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ค าน า 
 

 คู่มือการใช้งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารฉบบัน้ี จดัท าข้ึนเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการใช้
งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร โครงการศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม 
๒๕๕๐ ส าหรับผูเ้ขา้ใชอ้าคารซ่ึงจะมีหน่วยงานราชการต่างๆ และผู ้เช่าพื้นท่ี รวมถึงพนักงาน
ของ ธพส.ไดมี้ความเขา้ใจ ใชง้านไดถู้กวิธี ซ่ึงส่งผลให้เกิดการใชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้งปลอดภยักบัผูเ้ขา้
ใชอ้าคาร  
 ฝ่ายควบคุมระบบอาคาร หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่คู่มือฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ส าหรับผูเ้ขา้ใชอ้าคาร
และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง รวมถึงผูท่ี้สนใจในการน าไปประยกุตใ์ชก้บัการใชง้านต่อไป 
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สารบญั 
 

รายละเอียด หนา้
หลกัการและเหตุผล 4

วตัถุประสงค์ 4

ขอบเขต 5
ระบบลิฟต(์Elevator System) ระบบบนัไดเล่ือน (Escalator) 6

ระบบโทรศพัท(์Telephone System)   6

ระบบเสียงและประกาศเรียก (Sound System) 6
ระบบปรับอากาศ (Air Conditioning System) 7
ระบบสัญญาแจง้เหตุเพลิงไหม ้(Fire Alarm System) 8

ถงัดกัไขมนั(Grease Trap) 10

ภาคผนวก

เอกสารแนบ 1 คู่มือการใชลิ้ฟตอ์ยา่งไรใหป้ระหยดัและปลอดภยั

เอกสารแนบ 2 คู่มือการใชลิ้ฟตแ์ละบนัไดเล่ือนอยา่งถูกวิธี

เอกสารแนบ 3 คู่มือการใชเ้คร่ืองโทรศพัท ์IP- Phone

เอกสารแนบ 4 คู่มือการใชง้านระบบปรับอากาศ Thermostat
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หลกัการและเหตุผล 
 

อุปกรณ์ของงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารถือเป็นหวัใจส าคญัของงานในอาคาร โดยระบบ
สาธารณูปโภค ประกอบดว้ย ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ 
ระบบลิฟต ์ระบบบนัไดเล่ือน ปกติมีราคาสูง ซ่ึงเราจะตอ้งใชใ้ห้ไดป้ระโยชน์สูงสุด แต่ปัญหาท่ีมกัจะ
พบในการใชง้านในบางอุปกรณ์ มีการใชง้านท่ีผิดวิธี ใชง้านไม่ถูกตอ้ง ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ดงันั้น 
ผูดู้แลงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารจึงได้รวบรวมคู่มือวิธีการใช้งานท่ีจ าเป็นในการใช้งาน
ประจ าวนัของหน่วยงานผูเ้ช่า ซ่ึงส่งผลท าให้ผูเ้ขา้ใช้อาคารและผูท่ี้เก่ียวขอ้งสามารถใช้ประโยชน์จาก
เคร่ืองจกัรไดเ้ต็มท่ี และสามารถลดตน้ทุนอนัเกิดจากกิจกรรมท่ีไม่จ  าเป็นได ้ เป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง
และปลอดภยัต่อผูใ้ชง้าน จึงไดจ้ดัท าคู่มือการใชง้านระบบวศิวกรรมประกอบอาคารข้ึน  
 

วตัถุประสงค ์
 

เพื่อใชเ้ป็นเอกสารขอ้ก าหนดในการใชง้านระบบวศิวกรรมประกอบอาคาร ส าหรับอาคารภายใน
โครงการศูนยร์าชการ เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ โดยมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

 เพื่อให้มั่นใจในการใช้งานอุปกรณ์งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารต่างๆ ส าหรับ
หน่วยงานท่ีตอ้งควบคุมเปิดปิดดว้ยตนเองไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

  เพื่อใหเ้คร่ืองจกัร และอุปกรณ์ ในระบบวศิวกรรมประกอบอาคาร ของโครงการศูนยร์าชการ
ฯ สามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตลอดจนมีความปลอดภยัต่อผูใ้ช้งาน
ทัว่ไป  

