด
๕.๑ ทําดวยโลหะผสมเบา ( HIGH TENSILE LIGHT ALLOY )
๕.๒ กําลังตัด ( CUTTING FORCE AT 2 nd TOOTH) ไมนอยกวา ๑๘ ตัน
๕.๓ ระยะถางมากที่สุด ( MAXIMUM SPREAD ) ไมนอยกวา ๒๕๐ มม.
๕.๔ กําลังถาง ( SPREADING FORCE )
ไมนอยกวา ๔ ตัน
๕.๕ กําลังดึง ( TRACTIVE FORCE )
ไมนอยกวา ๔ ตัน
๖.
หัวถางแบบกระบอก (SPREADER JACX) ทํางานได ๒ อยาง ถาง – ดึง จํานวน ๑ ชุด
๖.๑ ทําดวยโลหะผสมเบา ( HIGH TENSILE LIGHT ALLOY )
๖.๒ กําลังผลักดัน ( THRUST )
ไมนอยกวา ๑๐ ตัน
๖.๓ กําลังดึง ( TRACTIVE FORCE ) ไมนอยกวา ๔ ตัน
๖.๔ กระบอกถาง มี ๓ ขนาด ดังนี้
๖.๔.๑ ขนาดยาว ๑,๑๒๐ มม. ถางได ๗๐๐ มม. จํานวน ๑ กระบอก
๖.๔.๒ ขนาดยาว ๙๒๐ มม. ถางได ๕๐๐ มม. จํานวน ๑ กระบอก
๖.๔.๓ ขนาดยาว ๖๒๐ มม. ถางได ๒๕๐ มม. จํานวน ๑ กระบอก
๖.๕ อุปกรณประกอบ ๙ รายการ ดังนี้
๖.๕.๑ โซเหล็กขนาดโต ๓/๘ นิ้ว ยาว ๑๕๐ ซม. ปลายขางหนึ่งมีขอเกี่ยว จํานวน ๒ ชุด
๖.๕.๒ หัวตอรูปตัว V ( V HEAD ) จํานวน ๒ อัน
๖.๕.๓ หัวตอแบบกรงเล็บ ( CLAW HEAD) จํานวน ๒ อัน
๖.๕.๔ หัวตอยาง (RUBBERISED HEAD)
จํานวน ๒ อัน
๖.๕.๕ หัวตอแบบขอเกี่ยว (GRAPNEL HEAD) จํานวน ๒ อัน
๖.๕.๖ หัวตอของกานตอ (CONNECTING SLEEVE) จํานวน ๒ อัน
๖.๕.๗ กานตอ (JACK EXTENSION) ขนาด ๒๕๐ มม. จํานวน ๑ อัน
๖.๕.๘ กานตอ (JACK EXTENSION) ขนาด ๔๕๐ มม. จํานวน ๑ อัน
๖.๕.๙ กานตอ (JACK EXTENSION) ขนาด ๗๕๐ มม. จํานวน ๑ อัน
๗.
ลักษณะตามรูปหรือใกลเคียง
การตรวจสอบ ๑.
ตรวจสอบลักษณะขนาด ตามคุณลักษณะเฉพาะ

๒๕๔
๒.

ตรวจสอบการทํางานของเครื่องในลักษณะตาง ๆ ตามคุณลักษณะเฉพาะโดย กพช.อร.

รูปเครื่องตัด – ถางโลหะและอุปกรณครบชุด ขนาด ตัด – ถาง – บีบ - ดึง ๑๘ – ๑๐ - ๘ - ๗

เครื่องยนตและสูบไฮดรอลิค

สายยางไฮดรอลิค

๒๕๕
หัวถางแบบกามปู ( JAW )

หัวตัด – ถาง แบบกามปู ( CUTTER – SPREADER )

หัวถาง แบบกระบอก ( SPREADER JACK )

๒๕๖

มาตรฐาน เครื่องดูดควันชนิดเครื่องยนต ขนาด ๕,๕๐๐ CFM.
ชื่อพัสดุ เครื่องดูดควัน ชนิดเครื่องยนต ขนาด ๕,๕๐๐ CFM. (SMOKE EJECTOR)
วัตถุประสงค ๑.
ใชดูดควันออกจากหองที่เกิดเพลิงไหม
๒.
ใชระบายอากาศในที่อับอากาศ
พัสดุสายงาน อร. หมายเลขพัสดุ ๔๑๔๐ - ๓๕ - ๔๐๓ - ๕๐๐๑
หมายเลข สป.(กห.)
STOCK.NO.(USA.) คุณลักษณะเฉพาะ
ขับดวยเครื่องยนตน้ํามันใส ขนาด ๓ MP.
๑.
๒.
ชองดูดควัน ขนาด ๑๖ นิ้ว
๓.
ประสิทธิภาพในการดูดควัน ๕,๕๐๐ CFM.
๔.
ขนาดโตโดยประมาณของเครื่องดูดควัน ๑๕ นิ้ว × ๑๘ ๓/๔ นิ้ว × ๑๙ ๑/๒นิว้
๕.
น้ําหนักประมาณ ๕๒ ปอนด (ไมรวมทอสงควัน)

๒๕๗
๖.
๗.
การตรวจสอบ
๒.

ทอสงควัน (FLEXIBLE DUCT) ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๑๖ นิ้ว × ๑๐ ฟุต จํานวน ๒ ทอ
ลักษณะตามรูปหรือใกลเคียง
๑.
ตรวจสอบลักษณะ ขนาด ตามคุณลักษณะเฉพาะ
ตรวจสอบการทํางานของเครื่องดูดควัน

รูปเครื่องดูดควันชนิดเครื่องยนต ขนาด ๕,๕๐๐ CFM.

มาตรฐาน เครื่องขยายเสียง แบบสะพายไหล ขนาด ๑๐ - ๒๐ W.
ชื่อพัสดุ
เครื่องขยายเสียง แบบสะพายไหล ขนาด ๑๐ - ๒๐ W. ( MEGAPHONE )
วัตถุประสงค ใชประกาศ สั่งการ บริเวณสถานที่เกิดอุบัติภัย
พัสดุสายงาน ยศ.ทร. หมายเลขพัสดุ ๖๙๑๐ - ๓๕ - ๕๖๘ - ๐๐๑๒
หมายเลข สป.(กห.)
STOCK NO.(USA.) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
เครื่องขยายเสียง แบบสะพายไหล
๒. กําลังขยายเสียง ๑๐ - ๒๐ W. ปรับแตงดัง – คอย ได
๓.
ไมโครโฟนแยกจากเครื่องได
๔.
ใชแบตเตอรี่แหง UM - ๒
๕.
มีสมุดคูมือการใชประจําเครือ่ ง
๖.
ลักษณะตามรูปหรือใกลเคียง
การตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะและทดลองใชงานตามปกติ

๒๕๘
รูปเครื่องขยายเสียง แบบสะพายไหล ขนาด ๑๐ - ๒๐ W.

มาตรฐาน ชุดเครื่องมือกูภัยอากาศยาน ขนาด ๑๖ รายการ
ชื่อพัสดุ ชุดเครื่องมือกูภ ัยอากาศยาน ขนาด ๑๖ รายการ
วัตถุประสงค ๑.
ใชกูภยั และชวยชีวิต อากาศยานที่ประสบอุบัติเหตุ
๒.
ใชกูภยั และชวยชีวิต ยานพาหนะตาง ๆ ที่ประสบอุบัติเหตุ
พธ.ทร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๔๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๒๐๗๑
พัสดุสายงาน
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ ชุดเครื่องมือกูภัยอากาศยาน ๑ ชุด มี ๑๖ รายการ ดังนี้
๑.
กรรไกรตัดสายเคเบิล ขนาดยาว ๑๔ นิ้ว ตัดได เสนผาศูนยกลาง ๑/๔ นิ้ว จํานวน ๑ เลม
จํานวน ๑ อัน
๒. คีมตัดโลหะ ชนิดใชงานหนัก ขนาดยาว ๘ นิ้ว
๓.
ประแจคีมปากตรง ขนาด ๑๐ นิ้ว
จํานวน ๑ อัน
๔.
ขวานกูภ ัย คมมีหยัก ดามฉนวน
จํานวน ๑ เลม
๕.
มีดกูภยั ( RESCUE KNIFE )
จํานวน ๑ เลม
๖.
เลื่อยตัดโลหะ ( HACK SAW ) ขนาด ๑๒ นิ้ว พรอมใบเลื่อย รวม ๓ ใบ จํานวน ๑ ชุด
๗.
เลื่อยลันดาตัดโลหะ ( METAL CUTTING SAW ) ขนาด ๒๐ นิว้ จํานวน ๑ ปน

๒๕๙
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.

ไขควงปากแบน ขนาด ๔ นิ้ว
จํานวน ๑ อัน
ไขควงปากแบน ขนาด ๖ นิ้ว
จํานวน ๑ อัน
ไขควงปากแฉก ขนาด ๔ นิ้ว
จํานวน ๑ อัน
ไขควงปากแฉก ขนาด ๖ นิ้ว
จํานวน ๑ อัน
เชือกหวงพรอมขอเกี่ยว ขนาด ๔๐ นิ้ว ( GRAPPLING HOOK AND ROPE SLING )จํานวน ๑

ชุด
๑๓. ลูกอุดถังน้ํามัน ชนิดไม ขนาด ๒ นิ้ว × ๑ ๑/๒ นิ้ว × ๔ นิ้ว
จํานวน ๓ ลูก
๑๔. ลูกอุดถังน้ํามัน ชนิดยาง ขนาด ๒ นิ้ว × ๑ ๑/๒ นิ้ว × ๔ นิ้ว จํานวน ๓ ลูก
๑๕. ลูกกุญแจผานอากาศยาน ( DZUS KEY ) ขนาดมาตรฐานสากล จํานวน ๒ ลูก
๑๖. ผาใบสําหรับเก็บเครื่องมือ ขนาดมวนแลว ๒๘ นิ้ว × ๖ นิ้ว จํานวน ๑ ผืน
การตรวจสอบ

