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คณะกรรมการวิชาการคณะที่ 607
มาตรฐานอุปกรณประกอบเคร่ืองสุขภณัฑ

ประธานกรรมการ
นางศิริทิพย  อุนอนุโลม -

กรรมการ

นางสายพิณ  สืบสันติกุล -
นายวิชัย  สมเจตนากุล กรมวทิยาศาสตรบรกิาร

นายวัฒนา  บุญล้ํา
นายพิชัย  ลีละพัฒนะ คณะวศิวกรรมศาสตร จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั
นายวีระวฒัน  สมบูรณวิบลูย การประปานครหลวง

นางทิมาพร  วิมลอนุพงษ
นายเกียรติชัย  ศิริกาญจนกูล บริษัท อเมริกันแสตนดารด บี แอนด เค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

นายอําพล  ทรงศักดิ์ศรี
นายวิรัช  พรอมประดิษฐ บริษัท โคหเลอร (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

นายวุฒิชัย  อมรภัทรศิลป
นายบัณฑูรย  ปรปกษขาม บริษัท สยามซานิทารีฟตติ้งส จํากัด

นายวิโรจน  หัตถเสรีพงษ
นายไพโรจน  กูลมงคลรัตน บริษัท เอ็น. แอล. ซานิทารีฟตติ้งส จํากัด

นายศุภฤกษ  อันทะเกตุ
นางสาวพรกมล  การสมดี บริษัท โกรเฮ สยาม จํากัด
นายสิริพงศ  อรรถอรุณวงศ บริษัท กะรัตฟอเซท จํากัด

นายศักดิ์ชัย  สวัสดิ์ธนาคูณ
นายบุญประเสริฐ  ธัญลกัษณมะระ บริษัท เอ.อี.บราสแวร จํากัด

นายสราวุธ  สุมแสนหาญ
นายอุชัย  วิไลเลิศโภคา บริษัท โอเชี่ยนคอมเมิรช จํากัด

นายชศูักดิ ์จันทขมัมา
นายสุวี  หทัยพันธลักษณ บริษัท วี.อาร.ยูเนี่ยน จํากัด

นายสุเวช  หทัยพันธลักษณ

กรรมการและเลขานุการ
นายสุธน  นิคมเขต สํานกังานมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม
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คณะกรรมการมาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรมไดพิจารณามาตรฐานนีแ้ลว   เหน็สมควรเสนอรฐัมนตรีประกาศตาม
มาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ. 2511

มาตรฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรม ฝกบัวอาบน้ํา เฉพาะดานสิง่แวดลอม : การประหยัดน้ํา ไดประกาศใชคร้ังแรกเปน
มาตรฐานเลขที ่มอก.2066-2544 ในราชกจิานเุบกษา ฉบบัประกาศท่ัวไป เลม 118 ตอนที ่88ง วนัที ่1 พฤศจิกายน
พุทธศักราช 2544 ตอมาไดพิจารณาเห็นสมควรแกไขปรับปรุงเพื่อใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้นในเรื่องขอบขายและ
เพิม่ขอกําหนดความทนการหมนุของหัวฝกบัวแบบกานแข็งเฉพาะหวัฝกบัวปรับมุมได และยกเลกิขอกําหนด
การกระจายน้ํา โดยยกเลกิมาตรฐานเดมิและกําหนดมาตรฐานนีข้ึน้ใหม
มาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรมนีก้ําหนดขึน้โดยอาศยัขอมลูจากผูทําในประเทศ และเอกสารตอไปนีเ้ปนแนวทาง

มอก.1187–2547 ฝกบวัอาบน้ํา
JIS B 0202–1999 Parallel pipe threads
JIS B 0203–1999 Taper pipe threads

มาตรฐานผลิตภณัฑอตุสาหกรรมนีร้บัมาตรฐานระหวางประเทศดงัตอไปนีม้าใชโดยการอางองิ
(1) ISO 7–1 : 1994 Pipe threads where pressure–tight joints are made on the threads–

