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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
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รายการทั้งหมด
-รายการมาตรฐานและการแบงงวดงานงวดเงินการกอสราง

14

แผน

๒
รายการมาตรฐานงานปรับปรุงหองเรียน อาคาร 13 ชั้น 2 และชั้น 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. วัตถุประสงค
มหาวิท ยาลัยราชภัฎนครราชสี ม า มีความประสงคจ ะจางปรับ ปรุง หอ งเรี ยน อาคาร 22
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1.1 งานรื้อถอนระบบไฟฟา ระบบโสตทัศนูปกรณ และประตู - หนาตาง
1.2 งานปรับปรุงฝาเพดาน งานผนัง งานพื้น งานประตู-หนาตาง งานระบบไฟฟา และระบบ
โสตทัศนูปกรณ
1.3 งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และครุภัณฑการเรียน การสอน
2. การดําเนินการ
1. ผูรับจางจะตองไปดูสถานที่ในวันที่กําหนด เพื่อรับทราบตําแหนงที่จะทําการปรับปรุง
2. จัดหาวัสดุอุปกรณเพื่อทําการกอสรางตามแบบรูปรายการ
3. วัสดุอุปกรณที่จะนํามาติดตั้งตองเปนของใหมทั้งหมด ไมชํารุดเสียหาย ผูรับจางจะตอง
ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูแทนตรวจสอบกอน เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงนําไปติดตั้งได
4. กรณีมีปญหาเกี่ยวกับแบบรูปรายการ หรือมีอุปสรรคในการดําเนินงาน ผูรับจางจะตอง
สอบถามคณะกรรมการตรวจรับ พัสดุ เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแกไขประการใด ผูรับจาง
จะตองปฏิบัติตามทันที
5. ในการดําเนินงานหากเกิดการเสียหายใด ๆ นอกเหนือจากรายการที่ผูรับจางจะตองจัดทํา
ตามรายการแลว ผูรับจะตองดําเนินการแกไขใหเรียบรอยกอนสงงานโดยไมคิดคาใชจายและเวลาเพิ่ม
แตประการใด
6. วัสดุ อุปกรณที่มีการรื้อถอนออกทั้งหมดมอบใหมหาวิทยาลัยโดยจะตองนําไปเก็บไวที่ที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
7. ในระหวางปฏิบัติงานถาผูรับจางจําเปนตองใชน้ําประปา หรือกระแสไฟฟาของสถาบันฯ
จะตองไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยกอน และจะตองชําระคาใชจายสวนนี้ใหแกมหาวิทยาลัย
8. วั ส ดุ อุ ป กร ณ ที่ ร ะ บุ ไ ว ในรา ยการ ใ ห ใ ช เ ฉพาะ ที่ ไ ด รั บอนุ ญาตเ ครื่ อ ง หมา ย
ผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรมหากวั ส ดุ อุ ป กรณ ใ ด ๆ ที่ ร ะบุ ไ ว ใ นรายการยั ง ไม มี ที่ ไ ด รั บ เครื่ อ งหมาย
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมใหใชตามรายการที่ระบุ
3. ฝมือและแรงงาน
ผูรับจางจะตองใชชางที่มีฝมือมาทําการกอสรางใหถูกตองตามแบบรูปรายการกอสรางและได
มาตรฐานการกอสรางตามหลักวิชาชางที่ดี
4. รายละเอียดเฉพาะ(ตามแบบรูปรายการ)
คุณลักษณะเฉพาะสังเขป
1) โตะเตรียมสอนขนาด 1.50x0.60x0.74 ม. จํานวน 14 ชุด (สีระบุภายหลัง)
- แผนหนาโตะไม Particle Board หนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine
Resin Film ในระบบ Short Cycle ปดขอบดวย PVC Edging หนา2 มม. ดวย
กาว Hot Melt ลบมุมมนดวยเครื่องจักร
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- โครงขาโตะทําจากเหล็กทอกลมขนาด Ø 38 มม. หนา 4.0 มม. เชื่อมติด
กับทอกลม ขนาด Ø 38 มม. หนา 1.5 มม. รีดปลายขาเรียว (Tapered) ขนาด
Ø 20 มม. พนบรอนด (ระบุสีภายหลัง)
- แกนขอพับทําจากเหล็กเพลากลมหนา 10 มม.พับขึ้นรูปตัว V พนบรอนด
- อุปกรณโตะพับทําจากเหล็กแผนหนา 1.5 มม.พับขึ้นรูป
ขนาด 35 x 310 x 35 มม. พนเคลือบผิวดวยสี Epoxy Powder Coating
อบความรอนมาตรฐานเปนสีดํา
- คานรับน้ําหนักเปนแบบคานคู ทําจากเหล็กทอสี่เหลี่ยมขนาด ø 32 มม.
หนา 1.2 มม. พนเคลือบผิวดวยสี Epoxy Powder Coating อบความรอน
มาตรฐานเปนสีดํา
- แผนบังตาไม Particle Board หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin
Film ในระบบ Short Cycle ปดขอบดวย PVC Edging หนา 0.5 มม. ดวยกาว
Hot Melt (ระบุสีภายหลัง)
- ปุมรองขาผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีดําหุมทับแกนเกลียว สามารถปรับ
ระดับได
- ปุม รองทอ ปผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีดํา สําหรับปดปลายแกนหมุน
ปองกันการเกิดรอยจากขาพับที่พื้นโตะ
* หมายเหตุ : ขนาดของเฟอรนิเจอรที่ระบุ อาจมีคาแตกตางจากมาตรฐาน
+- ไมเกิน 2 ซม.
2) เกาอี้เตรียมสอนขนาด 0.58x0.60x0.87 ม. เบาะนั่งขนาด 0.47x0.49 ม.
เบาะพิงหลังขนาด 0.45x0.455 ม. มีที่เทาแขน จํานวน 14 ชุด
- โครงเกาอี้เบาะนั่งโครงไมวีเนียรยางพาราอัดขึ้นรูปหนาไมนอยกวา 12 มม.
ใตเ บาะครอบดวยพลาสติก ฉีดขึ้นรูปสีดํา สวนของพนัก พิง โครงสรางทําจาก
พลาสติก [Polypropylene] ฉีดขึ้นรูปทรงตามแบบของเกาอี้สีดําแบบประกบกัน
ดานนอกและดานใน
- ฟองน้ําบุดวยฟองน้ํา Polyurethane Foam เกรด A แบบตัดแตงขึ้น
รูปทรงตามแบบของเกาอี้
- โครงขาและทาวแขนทําจากเหล็กทอกลมขนาด ø 25 มม.ขึ้นรูปเชื่อมติด
กับเพลทเหล็กชุบโครเมี่ยม ยึดติดกับกอนโยกใตเบาะนัง่ ดานบนที่รองแขน
ปดทับดวยพลาสติก Polypropylene ฉีดขึ้นรูปสีดํา ยึดกับพนักพิงดวยเพลท