ตรวจสอบลักษณะและขนาดตามคุณลักษณะเฉพาะ

รูปชุดเครื่องมือกูภัยอากาศยาน ขนาด ๑๖ รายการ

๒๖๐

มาตรฐาน เชือกชวยชีวิต ขนาด ๒ ๑/๔ นิ้ว × ๑๐๐ ฟุต
ชื่อพัสดุ เชือกชวยชีวิต ขนาด ๒ ๑/๔ นิ้ว × ๑๐๐ ฟุต ( LIFE LINE )
วัตถุประสงค ใชประโยชนตา ง ๆ ในการดับเพลิง กูภยั เชน ผูก ยึด ปน ไต รับ - สงของ
พัสดุสายงาน พธ.ทร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๔๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๒๐๗๖
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
เชือกมนิลา ชนิด ๓ เกลียว
๒. ขนาด เสนรอบวง ๒ ๑/๔ นิ้ว ( เสนผาศูนยกลาง ๑๘ มม.) ยาว ๑๐๐ ฟุต
๓.
ปลายเชือกขางหนึ่งพันดวยปานกันเกลียวแตกปลายอีกขางหนึ่งถักเปนหวงขนาดเสนผา
ศูนยกลาง ๔ นิ้ว
๔.
กําลังดึงขาดต่าํ สุด ๒๔๔๐ กก.
๕.
ลักษณะตามรูป
การตรวจสอบ ๑.
ตรวจสอบลักษณะขนาด ตามคุณลักษณะเฉพาะ
๒.
เชือกที่จัดหาใหม ใหทดลองกําลังดึง ที่ กพช.อร.
๓.
เชือกที่เบิกจาก พธ.ทร. ไดผานการตรวจสอบและทดลองมาแลว

๒๖๑
รูปเชือกชวยชีวิต ขนาด ๒ ๑/๔ นิ้ว × ๑๐๐ ฟุต

มาตรฐาน เชือกหวงพรอมขอเกี่ยว ขนาด ๔๐ นิ้ว
ชื่อพัสดุ เชือกหวงพรอมขอเกี่ยวขนาด ๔๐ นิ้ว (GRAPPING HOOK AND ROPE SLING )
วัตถุประสงค ใชเกีย่ วยึดคนหรือสิ่งของเพื่อความปลอดภัย เมื่อทํางานในที่สูง
พัสดุสายงาน พธ.ทร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๔๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๒๐๗๕
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
เชือกปานสังเคราะห (SYNTHETIC FIBRE ROPE) เชน PERLON เกลียวธรรมดา ๓ เกลียว
๒.
ขนาดเชือกเสนรอบวง ๒ นิว้ ยาว ๔๐ นิ้ว ปลายเชือกถักตอกันเปนหวงสวนถักระยะ ๖ นิว้
๓.
ขอเกี่ยวทําดวยเหล็ก เคลือบผิวกันสนิม คลองอยูในหวงเชือก
๔.
ลักษณะตามรูป
การตรวจสอบ ตรวจสอบลักษณะขนาด ตามคุณลักษณะเฉพาะ
รูปเชือกหวงพรอมขอเกี่ยว ขนาด ๔๐ นิ้ว

๒๖๒

มาตรฐาน ถุงมือยางปองกันไฟฟา ขนาด ๑๐,๐๐๐ V.
ชื่อพัสดุ
ถุงมือยางปองกันไฟฟา ขนาด ๑๐,๐๐๐ V. ( INSULATED RUBBER GLOVES )
วัตถุประสงค ใชสวมทํางานปองกันอันตรายจากกระแสไฟฟา
พัสดุสายงาน อร. หมายเลขพัสดุ ๙๓๒๐ - ๓๕ - ๔๒๑ - ๓๐๕๑
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
ถุงมือทําดวยยาง แยก ๕ นิ้ว ยาว ๑๔ นิ้ว สีดํา
๒.
ทนแรงเคลื่อนไฟฟาไดไมต่ํากวา ๑๐,๐๐๐ V.
๓.
ใชงานไมเกิน ๗,๕๐๐ V.
๔.
ลักษณะตามรูป
การตรวจสอบ ๑.
ตรวจสอบลักษณะขนาดตามคุณลักษณะเฉพาะ
๒.
ตรวจสอบความทนแรงเคลื่อนไฟฟา (TEST VOLT) ไมต่ํากวา ๑๐,๐๐๐ V. โดย กพช.อร.
รูปถุงมือยางปองกันไฟฟา ขนาด ๑๐,๐๐๐ V.

๒๖๓

มาตรฐาน บันไดพาดหลังคา ขนาด ๑๔ ฟุต
ชื่อพัสดุ บันไดพาดหลังคา ขนาด ๑๔ ฟุต ( ROOF LADDER )
วัตถุประสงค ๑.
ใชในการดับเพลิงกูภยั
๒.
ใชประจํารถดับเพลิง รถกูภัย
พัสดุสายงาน
พธ.ทร. หมายเลขพัสดุ ๕๓๔๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๒๔๖๓
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
บันไดพาดหลังคาทําดวยอะลูมิเนียมผสม สวนโครงบันไดหนาไมนอยกวา ๒.๘ มม.
๒.
ขนาดบันได ยาว ๑๔ ฟุต กวาง ๑๒ นิ้ว ( ขอบใน ) ชวงขั้นบันได ๑๒ นิ้ว
๓.
ปลายบันไดมีขอเกี่ยว
๔.
ลักษณะตามรูป
การตรวจสอบ ตรวจสอบลักษณะและขนาดตามคุณลักษณะเฉพาะ

๒๖๔
รูปบันไดพาดหลังคา ขนาด ๑๔ ฟุต

มาตรฐาน บันไดยืด ชนิด ๒ ทอน ขนาด ๒๒ ฟุต
ชื่อพัสดุ บันไดยืด ชนิด ๒ ทอน ขนาด ๒๒ ฟุต ( EXTENSION LADDER )
วัตถุประสงค ๑.
ใชในการดับเพลิงกูภยั
๒.
ใชประจํารถดับเพลิง รถกูภัย
พัสดุสายงาน
พธ.ทร. หมายเลขพัสดุ ๕๓๔๐ - ๓๕ – ๓๖๒ - ๒๔๖๔
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
บันไดยืดทําดวยอะลูมิเนียมผสม สวนโครงบันไดหนาไมนอยกวา ๒.๘ มม.
๒.
ชนิด ๒ ทอน ประกอบติดกัน ระยะยืดไมนอยกวา ๒๒ ฟุต ระยะหด ๑๒ ฟุต
๓.
บันไดกวาง ๑๒ นิ้ว ( ขอบใน ) ชวงขัน้ บันได ๑๒ นิ้ว
๔.
ยืด – หด บันไดดวยมือ
๕.
มีล็อกระยะเลื่อน
๖.
ลักษณะตามรูป

๒๖๕
การตรวจสอบ ตรวจสอบลักษณะและขนาดตามคุณลักษณะเฉพาะและทดลองใชงานตามปกติ
รูปบันไดยืด ชนิด ๒ ทอน ขนาด ๒๒ ฟุต

มาตรฐาน ประแจคลายหัวตอสายสูบ ขนาด ๓/๔ นิ้ว - ๒ ๑/๒ นิ้ว
ชื่อพัสดุ ประแจคลายหัวตอสายสูบขนาด ๓/๔ นิ้ว - ๒ ๑/๒ นิ้ว (ADJUSTABLE SPANNER)
วัตถุประสงค ใชคลายหัวตอสายสูบดับเพลิง และหัวตออุปกรณดับเพลิงตาง ๆ
พัสดุสายงาน อร. หมายเลขพัสดุ ๕๑๒๐ - ๓๕ - ๓๖๐ - ๖๙๑๑
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
ทําดวยเหล็ก พนสีแดง
๒.
สวนดาม ยาว ๖ นิ้ว
๓.
สวนปลายพับได
๔.
ใชกับหัวตอ ขนาด ๓/๔ นิ้ว – ๒ ๑/๒ นิ้ว
๕.
ลักษณะตามรูป
การตรวจสอบ ตรวจสอบลักษณะ ขนาด ตามคุณลักษณะเฉพาะ
รูปประแจคลายหัวตอสายสูบ ขนาด ๓/๔ นิ้ว - ๒ ๑/๒ นิ้ว

๒๖๖

มาตรฐาน ประแจคลายหัวตอสายสูบ ขนาด ๑ ๑/๒ นิว้ - ๔ นิ้ว
ชื่อพัสดุ ประแจคลายหัวตอสายสูบขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว - ๔ นิ้ว (ADJUSTABLE SPANNER)
วัตถุประสงค ใชคลายหัวตอสายสูบดับเพลิง และหัวตออุปกรณดับเพลิงตาง ๆ
พัสดุสายงาน อร. หมายเลขพัสดุ ๕๑๒๐ - ๓๕ - ๓๖๐ - ๖๙๑๒
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
ทําดวยเหล็ก พนสีแดง
๒.
สวนดาม ยาว ๘.๕ นิ้ว
๓.
สวนปลายพับได
๔.
ใชกับหัวตอ ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว – ๔ นิ้ว
๕.
ลักษณะตามรูป
การตรวจสอบ ตรวจสอบลักษณะ ขนาด ตามคุณลักษณะเฉพาะ
รูปประแจคลายหัวตอสายสูบ ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว - ๔ นิ้ว

๒๖๗

มาตรฐาน ประแจคีมปากตรง ขนาด ๑๐ นิ้ว
ชื่อพัสดุ ประแจคีมปากตรง ขนาด ๑๐ นิ้ว ( VISE GRIP WRENCH )
วัตถุประสงค ใชจับยึดสิ่งตาง ๆ ที่ตองการยึดอยางมัน่ คง
พัสดุสายงาน
อร. หมายเลขพัสดุ ๕๑๒๐ - ๓๕ - ๓๖๐ - ๖๖๒๒
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
ทําดวยโลหะ
๒. ขนาดยาว ๑๐ นิ้ว
๓.
ลักษณะตามรูป
การตรวจสอบ ตรวจสอบลักษณะและ ขนาด ตามคุณลักษณะเฉพาะ
รูปประแจคีมปากตรง ขนาด ๑๐ นิ้ว

๒๖๘

มาตรฐาน ประกํา ขนาด ๖ นิ้ว
ชื่อพัสดุ ประกํา ขนาด ๖ นิ้ว ( C – CLAMP )
วัตถุประสงค ใชตรึง ยึด สิ่งตาง ๆ ในการค้ําจุน อุดเรือ
พัสดุสายงาน
พธ.ทร. หมายเลขพัสดุ ๕๓๔๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๔๘๙๐
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
ทําดวยเหล็ก เคลือบผิวปองกันสนิม
๒.
ระยะเลื่อน ๐ นิ้ว - ๖ นิ้ว
๓.
ระยะลึกไมนอยกวา ๓ นิ้ว
๔.
ลักษณะตามรูปหรือใกลเคียง
การตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ
รูปประกํา ขนาด ๖ นิ้ว

