
กองแบบแผน 

มาตรฐานรายการวสัดอุปุกรณ์ก่อสร้าง  เอกสารเลขที่ ก.๙๙/ก.ค./๖๐ 

๑๐๘ 

 

  หมวดวศิวกรรมไฟฟ้า 
   

ล าดบัที ่ รายการวสัดอุปุกรณ์ 
มาตรฐาน
มอก. 

มาตรฐาน
อ้างอิง1 

มาตรฐาน
อ้างอิง2 

คณุลกัษณะเฉพาะ 
ตวัอย่าง รายช่ือ

ผลิตภณัฑ์/ช่ือผู้ผลิต / 
ผู้แทนจ าหน่าย 

55 ดวงโคมหรือหลอด
ชนิด LED พร้อม  
MOTION SENSOR 

1955-2551 CE -  - ประหยดัพลงังาน ALSYTEM, 
HONEYWELL, 
NADE, OSRAM, 
TORCHCITY 
 

56 ระบบเส้นทางอพยพ
เรืองแสง  

- DIN67510  หรือ 
UL 

- หรือตามมาตรฐาน วสท. PERMALIGHT, 
PHOSPHORESCEN
T PAINT, JESSUP, 
EVERGROW 
 
 

57 MATV SYSTEM - - - - Digital  ALCAD, 
FRACARRO, 
MASTRO , TRIAX , 
TELEVES 
,HIRSCHMANN 
 
 

58 ACCESS 
CONTROL  

- - - - BOSCH, HIP, 
HONEYWELL 
,JONHNSON 
CONTROLS 
 
 

59 ระบบกระจายเวลา
มาตรฐาน 

- CE -  - สง่สญัญาณเป็น  
Time information 
 

MOBATIME, HOPF, 
WERSERSTRAND, 
ARTECHE , BODET 
 
 



กองแบบแผน 

มาตรฐานรายการวสัดอุปุกรณ์ก่อสร้าง  เอกสารเลขที่ ก.๙๙/ก.ค./๖๐ 

๑๐๙ 

 

  หมวดวศิวกรรมไฟฟ้า 
   

ล าดบัที ่ รายการวสัดอุปุกรณ์ 
มาตรฐาน
มอก. 

มาตรฐาน
อ้างอิง1 

มาตรฐาน
อ้างอิง2 

คณุลกัษณะเฉพาะ 
ตวัอย่าง รายช่ือ

ผลิตภณัฑ์/ช่ือผู้ผลิต / 
ผู้แทนจ าหน่าย 

60 วสัด-ุอปุกรณ์ระบบ
ป้องกนัไฟและควนั
ลาม 

- NFPA UL - วสัดปิุดช่องเปิดต้องเป็นชนิดรับ
แรง (SELF SUPPORT) 

AD FIREBARRIER, 
FIRE SECURITY 
SYSTEM, ABESCO 
LLC, EXXFIRE BV., 
3M, HELTI ,BIO 
FIRESHIELD , STI , 
METACAULK 

61 AEROSOL  
GENERATOR 

- UL2775 หรือ 
CEN/TR 
15276-1 
หรือ 
BRL 

K23001/
04K230
01/04 

 

- สามารถท าให้เพลิงสงบลงได้อย่าง
รวดเร็ว 
 

DSPA, EXXFIRE, 
SALAMANDRA 
SAFETY 

62 SOUND PROOF    
(วสัดปุ้องกนัเสียง) 

EN1609.97 
ASTM 
C1104/ 
C1104M 

EN 
13501- 

16/255 A1 
 
 

EN ISO 
354/ 

ASTM 
C423-

01 

- เป็นวสัดไุมต่ิดไฟ  
- สามารถป้องกนัเสียงรบกวนไมเ่กิน 
85 dB ท่ีระยะ 1 เมตร หรือได้ตาม
มาตรฐานก าหนด 
- ถ้าการดดูซบัเสียงท่ีความหนา 50 
มม. (NRC) อยู่ท่ี 1.00  
- คา่การดดูซบัน า้  
0.5 กก./ตรม. 
- คา่การดดูซบัความชืน้  
น้อยกวา่ 0.04 Vol% 

ROXUL , 
ROCKWOOL 
(Thailand), CSR, 
RUSKIN, TRIN 

63 อปุกรณ์ระบบเสียง
ประกาศ 

- EN 5416 - - BOSCH ,EV ,DNH, 
TOA, , IC-AUDIO                      
RCS AUDIO-
SYSTEM  



กองแบบแผน 

มาตรฐานรายการวสัดอุปุกรณ์ก่อสร้าง  เอกสารเลขที่ ก.๙๙/ก.ค./๖๐ 

๑๑๐ 

 

  หมวดวศิวกรรมไฟฟ้า 
   

ล าดบัที ่ รายการวสัดอุปุกรณ์ 
มาตรฐาน
มอก. 

มาตรฐาน
อ้างอิง1 

มาตรฐาน
อ้างอิง2 

คณุลกัษณะเฉพาะ 
ตวัอย่าง รายช่ือ

ผลิตภณัฑ์/ช่ือผู้ผลิต / 
ผู้แทนจ าหน่าย 

64 ระบบจ่ายไฟฟ้าด้วย
แสงอาทิตย์ 
(SOLAR CELL) 
 

- - หรือ 
PEA / 
MEA  

ตามระเบียบขอเดินเคร่ืองก าเนิด
ไฟฟ้าขนานกบัระบบไฟฟ้าของ 
PEA/MEA 

MUTISOLA , SIMAX 
, SUZHOV, 
HANWHA, SCT 
SAHAPAN, PHONO 
SOLAR 

แผง SOLAR CELL มอก. 
1843 
(กรณีต ่า
กวา่300) 

IEC 
61215 

 

-  -ไมเ่กิน 300 W ให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน มอก. 
- วตัถดุิบในการผลิต 
Mono-crystalline silicon, Poly-
crystalline silicon, gallium-
arsenide 
(เป็น Tier ณ ปัจจบุนั) 
 

MITSUBISHI 
ELECTRIC , LONGI 
SOLAR , 
GROWATT, 
HANWHA 

ระบบแปลงไฟ
(INVERTOR) 

- IEC 
61727 
และ 
IEC 

62116  

 PEA / 
MEA 

-ผ่านมาตรฐานของ PEA/MEA (ณ 
วนัท่ีประกาศจดัจ้าง) 

ABB , SMA , 
GROWATT, 
HUAWEI, 
SCHNEIDER 
ELECTRIC 
 

65 เคร่ืองท าน า้อุน่ 1693-2547 - - - ในกรณีท่ีแบบไมร่ะบใุห้ใช้ขนาดไม่
ต ่ากวา่ 3500 วตัต์  
, มีฉลากประหยดัไฟเบอร์ 5 
- วสัดท่ีุใช้ท าหม้อต้มคณุภาพสงู 
GRILLON หรือทองแดง 
- ระดบัป้องกนั IP 25 หรือสงูกวา่ 
- HEATER ท าจากวสัด ุท่ีทนตอ่การ
กดักร่อนในทกุสภาพ 
- มีอปุกรณ์ ป้องกนัไฟร่ัว  
ELCB ตดัไฟได้ในเวลา 0.05 วินาที
หรือเร็วกวา่  

AQUABELLA 
,ENGLEFIELD, 
STIEBEL ELTRON, 
PANASONIC, 
,SEIMENS  



กองแบบแผน 

มาตรฐานรายการวสัดอุปุกรณ์ก่อสร้าง  เอกสารเลขที่ ก.๙๙/ก.ค./๖๐ 

๑๑๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดงานวศิวกรรมเคร่ืองกล 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



กองแบบแผน 

มาตรฐานรายการวสัดอุปุกรณ์ก่อสร้าง  เอกสารเลขที่ ก.๙๙/ก.ค./๖๐ 

๑๑๒ 

 

  



กองแบบแผน 

มาตรฐานรายการวสัดอุปุกรณ์ก่อสร้าง  เอกสารเลขที่ ก.๙๙/ก.ค./๖๐ 

๑๑๓ 

 

  หมวดงานวศิวกรรมเคร่ืองกล 
  

ล าดบัที ่ รายการวสัดอุปุกรณ์ 
มาตรฐาน
มอก. 