Part 1 : Dimensions, tolerances and designation ในเรื่องเกลียว
(2) ISO 228–1 : 1994 Pipe threads where pressure–tight joints are not made on the threads–

Part 1 : Dimensions, tolerances and designation ในเรื่องเกลียว



ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม
ฉบับที่  4134  ( พ.ศ.  2552  )

ออกตามความในพระราชบญัญตัมิาตรฐานผลติภณัฑอตุสาหกรรม

พ.ศ. 2511

เรื่อง  ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ฝกบัวอาบน้ํา เฉพาะดานสิ่งแวดลอม : การประหยัดน้ํา

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ฝกบัวอาบน้ํา เฉพาะดานสิ่งแวดลอม :
การประหยัดน้ํา มาตรฐานเลขที่ มอก.2066–2544

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ.2511
รฐัมนตรีวาการกระทรวงอตุสาหกรรมออกประกาศยกเลกิประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม  ฉบบัที ่ 2906 (พ.ศ.2544)
ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม พ.ศ.2511 เรื่อง กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ
อุตสาหกรรม ฝกบัวอาบน้ํา เฉพาะดานสิ่งแวดลอม : การประหยัดน้ํา ลงวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2544
และออกประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ฝกบัวอาบน้ํา เฉพาะดานสิ่งแวดลอม : การประหยัดน้ํา
มาตรฐานเลขที่ มอก.2066-2552 ขึ้นใหม ดังมีรายการละเอียดตอทายประกาศนี้

ทั้งนี้  ใหมีผลตั้ งแตพระราชกฤษฎีกาวาดวยการกําหนดใหผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ฝกบัวอาบน้ํา
เฉพาะดานสิ่งแวดลอม : การประหยัดน้ํา ตองเปนไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก.2066–2552 ใชบังคับ เปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

รฐัมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม

ชาญชัย  ชัยรุงเรอืง

(5)
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มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

ฝกบัวอาบน้ํา

เฉพาะดานสิ่งแวดลอม : การประหยัดน้ํา

1. ขอบขาย

1.1 มาตรฐานผลติภัณฑอตุสาหกรรมนี้ ครอบคลมุฝกบัวอาบน้ํา เฉพาะดานสิง่แวดลอม : การประหยัดน้ํา ไดแก
1.1.1 ฝกบัวอาบน้ําสายออน ที่ใหปริมาตรน้ําไหลผานไดไมเกิน 8.0 ลิตร ใน 1 นาที และไมนอยกวา 0.50

ลิตร ใน 1 นาที ที่ความดัน 0.10 เมกะพาสคัล
1.1.2 ฝกบัวอาบน้ํากานแข็ง ที่ใหปริมาตรน้ําไหลผานไดไมเกิน 9.0 ลิตร ใน 1 นาท ีและไมนอยกวา 0.50 ลติร

ใน 1 นาที ที่ความดัน 0.10 เมกะพาสคัล

2. บทนิยาม

ความหมายของคําทีใ่ชในมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมนี ้มดีงัตอไปนี้
2.1 ฝกบัวอาบน้ําประหยัดน้ํา ซึ่งตอไปในมาตรฐานนี้จะเรียกวา “ฝกบัว” หมายถึง อุปกรณเพื่อกระจายน้ําให

เปนฝอยที่ตองใชรวมกับกอกน้ําสําหรับอางอาบน้ํา กอกน้ําสําหรับฝกบัวอาบน้ํา หรือเครื่องทําน้ํารอนไฟฟา
น้ําผานรอนทนัท ี(instantaneous water heater)

2.2 ฝกบัวสายออน (hand shower) หมายถึง ฝกบัวที่แขวนไวกับผนังใชถืออาบน้ําไดประกอบดวยหัวฝกบัว
และสายออน หวัฝกบวัอาจปรบัปริมาตรน้ําหรือมีท่ีเปดปดน้ําดวยกไ็ด

