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วัสดุและอปุกรณ์งานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมโครงสร้าง 
 
1. ปูนซีเมนต์ 
1.1 ปูนซีเมนต์โครงสร้าง 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
1.1.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1     

มอก. 15-2555 
ให้กําลังอัดสูง เหมาะกับงานโครงสร้างที่ต้องการ
ความแข็งแรงสูง และงานโครงสร้างทั่วไป 

- ใช้ในงานโครงสร้างทั่วไป ฐานราก เสา คาน พื้น   
  อาคารที่พักอาศัย อาคารทั่วไป งานโครงสร้าง  
  ขนาดใหญ่ อาทิ เขื่อนสะพาน อาคารสูง ถนน  
  ทางด่วน สนามกีฬาและสนามบิน 

- เอสซีจี งานโครงสร้าง  
- อินทรีเพชร  
- ทีพีไอ แดง 

ให้กําลังอัดสูง แข็งแรงทนทาน ชิ้นงานเรียบเนียน 
สะดวกในการใช้งานถอดแบบได้เร็ว  

- ใช้ในงานหล่อชิ้นงานคอนกรีตสําเร็จรูป อาทิ แผ่น 
  พื้นสําเร็จรูป เสาเข็ม ท่อ วงบ่อ บล็อก โครงสร้าง 
  อาคารบ้านพักอาศัยทั่วไป 

- เอสซีจี งานหล่อ 
- อินทรีเพชร งานหล่อ 
- ทีพีไอแดง ซูเปอร์ 

1.1.2 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 3 
มอก. 15 เล่ม 1-2555 

ให้กําลังอัดสูงได้เร็วในช่วงต้น ช่วยให้การทํางาน
เสร็จเร็วขึ้น  

- ใช้ในงานคอนกรีตสําเร็จรูปชนิดอัดแรง อาทิ แผ่น 
  พื้น เสาเข็ม เสาไฟฟ้า  

- เอสซีจี กําลังอัดเร็ว 
- อินทรีดํา 
- ทีพีไอดํา 

1.1.3 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 5 
มอก. 15-2555 

ทนทานต่อการสึกกร่อนอันเนื่องมาจากซัลเฟต   - ใช้กับงานก่อสร้างในบริเวณที่มีซัลเฟตสูง อาทิ  
  โครงสร้างอาคารที่ติดแม่น้ําลําคลอง งานระบาย  
  น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม งานท่อน้ําใต้ดิน  
  หรืองานคอนกรีตโครงสร้างที่ต้องสัมผัสกับดินเค็ม 

- อินทรีฟ้า 
- ทีพีไอฟ้า 

1.1.4 ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก   
มอก. 2594-2556 

ให้กําลังอัดสูง เหมาะกับงานโครงสร้างที่ต้องการ
ความแข็งแรงสูง และงานโครงสร้างทั่วไป ลดต่อ
การขัดสี ลดโอกาสปัญหาผิวเป็นฝุ่น ลดการหลุด
ล่อน พื้นผิวมีรูพรุนน้อย มีความทึบน้ํามากขึ้นกว่า
ปูนซีเมนต์โครงสร้างทั่วไปและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

- สําหรับงานโครงสร้างที่ต้องการกําลังอัดสูงและ 
  คุณสมบัติพิเศษ อาทิ พื้นสนามบิน พื้นโรงงาน 
  อุตสาหกรรม 

- เอสซีจี งานโครงสร้าง สูตรไฮบริด 
- อินทรีเพชร Easy Flow 
- ทีพีไอแดง 299 
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1.1 ปูนซีเมนต์โครงสร้าง (ต่อ) 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
1.1.5 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน  

มอก. 849-2556 
ทนทานต่อการกัดกร่อนและป้องกันการซึมผ่านจาก
สารคลอไรด์และสารซัลเฟตได้ดี  

- ใช้กับโครงสร้างในพื้นที่ดินเค็มในภาคะวันออก-  
  เฉียงเหนือและพื้นที่น้ํากร่อย  

- เอสซีจี ทนน้ําเค็ม ดินเค็ม 

1.1.6 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 
มอก. 849-2556 

ทนทานต่อการกัดกร่อนจากสารคลอไรด์และสาร
ซัลเฟตได้ดี 

- ใช้กับโครงสร้างในพื้นที่ชายฝั่งทะเล พื้นที่น้ํากร่อย 
  ที่โครงสร้างสัมผัสกับไอทะเล หรือน้ําทะเล 

- เอสซีจี ทนน้ําทะเล 

  1.2 ปูนซีเมนต์ผสม 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
1.2.1 ปูนซีเมนต์ผสม ก่อ-ฉาบ-เท   

มอก. 80-2550 
ยึดเกาะได้ดี ยืดหดตัวน้อย - ใช้ในงาน ก่ออิฐ ฉาบผนัง และโครงสร้างขนาดเล็ก - เสือ ซีเมนต์, เสือซุปเปอร์ซีเมนต์   

- อินทรีแดง,อินทรีปูนเขียว, อินทรี 
  ซุปเปอร์ 
- ทีพีไอเขียว, ทีพีไอเขียวซุปเปอร์,  
  ทีพีไอ 197, ทีพีไอ 199 

1.2.2 ปูนซีเมนต์ผสมสําหรับงานก่อและ
งานฉาบพิเศษ 
มอก. 2595-2556 

ยึดเกาะได้ดี ยืดหดตัวน้อย  - ใช้ในงาน ก่ออิฐ ฉาบผนัง ที่ต้องการความละเอียด 
  พิเศษ 

- เสือ ซีเมนต์ฉาบสูตรพิเศษ 
- อินทรีทอง 
- ทีพีไอ 199 

  1.3 ปูนซีเมนต์สําเร็จรูปสําหรับงานฉาบผนัง 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
1.3.1 มอร์ตาร์สําหรับฉาบผนังก่อ  

ชนิดทั่วไป 
มอก.1776-2542 

ปูนซีเมนต์สําเร็จรูปที่ใช้กับงานฉาบผนังก่ออิฐ 
สามารถผสมน้ําและใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องผสม
ทรายและหินเพิ่มเติม 

- สําหรับงานฉาบผนังก่ออิฐมอญ อิฐบล็อค - เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สําเร็จรูป 
  ปูนฉาบทั่วไป 
- อินทรีมอร์ตาร์ เบอร์ 11 ฉาบทั่วไป 

1.3.2 มอร์ตาร์สําหรับฉาบผนังก่อ  
ชนิดละเอียด 
มอก.1776-2542 

ปูนซีเมนต์สําเร็จรูปที่ใช้กับงานฉาบผนังก่ออิฐ 
สามารถผสมน้ําและใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องผสม
ทรายและหินเพิ่มเติม 

- สําหรับงานฉาบผนังก่ออิฐมอญ อิฐบล็อค ที่ต้อง 
  การความเรียบเนียนเป็นพิเศษ 

- เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สําเร็จรูป  
  ปูนฉาบละเอียด 
- อินทรีมอร์ตาร์ เบอร์ 12 ฉาบ 
   ละเอียด 
- ปูนสําเร็จรูป TPI M100 
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1.3 ปูนซีเมนต์สําเร็จรูปสําหรับงานฉาบผนัง(ต่อ) 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
1.3.3 

 
มอร์ตาร์สําหรับฉาบผนังก่อ 
อิฐมวลเบา 
 
 

ปูนซีเมนต์สําเร็จรูปที่ใช้กับงานฉาบผนังก่ออิฐ 
สามารถผสมน้ําและใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องผสม
ทรายและหินเพิ่มเติม 

- สําหรับงานฉาบผนังก่ออิฐมวลเบาโดยเฉพาะ หรือ 
  อิฐดูดซึมน้ําได้น้อยทุกชนิด 

- เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สําเร็จรูป 
  ปูนฉาบอิฐมวลเบา 
- อินทรีมอร์ตาร์ เบอร์ 13 ฉาบอิฐ 
  มวลเบา 
- ปูนสําเร็จรูป TPI M210  

1.3.4 
 
 
 
 

มอร์ตาร์สําหรับฉาบพื้นผิวคอนกรีต 
มอก.1776-2542 
 
 

ปูนซีเมนต์สําเร็จรูปที่ใช้ปิดผิวคอนกรีต สามารถ
ผสมน้ําและใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องผสมทรายและ
หินเพิ่มเติม 
 
 

- ปูนซีเมนต์สําเร็จรูปที่ใช้ปิดผิวคอนกรีต อาทิ ผนัง 
  หล่อคอนกรีต เสาคอนกรีต คานคอนกรีต 
 
 

- เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สําเร็จรูป 
  ปูนฉาบผิวคอนกรีต 
- อินทรีมอร์ตาร์ เบอร์ 15 ฉาบผิว 
  คอนกรีต 
- ปูนสําเร็จรูป TPI M100C 

1.4 ปูนซีเมนต์สําเร็จรูปสําหรับงานก่อผนัง 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
1.4.1 มอร์ตาร์สําหรับงานก่อผนังทั่วไป    

มอก.598-2547 
ปูนซีเมนต์สําเร็จรูปสําหรับงานก่อผนังทั่วไป สามารถผสม
น้ําและใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องผสมทรายและหินเพิ่มเติม 
 

- ปูนซีเมนต์สําเร็จรูปที่ใช้ก่อผนังอิฐมอญ อิฐ
บล็อค 

 

- เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สําเร็จรูป  
  ก่อทั่วไป 
- อินทรีมอร์ตาร์ เบอร์ 21 ก่อทั่วไป 
- ปูนสําเร็จรูป TPI M309 
 

1.4.2 มอร์ตาร์สําหรับงานก่อผนังอิฐ
มวลเบา 

ปูนซีเมนต์สําเร็จรูปสําหรับงานก่อผนัง มีแรงยึดเกาะสูง 
สามารถผสมน้ําและใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องผสมทราย
และหินเพิ่มเติม 
 

- ปูนซีเมนต์สําเร็จรูปที่ใช้ก่อผนังอิฐมวลเบา 
  (บล็อกคอนกรีตมวลเบา) 
 

- เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สําเร็จรูป 
  ก่ออิฐมวลเบา 
- อินทรีมอร์ตาร์ เบอร์ 23 ก่ออิฐ 
  มวลเบา 
- ปูนสําเร็จรูป TPI M319 
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1.5 ปูนซีเมนต์สําเร็จรูปสําหรับงานเทปรับระดับพื้น 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
1.5.1 มอร์ตาร์สําหรับเทปรับระดับพื้น ปูนซีเมนต์สําเร็จรูปสําหรับเทปรับพื้นเพื่อปรับระดับ 

สามารถผสมน้ําและใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องผสม
ทรายและหินเพิ่มเติม  
สามารถรับแรงกดได้มากกว่า 240 ksc  
(ASTM C109) 

- ปูนซีเมนต์สําเร็จรูปสําหรับเทปรับพื้นที่มีความ 
  หนา 3-5 ซม.  

- เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สําเร็จรูป 
  เทปรับพื้น 
- อินทรีมอร์ตาร์ เบอร์ 31 เทปรับ 
  ระดับพื้น 
- ปูนสําเร็จรูป TPI M409 

1.5.2 มอร์ตาร์สําหรับเทปรับระดับพื้น 
แบบไหลตัวดี 

ปูนสําเร็จรูปสําหรับใช้เทปรับระดับพื้นเพื่อปรับ
ระดับก่อนปูวัสดุตกแต่ง แบบไหลตัวดี สามารถผสม
น้ําและใช้งานได้ทันที โดยไม่ต้องผสมทรายและหิน
เพิ่มเติม 

- ปูนซีเมนต์สําเร็จรูปสําหรับเทปรับพื้นที่มีความ 
  หนา 1-5 ซม. เพื่อปรับระดับก่อนปูวัสดุตกแต่ง  
  อาทิ พื้นไม้ปาร์เก้ หรือ พื้นไม้ลามิเนต  

- อินทรีมอร์ตาร์ เบอร์ 32 เทปรับพื้น 
  ชนิดไหลตัวดี 
 

1.6 ปูนซีเมนต์สําเร็จรูปสําหรับงานซ่อมแซม   
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
1.6.1 มอร์ตาร์สําหรับงานซ่อมแซมทั่วไป ปูนสําเร็จรูปสําหรับงานซ่อมอเนกประสงค์ไม่หดตัว

หลังจากแห้งและแข็งตัว 
- ปูนสําเร็จรูปสําหรับงานซ่อมอเนกประสงค์ที่มี 
  ความหนา 1-13 มม. อาทิ ผนังฉาบ ผนังคอนกรีต 
  รอยแตก บิ่น โพรง 

- เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สําเร็จรูป 
  ซ่อมอเนกประสงค์ 
- อินทรีมอร์ตาร์ เบอร์ 52,  
  อินทรีมอร์ตาร์ เบอร์ 53 
- ปูนสําเร็จรูป TPI ซ่อมอเนกประสงค์ 
  M600 
- LANKO 732 
- จระเข้ มัลติเพอโพส เกร้าท์ 
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1.6 ปูนซีเมนต์สําเร็จรูปสําหรับงานซ่อมแซม(ต่อ) 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 

1.6.2 มอร์ตาร์สําหรับงานซ่อมแซม
โครงสร้าง 

ปูนสําเร็จรูปสําหรับงานซ่อมอเนกประสงค์กําลังอัด
สูงไม่หดตัวหลังจากแห้งและแข็งตัว 

- ปูนสําเร็จรูปสําหรับงานซ่อมอเนกประสงค์ที่มี 
  ความหนา 5-50 มม. อาทิ เสาคอนกรีต คาน 
  คอนกรีต พื้นคอนกรีต 

- เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สําเร็จรูป 
  ซ่อมอเนกประสงค์ 
- อินทรีมอร์ตาร์ เบอร์ 52  
- ปูนสําเร็จรูป TPI ซ่อมอเนกประสงค์ 
  M600 
- LANKO 732 
- จระเข้ 621 สแตนดาร์ต เกร้าท์ 
- จระเข้ นอน ฟอรัส, นอน - ชริ้งค์ 
  เกร้าท์ 
 

1.6.3 มอร์ตาร์สําหรับงานซ่อมแซม
โครงสร้างกําลังอัดสูงพิเศษ 

ปูนสําเร็จรูปสําหรับงานซ่อมอเนกประสงค์กําลังอัด
สูงพิเศษ ไม่หดตัวหลังจากแห้งและแข็งตัว 

- ปูนสําเร็จรูปสําหรับงานซ่อมสําหรับโครงสร้าง 
  คอนกรีต หรือแผ่นคอนกรีตสําเร็จรูป ที่ต้องการ 
  กําลังสูงพิเศษ อาทิ เสาตอม่อสะพาน ฐานรอง 
  แท่นเครื่องจักร 

- LANKO 702 
- อินทรีย์มอร์ตาร์ เบอร์ 72 

1.6.4 มอร์ตาร์สําหรับงานซ่อมแซม
โครงสร้างทนซัลเฟต 

ปูนสําเร็จรูปสําหรับงานซ่อมอเนกประสงค์กําลังอัด
สูง ทนการกัดกร่อนของซัลเฟต ไม่หดตัวหลังจาก
แห้งและแข็งตัว 

- ปูนสําเร็จรูปสําหรับงานซ่อมอเนกประสงค์กําลัง 
  อัดสูง ทนการกัดกร่อนของซัลเฟต อาทิ   
  โครงสร้างอาคารที่ติดแม่น้ําลําคลอง งานระบาย  
  น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ท่าเทียบเรือ 
  อาคารแถบชายทะเล งานท่อน้ําใต้ดิน 

- LANKO 706 
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2. คอนกรีตผสมเสร็จ 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
2.1 คอนกรีตทั่วไป   

มอก. 213-2552 
สามารถรับกําลังอัดที่ 28 วัน 180-400 ksc (ทรง
ลูกบาศก์) แข็งแรงทนทาน สามารถรับแรงอัดได้ดี 

- สําหรับใช้งานโครงสร้างทั่วไป อาทิ บ้านพักอาศัย  
  สํานักงาน  

- ซีแพค 
- อินทรีคอนกรีต 
- ทีพีไอ 
- ORC 

2.2 คอนกรีตปั๊ม       
มอก. 213-2552 

สามารถรับกําลังอัดที่ 28 วัน 240-400 ksc (ทรง
ลูกบาศก์) มีความสามารถในการไหลตัวสูง โดย
ปราศจากการแยกตัว  

- เทโดยผ่านปั๊มยิงคอนกรีตไปในที่ยากต่อการเท 
  ปกติ อาทิ ตึกสูง อุโมงค์ 

- ซีแพค 
- อินทรีคอนกรีต 
- ทีพีไอ 
- ORC 

2.3 คอนกรีตเข็มเจาะขนาดเล็กและ
ขนาดใหญ่ 
มอก. 213-2552 

สามารถรับกําลังอัดที่ 28 วัน 180-400 ksc (ทรง
ลูกบาศก์) มีความสามารถในการไหลตัวสูงมากกว่า
คอนกรีตทั่วไป  

- สําหรับงานเสาเขม็เจาะเล็กและเสาเข็มเจาะใหญ่ - ซีแพค 
- อินทรีคอนกรีต 
- ทีพีไอ 
- ORC 

2.4 คอนกรีตกันซึม 
มอก. 213-2552 

สามารถรับกําลังอัดที่ 28 วัน 240-400 ksc 
(ทรงลูกบาศก์) มีความทึบน้ําเป็นพิเศษ โดยผสม
น้ํายากันซึม  

- สําหรับงานเทคอนกรีตพื้นชั้นดาดฟ้า โครงสร้าง 
  ชั้นใต้ดิน สระว่ายน้ํา 

- ซีแพค 
- อินทรีคอนกรีต 
- ทีพีไอ 
- ORC 

2.5 คอนกรีตเททับหน้า  
มอก. 213-2552 

สามารถรับกําลังอัดที่ 28 วัน 240-380 ksc  
(ทรงลูกบาศก์) ที่ความหนาขั้นต่ํา 5 ซม. 

- สําหรับงานเทพื้นคอนกรีตสําเร็จรูป - ซีแพค 
- อินทรีคอนกรีต 
- ทีพีไอ 
- ORC 

2.6 คอนกรีตผสม Superplasticizer 
มอก. 213-2552 

สามารถรับกําลังอัดที่ 28 วัน 280-500 ksc (ทรง
ลูกบาศก์) ค่าการยุบตัว 15-20 ซม. 

- สําหรับงานเทโครงสร้างทั่วไปที่ต้องการความ 
  สามารถในการทํางานสูง  

- ซีแพค 
- อินทรีคอนกรีต 
- ทีพีไอ 
- ORC 

2.7 คอนกรีตสําหรับพื้นโพสท์เทนชั่น 
มอก. 213-2552 

สามารถรับกําลังอัดที่ 3 - 5 วัน เท่ากับ 280 ksc 
(ทรงลูกบาศก์) และกําลังอัด 380 ถึง 400  ksc  
(ทรงลูกบาศก์) ที่อายุ 28 วัน 

- สําหรับงานเทคอนกรีตพื้นโพสท์เทนชั่นโดยเฉพาะ - ซีแพค 
- อินทรีคอนกรีต 
- ทีพีไอ 
- ORC 
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2. คอนกรีตผสมเสร็จ(ต่อ) 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
2.8 คอนกรีตแข็งตัวเร็ว  

มอก. 213-2552 
คอนกรีตสําหรับงานที่ต้องการกําลังอัดเร็วภายใน 
24 ชั่วโมง ออกแบบให้สามารถรับกําลังอัดที่ 24 
ชั่วโมง 240-280 ksc (ทรงลูกบาศก์) 

- สําหรับงานที่ต้องการให้คอนกรีตแข็งตัวเร็ว เช่น 
  งานซ่อมต่างๆ หรืองานสร้างใหม่ 

- ซีแพค 
- อินทรีคอนกรีต 
- ทีพีไอ 
- ORC 

2.9 คอนกรีตสําหรับงานห้องเย็น       
มอก. 213-2552 

สามารถรับกําลังอัดที่ 28 วัน 380-400 ksc  
(ทรงลูกบาศก์) ช่วยป้องกันการแตกร้าวเนื่องมาจาก
การขยายตัวและหดตัวจากน้ําที่กลายเป็นน้ําแข็ง
และละลายเป็นน้ําสลับไปมา 

- สําหรับงานที่ต้องการให้คอนกรีตห้องแช่แข็ง - ซีแพค 
- อินทรีคอนกรีต 
- ทีพีไอ 
- ORC 

2.10 คอนกรีตงานชายฝั่งทะเล         
มอก. 213-2552 

สามารถรับกําลังอัดที่ 28 วัน 240-420 ksc  
(ทรงลูกบาศก์) สามารถทนการกัดกร่อนของคลอ-
ไรด์และซัลเฟต 

- สําหรับงานโครงสร้างที่อยู่ใกล้ชายฝั่งทะเลและ 
  สัมผัสไอทะเล 

- ซีแพค 
- อินทรีคอนกรีต 
- ทีพีไอ 
- ORC 

2.11 คอนกรีตทนดินเค็ม 
มอก. 213-2521 

สามารถรับกําลังอัดที่ 28 วัน 240-420 ksc 
 (ทรงลูกบาศก์)  

- สําหรับโครงสร้างที่ต้องสัมผัสกับดินเค็มโดยเฉพาะ 
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ ฐานราก  

- ซีแพค 
- อินทรีคอนกรีต 
- ทีพีไอ 
- ORC 

2.12 คอนกรีตทนซัลเฟต  
มอก. 213-2552 

สามารถรับกําลังอัดที่ 28 วัน 240-400 ksc  
(ทรงลูกบาศก์) สามารถทนการกัดกร่อนของซัลเฟต 

- สําหรับงานโครงสร้างทั่วไปที่สัมผัสสารเคมี 
  ประเภทซัลเฟต  เช่น น้ําบาดาล บ่อบําบัดน้ําเสีย 

- ซีแพค 
- อินทรีคอนกรีต 
- ทีพีไอ 
- ORC 

2.13 คอนกรีตความร้อนต่ํา 
มอก. 213-2552           

สามารถรับกําลังอัดที่ 28 วัน 180-380 ksc  
(ทรงลูกบาศก์) ช่วยลดอุณหภูมิขณะคอนกรีตก่อตัว 
ทําให้ลดปัญหาการแตกร้าว ที่เกิดจากความร้อน
ภายในโครงสร้าง 

- สําหรับงานโครงสร้างขนาดใหญ่ เช่น ฐานราก 
  ตอม่อสะพาน 

- ซีแพค 
- อินทรีคอนกรีต 
- ทีพีไอ 
- ORC 

2.14 คอนกรีตงานพื้นอุตสาหกรรม    
มอก. 213-2552 

สามารถรับกําลังอัดที่ 28 วัน 380-400 ksc  
(ทรงลูกบาศก์) สามารถรับแรงกดเนื่องจาก
เครื่องจักร 

- สําหรับโครงสร้างพื้นที่ต้องการกําลังอัดสูง อาทิ  
  พื้นโรงงานอุตสาหกรรม 

- ซีแพค 
- อินทรีคอนกรีต 
- ทีพีไอ 
- ORC 
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2. คอนกรีตผสมเสร็จ(ต่อ) 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
2.15 คอนกรีตงานสลิปฟอร์ม              

มอก. 213-2552 
สามารถรับกําลังอัดที่ 28 วัน 280-550 ksc  
(ทรงลูกบาศก์) 

- สําหรับงานโครงสร้างปล่อง ลิฟท์ หรือกําแพงสูง  
  (โครงสร้างที่ใช้แบบเคลื่อนที-่Slip Form) 

- ซีแพค 
- อินทรีคอนกรีต 
- ทีพีไอ 
- ORC 

2.16 คอนกรีตไหลเข้าแบบง่าย          
มอก. 213-2552 

สามารถรับกําลังอัดที่ 28 วัน 320-500 ksc 
(ทรงลูกบาศก์) สามารถลื่นไหลได้ง่าย 

- สําหรับงานโครงสร้างที่มีการเสริมเหล็กจํานวน 
  มาก เช่น คานคอนกรีต, ฐานราก 

- ซีแพค 
- อินทรีคอนกรีต 
- ทีพีไอ 
- ORC 

2.17 คอนกรีตกําลังอัดสูง  
มอก. 213-2552 

สามารถรับกําลังอัดที่ 28 วัน 550-650 ksc 
(ทรงลูกบาศก์) มีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษ 

- สําหรับงานโครงสร้างที่ต้องการกําลังอัดสูง รองรับ 
  โครงสร้างที่มีขนาดใหญ่ อาทิ โครงสร้างเสา ปล่อง 
  ลิฟท์ 

- ซีแพค 
- อินทรีคอนกรีต 
- ทีพีไอ 
- ORC 

2.18 คอนกรีตงานพื้นดาดฟ้า              
มอก. 213-2552 

สามารถรับกําลังอัดที่ 28 วัน 240-420 ksc 
(ทรงลูกบาศก์)  

- สําหรับงานโครงสร้าง อาทิ พื้นดาดฟ้า พื้นที่มีลม 
  แรงแดดจัด 

- ซีแพค 
- อินทรีคอนกรีต 
- ทีพีไอ 
- ORC 
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3. เหล็กเสริม 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
3.1 เหล็กเส้นกลมชั้นคุณภาพ  

SR 24  
มอก. 20-2543 
(Round Bar, RB) 

เหล็กต้องมีกําลังจุดครากไม่ต่ํากว่า 2,400 ksc. 
ขนาดของเหล็กมีตั้งแต่ 
6,8,9,10,12,15,19,22,25,28,34 mm.ส่วนความ
ยาวมาตรฐานคือ 10 m. และ 12 m.  

- ใช้ในงานเหล็กเสริมโครงสร้าง ค.ส.ล. - ตราช้าง / เอสซีจี 
- GS 
- TSW 
- TATA Steel 

3.2 เหล็กข้ออ้อยชั้นคุณภาพ  
SD 30 SD 40 และ SD 50   
มอก. 24-2559 
(Deform Bar, DB) 

SD30 กําลังจุดครากไม่ต่ํากว่า 3,000 ksc. 
SD40 กําลังจุดครากไม่ต่ํากว่า 4,000 ksc. 
SD50 กําลังจุดครากไม่ต่ํากว่า 5,000 ksc. 
ขนาดของเหล็กมีตั้งแต่
6,8,10,12,16,20,22,25,28,32,36,40 mm.  
ความยาวมาตรฐานคือ 10 m. และ 12 m.  
 

- ใช้ในงานเหล็กเสริมโครงสร้าง ค.ส.ล. - ตราช้าง / เอสซีจี 
- GS 
- TPS 
- TATA Steel 

3.3 ตะแกรงลวดเหล็กกล้าเชื่อม
ติดเหล็กเสริมคอนกรีต            
มอก. 737–2549 
(Wire Mesh) 

- ทําจากลวดเหล็กกล้าดึงเย็นเสริมคอนกรีต  
มอก. 747-2531 
- ทําจากลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดึงเย็นเสริมคอนกรีต  
มอก. 943-2533 
- ทําจากเหล็กเส้นกลมชั้นคุณภาพ SR 24  
มอก. 20-2543 
- ทําจากเหล็กข้ออ้อยชั้นคุณภาพ SD 30 SD 40 
และ SD 50  มอก. 24-2548 

- ใช้สําหรับเสริมแรงโครงสร้างคอนกรีต 
- ใช้เป็นโครงสร้างคอนกรีตสําหรับงานพื้นอาคาร   
  โรงงาน ถนน เป็นต้น 

- ISM 
- TM 
- SIW 

3.4 ลวดผูกเหล็ก          
มอก. 138 - 2535 

- ต้านทานต่อแรงดึงไม่น้อยกว่า 3,000 ksc. 
สามารถทนการบิดได้ต่ําสุด 75 รอบ 
- ขนาดลวดเบอร์ 18 

- ใช้กับงานผูกเหล็กเสริมคอนกรีต เช่น เหล็กเสริมพื้น  
  เหล็กปลอกคาน หรือ ปลอกเสา เป็นต้น 

 

 
 
 
 
 



 

10 

4. เสาเข็ม 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
4.1 เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง 

มอก. 396 - 2549 
เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงเป็นเสาคอนกรีตที่ทําจาก
ปูนซีเมนต์ชนิดแข็งตัวเร็วและโครงเหล็กภายในทํา
จากลวดเหล็กอัดแรงกําลังสูง ลักษณะของเสาเข็ม 
ได้แก่ 
1. เสาเข็มรูปตัวไอ 
2. เสาเข็มสี่เหลี่ยมตัน 
3. เสาเข็มหกเหลี่ยมหรือแปดเหลี่ยมชนิดกลวง 
4. เสาเข็มรูปตัวที 

- สําหรับงานโครงสร้างฐานรากชนิดตอกเสาเข็ม ที่ไม่ม ี
  อาคารอยู่ใกล้เคียงซึ่งอาจส่งผลเสียหายกับอาคาร 
  เนื่องจากแรงสั่นสะเทือน 

- HOR 
- M-PILE 
- PACO 
- TNC 
- UNC 
- GEL 
- CCP 

4.2 เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงโดยใช้
แรงเหวี่ยง (Spun pile) 
มอก. 398 - 2537 

เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงโดยใช้แรงเหวี่ยงหรือที่เรียก
กันทั่วไปว่าเสาเข็มสปัน เป็นเสาเข็มทีผ่ลิตที่ใช้
กรรมวิธีการ ปั่นคอนกรีตในแบบหล่อซึ่งหมุนด้วย
ความเร็วสูงทําให้เนื้อคอนกรีตมีความหนาแน่นสูง
กว่าคอนกรีตที่หล่อ โดยวิธีธรรมดา มีความ
แข็งแกร่งสูง รับน้ําหนักได้มาก เสาเข็มสปันมี
ลักษณะเป็นเสากลม ตรงกลางกลวง มีโครงลวด
เหล็กอัดแรงฝังอยู่ในเนื้อคอนกรีตโดยรอบ 

- สําหรับใช้เป็นฐานรากของอาคารสูงที่ต้องการความ 
  มั่นคงแข็งแรงสูงเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องลมแรงและการ 
  เกิดแผ่นดินไหว 
 

- PACO 
- TNC 
- UNC 
- GENCI 

4.3 เสาเข็มเจาะหล่อในที่ชนิดแห้ง 
(Dry process) 

เสาเข็มเจาะระบบแห้งเป็นการทําเสาเข็มแบบหล่อ
ในที่ เป็นวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 
35-60 ซม. สามารถรับน้ําหนักปลอดภัยได้ราว ๆ 
25-60 ตันต่อต้น ความยาวประมาณ 20–30 ม. 

- สําหรับงานฐานรากชนิดเสาเข็มเจาะ เนื่องจากอยู่ใกล้ 
  อาคารข้างเคียง สามารถใช้กับอาคารที่อยู่อาศัยทั่วไป 

 

4.4 เสาเข็มเจาะหล่อในที่ชนิด
เปียก (Wet process) 
 

เป็นเสาเข็มแบบคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อในที่ รูป
หน้าตัดทรงกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 75 -150 
ซม. สามารถรับน้ําหนักได้ถึง 150-900 ตัน/ต้น 
เสาเข็มระบบนี้เมื่อเจาะลงลึกกว่า 20 ม. จะต้องใช้
ละลาย Bentonite ใส่ลงไปในหลุมเจาะ เพื่อผลัก
น้ําออกไปจากชั้นทรายเพื่อให้สามารถเทคอนกรีต
ลงไปได้ 

- เสาเข็มระบบนี้จะเหมาะกับงานก่อสร้างที่มีขนาดใหญ่  
  เช่น อาคารสํานักงาน คอนโดมิเนียม ศูนย์การค้าขนาด 
  ใหญ่ เป็นต้น 
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5. พื้นคอนกรีตอัดแรง 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
5.1 แผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กอัด

แรงหล่อสําเร็จสําหรับระบบ
พื้นคอนกรีต 
มอก.576-2546 

แผ่นคอนกรีตสําหรับประกอบเป็นระบบพื้นเพื่อใช้
รับน้ําหนักระหว่างช่วงคาน หรือระหว่างผนังรับ
น้ําหนัก 

- สําหรับงานก่อสร้างพื้นของอาคารที่พักอาศัย 
  สํานักงาน หอประชุม โรงงาน  

- CPAC 
- VCON 
- PCC 
- Asia 

5.2 ชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กอัด
แรงหล่อสําเร็จสําหรับระบบ
พื้นประกอบ 
มอก.828-2546 

ชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสําเร็จ เป็น
ระบบพื้นเพื่อใช้รับน้ําหนักระหว่างช่วงคานหรือ
ระหว่างผนังรับน้ําหนัก 
ระบบพื้นประกอบคือพื้นคอนกรีตที่ทําขึ้นโดยการ
ประกอบชิ้นส่วนคอนกรีตหล่อสําเร็จเข้าด้วยกัน 
แล้วเททับด้วยวัสดุทับหน้าเสริมเหล็กเพื่อให้ระบบ
พื้นประกอบนี้มีกําลังเพียงพอและได้ระดับตามที่
ต้องการ 

- สําหรับงานก่อสร้างพื้นของอาคารที่พักอาศัย  
  สํานักงาน หอประชุม โรงงาน 

- CPAC 
- VCON 
- PCC 
- Asia 
- CCP 
 
 
 

5.3 พื้นโพสเทนชั่น (Post 
Tension) 
มอก.420-2540 
 

ขอความเห็นชอบจาก ผู้ว่าจ้าง หรือ กรมยุทธโยธา
ทหารบกก่อนการติดตั้ง 

- สําหรับโครงสร้างพื้นที่ต้องการการรับน้ําหนักสูง หรือ 
  อาคารสูง อาทิ สํานักงาน   
 

- CPAC 
- Posten 
- C-Post 
- Post&Precast 
- GEL 
- SSI 

5.4 ระบบโครงสร้างคอนกรีต 
สําเร็จรูป (Concrete 
Precast) 
ACI 318-08 

เป็นระบบโครงสร้างสําเร็จรูป กําลังอัดสูง สามารถ
รับน้ําหนักได้สูง อาทิ ชิ้นส่วนบันไดคอนกรีต
สําเร็จรูป พื้นคอนกรีตสําเร็จรูป ผนังคอนกรีต
สําเร็จรูป ถาดห้องน้ําคอนกรีตสําเร็จรูป คาน
คอนกรีตสําเร็จรูป โดยนํามาติดตั้งประกอบหน้า
งานโดยใช้อุปกรณ์ยกที่เหมาะสม 

- สําหรับอาคารที่พักอาศัย สํานักงาน โดยผู้รับจ้างต้อง 
  ขอความเห็นชอบจาก ผู้ว่าจ้าง หรือ กรมยุทธโยธา- 
  ทหารบกก่อนการติดตั้ง 

- SCG 
- GEL 
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6. เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
6.1 โครงสร้างเหล็ก

รูปพรรณรีดร้อน 
โครงสร้างเหล็ก           
รูปพรรณรีดร้อน    
มอก.1227-2558 

1.ชั้นคุณภาพ SS 400 ,  SS 490 และ SS 540 
สําหรับเหล็กกล้าละมุน (Mild Steel)  
2.ชั้นคุณภาพ SM 400 ,  SM 490 , SM 520 และ 
SM 570 สําหรับเหล็กกล้ากําลังสูง (High Tensile 
Steel) 

- ใช้สําหรับโครงสร้างต่างๆ เช่น โครงหลังคา 
  เหล็ก, คานเหล็ก, เสาเหล็ก ที่ต้องการกําลังสูง 

- ตราช้าง / เอสซีจี 
- SYS 
 

6.2 โครงสร้างเหล็ก
รูปพรรณรีดเย็น 

โครงสร้างเหล็ก             
รูปพรรณขึ้นรูปเย็น       
มอก.1228- 2549 

มี 1 ชั้นคุณภาพ คือ SSC 400 มีความต้านทานแรง
ดึง 400 ถึง 540 MPa ความต้านทานแรงดึงที่จุด
ครากต่ําสุด 245 MPa ความยืดหยุ่นต่ําสุด สําหรับ
ความหนาไม่เกิน 5 mm. ร้อยละ 21 และสําหรับ
ความหนาเกิน 5 mm. ร้อยละ 17 

- เหล็กตัวซีใช้สําหรับโครงสร้างต่างๆ เช่น  
  โครงหลังคาเหล็ก, คานเหล็ก, เสาเหล็ก 
 

- สามชัย สตีล 

โครงสร้างเหล็ก             
รูปพรรณกลวง       
มอก.107- 2533 
 

แบ่งตามรูปแบบภาคตัดออกเป็น 3 แบบคือ 
1. แบบกลม มี 3 ชั้นคุณภาพ คือ HS41, HS50  
    และ HS51 
2. แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส มี 2 ชั้นคุณภาพ คือ HS41  
    และ HS50 
3. แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า มี 2 ชั้นคุณภาพ คือ HS41 
    และ HS50  

- ท่อกลม, ท่อเหลี่ยม และท่อเหลี่ยมแบนใช้   
  สําหรับโครงสร้างต่างๆ เช่น โครงหลังคาเหล็ก, 
  คานเหล็ก, เสาเหล็ก 

- สามชัย สตีล 
 

 

 

แปหลังคาเหล็กเคลือบ
สังกะสีหรือกัลวาไนซ์ 
มอก.50-2548 
 

มี 5 ชั้นคุณภาพ คือ  
SGC 340 SGC 400 SGC 440 SGC 490 โดยมี
ความหนาระบุ ตั้งแต่ 0.25 mm ถึง 3.20 mm 
SGC 570 โดยมีความหนาระบุ ตั้งแต่ 0.25 mm 
ถึง 2.00 mm 

- ใช้สําหรับงานโครงสร้างแปหลังคาเหล็ก - ตราช้าง / เอสซีจี 
- TSS 
- LYSAGHT 
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7. วัสดุมุงหลังคา  
ลําดับ ชนิด คุณสมบัติ ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
7.1 

7.1.1 
7.1.2 

กระเบื้องไฟเบอร์ซีเมนต์ 
แบบลอน  ความลาดเอียง 15 – 40 องศา 
แบบเรียบ  ความลาดเอียง 25 – 40 องศา 
 

 
ไม่มีส่วนผสมของใยหิน ความหนาไม่น้อยกว่า 5 มม. ขนาดเป็นไปตามแบบ 
โดยทั่วไปให้ใช้ชนิดเคลือบสีเทา หรือชนิดไม่เคลือบใช้สีเทาซีเมนต์หรือสีซีเมนต์ 
มอก.1407-2540   

เอสซีจี  
ตราห้าห่วง 
ตราเพชร   
TPI 

7.2 
7.2.1 
7.2.2 

กระเบื้องคอนกรีต 
แบบลอน  ความลาดเอียง 17 – 45 องศา 
แบบเรียบ ความลาดเอียง  35 – 40 องศา 

 
ผลิตจากซีเมนต์เคลือบสี  
มอก.535-2540   
 

เอสซีจี  
V-CON 
MAGMA 
ตราเพชร   
TPI 

7.3 
7.3.1 

 
 

หลังคาเหล็กรีดลอนขึ้นรูป 
ชนิดเคลือบโลหะ 
- ความหนาของแผ่นเหล็กไม่รวมชั้นเคลือบ ไม่น้อยกว่า 0.42 มม.   
- ความหนาของแผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบ ไม่น้อยกว่า 0.47 มม. 

 
- แผ่นเหล็กเคลือบโลหะผสมอลูมิเนียมและสังกะสี ซึ่งประกอบด้วยอลูมิเนียม  
  ไม่น้อยกว่า 55% 
- ปริมาณของสารชั้นเคลือบบนแผ่นเหล็กทั้งสองด้านรวมกัน  
  ไม่น้อยกว่า 150 กรัม/ตร.ม. (AZ150) 

 
Lysaght  
Siam steel 
Thaisincon 
BSI ROOFTING By SP Group 

7.3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชนิดเคลือบสี  
- ความหนาของแผ่นเหล็กไม่รวมชั้นเคลือบ ไม่น้อยกว่า 0.42 มม. 
- ความหนาของแผ่นเหล็กรวมชั้นเคลือบ ไม่น้อยกว่า 0.50 มม. 
  โดยแผ่นเหล็กจะต้องมีการเคลือบอบด้วยสีโพลีเอสเตอร์ โดย  
  ระบบต่อเนื่อง ทั้งนี้ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน AS 2728   
  (มาตรฐานการเคลือบสี)  โดยเคลือบสีทั้ง 2 ด้าน ดังนี้ 
ด้านบน  สีรองพื้น Polyester หนา 5 ไมครอน และเคลือบทับด้วย 
           สี Polyester  หนา 20 ไมครอน  
ด้านล่าง สีรองพื้น Polyester หนา 5 ไมครอน และเคลือบทับด้วย  
           สี Polyester  หนา 5 ไมครอน  

- มีความแข็งแรง ณ จุดคราก (Yield Strength) ไม่น้อยกว่า 300 MPA  สําหรับรูป 
  ลอนที่มีความสูง 60 มม.ขึ้นไป  และ ไม่น้อยกว่า 550 MPA  สําหรับรูปลอนทั่วไป 
- ลักษณะ และรูปแบบของลอน ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
- วัสดุปิดด้านข้าง Flashing ต้องเป็นวัสดุชนิดเดียวกับแผ่นหลังคา 
- คุณภาพแผ่นเหล็กตามมาตรฐาน  มอก.2228-2548, ASTM A 792M, AS 1397,  
  JIS 3312   
- คุณภาพการผลิตขึ้นรูปลอน มอก.1128-2535  
 
การรับประกัน 
แผ่นเหล็ก ชนิดเคลือบโลหะ  รับประกัน 20 ปี  และชนิดเคลือบสี รับประกัน 30 ปี 

บ.เลิศลอย เมทัลชีท จํากัด  
TIP 
Naspa 
บ.ทิธากร สตีล จํากัด 
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7. วัสดุมุงหลังคา(ต่อ) 
ลําดับ ชนิด คุณสมบัติ ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
7.4 

7.4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.4.2 

หลังคาโปร่งแสงโพลีคาร์บอเนต 
ชนิดโครงสร้างแผ่นหลายชั้น   
- โครงสร้างภายในแผ่นประกอบด้วยแกน 3 ชั้น เป็นโครงสร้างรูป 
  ปิรามิด มีแกนเอียงเพื่อเสริมความแข็งแรง เมื่อกดด้วยมือต้องไม่ 
  ยุบตัวหรือบิดเอียง มีความหนาไม่ต่ํากว่า 8 มม. รุ่น สี และความ 
  หนาตามแบบรูปกําหนด  
- วัสดุเชื่อมต่อระหว่างแผ่น (PC Joiner) ผลิตจากโพลีคาร์บอเนต 
  ต้องเป็นวัสดุเดียวกันกับแผ่นหลังคา  ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
- วัสดุปิดปลายแผ่น ต้องสามารถป้องกันน้ํา หรือฝุ่นละอองเข้าสู่ 
  โพรงภายในแผ่นหลังคา มีช่องด้านล่างสามารถระบายน้ําได้ เพื่อ 
  ความสวยงาม ทนทาน ตามมาตรฐานผู้ผลิต 
ชนิดโครงสร้างแผ่นตัน   
- โครงสร้างแผ่นตัน มีความหนาของแผ่นไม่ต่ํากว่า 3 มม. 

- แผ่นหลังคาโพลีคาร์บอเนตผลิตจากพลาสติกประเภทโพลีคาร์บอเนตคุณภาพสูงที่ 
  ไม่เจือปนวัสดุที่ใช้แล้ว (Virgin Polycarbonate) ให้ความใส หรือโปร่งแสง และ 
  สามารถป้องกันรังสี UV ได้ ไม่น้อยกว่า 45-60 ไมครอน 
- แผ่นหลังคาโพลีคาร์บอเนตต้องมีความยาวต่อเนื่องสูงสุดได้ถึง 11.80 ม. มีหน้า 
  กว้างไม่ต่ํากว่า 0.60 ม. และใช้ระยะแปตามมาตรฐานผู้ผลิต 
 
การรับประกัน 
- คุณภาพวัสดุ ซึ่งออกโดยบริษัทผู้ผลิต รับประกัน 10 ปี 
 

   Ampelite,  
Danpalon, 
Panalwell 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Marklon 

7.5 เชิงชายหรือปั้นลม และไม้ปิดลอนไฟเบอร์ซีเมนต์ 
 

- เป็นผลิตภัณฑ์ไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์  รุ่น ขนาด สี ตามแบบรูปกําหนด ได้แก่ 
  รุ่นผิวเรียบ, ผิวเสี้ยนไม้ และผิวอัดลายไม้  และรุ่นสีซีเมนต์ สีรองพื้น หรือทําสีจาก 
  โรงงาน  

Conwood 
Shera wood 
Smart wood 
TPI 

7.6 
7.6.1 

รางน้ํา 
สังกะสีพับขึ้นรูป  

ทําจากแผ่นสังกะสีเบอร์ 24, 26 หรือ 28  

7.6.2 สเตนเลสพับขึ้นรูป  เกรด 304  

7.6.3 ไวนิล ทําจากโพลิเมอร์สังเคราะห์   
 

ทําจากโพลิเมอร์สังเคราะห์   เอสซีจี 
VG 
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8. งานฝ้าเพดาน 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ ขนาด การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 
8.1 ฝ้ายิปซั่มทีบาร์ขอบเรียบ 

มอก. 219 – 2552 
(แผ่นยิปซั่ม ) 

- ยิปซั่มผสมสารซิลิโคนป้องกันการดูดซึม
ความชื้น ประกบด้วยกระดาษเหนียวอัดแน่น
ป้องกันความชื้นในอากาศ การดูดซึมน้ําไม่เกิน 
5% เช่น แผ่นฝ้าไวนิลแผ่นฝ้าปรุลาย, แผ่นฝ้า 
เคลือบสี, แผ่นฝ้าพิมพ์ลาย, แผ่นฝ้าบังใบ,    
แผ่นฝ้าขอบเรียบ และแผ่นฝ้าขอบลาด 
หรือ อื่น ๆ 
- ผู้รับจ้างต้องขอความเห็นชอบจาก 
  กรมยุทธโยธาทหารบกก่อนการติดตั้ง 

ความหนา 6, 9, 12 มม. - ฝ้าเพดานภายใน - ยิปรอค 
- ตราเพชร 
- ตราช้าง 
- คนอฟ 
- หรือเทียบเท่า 

 

8.1.1 แผ่นยิปซั่มชนิดมาตรฐานผิว
เรียบของเรียบ 

  - ฝ้าภายในทั่วไป   

8.1.2 แผ่นยิปซั่มชนิดทนชื้นภายใน    - ฝ้าห้องน้ํา ห้องครัว   
8.1.3 ยิปซั่มงานตกแต่ง   - สําหรับตกแต่ง 

ภายในที่ใช้แผ่นฝ้า 
  

8.2 ฝ้ายิปซั่มฉาบเรียบไร้รอยต่อ 
มอก. 219 - 2552  

- วัสดุผิวเรียบขอบลาด 2 ด้าน   ความหนา 6, 9, 12 มม.  - ฝ้าภายในทั่วไป - ยิปรอค 
- ตราเพชร 
- ตราช้าง 
- คนอฟ 
- หรือคุณภาพ
เทียบเท่า 

 

8.2.1 แผ่นยิปซั่มชนิดมาตรฐาน - ผิวเรียบขอบลาด  - ฝ้าเพดานภายใน
ทั่วไป 

8.2.2 แผ่นยิปซั่มชนิดทนชื้น - ภายในเนื้อยิปซั่ม ผสมสารซิลิโคนป้องกันการ 
  ดูดซึม ประกบด้วยกระดาษเหนียวอัดแน่นกัน  
  ความชื้นในอากาศ การดูดซึมน้ําไม่เกิน 5% 

 - ฝ้าเพดานห้องน้ํา, 
ห้องครัว 
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8. งานฝ้าเพดาน(ต่อ) 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ ขนาด การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 
8.3 ฝ้าแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ - วัสดุไม่มีส่วนผสมของใยหิน รุ่นฝ้าเรียบ 

  หรือรุ่นฝ้าอัดลายไม้ ตามรูปแบบกําหนด 
 - ฝ้าภายใน 

- ฝ้าภายนอก 
- เอสซีจี 
- เฌอร่าบอร์ด 
- ตราเพชร 
- แทรนดาร์ 
- คอนวูด 
- TPI 
- หรือคุณภาพ
เทียบเท่า 

- ฝ้าเพดานภายนอก 
ต้องติดตั้งตาข่าย
กันแมลง 

8.3.1 ฝ้าเพดานภายในทีบาร์ - ใช้แผ่นขอบตรง - ความหนาไม่น้อยกว่า 6 มม. - ภายใน   
8.3.2 ฝ้าเพดานภายในฉาบเรียบ - ใช้แผ่นขอบลาด ผิวเรียบ ปิดทับรอยต่อด้วย

ปูนฉาบรอยต่อ 
- ความหนาไม่น้อยกว่า 6 มม. - ภายใน   

8.3.3 ฝ้าภายนอก - ใช้แผ่นขอบตรงรุ่นผิวเรียบหรืออัดลายไม้   
  รอยต่อแผ่นเว้นร่อง  ประมาณ 6 มม. 

- ความหนาไม่น้อยกว่า 6 มม. - ภายนอก   

8.3.4 ฝ้าภายนอกชนิดแผ่นระบาย - รอยต่อแผ่นเว้นร่อง 6 มม. - ความหนาไม่น้อยกว่า 6 มม. - ภายนอก   
8.3.5 ฝ้าภายนอกระแนงผิวเรียบ 

หรืออัดลายไม้ 
- ขอบตรง หรือลบมุม รุ่นสีซีเมนต์หรือ ทําสี
จากโรงงาน 

- ความหนาไม่น้อยกว่า 8 มม. 
- กว้าง 3,5,7 และ 10 cm. 

- ภายนอก   

8.4 ฝ้าเพดานอะคูสติกบอร์ด 
ชนิดเส้นใยแร่ (AMF) 

- ฝ้าที่ผลิตจากเส้นใยแร่ ไม่มีส่วนผสมของใย
หิน ขอบตรงหรือขอบบังใบมีคุณสมบตัิลดการ
สะท้อนของเสียงค่าการดูดซับเสียง ( NRC ไม่
น้อยกว่า 0.50 ) ทนความชื้นสูงไม่ติดไฟและไม่
ลามไฟ 

- ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. 
- ขนาด 0.60 x 0.60 ม. และ
1.20 x 0.60 ม. 
 