Die-casting Aluminium ฉีดขึ้นรูป ชุบโครเมี่ยม
- วัสดุหุมเบาะนั่งหุมดวยผาฝาย Polyester สีดํา สวนพนักพิงหุมดวยผาตา
ขาย Mesh Fabric เลือกสีได
* หมายเหตุ : ขนาดของเฟอรนิเจอรที่ระบุ อาจมีคาแตกตางจากมาตรฐาน
+- ไมเกิน 2 ซม.
3) เครื่องปรับอากาศขนาด 30,000 BTU (ระบบ Inverter) จํานวน 26 ชุด
3.1 ขนาดที่กําหนดเปนขนาดไมต่ํากวา 30,000 บีทียู
3.2 ราคาที่กําหนดเปนราคาที่รวมคาติดตั้ง
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3.3 เครื่อ งปรับอากาศที่มีความสามารถในการทําความเย็ น ขนาดไมเกิน
40,000 บีทียู ตองไดรับการรับรองมาตรฐาน ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและ
ฉลากประหยัดไฟฟาเบอร 5
3.4 ตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความ
เย็นและหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน
3.5 มีความหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร
3.6 การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากขอ3) นอกเหนือจาก
การพิจารณาดวนราคาแลว เพื่อเปนการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศที่มีคาประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกวา
3.7 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(1) แบบแยกสวน ประกอบดวยอุปกรณดังนี้ สวิตช 1 ตัว
ทอทองแดงไปกลับหุมฉนวนยาว 4 เมตร สายไฟยาวไมเกิน
15 เมตร
3.8 คาติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
(กรณีตองการแสดงคาติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)
(1) ชนิดตัง้ พื้นหรือชนิดแขวน
ขนาดไมต่ํากวา 13,000 บีทียู 4,000 บาท
ขนาดไมต่ํากวา 40,000 บีทียู 5,500 บาท
(2) ชนิดตูตั้งพื้น
ขนาดไมต่ํากวา 33,000 บีทียู 5,000 บาท
ขนาดไมต่ํากวา 42,000 บีทียู 6,000 บาท
(3) ชนิดติดผนัง
ขนาด 12,000-24,000 บีทียู 3,000 บาท
คุณสมบัติของเครื่องปรับอากาศ
4) มานปรับแสงขนาด 3.65x1.20 ม. จํานวน 26 ชุด (สีระบุภายหลัง)
- ขนาดใบ 89 มิลลิเมตร
- ตัวผาทํามาจาก Polyester หรือ Fiberglass สามารถกรองแสงได เหมาะ
กับพื้นที่แดดไมจัด
- สามารถกันไฟ ตัวผาไดผานมาตรฐานการกันไฟ ซึง่ จะไมลามไฟจนเปน
สาเหตุใหไฟลุกลามไปสวนตางๆ ของอาคาร
- ตัวรางทําจากอะลูมเิ นียมอยางดี เคลือบดวยสี Epoxy
- อุปกรณตางๆ มีความแข็งแรงและทนทาน
- ใบซอนกันมากถึง 2 ซม. ทําใหใบมานปดสนิท แสงไมสามารถลอดผานเขา
มาได
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5 . คุณสมบัติของวัสดุ
คุณสมบัติของอลูมิเนียม
ประตูหนาตาง และวงกบอลูมิเนียม จะตองมีคุณสมบัติดังนี้
1. Aluminium Extrusion เนื้อของอลูมิเนียมจะตองเปน Alloy ชนิด 6063-T5 หรือ
50S-T5ซึ่งมีคุณสมบัติตาม
AA. Specification ดังนี้
Ultimate Tensile Strength
22,000 Psl
Yield
21,000 Psl
Shear
17,000 Psl
Elastic Modulus
10,000,000 Psl
2. ผิวของอลูมิเนียมจะตองเปนไปตามกรรมวิธี Anodized ความหนาของ Film จะตองไมต่ํา
กว า 15 Micron โดยชุ บ ตามกรรมวิ ธิอ โนล็ อ คหรื อ ยูที ค วามคลาดเคลื่ อ นที่ ย อมให (Allowable
Tolerance) ± 2 Micron และจะตองมีหนังสือรับรองความหนาของ Film และระบบการชุบเปนลาย
ลักษณอักษรจากโรงงานผูผลิต
3. ขนาดและความหนา และน้ําหนักของ Section ทุกอัน จะตองไดรับความเห็นชอบจาก
สถาปนิก หรือตัวแทนของผูวาจาง และจะตองไมเล็กหรือยาวกวาที่ระบุไวในรูปแบบหรือรายการโดยมี
ความคลาดเคลื่ อ นที่ย อมให (Allowable Tolerance) ตามมาตรฐานการรีดโลหะสากล (AA :
Aluminium Standard & Data USA.)
ข. รายการคํานวณ
ผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบในการคํานวณและออกแบบหนาตัด และความหนาของ
งานอลูมิเนียมทั้งหมด ใหสอดคลองกับความตองการที่แสดงในแบบ โดยใชขอมูลที่กําหนดใหดังตอไปนี้
แลวเสนอผูควบคุมงาน เพื่อพิจารณาอนุมัติ
1.
ความสามารถในการตานทานแรงลมของงานอลูมิเนียมใหใชดังนี้
ความสูงของอาคารตั้งแต 0 –10 เมตร= 50 Kg/m2
ความสูงของอาคารตั้งแต 10 –20 เมตร= 80 Kg/m2
ความสูงของอาคารตั้งแต 20 –40 เมตร= 120 Kg/m2
ความสูงของอาคารตั้งแต 40 เมตร= 160 Kg/m2
หรือตามเทศบัญญัติ
2. คา Allowable Defiectionต อ งไม เ กิน L/175 เมื่ อ L คือ ความยาวของ
Member จากจุด Support ถึง จุด Support ถัดไป
3. การออกแบบหนาตัดอลูมิเนียม ใหยึดหลักความตองการตามรูปแบบที่แสดงใน
แบบความแข็งแรงและการปองกันน้ําจากภายนอกสูภายในอาคาร
ค. การเสนอรายละเอียด
Shop Drawings
ผูรับจางจะตองจัดทํา Shop Drawings อยางนอย 4 ชุด ตาม Detall Drawings ที่ปรากฎอยู
ในแบบเพื่อตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติ โดยแสดงรายละเอียดดังตอไปนี้
ตําแหนงบริเวณที่ติดตั้ง
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หนาตัดและความหนาของอลูมิเนียมและกระจกทั้งหมด
ระบบการปด-เปดหนาตาง พรอมอุปกรณ
แบบขยายการใชวัสดุยาแนว โดยไมใหเปนอันตรายตอกระจกและวัสดุที่ยาแนว
รายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ผูควบคุมงานกําหนด

