
รายละเอียดประกอบแบบ 

งานปรับปรุงพื้นท่ีชั้น 15     จํานวน  1 งาน 

ณ ศูนยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หมวดงานโครงสรางวิศวกรรม    

1. งานกอสราง 

1.1 งานปองกันความเสียหายแกอาคารเดิม 

- จัดหาและติดต้ังวัสดุอุปกรณปองกันมิใหสวนของอาคารเดิมชํารุดเสียหายระหวางการกอสราง 

- จัดเสนทางลําเลียงคนงานและวัสดุกอสรางขึ้นไปยังบริเวณที่กอสราง โดยไมทําความรบกวนสวนที่ใชงานเดิม 

- จัดหาและติดต้ังวัสดุอุปกรณปองกันมิใหสวนของอาคารเดิมชํารุดเสียหายระหวางการกอสราง 

1.2 เหล็กกลองสี่เหลี่ยมหรือเหล็กแปบโปรง (Square Steel Tube) 

 - เปนเหล็กโครงสรางรูปพรรณกลวงแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีความยาว 6 เมตร/ทอน 

 - มีลักษณะเปนทอสี่เหลี่ยม มีมุมฉากที่เรียบคม ไมมนไดมุมฉาก 90 องศา  

 - ผิวเรียบไมหยาบ 

 - ขนาดตองเทากันทุกเสน  

 - เหล็กกลองสี่เหลี่ยมเหมาะสําหรับงานโครงสรางทั่วไปที่ไมรับนํ้าหนักมาก เชน เสา,น่ังราน เปนตน  

- สามารถนําไปประยุกตใชในงานทั่วไป ทดแทนการใชไม คอนกรีต และเหล็กรูปพรรณชนิดอ่ืนๆ 

นํ้าหนักเบา และมีคุณสมบัติที่แข็งแรงทนทาน 

 ความตองการ 

- งานเสริมเหล็กกลองขนาด 75X37.5 หนา 2.0มม. จํานวนไมนอยกวา 4.00 ทอน 

 

หมวดงานสถาปตยกรรม   

2. งานรื้อถอน 

2.1 ตกแตงงานพ้ืน ผนังภายใน , นอก ฝา และประตู ระหวางการกอสราง  ตองรักษาความสะอาดของสวน

กอสรางและบริเวณโดยรอบกอสรางเสร็จสมบูรณ 

2.2 ทําการรื้อถอนวัสดุอุปกรณปองกันมิใหสวนของอาคารเดิมชํารุดเสียหายระหวางการกอสรางซอมแซม

อาคารเดิมหากมีความเสียหายเกิดขึ้น 

- รื้อถอนพ้ืน,ผนัง และฝาบางสวนบริเวณที่มีการปรับปรุงและตกแตงใหม 

- รื้อถอนงานระบบ และยายไปตําแหนงที่ตกแตงใหม 

2.3 ความตองการ 

- งานรื้อถอนฝา รื้อขนไป จํานวนไมนอยกวา 621.00  ตร.ม  

- งานรื้อถอนผนัง รื้อขนไป จํานวนไมนอยกวา 277.00 ตร.ม  

- งานรื้อถอนพ้ืน รื้อขนไป จํานวนไมนอยกวา 621.00 ตร.ม  

- งานรื้อถอนประตู รื้อขนไป จํานวนไมนอยกวา 9.00 ชุด  
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- งานรื้อถอนโครงสรางเวที รื้อขนไป จํานวนไมนอยกวา 35.00 ตร.ม  

- งานรื้อถอนบานเฟยมกั้นหอง รื้อขนไป จํานวนไมนอยกวา 8.70 ม.  

- งานรื้อถอนดวงโคมไฟฟา พรอมสายไฟ รื้อขนไป จํานวน 1 งาน  

- งานรื้อถอนทอสงลมเระบบปรับอากาศ รื้อขนไป จํานวน 1 งาน 

 

3. งานปรับปรุงและกอสราง ตกแตงใหม 

3.1 งานพื้น  

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะกระเบ้ืองยางชนิด PVC (Polyvinyl chloride 

3.1.1 สวนประกอบของแผน        

3.1.1.1 ช้ันปองกันผิวฟลมและการเคลือบผิว (Wearlayer & Coating)  

- ช้ันที่ 1 Nano Coating ปองกัน แบคทีเรียและกรด   

- ช้ันที่ 2 PU Coating ปองกันคราบ     

- ช้ันที่ 3 UV Coating ปองกันผิวหนา     

3.1.1.2 ช้ันปองกันผิวฟลม (Wearlayer) ชนิด Polimer หนา 0.3 มม. ผิวนูนสัมผัสเสมือนไม 

 3.1.1.2 ช้ันผิวฟลมลวดลายไม (Film Layer)  ลวดลายไม 3 มิติ 14 ลาย  

3.1.1.3 ช้ันเน้ือวัสดุ Weight Resistant Layer PVC (Polyvinyl chloride) ประกอบดวย 

- พีวีซีเรซิ่น ผสานกรรมวิธี Calendering Process และสาร Stabilizer จึงปองกันการบิด โกง และยึดหดตัว

ของแผน ไมเกิน 0.15 มม.   

3.1.1.4 ใชกาวชนิด Acrylic Polymer KOT-200 ในการติดต้ัง 

3.1.1.5 ขนาดแผน 15.24 x 91.44 ซม. ตอแผน    

3.1.1.6 ความหนา 3.0 มม.     

3.1.2 คุณสมบัติ        

- ปองกันความช้ืนและนํ้า (Water resistance) ได 100%  (ยกเวนความช้ืนจากใตดิน) 

- ปองกันปลวกและมอด (Termite Free) ได 100% ตลอดอายุการใชงาน    

- ผิวหนาเคลือบดวยสาร Nano ปองกันแบคทีเรีย (Anti-bacteria)     

- ผานการทดสอบตามมาตรฐาน EN71-2 ปองกันการลามไฟ (Fire resistance)    

- ไมเปนสื่อไฟฟา (Electrical resistance)       

- ปองกันการลื่น (Slip Resistance) มีผิวเปนลายนูนจึงปองกันการลื่นได ตามมาตรฐาน DIN R9  

- ผานการทดสอบ CNS 10757 (1995) ปองกันกรด ดาง (Acid & Alkali resistance)   

- ไมมีสารที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ปราศจากสาร ฟอรมาดิไฮด (Formaldehyde)   

- มาตรฐานสากล ISO9001 & ISO14001  

- หนังสือการสํารองอะไหลเฉพาะงานจากบริษัทฯผูผลิตเปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป 

- ความตองการ จํานวนไมนอยกวา 602.00 ตร.ม 

- ผูเสนอราคาจะตองแสดงหนังสือการแตงต้ังเปนตัวแทนจําหนายเฉพาะงานอยางเปนทางการจากบริษัทฯ

ผูผลิตหรือนําเขา 
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- หนังสือการสํารองอะไหลเฉพาะงานจากบริษัทฯผูผลิตเปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป 

3.1.3 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของกาว ACRYLIC COPOLYMER 

- ผลิตภัณฑสําหรับงานปูพ้ืนกระเบ้ืองยาง PVC กระเบ้ืองยางมวนหรือพรมตาง ๆ  

- มีคุณสมบัติเปนฟลมเมื่อแหง 

- ทนความเปนดางของพ้ืนซีเมนต 

- มีความยืดหยุนตัวไดและแรงยึดเกาะที่สูง 

- สามารถทําความสะอาดดวยผาชุบนํ้าโดยทันท ี

3.1.4 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของบัวเชิงผนังพีวีซี 

- ปดผิวฟลมลวดลายไม (Film Layer) 

- ปองกันความช้ืนและนํ้า (Water resistance) ได 100%   

- ปองกันปลวกและมอด (Termite Free) ได 100% ตลอดอายุการใชงาน 

- สามารถทําความสะอาดดวยผาชุบนํ้า 

- ขนาด 3,000.00mm L x 15.00mm ตอทอน 

- ขนาดความสูง(หนา) 95.00mm 

- นํ้าหนักโดยรวม 1.70kg ตอทอน 

3.1.5 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพรมแผน 

- ลักษณะหนาพรม : พรมทอขนหวงตางระดับ 

- ขนิดขนพรม : เสนใย 100% ไนลอน 

- อัตราการทอ : 1/12 น้ิว 

- ความสูงใย : 3-5 มม. 