มาตรฐาน
อ้างอิง1 

มาตรฐาน
อ้างอิง2 

คณุลกัษณะเฉพาะ 
ตวัอย่าง รายช่ือ

ผลิตภณัฑ์/ช่ือผู้ผลิต 
/ ผู้แทนจ าหน่าย 

1 เคร่ืองท าน า้เย็นชนิดระบาย
ความร้อนด้วยน า้  
(WATER COOLED  
WATER CHILLER) 

- AHRI  
550-590/ 
551-591  

 

ISO - ประกอบส าเร็จจากโรงงาน
ผู้ผลิต                         
- ประสิทธิภาพพลงังานต้องไม่
เกิน  0.62 KW/Ton ต้องได้รับ
การทดสอบ 
- ตรวจสอบการติดตัง้และ
รับประกนัโดยเจ้าของผลิตภณัฑ์
หรือตวัแทนจ าหน่าย 

CARRIER, 
DAIKIN, 
EMINENT, HAIER, 
LG, MIDEA, 
MITSUBISHI, 
MULTI STACK, 
TRANE, YORK , 
HITACHI 

2 เคร่ืองท าน า้เย็นชนิดระบาย
ความร้อนด้วยอากาศ  
(AIR COOLED WATER 
CHILLER) 

- AHRI 
550-590/ 
551-591 

ISO - ประกอบส าเร็จจากโรงงาน
ผู้ผลิตประสิทธิภาพพลงังานต้อง
ไมเ่กิน 1.20 KW/Ton     
- ต้องได้รับการทดสอบ 
- ตรวจสอบการติดตัง้และ
รับประกนัโดยเจ้าของผลิตภณัฑ์
หรือตวัแทนจ าหน่าย 

CARRIER, 
DAIKIN, 
EMINENT, HAIER, 
LG, MIDEA, 
MITSUBISHI, 
TRANE, YORK, 
HITACHI 

3 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยก
สว่น  
(SPLIT SYSTEM) ขนาดไม่
เกิน 41,000 BTU/H 

1155-2557 
2134-2553 

 - ISO - ได้ฉลากประหยดัไฟเบอร์5  
- เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตหรือ
ประกอบในประเทศไทย      
- คอล์ย ท่อท าด้วยทองแดง  
– ติดตัง้ตามข้อก าหนด 

- 

4 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยก
สว่น  
(SPLIT SYSTEM) ขนาด
ตัง้แต ่41,000 BTU/H  
ขึน้ไป 

-  - ISO  - เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตหรือ
ประกอบในประเทศไทย     
- คอล์ย ท่อท าด้วยทองแดง - 
ติดตัง้ตามข้อก าหนด       - หรือ
สามารถใช้ผลิตภณัฑ์เดียวกนั
กบัข้อ 3 ได้ 

AIRTEMP, 
CARRIER,  
DAIKIN, 
EMINENT,    
G-LIFE, 
MITSUBISHI, 
STAR-AIRE, 
TASAKI, TRANE,  
UNI-AIR, YORK 



กองแบบแผน 

มาตรฐานรายการวสัดอุปุกรณ์ก่อสร้าง  เอกสารเลขที่ ก.๙๙/ก.ค./๖๐ 

๑๑๔ 

 

  หมวดงานวศิวกรรมเคร่ืองกล 
  

ล าดบัที ่ รายการวสัดอุปุกรณ์ 
มาตรฐาน
มอก. 

มาตรฐาน
อ้างอิง1 

มาตรฐาน
อ้างอิง2 

คณุลกัษณะเฉพาะ 
ตวัอย่าง รายช่ือ

ผลิตภณัฑ์/ช่ือผู้ผลิต 
/ ผู้แทนจ าหน่าย 

5 เคร่ืองปรับอากาศระบบ
ระบายความร้อนแบบรวม
ศนูย์ชนิดปรับปริมาณน า้ยา
อตัโนมตัิ (VRV or VRF or 
MULTI SYSTEM) 

-  IEC  
60335-2-40 

 ISO - ประกอบส าเร็จจากโรงงาน
ผู้ผลิต                          
- COMPRESSOR ชนิด  
ALL INVERTER                     
- ต้องได้รับการทดสอบ 
- ตรวจสอบการติดตัง้และ
รับประกนัโดยเจ้าของผลิตภณัฑ์
หรือตวัแทนจ าหน่าย 

CENTRAL AIR, 
DAIKIN, 
EMINENT, 
FUJITSU, HAIER, 
HITACHI, LG, 
MIDEA, 
MITSUBISHI,       
STAR-AIRE, 
SAMSUNG, 
TASAKI, 
TOSHIBA, 
TRANE, YORK, 
WISER 
 

6 ป๊ัมน า้ระบบปรับอากาศ 
(CHILLED WATER PUMP) 

- - ISO - ประกอบส าเร็จรูปจากโรงงาน
ผู้ผลิต 

ARMSTRONG, 
AURORA, 
AMERICAN 
MARSH, 
CALPEDA, 
CRANE, FORAS, 
FAIRBANKS 
NIJHUIS,                                         
GRUNDFOS, ITT-
ACC, PACO, SPP, 
STAC, TACO, 
WILO, WISER 
 
 



กองแบบแผน 

มาตรฐานรายการวสัดอุปุกรณ์ก่อสร้าง  เอกสารเลขที่ ก.๙๙/ก.ค./๖๐ 

๑๑๕ 

 

  หมวดงานวศิวกรรมเคร่ืองกล 
  

ล าดบัที ่ รายการวสัดอุปุกรณ์ 
มาตรฐาน
มอก. 

มาตรฐาน
อ้างอิง1 

มาตรฐาน
อ้างอิง2 

คณุลกัษณะเฉพาะ 
ตวัอย่าง รายช่ือ

ผลิตภณัฑ์/ช่ือผู้ผลิต 
/ ผู้แทนจ าหน่าย 

7 หอผึง่น า้                      
(COOLING TOWER) 

 -  CTI ISO - ประกอบส าเร็จรูปจากโรงงาน
ผู้ผลิต 

COOLING MAN, 
LIANG-CHI, 
NIHON SPINDLE, 
OCEAN, 
SPACCO,  
THAI COOLING 
TOWER 

8 WATER TREATMENT      - ISO - - ประกอบเป็นชดุส าเร็จรูปจาก
บริษัทผู้ผลิต 

BACOMBER, 
CULLINGEN, 
DYNAMIC, 
ERLEN,     WATER 
DOCTOR, PRO-
TREAT 

9 ฉนวนยาง  
(CLOSED CELL 
INSULATION) 

- ISO class 0 - ความหนาแน่นไมน้่อยกวา่  48 
kg/cu.m                    
- มีความสามารถในการทนตอ่
รังสี UV                       
- คา่การแซกซมึความชืน้ไมเ่กิน 
0.1                        
- คา่ดดูซมึน า้ น้อยกวา่ 5% - ไม่
เกิด HCN จากการเผาไหม้ 
 

AEROFLEX, 
ARMAFLEX,       
K-FLEX, 
MAXFLEX,      
THERMAFLEX, 
THERMOBREAK 

10 ท่อลมกึง่ส าเร็จรูป        - ISO class 0     
NES713     
BS476 
Part 7         
UL94         
UL181 

- ความหนาแน่นไมน้่อยกวา่  
45 kg/cu.m                     
- ความหนาของแผ่นฟอล์ยหนา
ไมน้่อยกวา่ 80 ไมครอน     
- การร่ัวไหลของท่อลม 
ตามาตรฐาน SMACNA 
 

GEKKO, PID, 
TDT, WINCELL, 
EASY, FIRST 
DUCT 



กองแบบแผน 

มาตรฐานรายการวสัดอุปุกรณ์ก่อสร้าง  เอกสารเลขที่ ก.๙๙/ก.ค./๖๐ 

๑๑๖ 

 

  หมวดงานวศิวกรรมเคร่ืองกล 
  

ล าดบัที ่ รายการวสัดอุปุกรณ์ 
มาตรฐาน
มอก. 