ตัวอยาง
ผูรับจางตองสงรายละเอียด ขอกําหนของผลิตภัณฑ, ขอมูลทางเทคนิค, ขอแนะนําการติดตั้ง
และบํารุงรักษา รวมทั้งตัวอยางวัสดุอุปกรณทั้งหมดที่จะใชงานจริงใหผูควบคุมงานพิจารณาอนุมัติ
ง.การติดตั้ง
1. การติดตั้งจะตองปฏิบัติตาม Shop Drawing และมาตรฐานของผูผลิต
2. อุปกรณยึดและอุปกรณประกอบการติดตั้งงานอลูมิเนียมทั้งหลายจะตองเปนชนิดไมเปน
สนิม หรือฝากกระบวนการปองกันสนิมมาเปนอยางดีแลว และจะตองสามารถปรับระยะตามแนวดิ่งได
ตามคาความคลาดเคลื่อนที่กําหนดวัสดุอุดยาแนววัสดุอุดยาแนวทั้ง หมดที่ใชในโครงการนี้ใหใชชนิด
Silicone Sealant ชนิดที่ไมเปนอันตรายหรือสรางความเสียหายแกผิววัสดุที่จะอุดรอยตอสําหรับอุด
เพื่อปองกันการรั่วซึม วัสดุอุดยาแนวใหใชผลิตภัณฑ Dow Corning หรือ GE หรือ Wacker หรือ
เทียบเทา โดยใชรุนที่เหมาะสมกับผิววัสดุที่จะอุดดังนี้
1. ซิลิโคนที่จะใชจะตองบรรจุในกลองทีแ่ ข็งแรงเพียงพอตอการขนสง มีปายบอกชื่อผูผลิตชนิด
ผลิตภัณฑและหมายเลขการผลิต จะตองจัดเก็บชิลิโคนยาแนวตามคําแนะนําของผูผลิต
2. การยาแนว
2.1 ผิวงานที่จ ะยาแนวจะตอ งสะอาด แหง ปราศจากฝุน ไขมัน แลคเกอร และ
ความชื้น
2.2 ฉีดซิลิโคนยาแนวโดยใชชางที่มีประสบการณเพียงพอ สามารถฉีดซิลิโคนยาวแนว
ไดอยางประณีต และไมมีฟองอากาศ การฉีดซิลิโ คนยาแนวอาจฉีดแบบมือบีบ หรือแบบใช
แรงลมอัดก็ได และปาดตบแตงซิลิโคนยาแนวดวยแทงปาดกอนซิลิโคลนเริ่มแข็งตัว หลังจาก
ซิลิโคนยาแนวแลวลอกเทปกระดาษออกทันที
งานประตู – หนาตางทั่วไป
1. ความหนาของแตละ Section ตองหนาไมต่ํากวาตามรายการดังนี้
1.1 วงกบ
2.0 มม.
1.2 กรอบบานสวิง
2.0 มม.
1.3 กรอบบานเลื่อน
1.5 มม.
1.4 กรอบบานกระทุง
1.5 มม.
1.5 คิ้วและตัวประกอบ
1.1 มม.
1.6 ชุดรางแขวน
2.3 มม.
2. อุปกรณที่ใชติดตั้ง
ประตูสวิง
(ก) โชคอัพประตูสวิงใชชนิดฝงในวงกบอลูมิเนียมเหนือบานประตู สวนแกนดานลางของบาน
ใหใชชนิด PIVOT โดยไมมีธรณีประตู
(ข) กลอนประตูบานสวิง สําหรับประตูบานเปดคู จะตองเปนชนิดพลัชโบลท ชนิดฝงเรียบอยูใน
บานประตูดานบนและดานลาง
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(ค) มือจับทั่วไปใหติดมือจับ อลูมิเนียมคาดยาวตามความกวางประตู พรอมเสียบดวยแผนไม
อัดหนา 4 มม. และบุทับหนาดวยแผนลามิเนตหนา 1 มม. ลายและสีเลือกขณะกอสราง หรือมือจับ
ชนิดทําดวย STAINLESS STEEL ขนาด ∅30 มม.x 32 ซม. โดยขนาดและรูปแบบตามที่ระบุในแบบ
รูป
3. ประตูหนาตางบานเลื่อน
(ก) ลูกลอบานเลื่อนใช ลูกลอไนลอน ที่มีบอลลแบริ่งชนิดมีความแข็งแรงเปนพิเศษในโครง
(ข) มื อจั บหน าต างทั่วไปและประตูบ านเลื่อ นที่เปดออกสูเฉลียง ใหใชชนิดฝงในกรอบบาน
พรอมตัวล็อคภายใน
(ค) มือจับสําหรับประตูที่ติดตั้งกุญแจ ใหใชชนิดฝงในกรอบบาน ไมมีตัวล็อค
(ง) รางลางหนาตางบานเลื่อนเปนแบบชนิดขอบสูง เพื่อกันน้ําฝนเขา
(จ) ประตูบานเลื่อนทุกบาน ยกเวนประตูบานเลื่อนภายในหองออกสูเฉลียง ใหใชประตูบาน
เลื่อนชนิดแขวน
(ฉ) ประตูบานเลื่อนรางแขวน ใชลูกลอแบบมีบอลลแบริ่ง และมีตัวสปริงกันลูกลอ ที่แกนยึด
คลายตัว พรอมทั้งมีตัวชนกลางบังใบ ซึ่งทําใหบานปดสนิท ไมมีแสงสวางลอด
(ช) หนาตางบานเลื่อนที่วางบนเคานเตอร ใหใชหนาตางบานเลื่อนรางแขวน
4. หนาตางบานกระทุง
(ก) บานพับหนาตางบานกระทุงใชแบบทําดวยสเตนเลส ความยาวของบานพับตามคําแนะนํา
ของบริษัทผูผลิต