2.3 ฝกบวักานแขง็ (showerhead หรือ fixed shower) หมายถงึ ฝกบวัทีต่ดิตัง้ไวคงทีก่บัผนัง หรอืเพดาน ประกอบ
ดวยหวัฝกบวัและกานฝกบัว หวัฝกบวัอาจปรบัมมุ หรือปรับปริมาตรน้ําหรือมีทีเ่ปดปดน้ําดวยก็ได

2.4 ที่เปดปดน้ํา หมายถึง กลไกสวนหนึ่งของหัวฝกบัว ทําหนาที่ปดหรือเปดน้ําใหไหลผานหัวฝกบัว การเปดน้ํา
ใหไหลผานหัวฝกบวัตองเปดน้ําออกไดอยางตอเนือ่งและเปดคางได

2.5 ระดบัการปรบัปริมาตรน้าํ หมายถงึ จํานวนตําแหนงการปรับปริมาตรน้าํของหวัฝกบวั เชน ฝกบวัทีป่รบัปรมิาตร
น้ําได 3 ตําแหนง เรียกวา “ฝกบัว 3 ระดับ” สวนฝกบัวที่ปรับปริมาตรน้ําไมได เรียกวา “ฝกบัว 1 ระดับ”
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3. แบบ

3.1 ฝกบัวแบงออกเปน 2 แบบ คือ
3.1.1 แบบสายออน
3.1.2 แบบกานแขง็

4. ขนาด

4.1 ขนาดระบเุกลยีวและความยาวเกลยีว
4.1.1 แบบสายออน

4.1.1.1 หวัฝกบัว
ตองมีขนาดระบุเกลียว G1/2A หรือ G1/2B หรือ R1/2

4.1.1.2 หวัตอสายฝกบวั
หัวตอสายฝกบัวดานทอน้ํา และหัวตอสายฝกบัวดานหัวฝกบัว  ตองมีขนาดระบุเกลียว G1/2 หรือ
Rc1/2 หรือ Rp1/2
ในกรณีท่ีทําดวยพลาสติก ตองมคีวามยาวเกลยีวไมนอยกวา 10.0 มลิลิเมตร
ในกรณีท่ีทําดวยโลหะ ตองมีความยาวเกลียวไมนอยกวา 7.5 มลิลิเมตร

4.1.2 แบบกานแขง็
กานฝกบัวดานตอกับทอน้ําตองมีขนาดระบุเกลียว R1/2 และตองมีความยาวเกลียวไมนอยกวา 10.0
มลิลเิมตร

การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 9.3.1
หมายเหตุ 1. G1/2 หมายถึง  ขนาดระบุเกลียวในแบบเกลียวขนานตาม ISO 228-1

2. G1/2A หมายถึง ขนาดระบุเกลียวนอกแบบเกลียวขนานเกณฑความคลาดเคลื่อนชั้น A ตาม
ISO 228-1

3. G1/2B หมายถึง ขนาดระบุเกลียวนอกแบบเกลียวขนานเกณฑความคลาดเคลื่อนชั้น B ตาม
ISO 228-1

4. R1/2 หมายถึง  ขนาดระบุเกลียวนอกแบบเกลียวเรียวตาม ISO 7-1
5. Rc1/2 หมายถึง  ขนาดระบุเกลียวในแบบเกลียวเรียวตาม ISO 7-1
6. Rp1/2 หมายถึง  ขนาดระบุเกลียวในแบบเกลียวขนานตาม ISO 7-1

4.2 ความยาวสายฝกบวั
สายฝกบวัตองมีความยาวไมนอยกวา 1 200 มิลลิเมตร
การทดสอบใหปฏิบัติตามขอ 9.3.2
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5. คุณลักษณะที่ตองการ

5.1 การร่ัวซมึ
เมือ่ทดสอบตามขอ 9.4 แลวบริเวณหัวตอสายฝกบวัหรือบริเวณกานฝกบัวทีต่อกับหัวฝกบัวตองไมรั่วซึม