- นํ้าหนักเสนใย : 542 กรับ/ตร.มใ 

- นํ้าหนักพรมรวม : 4077 กรัม/ตร.ม. 

- วัสดุการทอ : วัสดุสังเคราะห 100% 

- วัสดุของหลังพรม : EcoSquare® เปนมิตรกับสิ่งแวดรอม 

- ขนาดพรม : 50x50 ซม. 

- การทนไฟ : ผานมาตรฐาน ASTM D2859/CPSC ff 1-70 

- การทนการติดไฟจากการแผรังสีความรอน : ผานมาตรฐาน BS 4790 รัศมีการลามไฟตํ่า 

- การตอบสนองตอความรอน : ผานมาตรฐาน ATM E648 Class 1 

- ควาทหนาแนนของควันไฟ : ผานมาตรฐาน ASTM E62 ≤ 450 

- คุณภาพอากาศภายในอาคารจากพรม : รับรองโดยมาตรฐาน CRI Green Label Plus 

- การทดสอบไฟฟาสถิตย : ผานมาตรฐาน AATCC 134 มีคาไฟฟาสถิตยที่นอยกวา 3.0 KV 

- ลักษณะการใชงาน : ผานมาตรฐาน BS EN 1307 Class 33 การใชงานหนัก 

- การทดสอบการขัดถู : ผานมาตรฐาน BS EN 985 ≥ 2.4 

- การคงรูปรางของพรม : ผานมาตรฐาน BS EN 986 ≤ 0.15% 

- การทดสอบความซีดจางของสีตอแสง : ผานมาตรฐาน ISO 105 B02 ระดับ L6 
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- การทดสอบดานการดูดซับเสียง : ผานมาตรฐาน EN ISO 354 

- สารเคลือบขนพรม : ปองกันคราบและสิ่งสกปรก, ปองกันจุลินทรยและเช้ือรา (เพ่ิมเติมได) 

3.1.5 ความตองการ  

- F1 งานพ้ืนกระเบ้ืองยางลายไมลายกางปลา จํานวนไมนอยกวา 339.46 ตร.ม  

- F2 งานพ้ืนพรมแผนขนาด 0.50 ม. X 0.50 ม. จํานวนไมนอยกวา 182.00 ตร.ม  

- F3 งานพ้ืนกระเบ้ืองยาง สีเทา ขนาด 300 x 300 มม.จํานวนไมนอยกวา 70.62 ตร.ม  

- F4 งานพ้ืนเวทีสําเร็จรูป ขนาด 1.22 x 1.22 x 0.40 มม. จํานวนไมนอยกวา 11.91 ตร.ม 

 

3.2 งานสีผนัง 

3.2.1 ผนังและฝาภายในทาสี ขาว # 100 ผลิตภัณฑ ของ TOA หรือ JOTAN หรือ CAPTAIN  

3.2.2 การทาสีบนปูนเกา ใหลางและทําความสะอาดผิวเดิมกอน และทารองพ้ืนดวยสีรองพ้ืนปูนเกาและกัน

เช้ือรา หากงานไมและผนังเดิมทาสีผิวมัน หรือกึ่งมัน หรือผิวขรุขระใหลอกสีเกาออกใหหมดกอนทาสีใหม 

3.2.3 กรณีแบบไมชัดเจนหรือเกิดขอสงสัยใหผูรับเหมาสอบถามจากผูออกแบบ 

3.2.4 ความตองการ 

- P1 งานทาสีรองพ้ืนผนัง สีนํ้าอะครีลิค 100% มอก.2321-2549 (เที่ยวเดียว) จํานวนไมนอยกวา 439.65

ตร.ม  

- P1 งานทาสีพ้ืนผนัง สีนํ้าอะครีลิค 100% มอก.2321-2549 จํานวนไมนอยกวา 439.65 ตร.ม  

- P2 งานทาสีผนัง สี้นําอะครีลิค 100% มอก.2321-2549 จํานวนไมนอยกวา 27.50 ตร.ม 

 

 3.3 งานผนังก้ันหอง 

 3.3.1 แผนยิปซั่มบอรดหนาไมตํ่ากวา  9 มม. ขนาดไมตํ่ากวา 1.20x2.40 ม. โครงคราวผนังเหล็กชุบสังกะสี

ขนาดไมเล็กกวาบนเสนโครงตัวซี52x74x34มม.(กวางxยาวxหนา)ยาว 3000 มม.ความหนาของแผนเหล็กไมตํ่า

กวา 0.5 มิลลิเมตรระยะหางของโครงคราวต้ังทุก 400 มม. 

3.3.2 ไมอัด(Plywood) 

- ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ (Solid Wood)  

-ขนาดความกวางและความยาวจะเปนขนาดมาตรฐาน คือขนาดไมตํ่ากวา1.20x2.40 ม. 

- ความหนาเปนไปตามมาตรฐานผูผลิต (ความตองการตามขนาดระบุในแบบ)ไมอัดเกรด A ตามความหนาของ

ผูผลิตมีความหนาที่ 2, 3, 4, 6, 10, 12, 15 และ 20 มม. หรือมากกวา 

3.3.3 แผนกระเบ้ืองซีเมนต ความหนาแนนสูง 

- มีความยืดหยุนและแข็งแรง  

- ทนตอสภาพอากาศ ทนแดด ทนฝน ทนนํ้า สามารถใชเปนงานภายนอกโดยไมบวมนํ้าไม บิดตัวผุกรอนหรือ

ยอยสลายไดงาย 

- ปลอดภัยจากแมลงศัตรูไม และไมเกิดเช้ือรา 

- ผานการอัดดวยแรงกดสูง สวนผสมที่เปนไมจึงถูกครอบคลุมและผสมผสานเปนเน้ือเดียวกับซีเมนต  
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- ปองกันไฟผานการทดสอบการทนไฟตามมาตรฐาน BS 476 เปนวัสดุประเภท O หรือ virtually non-

combustible ชวยเพ่ิมความปลอดภัยยามเกิดเพลิงไหม (ผานการทดสอบทนไฟ 1 ช่ัวโมงและ 2 ช่ัวโมง) 

- ปองกันความรอนมีคาการนําความรอน (คา K) ตํ่ากวา 0.1 W/m°Cชวยประหยัดพลังงาน 

- ปองกันเสียงรบกวนความหนาแนนที่สูงถึง 1300 กก./ลบ.ม. ใหสามารถปองกัน เสียงรบกวนไดเปนอยางดี 

- เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Environmentally Friendly Products and Services) 

- มีความปลอดภัยตอสุขภาพ ไมมีสารใยหิน (Asbestos) หรือกาวยูเรียฟอมัลดีไฮนที่พบในวัสดุกอสรางอ่ืน 

- มีมาตรฐาน มอก.878- 2537 

3.3.4 ความตองการ 

- ผนังยิปซัมบอรด 12 มม. 2 ดาน โครงคราวกัลวาไนซ จํานวนไมนอยกวา 257.20 ตร.ม  

- ผนังยิปซัมบอรด 12 มม. 2 ดาน โครงคราวกัลวาไนซ ติดต้ังแผนซับเสียง จํานวนไมนอยกวา 287.20  

ตร.ม  

- P3 ผนังตกแตงผิวลามิเนต (ชนิดสีพ้ืน) จํานวนไมนอยกวา 183.72 ตร.ม  

- P4 ผนังตกแตงผิวลามิเนต (ชนิดลายไม) จํานวนไมนอยกวา 378.58 ตร.ม  

- P5 ผนังตกแตงผิวลามิเนต (ชนิดลายไม) จํานวนไมนอยกวา 183.72 ตร.ม  

- P6 ผนังตกแตงผิวลามิเนต (ชนิดลายไม) จํานวนไมนอยกวา 225.20 ตร.ม 

 

3.4 งานประตู (อุปกรณครบชุดและรูปแบบเลือกภายหลัง) 

คุณลักษณะอุปกรณประตูอัตโนมัติ  

-Power Supply 90VAC~250VAC, 50/60Hz 

-Voltage output 12V DC, 24V DC   

-ขนาดของมอเตอรขับเคลื่อน ประตูอัตโนมัติ 55W,24V DC 

-ความเร็วในการเปดและปด ประตูอัตโนมัติ 25-55 cm/sec 

-ความเร็วชวงเปดปด ชะลอ ประตูอัตโนมัติ 2-10 cm/sec 

-แรงเปดประตูอัตโนมัติ ขณะไฟฟาดับ <50N 

-การหนวงเวลาเปดประตูอัตโนมัติ 0-9 sec 

-Microwave-sensor เซนเซอรตรวจจับวัตถุเพ่ือสั่งเปด ประตูอัตโนมัติ 

-อุปกรณล็อค บานครบชุด 

ความตองการ 

 - D-01 บานเลื่อนชุด 2 ราง จํานวนไมนอยกวา 2 ชุด  

 - D-02 บานเลื่อนคู อัตโนมัติ จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด  

 - D-03 บานสวิงคู จํานวนไมนอยกวา 5 ชุด  

 - D-04 บานสวิงเด่ียว จํานวนไมนอยกวา 3 ชุด  

 - W-1 บานชองแสง จํานวนไมนอยกวา 2 ชุด  

 - W-2 ฉากบานเฟยมอลูมิเนียม จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด 
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3.5 งานฝา 

3.5.1 งานฝา 

- ฝาโครงคราวเหล็กชุบสังกะสี ตามมาตรฐาน มอก.863-2532 

- แผนยิปซั่มบอรดหนาไมนอยกวา 9มม.ขนาดไมนอยกวา1.20x2.40 ม. 