๒๖๙

มาตรฐาน แผนปะเรือ ชนิดพับได ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๑๐ นิ้ว
ชื่อพัสดุ
แผนปะเรือชนิดพับได ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๑๐ นิ้ว ( MINGED PATCH )
วัตถุประสงค ใชปะรูทะลุภายนอกโดยพับแผนปะเรือสอดจากภายในออกไปแลวกางออกยึดดวยเชือก
พัสดุสายงาน อร. หมายเลขพัสดุ ๒๐๔๐ - ๓๕ - ๓๙๒ - ๕๖๐๑
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
แผนปะเรือทําดวยแผนอะลูมิเนียมวงกลม ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๑๐ นิ้ว หนา ๓/๑๖ นิ้ว
๒.
ลักษณะ ทําเปน ๒ สวน ตามแนวเสนผาศูนยกลาง ยึดติดกันดวยบานพับทองเหลือง ขนาด ๓
นิ้ว จํานวน ๒ บาน บานพับยึดติดกับแผนปะเรือดวยหมุดย้ํา มีรูรอยเชือกผูกยึดโต ๓/๔ นิ้ว ที่ศูนยกลางแผน
๓.
เชือกผูกยึด ใชเชือกเปอรลอน ขนาดเสนรอบวง ๒ นิ้ว ยาว ๑๐ ฟุต รอยลอดรูกลางแผน ปะเรือ
และผูกปมกันหลุดที่ปลายเชือกขางหนึ่ง
๔.
ลักษณะตามรูป
การตรวจสอบ ตรวจสอบลักษณะขนาดตามคุณลักษณะเฉพาะ
รูปแผนปะเรือ ชนิดพับได ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๑๐ นิ้ว

๒๗๐

มาตรฐาน แผนปะเรือ ชนิดพับได ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๑๘ นิ้ว
ชื่อพัสดุ
แผนปะเรือ ชนิดพับได ขนาด เสนผาศูนยกลาง ๑๘ นิว้ ( MINGED PATCH )
วัตถุประสงค ใชปะรูทะลุภายนอกโดยพับแผนปะเรือสอดจากภายในออกไปแลวกางออกยึดดวยเชือก
พัสดุสายงาน อร. หมายเลขพัสดุ ๒๐๔๐ - ๓๕ - ๓๙๒ - ๕๖๐๒
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
แผนปะเรือทําดวยแผนอะลูมิเนียมวงกลมขนาดเสนผาศูนยกลาง ๑๘ นิ้ว หนา ๓/๑๖ นิ้ว
๑.
๒.
ลักษณะ ทําเปน ๒ สวน ตามแนวเสนผาศูนยกลาง ยึดติดกันดวยบานพับทองเหลือง ขนาด ๔
นิ้ว จํานวน ๒ บาน บานพับยึดติดกับแผนปะเรือดวยหมุดย้ํา
๓.
ที่ศูนยกลางแผนปะเรือเชื่อมเสริมดวยแผนอะลูมิเนียม ขนาด ๒ นิ้ว × ๔ นิ้ว × ๓/๑๖ นิ้ว เพื่อ
ความแข็งแรงทั้ง ๒ ขาง มีรูรอยเชือกผูกยึดโต ๓/๔ นิ้ว ที่ศูนยกลางแผน
๔.
เชือกผูกยึดใชเชือกเปอรลอน ขนาดเสนรอบวง ๒ นิ้ว ยาว ๑๐ ฟุต รอยลอดรูกลางแผนปะเรือ
และผูกปมกันหลุดที่ปลายเชือกขางหนึ่ง
๕.
ลักษณะตามรูป
การตรวจสอบ
ตรวจสอบลักษณะขนาดตามคุณลักษณะเฉพาะ
รูปแผนปะเรือ ชนิดพับได ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๑๘ นิ้ว

๒๗๑

มาตรฐาน พะเนินเหล็ก ขนาด ๖ ปอนด
ชื่อพัสดุ พะเนินเหล็ก ขนาด ๖ ปอนด ( SLEDGE HAMMER )
วัตถุประสงค ๑.
ใชตอกลิ่ม ในการค้ําจุน
๒.
ใชรื้อทําลาย ในการดับเพลิง กูภัย
พัสดุสายงาน
อร. หมายเลขพัสดุ ๕๑๒๐ - ๓๕ - ๓๖๐ - ๗๐๐๓
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
หัวพะเนินทําดวยเหล็กจากการตีข้นึ รูป ชุบผิวแข็ง ( FORGED STEEL HEAD WITH HEAT
– TREATED & HARDENED FACE ) หนัก ๖ ปอนด
๒.
ดามทําดวยไมเนื้อแข็ง ยาว ๓๐ นิ้ว ( ๕๑๑๐ - ๓๕ - ๓๖๐ - ๕๔๐๗ )
๓.
แข็งแรงเหมาะสําหรับใชงานหนัก
๔.
ลักษณะตามรูป
การตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ
รูปพะเนินเหล็ก ขนาด ๖ ปอนด

๒๗๒

มาตรฐาน พะเนินเหล็ก ขนาด ๘ ปอนด
ชื่อพัสดุ พะเนินเหล็ก ขนาด ๘ ปอนด ( SLEDGE HAMMER )
วัตถุประสงค ๑. ใชตอกลิ่ม ในการค้ําจุน
๒. ใชรื้อทําลาย ในการดับเพลิง กูภัย
พัสดุสายงาน
อร. หมายเลขพัสดุ ๕๑๒๐ - ๓๕ - ๓๖๐ - ๗๐๐๔
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
หัวพะเนินทําดวยเหล็กจากการตีขึ้นรูป ชุบผิวแข็ง ( FORGED STEEL HEAD WITH HEAT
– TREATED & HARDENED FACE ) หนัก ๘ ปอนด
๒.
ดาม ทําดวยไมเนื้อแข็ง ยาว ๓๐ นิ้ว ( ๕๑๑๐ - ๓๕ - ๓๖๐ - ๕๔๐๗ )
๓.
แข็งแรงเหมาะสําหรับใชงานหนัก
๔.
ลักษณะตามรูป
การตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ
รูปพะเนินเหล็ก ขนาด ๘ ปอนด

๒๗๓

มาตรฐาน พะเนินเหล็ก ขนาด ๑๐ ปอนด
ชื่อพัสดุ พะเนินเหล็ก ขนาด ๑๐ ปอนด ( SLEDGE HAMMER )
วัตถุประสงค ๑.
ใชตอกลิ่ม ในการค้ําจุน
๒.
ใชรื้อทําลาย ในการดับเพลิง กูภัย
พัสดุสายงาน
อร. หมายเลขพัสดุ ๕๑๒๐ - ๓๕ - ๓๖๐ - ๗๐๐๕
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
หัวพะเนินทําดวยเหล็กจากการตีขึ้นรูป ชุบผิวแข็ง ( FORGED STEEL HEAD WITH HEAT
– TREATED & HARDENED FACE ) หนัก ๑๐ ปอนด
๒.
ดาม ทําดวยไมเนื้อแข็ง ยาว ๓๐ นิ้ว ( ๕๑๑๐ - ๓๕ - ๓๖๐ - ๕๔๐๗ )
๓.
แข็งแรงเหมาะสําหรับใชงานหนัก
๔.
ลักษณะตามรูป
การตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ
รูปพะเนินเหล็ก ขนาด ๑๐ ปอนด

๒๗๔

มาตรฐาน มีดกูภยั ขนาดมาตรฐานสากล
ชื่อพัสดุ มีดกูภยั ขนาดมาตรฐานสากล ( RESCUE KNIFE )
วัตถุประสงค ใชตัดสายรัดตัว เข็มขัดประจําที่นั่งอากาศยาน
พัสดุสายงาน
พธ.ทร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๔๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๒๐๓๒
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
ดามมีดทําดวยอะลูมินั่ม ( HIGH STRENGTH ALUMINUM )
๒. ใบมีด ๒ ใบ ประกอบเปนรูปตัว V. ถอดเปลี่ยนได สามารถตัดสายเข็มขัดที่ทนแรงดึง ๑๐,๐๐๐
ปอนด ได
๓.
ปลายดามมีดทําเปนลูกกุญแจผานอากาศยาน ( DZUS KEY )
๔.
ลักษณะตามรูป
การตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ

๒๗๕
รูปมีดกูภยั ขนาดมาตรฐานสากล

มาตรฐาน มาตรวัดกําลังดันและจํานวนน้ํา แบบมือถือ ขนาด ๒๐๐ ปอนด
ชื่อพัสด
มาตรวัดกําลังดันและจํานวนน้ํา แบบมือถือ ขนาด ๒๐๐ ปอนด ( PRESSURE
AND VOLUME GAUGES )
วัตถุประสงค ใชวัดกําลังดันและจํานวนน้ําที่ไหลผานทอ
พัสดุสายงาน
อร. หมายเลขพัสดุ ๕๒๘๐ - ๓๕ - ๔๐๗ - ๓๐๐๑
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
ใชวัดกําลังดันและจํานวนน้ําที่ไหลผานทอไดถึงขนาดทอโต ๘ นิ้ว
๒.
มาตรวัดโต ๓ ๑/๒ นิ้ว ปรับแตงได ๒ ปอนด มีไขควงสําหรับปรับแตง ๑ อัน
๓.
มีกอกไลอากาศ ปองกันความชื้น ไมเปนสนิม
๔.
ใชวัดไดถึง ๒๐๐ ปอนด
๕.
ทอวัดน้ํายาว ๑๖ ๑/๒ นิ้ว น้ําหนัก ๑ ๗/๘ ปอนด บรรจุในกลองเรียบรอย
๖.
ลักษณะตามรูป

๒๗๖
การตรวจสอบ ตรวจสอบและทดลองใชงานตามคุณลักษณะเฉพาะ
รูปมาตรวัดกําลังดันและจํานวนน้ํา แบบมือถือ ขนาด ๒๐๐ ปอนด