 เพื่อให้การใชง้านระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร ของโครงการศูนยร์าชการฯ มีการอนุรักษ์
พลงังาน และลดปัญหา หรือผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
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ขอบเขต 
 

ขอบเขตของคู่มือการใชง้านระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร โครงการศูนยร์าชการเฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐ พรรษา๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐ ซ่ึงประกอบดว้ยอาคารต่างๆ ดงัน้ี 

 อาคารส านกังานศาลปกครอง(AG) 
 อาคารศาลและหน่วยงานยุติธรรม (AM) 
 อาคารจอดรถ (AC) 
 อาคารรวมหน่วยงาน (BM) 
 อาคารศูนยป์ระชุมทรงเหล่ียม (BB) 
 อาคารหอพกั(BD) 
 อาคารวศิวกรรม(BU) 
 อาคารจอดรถ(BC) 
 อาคารศูนยป์ระชุมทรงกลม (BA) 
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รายละเอียดอุปกรณ์ 
1. ระบบลิฟต(์Elevator System)และระบบบนัไดเล่ือน(Escalator) 

โครงการศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๐   ดว้ยแนวความคิดการ
ออกแบบเป็นอาคารขนาดใหญ่ภายใตห้ลงัคาเดียว โดยรวมหน่วยงานต่างๆเขา้อยูใ่นอาคารเดียวกนั
และออกแบบให้มีทางเดินเช่ือมต่อภายในอาคาร  เพื่อให้เกิดการสัญจรทางราบภายในอาคาร 
(Horizontal Transportation) และลดการสัญจรทางด่ิง (Vertical Transportation) ซ่ึงแนวความคิด
ลกัษณะน้ีจะช่วยใหก้ารบริหารจดัการใชลิ้ฟทแ์ละบนัไดเล่ือนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้ง
ยงัประหยดัค่าใชจ่้ายทางดา้นพลงังานทางไฟฟ้า และยดือายกุารใชง้านไดย้าวนานข้ึน ภายในอาคาร
ยงัไดมี้การจดัเตรียมบนัไดเล่ือนในส่วนลานเอนกประสงคเ์พื่อให้ผูโ้ดยสารข้ึนลง ชั้น 1 และชั้น 2(
ลานเอนกประสงค์)ได้สะดวกมากข้ึน เน่ืองจากชั้น1จะมีร้านค้าและร้านอาหารท่ีจดัเตรียมไว้
ส าหรับผูใ้ช้อาคารภายในศูนยราชการน้ีเป็นหลกั และเน่ืองจากอาคารมีขนาดกวา้งขวางมากจึง
จดัเตรียมไวเ้พื่อใช้ในการสัญจรภายในอาคาร ดงันั้นเพื่อให้การใช้งานระบบลิฟต์เป็นไปอย่าง
ถูกตอ้ง จึงไดร้วบรวมคู่มือการใชลิ้ฟตอ์ยา่งไรใหป้ระหยดัและปลอดภยั(เอกสารแนบ1) พร้อมคู่มือ
การใช้ลิฟต์และบนัไดเล่ือนอย่างถูกวิธี (เอกสารแนบ2) เพื่อเป็นแนวทางในการใช้งานได้อย่าง
ถูกตอ้ง 

 

2. ระบบโทรศพัท ์
 
โครงการศูนย์ราชการได้จัดเตรียมระบบ Telecommunication โดยบริการในระบบ

โทรคมนาคมให้แก่ผูใ้ชง้านภายในโครงการน้ีเป็นระบบโทรศพัทภ์ายในจะเป็นแบบ IP- Phone ในแต่
ละจุด ดังนั้ นเพื่อให้การใช้งานระบบโทรศัพท์เป็นไปอย่างถูกต้อง จึงได้รวบรวมคู่มือการใช้
เคร่ืองโทรศพัท ์IP- Phone (เอกสารแนบ3) เพื่อเป็นแนวทางในการใชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