-โครงคราวผนังเหล็กชุบสังกะสีขนาดระยะ 30x60มม. ความหนาของแผนเหล็กไมนอยกวา0.5 มม. ระยะหาง

ของโครงคราวต้ังทุก 400 มม. 

3.5.2 งานฝาอะคูสติก 

- ฝาเพดานโครงคราวเหล็กชุบสังกะสี บุแผนยิปซั่มดานเดียว หนา 9 มม. 

- ปดทับดวยฝาอะคูสติก ความหนาไมนอยกวา 12.50 มม. 

- ผลิตภัณฑตองผลิตจาก Inorganic Wool ซึ่งไมมีสวนผสมของใยหิน , Stone Wool หรือ Rock Wool, 

Asbestos และ Formadyhyde 

- ผิวหนาสีขาว มีคาของสารพอลิไวนิลแอซีเตดที่เคลือบบนผิวของผลิตภัณฑ   

- นํ้าหนักของระบบฝา ไมเกิน 1.88 กก. ตอ ตร.ม. 

- มีคาการดูดซับเสียง (NRC) ไมนอยกวา 0.75  

- เปนผลิตภัณฑไมลามไฟ 

3.5.3 ฝาโลหะ( Metal Ceilings) 

3.5.3.1 สวนที่ 1 ความตองการทั่วไป (General) 

มาตรฐานอางอิง (Reference) 

- Aluminium Association  AA 3105 H16 

- Japanese Industrial Standard  JIS G3302 

- American Society for Testing and Materials ASTM B117  

- American Society for Testing and Materials ASASTM C423-90a  

- German National Standard DIN 4102-1  

- American Architectural Manufacturers Association  AAMA 2603 

- Technical Association of Industrial Metal Ceiling Manufacturers (TAIM) 

- International Organization for Standardization ISO 9001 

- British Standard  BS 8290 

3.5.3.2 การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) 

 - ผูผลิตผลิตภัณฑฝาโลหะ จะตองเปนบริษัทที่มีความเช่ียวชาญและมีประสบการณดานการผลิตผลิตภัณฑฝา

โลหะที่ยังดําเนินการผลิตอยูอยางตอเน่ืองไมนอยกวา 10 ป และ ไดรับการรับรองกระบวนการผลิตตาม

มาตราฐาน ISO : 9001 

 - ผูติดต้ังฝาโลหะจะตองเปนบริษัทที่มีความชํานาญในการติดต้ังฝาโลหะ ที่ไดรับการแตงต้ังใหเปนผูติดต้ังฝา

โลหะ อยางเปนทางการจากบริษัทผูผลิตผลิตภัณฑฝาโลหะที่ไดรับการอนุมัติใหใชในโครงการ หรือ เปนผูที่มี

ผลงานการติดต้ังฝาโลหะที่มีลักษณะเชนเดียวกันกับที่ระบุใหใชในโครงการอยางตอเน่ืองไมนอยกวา 5ป 
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- แผงตัวอยางผูรับจางจะตองจัดทําแผงตัวอยางรูปแบบและรายละเอียดตรงกับที่จะทําการติดต้ังจริงเพ่ือใหผู

ควบคุมงานพิจารณาอนุมัติ พรอมทั้งเก็บรักษาแผงตัวอยางใหอยูในสภาพดีจนกวางานติดต้ังจะแลวเสร็จ

ทั้งหมด 

- การขน การจัดเก็บ และการควบคุม (Delivery, Storage and Handling) 

# การจัดสงผลิตภัณฑฝาเพดานเขาสูโครงการ จะตองสงโดยบริษัทผูผลิต หรือ บรรจุหีบหอจากบริษัทผูผลิต 

โดยที่หีบหอจะตองมีระบุช่ือผลิตภัณฑ ช่ือผูผลิต ย่ีหอ และ เลขระบุครั้งที่ผลิต 

# การเก็บรักษา ผลิตภัณฑฝาเพดานจะตองบรรจุอยูในหีบหอที่มาจากบริษัทผูผลิต เก็บในที่รมปองกัน แดด

และฝน , ความช้ืน , สิ่งสกปรก , และ อุนหภูมิสูง 

- ผูรับจางจะตองรับประกันคุณภาพการติดต้ังเปนเวลา 1 ป และ รับประกันคุณภาพสินคาเปนระยะเวลา 2 ป 

โดยออกเปนเอกสารรับประกันสินคาจากผูผลิตใหกับทางเจาของโครงการโดยตรง 

3.5.3.3 สวนที่ 2 วัสดุ (Products) 

รายละเอียดวัสดุ (Materials) 

- Linear Metal Ceilings 

Litewood ฝาระแนงอลูมิเนียมแบบกลอง รุน Litewood ผลิตจากอลูมิเนียมแผน เกรด AA3105 H16 หนา 

0.5 มม. รีดขึ้นรูป รูปกลอง ขนาด 1.2x 5 ซม. ตัวแผนเคลือบสีโพลีเอสเตอรดวยระบบ Coil Coating ติดต้ัง

บนโครงเคราเหล็กชุปสังกะสี ที่ผลิตตามมาตราฐาน JIS G3302 หนา 0.6 มม. ขึ้นรูป รูปตัว C ขนาด 2.4 x 

2.4 ซม. พรอมบากเปนชองสําหรับยึดแผนฝา ทุกระยะ 5 ซม. สําหรับขนาด 1.2x 5 ซม. เคลือบสีดํา หรือ 

ตามมาตรฐานผูผลิต โดยผูติดต้ังที่ไดรับการแตงต้ังจากบริษัทฯ ผูผลิตสินคาเทาน้ัน 

3.5.3.4 ผูผลิต (Manufacturers)  

- FAMELINE PRODUCTS CO.,LTD. 

- ARMSTRONG 

- LUXALON 

3.5.4 ความตองการ 

- งานทาสีฝา (ชนิดทาดาน) จํานวนไมนอยกวา 161.10 ตร.ม  

- CL-2 ฝาเพดานฝาอะคูสติก ฉาบเรียบรอยตอ ทาสีขาว จํานวนไมนอยกวา 56.00 ตร.ม  

- CL-3 ฝาเพดานระแนงอลูมิเนียมลายไม สําเร็จรูป จํานวนไมนอยกวา 96.48 ตร.ม  

- CL-4 ฝาเพดานยิบซัมบอรดฉาบเรียบ หลุมลึก 200 มม. สีดําดาน จํานวนไมนอยกวา 105.10 ม.  