มาตรฐาน ไมค้ําจุน
ชื่อพัสดุ ไมค้ําจุนขนาดตาง ๆ ( SHORES )
วัตถุประสงค ใชในการค้ําจุนและอุดเรือ
พัสดุสายงาน อร. หมายเลขประจําพัสดุ ๕๕๑๐ - ๓๕ - ๔๑๐ - ๘๑๔๑ ถึง ๕๕๑๐ - ๓๕ - ๔๑๐ - ๘๑๔๘
STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
ลักษณะไมค้ําจุน
๑.๑ ไมเนื้อออน แหง ตัดไดงาย
๑.๒ แข็งแรงเพียงพอในการค้ํายัน
๑.๓ ไมมีตาและรอยแตกราว
๑.๔ เปนไมทอนตรง มุมไดฉาก
๒.
ขนาดไมค้ําจุน หนาตัดรูปสี่เหลียมจตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผาวัดเปนนิ้ว ความยาว
วัดเปนฟุต หนา × กวาง - ยาว มีขนาดตาง ๆ ดังนี้
๒.๑ ขนาด ๔ นิ้ว × ๔ นิ้ว - ๘ ฟุต หมายเลขพัสดุ ๕๕๑๐ - ๓๕ - ๔๑๐ -๘๑๔๑
๒.๒ ขนาด ๔ นิ้ว × ๔ นิ้ว - ๑๒ ฟุต หมายเลขพัสดุ ๕๕๑๐ - ๓๕ - ๔๑๐ -๘๑๔๒

๒๗๗
๒.๓
๒.๔
๒.๕
๒.๖
๒.๗
๒.๘
การตรวจสอบ
รูปไมค้ําจุน

ขนาด ๒ นิ้ว × ๔ นิ้ว - ๘ ฟุต หมายเลขพัสดุ ๕๕๑๐ - ๓๕ - ๔๑๐ -๘๑๔๓
ขนาด ๒ นิ้ว × ๔ นิ้ว - ๑๒ ฟุต หมายเลขพัสดุ ๕๕๑๐ - ๓๕ - ๔๑๐ -๘๑๔๔
ขนาด ๒ นิ้ว × ๔ นิ้ว - ๑๔ ฟุต หมายเลขพัสดุ ๕๕๑๐ - ๓๕ - ๔๑๐ -๘๑๔๕
ขนาด ๒ นิ้ว × ๑๐ นิ้ว - ๘ ฟุต หมายเลขพัสดุ ๕๕๑๐ - ๓๕ - ๔๑๐ -๘๑๔๖
ขนาด ๒ นิ้ว × ๑๐ นิ้ว -๑๒ ฟุต หมายเลขพัสดุ ๕๕๑๐ - ๓๕ - ๔๑๐ -๘๑๔๗
ขนาด ๒ นิ้ว × ๑๐ นิ้ว -๑๔ ฟุต หมายเลขพัสดุ ๕๕๑๐ - ๓๕ - ๔๑๐ - ๘๑๔๘
ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ โดยกรรมการตรวจรับพัสดุ

กวาง
หนา

ยาว

๒๗๘
มาตรฐาน เหล็กค้ําจุน ชนิดเลื่อนได ขนาด ๓ ๑/๒ ฟุต – ๖ ๑/๒ ฟุต
ชื่อพัสดุ เหล็กค้ําจุนชนิดเลื่อนได ขนาด ๓ ๑/๒ ฟุต – ๖ ๑/๒ ฟุต (METAL SHORE)
วัตถุประสงค ใชค้ําจุนชัว่ คราว กอนที่จะตัดไมค้ําจุน
พัสดุสายงาน อร. หมายเลขพัสดุ ๒๐๔๐ - ๓๕ - ๓๙๒ - ๕๕๐๑
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
ทําดวยเหล็กลักษณะเปนปลอก ๔ เหลี่ยม ๒ ขนาด สวมซอนกันพอดีเลื่อนเขาออกไดสะดวก
๒.
ปลอกชั้นนอกมีลอกสปริง ๒ ตัว และเจาะรองลิ่ม ๑ รอง
๓.
ปลอกชั้นใน
๓.๑ เจาะรองลิ่มหางกันทุกระยะ ๔ ๑/๒ นิ้ว ทั้ง ๔ ดาน
๓.๒ ปลายขางหนึ่ง มีหัวค้ํายันเปนมุมฉากและพลิกได
๓.๓ ปลายอีกขางหนึ่งมีหัวค้ํายันเปนมุมฉากและพลิกไดเชนเดียวกันแตมีกานตอเปนเกลียวหนอน
สําหรับปรับแตงระยะค้ํายัน ยาวประมาณ ๑๐ นิ้ว พรอมนัตลอค
๔.
ลิ่มเหล็ก ขนาด ๑ ๕/๘ นิ้ว × ๓ ๓/๔ นิ้ว × ๕ /๑๖ นิ้ว พรอมโซแขวน
๕.
ระยะเลื่อน ค้ํายันไดต่ําสุด ๓ ๑/๒ ฟุต สูงสุด ๖ ๑/๒ ฟุต
๖.
การทาสี ปลอกชั้นนอกและหัวค้ํายัน ทาสีกันสนิมและทาทับดวยสีหมอกออน
๗.
ลักษณะและขนาดตามรูป
การตรวจสอบ ตรวจสอบลักษณะขนาดตามคุณลักษณะเฉพาะ
รูปเหล็กค้ําจุน ชนิดเลื่อนได ขนาด ๓ ๑/๒ ฟุต – ๖ ๑/๒ ฟุต

๒๗๙
มาตรฐาน เหล็กค้ําจุน ชนิดเลื่อนได ขนาด ๖ ๑/๒ ฟุต – ๑๐ ๑/๒ ฟุต
ชื่อพัสดุ เหล็กค้ําจุนชนิดเลื่อนไดขนาด ๖ ๑/๒ ฟุต – ๑๐ ๑/๒ ฟุต (METAL SHORE)
วัตถุประสงค ใชค้ําจุนชัว่ คราว กอนที่จะตัดไมค้ําจุน
พัสดุสายงาน อร. หมายเลขพัสดุ ๒๐๔๐ - ๓๕ - ๓๙๒ - ๕๕๐๒
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
ทําดวยเหล็กลักษณะเปนปลอก ๔ เหลี่ยม ๒ ขนาด สวมซอนกันพอดีเลื่อนเขาออกไดสะดวก
๒.
ปลอกชั้นนอกมีลอกสปริง ๒ ตัว และเจาะรองลิ่ม ๑ รอง
๓.
ปลอกชั้นใน
๓.๑ เจาะรองลิ่มหางกันทุกระยะ ๔ ๑/๒ นิ้ว ทั้ง ๔ ดาน
๓.๒ ปลายขางหนึ่งมีหัวค้ํายันเปนมุมฉากและพลิกได
๓.๓ ปลายอีกขางหนึ่งมีหัวค้ํายันเปนมุมฉากและพลิกไดเชนเดียวกันแตมีกานตอเปนเกลียวหนอน
สําหรับปรับแตงระยะค้ํายัน ยาวประมาณ ๑๐ นิ้ว พรอมนัตลอค
๔.
ลิ่มเหล็ก ขนาด ๑ ๕/๘ นิ้ว × ๓ ๓/๔ นิว้ × ๕ /๑๖ นิ้ว พรอมโซแขวน
๕.
ระยะเลื่อน ค้ํายันไดต่ําสุด ๖ ๑/๒ ฟุต สูงสุด ๑๐ ๑/๒ ฟุต
๖.
การทาสี ปลอกชั้นนอกและหัวค้ํายัน ทาสีกันสนิมและทาทับดวยสีหมอกออน
๗.
ลักษณะและขนาดตามรูป
การตรวจสอบ ตรวจสอบลักษณะขนาดตามคุณลักษณะเฉพาะ
รูปเหล็กค้ําจุน ชนิดเลื่อนได ขนาด ๖ ๑/๒ ฟุต – ๑๐ ๑/๒ ฟุต

มาตรฐาน เหล็กงัดประตู ขนาด ๙ ปอนด × ๔๐ นิ้ว

๒๘๐
ชื่อพัสดุ เหล็กงัดประตูขนาด ๙ ปอนด ×๔๐ นิ้ว (DOOR OPENER AND CLAW TOOL)
วัตถุประสงค ใชงัดประตู งัดพื้นกระดาน ทําลายกุญแจ ฯลฯ
พัสดุสายงาน อร. หมายเลขพัสดุ ๕๑๒๐ - ๓๕ - ๓๖๐ - ๗๐๑๑
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
เหล็กงัดประตูทําดวยเหล็ก ( FORGED STEEL )
๒.
ขนาด หนัก ๙ ปอนด ยาว ๔๐ นิ้ว
๓.
ลักษณะตามรูป
การตรวจสอบ ตรวจสอบลักษณะและขนาดตามคุณลักษณะเฉพาะ
รูปเหล็กงัดประตู ขนาด ๙ ปอนด × ๔๐ นิ้ว

มาตรฐาน เลื่อยยนตตัดไม แบบโซ ขนาด ระยะเลื่อย ๔๕ ซม.
ชื่อพัสดุ
เลื่อยยนตตดั ไม แบบโซ ขนาด ระยะเลื่อย ๔๕ ซม. ( CHAIN SAW )
วัตถุประสงค ใชตัดไม ในการดับเพลิง กูภ ัย
พัสดุสายงาน อร. หมายเลขพัสดุ ๓๒๑๐ - ๓๕ - ๓๙๗ - ๘๐๐๑

๒๘๑
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
เลื่อยยนตตดั ไม แบบโซ ( CHAIN SAW ) ๑ ชุดเครื่อง ประกอบดวย
๑. เครื่องยนตเบนซินขนาดไมนอยกวา ๔๕ CC. ระบายความรอนดวยอากาศ อุปกรณครบชุด
๒. ระยะเลื่อย ตัดไดกวาง ไมนอยกวา ๔๕ ซม.
๓. เลื่อยโซอะไหล
จํานวน ๑ เสน
๔. หัวเทียนอะไหล
จํานวน ๑ หัว
๕. แวนตาปองกันฝุน จํานวน ๑ อัน
๖. ลักษณะตามรูป หรือใกลเคียงรูป
การตรวจสอบ ๑.
ตรวจสอบลักษณะและขนาดตามคุณลักษณะเฉพาะ
๒.
ทดลองใชงาน
รูปเลื่อยยนตตดั ไม แบบโซ ขนาด ระยะเลื่อย ๔๕ ซม.