3. ระบบเสียงและประกาศเรียก  
 

โครงการศูนยร์าชการได้จดัเตรียมระบบระบบเสียงและประกาศเรียก ให้ครอบคลุมพื้นท่ี
สาธารณะส่วนกลางทัว่ไปเพื่อการประกาศข่าวสาร, ความรู้ และเสียงเพลง (สามารถประกาศแทรกกรณี
ฉุกเฉิน) รวมถึงใช้เป็นระบบประกาศฉุกเฉินร่วมกบัระบบแจง้เหตุเพลิงไหม ้ เพื่อสามารถประกาศ
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อพยพคนได้แมก้ระทัง่ในขณะท่ีก าลงัเกิดเพลิงไหมพ้ื้นท่ีครอบคลุม ระบบเสียงและประกาศเรียก
ครอบคลุมพื้นท่ีต่าง ๆ ดงัน้ี โถงอาคารหลกั โถงลิฟตแ์ละโถงเดินทัว่ไป ห้องน ้ าสาธารณะ พื้นท่ีจอดรถ 
บริเวณแสดงนิทรรศการพื้นท่ีท างานทัว่ไป 

 

4. ระบบปรับอากาศ 
 
ระบบจ่ายน ้าเยน็ภายในอาคาร เน่ืองจากระบบปรับอากาศส าหรับอาคารโครงการศูนยร์าชการน้ี

มีระบบท างานตลอด 24 ชัว่โมง  เพื่อให้เน้ือคอนกรีตสะสมความเยน็ในช่วงกลางคืนและดูดซบัความ
ร้อนในช่วงกลางวนั   ดงันั้นเพื่อให้บริหารจดัการระบบไดส้อดคล้องกบัแนวคิดน้ี   ระบบน ้ าเย็นจึง
ออกแบบมีระบบถงัเก็บน ้ าเยน็ (Chilled Water Storage Tank) เพื่อมาจดัการดงักล่าว หลกัการคือท าน ้ า
เยน็เก็บสะสมไวใ้นช่วงกลางคืนและน ากลบัมาใชใ้นช่วงกลางวนั ต าแหน่งท่ีตั้งของถงัเก็บน ้ าเยน็อยู่ท่ี
ชั้นหน่ึงของอาคาร ดว้ยเคร่ืองสูบน ้ าเยน็จ่ายให้ Fan Coil Unit ของหน่วยงานราชการทั้งหมด  รวมทั้ง
จ่ายให้กบั Fan Coil Unit ของพื้นท่ีพาณิชยห์รือพื้นท่ีให้เช่า   Fan Coil Unit เหล่าน้ีผูใ้ช ้(User)ควบคุม
การท างานเองดว้ย Thermostat ท่ีติดตั้งบริเวณเคร่ืองปรับอากาศชุดนั้นๆ โดยท่ี Thermostat จะควบคุม
อุณหภูมิของโซนท่ี Fan Coil Unit ติดตั้งอยู ่โดยปรับปริมาณน ้ าเยน็ผา่นControl Valve ในส่วน Speed 
Switch จะควบคุมความแรงของลม Low – Medium –High ตามความตอ้งการของผูใ้ช้ ดงันั้นเพื่อให้การ
ใช้งานระบบปรับอากาศเป็นไปอย่างถูกต้อง จึงได้รวบรวมคู่มือการใช้งานระบบปรับอากาศ 
Thermostat (เอกสารแนบ4) เพื่อเป็นแนวทางในการใชง้านไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 
 

 
         Thermostat 
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5. ระบบแจง้เหตุเพลิงไหม ้ 
 