(ข) มือจับใชชนิดล็อคกับกรอบบานไดในตัวมันเองที่มีสีเดียวกับสีอลูมิเนียม
ไฟฟาและอุปกรณ
1. ใหผูรับจางติดตั้งไฟฟาและอุปกรณ ตามชนิดและจํานวนที่กําหนด ไวในแบบรูปรายการ
อุปกรณตางๆที่ติดตั้งในที่ชื้น
2. หรือถูกฝนจะตอ งเปนชนิดกันน้ําได เมื่อ เสร็จ เรียบรอยแลวจะตอ งทดสอบดวงโคมและ
อุปกรณไฟฟาทั้งหมดจนใชการไดดี
3. ใหผูรับจางตอสายไฟฟา จากตัวอาคาร บรรจบกับสายไฟฟาประธาน (MAIN) ภายนอก
อาคารจนใชการได หรือในกรณีที่จะตองมีการติดตั้งหมอแปลงไฟฟาใหม (ไมรวมในรายการนี้) ใหผูรับ
จางเผื่อความยาวของสายไฟฟาจากตัวอาคาร จนถึงจุดกําหนดที่จะติดตั้งหมอแปลงไฟฟา ซึ่งผูรับจาง
จะตองประสานงานกับสถาบัน และไดรับความเห็นชอบจากการไฟฟากอน
การเดินสายไฟฟาภายในอาคาร ใหปฏิบัติดังนี้
- ใหแบงออกเปนวงจรยอย โดยแตละวงจรตองมิใหเกิน 10 จุด (1 จุดเทากับดวง
โคม 1 ชุด หรือเตาเสียบ 1 ชุด)แตละชุด ใชไฟไมเกิน 10 แอมแปร หรือ 2,000
วัตต
- เตาเสียบและอุปกรณที่ใชไฟฟาเกินกวา 10 แอมแปร จะตองแยกวงจรตางหาก
จากวงจรสําหรับไฟแสงสวาง
- แตละวงจรจะตองมีอุปกรณตัดตอนควบคุม โดยใชฟวสหรือสวิทซ ตัดตอน ซึ่งจะ
กําหนดใหในแบบรูปรายการ
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4. ผูรับจางตองนําอุป กรณไฟฟาตามที่กําหนดไวในรายการ ใหคณะกรรมการตรวจรับพัส ดุ
ตรวจสอบกอน เมื่อไดรับความเห็นชอบแลวจึงติดตั้งได
5. ผูรับจางตองนําใบรับรองการตรวจการเดินสายไฟฟาและอุปกรณจากการไฟฟานครหลวง
หรือภูมิภาคแลวแตกรณี มาใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในวันตรวจรับงานงวดสุดทาย
6. การดําเนินงานการติดตั้งไฟฟา และอุปกรณไฟฟาทุกอยาง ตลอดจนการตรวจรับรองของ
การไฟฟาผูรับจางตองเสียคาใชจายเองทั้งสิ้น
งานระบบไฟฟา
1. ขอบเขตของรายละเอียดขอกําหนด (SCOPE OF SPECIFICATION)
ผูรับจางจะตองติดตั้งระบบไฟฟาใหเปนไปตามแบบ(DESIGN DRAWING) และตามรายละเอียด
ขอกําหนด (SPECIFICAON) นี้ทุกประการ เพื่อใหงานสําเร็จลุลวงตามความมุงหมายของผูวาจางอยาง
เรียบรอย ในกรณีที่ขอความ หรือรายละเอียดในขอกําหนดนี้มีขอขัดแยงกับแบบแตกตางไปจากแบบ
ใหผูรับ จางแจ ง เป นลายลั ก ษณ อั ก ษรใหวิศวกรหรือ ผูวาจางทราบทันที โดยระบุขอ ขัดแยง หรือ ขอ
แตกตางใหเปนที่ชัดเจน และใหถือการวินิจฉัยของวิศวกรหรือผูวาจางเปนการชี้ขาด ทั้งนี้ผูวาจางจะตอง
เปนผูรับผิดชอบตอคาใชจายที่อาจเกิดขึ้นหากระทําไปผิดจากการวินิจฉัยของวิศวกรหรือผูวาจาง
2. แบบ (DESIGN DRAWING)
ตําแหนงที่ตั้งของวัสดุอุปกรณทงั้ หมดในแบบ เปนเพียงตําแหนงโดยประมาณซึ่งอาจเปลีย่ นแปลงได
เพื่อใหเหมาะสมกับสภาพ ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจะตองไดรับการอนุมัติจากวิศวกร
หรือผูวาจางกอนทําการติดตั้ง
3. มาตรฐานการผลิตและติดตั้ง (STANDARD OF PRODUCTION AND INSTALLATION)
อุปกรณระบบไฟฟาจะตองไดรับการออกแบบ การประกอบ การทดสอบ และวิธีการติดตั้ง ตาม
มาตรฐาน ดังตอไปนี้
PEA - PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY
MEA - METROPOLITAN ELECTRICITY AUTHORITY
ANSI - AMERICAN ANTIONAL STANDARD INTITUTE
NEC - NATIONAL ELECTRICAL CODE
UL - UNDER WRITER’S LAVORATORIES
NEMA - NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURES ASSOCITION
IEC - INTERNATIONAL ELECTRO TECHNICAL COMMISSIONS
VDE - VERBAND DEUTSCHER ELEKTRO TECHNEKER