มาตรฐาน เลื่อยยนตตัดโลหะ / คอนกรีต แบบวงเดือน ขนาดตัดลึก ๔ นิ้ว
เลื่อยยนตตดั โลหะ / คอนกรีต แบบวงเดือน ขนาดตัดลึก ๔ นิ้ว (CIRCULAR SAW )
ชื่อพัสดุ
วัตถุประสงค ใชตัดโลหะ หรือคอนกรีต ในการดับเพลิง กูภยั
พัสดุสายงาน อร. หมายเลขพัสดุ ๓๔๐๕ - ๓๕ - ๓๙๘ - ๑๐๐๑
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ เลื่อยยนตตัดโลหะ/คอนกรีต แบบวงเดือน (CIRCULAR SAW) ๑ ชุดเครื่องประกอบดวย

๒๘๒
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
การตรวจสอบ

เครื่องยนตเบนซิน ขนาดไมนอยกวา ๖๕ CC. ระบายความรอนดวยอากาศ อุปกรณครบชุด
ระยะเลื่อย ตัดโลหะหรือคอนกรีตไดลึกไมนอยกวา ๔ นิ้ว
ใบเลื่อยวงเดือน ชนิดตัดโลหะ ขนาดโต ๑๒ นิ้ว จํานวน ๖ ใบ
ใบเลื่อยวงเดือน ชนิดตัดคอนกรีต ขนาดโต ๑๒ นิ้ว จํานวน ๖ ใบ
สายพานอะไหล จํานวน ๑ เสน
แวนตาปองกันฝุน จํานวน ๑ อัน
ลักษณะตามรูป หรือใกลเคียงรูป
๑. ตรวจสอบลักษณะ ขนาด ตามคุณลักษณะเฉพาะ
๒. ทดลองใชงาน

รูปเลื่อยยนตตดั โลหะ / คอนกรีต แบบวงเดือน ขนาดตัดลึก ๔ นิ้ว

มาตรฐาน เลื่อยตัดโลหะ ขนาด ๑๒ นิ้ว
ชื่อพัสดุ เลื่อยตัดโลหะ ขนาด ๑๒ นิ้ว ( HACK SAW )
วัตถุประสงค ใชตัดโลหะตาง ๆ
พัสดุสายงาน
อร. หมายเลขพัสดุ ๕๑๑๐ - ๓๕ - ๓๖๐ - ๒๓๔๐
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
คันเลื่อยทําดวยโลหะ แข็งแรงเหมาะสําหรับใชงานหนัก (๕๑๑๐ - ๓๕ - ๓๖๐ - ๒๓๔๑ )
๒. ปรับแตงระยะได ๑๐ - ๑๒ นิ้ว
๓.
ใบเลื่อยเหล็กกลาความเร็วสูง ( HIGH SPEED STEEL ) ขนาด ๑.๕ ×๑๒ นิ้ว

๒๘๓
๑๘ ฟน/นิ้ว จํานวน ๓ ใบ ( หมายเลขพัสดุ ๕๑๑๐ - ๓๕ - ๓๖๐ - ๒๔๐๑ )
๔.
ลักษณะตามรูป
การตรวจสอบ ตรวจสอบลักษณะ ขนาด ตามคุณลักษณะเฉพาะและทดลองใชงานตามปกติ
รูปเลื่อยตัดโลหะ ขนาด ๑๒ นิ้ว

มาตรฐาน เลื่อยลันดาตัดไม ขนาด ๒๐ นิ้ว
ชื่อพัสดุ เลื่อยลันดาตัดไม ขนาด ๒๐ นิ้ว ( METAL CUTTING SAW )
วัตถุประสงค ใชตัดไม ในการดับเพลิง กูภ ัย
พัสดุสายงาน อร. หมายเลขพัสดุ ๕๑๑๐ - ๓๕ - ๓๖๐ - ๒๔๙๐
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
ใบเลื่อยโลหะ ขนาดยาว ๒๐ นิ้ว
๒.
สวนประกอบแข็งแรง คงทน เหมาะสําหรับใชงานหนัก
๓.
ลักษณะตามรูป
การตรวจสอบ ตรวจสอบลักษณะ ขนาด ตามคุณลักษณะเฉพาะและทดลองใชงานตามปกติ

๒๘๔
รูปเลื่อยลันดาตัดไม ขนาด ๒๐ นิ้ว

มาตรฐาน ลวดชวยชีวิตขนาด เสนผาศูนยกลาง ๔ มม. X ๑๕ ม.
ชื่อพัสดุ
ลวดชวยชีวิตขนาด เสนผาศูนยกลาง ๔ มม. X ๑๕ ม. ( LIFE LINE )
วัตถุประสงค ใชประกอบกับเครื่องชวยการหายใจแบบ ( OBA ) หรือแบบอากาศอัดในการดับเพลิง
พัสดุสายงาน พธ.ทร. หมายเลขพัสดุ ๔๒๔๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๐๐๑๐
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
ลวดเกลียว ( WIRE RUPE ) ชนิด ๗ เกลียว
๒.
ลวดเกลียวขนาด เสนผาศูนยกลาง ๔ มม.หุมพลาสติกใสแลวโต เสนผาศูนยกลาง ๖ มม. ยาว
เสนละ ๑๕ เมตร
๓.
ปลายลวดทั้ง ๒ ขาง อัดติดแนนอยูกับขอเกี่ยวชนิดมีสปริงลอค

๒๘๕
๔.
ขอเกี่ยวทําดวยโลหะชุบผิวกันสนิม ยาว ๑๓.๕ ซม. กวาง ๗ ซม. ปากขอกวาง ๒.๕ ซม.
๕.
สปริงลอคทําดวยเหล็กไรสนิม ยึดดวยสลักเกลียวนัตและแหวนสปริง
๖.
ลวดชวยชีวิตทั้งชุด ทนแรงดึงไดไมต่ํากวา ๕๐๐ กก.
๗.
ลักษณะตามรูป
การตรวจสอบ ๑. ตรวจสอบลักษณะ ขนาด ตามคุณลักษณะเฉพาะ
๒. สุมตัวอยาง ๒ - ๕ % ตรวจสอบแรงดึงที่ กพช.อร.
รูปลวดชวยชีวติ ขนาด เสนผาศูนยกลาง ๔ มม. X ๑๕ ม.

มาตรฐาน ลูกกุญแจผานอากาศยาน ขนาดมาตรฐานสากล
ชื่อพัสดุ ลูกกุญแจผานอากาศยาน ขนาดมาตรฐานสากล ( DZUS KEY )
วัตถุประสงค ใชเปดฝาปดกัน้ ชองเก็บของอากาศยาน ( COMPARTMENT )
พัสดุสายงาน
พธ.ทร. หมายเลขพัสดุ ๕๓๔๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๒๔๙๑
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
ตัวลูกกุญแจทําดวยเหล็กไรสนิม ดานขางปะกับดวยวัตถุจําพวกไฟเบอร
๒. ขนาด มาตรฐานสากล
๓.
ลักษณะตามรูป ( เทาตัวจริง )
การตรวจสอบ ตรวจสอบลักษณะขนาดตามคุณลักษณะเฉพาะ
รูปลูกกุญแจผานอากาศยาน ขนาดมาตรฐานสากล

๒๘๖

มาตรฐาน ลิ่มไม
ชื่อพัสดุ ลิ่มไมขนาดตาง ๆ (WEDGES)
วัตถุประสงค ใชในการค้ําจุนและอุดเรือ
พัสดุสายงาน อร. หมายเลขประจําพัสดุ ๕๕๑๐ - ๓๕ - ๔๑๐ - ๘๑๕๑ ถึง ๕๕๑๐ - ๓๕ - ๔๑๐ - ๘๑๕๔
STOC NO.(USA.) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
ลักษณะลิ่มไม
๑.๑ ไมเนื้อออน แหง
๑.๒ แข็งแรงเพียงพอแกการใชงาน
๑.๓ ไมมีตาและรอยแตกราว
๑.๔ ลักษณะตามรูป ทําเปนคู ๆ
๒.
ขนาดลิ่มไม หนา × กวาง – ยาว วัดเปนนิ้ว มีขนาดตาง ๆ ดังนี้
๒.๑ ขนาด ๒ นิ้ว × ๒ นิ้ว – ๘ นิ้ว หมายเลขพัสดุ ๕๕๑๐ - ๓๕ - ๔๑๐ - ๘๑๕๑

๒๘๗
๒.๒
๒.๓
๒.๔
การตรวจสอบ

ขนาด ๒ นิ้ว × ๔ นิ้ว – ๘ นิ้ว หมายเลขพัสดุ ๕๕๑๐ - ๓๕ - ๔๑๐ - ๘๑๕๒
ขนาด ๓ นิ้ว × ๓ นิ้ว – ๑๒ นิ้ว หมายเลขพัสดุ ๕๕๑๐ - ๓๕ - ๔๑๐ - ๘๑๕๓
ขนาด ๓ นิ้ว × ๖ นิ้ว – ๑๒ นิ้ว หมายเลขพัสดุ ๕๕๑๐ - ๓๕ - ๔๑๐ - ๘๑๕๔
ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ โดยกรรมการตรวจรับพัสดุ

รูปลิ่มไม

หนา

กวาง
มาตรฐาน ลูกอุดไม
ชื่อพัสดุ ลูกอุดไมขนาดตาง ๆ
ยาว
วัตถุประสงค ใชในการอุดเรือ
พัสดุสายงาน อร. หมายเลขประจําพัสดุ ๕๕๑๐ - ๓๕ - ๔๑๐ - ๘๑๖๑ ถึง ๕๕๑๐ - ๓๕ - ๔๑๐ - ๘๑๗๘
STOCK NO.(USA.) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
ลักษณะลูกอุด
๑.๑ ไมเนื้อออน แหง
๑.๒ รูปกรวยกลม ปลายแหลม และปลายตัด ตามรูป
๒.
ขนาดลูกอุด เสนผาศูนยกลางโคน × เสนผาศูนยกลางปลาย – สูง วัดเปนนิ้วเสนผาศูนยกลาง
ปลายเปน ๐ นิ้ว แสดงวาเปนรูปกรวยปลายแหลม นอกจากนี้เปนกรวยปลายตัด มีขนาดตาง ๆ ดังนี้
หมายเลขพัสดุ ๕๕๑๐ - ๓๕ - ๔๑๐ - ๘๑๖๑
๒.๑ ๑ นิ้ว × ๐ นิว้ – ๓ นิ้ว
๒.๒ ๑.๕ นิ้ว × ๐ นิ้ว – ๔ นิ้ว
หมายเลขพัสดุ ๕๕๑๐ - ๓๕ - ๔๑๐ - ๘๑๖๒
๒.๓ ๑ ๑/๒ นิ้ว × ๑/๒ นิ้ว – ๔ นิ้ว หมายเลขพัสดุ ๕๕๑๐ - ๓๕ - ๔๑๐ - ๘๑๖๓
๒.๔ ๒ นิ้ว × ๐ นิ้ว – ๕ นิ้ว
หมายเลขพัสดุ ๕๕๑๐ - ๓๕ - ๔๑๐ - ๘๑๖๔
๒.๕ ๒ นิ้ว × ๑/๒ นิ้ว – ๔ นิ้ว
หมายเลขพัสดุ ๕๕๑๐ - ๓๕ - ๔๑๐ - ๘๑๖๕
๒.๖ ๒ ๑/๒ นิ้ว × ๑ นิ้ว – ๖ นิ้ว
หมายเลขพัสดุ ๕๕๑๐ - ๓๕ - ๔๑๐ - ๘๑๖๖
๒.๗ ๓ นิ้ว × ๑ นิ้ว – ๖ นิ้ว
หมายเลขพัสดุ ๕๕๑๐ - ๓๕ - ๔๑๐ - ๘๑๖๗
๒.๘ ๓ นิ้ว × ๑ นิ้ว – ๘ นิ้ว
หมายเลขพัสดุ ๕๕๑๐ - ๓๕ - ๔๑๐ - ๘๑๖๘

