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เอกสารการข้ึนทะเบียนเครื่องสบูนํ้า ป ๒๕๕๙  ๕  เมษายน ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

ราง 

เอกสารการขึ้นทะเบียน 

ผูมีคุณสมบัติจาํหนายเคร่ืองสูบน้ํา  

สําหรับใชในกจิการของการประปาสวนภูมิภาค 

ป ๒๕๕๙ 



 

 

 

เอกสารการข้ึนทะเบียนเครื่องสบูนํ้า ป ๒๕๕๙ 

- ๑ - 

๕  เมษายน  ๒๕๕๙ 

การข้ึนทะเบียนผูมีคุณสมบัติจําหนายเครื่องสูบน้ําท่ีใชในกิจการของการประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) 

 

หมวด ก.วัตถุประสงค 

 

๑. เพ่ือใหเครื่องสูบน้ําท่ีใชในกิจการของ กปภ.  มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน และมีบริการดานการ

บํารุงท่ีดีหลังการขาย / หลงัการติดตั้ง 

๒.  กปภ. จะใชเครื่องสูบน้ําท่ีจําหนายโดยผูแทนจําหนายเครื่องสูบน้ําท่ีข้ึนทะเบียนกับ กปภ. เทานั้น 

๓. เครื่องสูบน้ํายี่หอและประเภทเดียวกัน  กปภ. จะใหผูแทนจําหนายข้ึนทะเบียนตอ กปภ. เพียงราย

เดียวเทานั้น   

๔. ผูแทนจําหนายท่ีระบุในเอกสารนี้ใหหมายรวมถึงผูผลิตท่ีมีโรงงานผลิตหรือโรงงานประกอบใน

ประเทศไทยดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

เอกสารการข้ึนทะเบียนเครื่องสบูนํ้า ป ๒๕๕๙ 

- ๒ - 

๕  เมษายน  ๒๕๕๙ 

หมวด ข. นิยามศัพท 

 

 ANSI  =  American  National  Standards  Institute 

 ASME  =  American  Society  of  Mechanical  Engineers 

 ASTM  =  American  Society  for  Testing  and  Material 

 AWWA  =  American  Water  Work  Association 

 BS  = British  Standard  Institution 

 BSI  = BSI  Management  System 

 BVQI  = Bureau  Veritas  Quality  International  certify   

 DEKRA = DEKRA  Certification  GmbH  

 DIN = Deutsches  Institute  for  Normung 

 DNV  = Det  Norske  Veritas   

 DQS = Gesellschaft  zur  Zertifizierung  von  Managementsystemen   

 DS = Danish  Standards  Association 

 LRQA  = Lloyd’s  Register  Quality  Assurance  Limited   

 HSB = HSB  Registration  Service (USA) 

 ISO  =  International  Standardization  and  Organization     

 JIS = Japanese  Industrial  Standads 

 JQA =  Japan  Quality  Assurance  Organization   

 QAS = Quality  Assurance  Services 

 QSR = Quality  Systems  Registrars , Inc. 

 SGS = SGS  Group  of  Compamies 

 SQS = Association Suisse pour Certificates d’Assurance Quualite  Deutsche   

 TUV CERT  = TUV – Zertrifizierungsgemeinschaft  

 UL  = Underwriter’s  Laboratories  Incorporation   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เอกสารการข้ึนทะเบียนเครื่องสบูนํ้า ป ๒๕๕๙ 

- ๓ - 

๕  เมษายน  ๒๕๕๙ 

หมวด ค. หลักเกณฑการข้ึนทะเบียน 

 

๑.  คุณสมบัติของผูมีสิทธิย่ืนขอข้ึนทะเบียนเปนผูแทนจําหนายผูมีคุณสมบัติจําหนายเครื่องสูบน้ําท่ี

ใชในกิจการของ กปภ. 

๑.๑ ตองเปนหางหุนสวน  บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด  ท่ีจดทะเบียนตามกฎหมายไทย 

และมีสํานักงานตั้งอยูในประเทศไทย 

๑.๒ ในกรณีเปนคนตางดาว ตองไมเปนคนตางดาวตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจของคน 

ตางดาว 

๑.๓ ตองมีวัตถุประสงคเพ่ือประกอบธุรกิจเก่ียวกับการผลิตหรือจําหนายเครื่องสูบน้ํา 

๑.๔ ตองไมเปนนิติบุคคลท่ีถูกหามติดตอหรือหามเขาเสนอราคากับสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 

๑.๕ ผูแทนจําหนายฯ ตองมีหนังสือแตงตั้งจากผูผลิตรับรองการเปนผูแทนจําหนาย รวมถึงการเปนผู

ติดตั้งและบริการหลังการขายจากผูผลิต   

๑.๖ ตองมีวิศวกรประจํา ซ่ึงไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตาม พรบ.

วิชาชีพวิศวกรรม ระดับสามัญวิศวกร  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  

๑.๗ ตองมีพนักงานประจํา จํานวนไมนอยกวา ๓ คน โดยมีพนักงานท่ีมีวุฒิการศึกษาตั้งแตระดับ 

ปวส. ข้ึนไป สาขาเครื่องกลหรือไฟฟาหรือ  ชางกลโรงงาน อยางนอย ๑ คน  

 ๑.๘ ตองมีหรือแสดงรายชื่อโรงงานท่ีใชประกอบเครื่องสูบน้ําเขาชุดกับเครื่องตนกําลังและตองมี

โรงงานท่ีใชเปนศูนยบริการซอมบํารุง โดยโรงงานท่ีใชประกอบเครื่องสูบน้ําเขาชุดกับเครื่องตน

กําลังและโรงงานท่ีใชเปนศูนยบริการ อาจใชชื่อหรือสถานท่ีเดียวกันได  โดยอยางนอยตองมี

เครื่องมือ/เครื่องจักรกลดังนี้ 

(๑) เครื่องเชื่อมไฟฟาและแกส 

(๒)  เครื่องตัดเหล็กไฟฟาและแกส 

(๓)  เครื่องเจาะแบบแทนเจาะรูขนาดไมนอยกวา ๒๕ มิลลิเมตร 

(๔)  เครื่องกําเนิดลมอัดและอุปกรณ (Compressor) 

(๕)  เครื่องอัดไฮโดรลิคไมนอยกวา ๑๐ ตัน 

(๖)  เครนขนาดไมนอยกวา ๓ ตัน 

(๗)  เครื่องถอดประกอบแบริ่ง 

(๘)  รถยกไฮโดรลิค ขนาดไมนอยกวา ๑.๕ ตัน 

(๙) Torque Wrench 

 ๑.๙ การติดตั้งเครื่องสูบน้ําและเครื่องตนกําลัง รวมท้ังการซอมบํารุงตองดําเนินการโดยผูแทน

จําหนายฯเทานั้น และผูแทนจําหนายจะตองเปนผูรับผิดชอบในการตรวจสอบการติดตั้งและ

รับรองการติดตั้ง โดยผูแทนจําหนายตองมีเครื่องมือประจําดังตอไปนี้ 

 



 

 

 

เอกสารการข้ึนทะเบียนเครื่องสบูนํ้า ป ๒๕๕๙ 

- ๔ - 

๕  เมษายน  ๒๕๕๙ 

 (๑) เครื่องวัดอัตราการไหล แบบ Portable Ultrasonic Flow Meter 

  -  ใชหลักการคํานวณอัตราการไหลในทอแบบ Transit Time 

  - สามารถใชงานกับทอโลหะและทออโลหะ 

  - สามารถใชวัดอัตราการไหลทอท่ีมีขนาดเสนผานศูนยกลาง ๕๐ – ๒,๐๐๐ 

มิลลิเมตร หรือดีกวา 

  - ทอท่ีมีขนาดเสนผานศูนยกลางนอยกวา ๑๕๐ มิลลิเมตร คาความเท่ียงตรง 

(Accuracy) + ๕ % of reading หรือนอยกวา  

  - ทอท่ีมีขนาดเสนผานศูนยกลาง ๑๕๐ มิลลิเมตรหรือมากกวา คาความ

เท่ียงตรง (Accuracy) + ๒ % of reading หรือนอยกวา 

  - หนาจอแสดงผล เปนแบบ LCD หรือดีกวา 

  - สามารถบันทึกขอมูลในเครื่องได 

  - สามารถถายโอนขอมูลผานคอมพิวเตอรได 

(๒)  เครื่องวัดความเร็วรอบ 

- สามารถวัดความเร็วรอบได โดยไมตองสัมผัสกับวัตถุ  

- คาความเท่ียงตรง (Accuracy) + ๐.๐๕ % หรือนอยกวา  

- ความเร็วรอบสูงสุดของการวัดแบบใชแสง ๙๙,๙๙๙ รอบตอนาที หรือมากกวา 

- ชวงความเร็วรอบนอยกวา ๑,๐๐๐ รอบตอนาที คาความละเอียดในการอาน 

(Resolution) ๐.๑ รอบตอนาที หรือนอยกวา 

- ชวงความเร็วรอบ ๑,๐๐๐ รอบตอนาทีหรือมากกวา คาความละเอียดในการ

อาน (Resolution) ๑ รอบตอนาที หรือนอยกวา 

- หนาจอแสดงผล เปนแบบ LCD หรือดีกวา 

- สามารถหยุดอานคาการวัดได (Hold) 

(๓) เครื่องวัดความสั่นสะเทือน  

- สามารถวัดความสั่นสะเทือนแบบ Velocity เปนคา mm/s ไดท่ีชวงความถ่ีใช

งานอยูในยาน ๑๐ ถึง ๑,๐๐๐ Hz หรือดีกวา 

- หัววัดเปนแบบสัมผัส (แบบเข็ม) หรือ แบบแถบแมเหล็ก และมีคา Input 

Sensitivity ๑๐๐ mV/g 

- หนาจอแสดงผล เปนแบบ LCD หรือดีกวา 

(๔)  เครื่องวิเคราะหความสั่นสะเทือน  

- สามารถวัดความสั่นสะเทือนไดท่ีชวงความถ่ีใชงานสูงสุด ๒๐,๐๐๐ Hz หรือ

ดีกวา 



 

 

 

เอกสารการข้ึนทะเบียนเครื่องสบูนํ้า ป ๒๕๕๙ 

- ๕ - 

๕  เมษายน  ๒๕๕๙ 

- สามารถแสดงผลแบบ Enveloped Acceleration , FFT Spectrum ,Time 

wave form , Shock Pulse , Cavitation ได 

- หนาจอแสดงผล เปนแบบ LCD หรือดีกวา 

- สามารถบันทึกขอมูลในเครื่องได 

- สามารถถายโอนขอมูลผานคอมพิวเตอรได 

(๕)  Pressure Gauge  

- เปน Pressure Gauge แบบ Analog หรือดีกวา 

- ตัวเรือนและอุปกรณภายในผลิตจาก Stainless Steel หรือดีกวา  

- หนาปด ขนาดเสนผานศูนยกลาง ๑๐๐ มิลลิเมตร หรือดีกวา 

- สามารถวัดความดันในชวง ๐ ถึง ๑๐ กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร หรือดีกวา 

- เปนเกจชนิดท่ีภายในหนาปดบรรจุกลีเซอรีน หรือมีระบบปองกันการสั่น   

ของเข็ม 

- หนวยการวัด แสดงเปน กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร  

- คาความเท่ียงตรง (Accuracy) + ๑.๖ % (Full Scale) หรือนอยกวา  

- ความละเอียด (Resolution) + ๐.๒ กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร หรือ    

นอยกวา  

(๖) Compound Gauge  

- เปน Compound Gauge แบบ Analog หรือดีกวา 

- ตัวเรือนและอุปกรณภายในผลิตจาก Stainless Steel หรือดีกวา  

- หนาปด ขนาดเสนผานศูนยกลาง ๑๐๐ มิลลิเมตร หรือดีกวา 

- สามารถวัดความดันในชวง -๑ ถึง ๕ กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร หรือดีกวา  

- เปนเกจชนิดท่ีภายในหนาปดบรรจุกลีเซอรีน หรือมีระบบปองกันการสั่น   

ของเข็ม 

- หนวยการวัด แสดงเปน กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร  

- คาความเท่ียงตรง (Accuracy) + ๑.๖ % (Full Scale) หรือนอยกวา  

- ความละเอียด (Resolution) + ๐.๑ กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร หรือ    

นอยกวา  

(๗)  Power Meter 

- สามารถวัดคาแรงดันไฟฟา (True rms AC+DC Voltage) ได ๔๘๐ V หรือ

ดีกวา  

- สามารถวัดคากระแสไฟฟา (True rms AC+DC Current) ได ๓,๐๐๐ A หรือ

ดีกวา  



 

 

 