โครงการศูนยร์าชการไดจ้ดัเตรียมระบบแจง้เหตุเพลิงไหม ้เพื่อครอบคลุมการตรวจจบัการเกิดควนั
ลาม การเร่ิมตน้ของเพลิงไหม ้ตลอดจนการรับแจง้เหตุเพลิงไหมข้องทัว่บริเวณภายในอาคารและยงัเพิ่ม
ระบบการส่ือสารของพนกังานดบัเพลิงในจุดต่าง ๆ กบัห้องควบคุม เพื่อประสานการดบัเพลิงและการ
อพยพคนออกจากอาคารระบบแจง้เหตุเพลิงไหมเ้ป็นระบบอิสระท างานได้ถูกตอ้งดว้ยตวัเอง (Stand 
Alone) และแยกออกจากระบบควบคุมอ่ืน ๆ ส าหรับแต่ละอาคารยงัเช่ือมต่อสัญญาณโดยส่งขอ้มูล
สถานการณ์ต่าง ๆ ใหก้บัระบบควบคุมรวมของโครงการรับทราบ ระบบออกแบบให้สามารถใชง้านได้
กบับุคคลทุกประเภท  ระบบแจง้เหตุเพลิงไหมย้งัท างานร่วมกบัระบบลิฟต์  ระบบพดัลมอดัอากาศ 
ระบบควบคุมควนัไฟ ระบบปลดล็อกประตูอตัโนมติั  เม่ือระบบแจง้เหตุเพลิงไหมไ้ดรั้บสัญญาณก็จะ
ส่งสัญาณไปยงัระบบต่างๆท่ีเก่ียวเน่ืองให้ท างานโดยอตัโนมติัเพื่อให้ผูใ้ช้อาคารอพยพออกจากอาคาร
มาไดอ้ยา่งปลอดภยั ระบบแจง้เหตุเพลิงไหมป้ระกอบดว้ยอุปกรณ์ต่าง ๆ ดงัน้ี  

1. แผงควบคุมระบบแจง้เหตุเพลิงไหมเ้ป็น Multiplex System พร้อม Computer Work Station 
ควบคุมสั่งการโดยผูค้วบคุมระบบอาคารภายในหอ้งควบคุมส่วนกลาง 

 

                                                       
 

แผงควบคุมระบบแจง้เหตุเพลิงไหม ้
 

2. อุปกรณ์แจง้เหตุดว้ยมือ Manual Pull Station ติดตั้งในต าแหน่งท่ีเห็นไดช้ดัเจน อยูบ่ริเวณ
ทางเขา้ออกและทางหนีไฟต่าง ๆ และ ตามทางเดินทางหน่วยงานผูเ้ช่าหรือผูใ้ชอ้าคารเม่ือ
พบเหตุเพลิงไหมส้ามารถใชอุ้ปกรณ์แจง้เหตุดว้ยมือไดท้นัทีเม่ือเกิดเหตุ 
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       อุปกรณ์แจง้เหตุดว้ยมือ (Manual Pull Station) 
 

3. อุปกรณ์แจง้เตือนเป็นอุปกรณ์แจง้เหตุเพลิงไหม ้แจง้เหตุดว้ยเสียงและแจง้เหตุด้วยแสง  
เช่น Alarm Bell เพื่อส่งสัญาณเสียงเตือนและ Strobe Light เพื่อบุคคลท่ีมีปัญหาทางการได้
ยนิ โดยการส่งสัญญาณเตือนดว้ยแสงกระพริบท่ีมีความสวา่งเพียงพอท่ีจะกระตุน้เตือนให้
ผูอ้ยูใ่นอาคารทราบการเกิดเหตุและสามารถอพยพไดท้นั  
 

         
              
                     เคร่ืองส่งสัญญาณแสง(Strobe Light)              เคร่ืองส่งสัญญาณเสียง (Alarm Bell) 
 

4.  อุปกรณ์โทรศพัทฉุ์กเฉิน Fireman Telephone ติดตั้งภายในช่องบนัไดหนีไฟ ห้องปลอด
ควนัไฟหน้าลิฟต์ดบัเพลิง, ห้องเคร่ืองลิฟต์ และห้องเคร่ืองสูบน ้ าดบัเพลิง แผงแสดงผล
เพลิงไหมท่ี้ศูนยส์ั่งการดบัเพลิง การใชง้านอุปกรณ์โทรศพัทฉุ์กเฉินน้ีจะใชโ้ดยเจา้หนา้ท่ี
ดบัเพลิงและผูดู้แลระบบเท่านั้น 

 



10 

 

คู่มือการใชง้านระบบวศิวกรรมประกอบอาคารส าหรับหน่วยงานผูเ้ช่า 

                                              
 
