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ขอบเขตของงาน  (Terms of Reference :  TOR) 
งานปรับปรุงส านักทะเบียนและวัดผล จ านวน 1งาน 

 
1. ความเป็นมา 
 เนื่องด้วยส ำนักทะเบียนและวัดผลเป็นหน่วยงำนที่ด ำเนินงำนที่เก่ียวกับงำนจัดท ำต้นฉบับแบบทดสอบ 
งำนจัดสอบชุดวิชำ และสอบประมวลควำมรู้ของนักศึกษำตลอดจนกำรเตรียมรับสมัครนักศึกษำใหม่ของ
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช มีควำมประสงค์ปรับปรุงพื้นที่ส ำนักงำนบริเวณอำคำรบริกำร1 ชั้น3  , อำคำร
บริกำร2 ชั้น1 – ชั้น3 , อำคำรวิชำกำร2 ชั้น3เพ่ือให้มีควำมเหมำะสมกับกำรใช้งำนรองรับภำรกิจในปัจจุบัน 
เกิดควำมสวยงำมของพ้ืนที่ เอ้ือต่อกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือปรับปรุงพ้ืนที่ของส ำนักทะเบียนและวัดผลให้มีควำมทันสมัย  มั่นคงถำวร  และถูกต้องตำม
หลักวิชำกำรตำมแบบรูป รำยกำรที่ก ำหนด 

2. เพ่ือปรับปรุง ระบบไฟฟ้ำ ระบบสื่อสำร ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครื่องปรับอำกำศ รวมถึงกำร 
จัดวำงเฟอร์นิเจอร์ ให้เหมำะสมกับกำรใช้งำนในปัจจุบัน   
 
3.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

3.1ผู้มีสิทธิเสนอรำคำจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
3.1.1 มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 
3.1.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
3.1.3 ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 
3.1.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำน 

ของรัฐไว้ชั่วครำวตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง 
3.1.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ 

ทิ้งงำนของหน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้ง
งำนเป็นหุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคล
นั้นด้วย 

3.1.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 

3.1.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ 
3.1.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่นที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่ 

มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอัน
เป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

3.1.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศำลไทย เว้นแต่ 
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รัฐบำลของผู้เสนอรำคำได้มีค ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 
3.1.10 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอรำคำในสถำนะที่ห้ำมเข้ำเสนอ 

      รำคำหรือห้ำมท ำสัญญำตำมทีค่ณะกรรมกำรนโยบำยก ำหนดผู้เสนอรำคำท่ีเสนอรำคำในรูปแบบ 
      ของกิจกำรร่วมค้ำต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจกำรร่วมค้ำจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตำมเงื่อนไขท่ีก ำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำ และกำรเสนอรำคำให้เสนอรำคำใน
นำมกิจกำรร่วมค้ำส่วนคุณสมบัติด้ำนผลงำนก่อสร้ำง กิจกำรร่วมค้ำดังกล่ำวสำมำรถน ำ
ผลงำนก่อสร้ำงของผู้เข้ำร่วมค้ำมำใช้แสดงเป็นผลงำนก่อสร้ำงของกิจกำรร่วมค้ำที่เข้ำ
ประกวดรำคำได้ 
(2) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้ำ
ร่วมค้ำทุกรำยจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำ 
เว้นแต่ ในกรณีที่กิจกำรร่วมค้ำได้มีข้อตกลงระหว่ำงผู้ เข้ำร่วมค้ำเป็นลำยลักษณ์อักษร
ก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในกำรเข้ำเสนอรำคำกับหน่วยงำน
ของรัฐ และแสดงหลักฐำนดังกล่ำวมำพร้อมกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำทำงระบบจัดซื้อจัด
จ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจกำรร่วมค้ำนั้นสำมำรถใช้ผลงำนก่อสร้ำงของผู้เข้ำร่วมค้ำ
หลักรำยเดียวเป็นผลงำนก่อสร้ำงของกิจกำรร่วมค้ำท่ียื่นเสนอรำคำได้ 

ทั้งนี้ กิจกำรร่วมค้ำท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่หมำยควำมว่ำ กิจกำรร่วมค้ำที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ 
3.1.11 ต้องมีผู้ผ่ำนตำมประกำศกระทรวงแรงงำน เรื่อง กำรก ำหนดสำขำอำชีพ ที่อำจเป็น 

 อันตรำยต่อสำธำรณะซึ่งต้องด ำเนินกำรโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองควำมรู้ควำมสำมำรถ หน้ำ 6 เล่มที่  
 132 ตอนพิเศษ 269 รำชกิจจำนุเษกษำ  27 ตุลำคม 2558    ตำมข้อ 3 ก ำหนดให้สำขำอำชีพ 
 ช่ำงไฟฟ้ำ  อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์เฉพำะสำขำช่ำงไฟฟ้ำภำยในอำคำรเป็นสำขำอำชีพที่ 
 อำจเป็นอันตรำยต่อสำธำรณะซึ่งต้องด ำเนินกำรโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองควำมสำมำรถตำมกฏหมำย 
 ว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรพัฒนำฝีมือแรงงำน ประกำศ ณ วันที่ 13 ตุลำคม 2558 ส ำหรับผู้มีวุฒิกำร- 
 ศึกษำในระดับปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่ำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน (สำมคน) หรือมำกกว่ำนี้   
 จำกสถำบันกำรศึกษำท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (ก.พ.) รับรองให้เข้ำรับรำชกำรได้ 
           ในสำขำไฟฟ้ำก ำลัง  หรือผู้ที่มีคุณวุฒิกำรศึกษำต่ ำกว่ำระดับปวช. หรือปวส. หรอืปวท.  และต้อง 
           มีประสบกำรณ์ในงำนช่ำงไฟฟ้ำ และต้องผู้ได้รับหนังสือรับรองควำมรู้ ควำมสำมำรถตำมประกำศ 
           กระทรวงแรงงำนด้วย และต้องเป็นพนักงำนประจ ำเท่ำนั้น โดยต้องยื่นไปพร้อมกับกำรเสนอรำคำ 