- ฝ้าเพดานภายใน 
เช่น ห้องประชุม  
ห้องดนตรี 

- USG 
- MITONE 
- ยิปรอค 
- OWA 
- แทรนดาร์ 
- คนอฟ 
หรือคุณภาพ
เทียบเท่า 

- รับประกันทั้ง  
  ระบบไม่น้อยกว่า  
  10 ปี 
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8. งานฝ้าเพดาน(ต่อ) 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ ขนาด การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 
8.5 ฝ้าระแนงอลูมิเนียม - อลูมิเนียมอัลลอยด์ ตัด เคลือบอบสี 

Polyester จากโรงงาน 
   

- ความหนาไม่น้อยกว่า  
  0.60  มม. ขนาดและสี  
  เป็นไปตามรูปแบบกําหนด 

- ฝ้าภายใน 
- ฝ้าภายนอก 

- USG 
- FAMELINE 
- MAENUM 
- ARCONTYPE 
- EUREKA 

 

8.6 
 

ฝ้าเพดานอะคูสติกบอร์ด 
ชนิดไม้ฝอยอัดแน่น 

ฝ้าที่ผลิตจากไม้เนื้ออ่อนฝอยอัดแน่นผสม
ซีเมนต์หรือสารแร่แมกนีไซท์น้ําหนักเบาไม่ลาม
ไฟไม่ติดไฟมี 2 ชนิด ชนิดธรรมดา และชนิดติด
โฟมเป็นไส้กลางฉนวนความร้อน 

- ความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. 
(ชนิดธรรมดา)  
- ความหนาไม่น้อยกว่า  25 มม. 
(ชนิดติดโฟม)  
- ขนาด 0.60 x 0.60 ม. และ 
0.60 x 1.20 ม. 

- ฝ้าเพดานภายใน 
เช่น ห้องประชุม, 
ห้องดนตรี, 
หอประชุม, โรงกีฬา 

- เชลโลกรีต 
- แทรนดาร์ 
- หรือคุณภาพ
เทียบเท่า  

- รับประกันแผ่น 
ไม่น้อยกว่า 10 ปี 

8.7 โครงคร่าวฝ้าเพดาน/ผนัง 
มอก. 863 - -2532 
- แผ่นเหล็กชุบสังกะสี 
มอก. 50 - 2538 

  - โครงฝ้าเพดาน  
  ภายในและภายนอก 
- โครงผนัง 
 
 
 
 

- ตราช้าง 
- ซีลายบีเอสเอ็ม 
- ยิปรอค 
- อาร์คอน 
- คนอฟ 
- แทรนดาร์ 
- หรือคุณภาพ
เทียบเท่า 

 

8.7.1 โครงคร่าวฝ้าเพดานเหล็กชุบ
สังกะสีพับขึ้นรูป 

 - ความหนาไม่น้อยกว่า 0.50 ม. 

8.7.2 โครงฝ้าตัว (C) 74 เบอร์ 24 - ติดตั้ง ทุกระยะ 0.60 ม. หรือตามแบบ 
8.7.3 โครงฝ้าตัว (U) 76 เบอร์ 24 - ติดตั้ง ทุกระยะ 0.60 ม. หรือตามแบบ 
8.7.4 โครงคร่าวทีบาร์   - เคลือบสี Power coating - ขนาดไม่ต่ํากว่า  

  25 x 38 x  3.630 มม. 
8.7.5 โครงคร่าวเหล็กกล่อง - ตัดให้มีกระทงทุกระยะ 0.60 x 0.60 ม. ยึด

แผ่นด้วยตะปูเกลียวปลายหัวฝังจม 
- ขนาด 2” x 3”  
- ความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. 

   

 
 
 
 



 

18 

9. งานผนัง 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ ขนาด การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 
9.1 อิฐมอญ หรืออิฐแดง 

คือ อิฐที่ใช้ในงานก่อสร้างทั่วไป 
ซึ่งทางกระทรวงอุตสาหกรรม 
โดยสํานักงานมาตรฐาน 
อุตสาหกรรมได้กําหนด 
มาตรฐานในการผลิตอิฐขึ้นมา 
- มอก. 77 – 2545  
อิฐก่อสร้างสามัญ 
หมายถึง อิฐตันไม่มีรูหรือโพรง
แต่อาจมีร่องเพื่อช่วยในการยึด
จับปูน 
- มอก. 153 – 2540 
อิฐกลวงก่อแผงไม่รับ นน. 
หมายถึง อิฐชนิดที่มีรูหรือโพรง 

- ผลิตจากดินเหนียว ผสมแกลบหรือวัสดุอื่นๆ  
  ผสมน้ําด้วยเตาเผาจนสุกขนาดโดยทั่วไป 

- 4x6.5x14cm.(105ก้อน/ตร.ม.) 
- 4x10x20cm.(50ก้อน/ตร.ม.) 
- 3x6x14cm. (120ก้อน/ตร.ม.) 
- 3x6x14 cm. (120 ก้อน/ตร.ม.) 
- 4x6.5x16 cm.(95ก้อน/ตร.ม.) 
  (อิฐ 2 รู) 
- 4x7x16 cm. (90ก้อน/ตร.ม.) 
  (อิฐ 2 รูพิเศษ) 
- 6x11x25 cm.(30ก้อน/ตร.ม.) 
  (อิฐ 4 รู) 
- 6.5x6.5x16.5 cm. (75ก้อน/ตรม.) 
  (อิฐ 4 รู) 
- 7x7x16 cm. (72ก้อน/ตร.ม.) 
  (อิฐ 4 รู) 
- 6x10x20 cm. (50ก้อน/ตร.ม.) 
  (อิฐ 3 รู) 

- ใช้กับงานก่อทั่วไป 
- ใช้กับงานก่อแผงไม่   
  รับ นน. 

  

9.2 คอนกรีตบล็อกรับ นน. 
มอก. 57 – 2533 
( แก้ไขจาก มอก. 57 – 2530 ) 

- คอนกรีตบล็อกที่ใช้สําหรับก่อผนังทีออก 
  แบบ ให้รับน้ําหนักบรรทุกและน้ําหนักตัวเอง 
  มีการควบคุมความชื้น มีการต้านทานแรงอัด 
  ดูดกลืนน้ําและไม่แตกหักง่าย 

ขนาด 
- 7x19x39 cm. 
- 9x19x39 cm. 
- 14x19x39 cm. 
- 19x19x39 cm. 

- ใช้สําหรับผนัง  
ภายในและภายนอก    
ที่คํานวณ โครงสร้าง  
ให้ผนังคอนกรีต รับ  
น้ําหนัก 

  

9.3 คอนกรีตบล็อกไม่รบั นน. 
มอก. 58 - 2533 

- คอนกรีตบล็อกที่ใช้สําหรับผนังที่ออกแบบไม่ 
  รับน้ําหนักบรรทุกใด ๆ นอกจากน้ําหนัก  
  ตัวเอง มีการควบคุมความชื้น มีการต้าน 
  ทานแรงอัด ดูดกลืนน้ําไม่แตกหักง่าย 

ขนาด  
- 7x19x39 cm. 
- 9x19x39 cm. 
- 14x19x39 cm. 
- 19x19x39 cm.  

- ใช้สําหรับผนังภายใน  
และภายนอกทั่วไป 

- กิติชัยวัสดุภัณฑ์ 
- เอสซีจี  
- PA 
- SPEC 
- CCP 
- หรือคุณภาพเทียบเท่า 
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9. งานผนัง(ต่อ) 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ ขนาด การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 
9.4 คอนกรีตมวลเบา 

(คอนกรีตบล๊อกมวลเบาแบบ
เติมฟองอากาศ ) 
มอก. 1505 - 2541 
มอก. 1510 - 2541 

- คอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศอบไอน้ํา 
  (Autoclaved Aerated Light weight 
  Contrite Elements ) ก่อคอนกรีตมวลเบา 
  แบบไม่มีรูกลวงลดการดูดซึมน้ํา 
  โดยให้แข็งด้วยการอบไอน้ําขึ้นรูป เป็นก้อน 
- ชั้นคุณภาพ 2 ( G2 ) เหมาะสําหรับงาน 
  ผนังอาคารที่มีเสา – คานรับน้ําหนัก 
- ชั้นคุณภาพ 4 ( G4 ) เหมาะสําหรับ   
  โครงสร้างอาคาร เสา - คาน 

ขนาด  
- 20x60x7.5 cm. 
- 20x60x10 cm. 
- 20x60x12.5 cm. 
- 20x60x15 cm. 
- 20x60x17.5 cm. 
- 20x60x20 cm.     
- 20x60x25 cm.       
                          

- งานก่อสร้างภายใน 
  ภายนอก 

- คิวคอน 
- อินทรีซุปเปอร์  
  บล็อก 
- ไดมอนบล็อก 
- สมาร์ทบล็อก 
- แอร์โรกรีต 
- ไทคอน 
- TPI 
- ตราเพชร 
- หรือคุณภาพ 
  เทียบเท่า 

 

9.5 ผนังคอนกรีตมวลกลาง - คอนกรีตตัน ความหนาแน่นของ อิฐเฉลี่ย 
  1,450 กิโลกรัมต่อ ลูกบาศก์เซนติเมตร 
  ทนไฟ ขั้นต่ํา 4 ชม. ความสามารถในการ 
  กันเสียงค่า STC ไม่ต่ํากว่า 45.6 db 

- ขนาด  6.8x13.50x39 cm. - งานก่อผนังภายใน 
  และภายนอก 

- ITL BLOCK 
- KTB 
- PW-BLOCK 
- Q-BRICK 

 

9.6 ผนังอะคูสติกบอร์ด 
ชนิดแผ่นไม้ฝอยอัดแน่น 

- ผลิตโดยเส้นใยซีเมนต์ ผสมกับไม้เนื้ออ่อน 
  ผสมกัน และ อัดแน่นด้วยเครื่องจักร 
  เป็นวัสดุ แทนไม้  มีน้ําหนักเบาเป็นฉนวน 
  กันความร้อนทนไฟ มี 2 ชนิด คือ 
  ชนิดธรรมดาและชนิดโฟม/แผ่นเส้นใย 
  ไม้เนื้ออ่อนมีส่วนผสม แมกนีไซต์อัดแน่น 
  ด้วยเครื่องจักร 

ขนาด  
          - 0.60x0.60 ม. 
          - 0.60x1.20 ม. 
          - 1.20x1.20 ม. 
- ความหนาไม่น้อยกว่า   
  12,15,20,25,50 และ 75 มม. 

- ใช้กับงานผนังภายใน 
  อาคาร 

- บ.เชลโลกรีต 
- แทรนดาร์ 
- หรือคุณภาพ 
  เทียบเท่า 
 

- รับประกัน  
  แผ่นไม่  
  น้อยกว่า  
  10 ปี  
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9. งานผนัง(ต่อ) 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ ขนาด การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 
9.7 แผ่นไม้อัด  

มอก. 178 - 2549 
 
 
 
 
 

- ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนําไม้บางหลายแผ่น  
  มาประกอบกันอัดยึดให้ติดกันด้วยกาว 
  ลักษณะสําคัญ  คือ ประกอบด้วยไม้บาง  
  ตั้งแต่ 3  ชิ้นขึ้นไป โดยชิ้นที่ติดกันมีแนว 
  เสี้ยนขวางตั้งฉากกันเพื่อเพิ่ม คุณสมบัติ  
  ทางความแข็งแรงและลดการขยายตัวหรือ  
  หดตัวในแนวระนาบ 
- ไม้อัดเกล็ดเรียงชั้น เกิดจากการนําไม้เนื้อ  
  แข็ง ที่แบนบางและยาววางสลับเสี้ยนขวาง  
  ตั้งฉากหลายๆ  ชั้นโดยกาวพิเศษ E2 – EO  
  และเรซินเป็นส่วนผสมกับไม้เนื้อแข็ง 
  เบญจพรรณ 
- ไม้อัดเคลือบฟิล์มดํา เกิดจากการนําเนื้อไม้  
  เนื้อแข็งที่แบนบางและยาววางสลับเสี้ยน  
  ขวางตั้งฉากหลายชั้นโดยกาว เมลามินและ 
  พิโนคิก 

- ขนาด  1.20 x 2.40 ม. 
- ความหนา 4, 6, 8, 10, 15 และ   
  20 มม. 
 
 
 
 
- ขนาด  1.20x2.40 ม.  
- ความหนา 9, 12, 15,18 มม. 
 
 
 

- ผนังภายใน 
- โครงหล่องานคอนกรีต 
- ส่วนประกอบ 
  เฟอร์นิเจอร์ 
 
 
 
- ใช้ผนังภายใน  
   
 
 
 
- ใช้ผนังภายใน, ไม้แบบ 

- ลูกโลก 
- เข็มทิศ 
- สุขสวัสดิ์ไม้อัดไทย 
- ลานนา 
- หรือคุณภาพ
เทียบเท่า 
 
 

 

 - ไม้อัด OSB 
  
  
  

 - ไม้อัดเคลือบฟิล์มดํา - ขนาด 1.20x2.40 ม.  
- ความหนา 15, 20 มม. 
 

   
   

9.8 ผนังแผน่ยิปซั่ม 
มอก. 219 - 2552 
แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

- แผ่นทําด้วยเครื่องจักร ประกอบด้วยปูน 
  ยิปซั่มใช้เป็นแกนกลางระหว่างวัสดุผิวเรียบ   
  ทั้ง 2 ด้านเคลือบผิวหรืออาจผสมเส้นใย  
  เพิ่มคุณภาพอันที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและ  
  สิ่งแวดล้อม โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท 
  1. ชนิดขอบเรียบ 
  2. ชนิดขอบลาด 

- ความหนาไม่น้อยกว่า 9, 12, 13, 
  15, 16 มม. 

- ผนังภายใน  
- ผนังห้องที่ใช้งานที่ 
  มีคุณภาพสูง 

- ตราช้าง 
- ตราเพชร 
- ยิปรอค 
- คนอฟ 
- หรือคุณภาพ 
  เทียบเท่า 

- รับประกัน  
  แผ่นไม้ไม่  
  น้อยกว่า   
  10 ปี 
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9. งานผนัง(ต่อ) 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ ขนาด การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 
9.9 ผนังอะคูสติกบอร์ดแผ่นใยแก้ว 

มอก.486 – 2527  ใยแก้ว 
( Glass wool ) 
มอก.487 – 2556  แผ่นใย 
แก้ว ( Glass wool boards ) 

- ผนังป้องกันเสียงแบบแผ่นแข็งหุ้มรอบด้าน  
  ด้วยวัสดุกันชื้นและกันเสียงไม่มีสารอุ้มน้ําใน  
  เนื้อฉนวน 

- ขนาด – 0.30x0.60 ม. , 
  0.60x0.60 ม., 1.20x2.40 ม. 
- ความหนาไม่น้อยกว่า 9,12,15 
มม. 

- ผนังภายใน - เอสซีจี 
- DAIKEN 
- RR   
- คนอฟ  
- หรือคุณภาพ 
  เทียบเท่า 

- รับประกัน 
  ไม่น้อย  
  กว่า 10 ปี 

9.10 ผนังคอนกรีตสําเรจ็รูป 
(ผนังพรีคาสท์) 
มอก. 2226 – 2548 
( Precast Concrete ) 

- แผ่นผนังคอนกรีตสําเร็จรูปทําจากมวลผสม  
  และวัสดุประสานใช้เป็นผนังกั้นทั้งภายใน  
  และภายนอกเป็นการหล่อหรือเทในแบบมี  
  4 ประเภท 
  -  light duty 
  -  medium duty 
   
  -  heavy duty 
   
 
  -  severe duty 

 - ผนังภายในและ  
  ภายนอก 
 
 
- ใช้สําหรับที่อยู่อาศัย 
- ใช้สําหรับอาคาร  
  สํานักงาน 
- ใช้สําหรับอาคาร  
  สาธารณะหรืออาคาร  
  อุตสาหกรรม 
- ใช้สําหรับอาคาร 
  อุตสาหกรรมหนัก 
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9. งานผนัง(ต่อ) 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ ขนาด การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 
9.11 

9.11.1 
ผนังกั้นห้องน้ําสําเร็จรูป 
ผนังกั้นห้องน้ํา HPL  
(High Pressure Laminate) 

- ทนกรด ทนรอยขีดข่วน ทนน้ําและ 
  และความชื้นแกนกลางประกอบด้วยพิโน-  
  ลิคเรซิน ผลิตด้วยกระบวนการ High 
  pressure ที่มีความร้อน 200  ํC  สามารถ  
  กันน้ําได้ 100% สีมาตรฐาน/ลายไม้และ     
  ลวดลายอื่นๆ 
- พร้อมอุปกรณ์การติดตั้งครบชุด บานพับ,    
  กลอนสับ, ขอแขวนกันกระแทก, ที่ใส่ 
  กระดาษชําระ และขาตั้ง ทําจาก  
  Stainless 304 

- ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า 12 มม. - ผนังห้องน้ําส่วนเปียก 
และส่วนแห้ง 

- KOREX 
- MARVEL 
- WILLY 
- PANAL 
- DIANA 

- รับประกัน 
  ไม่น้อย  
  กว่า 3 ปี จาก 
  การใช้งาน   
  ปกติ 
- การติดตั้งให้  
  ผู้ผลิตเป็นผู้ 
  ติดตั้ง 

    
    
    

9.11.2 ผนังกั้นห้องน้ํา MFF 
(Melamine face foam 
board) 

- ทนกรดทนรอยขีดข่วนทนน้ําและความชื้น  
  ด้วยระบบ Sandwich System มาประกบ  
  กันและฉีด PuFoem (Polyurethanc   
  form)เข้าไปในระหว่างแกนกลางแผ่นด้วย  
  ความหนา 350 kg/m ซึ่งเนื้อโฟมจะเป็นสี   
  เหลืองเข็ม ไม่เป็นสื่อลามไฟและไม่นํา 
  ไฟฟ้าขอบปิดทับด้วย PVC เกรด A ความ  
  หนา 2 มม. หรือ ปิดทับด้วย Melamine สี  
  เดียวกันกับแผ่นผนังทั้ง 4 ด้านด้วยระบบ  
  กาวร้อน Hotmelt 320 องศา 
  สีมาตรฐาน/ลายไม้และลวดลายอื่นๆ 
- พร้อมอุปกรณ์การติดตั้งครบชุด บานพับ,   
  กลอนสับ, ขอแขวนกันกระแทก, ที่ใส่  
  กระดาษชําระ และขาตั้ง ทําจาก  
  Stainless 304 

- ขนาดความหนาไม่น้อยกว่า  
25 มม. 

- ใช้สําหรับห้องน้ําส่วน 
  เปียกและส่วนแห้ง 

- KOREX 
- MARVEL 
- WILLY 
- PANAL 
- DIANA 

- รับประกัน 
  ไม่น้อย  
  กว่า 3 ปี จาก 
  การใช้งาน   
  ปกติ 
- การติดตั้งให้  
  ผู้ผลิตเป็นผู้ 
  ติดตั้ง 
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9. งานผนัง(ต่อ) 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ ขนาด การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 
9.12 ผนังเบาไม้อัดซีเมนต์ 

มอก. 878 - 2537 
- ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะเป็นแผ่นทําจากการนํา 
  ไม้มาสกัดย่อยจนเป็นชิ้นเล็กละเอียดผสมกับ 
  ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ ผ่านกระบวนการอัด 
  ด้วยแรงกดสูงและมีความหนาแน่นสูง 

- ความหนาไม่น้อยกว่า 8, 10, 12,  
  16, 20 และ 24 มม. 

 - VIVA 
- SCG 
- Cement board 

 
 
 
 

9.13 ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์  
มอก. 1427 - 2540 

- ทําจากปูนซีเมนต์ปอร์ดแลนด์และเยื่อเชลลู-  
  โลส มาเข้ากระบวนการเทคโนโลยีชั้นสูงอัด  
  เป็นแผ่นใช้ทดแทนไม้จริง ไม่มีส่วนผสมใย  
  หินแข็งแรง ทนทาน น้ําหนักเบา 

- ความหนาไม่น้อยกว่า 8, 10, 12,  
  16, 20 และ 24 มม. 

 - ตราเพชร 
- เฌอร่าบอร์ด 
- แทรนดาร์ 
- TPI 
- คอนวูด 
- หรือคุณภาพ
เทียบเท่า 

 

9.13.1 ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด  - ขนาด 1.20x2.40 ม.  
- ความหนาไม่น้อยกว่า 9, 12, 15, 
  20,25 

  

9.13.2 ไม้ฝาสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์  - ขนาดหน้ากว้าง 15 หรือ 20 ซม. 
- ความหนาไม่น้อยกว่า 8 มม. 
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9. งานผนัง(ต่อ) 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ ขนาด การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 
9.14 

9.14.1 
ผนังเหล็กรีดลอนขึน้รูป 
ชนิดเคลือบโลหะ 
- ความหนาของแผ่นเหล็กไม่รวมชั้น   
  เคลือบ ไม่น้อยกว่า 0.42 มม. 

 
  
- แผ่นเหล็กเคลือบโลหะผสมอลูมิเนียมและ 
  สังกะสี ซึ่งประกอบด้วยอลูมิเนียมไม่น้อย  
  กว่า 55%  
- ปริมาณของสารชั้นเคลือบบนแผ่นเหล็กทั้ง 
 สองด้านรวมกัน ไม่น้อยกว่า 150 กรัม/ตร.ม. 
  (AZ 150)  
- มีความแข็งแรง ณ จุดคราก (Yield   
  Strength) ไม่น้อยกว่า 300MPA สําหรับ 

 - ผนังภายในและภาย 
  นอก 

- บลูสโคป 
- สยามสตีล 
- BSI Roofting by 
   SP Group 

วัสดุปิดด้านข้าง 
Flashing ต้อง 
เป็นวัสดุชนิด 
เดียวกับแผ่น 

 - ความหนาของแผ่นเหล็กรวมชั้น   
  เคลือบ ไม่น้อยกว่า 0.47 มม. 

 หลังคา 

    
ทั้งนี้ต้องส่งให้กรม- 
ยุทธโยธาทหารบก 
พิจารณาก่อนการ 

 
9.14.2 ชนิดเคลือบสี 

- ความหนาของแผ่นเหล็กไม่รวมชั้น 
  เคลือบ ไม่น้อยกว่า 0.42 มม. 

 - ความหนาของแผ่นเหล็กรวมชั้น  
  เคลือบ ไม่น้อยกว่า 0.50 มม. 
  โดยแผ่นเหล็กจะต้องมีการเคลือบ  
  อบด้วยสี โพลีเอสเตอร์ โดยระบบ  
  ต่อเนื่อง ทั้งนี้ให้มีคุณสมบัติ  
  ตามมาตรฐาน AS 2728 

  รูปลอนที่มีความสูง 60 มม. ขึ้นไปและไม่ 
  น้อยกว่า 550 MPA สําหรับรูปลอนทั่วไป 
- ลักษณะและรูปแบบของลอน ตาม 
  มาตรฐานผู้ผลิต 
- วัสดุปิดด้านข้าง Flashing ต้องเป็นวัสดุ 
  ชนิดเดียวกับแผ่นหลังคา 
- คุณภาพเหล็กตามมาตรฐาน  
  มอก.2228–2548, ASTM  A792M, 
  AS 1397, JIS 3312 
- คุณภาพการผลิตขึ้นรูปลอน  
   มอก.1128–2535 
    
การรับประกัน 
แผ่นเหล็ก ชนิดเคลือบโลหะ รับประกัน 20 ปี 
และชนิดเคลือบสี รับประกัน 30 ปี 

   ติดตั้ง 
 

 
   
   
    
    

   (มาตรฐานการเคลือบสี)    
   โดยเคลือบสีทั้ง 2 ด้าน ดังนี้    
 ด้านบน สีรองพื้น Polyester หนา 5     
           ไมครอน และเคลือบทับด้วย สี    
           Polyester หนา 20 ไมครอน     
 ด้านล่าง สีรองพื้น Polyester หนา 5 

          ไมครอน และเคลือบทับด้วย สี 
          Polyester หนา 5 ไมครอน 
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9. งานผนัง(ต่อ) 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ ขนาด การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 

  โดยแผ่นเหล็กจะต้องมีการเคลือบอบด้วยสี 
โพลีเอสเตอร์ (Polyester) โดยระบบต่อเนื่อง 
ทั้งนี้ให้มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน AS2728  
( มาตรฐานการเคลือบสี )โดยเคลือบสีทั้ง  
2 ด้าน ดังนี้ 

    
    
    
    
    

- ด้านบน สีรองพื้น Polyester หนา 5 ไมครอน    
  และเคลือบทับด้วยสี  Polyester 
 

หนา 20 ไมครอน    

- ด้านล่าง สีรองพื้น Polyester หนา 5 ไมครอน    
  และเคลือบทับด้วยสี Polyester หนา 5 ไมครอน    
     
- การติดตั้ง มี 2 ระบบ    - รับประกันการ 

  ติดตั้งไม่น้อย  
  กว่า 2 ปี 

    1. ติดตั้งด้วยสกรู (Bolt System)ให้ใช้สกรู
ตามมาตรฐาน AS3566ไม่ต่ํากว่า Class 3 
Self-Drilling Screws for Building and 
Construction )หรือเทียบเท่าตามมาตรฐาน
ผู้ผลิต ติดตั้งได้ยาวต่อเนื่อง สูงสุดไม่เกิน 
24.00ม. 
    2. ติดตั้งแบบซ่อนสกรู(Boltless system) 
ขาคลิป หรือ Root Connector ให้ขึ้นรูปจาก 
แผ่นเหล็กเคลือบสังกะสี โดยมีมวลสารชั้น
เคลือบไม่น้อยกว่า 275 กรัม/ตารางเมตร 
(Z275) ตามมาตรฐานผู้ผลิต ความลาดเอียง
ตั้งแต่ 2 องศาขึ้นไป 
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9. งานผนัง(ต่อ) 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ ขนาด การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 
9.15 

 
 
 

ผนังอลูมิเนียม - เป็นผนังเบาตกแต่งไม่รับน้ําหนักทําจาก 
  อลูมิเนียมอัลลอยด์ ไม่เป็นสนิม พับขึน้รูป 
  ตามโครงคร่าว 

 สําหรับงานตกแต่งผนัง
ภายในและภายนอก 

- FAMELINE 
- BITEC 
หรือคุณภาพ
เทียบเท่า 

- รับประกัน     
  วัสดุไม่น้อย 
  กว่า 20 ปี 
- ให้ผู้รับจ้างขอ
อนุมัติจากกรม
ยุทธโยธาทหาร 
บกก่อนการติด 
ตั้ง 

9.15.1 แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต
9.15.1.1 แบบธรรมดา 

- อลูมิเนียมอัลลอยด์ชนิด Alloy 3003   
  Serics, Alloy 5005 Sericsเคลือบสีด้วย   
  ระบบ FEVE/PVDF Kynar 500 ประกบ 
  อยู่ทั้ง 2 ด้านของไส้กลาง พื้นผิวด้านล่าง 
  แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต 

- ความกว้าง 1,250 มม. ความ  
  หนารวมแผ่นมาตรฐานไม่น้อย   
  กว่า 4 มม. แผ่นอลูมิเนียมคอม 
  โพสิตไม่น้อยกว่า 0.4 มม. 

งานตกแต่งพื้นที่ขนาด
เล็ก 
 
 
 
 
 

- AATIS 
- ALPOLIC 
- ALTEX 
- ALUCOBOND 
- KNAUF 
- MENABOND 
- PLAMETAL 

  - SIAM BOND X-SERIES 
- VEGA 
- หรือคุณภาพ 
เทียบเท่า 

 9.15.1.2 แผ่นอลูมิเนียมคอม
โพสิตชนิดกันไฟ 

- เคลือบสีด้วยระบบ Polyester Coating 
  เพื่อป้องกันการสึกกร่อนจากปฏิกิริยา 
  Oxidation ซิลิโคนชนิดไม่ปล่อยคราบน้ํามัน 
  หรือ Non Staining Sealant 
  ( ASTM C 1248 ) 

- ขนาด ความกว้าง 1,250 มม. 
ความหนารวมแผ่นมาตรฐานไม่
น้อยกว่า 4 มม. ความหนาของ
แผ่น อลูมิเนียมคอมโพสิตไม่น้อย
กว่า 0.5 มม. 

งานอาคารถาวร ป้องกัน
การติดไฟลามไฟ 

    
 9.15.1.3 อลูมิเนียมอัลลอยด์

ชนิดแผ่นชีท 
- อลูมิเนียมอัลลอยด์ชนิด Alloy 3003   
  Serics Alloy 5005 Serics เคลือบสีด้วย 
  ระบบ FEVE/PVDR Kynar 500 โดยผ่าน 
  การทดสอบตามมาตรฐานผู้ผลิต พื้นผิว 
  ด้านล่างแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิตต้องเคลือบ 
  สีด้วยระบบ Poly ester Coating  เพื่อ  
  ป้องกันการสึกกร่อนจากปฏิกิริยา 
  Oxidation  

    - FAMELINE 
- NOVELIS 

 

  - REYNOLUX 
  - หรือคุณภาพ

เทียบเท่า 
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9. งานผนัง(ต่อ) 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ ขนาด การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 
9.15.2 โครงคร่าว 

9.15.2.1 โครงคร่าวผนังเหล็ก
กล่องรูปพรรณ 

 
 
 

 
- ขนาดไม่น้อยกว่า 1” x 2” 
- ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม.   

 
 
 

 
 
 

- ทําระบบกัน 
  สนิม 
 

 9.15.2.2 โครงคร่าวอลูมิเนียม
กล่อง 

 - ขนาด 1 ¾” x 1 ¾” 
- ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. 

   

 9.15.2.3 โครงคร่าวอลูมิเนียม
ฉีดขึ้นรูปพิเศษตามมาตรฐาน
ผู้ผลิต 

 - ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.    

9.15.3 แผงกันแดดและเกล็ดระบาย 
อากาศ 
- รูปตัว Z 
- รูปกล่องสี่เหลี่ยม 
- รูปวงรี 
- รูปวงรีครึ่งซีก 

- ติดตั้งแผงบังตาภายนอก ระยะระหว่าง 
  เกล็ดตามมาตรฐานผู้ผลิตจากโรงงาน  
  เคลือบสี Polyester สําเร็จรูป 
 

  - แผงบังตาภายนอก 
 - ปกปิดงานระบบหรือ  

 อุปกรณ์ต่าง ๆ 

- FAMELINE 
- INNIVATE 
- American 
Louver Colt 
หรือคุณภาพ
เทียบเท่า 

 

9.15.4 อุปกรณ์ประกอบ 
- สกรูและรีเวท ที่ใช้ในการยึด  
  แผ่นเข้ากับโครงคร่าวต้อง  
  เป็นสกรูสแตนเลส 
- เทปกาว 2 หน้าชนิดแรงดึงสูง 
- ซิลิโคน ชนิดที่ไม่ปล่อยคราบ  
  น้ํามัน หรือ non staining 
- Flashing พร้อมอุปกรณ์ปลอด 
  สนิมตามมาตรฐานผู้ผลิต 

 
 
 
 

 
- ขนาดเบอร์   8 x 1” หรือ  
  รีเวทสแตนเลส ขนาด 4 – 4 

 - กรณีที่มีการใช้โครง       
 อลูมิเนียมตามแผ่นตาม   
 แนวนอนเพื่อเสริมให้แผ่น 
 อลูมิเนียมแข็งแรงขึ้น 

- SCOTCH 
- VHB G 16 F 

 - Dow Coming 991 
- GE SCS 9000 
- Sikahyflex-260 
- Tremco 
  Spectrem 2 

    ASTM C 1248 
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9. งานผนัง(ต่อ) 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ ขนาด การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 
9.16 บัวเชิงผนังและบัวฝ้าเพดาน - ใช้ติดตั้งเพื่อเก็บงานรอยต่อระหว่างพื้นผนัง 

  และฝ้าเพดาน ให้เรียบร้อยสวยงามทําจาก  
  วัสดุชนิดต่างๆ ขนาด,รุ่น,สี ตามรูปแบบ  
  กําหนดการติดตั้งตามมาตรฐานผู้ผลิต 

- ความสูงไม่น้อยกว่า 0.10 ม. - ติดตั้งภายในอาคาร 
  ผนัง 

- ตราเพชร 
- เอสซีจี 
- เฌอร่า 
- หรือคุณภาพ
เทียบเท่า 

- รับประกัน
วัสดุไม่น้อย
กว่า 10 ปี 

9.16.1 บัวไม้เนื้อแข็ง - ขัดทําสีไม้ธรรมชาติ เคลือบเงาหรือทาสี - ขนาดไม่น้อยกว่า 1/2” x 4”    
    ยึดกับผนังด้วยตะปู     
9.16.2 บัวไฟเบอร์ซิเมนต์ - ทาสี หรือทําสีมาจากโรงงาน - หนาไม่น้อยกว่า 11 มม.     
9.16.3 บัวพีวีซีพับขึ้นรูป - ตามแบบรูปกําหนดติดตั้งตามมาตรฐาน - ขึ้นรูปหนาไม่น้อยกว่า 9 มม.  - APACE  

    ผู้ผลิต   - INFINITE  
     - KOENIG   

- หรือคุณภาพ 
 

     เทียบเท่า  
9.16.4 บัวอลูมิเนียมพับขึ้นรูป มีช่อง 

สําหรับร้อยสายไฟ 
- สแตนเลส 304 ตามแบบรูปกําหนดติดตั้ง 
  ตามมาตรฐานผู้ผลิต 

- หนาไม่น้อย 10 มม.     - ALUSITE 
- INFINITE 
- NAPAVAS  
- หรือคุณภาพ
เทียบเท่า 

 

9.16.5 บัวโพลียูลีเทนขึ้นรูป - ตามแบบรูปกําหนดติดตั้งตามมาตรฐาน  
  ผู้ผลิต 

- ความหนาไม่น้อยกว่า 10 ซม.  - POLYDEC 
- ARTDECT 
- KPS 
- บ.คิ้วบัวไทย 
- หรือคุณภาพ
เทียบเท่า 
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9. งานผนัง(ต่อ) 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ ขนาด การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 
9.17 ปูนก่อ ปูนฉาบ 

มอก. 2595 - 2556 
- ปูนซิเมนต์ที่ได้จากการผสมระหว่างซีเมนต์ 
  ปอร์ตแลนต์กับสารผสมเพิ่มเพื่อเพิ่ม  
  คุณสมบัติ การก่อตัว การไหลลื่น ความอุ้ม 
  น้ํา และความคงทน 

 - ใช้ก่อ-ฉาบผนัง
ภายใน 
ภายนอก 

- เอสซีจี 
- TPI 
- นกอินทรีย์   
- หรือคุณภาพ
เทียบเท่า 

 

9.18 ปูนมอร์ต้า สําหรับฉาบ 
มอก. 1776 - 2542 

- ของผสมที่ได้จากการผสมวัสดุประสานและ  
  มวลผสมละเอียดเข้าด้วยกัน และอาจจะมี  
  สารผสมเพิ่มหรือสีด้วยก็ได้ เมื่อจะใช้งาน   
  ต้องนําไปผสมน้ําให้ข้นเหลวตามต้องการ 

 - ใช้ฉาบผนังภายใน 
  ภายนอก 

- เอสซีจี 
- TPI 
- นกอินทรีย์ 
- หรือคุณภาพ
เทียบเท่า 

 

9.19 โครงคร่าวผนัง 
มอก. 863 – 2532 
(กําหนดว่าโครงคร่าวต้องมีความ
หนาไม่น้อยกว่า 0.50 ม.) 

 
 

 - โครงผนังภายในและ 
  ภายนอก 

- ตราช้าง 
- ซี-ลาย บีเอสเอ็ม 
- ยิปรอค 
- อาร์คอน 
- หรือคุณภาพ 
  เทียบเท่า 

 

9.19.1 โครงกัลวาไนซ์ เหล็กชุบสังกะสี ระยะห่างโครง 0.40 ม. และ 0.60 ม. - ความหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. 
 แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ 
 9.19.1.1 โครงตัวยู (U) 76 เบอร์ 24 - 76 x 28 x 0.50 มม. 

- 74 x 45(47) X 0.50 มม.  9.19.1.2 โครงตัวซี (C) 74 เบอร์ 24 
9.19.2 โครงอลูมิเนียมทีบาร์ 

เคลือบสี POWER Coating 
  

9.19.3 โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ระยะห่างโครง 0.40 ม. และ 0.60 ม. - 1.5” x 3” 
9.19.4 โครงเหล็กรูปพรรณ C 75 ระยะห่างไม่เกิน 0.60 ม. ตามวิศวกร 

กําหนด 
หนา 1.2 – 3.2 มม. 
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10. ประตู-หน้าต่าง 
ลําดับ รายการ ลักษณะ รายละเอียด ขนาด คุณสมบัติ ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 
10.1 ประตู-หน้าต่างไม้ 

 
วงกบ - ไม้เนื้อแข็ง 

- ไฟเบอร์กลาส 
2”x4” 
 

  - ใช้เฉพาะภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.1.1 บานไม้จริง 
- ประกอบมาจากโรงงาน
ให้เรียบร้อย การบากและ
เข้าไม้จะต้องแน่นสนิท 

กรอบบาน - ไม้เนื้อแข็ง 1 ¼”x4” 

ลูกฟัก - ไม้เนื้อแข็ง 
- รูปแบบตามแบบรูปกําหนด 

หนา 1/2” 

10.1.2 บานแผ่นไม้ประกอบ  
(ไม้อัด)มอก.192-2549 
 

โครงบาน - กรอบและไม้เสริมทําจากไม้แปรรูป 
  เนื้อแข็งปานกลาง ตาม มอก.423 
- กรอบข้าง ทําจากไม้ชิ้นเดียวไม่ม ี
  การต่อไม้ 

   

บานประตู - แผ่นไม้อัดสัก 
ประกอบด้วยไม้บางอย่างน้อย 3 ชั้น 
อัดให้ยึดติดกันด้วยกาวโดยแนวเสี้ยน
ของไม้บางแต่ละชั้นตั้งฉากกัน  
ตาม มอก. 
- แผ่นไม้อัดสัก สําหรับการโชว์ผิว 
- แผ่นไม้อัดอื่นๆ สําหรับการปิดผิว
ด้วยวัสดุอื่นๆ 

ตามแบบรูป
กําหนด 

ลูกฟัก - รูปแบบตามแบบรูปกําหนด ตามแบบรูป
กําหนด 
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10. ประตู-หน้าต่าง(ต่อ) 
ลําดับ รายการ ลักษณะ รายละเอียด ขนาด คุณสมบัติ ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 
10.2 ประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียม 

รีดขึ้นรูป 
มอก.284-2530 

วงกบ ต้องเป็นระบบของผู้ผลิตติดตั้งงาน
อะลูมิเนียมกระจกที่มีรายชื่อผู้ผลิต
และติดตั้ง(VENDER LISTS) ซึ่งมีหน้า
ตัด SECTION คล้ายกันหรือใกล้เคียง
กับที่ระบุไว้ในแบบงานสถาปัตยกรรม 

หนา≥1.75 
มม. 

- ALUMINIUM EXTRUSION เนื้อของ  
  อะลูมิเนียมจะต้องเป็น ALLOY ชนิด 
  6063-T5 หรือ 50S-T5ซึ่งมีคุณสมบตัิ 
  ตามมาตรฐานมอก.284-2530 หรือ 
  ASTM 
- ผิวของอะลูมิเนียมใช้ตามที่ระบุไว้ใน 
  แบบสถาปัตยกรรม โดยมีความหนา 
  ของฟิลม์หรือชั้นของสี ตามรายละเอียด  
  ของข้อกําหนดในการผลิตในการทําผิว 
  อะลูมิเนียมเส้น มีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 - ผิวชุบ (Anodizing)≥1.5 Micron 
 - ผิวสีพ่น (Powder Coating) ≥60   
   Micron 
- ผิวสีพ่นน้ํา (PVDF) ≥35  Micron 
- อลูมิเนียมที่ใช้ทุก SECTION ต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานผู้ผลิตโดย  
  คํานึงถึงการรับน้ําหนัก, การรับแรงลม,  
  การระบายน้ํา และการหลุดร่อนของสี 
 

- บ.ซิมเมอร์เมทัล 
  สแตนดาร์ด, 
- บ.แม่น้ํามิทอล  
  ซัพพลาย จํากัด 
  หรือเทียบเท่า 
- บ.เมืองทอง
อุตสาหกรรม 
อลูมิเนียม จํากัด 
- หรือคุณภาพ
เทียบเท่า 

- สีพ่น (Powder  
 Coat) ได้ค่ามาตรฐาน
การทดสอบ ASTM 
B117, D2794, G154 
- ตามข้อกําหนดของ   
  ASTM (American   
  Society of   
  Testing and   
  Materials)จะต้องมี 
  หนังสือรับรองและ  
  รับประกันคุณภาพ  
  การพ่นสีจะไม่เกิด  
  การหลุดร่อนแตกร้าว 
  การทนต่อแสงอัลตร้า 
  ไวโอเลต(UV)โดยไม่  
  เกิดการซีดภายใน 
  ระยะเวลา 10 ปี เป็น 
  ลายลักษณ์อักษรจาก 
  โรงงานผู้ผลิต 
- มีคุณลักษณะป้องกัน  
  เสียง ป้องกันน้ําล้น 
  รางตามมาตรฐาน 

กรอบบาน - บานเลื่อน หนา≥1.5มม. 
- บานกระทุ้ง หนา≥2.0มม. 

หรือตามแบบ
รูปกําหนด 

- บานสวิง ตามแบบ 
ลูกฟัก - เกล็ดอะลูมิเนียมชนิดพับปลาย หนา≥1.5มม. 

- กระจก (รูปแบบตามแบบรูปกําหนด) ตามแบบรูป
กําหนดหรือ
ตามตาราง
กระจก  

อื่นๆ - ชุดช่องแสงทั่วไป หนา≥2.0มม. 
- ส่วนประกอบทั่วไป หนา≥1.0มม. 
- ชุดรางแขวน หนา≥2.3มม. 
- FLASHING หนา≥2.0มม. 

หรือตามแบบ
รูปกําหนด 
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10. ประตู-หน้าต่าง(ต่อ) 
ลําดับ รายการ ลักษณะ รายละเอียด ขนาด คุณสมบัติ ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 
10.3 ประตู-หน้าต่างเหลก็ปั๊ม

ขึ้นรูป 
 
 
 
 

  ประกอบด้วยเหล็กกล้ารีดขึ้นรูปเป็นประตู
หน้าต่างบานเปิด บานกระทุ้ง บานเกล็ด
ช่องแสงติดตาย บานเลื่อนอบสีจาก
โรงงาน ตามมาตรฐานผู้ผลิต 

   

10.3.1 ประตู-หน้าต่างเหล็กแผ่น
ขาวพับขึ้นรูป (Cold 
Rolled Steel) 

วงกบ - เหล็กแผ่นขาว (Cold Rolled 
Steel) พับขึ้นรูปเปน็หน้าตัดต่างๆ 

หนา≥1.5มม. - ผ่านกระบวนการป้องกันสนิมด้วยวิธี   
ZINC PHOSPHATE COATING 
- ความหนารวมบาน 35 มม. ใช้สําหรับ 
ทั่วไปตามแบบรูปกําหนด 
- เคลือบอบสีผง (Powder Coating) ด้วย
ความร้อนสูง 200 องซาเซลเซียส 
สําเร็จรูปจากโรงงาน 

- LKC 
- MercanSteel 
- Winco 
- บ.ประสงค์ ป.  
  จํากัด (PSP) 
- หจก.จิวการช่าง 
  (JKC) 
- หจก.โอ๊วเจริญ 
  การช่าง(OCKC) 
- บ.ศุภริช จํากัด
(SPR) 
- หรือคุณภาพ
เทียบเท่า 

 

บาน/
กรอบบาน 
 

- เหล็กแผ่นขาว (Cold Rolled 
Steel) พับขึ้นรูป 
- กรอบบาน เข้ามุมแบบตัดตรง 90  
  องศา เชื่อมยึดติดกัน 

หนา≥0.6-1.0
มม. หรือตาม
แบบรูป
กําหนด 

ลูกฟัก 
 

- เหล็กแผ่นขาว (Cold Rolled 
Steel) พับขึ้นรูปชนิดกรุ 2 ด้าน
เชื่อมประกบกัน 

หนา≥0.6-1.0
มม. หรือตาม
แบบรูป
กําหนด 

- กระจก ติดตั้งบนคิ้ว อะลูมิเนียม  
  ติดเส้นยางกันน้ํา 

ตามแบบรูป
กําหนดหรือ 
ตามตาราง
กระจก 

ตามข้อกําหนดกระจก 
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10. ประตู-หน้าต่าง(ต่อ) 
ลําดับ รายการ ลักษณะ รายละเอียด ขนาด คุณสมบัติ ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 
10.3.2 เหล็กแผ่นรีดร้อนพับขึ้นรูป 

(Hot Rolled Steel) 
 

วงกบ 
 
 

- แผ่นเหล็กรีดร้อนพับขึ้นรูปเป็นหน้า
ตัดต่างๆ (Hot Rolled Steel) 

หนา≥1.5 มม. 
 

- ทาสีรองพื้นกันสนิม และทาสีทับหน้า
ด้วยสีน้ํามัน 
 

- LKC 
- Winco 
- หจก.จิวการช่าง 
  (JKC) 
- หจก.โอ๊วเจริญ 
  การช่าง(OCKC) 
- บ.ศุภริช จํากัด
(SPR) 
- หรือคุณภาพ
เทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บาน/
กรอบบาน 
 

- แผ่นเหล็กรีดร้อนพับขึ้นรูป (Hot 
Rolled Steel)  
- เหล็กรีดร้อนรีดขึ้นรูปเป็นตัว Z 
- มุมและรอยต่อใช้วิธีการเชื่อมแบบ
หลอมละลาย 

หนา≥1.5 มม. 
(พับขึ้นรูป) 
หนา≥3.2 มม. 
(รีดร้อนขึ้นรูป
ตัว Z ขนาด 
1” หรือ 1 
¼”) 

ลูกฟัก - แผ่นบานเหล็กรีดร้อน (Hot 
Rolled Steel) พับขึ้นรูปกรุ 2 ด้าน 
เชื่อมประกบเข้าด้วยกัน 

หนา≥1.6มม 
 

- กระจก ติดตั้งบนคิ้ว อะลูมิเนียม  
  ติดเส้นยางกันน้ํา 

ตามแบบรูป
กําหนดหรือ 
ตามตาราง
กระจก 

ตามข้อกําหนดกระจก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

34 

10. ประตู-หน้าต่าง(ต่อ) 
ลําดับ รายการ ลักษณะ รายละเอียด ขนาด คุณสมบัติ ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 
10.4 ประตูเหล็กฉีดโพลียูรีเทน 

โฟม 
มอก.1288-2538 

วงกบ 
 
 

- เหล็กแผ่นกัลวาไนซ์พับขึ้นรูปเป็น
หน้าตัดต่างๆ 

หนา≥1.5 มม. - ป้องกันสนิมด้วยระบบชุบซิงค์ฟอสเฟส
เคลือบผิวด้วยระบบพ่นสีผงอบ 
(Polyester Powder Coating) 

- LKC 
- MercanSteel 
- บ.ประสงค์ ป.   
  จํากัด (PSP) 
- Winco 
- บ.ศุภริช จํากัด   
  (SPR) 
- หจก.โอ๊วเจริญ   
  การช่าง (OCKC) 
- หรือคุณภาพ  
  เทียบเท่า 

- โพลียูรีเทนโฟม
มีความหนาแน่น
ไม่น้อยกว่า 35 
กก./ลบ.ม. เสมอ
กันทั้งแผ่น 

- เหล็กรีดร้อนพับขึ้นรูปเป็นหน้าตัด หนา≥1.5 มม. 
บาน 
 
 

- เหล็กพับขึ้นรูป ผลิตจากเหล็กแผ่น
รีดเย็นประกบ 2 แผ่นคู่ 
- ภายในฉีดโพลียูรีเทน 

หนา≥0.6-1.0
มม. 
 
 

- กรอบบานประตูความหนา 35 มม. 

ลูกฟัก 
 
 

- กระจก ติดตั้งบนคิ้วยางอัดกระจกกัน
น้ํา 
- เหล็กทึบ 

ตามแบบรูป 
กําหนดหรือ 
ตามตาราง 
กระจก 

 

อื่นๆ - บานพับบู้ทสเตนเลส/เหล็ก ชนิดสวม 5”หนา 3มม. - ลักษณะถอดบานได้โดยไม่ต้องคลาย   
  สกรูน๊อต ฐานยึดอุปกรณ์สําเร็จจาก  
  โรงงานก่อนเคลือบสี 

10.5 ประตูเหล็กกันไฟ  
มอก.1220-2541 

วงกบ 
มอก.1651-2541 
 

- แผ่นเหล็กชุบสังกะสีกันสนิม เคลือบ
อบสีผงอบ (Powder Coating) พับขึ้น
รูป 

  หนา 1.5 มม. - มีใบรับรองผ่านการทดสอบการทนไฟ
ไม่น้อยกว่า 2 ชม. ตามมาตรฐาน 
BS476 : PART 20:1987 และ  
BS476 : PART 22: 
 - ติดตั้งยางกันควันรอบวงกบ พร้อม
ธรณีสเตนเลส หนา 1.5 มม. 
- ประกอบสําเร็จจากโรงงาน 

 - ไดมอนด์ดอร์ 
 - กรุงเทพประตู 
   เหล็ก 
 - MercanSteel 
- บ.ศุภริช จํากัด 
  (SPR) 
- บ.ประสงค์ ป.   
  จํากัด (PSP) 

 - หรือคุณภาพ 
   เทียบเท่า 

 

บาน 
 

- แผ่นเหล็กชุบสังกะสีกันสนิม เคลือบ
อบสีผงอบ (Powder Coating) พับขึ้น
รูป ภายในกรุฉนวนใยหิน Rock Wool 
Wire Matt ความหนาแน่น 110 kgs/
ตร.ม. 
- บานประตูหนา ไม่น้อยกว่า 40 มม. 