เอกสารการข้ึนทะเบียนเครื่องสบูนํ้า ป ๒๕๕๙ 

- ๖ - 

๕  เมษายน  ๒๕๕๙ 

- สามารถวัดคาความถ่ี (Frequency) ไดในชวง ๕๐.๐ ถึง ๖๐.๐ Hz หรือดีกวา 

- สามารถวัดคากําลังไฟฟาจริง (Active Powers) และคาตัวประกอบกําลัง 

(Power Factor) ได 

- Input Channels เปนแบบ ๓ Channels Voltage และ ๓ Channels 

Current หรือดีกวา 

- คาความเท่ียงตรง (Accuracy) + ๑ % of reading หรือนอยกวา 

- หนาจอแสดงผล เปนแบบ LCD หรือดีกวา 

- สามารถบันทึกขอมูลในเครื่องได 

- สามารถถายโอนขอมูลผานคอมพิวเตอรได 

(๘)  เครื่องปรับตั้งแนวศูนยกลาง 

- เครื่องปรับตั้งแนวศูนยกลางแบบ Dial Gauge หรือดีกวา 

- สามารถใชปรับตั้งแนวศูนยกลางท้ังแนวตั้งและแนวนอน 

- หนวยการวัด แสดงเปน มิลลิเมตร 

- คาความเท่ียงตรง (Accuracy) + ๕ % หรือนอยกวา  

- ความละเอียดในการอาน (Resolution) 0.01 มิลลิเมตร หรือละเอียดกวา   

(๙) เครื่องวัดความดังเสียง 

- ชวงการวัดระดับเสียง ๓๒ – ๑๓๐ เดซิเบล หรือดีกวา ท่ีความถ่ี ๓๒ – ๘๐๐๐ 

Hz หรือดีกวา 

- คาความเท่ียงตรง (Accuracy) + ๑.๕ เดซิเบล หรือนอยกวา  

- ความละเอียด (Resolution) + ๐.๑ เดซิเบล หรือนอยกวา  

- หนาจอแสดงผล เปนแบบ LCD หรือดีกวา 

 (๑๐)อินฟราเรดเทอรโมมิเตอร 

- สามารถวัดอุณหภูมิ (Temperature Range) ไดตั้งแต -20 ถึง +380 oC  

หรือดีกวา 

- หนวยอุณหภูมิท่ีอานคาได เปน องศาเซลเซียส (oC) หรือองศาฟาเรนไฮต (oF) 

- ความสามารถในการสะทอนรังสีอินฟราเรดของวัตถุ (Emissivity) 0.95 หรือ

ดีกวา 

- ระยะหางจากวัตถุ : ขนาดเสนผานศูนยกลางของวัตถุ (Distance : Spot , 

D/S)  12 : 1 หรือดีกวา 

- ความเท่ียงตรง (Accuracy) ± 3.0% of reading or ± 3.0 oC หรือดีกวา  

- ความละเอียด (Display Resolution) 0.1 oC หรือละเอียดกวา 

- จอแสดงผลเปนแบบ Backlit Display หรือดีกวา                                 



 

 

 

เอกสารการข้ึนทะเบียนเครื่องสบูนํ้า ป ๒๕๕๙ 

- ๗ - 

๕  เมษายน  ๒๕๕๙ 

หมายเหตุ   :   เครื่องวัดอัตราการไหลแบบ Portable Ultrasonic Flow Meter , เครื่องวัด

ความเร็วรอบ , เครื่องวัดความสั่นสะเทือน , Pressure Gauge ,  

Compound Gauge , Power Meter และเครื่องวัดความดังเสียง จะตอง

ไดรับการตรวจรับรองความเท่ียงตรง (Calibrate) จากหองปฏิบัติการท่ีไดรับ

การรับรองตาม มอก.๑๗๐๒๕ ในขอบขายท่ีเก่ียวของกับเครื่องมือท่ีนํามา

รับรองความเท่ียงตรง และหองปฏิบัติการดังกลาวตองไมหมดอายุ ณ วันท่ี

ออกใบรับรอง 

 ๒. คุณสมบัติของเครื่องสูบน้ําท่ีจะขอข้ึนทะเบียนเพ่ือใชในกิจการของ กปภ. 

๒.๑ เครื่องสูบน้ําท่ีขอข้ึนทะเบียน จะตองมีคุณสมบัติตามท่ีระบุในมาตรฐานงานกอสราง กปภ. ๐๓ 

ฉบับปท่ีประกาศลาสุด งานติดตั้งเครื่องสูบน้ําและเครื่องตนกําลัง พรอมท้ังใบรับรองของ

ชิ้นสวนท่ีเปนองคประกอบสําคัญตามท่ีระบุใน กปภ.๐๓ ฉบับปท่ีประกาศลาสุด 

๒.๒  เครื่องสูบน้ําท่ีขอข้ึนทะเบียนตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 

๒.๒.๑ เปนเครื่องสูบน้ําท่ีไดรับการรับรองการผลิตตามมาตรฐานการผลิต  DIN , JIS , ISO 

หรือ BS ซ่ึงผลิตจากโรงงานท่ีไดรับมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ ใน

ขอบขาย Design และ/หรือ Manufacturing และ/หรือ Development เก่ียวกับ

เครื่องสูบน้ํา โดยท่ีใบรับรองตองไมหมดอายุและออกใหโดยผูตรวจสอบรับรองราย

หนึ่งรายใด ดังนี้ BSI , BVQI , DEKRA , DNV , DQS , DS , LRQA , HSB , JQA , 

QAS ,  QSR , SGS , SQS ,UL หรือ TUV CERT 

๒.๒.๒  เปนเครื่องสูบน้ํา ท่ีผลิตในประเทศไทย ท่ีไดรับอนุญาตใหแสดงเครื่องหมาย

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) และตองผลิตจากโรงงานท่ีไดรับมาตรฐาน

ระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ หรือ มอก.๙๐๐๑ ฉบับลาสุด ในขอบขาย Design และ/

หรือ Manufacturing และ/หรือ Development เก่ียวกับเครื่องสูบน้ํา โดย

ใบรับรองตองไมหมดอายุและออกใหโดยหนวยงานท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมใหการ

รับรองระบบงาน 

 ๒.๓ ตองมี Catalog ฉบับจริงหรือเอกสารท่ีพิมพจากไฟลขอมูลอิเล็กทรอนิกสของบริษัทผูผลิตเครื่อง

สูบน้ํา ซ่ึงตองลงนามรับรองความถูกตองของเอกสารโดยบริษัทผูผลิต เอกสารดังกลาวจะตอง

แสดงรายละเอียดดานเทคนิคของเครื่องสูบน้ําอยางครบถวน 

๓. เอกสารท่ีกําหนดใหย่ืนเสนอเพ่ือพิจารณาข้ึนทะเบียน 

๓.๑ เอกสารแสดงคุณสมบัติของผูแทนจําหนาย (เอกสารสวนท่ี ๑) 

๓.๑.๑  กรณีผูยื่นขอข้ึนทะเบียนเปนหางหุนสวนสามัญ หรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนา

หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจ

ควบคุม  
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๕  เมษายน  ๒๕๕๙ 

๓.๑.๒ กรณีผูยื่นขอข้ึนทะเบียนเปน บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนา

หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการ

ผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม  

๓.๑.๓ สําเนาหนังสือแตงตั้งจากผูผลิตรับรองการเปนผูแทนจําหนาย รวมถึงการเปนผูติดตั้ง

และบริการหลังการขายจากผูผลิต   

  ๓.๑.๔ รายชื่อโรงงานท่ีใชประกอบเครื่องสูบน้ําเขาชุดกับเครื่องตนกําลัง และรายชื่อ

โรงงานท่ีใชเปนศูนยบริการซอมบํารุง โดยโรงงานท่ีใชประกอบเครื่องสูบน้ําเขาชุด

กับเครื่องตนกําลังและโรงงานท่ีใชเปนศูนยบริการ อาจใชชื่อหรือสถานท่ีเดียวกันได 

พรอมสําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ 

  ๓.๑.๕  บัญชีรายละเอียดเครื่องมือ/เครื่องจักร ของโรงงานประกอบเครื่องสูบน้ําเขาชุดกับ

เครื่องตนกําลัง ตามเอกสารแนบ ก. 

  ๓.๑.๖ บัญชีรายละเอียดเครื่องมือประจําทีม ติดตั้ง ทดสอบและซอมบํารุง ตามเอกสาร

แนบ ข. 

  ๓.๑.๗ หนังสือยอมรับการเปนวิศวกรประจํา พรอมท้ังสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม พรบ.วิชาชีพวิศวกรรม ระดับสามัญวิศวกร สาขา

วิศวกรรมเครื่องกล ประวัติการทํางานของวิศวกรประจํา ตามท่ีระบุในขอ ๑.๖ ตาม

เอกสารแนบ ค.  

๓.๑.๘ หนังสือยอมรับการเปนพนักงานประจําของทีมงานติดตั้ง ทดสอบ และซอมบํารุง 

พรอมท้ังสําเนาบัตรประชาชน สําเนาหลักฐานการศึกษา ประวัติการทํางาน ตามท่ี

ระบุในขอ ๑.๘ ตามเอกสารแนบ ง.  

๓.๑.๙ สําเนาใบรับรองความเท่ียงตรง (Calibrate) ท่ียังไมหมดอายุ ของเครื่องวัดอัตรา

การไหลแบบ Portable Ultrasonic Flow Meter , เครื่องวัดความเร็วรอบ , 

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน , Pressure Gauge ,  Compound Gauge , Power 

Meter และเครื่องวัดความดังเสียง จากหองปฏิบัติการท่ีไดรับการรับรองตาม มอก.

๑๗๐๒๕ ในขอบขายท่ีเก่ียวของกับเครื่องมือท่ีนํามารับรองความเท่ียงตรง และ

หองปฏิบัติการดังกลาวตองไมหมดอายุ ณ วันท่ีออกใบรับรอง 

   กรณีท่ีเปนเครื่องมือท่ีจัดซ้ือใหมไมเกิน ๖ เดือน อนุโลมใหใชใบรับรองความ

เท่ียงตรงจากโรงงานผูผลิตได 

 ๓.๑.๑๐ ผูแทนจําหนายฯ ตองเสนอหนังสือรับรองผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ําประเภท

ตางๆซ่ึงดําเนินการติดตั้งโดยตัวแทนจําหนายฯ อยางนอย ๑๕ แหง และตองมี

ผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ําท่ีมีอัตราการสูบไมนอยกวา ๕๐๐ ลบ.ม./ชม. อยาง
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๕  เมษายน  ๒๕๕๙ 

นอย ๑ แหงดวย  เครื่องสูบน้ําท่ีติดตั้งอาจจะเปนยี่หอท่ีไมไดขอข้ึนทะเบียนฯ ก็ได 

และตองเปนผลงานท่ีติดตั้งแลวเสร็จและยังใชงานภายในประเทศ  

  เอกสารแสดงคุณสมบัติของผูแทนจําหนาย จะตองลงนามรับรองความถูกตองพรอม

ประทับตรา โดยตัวแทนจําหนาย ยกเวนขอ ๓.๑.๑๐ ท่ีจะตองลงนามรับรองโดยหนวยงานท่ี

ตัวแทนจําหนายฯไปดําเนินการติดตั้ง 

๓.๒ เอกสารแสดงคุณสมบัติของเครื่องสูบน้ํา (เอกสารสวนท่ี ๒) 

๓.๒.๑ Catalog ฉบับจริงหรือเอกสารท่ีพิมพจากไฟลขอมูลอิเล็กทรอนิกสของบริษัท   

ผูผลิตเครื่องสูบน้ํา ซ่ึงตองลงนามรับรองความถูกตองของเอกสารโดยบริษัทผูผลิต 

เอกสารดังกลาวจะตองมีรายละเอียดดานเทคนิคของเครื่องสูบน้ําท่ีขอข้ึนทะเบียน

อยางครบถวน 

๓.๒.๒ หนังสือรับรองวัสดุสวนประกอบของเครื่องสูบน้ําท่ียื่นขอข้ึนทะเบียน จากผูผลิต

เครื่องสูบน้ํา และตารางวัสดุสวนประกอบของเครื่องสูบน้ําท่ียื่นขอข้ึนทะเบียน โดย

ตองระบุประเทศตนกําเนิด (Country of Origin) ประเทศท่ีผลิต (Country of 

Manufacturer) และประเทศท่ีประกอบ (Country of Assembly) ตามเอกสาร

แนบ จ. 