- CL-5 ฝา SKYLIGHT จํานวนไมนอยกวา 148.80 ตร.ม  

- CL-6 ฝาเพดานยิบซัมบอรดฉาบเรียบ ปดทับดวยลามิเนต (ชนิดลายไม) จํานวนไมนอยกวา 185.07 ตร.ม 

 

4. งานระบบสขุาภิบาล 

ความตองการ  

- ก็อกสแตนเลสแบบโยก จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด  

- สตอปวาวลว จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด  

- งานเดินทอนํ้าดี จํานวนไมนอยกวา 1 จุด  
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- งานเดินทอโสโครกรูนํ้าทิ้ง จํานวนไมนอยกวา 1 จุด  

- ถังดักใขมันสําเร็จรูป ขนาด 20 ลิตร จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด  

- งานเดินทอโสโครก อางลางจาน จํานวนไมนอยกวา 1 จุด 

 

5. งานไฟฟาและสื่อสาร 

5.1 สีของสายไฟฟา 

5.1.1 ระบบไฟฟาไมตํ่ากวา 380/220 โวลท 3 เฟส 4 สายใชสีเทาออนหรือขาวสําหรับสายศูนยสีแดงสําหรับ

สายเฟสเอสีเหลืองสําหรับสายเฟสบี สีนํ้าเงินสําหรับเฟสซีและสีเขียวหรือสีเขียวคาดเหลืองสําหรับสายดิน 

5.1.2 ระบบไฟฟาไมตํ่ากวา220 โวลท 1 เฟส 2 สายใชสีเทาออนหรือขาวสําหรับสายศูนยสีดําสําหรับสายไฟ

และสีเขียวหรือสีเหลืองสําหรับสายดิน 

5.1.3 สายขนาดใหญและสายที่มีผลิตเฉพาะสีเดียวใหทาสีหรือพันเทปที่สายไฟทุกแหงที่มีการตอสายและการ

ตอเขากับอุปกรณดวยสีที่กําหนดใหดังกลาว 

5.2 การเดินสายไฟฟา 

- สายไฟฟาตองเดินรอยในทอโลหะหรือเดินลอยหรือตามที่กําหนดในแบบ 

- ทอโลหะและอุปกรณตองเปนวัสดุที่ใชเฉพาะกับงานไฟฟาโดยวิธีการปองกันการเปนสนิมคือใชเหล็กอาบ

สังกะสีมีขนาดไมนอยกวา12.5 มิลลิเมตร (1/2 น้ิว)ทอที่ไมไดฝงในผนังหรือคอนกรีตจะตองยึดดวยประกับ

โลหะหรือประกับสําหรับแขวนทอทุกๆชวง 1.5 เมตรจากกลองตอสายหรืออุปกรณ 

- การเดินสายไฟฟาในทอตองกระทําภายหลังการวางทอรอยสายกลองตอสายกลองดึงสายและอุปกรณตางๆ

เสร็จเรียบรอยแลวเทาน้ันอุปกรณการดึงสายไฟฟาตองรอยสายในขณะที่เดินสายไฟแตละชวงหามมิให

ตระเตรียมหรือรอยสายไฟไวในทอรอยสายลวงหนาอยางเด็ดขาด 

- ทอที่ตอเขากับกลองตอสายและอุปกรณตองมีขอตอเขากลองตอสาย  (Box Connector)ติดไวทุกแหงปลาย

ทอที่มีการรอยสายเขาทอถาอยูในอาคารตองมี  Conduit Bushing ใสไวถาอยูนอกอาคารหรือในที่เปยกช้ืน

ตองมีหัวงูเหา (Service Entrance Fitting) ใสไวที่ปลายทอที่ยังไมไดใชงานตองมีฝาครอบ  (Conduit Cap) 

ปดไวทุกแหงการตอทอโลหะชนิดบางที่ฝงในผนังหรือพ้ืนใหใชขอตอชนิดกันนํ้าการงอทอตองใหมีรัศมีความโคง

ของทอไมนอยกวา 6 เทาของเสนผาศูนยกลางภายนอกของทอโดยใชเครื่องมือดัดที่เหมาะสมและเมื่อรวมมุมที่

งอแลวตองไมเกิน 360 องศา (ระหวางกลองตอสายสองจุด) 

ความตองการ 

- IEC 01, 1.5sq.mm. จํานวนไมนอยกวา 4,768.00 ม.  

- IEC 01, 2.5sq.mm. จํานวนไมนอยกวา 4,213.00 ม.  

- IEC 01, 4 sq.mm. จํานวนไมนอยกวา 1,050.00 ม.  

- UTP Cat.6 จํานวนไมนอยกวา 610.00 ม.  

- TIEV 4C x 0.65mm. จํานวนไมนอยกวา 100.00 ม.  

- RG-6 Cable จํานวนไมนอยกวา 100.00 ม.  

- อุปกรณประกอบการติดต้ัง จํานวน 1 งาน 

5.3 ทอรอยสายไฟฟา 
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5.3.1 ทอโลหะชนิดหนา (RSC) ใชฝงในดินใตถนนฝงในปูนทรายในพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กและใชสถานที่ที่อาจ

ไดรับความเสียหายไดงายทอโลหะชนิดหนาใชขอตอชนิดเกลียวทอฝงในคอนกรีตฝงในดินและที่อยูภายนอก

อาคารที่อาจจะเปยกช้ืนหรืออยูในที่เปยกช้ืนตองทานํ้ายาที่เกลียว (Electrical Pipe Joint Compound) กอน

ใสขอตอเพ่ือกันนํ้าเขา 

5.3.2 ทอโลหะชนิดกลาง (IMC) ใชติดต้ังในกรณีดังน้ีคือที่  Service Entrance ที่ตองการฝงในดินหรือใน

คอนกรีตที่เดินนอกอาคารหรือฝงในคอนกรีตที่เดินในอาคารหรือเปนสายปอนหรือสายมอเตอรหรือที่ช้ืนตาม

ขอกําหนดของ NEC 

5.3.3 ทอโลหะชนิดบาง (EMT) ใชเดินลอยเกาะติดกับผนังเหนือเพดานทอโลหะชนิดบางโดยทั่วไปใชขอตอ

แบบสลักเกลียวขันและแบบใชเครื่องมือบีบ 

5.3.4 ทอโลหะชนิดออน (FMC) ใชตอเขาอุปกรณไฟฟาที่มีการสั่นขณะใชงานเชนมอเตอรหรืออุปกรณไฟฟาที่

ตองการความคลองตัวขณะปรับตําแหนงเชนดวงโคมหรือใชในที่อ่ืนๆที่สามารถใชทอแข็งไดและใชขอตอ

สําหรับทอออนโดยเฉพาะตัวทอใหใชขนาดไมเล็กกวา  12.5 มิลลิเมตร (1/2 น้ิว) ทอออนที่ใชในบริเวณที่

อาจจะเปยกช้ืนหรืออยูในที่เปยกช้ืนตองเปนแบบกันนํ้าและใชขอตอชนิดกันนํ้า 

5.3.5 ความตองการ 

- EMT Conduit Dia.1/2" จํานวนไมนอยกวา 4,656.00 ม.  

- อุปกรณประกอบการติดต้ัง จํานวน 1 งาน 

5.4 การตอสายไฟฟา 

5.4.1 สายไฟฟาที่มีพ้ืนที่หนาตัดไมเกิน  10 ตารางมิลลิเมตรใหตอโดยใช  Insulated Solderless Wire 

Connector ชนิดเกลียวลวดหรือชนิดใชเครื่องมือกลบีบอัดโดยมีฉนวนเปนไวนีล พลาสติกออนและทน

แรงดันไฟฟาไดไมนอยกวา 600 โวลทขนาดใหเลือกตามมาตรฐานของผูผลิต 

5.4.2 สายไฟฟาที่มีพ้ืนที่หนาตัดต้ังแต  16 ตารางมิลลิเมตรขึ้นไปใหตอโดยใชSolderless Wire Connector 

ชนิดใชเครื่องมือกลบีบอัดหามใชหัวตอชนิดใชสลักเกลียวอัดนอกจากจะไดรับความเห็นชอบจากวิศวกร

ผูออกแบบ 

5.4.3 การตอสายเขาอุปกรณไฟฟา 

- อุปกรณไฟฟาที่ใชขั้วแบบมีหัวสกรูยึดสายใหใส Terminal ชนิดเครื่องมือกลอัดทุกแหงหามใชสาย 

พันรอบสกรูไวเฉยๆยกเวนสายที่ตอเขาเตารับโดยที่หัวตอและ Terminal ทุกชนิดตองใชชนิดUL-Approved 

หรือเทียบเทา 

- เครื่องมือกลอัดที่ใชในการอัดหัวตอตองเปนเครื่องมือที่ทําขึ้นสําหรับงานอัดหัวตอโดยเฉพาะและตองใช

เครื่องมือตามขนาดที่ผูผลิตแนะนํา 

- หัวตอชนิดไมมีฉนวนในตัวตองหุมดวยเทปพันสายอยางนอย 3 ช้ันเมื่อพันแลวตองหนาไมนอยกวา 

7 มิลลิเมตรมีกาวเหนียวในตัวทนความรอนไดไมนอยกวา  105 องศาเซลเซียส กรดดางนํ้าและสารเคมีตางๆ