มาตรฐาน
อ้างอิง1 

มาตรฐาน
อ้างอิง2 

คณุลกัษณะเฉพาะ 
ตวัอย่าง รายช่ือ

ผลิตภณัฑ์/ช่ือผู้ผลิต 
/ ผู้แทนจ าหน่าย 

11 ฉนวนใยแก้ว             
(FIBERGLASS 
INSULATION) 
(ส าหรับท่อ FLEXIBLE) 

- - ISO - ความหนาแน่นไมน้่อยกวา่  
2.4 lb/cu.ft  (32kg/m3) 

ASAHI, MICRO 
FIBER, SFG 

12 แผ่นกรองอากาศ  
(AIR FILTER) ชนิดเชิงกล 

- - ISO - ASHRAE AAF, AIRMAX, 
AFPRO, 
CAMBRIDGE,   
CAMFIL , JAF, 
VALITECH 
 
 

13 เคร่ืองฟอกอากาศ/แผ่น
กรองอากาศ  
ชนิด ELECTROSTATIC 

- - ISO - ASHRAE ALPINE, 
ACTIVTEK,  
CAMFIL, 
EUROMATE, 
HONEYWELL, 
KARE AIR,    
MICRO AIR, 
TRION,  
STERIL ZONE 

14 ท่อทองแดง  
(COPPER TUBE)   
 

- - ISO  - ASTM B88 TYPE L CAMBRIDGE, 
FURUKAWA, 
KEMBLA, KLM, 
MUELLER, NBC, 
VALOR, TOTAL 
LINE, M&E,  
K-COPPER, 
KOPPAR, 
SAMPO 



กองแบบแผน 

มาตรฐานรายการวสัดอุปุกรณ์ก่อสร้าง  เอกสารเลขที่ ก.๙๙/ก.ค./๖๐ 

๑๑๗ 

 

  หมวดงานวศิวกรรมเคร่ืองกล 
  

ล าดบัที ่ รายการวสัดอุปุกรณ์ 
มาตรฐาน
มอก. 

มาตรฐาน
อ้างอิง1 

มาตรฐาน
อ้างอิง2 

คณุลกัษณะเฉพาะ 
ตวัอย่าง รายช่ือ

ผลิตภณัฑ์/ช่ือผู้ผลิต 
/ ผู้แทนจ าหน่าย 

15 พดัลมระบายอากาศขนาด
เลก็ (COMMERCIAL 
VENTILATION FAN) 

934-2533 - ISO - มีประสิทธิภาพการประหยดั
พลงังาน                    
- ทนทาน อายกุารใช้งาน
ยาวนาน                              
- LOW NOISE TYPE 

HITACHI, IMASU, 
KDK, KRUGER, 
MITSUBISHI, 
PANASONIC, 
SANYO, 
TOSHIBA, 
WOLTER, 
NICOTRA 
 

16 พดัลมระบายอากาศขนาด
ใหญ่ (INDUSTRIAL 
VENTILATION FAN) 

- - ISO - ระดบัเสียงไมเ่กิน 85 dB(A)  
- คา่ประสิทธิภาพ ไมน้่อยกวา่ 
70% 
 
 
 
 

KRUGER, 
NICOTRA, 
PANASONIC, 
WOLTER 

17 BALANCING VALVE      - - ISO - ตวั  VALVE ขนาด 2 ½” ขึน้ไป
ท าด้วย CAST IRON หรือ 
DUCTILE IRON 

ARMSTRONG, 
BALANC TEC, 
BELIMO, 
CRANE, 
FLOWCON, 
FRESE, 
HATTERSLEY,  
HOFFER, 
HONEYWELL,  
 IC VALVE, MMA, 
OVENTROP, 
WATTS    
     



กองแบบแผน 

มาตรฐานรายการวสัดอุปุกรณ์ก่อสร้าง  เอกสารเลขที่ ก.๙๙/ก.ค./๖๐ 

๑๑๘ 

 

  หมวดงานวศิวกรรมเคร่ืองกล 
  

ล าดบัที ่ รายการวสัดอุปุกรณ์ 
มาตรฐาน
มอก. 

มาตรฐาน
อ้างอิง1 

มาตรฐาน
อ้างอิง2 

คณุลกัษณะเฉพาะ 
ตวัอย่าง รายช่ือ

ผลิตภณัฑ์/ช่ือผู้ผลิต 
/ ผู้แทนจ าหน่าย 

18 GATE & GLOBE VALVE - - ISO - ตวั VALVE ท าด้วย BRONZE 
หรือ DZR BRASS แบบเกลียว
SOLID WEDGE DISC ท าด้วย        
BRONZE หรือ BRASS 
SCREWED BONNET  และ  
RISING STEM 

ARMSTRONG, 
BELIMO, CRANE, 
HATTERSLEY, 
HOFFER, 
KEYSTONE, KITZ, 
NIBCO, 
STOCKHAM, 
TOYO, WATTS 
 

19 BUTTERFLY  VALVE - - ISO 
- ตวั VALVE ท าด้วย CAST 
IRON หรือ DUCTILE IRON 
WAFER หรือ LUGGED TYPE. 
DISC เป็น  ALUMINUM 
BRONZE หรือ STAINLESS 
STEEL STEM เป็น STAINLESS 
STEEL ชิน้เดียว SEAT เป็น 
BUNA- N  หรือ  EPDM 
 

AFA, AMRI-KSB, 
CRANE, EBRO, 
NIBCO, HOFFER, 
KEYSTONE, 
HATTERSLEY, 
KITZ, 
STOCKHAM, 
TOYO, WATTS, 
DANFOSS 
 

20 2 WAYS AND 3 WAYS 
CONTROL VALVE 

- -  ISO - แรงดนัเป็นไปตามข้อก าหนด BELIMO, 
CONTROLLI, 
EBRO, JOHNSON 
CONTROL ,  
HONEY WELL, 
PENN, TAC, 
WATTS 
 



กองแบบแผน 

มาตรฐานรายการวสัดอุปุกรณ์ก่อสร้าง  เอกสารเลขที่ ก.๙๙/ก.ค./๖๐ 

๑๑๙ 

 

  หมวดงานวศิวกรรมเคร่ืองกล 
  

ล าดบัที ่ รายการวสัดอุปุกรณ์ 
มาตรฐาน
มอก. 

มาตรฐาน
อ้างอิง1 

มาตรฐาน
อ้างอิง2 

คณุลกัษณะเฉพาะ 
ตวัอย่าง รายช่ือ

ผลิตภณัฑ์/ช่ือผู้ผลิต 
/ ผู้แทนจ าหน่าย 

21 CHECK VALVE   - - ISO - ให้เป็นแบบ SILENT WAFER 
หรือ LUG TYPE 
SEAT ให้เป็น EPDMSTEEL 
DISC ให้เป็น STAINLESS 
STEEL 
ตวั VALVE ให้เป็น DUCTILE 
IRON  หรือ STAINLESS 
STEEL หรือ CAST IRON 

AFA, AMRI-KSB, 
ARMSTRONG, 
BILIMO, 
CONTROLLI, 
CRANE, EBRO, 
HATTERSLEY, 
HOFFER, KITZ, 
METRAFLEX, 
STOCKHAM, 
TOYO, WATTS 
 
 

22 PRESSURE 
DIFFERENTIAL      
CONTROL VALVE 

- - ISO - ให้เป็นชนิด  
HYDRAULICALLY         
OPERATED TYPE 
พร้อมมาตรวดัความดนั 

BELL&GOSSET, 
CLA-VALVE , 
CLAYTON, 
MUESCO, OCV, 
SINGER WATTS, 
WEFLO 
 

23 FLEXIBLE CONNECTOR 
& EXPANSION JOINT 

- - ISO - ให้เป็นชนิด NEOPRENE 
RUBBER เสริมใยให้เกิดความ
แข็งแรง ชนิดลอนคู ่ 
(TWIN SPHERE) 

AFA, AMRI-KSB,  
HOFFER, 
MASON, 
METRAFLEX, 
POLYTOP,      
Q-FLEX, 
SJM,  
TOZEN 
 



กองแบบแผน 

มาตรฐานรายการวสัดอุปุกรณ์ก่อสร้าง  เอกสารเลขที่ ก.๙๙/ก.ค./๖๐ 

๑๒๐ 

 

  หมวดงานวศิวกรรมเคร่ืองกล 
  

ล าดบัที ่ รายการวสัดอุปุกรณ์ 
มาตรฐาน
มอก. 