5.2 ปรมิาตรน้าํ
เมื่อทดสอบตามขอ 9.5 แลว

5.2.1 ฝกบัวสายออนตองใหปริมาตรน้ําไมเกิน 8.0 ลิตร ใน 1 นาที ไมนอยกวา 0.50 ลิตร ใน 1 นาที
และปริมาตรน้ําแตละคาตองแตกตางกนัไมเกนิ  0.50 ลติร

5.2.2 ฝกบัวกานแข็ง ตองใหปริมาตรน้ําไมเกิน 9.0 ลิตร ใน 1 นาที ไมนอยกวา 0.50 ลิตร ใน 1 นาที
และปริมาตรน้ําแตละคาตองแตกตางกนัไมเกนิ  0.50 ลติร

5.3 ความทนการหมุนของหัวฝกบวัแบบกานแข็งเฉพาะหวัฝกบวัปรับมมุได (swivel)
เมื่อทดสอบตามขอ 9.6 เปนจํานวน 10 000 รอบ แลว ฝกบัวตองใชงานไดและไมร่ัวซึม

6. การบรรจุ

6.1 ใหบรรจุฝกบัวหรือหัวฝกบัวในกลองหรือภาชนะบรรจทุี่เหมาะสม เพื่อปองกันความเสียหายอันจะเกิดขึ้นใน
ระหวางการขนสงกบัการเก็บรักษา

7. เคร่ืองหมายและฉลาก

7.1 ที่ฝกบัวทุกหนวยอยางนอยตองมีเลข อักษร หรือเครื่องหมายแจงรายละเอียดตอไปนี้ ใหเห็นไดงาย ชัดเจน
ตดิแนนหรือถาวร
(1) ชื่อผูทําหรอืโรงงานที่ทํา หรือเครือ่งหมายการคาทีจ่ดทะเบียน

7.2 ทีภ่าชนะบรรจฝุกบวัทกุหนวย อยางนอยตองมเีลข อกัษร หรอืเครือ่งหมายแจงรายละเอยีดตอไปนี ้ใหเหน็ไดงาย
ชดัเจน
(1) ชือ่ผลติภณัฑตามมาตรฐานนี้
(2) แบบ แบบรุนและรหสัรุน
(3) ปเดือน ที่ทํา หรือรหัสรุนที่ทํา
(4) ชื่อผูทําหรอืโรงงานที่ทํา หรือเครือ่งหมายการคาทีจ่ดทะเบียน
ในกรณทีีใ่ชภาษาตางประเทศ ตองมคีวามหมายตรงกบัภาษาไทยทีก่ําหนดไวขางตน

8. การชักตัวอยางและเกณฑตัดสิน

8.1 การชักตวัอยางและเกณฑตดัสนิใหเปนไปตามภาคผนวก ก.
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9. การทดสอบ

9.1 การทดสอบรบัรองเฉพาะแบบ
เพือ่ทดสอบวาผลติภณัฑเปนไปตามมาตรฐาน ประกอบดวยรายการทดสอบตอไปนี้
(1) ขนาด
(2) การร่ัวซมึ
(3) ปรมิาตรน้าํ
(4) ความทนการหมนุของหวัฝกบวัแบบกานแขง็เฉพาะหวัฝกบวัปรับมมุได

9.2 การทดสอบรบัรอง
เพือ่ทดสอบวาผลติภณัฑมคีณุภาพตามทีก่ําหนดและยงัคงเปนไปตามมาตรฐาน ประกอบดวยรายการทดสอบ
ตามขอ 9.1 ยกเวนความทนการหมุนของหัวฝกบวัแบบกานแขง็เฉพาะหัวฝกบัวปรับมุมได