ทนแรงดันไฟฟาไดไมตํ่ากวา 600 โวลท 

5.5 ชนิดและขนาดของสายไฟฟา 

5.5.1 สายไฟฟาใหใชชนิดทนแรงดันไดไมตํ่ากวา  750 โวลทตัวนําเปนทองแดงตามมาตรฐานมอก .11-2531

ชนิดใชกับอุณหภูมิไมเกิน 70 องศาเซลเซียสหรือตามที่กําหนดในแบบ 
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5.5.2 สายไฟฟาใหใชที่การไฟฟาฯรับรองซึ่งผลิตตามมาตรฐานมอก. 11-2531, ASTM, MEA หรือ VDE 

5.5.3 สายวงจรยอยสายที่ตอไปยังเตารับและสายดินใชขนาดไมเล็กกวา  2.5 ตารางมิลลิเมตรหรือตามที่

กําหนดในแบบ 

5.5.4 สายจากวงจรยอยไปยังดวงโคมแตละดวงใชขนาดไมเล็กกวา  1.5 ตารางมิลลิเมตรสําหรับความยาวไม

เกิน 4.5 เมตรจากสายวงจรยอยเทาน้ันหรือตามที่กําหนดในแบบ 

5.6 กลองตอสาย 

5.6.1 กลองตอสายและฝาครอบทุกชนิดใชแบบทําในประเทศดวยเหล็กอาบสังกะสีหรืออลูมิเนียมหนาไมนอย

กวา 1.0 มิลลิเมตรกลองตอสายสําหรับสวิตชและเตารับแบบกันนํ้าฝนไดที่ใชเกาะผนังใหใชชนิดโลหะหลอ  

(Die Cast)พนสีอบหรือกลองพลาสติกกลองตอสายสําหรับติดสวิตชไดขนาดที่เหมาะสมกับจํานวนสวิตชลึกไม

นอยกวา 54 มิลลิเมตรกลองตอสายสําหรับติดดวงโคมและอุปกรณไฟฟาใชชนิดหกเหลี่ยมหรือแปดเหลี่ยมตาม

มาตรฐาน NEMA ใชขนาดลึกไมนอยกวา  41 มิลลิเมตรกลองตอสายสําหรับติดเตารับใชขนาดไมตํ่ากวา  

54x112x54 มิลลิเมตรกลองตอสายใหใชทุกแหงที่มีสวิตชเตารับจุดที่ตอแยกไปยังดวงโคมและอุปกรณไฟฟา

จุดที่มีการตัดตอสายจุดที่มีการเลี้ยวโคงเกินกวาที่กําหนดและตามความจําเปน 

5.6.2 กลองดึงสาย และฝาครอบขนาดใหญใหทําดวยเหล็กแผนหนาไมนอยกวา  1.4 มิลลิเมตรพนสีกันสนิม

และพนสีช้ันนอกดวย 

5.6.3 ขนาดกลองตอสายและจํานวนสายในกลองตองเปนไปตามมาตรฐาน NEC หรือ VDE 

5.6.4 กลองสําหรับสวิตชและเตารับที่ฝงในผนังและเสาซึ่งไมสามารถใชขนาดลึก  54 มิลลิเมตรไดใหใชชนิดไม

นอยกวา 41 มิลลิเมตรแทนไดโดยไดรับความเห็นชอบจากวิศวกรผูออกแบบกอนกลองตอสายดินอ่ืนๆและ  

Junction Box ใหใชขนาดไมนอยกวา 102x102x54 มิลลิเมตร 

5.6.5 การติดต้ังดวงโคมแตละดวงตองมีกลองตอสายดินติดต้ังตางหากภายนอกดวงโคมหามตอทอเขาดวงโคม

โดยตรงและไมใหรอยสายวงจรผานทะลุดวงโคมไปยังจุดจายไฟอ่ืนๆ 

5.7 งานดวงโคมสองสวาง 

5.7.1 ดวงโคม ใหใชตามที่กําหนดในแบบและรายการประกอบแบบ โดยตองมีคุณสมบัติทั่วไปตามที่ระบุ ดวง

โคมที่ผลิตตามมาตรฐานของผูผลิตในประเทศ ดวงโคมทุกชนิดตองเสนอแบบหรือตัวอยางใหผูควบคุมงาน

พิจารณาอนุมัติกอนการสั่งซื้อ 

5.7.2 ดวงโคมที่ติดต้ังภายนอกอาคาร และผลิตตามมาตรฐาน BS, VDE หรือ NEMA 

5.7.3 ดวงโคมจะตองทําดวยเหล็กหนาไมนอยกวา 0.5 มิลลิเมตร พนสีและผานการอบ( Baked Enamel) และ

มีกรรมวิธีปองกันสนิมและผุกรอนไดดี เชน ชุบฟอสเฟต หรือชุบสังกะสี เปนตน 

5.7.4 อุปกรณขาหลอด ตองผลิตตามมาตรฐาน VDE หรือ NEMA 

5.7.5 ความตองการ 

- โคมไฟ Type A LED T5 จํานวนไมนอยกวา 22 ชุด  

- โคมไฟ Type B ติดแขวนฝาเพดาน (3 โคม/Set) จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด  

- โคมไฟ Type C ติดแขวนฝาเพดาน จํานวนไมนอยกวา 16 ชุด  

- โคมไฟ Type D Downlight ติดลอย จํานวนไมนอยกวา 37 ชุด  

- โคมไฟ Type E Downlight หลอดคู ติดฝงฝา จํานวนไมนอยกวา 30 ชุด  
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- โคมไฟ Type E Downlight หลอดคู ติดลอย จํานวนไมนอยกวา 22 ชุด  

- โคมไฟ Type F LED T5 จํานวนไมนอยกวา 112 ชุด  

- โคมไฟระยา Type G จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด  

- โคมไฟ Type H ติดแขวนฝาเพดาน จํานวนไมนอยกวา 6 ชุด  

- LED Strip Light จํานวนไมนอยกวา 209.00 ม.  

- Switching Power Supply for Strip Light จํานวนไมนอยกวา 12 ชุด  

- Emergency Lightจํานวนไมนอยกวา 8 ชุด  

- Emergency Exit Lightจํานวนไมนอยกวา 10 ชุด  

- อุปกรณประกอบการติดต้ัง จํานวน 1 งาน 

5.8 งานสวิตชและเตารับ 

ความตองการ 

 - Single Pole Switch with Plastic Cover จํานวนไมนอยกวา 32 ชุด  

 - 2-Way Switch with Plastic Cover จํานวนไมนอยกวา 16 ชุด  

 - RJ-45 LAN Outlet with Plastic Cover จํานวนไมนอยกวา 7 ชุด  

 - RJ-45 LAN Outlet for Wifi with Plastic Coverจํานวนไมนอยกวา 3 ชุด  

 - Duplex Receptacle with Ground with Plastic Cover 6จํานวนไมนอยกวา 4 ชุด  

 - Simplex Receptacle with Ground (for Emer. & Exit Light) จํานวนไมนอยกวา 18 ชุด  

 - Telephone Outlet with Plastic Cover จํานวนไมนอยกวา 3 ชุด  

 - TV Outlet with Plastic Cover จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด  

 - อุปกรณประกอบการติดต้ัง จํานวน 1 งาน 

6. ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ   

6.1 งานทอสงลม   

  - งานทอสงลม ขนาด 88x12 น้ิว จํานวนไมนอยกวา 15 ม.  

  - งานทอสงลม ขนาด 52x12 น้ิวจํานวนไมนอยกวา 3 ม.  

  - งานทอสงลม ขนาด 40x12 น้ิว จํานวนไมนอยกวา 3 ม.  

  - งานทอสงลม ขนาด 32x12 น้ิว จํานวนไมนอยกวา 5 ม.  

  - งานทอสงลม ขนาด 22x12 น้ิว จํานวนไมนอยกวา 26 ม.  

  - งานทอสงลม ขนาด 18x12 น้ิว จํานวนไมนอยกวา 7 ม.  

  - งานทอสงลม ขนาด 14x12 น้ิว จํานวนไมนอยกวา 7 ม.  

  - งานทอสงลม ขนาด 12x12 น้ิว จํานวนไมนอยกวา 6 ม.  

  - งานทอสงลม ขนาด 10x10 น้ิว จํานวนไมนอยกวา 22 ม.  