มาตรฐาน
อ้างอิง1 

มาตรฐาน
อ้างอิง2 

คณุลกัษณะเฉพาะ 
ตวัอย่าง รายช่ือ

ผลิตภณัฑ์/ช่ือผู้ผลิต 
/ ผู้แทนจ าหน่าย 

24 WATER STAINER - - ISO - ให้เป็นแบบ  Y-PATTERN 
STRAINER ขนาด 2” และเลก็
กวา่ให้เป็นแบบ เกลียว ตวั
เปลือกเป็น BRONZE หรือ  
BRASS STRAINER ขนาด  
2 ½” ตวัเปลือกเป็นเหลก็หลอ่ 
SCREEN ให้เป็น BRONZE หรือ         
STAINLESS STEEL 

AFA, AMRI-KSB, 
ARMSTRONG, 
BILIMO, CRANE, 
EBRO, FM, 
HATTERSLEY, 
HOFFER, KITZ, 
METRAFLEX, 
STOCKHAM, 
TOYO 
 
 
 

25 AMCC+EMCC - - ISO - ABB, ASEFA, 
AVATAR,       
SCHNEIDER-
ELECTRIC, TIC 
 
 

26 AUTOMATIC AIR VENT - - ISO - อปุกรณ์ VALVE & VALVE  
SEAT, LEVERAGE SYSTEM 
และ FLOAT ให้เป็นสเตนเลส  
CASING ให้เป็น CAST   IRON, 
FORGED STEEL  หรือ BRASS 
 
 
 
 

CRANE, EBRO 
FIVALCO,  
METRAFLEX,  
VAL-MATIC, 
WEFLO 



กองแบบแผน 

มาตรฐานรายการวสัดอุปุกรณ์ก่อสร้าง  เอกสารเลขที่ ก.๙๙/ก.ค./๖๐ 

๑๒๑ 

 

  หมวดงานวศิวกรรมเคร่ืองกล 
  

ล าดบัที ่ รายการวสัดอุปุกรณ์ 
มาตรฐาน
มอก. 

มาตรฐาน
อ้างอิง1 

มาตรฐาน
อ้างอิง2 

คณุลกัษณะเฉพาะ 
ตวัอย่าง รายช่ือ

ผลิตภณัฑ์/ช่ือผู้ผลิต 
/ ผู้แทนจ าหน่าย 

27 PRESSURE GAUGE & 
THERMOMETER 

- - ISO - THERMOMETER 
ให้เป็นแบบ BACK ANGLE 
GLASS TUBE TYPE 
ความแมน่ย า + 1 องศา เป็น
ชนิดท่ีบอก SCALE ทัง้เซลเซียส 
และฟาเรนไฮด์  PRESSURE  
GAUGE   ให้เป็นแบบ 
BOURDON TYPE STAINLESS 
STEEL ช่วงการอา่นประมาณ 
150% ของความดนัใช้งานและมี
หน่วยการอา่นเป็น PSI 
 

TAYLOR, 
TRERICE,  
WEFLO, 
WEISS,  
WEKSLER 

28 หลอด UV - ISO UL - SANUVOX,  
STERIL- AIRE,  
ULTRA VITION 

29 ETECTRIC MOTOR - ISO UL - ABB, 
MITSUBISHI, 
SIEMENS,US 
MOTORS, 
TOSHIBA, 
BROOK 
CROMPTON 

30 PRESSURE 
INDEPENDENT 
BALANCING AND 
CONTROL VALVE (PICV) 

- - ISO - BELIMO, 
DANFOSS, 
FRESE,  
HATTERSLEY, 
OVENTROP, 
WATTS, 
HONEYWELL 



กองแบบแผน 

มาตรฐานรายการวสัดอุปุกรณ์ก่อสร้าง  เอกสารเลขที่ ก.๙๙/ก.ค./๖๐ 

๑๒๒ 

 

  หมวดงานวศิวกรรมเคร่ืองกล 
  

ล าดบัที ่ รายการวสัดอุปุกรณ์ 
มาตรฐาน
มอก. 

มาตรฐาน
อ้างอิง1 

มาตรฐาน
อ้างอิง2 

คณุลกัษณะเฉพาะ 
ตวัอย่าง รายช่ือ

ผลิตภณัฑ์/ช่ือผู้ผลิต 
/ ผู้แทนจ าหน่าย 

31 หวัจ่าย/หวัรับ   
(OUTLET/INLET) 

- ผลติตาม
มาตรฐาน 
NFPA-99 

ISO - หวัจ่าย ชนิดเสียบอปุกรณ์ได้
ทนัที โดยหวัเสียบและเดือยยดึ  
(ตามมาตรฐานผู้ผลิต) 
แผ่นยดึตวัเรือนด้านในท าด้วย
โลหะท่ีไมเ่ป็นสนิม มีลิน้ปิด-เปิด 
ภายใน 2 ชัน้ เป็นแบบโลหะไร้
สนิม (STAINLESS STEEL) 
 
 
 
 

AMICO, BEACON 
MEDAES, C&U, 
DRAGER, ESCO,  
GENTEC, HEYER, 
KOMUTSU, 
MEDGAS-
TECHNIK, OHIO, 
SILBERMANN, 
TRITECH 
 
 
 
 
 

32 ชดุจ่ายก๊าซ (MANIFOLD) - ผลติตาม
มาตรฐาน 
NFPA-99 

ISO  - เป็นตู้ควบคมุความดนัของ
ก๊าซออกซิเจนชนิด   FULLY 
AUTOMATIC สามารถรับท่อ
ก๊าซออกซิเจนขนาด G ได้  
2 ด้าน 

AMICO, BEACON 
MEDAES, C&U, 
DRAGER, ESCO, 
GENTEC, HEYER, 
KOMUTSU, 
OHIO,   MEDGAS-
TECHNIK, 
SILBERMANN, 
TRITECH 
 
 
 
 
 



กองแบบแผน 

มาตรฐานรายการวสัดอุปุกรณ์ก่อสร้าง  เอกสารเลขที่ ก.๙๙/ก.ค./๖๐ 

๑๒๓ 

 

  หมวดงานวศิวกรรมเคร่ืองกล 
  

ล าดบัที ่ รายการวสัดอุปุกรณ์ 
มาตรฐาน
มอก. 

มาตรฐาน
อ้างอิง1 

มาตรฐาน
อ้างอิง2 

คณุลกัษณะเฉพาะ 
ตวัอย่าง รายช่ือ

ผลิตภณัฑ์/ช่ือผู้ผลิต 
/ ผู้แทนจ าหน่าย 

33 ชดุสญัญาณเตือน          
(ALARM) 

- ผลติตาม
มาตรฐาน 
NFPA-99 

ISO  - ALARM   PANEL เป็นแบบ 
CLOSED CIRCUIT SELF 
MONITORING ประกอบด้วย 
- กลอ่งท าด้วย GALVANIZED 
STEEL หรือวสัดไุมเ่ป็นสนิม 
- หน้ากากด้านหน้ามีตวัเลข
แสดงความดนัของก๊าซ 
( เฉพาะ  AREA ALARM)  
- หลอดไฟแสดงฟังชัน่ตา่งๆ  
- ปุ่ มปิด-เปิด ระบบสญัญาณ
เตือน ฟิวส์,ปุ่ มกดทดสอบระบบ
สญัญาณเตือน, ปุ่ มกดหยดุเสีย 
 
 
 

AMICO, BEACON 
MEDAES, C&U, 
DRAGER, ESCO, 
GENTEC, HEYER, 
KOMUTSU, 
OHIO,    
MEDGAS-
TECHNIK,  
SILBERMANN, 
TRITECH 
 
 

34 วาล์วควบคมุเฉพาะพืน้ท่ี 
(ZONE VALVE) 

- ผลติตาม
มาตรฐาน 
NFPA-99 

ISO - โซนวาล์วประกอบด้วย ตวั
วาล์วและเกจ บรรจอุยู่ภายใน
กลอ่ง ตวัวาล์วเป็นแบบสามชิน้  
BRONZE BODY DOUBLE 
SEAL BALL VALVE BOTH 
JOINT ปิด - เปิดด้วยมมุ 90 
องศา มีช่ือก๊าซและโค๊ดสีก ากบั
ไว้บนตวัวาล์ว กลอ่งบรรจวุาล์ว
ท าด้วย GALVANIZED STEEL 
หรือ โลหะท่ีไมเ่ป็นสนิม พ่นสีรอง
พืน้และสทีบัหน้าส าเร็จรูปจาก
โรงงาน แผ่นปิดด้านหน้าเป็น
แผ่นใส  สามารถปิด-เปิดได้
รวดเร็ว 
 

 AMICO, 
BEACON 
MEDAES, C&U, 
DRAGER, ESCO, 
GENTEC, HEYER, 
KOMUTSU,  
MEDGAS-
TECHNIK, OHIO,  
SILBERMANN, 
TRITECH 



กองแบบแผน 

มาตรฐานรายการวสัดอุปุกรณ์ก่อสร้าง  เอกสารเลขที่ ก.๙๙/ก.ค./๖๐ 

๑๒๔ 

 

  หมวดงานวศิวกรรมเคร่ืองกล 
  

ล าดบัที ่ รายการวสัดอุปุกรณ์ 
มาตรฐาน
มอก. 