9.3 ขนาด
9.3.1 ขนาดระบเุกลยีวและความยาวเกลยีว

9.3.1.1 ขนาดระบเุกลียว
ใหวดัดวยเคร่ืองตรวจมิตเิกลยีว G1/2, G1/2A, G1/2B, R1/2, Rc1/2 หรอื Rp1/2 แลวแตกรณ ีี
โดยใหใชเครื่องตรวจมิติเกลียว PF1/2 หรือ PT1/2 ได
หมายเหตุ 1. PF1/2 หมายถึง ขนาดระบุเกลียวนอกหรือเกลียวในแบบเกลียวขนาน ตาม JIS B 0202

2. PT1/2 หมายถึง ขนาดระบุเกลียวนอกหรือเกลียวในแบบเกลียวเรียว ตาม JIS B 0203

9.3.1.2 ความยาวเกลยีว
ใหใชเครื่องวัดที่วัดไดละเอียดถึง 0.05 มิลลิเมตร วัดมิติเกลียวอยางนอย 2 แหง แลวรายงานผล
แตละคา

9.3.2 ความยาวสายฝกบวั
ใหใชเครื่องวัดที่มีความยาวไมนอยกวาความยาวของสายฝกบัว และวัดไดละเอียดถึง 1 มิลลิเมตร
วดัความยาวของสายฝกบัวในแนวเสนตรง (รวมความยาวของหัวตอท้ังสองดาน)

9.4 การร่ัวซมึ
9.4.1 เครื่องมือ

9.4.1.1 ฝกบัวไมมีที่เปดปดน้ํา ใหใชเครื่องทดสอบท่ีอัดน้ําใหมีความดันไดไมนอยกวา 0.30 เมกะพาสคัล
และอานคาไดละเอียดถึง 0.02 เมกะพาสคัล

9.4.1.2 ฝกบัวมีที่เปดปดน้ํา ใหใชเครื่องทดสอบที่อัดน้ําใหมีความดันไดไมนอยกวา 1.0 เมกะพาสคัล
และอานคาไดละเอียดถึง 0.05 เมกะพาสคัล
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9.4.2 วธิทีดสอบ
9.4.2.1 ฝกบวัไมมทีีเ่ปดปดน้ํา

ใหประกอบฝกบวัเขากบัเครือ่งทดสอบตามขอ 9.4.1.1 แลวจายน้าํใหไหลผานฝกบวั โดยเพิม่ความดนั
อยางสมํ่าเสมอจนความดันเปน 0.30 เมกะพาสคัล คงคาความดันนี้ไวเปนเวลาอยางนอย 1 นาที
ตรวจพนิจิฝกบวัขณะทดสอบ

9.4.2.2 ฝกบวัมทีีเ่ปดปดน้ํา
ใหประกอบฝกบัวเขากับเครื่องทดสอบตามขอ 9.4.1.2 โดยใหท่ีเปดปดน้ําอยูในตําแหนงปดสุด
แลวจายน้ําใหไหลผานฝกบัว โดยเพิ่มความดันอยางสม่ําเสมอจนความดันเปน 1.0 เมกะพาสคัล
คงคาความดันนีไ้วเปนเวลาอยางนอย 1 นาที  ตรวจพินจิฝกบวัขณะทดสอบ

9.5 ปรมิาตรน้าํ
9.5.1 เครือ่งมอืและอุปกรณ

9.5.1.1 เครือ่งทดสอบ
เครือ่งทดสอบทีอ่ดัน้าํใหมคีวามดนัไดไมนอยกวา 0.10 เมกะพาสคลั และอานคาไดละเอยีดถงึ 0.01
เมกะพาสคัล และใน 1 นาที  จายน้ําไดไมนอยกวา 14.0 ลิตร ที่ความดัน 0.10 เมกะพาสคัล