๒๘๘
๒.๙
๒.๑๐
๒.๑๑
๒.๑๒
๒.๑๓
๒.๑๔
๒.๑๕
๒.๑๖
๒.๑๗
๒.๑๘
การตรวจสอบ
รูปลูกอุดไม

๓ ๑/๒ นิ้ว × ๑/๒ นิ้ว ๖ นิ้ว หมายเลขพัสดุ ๕๕๑๐ - ๓๕ - ๔๑๐ - ๘๑๖๙
๓ ๑/๒ นิ้ว × ๑ ๑/๒ นิ้ว–๘ นิ้ว หมายเลขพัสดุ ๕๕๑๐ - ๓๕ - ๔๑๐ - ๘๑๗๐
๔ ๓/๔ นิ้ว × ๒ ๑/๒ นิ้ว–๙ นิ้ว หมายเลขพัสดุ ๕๕๑๐ - ๓๕ - ๔๑๐ - ๘๑๗๑
๕ นิ้ว × ๒ ๑/๒ นิ้ว – ๑๐ นิ้ว หมายเลขพัสดุ ๕๕๑๐ - ๓๕ - ๔๑๐ - ๘๑๗๒
๖ นิ้ว × ๓ นิ้ว – ๑๐ นิ้ว หมายเลขพัสดุ ๕๕๑๐ - ๓๕ - ๔๑๐ - ๘๑๗๓
หมายเลขพัสดุ ๕๕๑๐ - ๓๕ - ๔๑๐ - ๘๑๗๔
๖ นิ้ว × ๓ ๑/๒ นิ้ว – ๙ นิ้ว
๗ นิ้ว × ๓ ๑/๒ นิ้ว – ๑๐ นิ้ว หมายเลขพัสดุ ๕๕๑๐ - ๓๕ - ๔๑๐ - ๘๑๗๕
๘ นิ้ว × ๔ นิ้ว – ๑๒ นิ้ว
หมายเลขพัสดุ ๕๕๑๐ - ๓๕ - ๔๑๐ - ๘๑๗๖
๘ นิ้ว × ๕ นิ้ว – ๑๐ นิ้ว
หมายเลขพัสดุ ๕๕๑๐ - ๓๕ - ๔๑๐ - ๘๑๗๗
๑๐ นิ้ว × ๗ นิ้ว – ๑๒ นิ้ว
หมายเลขพัสดุ ๕๕๑๐ - ๓๕ - ๔๑๐ - ๘๑๗๘
ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ โดยกรรมการตรวจรับ

ปลายแหลม

ปลายตัด

สูง

โคน

โคน

มาตรฐาน หีบเครื่องมือค้ําจุน ขนาด ๓๔ รายการ
ชื่อพัสดุ หีบเครื่องมือค้ําจุน ขนาด ๓๔ รายการ
วัตถุประสงค ใชในการค้ําจุน อุดเรือ หนวยซอมละ ๑ หีบ
พัสดุสายงาน พธ.ทร. หมายเลขพัสดุ ๕๑๔๐ - ๓๕ - ๓๖๒ - ๒๐๙๐
หมายเลข สป. ( กห. ) STOCK NO. ( USA. ) คุณลักษณะเฉพาะ หีบเครื่องมือค้ําจุน ๑ หีบ ประกอบดวยเครื่องมือและอุปกรณ ๓๔ รายการ ดังนี้

๒๘๙
๑.
๓๗๒๒)
๒.
๓๗๔๓)
๓.
๑๐๒๔)
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.

เทปวัดระยะแบบลานเหล็ก ขนาด ๒๐๐ ซม.

จํานวน ๑ เสน (๕๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๐ -

เทปวัดระยะแบบแถบยา

ขนาด ๓๐ ม. จํานวน ๑ เสน (๕๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๐ -

ไมบรรทัดตีเสน (พลาสติก)

ขนาด ๑๒ นิ้ว จํานวน ๑ อัน (๗๕๑๐ - ๓๕ - ๑๐๑ -

จํานวน ๑ อัน (๕๒๑๐ - ๓๕ - ๓๖๐ - ๓๖๖๒)
ฉากเหล็ก ขนาด ๑๒ นิ้ว
ดินสอชางไม
จํานวน ๒ แทง (๗๕๑๐ - ๓๕ - ๑๐๑ - ๐๙๙๖)
เลื่อยลันดา ขนาด ๒๒ นิ้ว
จํานวน ๒ ปน (๕๑๑๐ - ๓๕ - ๓๖๐ - ๒๔๘๕)
ขวานชางไม ขนาด ๑๕ นิ้ว
จํานวน ๑ เลม (๕๑๑๐ - ๓๕ - ๓๖๐ - ๒๒๘๑)
คอนชางไม ขนาด ๑ ป.
จํานวน ๑ อัน (๕๓๔๐ - ๓๕ - ๓๖๐ - ๕๑๘๑)
พะเนินเหล็ก ขนาด ๘ ป.
จํานวน ๒ อัน (๕๑๒๐ - ๓๕ - ๓๖๐ - ๗๐๐๔)
ดามพะเนิน (ประกอบติดกับพะเนิน) ขนาด ๓๐ นิ้ว จํานวน ๒ อัน (๕๑๑๐-๓๕-๓๖๐-๕๔๐๗)
สิ่วปากแบน ขนาดกวาง ๑ นิ้ว จํานวน ๑ เลม (๕๑๑๐ - ๓๕ - ๓๖๐ - ๒๕๔๗ )
สกัดปากแบน ขนาด กวาง ๑ นิ้ว
จํานวน ๑ เลม (๕๑๑๐ - ๓๕ - ๓๖๐ - ๒๖๐๕ )
ตะปูธรรมดา ขนาด ๓ นิ้ว
จํานวน ๒ กก. (๕๓๑๕ - ๓๕ - ๓๖๐ - ๓๘๒๘)
จํานวน ๒ กก. (๕๓๑๕ - ๓๕ - ๓๖๐ - ๓๘๒๙)
ตะปูธรรมดา ขนาด ๓ ๑/๒ นิ้ว
คีมปากจรเขดา มหุมฉนวน ขนาด ๘ นิ้ว จํานวน ๑ อัน (๕๑๒๐ - ๓๕ - ๓๖๐ - ๔๘๒๓)
ประแจเลื่อน ขนาด ๘ นิ้ว
จํานวน ๑ อัน (๕๑๒๐ - ๓๕ - ๓๖๐ - ๖๘๖๓)
มีดพับ ขนาด ๔ นิ้ว
จํานวน ๑ เลม (๕๑๑๐ - ๓๕ - ๓๖๐ - ๒๔๖๑)
กรรไกรตัดแปกกิ้ง
จํานวน ๑ เลม (๕๑๑๐ - ๓๕ - ๓๖๐ - ๒๑๘๑)
กรรไกรตัดผา ขนาด ๙ นิ้ว
จํานวน ๑ เลม (๕๑๑๐ - ๓๕ - ๓๖๐ - ๒๒๔๑)
ผาใบธรรมดา
จํานวน ๑/๒ ม.(๘๓๔๐ - ๓๕ - ๓๖๑ - ๐๘๐๑)
หมัน
จํานวน ๒ กก. (๘๐๓๐ - ๓๕ - ๓๗๓ - ๓๔๔๑)
ประกํา ( C – CLAMP ) ขนาด ๖ นิ้ว
จํานวน ๒ อัน ( พธ.ทร.)
ลูกดิ่งหยั่งน้ําในเรือ ขนาด ๑๗๐ กรัม เชือกยาว ๗ ม. จํานวน ๑ ชุด ( พธ.ทร.)
แปกกิ้งยาง หนา ๓/๘ นิ้ว
จํานวน ๑/๒ ม. (อร. ๕๓๓๐ - ๓๙๑ - ๙๕๐๕)
กระบอกไฟฉายเดินทาง ขนาด ๒ ทอน จํานวน ๑ กระบอก (อร. ๖๒๓๐ - ๓๙๔ - ๐๐๐๑)
ลวดอาบสังกะสี เบอร ๑ จํานวน ๑ กก. ( อร. ๖๒๑๔ - ๐๐๓ - ๐๐๑๒ )
ลวดอาบสังกะสี เบอร ๑๘ จํานวน ๑ กก. ( อร. ๖๒๑๔ - ๐๐๓ - ๐๐๑๘ )
เข็มขัดรัดทอยาง ขนาด ๑ นิว้ × ๒ นิ้ว จํานวน ๖ อัน ( อร.)