มาตรฐาน
อ้างอิง1 

มาตรฐาน
อ้างอิง2 

คณุลกัษณะเฉพาะ 
ตวัอย่าง รายช่ือ

ผลิตภณัฑ์/ช่ือผู้ผลิต 
/ ผู้แทนจ าหน่าย 

35 เคร่ืองผลิตสญุญากาศ     
(DIRECT DRIVE 
VACUUM PUMP) 

- ผลติตาม
มาตรฐาน 
NFPA-99 

ISO - ผลิตสญุญากาศได้ 
ท่ีแรงดดู  0.5 mbar  หรือ 29.7 
HG.  ความดงัของเสียง ระยะ  
1  เมตร  ไมเ่กิน  74  เดซิเบล  
[dB(A)]  
- ขบัตรงด้วยมอเตอร์ มีความเร็ว
รอบไมเ่กิน  2900 รอบตอ่นาที 
ตวัป๊ัมมีใบ VANE ท าด้วยวสัดุ
สงัเคราะห์ -ทนตอ่การสกึหรอ
โดยมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 
30,000 hr. 

ATLAST COPCO, 
BECKER, BUSCH,         
LEYBOLD, MIL'S, 
ELMO RIETSCHLE, 
IWATA, OHIO , 
EURO VAC 

36 เคร่ืองผลิตอากาศ 
ทางการแพทย์  
(MEDICAL  AIR 
COMPRESSOR) 

- ผลติตาม
มาตรฐาน 
NFPA-99 

ISO - เคร่ืองผลิตอากาศทางการ
แพทย์ เป็นแบบ 
OILLESS AIR COMPRESSOR 
PUMP 
 
 
 
 

ANEST-IWATA, 
ATLAST COPCO, 
BLITZ, COAIRE, 
KASER, MIL'S, 
OHIO, 
ROTORCOMP, 
HITACHI , 
INGERSOLL RAND 

37 เคร่ืองท าอากาศแห้ง            
(AIR DRYER) 

-  ผลติตาม
มาตรฐาน 
NFPA-99 

ISO - ดงึความชืน้โดยการลด
อณุหภมูิให้อากาศกลัน่ตวั 
ท่ีแรงดนั 7 BARS INLET TEMP 
38 องศา เซลเซียส DEWPOINT 
ไมเ่กิน 3 องศาเซลเซียส 

ATLAST COPCO, 
DENCO, 
DONALDSON, 
FRIULAIR, MIL'S, 
IWATA,  
MEDGAS-
TECHNIK,   
M-PLUS, 
PNEUMATECH, 
WALKER 
 



กองแบบแผน 

มาตรฐานรายการวสัดอุปุกรณ์ก่อสร้าง  เอกสารเลขที่ ก.๙๙/ก.ค./๖๐ 

๑๒๕ 

 

  หมวดงานวศิวกรรมเคร่ืองกล 
  

ล าดบัที ่ รายการวสัดอุปุกรณ์ 
มาตรฐาน
มอก. 

มาตรฐาน
อ้างอิง1 

มาตรฐาน
อ้างอิง2 

คณุลกัษณะเฉพาะ 
ตวัอย่าง รายช่ือ

ผลิตภณัฑ์/ช่ือผู้ผลิต 
/ ผู้แทนจ าหน่าย 

38 ชดุกรองอากาศส าหรับ
เคร่ืองผลิตอากาศ  
(AIR FILTER) 

- ผลติตาม
มาตรฐาน 
NFPA-99 

ISO - เคร่ืองกรองอากาศสามารถทน
แรงดนั  7  BARS 

ATLAST COPCO, 
DOMINIK 
HUNTER, 
DONALDSON, 
FRIULAIR, MIL'S, 
PNEUMATECH, 
WALKER,  
M-PLUS 
 

39 ชดุกรองอากาศส าหรับ
เคร่ืองผลิตสญุญากาศ 
(BACTERIA FILTER) 
 

- ผลติตาม
มาตรฐาน 

HTM 
2022 

ISO - ATLAST COPCO, 
BECKER,  
DOMINIK 
HUNTER, 
DONALDSON,  
FILTER NANO, 
FRIULAIR, MIL'S, 
M-PLUS, 
WALKER 
 

40 ท่อทองแดงในระบบก๊าซ
ทางการแพทย์  
(COPPER TUBE)  
B 819  TYPE L 

- ASTM 
 

B 819 

ISO - เป็นท่อทองแดงชนิด ไมม่ ี
 ตะเข็บความหนาปานกลาง 
TYPE “L” HARD TEMPER 
ตามมาตรฐาน ASTM 
DESIGNATION 

CAMBRIDGE, 
KEMBLA, KLM, 
MULLER, NBC, 
KOPPAR 
 
 

41 ข้อตอ่ส าหรับท่อทองแดง 
(FITTING) 

- - ISO - K-FITTING, 
KEMBLA, 
MULLER, NBC, 
NIBCO 
 



กองแบบแผน 

มาตรฐานรายการวสัดอุปุกรณ์ก่อสร้าง  เอกสารเลขที่ ก.๙๙/ก.ค./๖๐ 

๑๒๖ 

 

  หมวดงานวศิวกรรมเคร่ืองกล 
  

ล าดบัที ่ รายการวสัดอุปุกรณ์ 
มาตรฐาน
มอก. 

มาตรฐาน
อ้างอิง1 

มาตรฐาน
อ้างอิง2 

คณุลกัษณะเฉพาะ 
ตวัอย่าง รายช่ือ

ผลิตภณัฑ์/ช่ือผู้ผลิต 
/ ผู้แทนจ าหน่าย 

42 ชดุปรับแรงดนั 
(PRESSURE 
REGULATOR) 
 

- - ISO - CIG, GLOOR, 
HARRIS, VICTOR 
 
 
 

43 PENDANT - - ISO - AMICO, 
INNOPENDANT, 
MINDRAY, OHIO, 
SILBERMAN, 
TRITECH, 
MAQUET 
 

44 ลิฟต์ - EN  
หรือ JIS 
หรือ 

ANSI 
หรือ 

มาตรฐาน
อื่น

เทียบเท่า 

ISO - ผลิตได้ตามมาตรฐาน EN หรือ 
JIS หรือ ANSI หรือ มาตรฐาน
อื่นเทียบเท่า 
- มีศนูย์บริการทกุภมูภิาคโดย
สามารถตรวจสอบและแจ้งช่ือ
ช่างหรือวิศวกรผู้ให้บริการได้ 
- การประกอบและติดตัง้เป็นไป
ตามมาตรฐาน  
มอก.837-2531 
 

- 

45 AUTO MATIC DOOR 
(ประตอูตัโนมตัิ) 

- BS 
CE 
DIN 

- - MARKUS, 
MANUSA, 
PORTALP 
 
 
 
 

 



กองแบบแผน 

มาตรฐานรายการวสัดอุปุกรณ์ก่อสร้าง  เอกสารเลขที่ ก.๙๙/ก.ค./๖๐ 

๑๒๗ 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดงานมัณฑนศิลป์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กองแบบแผน 

มาตรฐานรายการวสัดอุปุกรณ์ก่อสร้าง  เอกสารเลขที่ ก.๙๙/ก.ค./๖๐ 

๑๒๘ 

 

 

  



กองแบบแผน 

มาตรฐานรายการวสัดอุปุกรณ์ก่อสร้าง  เอกสารเลขที่ ก.๙๙/ก.ค./๖๐ 

๑๒๙ 

 

  หมวดงานมัณฑนศิลป์     

ล าดบัที ่ รายการวสัดอุปุกรณ์ 
มาตรฐาน
มอก. 