 หนา≥1.5 มม. 
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10. ประตู-หน้าต่าง(ต่อ) 
ลําดับ รายการ ลักษณะ รายละเอียด ขนาด คุณสมบัติ ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 
10.5 ประตูเหล็กกันไฟ  

มอก.1220-2541 (ต่อ) 
ลูกฟัก - กระจกกันไฟ ติดตั้งบนคิ้วเหล็ก  ตามแบบรูป   

 กําหนดหรือ
ตามตาราง 
 กระจก 

ตามข้อกําหนดกระจกข้อ 10.14.7 - ไดมอนด์ดอร์ 
-กรุงเทพประตูเหล็ก 
- MercanSteel 
- บ.ศุภริช จํากัด 
  (SPR) 
- บ.ประสงค์ ป.   
 จํากัด (PSP) 

- หรือคุณภาพ
เทียบเท่า 

 

- เหล็กทึบกันไฟ   

10.5.1 อุปกรณ์สําหรับประตู
เหล็กกันไฟ 

ก้านโยก 
คันผลัก 
โช๊ค 

ได้มาตรฐานรับรอง UL   
และมีคุณสมบัติทนไฟ 

  -555 
-Jarton 
- บ.ศุภริช จํากัด  
(SPR) 
- หรือคุณภาพ
เทียบเท่า 

 

10.6 
10.6.1 

ประตูเหล็กม้วน 
บานทึบ 
ใบประตูลอนเดี่ยว 
(ความหนาใบของประตู 
ไม่น้อยกว่า 0.7 มม.) 

เบอร์ 22 ช่องประตูขนาด กว้าง  ไม่เกิน 4.00 ม. 
                    สูง     ไม่เกิน 3.00 ม. 

 ความหนาใบ    
0.7 มม. 

- ผลิตจากเหล็กชุบ GALVANIZED  
  เคลือบอบสีเกล็ดเป็นลอน 
- ใบประตูชนิดปั๊มไม่หลุดเพื่อการระบาย 
  อากาศทําสําเร็จจากโรงงานผู้ผลิต 

- BANGKOK  
  SHUTTER 
- KYSAFETY 
- THAI SHUTTER 
- TOYO  
  SHUTTER 
- RAJA SHUTTER 
- ASIA SHUTTER  
  STEEL 
- CJ Metallic 
- บ.ศุภริช จํากัด  
   (SPR) 

 
 
เบอร์ 21 ช่องประตูขนาด กว้าง  ไม่เกิน 8.00 ม. 

                    สูง     ไม่เกิน 4.00 ม 
 ความหนาใบ 
 0.8 มม. 

เบอร์ 19 ช่องประตูมีขนาด 
กว้าง  ไม่เกิน  8.00 ม. 
สูง     ไม่เกิน  6.00 ม. 

 ความหนาใบ 
 1.0 มม.     

  เบอร์ 18 ช่องประตูมีขนาด 
กว้าง  ไม่เกิน  10.00 ม. 
สูง     ไม่เกิน  6.00 ม. 

 ความหนาใบ 
 1.2 มม. 

 

  เบอร์ 16 ช่องประตูมีขนาด 
กว้าง  ไม่เกิน  12.00 ม. 
สูง     ไม่เกิน  6.00 ม. 

 ความหนาใบ 
 1.6 มม. 
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10. ประตู-หน้าต่าง(ต่อ) 
ลําดับ รายการ ลักษณะ รายละเอียด ขนาด คุณสมบัติ ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 

10.6.2 บานทึบใบประตูลอนคู่ 
 
 

ประตู
ภายนอก 

ใช้เฉพาะชนิดทึบและชนิดเจาะปั๊มไม่
หลุดเท่า นั้น 

ความหนาใบ
≥0.7  มม. 

- ผลิตจากเหล็กชุบ GALVANIZED  
  เคลือบอบสีเกล็ดเป็นลอน 
- ใบประตูชนิดปั๊มไม่หลุดเพื่อการระบาย 
  อากาศทําสําเร็จจากโรงงานผู้ผลิต 

  

ประตู
ภายใน 

ใช้เฉพาะชนิดทึบและชนิดเจาะปั๊มไม่
หลุดเท่า นั้น 

ความหนาใบ
≥0.5  มม. 

เบอร์ 24 ช่องประตูมีขนาด 
กว้าง  ไม่เกิน  5.00 ม. 
สูง     ไม่เกิน  3.00 ม. 

ความหนาใบ 
0.5  มม. 

เบอร์ 21 
 
 

ช่องประตูมีขนาด 
กว้าง  ไม่เกิน  8.00 ม. 
สูง     ไม่เกิน  6.00 ม. 

ความหนาใบ 
0.8  มม. 
   

เบอร์ 19 ช่องประตูมีขนาด 
กว้าง  ไม่เกิน  8.00 ม. 
สูง     ไม่เกิน  6.00 ม. 

ความหนาใบ 
1.0 มม. 

10.6.3 บานโปร่ง ลวดลาย ลายอิฐสลับทําด้วยเหล็กชุบสังกะสี  เป็นท่อกลม เส้นนอน เส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 1.2 นิ้ว ร้อยด้วยเส้นตั้ง เส้น
ผ่านศูนย์กลาง 3/8 นิ้ว มีระยะห่างของ
เส้นตั้งอิฐสลับทุกๆ 30 ซม. 

  

10.7 ประตู PVC 
มอก.1013-2533 

วงกบ -PVC 
-ไม้เนื้อแข็ง หรือตามแบบรูปกําหนด 

2”x4”  - BATHIC 
- MAXWIN  
- PEOPLE 
- UNIX 
 
 

 

บาน บานพีวีซีชนิดแผ่นตันขึ้นรูปชิ้นเดียว
ไร้รอยต่อ (RIGID PVC) 

 ความหนาบาน 3.5 ซม. 
 

 บานพีวีซีชนิดเข้าลิ่ม พันขึ้นรูปจาก
แผ่นพีวีซี 
-ประกอบบานแบบบล็อกต่อเนื่อง 

หนา≥1.4 มม. 
 

-ผิวบานพ่นเคลือบเทอร์โมพลาสติกยู
ริเทนกันคราบรอยขีดข่วน และเชื้อรา 
 

ตลอดแนว (INTERLOCKED)   
บานพีวีซีสําหรับติดตั้งใต้เคาน์เตอร์,  
อ่างล้างหน้าหรือประตูช่องท่องานระบบ 
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10. ประตู-หน้าต่าง(ต่อ) 
ลําดับ รายการ ลักษณะ รายละเอียด ขนาด คุณสมบัติ ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 

10.8 ประตู –หน้าต่าง 
ไวนิล หรือ UPVC, WPC 
 

วงกบ - UPVC -2”x4” - ผลิตจากไวนิลที่มีคุณภาพสูงสามารถ
ทนต่อสภาวะอากาศโดยสีของ 
PROFILE ต้องไม่เปลี่ยนแปลง ไม่แตก
กรอบ หรือบิดงอ 
- การประกอบ เป็นระบบ
Multichamber คือมีเส้นรอบรูป
บรรจบเป็นเนื้อเดียวกันและมีเส้นไวนิล
ภายใน 
     - ความหนาของเส้นรอบรูป≥ 2 มม. 
     - ความหนาของเส้นภายใน≥ 1 มม. 
- มีพื้นที่ใส่เหล็กเคลือบกันสนิมได้ 
- ผิวราบ เรียบไม่เป็นคลื่น 
- เสริมเหล็กกันสนิมภายในหนา≥1.2 มม. 
-บานประกอบสําเร็จรูปจากโรงงาน
ผู้ผลิต (ไม่ต้องประกอบกระจก) 
- การเชื่อมที่มุมทุกมุม ทําความสะอาด
รอยเชื่อมด้วยการเซาะร่องให้เรียบร้อย
ต้องประกอบให้ได้ขนาดตามที่ระบุไว้ใน 
Shop Drawingซึ่งจัดทําโดยผู้ผลิตและ
ได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงานเป็นที่
เรียบร้อยแล้วโดยอนุญาตให้ได้ดิ่งและ
ฉาก คลาดเคลื่อนได้ 4 มม. ต่อด้าน ต่อ
ความยาว 1 ม.  
- การเจาะรูสําหรับติดตั้งจากโรงงาน
ผู้ผลิต 

- AMIGO 
- BANGKOK PVC 
- BATHIC 
- BRT 
- ECO-DOOR 
- GEHAUSE 
- HEVTA 
- MAXWIN 
- PEOPLE 
- UNIX     
- WINDSOR 
- หรือคุณภาพ
เทียบเท่า 
 
 
 
 

-กรณีความกว้าง หรือ
สูงกว่า 80 ซม. ต้อง 
เสริมเหล็กกันสนิม
ยกเว้นกรณีที่ด้านนั้น
ยึดติดกับปูนหรือ
เหล็กที่มีความ
แข็งแรงเพียงพอ 
-เหล็กกันสนิมที่เสริม
ใน Profile ต้องยึด
ติดกับ Profile ด้วย
สกรูกันสนิม  
 
 
 
 
 
 

กรอบบาน - UPVC -ตามมาตรฐาน
ผู้ผลิต 
-ตามแบบรูป
กําหนด 

ลูกฟัก กระจก (รูปแบบตามแบบรูปกําหนด) -ตามแบบรูป
กําหนด 

บาน WPC 
(ใช้สําหรับ
ภายใน
อาคาร) 

- ผิวหน้าทําจากวัสดุ Rigid UPVC 
- เสริมโครงสร้างด้านใน 4 ด้านด้วย 
Wood Plastic Composite (WPC) 
ภายในโพลีสไตน์ 
ลีนโฟม (PS Foam) 
- สีมาตรฐาน : สีขาว หรือ ตามแบบ
รูปกําหนด 

หนา≥2.0 มม. 
ความหนาบาน
รวม 35 มม. 
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10. ประตู-หน้าต่าง(ต่อ) 
ลําดับ รายการ ลักษณะ รายละเอียด ขนาด คุณสมบัติ ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 

   ขนาดบานมาตรฐาน 
-กว้าง 
-สูง 
-ความหนาบาน 

(เมตร) 
 0.70/0.80/0.90 

2.00 
35 มม. 

- การเชื่อมที่มุมทุกมุม ทําความสะอาด
รอยเชื่อมด้วยการเซาะร่องให้เรียบร้อย
ต้องประกอบให้ได้ขนาดตามที่ระบุไว้ใน 
Shop Drawingซึ่งจัดทําโดยผู้ผลิตและ
ได้รับการอนุมัติจากผู้ควบคุมงานเป็นที่
เรียบร้อยแล้วโดยอนุญาตให้ได้ดิ่งและ
ฉาก คลาดเคลื่อนได้ 4 มม. ต่อด้าน ต่อ
ความยาว 1 ม.  
- การเจาะรูสําหรับติดตั้งจากโรงงาน
ผู้ผลิต 

 - รับประกัน
คุณลักษณะตาม
มาตรฐานแผ่นบาน
และอุปกรณ์ไม่น้อย
กว่า 10 ปี (ใน
เงื่อนไขการใช้งาน
ปกติ) 
 

ลูกฟัก -ตามแบบรูปกําหนด 

-แบบบานเกล็ด มีลายเสี้ยนไม้ 

-แบบเรียบ 

-แบบเซาะร่อง 

-ตาม
มาตรฐาน
ผู้ผลิต 
-ตามแบบรูป 
กําหนด 

กระจก (หากแบบรูปมิได้กําหนดเป็น
อย่างอื่น ให้ใช้กระจกสีเขียวตัดแสง) 

ตามแบบรูป
กําหนดหรือ 
ตามตาราง
กระจก  

   

  อุปกรณ์ มีคุณภาพดี เป็นไปตามมาตรฐานของ
ผู้ผลิตประกอบสําเร็จจากโรงงาน 

   ใบรับประกันคุณภาพ
การติดตั้งไม่น้อยกว่า 
1 ปีของHARDWARE 
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10. ประตู-หน้าต่าง(ต่อ) 
ลําดับ รายการ ลักษณะ รายละเอียด ขนาด คุณสมบัติ ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 
10.9 ประตูไฟเบอร์กลาส 

มอก.1568-2541 
วงกบ 
 
 

- ไฟเบอร์กลาส 
- ไม้เนิ้อแข็ง 
- เหล็ก 

2”x4”หรือ 
ตามแบบรูป
กําหนด 

ใช้สําหรับงานภายในและภายนอก - A-PLUS 
- ENTECH  
  FIBERDORE 
- GRACETEK 
- MAXWIN 
- UNITECH 
- UNIX 

- การติดตั้งตาม 
  มาตรฐานผู้ผลิต 
- รับประกัน  
  คุณลักษณะตาม 
  มาตรฐานแผ่นบาน 
  และอุปกรณ์ไม่น้อย 
  กว่า 10 ปี 
  (ในเงื่อนไขการใช้ 
  งานปกติ) 
 

บาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ไฟเบอร์กลาสขึ้นรูปโครงประตู 2 ชั้น
(Double Frame) 
    - ชั้นที่ 1 โครงไม้เนื้อแข็ง 
    - ชั้นที่ 2 เสริมด้วยโพลีเอสเตอร์ 
เรซิ่นด้านนอกทั้ง 4 ด้าน 
- ด้าน เสริมความแข็งแรงภายใน 
  ฉนวนโพลียูลีเทนโฟมเกรด A 
- ผิวบานเสริมไฟเบอร์กลาส ชนิด 
  พิเศษเคลือบโพลียูรีเทน 
- สีมาตรฐาน : สีขาว เทา สักทอง โอ๊ค 
  แดง สีโอ๊คดํา (หรือสีตามแบบรูป) 

- ตามมาตรฐาน 
  ผู้ผลิต 
- ตามแบบรูป 
  กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 

ขนาดบานมาตรฐาน 
- กว้าง 
- สูง 
- ความหนาบาน 

(เมตร) 
 0.70/0.80/0.90 

2.00 
35 มม. 

ลูกฟัก - ตามแบบรูปกําหนด 
- บานเรียบ 
- ลูกฟัก ลายเสี้ยนไม้ 

- ตามมาตรฐาน 
  ผู้ผลิต 
- ตามแบบรูป 
  กําหนด 
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10. ประตู-หน้าต่าง(ต่อ) 
ลําดับ รายการ ลักษณะ รายละเอียด ขนาด คุณสมบัติ ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 

10.10 ประตู HDF วงกบ - ไม้สังเคราะห์ WPC 
- ไม้เนิ้อแข็ง 
- เหล็ก 

2”x4” หรือ 
ตามแบบรูป
กําหนด 

- สีไม่ซีจาง 
- ใช้สําหรับงานภายใน และภายนอก 

- UNIX 
- DORIC 
- BATHIC 
- หรือคุณภาพ 
  เทียบเท่า 
 

- การติดตั้งตาม 
  มาตรฐานผู้ผลิต 
- รับประกัน 
  คุณลักษณะตาม 
  มาตรฐานแผ่นบาน 
  และอุปกรณ์ไม่น้อย 
  กว่า 6 ปี (ในเงื่อนไข 
  การใช้งานปกติ) 
 
 

บาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ผิวหน้าทําจากแผ่นเส้นใยไม้ผสม 
  กาวพิเศษอัดขึ้นรูปด้วยความร้อน 
  และแรงดันสูงจนมีความหนาแน่น 
  สูง(High Density Fiber Board)  
  แข็งแรงทนทาน 
- ภายในเสริมความแข็งแรงด้วยโครง 
  ไม้ ตามมาตรฐาน มอก. 192-2549 
- ไส้ในเป็นซี่ไม้เสริมโครงไม้ตลอดลูก 
  ฟัก 
- สีมาตรฐาน : ทําสีรองพื้นขาว 
(หรือให้ทาสีทับด้วยตามแบบกําหนด) 

- ตามมาตรฐาน 
  ผู้ผลิต 
- ตามแบบรูป 
  กําหนด 
- ความหนา 
  บานรวม  
  35 มม. 

ขนาดบานมาตรฐาน 
- กว้าง 
- สูง 
- ความหนาบาน 

(เมตร) 
 0.70/0.80/0.90 

2.00 
35 มม. 

ลูกฟัก - ตามแบบรูปกําหนด 
- ตามมาตรฐานผู้ผลิต 

- ตามมาตรฐาน 
  ผู้ผลิต 
- ตามแบบรูป 
  กําหนด 
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10. ประตู-หน้าต่าง(ต่อ) 
ลําดับ รายการ ลักษณะ รายละเอียด ขนาด คุณสมบัติ ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 

10.11 ประตูไฟเบอร์ซีเมนต์ วงกบ ไฟเบอร์ซีเมนต์ - ตามมาตรฐาน 
  ผู้ผลิต 
- ความหนา 
  35 มม. 

 - SCG 
- SHERRA 
หรือคุณภาพ
เทียบเท่า 

การทําสี สามารถทา
ทับได้ทั้งสีน้ําอะคริลิก 
และสีย้อมไม้ 
 

บาน ไฟเบอร์ซีเมนต์   ความหนาบาน 
  35 มม. 

 - SHERRA 
หรือคุณภาพ
เทียบเท่า 

10.12 ประตูห้องน้ําสําเร็จรูป 
HPL, MFF 

บาน ชนิดเดียวกันกับผนังกั้นห้องน้ํา
สําเร็จรูปมีขนาด สี ลวดลาย ตามแบบ 

- ตามมาตรฐาน 
  ผู้ผลิต 
- ตามแบบรูป 
  กําหนด 

ข้อกําหนดคุณสมบัติเดียวกับผนังห้องน้ํา
สําเร็จรูป 

- DIANA 
- ELITE 
- KOREX 
- PANEL 
- WILLY 

ใช้สําหรับห้องน้ําย่อย 

10.13 หน้าต่างบานเกล็ดกระจก 
มอก.778-2531 

วงกบ 
 
 
 

- เหล็กพับขึ้นรูปเคลือบอบสีสําเร็จรูป 
  จากโรงงาน 

2”x4” 
หนา≥1.0 มม. 

 
 
 
 
 
 

  

- วงกบอะลูมิเนียมพับขึ้นรูป 
 

2”x4” 
หนา≥1.8 มม. 

บานเกล็ด 
 
 
 

- กระจกใส 
- กระจกฝ้า 
 

ตามแบบรูป 
กําหนดหรือ 
ตามตาราง
กระจก 

เปิด/ปิด - ชนิดติดตาย 
- ชนิดปรับมุมได้ ด้วยคันมือหมุน 
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10. ประตู-หน้าต่าง(ต่อ) 
ลําดับ รายการ ลักษณะ รายละเอียด ขนาด คุณสมบัติ ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 

10.14 
10.14.1 
 
 
10.14.2 
 
 
10.14.3 
 
 
10.14.4 

กระจก 
กระจกโฟลตใส 
(Clear FloatGlass) 
มอก.880-2547 
กระจกโฟลตสีตัดแสง
(Tinted Float Glass) 
มอก.1344-2541 
กระจกฝ้า 
(Frosted Glass) 
มอก.880-2547 
กระจกเงา (Mirror Glass) 
มอก.1732-2558 

ประตู
ทั่วไป 
 
 

รายละเอียดตามแบบ 
 

ตามแบบ   ให้ใช้กระจกชั้น
คุณภาพพิเศษที่มี
คุณภาพเทียบเท่า
หรือดีกว่ามาตรฐาน 

หน้าต่าง
ทั่วไป 
บานเกล็ด 
ช่องแสง 
กระจก 
ติดตาย 
 

10.14.5 กระจกนิรภัยหลายชั้น 
(Laminated Glass) 
มอก.1222-2539 

   มี 2 ประเภทคือ  
 1. ประเภทแผ่นเรียบแบ่งตามความทนแรง
กระแทกและความคงทนแรงกระแทกทะลุ
ออกเป็น 2 ชนิดคือ ชนิด I เป็นกระจก
นิรภัยตั้งแต่ 2 ชั้นขึ้นไป ความหนาไม่จํากัด 
ใช้สัญลักษณ์ LI และชนิด II เป็นกระจก
นิรภัย 2 ชั้น ความหนาไม่เกิน 16 มม. ใช้
สัญลักษณ์ LII  
 2. ประเภทแผ่นโค้งมีชนิดเดียวใช้
สัญลักษณ์ CCI โดย L หมายถึง กระจก
นิรภัยหลายชั้นและ C หมายถึงประเภท
แผ่นโค้งกระจกนิรภัยประเภทแผ่นเรียบ 
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10. ประตู-หน้าต่าง(ต่อ) 
ลําดับ รายการ ลักษณะ รายละเอียด ขนาด คุณสมบัติ ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 

10.14.6 กระจกนิรภัยเทมเปอร์ 
(Tempered Glass) 
มอก.965-2537 

   เป็นกระจกที่เพิ่มความแข็งแรงโดยการน้ํา
ไปอบด้วยความร้อนแล้วทําให้เย็นทันทีมี
ผลทําให้เนื้อของกระจกแข็งแรงกว่า
กระจกธรรมดา 3-5 เท่าและราคาสูงกว่า
ประมาณ 4 เท่า  

  

10.14.7 กระจกกันไฟ   หนา ≥6มม. 
ขนาดตามแบบ 

กระจกทีมีเส้นลวดฝังอยู่ในเนื้อกระจก
ทําให้มีความต้านทานการแตกหลุดร่วง
และป้องกันการลุกลามของเปลวไฟได้
ไม่ต่ํากว่า 2 ชั่วโมง 

  

10.15 
 

อุปกรณ์ประกอบ 
ประตู-หน้าต่าง 

    
 

  

10.15.1 อุปกรณ์สําหรับประตู
หน้าต่างทั่วไป 

บานพับ เหล็กชุบ Galvanized 
- ประตูกรอบบานหนา 4.2 ซม. ขึ้นไป 
- ประตูกรอบบานหนาน้อยกว่า 4.2 ซม. 
- หน้าต่างบานไม้ 

หนา ≥2มม. 
5 นิ้ว 
4 นิ้ว 
4 นิ้ว 

ใช้สําหรับประตูทั่วไปและหน้าต่างบาน
ไม้ 
 

- 555 
- Colt 
- Jarton 
- Whitco 
- Yoma 
- vvp 
- hafele 
- CENZA 
- 333 

 

- บานพับเคลือบสีชนิดแหวน   
  ทองเหลือง 

3.5 นิ้ว ใช้สําหรับประตูห้องน้ํา 
 

 

- บานพับชนิดแหวนทองเหลือง 3.5 นิ้ว ใช้สําหรับบานห้องน้ําทั่วไป  
- บานพับสเตนเลส 
- ประตูกรอบบานหนา 4.2 ซม. ขึ้นไป 
- ประตูกรอบบานหนาน้อยกว่า 
  4.2 ซม. 

หนา ≥2มม. 
5 นิ้ว 
หนา 3มม. 
4 นิ้ว 

ใช้สําหรับประตูไม้จริง 
 

บานพับ
บาน
กระทุ้ง  
มอก. 
862-
2532 

- เหล็กชุบ Galvanized 
- สเตนเลส 

ตามความ
เหมาะสมของ
บาน 
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10. ประตู-หน้าต่าง(ต่อ) 
ลําดับ รายการ ลักษณะ รายละเอียด ขนาด คุณสมบัติ ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 

  กลอน - เหล็กชุบ Galvanized 
- สเตนเลส 
- ทองเหลือง 

ประตูใช้ 6 นิ้ว 
หน้าต่างใช้  
4 นิ้ว 

 - 555 
- Colt 
- Jarton 
- Whitco 
- vvp 
- hafele 
- 333 
 

 

มือจับ - เหล็กชุบ Galvanized 
- สเตนเลส 
- ทองเหลือง 

≥5 นิ้ว 
 
 

บานกระทุ้งให้ใช้มือจับกระทุ้งที่ทําจาก 
Galvanized 

กุญแจลูกบิด 
มอก. 
756-2535 

- กุญแจลูกบิด ระบบลูกปืน 6 ร่องพิน 
ผิวสเตนเลส SUS 304 
 

 - ให้ติดที่ประตูห้องทั่วไปห้องละ 1 ชุด 
- ประตูเข้าห้องน้ํา:กุญแจลูกบิดชนิดไม่ 
  มีกุญแจแต่ล๊อกด้านในได้ ข้างนอกใช้ 
  เหรียญไขใช้สําหรับบานเลื่อน 

กันชนประตู - ปุ่มยางกันชน 
- กันชนก้ามปู  
- กันชนชนิดแม่เหล็กหรือ ตามแบบ  
  รูปกําหนด 

  

ห่วงรับ 
ขอรับ  
ขอสับ 

- เหล็กชุบ Galvanized 
- สเตนเลส 
- ทองเหลือง 

6 นิ้ว 
(บานละ 1 ชุด) 
 

 

  Door 
closers 

อะลูมิเนียม ชนิดตั้งค่าได้ 90 องศา 
ติดผิวบานประตู 

ตามมาตรฐาน
ของผู้ผลิต 

   

10.15.2 อุปกรณ์ประกอบสําหรับ
ประตู-หน้าต่าง  

กุญแจคอม้า - กุญแจฝังเรียบในกรอบบาน ระบบ
ลูกปืน 6 ร่องพิน 

ตามมาตรฐาน
ของผู้ผลิต 

- ใช้สําหรับบานเลื่อน - CENZA 
- Jarton 
- hafele 
- Yoma 
- GUT 
 

สําหรับงานอะลูมิเนียม 

 
 
 
 

อะลูมิเนียม บานพับ
สปริงโช๊ค 
มอก.1101-
2535 

- ฝังในกรอบบาน 
- เปิดได้ 2 ทาง 
- ตั้งค้างที่ 90 องศา 
- 2 จังหวะ 
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10. ประตู-หน้าต่าง(ต่อ) 
ลําดับ รายการ ลักษณะ รายละเอียด ขนาด คุณสมบัติ ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 

อุปกรณ์ประกอบสําหรับ 
ประตู-หน้าต่าง
อะลูมิเนียม 
 
 
 

อุปกรณ์
ติดตั้ง
ประกอบ
เป็นระบบ
ชุดประตู
หน้าต่าง 

ลักษณะสอดคล้องตามแบบรูป
กําหนด และตามมาตรฐานผู้ผลิต 

  ตามแบบ - ใช้เป็นวัสดุปลอดสนิมทั้งหมด  
- มีความแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน
ทั้งภายในและภายนอกอาคาร 
- เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐาน และผลิต
จากโรงงานที่มีมาตรฐานรองรับ 

- Jarton 
- Yoma 
- hafele 
- CENZA 
- GUT 
 

- ผู้รับจ้างต้องส่ง
เอกสารเพื่อขออนุมัติใช้
อุปกรณ์ทั้งหมดที่จะใช้
ในงาน พร้อมแสดง
ตัวอย่าง ยี่ห้อ/รุ่น
อุปกรณ์นั้นๆ ก่อนทํา
การติดตั้ง 
- คุณลักษณะของ
อุปกรณ์ตรงตาม
วัตถุประสงค์ตามแบบ
รูป และตารางข้อ 
10.15.2 นี้ ทั้งนี้ต้อง 
ไม่ต่ํากว่าตาราง ข้อ 
10.15 ด้วย 
- การเลือกใช้และการ
ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อ
การใช้งานที่ดีตาม
มาตรฐานงานประตู
หน้าต่าง โดยถือ
ประโยชน์ของ
ราชการเป็นสําคัญ 

 - บานเลื่อน 
 

- มือจับ มือ
จับหูช้าง 

- แบบฝังในบาน และแบบลอย 
 

ตามแบบ 
 

- เป็น Zinc Galvanized ทําผิว 
Powder Coating 

- ลูกล้อ/
รางเลื่อน 

- ลูกล้อล่าง ระบบลูกล้อตลับ - ลูกล้อชุบโครเมี่ยม หรือ ลูกล้อสเตน
เลส 304 

 - บานกระทุ้ง  
 

- มือจับ 
Single 
Lock 
 

- มือจับล็อคจุดเดียว (Single Lock) 
 
 
- มือจับล็อค 2-3 จุด (Multi-Point 
Lock) 

ตามแบบ 
 
 

- เป็น Zinc Galvanized ทําผิว 
Powder Coating 

- บานพับ 
Hinge 

- บานพับข้อศอก พร้อมตัวหยุด 

- บานพับ 
4 แขน (4-
Bars) 
- แขนค้ํา/
ปรับฝืด 

- บานพับเพื่อการพับและปรับฝืด 
 
 
- บานพับบานกระทุ้งเปิด บานพับ
ด้านบน เป็น arm lock 

≥ 8” 
 
 

≥ 8” 

- เป็นสเตนเลส 304 หนา 13 และ 16
มม. รับน้ําหนักบานได้ดี 
 
- เป็นสเตนเลส หนา 2.5 มม. 
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10. ประตู-หน้าต่าง(ต่อ) 
ลําดับ รายการ ลักษณะ รายละเอียด ขนาด คุณสมบัติ ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 

- บานสวิง 
 

- มือจับ  
 

- มีหลายรูปแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต 
พิจารณาให้สอดคล้องตามแบบรูป
กําหนด และการใช้งาน 

ตามแบบ 
 
 

- เป็น Zinc Galvanized ทําผิว 
Powder Coating หรือสเตนเลส 304 

- Jarton 
- Yoma 
- hafele 
- CENZA 
- GUT 
 

- ผู้รับจ้างต้องส่ง
เอกสารเพื่อขออนุมัติใช้
อุปกรณ์ทั้งหมดที่จะใช้
ในงาน พร้อมแสดง
ตัวอย่าง ยี่ห้อ/รุ่น
อุปกรณ์นั้นๆ ก่อนทํา
การติดตั้ง 
- คุณลักษณะของ
อุปกรณ์ตรงตาม
วัตถุประสงค์ตามแบบ
รูป และตารางข้อ 
10.15.2 นี้ ทั้งนี้ต้อง 
ไม่ต่ํากว่าตาราง ข้อ 
10.15 ด้วย 
- การเลือกใช้และการ
ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อ
การใช้งานที่ดีตาม
มาตรฐานงานประตู
หน้าต่าง โดยถือ
ประโยชน์ของ
ราชการเป็นสําคัญ 

- โช๊คอัพ 
Door 
Closer 

- แบบฝังบน ซ่อนในวงกบด้านบน 
สําหรับบานขนาด ≥ 0.80 ม. หรือ 
น้ําหนัก 60-100กก.  
- แบบฝังพื้น สําหรับบานขนาดใหญ่ 
น้ําหนักมาก 100 กก. 
- แบบ 1 วาล์ว และ 2 วาล์ว 

ตามแบบ 
 

- เปิดบานได้ 130 ํ, สําหรับเปิดทาง
เดียวและ 2 ทาง, ปรับความเร็วได้, มี
ฟังค์ชั่นแขนตั้งค้าง 90 ํ และไม่ค้าง, 
เปิดบานซ้ายขวา หรือเปดิคู่ได้ 
- เป็นสเตนเลส 304 
 

- กุญแจ / 
กลอน 

- มีแบบ One-way Lock, Two-
way Lock และกลอนสวิง 

ตามแบบ - เป็นสเตนเลส 304 
 

 - บานเฟี้ยม - มือจับ
เขาควาย 

- มือจับล็อคจุดเดียว  ตามแบบ 
 

- เป็นสเตนเลส 304 
 

- ก้านจับ 
Multi-
point 
Lock, 
ปากเป็ด 

- ก้านจับแบบยาว ล็อค 2 จุด 
 

 - เป็นสเตนเลส 304 

- ลูกล้อ
บน/ล่าง 
 

- ลูกล้อเลื่อนสําหรับเปิดปิดบาน 
และประคองบานให้อยู่กับรางบน/
ล่าง 

 
 
 

- เป็นสเตนเลส 304  
 
 

- บานพับ/ 
มือจับบาน 

- บานพับติดระหว่างบาน ในชุดบาน
เฟี้ยม และมือจับเพื่อดึงเปิดปิดบาน 

ตามแบบ 
 

- เป็นสเตนเลส 304  
 

- กุญแจ/ 
กลอน 

- กุญแจบิดเปิดปิดล็อคชุดบานเฟี้ยม 
และกุญแจแบบไข 
- กลอนล็อคยึดชุดบานเฟี้ยม เมื่อปิด
หรือเปิด 
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10. ประตู-หน้าต่าง(ต่อ) 
ลําดับ รายการ ลักษณะ รายละเอียด ขนาด คุณสมบัติ ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 

 - ประตูบานเปิด - มือจับ  - มือจับล็อคจุดเดียว (Single Lock) ตามแบบ - เป็น Zinc Galvanized ทําผิว 
Powder Coating 

- Jarton 
- Yoma 
- hafele 
- CENZA 
- GUT 
 

- ผู้รับจ้างต้องส่ง
เอกสารเพื่อขออนุมัติใช้
อุปกรณ์ทั้งหมดที่จะใช้
ในงาน พร้อมแสดง
ตัวอย่าง ยี่ห้อ/รุ่น
อุปกรณ์นั้นๆ ก่อนทํา
การติดตั้ง 
- คุณลักษณะของ
อุปกรณ์ตรงตาม
วัตถุประสงค์ตามแบบ
รูป และตารางข้อ 
10.15.2 นี้ ทั้งนี้ต้อง 
ไม่ต่ํากว่าตาราง ข้อ 
10.15 ด้วย 
- การเลือกใช้และการ
ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อการ
ใช้งานที่ดีตาม
มาตรฐานงานประตู
หน้าต่าง โดยถือ
ประโยชน์ของราชการ
เป็นสําคัญ 

- มือจับล็อค 2-3 จุด  
(Multi-point Lock) 

- บานพับ
ข้อเสือ 

- บานพับประตูบานเปิดทั่วไป 
 

  - บานพับ
ปีกผีเสื้อ 

- บานพับประตูบานเปิดทั่วไป 
 

- บานพับสเตนเลส 
 

  - ลูกบิด - ลูกบิดเปิดปิดประตู ระบบกดล็อค - ลูกบิดชุบโครเมี่ยม หรือลูกบิด 
สเตนเลส ระบบลูกปืน 6 ร่องพิน 

10.16 อื่นๆ - ขอบยาง
กันน้ํา  

- เส้นยางคุณภาพดี ไม่เป็นชนิด 
recycle 

ตามแบบ - ยางกันน้ําได้ดี มีความเหนียวและ
ยืดหยุ่น ทนต่อความร้อน และแสง UV 

- ซิลิโคน
ยาแนว   

- ซิลิโคนยาแนวกันน้ํารั่วซึม
คุณภาพสูง ที่ใช้กับงานรอยต่อ
กระจกและอลูมิเนียมโดยเฉพาะ 

 - ซิลิโคน 100% ชนิดมีกรด สําหรับงาน
ภายในและภายนอก ทนต่อความร้อน
และแสง UV 
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11. วัสดุปูพื้นและผนัง 
11.1 พื้นปูกระเบื้องชนิดแผ่นแข็ง 
 

ลําดับ กระเบื้องปูพื้น พื้นที่ใช้งาน ยี่ห้อ คุณสมบัติ มาตรฐาน 
1 กระเบื้องเซรามิค 

ความร้อนสูง 
1.1 พอร์ซเลน  
1.2 แกรนิโต้ 

สําหรับพื้นและผนัง พื้นที่ที่ใช้งานหนัก 
ต้องการความสวยงามและทนทาน รับ
น้ําหนักได้ดี รองรับการใช้ในพื้นที่ที่มี
คนพลุกพล่าน เช่น ทางเดินเท้า, ห้อง
โถง, ห้องประชุม, อาคารสาธารณะ, 
อาคารเอนกประสงค์ พื้นที่ที่สัมผัสน้ํา
ตลอดเวลา เช่นห้องน้ําหรือรอบสระ
ว่ายน้ํา 

CAMPANA 
CASAROCCA 
CERGRES 
COTTO 
DURAGRES 
RCI 
ELEGANT 
  

1. อัตราการดูดซึมน้ําต่ํา ไม่เกินร้อยละ 0.5 
2. ชนิดเคลือบ (Glazed) มีค่าความทนทานต่อการขัดสีของผิวเคลือบสูง 
3. ชนิดไม่เคลือบ (Unglazed or Homogeneous tile) มีความทนทานต่อการ
สึกกร่อนสูง ค่า Pi ไม่น้อยกว่า 3 
4. แข็งแรงสูง รับน้ําหนักได้ไม่น้อยกว่า 350-450 kg. : ตร.ซม. 
5. ทนทานต่อสารเคมี กรด-ด่างและสารทําความสะอาดที่มีความเข้มข้นสูงได้  
6. ทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยฉับพลัน (Thermal shock resistance) 
7. ทนทานต่ออุณหภูมิเยือกแข็ง (Frost resistance) 
8. สําหรับงานพื้นภายนอกอาคารต้องกันลื่นได้ดี ค่า R ไม่นอ้ยกว่า 9 
9. สําหรับงานพื้นที่รอบสระว่ายน้ําต้องกันลื่นได้ดี ค่า R ไม่น้อยกว่า 11 

 ISO 13006 
 (Group BIa) 
 DIN 51130 
  

2 กระเบื้องเซรามิค
ทั่วไป 
 

สําหรับพื้นและผนัง ที่มีการใช้งานไม่
หนักมาก รองรับการใช้งานทั่วไป ใน
พื้นที่ที่มีคนใช้งานไม่พลุกพล่าน เช่น 
ภายในสํานักงานขนาดเล็ก-ขนาด
กลาง บ้านพักอาศัย หอพัก 
 

CAMPANA 
CERGRES 
COTTO 
DURAGRES 
RCI 
 

1. อัตราการดูดซึมน้ําปานกลาง ระหว่างร้อยละ 3 – 10 
2. ชนิดเคลือบ (Glazed) และไม่เคลือบ (Unglazed) 
3. ไม่พบการรานบนผิวเคลือบ 
4. แข็งแรง รับน้ําหนักได้ 
5. ทนการกัดกร่อนของสารเคมีที่ความเข้มขั้นต่ําและสารทําความสะอาดทั่วไปได้ 

 ISO 13006 
 (Group BIIa) 
  
  
 

3 กระเบื้องเซรามิก 
ผนังภายในยกเว้น
ห้องน้ํา 

สําหรับผนังทั่วไป มักใช้กับงาน
ภายในเท่านั้น ไม่มีความทนทาน 
เปราะ เนื่องจากดูดซึมน้ําสูง ไม่
เหมาะจะนําไปใช้กับพื้น งาน
ภายนอกอาคาร หรือพื้นที่สัมผัสน้ํา
ตลอดเวลา 

CAMPANA 
CERGRES 
COTTO 
DURAGRES 
RCI 
 

1. อัตราการดูดซึมน้ําสูง มากกว่าร้อยละ 10 
2. น้ําหนักเบา ความพรุนตัวสูง 
3. มีความแข็งแรงน้อย 
4. ผิวเคลือบต้องไม่ราน 
5. ทนต่อสารทําความสะอาดทั่วไปได้ 
6. ชนิดเคลือบ (Glazed) 

 ISO 13006 
 (Group BIII) 
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11.1 พื้นปูกระเบื้องชนิดแผ่นแข็ง (ต่อ) 
 

ลําดับ กระเบื้องปูพื้น พื้นที่ใช้งาน ยี่ห้อ คุณสมบัติ มาตรฐาน 
4 กระเบื้องเซรามิค 

ประเภทดูดซึมน้ําต่ํา 
กระเบื้องผนัง/พื้น 
สําหรับงานภายนอก
และภายใน อาคาร
ทนทานงานหนัก 

สําหรับพื้นที่ที่ต้องการกระเบื้องที่มี
ความทนทาน อายุการใช้งาน
ยาวนาน สีไม่ซีดจาง และไม่เป็นเชื้อ
รา สําหรับตกแต่งผนังหรือเสา รอบ
อาคาร, บ้านพัก, หอพัก, รั้ว, ป้าย
สถานที่, ตกแต่งงานภูมิทัศน์ ฯลฯ 
สามารถใช้ได้ทั้งงานภายใน-ภายนอก 

CASAROCCA 
RCI 
KENZAI 
COTTO  
  
  
  

1. อัตราการดูดซึมน้ําต่ํา  ไม่เกินร้อยละ 3.0 
2. มีทั้งชนิดเคลือบ (Glazed) และไม่เคลือบ (Unglazed) 
3. ชนิดไม่เคลือบ ต้องเป็นกระเบื้องเนื้อเดียว (homogenous tile) ไม่มีชั้น
เคลือบ มีสีสันและคุณสมบัติเดียวกันตลอดทั้งแผ่น  
4. ไม่เกิดเชื้อราขึ้นในเนื้อกระเบื้อง ไม่ต้องทากันซึมหลังการติดตั้ง 
5. แข็งแรงสูง ทนทาน สีไม่ซีดจาง 
6. ทนทานต่อการขัดถูลึก (Resistance to Deep Abrasion)  
7. ทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยฉับพลัน (Thermal shock resistance) 
8. ทนทานต่อสารเคมี ผิวกระเบื้องไม่ซีดหรือเกิดรอยด่างภายหลังสัมผัสสารเคมี 
กรด-ด่าง หรือสารทําความสะอาดที่มีความเข้มข้นสูง (Chemical resistance) 
9. ทนทานต่ออุณหภูมิเยือกแข็ง (Frost resistance) 

 ISO 13006 
 (Group Bia-Bib) 
  

  
  
  
  
  

  
  
  

5 กระเบื้องเซรามิก 
ประเภทดูดซึมน้ําต่ํา 
กระเบื้องผนัง/พื้น 
สําหรับงานภายนอก 
อาคารทนทานงาน
หนัก 

สําหรับงานปูพื้นที่ที่มีการใช้งานหนัก 
ต้องการความทนทานสูงและรับ
น้ําหนักมาก ทนต่อการขัดสี มีคนใช้
งานมาก เช่น ถนน ทางเดิน ที่จอด
รถ สวนสาธารณะ ฯลฯ หรือตกแต่ง
งานภูมิทัศน์ต่าง ๆ พื้นที่ที่มีความ
ลาดชันหรืออาจสัมผัสน้ําหรือความ
มันที่ทําให้ลื่นได้ เช่น ถนน ทาง
สําหรับรถเข็น ทางเดินกลางแจ้ง 
ลานซักล้าง ห้องครัว ห้องน้ํา พื้นที่
รอบสระว่ายน้ํา หรือศูนย์ซ่อม
รถยนต์ 
 

CASAROCCA 
KENZAI 
COTTO  
  
  
  

1. อัตราการดูดซึมน้ําต่ํา ไม่เกินร้อยละ 3.0 
2. มีทั้งชนิดเคลือบ (Glazed) และไม่เคลือบ (Unglazed) 
3. ชนิดไม่เคลือบ ต้องเป็นกระเบื้องเนื้อเดียว (homogenous tile) ไม่มีชั้น
เคลือบ มีสีสันและคุณสมบัติเดียวกันตลอดทั้งแผ่น 
4. ไม่เกิดเชื้อราขึ้นในเนื้อกระเบื้อง ไม่ต้องทากันซึมหลังการติดตั้ง 
5. แข็งแรงสูง ทนทาน รับน้ําหนักได้ดีมาก ปูพื้นหรือถนนเพื่อรับน้ําหนักรถได้ 
6. สําหรับกระเบื้องชนิดไม่เคลือบ ต้องทนทานต่อการขัดถู (Resistance to 
Deep Abrasion)  
7. สําหรับงานพื้นภายนอก ต้องกันการลื่นได้ไม่น้อยกว่า R = 10 (DIN 51130) 
8. ทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดยฉับพลัน (Thermal shock resistance) 
9. ทนทานต่อสารเคมี ผิวกระเบื้องไม่ซีดหรือเกิดรอยด่างภายหลังสัมผัสสารเคมี 
กรด-ด่าง หรือสารทําความสะอาดที่มีความเข้มข้นสูง (Chemical resistance) 
10. ทนทานต่ออุณหภูมิเยือกแข็ง (Frost resistance) 

 ISO 13006 
 (Group Bia-Bib) 
 DIN 51130 
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11.2 กระเบื้องยางปูพื้น 
11.2.1 กระเบื้องยางชนิดม้วน 

 

ลําดับ กระเบื้องยางชนิด
ม้วน 

พื้นที่ใช้งาน ยี่ห้อ รุ่น คุณสมบัติ 

1 Homogeneous 
ขนาดไม่น้อยกว่า  
1 x 10 m. หรือ 
2 x 23 m. 

ห้องพัก, ห้องทํางานเหมาะสมสําหรับ
พื้นที่ที่ต้องการความทนทานแต่มี
งบประมาณไม่สูง เช่น ห้องเรียน, 
ทางเดิน, ห้องพัก, ห้องเก็บอุปกรณ์ 
ฯลฯ 

Amstrong 
Dynoflex 
Starflex 
Tarkett 
Lynx 
Gerflor 

Ovation, Armalon 
roll 
roll 
somplan 100  
Premium, Luxury 
Mipolam 180 

1. มีลวดลายทะลุแผ่นตลอดความหนา รวมไม่น้อยกว่า 2 mm. 
 2. พื้นที่ที่ต้องการความทนทานปานกลาง (wear resistance Group 

M) ขึ้นไป 
 3. ปกป้องผิวหน้าด้วย PUR Coating 
 4. รับประกันการใช้งานไม่น้อยกว่า 3 ปี 

2 Homogeneous  
ขนาดไม่น้อยกว่า  
1.80 x 20 m. หรือ 
2 x 23 m. 

โถงทางเดินที่มีผู้ใช้งานหนักมีพื้นที่
กว้าง, ห้องอาหาร, ห้องพัก, 
ห้องทดลอง, ห้อง Lab พื้นที่ที่
ต้องการความสะอาดเป็นพิเศษ 
  
  
  
  

Amstrong 
 
Forbo 
GerFlor 
 
 
 
Starflex 
Tarkett 
Lynx 

Simpurity, 
Meditech plus  

  Real, Fresco  
Mipolam Ambiance Ultra 

Mipolam Action 
Mipolam Atlas  

 Mipolam Troplan Plus  
Marmo, Granito 
primo Premium 
Premium, Luxury 

1. มีความหนารวมไม่น้อยกว่า 2 mm. Wear layer ไม่ต่ํากว่า 0.5 mm 
 2. พื้นที่ที่ต้องการความทนทานสูง (Wear resistance Group T) 
 3. ปกป้องผิวหน้าด้วย PUR Coating 
 4. Fully Flexible 

 5. ทนต่อสารเคมี ผ่านมาตรฐาน 
6. ไม่ก่อให้เกิดเชื้อรา และแบคทีเรีย 
7. Classification ไม่ต่ํากว่า Commercial : 34/43 
8. รับประกันการใช้งานไม่น้อยกว่า 5 ปี 
 

   
3 Heterogeneous  

(ปริ๊นฟิล์ม เช่น ลาย
ไม้) 
ขนาดไม่น้อยกว่า  
1.80 x 20 m. 
  

ห้องพัก, ห้องทํางาน 
  
  
  
  

LG hausys 
Starflex 
 
Toli 
Forbo 
Gerflor 
Tarkett 

Durable 
Wood Series 
Mature NW 
Floorleum 
External 
Taralay Emotion 
Excellence 70 ruby 

1. มีความหนารวมไม่น้อยกว่า 2 mm. Wear layer ไม่ต่ํากว่า  
0.3 mm. 
2. พื้นที่ที่ต้องการความทนทานปานกลาง (Wear resistance Group P 
ขึ้นไป) 
3. ปกป้องผิวหน้าด้วย PUR Coating 
4. Classification ไม่ต่ํากว่า 23 EN685 
5. รับประกันการใช้งานไม่น้อยกว่า 3 ปี 
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11.2.1 กระเบื้องยางชนิดม้วน(ต่อ) 
ลําดับ กระเบื้องยางชนิด

ม้วน 
พื้นที่ใช้งาน ยี่ห้อ รุ่น คุณสมบัติ 

4 Heterogeneous  
(ปริ๊นฟิล์ม เช่น ลาย
ไม้) 
ขนาดไม่น้อยกว่า  
1.80 x 20 m. 
  

โถงทางเดินที่มีผู้ใช้งานหนัก 
ห้องอาหาร, ห้องพัก ฯลฯ 
  
  
  
  

Amstrong 
 
Starflex 
Toli 
Forbo 
Gerflor 
Tarkett 

Timberline, 
Translation 
Mature NW 
Mature NW 
External 
Taralay Emotion 
Excellence 70 ruby 

1. มีความหนารวมไม่น้อยกว่า 2 mm. Wear layer ไม่ต่ํากว่า 0.5 
mm. 
2. พื้นที่ที่ต้องการความทนทานสูง (wear resistance Group T) 
3. ปกป้องผิวหน้าด้วย PUR Coating 
4. ทนต่อสารเคมี ผ่านมาตรฐาน 
5. ไม่ก่อให้เกิดเชื้อรา และแบคทีเรีย 
6. Classification ไม่ต่ํากว่า Commercial : 34/43 
7. รับประกันการใช้งานไม่น้อยกว่า 5 ปี 

11.2.2 กระเบื้องยางชนิดแผ่นสี่เหลี่ยม 
ลําดับ กระเบื้องยางชนิดแผ่น พื้นที่ใช้งาน ชื่อ รุ่น คุณสมบัติ 

1 ชนิดแผ่นสี่เหลี่ยม 
ขนาดไม่น้อยกว่า 
30 x 30 cm. 
 

พื้นที่สํานักงานทั่วไป Dynoflex 
LG hausys 
Starflex 
Toli 

Standard 
Dynoflex 
Starfloor 
Matico V 

1. ไม่มีส่วนผสมของแอสเบสทอส (Non-Asbestos) 
2. หนาไม่น้อยกว่า 2.0 mm. 
3. มีการเคลือบผิวหน้าด้วย PUR Coating 
4. รับประกันการใช้งานไม่น้อยกว่า 3 ปี  

2 ชนิดแผ่น สี่เหลี่ยม 
(ลายเลียนแบบ
ธรรมชาติ) เช่น ลายหิน, 
ลายพรม ขนาดไม่น้อย
กว่า 45 x 45 cm. 
หรือ 18" x 18" 

พื้นที่ใช้งานไม่หนัก เช่น บ้านพัก
อาศัย ,ห้องทํางาน  
  
  
  
  
  

Coco 
Dynoflex 
Lynx 
Casafloor 
Rectango 
Starflex 
 

Stone 
 
Premium, Luxury 
Stone 
Nature Plus tile 
Stone, Mettalic 
 

1. มีความหนารวมไม่น้อยกว่า 2.5 mm. Wear layer ไม่น้อยกว่า  
0.3 mm. 
2. พื้นที่ที่ต้องการความทนทานปานกลาง (Wear resistance Group 
P ขึ้นไป) 
3. ปกป้องผิวหน้าด้วย PUR Coating 
4. Classification ไม่ต่ํากว่า 23 EN685 
5. รับประกันการใช้งานไม่น้อยกว่า 5 ปี  
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11.2.2 กระเบื้องยางชนิดแผ่นสี่เหลี่ยม(ต่อ) 
ลําดับ กระเบื้องยางชนิดแผ่น พื้นที่ใช้งาน ชื่อ รุ่น คุณสมบัติ 

3 ชนิดแผ่นสี่เหลี่ยม 
ขนาดไม่น้อยกว่า  
30 x 30 cm. 