                                                                หูโทรศพัท ์และปลัก๊เสียบโทรศพัท ์
 

5. อุปกรณ์ตรวจจบัประเภทตรวจจบัความร้อน(Heat Detector) เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ส าหรับ
ตรวจจบัความร้อนของวตัถุท่ีถูกไฟไหม ้ความร้อนจากการเผาไหมข้องวตัถุ และ อุปกรณ์
ตรวจจบัควนั สามารถตรวจจบัควนัไดดี้ โดยเลือกใชอุ้ปกรณ์ตรวจจบัข้ึนกบัประเภทของ
พื้นท่ีใชง้าน   

                        
              Heat Detector                                   Smoke Detector 
 

6. ถงัดกัไขมนั(Grease Trap) 
 

ดว้ยการออกแบบพื้นท่ีใชส้อยซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีการลา้งท าความสะอาดท่ีมีเศษอาหารและมีไขมนัทาง
โครงการไดจ้ดัให้มีถงัดกัไขมนัซ่ึงติดตั้งภายในห้องเตรียมอาหารไวภ้ายใน  หลกัการท างานของถงัดกั
ไขมนั เป็นอุปกรณ์แยกดกัไขมนั และน ้ ามนัจากน ้ าเสียท่ีระบายจากอ่างลา้งจานในครัวท่ีมีตวัถงัท าดว้ย
ไฟเบอร์กลาสโดยมีกระบวนการท างาน 3 ขั้นตอน  

ขั้นตอนท่ี 1. ตะแกรงดกัเศษอาหาร กรองเศษอาหารออกจากน ้าเสีย 
ขั้นตอนท่ี 2. เป็นส่วนแยกไขมนัท่ีท าหนา้ท่ีแยกไขมนัออกจากน ้า 
ขั้นตอนท่ี 3. ท่ออ่อนระบายไขมนัทิ้งออกจากถงัเม่ือไขมนัแยกออกจากน ้ าเสียท่ีสะสมอยูใ่นถงั
มากข้ึนส่วนน ้ าเสียจะไหลสู่ระบบบ าบดัรวมของโครงการซ่ึงจะอยูใ่นบริเวณอาคารวิศวกรรม
ต่อไป ในส่วนของน ้ าเสียจากส่วน Canteen, ร้านอาหาร จะผา่นบ่อดกัไขมนัขั้นตน้ในครัว เพื่อ
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ดกัเศษอาหารและไขมนับางส่วนก่อน จากนั้นจะถูกสูบมายงัโรงบ าบดัน ้ าเสียในส่วนเศษ
อาหารและไขมนัทางหน่วยงานผูเ้ช่าอาคารควรมัน่ตรวจสอบและน าไปทิ้งยงัจุดท่ีฝ่ายบริหาร
อาคารและสถานท่ีไดจ้ดัใวใ้ห้ 

 
บทสรุป 
 

คู่มือการใช้งานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการใช้
งานระบบวศิวกรรมประกอบอาคาร ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ท่ีหน่วยงานผูเ้ช่าตอ้งมีการควบคุมตนเอง ท่ีมีการใช้
งานเป็นประจ าและใช้งานเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินในอาคารภายใน โครงการศูนยร์าชการเฉลิมพระเกียรติ 
๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ซ่ึงมีการใช้ส าหรับผูเ้ข้าใช้อาคารซ่ึงจะมีหน่วยงานราชการต่างๆ
 และผูเ้ช่าพื้นท่ี รวมถึงพนกังานของ ธพส.ไดมี้ความเขา้ใจ การใชง้านไดถู้กวิธี ซ่ึงส่งผลให้เกิด
การใช้งานได้อย่างถูกตอ้งปลอดภยักบัผูเ้ขา้ใช้อาคาร หากผูใ้ช้อาคารตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมหรือเหตุ
ผิดปกติกบัอุปกรณ์ต่างๆสามารถติดต่อไดท่ี้บริษทั ผูใ้ห้บริการ ซ่ึงเป็นตวัแทนบริษทั ธนารักษ์พฒันา
สินทรัพย ์จ  ากดัไดต้ามเบอร์โทรศพัทด์งัน้ี 

1.อาคารศาลปกครอง  โทรศพัทห์มายเลข 02-141-0699 
2.อาคาร AM               โทรศพัทห์มายเลข 02-143-8987 
3.อาคาร BM               โทรศพัทห์มายเลข 02-143-8988 

 4.Call Center                     โทรศพัทห์มายเลข 02-592-1800  