มาตรฐาน
อ้างอิง1 

มาตรฐาน
อ้างอิง2 

คณุลกัษณะเฉพาะ 
ตวัอย่าง รายช่ือ

ผลิตภณัฑ์/ช่ือผู้ผลิต / 
ผู้แทนจ าหน่าย 

 วัสดุบุผิวงานตกแต่งภายในและเฟอร์นิเจอร์ติดตัง้กับที่ 
1 ไม้อดั 178-2549  - - - ใช้ในงานตกแตง่ภายใน

และเป็นสว่นประกอบ
ครุภณัฑ์(เฟอร์นิเจอร์)ท า
จากไม้บางท่ีประกอบเป็นชัน้
ลกัษณะเป็นแผ่นเรียบ  
( ความหนาท่ีใช้ให้ดตูาม
รูปแบบรายการก าหนด ) 
 
 
 
 
 

- 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผ่นลามิเนต 1163-2536 
 

หรือ  
ISO 

4586: 
1997  
หรือ 

NEMA 
LD  

3-2005 
หรือ  
EN 

438:2016 

หรือ  
JIS  

K 6902 
 
 

 

- - หนา0.8 มม. ขึน้ไป 
- สีพืน้  
- ลายไม้  
- ผิวโลหะ 
 
 

 
 

- FORMICA 
- WILSONART 
- EDL 
- GREENLAM 
- DUROPAL 
- AICA 



กองแบบแผน 

มาตรฐานรายการวสัดอุปุกรณ์ก่อสร้าง  เอกสารเลขที่ ก.๙๙/ก.ค./๖๐ 

๑๓๐ 

 

  หมวดงานมัณฑนศิลป์     

ล าดบัที ่ รายการวสัดอุปุกรณ์ 
มาตรฐาน
มอก. 

มาตรฐาน
อ้างอิง1 

มาตรฐาน
อ้างอิง2 

คณุลกัษณะเฉพาะ 
ตวัอย่าง รายช่ือ

ผลิตภณัฑ์/ช่ือผู้ผลิต / 
ผู้แทนจ าหน่าย 

 อุปกรณ์ส าหรับเฟอร์นิเจอร์ตดิตัง้กับที่  
3 แผ่น TOP ปาร์ติเคิล

ส าเร็จรูป  
(ปิดด้วยแผ่นลามิเนต
ขอบมนโค้ง) 

-  - - - หนา 25 มม. 
- หนา 28 มม. 
 

- FORMICA  
- WILSONART 
- GREENLAM 
- DUROPAL 

4 มือจบัเฟอร์นิเจอร์ -  - - (เป็นไปตามข้อก าหนด   
ทัว่ไปข้อท่ี 3) 

- CONFURN 
- H'A'FELE 
- PAMAR 

5 บานพบั -  LGA -  - บานพบัถ้วยส าหรับบาน
หนา19-22 มม. 
- ความหนาเหลก็ ไมน้่อย
กวา่ 1.2 มม. 
- เปิดได้ไมน้่อยกวา่ 100 องศา  
- เหลก็ ชบุนิกเก็ลเงา 
- ขนาด DIA 35 แบบ  
CLIP LOCK  
- ระบบสไลด์ 

- BLUM 
- FGV 
- GRASS 
- H'A'FELE 
- HETTICH 

6 รางลิน้ชกัแบบลกูล้อ - LGA  -  - รางลิน้ชกัแผงข้าง 
- รับน า้หนกัได้ 25-30 กก. 
- ขนาดความยาว ตัง้แต ่ 
12"-24" 
- เหลก็ ชบุสีขาว 
- ความหนาเหลก็ไมน้่อยกวา่ 
1.2 มม. 

- BLUM 
- FGV 
- GRASS 
- H'A'FELE 
- HETTICH 

7 รางลิน้ชกัแบบลกูปืน -  LGA -  - รับน า้หนกัได้ 40-60 กก. 
- ขนาดความยาว ตัง้แต่ 
 12"-22" 
- เหลก็ ชบุซิงค์ 
- ความหนาเหลก็ไมน้่อยกวา่ 
1.2 มม. 

- BLUM 
- FGV 
- GRASS 
- H'A'FELE 
- HETTICH 



กองแบบแผน 

มาตรฐานรายการวสัดอุปุกรณ์ก่อสร้าง  เอกสารเลขที่ ก.๙๙/ก.ค./๖๐ 

๑๓๑ 

 

  หมวดงานมัณฑนศิลป์     

ล าดบัที ่ รายการวสัดอุปุกรณ์ 
มาตรฐาน
มอก. 

มาตรฐาน
อ้างอิง1 

มาตรฐาน
อ้างอิง2 

คณุลกัษณะเฉพาะ 
ตวัอย่าง รายช่ือ

ผลิตภณัฑ์/ช่ือผู้ผลิต / 
ผู้แทนจ าหน่าย 

8 กญุแจตู้ - - - - กญุแจลอ็ค บานตู้ เสมอ
ขอบ บานตู้ทบัขอบ ท าด้วย
โลหะซิงค์อลัลอยย์ สนิีกเกิล 
สามารถถอดไส้กญุแจได้ 

- ARMSTRONG 
- A-ZUM 
- H'A'FELE 
- KANGAROO 
- SISO 
- STARLOCK 
 

9 กลอนบานเปิดตู้ - - - - - HAFELE 
- SISSO 
- ZENITH 
 

10 รางเลื่อน 
(บานตู้, บอร์ดบานเลื่อน) 

- - - - รายละเอียดคณุสมบตัิ
เป็นไปตามรูปแบบและ
รายการ 

- CINETTO 
- H'A'FELE  
– HENDERSON 
- KOBLENZ 
 
 

11 อา่งเคลือบขาว 
อเนกประสงค์ชนิดฝังบน
เคาน์เตอร์  
(ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขอบ
ลาด) 

791-2544  - - - ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด
ประมาณ 17"x20"x9" 
- ขอบลาด (ไมใ่ช่ขอบหนา
เป็นเหลี่ยม) 

- AMERICAN 
STANDARD 
- COTTO 
- KARAT 
- MARVEL 
 

791-2544 - - - ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด
ประมาณ 19"x24"x10" 
- ขอบลาด(ไมใ่ช่ขอบหนา
เป็นเหลี่ยม) 

- AMERICAN 
STANDARD 
- COTTO 
- KARAT 
- MARVEL 
 
 



กองแบบแผน 

มาตรฐานรายการวสัดอุปุกรณ์ก่อสร้าง  เอกสารเลขที่ ก.๙๙/ก.ค./๖๐ 

๑๓๒ 

 

  หมวดงานมัณฑนศิลป์     

ล าดบัที ่ รายการวสัดอุปุกรณ์ 
มาตรฐาน
มอก. 

มาตรฐาน
อ้างอิง1 

มาตรฐาน
อ้างอิง2 

คณุลกัษณะเฉพาะ 
ตวัอย่าง รายช่ือ

ผลิตภณัฑ์/ช่ือผู้ผลิต / 
ผู้แทนจ าหน่าย 

12 อา่งเหลก็กล้าไร้สนิม  
( STAINLESS STEEL ) 
ส าหรับล้างชาม 

854-2536  - - - แบบหลมุอา่งเดียวมีท่ีพกั
ภาชนะอยู่ด้านซ้ายหรือ
ด้านขวา (เฉพาะรุ่นท่ีได้ 
มอก.) อา่งสแตนแลสปัม้ 
ขึน้รูป 
- เกรด 304 ความหนาไมต่ ่า
กวา่ 0.6 มม ขนาดประมาณ 
0.50x0.80 ม. 
- เฉพาะรุ่นท่ีได้เคร่ืองหมาย 
มอก. 
 
 

- ตราเพชร 
- อตุสาหกรรมสเตนเลส
เคหภณัฑ์     
(SWEETHOME) 
- แอด็วานซ์  
สเตนเลสสตีล 
 

854-2536 - - - แบบหลมุอา่งคูม่ีท่ีพกั
ภาชนะอยู่ด้านซ้ายหรือ
ด้านขวา (เฉพาะรุ่นท่ีได้
มอก. ) อา่งสแตนเลสปัม้ 
ขึน้รูป 
- เกรด 304 ความหนาไมต่ ่า
กวา่ 0.6 มม ขนาดประมาณ 
0.50 x 1.20 ม. 
- เฉพาะรุ่นท่ีได้เคร่ืองหมาย 
มอก. 
 