พื้นที่ ที่ต้องการความทนทาน, ทน
แรงกดทับได้ดี เช่น ห้องอาหาร  
ห้องประชุม 

Armstrong 
LG hausys 
Starflex 
Tajima 
Rectango 

Imperial 
Gallant GR 
Clasis 
P-Tile 
VCT 

1. ไม่มีส่วนผสมของแอสเบสทอส (Non-Asbestos) 
2. หนาไม่น้อยกว่า 2.0 mm. 
3 .เนื้อ PVC มีส่วนผสมของหินปูนช่วยให้การหดตัวน้อย 
4. รับแรงกดทับได้ไม่น้อยกว่า 124 psi  
5. มีส่วนผสมของ Calcium Carbonate เพื่อเพิ่มความแกร่ง 
6. รับประกันการใช้งานไม่น้อยกว่า 5 ปี  

4 ชนิดแผ่น สี่เหลี่ยม 
(ลายเลียนแบบ
ธรรมชาติ)เช่น ลายหิน, 
ลายพรมขนาดไม่น้อย
กว่า 45 x 45 cm.  
หรือ 18"x18" 

พื้นที่ใช้งานหนักเช่น โถงทางเดิน 
  
  
  
  
  

Dynoflex 
Tajima 
Casafloor 
Armstrong 
Starflex 
Rectango 

Stone, Carpet 
New Softon 
Stone 
Nature Creations 
Stone, Mettalic 
Sense of Nature 

1. ไม่มีส่วนผสมของแอสเบสทอส (Non-Asbestos) 
2. หนาไม่น้อยกว่า 2.5 mm. ชั้นกันสึก (Wear layer) ไม่นอ้ย
กว่า 0.5mm. 
3. มีการเคลือบผิวหน้าด้วย PUR Coating 
4. รับประกันการใช้งานไม่น้อยกว่า 5 ปี  
  

11.2.3 กระเบื้องยางชนิดแผ่นยาว 
ลําดับ กระเบื้องยางชนิดแผ่น พื้นที่ใช้งาน ชื่อ รุ่น คุณสมบัติ 

1 ชนิดแผ่นยาว ลายไม้ 
ขนาดไม่น้อยกว่า  
6"x36" 
 

พื้นที่ใช้งานไม่หนักเช่น บ้านพัก
อาศัย, ห้องทํางาน , ห้องรับรอง 
  

Coco 
Starflex 
Dynoflex 
Luminious 
Casafloor 
Lynx 
Rectango 

  Footstep  
B-Click 

Wood 
Wood  
Wood 
Wood 
Wood 
Wood Series 
Nature Plus 
Wood Design 
B-Click Wood Series 

1.ไม่มีส่วนผสมของแอสเบสทอส (Non-Asbestos) 
2. หนาไม่น้อยกว่า 2.5 mm. ชั้นกันสึก (Wear layer) ไม่นอ้ย
กว่า  
0.3 mm. 
3. รับประกันการใช้งานไม่น้อยกว่า 3 ปี  

 
 
 



 

53 

11.2.3 กระเบื้องยางชนิดแผ่นยาว(ต่อ) 
ลําดับ กระเบื้องยางชนิดแผ่น พื้นที่ใช้งาน ชื่อ รุ่น คุณสมบัติ 

2 ชนิดแผ่นยาว ลายไม้ 
ขนาดไม่น้อยกว่า  
6" x 36"  

พื้นที่ที่ต้องการความหรูหราของวัสดุ
เลียนแบบไม้และความทนทาน เช่น 
ห้องรับรอง, ห้องนิทรรศการ,พื้นที่
สํานักงาน, ห้องประชุม ฯลฯ 

Armstrong 
Coco 
Dynoflex 
Luminious 
Casafloor 
Lynx 
Rectango 
Starflex 

Nature Creations 
Nature Creations 
Wood 
Wood 
Wood 
Wood 
Sense of Nature  
Woodline 

1. ไม่มีส่วนผสมของแอสเบสทอส (Non-Asbestos) 
2. หนาไม่น้อยกว่า 2.5 mm. ชั้นกันสึก (Wear layer) ไม่นอ้ยกว่า 0.5 
mm. 
3. รับประกันการใช้งานไม่น้อยกว่า 5ปี  

11.2.4 กระเบื้องยางชนิดคลิ๊กล๊อค (Click Lock) 
ลําดับ กระเบื้องยางชนิดแผ่นยาว พื้นที่ใช้งาน ยี่ห้อ รุ่น คุณสมบัติ 

1 ชนิดแผ่นยาวลายไม้/ลายหิน 
ขนาดไม่น้อยกว่า  
7" x 37" 
7" x 48"  
180 x 1200 มม. 
หรือขนาดตามมาตรฐานผู้ผลิต 

พื้นที่ใช้งานทั่วไปเช่น บ้านพัก
อาศัย, ห้องทํางาน, ห้องรับรอง 

Coco 
Dynoflex 
Rectango 
B-Click 
Smartmatt 
Gerflor 
Casafloor 
Footstep 

Excellent Click lock 
Click me 
Nature Plus Click 
B-Click Wood  
Wood Design 

1. ไม่มีส่วนผสมของแอสเบสทอส (Non-Asbestos) 
2. หนาไม่น้อยกว่า 5 mm. ชั้นกันสึก (Wear layer) ไม่น้อยกว่า 
0.5 mm. 
3. ทนทานการสึกหรอ ตามมาตรฐาน EN660 Group T 
4. ค่าความคงขนาด ตามมาตรฐาน EN 434 
5. รับประกันการใช้งานไม่น้อยกว่า 5 ปี   

11.3 จมูกบันได 
ลําดับ จมูกบันได พื้นที่ใช้งาน ยี่ห้อ คุณสมบัติ 

1 จมูกบันได พีวีซี พื้นที่ใช้งานทั่วไป เช่น บันไดหินขัด,  
หินล้าง, ทรายล้าง, บันไดผิวกระเบื้อง
เซรามิค, บันไดผิวหินอ่อน, บันไดผิว
กระเบื้องยาง 

Apace 
Apex 
Koenig 
Infinite 
Bangkok pvc 

1. ผลิตจากพีวีซี เกรด เอ ชนิดเดียวกันตลอดเส้น 
2. มีขา 2 ขาช่วยยึดเกาะให้แข็งแรง และปรับระดับให้สมดุล 
3. ทําความสะอาดง่าย ทนต่อการเสียดสี และสารเคมี 
4. ขนาด 50 มม. x 25 มม. หนาไม่น้อยกว่า 5 มม. 
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11.3 จมูกบันได(ต่อ) 
ลําดับ จมูกบันได พื้นที่ใช้งาน ยี่ห้อ คุณสมบัติ 

2 
 
 
 

จมูกบันได อลูมิเนียม 
6 ร่อง 

บันไดหินอ่อน หินแกรนิต บันได
เซรามิค ฯลฯ 

Apace 
Apex 
Koenig 
Infinite 
Bangkok pvc 

1. อลูมิเนียมมีความแข็ง ไม่เป็นสนิม ไม่แตกร้าว อายุการใช้งานยาวนาน 
2. มีขา 2 ขา สําหรับยึดลงในปูนทราย ช่วยให้วางระดับให้สมดุล ไม่เอนเอียงในขณะทําการ
ติดตั้ง และยึดเกาะได้มั่นคงแข็งแรง 
3. ขนาด 50 มม. x 25 มม.  

3 จมูกบันไดอลูมิเนียมสอดเส้น
ยางพีวีซี 3 เส้น 

บันไดหินขัด หินล้าง ทรายล้าง 
กระเบื้องเซรามิค หินอ่อน กระเบื้อง
ยาง ฯลฯ 

Apace 
Apex 
Koenig 
Infinite 
Bangkok pvc 

1. อลูมิเนียมมีความแข็ง ไม่เป็นสนิม ไม่แตกร้าว อายุการใช้งานยาวนาน 
2. มีขา 2 ขา สําหรับยึดลงในปูนทราย ช่วยให้วางระดับให้สมดุล ไม่เอนเอียงในขณะทําการ
ติดตั้ง และยึดเกาะได้มั่นคงแข็งแรง 
3. สอดด้วยเส้นยาง พีวีซี 3 เส้น 
4. ขนาด 50 มม. x 25 มม. หนาไม่น้อยกว่า 5 มม. 

12. วัสดุรั้วลวดหนามหรือลวดถัก 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
12.1 

 
ลวดเหล็กถัก 
ลวดเหล็กตาข่ายขนมเปียกปูน 

ให้ใช้ตามกําหนดไว้ในแบบรูป 
 

 

12.2 
 

ลวดหนาม ใช้ลวดหนามชนิดลวดเหล็กอาบสังกะสี จํานวน 2 เส้น   
ขนาดเบอร์ 14 มี 4 หนาม ระยะห่างระหว่างหนามไม่เกิน 12.7 ซม. มอก. 71-2532  

12.3 
 
 
 
 
 

ลวดหนามแรงดึงสูง ใช้ลวดหนามชนิดลวดแรงดึงสูงอย่างน้อย 1100-1200 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร  
เบอร์ 15 ชุบอลูซิงค์ ซึ่งมีส่วนประกอบของอลูมิเนียมอย่างน้อย 10% จํานวน 2 เส้น 
ตีเกลียว ส่วนหนามใช้ลวดเหล็กแรงดึงสูงชุบซิงค์อลูมิเนียมและเคลือบสีเบอร์ 16.5 มี  
4 หนาม หมุนพับแบบไขว้สลับสวนทางกัน ระยะห่างระหว่างหนามไม่เกิน 10 ซม. ผลิตภายใต้
มาตรฐาน อาทิเช่น ASTM A 121 หรือเทียบเท่า 

- VINEMAN (ไวน์แมน) 
- TAEWADA (เทวดา) 
- Cyclone (ไซโคลน) 

12.4 ลวดตาข่ายถักปม ใช้ตาข่ายถักปม ทําจากลวดเหล็กความหนาไม่น้อยกว่า 2.50 มิลลิเมตร ชุบซิงค์อย่างน้อย 90 กรัมต่อ
ตารางเมตร โดยเส้นแนวตั้งพันกับเส้นลวดแนวนอนคล้ายวงก้นหอยอย่างน้อย 4-5 ขด เส้นแนวนอนรับ
แรงดึงมากกว่า 700 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร มีการกดลอน บน/ล่าง สลับในแต่ละช่อง ส่วนเส้นลวด
แนวตั้งใช้ลวดเหล็กแรงดึงมากกว่า 450-550 นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร ระยะห่างระหว่างเส้น 15 
เซนติเมตร ช่องตาข่ายด้านล่างถี่ด้านบนห่าง ผลิตภายใต้มาตรฐาน ASTM A116 หรือเทียบเท่า 

- VINEMAN (ไวน์แมน) 
- TAEWADA (เทวดา) 
- Cyclone (ไซโคลน) 
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13.ตารางโทนสีมาตรฐาน อาคารสํานักงานและอาคารพักอาศัย 
 

บริษัทส ี
สีน้ําอะครลิิค100% สีน้ํามันเคลอืบเงา 

รุ่น 
พื้นที่ 1 พื้นที่ 2 พื้นที่ 3 พื้นที่ 4 

รุ่น 
พื้นที่ 5 พื้นที่ 6 พื้นที่ 7 

สีขาวควันบุหรี่ สีขาวอมน้ําตาล สีขาวหม่น สีขาว สีขาว สีเทา สีน้ําตาล 

BEGER 
Beger Cool 

Super Ceramic Shield 
4716 

Platinum 
4158 

Sand Stone 

4713 
Smokey 

Grey 

4600 
White 

Beger Cool 
Supergloss Enamel 

7770 
White 

7686 
Banff Blue 

7465 
Cocoa Brown 

CAPTAIN 
Longlife 

Waxy Shield 
L 1704 

Smoky Grey 
L 1706 

Stone Grey 
L 1701 

Iron White 
L 1100 
White 

Longlife 
High Gloss Enamel 

2202 Violet 
White(เงา) 

2110 Flat White 
(ด้าน) 

2707 
Banff Blue 

2609 
Mahogany 

DELTA Delta Shield 
702 

Pearl White 
703 

Snow  White 
702 

Pearl  White 
DA-199 
White 

Delta High Gloss 
Enamel Alkyd Enamel 

D-811 
Pearl White 

D-711 
Pearl Gray 

D-823 
Coral Red 

DYNO Dynolux Shield 
804 

Mercury 
817 

Portland 
801 

Pearl White 
800 

White 
Dynopro Enamel G100 G102 G163 

JBP JBP Smart Shield 
6314 

Pearl Gray 
6338 

Cream 
6312 

Cool Gray 
6300 
White 

JBP Super Gloss 
Synthetic Enamel 

   080 Dreaming 
      White(เงา) 
   220 สีขาว(ด้าน) 

390 
Blue Gray 

334 
Red Brown 

JOTUN 
Jotatough 
Hi- Shield 

8003 
Peppermint 

1016 
Antique White 

9901 
Mandalay 

0000 
White 

Jota Gloss 
0486 

Early Rain 
5081 

Silver Moon 
2413 

Walnut 

NIPPON PAINT Hybrid Shield 
523 G 

Milky White 
524 G 

Twilight Grey 
007 G 

Iris 
003 G 

Orchid White 
Bodelac 1000 

142 Pearl White 
(เงา) 

900 (ด้าน) 

106 
Blue Gray 

126 
Red Oxide 

PAMMASTIC 
Permo Shield Nano 
Titanium UV Block 

5072 
Metal Flake 

104 
Silver mist 

MS 102 
Light Grey 

100 
MeltingClacier 

Supergloss 
Enamel 

SE 100 
Super White 

SE 103 
Banff Blue 

SE 207 
Teak 

TKS Endu Shield 
CS1604 

Smoky Grey 
SS8435 
Stardust 

SS8324 
Carbon Coal 

SSS900 
White 

Temco Enamel Paint 
T500 

Whiteout 
T352 

Pastel Grey 
T318 

Coral Red 

TOA 
Shield-1 

Nano Silicone 
172 

Whisper 
173 

Silver mist 
507 

Pearl White 
100 

White 
4 Season 

Full Gloss Enamel 
F5 101 

Whiteout 
F5003 

Moon Grey 
F6102 

Coral Red 

 
โทนสีมาตรฐาน (ความอ่อนแก่ของสี) อาคารสํานักงานและอาคารที่พักอาศัยของ ทบ. เป็นโทนสีที่ใช้พิจารณาเบื้องต้น อาจเทียบเคียงโทนสีอื่นๆ ที่มีความใกล้เคียงตามความเหมาะสม ส่วนคุณสมบัติของสีให้เป็นไปตามตารางเปรียบเทียบสี  
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รายละเอียดพื้นที่อาคาร 
พื้นที่ 1  - ผนังภายนอกทั่วไป รั้ว ปล่องควัน หน้าจั่ว เชิงชาย ที่เป็นคอนกรีต ก่ออิฐฉาบปูน กระเบื้องกระดาษ แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ฯลฯ 
   - ผนังภายในได้แก่ ห้องโถง โถงบันได ทางเดิน หรือพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด 
พื้นที่ 2  - ผนังภายนอก จากส่วนฐานของอาคารถึงขอบหน้าต่างตอนล่าง 
พื้นที่ 3  - ผนังภายในโดยทั่วไปที่อยู่ในข้อกําหนดที่ต้องทาสี 
พื้นที่ 4  - บัวกันน้ําย้อนประตูและหน้าต่าง 
พื้นที่ 5  - ลูกกรง แม่บันได เสา รั้วลวดถัก ที่เป็นไม้หรือเหล็ก 
พื้นที่ 6  - ราวจับบันได ราวระเบียง ที่เป็นไม้หรือเหล็ก 
   - หลังคา ที่เป็นกระเบื้องลอนคู่ เหล็กรีดลอน กระเบื้องแผ่นเรียบ 
พื้นที่ 7  - บัวพื้น บัวฝ้าเพดานที่เป็นไม้ ไฟเบอร์ซีเมนต์ PVC สําเร็จรูป ฯลฯ 
 

หมายเหตุ 

1. ผนังภายนอก  ให้เลือกใช้ฟิล์มสีชนิดกึ่งเงา หรือ ฟิล์มสีชนิดเนียน 
2. ผนังภายใน  ให้เลือกใช้ฟิล์มสีชนิดด้าน หรือ ฟิล์มสีชนิดเนียน หากไม่สามารถใช้ฟิล์มสีชนิดกึ่งเงาได้ 
    - อาคารสํานักงาน ให้ใช้ฟิล์มสีชนิดกึ่งเงา 
    - อาคารพักอาศัย ให้เลือกใช้ฟิล์มสีชนิดด้าน หรือ ฟิลม์สีชนิดเนียน 
3. สีฝ้าเพดาน  ให้ใช้สีสําหรับทาฝ้าเพดาน (ฟิล์มสีชนิดด้าน) สีขาวควันบุหรี่ 
4. สีวงกบ กรอบบานและบานของประตู, หน้าต่าง ทั้งภายนอกและภายใน ที่เป็นประตูไม้ เหล็ก ไฟเบอร์กลาส ประตู HDF ฯลฯ 
    - อาคารสํานักงาน ให้ใช้โทนสีเดียวกับพื้นที่ 6 
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14.ตารางเปรียบเทียบสีสําหรับงานทั่วไป 

 
หมายเหตุ  -  ให้ผู้รับจ้างขอใบรับรองคุณภาพสีจากผู้ผลิตทุกงาน อย่างน้อย 10 ปี สําหรับงานก่อสร้างใหม่ หรืออย่างน้อย 5 ปี สําหรับงานซ่อม      

 

บริษัทส ี

สีทาผนังปนูสําหรบังานทั่วไป เกรดสทีี่ใช้งานได้ทัง้ภายนอกและภายใน สีน้ํามันสําหรับงานเหล็ก 

สีน้ําอะครีลคิ 100% สีรองพื้นปูนใหม่ สีรองพื้นปูนเก่า สีเคลือบเงา สีรองพื้นเหล็ก 
มอก. 2321-2549 มอก. 1123-2539 มอก. 1177-2536 

มอก. 327-2553 ซิงค์ฟอสเฟต 
Premium grade Premium grade Premium grade 

BEGER 
Beger Cool 

Super Ceramic Shield 
Beger Cool Alkali 

Resisting Primer#6000 
Beger Cool 

Contact Primer B-1500 
Beger Cool 

Supergloss Enamel 
Zinc Phosphate 

CAPTAIN Longlife Waxy Shield 
Longlife Acrylic 

Alkali Resisting Primer 
Longlife 

Contact Primer 
Longlife High Gloss Enamel Zinc Chromate Primer 

DELTA Delta Shield Delta Primer 
Delta  Contact 
Primer 2000 

Delta High Gloss Enamel 
Alkyd Enamel 

Delta Primer Undercoat 

DYNO Dynolux Shield 
Dyno Alkali 

Resisting Primer P-300 
Dyno Chalking 

Sealer Acrylie P-1100 
Dynopro Enamel Dyno Zinc Phosphate (Grey) 

JBP JBP Smart Shield 
JBP smart Shield Alkali 
Resisting Primer 999 

JBP Delux Contact Primer 
#971 

JBP Super Gloss Synthetic 
Enamel 

Zinc Phosphate 

JOTUN Jotatough Hi – Shield Jotashield Primer  Cito Primer 09  Jota Gloss Steel Guard 

NIPPON PAINT Hybrid Shield  
Hybrid Shield  
Wall Sealer 

Nippon Excel Primer Bodelac 1000 Nippon ZP Primer 

PAMMASTIC 
Permo Shield Nano 
Titanium UV Block 

Primelime Permabond Supergloss Enamel Pammastic Zinc Phosphate 

TKS Endu Shield Endura สูตรน้ํา Endura สูตรน้ํามัน Temco Enamel Paint - 

TOA Shield-1 Nano Silicone 
TOA E1000 

Alkali Resisting Primer 
TOA Contact Primer 

E1100 
4 Season Full Gloss Enamel TOA Zinc Phosphate Primer 
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15. ฉนวนกันความร้อน 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ ขนาด การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 
15.1 ฉนวนใยแก้วไฟเบอร์กลาส -เส้นใยมีโพรงอากาศมาก มีน้ําหนัก - ความหนาไม่ต่ํากว่า 2” - ฝ้าเพดานและมุง - เอสซีจี - รับประกันไม่ 

 มอก. 486– 2527 เบา ดูดความชื้นต่ํา ไม่ลามไฟ     หลังคา - ตราเพชร น้อยกว่า 2 ปี 
       Glass  wool ดูดซับเสียง แบ่งตามการปิดผิวหน้า   - ไมโครไฟเบอร์  
 มอก. 487 – 2526 

      Glass  wool board 
ดังนี้.-   

 
- สําหรับงานบุผนัง 
 
- สําหรับงานหลังคา 

- 3t - insulation 
- เพลทเชอร์ 

   - 3D อินเตอรโ์ปรดักส ์

 

15.1.1 ชนิดไม่ปิดผิวด้วยอลูมิเนียม
ฟอยล์ 

   

15.1.2 ชนิดปิดผิวหน้าด้วย    - Green wall  
 อลูมิเนียมฟอยล์ 1 ด้าน    

- สําหรับปูเหนือฝ้า
เพดาน 

  
15.1.3 ชนิดหุ้มด้วยอลูมิเนียมฟอยล์  - ความหนาพิเศษ 3”และ 6”   

15.2 แผ่นสะท้อนความรอ้น 
อลูมิเนียมฟอยล์ 

แผ่นสะท้อนความร้อนอลูมิเนียมฟอยล์สีเงินมันวาว
ทากาวประกบกับแผ่นกระดาษมีเส้นใยเสริมแรง ไม่
มีโพรงอากาศ ไม่ดูดซับความชื้น มี 1 ด้าน และ 2 
ด้าน ติดตั้งแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์ ในงานหลังคา ให้ปู
บนแป ในแนวตั้งฉาก การติดตั้งโดยทุกช่วงให้ปู 
หย่อน  (ตกท้องช้าง)  จากหลังคา 10 cm 

 - ติดตั้งบนแปหลังคา - เอสซีจี 
- ตราเพชร  
- เพลทเชอร์ 
- หรือคุณภาพ    
  เทียบเท่า 

- รับประกันไม่ 
น้อยกว่า 20 ปี 

15.3 ฉนวนโพลียูรีเทนโฟม 
( PU FOAM ) 

มีลักษณะเป็นโฟมแข็ง น้ําหนักเบา ดูดซับความชื้นต่ํา 
ความหนาแน่น 38-40 กก./ลบ.ม. สําหรับกันความ
ร้อนเข้าสู่อาคารชนิดเซลล์ปิด โดยวิธีผสมสารเคมี 
ระบบการฉีดพ่นบนพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ของอาคารตาม
รูปแบบที่กําหนด ควบคุมความหนาโดยการสุ่มตรวจ
ไม่ลามไฟ ตามมาตรฐาน DIN 4102 (B-2) 

- ฉีดพ่นที่มีความหนา
สม่ําเสมอไม่ต่ํากว่า 50 มม. 

- ฉีดพ่นใต้หลังคา 
- ผนังอาคาร 

- ดูรากริต 
- นิวเทคแอนด์ เจ 
เซอร์วิส  
- PROBUILD 
- 3D PU FORM 
- หรือคุณภาพ
เทียบเท่า 

- รับประกันไม่ 
น้อยกว่า 20 ปี 

 
 
 



 

59 

15. ฉนวนกันความร้อน(ต่อ) 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ ขนาด การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 
15.4 ฉนวนเยื่อกระดาษระบบฉีด

พ่น( CELLULOSE FIBER ) 
เป็นเยื่อกระดาษระบบฉีดพ่น ชนิดเส้นใยขาว จัดอยู่
ในกลุ่มฉนวนระบบเชลเปิดต้านทานเปลวไฟ โดยวิธี
ผสมสารเคมีรอการฉีดพ่นบนส่วนต่างๆ ของอาคาร
ตามรูปแบบกําหนด มีการติดตั้ง 4 แบบ 

 
 
 

 

- ใต้หลังคา 
- ผนังเบา 
- ฝ้าเพดาน 

- CELLUMAX 
- COOL CELL 
- COOLOR   
  COSY 
- ดูรากริต 
- นิวเทค แอนด์   
  เจ เซอร์วิส   
  หรือคุณภาพ   
  เทียบเท่า 

 
 

15.4.1 แบบพ่นติดใต้หลังคา - ความหนาแน่น 80 – 95 กก./ลบ.ม.  - พ่นหนาไม่น้อยกว่า 25 มม. 
15.4.2 ฉีดพ่นภายในผนังเบา  - หน่วงไฟได้นานไม่น้อยกว่า 2 ชม. 

- ความหนาแน่น 35 – 40 กก./ลบ.ม. 
 - พ่นหนาไม่น้อยกว่า 75 มม. 
  

15.4.3   ฉีดพ่นบนผ้าแผ่นเรียบ - ความหนาแน่นแผ่น ไม่น้อยกว่า 25 มม.  - พ่นหนาไม่น้อยกว่า 100 มม. 

15.4.4 แผ่นสําเร็จรูปติดบนผ้าทีบาร์    
15.5 ฉนวนโพลีเอธลีีนโฟม  

PE FOAM และ PE 
- ฉนวนกันความร้อน PE FOAM สีขาวชนิดม้วน 
ผลิตจากเมล็ดพลาสติกความหนาแน่นต่ํา LDPE   
ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ไม่อมน้ํา  ผู้ผลิตจะติดตั้ง
ฉนวน PE โฟมจะต้องปะกบมาพร้อมแผ่น MPET 
ฟอยล์ 1 ด้าน เพื่อป้องกันการหลุดร่อน และช่วย
สะท้อนความร้อนติดใต้แป หรือบนฝ้าเพดานโดยให้
ด้านฟอยล์อยู่ด้านล่าง รัดติดกับแผ่นหลังคา Metal 
Sheet หรือกระเบื้องหลังคาโดยตรง กาวที่ด้านรัด
ริมประกบติดใต้ท้องแผ่นหลังคาให้ด้านฟอยล์อยู่
ด้านล่าง 
- ฉนวนกันความร้อนประเภท XPE FORM มีค่าการ
นําความร้อนไม่เกิน 0.025 W/m.k. ปิดผิวทั้ง 2 
ด้าน ด้วยแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์บริสุทธิ์ผ่านการ
ทดสอบการลามไฟ Class0 ตามมาตรฐาน BS476  

- ชนิดแผ่นม้วนและชนิดติด
แผ่นใต้หลังคา 
- หนาไม่น้อยกว่า 5, 10, 15 
มม. ตามแบบรูปกําหนด 
 

 - ติดตั้งบนแปหลังคา 
 - ฉนวนกันความร้อนใต้
หลังคาติดตั้งเข้ากับ
โครงสร้างด้านบนแป
โดยทําการยึดด้วยสกรู
ปิดรอยต่อของแผ่น
ฉนวนด้านล่างและ
ด้านบน 
  
 

- นิวเทค แอนด์  
  เจ เซอร์วิส  
- M-PE Insulation 
  หรือคุณภาพ    
  เทียบเท่า 
 

- รับประกันไม่ 
น้อยกว่า 20 ปี 
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16. ตารางครุภัณฑ์และคุณลักษณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ รายการ ขนาด ผลิตภัณฑ์ รูปภาพ คุณลักษณะ หมายเหตุ

1
SIAM STEEL
L2e
MODERN FORM
PRASONG P.
SB
PRACTIKA
PERFECT
SIAM STEEL
L2e
MODERN FORM
PRASONG P.
SB
PRACTIKA
PERFECT
SIAM STEEL
L2e
MODERN FORM
PRASONG P.
SB
PRACTIKA
PERFECT
SIAM STEEL
L2e
MODERN FORM
PRASONG P.
SB
PRACTIKA
PERFECT
SIAM STEEL
L2e
MODERN FORM
PRASONG P.
SB
PRACTIKA
PERFECT

1.5 โต๊ะเครื่องแป้ง
  ขนาดประมาณ      
0.50 x 1.20 x 0.75 ม.

โครงสร้างไม้ Particle Board หนาไม่น้อยกว่า 25 มม.     ปิดผิวด้วยเมลามีน 
(Melamine)   ปิดขอบเมลามีน (Melamine) ด้วยเครื่องจักร  รางโลหะเคลือบสี 
ลูกล้อไนล่อน   พร้อมกระจกเงาหนา 6 มม.  และชั้นวางของตามแบบ

1.4 ตู้เสื้อผ้า 2 บานเปิด
  ขนาดประมาณ      
0.60 x 1.20 x 2.20 ม.

โครงสร้างไม้ Particle Board หนาไม่น้อยกว่า  25 มม. ประกอบเป็นโครงตู้ ภายใน

มีราวแขวนชนิดสเตนเลส สตีล และชั้นวางของไม้  Particle Board หนาไม่น้อย

กว่า 20 มม. หน้าบานเปิดไม้ Particle Board หนาไม่น้อยกว่า   25 มม. ปิดผิวและ

ขอบแผ่นเมลามีน (Melamine)  ด้วยเครื่องจักร 

1.3 ตู้เสื้อผ้า 3 บานเปิด
  ขนาดประมาณ     0.60

 x 1.50 x 2.20 ม

โครงสร้างไม้ Particle Board หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. ประกอบเป็นโครงตู้ ภายใน

มีราวแขวนชนิดสเตนเลส สตีล และชั้นวางของไม้  Particle Board หนาไม่น้อย

กว่า 20 มม. หน้าบานเปิดไม้ Particle Board หนาไม่น้อยกว่า  25 มม.ปิดผิวและ

ขอบแผ่นเมลามีน (Melamine)  ด้วยเครื่องจักร 

1.2 เตียงนอน 3.5 ฟุต
   ขนาดประมาณ     

1.05 x 2.00 ม.

เตียงนอนพร้อมหัวเตียง  ฐานเตียงมีลิ้นชักสําหรับเก็บของโครงสร้างไม้ Particle 
Board หนาไม่น้อยกว่า 25 มม.  ปิดผิวและขอบแผ่นเมลามีน (Melamine)  ด้วย
เครื่องจักร ไม้อัดยางรองพื้นเตียงหนาไม่น้อยกว่า 10 มม. (ลิ้นชักมีเฉพาะปลาย

เตียงด้านซ้ายหรือขวาตามตําแหน่งเตียง)

ครุภัณฑ์ประจําอาคาร (ใช้กับแบบตึกแถวนายร้อย 12 ครอบครัวหมายเลข 9180 ก., แบบตึกแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข9181 ก. และแบบอาคาร บก.กรม หมายเลข กห. 16-2 ง.)

1.1 เตียงนอน 6 ฟุต
   ขนาดประมาณ      

1.80 x 2.00 ม.

เตียงนอนพร้อมหัวเตียง  ฐานเตียงมีลิ้นชักสําหรับเก็บของโครงสร้างไม้ Particle 
Board หนาไม่น้อยกว่า 25 มม.  ปิดผิวและขอบแผ่นเมลามีน (Melamine)  ด้วย
เครื่องจักร  ไม้อัดยางรองพื้นเตียงหนาไม่น้อยกว่า 10 มม. (ลิ้นชักมีเฉพาะปลาย

เตียงทั้งด้านซ้ายและขวา)
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ลําดับ รายการ ขนาด ผลิตภัณฑ์ รูปภาพ คุณลักษณะ หมายเหตุ
SIAM STEEL
L2e
MODERN FORM
PRASONG P.
SB
PRACTIKA
PERFECT

2
SIAM STEEL
LOGICA
L2e
MODERN FORM
ROCKWORTH
PRACTIKA

PERFECT

SIAM STEEL
LOGICA
L2e
MODERN FORM
ROCKWORTH
PRACTIKA
PERFECT

SIAM STEEL
L2e
MODERN FORM
PRASONG P.
PRACTIKA
PERFECT

   1.6 โต๊ะรับประทานอาหาร 4 ที่นั่ง

  โต๊ะขนาดประมาณ   
0.80 x 1.20 x 0.75 ม.  
เก้าอี้ขนาดประมาณ   
0.45 x 0.45 x 0.90 ม.

ขาไม้จริง 2"x2" ทําสีพ่นจากโรงงาน หน้าโต๊ะไม้ Particle Board หนาไม่น้อยกว่า 25
 มม.ปิดผิวและขอบแผ่นเมลามีน (Melamine)  ด้วยเครื่องจักร  พร้อมเก้าอี้จํานวน

 4 ตัว โครงขาไม้จริง เบาะนั่งและพนักพิงโครงไม้เนื้อแข็ง ภายในบุ Poly-Urethane
 Foam หุ้มด้วย PVC.

โครงขาเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. พับขึ้นรูปอบสีจากโรงงาน  กระดานไม้ MDF 
หนาไม่น้อยกว่า 1” ปิดผิวและปิดขอบแผ่นเมลามีน (Melamine) ด้วยเครื่องจักร 
สามารถเขียนบนแผ่นเมลามีนสีขาวด้านหน้าและด้านหลังด้วยการพลิกหมุน

กระดานได้

 โครงสร้างขอบโดยรอบทําจากเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. หรือขอบอะลูมิเนียม

 ฉีดขึ้นรูป ภายในบุด้วยโครงสร้างแบบรังผึ้งหรือโครงไม้ Particle Board หรือไม้ 
MDF หนาไม่น้อยกว่า 2.6 มม.ทั้ง 2 ด้านและปิดหน้า-หลังด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า

 0.3 มม. บุหุ้มผ้า, แผ่นพีวีซีหรือแผ่นลามิเนต ความหนารวมของฉากไม่น้อยกว่า 5 
ซม. กรอบผนังเหล็กพับขึ้นรูปพ่นเคลือบผิวด้วยความร้อน กระจกตอนบนเป็น

กระจกใสหนาไม่น้อยกว่า 5 มม. มีปุ่มปรับระดับด้านล่างผนัง พร้อมอุปกรณ์

ประกอบผนังเช่น เสาต่อตรง แผ่นปิดข้างแผ่น ชุดต่อมุมฉาก ชุดต่อ และชุดขาตั้ง
ฉากตามลักษณะการจัดวางผนังสําเร็จรูป

เป็นผลิตภัณฑ์

มีคุณภาพตาม

มาตรฐาน ที่
โรงงานรับรอง  
ISO 9001: 
2008, 
ISO14001: 
2004

ครุภัณฑ์ภายในสํานักงาน (ใช้กับแบบโรงทหาร 60 คน กห.06-4, แบบโรงทหาร 90 คน กห.06-5, แบบโรงทหาร 120 คน กห.06-6 และแบบโรงทหาร 150 คน กห.06-7)

โครงสร้างขอบโดยรอบทําจากเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. หรือขอบอะลูมิเนียม

ฉีดขึ้นรูป ภายในบุด้วยโครงสร้างแบบรังผึ้งหรือโครงไม้ Particle Board หรือไม้ 
MDF หนาไม่น้อยกว่า 2.6 มม.ทั้ง 2 ด้านและปิดหน้า-หลังด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า

 0.3 มม. บุหุ้มผ้า, แผ่นพีวีซีหรือแผ่นลามิเนต ความหนารวมของฉากไม่น้อยกว่า 5 
ซม. กรอบผนังเหล็กพับขึ้นรูปพ่นเคลือบผิวด้วยความร้อน มีปุ่มปรับระดับด้านล่าง

ผนัง พร้อมอุปกรณ์ประกอบผนังเช่น เสาต่อตรง แผ่นปิดข้างแผ่น ชุดต่อมุมฉาก 
ชุดต่อ และชุดขาตั้งฉากตามลักษณะการจัดวางผนังสําเร็จรูป

เป็นผลิตภัณฑ์

มีคุณภาพตาม

มาตรฐาน ที่
โรงงานรับรอง  
ISO 9001: 
2008, 
ISO14001: 
2004

ขนาดตามแบบ2.1 ฉากกั้นสําเร็จรูปแบบผนังทึบ

   2.2 ฉากกั้นสําเร็จรูปแบบผนังครึ่ง  
         กระจก

ขนาดตามแบบ

2.3 กระดานไวท์บอร์ด
   ขนาดประมาณ    0.58

 x 1.88 x 1.73 ม.

16. ตารางครุภัณฑ์และคุณลักษณะ(ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

62 

ลําดับ รายการ ขนาด ผลิตภัณฑ์ รูปภาพ คุณลักษณะ หมายเหตุ
SIAM STEEL
L2e
MODERN FORM
PRASONG P.
PRACTIKA
PERFECT
SIAM STEEL
L2e
MODERN FORM
PRASONG P.
PRACTIKA
PERFECT
SIAM STEEL
L2e
MODERN FORM
PRASONG P.
PRACTIKA
PERFECT
SIAM STEEL
L2e
MODERN FORM
PRASONG P.
PRACTIKA
PERFECT
SIAM STEEL
L2e
MODERN FORM
PRASONG P.
PRACTIKA
PERFECT

2.4 แท่นบรรยาย
   ขนาดประมาณ    0.46

 x 0.40 x 1.15 ม.

แผ่นหน้าแท่นไม้ Particle Board หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. ปิดผิว High Pressure 
Laminate แผ่นข้างและชั้นวางของไม้ Particle Board หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. 
ปิดผิว High Pressure Laminate แผ่นฐานบนไม้ Particle Board หนาไม่น้อยกว่า

 50 มม. ปิดผิว High Pressure Laminate

2.6 โต๊ะพับอเนกประสงค์
  ขนาดประมาณ     0.70

 x 1.50 x 0.75 ม.

Top แผ่นไม้ MDF ความหนารวมไม่น้อยกว่า 21 มม.ปิดผิวและปิดขอบแผ่น เมลา
มีน (Melamine) ด้วยเครื่องจักร โครงขาเหล็กขนาด 1 1/4" x1 1/4" คานขวาง
เหล็ก 1 1/2" ชุบโครเมี่ยม มีบานพับ ใต้โต๊ะมีเสริมกระดูกคานเหล็กเส้นกลมเส้น

ผ่านศูนย์กลาง 0.5 นิ้ว จํานวน 4 เส้น ขอบ PVC edging หนา 1 มม. ขอบรับแรง

กระแทกแล้วไม่แตกง่ายขาโต๊ะมีปุ่มหมุนปรับระดับ

2.5 เก้าอี้ฟังบรรยาย
   ขนาดประมาณ    0.47

 x 0.52 x 0.75 ม.
โครงขาเหล็กชุบโครเมี่ยม เหล็กกลมแบบท่อ หนา 1.2 มม. คาดรูปตัว A  มีขอ
เกี่ยวด้านข้าง เบาะนั่งและพนักพิงภายในบุ Poly-Urethane Foam  หุ้ม PVC.

2.7 โต๊ะอ่านหนังสือ
   ขนาดประมาณ       
0.86 x 0.86 x 0.72 ม.

โต๊ะอเนกประสงค์ ทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส หน้าโต๊ะไม้ Particle Board หนาไม่น้อยกว่า 
25 มม. ปิดผิวและขอบแผ่นเมลามีน (Melamine) ด้วยเครื่องจักร โครงขาเหล็กชุบ

โครเมี่ยม

2.8 เก้าอี้อเนกประสงค์
   ขนาดประมาณ    0.47

 x 0.52 x 0.75 ม.
โครงขาเหล็กชุบโครเมี่ยม เหล็กกลมแบบท่อ หนา 1.2 มม. คาดรูปตัว A   มีขอ
เกี่ยวด้านข้าง เบาะนั่งและพนักพิงภายในบุ Poly-Urethane Foam  หุ้ม PVC.

16. ตารางครุภัณฑ์และคุณลักษณะ(ต่อ) 
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ลําดับ รายการ ขนาด ผลิตภัณฑ์ รูปภาพ คุณลักษณะ หมายเหตุ
SIAM STEEL
L2e
MODERN FORM
PRASONG P.
PRACTIKA
PERFECT
SIAM STEEL
L2e
MODERN FORM
PRASONG P.
PRACTIKA
PERFECT

2.11 ตู้บานเลื่อนเหล็กพับ
SIAM STEEL
L2e
MODERN FORM
PRASONG P.
PRACTIKA
PERFECT
SIAM STEEL
L2e
MODERN FORM
PRASONG P.
PRACTIKA
PERFECT
SIAM STEEL
L2e
MODERN FORM
PRASONG P.
PRACTIKA
PERFECT

2.9 ชั้นวางหนังสือ
     ขนาดประมาณ      
0.92 x 0.54 x 1.96 ม.

ตู้วางหนังสือในห้องสมุดแบบ 1 ตอน ใส่หนังสือได้ทั้ง 2 ด้าน มีชั้นวางด้านละ 6ชั้น 
เสาแผ่นเหล็กหนา 0.6 มม. เหล็กแผ่นหนา 0.6 มิลลิเมตร เคลือบสีอย่างดีจาก

โรงงาน พร้อมตะขอเกี่ยวชั้นกับเสาและลวดกั้นหนังสือชุบสังกะสี

 2.11.1 บานเลื่อนเหล็กทึบ
    ขนาดประมาณ       
0.40 x 0.90 x 0.76 ม.

โครงเหล็กรีดเย็นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. อบเคลือบสีจากโรงงาน พับขึ้นรูป

ประกอบเป็นตู้บานเลื่อนสลับซ้าย-ขวาพร้อมมือจับและชุดอุปกรณ์ล็อคครบชุด

2.10 เคาน์เตอร์ 2 ชั้น
    ขนาดประมาณ     
0.69 x 1.70 x 0.98 ม.

 โครงเหล็กแผ่นรีดเย็นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. เคลือบสีจากโรงงาน  หน้าโต๊ะไม้ 
Particle Board   ปิดผิว High Pressure Laminate ตอนล่างเป็นบานเลื่อนสลับ

เหล็กแผ่นรีดเย็นพร้อมกุญแจล็อค มีชั้นปรับระดับภายในตู้

2.12 เก้าอี้แถวแบบ 4 ที่นั่ง
   ขนาดประมาณ     
0.41 x 1.81 x 0.42 ม.

โครงขาเหล็กกล่องขนาด 1"x2" เคลือบสี Epoxy Powder Coat ปลายขาพลาสติก

 ABS. เบาะนั่งและพนักพิงบุ Poly-Urethane Foam หุ้ม PVC. อย่างดี

2.11.2 บานเลื่อนกระจก
   ขนาดประมาณ       
0.40 x 0.86 x 0.56 ม.

โครงเหล็กรีดเย็นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. อบเคลือบสีจากโรงงาน พับขึ้นรูป

ประกอบเป็นตู้บานเลื่อนสลับซ้าย-ขวากรุกระจกใสหนาไม่น้อยกว่า 5 มม. พร้อมมือ

จับและชุดอุปกรณ์ล็อคครบชุด

16. ตารางครุภัณฑ์และคุณลักษณะ(ต่อ) 
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ลําดับ รายการ ขนาด ผลิตภัณฑ์ รูปภาพ คุณลักษณะ หมายเหตุ
SIAM STEEL
LOGICA
ROCKWORTH
MODERN FORM
PRASONG P.
PRACTIKA
PERFECT
SIAM STEEL
LOGICA
L2e
ROCKWORTH
MODERN FORM
PRASONG P.
PRACTIKA
PERFECT
SIAM STEEL
LOGICA
L2e
ROCKWORTH
MODERN FORM
PRASONG P.
PRACTIKA
PERFECT
SIAM STEEL
LOGICA
L2e
ROCKWORTH
MODERN FORM
PRASONG P.
PRACTIKA
PERFECT

2.16 ตู้เก็บเอกสารทรงสูง

    ขนาดประมาณ      
0.45 x 0.91 x 1.82 ม. 

โครงไม้ Particle Board หนาไม่น้อยกว่า  25 มม. ประกอบเป็นโครงตู้ ภายในมีชั้น

วางของไม้  Particle Board หนาไม่น้อยกว่า 20 มม.ปิดผิวแผ่นเมลามีน 
(Melamine) สีขาวด้วยเครื่องจักร หน้าบานเปิดคู่วงกบไม้ Particle Board หนาไม่

น้อยกว่า 25 มม.ปิดผิวและขอบแผ่นเมลามีน (Melamine)  ด้วยเครื่องจักร กรุ
กระจกใสหนาไม่น้อยกว่า 6 มม. พร้อมมือจับเปิดชนิดก้านสเตนเลส สตีล

2.13 โต๊ะทํางาน 4 ลิ้นชักทั่วไป
   ขนาดประมาณ       
0.60 x 0.90x 0.77 ม.

 โครงขาเหล็กกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 2"  มีฝาครอบด้านข้างทั้ง 2 ด้านสําหรับร้อย

สายไฟ เคลือบสี Epoxy Powder Coat หน้าโต๊ะไม้ Particle Board หนาไม่น้อย

กว่า 25 มม.  ปิดผิวและปิดขอบแผ่นเมลามีน (Melamine) แผ่นบังตาไม้ 
ParticleBoard หนา 16 มม.ปิดผิวเมลามีน ตู้ลิ้นชักไม้แบบ3 ลิ้นชัก มีล็อคชั้นบน

พร้อมกุญแจครบชุด

2.14 เก้าอี้ทํางานทั่วไป

     ขนาดประมาณ     
0.41 x 0.52 x 0.72 ม. 

โครงเก้าอี้ไม้วีเนียร์ หนาไม่น้อยกว่า 12 มม. เบาะนั่งและพนักพิงบุ Poly-Urethane
 Foam หุ้ม PVC. อย่างดี  ขาอะลูมิเนียมอัลลอยด์ 5 แฉกฉีดขึ้นรูป ลูกล้อ
พลาสติกชนิด Nylon6 ปรับระดับสูง-ต่ําด้วยระบบ Gas-lift

2.15 ตู้ลิ้นชักเก็บของ

ขนาดประมาณ       0.51
 x 0.80 x 0.95 ม. 

โครงไม้ Particle Board หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. ประกอบเป็นโครงตู้ หน้าลิ้นชักไม้

 Particle Board หนาไม่น้อยกว่า  20 มม. ทําร่องมือจับแบบดีไซน์ในตัว ปิดผิว

และขอบแผ่นเมลามีน (Melamine)  ด้วยเครื่องจักร 

16. ตารางครุภัณฑ์และคุณลักษณะ(ต่อ) 
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ลําดับ รายการ ขนาด ผลิตภัณฑ์ รูปภาพ คุณลักษณะ หมายเหตุ
SIAM STEEL
L2e
PRASONG P.
PERFECT

SIAM STEEL
L2e
PRASONG P.
PERFECT

SIAM STEEL
PRASONG P.
PERFECT2.19 เก้าอี้ตัดผม

   ขนาดประมาณ      
0.70 x 1.00x 0.90 ม.

โครงขาเหล็กชุบโครเมี่ยม มีปั๊ม Hydrolic ปรับระดับสูง-ต่ําได้ เบาะและพนักพิง

โครงไม้วีเนียร์หนาไม่น้อยกว่า 20 มม. บุ Poly-Urethane Foam  หุ้มวัสดุ PVC. 
อย่างดี

   2.17 เตียงเหล็ก 2 ชั้น                
           ขนาด 3.5 ฟุต

  ขนาดประมาณ     1.15
 x 2.08 x 1.80 ม.

เสาเตียงทําจากเหล็ก 2"x2" หนา 1.2 มม. เชื่อมคานขวางด้วยเหล็กขนาด 1"x2" 
หนา 1.0 มม. คานเตียงด้านข้างเหล็กขนาด 3"x1 1/2" หนา 1.2 มม. เชื่อมคานขวาง
ด้วยเหล็กขนาด 1"x1" หนา 1.0 มม. จํานวน 5 เส้น มีกันก้านบนและบันได มีจุกยาง
รองรับขาเตียง ไม้อัดยางรองพื้นเตียงหนาไม่น้อยกว่า 10 มม. โครงเหล็กของเตียง

ทั้งหมดพ่นสี Epoxy Powder Coat

   2.18 เตียงเหล็กชั้นเดียว             
         ขนาด  3.5 ฟุต

    ขนาดประมาณ    
1.10 x 2.08 x 0.90 ม.

เสาเตียงและหัวเตียงทําจากเหล็ก 3"x1 1/2" หนา 1.2 มม. สูง 90 ซม. เชื่อมคาน
ขวางด้วยเหล็กขนาด  3"x 1 1/2" หนา 1.2 มม. เสาเตียงและท้ายเตียงทําจาก

เหล็กขนาด 3"x1 1/2" หนา 1.2 มม. สูง 40 ซม. เชื่อมคานขวางด้วยเหล็กขนาด 
3"x1 1/2" หนา 1.2 มม. มีจุกยางรองรับขาเตียง ไม้อัดยางรองพื้นเตียงหนาไม่น้อย

กว่า 10 มม. โครงเหล็กของเตียงทั้งหมดพ่นสี Epoxy Powder Coat

16. ตารางครุภัณฑ์และคุณลักษณะ(ต่อ) 
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17.วัสดุกันซึม 
ลําดับ การใช้งาน ประเภทวัสด ุ คุณสมบัติ ยี่ห้อ/ผู้ผลิต/ผู้จัดจาํหน่าย 
17.1 กันซึมดาดฟ้า ค.ส.ล. 

และรางระบายน้ํา  
ค.ส.ล. 