มอก. - สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
วสท. - สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย
4. วัสดุอุปกรณ (MATERIALS AND EQUIPMERNT)
4.1 วัสดุและอุปกรณจะตองอยูในชนิด และมาตรฐานตามที่ไดระบุไวในรายละเอียดขอกําหนดนี้
4.2 กรณีแบบมิไดระบุเปนอยางอื่น วัสดุอุปกรณที่ระบุในแบบแปลนและรายละเอียดขอกําหนด
จะตองเปนของใหม ไมบุบสลาย หรือผานการใชงานมากอน ทั้งนี้จะตองเปนผลิตภัณฑแบบใหมลาสุด
5. การตรวจสอบ รายละเอียดขอกําหนด
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5.1 ผูรับจางตองตรวจสอบแบบ และรายละเอียดขอกําหนดตาง ๆ จนแนใจวาเขาใจถึงขอกําหนด
และเงื่อนไขตาง ๆ อยางชัดเจน
5.2 เมื่ อ มี ขอ สงสั ยขั ดแย ง ระหว างแบบรายละเอียดขอ กําหนดหรือ ขอ ผิดพลาดเกี่ยวกับ แบบ
รายละเอียดขอกําหนดตาง ๆ ใหสอบถามจากวิศวกรหรือผูควบคุมงานโดยตรง และการตีความในขอ
ขัดแยงใด ๆ ใหดีความในแนวทางที่ดีกวา ถูกตองกวา การใชวัสดุอุปกรณที่มีคุณภาพดีกวาและครบถวน
กวา
6. การตรวจสอบผลงาน (INSPRCTION)
วิศวกรหรือผูควบคุมงานอาจจะสั่งใหผูรับจางเปด หรือรื้องานสวนใด ๆ ที่ไมอาจตรวจสอบจาก
ภายนอกได เพื่อสั่งใหผูรับจางดําเนินการทดสอบวัสดุหรือสิ่งใด ๆ หรืองานสวนใด ๆ ที่ไดรับทําไปแลว
และผูร ับจางจะตองเปนผูเ สียคาใชจายในการดําเนินการ เพื่อการตรวจสอบหรือทดสอบดังกลาว รวมทั้ง
คาใชจายในการแกไขใหคืนสภาพ
7. สายไฟฟา
7.1 สายไฟฟาตองเปนมาตรฐานของ มอก. 11-2531
7.2 สายไฟฟาแรงต่ํามีตัวนําเปนทองแดงหุมดวยฉนวน สาย THW และสามารถทนแรงดันไฟฟาได
750 โวลท และทนอุณหภูมิไดไมนอยกวา 70 องศาเซลเซียสตาม มอก. 11-2531
7.3 สายไฟฟาทีมีขนาดใหญตั้งแต 6 ตารางมิลลิเมตร ตองเปนชนิดลวดทองแดงตีเกลียว
7.4 สายไฟฟาที่กําหนดใหใชฝงดิน ทั้งแบบตัวนําแกนเดียว และตัวนําหลายแกน (MULTI-CORE)
ตองเปนสายไฟฟาที่หุมดวยฉนวนอยางนอย 2 ชั้น (NYY) ตาม มอก. 11-2531
7.5 สําหรับสายไฟฟาภายในดวงโคมที่มีความรอนเกิดขึ้นสูงใหใชสายชนิดทนความรอน
8. PANEL BOARD
8.1 ขนาดMAPERE TRIP,AMPERE FRAME,MAIN LUGS หรือ MAIN CIRCUIT BREAKER และ
INTERUPING CAPACITY ของแตละแผงตองมีคุณสมบัติรายละเอียดขอกําหนดตามแบบ และ
LOAD SCHEDULE
8.2 ตัว PANEL BOARD และ CIRCUIT BREAKER จะตองเปน STANDARD PROCUCT จาก
โรงงานผูผลิต และผลิตตามมาตรฐานของ UL หรือ NEMA หรือ IEC STANDARD
8.3 จะตองติดตั้งตารางหรือผังวงจรเพื่อแสดงรายละเอียดหนาที่ของ CIRCUIT BREAKER แตละตัว
ดานในประตูตู
8.4 CIRCUIT BERKER ทุกตัว และสายไฟที่ตอเขากับ CURCUIT BERAKER ทุกเสนจะตองตอให
ตรงตามแบบและ LOAD SCHEDULE
8.5 แผงสวิทซตองบงบอกดวย NAME PLATE ตองทําดวยแผนพลาสติกสีดําหรือสีน้ําตาล และ
สลักตัวหนังสือสีขาว
เครื่องปรับอากาศ (Air Conditioner Specifications)
1. เปนผลิตภัณฑที่ไดมาตราฐานคือ
• เครื่องปรับอากาศชนิดแยกสวน (Split Type) ไดมาตรฐานมอก. 1155 หรือ
มาตรฐานอื่นที่เทียบเทา
2. มีคาขีดความสามารถทําความเย็นรวมสุทธิของเครื่องปรับอากาศไมนอยกวาคาบีทียูตอชั่วโมง
ตามที่กําหนดเมื่อทดสอบวัดที่สภาวะอุณหภูมิอากาศภายในหอง27°C DB/ 19 °C WB อุณหภูมิ
อากาศภายนอกหอง35 °C DB/ 24 °C WB โดยในการเลือกขนาดเครื่องปรับอากาศสามารถเลือก
ขนาดเครื่องปรับอากาศในชวงทําความเย็นโดยประมาณดังตอไปนี้ทดแทนกันได