๓.๒.๓ สําเนาใบรับรองการผลิตเครื่องสูบน้ําตามมาตรฐาน DIN หรือ JIS หรือ ISO หรือ 

BS ของผูผลิตเครื่องสูบน้ํา 

๓.๒.๔ สําเนาใบรับรองการไดมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑  หรือ มอก.๙๐๐๑ 

ฉบับลาสุด ในขอบขาย Design และ/หรือ Manufacturing และ/หรือ 

Development เก่ียวกับเครื่องสูบน้ํา ของผูผลิตเครื่องสูบน้ํา โดยใบรับรองตองไม

หมดอายุ และออกใหโดยสถาบัน ดังนี้ BSI , BVQI , DEKRA , DNV , DQS , DS , 

LRQA , HSB , JQA , QAS ,  QSR , SGS , SQS ,UL หรือ TUV CERT  

๓.๒.๕ หนังสือรับรองจากผูผลิตเครื่องสูบน้ําวาเปนผลิตภัณฑของผูผลิตเอง ไมใชผูผลิตท่ี

ไดรับสิทธิ์มาจากเจาของผลิตภัณฑ และจะตองทําการผลิตและประกอบสําเร็จจาก

เจาของผูผลิตเอง อีกท้ังผูผลิตจะตองมีสถานท่ีสําหรับทดสอบเครื่องสูบน้ําเปนของ

ตนเองดวย    

๓.๒.๖ หนังสือรับรองจากผูผลิตเครื่องสูบน้ํา เรื่อง การยายฐานการผลิตหรือหนังสือรับรอง

การไดรับการอนุญาตใหผลิตและอยูภายใตการควบคุมการผลิตจากผูผลิต โดยตอง

ระบุประเทศตนกําเนิดและประเทศท่ียายฐานการผลิตหรือประเทศท่ีไดรับการ

อนุญาตใหผลิตและอยูภายใตการควบคุมการผลิต เพ่ือข้ึนทะเบียนเครื่องสูบน้ํา

เฉพาะประเทศท่ีระบุ   
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๓.๒.๗ ผูแทนจําหนายฯ จะตองเสนอหนังสือรับรองการใชงานเครื่องสูบน้ําประเภทตางๆท่ี

ขอข้ึนทะเบียน (ถามี) โดยตองระบุรายละเอียดอยางนอย ดังนี้ อัตราการสูบ การ

สูบสงและลักษณะการใชงาน และตองเปนเครื่องสูบน้ําท่ีติดตั้งใชงานในหนวยงาน

ราชการ รัฐวิสาหกิจ ภายในประเทศเทานั้น ท้ังนี้เครื่องสูบน้ําดังกลาวอาจจะไดรับ

การติดตั้งโดยผูแทนจําหนายเองหรือผูแทนจําหนายรายอ่ืนก็ได 

  เอกสารแสดงคุณสมบัติของเครื่องสูบน้ํา จะตองลงนามรับรองความถูกตองพรอม

ประทับตรา โดยตัวแทนจําหนาย ยกเวนขอ ๓.๒.๓ , ๓.๒.๔ , ๓.๒.๕ และ ๓.๒.๖ ท่ีจะตองลง

นามรับรองโดยผูผลิต สวนขอ ๓.๒.๗ ท่ีจะตองลงนามรับรองโดยหนวยงานท่ีใชงานเครื่องสูบน้ํา 

  หมายเหตุ  ๑. ในกรณีท่ีใบรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ หรือ มอก.๙๐๐๑ ฉบับ

ลาสุด ในขอบขาย Design และ/หรือ Manufacturing และ/หรือ Development 

เก่ียวกับเครื่องสูบน้ํา หมดอายุลง  กปภ. จะอนุโลมใหสามารถใชยื่นประกอบใน

เอกสารสวนท่ี ๒ ได (เอกสารแสดงคุณสมบัติของเครื่องสูบน้ํา) แตจะพิจารณาข้ึน

ทะเบียนฯให ก็ตอเม่ือ กปภ. ไดรับใบรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ 

หรือ มอก.๙๐๐๑ ฉบับลาสุด ในขอบขาย Design และ/หรือ Manufacturing 

และ/หรือ Development เก่ียวกับเครื่องสูบน้ํา ท่ียังไมหมดอายุแลว 

  ๒.  หลังครบกําหนดระยะเวลาในการยื่นเอกสารการข้ึนทะเบียนฯแลว กปภ. จะไม

รับเอกสารการข้ึนทะเบียนฯเพ่ิมเติมใดๆ ท้ังสิ้น 

๔. การพิจารณาข้ึนทะเบียนผูแทนจําหนายผูมีคุณสมบัติในการจําหนายเครื่องสูบน้ําเพ่ือใชใน      

กิจการของ กปภ. 

๔.๑ ผูยื่นขอข้ึนทะเบียนจะตองมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในหมวด ค. ขอ ๑ พรอมท้ังยื่นเอกสาร

ครบถวนและถูกตองตามท่ีระบุในหมวด ค. ขอ ๓.๑ ทุกประการ และ 

๔.๒ เครื่องสูบน้ําท่ียื่นขอข้ึนทะเบียนจะตองมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไวในหมวด ค. ขอ ๒ พรอมท้ัง

ยื่นเอกสารครบถวน และถูกตองตามท่ีระบุในหมวด ค. ขอ ๓.๒ ทุกประการ และผูแทน

จําหนายฯ ตองระบุกลุมท่ีจะขอข้ึนทะเบียนเครื่องสูบน้ํา โดย กปภ.จะพิจารณาคุณสมบัติของ

เครื่องสูบน้ําท่ีเสนอ ถาไมผานเกณฑตามท่ีกําหนดในกลุมนั้น กปภ.จะสงวนสิทธิ์จัดเครื่องสูบน้ํา

ท่ีเสนอใหอยูในกลุมถัดไปหรือไมข้ึนทะเบียนเครื่องสูบน้ําให 

๕. ประเภทของเครื่องสูบน้ํา 

  เครื่องสูบน้ําท่ีขอข้ึนทะเบียนฯ  กปภ. จะแบงประเภทของเครื่องสูบน้ํา ดังนี้ 

 ๕.๑ เครื่องสูบน้ําเทอรไบน (Turbine Pump) 

 ๕.๒ เครื่องสูบน้ําหมุนเหวี่ยงแบบ Split Case (Split Case Centrifugal Pump) 

  ๕.๓ เครื่องสูบน้ําแบบหมุนเหวี่ยงดูดทางเดียว (Single Suction Centrifugal Pump) 

 ๕.๔ เครื่องสูบน้ําแบบหมุนเหวี่ยงใบพัดหลายชั้น (Multi-Stage Centrifugal Pump) 



 

 

 

เอกสารการข้ึนทะเบียนเครื่องสบูนํ้า ป ๒๕๕๙ 

- ๑๑ - 

๕  เมษายน  ๒๕๕๙ 

 ๕.๕ เครื่องสูบน้ําแบบแช (Submersible Centrifugal Pump) 

 ๕.๖ เครื่องสูบน้ําบอบาดาลแบบแช (Submersible Deep Well Pump) 

 ๖. กลุมของเครื่องสูบน้ํา 

  กปภ. จะพิจารณาเครื่องสูบน้ําท่ีขอข้ึนทะเบียนฯ โดยแบงประเภทของเครื่องสูบน้ําเปน             

๒  กลุม ซ่ึงมีเกณฑการพิจารณา ดังนี้ 

 ๖.๑ เครื่องสูบน้ํากลุมท่ี ๑   

 หมายถึง  เครื่องสูบน้ําท่ีใชงานหนัก สามารถทํางานไดตอเนื่อง (Continuous Heavy  

Duty) เปนเวลานานในสภาพการทํางานปกติ และเปนเครื่องสูบน้ําหลักในการผลิตน้ํา ซ่ึงตองมี

คุณภาพสูง  

เกณฑการพิจารณา 

 ๑) เปนเครื่องสูบน้ําท่ีเคยข้ึนทะเบียนมาแลว 

 และ 

๒)  เปนเครื่องสูบน้ําท่ี 

 ๒.๑) ผลิตจากประเทศตนกําเนิด ดังนี้ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร แคนาดา  

ญี่ปุน เดนมารก ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมนี อิตาลี เนเธอรแลนด สเปน สวีเดน 

หรือ 

 ๒.๒) ผลิตจากประเทศท่ียายฐานการผลิตมาจากประเทศตนกําเนิด และตองมีหนังสือ

รับรองตามขอ ๓.๒.๖ หรือผลิตจากประเทศท่ีไดรับการอนุญาตใหผลิตและอยู

ภายใตการควบคุมการผลิตจากประเทศตนกําเนิด  และตองมีหนังสือรับรอง

ตามขอ ๓.๒.๖ หรือ         

 ๒.๓)  ผลิตจากประเทศท่ีนอกเหนือจาก ขอ ๒.๑) และ ๒.๒)  

 และ  

๓) เครื่องสูบน้ําประเภทตางๆ ท่ีขอข้ึนทะเบียนจะตองมีอัตราการสูบ การสูบสงและลักษณะ

การใชงานใกลเคียงกับการใชงานของ กปภ. และตองเปนเครื่องสูบน้ําท่ีเคยติดตั้งใชงาน

ในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภายในประเทศเทานั้น โดยมีรายละเอียดเพ่ิมเติม ดังนี้ 

  ๓.๑) ในกรณีท่ีผลิตจากประเทศในขอ ๒.๑)  จะตองมีหนังสือรับรองการใชงานเครื่อง

สูบน้ําท่ีขอข้ึนทะเบียนอยางนอย ๑๐ แหง ซ่ึงเปนเครื่องสูบน้ําท่ีติดตั้งแลวเสร็จ

และยังใชงานอยู โดยท่ีใชงานมาแลวไมนอยกวา ๓ ป นับจากวันท่ียื่นเอกสาร

ข้ึนทะเบียนฯ 

  ๓.๒) ในกรณีท่ีผลิตจากประเทศในขอ ๒.๒)  จะตองมีหนังสือรับรองการใชงานเครื่อง

สูบน้ําท่ีขอข้ึนทะเบียนอยางนอย ๒๐ แหง  ซ่ึงเปนเครื่องสูบน้ําท่ีติดตั้งแลวเสร็จ



 

 

 

เอกสารการข้ึนทะเบียนเครื่องสบูนํ้า ป ๒๕๕๙ 

- ๑๒ - 

๕  เมษายน  ๒๕๕๙ 

และยังใชงานอยู โดยท่ีใชงานมาแลวไมนอยกวา ๓ ป นับจากวันท่ียื่นเอกสาร

ข้ึนทะเบียนฯ 

  ๓.๓) ในกรณีท่ีผลิตจากประเทศในขอ ๒.๓) จะตองมีหนังสือรับรองการใชงานเครื่อง

สูบน้ําท่ีขอข้ึนทะเบียนอยางนอย ๒๐ แหง ซ่ึงเปนเครื่องสูบน้ําท่ีติดตั้งแลวเสร็จ

และยังใชงานอยู  โดยท่ีใชงานมาแลวไมนอยกวา ๕ ป นับจากวันท่ียื่นเอกสาร

ข้ึนทะเบียนฯ 

 ๖.๒ เครื่องสูบน้ํากลุมท่ี ๒  

 หมายถึง  เครื่องสูบน้ําท่ีไมไดอยูในเครื่องสูบน้ํากลุมท่ี ๑  และจะตองมีหนังสือรับรองการ

ใชงานเครื่องสูบน้ําท่ีขอข้ึนทะเบียนอยางนอย ๕ แหง โดยมีอัตราการสูบ การสูบสงและลักษณะการ

ใชงานใกลเคียงกับการใชงานของ กปภ. เปนเครื่องสูบน้ําท่ีติดตั้งแลวเสร็จและยังใชงานอยู โดยท่ีใช

งานมาแลวไมนอยกวา ๒ ป นับจากวันท่ียื่นเอกสารข้ึนทะเบียนฯ ในหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 

บริษัทเอกชนท่ีนาเชื่อถือและเปนท่ียอมรับภายในประเทศ  

๗.  การส้ินสุดสภาพการเปนผูแทนจําหนายท่ีข้ึนทะเบียนกับ กปภ. 

      ผูแทนจําหนายฯ จะสิ้นสุดสภาพการเปนผูแทนจําหนายท่ี กปภ. ข้ึนทะเบียนไว กรณีดังตอไปนี้ 

๗.๑ เปนผูแทนจําหนายฯ ท่ี กปภ. ตรวจพบวาจําหนายเครื่องสูบน้ําท่ีมีคุณภาพต่ํากวามาตรฐานการ 

ผลิตท่ีกําหนด 

๗.๒ เปนผูแทนจําหนายฯ ท่ี กปภ. ตรวจพบวามีพฤติกรรมท่ีไมสุจริตในการเสนอเครื่องสูบน้ํา เชน 

การใชเอกสารปลอมหรือเอกสารอันเปนเท็จ ฯลฯ ในการยื่นเสนอตอ กปภ. 

๗.๓ เปนผูแทนจําหนายฯ ท่ี กปภ.ตรวจพบวาไมดําเนินการตรวจสอบ บํารุงรักษาเครื่องสูบน้ํา

หลังจากขายใหกับ กปภ. ตามระยะเวลา 

๗.๔ เปนผูแทนจําหนายฯ ท่ี กปภ. ตรวจพบวาละเลยการใหบริการหลังการขาย ดังนี้ 

๗.๔.๑  ใหบริการลาชาไมเขาดําเนินการในพ้ืนท่ีภายใน ๕ วันนับแตวันท่ีไดรับแจงจาก กปภ. 