9.5.1.2 ภาชนะตวงท่ีมขีดีบอกปริมาตร
9.5.1.3 นาฬกิาจบัเวลา

9.5.2 การเตรยีมการทดสอบ
9.5.2.1 สมรรถนะของเครื่องทดสอบ

(1) จายน้ําใหไหลผานเครือ่งทดสอบ ที่ความดัน 0.10 เมกะพาสคัล
(2) ใชภาชนะตวงรองรบัปรมิาตรน้าํ พรอมทัง้เริม่จบัเวลา 1 นาท ี ในขณะจบัเวลาทดสอบหาปรมิาตร

น้ําความดันทดสอบคลาดเคลือ่นไดไมเกนิ  0.01 เมกะพาสคลั
(3) อานปริมาตรน้ําในภาชนะตวง ปริมาตรน้ําตองไมนอยกวา 14.0 ลิตร และไมเกิน 18.0 ลิตร

บนัทกึคาทีอ่านได
หมายเหตุ 1. ใหใชเครื่องทดสอบแบบหาอัตราการไหลของปริมาตรน้ําได แตตองมีสมรรถนะที่ให

ปริมาตรน้ําไมนอยกวา 14.0 ลิตร และไมเกิน 18.0 ลิตร ที่ความดัน 0.10 เมกะพาสคัล
2. กรณีที่สมรรถนะของเครื่องทดสอบใหปริมาตรน้ําเกิน 18.0 ลิตร ใน 1นาที ที่ความดัน

0.1 เมกะพาสคัล ใหใชทดสอบได เมื่อเครื่องทดสอบนั้นไดรับการสอบเทียบหรือ
หองปฏิบัติการทดสอบของโรงงานเปนหองปฏบิตักิารทีไ่ดรบัการรบัรองความสามารถตาม
มอก. 17025 แลว

9.5.2.2 การปรับตําแหนงทีป่รมิาตรน้ําไหลผานต่าํสดุและสงูสดุ (เฉพาะฝกบวัทีป่รับปรมิาตรน้ําได)
(1) ใหประกอบฝกบวัเขากบัเครือ่งทดสอบ พรอมปรับหวัฝกบวัใหอยูในตําแหนงใดตําแหนงหนึง่

ทําเครือ่งหมายไว และเปดที่เปดปดน้ําใหสุด (ถามี)
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(2) จายน้ําใหไหลผานฝกบัวโดยเพิม่ความดนัอยางสมํ่าเสมอจนความดันเปน 0.10 เมกะพาสคลั
คงคาความดนันีไ้ว ใชภาชนะตวงรองรบัปรมิาตรน้าํพรอมทัง้เริม่จบัเวลา 1 นาท ีในขณะจบัเวลา
ทดสอบหาปริมาตรน้ําความดันทดสอบคลาดเคลื่อนไดไมเกิน  0.01 เมกะพาสคัล บันทึก
คาทีอ่านได

(3) ปฏบิตัซิ้าํจนครบทกุตําแหนงทีป่รับปรมิาตรน้าํได บนัทกึคาทีอ่านได
9.5.3 วธิทีดสอบ

9.5.3.1 เปดทีเ่ปดปดน้ําใหสุด (ถาม)ี ปรับหัวฝกบัวใหอยูในตําแหนงท่ีน้ําไหลผานไดสูงสุดตามขอ 9.5.2.2
(ฝกบวัทีป่รบัปรมิาตรน้าํได)

9.5.3.2 ใหประกอบฝกบัวเขากับเครื่องทดสอบ จายน้ําใหไหลผานฝกบัวดวยสมรรถนะของเครื่องทดสอบ
ตามขอ 9.5.2.1 เพิม่ความดนัอยางสมํ่าเสมอจนความดนัเปน 0.10 เมกะพาสคลั คงคาความดนันีไ้ว
ใชภาชนะตวงรองรับปรมิาตรน้ําพรอมทัง้เริม่จับเวลา 1 นาที ในขณะจับเวลาทดสอบหาปรมิาตรน้ํา
ความดันทดสอบคลาดเคลือ่นไดไมเกนิ  0.01 เมกะพาสคลั