กันซึมโพลียูรีเทน 
ส่วนประกอบเดียว 
ชนิดอาโรเมติค 

1. ใช้วัสดุที่มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการรั่วซึมของน้ํา, 
    ทนต่อการขังน้ํา และปิดรอยแตกลายงาได้ดี 
2. เป็นของเหลวประเภทอาโรติคโพลียูรีเทนส่วนประกอบเดียว 
3. ค่าการยึด (Elongation) ไม่ต่ํากว่า 450% ตามมาตรฐาน 
ASTM D412 
4. ค่ากําลังรับแรงดึง (Tensile strength) ไม่ต่ํากว่า 1.5 - 3 
N/mm2. ตามมาตราฐานASTM D412 
5. ค่าการยึดเกาะคอนกรีต (Adhesion to concrete) ไม่ต่ํากว่า 
2 N/mm2.ตามมาตรฐาน  ASTM D903 
6. ค่าการทดสอบการติดไฟ อยู่ในหมวดวัสดุก่อสร้างประเภท B2  
(Construction Material Fire Class) ตามมาตรฐาน DIN  
4102-1 
7. ไม่มีสารพิษที่มากกว่ามาตรฐานกําหนดตามการทดสอบ AAS , 
Mercury analyzer ของสถาบันวิจัยวทิยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) 

ผลิตภัณฑ์ BASF น้ํายากันซึม รุ่น MASTERSEAL 640 
ผลิตภัณฑ์ DURACRETE น้ํายากันซึม DURASEAL 600 
ผลิตภัณฑ์ ECI น้ํายากันซึม SuperSeal PU3 
ผลิตภัณฑ์ LANKO 453 K10 
ผลิตภัณฑ์ MARISPOLYMERS - MARITHAN 
ผลิตภัณฑ์ PERFECT BUILT น้ํายากันซึม StoPur 66 
ผลิตภัณฑ์ SIKA น้ํายากันซึม SIKALASTIC - 632R 
ผลิตภัณฑ์ VISPAC น้ํายากันซึม Xander Urethane Seal 190 
ผลิตภัณฑ์ FOSROC รุ่น Nitoproof 600, Reflectorcoat (as 
optional) 
ผลิตภัณฑ์ Probuild รุ่น BOSCOPUR GREENSEAL 
ผลิตภัณฑ์ FLOWCRETE รุ่น EUCOFLEX PU300 
ผลิตภัณฑ์ EMER-PROOF 
ผลิตภัณฑ์ Crocodile Elastic Shield 
ผลิตภัณฑ์ Vista Inno รุ่น Neolastic 1K C700 

17.2 กันซึมดาดฟ้า ค.ส.ล.  
และรางน้ํา 
(กรณีคอนกรีตทับหน้า) 

บิทูเมนอิมัลชั่น 1. เป็นวัสดุประเภทบิทูเมนอิมัลชั่น สูตรน้ํา ซึ่งมีไฟเบอร์ชนิดสั้น 
 ผสมเพื่อป้องกันน้ําและความชื้นได้ดี 
2. วัสดุมีความยืดหยุ่นเมื่อเสริมแรงด้วยใยสังเคราะห์ ไม่น้อยกว่า 
 190% 
3. วัสดุสามารถยืดตัวปกปิดรอยแตก (Crack bridging) ได้ถึง 
2mm.ตามมาตรฐาน ASTM C826 

ผลิตภัณฑ์ BASF รุ่น MASTERSEAL HLM5000 
ผลิตภัณฑ์ DURACRETE รุ่น DURAROOFKOTE 
ผลิตภัณฑ์ ECI น้ํายากันซึม SuperSeal SF511 
ผลิตภัณฑ์ LANKO 201 K10 Bituminous Emulsion 
ผลิตภัณฑ์ SHELL FLINTKOTE รุ่น BUR 2 
ผลิตภัณฑ์ VISPAC รุ่น XanderBitu Urethane Seal 194 
ผลิตภัณฑ์ SIKA น้ํายากันซึม SIKALASTIC - 450(I) 
ผลิตภัณฑ์ TENPROOF รุ่น D101 
ผลิตภัณฑ์ FOSROC รุ่น Nitoproof 30 
ผลิตภัณฑ์ Probuild รุ่น PENTENS T100 
ผลิตภัณฑ์ FLOWCRETE รุ่น DEHYDRATINE 75 
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17.วัสดุกันซึม(ต่อ) 
ลําดับ การใช้งาน ประเภทวัสด ุ คุณสมบัติ ยี่ห้อ/ผู้ผลิต/ผู้จัดจาํหน่าย 
17.3 กันซึมภายนอกถังเก็บ

น้ํา(กรณีใช้ใต้ดิน) 
กันซึมโพลียูรีเทน 
ส่วนประกอบเดียว 
ชนิดบิทูเมน
อิมัลชั่น 

1. เป็นวัสดุประเภทบิทูเมนอิมัลชั่น สูตรน้ํา ซึ่งมีไฟเบอร์ชนิดสั้น 
 ผสมเพื่อป้องกันน้ําและความชื้นได้ดี 
2. วัสดุมีความยืดหยุ่นเมื่อเสริมแรงด้วยใยสังเคราะห์ ไม่น้อยกว่า 
 190% 
3. วัสดุสามารถยึดตัวปกปิดรอยแตก (Crack Bridging) ได้ถึง  
2 mm.ตามมาตรฐาน ASTM C826 

ผลิตภัณฑ์ BASF รุ่น MASTERSEAL HLM5000 
ผลิตภัณฑ์ DURACRETE รุ่น DURAROOFKOTE 
ผลิตภัณฑ์ ECI น้ํายากันซึม SuperSeal SF511 
ผลิตภัณฑ์ LANKO 201 K10 Bituminous Emulsion 
ผลิตภัณฑ์ SHELL FLINTKOTE รุ่น BUR 2 
ผลิตภัณฑ์ VISPAC รุ่น XanderBitu Urethane Seal 194 
ผลิตภัณฑ์ SIKA น้ํายากันซึม SIKALASTIC 450(I) 
ผลิตภัณฑ์ TENPROOF รุ่น P101 
ผลิตภัณฑ์ FOSROC รุ่น Brushbord TGP CL 
ผลิตภัณฑ์ Probuild รุ่น PENTENS T100 
ผลิตภัณฑ์ FLOWCRETE รุ่น DEHYDRATINE 75 

17.4 กันซึมและกันความ
ร้อนผนังปูนฉาบ 

อะคริลิคทับหน้า 
เซรามิคกันความ
ร้อน 

1. ใช้วัสดุที่มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันน้ํา 
2. เป็นวัสดุอะคริลิค ชนิดยึดหยุ่นตัวสูงถึง 350% ตามมาตรฐาน 
ASTM D412 ทับหน้าด้วยเซรามิค ป้องกันความร้อน 
3. สามารถสะท้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ได้ไม่น้อยกว่า 96% 
(VARIAN Spectroptometer DMS8) 
4. ตัวผลิตภัณฑ์ยังสามารถทนต่อเชื้อรา, ไม่มีสารพิษ, ไม่ติดไฟ  
ตามมาตรฐาน มอก. 
5. ความหนาของชั้นกันซึมทั้งหมดต้องไม่น้อยกว่า 800 ไมครอน 

ผลิตภัณฑ์ BASF รุ่น MASTERSEAL SOLAR 
REFLECTIVE MEMBRANE 
ผลิตภัณฑ์ DURACRETE รุ่น DURAROOF-KOOL 
ผลิตภัณฑ์ ECI น้ํายากันซึม SuperSeal RX1000 
ผลิตภัณฑ์ KOA ENTERPRISE รุ่น ISOFLEX CERAMIC 
COATING 
ผลิตภัณฑ์ LANKO 451 SOVACRYL หรือ K10SolarTAC 
ผลิตภัณฑ์ Right System รุ่น  Cerakool600  
ทับหน้าด้วย Cerakool900 
ผลิตภัณฑ์ VISPAC รุ่น Xander Ceramic Seal 175 
ผลิตภัณฑ์ SIKA น้ํายากันซึม SIKAPROOFSEAL COOLER 
ผลิตภัณฑ์ TENPROOF รุ่น P304 
ผลิตภัณฑ์ FOSROC รุ่น Nitoproof RS 
ผลิตภัณฑ์ Probuild รุ่น SUPER SUNSHIELD WP1000 
ผลิตภัณฑ์ FLOWCRETE รุ่น TAMMSCOAT WP 
ผลิตภัณฑ์ Adheseal.,Ltd รุ่น Adseal Color Cool 
ผลิตภัณฑ์ Vista Inno รุ่น Ceracool98 
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17.5 - ดาดฟ้า ค.ส.ล. 

- ดาดฟ้าลานจอดรถ 
- ลานจอด  
เฮลิคอปเตอร์ 
- ผิวสะพาน รางน้ํา  
ค.ส.ล. 
- ภายในถังเก็บน้ําใส 
- ภายในถังเก็บน้ําเสีย 
- สระว่ายน้ํา 
- ระเบียง 
- กระบะปลูกต้นไม้ 

ไบโอ-เคมีคอล 1. เป็นน้ํายาชีวเคมีชนิดพ่นหรือทาบนผิวซึมลึกในชั้นแมทริกซ์ของ 
คอนกรีตโครงสร้างสามารถใช้ได้ทั้งพ่นและทา 
2. ประสานรอยแตกร้าวได้ขนาด 2.00 mm. (SEAL CRACK) 
3. คงประสิทธิภาพในการทําปฎิกริยาผนึกรอยแตกร้าวใหม่ใน 
อนาคตได้(RESEAL CRACK) 
4. ป้องกันน้ํา ลดการดูดกลืนมลพิษ คลอไรด์ ความชื้น 
5. เพิ่มความแข็งแกร่งของผิวคอนกรีตจาก 6 เป็น 8 ตาม.  
มาตรฐานวัดโมห์ 
6. ช่วยยึดอายุของคอนกรีต 
7. ป้องกันการเกิดตะไคร่น้ําในคอนกรีต 
8. ไม่มีพิษ-ผ่านการรับรองว่าเหมาะที่จะใช้กับน้ําดื่มได้ 

ผลิตภัณฑ์ DURACRETE รุ่น EVERCRETE 
ผลิตภัณฑ์ ECI น้ํายากันซึม SuperSeal CL102 
ผลิตภัณฑ์ LANKO 225 Slurry หรือ LANKO 226 
ผลิตภัณฑ์ RADCON (Thailand) รุ่น RADCON # 7 
ผลิตภัณฑ์ Sika (Thailand) รุ่น Sikaseal250 Migrating 
ผลิตภัณฑ์ TENPROOF รุ่น C108 
ผลิตภัณฑ์ VISPAC รุ่น Xander Crystallize 111 
ผลิตภัณฑ์ FOSROC รุ่น Brushbord TGP CL 
ผลิตภัณฑ์ Probuild รุ่น PENTENS T308M 
ผลิตภัณฑ์ FLOWCRETE รุ่น PERMAQUIK, Vandex 
ผลิตภัณฑ์ Maxwell Inter รุ่น Maxseal 
ผลิตภัณฑ์ Vista Inno รุ่น Terracrysta-Seal1 

17.6 - ภายนอกถังเก็บน้ําใต้
ดิน 
- ภายนอกผนังกันดิน 
- พื้นส่วนที่สัมผัสดิน
และน้ํา 

คริสตัล โกรว์ 
(Crystallization 
Waterproof 
Coating) 

1. เป็นสารเคลือบประเภทซีเมนต์ ใช้โรยหรือทาหรือผสมใน 
คอนกรีต 
2. มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันน้ําความชื้นในชั้นใต้ดินหรือ 
ส่วนพื้นสัมผัสดินและน้ํา 
3. ผลึกรอยแตกร้าวเล็กๆ ขนาด 0.3 - 0.4 mm. และยังคง 
ประสิทธิภาพในการทําปฎิกริยา ได้ 
4. ไม่ต้องใช้ซ้ําหรือบํารุงรักษาในอนาคตอีก 

ผลิตภัณฑ์ BASF รุ่น MASTERSEAL 530 
ผลิตภัณฑ์ DURACRETE รุ่น HYDROSEAL 
ผลิตภัณฑ์ ECI น้ํายากันซึม SuperSeal CL102 
ผลิตภัณฑ์ KOA ENTERPRISE รุ่น ACRYBOND 
ผลิตภัณฑ์ KTC รุ่น NOVAERMETIK 
ผลิตภัณฑ์ LANKO 202 K11Matryx 
ผลิตภัณฑ์ RADCON (THAILAND) รุ่น RADMYX(Xtal'R') 
ผลิตภัณฑ์ REENTECH รุ่น ENDURAFLEX AP100 
ผลิตภัณฑ์ Sika (Thailand) รุ่น Sikaseal250 Migrating 
ผลิตภัณฑ์ TENPROOF รุ่น C108 
ผลิตภัณฑ์ FOSROC รุ่น Brushbord TGP  
ผลิตภัณฑ์ Crocodile Supershield 
ผลิตภัณฑ์ Probuild รุ่น PENTENS T308M 
ผลิตภณัฑ์ FLOWCRETE รุ่น PERMAQUIK, Vandex 
ผลิตภัณฑ์ Maxwell Inter รุ่น Krystol T-1 
ผลิตภัณฑ์ Vista Inno รุ่น Innoguard-Crystalseal 
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17.7 

 
 
 

17.7.1 
 

17.7.2 

- บริเวณดาดฟ้า ค.ส.ล. 
- บริเวณดาดฟ้าลาน 
จอดเฮลิคอปเตอร์ 
- ระเบียง ,รางน้ํา คสล. 
เทคอนกรีตทับหน้า 
 
ไม่เทคอนกรีตทับหน้า 

แผ่นกันซึมชนิด
เป่าไฟ 
(waterproof  
membrane) 
แผ่นผิวเรียบ
หนา 3 mm. 
แผ่นผิวเกล็ด
หนา 4 mm. 

1. เป็นกันซึมชนิด Polymer modified bitumen mastic     
เสริมแรงด้วยเส้นใย Polyester ไม่น้อยกว่า 160 g/m2. 
2. มีสารเคลือบป้องกันแผ่นชนิด Polyethylene film 
3. ค่าการยืดตัว (Elongation) ไม่ต่ํากว่า 45+ 15% มาตรฐาน 
UNE-EN 12311-1 
4. ค่ากําลังรับแรงดึง (Tensile Strength) ไม่น้อยกว่า  
700+200 N/5 cm. มาตรฐาน UNE-EN 12311-1 
5. ค่าป้องกันแรงกระแทก (Resistance to impact) ไม่น้อย
กว่า 1,800 mm. มาตรฐาน UNE-EN 12691 
6. ป้องกันการเกิดของรากพืชและตะไคร่น้ํา (Resistance root 
penetration) มาตรฐาน EN 13948 
 

ผลิตภัณฑ์ BASF  
- รุ่นแบบเทคอนกรีตทับหน้า MASTERPREN2003(3MM)   
- รุ่นแบบไม่เทคอนกรีตทับหน้า MASTERPREN 2004M(4MM) 
ผลิตภัณฑ์ PERFECTBUILD แผ่นกันซึม ESTERDAN 50/GP POL 
ผลิตภัณฑ์ Sika (Thailand) รุ่น SikaBituseal T-140MG 
ผลิตภัณฑ์ VISPAC รุ่น XanderBitu Seal 144 
ผลิตภัณฑ์ ZILLION INNOVATION รุ่น AquaShield TA 
ผลิตภัณฑ์ FOSROC รุ่น Proofex Torchseal 3P   
ผลิตภัณฑ์ FOSROC รุ่น Proofex Torchseal 4P   
ผลิตภัณฑ์ Probuild รุ่น BOSCOSEAL TORCHON, 
TORCHON SAND 3P, SK FAST TORCH 4P 
ผลิตภัณฑ์ FLOWCRETE รุ่น DECKSHIELD ED 
ผลิตภัณฑ์ Vista Inno รุ่น Torchpluz 3mm. sand, Torchpluz 4mm. 
mineral 

17.8 - ระเบียง,รางน้ํา คสล. 
ใช้ได้ทั้งกรณีที่มี
คอนกรีตทับและไม่มี
คอนกรีตทับหน้า 

Elastomeric 
Coating 

1. เป็นสารเคมีเคลือบประเภทซีเมนต์ ใช้โรยหรือทาหรือผสม 
คอนกรีต 
2. ค่าการยืดตัว (Elongation)  ไม่ต่ํากว่า 550 % มาตรฐาน 
ASTM D 412 
3. ค่ากําลังรับแรงดึง (Tensile Strength ) ไม่น้อยกว่า  
2,900 N/5 cm. มาตรฐาน ASTM D412 
4. ค่าป้องกันความร้อน (UV Resistance ) มาตรฐาน D822 
5. ค่าการยึดเกาะ (Hardness shore A) ไม่น้อยกว่า 68 
มาตรฐาน ASTMD2240 

ผลิตภัณฑ์ BASF รุ่น MASTERSEAL 640 
ผลิตภัณฑ์ PERFECTBUILD น้ํายากันซึม SYNROOF HI-BUILD 
ผลิตภัณฑ์ REENTECH  น้ํายากันซึม  POLYDEK 
ผลิตภัณฑ์ RIGHT SYSTEM  น้ํายากันซึม  POLYCOAT 
ผลิตภัณฑ์ Sika (Thailand) รุ่น SikaLastic-612 
ผลิตภัณฑ์ VISPAC รุ่น XanderLastic Seal 171 
ผลิตภัณฑ์ ZILLION INNOVATION รุ่น AquaKote AC 
ผลิตภัณฑ์ TENPROOF รุ่น P302 SUPER ELASTIC PU 
ผลิตภัณฑ์ FOSROC รุ่น Brushbond FLX III   
ผลิตภัณฑ์ FOSROC รุ่น Nitoproof 600, Reflectacoat (expose in case) 
ผลิตภัณฑ์ Probuild รุ่น BOSCOPUR GREENSEAL 
ผลิตภัณฑ์ FLOWCRETE รุ่น EUCOFLEX PU100, EUCOFLEX PU300 
ผลิตภัณฑ์ Crocodile Elastic Shield 
ผลิตภัณฑ์ Vista Inno รุ่น WB11 
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17.9 

 
 
 

- บริเวณภายนอก หรือ 
ที่สัมผัสกับผิวดิน 
- ภายนอกชั้นใต้ดินพื้น 
และผนัง 
- ภายนอกสระว่ายน้ํา 
- ภายนอกบ่อเก็บน้ํา 
 และบ่อลิฟท์ 

แผ่นกันซึมชนิดกาว
ในตัวความหนา 
1.5 mm. 
Self- Adhesive 

1. วัสดุกันซึมเป็นชนิด Self- Adhesive Polyethylene film 
2. เนื้อยางเป็นชนิด SBS ด้านบนของแผ่นเคลือบด้วย 
Polyolefin film 
3. ค่ากําลังรับแรงดึง (Tensile Strength ) ไม่น้อยกว่า  
200 ± 100 N/5 cm.  มาตรฐาน UNE-EN 12311-1 
4. ค่าการยืดตัว (Elongation)  ไม่ต่ํากว่า 35 ± 10 มาตรฐาน   

ผลิตภัณฑ์ BASF  
- รุ่นแบบเทคอนกรีตทับหน้า MASTERPREN2003 (3 MM)   
- รุ่นแบบไม่เทคอนกรีตทับหน้า MASTERPREN 2004M (4MM) 
ผลิตภัณฑ์ PERFECTBUILD แผ่นกันซึม ESTERDAN 50/GP POL 
ผลิตภัณฑ์ Sika (Thailand) รุ่น SikaBituseal T-140MG 
ผลิตภัณฑ์ VISPAC รุ่น XanderBitu Seal 144 
ผลิตภัณฑ์ ZILLION INNOVATION รุ่น AquaShield TA 
ผลิตภัณฑ์ FOSROC รุ่น Proofex GPE 
ผลิตภัณฑ์ Probuild รุ่น BOSCO SEAL 1.6 
ผลิตภัณฑ์ FLOWCRETE รุ่น EUCOPROOF SA 
ผลิตภัณฑ์ Vista Inno รุ่น Innoguard - SA 

17.10 - บริเวณภายใน  
- ภายในชั้นใต้ดินพื้น 
และผนัง 
- ภายในสระว่ายน้ํา 
- ภายในบ่อเก็บน้ําและ 
บ่อลิฟท์ 
- ภายในกระถางต้นไม้ 

ซีเมนต์กันซึม 
cement-based  
waterproofing 

1. วัสดุกันซึมเป็นชนิด Cementitious based liquid  
polymer 
2. ค่าแรงอัด (Compressive Strength)  มาตรฐาน ASTM  
C109 
3. ค่าการยืดหดตัว (Flexural Strength ) มาตรฐาน ASTM  
C343 
4. ไม่มีสารพิษ (Non - Toxic) 

ผลิตภัณฑ์ BASF รุ่น MASTERSEAL 540 
ผลิตภัณฑ์ DURACRETE น้ํายากันซึม HYDROSEAL 
ผลิตภัณฑ์ ECI น้ํายากันซึม SuperSeal CM101 
ผลิตภัณฑ์ KOA ENTERPRISE  น้ํายากันซึม ACRYBOND 
ผลิตภัณฑ์ LANKO 228 Super Flex 
ผลิตภัณฑ์ PERFECTBUILD น้ํายากันซึมStoCrete#4222 
ผลิตภัณฑ์ Sika (Thailand) รุ่น SikaTopseal - 107 
ผลิตภัณฑ์ VISPAC รุ่น XanderCem Seal 168 
ผลิตภัณฑ์ TENPROOF รุ่น C105 Flexible cement  
ผลิตภัณฑ์ ZILLION INNOVATION รุ่น Aqua Cemplus 
ผลิตภัณฑ์ FOSROC รุ่น Brushbord Grey 
ผลิตภัณฑ์ Crocodile Flex 2k 
ผลิตภัณฑ์ Probuild รุ่น BOSCO CEM SLURRY 
ผลิตภัณฑ์ FLOWCRETE รุ่น TAMOSEAL M 
ผลิตภัณฑ์ Adheseal.,Ltd รุ่น Adseal CT12 
ผลิตภัณฑ์ Vista Inno รุ่น Terralastic I 
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17.11 

 
 
 
 
 
 
 

วัสดุป้องกันระบบกัน
ซึมขณะนําดินถมกลับ 
- บริเวณที่ระบบกันซึม 
สัมผัสกับผิวดิน เช่น 
ชั้นใต้ดิน สระว่ายน้ํา 
บ่อน้ํา บ่อลิฟท์ 

แผ่นป้องกันดิน
ชนิดมีปุ่ม 
Modular sheet  
polyethylene 
ความสูงของปม 
7.3±0.2 mm. 

1.  วัสดุไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม 
2. ค่าแรงอัด (Compressive Strength) ไม่น้อยกว่า 180 ± 20% 
KN/m² ตามมาตรฐาน  UNE-EN-ISO 604 
3. ค่ากําลังรับแรงดึง (Tensile Strength ) ไม่น้อยกว่า 450 
 N/60 mm. ตามมาตรฐาน  UNE EN 12311-1 
4. MODULES OF ELASTICITY 1,500 N/mm². ตามมาตรฐาน 
ISO 178 

ผลิตภัณฑ์ KOA ENTERPRISE รุ่น PB4 
ผลิตภัณฑ์ PERFECTBUILD รุ่น DANODREN H 15 
ผลิตภัณฑ์ REENTECH รุ่น FLEXCELL 
ผลิตภัณฑ์ ZILLION INNOVATION รุ่น Z'PE SHEET 
 

17.12 - กันซึมดาดฟ้า ค.ส.ล. 
- รางระบายน้ํา ค.ส.ล. 
- บริเวณดาดฟ้า ค.ส.ล. 
- บริเวณดาดฟ้าลาน  
  จอดเฮลิคอปเตอร์ 
- ภายในถังเก็บน้ําใส 
- ภายในถังเก็บน้ําเสีย 

โพลียูเรีย (Pure 
Polyurea) 
- ความหนารวมไม่ 
  น้อยกว่า 1.5 มม. 
- รับประกันคุณภาพ 
  วัสดุและการติดตั้ง 
  ไม่น้อยกว่า 10 ปี 

1. เป็นวัสดุที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการรั่วซึมของน้ําและ
ทนทานต่อการขีดข่วน, การสึกร่อน, มาตรฐานสูงพิเศษ ทนต่อ
การขังของน้ํา, สารเคมี และสภาวะอุณภูมิที่สูงมาก-ต่ํามากได้ดี
เยี่ยม 
2. ผลิตจาก 100%, Polyurea 
3. Solid Content 100%, VOC=0 
4. ค่ากําลังรับแรงดึง > 20 Mpa 
5. ค่าการยึดตัว > 350% 

ผลิตภัณฑ์ Probuild รุ่น TECNOCOAT P-2049 
ผลิตภัณฑ์ PENTENS รุ่น PENTENS SPU-1000 
ผลิตภัณฑ์ FOSROC รุ่น FOSROC POLYUREA WPE 
ผลิตภัณฑ์ BASF รุ่น MASTERSEAL M689 
ผลิตภัณฑ์ FLOWCRETE รุ่น MICREA 
ผลิตภัณฑ์ ECI รุ่น PROguard PPT-602-T 
ผลิตภัณฑ์ Vista Inno รุ่น Terradek U285 

 
หมายเหตุ      - การใช้วัสดุกันซึมคุณภาพเทียบเท่าจะต้องมีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่าที่ระบุไว้ในตาราง และขอความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง 
                    หรือ กรมยุทธโยธาทหารบกก่อน 
                  - การติดตั้งวัสดุกันซึมต้องให้ผู้ผลิต หรือ ผู้จําหน่ายวัสดุกันซึมนั้นๆเป็นผู้ดําเนินการติดตั้งและต้องเป็นไปตามมาตรฐานการ    
                    ติดตั้งของวัสดุและผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด และมีใบรับประกันจาก ผู้ผลิต หรือผู้จําหน่ายวัสดุกันซึมนั้นๆ ระยะเวลา 5 ปี 
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18. ผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์และยาแนวกับงานปูกระเบื้อง 
 

คําแนะนําการใช้ผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์และยาแนวกับงานปูกระเบื้อง 

 
 
 

 
 

ลําดับ การใช้งาน คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ 
1. กระเบื้องทั่วไป พื้น/ผนัง ภายในที่มีอัตราการซึมน้ํา

ปกติ เช่น กระเบื้องเซรามิค,ดินเผา ทั้งในที่แห้งและที่
เปียก หรือกระเบื้องหลังแดง 
 

ผ่านมาตรฐานการทดสอบ  
ANSI 118.1 หรือ EN 12004 (C1) 

- ตราเสือ รุ่น ถุงสีแดง  
- Cotto  รุ่น Cotto Fix Regular  
- Davco รุ่น TTB 
- Weber รุ่น Weber Tai Vis 
- อินทรีมอร์ตาร์ รุ่น Tile Fix Pro 41   
 

2. กระเบื้องขนาดใหญ่ พื้น/ผนัง ภายในที่มีอัตราการดูด
ซึมน้ําต่ํา เช่น กระเบื้องแกรนิตโต้, พอร์ชแลน เป็นต้น 
ทั้งในที่แห้งและที่เปียก  

ผ่านมาตรฐานการทดสอบ 
ANSI 118.1 หรือ EN 12004 (C1) 

- ตราเสือ รุ่น ถุงสีชมพู  
- Cotto รุ่น Cotto Fix Regular  
- Davco รุ่น Super TTB  
- Weber รุ่น Weber Tai Cem 
- อินทรีมอร์ตาร์ รุ่น Tile Fix Plus 42 
 

   3. กรณีปูกระเบื้องภายนอกอาคารขนาดใหญ่ พื้น/ผนัง 
ให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ชนิดยืดหยุ่นติด
กระเบื้อง  

ผ่านมาตรฐานการทดสอบ  
ANSI 118.4 หรือ EN 12004 (C2) 

- จระเข้ รุ่น จระเข้ทอง 
- ตราเสือ รุ่น ถุง สีส้ม 
- Cotto รุ่น Cotto Flex 
- Davco รุ่น Ultraflex  
- Weber รุ่น Weber Tai Flex 
- อินทรีมอร์ตาร์ รุ่น Tile Fix Premium 43 
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คําแนะนําการใช้ผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์และยาแนวกับงานปูกระเบื้อง(ต่อ) 

 
 
 
 

ลําดับ การใช้งาน คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ 
4. กรณีปูกระเบื้องบนพื้นผิวพิเศษ เช่น ไม้อัด, ไม้อัด

ซีเมนต์, ยิปซั่มบอร์ด, พื้นผิวขัดมัน, หรือพื้นกระเบื้อง
เดิม  

ผ่านมาตรฐานการทดสอบ   
ANSI 118.4 หรือ EN 12004 (C2)  

- จระเข้ รุ่น จระเข้ทอง 
- ตราเสือ รุ่น ถุง สีส้ม 
- Cotto รุ่น Cotto Flex 
- Davco รุ่น Ultraflex  
- Weber รุ่น Weber Tai Flex 
- อินทรีมอร์ตาร์ รุ่น Tile Fix Premium 43 

5. กรณีปูหินอ่อนหรือหินธรรมชาติ ผ่านมาตรฐานการทดสอบ  
ANSI 118.1 หรือ EN 12004 (C1) 

- Crocodile รุ่น จระเข้เขียว 
- Davco รุ่น Ultraflex 
- Weber รุ่น Weber Tai Fix 
- อินทรีมอร์ตาร์ รุ่น Tile Fix Plus 42 

6. วัสดุเพื่อการยาแนว ประเภทกันเชื้อรา 
6.1 กรณีเว้นร่องยาแนวน้อยกว่า 1 มม. (กรณีปูชิด)  
 

ผ่านมาตรฐาน EN 12808 - จระเข้รุ่นกาวยาแนวเทอโบพลัส 
- กาวยาแนวทนกรด Cotto สูตร สลิมพลัส 
- Davco Granito & Pool 
- Weber รุ่น เวเบอร์.คัลเลอร์ สลิม 

 6.2 กรณีเว้นร่องยาแนวตั้งแต่ 1 - 6 มม.  ผ่านมาตรฐาน EN 12808 -จระเข้รุ่น กาวยาแนว พรีเมียมพลัส เงิน 
- กาวยาแนวทนกรด Cotto  สูตรอัลตร้าพลาสเตอร์ 
- Davco Champ Extra 3 Plus 
- Weber รุ่น เวเบอร์.คัลเลอร์ พาวเวอร์ 

 6.3 กรณีเว้นร่องยาแนวตั้งแต่ 6 มม.ขึ้นไป    
      

ผ่านมาตรฐาน EN 12808  -จระเข้รุ่น กาวยาแนว พรีเมียมพลัส ทอง 
- Cotto สูตรอีพร็อกซี่ยาแนว (1Kg.) 
- Davco Wide Joint หรือ  
  Davco บล็อคแก้ว 
- Weber รุ่น เวเบอร์.คัลเลอร์ พลัส 
- ตราเสือ รุ่น ทนกรด 
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คําแนะนําการใช้ผลิตภัณฑ์กาวซีเมนต์และยาแนวกับงานปูกระเบื้อง(ต่อ) 

19. วัสดุยาแนวรอยต่อ (Caulking Compound) 

ลําดับ การใช้งาน คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ 
 6.4 กรณีใช้ห้องปฏิบัติการทางเคมีหรืองานสระว่ายน้ํา 

ให้ใช้ยาแนวที่มีคุณสมบัติทนต่อสารเคมีกรดเข้มข้นสูง
และทนต่ออุณหภูมิต่ําได้ ประเภทกลุ่ม Reaction 
Resin 

 -จระเข้รุ่น กาวยาแนว อีพ็อกซี่พลัส 
- Cotto สูตรอีพร็อกซี่ยาแนว (1Kg.) 
- Weber รุ่น เวเบอร์ คัลเลอร์พอกซี่  
- ตราเสือ รุ่น ทนกรด  
 

ลําดับ การใช้งาน ประเภทวัสด ุ คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์ 
 - สําหรับรอยต่อโครงสร้างอาคาร   

  (Concrete Structure)  
- สําหรับรอยต่อผนังสําเร็จรูป 
  (Precast Concrete) 
- รอบวงกบประตู หน้าต่าง รวมถึงช่อง  
  เปิดและผนังภายนอก 

วัสดุยาแนวรอยต่อ POLYURETHANE/ 
POLYSULPHIDE 

1. วัสดุยาแนวรอยต่อต้องเป็นโพลียูรีเทนยาแนว    
    กันการรั่วซึม (weather seal Polyurethane  
    Sealant)  
2. วัสดุยาแนวรอยต่อต้องได้รับมาตรฐาน ASTM  
    C920 Standard Specification for   
    Elastomeric Joint Sealants Types S,   
    Grade NS, Class 25, use T1, NT, A, and M.  
3. วัสดุยาแนวต้องมีความสามารถในการรับการ   
    เคลื่อนไหวของรอยต่อไม่น้อยกว่า ±25% ของ 
    ขนาดรอยต่อตามวิธีการทดสอบ ASTM C719 -   
    Standard Teat Method for Adhesion and  
    Cohesion of Elastomeric Joint Sealants  
    under Cyclic Movement (Hockman Cycle). 
4. วัสดุยาแนวรอยต่อต้องได้รับมาตรฐาน ASTM C  
    1248 - Standard Test Method Staining of  
    Porous Substrate by Joint Sealants. 
5. วัสดุยาแนวรอยต่อต้องได้รับมาตรฐาน Habitat  
    Sain A+ Highest Safety Standard 

ผลิตภัณฑ์ Sika (Thailand) Ltd. รุ่น 
Sikaflex Construction AP 
ผลิตภัณฑ์ บริษัท แอดฮีซีล จํากัด รุ่น 
BONDFLEX PU25 
ผลิตภัณฑ์ บริษัท จีคอนส์ (ประเทศไทย) 
รุ่น MasterSeal NP 1 
ผลิตภัณฑ์ SCG BUILDINGMATERIALS 
รุ่น SCG Polyurethane Sealant  
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วัสดุและอุปกรณ์ 
งานระบบวิศวกรรมสุขาภิบาล 
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วัสดุและอปุกรณ์งานระบบวิศวกรรมสุขาภิบาล 
 
อุปกรณ์งานระบบประปา 
1. ท่อน้ํา 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 
1.1 ท่อน้ํา PVC 1) ผลิตภัณฑ์ตาม มอก.17-2532 

2) ข้อต่อท่อ PVC แข็งสําหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เป็น
ผลิตภัณฑ์ตาม มอก.1131- 2535 
3) ข้อต่อท่อ PVC แข็งสําหรับงานระบายสิ่งปฏิกูลน้ํา
เสียและอากาศ เปน็ผลิตภัณฑ์ตาม  มอก.1410 – 2540 
4) น้ํายาประสานท่อ PVC เป็นผลิตภณัฑ์ตาม  มอก. 
1032 - 2535 

1) ท่อภายในอาคาร ถ้าไม่ได้ระบุไว้ในแบบเป็น
อย่างอื่นแล้วให้ใช้ท่อ PVC ดังนี้ 
    - ท่อน้ําดีภายในอาคาร : ใช้ท่อ PVC ชั้น 13.5 
    - ท่อน้ําทิ้ง, ท่อปัสสาวะ, ท่อส้วม : ใช้ท่อ PVC   
ชั้น 8.5 
    - ท่อระบายอากาศ : ใช้ท่อ PVC ชั้น 8.5  
2) ท่อเมนประปาภายนอกอาคารสําหรับท่อฝังดิน  
    

 THAI VINYTECH 
(2002), คุณภาพ
เทียบเท่า 

กรณีไม่ระบุในแบบเป็นอย่าง
อื่น การใช้ท่อ หากใช้เดิน
ลอยเหนือพื้นหรือนอกผนัง
ซึ่งมีโอกาสสัมผัสแสงแดดให้
ใช้ท่อ ดังนี้                     
- ท่อน้ําดี ใช้ท่อเหล็กบุ
พลาสติก       
- ท่อเมนประปาภายนอก
อาคารใช้ท่อ HDPE หรือ 
ท่อเหล็กบุพลาสติก         

1.2 ท่อ PE ความ
หนาแน่นสูง 
(HDPE) 

ผลิตภัณฑ์ตาม มอก. 982- 2556 ท่อน้ําดื่มหรือท่อประปา, ท่อเมนประปาตามแนว
ภูมิประเทศต่างระดับกัน, ท่อทางการเกษตร, ท่อ
ระบบสปริงเกอร์รดน้ําต้นไม้, ท่อระบายน้ําฝน, ท่อ
น้ําทิ้ง, ท่อเมนประปาแรงดันภายในท่อเกิน 13.5 
บาร์ ใช้ท่อ HDPE ชั้น 16 ขึ้นไป 

PBP (UHM), 
TAP, TGG,  
S.R PE, THAI 
VINYTECH  

  

1.3 ท่อ PB  ผลิตภัณฑ์ตาม มอก. 910-2532 ท่อน้ําดื่มหรือท่อน้ําประปา, ท่อทางการเกษตร PBP (UHM), SK 
PIPE,  คุณภาพ
เทียบเท่า 

 

 
 



 

76 

1. ท่อน้ํา(ต่อ) 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 

1.4 ท่อเหล็ก
เหนียว 

ผลิตภัณฑ์ตาม มอก. 427-2531 
มีตะเข็บ 

ท่อทางดูด-ท่อทางส่งเครื่องสูบน้ํา     

1.5 ท่อเหล็กอาบ
สังกะส ี

ผลิตภัณฑ์ตาม มอก. 277-2532 ท่อทางดูด-ท่อทางส่งเครื่องสูบน้ํา   

1.6 ท่อ PP-R(80) 1) ผลิตจากเม็ดพลาสติกที่ไม่ใช่เม็ดพลาสติกรีไซเคิล        
2) ต้องได้มาตรฐานที่ได้รับการรับรองจากองค์กรของรัฐ 
องค์การ สถาบัน บริษัททดสอบที่เชื่อถือได้ โดย
ผลิตภัณฑ์ตามDIN8077/78  
3) ข้อต่อที่ต่อกับท่อทั่วไปให้ใช้เป็นข้อ 
ต่อเกลียวทองเหลืองชุบนิกเกิลหรือตามมาตรฐานผู้ผลิต 

ท่อน้ําดื่มหรือท่อน้ําประปา, ท่อในระบบปรับอากาศ, 
ท่อน้ําร้อนอุณหภูมิไม่เกิน 95 องศาเซลเซียส 

GREEN PIPE,  
SLYM(UHM),         
THAI PP-R,  
PP-R-SCG             

  

1.7 ท่อเหล็กบุพีอี ผิวภายในท่อบุด้วยพีอี 
- มาตรฐานของท่อ ต้องได้มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง
จากองค์กรของรัฐ องค์การ สถาบัน บริษัท ทดสอบที่
เชื่อถือได้ โดยผลิตภัณฑ์ตาม BS 1387/85 CLASS 
M(BSM) หรือเทียบเท่า  
- ผิวภายนอกท่อเคลือบด้วยพีอี 

ท่อน้ําดื่มหรือท่อน้ําประปา, ท่อในระบบปรับอากาศ SYLER, คุณภาพ
เทียบเท่า 

  

1.8 ท่อ PP 1) ผลิตภัณฑ์ตาม BS 4991 หรือ EN 1451-1 
2) คุณสมบัติในการเก็บเสียงตาม EN 14366 

ท่อน้ําทิ้ง, ท่อน้ําโสโครก, ท่อระบายน้ําใน
ห้องทดลอง, ท่อระบายน้ําฝน, ท่อระบายน้ําภายใน
อาคารที่ต้องการเก็บเสียงด้วยท่อ PP ที่มีคุณสมบัติ
ในการเก็บเสียง 
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2. เครื่องสูบน้ํา(Pump) 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 
2.1 เครื่องสูบน้ํา  1) ผ่านการพิจารณาอนุมัติ Performance Curve และ

คุณสมบัติตามที่ทางราชการกําหนด ของเครื่องสูบน้ํา
และอุปกรณ์ทางด้านเครื่องจักรกลจากผู้ว่าจ้างหรือกรม
ยุทธโยธาทหารบกก่อนดําเนินการติดตั้ง กรณีคุณสมบัติ
ในแบบรูปและรายการขัดแย้งกัน ให้ผู้รับจ้างถือสิ่งที่
ดีกว่าเป็นเกณฑ์ตัดสิน 

เครื่องสูบน้ําชนิด End Suction และ Split Case APEX, AURORA, ITT, 
GRUNDFOS, WILO, 
CALPEDA, SPERONI,  
REGENT  

  

   2) เครื่องสูบน้ําและอุปกรณ์ทางด้านเครื่องกล จะต้องมี
ป้ายชื่อผลิตภัณฑ์ติดจากโรงงานผู้ผลิตและติดตั้งกับ
ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ในตําแหน่งที่สามารถเห็นได้ชัด 
ป้ายชื่อผลิตภัณฑ์จะต้องแสดงหมายเลขเครื่อง ชนิดและ 
ความสามารถในการทํางานของอุปกรณ์                     
3) มีคู่มือการติดตั้ง ปรนนิบัติบํารุง และ ชิ้นส่วนอะไหล่
ให้ผู้ว่าจ้างอย่างน้อย 3 ชุด 

เครื่องสูบน้ําชนิด Submersible Deep Well 
Pump 

AURORA, GRUNDFOS, 
WILO, CALPEDA, 
FRANKLIN 

  

   4) ต้องผ่านการทดสอบระบบเมื่อติดตั้งเสร็จ เรียบร้อย
แล้วจนใช้งานได้ดี สมบูรณ์ อีกทั้งได้รับความเห็นชอบ
ผลการทดสอบระบบจากคณะกรรมการของผู้ว่าจ้างโดย
ค่าใช้จ่ายในการทดสอบระบบผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ
ทั้งหมด 

เครื่องสูบน้ําประจําที่พักอาศัย (แฟลต, อาคารชุด) AURORA,CALPEDA, APEX, 
ITT, EBARA, GRUNDFOS, 
WILO, REGENT   

     เครื่องสูบน้ําเพื่อการระบายน้ํา (Drainage Pump) AURORA, HYDROMATIC, 
CALPEDA, ITT-GOULD, ITT, 
SHINMAYWA, REGENT, 
TSURUMI 
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2. เครื่องสูบน้ํา(Pump)(ต่อ) 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 
     เครื่องสูบน้ําประจําบ้านพักอาศัย (Home 

Pump) 
MITSUBISHI, ITC, HITACHI 
 

  

     เครื่องสูบน้ําชนิด Submersible และ Sewage  AURORA, EBARA, EMU, 
FLYGT, GRUNDFOS, 
TSURUMI, SHINMAYWA, 
WILO, CALPEDA, REGENT  
 

  

     เครื่องสูบน้ําดับเพลิง AURORA, PATTERSON, 
FAIRBANK MORSE, 
PEERLESS PUMP, VERSA, 
SPP PUMP, XYLEM-ITT, 
NM FIRE 

ได้รับการรับรองจาก
สถาบัน UL/FM 

     มอเตอร์ไฟฟ้าสําหรับเครื่องสูบน้ํา WEG, AURORA, ABB 
LEROY, SIEMENS,          
U.S. MOTOR, BROOK-
CROMPTON 

  

3. วาล์วระบายอากาศ (Air Valve) 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
3.1 วาล์วระบายอากาศ(Air Valve) ตามแบบรูปและรายการ ระบายอากาศภายในท่อ VALMATIC, FLOVALK, CRISPIN, APCO 
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4. ประตูน้ํา 

ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
4.1 ประตูน้ําแบบ Butterfly Valve ตามแบบรูปและรายการ ควบคุมการไหลภายในท่อ FLOVAL, KEYSTONE, SAUNDER, STOCKHAM, CRANE, 

VALOR 

4.2 
  

ประตูน้ําแบบ Check Valve 
  

ตามแบบรูปและรายการ 
  

ควบคุมให้น้ําไหลในทิศทางเดียวแบบ 
Silent Check Valve 

STOCKHAM, VALMATIC, SOCLA, CRANE, VALOR, 
CRISPIN, MUELLER 

ควบคุมให้น้ําไหลในทิศทางเดียวแบบ 
Swing Check Valve 

SCI, VALMATIC, VALTEC, SOCLA, CRANE, STOCKHAM, 
VALOR, MUELLER 

Check Valve ทองเหลืองแบบสปริงกด  
ขนาด 2 ½ -4 นิ้ว 

BEST, YORK, KITZ 

5. ฟุตวาล์ว (Foot Valve) 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
5.1 ฟุตวาล์ว (Foot Valve) แบบปิดสนิทมีอัตราการดูด

ผ่านของน้ําเท่าขนาดเส้นท่อ 
ก้านนําร่องและปลอกอัดทํา
จากวัสดุชนิดเดียวกันกับบ่า
และลิ้นวาล์ว บ่าวาล์วกันรั่วทํา
ด้วยสเตนเลสตะแกรงทําด้วย
เหล็กสเตนเลส ชนิด Gasket 
- ขนาด Ø 3 นิ้ว หรือเล็กกว่า 
ทําด้วยทองเหลือง 
- ขนาด Ø 4 นิ้ว และใหญ่กว่า 
ทําด้วยเหล็กหล่อ 

ป้องกันน้ําไหลออกจากท่อดูด และกรอง
เศษวัสดุไม่ให้เข้าเครื่องสูบน้ํา 

SCI, VALMETIC, CRISPIN, SOCLA 

5.2 ฟุตวาล์วทองเหลืองแบบสปริงกด  - ขนาด ½ -4 นิ้ว BEST, YORK, KITZ 
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6. Float Control Valve หรือ Modulating Float Valve 

ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
6.1 Float Control Valve หรือ Modulating 

Float Valve 
ตามแบบรูปและรายการ   CLAVAL, SINGER, WATT, BERMAD, OCV  

 

7. ประตูน้ําแบบ Gate Valve 

ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
7.1  ประตูน้ําแบบ Gate Valve ในกรณีที่แบบมิได้ระบุขนาดและชนิดของประตูน้ําไว้ให้ถือว่าขนาดของประตูน้ําที่จะ

ติดตั้งมีขนาดเท่ากับขนาดท่อที่ต่อบรรจบ ณ จุดนั้น และชนิดของประตูน้ําจะมี
ลักษณะดังต่อไปนี้. 
- ประตูน้ําทุกขนาดจะต้องเป็นแบบลิ้นเดี่ยว (Solid Wedge) หรือลิ้นคู่ (Double 
Wedge) ก้านลิ้นไม่ยก (Non-Rising Stem) บังคับก้านลิ้นให้ปิด-เปิดด้วยพวงมาลัย 
(Hand Wheel) ชนิดหมุนด้วยมือ แต่เมื่อเป็นประตูน้ําชนิดฝังใต้ดินใช้บังคับลิ้นให้ปิด-
เปิดด้วยคันประแจ โดยที่ต้องมีที่ยึดเหนี่ยวคันประแจกันการโยกคลอน 

Gate Valve ขนาด 2 นิ้ว 
หรือเล็กกว่า 

KITZ, CRANE, STOCKHAM, 
VALOR, SANWA, TOYO 

   - ประตูน้ําขนาด Ø 65 มม. (2 1/2 นิ้ว) และใหญ่กว่า ต้องสามารถถอดซ่อมหรือถอด
เปลี่ยนชิ้นส่วนภายในตัวเรือน (Body) ได้โดยไม่ต้องถอดตัวประตูน้ําออกจากท่อ และ
ต้องสามารถ ถอดซ่อมแหวนกันก้านลิ้น Back Seat Bushing) และวัสดุอัด (Stem 
Packing) ได้ในขณะที่ประตูน้ํานั้นยังใช้การอยู่ 
-  ประตูน้ําขนาด Ø 50 มม. (2 นิ้ว) และเล็กกว่าให้ใช้ประตูน้ําชนิดที่ตัวเรือนฝาครอบ
ตัวเรือน ลิ้นแลก้าน 

Gate Valve ขนาด 3 นิ้ว 
ขึ้นไป  

ESCO, SCI, VALTEC, CRANE, 
STOCKHAM, WATTS, VALOR, 
KITZ, SANWA, TOYO 

   ทําด้วยทองเหลือง (Bronze) ชั้นความดันใช้งาน (Working Pressure) 125 ปอนด์ 
ปลายทั้งสองข้างเปน็ข้อต่อเกลียวซึ่งสามารถต่อบรรจบเข้ากับเกลียวของข้อต่อท่อ
มาตรฐาน มอก.431-2529 
- ประตูน้ําขนาด Ø 80 มม. (3 นิ้ว) และใหญ่กว่า ให้ใช้ประตูน้ําชนิดที่ตัวเรือนและฝา
ครอบตัวเรือนทําด้วยเหล็กหล่อ (Cast Iron) ปลายทั้งสองด้านของประตูน้ําต้องเป็น
แบบหน้าจานซึ่งเจาะรูไว้ตรงกับมาตรฐานการเจาะรูหน้าจานของท่อ ท่อขนาด 
Ø 300 มม. 
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7. ประตูน้ําแบบ Gate Valve(ต่อ) 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 

  

และเล็กกว่าให้ใช้ประตูน้ําชั้นความดันใช้งาน 14 กก./ตร.ซม. และท่อขนาด Ø 350 
มม. และใหญ่กว่าให้ใช้ประตูน้ําชั้นความดันใช้งาน 10.5 กก./ตร.ซม.ประตูน้ําเหล่านี้ทุก
ขนาดต้องผลิตตามมาตรฐาน มอก.ปัจจุบัน  - การเคลือบผิวภายนอกของตัวประตูน้ํา
เหล็กหล่อจะต้องเคลือบด้วย Coal Tar Epoxy ตามมาตรฐาน AS K๑๗๒ ความหนาไม่
น้อยกว่า 400 ไมครอน (Dry Film Thickness) ผิวภายในของตัวประตูน้ําเหล็กหล่อ
จะต้องเคลือบด้วย Epoxy Resin ความหนาไม่น้อยกว่า 200 ไมครอน  

  

8. Stop Valve หรือ Globe Valve 

ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
8.1 Stop Valve  ทําด้วยทองเหลืองบรอนซ์ ทนแรงดันทดลองได้ถึง 600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 

- สต๊อปวาล์วที่ใช้ติดประจําท่อที่เดินฝังในผนังให้ใช้ชนิดที่ออกแบบสําหรับผนัง
โดยเฉพาะปุ่มมือจับ               
- สต๊อปวาล์วที่ใช้ติดประจําท่อที่เดินลอยให้ใช้ชนิดชุบโครเมี่ยมทั้งชุดหมุนเปน็
ทองเหลืองชุบโครเมี่ยม 
- สต๊อปวาล์วที่ใช้ติดประจําโถปัสสาวะ 
- สต๊อปวาล์วแบบ Angle Valve ซึ่งใช้เป็นตัดตอนก่อนต่อเข้าเชื่อมสุขภัณฑ์ เป็นแบบ
ทองเหลืองชุบโครเมี่ยมอย่างดี 