๗.๔.๒ ในกรณีการจัดหาอุปกรณอะไหล จะตองไมเกินระยะเวลาท่ีกําหนดดังนี้ 

- อะไหลสําหรับเครื่องสูบน้ําขนาดไมเกิน ๓๐๐ ลบ.ม./ชม. จะตองจัดสงไดภายใน 

๑๕ วัน 

- อะไหลสําหรับเครื่องสูบน้ําขนาดเกิน ๓๐๐ ลบ.ม./ชม.แตไมเกิน ๖๐๐ ลบ.ม./ชม.  

จะตองจัดสงไดภายใน ๔๕ วัน 

- อะไหลสําหรับเครื่องสูบน้ําขนาดเกิน ๖๐๐ ลบ.ม./ชม.จะตองจัดสงไดภายใน     

๖๐ วัน 

๗.๕ เปนผูแทนจําหนายฯท่ี กปภ. ตรวจพบวาไมมีเครื่องมือตามท่ีระบุไวในหมวด ค. ขอ ๑.๙ หรือ

เปนผูแทนจําหนายเครื่องสูบน้ําท่ีถูกถอนใบอนุญาตใหแสดงเครื่องหมายผลิตภัณฑอุตสาหกรรม



 

 

 

เอกสารการข้ึนทะเบียนเครื่องสบูนํ้า ป ๒๕๕๙ 

- ๑๓ - 

๕  เมษายน  ๒๕๕๙ 

(มอก.) หรือมาตรฐานอ่ืนๆ และ/หรือโรงงานผูผลิตถูกถอนการรับรองระบบคุณภาพ หรือ 

หมดอายุ หรืออ่ืนๆ  

๗.๖ เม่ือ กปภ. ประกาศยกเลิกบัญชีรายชื่อผูแทนจําหนายฯ 

 ๘.   ผูขอข้ึนทะเบียนฯสามารถซ้ือเอกสารการขอข้ึนทะเบียนฯ ในอัตราชุดละ ๑๕,๐๐๐ บาท (ไม

รวมภาษีมูลคาเพ่ิม)  
๙. ผูแทนจําหนายท่ีข้ึนทะเบียนเปนผูแทนจําหนายเครื่องสูบน้ําท่ีใชในกิจการของ กปภ.เดิม เม่ือ

ครบกําหนดอายุการข้ึนทะเบียน กปภ. จะยกเลิกบัญชีรายช่ือผูแทนจําหนายฯ และไมมีการตอ

อายุการข้ึนทะเบียน โดยผูแทนจําหนายฯ เดิมจะตองข้ึนทะเบียนฯและใหย่ืนเอกสารหลักฐาน

ใหมท้ังหมด 

๑๐. อายุการข้ึนทะเบียน ๓ ป / ครั้ง 

๑๑. กปภ. สงวนสิทธิ์ ท่ีจะประกาศยกเลิกบัญชีรายช่ือผูแทนจําหนายท่ีมีคุณสมบัติจําหนายเครื่องสูบ

น้ําเพ่ือใชในกิจการของ กปภ. เพ่ือปรับปรุงหลักเกณฑการข้ึนทะเบียนใหม ตามท่ี กปภ.จะ

พิจารณาเห็นสมควร  

๑๒. กรณีท่ีอายุการข้ึนทะเบียนหมดลงแตยังไมไดมีการประกาศการข้ึนทะเบียนครั้งใหม อนุโลมให        

ใชเครื่องสูบน้ําจากผูแทนจําหนายฯ ท่ีข้ึนทะเบียนไวเดิมจนกวาจะมีการประกาศการข้ึน

ทะเบียนครั้งใหม 

 ๑๓. กําหนดระยะเวลาการย่ืนคําขอเพ่ือพิจารณาข้ึนทะเบียน 

ผูแทนจําหนายเครื่องสูบน้ําท่ีประสงคจะรับการพิจารณาข้ึนทะเบียนกับ กปภ.ใหติดตอขอ

ทราบรายละเอียด และซ้ือเอกสารการขอข้ึนทะเบียนฯ ณ กองมาตรฐานวิศวกรรม ไดทุกวันทําการ  

ตั้งแตวันท่ี ............................................................ เวลา ๐๙.๐๐–๑๔.๓๐ น. และสามารถยื่น

เอกสารหลักฐานการข้ึนทะเบียนฯ ณ กองมาตรฐานวิศวกรรม ไดทุกวันทําการ ตั้งแตวันท่ี

............................................................ เวลา ๐๙.๐๐–๑๕.๓๐ น. หลังครบกําหนดระยะเวลาในการ

ยื่นเอกสารหลักฐานการข้ึนทะเบียนฯแลว จะไมรับเอกสารการข้ึนทะเบียนฯเพ่ิมเติมใดๆ ท้ังสิ้น 

กป ภ .  จ ะ พิ จ า รณ า เ อ กส า ร ห ลั ก ฐ า น แ ละ ป ร ะ กา ศ ผ ล ก า ร ข้ึ น ท ะ เ บี ย น ฯ  ภ า ย ใน

............................................................  

๑๔. วิธีการย่ืนเอกสาร 

เอกสารท่ีผูยื่นขอข้ึนทะเบียนฯ นํามายื่นตอ กปภ. ใหแยกเปน ๒ สวน โดยแตละสวน 

ประกอบดวย ตนฉบับแบบฟอรม กปภ. ๑ ชุด (ตามเอกสารแนบดานหลัง) และสําเนา ๒ ชุด แตละ

สวนบรรจุซองปดผนึก  หนาซองตองเขียนใหชัดเจน  ดังนี้ 

 - เอกสารสวนท่ี ๑  “คุณสมบัติของผูแทนจําหนาย”  

  - เอกสารสวนท่ี ๒  “คุณสมบัติของเครื่องสูบน้ํา”  

 



 

 

 

เอกสารการข้ึนทะเบียนเครื่องสบูนํ้า ป ๒๕๕๙ 

- ๑๔ - 

๕  เมษายน  ๒๕๕๙ 

๑๕. การรับรองเอกสารท่ีนํามาย่ืน 

 กรรมการผูจัดการหรือหุนสวนผูจัดการ ตองลงนามรับรองความถูกตองของสําเนาเอกสาร

และประทับตราบริษัท หรือหางฯ (ถามี) ทุกฉบับ หากตรวจพบในขณะพิจารณาหรือในเวลาตอมา

วา เอกสารหลักฐานฉบับใด หรือขอความใดเปนเท็จบางสวนหรือท้ังฉบับ กปภ. สงวนสิทธิ์ท่ีจะไม

พิจารณาหรือตัดรายชื่อผูท่ีผานการข้ึนทะเบียนรายนั้นออกจากทะเบียนฯ และจะดําเนินการตาม

ความเหมาะสมตอไป 

 เอกสารหลักฐานท่ียื่นเสนอเพ่ือเขารับการพิจารณาข้ึนทะเบียนฯ ท้ังหมด  กปภ.จะเก็บไว

เปนหลักฐานไมคืนให   

๑๖. หากผูย่ืนขอข้ึนทะเบียน ไมไดรับความเปนธรรมในการขอข้ึนทะเบียนฯ ผูย่ืนขอข้ึนทะเบียนมีสิทธิ

อุทธรณตอ ผูวาการ กปภ. ภายในเวลา ๑๕ วัน นับจากทราบผลการพิจารณา 

๑๗. การตัดสินของ กปภ. ถือวาเปนท่ีส้ินสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เอกสารการข้ึนทะเบียนเครื่องสบูนํ้า ป ๒๕๕๙ 

- ๑๕ - 

๕  เมษายน  ๒๕๕๙ 

การประปาสวนภูมิภาค 

รายละเอียดและเอกสารประกอบของผูย่ืนขอข้ึนทะเบียน 

เปนผูแทนจําหนายผูมีคุณสมบัติจําหนายเครื่องสูบน้ําเพ่ือใชในกิจการของการประปาสวนภูมิภาค 

ป ๒๕๕๙ 
 

ชื่อผูขอยื่นข้ึนทะเบียน(บริษัท/หาง)………………………………………………………...……………………………………………... 

………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………. 

ท่ีอยูของสํานักงาน………………………………………………………..……………………………………………….…………………..….  

……………………………………………………………………………………………………………….……………..………………..…………. 

หมายเลขโทรศัพท…………………………………………………………………………………………………………..…….……………... 
 

หลักฐานและเอกสารประกอบ    

 

 - เอกสารสวนท่ี๑  “คุณสมบัติของผูแทนจําหนาย”  มีจํานวน…..……แผน และ…………เลม 

 

 - เอกสารสวนท่ี๒  “คุณสมบัติของเครื่องสูบน้ํา”  มีจํานวน…..……แผน และ…………เลม 

  

  หากการประปาสวนภูมิภาคประสงคจะติดตอกับผูยื่นขอข้ึนทะเบียน  ใหติดตอกับ 

นาย/นาง/นางสาว………………………………………………………………………………..…………………………….……………….. 

ท่ีอยูเลขท่ี…………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

……………………………………………………………….………..โทรศัพท………………………………………………...………………… 

ซ่ึงเก่ียวของเปน…………………………………………………………………………….…………………………………………………….. 

 

สวนนี้สําหรับเจาหนาท่ีของการประปาสวนภูมิภาค 

           ลําดับท่ี…………………….. 

วันยื่นขอข้ึนทะเบียน  วันท่ี …………………………………เวลา …………………….น. 

 

(ลงชื่อ)…………………………………เจาหนาท่ีรับเอกสาร 

                                    (…………….……….……………………..…) 
 

 



 

 

 

เอกสารการข้ึนทะเบียนเครื่องสบูนํ้า ป ๒๕๕๙ 

- ๑๖ - 

๕  เมษายน  ๒๕๕๙ 

เอกสารสวนท่ี ๑ คุณสมบัติของผูแทนจําหนาย 

 

ขอ ๑ (๑) ชื่อผูยื่นขอข้ึนทะเบียน (บริษัท/หาง)………………………………….………………………………………….   

 (๒)    สํานักงานตั้งอยูเลขท่ี………………………………………………………………………………………………... 

 …………………………………………………………………………………………………….………………………....…….. 

 (๓) หมายเลขโทรศัพท……………………………………….โทรสาร……………………………..…………..……… 
 

ขอ ๒ (๑) ผูยื่นขอข้ึนทะเบียน  ไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคล  ณ ………………………..………………………….. 

  ทะเบียนเลขท่ี…………..……………….เม่ือวันท่ี……….เดือน…………….……………พ.ศ…………..……. 

  (๒) ไดระบุวัตถุประสงคของนิติบุคคล  คือ………………………………………………………………………..… 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………….......... 

 (๓) ไดจดทะเบียนการคา ณ……………………….……………..ทะเบียนเลขท่ี…………………….….………… 
 

ขอ ๓ (๑) รายชื่อกรรมการดําเนินงานหรือหุนสวนในปจจุบัน  จํานวน…………..คน 

 คือ…………………………………………………………………………………………………………………….….………….

 …………………………………………………………………………………………….……………………………………....... 

 ………………………………………………………………………………….………….……...….………..……………………    

 ……………………………………………………………………………….………….……...….……..…..…………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………..…………….…........ 

 (๒) กรรมการผูจัดการ  หรือหุนสวนผูจัดการ  หรือผูจัดการ ชื่อ……………………………………………. 

 ………………………………………………………………………………….………….……...….………..…………………… 

 (๓) ผูมีอํานาจหรือผูไดรับมอบอํานาจลงชื่อทํานิติกรรมในนามผูยื่นขอข้ึนทะเบียน…..……………… 

 …………………………………………………………………………………………………………………………..……......... 

 …………………………………………………………………………………………………………………………………..…... 

 และไดแนบตัวอยางลายมือชื่อผูมีอํานาจฯ  พรอมท้ังตรา (ถามี) มาดวยแลว 
 

ขอ ๔ บริษัทผูแทนจําหนาย……………………………………………………………………………………………..………….. 

 ไดรับแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนาย ติดตั้งและบริการหลังการขายเครื่องสูบน้ํายี่หอ …….……....…….. 

 แตงตั้งโดย………………………………………….………………ประเทศ……………………..………………..…..…... 

 ตั้งแตวันท่ี………………………………..…..…………….ถึงวันท่ี………..……………..………………………....…….. 

 



 

 

 

เอกสารการข้ึนทะเบียนเครื่องสบูนํ้า ป ๒๕๕๙ 

- ๑๗ - 

๕  เมษายน  ๒๕๕๙ 

 

ขอ ๕ ชื่อศูนยบริการเครื่องสูบน้ํา……………………….……………………………………………..…………...……………. 