9.5.3.3 บันทึกปริมาตรน้ําในภาชนะตวง แลวหาปริมาตรน้ําซ้ําอีก 2 ครั้ง ทุกคาที่ไดตองแตกตางกันไมเกิน
 0.50 ลติร หากคาใดแตกตางกนัเกนิกวาทีก่ําหนด ใหทดสอบซ้ําโดยเริม่ตนตามขอ 9.5.3.1 และ
ขอ 9.5.3.2 ทั้งหมดอีกไมเกิน 2 รอบ หรือ 6 ครั้ง

9.5.4 การรายงานผล
9.5.4.1 ใหรายงานปริมาตรน้ําในตําแหนงต่ําสดุใน 1 นาที ตามขอ 9.5.2.2 เปนลิตร
9.5.4.2 ใหรายงานสมรรถนะของเครื่องทดสอบใน 1 นาที ตามขอ 9.5.3.2 เปนลิตร
9.5.4.3 ใหรายงานปริมาตรน้ําทั้ง 3 คา ใน 1 นาที  ตามขอ 9.5.3.3 เปนลิตร

9.6 ความทนการหมนุของหวัฝกบวัแบบกานแขง็เฉพาะหวัฝกบวัปรับมมุได
9.6.1 เครือ่งมอืและอุปกรณ

9.6.1.1 เครื่องทดสอบตามขอ 9.4.1 หรือขอ 9.5.1.1
9.6.1.2 เครื่องมือท่ีทําใหหัวฝกบัวหรือกานฝกบัวเคลื่อนที่หรือหมุนไดอยางตอเนื่อง โดยแตละรอบของ

การเคล่ือนที่หรือการหมุนตองมีระยะทางการเคลื่อนทีห่รือรัศมขีองการหมุนไมนอยกวารอยละ 80
ของระยะทางการเคลือ่นทีห่รอืรศัมขีองการหมุน และตองหยดุอยูในตาํแหนงเริม่ตนของการเคลือ่นที่
หรือการหมุนไดประมาณ 1 วนิาที
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9.6.2 วธิทีดสอบ
9.6.2.1 ปรับหัวฝกบัวและกานฝกบัวใหยึดแนนเขาดวยกันตามความเหมาะสมในลักษณะของการใชงาน

แลวนําไปประกอบเขากับเครือ่งมือและอปุกรณตามขอ 9.6.1
9.6.2.2 จายน้ําทีอุ่ณหภมูิหองใหไหลผานฝกบวัทีค่วามดัน 0.10 เมกะพาสคลั หมุนหัวฝกบวัหรือกานฝกบวั

เปนจํานวน 10 000 รอบ
9.6.2.3 นําฝกบวัไปทดสอบการรัว่ซมึตามขอ 9.4 และตรวจพนิจิฝกบวัขณะทดสอบ

หมายเหตุ 1. กานฝกบัวแบบกานตรงใชแทนกานฝกบัวตัวอยางไดในขณะทดสอบ
2. ในกรณีที่เครื่องมือตามขอ 9.6.1.2 ไมสามารถหยุดอยูในตําแหนงเริ่มตนของการเคลื่อนที่

หรือการหมุนไดใน 1 วินาที ใหทดสอบตอเนื่องได แตตองมีความเร็วรอบในการทดสอบใน
1นาที ระหวาง 20 รอบ กับ 30 รอบ

3. ทิศทางการหมุนของหัวฝกบัวหรือกานฝกบัวตองเปนทิศทางเดียวกันกับลักษณะของเกลียว
ที่ตอระหวางหัวฝกบัวและกานฝกบัว (เกลียวขวาหมุนขวา หรือเกลียวซายหมุนซาย)

4. กอนการทดสอบการรั่วซึมตามขอ 9.4 ใหปรับหัวฝกบัวและกานฝกบัวใหยึดแนนเขาดวยกัน
ไดในลักษณะแบบเดียวกันกับการปรับตามขอ 9.6.2.1
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ภาคผนวก ก.