๑๐
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ขนาด 8,000 – 10,000
ขนาด 12,000 – 13,000
ขนาด 16,000 – 20,000
ขนาด 24,000 – 25,000
ขนาด 28,000 – 30,000
ขนาด 32,000 – 34,000
ขนาด 36,000 – 42,000
ขนาด 52,000 – 60,000

บีทียูตอชั่วโมง
บีทียูตอชั่วโมง
บีทียูตอชั่วโมง
บีทียูตอชั่วโมง
บีทียูตอชั่วโมง
บีทียูตอชั่วโมง
บีทียูตอชั่วโมง
บีทียูตอชั่วโมง

สําหรับการคํานวณเลือกขนาดเครื่องปรับอากาศ ถาหากไดขนาดที่มีความสามารถทํา
ความเย็นไมอยูในชวงดัง กลาว ใหเลือ กติดตั้ง เครื่องปรับอากาศที่มีขนาดความสามารถทํา
ความเย็นสูงขึ้น เชน ตองการเครื่องปรับอากาศขนาด 23,000 บีทียูตอชั่วโมงก็สามารถ
เลือกใชเครื่องปรับอากาศขนาด 24,000 บีทียูตอชั่วโมงแทนได เปนตน
3. ตองมีเอกสารแสดงผลการทดสอบขีดความสามารถทําความเย็นรวมสุทธิของเครื่องปรับอากาศ
4. เครื่องปรับอากาศชนิดแยกสวนตั้งพื้นหรือแขวนเพดาน (Floor/Ceiling Type) ขนาดต่ํากวา
หรือเทากับ 25,000 บีทียูตอชั่วโมงตองมีคาอัตราสวนประสิทธิภาพพลังงานหรืออีอีอารหรือ EER
(Energy Efficiency Ratio) ไมนอยกวา 10.6 บีทียูตอวัตตสําหรับเครื่องปรับอากาศขนาดสูงกวา
25,000 บีทียูตอชั่วโมงตองมีคาอัตราสวนประสิทธิภาพพลังงานหรืออีอีอารหรือ EER (Energy
Efficiency Ratio) ไมนอยกวา 9.6 บีทียูตอวัตตเครื่องปรับอากาศที่มีขาดความสามารถทําความ
เย็นไมเ กิ น 40,940 บี ที ยู ต อ ชั่ วโมง ตอ งมีห นัง สือ รับ รองคา EER จากสํานัก งานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรรม (สมอ.) หรือฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟาเบอร 5 หรือ4
ตามลําดับ หรือหนังสือรับรองประสิทธิภาพการประหยัดไฟจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
(กฟผ.) หรือผลการทดสอบจากหองปฏิบัติการทดสอบของมหาวิทยาลัยของรัฐเครื่องปรับอากาศที่มีขีด
ความสามารถทําความเย็นเกินกวา 40,940 บีทียูตอชั่วโมง ใหใชผลทดสอบจากหองปฏิบัติการของ
โรงงานผู ผลิ ต หรื อ สถาบันทดสอบอิส ระ ทั้ง ในประเทศหรือ ตางประเทศ หรือ หองทดสอบที่ไดรับ
มาตรฐาน มอก/ISO 17025 ทั้งนี้ผูรับจางจะตองดําเนินการทดสอบภายใตการกํากับของเจาหนาที่
ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานหรือตัวแทนของเจาหนาที่ผูวาจาง
หมายเหตุ
• มีคาอัตราสวนประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Efficiency Ration, EER)
หมายถึงอัตราสวนระหวางขีดความสามารถทําความเย็นรวมสุทธิของเครื่อง
กับพิกัดกําลังไฟฟา
• ขีดความสามารถทําความเย็นรวมสุทธิของเครื่อง (Net Total Room
Cooling Effect of A Unit) หมายถึงความสามารถทั้งหมดของเครื่องที่
จะระบายความรอนสัมผัส (Sensible Heat) และความรอยแฝง (Latent
Heat) ออกจากบริเวณที่ปรับอากาศตอหนวยเวลาขณะทํางานณภาวะ
มาตรฐานที่ใชทดสอบ (หนวยเปนบีทียูตอชั่วโมง)
• พิกัดกําลังไฟฟา (Rated Power Input) หมายถึงกําลังไฟฟาที่ใชพรอม
กันของคอมเพรสเซอรพัดลมอุปกรณควบคุมและอุปกรณอื่นที่ประกอบใชกับ
เครื่องปรับอากาศนั้นๆขณะทํางานณภาวะมาตรฐานที่ใชทดสอบ (หนวยเปน
วัตต)