ท่ีตั้ง……………………………………………………………………………….……………………………………………...… 

 หมายเลขโทรศัพท………………………………..………….โทรสาร………………………..…………………..……… 
  

ขอ ๖ โรงงานติดตั้งเครื่องสูบน้ําเขาชุดกับเครื่องตนกําลัง 

ชื่อโรงงาน………………………………………………………………..….……………………..……………………………. 

 ท่ีตั้ง……………………………………………………………………………………………………………………………...… 
 

ขอ ๗ วิศวกรประจําบริษัทท่ีไดรับใบอนุญาตจาก กว. จํานวน……………คน 

(๑) นาย/นาง/นางสาว………………………………………………………………….……………..…………….………. 

ใบอนุญาตหมายเลขทะเบียน………………………………………………………………………….………….….. 

เขาเปนวิศวกรประจําตั้งแตวัน/เดือน/ป………………………………………………….…………………….... 

(๒) นาย/นาง/นางสาว………………………………………………………..……………..………………………………. 

ใบอนุญาตหมายเลขทะเบียน………………………………………………………….………………………….….. 

เขาเปนวิศวกรประจําตั้งแตวัน/เดือน/ป………………………………………………………….………..…….. 
 

ขอ ๘ พนักงานประจําบริษัท จํานวน.................คน โดยมีพนักงานท่ีมีระดับความรูตั้งแต ปวส. ข้ึนไป 

(สาขาเครื่องกล ไฟฟา ชางกลโรงงาน) อยางนอย ๑ คน 

(๑) นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………….………………………อายุ……..…………..ป 

ตําแหนง……………………………….……………..วุฒิการศึกษา ……………………………….………………… 

เขาเปนพนักงานประจําตั้งแต วัน/เดือน/ป………………………….……ประสบการณ………….…....ป 

(๒) นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………….………………………อายุ……..…………..ป 

ตําแหนง……………………………….……………..วุฒิการศึกษา ……………………………….………………… 

เขาเปนพนักงานประจําตั้งแต วัน/เดือน/ป………………………….……ประสบการณ………….…....ป 

(๓) นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………….………………………อายุ……..…………..ป 

ตําแหนง……………………………….……………..วุฒิการศึกษา ……………………………….………………… 

เขาเปนพนักงานประจําตั้งแต วัน/เดือน/ป………………………….……ประสบการณ………….…....ป 

 

 



 

 

 

เอกสารการข้ึนทะเบียนเครื่องสบูนํ้า ป ๒๕๕๙ 

- ๑๘ - 

๕  เมษายน  ๒๕๕๙ 

 

ไดแนบหลักฐานดังนี้  

เอกสารหมายเลข ๑/๑   สําเนารับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูแทนจําหนาย   จํานวน…….…ใบ  

เอกสารหมายเลข ๑/๒   สําเนาหนังสือแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนาย ติดตั้งและบริการ จํานวน…….…ใบ 

                               หลังการขาย (ออกโดยบริษัทผูผลิตเครื่องสูบน้ํา)  

เอกสารหมายเลข ๑/๓    สําเนาใบอนุญาตประกอบโรงงานของโรงงานประกอบ       จํานวน………..ใบ 

 เครื่องสูบน้ําเขาชุดกับเครื่องตนกําลัง 

เอกสารหมายเลข ๑/๔   บัญชีรายละเอียดเครื่องมือ/เครื่องจักรกลของโรงงานประกอบ จํานวน………..ใบ 

  เครื่องสูบน้ําเขาชุดกับเครื่องตนกําลัง  

 (เอกสารแนบ ก. พรอมเอกสารประกอบ) 

เอกสารหมายเลข ๑/๕   บัญชีรายละเอียดเครื่องมือประจําทีมติดตั้ง ทดสอบและซอมบํารุง จํานวน………..ใบ  

 (เอกสารแนบ ข. พรอมเอกสารประกอบ) 

เอกสารหมายเลข ๑/๖    หนังสือยอมรับการเปนวิศวกรพรอมสําเนาใบอนุญาตเปน จํานวน………..ใบ 

 ผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและสําเนาหลักฐานตางๆ  

 (เอกสารแนบ ค. พรอมเอกสารประกอบ) 

เอกสารหมายเลข ๑/๗   หนังสือยอมรับการเปนพนักงาน และสําเนาหลักฐานตางๆ จํานวน………..ใบ  

 (เอกสารแนบ ง. พรอมเอกสารประกอบ) 

เอกสารหมายเลข ๑/๘   สําเนาใบรับรองความเท่ียงตรง (Calibrate) ของเครื่องวัดอัตรา จํานวน………..ใบ 

 การไหลแบบ Portable Ultrasonic Flow Meter , เครื่องวัด 

 ความเร็วรอบ , เครื่องวัดความสั่นสะเทือน , Pressure Gauge ,  

 Compound Gauge , Power Meter และเครื่องวัดความดังเสียง 

 จากหองปฏิบัติการท่ีไดรับการรับรองตาม มอก.๑๗๐๒๕ 

เอกสารหมายเลข ๑/๙   หนังสือรับรองผลงานการติดตั้งเครื่องสูบน้ําจากหนวยงานท่ี จํานวน………..ใบ 

   ตัวแทนจําหนายฯดําเนินการติดตั้ง  

 

(ลงชื่อ)…………………………….……………………….ผูมีอํานาจลงชื่อ 

                                    (………………….………….……………………….) 

   ตําแหนง………………..…………....…………………… 

     วันท่ี ……………………………………………..…….. 

ประทับตราบริษัทหรือหาง (ถามี) 

 



 

 

 

เอกสารการข้ึนทะเบียนเครื่องสบูนํ้า ป ๒๕๕๙ 

- ๑๙ - 

๕  เมษายน  ๒๕๕๙ 

เอกสารแนบ ก. 

บัญชีรายละเอียดเครื่องมือ/เครื่องจักรกลของโรงงานประกอบเครื่องสูบน้ําเขาชุดกับเครื่องตนกําลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลํา 
ดับ 

เครื่องมือ/เครื่องจักรกล 
 

ย่ีหอ รุน ภาพถาย 
หมายเลข 

หมายเหตุ 

๑ เครื่องเชื่อมไฟฟาและแกส     

๒ เครื่องตัดเหล็กไฟฟาและแกส     

๓ เครื่องเจาะแบบแทนเจาะรู 

ขนาดไมนอยกวา ๒๕ มิลลิเมตร 

    

๔ เครื่องกําเนิดลมอัดและอุปกรณ     

๕ เครื่องอัดไฮโดรลิคไมนอยกวา ๑๐ ตัน     

๖ เครนขนาดไมนอยกวา ๓ ตัน     

๗ เครื่องถอดประกอบแบริ่ง     

๘ รถยกไฮโดรลิค ขนาดไมนอยกวา ๑.๕ ตัน     

๙ Torque Wrench     



 

 

 

เอกสารการข้ึนทะเบียนเครื่องสบูนํ้า ป ๒๕๕๙ 

- ๒๐ - 

๕  เมษายน  ๒๕๕๙ 

เอกสารแนบ ข. 

บัญชีรายละเอียดเครื่องมือประจําทีม ติดตั้ง ทดสอบ และซอมบํารุง 

 

ลํา 
ดับ 

เครื่องมือท่ี กปภ. กําหนด 
 

เครื่องมือท่ีเสนอ 
 

 ภาพถาย 
หมายเลข 

หมายเลข
เครื่อง 

๑ เครื่องวัดอัตราการไหล แบบ Portable 

Ultrasonic Flow Meter 
 
 
-   ใชหลักการคํานวณอัตราการไหลใน

ทอแบบ Transit Time 

-   สามารถใชงานกับทอโลหะและทอ

อโลหะ 

-  สามารถใชวัดอัตราการไหลทอท่ีมี

ขนาดเสนผานศูนยกลาง ๕๐ – 

๒,๐๐๐ มิลลิเมตร หรือดีกวา 

-   ทอท่ีมีขนาดเสนผานศูนยกลางนอย

กว า  ๑๕๐ มิลลิ เมตร  ค าความ

เท่ียงตรง (Accuracy) + ๕ % of 

reading หรือนอยกวา  

-   ทอท่ีมีขนาดเสนผานศูนยกลาง ๑๕๐ 

มิลลิ เมตรหรือมากกวา คาความ

เท่ียงตรง (Accuracy) + ๒ % of 

reading หรือนอยกวา 

-   หนาจอแสดงผล เปนแบบ LCD หรือ

ดีกวา 

-   สามารถบันทึกขอมูลในเครื่องได 

-    ส า ม า ร ถ ถ า ย โ อ น ข อ มู ล ผ า น

คอมพิวเตอรได 

เครื่องวัดอัตราการไหล แบบ Portable 

Ultrasonic Flow Meter 
ยี่หอ ....................................................... 
รุน ......................................................... 
-   ใชหลักการคํานวณอัตราการไหลใน

ทอแบบ ............................................ 

-   สามารถใชงานกับทอ ....................... 

    .......................................................... 

-  สามารถใชวัดอัตราการไหลทอท่ีมี

ขนาดเสนผานศูนยกลาง …………….. 

    ......................................... มิลลิเมตร 

-   ทอท่ีมีขนาดเสนผานศูนยกลางนอย

กว า  ๑๕๐ มิลลิ เมตร  ค าความ

เท่ียงตรง (Accuracy) + ….……… % 

    of reading 

-   ทอท่ีมีขนาดเสนผานศูนยกลาง ๑๕๐ 

มิลลิ เมตรหรือมากกวา คาความ

เท่ียงตรง (Accuracy) + ….……… % 

    of reading 

-   หนาจอแสดงผล เปนแบบ ................ 

    ..........................................................  

-   .......................................................... 

-   .......................................................... 

    .......................................................... 

    

 

 

 



 

 

 

เอกสารการข้ึนทะเบียนเครื่องสบูนํ้า ป ๒๕๕๙ 

- ๒๑ - 

๕  เมษายน  ๒๕๕๙ 

เอกสารแนบ ข. 

บัญชีรายละเอียดเครื่องมือประจําทีม ติดตั้ง ทดสอบ และซอมบํารุง 

 

ลํา 
ดับ 

เครื่องมือท่ี กปภ. กําหนด 
 

เครื่องมือท่ีเสนอ 
 

ภาพถาย 
หมายเลข 

หมายเลข
เครื่อง 

๒ เครื่องวัดความเร็วรอบ 
 
 
-   สามารถวัดความเร็วรอบได โดยไม

ตองสัมผัสกับวัตถุ  

- คาความเท่ียงตรง (Accuracy) + 

๐.๐๕ % หรือนอยกวา  

- ความเร็วรอบสูงสุดของการวัดแบบ 

ใชแสง ๙๙,๙๙๙ รอบตอนาที  

หรือมากกวา 

- ชวงความเร็วรอบนอยกวา ๑,๐๐๐ 

รอบตอนาที คาความละเอียดในการ

อาน (Resolution) ๐.๑ รอบตอ

นาที หรือนอยกวา 

- ชวงความเร็วรอบ ๑,๐๐๐ รอบตอ

นาทีหรือมากกวา คาความละเอียด

ในการอาน (Resolution) ๑ รอบตอ

นาที หรือนอยกวา 

- หนาจอแสดงผล เปนแบบ LCD หรือ

ดีกวา 

- สามารถหยุ ดอ านค าก า รวั ด ได 

(Hold) 

เครื่องวัดความเร็วรอบ 
ยี่หอ ....................................................... 
รุน ......................................................... 
-   สามารถวัดความเร็วรอบได .............. 

    ..........................................................  

- คาความเท่ียงตรง (Accuracy)  

+ ................................................. %   

- ความเร็วรอบสูงสุดของการวัดแบบ 

ใชแสง .......................... รอบตอนาที 

 

- ชวงความเร็วรอบนอยกวา ๑,๐๐๐ 

รอบตอนาที  

ค า ค ว า ม ล ะ เ อี ย ด ใ น ก า ร อ า น 

(Resolution) .………... รอบตอนาที  

- ชวงความเร็วรอบ ๑,๐๐๐ รอบตอ

นาทีหรือมากกวา  

ค า ค ว า ม ล ะ เ อี ย ด ใ น ก า ร อ า น 

(Resolution) ………..... รอบตอนาที  

- หนาจอแสดงผล เปนแบบ ................ 

.......................................................... 

- .......................................................... 

.......................................................... 

  

 

 

 

 



 

 

 

เอกสารการข้ึนทะเบียนเครื่องสบูนํ้า ป ๒๕๕๙ 

- ๒๒ - 

๕  เมษายน  ๒๕๕๙ 

เอกสารแนบ ข. 