ควบคุมการไหลภายในท่อ   

9. Surge Anticipating Valve 

ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
9.1 Surge Anticipating Valve ตามแบบรูปรายการ   CLAVAL, SINGER, WATTS, BERMAD, OCV 

10. Drain Valve ประตูน้ําระบายตะกอนชนิดเหล็กหล่อ 

ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
10.1 Drain Valve ประตูน้ําระบาย

ตะกอนชนิดเหล็กหล่อ 
Cast iron tapped TEF 1/4 Bends หรือ 
Gate Valve 
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11. Strainer 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
11.1 Strainer ตามแบบรูปรายการ   VALTEC, METRAFLEX, CRANE, KITZ, VALOR  

12. มาตรวัดน้ํา(Water Meter) 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
12.1 มาตรวัดน้ํา  

(Water Meter) 
มาตรวัดน้ําที่ใช้สําหรับวัดประมาณน้ําของบ้านพักแต่ละอาคาร ตามที่กําหนดในแบบแปลนการวางท่อ
ประปาภายในบ้านพักอาศัย จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
- มาตรวัดน้ําสําหรับใช้ในโครงการฯ ในเขตกรุงเทพมหานครคุณลักษณะและคุณสมบัติของมาตรวัดน้ํา
จะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของการประปานครหลวง 
- มาตรวัดน้ําสําหรับใช้ในโครงการฯ ในเขตภูมิภาค คุณลักษณะและคุณสมบัติของมาตรวัดน้ํา จะต้อง
เป็นไปตามข้อกําหนดของการประปาส่วนภูมิภาค 

วัดอัตราการ
ไหลของน้ําใน
ท่อ 

ASAHI, KENT,  THAI AICHI 

   - มาตรวัดน้ํา MULTI-JET TYPE ขับเคลื่อนด้วยระบบแม่เหล็กเป็นชนิด 2 ชั้น ตาม มอก.ปัจจุบัน หรือ
คุณภาพเทียบเท่า 
- ระบบขับเคลื่อนจะต้องเป็นแบบขับเคลื่อนด้วยแม่เหล็ก (Magnetic Drive)และมีการขับเคลื่อนของ
ใบพัดด้วยน้ําหลายกระแส (Multi-jet) ที่ไหลผ่านภายในห้องวัดน้ํา 
และเป็นมาตรวัดน้ําชนิด CLASS B                         
 - หน้าปัดของมาตรวัดน้ําซึ่งแสดงปริมาตรการไหล จะต้องเป็นแบบแห้งสนิท (Dry Dial Type) และ
ผนึกอยู่ในโครงสร้างสุญญากาศ 

    

   - มาตรวัดน้ําจะต้องมีแผ่นป้องกันสนามแม่เหล็ก (Magnet Shielding) คุณภาพสูง ซึ่งสามารถป้องกัน
แม่เหล็กจากภายนอกได้อย่างน้อย 5,000 เส้น/ตารางเซนติเมตร                
- สามารถวัดปริมาตรต่ําสุด 0.1 ลิตร ถึงสูงสุด 10,000 ลบ.ม. 
- แรงดันสูญเสียที่อัตราการไหลสูงสุดต้องไม่เกิน 0.10 เมกะพาสคาลหรือ 1 บาร์ 
- แกนหมุน (Pivot) จะต้องยึดติดกับห้องวัดน้ํา (Measuring Chamber) ไม่สามารถถอดได้และต้องไม่
เป็นสนิม 
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12. มาตรวัดน้ํา(Water Meter)(ต่อ) 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 

  

- ต้องมีรูยึดสําหรับผูกตีตะกั่วเพื่อป้องกันการถอดดัดแปลง หรือการลักลอบใช้น้ํา            
- มาตรวัดน้ําต้องทําการติดตั้งในลักษณะแนวนอน (Horizontal Installation) 
- ทนแรงดันใช้งานสูงสุด 10 กก./ลบ.ซม.                    
 - มาตรวัดน้ําจะต้องมีการทําเครื่องหมายอย่างชัดเจนเพื่อระบุรายละเอียดไม่น้อยกว่ารายการดังนี้.-  
   - ชื่อขนาด 
   - อัตราการไหลหน่วยเป็น ลบ.ม./ชม. 
   - ทิศทางการไหล 
   - หมายเลขประจําเครื่อง 
   - ชื่อผู้ทําหรือโรงงานที่ผลิต หรือเครื่องหมายการค้า 

  

13. เกจ์วัดความดัน (Pressure Gauge) 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
13.1 เกจ์วัดความดัน 

(Pressure Gauge) 
เป็นชนิดอ่านค่าได้โดยตรง มีก๊อกเปิดปิด  พร้อมหน้าปัดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มม. เป็นชนดิอ่าน
ค่าได้โดยตรงและอ่านค่าได้ตั้งแต่ศูนย์ไปจนถึง 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว สําหรับเครื่องสูบน้ําทั่วไป และ 
0-200 ปอนด์ ต่อตารางนิ้วสําหรับเครื่องสูบน้ําดับเพลิง (ถ้ามี) ภายในบรรจุของเหลวประเภทกลีเซอรีน
เพื่อลดการชํารุดของเข็มเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแรงดันอย่างรวดเร็ว 

  WINTERS, TERRICE, ASHCROFT, 
HILIGHT, APEX, NUOVA FIMA 

14. ข้อต่อยูเนี่ยน(Union) 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
14.1 ข้อต่อยูเนี่ยน (Union) เป็นชนิดเหล็กหล่อไร้ตามด และต้องเหมาะสมที่จะต่อเข้ากับท่อและเป็นชนิดที่ทนต่อแรงอัดได้ถึง 125 

ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว 
    

15. ข้อต่อแยกแรงสะเทือน(Flexible Connection) 

ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
15.1 ข้อต่อแยกแรงสะเทือน 

(Flexible Connection) 
ติดตั้งไว้ที่ทางส่งน้ําออกของเครื่องสูบน้ํา เพื่อแยกแรงสั่นสะเทือนอันเนื่องมาจากเครื่องสูบน้ําออก
จากระบบท่อส่งน้ําปลายข้อต่อใช้หน้าแปลน ข้อต่อทําด้วยยางสังเคราะห์ เสริมเหล็กภายใน ทนทาน
แรงดูดและอัดของน้ํา สามารถยืดหยุ่นหักงอได้โดยไม่เสียรูปทรงและทนการกัดกร่อนได้ 

  TOZEN, TOP, FLEX, DYNEX, 
MASON, METRAFLEX, NCR, 
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16. ข้อต่อยืดหยุ่น (Flexible Coupling) 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
16.1 ข้อต่อยืดหยุ่น  

(Flexible Coupling) 
แกนเพลาของมอเตอร์และของเครื่องสูบน้ําจะนํามาบรรจบต่อกันนั้นจะต้องได้ข้อต่อหยุ่น ซึ่ง
สามารถลดและบรรเทาความเสียหายอันเนื่องมาจากการตั้งเพลาผิดศูนย์กลางได้ 

    

17. ท่อกันกลิ่น(Trap) 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
17.1 ท่อกันกลิ่น (Trap) ทุกแบบต้องมีขนาดไม่เล็กกว่ารูระบายน้ําทิ้งที่ต่อเชื่อมมีที่สําหรับเปิดตรวจระบายตะกอนโดยเฉพาะ

ท่อกันกลิ่นของรูน้ําทิ้งพื้นต้องใช้แบบเปิดตรวจระบายตะกอนได้ จากตะแกรงผงที่พื้นห้องนั้น ผิว
ภายในของท่อกันกลิ่นต้องเรียบ ทําด้วยทองเหลืองหรือทองเหลืองชุบโครเมี่ยม สําหรับท่อกันกลิ่นที่
ใช้กับเครื่องสุขภัณฑ์เป็นของที่ผลิตและใช้สําหรับเครื่องสุขภัณฑ์นั้นครบชุดมาจากโรงงานผู้ผลิต 

    

18. ที่เปิดสําหรับทําความสะอาดท่อ(Clean-Out) 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
18.1 ที่เปิดสําหรับทําความ

สะอาดท่อ (Clean-Out) 
สําหรับท่อส้วม- ท่อปัสสาวะ ใช้จุกเกลียวทองเหลืองประกอบเกลียวท่อทองเหลือง (Clean out 
plug) แบบหัวจุกเหลี่ยมหรือหัวร่องสําหรับท่อระบายต่างๆ ให้ใช้ Plug หรือ Cap เป็นเหล็กอาบ
สังกะสีขนาดเท่ากับท่อระบายน้ํา 

    

19. เครื่องเป่าลม(Air Blower) 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
19.1 เครื่องเป่าลม(Air Blower) ตามแบบรูปรายการ   KAESER, SHINMAYWA, UNOSAWA, TAIGO, UNOMACH, ROOTS, TSURUMI 

20. ถังอัดความดันชนิด Diaphragm 

ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
20.1 ถังอัดความดันชนดิ Diaphragm ตามแบบรูปรายการ   AMTROL, SALMSON, ZILMET, VAREM, HYDRO LINE, BRUNO 

21. เครื่องจ่ายสารเคมี 

ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
21.1 เครื่องจ่ายสารเคมี - ตามแบบรูปรายการ 

- ผู้รับจ้างจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง หรือ กรมยุทธโยธาทหารบก ก่อนนําไปติดตั้ง 
  INJECTA, IWAKI, OBL, PROMINENT, SEKO, 

SERA, TACMINA 
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22. อุปกรณ์กักเก็บน้ํา 

ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
22.1 อุปกรณ์กักเก็บน้ํา ถังเก็บน้ําทําด้วยไฟเบอร์กลาสเสริมแรงพลาสติก : ผลิตภัณฑ์ตาม มอก.435- 2548  

- ถังฝังดินขนาด 15 ลบ.ม. ขึ้นไป ผู้รับจ้างต้องแนบใบรับประกันการติดตั้งจากบริษัทผู้ผลิต 
ว่าถังจะไม่แตก ยุบ ภายในระยะ 10 ปี นับจากติดตั้งเสร็จ 

ถังเก็บน้ําวางบนดินหรือใต้ดิน AQUA, DOS, ENTECH, PP,  
SAN PAC, SAN TECH, 
MASTERTEAM, BIOTECH, 
CLEAR, STAR, WATER TREAT, 
THREE S ESTATES 

   ถังเก็บน้ําสเตนเลสสตีล : ผลิตภัณฑ์ตาม มอก. 989 – 2533 ถังเก็บน้ําวางบนดิน   

   ถังน้ําหินขัดสําเร็จรูป :  ขนาด ลักษณะ ตามแบบรูปกําหนด     

   - ถังเก็บน้ํา PE : ผลิตภัณฑ์ตาม มอก. 1379 – 2551 ใช้เม็ดพลาสติก POLYMER ELIXIR หรือ 
PTT HEXENE CO-POLYMER C6 หรือ มอก.2674-2559 โดยมีฉลากระบุชนิดเม็ดพลาสติก
ติดไว้ข้างถัง พร้อมวาล์วลูกลอย  

ถังเก็บน้ําวางบนดินหรือใต้ดิน AQUA, DOS, PP, ENTECH,  
S.R PE, WATER TREAT,  
THREE S ESTATES 

 

 ถังเก็บน้ํา PRECASTED CONCRETE :  
- ความหนาแผ่นฝาบนไม่น้อยกว่า 15 ซม. ความหนาแผ่นผนังด้านข้างบ่อไม่น้อยกว่า 10 ซม. 
มีกําลังอัดประลัยลูกบาศก์ไม่ต่ํากว่า 280 กก./ตร.ซม. ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน แผ่นพรี
คลาสท์ต้องมีผลทดสอบจากสถาบันที่เชื่อถือได้ภายในประเทศเรื่องมาตรฐานการรองรับ
น้ําหนัก สําหรับถนนที่รับน้ําหนักได้ไม่น้อยกว่า 12 ตันหรือ ถนนที่รับน้ําหนักได้ไม่น้อยกว่า 
24 ตัน การเชื่อมต่อแผ่นพรีคลาสท์จะต้องใช้เคมีภัณฑ์ก่อสร้างที่รับแรงดันน้ําได้ไม่น้อยกว่า 
10 บาร์ และมียางกันซึมและวัสดุทากันซึมโดยรอบบริเวณรอยต่อ โดยคุณสมบัติของวัสดุกัน
ซึมจะต้องมีคุณสมบัติที่มีความยืดหยุ่นตัวไม่น้อยว่า 100%, Non Toxic โดยมีคุณสมบัติ
ปลอดภัยผ่านมาตรฐานการประปา เมื่อประกอบตัวถังแล้วเสร็จจะต้องมีการทดสอบการรั่วซึม
ของถังก่อนการติดตั้งอุปกรณ์เป็นเวลา 24 ชม.และตรวจสอบระดับน้ําต้องไม่ลดลงมากกว่า 
10 มม. ตัวถังจะต้องรับประกันโครงสร้างไม่น้อยกว่า 10 ป ี 
- ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายการคํานวณโดยวิศวกรรับรองพร้อม SHOP DRAWING เพื่อขอความ
เห็นชอบจากผู้ว่าจ้างหรือกรมยุทธ-โยธาทหารบกก่อนนําไปติดตั้ง 
- ถังฝังดินขนาด 15 ลบ.ม. ขึ้นไป ผู้รับจ้างต้องแนบใบรับประกันการติดตั้งจากบริษัทผู้ผลิต 
ว่าถังจะไม่แตก ยุบ ภายในระยะ 10 ปี นับจากติดตั้งเสร็จ 

ถังเก็บน้ําวางใต้ถนน SANPAC, PCT,คุณภาพ
เทียบเท่า 
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22. อุปกรณ์กักเก็บน้ํา(ต่อ) 

ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 

  ถังเก็บน้ําเฟอร์โรซีเมนต์ : 
- ตัวถังเก็บน้ําใช้เทคนิคการขึ้นรูปแบบเฟอร์โรซีเมนต์ โดยโครงสร้างภายในใช้เหล็ก และ ลวดตาข่าย
เสริมแรง เนื้อมอร์ต้ามีส่วนผสมของขี้เถา้ลอย (Fly Ash)   กําลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า250 กก./ตร.ซม. ที่
อายุ  28 วันความหนาของผนังกันน้ําไม่น้อยกว่า 3.85 ซม. (±0.50ซม.) และความหนาของกระดูกไม่น้อย
กว่า 10 ซม. (±0.50ซม.) รองรับน้ําหนัก สําหรับถนนที่รับน้ําหนักได้ไม่น้อยกว่า 12 ตัน หรือ ถนนที่รับ
น้ําหนักได้ไม่น้อยกว่า 24 ตัน ประสานชิ้นงานด้วยน้ํายาประสานคอนกรีตและทําการ 
เกร้าท์ภายในถังเก็บน้ําไม่น้อยกว่า 5 ซม. หลังจากนั้นฉาบภายในถังทั้งใบความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 ซม. 
ตัวถังจะต้องรับประกันโครงสร้างไม่น้อยกว่า 10 ปี และได้รับผลทดสอบวัสดุ จากสถาบันทดสอบของ
ราชการหรือ เอกชนที่ได้รับมาตรฐานหรือได้รับใบอนุญาต  โดยจัดส่งเป็นรายงานแสดงค่าผลทดสอบการซึม
น้ํา, ความต้านทานซัลเฟต  และกําลังรับแรงอัดสูงสุด แล้วทําการทดสอบการรั่วซึมของถังก่อนติดตั้ง
อุปกรณ์ระยะเวลา 24 ชั่วโมง และตรวจสอบระดับน้ําต้องไม่ลดลงมากกว่า 10 มม. ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องส่ง
รายการคํานวณโดยวิศวกรรับรองพร้อม SHOP DRAWING เพื่อขอความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างหรือกรมยุทธ-
โยธาทหารบกก่อนนําไปติดตั้ง 
- ถังฝังดินขนาด 15 ลบ.ม. ขึ้นไป ผู้รับจ้างต้องแนบใบรับประกันการติดตั้งจากบริษัทผู้ผลิต ว่าถังจะไม่แตก 
ยุบ ภายในระยะ 10 ปี นับจากติดตั้งเสร็จ 

ถังเก็บน้ําวางใต้ถนน USE SYSTEM , 
FERROCEMENT, 
STRONG PART, 
SAN TECH 
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สุขภัณฑ์ 
1. ตารางรายการชุดสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
 

ลําดับ รายการ 
AMERICAN 
STANDARD 

CORAL COTTO ENGLEFIELD KARAT  KOHLER MARVEL PREMA STAR VRH 

1. โถนั่งราบ ชนิดมีหม้อพกัน้ํา  
มอก. 792-2554 

- - - - - - - - - - 

1.1 ชุดโถนั่งราบ ระบบปุ่มกด Dual Flush 
ใช้น้ําไม่น้อยกวา่ 3/4.5 ลิตร รุ่นหน้า
ยาว ฝารองนั่งกันกระแทก 

TF-2793SCW-WT-0 CR7160E 
C13440
หรือ

C13901 
- K-75750X-S-WK K-22244K-S-0 MCM2085 - S-1323.1 - 

1.1.1 สายน้ําดีสเตนเลสสตีล ยาว 16” A-800.16-DIY - Z402 K-1148939 - - MF-16” P330L16#CR - FZHV-E00016 

1.1.2 สต๊อปวาล์ว ชนิด Angle Valve 
ทองเหลอืงชุบโครเมีย่ม 

A-4400 - CT179 - K-45529X-CP K-12066T-3-CP L002 - - HFHOY-912001 

1.2 ชุดโถนั่งราบ ระบบปุ่มกด Dual Flush 
ใช้น้ําไม่น้อยกวา่ 3/4.5 ลิตร รุ่นหน้าสั้น 
(เฉพาะกรณีห้องน้ํายาวน้อยกว่า 1.30 
ม.) ฝารองนั่งกันกระแทก 

TF-2893SCW-WT-0 CR7161 C1444 - - - MC803 - S-1492.1 - 

* - อุปกรณ์ประกอบ 2 รายการ เหมือน 
1.1 

- - - - - - MF-16”, L002 - - - 

1.3 ระบบปุ่มกด Single Flush ใช้น้ําไม่
น้อยกว่า 4.5 ลิตร 
รุ่นหน้ายาว ฝารองนั่งกันกระแทก 

TF-2894SCW-WT-0 CR7150E C13960 - K-98118X-S-WK 15488X-0 - - S-1373.1 - 

* - อุปกรณ์ประกอบ 2 รายการ เหมือน 
1.1 

- - - - - - MF-16”, L002 - - - 

2. โถนั่งราบ ชนิดฟลัชวาล์ว  
มอก. 792-2554 

- - - - - - - - - - 

2.1 ชุดโถนั่งราบ รุ่นหน้ายาว ท่อน้ําดีขนาด
ไม่น้อยกว่า 3/4” 

TF-2491/SC-WT-0 7050F C1441 - K-18838X-WK K-30594X-0 MCA543 - S-2904 - 

2.1.1 ฟลัชวาล์วก้านโยก A-5901-06N - CT457XNS K-16640X-CP - K-13516X-CP MU-110/T PM415NS - HFVSR-6120S1 

2.1.2 สต๊อปวาล์ว ชนิด Angle Valve 
ทองเหลอืงชุบโครเมีย่ม 

- - CT179 K-45529X-CP - K-12066T-3-CP L002 - - HFHOY-912001 
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1. ตารางรายละเอียดสุขภัณฑ์(ต่อ) 
 

ลําดับ รายการ 
AMERICAN 
STANDARD 

CORAL COTTO ENGLEFIELD KARAT  KOHLER MARVEL PREMA STAR VRH 

3. โถนั่งยอง ชนิดฟลัชวาลว์  
มอก. 792-2554 

- - - - - - - - - - 

3.1 ชุดโถนั่งยอง มีฐาน ท่อน้ําดีขนาดไม่
น้อยกว่า 3/4” 

TF-100FP-WT-0 633f C202 - K-17921X-WK - MCA545 - S-5981 - 

3.1.1 ฟลัชวาล์วก้านโยก  A-5902-06N  CT457XNL K-12731X-CP - - MU-110/L PM415NL - HFVSR-6120S2 

3.1.2 สต๊อปวาล์ว ชนิด Angle Valve 
ทองเหลอืงชุบโครเมีย่ม 

- - CT179 K-45529X-CP - K-12066T-3-CP L002 - - HFHOY-912001 

4. โถนั่งยอง ชนิดราดน้ํา มอก. 792-2554 - - - - - - - - - - 

4.1 ชุดโถนั่งยอง มีฐาน TF-101P-WT 608 C201 - K-17918X-WK - MCA546A P39010 S-5501 - 

4.2 ชุดโถนั่งยอง ไม่มีฐาน TF-100-WT 601 - - K-17380X-WK - MCA546 P39500 S-5702 - 

5. อ่างลา้งหน้า อา่งลา้งมอื เคลือบขาว 
มอก. 791-2544 

- - - - - - - - - - 

5.1 ชุดอ่าง 1 รู ก๊อก ชนิดวางบนเคาน์เตอร์  TF-0507-WT 6033 C0005 - - K-14715X-1-0 MC003 - S-4404 - 

5.1.1 ก๊อกน้ําเดี่ยวก้านปัด  
มอก. 1287-2555 หรือ  
มอก. 2067-2552   
มีให้เลือก 3 แบบ 

- - - - K-77150X-4CD-CP 
 
 

- - - - 

- 

 5.1.1.1 แบบก๊อกขึ้นจากตัวอ่าง A-J55-10 - CT160C10 - K-77150X-4CD-CP K-37301X-4CD-CP ML-82954-54A PM1021Q29 - HFVSB-2000P1 

 5.1.1.2 แบบก๊อกขึ้นจากเคาน์เตอร ์ A-K5603 - CT160C10 - K-77150X-4CD-CP K-37301X-4CD-CP ML-1011 PM1021Q29 - HFVSP-2000A6 

 5.1.1.3 แบบก๊อกออกจากผนัง FFAST607-
5T1500BT0 

- CT1150C36 - - - MAE-176 PM1024Q29 - HFVSB-7120G1 

5.1.2 ท่อน้ําทิ้งรูปตัว P A-8108-DIY 
 

- CT683 K-11704X-CP - - W-026 PM653 - FAVHL-AP390S 
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1. ตารางรายละเอียดสุขภัณฑ์(ต่อ) 
ลําดับ รายการ 

AMERICAN 
STANDARD 

CORAL COTTO ENGLEFIELD KARAT KOHLER MARVEL PREMA STAR VRH 

5.1.3 สะดืออ่าง มีให้เลือก 2 แบบ - - - - - - - - - - 

 5.1.3.1 แบบดึง A-8007 - CT673 K-11681X-CP - - W007 PM403 - HLA01-LA001 

 5.1.3.2 แบบปั๊มกด A-8016-B-N - CT665 K-11683X-CP - K-7119T-CP W002 PM411 - HLS14-201SS 

5.1.4 สายน้ําดีสเตนเลสสตีล ยาว 16” A-800.16-DIY - Z402 K-1148939 - - - P330L16#CR - FZVHV-E00016 

5.1.5 สต๊อปวาล์ว ชนิด Angle Valve A-4400 - CT179 K-45529X-CP - K-12066T-3-CP L002 - - HFHOY-912001 

5.2 ชุดอ่าง 1 รู ก๊อก ชนิดฝังบนเคาน์เตอร ์ TF-476S-WT 6579 C05847 - K-17717X-1-WK K-2196X-1-0 MCA60 P51000 - - 

* - อุปกรณ์ประกอบ 5 รายการ เหมือน 
5.1 

- - - - - - - - - - 

5.3 ชุดอ่าง 1 รู ก๊อก ชนิดฝังใต้เคาน์เตอร ์ TF-470LM-WT-0 6470 C017 - K-17533X-WK K-2211X-0 MC507 - S-4962 - 

* - อุปกรณ์ประกอบ 5 รายการ เหมือน 
5.1 

- - - - - - - - - - 

5.4 ชุดอ่าง 1 รู ก๊อก ชนิดแขวนผนังพร้อม
ขาอ่างแขวนลอย 

TF-0553/0740-WT-0 6217/4217 C014/C420 - 
K-11004X-1-WK+K-

10995X-WK 
K-17156X-0+ 
K-17154X-0 

MC239 - S-4483/4392 - 

5.4.1 ก๊อกน้ําเดี่ยวก้านปัด มอก. 1287-2555 
หรือ มอก. 2067-2552  
มีให้เลือก 2 แบบ 

- - - - - - - - - - 

 5.4.1.1 แบบก๊อกขึ้นจากตัวอ่าง A-J55-10 - CT160C10 K-77150X-4CD-CP - K-37301X-4CD-CP ML-82954-54A PM1021Q29 - HFVSB-2000P1 

 5.4.1.2 แบบก๊อกออกจากผนัง FFAST607-5T1500BT0 - CT1150C36  - - MAE-176 PM1024Q29 - HFVSB-7120G1 

5.4.2 ท่อน้ําทิ้งรูปตัว P A-8108-DIY - CT683 K-11704X-CP - - W-026 PM653 - FAVHL-AP390S 

5.4.3 สะดืออ่าง แบบดึง A-8007 - CT673 K-11680X-CP - - W007 PM403 - HLA01-LA001 

5.4.4 สายน้ําดีสเตนเลสสตีล ยาว 16” A-800.16-DIY - Z402 K-1148939 - - - PM330L16#CR - FZVHV-E00016 

5.4.5 สต๊อปวาล์ว ชนิด Angle Valve  A-4400 - CT179 K-45529X-CP - K-12066T-3-CP L002 - - HFHOY-912001 

5.5  ชุดอ่าง 1 รู ก๊อก ชนิดแขวนผนัง TF-0979-WT-0 6203 C013 - K-17336X-1-WK K-8758X-1-0 MC223 - - - 

*  - อุปกรณ์ประกอบ 5 รายการ เหมือน 5.4 - - - - - - - - - - 

6. โถปัสสาวะชาย แบบแขวนผนัง 
ชนิดฟลัชวาล์ว ซ่อนทอ่น้ําทิ้ง ทอ่น้ําดี
ขนาดไม่น้อยกว่า 3/4”  
มอก. 795-2544 

TF-6502-WT-0 7557 C313 - 
K-17387X-ET-

WK 
K-4991X-ET-0 MU-104-3 - S-6904 - 

6.1 ฟลัชวาล์วก้านโยก  A-5900-01N - CT464(NL) K-98095X-CP - K-13519X-CP MU-110/U - - HFVSR-6120S1 
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1. ตารางรายละเอียดสุขภัณฑ์(ต่อ) 
 

ลําดับ รายการ 
AMERICAN 
STANDARD 

CORAL COTTO ENGLEFIELD KARAT KOHLER MARVEL PREMA STAR VRH 

   7. ฝักบัวอาบน้ํา หัวปรับน้ําได้ไม่น้อยกว่า
2 ฟังก์ชั่น มอก. 1187-2555 หรือ  
มอก. 2066-2552   

- - - - - - ML-H07 - - - 

  7.1 ชุดฝักบัวอาบน้ํา ชนิดก้านแข็ง หัวและ
ก้านชุบโครเมีย่ม (พรอ้มก้านติดผนัง) 

F40012-CHADY     - Z55  K-15843X-CP - K-16355X-CP ML-H12 - - FJVHS-112QAS 

 7.1.1 ก๊อกน้ําติดผนัง ก้านโยก/ปัด ชุบ
โครเมี่ยม 

A-J52-10   - CT1085C27 
K-20727X-
4CD-CP 

- K-99257X-4CD-CP ML-82956-54A PM117A - HFVSB-3130D1 

  7.2 ชุดฝักบัวอาบน้ํา ชนิดสายออ่น หัวชุบ
โครเมี่ยม (พร้อมที่แขวนติดผนัง) 

A-6099-WT-HS - S17 K-76232X-CP - K-10309X-CP ML-H02 P97 - FJHOF-A120AC 

 7.2.1 ก๊อกน้ําติดผนัง ก้านโยก/ปัด ชุบ
โครเมี่ยม 

A-J56-10        - CT1078C30X 
K-77152X-
4CD-CP 

- K-R99252X-4CD-CP ML-9101-18A PM155Q57 - HFVSB-3120P1 

   8. ฝักบัวฉีดชําระสายอ่อน หัวชุบโครเมีย่ม 
แบบก้านกด  ปรับฟังก์ชั่นค้างได้ สาย
อลูมเินียมขดปลอดสนิม 
(พรอ้มทีแ่ขวนติดผนัง)  

A-4900-CH สาย
ชําระ สแตนเลส รุ่น 

SMART          
- CT993K#CR  K-76252X-CP - K-98100X-CP - PM601NK - FXVH0-0040NS 

  8.1 สต๊อปวาล์ว ชนิด Angle Valve 
ทองเหลอืงชุบโครเมีย่ม 

A-4400    - CT179  K-45529X-CP - K-12066T-3-CP - - - HFHOY-912001 

   9. ก๊อกน้ําซักล้าง ติดผนัง ก้านปัด ชุบ
โครเมี่ยม 

FFAST602-
0T0500BT0       

- CT170C6 
K-77151X-
4CD-CP 

- - ML-SS237 PM1024Q29 - HFVJC-7120K1 

  10. ที่ใส่กระดาษชําระ ติดผนัง มีให้เลือก  
3 แบบ 

- - - - - - - - - - 

 10.1 
 

แบบกระเบื้องเคลือบขาว  
มอก. 797-2544  

TF-9253-WT     466 C814 - K-17058X-WK K-8738X-0 MCE-003 P75000 S-7523 - 

 10.2 แบบชุบโครเมี่ยม K-2801-43-N       - CT0124  K-13283X-CP - K-17523T-CP - PM014 - - 

 10.3 แบบสเตนเลสสตีล K-1050-43-N       - CT034 - - - MS304-03 PM944 - FBVHB-N104BS 

  11. ที่วางสบู่ติดผนัง มีให้เลอืก 3 แบบ - - - - - - - - - - 

 11.1 
แบบกระเบื้องเคลือบขาวฝังผนัง  
มอก. 797-2544  

TF-9251-WT       449 C805 - K-17394X-WK K-8736X-0 MCE-002 P70000 S-7301 - 

 11.2 แบบชุบโครเมี่ยม K-2801-54-N - -  K-13284X-CP - K-17524T-CP - PM7005 - - 
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1. ตารางรายละเอียดสุขภัณฑ์(ต่อ) 
 

ลําดับ รายการ 
AMERICAN 
STANDARD 

CORAL COTTO ENGLEFIELD KARAT  KOHLER MARVEL PREMA STAR VRH 

 11.3 แบบสเตนเลสสตีล K-2501-54-N - CT035 - - - MS304-27 - - HW304-W304 

  12. ขอแขวนติดผนัง ชนิดขอคู่ มีให้เลือก 
 3 แบบ 

-     - - - - - - - - - 

 12.1 แบบกระเบื้องเคลือบขาวฝังผนัง  
มอก. 797-2544  

TF-9333-WT      409 C838 - K-17061X-WK - - - S-7391 - 

 12.2 แบบชุบโครเมี่ยม K-2801-41-N     - -  K-13282X-CP - K-17526T-CP - - - - 

 12.3 แบบสเตนเลสสตีล K-1050-42-N - CT030 - - - MS304-11 PM720 - FBVHK-A102AS 

  13. ราวแขวนผ้า ชนิดราวเดี่ยวติดผนัง 
ความยาวรวมไม่น้อยกวา่ 60 ซม. มีให้
เลือก 3 แบบ 

- - - - - - - - - - 

 13.1 แบบขากระเบื้องเคลือบขาวฝังผนัง ราว
อะคริลิกแข็งแรง มอก. 797-2544  

TF-9254-WT 435 - - K-17068X-WK - MCE-001 - S-7381 - 

 13.2 แบบขาและราวชุบโครเมี่ยม K-1393-46-N - -  K-13280X-CP - K-17521T-CP - PM055 - - 

 13.3 แบบขาและราวสเตนเลสสตีล K-1050-46-N - CT032 - - - MS304-08/F - - FBVHB-N101AS 

  14. ห่วงแขวนผ้า ติดผนัง มใีห้เลือก 3 แบบ  - - - - - - - - - 

 14.1 แบบขากระเบื้องเคลือบขาวฝังผนัง 
ห่วงอะคริลิกแข็งแรง มอก. 797-2544  

TF-9332-WT      - - - - - - - - - 

 14.2 แบบขาและห่วงชุบโครเมี่ยม K-1390-47-N      - CT043  K-13279X-CP - K-17528T-CP - PM7012 - - 

 14.3 แบบขาและห่วงสเตนเลสสตีล K-1050-47-N - CT033 - - - MS304-13 PM012 - FBVHB-N102AS 

  15. หิ้งวางของ กระเบื้องเคลือบขาวฝังผนัง 
ความยาวรวมไม่น้อยกวา่ 25 ซม.  
มอก. 797-2544 

TF-9256-WT 503 C8211 - K-17059X-WK - - - S-7362 - 

  16. แผงกั้นที่ปัสสาวะชาย ฝังผนังกระเบื้อง
เคลอืบขาว 

CUD03000-
1CAWDUZ0B      

7100 C306 - K-530X-WK - MCA5700 - S-6941 - 

 ชุดสุขภัณฑ์อัตโนมัติ - - C10527 - - - - - - - 

  17. ก๊อกน้ําเดี่ยว ระบบเซ็นเซอร์ที่ปากก๊อก 
มีให้เลือก 3 แบบ 

- - - - - - - - - - 
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1. ตารางรายละเอียดสุขภัณฑ์(ต่อ) 
 

ลําดับ รายการ 
AMERICAN 
STANDARD 

CORAL COTTO ENGLEFIELD KARAT  KOHLER MARVEL PREMA STAR VRH 

 17.1 แบบก๊อกขึ้นจากตัวอ่าง A-8509-AC  - CT4902AC - - - MF-1503/S - - CNT01-200B-GS20 

 17.2 แบบก๊อกขึ้นจากเคาน์เตอร ์ A-8510-AC  - CT5703AC - - - MF-1503/T - - CNT01-200B-GM20 

 17.3 แบบก๊อกออกจากผนัง A-8511-AC  - CT4903AC - - - MF-1501 - - CNT01-2120B-GW20 

  18. โถปัสสาวะชาย แบบแขวนผนัง ระบบ
เซ็นเซอร์ติดตั้งกับโถ ซ่อนท่อน้ําทิ้ง ทอ่
น้ําดีขนาดไม่น้อยกว่า 3/4”  

CCAS6507-3100410C0, 
CCAS6507-3120410C0 

- C3011AC - - - MU-104 - S-6104 - 

 ชุดสุขภัณฑ์ห้องน้ําผู้สงูอายุและผู้
พิการพร้อมอุปกรณ์ 

- - - - - - - - - - 

  1. โถส้วมนั่งราบ TF-2146SC-WT-0  CR7160E SC6657 - - - - - - - 

  2. อ่างลา้งหน้า-ล้างมอื  WP-1511/F712-WT-0  - SC00537 - - - - - -  

  3. ฝักบัวฉีดชําระสายอ่อน A-4900-CH          - CT999H - - - - - - FXVH0-0040NS 

  4. ราวโถส้วม HR-380540-01R,      
HR-380540-01L  

- 
CT751, 
CT752 

- - - - - - 
FBVHC-T791LS/ 
FBVHC-T791RS 

  5. ราวอา่งลา้งหน้า 
HR-380280-01       - 

CT795, 
CT796 

- - - - - - FBVHC-T795AS 

 อุปกรณ์ประปาสนาม - - - - - - - - - - 

  1. ก๊อกน้ําเดี่ยวสนาม ก้านยาว แบบโยก/
ปัด หัวทองเหลือง 

-         - - - 
- 

- - - - - 

 1.1 ชนิดออกจากผนัง A-TJ69-10  - CT170C6 - - - - PM105Q9 - HFVJC-7120K1 

 1.2 ชนิดขึ้นจากพื้น A-TJ69-10  - - - - - - - - - 
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1. ตารางรายละเอียดสุขภัณฑ์(ต่อ) 
 

ลําดับ รายการ 
AMERICAN 
STANDARD 

CORAL COTTO ENGLEFIELD KARAT  KOHLER MARVEL PREMA STAR VRH 

 อุปกรณ์ประปาห้องครวั - - - - - - - - - - 
  1. อ่างลา้งภาชนะ อ่างสเตนเลสสตีล 1 

หลุมลา้งและ 1 ที่วางจาน ต่อเชื่อมเป็น
เนื้อเดียวกันทั้งชิ้น ขนาดรวมขอบไม่
น้อยกว่า 0.45x0.80 ม. แบบ 1 รูก๊อก 
สะดืออ่างแบบดึงด้วยโซ่คลอ้งอ่าง มีทอ่
น้ําทิ้งและทอ่ดักกลิ่นขนาดไม่น้อยกว่า 
1” ก้นอ่างมีตะแกรงกรองเศษผง 
มอก. 854-2536- 

- - - - - - - - - - 

 1.1 ชุดอ่าง ชนิดมีขาตั้งสเตนเลสสตีล ขนาด
ไม่น้อยกว่า 3/4” และหนาไม่น้อยกว่า
เบอร์ 26 มีจุกยางคณุภาพดีที่ปลายขา 

- - - - - - - - - - 

1.1.1 สายน้ําดี - - Z402 - - - - P330L16#CR - FZVHV-E00016 

1.1.2 สต๊อปวาล์ว ชนิด Angle Valve 
ทองเหลอืงชุบโครเมีย่ม 

- - CT179 - 
- 

- - - - HFHOY-912001 

 1.2 ชุดอ่าง ชนิดฝังบนเคาน์เตอร ์ - - - - - - - - - - 

1.2.1 สายน้ําดี - - Z402 - - - - P330L16#CR - FZVHV-E00016 

1.2.2 สต๊อปวาล์ว ชนิด Angle Valve 
ทองเหลอืงชุบโครเมีย่ม 

- - CT179 - 
- 

- - - - HFHOY-912001 

  2. ก๊อกน้ําเดี่ยว โยก/ปัด ก้านยาวปรับหัน
ซ้ายขวาได้ มอก. มีให้เลือก 2 แบบ 

- - - - - - - - - - 

 2.1 ก้านขึ้นจากอ่าง - - CT130C10 - - - - PM1023Q29 - HFVSB-1000K1 

 2.2 ก้านออกจากผนัง - - CT134C10 - - - - PM1022Q29 - HFVSB-1120K1 
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อุปกรณ์งานระบบระบายน้ํา 
1. อุปกรณ์งานระบบระบายน้ํา 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
1.1 อุปกรณ์งานระบบ

ระบายน้ํา 
- ท่อ ค.ส.ล. : ผลิตภัณฑ์ตาม มอก. 128-2549 
- ท่อซีเมนต์ใยหินงานระบายน้ําในอาคาร : ผลิตภัณฑ์ตาม มอก. 621-2529 
- ท่อซีเมนต์ใยหินสําหรับงานระบายน้ําทั่วไป :  ผลิตภัณฑ์ตาม มอก. 622-2529 

งานระบายน้ํา   

ถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป 
1. ถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป 

ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
1.1 ถังบําบัดน้ําเสีย

สําเร็จรูป 
1.1.1 ถังบําบัดน้ําเสียไฟเบอร์กลาสเสริมแรงพลาสติก หรือ PE  
- ตัวถังไม่ยุบ หรือเสียหาย เมื่อทดสอบด้วยวิธี Vacuum Test ตามมาตรฐาน CAN/CSA-B66-M90 ที่
ไม่น้อยกว่า 600 มิลิลิตรของน้ํา  
- ผู้รับจ้างต้องขอความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างหรือกรมยุทธโยธาทหารบกก่อนนําไปติดตั้ง 
- ถังบําบัดน้ําเสียฝังดินขนาด 15 ลบ.ม. ขึ้นไป ผู้รับจ้างต้องแนบใบรับประกันการติดตั้งจาก
บริษัทผู้ผลิต ว่าถังจะไม่แตก ยุบ ภายในระยะ 10 ปี นับจากติดตั้งเสร็จ 

ถังบําบัดน้ําเสียวางใต้ดินทั่วไป AQUA,DOS, ENTECH, 
PP, SAN TECH, CLEAR, 
STAR, WATER TREAT, 
BIOTECH,  
THREE S ESTATES, 
MASTERTEAM  

  1.1.2 ถังบําบัดน้ําเสีย PRECASTED CONCRETE 
- ความหนาแผ่นฝาบนไม่น้อยกว่า 15 ซม. ความหนาแผ่นผนังด้านข้างบ่อไม่น้อยกว่า 10 ซม. มีกําลัง
อัดประลัยลูกบาศก์ไม่ต่ํากว่า 280 กก./ตร.ซม. ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน แผ่นพรีคลาสท์จะต้องมี
ผลทดสอบจากสถาบันที่เชื่อถือได้ภายในประเทศเรื่องมาตรฐานการรองรับน้ําหนัก สําหรับถนนที่รับ
น้ําหนักได้ไม่น้อยกว่า 12 ตัน หรือ ถนนที่รับน้ําหนักได้ไม่น้อยกว่า 24 ตัน การเชื่อมต่อแผ่นพรีคลาสท์
จะต้องใช้เคมีภัณฑ์ก่อสร้างที่รับแรงดันน้ําได้ไม่น้อยกว่ากว่า 10 บาร์ และมียางกันซึมและวัสดุทากัน
ซึมโดยรอบบริเวณรอยต่อ โดยคุณสมบัติของวัสดุกันซึมจะต้องมีคุณสมบัติที่มีความยืดหยุ่นตัวไม่น้อย
ว่า 100%, เมื่อประกอบตัวถังแล้วเสร็จจะต้องมีการทดสอบการรั่วซึมของถังก่อนการติดตั้งอุปกรณ์เป็น
เวลา 24 ชม.และตรวจสอบระดับน้ําต้องไม่ลดลงมากกว่า 10 มม. ตัวถังจะต้องรับประกันโครงสร้างไม่
น้อยกว่า 10 ปี 
- ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายการคํานวณโดยวิศวกรรับรองพร้อม SHOP DRAWING เพื่อขอความเห็นชอบ
จากผู้ว่าจ้างหรือกรมยุทธโยธาทหารบกก่อนนําไปติดตั้ง 

ถังบําบัดน้ําเสียวางใต้ถนน SANPAC, PCT,คุณภาพ
เทียบเท่า 
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1. ถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป(ต่อ) 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
   

 
- ถังบําบัดน้ําเสียฝังดินขนาด 15 ลบ.ม. ขึ้นไป ผู้รับจ้างต้องแนบใบรับประกันการติดตั้งจากบริษัทผู้ผลิต ว่า 
ถังจะไม่แตก ยุบ ภายในระยะ 10 ปี นับจากติดตั้งเสร็จ 

 ถังบําบัดน้ําเสียวางใต้ถนน   
 

  1.1.3 ถังบําบัดน้ําเสียเฟอร์โรซีเมนต์   
- ตัวถังบําบัดน้ําเสียใช้เทคนิคการขึ้นรูปแบบเฟอร์โรซีเมนต์ โดยโครงสร้างภายในใช้เหล็ก และ ลวดตาข่าย
เสริมแรง เนื้อมอร์ต้ามีส่วนผสมของขี้เถา้ลอย (Fly Ash)   กําลังอัดประลัยไม่น้อยกว่า250 กก./ตร.ซม. ที่
อายุ  28 วัน                     
- ความหนาของผนังกันน้ําไม่น้อยกว่า 3.85 ซม. (±0.50ซม.) และความหนาของกระดูกไม่น้อยกว่า 10 ซม. 
(±0.50ซม. ) รองรับน้ําหนัก สําหรับถนนที่รับน้ําหนักได้ไม่น้อยกว่า 12 ตัน หรือ ถนนที่รับน้ําหนักได้ไม่
น้อยกว่า 24 ตัน ประสานชิ้นงานด้วยน้ํายาประสานคอนกรีตและทําการเกร้าท์ภายในถังเก็บน้ําไม่น้อยกว่า 
5 ซม. หลังจากนั้นฉาบภายในถังทั้งใบความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 ซม. 
- ถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปเฟอร์โรซีเมนต์ต้องได้รับผลทดสอบวัสดุ จากสถาบันทดสอบของราชการหรือ 
เอกชนที่ได้รับมาตรฐานหรือได้รับใบอนุญาต  โดยจัดส่งเป็นรายงานแสดงค่าผลทดสอบการซึมน้ํา  ความ
ต้านทานซัลเฟต  และกําลังรับแรงอัดสูงสุด 
- ทําการทดสอบการรั่วซึมของถังก่อนติดตั้งอุปกรณ์ระยะเวลา 24 ชั่วโมง และตรวจสอบระดับน้ําต้องไม่
ลดลงมากกว่า 10 มม.   
- ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายการคํานวณโดยวิศวกรรับรองพร้อม SHOP DRAWING เพื่อขอความเห็นชอบจากผู้
ว่าจ้างหรือกรมยุทธโยธาทหารบกก่อนนําไปติดตั้ง 
- ถังบําบัดน้ําเสียฝังดินขนาด 15 ลบ.ม. ขึ้นไป ผู้รับจ้างต้องแนบใบรับประกันการติดตั้งจากบริษัทผู้ผลิต ว่า
ถังจะไม่แตก ยุบ ภายในระยะ 10 ปี นับจากติดตั้งเสร็จ 

 USE SYSTEM , 
FERROCEMENT, 
STRONG PART, 
SAN TECH 
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อุปกรณ์งานระบบท่อดับเพลิงในอาคาร 
1. ท่อน้ําดับเพลิง 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 

1.1 ท่อน้ําดับเพลิง - ท่อเหล็กกล้าอบเหนียว  AWWA C 151 
- ท่อเหล็กกล้าชนิดมีตะเข็บทั้งท่อเหล็กดําและชุบสังกะสี  ASTM A 131 
- ท่อเหล็กกล้าชนิดมีและไม่มีตะเข็บ  ASTM A 53,  ASTM 795 
- ท่อเหล็กกล้า  ANSI B 36.10 
- ท่อทองแดงชนิดไม่มีตะเข็บ ชนิด K, L หรือ MASTM B 75, ASTM B 88,  
ASTM B 251 

  มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยของ 
วสท. 

1.2 ข้อต่อท่อน้ําดับเพลิง  1.2.1 เหล็กหล่อ (Cast Iron) 
       - ข้อต่อชนิดเกลียว 860 กิโลปาสกาล (125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) และ 1,723  
กิโลปาสกาล (250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) ANSI B 16.4 
       - หน้าแปลนท่อและข้อต่อหน้าแปลน  860 กิโลปาสกาล (125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) 
และ 1,723กิโลปาสกาล (250ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) ANSI B 16.1 
1.2.2 เหล็กหล่อเหนียว (Malleable) 
       - ข้อต่อชนิดเกลียว ขนาด 1,034 กิโลปาสกาล  (150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว)  2,067 
กิโลปาสกาล (300ปอนด์ต่อตารางนิ้ว) ANSI B 16.3 
1.2.3 เหล็กหล่อชนิด Ductile 
       - ข้อต่อเหล็กหล่อสีเทา ขนาด 80 มิลลิเมตร (3 นิ้ว) ถึง 1,200 มิลลิเมตร (48 นิ้ว)  
AWWA C 110 

  มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยของ 
วสท. 
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2. AIR RELIEF VALVE 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 

2.1 AIR RELIEF VALVE ทําด้วย CAST IRON ส่วน Spring ทําด้วย Stainless steel สามารถ 
ทนความดันได้ไม่น้อยกว่า 250 ปอนด์/ตารางนิ้ว และสามารถทําการปรับช่วงการทํางาน
ได้ระหว่างความดัน 80-120 ปอนด์/ตารางนิ้ว 

    

3. ANGLE VALVE 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 

3.1 ANGLE VALVE เป็นเกลียว NPT หรือตามมาตรฐานของ BS.21 และ Working Pressure ไม่น้อยกว่า 
200 ปอนด์/ตารางนิ้ว 

    

4. สายฉีดน้ําดับเพลิง (Fire Hose) 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 

4.1 สายฉีดน้ําดับเพลิง (Fire Hose) แบบ Unlined linen fire hose หรือ Polyester fire hose หรือ Fire hose อื่นๆ ที่
เหมาะสมในการดับเพลิงโดยจะต้องทนความดันของน้ําได้ไม่น้อยกว่า 175 ปอนด์/
ตารางนิ้ว โดยผู้รับจ้างต้องจัดให้มีสายฉีดน้ําดับเพลิงอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
- สายฉีดน้ําดับเพลิงขนาด 25 มม.(1 นิ้ว) ยาว 30 เมตร จะต้องจัดให้มีที่แขวนเก็บ 
(Hose Reel) สายฉีดน้ําดับเพลิงให้เรียบร้อยใช้งานได้ทันที 
- สายฉีดน้ําดับเพลิงขนาด 40มม. (1.5นิ้ว) ยาว 30 เมตร จะต้องม้วนอยู่ในกงล้อ 
(Hose Rack) และสามารถดึงมาใช้งานได้ทันที 
 

    

5. หัวฉีดน้ํา (NOZZLE) 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 

5.1 หัวฉีดน้ํา (NOZZLE) น้ําดับเพลิงเป็นชนดิข้อต่อสวมเร็ว โดยหัวฉีดต้องเป็นชนิดปรับลักษณะการฉีดน้ําได้ 
(JET/SPRAYSHUT - OFF NOZZLE) ทําจากวัสดุที่มีน้ําหนักเบา หรือวัสดุสังเคราะห์ที่
ทนอุณภูมิสูงได้ เช่น อะลูมิเนียมหล่อ  ทองเหลือง  หรือ GUNMETAL 

  มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยของ 
วสท. 
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6. ข้อต่อต่างๆ (Fitting) 

ลําดับ รายการ คุณสมบัติ ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 

6.1 ข้อต่อต่างๆ (Fitting) ข้อต่อต่างๆ ที่ใช้ในอุปกรณ์อัดฉีดน้ําดับเพลิง ให้ทําด้วยทองเหลือง ขนาดของเกลียวที่ใช้
ให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในแบบ หรือให้เข้าได้กับสิ่งที่จะสวมเข้าด้วยกัน การสวมเข้า
ด้วยกันให้ใช้เกลียวชนิดเดียวกันเท่านั้น 

    

7. หัวรับน้ําดับเพลิง (FIRE DEPARTMENTCONNECTION) 

ลําดับ รายการ คุณสมบัติ ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 

7.1 หัวรับน้ําดับเพลิง (FIRE 
DEPARTMENT CONNECTION) 

หัวรับน้ําดับเพลิงควรมีหัวรับน้ําอย่างน้อย ๒ ทาง มีลิ้นกันกลับอยู่ในตัว หัวรับน้ํา
ดับเพลิงเป็นชนิดตัวผู้สวมเร็ว พร้อมฝาครอบและโซ่คล้องครบชุด ตัวหัวรับน้ําทําด้วย 
อะลูมิเนียม ทองเหลือง หรือ GUNMETAL ขนาดที่ใช้เป็นไปตามที่ระบุในแบบ หัวรับน้ํา
ดับเพลิงจะต้องมีวาล์วกันกลับ(CHECK VALVE)ติดตั้งต่างหากในเส้นท่อ 

  มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยของ 
วสท. 