  - ชองจายลม Slot  ขนาด 1200x300 มม. จํานวนไมนอยกวา 41 ชุด  

  - ชองรับลมกลับ ขนาด ขนาด 1000x2000 มม. จํานวนไมนอยกวา 4 ชุด  

  - Volume Damper 10x10 จํานวนไมนอยกวา 43 ชุด  

 - อุปกรณประกอบการติดต้ัง จํานวน 1 งาน 
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6.2 คุณลักษณะของทอลม 

- วัสดุแผน PU/PIR เปนแผนโฟมPU ที่มีความหนาแนน 50 – 55 Kg/m.3หนา 20 mm. 

- ผิวเคลือบดวยสารปองกันการกัดกรอน สามารถปองกันการรั่วซึมของลมอยางดี 

- วัสดุขนาบดวย อลูมิเนียมฟอยล60-80 ไมครอน อัดขึ้นลายเสริมความแข็งแรงทั้งสองดาน 

- แผน PU/PIR มีคุณสมบัติการปองกันการลามไฟไดดี มี Fire Rating ตามมาตรฐาน BS 476 Part 6&7 

Class 0 

- ผิวหนาสีขาวมีคาของสารพอลิไวนิลแอซีเตดที่เคลือบบนผิวของผลิตภัณฑ คาที่ได (Rating: Class 0) 

- คาดูดซึมนํ้าและความช้ืนที่ตํ่าเพียง 0.1% สามารถใชงานไดดีที่ อุณหภูมิ -60° C ถึง 80° C 

- คาสัมประสิทธ์ิแรงเสียดทานตํ่า สามารถรักษาแรงดันจากตนถึงปลายทออยางสม่ําเสมอและมีการเก็บเสียงที่

ดี 

- ความแข็งแรง ทนทานตอแรงกดดันได 0.25 Mpaและทนแรงบิดงอได 2 Mpa 

- งานทอลมพรอมหุมฉนวน PU หนา 3/4" พรอมทําสี  

 

7. งานครุภัณฑสั่งทํา(จัดจาง)และตกแตงอาคาร  

- BF-01 COUNTER RECEPTION เคานเตอรตอนรับ (ก 0.50xย 5.40xส 0.80 ม.) จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด  

- BF-08 HIGHT CABINET ตูสูง จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด  

- BF-13 HIGHT CABINET ตูสูง จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด  

- BF-14 HIGHT CABINET ตูสูง จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด  

- BF-15 COUNTER PANTRY เคารเตอรเตรียมอาหาร จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด  

 

8. งานครุภัณฑสั่งซื้อ(จัดจาง)และตกแตงอาคาร 

LF-15 TABLE โตะ  

คุณสมบัติ 

ประเภทสินคา : โตะเอนกประสงค สามารถพับขาเก็บได     

ขนาด : กวาง 1500xลึก600xสูง750 มม.       

รายละเอียดผลิตภัณฑ         

แผนหนาโตะ : ไม Particle Board หนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ในระบบ Short Cycle 

ปดขอบดวย PVC Edging หนา 2 มม. ดวยกาว Hot Melt  ลบมุมมนดวยเครื่องจักร    

โครงขาโตะ : ฐานลางทําจากเหล็กแผนหนา 1.8 มม.ขึ้นรูปเช่ือมติดกับทอกลม ขนาด ø 60 มม. หนา 2 มม.

พนสีบรอนท       

     : แกนเสากลางทําจากเหล็กทอกลม ขนาด ø 60 มม. หนา 2 มม.ขึ้นรูป พนสีบรอนท  แกนขอ

เหว่ียงสําหรับพับหนาโตะ : ทําจาก Die-Casting Aluminium ฉีดขึ้นรูป ขนาด85x305x22 มม. พนเคลือบผิว

ดวยสี Epoxy Powder Coating อบความรอน มาตรฐานเปนสีบรอนท    

คานและรางซอนสายไฟ : ทําจาก Extrusion Aluminium รีดขึ้นรูป ชุบผิว Anodized เจาะชองสําหรับเดิน

สายไฟผานที่ปลายทั้ง 2 ขาง ปดครอบกันคมดวยพลาสติกฉีดขึ้นรูป สีเทาออน     
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พลาสติกตัวรองรับหนาโตะ : ผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีเทาออน มีชองสําหรับวางขวดนํ้าได 2 ชอง  

กานสําหรับดึงพับหนาโตะ : ทําจาก Extrusion Aluminium รีดขึ้นรูป ชุบผิว Anodized ยึดติดกับพลาสติก

ฉีดขึ้นรูปสีเทาออนปดปลายทั้ง 2 ขาง เขากับแกนขอเหว่ียงดวยระบบสปริงคู โดยใชมือดึงกานพลาสติกตรง

กลาง 

ที่แขวนกระเปา : ผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีเทาออน แบบเลื่อนเขา-ออกได    

ความตองการ จํานวนไมนอยกวา 44 ชุด 

LF-02 CHAIR เกาอ้ีหองประชุม  

คุณสมบัติ 

ประเภทสินคา : เกาอ้ีสํานักงาน พนักพิงระดับเต้ีย มีที่ทาวแขน 

ขนาด : กวาง 575xลึก 630xสูง 870 มม. เบาะน่ังขนาด 490x490 มม./เบาะพิง ขนาด 450x455 มม. 

รายละเอียดผลิตภัณฑ   

โครงเกาอ้ี : เบาะน่ังโครงไมวีเนียรยางพาราอัดขึ้นรูปหนาไมนอยกวา 12  มม.ใตเบาะครอบดวยพลาสติกฉีดขึ้น

รูปสีดํา สวนของพนักพิง โครงสรางทําจากพลาสติก[ Polypropylene] ฉีดขึ้นรูปทรงตามแบบของเกาอ้ีสีดํา

แบบประกบกันดานนอกและดานใน   

ฟองนํ้า : บุดวยฟองนํ้า Polyurethane Foam ความหนาแนนสูง แบบตัดแตงขึ้นรูปทรงตามแบบของเกาอ้ี 

ใตเบาะน่ัง : มีกลไกทําจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีดํา สามารถพับเบาะน่ังไดดวยการดึงสวนปลายขึ้นดานบน

สําหรับการวางซอนกันไดหลายตัวโครงขาและทาวแขน : ทําจากเหล็กทอกลมขนาด ø 25 มม.ขึ้นรูปเช่ือมติด

กับเพลทเหล็ก ชุบโครเมี่ยมดานบนที่รองแขนปดทับดวยพลาสติก Polypropylene   ฉีดขึ้นรูปสีดํา ยึดกับ

พนักพิงดวยเพลท Die-casting Aluminium ฉีดขึ้นรูป ชุบโครเมี่ยม   

 ลอ : เปนแบบลอคู ทําจากพลาสติก Nylon-6 ฉีดขึ้นรูป ขนาด ø 50 มม. ระบบแกนเดือยเสียบยึดติดกับขา

ดวยการตบเขา   

วัสดุหุม : เบาะน่ังหุมดวยผาฝาย Polyester สีดํา สวนพนักพิงหุมดวยผาตาขาย Mesh Fabric เลือกสีได  

ความตองการ จํานวนไมนอยกวา 116 ชุด  

 LF-16 SHELF หองเก็บของ จํานวนไมนอยกวา 4 ชุด  

คุณสมบัติ 

- ช้ันวางอเนกประสงค 

- เสาเหล็กหนา 0.8 มม. 

- คานเหล็กหนา 1 มม. 

- อุปกรณล็อกระหวางคานกับเสาหนา 1.6 มม. 

- แผนรองขั้นเหล็กหนา 0.35 มม. 

- แผนรองพ้ืนเหล็กหนา 1.2 มม. 

- รับนํ้าหนักได 200 กก./ช้ัน 

- ขนาด 200 x 60 x 200 ซม. 