บัญชีรายละเอียดเครื่องมือประจําทีม ติดตั้ง ทดสอบ และซอมบํารุง 

 

ลํา 
ดับ 

เครื่องมือท่ี กปภ. กําหนด 
 

เครื่องมือท่ีเสนอ 
 

ภาพถาย 
หมายเลข 

หมายเลข
เครื่อง 

๓ เครื่องวัดความสั่นสะเทือน 
 
 
- สามารถวัดความสั่นสะเทือนแบบ 

Velocity เปนคา mm/s ไดท่ีชวง

ความถ่ีใชงานอยู ในยาน ๑๐ ถึง 

๑,๐๐๐ Hz หรือดีกวา 

- หัววัดเปนแบบสัมผัส (แบบเข็ม) 

หรือ แบบแถบแมเหล็ก และมีคา 

Input Sensitivity ๑๐๐ mV/g 

- หนาจอแสดงผล เปนแบบ LCD หรือ

ดีกวา 

เครื่องวัดความสั่นสะเทือน 
ยี่หอ ....................................................... 
รุน ......................................................... 
- สามารถวัดความสั่นสะเทือนแบบ 

………………………………………………….. 

ท่ีชวงความถ่ีใชงานอยูในยาน .......... 

.................................................... Hz  

- หัววัดเปนแบบ ................................. 

และมีคา Input Sensitivity ............ 

……………………………………….. mV/g 

- หนาจอแสดงผล เปนแบบ ................ 

.......................................................... 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เอกสารการข้ึนทะเบียนเครื่องสบูนํ้า ป ๒๕๕๙ 

- ๒๓ - 

๕  เมษายน  ๒๕๕๙ 

เอกสารแนบ ข. 

บัญชีรายละเอียดเครื่องมือประจําทีม ติดตั้ง ทดสอบ และซอมบํารุง 

 

ลํา 
ดับ 

เครื่องมือท่ี กปภ. กําหนด 
 

เครื่องมือท่ีเสนอ 
 

ภาพถาย 
หมายเลข 

หมายเลข
เครื่อง 

๔ เครื่องวิเคราะหความสั่นสะเทือน 
 
 
- สามารถวัดความสั่นสะเทือนไดท่ีชวง

ความถ่ีใชงานสูงสุด ๒๐,๐๐๐ Hz 

หรือดีกวา 

- สามารถแสดงผลแบบ Enveloped 

Acceleration , FFT Spectrum , 

Time wave form , Shock Pulse, 

Cavitation ได 

- หนาจอแสดงผล เปนแบบ LCD หรือ

ดีกวา 

- สามารถบันทึกขอมูลในเครื่องได 
- ส า ม า ร ถ ถ า ย โ อ น ข อ มู ล ผ า น

คอมพิวเตอรได 

เครื่องวิเคราะหความสั่นสะเทือน 
ยี่หอ ....................................................... 
รุน ......................................................... 
- สามารถวัดความสั่นสะเทือนไดท่ีชวง

ความถ่ีใชงานสูงสุด .......................... 

.................................................... Hz  

- สามารถแสดงผลแบบ ...................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

………………………………………………….. 

- หนาจอแสดงผล เปนแบบ ................ 

.......................................................... 

- .......................................................... 
- .......................................................... 

......................................................... 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เอกสารการข้ึนทะเบียนเครื่องสบูนํ้า ป ๒๕๕๙ 

- ๒๔ - 

๕  เมษายน  ๒๕๕๙ 

เอกสารแนบ ข. 

บัญชีรายละเอียดเครื่องมือประจําทีม ติดตั้ง ทดสอบ และซอมบํารุง 

 

ลํา 
ดับ 

เครื่องมือท่ี กปภ. กําหนด 
 

เครื่องมือท่ีเสนอ 
 

ภาพถาย 
หมายเลข 

หมายเลข
เครื่อง 

๕ Pressure Gauge  
 
 

 
 
- เปน Pressure Gauge แบบ 

Analog หรือดีกวา 

- ตัวเรือนและอุปกรณภายในผลิตจาก

Stainless Steel  

- หนาปด ขนาดเสนผานศูนยกลาง 

๑๐๐ มิลลิเมตร หรือดีกวา 

- สามารถวัดความดันในชวง ๐ ถึง 

๑๐ กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร 

หรือดีกวา 

- เปนเกจชนิดท่ีภายในหนาปดบรรจุ

กลีเซอรีน หรือมีระบบปองกันการ

สั่นของเข็ม 

- หนวยการวัด แสดงเปน กิโลกรัม

ตอตารางเซนติเมตร  

- คาความเท่ียงตรง (Accuracy) + 

๑.๖ % (Full Scale) หรือนอยกวา  

- ความละเอียด (Resolution) + ๐.๒ 

กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร หรือ

นอยกวา 

Pressure Gauge  
ยี่หอ ....................................................... 
รุน ......................................................... 

ชวงการวัด .............................................
กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร 
- เปน Pressure Gauge แบบ............. 

………………………………………………….. 

- ตัวเรือนและอุปกรณภายในผลิตจาก 

…………………………………………………..  

- หนาปด ขนาดเสนผานศูนยกลาง  

..........................................มิลลิเมตร 

-   สามารถวัดความดันในชวง................ 

    ถึง..........................กิโลกรัมตอตาราง

เซนติเมตร 

- เปนเกจชนิด ..................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

- หนวยการวัด แสดงเปน ................... 

.......................................................... 

- คาความเท่ียงตรง (Accuracy)  

+ ……………………… % (Full Scale) 

- ความละเอียด (Resolution)  

+ ........ กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร 

  

 

 

 



 

 

 

เอกสารการข้ึนทะเบียนเครื่องสบูนํ้า ป ๒๕๕๙ 

- ๒๕ - 

๕  เมษายน  ๒๕๕๙ 

เอกสารแนบ ข. 

บัญชีรายละเอียดเครื่องมือประจําทีม ติดตั้ง ทดสอบ และซอมบํารุง 

 

ลํา 
ดับ 

เครื่องมือท่ี กปภ. กําหนด 
 

เครื่องมือท่ีเสนอ 
 

ภาพถาย 
หมายเลข 

หมายเลข
เครื่อง 

๖ Compound Gauge  
 
 

 
 

- เปน Compound Gauge แบบ....... 

.......................................................... 

- ตัวเรือนและอุปกรณภายในผลิตจาก 

Stainless Steel  

- หนาปด ขนาดเสนผานศูนยกลาง 

๑๐๐ มิลลิเมตร หรือดีกวา 

- สามารถวัดความดันในชวง -๑ ถึง ๕ 

กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร หรือ

ดีกวา 

- เปนเกจชนิดท่ีภายในหนาปดบรรจุ

กลีเซอรีน หรือมีระบบปองกันการ

สั่นของเข็ม 

- หนวยการวัด แสดงเปน กิโลกรัม

ตอตารางเซนติเมตร  

- คาความเท่ียงตรง (Accuracy) + 

๑.๖ % (Full Scale) หรือนอยกวา  

- ความละเอียด (Resolution) + ๐.๑ 

กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร หรือ

นอยกวา 

Compound Gauge  
ยี่หอ ....................................................... 
รุน ......................................................... 

ชวงการวัด .............................................
กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร 
- เปน Compound Gauge แบบ....... 

.......................................................... 

- ตัวเรือนและอุปกรณภายในผลิตจาก 

…………………………………………………..  

- หนาปด ขนาดเสนผานศูนยกลาง  

..........................................มิลลิเมตร 

-   สามารถวัดความดันในชวง................ 

    ถึง..........................กิโลกรัมตอตาราง

เซนติเมตร 

- เปนเกจชนิด ..................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

- หนวยการวัด แสดงเปน ................... 

.......................................................... 

- คาความเท่ียงตรง (Accuracy)  

+ ……………………… % (Full Scale) 

- ความละเอียด (Resolution)  

+ ........ กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร 

  

 

 

 



 

 

 

เอกสารการข้ึนทะเบียนเครื่องสบูนํ้า ป ๒๕๕๙ 

- ๒๖ - 

๕  เมษายน  ๒๕๕๙ 

เอกสารแนบ ข. 

บัญชีรายละเอียดเครื่องมือประจําทีม ติดตั้ง ทดสอบ และซอมบํารุง 

 

ลํา 
ดับ 

เครื่องมือท่ี กปภ. กําหนด 
 

เครื่องมือท่ีเสนอ 
 

ภาพถาย 
หมายเลข 

หมายเลข
เครื่อง 

๗ Power Meter 
 
 
- สามารถวัดคาแรงดันไฟฟา (True 

rms AC+DC Voltage) ได ๔๘๐ V 

หรือดีกวา  

- สามารถวัดคากระแสไฟฟา (True 

rms AC+DC Current) ได ๓,๐๐๐ 

A หรือดีกวา  

- สามารถวัดคาความถ่ี (Frequency) 

ไดในชวง ๕๐.๐ ถึง ๖๐.๐ Hz หรือ

ดีกวา 

- สาม า ร ถวั ด ค า กํ า ลั ง ไฟฟ า จ ริ ง 

(Active Powers) และคาตัว

ประกอบกําลัง (Power Factor) ได 

- Input Channels เปนแบบ ๓ 

Channels Voltage และ ๓ 

Channels Current หรือดีกวา 

- คาความเท่ียงตรง (Accuracy) +๒%  

of reading หรือนอยกวา 

- หนาจอแสดงผล เปนแบบ LCD หรือ

ดีกวา 

- สามารถบันทึกขอมูลในเครื่องได 

- ส า ม า ร ถ ถ า ย โ อ น ข อ มู ล ผ า น

คอมพิวเตอรได 

Power Meter 
ยี่หอ ....................................................... 
รุน ......................................................... 
- สามารถวัดคาแรงดันไฟฟา (True 

rms AC+DC Voltage) ได  

...................................................... V 

- สามารถวัดคากระแสไฟฟา (True 

rms AC+DC Current) ได  

...................................................... A 

- สามารถวัดคาความถ่ี (Frequency) 

ไดในชวง .................................... Hz 

  

- สามารถวัดคา ................................... 

.......................................................... 

.......................................................... 

- Input Channels เปนแบบ  

.............. Channels Voltage และ 

................ Channels Current  

- ค า ค ว า ม เ ท่ี ย ง ต ร ง  ( Accuracy) 

+……….……………….% of reading 

- หนาจอแสดงผล เปนแบบ ……………. 

………………………………………………….. 

- .......................................................... 

- .......................................................... 

    .......................................................... 

  

 

 



 

 

 

เอกสารการข้ึนทะเบียนเครื่องสบูนํ้า ป ๒๕๕๙ 

- ๒๗ - 

๕  เมษายน  ๒๕๕๙ 

เอกสารแนบ ข. 

บัญชีรายละเอียดเครื่องมือประจําทีม ติดตั้ง ทดสอบ และซอมบํารุง 

 

ลํา 
ดับ 

เครื่องมือท่ี กปภ. กําหนด 
 

เครื่องมือท่ีเสนอ 
 

ภาพถาย 
หมายเลข 

หมายเลข
เครื่อง 

๘ เครื่องปรับตั้งแนวศูนยกลาง 
 
 
- เครื่องปรับตั้งแนวศูนยกลางแบบ 

Dial Gauge หรือดีกวา 

- สามารถใชปรับตั้งแนวศูนยกลางท้ัง

แนวตั้งและแนวนอน 

- หนวยการวัด แสดงเปน มิลลิเมตร 

- คาความเท่ียงตรง (Accuracy) +๕% 

หรือนอยกวา  

- ความละเอียดในการอาน 

(Resolution) 0.01 มิลลิเมตร หรือ

ละเอียดกวา   

เครื่องปรับตั้งแนวศูนยกลาง 
ยี่หอ ....................................................... 
รุน ......................................................... 
- เครื่องปรับตั้งแนวศูนยกลางแบบ  

………………………………………………….. 

- สามารถใชปรับตั้งแนวศูนยกลาง 

.......................................................... 

- หนวยการวัด แสดงเปน ................... 

- คาความเท่ียงตรง (Accuracy)  

+ …………………………….…….……… %  

- ความละเอียดในการอาน 

(Resolution) ……………. มิลลิเมตร 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เอกสารการข้ึนทะเบียนเครื่องสบูนํ้า ป ๒๕๕๙ 

- ๒๘ - 

๕  เมษายน  ๒๕๕๙ 

เอกสารแนบ ข. 

บัญชีรายละเอียดเครื่องมือประจําทีม ติดตั้ง ทดสอบ และซอมบํารุง 

 

ลํา 
ดับ 

เครื่องมือท่ี กปภ. กําหนด 
 

เครื่องมือท่ีเสนอ 
 

ภาพถาย 
หมายเลข 

หมายเลข
เครื่อง 

๙ เครื่องวัดความดังเสียง 
 
 
- ชวงการวัดระดับเสียง ๓๒ – ๑๓๐ 

เดซิเบล หรือดีกวา ท่ีความถ่ี ๓๒ – 

๘๐๐๐ Hz หรือดีกวา 

- คาความเท่ียงตรง (Accuracy) + 

๑.๕ เดซิเบล หรือนอยกวา  

- ความละเอียด (Resolution) + ๐.๑ 

เดซิเบล หรือนอยกวา  

- หนาจอแสดงผล เปนแบบ LCD หรือ

ดีกวา 

เครื่องวัดความดังเสียง  
ยี่หอ ....................................................... 
รุน ......................................................... 
- ชวงการวัดระดับเสียง ...................... 