8. รางพักสาย (Hose rack) 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 

8.1 รางพักสาย (Hose rack) ทําด้วยเหล็กแผ่นเบอร์ 18 ทาสีแดง     

9. ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง 

ลําดับ รายการ คุณสมบัติ ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 

9.1 ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง ตัวตู้ : เป็นตู้สี่เหลี่ยมชนิดฝัง ตัวตู้ และกรอบทําด้วยเหล็กแผ่นเบอร์ 20 สีข้างนอกและ
ข้างในเป็นสีแดงโดยใช้วิธีอบสี 
กระจก : เป็นกระจกนิรภัย 2 ชั้น ซึ่งการแตกของกระจกจะต้องไม่เป็นอันตราย ต่อผู้ทุบ 
FIRE : บนกระจกให้เขียนคําว่า "FIRE" ขนาด15 ซม. สีแดง 
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10. อุปกรณ์งานดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด 

ลําดับ รายการ คุณสมบัติ ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 

10.1 อุปกรณ์งานดับเพลิงอัตโนมัติด้วย
สารสะอาด 

สารสะอาดแบบ NOVEC-1230 หรือ แบบ IG-100 (NITROGEN) เป็นระบบ FIXED 
PIPE TOTAL FLOODING FIRE EXTINGUISHING SYSTEM โดยกําหนดให้ใช้กับห้องที่
ไม่สามารถโดนน้ําได้ เช่น ห้องคอมพิวเตอร์, ห้องไฟฟ้า, ห้องเครื่องกําเนิดไฟฟ้า, ห้อง
เก็บเอกสารสําคัญ หรือ ห้องเกียรติยศ เป็นต้นการติดตั้งและออกแบบระบบเป็นไปตาม
มาตรฐาน NFPA 2001(STANDARD ON CLEAN AGENT FIRE EXTINGUISHING 
SYSTEM) หรือมาตรฐาน วสท. 

 -VIKING 
- ROTAREX FIRETEC 
- MINIMAX 
- KIDDE  
- SIEMENS 
- ROTAREX 
- FIRETRACE 
- SIEX 
- RICHMOND 
- FIKE 

  

11. ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm  System) 

ลําดับ รายการ คุณสมบัติ ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 

11.1 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
(Fire Alarm System) 

11.1.1 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องเป็นระบบ Intelligent System การรับส่ง
สัญญาณจากอุปกรณ์เข้าสู่ตู้ควบคุมส่วนกลางให้เป็นแบบ Multiplex System โดย
ตู้ควบคุมและอุปกรณ์ต้องได้การรับรองคุณภาพสินค้าจากสถาบัน Underwriters 
Laboratories Inc. (UL Listed) การติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐาน NFPA 70,  
NFPA-72, หรือ ว.ส.ท. 2002/49 โดยผู้จําหน่ายต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจําหน่าย
และรับรองการสํารองอะไหล่ไม่น้อยกว่า 3 ปี จากบริษัท เจ้าของผลิตภัณฑ์  
11.1.2 อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (INITIATING DEVICES) ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ 
อย่างน้อยดังนี้ 
         - สวิทซ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ADDRESABLE MANUAL STATION)เป็นชนิด 
Addressable แบบ Single Action ทําด้วยโลหะ และมีแท่งแก้วด้านหน้าป้องกันการดึง
ได้ง่ายในสภาวะปกติ และการกําหนด Address ต้องเป็นแบบ Electronic Address 

 - VIGILANT  
- SIEMENS  
- JOHNSON  
- CONTRAOL 
- HOCHIKI 
- FIKE 
- NITTAN 

  

 



 

100 

11. ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm  System)(ต่อ) 

ลําดับ รายการ คุณสมบัติ ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 

  

        -  ตัวตรวจจับควัน (ADDRESSABLE SMOKE DETECTOR อุปกรณ์ตรวจจับควัน
แบบระบุตําแหน่งชนิด Microprocessor มี Address setting  ที่ตัวอุปกรณ์ การตั้งค่า
ความไวในการตรวจจับให้กระทําบนโปรแกรม โดยสามารถทําการกําหนดค่าได้ 
         - อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนแบบระบุตําแหน่ง (ADDRESSABLE HEAT 
DETECTOR) โดยมี Address setting ที่ตัวอุปกรณ์  เป็นชนิดCombination คือ
สามารถตรวจจับเพลิงไหม้จากความร้อนที่เกิดขึ้นได้ทั้งแบบ Rate of Rise และ Fixed 
Temperature  มี Microprocessor ในอุปกรณ์ เพื่อใช้ควบคุมการทํางานสามารถ
เปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่แทนของเดิมได้โดยไม่ต้องแก้ไขโปรแกรมจะทํางานเมื่ออัตราการเพิ่ม
ของอุณหภูมิในห้องสูงเกินกําหนด 15° F (9 °C) หรือในกรณีที่อุณหภูมิสูงเกินประมาณ 
135°F (57°C) Temperature  มี Microprocessor ในอุปกรณ์ เพื่อใช้ควบคุมการ
ทํางานสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่แทนของเดิมได้โดยไม่ต้องแก้ไขโปรแกรม  จะทํางาน
เมื่ออัตราการเพิ่มของอุณหภูมิในห้องสูงเกินกําหนด 15° F (9 °C) ก 
"หรือในกรณีที่อุณหภูมิสูงเกินประมาณ 135°F (57°C) 
- Alarm Bell 
เป็นแบบระฆัง (Bell) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว ทํางานด้วยไฟ DC 24 
โวลต์ เป็นชนิด motor drive ได้รับมาตรฐาน UL ใช้ติดตั้งภายในอาคาร  โดยถ้าติดตั้ง
ภายนอกอาคารต้องมี whether proof box ต่างหาก 

  

หมายเหตุ    วาล์วและอุปกรณ์ในการดับเพลิงต้องทนความดันใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 175 ปอนด์/ตารางนิ้ว 
       ยกเว้นหัวฉีด (NOZZLE) ทนความดันใช้งานได้ไม่เกิน 100 ปอนด์/ตารางนิ้ว และผ่านการรับรองจากสถาบัน 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัสดุและอุปกรณ์ 
งานระบบวิศวกรรมไฟฟ้า 
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วัสดุและอปุกรณ์งานระบบวิศวกรรมไฟฟ้า 
 
อุปกรณ์งานระบบไฟฟ้ากําลัง 
1. ข้อกําหนดทั่วไป 
ลําดับ คุณสมบัติ 
1.1 วัสดุอุปกรณ์ 

        วัสดุและอุปกรณ์ที่ระบุในแบบ และ/หรือรายการประกอบแบบนี้ต้องเป็นของใหม่อยู่ในสภาพดีไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และต้องเป็นผลิตภัณฑ์แบบล่าสุดโดยผู้รับจ้างต้อง
จัดส่งรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์พร้อมข้อมูลทางเทคนิคทั้งหมดให้กรมยุทธโยธาทหารบกตรวจอนุมัติก่อนนําไปทําการติดตั้ง ทั้งนี้อาจต้องนําตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์แสดงต่อกรมยุทธโยธา
ทหารบกตามที่ร้องขอได้ หากผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติล่าช้า ผู้รับจ้างจะนํามาเป็นข้ออ้างในการขอเปลี่ยนชนิด และ/หรือต่อระยะเวลาในการทํางานไม่ได้ 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
        วัสดุและอุปกรณ์ที่ได้กําหนดความต้องการไว้ในแบบ และ/หรือรายการประกอบแบบให้เป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 
        1.2.1 ถ้าวัสดุหรืออุปกรณ์ดังกล่าว (ในประเภท ชนิด และขนาดเดียวกัน) มีประกาศ มอก. โดยสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว (ให้ถือตามที่ปรากฏในบัญชีคู่มือผู้ซื้อ
หรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําขึ้นถึงเดือนก่อนหน้าเดือนที่ประกาศจ้าง)และถ้ามีผู้ได้รับอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก. ตั้งแต่สามรายขึ้นไปให้ใช้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่
ทําในประเทศไทยและได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก. ดังกล่าว 
        1.2.2 ถ้าวัสดุหรืออุปกรณ์ดังกล่าว (ในประเภท ชนิด และขนาดเดียวกัน) มีประกาศ มอก. แล้ว แต่มีผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก. ไม่ถึงสามราย จะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทํา
ในประเทศไทยและมีรายละเอียดตาม มอก. หรือตามที่ปรากฏในบัญชีคู่มือผู้ซื้อ หรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําขึ้นถึงเดือนก่อนหน้าเดือนที่ประกาศจ้างก็ได้ 
        1.2.3 ถ้าวัสดุหรืออุปกรณ์ดังกล่าว (ในประเภท ชนิด และขนาดเดียวกัน) ไม่มีประกาศ มอก. หากมีผู้ได้รับการจดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทําใน
ประเทศไทยและมีคุณลักษณะเฉพาะตามที่ระบุไว้ในบัญชีคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อ ถึงเดือนที่ประกาศ 
จ้างก็ได้ 
        1.2.4 วัสดุและอุปกรณ์ที่ไม่ได้เป็นไปตามข้อ 1.2.1-1.2.3 ให้เป็นไปตามมาตรฐานฉบับใดฉบับหนึ่งที่กําหนดไว้ในรายละเอียดเฉพาะวัสดุอุปกรณ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
                ANSI   :   American National Standard Institute(สํานักงานมาตรฐานสหรัฐอเมริกา) 
                IEC     :   International Electrotechnical Commission(คณะกรรมการมาตรฐานไฟฟ้าสากล) 
                JIS      :   Japan Industrial Standard (มาตรฐานอุตสาหกรรมญี่ปุ่น) 
                UL      :   Underwriters Laboratories (หน่วยงานทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าสหรัฐอเมริกา)  
หมายเหตุ อ้างอิงตามมาตรฐาน วสท.  

 
 
 

1.2 
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2. สายไฟฟ้า 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 
2.1 

 
THW-A 
มอก. 293-2541 

- เป็นสายไฟฟ้าอะลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวน PVC ชนิดแกนเดียว 
ไม่มีเปลือกนอก ลักษณะตัวนําตีเกลียว 
- อุณหภูมิของตัวนํา 70 oC 
- แรงดันใช้งาน 450/750 V. 
- ขนาด 10 ถึง 500 mm2 

- ใช้งานในระบบจําหน่ายแรงต่ําเดินภายนอก 
อาคารเป็นสายประธาน (Main) หรือสาย 
ป้อน (Feeder) โดยจะใช้เดินในอากาศเหนือ 
พื้นดิน 

- BANGKOK CABLE 
- PHELPS DODGE 
- THAI YAZAKI 
- S SUPER CABLE 
- CTW 

 

 

2.2 60227 IEC 01 
(THW) 
มอก. 11-2553 

- โครงสร้างเหมือนสาย THW 
- เป็นสายชนิดแกนเดียว ไม่มีเปลือกนอกลักษณะตัวนําเดี่ยวแข็ง 
หรือตีเกลียว 
- อุณหภูมิของตัวนํา 70 oC 
- แรงดันใช้งาน 450/750 V. 
- ขนาด 1.5 ถึง 400 mm2 

- ใช้งานทั่วไป 
- เดินในช่องเดินสายและต้องป้องกันน้ําเข้า 
ช่องเดินสาย 

- BANGKOK CABLE 
- PHELPS DODGE 
- THAI YAZAKI 
- S SUPER CABLE 
- CTW 

  
 - ห้ามร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง 

  

2.3 NYY, NYY-G 
มอก. 11-2553 

- อุณหภูมิของตัวนํา 70 oC 
- แรงดันใช้งาน 450/750 V. 
- แกนเดียว ขนาด 1 ถึง 500 mm2 

หลายแกน ขนาด 50 ถึง 300 mm2 

หลายแกนมีสายดิน ขนาด 25 ถึง 300 mm2 

- ร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง - BANGKOK CABLE 
- PHELPS DODGE 
- THAI YAZAKI 
- S SUPER CABLE 
- CTW   

2.4 VAF, VAF-G 
มอก. 11-2553 

- เป็นสายแบน 2 แกน และ 2 แกนมีสายดิน มีเปลือกนอก  
ลักษณะตัวนําเดี่ยวแข็งหรือตีเกลียว 

- เดินเกาะผนัง 
- เดินในช่องเดินสาย ห้ามร้อยท่อ 

- BANGKOK CABLE 
- PHELPS DODGE 
- THAI YAZAKI 
- S SUPER CABLE 
- CTW 

  
  - อุณหภูมิของตัวนํา 70 oC - ห้ามฝังดิน   
   - แรงดันใช้งาน 300/500 V. 

- ขนาด 1.5 ถึง 16 mm2 
 

  

2.5 VCT, VCT-G 
มอก. 11-2553 

- เป็นสายชนิดแกนเดียว หลายแกน และหลายแกนมีสายดิน
ลักษณะเป็นสายฝอย 
- อุณหภูมิของตัวนํา 70 oC 
- แรงดันใช้งาน 450/750 V. 
- ขนาด 4 ถึง 35 mm2 

- ใช้งานทั่วไป 
- ใช้ต่อเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้า 
- วางบนรางเคเบิล 
- ร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง 

- BANGKOK CABLE 
- PHELPS  DODGE 
- THAI YAZAKI 
- S SUPER CABLE 
- CTW 
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2. สายไฟฟ้า (ต่อ) 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 
2.6 

 
 
 
 

XLPE (CV) 
IEC 60502 
  
  
  

- เป็นสายชนิดแกนเดียว และหลายแกน มีเปลือกนอก  
- หุ้มด้วยฉนวน XLPE 90 oC 
- อุณหภูมิของตัวนํา 90 oC 
- แรงดันใช้งาน 600/1,000 V. 
  

- วางบนรางเคเบิล 
- ร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง 
- การติดตั้งภายในอาคารต้องเดินในช่อง 
เดินสายที่ปิดมิดชิด ยกเว้นเปลือกนอกของสาย
มีคุณสมบัติต้านทานการลุก-ไหม้ 
(Flame Retardant)  
IEC 60332-3 Category C   

- BANGKOK CABLE 
- PHELPS DODGE 
- THAI YAZAKI  
- STUDER 
- S SUPER CABLE 
- CTW 

  
  
  
  
  

2.7 FRC 
 

- ต้านเปลวเพลิง (Flame Propagation or Flame 
Retardancy) ตามมาตรฐาน IEC 60332-1 หรือ IEC 60332-3 
(Category A) 
- การปล่อยก๊าซกรด (Acid and Corrosive Gas Emission ) 
ตามมาตรฐาน IEC 60754-1 หรือ IEC 60754-2 
- การปล่อยควัน (Smoke Emission) ตามมาตรฐาน IEC 
61034-2 
- ต้านทานการติดไฟ  (Fire Resistance) ตามมาตรฐาน IEC 
60331 หรือ BS 6387 

- ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย 
(Fire Alarm System) 
- ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ 
(Building Automation System) 
- ระบบไฟแสงสว่างฉุกเฉิน 
(Emergency Lighting System) 
- ระบบไฟฟ้าสํารอง 
(Standby Power System) 
- ระบบเสียงประกาศ 
(Public Address System) 
- ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน 
(Lifts and Escalators System) 
- ระบบปั๊มน้ําดับเพลิงและปั๊มอัดอากาศใน 
ช่องบันไดหนีไฟ  
(Fire Pumps and Pressurised Stairs) 
- ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer 
Network System) 
- ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV 
System) 

- BANGKOK CABLE  

 - PHELPS DODGE  

 - THAI YAZAKI  

 - STUDER 
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2. สายไฟฟ้า (ต่อ) 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 
2.8 
  
  
  

  
  
  
  
  
 

PV Cable 
(TUV 2PFG 
1169/08.07) 

- มีคุณสมบัติทนรังสีอุลตร้าไวโอเลต (UV-Resistant) 
- มีฉนวนสองชั้น (Double Insulated Cross - Linked) 
- เป็นสายไฟที่ไม่มีองค์ประกอบของก๊าซฮาโลเจน 
(Halogen Free) 
 - มีคุณสมบัติหน่วงเหนี่ยวการลุกลามของไฟ (Flame  
Retardant) ตามมาตรฐาน IEC 60332-1 หรือ IEC 60332-3    
- มีค่า Temperature Range -40 ถึง 120 OC   
- มีค่า Max permissible Voltage ระหว่างตัวนํากับตัวนํา ไม่
น้อยกว่า 1,800 VDC. 

- ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
(Photovoltaics System) 
   
  
  
  
  
  
  

- BANGKOK CABLE 
- BETAFLAM 
- LAPP KABEL 
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

2.9 บัสเวย์ 
(Busway) 

- บัสเวย์ และอุปกรณ์ให้ใช้ชนิด และวิธีการติดตั้ง ตามกฎที่
กําหนดไว้ใน "Article 364, NE Code" 
- บัสเวย์ และอุปกรณ์ขนาด กระแสไฟฟ้า 600 A. และต่ํากว่า 
ต้องได้รับการรับรองโดยการไฟฟ้าท้องถิ่นและต้องทําตาม
มาตรฐาน IEEE, NEMA หรือเทียบเท่า   
- บัสเวย์ และอุปกรณ์ขนาดอื่นต้องได้รับการรับรองโดย  UL,  
IEC หรือ สถาบันที่เทียบเท่าและต้องทําตามมาตรฐาน IEEE, 
NEMA หรือเทียบเท่า 
- บัสบาร์ต้องทําด้วยทองแดง (98 % Conductivity) หรือ 
อลูมิเนียม (98 % Conductivity) ตลอดความยาวต้องหุ้มด้วย
ฉนวน Epoxy Class B (130 ºC) ตลอดความยาว  หรือตามที่
ระบุในแบบ  
- กล่อง (Hosing) กล่องหุ้มเป็นแบบหุ้มมิดทําด้วยอลูมิเนียม 

- ใช้แทนสายไฟฟ้า 
- สําหรับอาคารสูงที่ใช้กําลังไฟฟ้ามากๆ 
  
  
  
  

 ต้องส่งมาขออนุมัติ 
ความเห็นชอบจาก 
กรมยุทธโยธา- 
ทหารบก 
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3. ท่อร้อยสายไฟฟ้าและวัสดุการเดินสายอื่นๆ 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 
3.1 

  
  
  
  
  
  

ท่อเหล็กสําหรับ 
ใช้ร้อยสายไฟฟ้า 
มอก. 770-2533 

- ทําจากโลหะที่ทนต่อการผุกร่อนหรือมีการป้องกันที่
เหมาะสมทั้งภายในและภายนอก เช่น เคลือบด้วยสีหรืออาบ
สังกะสีหรือวิธีอื่นๆ 
   
  
  
  

- ใช้งานได้ทุกสถานที่และ สภาพอากาศ 
- สามารถใช้ทั้งภายนอก ภายในอาคาร และสามารถฝัง
ใต้ดินได้ ยกเว้น ท่อ EMT ที่ใช้ได้เฉพาะภายในอาคาร
เท่านั้น และไม่สามารถฝังใต้ดินได้ 
- ในที่เปิดโล่ง (Exposed) ที่ป้องกันความเสียหาย ทาง
กายภาพ 
- ในที่ซ่อน (Conceal) เช่น เดินซ่อนในผนัง พื้นและ
เพดาน 
- ในที่เปียก และชื้น โดยมีการป้องกันน้ําเข้าไปในท่อ  

- BLUE EAGLE 
- PANASONIC 
- PAT 
- TAS 
- UI 

  
  
  
  
  
  
  

3.2 ท่อพีวีซีแข็ง 
สําหรับร้อย 
สายไฟฟ้า 
มอก. 216-2524 
 

- เป็นฉนวนทางไฟฟ้า ไม่นําไฟฟ้าเมื่อเกิดไฟรั่ว 
- ทนต่อรังสี UV ไม่กรอบและแตกหักง่าย 
- น้ําหนักเบา 
  

- ในที่เปิดโล่ง (Exposed) ที่ป้องกันความเสียหายทาง
กายภาพ 
- ในที่ซ่อน (Conceal) เช่น เดินซ่อนในผนัง พื้น  และ
เพดาน 
- ในที่เปียก และชื้น โดยมีการป้องกันน้ํา เขา้ไปในท่อ 
- ฝังใต้ดิน 

- SCG 
- CLIPSAL 
- HACO 
  

  
   
  
  

3.3 ท่อเอชดีพีอ ี
มอก. 982-2548 
  

- เป็นฉนวนทางไฟฟ้า ไม่นําไฟฟ้าเมื่อเกิดไฟรั่ว 
- ทนแรงกด แรงกระแทกได้ดี  
- ผิวภายนอก ภายใน มีความลื่น เรียบมัน 
- สีดําคาดส้ม 

- ฝังใต้ดิน 
  

- TGG 
- TAP 
- UHM 
  

  
  
  
  

3.4 ท่อไฟเบอร์กลาส 
(RTRC) 
มาตรฐาน 
UL 1684 หรือ 
NEMA ,  
TC 18-1984  

- การประกอบท่อและอุปกรณ์ต้องเป็นชนิดสวมอัด(Gasket 
Type Joint) 
- ความสามารถในการรับแรงต้องไม่น้อยกว่า 1.5 kg./cm2 

อุณหภูมิการใช้งานไม่น้อยกว่า 110 oC 
  

- ฝังใต้ดิน   ต้องส่งมาขอ
อนุมัติความ
เห็นชอบจาก
กรมยุทธโยธา
ทหารบก 
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3. ท่อร้อยสายไฟฟ้าและวัสดุการเดินสายอื่นๆ(ต่อ) 

ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 

3.5 
  
  
  
  
  

รางเดินสาย  
(Wireway) 
มาตรฐานตามข้อ 
1.2 

- ทําจากโลหะที่ทนต่อการผุกร่อนหรือมีการป้องกันที่
เหมาะสมทั้ง  ภายในและภายนอก เช่น เคลือบด้วยสีหรือ
อาบสังกะสีหรือวิธีอื่นๆ  
  
  
  

- สําหรับเป็นช่องเดินสาย 
- ติดตั้งในที่เปิดโล่ง สามารถเข้าถึงเพื่อตรวจสอบได้ 
- ห้ามเดินในฝ้าเพดาน 
  
  
  

- ASEFA 
- PSP 
- SCI 
- SIM 
- SMC 
- TIC  
- UI 

  
  
  
  
  
  

3.6 
  
  
  
  

รางเคเบิล  
(Cable Trays) 
มาตรฐานตามข้อ 
1.2 

- ทําจากโลหะที่ทนต่อการผุกร่อนหรือมีการป้องกันที่
เหมาะสมทั้ง ภายในและภายนอก เช่น เคลือบด้วยสีหรือ
อาบสังกะสีหรือวิธีอื่นๆ  
  

- สําหรับเป็นช่องเดินสาย 
  
  
  
  

- ASEFA 
- PSP 
- SCI 
- SIM 
- SMC 
- TIC 
- UI 

  
  
  
  
  

3.7 
  
  
  

รางเคเบิลแบบ
บันได 
(Cable Ladder) 
มาตรฐานตามข้อ 
1.2 

- ทําจากโลหะที่ทนต่อการผุกร่อนหรือมีการป้องกันที่
เหมาะสมทั้ง ภายในและภายนอก เช่น เคลือบด้วยสีหรือ
อาบสังกะสีหรือวิธีอื่นๆ   
   

- สําหรับเป็นช่องเดินสาย เหมาะสําหรับการติดตั้ง
ภายนอกอาคาร 
   
  
  

- ASEFA 
- PSP 
- SCI 
- SIM 
- SMC 
- TIC 
- UI 
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4. สวิทซ์บอร์ดไฟฟ้า(Switchboard) 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 
4.1 สวิทซ์บอร์ดไฟฟ้า 

แรงต่ํา 
(Type-Tested 
Assembly : TTA) 

- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบ ทดสอบ ประกอบตามมาตรฐาน
เฉพาะแบบตามแบบทุกรายการ 
ตามมาตรฐาน IEC 61439-1/2  และมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (มอก. 1436-2540)และเป็นผลิตภัณฑ์
เดียวกันที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
- ได้รับ Certificate จากสถาบัน VOLTA หรือ ASEFA หรือ 
KEMA หรือ ASTA หรือ CESI หรือ NEMA หรือ VDE  
- มีผลการทดสอบตรงตามมาตรฐานที่กําหนดทุกรายการ   
- โรงงานผู้ผลิต จะต้องได้มาตรฐาน ISO 9001:2008 

- สวิทช์บอร์ดไฟฟ้าหลัก ที่รับไฟฟ้าแรงดันต่ําจากหม้อแปลง
ไฟฟ้ากระจายและส่งจ่ายไฟฟ้าต่อไปยังสวิทช์บอร์ดไฟฟ้าย่อย 
   
  
  
  
  

- ABB 
- EATON 
- SCHNEIDER 
- SIEMENS  
  
  

ต้องส่งมาขอ
อนุมัติ 
ความเห็นชอบ
จาก 
กรมยุทธโยธา
ทหารบก  
  
  
  

4.2 
  
  

สวิทช์บอร์ด
ไฟฟ้า 
แรงต่ํา 

- เป็นแบบระบบโมดูลาร์ซีสเต็ม โดยเริ่มจากโมดุล 200 mm. 
ทั้งด้านกว้าง สูง และลึก ซึ่งจะสามารถเพิ่มขนาดได้ครั้งละ
100 mm. ไปเรื่อยๆ ตามขนาดที่ต้องการ 
- ผลิตจากเหล็กแผ่นมาตรฐานขนาดไม่น้อยกว่า 3 mm. 
สําหรับชิ้นส่วนที่เป็นโครงสร้างของตู้ ได้แก่ เสาตู้ เหล็กกั้น
และฐานตู้ ส่วนฝาตู้ใช้เหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 2 mm. ซึ่ง
ส่วนที่เป็นเหล็กทุกชิ้นต้องผ่านกรรมวิธีป้องกันการผุกร่อน
และสนิมอย่างดี พร้อมทั้งเคลือบอบสีอย่างดี 
- ตัวตู้เปิดได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง โดยด้านหน้าใช้บาน
พับ 
- ระดับการป้องกัน ถ้าติดตั้งภายในอาคารต้องเป็นประเภท 
IP 31 แต่ถ้าติดตั้งภายนอกอาคารต้องเป็นประเภท IP 65 
หรือตามที่ระบุในแบบ 

- สวิทช์บอร์ดไฟฟ้าหลัก ที่รับไฟฟ้าแรงดันต่ําจากหม้อแปลง
ไฟฟ้า กระจายและส่งจ่ายไฟฟ้าต่อไปยังสวิทช์บอร์ดไฟฟ้าย่อย 
- แผงควบคุมไฟฟ้าย่อยสําหรับตัดต่อและกระจายระบบไฟฟ้า 
เช่น แผงจ่ายไฟย่อยประจําชั้น  มอเตอร์ปั๊มน้ํา เป็นต้น 
   
  

- ABB 
- ASEFA 
- PMK 
- PSP 
- SCHNEIDER 
- SIEMENS 
- SIM 
- TIC 
- TWCK 
- UMS 
- SANGCHAI 
- ESI 

ต้องส่งมาขอ
อนุมัติ 
ความเห็นชอบ
จาก 
กรมยุทธโยธา
ทหารบก  
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5. แผงย่อย (Panel board) 

ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 

5.1 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

แผงย่อย 
IEC 60439 -1  

- ตู้โลหะแบบด้านหน้าปิด (Dead Front)  
- ตัวตู้ทําด้วยแผ่นเหล็ก ถ้าติดตั้งภายในอาคารให้ติดตั้งในสถานที่แห้งเข้าถึงได้และควบคุมโดยบุคคลที่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องเท่านั้น หรือนอกจากแบบระบุเป็นอย่างอื่น แต่ถ้าติดตั้งภายนอกอาคารตัวตู้ต้องทําด้วยเหล็กชุบ
สังกะสี (Galvanized)  มีเครื่องห่อหุ้ม (กล่องหรือตู้) ที่ทนสภาพอากาศนอกจากแผงสวิตซ์จะเป็นชนิดที่ออก 
แบบไว้สําหรับติดตั้งภายนอกอาคารได้หรือนอกจากแบบระบุเป็นอย่างอื่น โดยตู้โลหะดังกล่าวต้องผ่านกรรมวิธี
ป้องกันการผุกร่อนและสนิมอย่างดีพร้อมทั้งเคลือบอบสีอย่างดี 
- ตัวตู้มีประตูเปิดด้านหน้าแบบฟลัชล็อค (Flush Lock) และมีสารบัญวงจรติดอยู่ที่ฝาประตูตู้ภายใน   
- แผงย่อย มีพิกัดแรงดันไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 220 V. 1 เฟส 2 สาย หรือ 220/380 V. 3 เฟส 4 สาย   
- บัสบาร์สําหรับต่อกับตัดตอนอัตโนมัติ เป็นแบบการลําดับเฟส (Phase Sequence Type) และเป็นแบบที่ใช้
กับปลั๊กอินเซอร์กิตเบรคเกอร์ (Plug-In Circuit Breaker) หรือ ปลั๊กออนเซอร์กิตเบรคเกอร์ (Plug-On Circuit 
Breaker) หรือ แบบดิน  (Din Type Circuit Breaker) 
- ตัดตอนอัตโนมัติวงจรย่อย หากมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ใช้อุปกรณ์การปลดวงจรชนิดความร้อน – แม่ 
เหล็กมีค่ากระแสลัดวงจร (IC) อย่างต่ํา 6 kA. ที่ 230/380 V. (ไม่รวมตัวเมน)   
- เมนเซอร์กิตเบรคเกอร์สําหรับแผงย่อย ถ้ามีกําหนดไว้ ในแบบต้องเป็นอุปกรณ์ปลดวงจรชนิดความร้อน - 
แม่เหล็กมีค่ากระแสตัดลัดวงจรไม่ต่ํากว่า 10 kA. ที่ 230/380 V. ตามมาตรฐาน IEC 60947-2 หรือตามที่ระบุ
ในแบบ 

- รับไฟจากสาย
ป้อนหรือสาย
ประธาน 
- แยกไฟฟ้าเป็น
วงจรย่อยหลาย
วงจรเพื่อจ่ายไปยัง
โหลด 

- ABB 
- BTICINO 
- EATON 
- HACO 
- MARVEL 
- SCHNEIDER 
- SIEMENS 
- LEGRAND 
- UMS 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

6. เซฟตี้สวิทซ์ (Safety Switch) 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 
6.1 

  
  
  
  
  
  
  

เซฟตี้สวิทซ์ 
มาตรฐาน 
ตามข้อ 1.2 
 

- เป็นตู้ทําด้วยแผ่นเหล็กที่ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมพร้อมเคลือบสีอย่างดี ถ้าติดตั้งภายใน
อาคารมีระดับการป้องกัน IP31 แต่ถ้าติดตั้งภายนอกอาคาร มีระดับป้องกัน IP34 
- ต้องปลดหรือสับวงจรได้พร้อมกันทุกๆ ตัวนําเส้นไฟ  
- ฟิวส์และขั้วรับฟิวส์ต้องรวมอยู่ในกล่องเดียวกันและจะเปิดฝาเซฟตี้สวิทซ์ได้วงจรต้องอยู่ใน
ตําแหน่งถูกปลดออกเท่านั้น 
- พิกัดและกระแสของฟิวส์ต้องไม่สูงกว่าขั้วรับฟิวส์และต้องทําจากวัสดุที่เหมาะสมโดยมีการ
ป้องกันหรือหลีกเลี่ยง การผุกร่อนเนื่องจากการใช้โลหะต่างชนิดกันระหว่างฟิวส์ กับขั้วรับ
ฟิวส์และต้องมีเครื่องหมายแสดงพิกัดแรงดันและกระแสให้เห็นได้อย่างชัดเจน 

- เป็นอุปกรณ์ป้องกัน
กระแสเกิน 
- รับไฟจากภายนอก
อาคารเข้ามาสู่ภายใน 
อาคาร 

- ABB 
- EATON 
- SCHNEIDER 
- SIEMENS 
- Telergon 

กรณีที่ใช้ระดับการป้องกัน
มาตรฐานอื่นนอกเหนือจาก 
IP ให้ส่งเอกสารเปรียบเทียบ
มาตรฐานและหนังสือยืนยัน 
เพื่อขออนุมัติความเห็นชอบ
จากกรมยุทธโยธาทหารบก  
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7. คอนแทคเตอร์ 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 
7.1 คอนแทคเตอร ์

สําหรับคาปาซิเตอร์ 
มาตรฐาน 
ตามข้อ 1.2 

- ใช้กับพิกัดแรงดัน 380 V. 50 Hz. 
- แรงดันคอยล์ 220 V. หรือ 380 V. 50 Hz. 
- พิกัดขนาดคอนแทคเตอร์ต้องใช้ขนาดไม่ต่ํากว่า 1.5 เท่าของกระแส
คาปาซิเตอร์หรือขนาดที่ระบุในแบบ 

- ใช้งานกับไฟฟ้ากระแสสลับ - ALLEN-BRADLEY 
- EATON 
- SIEMENS 
- ABB 
- SCHNEIDER 
- RTR 

 

  

  

7.2 คอนแทคเตอร์สําหรับ
มอเตอร์สตาร์ทเตอร์ 
มาตรฐาน 
ตามข้อ 1.2 
 

- มีหน้าสัมผัสช่วยอย่างน้อย 1 ตัว 
- ใช้กับพิกัดแรงดัน 220/380 V. 50 Hz. 
- แรงดันคอยล์ 220 V. 50 Hz. 
- พิกัดขนาดคอนแทคเตอร์ต้องใช้ขนาดไม่ต่ํากว่า 1.25 เทา่ของกระแส
โหลดหรือขนาดที่ระบุในแบบ 

- ใช้งานกับไฟฟ้ากระแสสลับ - ALLEN-BRADLEY 
- EATON 

 

 - SIEMENS  

 - ABB 
- SCHNEIDER 

 

7.3 คอนแทคเตอร์สําหรับ
มอเตอร์ที่เริ่มเดินโดย 
รับแรงดันเต็มที ่
(Direct on Line) 
มาตรฐานตามข้อ 1.2 
 

- มีหน้าสัมผัสช่วยอย่างน้อย 1 ตัว 
- ใช้กับพิกัดแรงดัน 220/380 V. 50 Hz. 
- แรงดันคอยล์ 220 V. 50 Hz. 
- ขนาดคอนแทคเตอร์ตามขนาดแรงม้าหรือกิโลวัตต์ของมอเตอร์หรือ
ขนาดที่ระบุในแบบ 
- ตัดตอนอัตโนมัติจะต้องเป็นตัดตอนอัตโนมัติชนิดมีโอเวอร์โหลดในตัว
สําหรับมอเตอร์โดยเฉพาะ (Motor Circuit Breaker) ขนาดตามแรงม้า
หรือกิโลวัตต์ของมอเตอร์หรือขนาดที่ระบุในแบบโดยเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ
เดียวกับคอนแทคเตอร์  

- ใช้งานกับไฟฟ้ากระแสสลับ - ALLEN-BRADLEY 
- EATON 
- SIEMENS 
- TELEMECANIQUE 
- ABB  
- SCHNEIDER 

 

7.4 
  

  
  
  

คอนแทคเตอร์สําหรับ
มอเตอร์ที่เริ่มเดินดว้ย 
ระบบสตาร์เดลต้า 
(Star Delta Strater)  
มาตรฐานตามข้อ 1.2 

- มีหน้าสัมผัสช่วยอย่างน้อย 1 ตัว 
- ใช้กับพิกัดแรงดัน 220/380 V. 50 Hz. 
- แรงดันคอยล์ 220 V. 50 Hz. 
- ขนาดคอนแทคเตอร์ตามขนาดแรงม้าหรือกิโลวัตต์ของมอเตอร์หรือ
ขนาดที่ระบุในแบบ 

- ใช้งานกับไฟฟ้ากระแสสลับ 
  

- ALLEN-BRADLEY 
- EATON 
- SIEMENS 
- ABB  
- SCHNEIDER 
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8. เครื่องวัดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 
8.1 เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า 

(Voltmeter) 
มาตรฐานตามข้อ 1.2 

- เป็นชนิดต่อตรงมีช่วงในการวัด 0 - 500 V. มีความแม่นยํา 
(Accuracy) ± 1.5 % หรือดีกว่า 

- ใช้วัดค่าแรงดันไฟฟ้า ALLEN BRADLEY, CELSA, 
CROMPTON, EATON, IME , 
SCHNEIDER, AKELA, SELZER, 
SACI 

 
  
  

8.2 เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า 
(Ammeter) 
มาตรฐานตามข้อ 1.2 

- เป็นชนิดต่อตรงหรือต่อผ่านหม้อแปลงกระแสมีความแม่นยํา 
(Accuracy) ± 1.5 % หรือดีกว่า 

- ใช้วัดค่ากระแสไฟฟ้า ALLEN-BRADLEY, CELSA , 
CROMPTON, EATON, IME , 
SCHNEIDER, AKELA, SELZER, 
SACI 

 

8.3 สวิทซ์เครื่องวัด
แรงดันไฟฟ้า 
(Selector Volt : VS) 
มาตรฐานตามข้อ 1.2 

- เป็นสวิทซ์หมุนได้ 7 จังหวะ เพื่อวัดแรงดันทั้ง 3 เฟส 
และสายเฟสกับสายศูนย์มีจังหวะการบิด ดังนี้   
RS - ST - TR - O - RN - SN - TN 

- ใช้ควบคุมการแสดงค่า
แรงดันไฟฟ้า 

ALLEN-BRADLEY, CELSA, 
CROMPTON, EATON, IME, 
SCHNEIDER, AKELA, SELZER, 
SACI 

 

8.4 สวิทซ์เครื่องวัด
แรงดันไฟฟ้า 
(Selector Volt : VS) 
มาตรฐานตามข้อ 1.2 

- เป็นสวิทซ์หมุนได้ 4 จังหวะเพื่อวัดกระแสได้ทั้ง 3 เฟส และมี
จังหวะการบิด ดังนี้ 0 - 1 - 2 – 3 และทนกระแสได้ไม่น้อยกว่า 10 
A.   

- ใช้ควบคุมการแสดงค่า
กระแสไฟฟ้า 
  

ALLEN-BRADLEY, CELSA , 
CROMPTON, EATON, IME , 
SCHNEIDER, AKELA, SELZER, 
SACI 

 

8.5 หม้อแปลงกระแสไฟฟ้า 
(Current 
Transformer : CT) 
มาตรฐานตามข้อ 1.2 

- พิกัดกระแสทางด้านทุติยภูมิ 5 A. ทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 500 V. 
มีความแม่นยํา ± 1.0 % หรือดีกว่า 

- ใช้แปลงหรือลดทอนขนาด
กระแสไฟฟ้าตามอัตราส่วน
ของขดลวดฝั่งปฐมภูมิและ
ทุติยภูมิ 

ALLEN-BRADLEY, CELSA , 
CROMPTON, EATON, IME , 
SCHNEIDER, AKELA, SELZER, 
SACI 

 

8.6 เครื่องวัดเพาเวอรแ์ฟค
เตอร์ (Power Factor 
Meter)  
มาตรฐานตามข้อ 1.2 

- เป็นแบบที่ใช้ในระบบ 3 เฟส มีช่วงการวัด : 
lead 0.5 … 1 ... 0.5 lag หรือกว้างกว่ามีความแม่นยํา ± 1.5 % หรือ
ดีกว่า 

- ใช้วัดค่าพาวเวอร์แฟคเตอร์ 
 

ALLEN-BRADLEY, CELSA , 
CROMPTON, EATON, IME , 
SCHNEIDER, AKELA, SELZER, 
SACI 

 

8.7 เครื่องวัดความถี ่
(Frequency Meter) 
มาตรฐานตามข้อ 1.2 

- ใช้ในระบบ 3 เฟส วัดได้ระหว่าง 47 - 53 Hz. มีความแม่นยํา ± 0.5 
% หรือดีกว่า 

- ใช้วัดค่าความถี่ ALLEN-BRADLEY, CELSA , 
CROMPTON, EATON, IME , 
SCHNEIDER, AKELA, SELZER, 
SACI 
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8. เครื่องวัดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ (ต่อ) 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 
8.8 เครื่องวัดพลังงาน

ไฟฟ้า 
(Kilowatthour 
Meter)มาตรฐานตาม
ข้อ 1.2 

- เป็นชนิด 1 เฟส หรือ 3 เฟส สําหรับต่อตรงหรือใช้หม้อแปลงกระแสมีความแม่นยํา 
± 2.5 % หรือดีกว่า 

- ใช้วัดค่า
พลังงานไฟฟ้า 

ALLEN BRADLEY, CELSA , 
CROMPTON, EATON, IME , 
SCHNEIDER, AKELA, SELZER 

 

  

9. โคมไฟฟ้า 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 
9.1 

 
 

โคมไฟฟ้า 
อินแคนเดสเซ็นต ์
มอก. 902 - 2557 

- แรงดันพิกัด 220 V. 1 เฟส 2 สาย - ใช้งานทั่วไป 
- ประดับ/ตกแต่ง 
  

DELIGHT, LEKISE, L&E,  
X-TRA BRITE, VICTOR, 
HILIGHT, LEITNER, EVE 

 

- ขั้วรับหลอดต้องเป็นชนิดเกลียว มีหน้าสัมผัสทองแดง  

   

9.2 
 
 
 
 
 
 
 

โคมไฟฟ้า 
ฟลูออเรสเซนต์ T8 
มอก. 902 - 2557 

- แรงดันพิกัด 220 V. 1 เฟส 2 สาย 
- ตัวโคมฟลูออเรสเซนต์ ทําด้วยเหล็กแผ่นขึ้นรูปให้แข็งแรงผ่านการทําความสะอาด
พ่นทับด้วยสีฝุ่นและ 
อบความร้อนเหล็กแผ่นต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า ที่กําหนดดังต่อไปนี้ 
  1. โคมไฟฟ้าขนาด ความกว้างน้อยกว่า 0.30 m. ใช้เหล็กแผ่นหนา ไม่น้อยกว่า  
0.4 mm. 
  2. โคมไฟฟ้าขนาด 0.30 x 0.60 m., 0.60 x 0.60 m. และ 0.30 x 1.20 m. ใช้
เหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.6 mm. 
  3. โคมไฟฟ้าขนาด 0.60 x 1.20 m. ใช้เหล็กแผ่นหนา ไม่น้อยกว่า 0.8 mm. 
- ตัวโคมต้องผ่านกรรมวิธีป้องกันการผุกร่อนและสนิมและพ่นอบเคลือบสีเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ มอก. ปัจจุบัน 

- ใช้งานทั่วไป 
- อาคาร/สํานักงาน 
- บ้านพัก 
  
  
  
  

DELIGHT, LEKISE, L&E, 
X-TRA BRITE, VICTOR, 
HILIGHT, LEITNER, EVE 
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9. โคมไฟฟ้า (ต่อ) 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 
9.3 

 
โคมไฟฟ้าก๊าซ
ดิสชาร์จ 
มอก. 902 - 2557 

- แรงดันพิกัด 220 V. 1 เฟส 2 สาย 
- ตัวโคมทําด้วยโลหะ โลหะหล่อหรือไฟเบอร์กลาสตามมาตรฐานผู้ผลิต ชนิดและขนาดตามที่
กําหนดในแบบ 
- อุปกรณ์ประกอบดวงโคม เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับผู้ผลิตดวงโคมหรือตามคําแนะนําของ
ผู้ผลิต ถ้าบัลลาสต์เป็นชนิด Low Power Factor จะต้องมี 
คาพาซิเตอร์ต่อร่วมเพื่อปรับปรุงเพาเวอร์แฟคเตอร์ให้มีค่าได้อย่างน้อย 0.85 

-ใช้กับห้องที่มีเพดาน
สูงเกิน 6 m. 
- สนามกีฬา 
- โรงงาน 

DELIGHT, 
LEKISE, L&E, 
X-TRA BRITE, 
VICTOR, 
HILIGHT, 
LEITNER, EVE 

 

9.4 โคมไฟฟ้าฉุกเฉิน 
ใช้แบตเตอรี ่
มอก. 1102 - 2538 
  
 

- โคมไฟฟ้าต้องติดสว่างโดยอัตโนมัติเมื่อไฟแบบปกติดับลง และจะดับเองเมื่อไฟเมนเป็นปกต ิ
- เครื่องประจุแบตเตอรี่เป็นแบบอัตโนมัติพร้อมระบบควบคุมโดยต้องตัดวงจรเพื่อคายประจุ
จากแบตเตอรี่เมื่อแรงดันเป็นอันตรายต่อแบตเตอรี่ 
- แบตเตอรี่เป็นชนิด Sealed Lead Acid 12 VDC. หรือตามที่ระบุในแบบ 
- หลอดไฟเป็นแบบ LED 3 - 12 W. หรือตามที่ระบุในแบบ 
- มี Indicating Lamp แสดงสถานภาพการทํางานของการประจุแบตเตอรี่, Input Line และ  
Short Circuit 
- แบตเตอรี่สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 2 hr. เมื่อโหลดเต็มที่ หรือตามที่กําหนดไว้ในแบบ  
- ตัวถังทําจากแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 0.8 mm. ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมและเคลือบพ่นสี 
- การควบคุมวงจรภายในเป็นแบบ Solid State ทั้งหมด 
- รับประกันแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า 2 ปี 

- ใช้เป็นอุปกรณ์
สําหรับส่องสว่าง 
ขณะเกิดไฟดับ 
  
  
  
  
  
  
  

- DELIGHT  
- LEKISE 
- L&E 
- VICTOR 
- HILIGHT 

 

10. หลอดไฟฟ้า 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 
10.1 หลอดอินแคนเดสเซ็นต์ 

 
- ใช้งานที่แรงดัน 220 - 230 V.  
  