๒๙๐
๒๙. เข็มขัดรัดทอยาง ขนาด ๒ นิ้ว × ๓ นิ้ว จํานวน ๖ อัน ( อร.)
๓๐. เข็มขัดรัดทอยาง ขนาด ๓ นิ้ว × ๔ นิ้ว จํานวน ๖ อัน ( อร.)
๓๑. เข็มขัดรัดทอยาง ขนาด ๔ นิว้ × ๕ นิ้ว จํานวน ๖ อัน ( อร.)
๓๒. ถุงผาใบ ( ใสทราย ตะปู ) ขนาด ๖ นิ้ว × ๙ นิ้ว จํานวน ๔ ถุง ( อร.)
๓๓. ซองผาใบ ( ใสเครื่องมือ ) ขนาด ๑๙ นิ้ว × ๑๙ นิ้ว จํานวน ๑ ซอง ( อร.)
๓๔. หีบทําดวยอะลูมิเนียม ขนาด ๑๕ นิ้ว × ๒๘ นิ้ว × ๑๕ นิ้ว จํานวน ๑ หีบ (อร.)
ลักษณะ หีบเครื่องมือค้ําจุนและอุปกรณครบชุดตามตัวอยางที่ พธ.ทร.
การตรวจสอบ ตรวจสอบลักษณะ ขนาด ตามคุณลักษณะเฉพาะและตัวอยาง
หมายเหตุ ๑. รายการเครื่องมือและอุปกรณค้ําจุนเหลานี้ เปนพืน้ ฐานทีท่ ุกหนวยซอมจําเปนตองมี
๒.
ควรพิจารณาจัดเครื่องมือและอุปกรณอนื่ ๆ จากกะซับของเรือเพิ่มเติมตามความ
เหมาะสมของเรือแตละลํา
รูปหีบเครื่องมือค้ําจุน ขนาด ๓๔ รายการ

๒๙๑
มาตรฐาน ชุดอุปกรณปฐมพยาบาลประจําหนวย ขนาด ๑๐ รายการ
ชื่อพัสดุ
ชุดอุปกรณปฐมพยาบาลประจําหนวย ขนาด ๑๐ รายการ
วัตถุประสงค ๑.
ใชปฐมพยาบาลผูบาดเจ็บหนัก จากอุบัติเหตุ
๒.
ใชประจํารถดับเพลิงเคลื่อนที่เร็ว รถดับเพลิงอากาศยาน รถดับเพลิงน้ํามันและรถกูภ ยั
๓.
ใชประจํารถดับเพลิง – กูภัย
พัสดุสายงาน พร. หมายเลขพัสดุ ๖๕๔๕ - ๓๕ - ๐๑๔ - ๕๑๓๕
หมายเลข สป.(กห.)
STOCK NO.(USA.) คุณลักษณะเฉพาะ ชุดอุปกรณปฐมพยาบาลประจําหนวย ประกอบดวยอุปกรณตาง ๆ ๑๐ รายการดังนี้
๑.
เครื่องชวยการหายใจผูบาดเจ็บแบบกระเปาหิ้ว (HANDY RESUSCITATOR)
จํานวน ๑ ชุดเครื่อง มีอุปกรณประกอบ ๙ รายการ ดังนี้
๑.๑ อุปกรณชวยการหายใจ (RESUSCITATOR)
จํานวน ๑ ชุด
๑.๒ อุปกรณผายปอด (INHALATOR) จํานวน ๑ ชุด
๑.๓ อุปกรณดูดเสมหะ (ASPIRATOR)
จํานวน ๑ ชุด
๑.๔ ทอบรรจุกาซออกซิเจนชนิดทอคู พรอมใชงาน จํานวน ๑ ชุด
๑.๕ หนากาก สําหรับผูใหญ จํานวน ๑ อัน
๑.๖ หนากาก สําหรับเด็ก จํานวน ๑ อัน
จํานวน ๑ อัน
๑.๗ ทางสงอากาศ (AIR WAY)
๑.๘ กระเปาบรรจุอุปกรณ จํานวน ๑ ใบ
๑.๙ ทอบรรจุกาซออกซิเจนชนิดทอคู อะไหล พรอมใชงาน จํานวน ๑ ชุด
๒.
เครื่องชวยการหายใจผูบาดเจ็บ แบบถุงลม (AIR BAG RESUSCITATOR)
จํานวน ๑ เครื่อง
๓.
เฝอกออนใชกบั ขา แบบเปาลม ขนาดครึ่งขา ๒๕ นิ้ว จํานวน ๑ ชุด
๔.
เฝอกออนใชกบั ขา แบบเปาลม ขนาดเต็มขา ๓๒ นิ้ว
จํานวน ๑ ชุด
๕.
เฝอกออนใชกบั มือและขอมือ แบบเปาลม ขนาดขอมือ ๑๕ นิ้ว จํานวน ๑ ชุด
๖.
เฝอกออนใชกบั แขน แบบเปาลม ขนาดครึ่งแขน ๒๕ นิ้ว (ใชไดถึงโคนแขน) จํานวน ๑ ชุด
๗.
เฝอกออนใชกบั คอ
จํานวน ๑ ชุด
๘.
เปลสนาม แบบพับครึ่งตามขวาง
จํานวน ๒ เปล
๙.
เปลพยาบาล สําหรับผูบาดเจ็บกระดูกสันหลัง จํานวน ๑ เปล
๑๐. ผาหม ขนาด ๕๕ นิ้ว X ๗๕ นิ้ว จํานวน ๒ ผืน
การตรวจสอบ
๑. ตรวจสอบลักษณะขนาด ตามคุณลักษณะเฉพาะ
๒. รายการที่ ๑, ๒ สงตรวจทดลองที่ พร.

๒๙๒

มาตรฐาน เครื่องชวยการหายใจผูบาดเจ็บแบบกระเปาหิว้
ชื่อพัสดุ
เครื่องชวยการหายใจผูบาดเจ็บ แบบกระเปาหิ้ว ( HANDY RESUSCITATOR )
วัตถุประสงค ๑.
ใชชวยการหายใจผูหมดสติ หาจใจไมสะดวก
๒.
ใชผายปอด
๓.
ใชดูดเสมหะ
พัสดุสายงาน พร. หมายเลขพัสดุ ๖๕๑๕ - ๓๕ - ๕๒๐ - ๓๑๐๐
หมายเลข สป.(กห.)
-

๒๙๓
STOCK NO.(USA.) คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องชวยการหายใจผูบาดเจ็บ ใชงานได ๓ อยาง คือ ชวยการหายใจ ผายปอด และดูด
เสมหะ มีอุปกรณ ๙ รายการ ดังนี้
๑. อุปกรณชว ยการหายใจ (RESUSCITATOR) จํานวน
๑
ชุด
๒.
อุปกรณผายปอด (INHALATOR) จํานวน ๑
ชุด
๓. อุปกรณดูดเสมหะ (ASPIRATOR) จํานวน ๑
ชุด
๔. ทอบรรจุกา ซออกซิเจนชนิดทอคู พรอมใชงาน จํานวน ๑
ชุด
๕. หนากาก สําหรับผูใหญ
จํานวน ๑
อัน
๖. หนากาก สําหรับเด็ก จํานวน ๑
อัน
๗.
ทางสงอากาศ (AIR WAY)
จํานวน ๑
อัน
๘. กระเปาบรรจุอุปกรณ จํานวน ๑
ใบ
ชุด
๙.
ทอบรรจุกาซออกซิเจนชนิดทอคู พรอมใชงาน จํานวน ๑
อุปกรณประกอบตาง ๆ พรอม
ลักษณะ ตามรูปหรือใกลเคียง
การตรวจสอบ ๑.
ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ
๒.
ตรวจสอบทางเทคนิคและทดลองใชงานโดย พร.

รูปเครื่องชวยการหายใจผูบาดเจ็บ แบบกระเปาหิว้

๒๙๔

มาตรฐาน เครื่องชวยการหายใจผูบาดเจ็บ แบบถุงลม ขนาดผูใหญและเด็ก
ชื่อพัสดุ เครื่องชวยการหายใจผูบาดเจ็บแบบถุงลมขนาดผูใหญและเด็ก (AIRBAG RESUSCITATOR)
วัตถุประสงค ใชชวยการหายใจผูหมดสติ หายใจไมสะดวก
พัสดุสายงาน พร. หมายเลขพัสดุ ๖๕๑๕ - ๓๕ - ๕๒๐ - ๓๑๐๓
หมายเลข สป.(กห.)
STOCK NO.(USA.) คุณลักษณะเฉพาะ เครื่องชวยการหายใจแบบถุงลม ขนาดผูใหญและเด็ก ๑ ชุดเครื่อง ประกอบดวย
๑.
เครื่องชวยการหายใจขนาดผูใ หญ ประกอบดวย ถุงลม ขอตอ ลิ้นกันกลับ และหนากากครอบ
จมูก ๑ เครื่อง
๒. เครื่องชวยการหายใจขนาดเด็ก ประกอบดวย ถุงลม ขอตอ ลิ้นกันกลับ และหนากากครอบ
จมูก ๑ เครื่อง

๒๙๕
๓.
กลองบรรจุเครื่องชวยการหายใจรวมกันทัง้ ๒ ขนาด ๑ กลอง
การตรวจสอบ
ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะและทดลองใชงานตามปกติ
รูปเครื่องชวยการหายใจผูบาดเจ็บ แบบถุงลม ขนาดผูใหญและเด็ก

มาตรฐาน เฝอกออนใชกับขา แบบเปาลม ขนาดครึ่งขา ๒๕ นิ้ว
ชื่อพัสดุ
เฝอกออนใชกบั ขาแบบเปาลมขนาดครึ่งขา ๒๕ นิ้ว (INFLATABLE PLASTIC SPLINT)
วัตถุประสงค ใชเขาเฝอกขาทอนลางที่ไดรับบาดเจ็บ
พัสดุสายงาน พร. หมายเลขพัสดุ ๖๕๑๕ - ๓๕ - ๕๒๐ - ๓๓๗๕
หมายเลข สป.(กห.)
STOCK NO.(USA.) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
เฝอกออนใชกบั ขา ขนาดครึ่งขา ยาว ๒๕ นิ้ว
๒.
ทําดวยพลาสติก เปนถุง ๒ ชั้น มีลิ้นเปด – ปด สําหรับเปาลม
๓.
ลักษณะตามรูป
การตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะและทดลองรั่ว
รูปเฝอกออนใชกับขา แบบเปาลม ขนาดครึ่งขา ๒๕ นิ้ว

๒๙๖

มาตรฐาน เฝอกออนใชกับขา แบบเปาลม ขนาดครึ่งขา ๓๒ นิ้ว
ชื่อพัสดุ เฝอกออนใชกับขาแบบเปาลม ขนาดครึ่งขา ๓๒ นิ้ว (INFLATABLE PLASTIC SPLINT)
วัตถุประสงค ใชเขาเฝอกตลอดขาที่ไดรับบาดเจ็บ
พัสดุสายงาน พร. หมายเลขพัสดุ ๖๕๑๕ - ๓๕ - ๕๒๐ - ๓๓๗๖
หมายเลข สป.(กห.)
STOCK NO.(USA.) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
เฝอกออนใชกบั ขา ขนาดเต็มขา ยาว ๓๒ นิ้ว
๒.
ทําดวยพลาสติก เปนถุง ๒ ชั้น มีลิ้นเปด – ปด สําหรับเปาลม
๓.
ลักษณะตามรูป
การตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะและทดลองรั่ว
รูปเฝอกออนใชกับขา แบบเปาลม ขนาดครึ่งขา ๓๒ นิ้ว