- ช้ันวางสามารถปรับระดับได 

- ความตองการ จํานวนไมนอยกวา 4 ชุด  
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ชุดควบคุมระบบเสียงและภาพการประชุม (พรอมอุปกรณติดต้ัง)  

ระบบภาพ 

จอมอเตอรไฟฟา สําหรับฉายโปรเจคเตอร ขนาด 165” 16:9 

คุณสมบัติทั่วไป 

- เปนจอรับภาพขนาด 165 น้ิว และมีพ้ืนที่รับภาพความกวาง 3653 สูง 2055 มิลลิเมตร 

- กลองจอรับภาพทําจากวัสดุอลูมีเนียม หรือดีกวาเพ่ือความแข็งแรงทนทานในการใชงาน 

- มีมอเตอรสําหรับควบคุมการทํางานของจอรับภาพ 

- สามารถปรับตําแหนงของจอไดในทุกระยะการใชงาน 

- มีชุดควบคุมการขึ้นลงของจอภาพ ชนิดรีโมทไรสาย และสวิตซแบบติดผนัง 

- มีระบบควบคุมการใชงานจากภายนอก EXT CTRL ผานโปรโตคอลสัญญาณชนิด RS-485 ไดหรือดีกวา 

- บริษัทผูผลิตตองผานการรับรอง มาตรฐาน ISO 9001 และมีมาตรฐาร CE เปนอยางนอย 

- ผูเสนอราคาตองมีหนังสือรับรองจากผูผลิต หรือตัวแทนจําหนายที่ไดรับการแตงต้ังอยางเปนทางการใน

ประเทศไทย เพ่ือรับรองเรื่องมีอะไหลสํารองไมนอยกวา 5ป ในกรณีอุปกรณเสียหายหรือชํารุด 

ความตองการ  

- จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด 

LCD โปรเจคเตอร  

-  เครื่องฉายโปรเจคเตอร ความสวาง 5,000 Ansi     

คุณสมบัติทั่วไป 

- เปนเครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร ชนิด 3 LCD Technology 

- มีความสวางไมนอยกวา 5,000Ansi  

- มีคาความละเอียดภาพสูงสุด 1280x800 หรือ WXGA 

- สามารถฉาพภาพไดสูงสุดที่จอขนาด 300 น้ิว 

- มีคา Contrast Ratio 15000 : 1 หรือดีกวา 

- มีฟงคช่ันปรัมมุมมองของภาพ (Keystone Correction) แนวต้ังที่ 30+ แนวนอนที่ 20+ 

- มีชองเสียบสัญญาณภาพขาเขา ชนิด HDMI จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง  

ความตองการ  

- จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด 

LED ทีวี 

คุณสมบัติทั่วไป 

- เปนเครื่องทีวี ชนิด LED โดยมีขนาดไมนอยกวา 55 น้ิว 

-    มีความละเอียดภาพไมนอยกวา 1920x1080 หรือ Full-HD  

-    มีชองเสียบสัญญาณภาพ HDMI ไมนอยกวา 2 ชอง 

ความตองการ  

- จํานวนไมนอยกวา 2 ชุด 

เครื่องสลับสัญญาณภาพ 
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คุณสมบัติทั่วไป 

- เปนอุปกรณรับสัญญาณภาพ เพ่ือรับสัญญาณภาพที่ไดมา และสงสัญญาณภาพออกไปใหแกอุปกรณ 

- มีสัญญาณภาพขาเขา ชนิด HDMI ไมนอยกวา 4 ชอง หรือมากกวา 

- มีสัญญาณภาพขาออก ชนิด HDMI ไมนอยกวา 4 ชอง หรือมากกวา 

- สามารถรองรับความละเอียดไดสูงสุด 4K x 2K@60Hz  เปนอยางนอย 

- สามารถรองรับสัญญาณ HDCP ได 

- สามารถรองรับสัญญาณ HDR ได 

- สามารถรองรับสัญญาณเสียง ชนิด High Definition Audio  Dolby TrueHD หรือดีกวา 

- มีชองสัญญาณขาเขา IR มากับเครื่อง จํานวน 4ชอง หรือมากกวา สําหรับใชสั่งงานอุปกรณตอพวงอ่ืน 

- มีชองสัญญาณขาออก IR มากับเครื่อง จํานวน 4ชอง หรือมากกวา สําหรับใชสั่งงานอุปกรณตอพวงอ่ืน 

- มีชองเช่ือมตอสําหรับสั่งงานอุปกรณ ชนิด RJ-45 จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง 

ความตองการ  

- จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด 

เครื่องรับ-สงสัญญาณภาพ ระยะไกล  

คุณสมบัติทั่วไป 

- รองรับการสงสัญญาณ ชนิด HDBaseT 

- ระยะการสงสัญญาณไกลสูงสุด 70 เมตร ที่ความละเอียดระดับ FULL-HD 

- มีชองตอสัญญาณภาพ HDMI ขาเขา ไมนอยกวา า 1 ชอง 

- มีชองตอสัญญาณภาพ HDMI ขาออก ไมนอยกวา 1 ชอง 

ความตองการ  

- จํานวนไมนอยกวา 5 ชุด 

เครื่องสงสัญญาณภาพ และเสียงชนิดไรสาย 

คุณสมบัติทั่วไป 

- ตัวเครื่องมีอุปกรณรับ - สงสัญญานภาพดวยสัญญานไวเลสแลน ตามมาตรฐานความปลอดภัย AES 128 

Bit และ WPA2  

- สามารถรับ - สงสัญญาณภาพไดคุณภาพสูงสุดที่ 1920x1080  

- รองรับการเช่ือมตอสัญญานภาพ โดยเช่ือมตอโดยอุปกรณรับ-สง โดยที่ไมตองติดต้ังโปรแกรมเพ่ิมเติม  

- อุปกรณรับสัญญาณสามาถสามารถใชงานรวมกับอุปกรณสงสัญญานไดไมนอยกวา 16 ตัว 

- เปนผลิตภัณทที่ไมใชสินคา OEM (Original Equipment Manufacturer) และเจาของผลิตภัณทตองมี

สาขาที่ต้ังในประเทศไทยที่จดทะเบียนการคาอยางถูกตองตามกฎหมาย 

- ผูเสนอราคาตองมีหนังสือรับรองจากผูผลิต หรือตัวแทนจําหนายที่ไดรับการแตงต้ังอยางเปนทางการใน

ประเทศไทย เพ่ือรับรองเรื่องมีอะไหลสํารองไมนอยกวา 5 ป ในกรณีอุปกรณเสียหายหรือชํารุด 

ความตองการ  

- จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด 

แผงเช่ือมตอสัญญาณ HDMI แบบยึดติดผนัง 
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คุณสมบัติทั่วไป 

- เปนผงสําหรับเช่ือมตอสัญญาณ ชนิด HDMI  

- มีชองเช่ือมตอสัญญาณ HDMI ไมนอยกวา  1ชอง 

- วัสดุทํามาจากอลูมีเนียมอยางดี เพ่ือรองรับการใชงาน 

ความตองการ  

- จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด 

ระบบเสียง 

เครื่องปรับแตงและผสมสัญญาณเสียง 

คุณสมบัติทั่วไป 

- เปนเครื่องปรับแตงเสียง และควบคุมเสียงระบบดิจิตอล ขนาดไมนอยกวา  8  ชองสัญญาณ 

- รองรับสัญญาณขาเขา 8 ชอง  

- รองรับสัญญาณขาออก 8 ชอง 

- มีหนวยประมวลผลแบบดิจิตอลในการสรางเสียง Echo หรือ Reverb 

- มี Software  MTX หรือ HiQNet หรือ Symnet เพ่ือการออกแบบ, ควบคุม และแสดงผลไดบนเครื่อง

คอมพิวเตอรได 

- มีสัญญาณ Phantom Power +48 โวลท สําหรับการใชงาน 

- มีฟงคช่ันในการประมวลผลเสียง EQ , Limiter , Delay เปนอยางนอย 

- ผูเสนอราคาตองมีหนังสือรับรองจากผูผลิต หรือตัวแทนจําหนายที่ไดรับการแตงต้ังอยางเปนทางการใน

ประเทศไทย เพ่ือรับรองเรื่องมีอะไหลสํารองไมนอยกวา 5ป ในกรณีอุปกรณเสียหายหรือชํารุด 

ความตองการ  

- จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด 

เครื่องขยายเสียง ขนาด 2x200 วัตต 

คุณสมบัติทั่วไป 

- เปนเครื่องขยายเสียงแบบ 2 Channel  

- รองรับการทํางานแบบ 8ohms 

- มีขั้วตอ Input ทั้งแบบ XLR และ RCA  

- มีปุมปรับเรง-ลด ความดังที่หนาเครื่อง อิสระแตละขาง 

- มีคา Frecuency Response 20Hz – 20kHz,  

- มีคา Total Harmonic Distortion(THD) <0.5% หรือดีกวา 

- รองรับกําลังขับขาออก(Output-Power) ที่ 300W ที่4Ohms และ 200W ที่8Ohms ไดเปนอยางนอย 

ความตองการ  

- จํานวนไมนอยกวา 2 ชุด 

ลําโพงติดผนังแบบ 2ทาง 150 วัตต 

คุณสมบัติทั่วไป 

- เปนตูลําโพงชนิดติดผนัง สําหรับการติดต้ัง 
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- รองรับกําลังขับที่ 8โอหม 180วัตต หรือมากกวา 