๑๑

5. ระดับเสียงของเครื่องปรับอากาศตามขอกําหนดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระดับเสียงของเครื่องปรับอากาศที่กําหนด
ขนาดของเครื่องปรับอากาศ
วัตต
บีทียู

ระดับเสียง (dB)
ในอาคาร
นอกอาคาร

< 2,900
< 10,000
< 50
2,900 – 4,400 10,000–15,000 < 53
> 4,400
> 15,000
< 58
(หมายเหตุอางอิงจากขอกําหนดของโครงการฉลากสีเขียว)

< 53
< 57
< 62

6. ใชกลองกระดาษบรรจุเครื่องปรับอากาศที่ทํามาจากกระดาษรีไซเคิลอยางนอย 80%
7. สารทําความเย็นของเครื่องปรับอากาศ (Liquid Refrigerant) ใหใชน้ํายา R-22
8. ตัวถังของชุดคอนเดนซิ่ง (Condensing Unit) ใหทําดวยแผนโลหะที่ผานการชุบเคลือบผิว
พนสีหรือทาสีเพื่อปองกันการเปนสนิมความหนาแผนเหล็กไมนอยกวา0.6 มม.
หรือทําจากพลาสติกอัดแรงหรือไฟเบอรกลาส (Fiber Glass Reinforce)
9.ชุ ดคอนเดนซิ่ง ตอ งประกอบดวยคอมเพรสเซอร (Compressor) , แผงควบแน น
(Condenser) , พัดลมพรอมมอเตอร , ขอตอพรอมวาลวบริการ , ชองอัดเติมและลิ้นทอ , (Discharge
and Suction Service Valve) , ขั้วตอสายดิน , ชุดหนวงเวลา (Delay Timer) , วงจรปองกันโหลด
เกิน (Overload Protector) , คาปาซิเตอร (Capacitor) และอุปกรณควบคุมการทํางานที่จําเปน
ทั้งนี้ตองออกแบบใหเหมาะสมกับการใชงานภายนอกอาคาร
10. ชุดคอนเดนซิ่งใหใชชนิดที่ถูกออกแบบมาเพื่อใชกับระบบไฟฟา 1 เฟส 220 โวลต 50
เฮิรตซหรือ 3 เฟส 380 โวลต 50 เฮิรตซโดยตรงและติดตั้งบนสปริงหรือลูกยางลดการ
สัน่ สะเทือนของคอมเพรสเซอร
11. พัดลมของชุดคอนเดนซิ่งใชชนิดใบกลม (Propeller) ขับลมดวยมอเตอรแบบขับเคลื่อน
โดยตรง (Direct Drive) ที่มีระบบหลอลื่นและมีตะแกรงปองกันอุบัติเหตุพรอมอุปกรณปองกันเมื่อ
เกิดความรอนหรือกระแสไฟฟาสูงกวาเกณฑปกติ
12. ชุดแฟนคอยล (Fan Coil Unit) ตองมีปริมาณลมหมุนเวียน (C.F.M) ไมต่ํากวา 400
ลูกบาศกฟุตตอนาทีตอตันความเย็นหรือตามปริมาณลมหมุนเวียนที่ไดกําหนดไวในการออกแบบ
13. ชุดแฟนคอยลตองประกอบดวยแผงอีแวพอเรเตอร (Evaporator) พัดลมพรอมมอเตอร
แผงเปลือกนอก (Enclosure Panel) พรอมฉนวนบุเพื่อปองกันไมใหไอน้ําควบแนนบนแผงเปลือก
นอกถาดระบายน้ําที่ควบแนนจากแผงอีแวพอเรเตอรแผงกรองอากาศขั้วตอสายไฟฟาและขั้วตอสายดิน
สําหรับสวิตซปรับความเร็วรอบหมุนมอเตอรพดั ลมอุปกรณควบคุมอุณหภูมิและอุปกรณควบคุมการไหล
ของสารทําความเย็น (Expansion Valve) ใหมีติดไวที่ตัวเครื่องหรือแยกติดตั้งก็ได
14. พัดลมของชุดแฟนคอยลใชชนิดครอสโฟลว (Cross Flow Fan) หรือพัดลมแบบกรง
กระรอก (Squirrel Cage) หรือพัดลมชนิดอื่นที่มีการขับลมดวยมอเตอร