๒๙๗

มาตรฐาน เฝอกออนใชกับมือและขอมือ แบบเปาลม ขนาดขอมือ ๑๕ นิ้ว
ชื่อพัสดุ
เฝอกออนใชกับมือและขอมือแบบเปาลมขนาดขอมือ ๑๕ นิ้ว (INFLATABLE PLASTIC
SPLINT)
วัตถุประสงค ใชเขาเฝอกมือและขอมือ ที่ไดรับบาดเจ็บ
พัสดุสายงาน พร. หมายเลขพัสดุ ๖๕๑๕ - ๓๕ - ๕๒๐ - ๒๒๑๙
หมายเลข สป.(กห.)
STOCK NO.(USA.) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
เฝอกออนใชกบั มือและขอมือ ขนาดขอมือ ยาว ๑๕ นิ้ว
๒. ทําดวยพลาสติก เปนถุง ๒ ชั้น มีลิ้นเปด – ปด สําหรับเปาลม
๓.
ลักษณะตามรูป
การตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะและทดลองรั่ว
เฝอกออนใชกบั มือและขอมือ แบบเปาลม ขนาดขอมือ ๑๕ นิ้ว

๒๙๘

มาตรฐาน เฝอกออนใชกับแขน แบบเปาลม ขนาดครึ่งแขน ๒๕ นิ้ว
ชื่อพัสดุ เฝอกออนใชกับแขนแบบเปาลมขนาดครึ่งแขน ๒๕ นิ้ว (INFLATABLE PLASTIC SPLINT)
วัตถุประสงค ใชเขาเฝอกไดถึงโคนแขน ที่ไดรับบาดเจ็บ
พัสดุสายงาน พร. หมายเลขพัสดุ ๖๕๑๕ - ๓๕ - ๕๒๐ - ๒๒๒๐
หมายเลข สป.(กห.)
STOCK NO.(USA.) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
เฝอกออนใชกบั แขน ขนาดครึ่งแขน ยาว ๒๕ นิ้ว ( ใชไดถึงโคนแขน )
๒.
ทําดวยพลาสติก เปนถุง ๒ ชั้น มีลิ้นเปด – ปด สําหรับเปาลม
๓.
ลักษณะตามรูป
การตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะและทดลองรั่ว
รูปเฝอกออนใชกับแขน แบบเปาลม ขนาดครึ่งแขน ๒๕ นิ้ว

๒๙๙

มาตรฐาน เปลสนาม แบบพับครึ่งตามขวาง
ชื่อพัสดุ
เปลสนาม แบบพับครึ่งตามขวาง ( FOLDING STRETCHER )
วัตถุประสงค ๑.
ใชเคลื่อนยายผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
๒.
ใชประจํารถดับเพลิง รถกูภัย
พัสดุสายงาน พร. หมายเลขพัสดุ ๖๕๓๐ - ๓๕ - ๐๑๐ - ๕๗๕๐
หมายเลข สป.(กห.)
STOCK NO.(USA.) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
ลักษณะทั่วไป แข็งแรงทนทานน้ําหนักเบาสะดวกและปลอดภัยในการใชงาน
๒. โครงเปลทําดวยทออะลูมิเนียม พื้นเปลทําดวยผาไนลอน มีเข็มขัดรัดผูบ าดเจ็บ ๒ เสน
๓.
ขาเปล ๔ ขา พับได มีลอคบังคับ
๔.
ขนาดโดยประมาณ ๗๓ ๑/๒ นิ้ว × ๑๙ ๑/๒ นิ้ว × ๘ นิ้ว พับแลว ๓๗ ๑/๒ นิ้ว × ๑๙ ๑/๒
นิ้ว × ๓ นิ้ว
๕.
น้ําหนักโดยประมาณ ๑๓ ปอนด
๖.
ลักษณะตามรูป หรือใกลเคียง
การตรวจสอบ
ตรวจสอบลักษณะและขนาดตามคุณเฉพาะ และทดลองใชงานตามปกติ

๓๐๐
รูปเปลสนาม แบบพับครึ่งตามขวาง

มาตรฐาน เปลตัก ผูบาดเจ็บกระดูกสันหลัง
ชื่อพัสดุ
เปลตัก ผูบาดเจ็บกระดูกสันหลัง ( SCOOP STRETCHER )
วัตถุประสงค ๑.
ใชเคลื่อนยายผูบาดเจ็บกระดูกสันหลัง
๒.
ใชประจํารถดับเพลิง รถกูภัย
พัสดุสายงาน พร. หมายเลขพัสดุ ๖๕๓๐ - ๓๕ - ๐๑๐ - ๖๑๖๐
หมายเลข สป.(กห.)
STOCK NO.(USA.) คุณลักษณะเฉพาะ
๑.
ลักษณะทั่วไป แข็งแรงทนทานน้ําหนักเบาสะดวกและปลอดภัยในการใชงาน
๒.
ลักษณะพิเศษ ยืด – หดได ถางออกเพื่อตักผูบาดเจ็บเขาเปลได และพับเก็บได
๓.
เปล ทําดวยโลหะเบา เชน อะลูมิเนียม มีเข็มขัดรัดผูบาดเจ็บ ๓ เสน
๔.
ขนาดโดยประมาณ ความยาวยืด – หด ไดระหวาง ๗๙ ๑/๔ นิ้ว – ๖๕ ๑/๔ นิ้ว กวาง ๑๖
๑/๒ นิ้ว
๕.
ขนาดเมื่อพับแลว ๓๗ นิ้ว × ๑๖ ๑/๒ นิว้ × ๔ ๓/๘ นิ้ว
๖.
น้ําหนักโดยประมาณ ๑๗ ปอนด
๗.
ลักษณะตามรูป
การตรวจสอบ
ตรวจสอบลักษณะและขนาดตามคุณเฉพาะ และทดลองใชงานตามปกติ

๓๐๑
รูปเปลตัก ผูบาดเจ็บกระดูกสันหลัง

มาตรฐาน หีบปฐมพยาบาลพรอมเวชภัณฑ ขนาด ๒๓ รายการ
ชื่อพัสดุ
หีบปฐมพยาบาลพรอมเวชภัณฑ ขนาด ๒๓ รายการ ( FIRST AID KIT )
วัตถุประสงค ๑.
ใชปฐมพยาบาลผูบาดเจ็บเล็กนอย จากอุบัติเหตุ
๒.
ใชประจํารถ - เรือดับเพลิง รถกูภัย
พัสดุสายงาน พร. หมายเลขพัสดุ ๖๕๔๕ - ๓๕ - ๐๑๔ - ๕๒๕๐
หมายเลข สป.(กห.)
STOCK NO.(USA.) คุณลักษณะเฉพาะ หีบปฐมพยาบาลประกอบดวยเวชภัณฑตาง ๆ รวมทั้งตัวหีบ ๒๓ รายการ ดังนี้ ๑.
ผาพันแผล เบอร ๑
จํานวน ๖ มวน
๒.
ผาพันแผล เบอร ๒
จํานวน ๖ มวน
๓.
ผาพันแผล เบอร ๔
จํานวน ๖ มวน
จํานวน ๑ มวน
๔.
ผายางปดแผล ขนาด ๑/๒ นิ้ว × ๑๐ หลา
๕.
ผาปดแผล ขนาด ๓ นิว้ × ๓ นิ้ว
จํานวน ๒๕ ชิ้น
๖.
ผาแถบยาปดแผลสําเร็จรูป ( ๒๔ ชิ้น )
จํานวน ๑ กลอง
๗.
ผาปดตา
จํานวน ๔ ชิ้น
๘.
ผาปดจมูก
จํานวน ๒ ผืน
๙.
ผาสามเหลี่ยม สําหรับคลองคอกับแขน
จํานวน ๓ ผืน
๑๐. สําลี ( ๑๐๐ กรัม )
จํานวน ๑ หอ

๓๐๒
๑๑. สําลีพันปลายไม ( ๑๐๐ อัน ) จํานวน ๑ กลอง
๑๒. ยาแกปวด
จํานวน ๑๐๐ เม็ด
๑๓. ยาแกเมารถ – เรือ
จํานวน ๒๐ เม็ด
๑๔. โซเดียมคลอไรด จํานวน ๕๐ เม็ด
๑๕. ยาฆาเชื้อ เมอรไทโอเลต
( ๖๐ CC. ) จํานวน ๑ ขวด
๑๖. ยาใสแผลไฟลวก
( ๖๐ กรัม ) จํานวน ๑ ขวด
๑๗. แอมโมเนีย ดม
( ๖๐ CC. ) จํานวน ๑ ขวด
๑๘. แอลกอฮอล ๗๐ %
( ๖๐ CC. ) จํานวน ๑ ขวด
๑๙. ไฮโดรเจนเปอรออกไซด
( ๖๐ CC. ) จํานวน ๑ ขวด
๒๐. ทิงเจอรไอโอดิน ๒ %
( ๖๐ CC. ) จํานวน ๑ ขวด
๒๑. กรรไกรตัดผาพันแผล ขนาด ๕.๕ นิ้ว จํานวน ๑ เลม
จํานวน ๑ อัน
๒๒. ปากคีบ ชนิดไมมีเขี้ยว ขนาด ๕.๕ นิ้ว
๒๓. หีบปฐมพยาบาล ขนาดประมาณ ๗ นิ้ว × ๑๒ นิ้ว × ๘ ๑/๒ นิ้ว จํานวน ๑ หีบ
หมายเหตุ

๑.
๒.
๓.
๔.
การตรวจสอบ ๑.
๒.

มีบัญชีรายการเวชภัณฑ
ติดปายบอกชือ่ เวชภัณฑ ชนิด ขนาด จํานวนทีภ่ าชนะบรรจุ
คําแนะนําการใชยา
ดูตัวอยางไดที่ พธ.ทร. หรือกองเวชบริภณ
ั ฑ พร.
ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ
สอบถามรายละเอียดไดที่ กองเวชบริภณ
ั ฑ พร.

รูปหีบปฐมพยาบาลพรอมเวชภัณฑ ขนาด ๒๓ รายการ

๓๐๓