การชกัตวัอยางและเกณฑตดัสนิ
(ขอ 8.1)

ก.1 รุน ในทีน่ี ้หมายถงึ ฝกบวัแบบ และแบบรุนและรหสัรุนเดยีวกนั ทีท่าํหรอืสงมอบหรอืซือ้ขายในระยะเวลาเดยีวกนั
ก.1.1 แบบรุน หมายถึง ฝกบัวแบบเดียวกัน มีระดับการปรับปริมาตรน้ํา กลไกการปรับปริมาตรน้ํา

และกลไกการปรับมุมของหวัฝกบัวแบบกานแข็ง (ถามี) อยางเดยีวกันตามทีอ่อกแบบไว
ก.1.2 รหัสรุน หมายถึง ฝกบัวแบบรุนเดียวกัน มีรูปรางของตัวเรือน หัวฝกบัว สายฝกบัวหรือกานฝกบัว

อยางเดยีวกนัตามทีอ่อกแบบไว
ก.2 การชักตัวอยางและการยอมรับใหเปนไปตามแผนการชักตัวอยางที่กําหนดตอไปนี้  หรืออาจใชแผน

การชักตวัอยางอืน่ทีเ่ทยีบเทากนัทางวชิาการกับแผนทีก่ําหนดไว
ก.2.1 การชักตวัอยางและการยอมรบัสําหรับการทดสอบขนาด และเครือ่งหมายและฉลาก

ก.2.1.1 ชกัตวัอยางโดยวิธสีุมจากรุนเดยีวกนัตามจํานวนทีก่ําหนดในตารางที ่ก.1
ก.2.1.2 จํานวนตัวอยางที่ไมเปนไปตามขอ 4. และขอ 7. ในแตละรายการตองไมเกินเลขจํานวนที่ยอมรับ

ทีก่ําหนดในตารางที ่ก.1 จงึจะถอืวาฝกบัวรุนนัน้เปนไปตามเกณฑทีก่ําหนด

ตารางที ่ก.1  แผนการชกัตวัอยางสําหรับการทดสอบขนาดและเครือ่งหมายและฉลาก
(ขอ ก.2.1.1)

ขนาดรุน ขนาดตัวอยาง เลขจํานวนที่ยอมรับ

หนวย หนวย

ไมเกิน 3 200 2 0

3 201  ถึง  10 000 8 1

เกิน 10 000 ขึ้นไป 13 2
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ก.2.2 การชกัตวัอยางและการยอมรบัสาํหรบัการทดสอบการรัว่ซมึ ปรมิาตรน้าํ และความทนการหมนุของหวัฝกบวั
แบบกานแขง็เฉพาะหวัฝกบวัปรับมมุได

ก.2.2.1 ชกัตัวอยางโดยวิธสีุมจากรุนเดียวกัน หรือจากตัวอยางที่ผานการทดสอบตามขอ ก.2.1 แลว จํานวน
2 หนวย นําไปทดสอบ ดังนี้
(1) กรณเีปนฝกบวัสายออน ทดสอบการร่ัวซมึและปริมาตรน้ํา
(2) กรณีเปนฝกบัวกานแข็ง ทดสอบการรั่วซึม ปริมาตรน้ํา และความทนการหมุนของหัวฝกบัว

แบบกานแขง็เฉพาะหวัฝกบวัปรับมมุได
ก.2.2.2 ตวัอยางทกุตวัอยางตองเปนไปตามขอ 5.1 และขอ 5.2 หรือขอ 5.1 ขอ 5.2 และขอ 5.3 ทกุรายการ

จงึจะถอืวาฝกบวัรุนนัน้เปนไปตามเกณฑทีก่ําหนด
ก.3 เกณฑตดัสนิ

ตัวอยางฝกบัวตองเปนไปตามขอ ก.2.1.2 และขอ ก.2.2.2 จึงจะถือวาฝกบัวรุนนั้นเปนไปตามมาตรฐาน
ผลติภณัฑอตุสาหกรรมนี้