- ตราเพชร 
- อตุสาหกรรมสเตนเลส
เคหภณัฑ์ 
(SWEETHOME) 
- แอด็วานซ์  
สเตนเลสสตีล 

13 ก๊อกน า้แบบก้านปัดด้วย
ข้อศอก 

- - - - ก๊อกน า้มีหวัตอ่แบบงวง  
เปิด-ปิด ด้วยก้านปัดด้วย
ข้อศอก 
 
 
 
 

- TOTO 
- COTTO 
- MARVEL 
- SANA 
 
 



กองแบบแผน 

มาตรฐานรายการวสัดอุปุกรณ์ก่อสร้าง  เอกสารเลขที่ ก.๙๙/ก.ค./๖๐ 

๑๓๓ 

 

  หมวดงานมัณฑนศิลป์     

ล าดบัที ่ รายการวสัดอุปุกรณ์ 
มาตรฐาน
มอก. 

มาตรฐาน
อ้างอิง1 

มาตรฐาน
อ้างอิง2 

คณุลกัษณะเฉพาะ 
ตวัอย่าง รายช่ือ

ผลิตภณัฑ์/ช่ือผู้ผลิต / 
ผู้แทนจ าหน่าย 

 ครุภัณฑ์ (เฟอร์นิเจอร์เหล็กส าเร็จรูป) 

14 ตู้ เหลก็เก็บเอกสารแบบ
ประตบูานพบั 2 ประต ู

353-2532  - -  - ขนาดประมาณ 
0.92 x 0.46 x 1.83 เมตร 
(ขนาดท่ีระบ ุอาจมีความ
แตกตา่งไมเ่กิน 20
มิลลิเมตร) 

CHAVST, LUCKY, 
TWIN, ซปุเปอร์ วิคตอร่ี, 
ไทยไทโย, สหสยาม
วิคตอร่ี, คิงส์สตาร์ 
เมทลั เฟอร์นิเจอร์,  
บี.ซี.เอฟอตุรสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์,  
เพรสซิเดนท์ ออฟฟิศ 
เฟอร์นิเจอร์,  
เฟิสท์ อินดสัเตรียลโปร
ดกัส์(1990), โรงงานทวี
ผลิตเจริญผล 

15 ตู้ เหลก็เก็บสมัภาระ  
( LOCKER ) ( 3 บาน,  
6 บาน, 9บาน, 12บาน, 
18 บาน ) 

1284-2538  - -  - ขนาดประมาณ 
0.92 x 0.46 x 1.83 เมตร 
(ขนาดท่ีระบ ุอาจมีความ
แตกตา่งไมเ่กิน 20 
มิลลิเมตร) 

LUCKY, ซุปเปอร์ 
วิคตอร่ี,  
สหสยามวิคตอร่ี,  
บี.ซี.เอฟอตุรสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์,  
เพรสซิเดนท์ ออฟฟิศ 
เฟอร์นิเจอร์ 

16 ตู้บานเลื่อนพร้อมกญุแจ 
ลอ็ก,แผ่นชัน้สามารถ
ปรับระดบัสงู,ต ่า 

- - -  - ผลิตจากเหลก็แผ่นรีดเย็น
หนาไมน้่อยกวา่ 0.5 มม. พบั
ขึน้รูปและอาร์คประกอบเป็น
ตู้  ชดุกญุแจแบบ 2000 key 
changeชบุเครือบเพ่ือ
ป้องกนัสนิม(Phosphalc 
Coatin) พน่สีและอบสีที่
อณุหภมูิ 140-160 องศาเซล
เซียศ 

สัง่ซือ้จากโรงงานผลิต
เฟอร์นิเจอร์เหลก็ท่ีผลิต
เฟอร์นิเจอร์เหลก็ชนิด
อื่นๆ เช่น ตู้ เหลก็เก็บ
เอกสารซึง่ได้รับ 
มาตรฐาผลิตภณัฑ์ 
อตุสาหกรรม เช่น
LUCKY,TWIN, 
ซุปเปอร์ วิคตอร่ี, 
สหสยามวิคตอร่ี 



กองแบบแผน 

มาตรฐานรายการวสัดอุปุกรณ์ก่อสร้าง  เอกสารเลขที่ ก.๙๙/ก.ค./๖๐ 

๑๓๔ 

 

  หมวดงานมัณฑนศิลป์     

ล าดบัที ่ รายการวสัดอุปุกรณ์ 
มาตรฐาน
มอก. 

มาตรฐาน
อ้างอิง1 

มาตรฐาน
อ้างอิง2 

คณุลกัษณะเฉพาะ 
ตวัอย่าง รายช่ือ

ผลิตภณัฑ์/ช่ือผู้ผลิต / 
ผู้แทนจ าหน่าย 

17 โต๊ะอเนกประสงค์  
( โครงขาเหลก็ ) 

- - -  -  ขาเหลก็ขนาด 1"x1" ชบุ
โครเมี่ยมด้วยระบบ (Double 
Nickle ChromePlating)
หน้าโต๊ะเป็นไม้เพาะโครง
ด้านบนและด้านลา่งเป็นไม้
อดั บหุน้าด้วยลามิเนตปิด
ขอบ PVC 

 สัง่ซือ้จากโรงงานผลิต
เฟอร์นิเจอร์เหลก็ท่ีผลิต
เฟอร์นิเจอร์เหลก็ชนิด
อื่นๆ เช่น ตู้ เหลก็เก็บ
เอกสารซึง่ได้รับ 
มาตรฐาผลิตภณัฑ์ 
อตุสาหกรรม เช่น
LUCKY,TWIN, 
ซุปเปอร์ วิคตอร่ี, 
สหสยามวิคตอร่ี 

18 โต๊ะพบัอเนกประสงค์ 
( โครงขาเหลก็ พบัขา
เก็บได้ ) 

- - -  -  ขาเหลก็ขนาด 1"x1" ชบุ
โครเมี่ยมด้วยระบบ (Double 
Nickle ChromePlating)
หน้าโต๊ะเป็นไม้เพาะโครง
ด้านบนและด้านลา่งเป็นไม้
อดั บหุน้าด้วยลามิเนตปิด
ขอบ PVC 

สัง่ซือ้จากโรงงานผลิต
เฟอร์นิเจอร์เหลก็ท่ีผลิต
เฟอร์นิเจอร์เหลก็ชนิด
อื่นๆ เช่น ตู้ เหลก็เก็บ
เอกสารซึง่ได้รับ
มาตรฐานผลิตภณัฑ์ 
อตุสาหกรรม เช่น
LUCKY,TWIN, 
ซุปเปอร์ วิคตอร่ี, 
สหสยามวิคตอร่ี 
 
 

19 เก้าอี ้จดัเลีย้งหรือ
ประชมุสมันาแบบซ้อน
กนัได้ 
( โครงขาเหลก็ ) 

- - -  - เป็นไปตามข้อก าหนด
ทัว่ไปข้อท่ี 3 

- KINGDOM 
- LUCKY 
- LOGICA 
 
 
 
 
 



กองแบบแผน 

มาตรฐานรายการวสัดอุปุกรณ์ก่อสร้าง  เอกสารเลขที่ ก.๙๙/ก.ค./๖๐ 

๑๓๕ 

 

  หมวดงานมัณฑนศิลป์     

ล าดบัที ่ รายการวสัดอุปุกรณ์ 
มาตรฐาน
มอก. 