- มีหมอแปลงไฟฟา สําหรับรองรับกําลังขับ ชนิด100V/70V ได 

- มีตะแกรงเหล็กชุบสี ปดปองกันดานหนาลําโพง 

- มีขาจับยึดลําโพงแบบ Wall / Ceiling mount-Bracket 

ความตองการ  

- จํานวนไมนอยกวา 4 ชุด 

ลําโพงชนิดติดเพดาน แบบ2ทาง ขนาด 6น้ิว 

คุณสมบัติทั่วไป 

- เปนลําโพงชนิดยึดติดต้ังกับฝาเพดาน 

- มีคลื่นความถี่เสียงอยูที่ 80Hz – 20 Khz หรือกวางกวา 

- มีมุมองการรับเสียง อยูที่ 101องศา 

- รองรับกําลังขับที่ 8โอหม 80วัตต หรือมากกวา 

- มีหมอแปลงไฟฟา สําหรับรองรับกําลังขับ ชนิด100V/70V ได 

- วัสดุทํามาจาก ABS Bezel และหนาตะแกรงลําโพงวัสดุทํามาจาก Aluminuim  

ความตองการ  

- จํานวนไมนอยกวา 8 ชุด 

ชุดไมโครโฟนไรสายแบบมือถือ 

คุณสมบัติทั่วไป 

- ประกอบดวยเครื่องรับแบบประจําที่ 1ตัว และเครื่องสงแบบ Handheld Transmitter 1 ตัว 

- รองรับการใชงานในยานความถี่วิทยุ UHF ไดในชวง 500 – 865 MHz  

- มีคลื่นความถี่ (frequency) อยูที่ 40 – 20000 Khz หรือกวางกวา 

- เครื่องรับ มีชองเสียบสัญญาณขาออก ชนิด XLR และ ¼” jack 

- เครื่องรับ มีไฟ LED สําหรับแสดงสถานะการทํางานที่หนาเครื่อง 

-    เครื่องสง Handheld Transmitter ใชแบตเตอรี่ขนาด AA จํานวน 2 กอน 

-    เครื่องสง Handheld Transmitter มีสวิตซ On-Off และ Mute สําหรับควมคุมเสียงไดในตัว 

ความตองการ  

- จํานวนไมนอยกวา 2 ชุด 

ไมโครโฟนแบบยึดโตะ สําหรับแทนพิธีการ 

คุณสมบัติทั่วไป 

- เปนไมโครโฟรมีฐานยึดติดตงกับโตะ 

- มีคลื่นความถี่ (frequency) อยูที่ 50 – 20000 Khz หรือกวางกวา 

- มีรูปแบบการรับเสียง เปนแบบชนิด Cardioid 

- รองรับการใชงานในกระแสไฟที่ 9 – 52 V 

- มีขั้วหัวตอ เปนแบบชนิด Balanced XLR 

- กานวัสดุของไมโครโฟนทํามาจากเหล็ก แข็งแรงทนทาน เพ่ือรองรับการใช 
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ความตองการ  

- จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด 

มานมวนชนิดทึบแสง (สีเลือกภายหลัง)  

คุณสมบัติ 

 -    ผาทึบแสง ปองกันยูวีและรังสีอัลตราไวโอเลต100%     

 -    ผลิดจาก Polyester with Acrylic Coating (PVC free) 100%   

 -    นํ้าหนัก 11.80 ออนซ/ตารางหลา   

 -    มาตรฐานการปองกันลามไฟ California U.S. Title 19 (small scale) NFPA 701  

 -    มาตรฐานการปองกันเช้ือราและเช้ือเบคทีเรีย ASTM E 2180 and ASTM G 22   

 -    ระบบโซดึงและมีสปริงผอนแรง 

 -    ขนาดหนากวาง 300 ซม.  

ความตองการ  

- จํานวนไมนอยกวา 46.20 ตร.ล 

 

9. เงื่อนไขในการดําเนินงาน 

 9.1 ผูรับจางจะตองนําวัสดุและอุปกรณตางๆ ที่ใชในงานกอสรางดังกลาวมาขออนุมัติกอนการ

ดําเนินการติดต้ังทุกครั้ง 

 9.2 ในการดําเนินงานผูรับจางจะตองหาวัสดุหรืออุปกรณมากั้นหรือคลุมสิ่งของตางๆ เพ่ือปองกัน

ไมใหเกิดความเสียหาย 

 9.3 ความเสียหายที่เกิดจากการดําเนินการ ผูรับจางจะตองแกไขปรับปรุงซอมแซมใหอยูในสภาพที่ดี

สามารถใชงานไดเหมือนเดิมกอนสงมอบงาน และผูรับจางจะนํามาเปนขออางในการขอคาจางเพ่ิมหรือขยาย

ระยะเวลาดําเนินการไมได  

 9.4 ผูรับจางจะตองมีอุปกรณปองกันความปลอดภัย เชน เข็มขัดนิรภัย หรือสายรัดปองกัน ใหคนงาน

ใชขณะอยูในที่สูง 

 8.5 ผูรับจางจะตองแจงช่ือและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูที่จะเขามาปฏิบัติงานทุกคนใหกับ

ผูวาจางทราบ 

 9.6 ผูรับจางจะตองเสนอแผนการดําเนินงานตางๆ กอนดําเนินการปรับปรุง 

 9.7 การนําวัสดุอุปกรณเขามาดําเนินการในพ้ืนที่และการขนยายเศษวัสดุไปทิ้งหากมีนํ้าหนักมากและ

กอใหเกิดความสกปรกใหขนยายนอกตัวอาคาร ตองไมใหเกิดความเสียหายหรือสกปรกตอตัวอาคาร หาก

เกิดขึ้นจะตองดําเนินการซอมแซมใหอยูสภาพคงเดิมหรือใหสะอาดเชนเดิม 

 9.8 หากการดําเนินการใดๆ มีรายละเอียดหรือวัสดุอุปกรณที่ไมชัดเจนหรือไมปรากฏในรายการ

ประกอบแบบหากจําเปนตองดําเนินการเพ่ือใหงานเสร็จสมบูรณตามตองการ ผูรับจางจะตองดําเนินการใหแลว

เสร็จโดยไมคิดคาใชจายเพ่ิมเติม โดยใหสอบถามรายละเอียดและขออนุมัติจากผูคุมงาน 

 9.9หากมีขอสงสัยในรายละเอียดประกอบแบบ แบบรูปรายการละเอียด ใหผูรับจางสามารถสอบถาม

มายังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางกอนดําเนินการ หากผูรับจางดําเนินการโดยพลการหาก
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เกิดความผิดพลาด บกพรอง เสียหาย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสรางอาจพิจารณาใหแกไขงาน

ดังกลาวใหม โดยผูรับจางจะตองแกไขโดยไมนํามาเปนขออางในการเพ่ิมคาจางหรือขยายระยะเวลาดําเนินการ 

 9.10 ผูรับจางจะตองจัดสงงานและคูมือการใชงานระบบที่เขาใจงายแบบภาษาไทยจํานวน 2 ชุด 

 9.11 ผูรับจางจะตองทําการอบรมการใชงานระบบตางๆใหกับเจาหนาที่ใหเขาใจพรอมใชงานไดดี 

 9.12 ผูรับจางตองมีบุคลากรหลักทางวิชาชีพ ดูแลรับผิดชอบงานปรับปรุงดังกลาวโดยสงรายช่ือพรอม

หลักฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และหลักฐานการเสียภาษีหรือเอกสารแสดงวาบุคลากรหลักทางวิชาชีพ

ทํางานใหกับบริษัทจริงภายใน 3 วันทําการ นับจากวันที่ลงนามในสัญญา ประกอบดวย 

 9.12.1 สถาปนิกปฏิบัติงานในวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม ระดับภาคีสถาปนิกขึ้นไปอยางนอย 1  

คน  

 9.12.2 วิศวกรไฟฟา สาขาวิศวกรรมไฟฟา ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป อยางนอย 1 คน 

 9.12.3 วิศวกรงานระบบ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป อยางนอย 1 คน 

 9.12.4 เจาหนาที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่ไดรับการขึ้นทะเบียนจากหนวยงานภาครัฐหรือ 

สมาคมวิชาชีพดานอาชีวอนามัยอยางนอย 1 คน 
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