............................................ เดซิเบล  

ท่ีความถ่ี .................................... Hz  

- คาความเท่ียงตรง (Accuracy)  

+ ........................................ เดซิเบล  

- ความละเอียด (Resolution)  

    + ........................................ เดซิเบล  

- หนาจอแสดงผล เปนแบบ ................ 

.......................................................... 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เอกสารการข้ึนทะเบียนเครื่องสบูนํ้า ป ๒๕๕๙ 

- ๒๙ - 

๕  เมษายน  ๒๕๕๙ 

เอกสารแนบ ข. 

บัญชีรายละเอียดเครื่องมือประจําทีม ติดตั้ง ทดสอบ และซอมบํารุง 

 

ลํา 
ดับ 

เครื่องมือท่ี กปภ. กําหนด 
 

เครื่องมือท่ีเสนอ 
 

ภาพถาย 
หมายเลข 

หมายเลข
เครื่อง 

๑๐ อินฟราเรดเทอรโมมิเตอร 
 
 
- สามารถวัดอุณหภูมิ (Temperature 

Range) ไดตั้งแต -20 ถึง +380 oC  

หรือดีกวา 

- หนวยอุณหภูมิท่ีอานคาไดเปน องศา

เซลเซียส (oC) หรือองศาฟาเรนไฮต 

(oF) 

- ความสามารถในการสะทอนรังสี

อินฟราเรดของวัตถุ (Emissivity) 

0.95 หรือดีกวา 

- ระยะหางจากวัตถุ : ขนาดเสนผาน

ศูนยกลางของวัตถุ (Distance : 

Spot , D/S)  12 : 1 หรือดีกวา 

- ความเท่ียงตรง (Accuracy) ± 3.0% 

of reading or ± 3.0 oC หรือดีกวา  

-  ความละเอียด(Display Resolution) 

0.1 oC หรือละเอียดกวา 

- จ อ แ ส ด ง ผ ล เ ป น แ บ บ  Backlit 

Display หรือดีกวา                                 

อินฟราเรดเทอรโมมิเตอร  
ยี่หอ ....................................................... 
รุน ......................................................... 
- สามารถวัดอุณหภูมิ (Temperature 

Range) ไดตั้งแต ..........................oC 

 

- หนวยอุณหภูมิท่ีอานคาไดเปน.......... 

    .......................................................... 

  

- ความสามารถในการสะทอนรังสี

อินฟราเรดของวัตถุ (Emissivity) 

เทากับ............................................... 

- ระยะหางจากวัตถุ : ขนาดเสนผาน

ศูนยกลางของวัตถุ (Distance : 

Spot , D/S) เทากับ..........................  

- ความเท่ียงตรง (Accuracy) ±.….% 

of reading  

-  ความละเอียด(Display Resolution) 

…………oC  

- จอแสดงผลเปนแบบ......................... 
..........................................................                             

  

 

 

 

 

 



 

 

 

เอกสารการข้ึนทะเบียนเครื่องสบูนํ้า ป ๒๕๕๙ 

- ๓๐ - 

๕  เมษายน  ๒๕๕๙ 

เอกสารแนบ ค. 

หนังสือยอมรับการเปนวิศวกรประจํา 

 

  ขาพเจา  นาย/นาง/นางสาว……………………………………………………………….……………..อายุ…………....ป 

ขณะนี้เปนวิศวกรประจําอยูในบริษัท/หาง……………………………………………………………….…………..……….…….……

ตําแหนง……………………………………………. โดยเปนวิศวกรประจํา  ตั้งแตวันท่ี………………………………….……….…..  

ขาพเจามีวิทยฐานะโดยไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หมายเลขทะเบียน………..……………… 

สาขา………………………………………….………………………….ระดับ…………………….………………………….………………….. 

 (แนบสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประวัติการทํางาน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง) 

  ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนวิศวกรประจําอยูในบริษัท/หาง นี้เพียงแหงเดียว  ขอความขางตนนี้       

ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 

 

(ลงชื่อ)…………………………….……………………….วิศวกรประจํา 

                                      (………………….………….……………………….) 

    วันท่ี ……………………………………………..…….. 

 

หมายเหตุ - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จะตองไมขาดอายุหรืออยูระหวางสั่งพักหรือ

เพิงถอนใบอนุญาต 

- ประวัติการทํางานตองระบุจํานวนปและลักษณะงานท่ีปฏิบัติโดยชัดเจนพรอมลงนามรับรอง

ดวยตนเอง 

- วิศวกรท่ีปฏิบัติงานใหกับบริษัท/หางท่ียื่นขอข้ึนทะเบียนผูแทนจําหนายเครื่องสูบน้ําเกินกวา 

๑ แหง จะถูกตัดสิทธิ์ท่ีจะไดรับการพิจารณา 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

เอกสารการข้ึนทะเบียนเครื่องสบูนํ้า ป ๒๕๕๙ 

- ๓๑ - 

๕  เมษายน  ๒๕๕๙ 

เอกสารแนบ ง. 

หนังสือยอมรับการเปนพนักงานประจํา 

 

  ขาพเจา  นาย/นาง/นางสาว………………………………………….…………………………………..อายุ…………....ป 

ขณะนี้เปนพนักงานประจําอยูในบริษัท/หาง………………………………………………………………………..……………………

ตําแหนง………………………………………………. โดยเปนพนกังานประจํา ตั้งแตวันท่ี……………….………………..………..  

วุฒิการศึกษา……………………………………..ประสบการณ………ป  บัตรประชาชนเลขท่ี……………………………………. 

(แนบสําเนาบัตรประชาชน หลักฐานการศึกษา ประวัติการทํางาน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง) 

  ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนพนักงานประจําอยูในบริษัท/หาง นี้เพียงแหงเดียว  ขอความขางตนนี้

ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ 

 

(ลงชื่อ)…………………………….………………………. 

                                              (………………….………….……………………….) 

            วันท่ี ……………………………………………..…….. 

 

หมายเหตุ - ประวัติการทํางานตองระบุจํานวนปและลักษณะงานท่ีปฏิบัติโดยชัดเจนพรอมลงนามรับรอง

ดวยตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เอกสารการข้ึนทะเบียนเครื่องสบูนํ้า ป ๒๕๕๙ 

- ๓๒ - 

๕  เมษายน  ๒๕๕๙ 

เอกสารสวนท่ี ๒ คุณสมบัติของเครื่องสูบน้ํา 

 

 บริษัท/หาง……………………………………………………………………………………….………………………………………….. 

ขอเสนอเครื่องสูบน้ํายี่หอ .…….…………………….…………………ข้ึนทะเบียนเครื่องสูบน้ํากลุมท่ี……………….….. 

บริษัทผูผลิต.………………………………………………….……………………ประเทศ…………………………………….………. 
 

(๑) ประเภทของเครื่องสูบน้ํา 

      เครื่องสูบน้ําเทอรไบน (Turbine Pump) 

     เครื่องสูบน้ําหมุนเหวี่ยงแบบ Split Case (Split Case Centrifugal Pump) 

     เครื่องสูบน้ําแบบหมุนเหวี่ยงดูดทางเดียว (Single Suction Centrifugal Pump) 

     เครื่องสูบน้ําแบบหมุนเหวี่ยงใบพัดหลายชั้น (Multi-Stage Centrifugal Pump) 

     เครื่องสูบน้ําแบบแช (Submersible Centrifugal Pump) 

     เครื่องสูบน้ําบอบาดาลแบบแช (Submersible Deep Well Pump) 

 

 (๒) ประเทศตนกําเนิด (Country  of  origin)………………………..……............................................................  

  ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ….…………………………...เลขท่ี…………………..…….…………… 

     ขอบขายงานท่ีไดรับการรับรอง .………………………………………………………………………………….……….……. 

รับรองโดย……………………………………………………………………………ประเทศ……………………………………… 

 ตั้งแตวันท่ี………………………………………..……….…..ถึงวันท่ี………………….………………………………………….. 

 

   
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เอกสารการข้ึนทะเบียนเครื่องสบูนํ้า ป ๒๕๕๙ 

- ๓๓ - 

๕  เมษายน  ๒๕๕๙ 

 

 (๓) ประเทศท่ีผลิต (Country  of Manufacturer)………………..……...................................…………………...… 

     ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ….…………………………...เลขท่ี…………………..…….…………… 

 ขอบขายงานท่ีไดรับการรับรอง .………………………………………………………………………………….……….……. 

รับรองโดย……………………………………………………………………………ประเทศ……………………………………… 

 ตั้งแตวันท่ี………………………………………..……….…..ถึงวันท่ี………………….………………………………………….. 

  ประเทศท่ีผลิต (Country  of Manufacturer)………………..……...................................…………………...… 

     ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ….…………………………...เลขท่ี…………………..…….…………… 

 ขอบขายงานท่ีไดรับการรับรอง .………………………………………………………………………………….……….……. 

รับรองโดย……………………………………………………………………………ประเทศ……………………………………… 

 ตั้งแตวันท่ี………………………………………..……….…..ถึงวันท่ี………………….………………………………………….. 

  ประเทศท่ีผลิต (Country  of Manufacturer)………………..……...................................…………………...… 

     ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ….…………………………...เลขท่ี…………………..…….…………… 

 ขอบขายงานท่ีไดรับการรับรอง .………………………………………………………………………………….……….……. 

รับรองโดย……………………………………………………………………………ประเทศ……………………………………… 

 ตั้งแตวันท่ี………………………………………..……….…..ถึงวันท่ี………………….………………………………………….. 

  ประเทศท่ีผลิต (Country  of Manufacturer)………………..……...................................…………………...… 

     ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ….…………………………...เลขท่ี…………………..…….…………… 

 ขอบขายงานท่ีไดรับการรับรอง .………………………………………………………………………………….……….……. 

รับรองโดย……………………………………………………………………………ประเทศ……………………………………… 

 ตั้งแตวันท่ี………………………………………..……….…..ถึงวันท่ี………………….………………………………………….. 

  ประเทศท่ีผลิต (Country  of Manufacturer)………………..……...................................…………………...… 

     ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ….…………………………...เลขท่ี…………………..…….…………… 

 ขอบขายงานท่ีไดรับการรับรอง .………………………………………………………………………………….……….……. 

รับรองโดย……………………………………………………………………………ประเทศ……………………………………… 

 ตั้งแตวันท่ี………………………………………..……….…..ถึงวันท่ี………………….………………………………………….. 

   
 

 



 

 

 

เอกสารการข้ึนทะเบียนเครื่องสบูนํ้า ป ๒๕๕๙ 

- ๓๔ - 

๕  เมษายน  ๒๕๕๙ 

 

 (๔) ประเทศท่ีประกอบ(Country  of  assembly)……………….……………………………………………………...…… 

  ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ….…………………………...เลขท่ี…………………..…….…………… 

     ขอบขายงานท่ีไดรับการรับรอง .………………………………………………………………………………….……….……. 

รับรองโดย……………………………………………………………………………ประเทศ……………………………………… 

 ตั้งแตวันท่ี………………………………………..……….…..ถึงวันท่ี………………….………………………………………….. 

  ประเทศท่ีประกอบ(Country  of  assembly)……………….……………………………………………………...…… 

  ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ….…………………………...เลขท่ี…………………..…….…………… 

     ขอบขายงานท่ีไดรับการรับรอง .………………………………………………………………………………….……….……. 

รับรองโดย……………………………………………………………………………ประเทศ……………………………………… 

 ตั้งแตวันท่ี………………………………………..……….…..ถึงวันท่ี………………….………………………………………….. 

  ประเทศท่ีประกอบ(Country  of  assembly)……………….……………………………………………………...…… 

  ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ….…………………………...เลขท่ี…………………..…….…………… 

     ขอบขายงานท่ีไดรับการรับรอง .………………………………………………………………………………….……….……. 

รับรองโดย……………………………………………………………………………ประเทศ……………………………………… 

 ตั้งแตวันท่ี………………………………………..……….…..ถึงวันท่ี………………….………………………………………….. 

  ประเทศท่ีประกอบ(Country  of  assembly)……………….……………………………………………………...…… 

  ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ….…………………………...เลขท่ี…………………..…….…………… 

     ขอบขายงานท่ีไดรับการรับรอง .………………………………………………………………………………….……….……. 

รับรองโดย……………………………………………………………………………ประเทศ……………………………………… 

 ตั้งแตวันท่ี………………………………………..……….…..ถึงวันท่ี………………….………………………………………….. 