มาตรฐาน
อ้างอิง1 

มาตรฐาน
อ้างอิง2 

คณุลกัษณะเฉพาะ 
ตวัอย่าง รายช่ือ

ผลิตภณัฑ์/ช่ือผู้ผลิต / 
ผู้แทนจ าหน่าย 

 ครุภัณฑ์ (เฟอร์นิเจอร์ไฟเบอร์กลาส) 
20 เก้าอีพ้กัคอยแบบแถว 

ท่ีนัง่ไฟเบอร์กลาส 
- - - - ท่ีนัง่ไฟเบอร์กลาสขึน้รูป

ด้วยไฟเบอร์กลาส ผิวหน้า
เคลือบผิวด้วยสีเจลโคตโพลี
เอสเตอร์เรซิ่น ใต้ท่ีนัง่ฝังสกรู
และน๊อตโลหะยดึกบัคาน
โครงสร้าง 
- คานโครงสร้างเหลก็เหลี่ยม 
11/2”x 3” หนา 1.2 มม. 
เช่ือมติดกบัเหลก็เจาะปัม้ขึน้
รูปเป็นรูปลกัษณะปีกผีเสือ้
พร้อมตวัค า้ยนัด้านหน้าและ
หลงัเสริมความแข็งแรง ท าสี
ด้วยระบบ EXPOXY 
POWDER COATING 
- ขารองรับคานโครงสร้าง
เป็นอลมูิเนียมอลัลอยด์ฉีด
ขึน้รูปผิวขดัเงา สว่นท่ีปลาย
ขาติดปุ่ มปรับระดบัพลาสติก 
NYLON แข็งฉีดขึน้รูปหุ้ม
ทบัสกรู  
 
 
 
 
 
 
 
 

- FRP INDUSTRY 
- ไฟเบอร์ริส 
- ฟีนิกซ์ เดคคอร์  
 



กองแบบแผน 

มาตรฐานรายการวสัดอุปุกรณ์ก่อสร้าง  เอกสารเลขที่ ก.๙๙/ก.ค./๖๐ 

๑๓๖ 

 

  หมวดงานมัณฑนศิลป์     

ล าดบัที ่ รายการวสัดอุปุกรณ์ 
มาตรฐาน
มอก. 

มาตรฐาน
อ้างอิง1 

มาตรฐาน
อ้างอิง2 

คณุลกัษณะเฉพาะ 
ตวัอย่าง รายช่ือ

ผลิตภณัฑ์/ช่ือผู้ผลิต / 
ผู้แทนจ าหน่าย 

 ครุภัณฑ์ (เฟอร์นิเจอร์ส านักงานส าเร็จรูป) 
21 โต๊ะส านกังาน - - - - เป็นไปตามข้อก าหนดทัว่ไป

ข้อท่ี 3 
- MODERNFORM 
- ROCKWORTH 
- PRACTIKA 
- FLEXI PLAN 
- LOGICA 
- PERFECT 
- TASINA 
- MODULAR 
 
 

22 ตู้ เก็บเอกสาร - - - - เป็นไปตามข้อก าหนดทัว่ไป
ข้อท่ี 3 

- MODERNFORM 
- ROCKWORTH 
- PRACTIKA 
- FLEXI PLAN 
- LOGICA 
- PERFECT 
- TASINA 
- MODULAR 
 
 

23 ฉากกัน้ภายในส านกังาน 
( PARTITION ) 

- - -  - รุ่นมีรางร้อยสายไฟและ
เปิดฝาครอบรางร้อยสายไฟ
ได้ทัง้สองด้าน ความหนา
สทุธิของแผ่น PARTI TION 
ไมต่ ่า กวา่ 5 เซนติเมตร 
(หรือเป็นไปตามข้อก าหนด
ทัว่ไปข้อท่ี 3) 

- MODERNFORM 
- ROCKWORTH 
- PRACTIKA 
- FLEXI PLAN 
- LOGICA 
- PERFECT 
- TASINA  
- MODULAR 
 



กองแบบแผน 

มาตรฐานรายการวสัดอุปุกรณ์ก่อสร้าง  เอกสารเลขที่ ก.๙๙/ก.ค./๖๐ 

๑๓๗ 

 

  หมวดงานมัณฑนศิลป์     

ล าดบัที ่ รายการวสัดอุปุกรณ์ 
มาตรฐาน
มอก. 

มาตรฐาน
อ้างอิง1 

มาตรฐาน
อ้างอิง2 

คณุลกัษณะเฉพาะ 
ตวัอย่าง รายช่ือ

ผลิตภณัฑ์/ช่ือผู้ผลิต / 
ผู้แทนจ าหน่าย 

24 เก้าอีส้ านกังาน - - -  - เป็นไปตามข้อก าหนด
ทัว่ไปข้อท่ี 3 

- MODERNFORM 
- ROCKWORTH 
- PRACTIKA 
- FLEXI PLAN 
- LOGICA 
- PERFECT 
- MODULAR 
 
 

25 โซฟาภายในส านกังาน  
( SOFA ) 

- - -  - เป็นไปตามข้อก าหนด
ทัว่ไปข้อท่ี 3 

- MODERNFORM 
- ROCKWORTH 
- PRACTIKA 
- FLEXI PLAN 
- LOGICA 
- PERFECT 
- MODULAR 
 
 
 
 

26 เก้าอีพ้กัคอยแบบแถว  
( ชนิดท่ีนัง่เป็นเบาะ หรือ
พอลิโพรไพลนี ) 

- - -   - เป็นไปตามข้อก าหนด
ทัว่ไปข้อท่ี 3 

- MODERNFORM 
- ROCKWORTH 
- PRACTIKA 
- FLEXI PLAN 
- LOGICA 
- PERFECT 
- MODULAR 
 
 
 



กองแบบแผน 

มาตรฐานรายการวสัดอุปุกรณ์ก่อสร้าง  เอกสารเลขที่ ก.๙๙/ก.ค./๖๐ 

๑๓๘ 

 

  หมวดงานมัณฑนศิลป์     

ล าดบัที ่ รายการวสัดอุปุกรณ์ 
มาตรฐาน
มอก. 

มาตรฐาน
อ้างอิง1 

มาตรฐาน
อ้างอิง2 

คณุลกัษณะเฉพาะ 
ตวัอย่าง รายช่ือ

ผลิตภณัฑ์/ช่ือผู้ผลิต / 
ผู้แทนจ าหน่าย 

 วัสดุงานตกแต่งภายใน 
27 พรมทอ  

( CARPET WALL TO ) 
- - - - พรมผืนเส้นใยไนลอน 

น า้หนกัขนพรม 2.5 ปอน์ ขึน้
ไปหรือตามท่ีระบ ุ(ในแบบ
รายละเอียด) มียางรองพรม
หรือวสัดรุองพรม เย็บรอยตอ่
ระหวา่งแผ่น ติดตัง่โดยขอบ
พรมท่ีชนผนงัยดึกบัหนาม
เตยยดึพรม 
 
 

- CARPETS INTER 
- TAI PING 
(ROYAL THAI) 
 

28 พรมแผ่น  
( CARPET TILE ) 

- - -  - พรมแผ่นพร้อมวสัดพืุน้
หลงัส าเร็จ ลกัษณแผ่น
สี่เหลี่ยมสามารถปบูนพืน้
เรียบ เช่นพืน้คอนกรีตขดัมนั
โดยวางเรียงชิดแผ่น ติดตัง้
โดยใช้กาวส าหรับ 
( Carpet tile )   
- ขนพรม ผลิตจากไนลอ่น 
100% 
- น า้หนกัขนพรม  
14 oz/yd2 - 22oz/yd2    
( ตามรายละเอียดแตล่ะรุ่น
ของพรม ) 
- วิธีการย้อมสีขนพรม แบบ 
SOLUTION DYED 
- ความสงูของขนพรม 1.5-4 
มิลลิเมตร      
( ตามรายละเอียดแตล่ะรุ่น
ของพรม ) 

- CARPETS INTER 
- FLORPLAN 
- INTERFACE 
- TAI PING 
(ROYAL THAI) 
- TOLI 



กองแบบแผน 

มาตรฐานรายการวสัดอุปุกรณ์ก่อสร้าง  เอกสารเลขที่ ก.๙๙/ก.ค./๖๐ 

๑๓๙ 

 

  หมวดงานมัณฑนศิลป์     

ล าดบัที ่ รายการวสัดอุปุกรณ์ 
มาตรฐาน
มอก. 

มาตรฐาน
อ้างอิง1 

มาตรฐาน
อ้างอิง2 

คณุลกัษณะเฉพาะ 
ตวัอย่าง รายช่ือ

ผลิตภณัฑ์/ช่ือผู้ผลิต / 
ผู้แทนจ าหน่าย 

- พืน้หลงัพรม PVC 
Backing หรือ 
Eco Backing 
- การเคลือบเส้นใย(ขนพรม) 
ป้องกนัคราบและสิ่งสกปรก 
- การรับประกนัสินค้า 2 ปี
ขึน้ไป      
( การติดตัง้ให้เป็นไปตาม
กรรมวิธีผู้ผลิต ) 
 
 

 

 



มาตรฐานรายการวสัดอุปุกรณ์ก่อสร้าง  เอกสารเลขที่ ก.๙๙/ก.ค./๖๐ 

 

กองแบบแผน 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


