  

- ใช้ส่องสว่างทั่วไป LAMPTAN, OSRAM, PANASONIC, 
PHILIPS, SYLVANIA, TOSHIBA, 
LEKISE 
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10. หลอดไฟฟ้า (ต่อ) 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 
10.2 หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 

มอก. 2309 - 2556 
- ใช้งานที่แรงดัน 220 - 230 V.  
- ขั้ว G13 
- ความยาวไม่น้อยกว่า 600 mm. (หลอดสั้น)  

- ใช้ส่องสว่างทั่วไป 
  

LAMPTAN, OSRAM, PHILIPS, 
SYLVANIA, TOSHIBA, HILIGHT, 
LEKISE, EVE 

 

10.3 
  
  

หลอดคอมแพ็ค 
ฟลูออเรสเซ็นต ์
มอก. 2309 - 2556 

- ใช้งานที่แรงดัน 220 - 230 V.  
- ขั้ว E27 
  

- ใช้ส่องสว่างทั่วไป 
  

LAMPTAN, OSRAM, PANASONIC, 
PHILIPS, SYLVANIA, TOSHIBA, 
PANASONIC, HILIGHT, LEKISE, 
EVE 

 

 10.4 หลอดฟลูออเรส- 
เซนต์กลม 
มอก. 2309 - 2556 

- ความยาวไม่น้อยกว่า 1,200 mm. (หลอดยาว) 
- ใช้งานที่แรงดัน 220 - 230 V. 
- ขั้ว G10Q 

- ใช้ส่องสว่างทั่วไป LAMPTAN, OSRAM, PANASONIC, 
PHILIPS, SYLVANIA, TOSHIBA, 
LEKISE 

 

10.5 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

หลอดไฟฟ้า LED Bulb 
E27 
มอก.1955 - 2551  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

- สามารถรองรับแรงดันไฟฟ้าที่ 220 V. ± 10% หรือ 230 V. ± 10% 
ความถี่ 50 Hz. 
- ขั้วหลอดเป็นชนิด E27   
- ตัวหลอดทําจาก Thermo Plastic หรือ Die - Cast  Aluminum 
- ค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้า (Power Factr) ไม่น้อยกว่า 0.50 
- ค่ามุมกระจายของหลอด (Beam Angle) ไม่น้อยกว่า 180o 
- ค่าอุณหภูมิสี (Correlated Color Temperature : CCT)  ANSI 
C78.377 
- ค่าความถูกต้องของสี (Color Rendering INDEX : CRI) ไม่น้อย
กว่า 80o 
- การคงค่าความสว่างตามมาตรฐาน IES LM-80 
- ชุดขับหลอด (LED Driver) ติดตั้งอยู่ภายในหลอด  และมีอุปกรณ์
ป้องกันแรง 
ดันกระชาก (Surge Protection) ได้ ไม่น้อยกว่า 1 kV.(Line - 
Neutral) 
- รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 3 ปี 

- ใช้ส่องสว่างทั่วไป - DELIGHT 
- L&E 
- LAMPTAN 
- LEKISE 
- MAGTRONICA  
- PYRA  
- RACER 
- VICTOR 
- HILIGHT 
- LEITNER 
- EVE 
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10. หลอดไฟฟ้า 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 
 10.6 
  
  
  

หลอด LED T8 
มอก. 1955-2551 
  
  

- ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux) ไม่น้อยกว่า 2,100 ลู
เมน (พิจารณาจากเอกสารรับรองจากห้องปฏิบัติการของทาง
ราชการหรือกํากับของรัฐ)   
- มีประสิทธิผลการส่องสว่างของหลอด (Efficacy)ไม่น้อยกว่า 100 
lm/W 
- สามารถรองรับแรงดันไฟฟ้าที่ 220 V. ± 10% หรือ 230 V. ± 10% 
ความถี ่50 Hz. 
- มีค่า Total Hamonics Current Distortion (THDi) สูงสุดไม่เกิน 
15% 
- มุมกระจายแสงของหลอด (Bram Angle) ไม่น้อยกว่า 150  ํ 
- ความถูกต้องของสี (Color Rendering Index: CRI) ไมน่้อยกว่า 80  
- ชุดหลอดกระแสไฟฟ้า (LED Driver Board) ติดตั้งอยู่ภายในหลอด
โดยมีอุปกรณ์ป้องกันไฟแรงดันเกิน ชั่วขณะ (Surge Protection) ไม่
น้อยกว่า 1 kV. 
- ชุดหลอดไฟ LED TUBE สามารถทํางานได้ ที่อุณหภูมิแวดล้อม 
(Ambient Temperature) อยู่ระหว่าง  0 องศาเซลเซียส ถึง 45 
องศาเซลเซียส 
- ค่าความส่องสว่างมาตรฐาน IES LM 80   
- ขั้วหลอดเป็นชนิด G13   
- รับประกันสินค้า อย่างน้อย 2 ป ี

- ใช้ส่องสว่างทั่วไป - DELIGHT 
- L&E 
- LAMPTAN 
- LEKISE 
- MAGTRONICA  
- PYRA  
- RACER 
- VICTOR 
- HILIGHT 
- LEITNER 
- EVE 
- TELL 
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10. หลอดไฟฟ้า (ต่อ) 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 
10.7 หลอด LED T8 

ประสิทธิภาพสูง 
มอก. 1955-2551 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

- หลอดไฟ LED สามารถรองรับแรงดันไฟฟ้าที่ 220 V . ± 10% หรือ 230 V.  
± 10% ความถี่ 50 Hz. (พิจารณาจากเอกสารรับรองจากห้องปฏิบัติการของทาง
ราชการ หรือ กํากับของรัฐ) 
- ใช้กําลังไฟฟ้าไม่เกิน 18 W. (พิจารณาจากเอกสาร รับรองจากห้องปฏิบัติการ
ของทางราชการหรือกํากับของรัฐ) 
- ค่าประกอบกําลังไฟฟ้า (Power Factor) ไม่น้อยกว่า 0.95 (พิจารณาจาก
เอกสารรับรองจากห้องปฏิบัติการของทางราชการหรือกํากับของรัฐ) 
- ค่าความเพี้ยนฮาร์มอนิกทั้งหมดของกระแส (Total Harmonic Current 
Distortion : THDi) ต้องไม่เกิน 10% (พิจารณาจากเอกสารรับรองจาก
ห้องปฏิบัติการของทางราชการหรือกํากับของรัฐ) 
- ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux) ไม่น้อยกว่า 2,300 ลูเมน (พิจารณา
จากเอกสารรับรองจากห้องปฏิบัติการของทางราชการหรือกํากับของรัฐ)   
- ค่าประสิทธิภาพความสว่าง (Lamp Efficacy) ไม่น้อยกว่า 127 ลูเมนต่อวัตต์ 
(พิจารณาจากเอกสารรับรองจากห้องปฏิบัติการของทางราชการหรือกํากับของรัฐ)   
- ค่ามุมกระจายแสงของหลอด (Beam Angle) ไม่น้อยกว่า 160 องศา (พิจารณา
จากเอกสารรับรองจากห้องปฏิบัติการของทางราชการหรือกํากับของรัฐ)   
- ค่าอุณหภูมิสี (Correlated Color Temperature : CCT) ตามมาตรฐาน ANSI 
C78.377 (พิจารณาจากเอกสารรับรองจากห้องปฏิบัติการของทางราชการหรือ
กํากับของรัฐ) 
- ความถูกต้องของสี (Color Rendering Index : CRI) ไม่น้อยกว่า 80 (พิจารณา
จากเอกสารรับรองจากห้องปฏิบัติการของทางราชการหรือกํากับของรัฐ) 
- ใช้เม็ด LED (LED Chip) จากบริษัทผู้ผลิตที่มีความน่าเชื่อถือ ได้แก่ Nichia หรือ 
Cree หรือ Lumiled หรือ Osram พร้อมแนบเอกสารจากผู้ผลิตเม็ด LED 
- มีแผ่นอลูมิเนียมระบายความร้อน (Aluminum Heat Sink) ติดตั้งตลอดความ
ของหลอด 

- ใช้ส่องสว่างทั่วไป 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

- DELIGHT 
- L&E 
- LAMPTAN 
- LEKISE 
- MAGTRONICA 
- PYRA 
- RACER 
- VICTOR 
- HILIGHT 
- LEITNER 
- EVE 
- TELL 

ต้องส่งมาขออนุมัติ
ความเห็นชอบจาก
กรมยุทธโยธา
ทหารบก 
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10. หลอดไฟฟ้า (ต่อ) 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

- เม็ด LED (LED Chip) มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 50,000 ชั่วโมง ซึ่งยังคงคา่ 
ฟลักซ์การส่งสว่าง(Luminous Flux) อยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 พร้อมแนบ
เอกสารรับรองผลการทดสอบค่าความส่องสว่าง ตามมาตรฐาน IES LM-80 
(Approved Method : Measuring Lumen Maintenance of Light Sources) 
และคํานวณอายุตาม มาตรฐาน IES TM-21 (Projecting Long Term Lumen 
MainTenance of LED Light Sources) จากผู้ผลิตเม็ด LED 
- ชุดขับหลอด (LED Driver) ติดตั้งอยู่ภายในหลอดและมีอุปกรณ์ป้องกันแรงดัน
กระชาก (Surge Protection) ไม่น้อยกว่า 1 kV. (Line - Neutral)    
(พิจารณาจากเอกสารรับรองจากห้องปฏิบัติการของทางราชการหรือกํากับของรัฐ) 
- ชุดหลอดไฟ LED TUBE ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน RoHS (Restriction of 
Hazardous Substances) 
- ชุดหลอดไฟ LED TUBE สามารถทํางานได้ที่อุณหภูมิแวดล้อม (Ambient 
Temperature) อยู่ระหว่าง 0 องศาเซลเซียส ถึง 45 องศาเซลเซียส 
- เส้นวงจร (Line Circuit)   
 
- ขั้วหลอดเป็นชนิด G13 
- หลอดไฟ LED ตัวหลอดไฟมีขาวขุ่น และทํามาจากวัสดุชนิดโพลีคาร์บอเนต 
(Polycarbonate)มาตรฐาน UL94-V-0 (Standard For Tests For 
Flammability of Plastic Materials For Parts In Devices And Appliances) 
- ใช้สําหรับทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 36 W. (T8) โดยไม่ต้องใช้บัล-
ลาสต์ และสตาร์เตอร์ 
- รับประกันความเสียหายที่เกิดกับหลอด LED จากการใช้งานตามปกติ และ
อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ในระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี 
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10. หลอดไฟฟ้า (ต่อ) 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 
10.8 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

โคมไฟ LED สําหรบัใช้
ทดแทนโคมไฟ  
Flood Light  
มอก. 1955-2551 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

- สามารถรองรับแรงดันไฟฟ้าที่ 220 V. ± 10% หรือ 230 V. ± 10% ความถี่  
50 Hz. 
- ค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้า (Power Factor) ไม่น้อยกว่า 0.90 
- ค่าความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกทั้งหมดของกระแส (Total Harmonic Current 
Distortion: THDi) ด้านเข้าไม่เกิน 15% 
- ค่าอุณหภูมิสี (Correlated Color Temperature:CCT) ตามมาตรฐาน ANSI 
C78.377 
- ค่าความถูกต้องของสี (Color Rendering Index: CRI) ไม่น้อยกว่า 70   
- การคงค่าความสว่างตามมาตรฐาน LM80 
- ตัวโคมต้องผลิตจากวัสดุชนิด Die-cast Aluminum หรือ Extrude 
Aluminium พ่นเคลือบสีที่ทนต่อการกัดกร่อน หรือ Stainless Steel  
- Lens ต้องทํามาจาวัสดุโพลีคาร์บอเนต  (Polycarbonate) ชนิด Optical 
Grade 
- โมดูล LED (LED Module) และชุดขับหลอด (LED   
Driver) มีค่า IP (International Protection Rating) ไม่น้อกว่า IP65   
- มีอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดัน (Surge Protection) ได้ไม่น้อยกว่า 4 kV. 
(Line-Nuetral) ติดตั้งมาพร้อมกับตัวโคม 
- ตัวโคมไฟต้องผลิตจากอลูมิเนียม (Die-Cast Aluminum) 
- สามารถทนทานต่อการกัดกร่อนมีความแข็งแรงทนต่อการใช้งานภายนอกอาคาร 
- รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 2 ปี 

- ใช้ส่องสว่างทั่วไป 
- ใช้ส่องป้าย 
  
  
  
  
  

- DELIGHT 
- L&E 
- LAMPTAN 
- LEKISE 
- MAGTRONICA 
- PYRA 
- RACER 
- VICTOR 
- HILIGHT  
- LEITNER 
- EVE 
- TELL  
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10. หลอดไฟฟ้า (ต่อ) 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 
10.9 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

โคมไฟ LED 
สําหรับใช้ทดแทน 
โคมไฟ High Bay 
มอก. 1955-2551 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

- สามารถรองรับแรงดันไฟฟ้าที่ 220 V. ± 10% หรือ 230 V. ± 10% ความถี่  
50 Hz. 
- ค่าตัวประกอบกําลังไฟฟ้า (Power Factor) ไม่น้อยกว่า 0.90 
- ค่าความผิดเพี้ยนฮาร์มอนิกทั้งหมดของกระแส (Total Harmonic Current 
Distortion: THDi) ด้านเข้าไม่เกิน 15% 
- ค่าอุณหภูมิสี (Correlated Temperature: CCT) ตามมาตรฐาน ANSI 
C78.377   
- การคงค่าความสว่างตามมาตรฐาน LM80 
- ตัวโคม LED ต้องได้รับการออกแบบให้สามารถถอดเปลี่ยนอุปกรณ์ได้ โดยตัว
โคมต้องผลิตจากวัสดุชนิด Die-cast Aluminum หรือ Extrude Aluminum 
หรือ Stainless Steel พ่นเคลือบสีที่ทนต่อการกัดกร่อน 
- Lens ต้องทํามาจาวัสดุโพลีคาร์บอเนต  (Polycarbonate) ชนิด Optical 
Grade 
- โมดูล LED (LED Module) และชุดขับหลอด (LED Driver) มีค่า IP 
(International Protection Rating) ไม่น้อยกว่า IP65  
- มีอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดัน (Surge Protection)ได้ไม่น้อยกว่า 4 kV. 
(Line-Nuetral) ติดตั้งมาพร้อมกับตัวโคม 
- รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 2 ปี 

- ใช้ส่องสว่างทั่วไป 
- โรงงาน สนามกีฬา
ในร่ม 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

- DELIGHT 
- L&E 
- LAMPTAN 
- LEKISE 
- MAGTRONICA 
- PYRA 
- RACER 
- VICTOR 
- HILIGHT 
- LEITNER  
- EVE 
- TELL  
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11. อุปกรณ์ประกอบหลอดไฟฟ้า 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 
11.1 ขั้วรับหลอด 

ขั้วรับสตาร์ทเตอร ์
มอก. 344 - 2549 

- ให้ใช้แบบอัดสปริง (Spring Load Type) หรือแบบโรตารี่สปริงล็อค(Rotary 
Spring Lock Type) 

- ใช้รองรับขั้วหลอด
และรองรับ
สตาร์ทเตอร์ 

- LAMPTAN 
- OSRAM 
- PANASONIC 
- PHILIPS 
- SYLVANIA 
- TOSHIBA,  
- DELIGHT 
- LEKISE 
- EVE 

 

11.2 สตาร์ทเตอร ์
มอก. 183 - 2547 

- ใช้กับแรงดันไฟฟ้า 220 - 240 V. ที่ 50 Hz. - ทําหน้าที่เป็นสะพาน
ไฟ 
เพื่อช่วยในการจุดติด
ไส้หลอดฟลูออเรส
เซนต์   

- LAMPTAN 
- OSRAM 
- PANASONIC 
- PHILIPS 
- SYLVANIA 
- TOSHIBA,  
- DELIGHT 
- LEKISE 
- EVE 

 

11.3 บัลลาสต์ทั่วไป 
มอก. 23 - 2558 

- ให้ใช้ชนิด Low Loss High Power Factor หรือ Low Loss Low Power 
Factor ประกอบกับคาปาซิเตอร์ เพื่อปรับปรุงค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ให้ได้อย่าง
น้อยเป็น 0.85 บัลลาสต์จะต้องได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย   

- ช่วยสร้างแรงดันให้
เพียงพอใน 
การจุดหลอด 

- LAMPTAN 
- OSRAM 
- PANASONIC 
- PHILIPS 
- SYLVANIA 
- TOSHIBA,  
- DELIGHT 
- LEKISE 
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11. อุปกรณ์ประกอบหลอดไฟฟ้า (ต่อ)  

ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต 
หมายเหตุ 

11.4 คาปาซิเตอร ์
มาตรฐานตามข้อ 1.2 
 

- พิกัดแรงดัน 250 V. 
- ตัวถังเป็นโลหะ สามารถระบายความร้อนเป็นชนิดไม่ติดไฟขนาดความจุตามที่
กําหนดในแบบ 

- ปรับค่าเพาเวอร์ 
แฟคเตอร์ของ
อุปกรณ์ไฟฟ้าให้มีค่า
สูงขึ้น 

- LAMPTAN 
- OSRAM 
- PANASONIC 
- PHILIPS 
- SYLVANIA 
- TOSHIBA,  
- DELIGHT 
- LEKISE 
- RTR 

 

 12. เสาไฟถนน 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 
12.1 
  
  
  
  
  

เสาปลายเรียวกิ่งเดี่ยว/คู่ 
 มอก. 2316-2549 

- เสาท่อกลมเรียวทําด้วยเหล็กชิ้นเดียวกันตลอด กิ่งโคมสามารถถอดได้ 
- มีการป้องกันสนิมด้วยการชุบกัลวาไนซ์ตามมาตรฐาน ASTM A123/A  
  123M : A153/A 153M หรือ BS EN ISO1461 
- มีช่อง Service สําหรับติดตั้งอุปกรณ์ 
- เสาไฟฟ้าสลักเกลียวมีความต้านแรงดึงไม่น้อยกว่า 418 Mpa  
ความต้านแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 255 Mpa และความยืดไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 21 

- ใช้งานทั่วไป 
- ทางเดิน/ถนน  
  
  
  
  

LEKISE 
หรือคุณภาพ
เทียบเท่า  

 

12.2 
  

 

เสาปลายเรียวชนิด 
เสาตรง 
 มอก. 2316-2549 

- เสาท่อกลมเรียวทําด้วยเหล็กชิ้นเดียวกันตลอด  
- มีการป้องกันสนิมด้วยการชุบกัลวาไนซ์ตามมาตรฐาน ASTM A123/A  
  123M : A153/A 153M หรือ BS EN ISO1461   
- มีช่อง Service สําหรับติดตั้งอุปกรณ์ 
- เสาไฟฟ้าสลักเกลียวมีความต้านแรงดึงไม่น้อยกว่า 418 Mpa  
  ความต้านแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่า 255 Mpa และความยืดไม่น้อยกว่า 
  ร้อยละ 21 

- ใช้งานทั่วไป 
- ทางเดิน/ถนน  
  
 

- LEKISE  
หรือคุณภาพ
เทียบเท่า 

 

 



 

121 

 
13. สวิทซ์และเต้ารับ 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 
13.1 
  
  
  
  
  

สวิทซ์และเต้ารับ 
มาตรฐานตามข้อ 1.2 
 

- ชนิดและขนาดตามที่กําหนดในแบบ ติดตั้งในกล่องโลหะหรือพลาสติกตามความ
เหมาะสม 
- หากมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น ขนาดของสวิทซ์และเต้ารับต้องสามารถทน
กระแสได้ไม่น้อยกว่า 10 A. ที่ 250 V.   
- รูเสียบของเต้ารับ ต้องใช้ได้กับทั้งชนิดขากลมและขาแบน (Universal) 
- ขนาดสายเล็กสุดสําหรับเต้ารับต้องไม่เล็กกว่า 2.5 mm2 

- ใช้งานทั่วไป 
  
  
  
  
  

- BITICINO 
- CLIPSAL 
- HACO 
- PANASONIC 
- SCHNEIDER 
- MARVEL  

 

14. แผงเซลล์แสงอาทิตย์(Solar Module) 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 
14.1 แผงเซลล์แสงอาทติย์  

ชนิด Crystalline 
Silicon   
มอก. 1843 - 2553  
มอก. 2580 - 2555  
 

- สามารถนําไปใช้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ทุกพื้นที่ 
- มีการบํารุงรักษาน้อยมากและใช้งานแบบอัตโนมัติได้ง่าย 
- อายุการใช้งานยืนยาวและประสิทธิภาพคงที่ 

- ใช้ผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า  

- EKARAT 
- FULL SOLAR 
- SOLARTRON 
- JETION SOLAR 
- SPOT 
- SCHUTTEN 
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15. อินเวอร์เตอร์(Solar Inverter) 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 
15.1 

  
  
  
  
  
  
  

อินเวอร์เตอร ์
(มาตรฐาน กฟภ., 
กฟน., IEEE 154, 
UL 1741, I 
EC  61727, 
IEC  62116,    
IEC  62109 - 1, 
IEC  62109 - 2, 
EN 61000 - 6 
และ EN 61000 - 3) 

คุณสมบัติด้าน DC 
- MPPT Range สําหรับ String อินเวอร์เตอร์ที่มีขนาดต่ํากว่า 10 kW. ต้อง
สามารถรองรับแรงดันขาเข้าช่วงต่ําได้อย่างน้อยตั้งแต่ 200 V. และรองรับแรงดัน
ขาเข้าช่วงสูงสุดได้ไม่ต่ํากว่า 590 V. 
- MPPT Range สําหรับ String อินเวอร์เตอร์ที่มีขนาดตั้งแต่ 10 kW. แต่ไม่เกิน 
72 kW. ต้องสามารถรองรับแรงดันขาเข้าช่วงต่ําได้อย่างน้อยตั้งแต่ 300 V. และ 
รองรับแรงดันขาเข้าช่วงสูงสุดได้ไม่ต่ํากว่า 750 V. 
- MPPT Range สําหรับ Central อินเวอร์เตอร์ต้องสามารถรองรับแรงดันขาเข้า
ช่วงต่ําได้อย่างน้อยตั้งแต่ 425 V. และรองรับแรงดันขาเข้าช่วงสูงสุดได้ไม่ต่ํากว่า 
800 V.   
- มีระบบ Overvoltage Protection 
- มี DC Switch ติดตั้งสําเร็จรูปมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วคุณสมบัติด้าน AC 
- ค่าความเพี้ยนฮาร์มอนิกรวมของกระแสไฟฟ้าขาออกที่กําลังไฟฟ้าสูงสุดสําหรับ
อินเวอร์เตอร์ที่มีขนาดตั้งแต่ 30 kW. ขึน้ไปต้องไม่เกิน 3 % 
- มีค่า Power Factor มากกว่า 0.8 ที่กําลังไฟฟ้าสูงสุด  
- มีความสามารถในการปรับค่า Power Factor ได้ตั้งแต่ 0.8 Inductive ถึง 0.8 
Capacitive 
- พิกัดค่าความถี่ของสัญญาณไฟฟ้า (Rated Frequency)เท่ากับ 50 Hz 
สภาพแวดล้อมในการทํางาน 
- Operating  Temperature : -15๐C  ถึง 45ºC   
- Relative Humidity : 15 - 95 % RH (Noncondensing) 
- มีระบบพัดลมระบายอากาศ Cooling : Fan ประสิทธิภาพ 
- สําหรับ String อินเวอร์เตอร์ที่มีขนาดต่ํากว่า 10 kW. ต้องมีประสิทธิภาพสูงสุด
ไม่น้อยกว่า 97 % 
- สําหรับ String อินเวอร์เตอร์ที่มีขนาดตั้งแต่ 10 kW. แต่ไม่เกิน 72 kW. 
ประสิทธิภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 7.5% 
- สําหรับ Central อินเวอร์เตอร์ต้องมีประสิทธิภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 98.5% 

- ใช้สําหรับแปลง
กระแสไฟฟ้า DC  
เป็น AC 

- ABB 
- SCHNEIDER 
- SMA 
- TABUCHI  
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16. String Monitoring Box 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 
16.1 
  
  
  
  

String Monitoring Box - มีระบบ Over Current Protection และ Over Voltage Protection 
- มีระบบ DC Disconnect 
- แรงดันขาเข้าสูงสุดไม่ต่ํากว่า 950 V. 
- กระแสขาเข้าสูงสุดต่อ 1 Input ต้องไม่ต่ํากว่า 15 A. 
- มีจํานวน DC Inputs 16 ชุด หรือ 24 ชุด 
- กระแสขาออกสูงสุดไม่น้อยกว่า 250 A. 
- อย่างน้อยต้องมี Communication Interface แบบ RS485 
สภาพแวดล้อมในการทํางาน 
- Operating Temperature : -15 °C ถึง +45 °C  without De-Rating 
- Relative Humidity: 15 % ถึง 95 % (Non Condensing) 
- ระบบป้องกันตามมาตรฐาน EN 60529 ต้องไม่ต่ํากว่า IP65 
- ต้องสามารถเข้ากันได้กับระบบ Monitoring ของ  Inverter โดยที่ไม่จําเป็นต้อง
เพิ่มเติมอุปกรณ์เสริมชนิดอื่น 
- ต้องเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับ Inverter  ที่นําเสนอ   
- ผลิตภัณฑ์ต้องมีศูนย์บริการบํารุงรักษา(Maintenance & Service Center)  ใน
ประเทศไทย และมีการสํารองอะไหล่ โดยต้องได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต
โดยตรง 

- จุดเชื่อมต่อ - ABB 
- SCHNEIDER 
- SMA  
- TABUCHI  
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17. Monitoring  System 
ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 
17.1 Monitoring System - สามารถเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟขนาด 230 V. 50 Hz. Over Voltage 

Protection 
- สามารถเชื่อมต่อกับ Inverter ได้อย่างน้อย 30 เครื่อง 
- Power Consumption ต้องไม่เกิน 10 W.   
- สามารถเชื่อมต่อกับ Sensor ที่ใช้สําหรับวัดอุณหภูมิและปริมาณแสงได้เป็น
อย่างน้อย 
- สามารถตั้งค่าการเก็บข้อมูลเป็นช่วงเวลาได้ตั้งแต่ 5 ถึง 60 นาที 
- มีการเชื่อมต่อแบบอนาล็อกตามเงื่อนไขดังนี้ 
   1. สัญญาณแบบแรงดัน ต้องรองรับแรงดันได้ ตั้งแต่ 0 V. ถึง 10 V. 
   2. สัญญาณแบบกระแส ต้องรองรับกระแสได้ ตั้งแต่ 0 mA. ถึง 20 mA. 
   3. PT 1000 Resistance Measurement 
- มีการเชื่อมต่อแบบดิจิตอลตามเงื่อนไขดังนี้ 
   1. สัญญาณต่ํา สําหรับแรงดันตั้งแต่ 0 V. ถึง 7 V. 
   2. สัญญาณสูง สําหรับแรงดันตั้งแต่ 9 V. ถึง 24 V. 
- Operation Temperature : 0 °C ถึง +55 °C 
- มี Port เชื่อมต่อ RS485, Ethernet หรือเทียบเท่า  
- มีขนาดความจุของหน่วยความจําแบบ Compact Flash ไม่ต่ํากว่า 128 MB. 
- มีจอแสดงผลข้อมูล พร้อม LED แสดงสถานะ  
 - มีระบบแจ้งเตือน (Alarm Notification) แบบส่งผ่านทาง E-mail หรือ SMS ได้ 
- สามารถตั้งค่าการทํางานผ่าน Web Browserทั่วไปได้ 
- ต้องสามารถเข้ากันได้กับ Inverter โดยที่ไม่จําเป็นต้อง 
เพิ่มเติมอุปกรณ์เสริมชนิดอื่น 
- ต้องเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับ Inverter ที่นําเสนอ 
- ผลิตภัณฑ์ต้องมีศูนย์บริการบํารุงรักษา (Maintenance & Service Center) ใน
ประเทศไทยและมีการสํารองอะไหล่ โดยต้องได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิต
โดยตรง 

- ทําหน้าที่เฝ้ามอง
การทํางานของ
เครือข่าย คอยเก็บ
บันทึกสถานการณ์
ทํางาน และแจ้งเตือน 
ให้ผู้ดูแลทราบ หาก
พบว่าส่วนหนึ่งส่วนใด 
ของระบบมีการ
ทํางานที่ผิดพลาด 

- ABB 
- SCHNEIDER 
- SMA 
- TABUCHI  
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18. ระบบล่อฟ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ รายการ คุณสมบัติ การใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 
18.1 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ระบบล่อฟ้า 
มาตรฐาน  
NFPA, BS 

- เสาล่อฟ้า เป็นแทง่ทองแดงกลมปลายแหลม ขนาดตามที่กําหนดในแบบติดตั้ง
บนฐานโลหะทองแดงเจือยึดติดกับโครงสร้างให้แข็งแรง   
- สายตัวนํา ต้องเป็นชนิดทองแดงตีเกลียวเปลือยประกบกับโครงสร้างด้วย ปะกับ
โลหะ 
พร้อมน๊อตทองแดงเจือทุกระยะ 1.0 m. หรือน้อยกว่า   
- หากมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น สายตัวนําลงดินต้องเป็น ชนิดทองแดงตีเกลียว
ขนาดไม่เล็กกว่า 70 mm2. 
- หลักสายดินให้ใช้แท่งทองแดงหรือแท่งเหล็กหุ้มทองแดง มีขนาด Ø5/8 “ ยาว 
3.0 m. ปักจมลงไปในดิน โดยให้ส่วนปลายบนของหลักสายดินต่ํากว่าระดับดิน  
60 cm. และหลักสายดินต่อเข้ากับสายดินโดยเชื่อมวิธีExothermic Welding 
หรือเชื่อมด้วยความร้อนหรือวิธีอื่นที่เหมาะสมตามที่กําหนดในแบบ 

- ป้องกันความ
เสียหายทางกายภาพ
เนื่องจากฟ้าผ่าสิ่ง
ปลูกสร้าง 
- ติดตั้งพื้นดิน 

- ABSO 
- ALLOY 
- FURSE 
  
  
  
  
  
  

 



 
 
 
 
 
 
 

วัสดุและอุปกรณ์ 
งานระบบวิศวกรรมเครื่องกล 
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วัสดุและอปุกรณ์งานระบบวิศวกรรมเครือ่งกล 
 

วัสดุและอุปกรณ์ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
1. เครื่องปรับอากาศ แบบ FIX SPEED 

ชนิดเครือ่งปรับอากาศ คุณสมบัติ มอก. ขนาด SEER รายชื่อผลิตภัณฑ์ 
Floor/Ceiling Type  - ต้องประกอบครบชุดและทดสอบการ มอก.2134-2545 ไม่เกิน 27,297 BTU./Hr. ไม่น้อยกว่า 12.85 Carrier, Central Air , Daikin , 

Cassete Type ทํางานจากโรงงานผู้ผลิต โดยที่ชุด และ มอก.385-2524 27,297 - 40,944 BTU./Hr. ไม่น้อยกว่า 12.40 Gree, Mitsubishi, Trane,  

Wall Type Condensing UnitและFan Coil Unit 
ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกัน 
- ใช้น้ํายา R410A , R32 
- รับประกัน Compressor 5 ปีขึ้นไป 

(แบบ Wall Type) 
มอก.1155-2536 
(แบบ Split Type) 

- ขนาดมากกว่า 40,944 BTU./Hr. 
ต้องขออนุมัติจากผู้ว่าจ้างหรือ 
กรมยุทธโยธาทหารบกก่อน 
ดําเนินการติดตั้ง 

  Uni Aire, York, Haier,  
Star Air, Tasaki, TCL 

 

หมายเหตุ  1. ในกรณีที่พื้นที่ติดตั้งอยู่ในบริเวณที่มีการกัดกร่อนสูง เช่น พื้นที่ชายทะเลให้เลือกใช้ เครื่องปรับอากาศที่มี Fan Coil Unit  เป็นชนิด Blue Fin 

    2. ให้ติดตั้งฝาครอบท่อ PVC พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด 
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2. เครื่องปรับอากาศ แบบ INVERTER 
ชนิดเครือ่งปรับอากาศ คุณสมบัติ มอก. ขนาด SEER รายชื่อผลิตภัณฑ์ 

Floor/Ceiling Type  - ต้องประกอบครบชุดและทดสอบการ มอก.2134-2545 
ไม่เกิน 27,297 BTU./Hr. ไม่น้อยกว่า 15.00 

Daikin , Mitsubishi, 
SAMSUNG, TCL, Haier,    

Cassete Type ทํางานจากโรงงานผู้ผลิต โดยที่ชุด และ มอก.385-2524 27,297 - 40,944 BTU./Hr. ไม่น้อยกว่า 14.00 Tasaki หรือคุณภาพเทียบเท่า 

Wall Type Condensing Unit และ Fan Coil 
Unit ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกัน 

       

  - ใช้น้ํายา R410A , R32 (แบบ Wall Type) - เครื่องปรับอากาศแบบ     

  - Compressor สามารถปรับความเร็ว  มอก.1155-2536 อินเวอร์เตอร์ จะต้องขออนุมัติ     

  รอบได้ด้วยระบบ Micro Computer  (แบบ Split Type) จากกรมยุทธโยธาทหารบกก่อน 
ทําการติดตั้ง 

    

  - รับประกัน Compressor 5 ปีขึ้นไป         

            

            

 

หมายเหตุ   1. ในกรณีที่พื้นที่ติดตั้งอยู่ในบริเวณที่มีการกัดกร่อนสูง เช่น พื้นที่ชายทะเลให้เลือกใช้ เครื่องปรับอากาศที่มี Fan Coil Unit เป็นชนิด Blue Fin  
         หรือคุณภาพสูงกว่าตามแบบรูปกําหนด 
     2. ให้ติดตั้งฝาครอบท่อ PVC พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด 
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  3. เครื่องปรับอากาศแบบ VRF 
ชนิด

เครื่องปรับอากาศ 
คุณสมบัติ 

รายชื่อ
ผลิตภัณฑ์ 

หมายเหตุ 

ระบบปรับอากาศ
แบบปรับเปลี่ยน
ปริมาณน้ํายาโดย
อัตโนมัติ 
(VRV,VRF) 

1. ข้อกําหนดทั่วไป Daikin , 
MITSUBISHI, 
SAMSUNG, 
Haier 
หรือคุณภาพ
เทียบเท่า 

ผู้รับจ้างจะต้องส่ง
แบบรูปและ
คุณสมบัติของวัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อขอ
อนุมัติจากกรม- 
ยุทธโยธาทหารบก 
ก่อนดําเนินการ
ติดตั้ง  

   1.1 เครื่องปรับอากาศเป็นระบบแบบรวมศูนย์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ ซึ่งคอนเดนซิ่งยูนิต 1 ชุด สามารถต่อกับเครื่อง
เป่าลมเย็นได้หลายชุด  ใช้สารทําความเย็น R-410A และสามารถควบคุมได้จากระบบควบคุมกลาง (Central Control Unit) 
โดยคอนเดนซิ่งยูนิต (Condensing Unit) และเครื่องส่งลมเย็น (Fan Coil Unit) ทั้งชุด ประกอบมาเสร็จเรียบร้อยจากโรงงาน
ผู้ผลิต ภายใต้ลิขสิทธิ์ของผลิตภัณฑ์นั้นและต้องเป็นยี่ห้อเดียวกัน และโรงงานของผู้ผลิตจะต้องได้รับมาตรฐาน ได้แก่ ISO 
14001, ISO 9001 เป็นต้น 

   1.2 วัสดุที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วนต่างๆที่ประกอบเป็นเครื่งปรับอากาศ ต้องผ่านมาตรฐาน RoHS    

2. คอนเด็นซิ่งยูนิต (CONDENSING UNIT) ระบายความร้อนด้วยอากาศ ประกอบเรียบร้อยทั้งชุดมาจากโรงงานผู้ผลิต โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 

  

   2.1 สามารถเดินท่อน้ํายาจากคอยล์ร้อนไปถึงคอยล์เย็นตัวที่ไกลที่สุดได้ไม่ต่ํากว่า 160 เมตร สามารถต่อท่อน้ํายารวมใน
ระบบได้ไม่ต่ํากว่า 1000 เมตร และสามารถติดตั้งคอยล์ร้อนและคอยล์เย็นห่างกันในแนวดิ่งได้ไม่ต่ํากว่า 90 เมตรโดยไม่ต้อง
ติดตั้งอุปกรณ์ดักน้ํามันเพิ่มเติม 

  

   2.2 ส่วนโครงภายนอก ( CASING , CARBINET ) ทําด้วยแผ่นเหล็กที่ผ่านกระบวนการกันสนิมและกระบวนการเคลือบอบ/
สี  หรือวัสดุที่ทนต่อการเป็นสนิม เช่น ไฟเบอร์กลาส หรือพลาสติกอัดแข็งที่เหมาะสําหรับการติดตั้งกลางแจ้ง ตัวโครงจะต้อง
มั่นคงแข็งแรง ไม่สั่นสะเทือน หรือเกิดเสียงดังเมื่อใช้งาน 

  

   2.3 คอนเด็นซิ่งยนูิทสามารถทํางานเป็นโมดูลเดี่ยวๆได้หรือจะประกอบกันเป็น SYSTEM ก็ได้ โดยควรประกอบได้สูงสุด 3 
โมดูลรวมเป็น 1 system กรณีที่ประกอบด้วย 2 โมดูล หรือ 3 โมดูล หากมี 1 โมดูลเสีย โมดูลที่เหลือสามารถจ่ายความเย็น
ให้ทั้งระบบได้โดยผู้ใช้ งานสามารถเปิดเองได้ด้วย Remote Control ปกติ  ในแต่ละโมดูลต้องมีชุด INVERTER เป็นตัว
ควบคุมการเปลี่ยนความเร็วรอบของมอเตอร์  

  

   2.4 คอมเพรสเซอร์ (COMPRESSOR) เป็นแบบก้นหอย, มอเตอร์หุ้มปิด (HERMETIC SCROLL TYPE) ระบายความร้อน
ด้วยน้ํายา และที่มอเตอร์มีอุปกรณ์ป้องกันในกรณีที่เกิดความร้อนสูงเกินเกณฑ์   
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  3. เครื่องปรับอากาศแบบ VRF(ต่อ) 
ชนิด

เครื่องปรับอากาศ 
คุณสมบัติ 

รายชื่อ
ผลิตภัณฑ์ 

หมายเหตุ 

ระบบปรับอากาศ
แบบปรับเปลี่ยน
ปริมาณน้ํายาโดย
อัตโนมัติ 
(VRV,VRF) 

   2.5 คอยล์ของคอนเด็นเซอร์  ( CONDENSER COIL ) เป็นท่อทองแดงที่ถูกอัดเข้ากับครีบอลูมิเนียมที่เคลือบสาร PE ป้องกัน
การกัดกร่อนซึ่งจะต้องเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยยึดแน่นกับท่อทองแดง และผ่านการทดสอบรอยรั่วและขจัดความชื้นมาจาก
โรงงานผลิต 
   2.6 พัดลมของคอนเด็นเซอร์ เป็นแบบใบพัดแฉก (PROPELLER) ได้รับการถ่วงสมดุลมาเรียบร้อยมาจากโรงงานผู้ผลิต 
ขับเคลื่อนโดยตรงจากมอเตอร์ มีตะแกรงโปร่งป้องกันอุบัติเหตุ 
   2.7 ตัวคอนเด็นซิ่งยูนิต จะต้องมี AUTOMATIC TEST OPERATION เพื่อตรวจสอบการเดินสายระหว่าง CONDENSING 
UNIT และ FAN COIL UNIT , ระยะท่อ และสถานะของ STOP VALVE  

Daikin,  
MITSUBISHI,  
SAMSUNG, 
Haier 
หรือคุณภาพ
เทียบเท่า 

ผู้รับจ้างจะต้องส่ง
แบบรูปและ
คุณสมบัติของวัสดุ
อุปกรณ์ เพื่อขอ
อนุมัติจากกรม- 
ยุทธโยธาทหารบก 
ก่อนดําเนินการ
ติดตั้ง 

  

 

3. เครื่องส่งลมเย็น (FAN COIL UNIT) ประกอบเรียบร้อยทั้งชุดมาจากโรงงานผู้ผลิตและเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกับ 
คอนเด็นซิ่งยูนิตโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   3.1 ส่วนโครงภายนอก เป็นแบบที่ตกแต่งเสร็จ ทําด้วยแผ่นเหล็กที่ผ่านกระบวนการเคลือบและอบสีหรือวัสดุที่ทนต่อการ
เป็นสนิม  เช่น ไฟเบอร์กลาส พลาสติกอัดแรง ภายในบริเวณที่จําเป็นให้บุด้วยฉนวนยางหรือฟองน้ําหรือวัสดุเทียบเท่า มีถาด
น้ําทิ้งที่หุ้มด้วยฉนวนดังกล่าวในการใช้งานปกติจะต้องไม่เกิดหยดน้ําเกาะที่ภายนอกของตัวโครง และถ้าเป็นชนิดเป่าลมเย็น
โดยตรง (FREE BLOW ) ต้องมีหน้ากากจ่ายลม สามารถปรับทิศทางการจ่ายลมได้ 

    

   3.2 พัดลมส่งลมเย็น เป็นพัดลมแบบหอยโข่ง (CENTRIFUGAL, TURBO FAN) หรือแบบใบพัดยาว (CROSS FLOW FAN)  
ขับเคลื่อนโดยตรงหรือผ่านสายพานด้วยมอเตอร์ ซึ่งสามารถปรับความเร็วได้ ไม่น้อยกว่า 2 อัตรา 

    

   3.3 คอยล์เย็น (EVAPORATOR COIL) เป็นท่อทองแดงที่ถูกอัดเข้ากับครีบอลูมิเนียม ซึ่งจะต้องเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อย
ยึดแน่นกับท่อทองแดง และผ่านการทดสอบรอยรั่วจากโรงงานผู้ผลิต 

    

   3.4 อุปกรณ์จ่ายสารทําความเย็นเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์เอ็กแปนชั่นวาล์ว     
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    4. ท่อน้ํายา 

ชนิดอุปกรณ์ 
คุณสมบัติ 

รายชื่อ
ผลิตภัณฑ์ หมายเหตุ 

ท่อน้ํายา 
- เป็นท่อทองแดงหรืออะลูมิเนียม หรือท่อเหล็กที่ไม่เป็นสนิม ไม่มีตะเข็บชนิด "L" 
- ฉนวนหุ้มให้ใช้ชนิดไม่ติดไฟ Closed Cell Insulation หนาไม่น้อยกว่า 3/4 นิ้ว      -   

    5. ท่อลม 
ชนิดอุปกรณ์ คุณสมบัติ ขนาด เบอร์สังกระส ี ความหนาของผนัง รายชื่อผลิตภัณฑ์ หมายเหตุ 

ท่อลม 

- ทําด้วยเหล็กแผ่นอาบสังกะสีที่มีความแข็งแรง
สูง 

12 นิ้ว 
13 - 30 นิ้ว 

# 26 
# 24 

0.5 
0.7 

-   - เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐาน 31 - 54 นิ้ว # 22 0.9 

มอก.50 - 2538 54 - 84 นิ้ว # 20 1.1 

 85 - 96 นิ้ว # 18 1.3 

    6. ฉนวนหุ้มท่อลม 
ชนิดอุปกรณ์ คุณสมบัติ รายชื่อผลิตภัณฑ์ หมายเหตุ 

ฉนวนหุ้มท่อลม 
 - ใช้ชนิดแผ่น Styroform มีความหนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว มีความหนาแน่น 1 ปอนด์ ต่อ ลบ.ฟ. ใช้บุภายในท่อลม 
เมื่อเดินท่อลมลอยไม่มีสิ่งปิดบังหรือมองเห็นได้ และใช้ชนิดแผ่นใยแก้วหรือใยแอสเบสทอสมีความหนาไม่น้อยกว่า 
1 นิ้ว ด้านนอกกรุด้วยแผ่นอะลูมิเนียมใช้หุ้มภายนอกท่อลม ในกรณีที่เดินท่อลมเหนือฝ้าเพดานหรือมีสิ่งหุ้มท่อ 

-   

ฟลิ๊นท์โคต เป็นสารสําหรับทาเคลือบท่อลมก่อนบุ หรือหุ้มฉนวนใช้เบอร์ 3   -   

ผ้าเทปเหนียว ใช้พันหุ้มรอยต่อฉนวนโดยการพันหุ้มรอยต่อต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว -   

    7. พัดลมและกังหันระบายอากาศหลังคา  
ชนิดอุปกรณ์ คุณสมบัติ รายชื่อผลิตภัณฑ์ หมายเหตุ 

แขวนเพดาน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐาน มอก.205-2530 CEI, Luckmisu, Mitsubishi, Sunlight   

ตั้งโต๊ะและติดผนัง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐาน มอก.92-2536 Hatari, Mitsubishi, Ogawa   

ส่ายรอบตัว เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐาน มอก.572-2528 Hatari, Mitsubishi, Panasoni , Toshiba   

ระบายอากาศ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐาน มอก.710-2530 Hatari, Mitsubish, Panasonic, Toshiba   

กังหันระบายอากาศหลังคา เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามมาตรฐาน มอก.1408 - 2540     -   
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วัสดุอุปกรณ์ระบบลิฟท์ 
1. ลิฟท์โดยสาร 

รายการอุปกรณ์ คุณสมบัติ ลักษณะใช้งาน 
ยี่ห้อ/
ผู้ผลิต 

หมายเหตุ 

ลิฟต์โดยสาร 
(Passenger Lift) 

ระบบขับเคลื่อนเปน็ระบบ GEARLESS TRACTION 
ความเร็วปรับเปลี่ยนด้วยระบบแรงดันไฟฟ้าและความถี่ไฟฟ้า (Variable Voltage and Variable  Frequency) 
ระบบเบรคใช้ระบบเบรคแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นชุดเดียวกับชุดขับเคลื่อนลิฟต์จากผู้ผลิตเดียวกัน 

สําหรับติดตั้งใน
ช่องลิฟต์ซึ่งราย 
ละเอียดของ 
ความเร็วลิฟต์
และน้ําหนัก
บรรทุกให้เป็นไป
ตามที่ระบุใน
แบบ 

Hitachi, 
Hyundai,  

ผู้รับจ้างจะต้อง
อนุมัติใช้วัสดุ
อุปกรณ์จาก 
กรมยุทธโยธา-
ทหารบก ก่อน
ดําเนินการ
ติดตั้ง 

 KSS, 
Mitsubishi, 
Otis 
Pioneer, 
Volkslift 

ระบบควบคุมการทํางานเป็นระบบ Micro - Computer โดยมีคุณสมบัติในการทํางานไม่น้อยกว่าคุณสมบัติดังนี ้         
- วงจรควบคุมการทํางาน  เช่น การเริ่มทํางาน  การชะลอความเร็ว  การเข้าจอดราบเรียบสม่ําเสมอไม่กระตุก 
- การตอบรับคําสั่ง ปุ่มกดหน้าชั้นจะต้องสัมพันธ์กับทิศทางที่ลิฟต์กําลังเคลื่อนที่อยู่                   
- สามารถกําหนดให้ลิฟต์จอดรอบริการในชั้นที่กําหนดได้                    
- ระบบควบคุมการจอดให้ตรงชั้นทุกครั้ง  โดยไม่คํานึงถึงน้ําหนักบรรทุก ทั้งนี้ผิดพลาดได้ไม่เกิน ± 5 มม.   
- กรณีคําสั่งในตัวลิฟต์ขัดข้อง คําสั่งทั้งหมดจะต้องถูกยกเลิก และจะต้องสามารถกดคําสั่งใหม่ได้     
- กรณีห้องโดยสารลิฟต์บรรทุกน้ําหนักเกิน 80% ของพิกัดบรรทุก ลิฟต์ตัวนั้นจะไม่จอดรับผู้โดยสาร ตามชั้นเพิ่มเติม 
แต่จะหยุดเฉพาะชั้นที่ผู้โดยสารในลิฟต์ต้องการให้จอด 

  

ระบบควบคุมการทํางานเป็นระบบ Micro - Computer โดยมีคุณสมบัติในการทํางานไม่น้อยกว่าคุณสมบัติดังนี ้         
 - วงจรควบคุมการทํางาน  เช่น การเริ่มทํางาน  การชะลอความเร็ว  การเข้าจอดราบเรียบสม่ําเสมอไม่กระตุก 
- การตอบรับคําสั่ง ปุ่มกดหน้าชั้นจะต้องสัมพันธ์กับทิศทางที่ลิฟต์กําลังเคลื่อนที่อยู่                   
- สามารถกําหนดให้ลิฟต์จอดรอบริการในชั้นที่กําหนดได้                    
- ระบบควบคุมการจอดให้ตรงชั้นทุกครั้ง  โดยไม่คํานึงถึงน้ําหนักบรรทุก ทั้งนี้ผิดพลาดได้ไม่เกิน ± 5 มม.   
- กรณีคําสั่งในตัวลิฟต์ขัดข้อง คําสั่งทั้งหมดจะต้องถูกยกเลิก และจะต้องสามารถกดคําสั่งใหม่ได้     
- กรณีห้องโดยสารลิฟต์บรรทุกน้ําหนักเกิน 80% ของพิกัดบรรทุก ลิฟต์ตัวนั้นจะไม่จอดรับผู้โดยสาร ตามชั้นเพิ่มเติม 
แต่จะหยุดเฉพาะชั้นที่ผู้โดยสารในลิฟต์ต้องการให้จอด 
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1. ลิฟท์โดยสาร(ต่อ) 
รายการอุปกรณ์ คุณสมบัติ ลักษณะใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 
ลิฟต์โดยสาร 
(Passenger Lift ) 
  
  
  
  
  
  
  

ระบบความปลอดภัย โดยมีคุณสมบัติในการทํางานไม่น้อยกว่าคุณสมบัตินี้         
-  มีระบบป้องกันประตูหนีบผู้โดยสารชนิดม่านแสง และมีอุปกรณ์ป้องกันลิฟต์ปิดประตูเมื่อมีผู้โดยสาร หรือสิ่งกีดขวาง
อยู่ระหว่างประตูและให้ประตูเปิดออก                                                                                                    
- มีระบบเครื่องนิรภัยซึ่งสามารถบังคบัลิฟต์ให้ล๊อคติดกับรางในกรณีที่ลวดสลิงขาด , ชํารุด หรือหย่อน  
- เครื่องควบคุมความเร็วของลิฟต์ ( Speed  Governor ) ต้องมีสวิทช์ตัดวงจรไฟฟ้าเข้ามอเตอร์เครื่องลิฟต์และให้เบรค
ทํางานก่อนที่ ระบบเครื่องนิรภัยจะเริ่มทํางาน                 
- Overload Protection Relay สําหรับตัดกระแสไฟเกินเพื่อป้องกันมอเตอร์  และอุปกรณ์เสียหาย      
- Reverse Phase Relay สําหรับป้องกันความเสียหายเมื่อกระแสไฟฟ้าผิดเฟส          
- Phase Failure Relay สําหรับป้องกันความเสียหาย เมื่อกระแสไฟฟ้าไม่ครบเฟส หรือแรงดันไฟฟ้าแต่ละเฟสต่างกัน
มากเกินพิกัด           
- มีระบบเตือนการบรรทุกน้ําหนักเกินพิกัดโดยต้องมีสัญญาณเสียงและสัญญาณเตือนให้ทราบ ถ้าน้ําหนักเกินกําหนด
และลิฟต์ต้องไม่ทํางาน      

   

 

 

  

  

    

    

      

      

- กรณีที่ประตูชานพักเกิดขัดข้อง เปิดไม่ได้ลิฟต์จะต้องวิ่งไปจอดชั้นอื่นที่มีคําสั่งไว้ก่อนแล้ว 
- Stop up/Down Limited Switch  จะหยุดลิฟต์ทันทีในกรณีระบบการจอดอัตโนมัติเกิดขัดข้อง และ  Final 
Up/Down Limited Switch ซึ่งติดตั้งอยู่ช่วงบนสุดและล่างสุดของช่องลิฟต์ ต้องทํางานทันที พร้อมทั้งตัดวงจรควบคุม
การทํางานทั้งหมดเพื่อให้ลิฟต์เบรคการทํางาน                                 
- สามารถเปิดประตูลิฟต์ทั้งด้านนอกและด้านในเพื่อช่วยเหลือผู้โดยสารภายในลิฟท์ กรณีไฟฟ้าขัดข้องหรือลิฟท์จอดไม่
ตรงชั้น 

      

      
  
  

  
  

  
  

อุปกรณ์ฉุกเฉิน   
- มีทางออกฉุกเฉินที่เพดานลิฟต์        
- มีโทรศัพท์ติดต่อภายในใช้กดเรียกในกรณีเหตุฉุกเฉิน         
- มีระบบสํารองไฟฟ้าฉุกเฉิน                                                                            
- มีระบบ Fire Detection      
- มีระบบพัดลมระบายอากาศภายในตัวลิฟท์ 
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1. ลิฟท์โดยสาร(ต่อ) 
รายการอุปกรณ์ คุณสมบัติ ลักษณะใช้งาน ยี่ห้อ/ผู้ผลิต หมายเหตุ 

ลิฟต์โดยสาร อุปกรณ์ประกอบตัวลิฟต์          

(Passenger Lift) - ลิฟท์เป็นโครงเหล็กแข็งแรงผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิม ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตลิฟต์                

  - ประตูและผนังของตัวลิฟต์ ผิวหน้าบุด้วย Stainless Steel ความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม.            

  - หลังคาลิฟต์ทําด้วยแผ่นเหล็กเคลือบสี ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.              

  - พื้นลิฟต์ปูด้วยกระเบื้องยาง ความหนาไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ชั้นกันสึกไม่น้อยกว่า 0.5 มม.              

  
ลิฟต์และอุปกรณ์ต่างๆจะต้องผลิตตามมาตรฐาน อาทิ JIS A4301-A4302 หรือ ANSI & ASME A17.1- A17.2   
หรือ EN81 ตามที่กําหนดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) กําหนด       
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