  ประเทศท่ีประกอบ(Country  of  assembly)……………….……………………………………………………...…… 

  ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑ : ….…………………………...เลขท่ี…………………..…….…………… 

     ขอบขายงานท่ีไดรับการรับรอง .………………………………………………………………………………….……….……. 

รับรองโดย……………………………………………………………………………ประเทศ……………………………………… 

 ตั้งแตวันท่ี………………………………………..……….…..ถึงวันท่ี………………….………………………………………….. 

 
 

 



 

 

 

เอกสารการข้ึนทะเบียนเครื่องสบูนํ้า ป ๒๕๕๙ 

- ๓๕ - 

๕  เมษายน  ๒๕๕๙ 

 

ไดแนบหลักฐานดังนี้  

เอกสารหมายเลข ๒/๑ Catalog พรอมรายละเอียดดานเทคนิค (Performance Curve) จํานวน………เลม  

                             ของเครื่องสูบน้ําของแตละประเภทท่ีข้ึนทะเบียน 

เอกสารหมายเลข ๒/๒ หนังสือรับรองวัสดุสวนประกอบของเครื่องสูบน้ํา จากผูผลิต จํานวน………..ใบ 

 เครื่องสูบน้ํา และตารางวัสดุสวนประกอบของเครื่องสูบน้ํา   

  (เอกสารแนบ จ. พรอมเอกสารประกอบ) 

เอกสารหมายเลข ๒/๓ สําเนาใบรับรองการไดมาตรฐานการผลิตเครื่องสูบน้ํา จํานวน………..ใบ 

 จากผูผลิตเครื่องสูบน้ํา 

เอกสารหมายเลข ๒/๔ สําเนาใบรับรองการไดมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO ๙๐๐๑  จํานวน………..ใบ 

 หรือ มอก.๙๐๐๑ ฉบับลาสุด ในขอบขาย Design และ/หรือ 

 Manufacturing และ/หรือ Development เก่ียวกับเครื่อง 

 สูบน้ํา ของผูผลิตเครื่องสูบน้ํา  

เอกสารหมายเลข ๒/๕ หนังสือรับรองผลิตภัณฑของเครื่องสูบน้ํา จํานวน………..ใบ  

 จากผูผลิตเครื่องสูบน้ํา 

เอกสารหมายเลข ๒/๖ หนังสือรับรองการยายฐานการผลิตเครื่องสูบน้ํา จํานวน………..ใบ  

 จากผูผลิตเครื่องสูบน้ํา 

เอกสารหมายเลข ๒/๗ หนังสือรับรองการไดรับอนุญาตใหผลิตและอยูภายใตการ จํานวน………..ใบ 

 ควบคุมการผลิตเครื่องสูบน้ํา จากผูผลิตเครื่องสูบน้ํา  

เอกสารหมายเลข ๒/๘ หนังสือรับรองผลงานการใชงานเครื่องสูบน้ําจากหนวยงาน จํานวน………..ใบ 

 ท่ีใชงานเครื่องสูบน้ํา 
 

 

(ลงชื่อ)…………………………….……………………….ผูมีอํานาจลงชื่อ 

                                    (………………….………….……………………….) 

   ตําแหนง………………..…………....…………………… 

     วันท่ี ……………………………………………..…….. 

ประทับตราบริษัทหรือหาง (ถามี) 

 

 



 

 

 

เอกสารการข้ึนทะเบียนเครื่องสบูนํ้า ป ๒๕๕๙ 

- ๓๖ - 

๕  เมษายน  ๒๕๕๙ 

เอกสารแนบ จ. 

เครื่องสูบน้ําเทอรไบน (Turbine Pump) 

 
เครื่องสูบน้ําเทอรไบนยี่หอ………………………………..…...…………บริษัท…………………….……………………………………....…… 

ประเทศตนกําเนิด (Country of origin)…………………………...ไดรับการรับรอง ISO ๙๐๐๑ จากสถาบัน...……….………

ประเทศท่ีผลิต (Country of Manufacturer)………...…..…....ไดรับการรับรอง ISO ๙๐๐๑ จากสถาบัน...……….………

ประเทศท่ีประกอบ(Country of assembly)…….………..…….ไดรับการรับรอง ISO ๙๐๐๑ จากสถาบัน...……….……… 

ตารางแสดงวัสดุสวนประกอบของเครื่องสูบน้ําเทอรไบน 

ช้ินสวน วัสดุ 
มาตรฐาน 

ASTM DIN BS JIS 

หัวจาย 

Cast iron     

Ductile iron     

Fabricated steel     

เรือนใบพัด 
Cast iron     

Ductile iron     

ใบพัด 
Copper Alloy     

Stainless steel     

แหวนตัวเรือน 
Copper Alloy     

Stainless steel     

เพลาขับ Stainless steel     

ปลอกเพลา Stainless steel     

ทอสง 
Ductile iron     

Fabricated steel     

 

รองลื่น 

 

A Silicon carbide     

B Bronze     

C Bronze     

กันรั่ว 
Packing     

Mech. seal     

หมายเหตุ : A =หลอลื่นแบบใชน้ําภายใน, B = หลอลื่นแบบใชน้ําแรงดัน, C = หลอลื่นแบบใชน้ํามัน 



 

 

 

เอกสารการข้ึนทะเบียนเครื่องสบูนํ้า ป ๒๕๕๙ 

- ๓๗ - 

๕  เมษายน  ๒๕๕๙ 

เอกสารแนบ จ. 

เครื่องสูบน้ําหมุนเหว่ียงแบบ Split Case (Split Case Centrifugal Pump) 

 
เครื่องสูบน้ําหมุนเหวี่ยงแบบ Split Case ยี่หอ……………………..….…………บริษัท……………………..…………………………… 

ประเทศตนกําเนิด (Country of origin)…………………………...ไดรับการรับรอง ISO ๙๐๐๑ จากสถาบัน...……….………

ประเทศท่ีผลิต (Country of Manufacturer)………...…..…....ไดรับการรับรอง ISO ๙๐๐๑ จากสถาบัน...……….………

ประเทศท่ีประกอบ(Country of assembly)…….………..…….ไดรับการรับรอง ISO ๙๐๐๑ จากสถาบัน...……….……… 

ตารางแสดงวัสดุสวนประกอบของเครื่องสูบน้ําหมุนเหว่ียงแบบ Split Case 

ช้ินสวน วัสดุ 
มาตรฐาน 

ASTM DIN BS JIS 

ตัวเรือน 
Cast iron     

Ductile iron     

ใบพัด 
Copper Alloy     

Stainless steel     

แหวนตัวเรือน 
Copper Alloy     

Stainless steel     

เพลาขับ Stainless steel     

ปลอกเพลา Stainless steel     

กันรั่ว 
Packing     

Mech. Seal     

 

 

 

 

 



 

 

 

เอกสารการข้ึนทะเบียนเครื่องสบูนํ้า ป ๒๕๕๙ 

- ๓๘ - 

๕  เมษายน  ๒๕๕๙ 

เอกสารแนบ จ. 

เครื่องสูบน้ําแบบหมุนเหว่ียงดูดทางเดียว (Single Suction Centrifugal Pump) 

 
เครื่องสูบน้ําแบบหมุนเหวี่ยงดูดทางเดียว ยี่หอ.…………………..…...…………บริษัท……………..………….………………..……… 

ประเทศตนกําเนิด (Country of origin)…………………………...ไดรับการรับรอง ISO ๙๐๐๑ จากสถาบัน...……….………

ประเทศท่ีผลิต (Country of Manufacturer)………...…..…....ไดรับการรับรอง ISO ๙๐๐๑ จากสถาบัน...……….………

ประเทศท่ีประกอบ(Country of assembly)…….………..…….ไดรับการรับรอง ISO ๙๐๐๑ จากสถาบัน...……….……… 

ตารางแสดงวัสดุสวนประกอบของเครื่องสูบน้ําแบบหมุนเหว่ียงดูดทางเดียว 

ช้ินสวน วัสดุ 
มาตรฐาน 

ASTM DIN BS JIS 

ตัวเรือน 
Cast Iron     

Ductile Iron     

ใบพัด 
Copper Alloy     

Stainless steel     

แหวนตัวเรือน 
Copper Alloy     

Stainless steel     

เพลาขับ Stainless steel     

ปลอกเพลา Stainless steel     

กันรั่ว 
Packing     

Mech. seal     

 
 

 

 

 

 



 

 

 

เอกสารการข้ึนทะเบียนเครื่องสบูนํ้า ป ๒๕๕๙ 

- ๓๙ - 

๕  เมษายน  ๒๕๕๙ 

เอกสารแนบ จ. 

เครื่องสูบน้ําแบบหมุนเหว่ียงใบพัดหลายช้ัน (Multi-Stage Centrifugal Pump) 

 
เครื่องสูบน้ําแบบหมุนเหวี่ยงใบพัดหลายชั้น ยี่หอ………………………...……บริษัท……………………………….………………...… 

ประเทศตนกําเนิด (Country of origin)…………………………...ไดรับการรับรอง ISO ๙๐๐๑ จากสถาบัน...……….………

ประเทศท่ีผลิต (Country of Manufacturer)………...…..…....ไดรับการรับรอง ISO ๙๐๐๑ จากสถาบัน...……….………

ประเทศท่ีประกอบ(Country of assembly)…….………..…….ไดรับการรับรอง ISO ๙๐๐๑ จากสถาบัน...……….……… 

ตารางแสดงวัสดุสวนประกอบของเครื่องสูบน้ําแบบหมุนเหว่ียงใบพัดหลายช้ัน 

ช้ินสวน วัสดุ 
มาตรฐาน 

ASTM DIN BS JIS 

เรือน 
Cast iron     

Ductile iron     

ใบพัด 
Copper Alloy     

Stainless steel     

แหวนตัวเรือน 
Copper Alloy     

Stainless steel     

เพลาขับ Stainless steel     

ปลอกเพลา Stainless steel     

กันรั่ว 
Packing     

Mech. seal     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เอกสารการข้ึนทะเบียนเครื่องสบูนํ้า ป ๒๕๕๙ 

- ๔๐ - 

๕  เมษายน  ๒๕๕๙ 

เอกสารแนบ จ. 

เครื่องสูบน้ําแบบแช (Submersible Centrifugal Pump)  

 
เครื่องสูบน้ําแบบแช ยี่หอ…………..……………………………….….……บริษัท………………………………………….……….……..…… 

ประเทศตนกําเนิด (Country of origin)…………………………...ไดรับการรับรอง ISO ๙๐๐๑ จากสถาบัน...……….………

ประเทศท่ีผลิต (Country of Manufacturer)………...…..…....ไดรับการรับรอง ISO ๙๐๐๑ จากสถาบัน...……….………

ประเทศท่ีประกอบ(Country of assembly)…….………..…….ไดรับการรับรอง ISO ๙๐๐๑ จากสถาบัน...……….……… 

ตารางแสดงวัสดุสวนประกอบของเครื่องสูบน้ําแบบแช 

ช้ินสวน วัสดุ 
มาตรฐาน 

ASTM DIN BS JIS 

เรือน 
Cast iron     

Ductile iron     

ใบพัด 

Cast iron     

Copper Alloy     

Stainless steel     

แหวนขางเรือน 

Cast iron     

Copper Alloy     

Stainless steel     

เพลาขับ Stainless steel     

กันรั่ว 
Packing     

Mech. seal     

 

 

 



 

 

 

เอกสารการข้ึนทะเบียนเครื่องสบูนํ้า ป ๒๕๕๙ 

- ๔๑ - 

๕  เมษายน  ๒๕๕๙ 

เอกสารแนบ จ. 

เครื่องสูบน้ําบอบาดาลแบบแช (Submersible Deep Well Pump) 

 
เครื่องสูบน้ําบอบาดาลแบบแช ยี่หอ…………………………………......…บริษัท……………...………………………………..…….….… 

ประเทศตนกําเนิด (Country of origin)…………………………...ไดรับการรับรอง ISO ๙๐๐๑ จากสถาบัน...……….………

ประเทศท่ีผลิต (Country of Manufacturer)………...…..…....ไดรับการรับรอง ISO ๙๐๐๑ จากสถาบัน...……….………

ประเทศท่ีประกอบ(Country of assembly)…….………..…….ไดรับการรับรอง ISO ๙๐๐๑ จากสถาบัน...……….……… 

ตารางแสดงวัสดุสวนประกอบของเครื่องสูบน้ําบอบาดาลแบบแช 

ช้ินสวน วัสดุ 
มาตรฐาน 

ASTM DIN BS JIS 

เรือน 
Cast iron     

Stainless steel     

ใบพัด 
Cast iron     

Stainless steel     

แหวนขางเรือน 

Cast iron     

Copper Alloy     

Stainless steel     

เพลาขับ Stainless steel     

กรองกันขยะ Stainless steel     

 

 