๑๒
งาย

15. แผงกรองอากาศเปนแบบอะลูมิเนียมหรือใยสังเคราะหที่สามารถถอดลางทําความสะอาดได

16. ชุดแฟนคอยลที่ออกแบบใหติดตั้งในเครื่องเรือนหรือสวนหุมปดที่ทําขึ้นเฉพาะจะมีหรือไมมี
แผงเปลือกนอกก็ได
17. การติดตั้งอุปกรณประกอบใหเปนดังนี้
17.1. เครื่องปรับอากาศชนิดแยกสวน
17.1.1. ที่มีขนาดต่ํากวา 24,000 บีทียูตอชั่วโมงจะตองติดตั้งอุปกรณควบคุม
มาตรฐานของผูผลิต
17.1.2. ที่มีขนาดตั้งแต 24,000 บีทียูตอชั่วโมงจะตองติดตั้งสวิตซควบคุม
ระดับความดันน้ํายา (Hi-Low Pressure Switch) ชองกระจกมองน้ํายา (Sight Glass) อุปกรณ
กรองสารทําความเย็นชุดกรองและดูดความชื้น (Strainer and Drier)
18. อุปกรณควบคุมอุณหภูมิใชเทอรโมสตัตแบบอิเล็กทรอนิกส (Electronic Thermostat)
ที่สามารถปรับตั้งอุณหภูมิไดในชวงไมนอยกวา 18 – 30 °Cโดยใหคาความละเอียดถูกตองแมนยําใน
การควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Accuracy , Precision) ได + 1 °Cหรือละเอียดมากกวาพรอม
วงจรหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอรเ พื่อ ปอ งกันคอมเพรสเซอรเ สียหายหากเกิดไฟดับ
แรงดันไฟฟาขาดหายไปหรือคอมเพรสเซอรหยุดทํางานวงจรจะหนวงเวลาไมต่ํากวา 2 นาทีจึงสามารถ
ใชงานคอมเพรสเซอรไดอีก
19. การรับประกัน
ตองมีการรับประกันอายุการใชงานคอมเพรสเซอรไมต่ํากวา 1 ปและอุปกรณอื่นๆไมต่ํากวา 1
ป
6. การใชน้ํา - ไฟฟา
ในกรณีที่ผูรับจางจะใชน้ําและไฟฟาของมหาวิท ยาลัย เพื่อการกอสราง ผูรับ จางตอ งไดรับ
อนุญาตจากมหาวิทยาลัย กอนจึงจะใชได และผูรับจางตองจายเงินคาน้ํา ไฟฟา ใหแกมหาวิทยาลัย ใน
สวนที่เกินไปจากคาน้ําและคาไฟฟา ซึ่งทางมหาวิทยาลัย ตองจายเปนประจําอยูแลว
7. การใชถนนและบริเวณ
ในกรณีที่ผูรับจางทําใหถนนและบริเวณมหาวิทยาลัย เกิดชํารุดเสียหาย ผูรับจางตองซอมแซม
ใหเปนที่เรียบรอยอยูในสภาพเดิม กอนสงงานงวดสุดทาย โดยผูรับจางจะเรียกรองคาใชจายเพิ่มเติม
ไมได
การใชวัสดุ และอุปกรณที่กําหนดใหแบบรูปรายการ
1. ใหผูรับจางใชเฉพาะวัสดุ อุปกรณที่ไดระบุหมายเลขมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไวแลว
ในรายการก อ สร า ง โดยให เ ลื อ กใช จ ากผู ผ ลิ ต ที่ ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตแสดงเครื่ อ งหมายมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ประเภท ชนิดและขนาดเดียวกัน
2. วัสดุอุปกรณใดที่ยังไมมีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแตมีผูจดทะเบียน
ไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมแลว หรือมีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแลว แตมีผู
ไดรับใบอนุญาตไมถึงสามราย ใหผูรับจางใชวัสดุอุปกรณที่มีรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะตามที่
ระบุไวในคูมือผูซื้อ หรือใบแทรกคูมือผูซื้อของกระทรวงอุตสาหกรรม

๑๓
3. วั สดุ อุ ป ก รณ ที่ ร ะ บุ ไ ว ใ นร า ย ก าร ก อ ส ร า ง ที่ ยั งไม ได กํ า ห น ดเ ป น ม าต ร ฐ า น
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไว ใหผูรับจางใชตามคุณลักษณะเฉพาะที่กําหนดในรายการหมวดอื่นๆ
หมายเหตุ กรณีมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ระบุไวในรายการกอสราง มีหมายเลขใดที่มีการ
ปรับ ปรุง หรือ แก ไขเพิ่ ม เติ ม หรื อ เปลี่ ยนแปลงหมายเลขมาตรฐานภายหลัง การทําสัญญาแลวใหถือ
หมายเลขมาตรฐานหรือประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมฉบับลาสุดเปนเกณฑ
8. ระยะเวลาการดําเนินการ 90 วัน

๑๔
การแบงงวดงานงวดเงินงานปรับปรุงหองเรียน อาคาร 13 ชั้น 2 และชั้น 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------งวดที่ 1 จะจายเงินให 40 % ของราคาที่ประกวดได เมื่อผูรับจางไดทําการ
- งานรื้อถอนพรอมขนยาย แลวเสร็จ
- งานเก็บความเสียหายจากการรื้อถอน ทั้งหมดแลวเสร็จ
- งานติดตั้งประตู – หนาตางอลูมิเนียม ทั้งหมดแลวเสร็จ
- งานเดินทอรอยสายระบบไฟฟาและระบบสายสัญญาณ ทั้งหมดแลวเสร็จ
- งานติดตั้งฝาเพดานฉาบเรียบ ทั้งหมดแลวเสร็จ
- ติดตั้งประตูหนาตาง ทั้งหมดแลวเสร็จ
- งานปดชองแสง ทั้งหมดแลวเสร็จ
ถูกตองครบถวนตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันที่ทําสัญญา
งวดที่ 2 (งวดสุดทาย) จะจายเงินให 60 % ของราคาที่ประกวดได เมื่อผูรับจางไดทําการ
- งานทาสี ทั้งหมดแลวเสร็จ
- งานติดตั้ง อุ ป กรณ ร ะบบไฟฟาและระบบโสตทัศนูป กรณ ปลั๊ก สวิท ซ พรอ ม
อุปกรณเดิม ทั้งหมดแลวเสร็จ
- งานปูพื้นลามิเนต ทั้งหมดแลวเสร็จ
- งานติดตั้งครุภัณฑประกอบดวย มานปรับแสง เครื่องปรับอากาศ โตะ เกาอี้ ทั้ง
หมดแลวเสร็จ
- งานขัดทําความสะอาดพรอมเคลือบพื้น ทั้งหมดแลวเสร็จ
ถู ก ต อ งครบถ วนตามแบบรูป รายการ และงานอื่ น ๆตลอดจนได ทํ าการขนย ายเครื่ อ งมื อ
เครื่องจักรกล งานเก็บเศษวัสดุออกจากพื้นที่และทําความสะอาดบริเวณพื้นที่ทั้งหมดแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลา 90 วัน นับถัดจากวันที่ทําสัญญา