3.1.12 ผู้เสนอรำคำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยหรือแสดงบัญชี
รำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช ก ำหนด 

3.1.13 ผู้ เสนอรำคำต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัด จ้ำงภำครัฐด้วย (Electronic 
Government Procurement: e - GP) อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลำง 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjmg_T-i7LRAhXDro8KHepvAc8QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fjob3.ocsc.go.th%2F&usg=AFQjCNFfIkVIIBlxMe5NG09vHVdfubQ3sQ
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3.1.14 ผู้เสนอรำคำซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้น
แต่กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็
ได้ตำมท่ีคณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด 

3.1.15 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอรำคำในสถำนะที่ห้ำมเข้ำเสนอ
รำคำและห้ำมท ำสัญญำตำมท่ี กวพ  .ก ำหนด  

3.1.16 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รำยรับรำยจ่ำยหรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญ 

3.1.17 บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนภำครัฐซึ่งได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้อง
ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลำง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อ
จัดจ้ำงภำครัฐ 

3.1.18 คู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมี
มูลค่ำ ไม่เกิน 30,000 (สำมหมื่นบำท)  (คู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้  

3.1.19 ผู้เสนอรำคำต้องประกอบกิจกำรดังกล่ำวมำแล้วไม่น้อยกว่ำ10 ปี นับถึงวันยื่นซอง
เสนอรำคำ 

3.1.20 ผู้เสนอรำคำต้องยื่นแสดงผลงำนที่เป็นผู้รับจ้ำงท ำงำนในลักษณะเดียวกันกับงำนที่
ต้องกำรจัดจ้ำงในครั้งนี้ โดยเป็นส ำเนำหนังสือรับรองผลงำน และส ำเนำคู่สัญญำที่
เป็นคู่สัญญำฉบับเดียวกัน ย้อนหลังจำกวันยื่นเสนอรำคำ วงเงิน 10,000,000 บำท 
(สิบล้ำนบำท) และเป็นผลงำนที่เป็นคู่สัญญำโดยตรงกับส่วนรำชกำร หรือหน่วยงำน
อ่ืนที่มีกฎหมำยบัญญัติให้มีฐำนะเป็นรำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำกิจ หรือ
หน่วยงำนเอกชนที่มหำวิทยำลัยเชื่อถือได้ 

 
4.รายละเอียดการจัดจ้าง : ตำมรำยละเอียดในเอกสำรแนบท้ำยเอกสำร ดังนี้  

 4.1 ขอบเขตของงำน (Terms of Reference: TOR) และรำยละเอียด 
 .4 2 แบบงำนสถำปัตยกรรมและวิศวกรรม 

.4 3 รำยกำรงวดงำนและงวดเงิน 
4.4 บัญชีแสดงปริมำณวัสดุ  ปริมำณแรงงำน  และรำคำ 

 

5. สถานที่ด าเนินการปรับปรุง 
อำคำรบริกำร1 ชั้น3 , อำคำรบริกำร2 ชั้น1- ชั้น3, อำคำรวิชำกำร2 ชั้น3  มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช  

ต ำบลบำงพูด  อ ำเภอปำกเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  
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6. ระยะเวลาส่งมอบงาน ภำยใน 036  วันนับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 
 
7. ราคากลางในการจัดจ้างจ ำนวน  25,000,000บำท  (ยี่สิบห้ำล้ำนบำทถ้วน)    
    
8. ก าหนดการจ าหน่ายแบบชุดละ 1,000 บำท 

9. การก าหนดสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 
ค่ำ K หมวดอำคำร = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So 
 

10.การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
 ผู้รับจ้ำงจะต้องรับประกันควำมช ำรุดบกพร่องของงำนที่แล้วเสร็จตำมสัญญำภำยใน 2 ปี นับจำกวันที่
มหำวิทยำลัยได้ตรวจรับมอบงำน 
 
ข้อก ำหนดทั่วไป 

1. เมื่อมหาวิทยาลัยฯได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างท างานปรับปรุงในครั้งนี้แล้ว ผู้รับจ้าง
จะต้องจัดให้มีบุคลากรประจ าส าหรับปฏิบัติงานเป็นผู้ควบคุมงานโดยมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี วิศวกร
โยธา หรือสถาปัตยกรรม หรือตกแต่งภายใน จ านวนไม่น้อยกว่า 1 คน และช่างเทคนิคสาขาไฟฟ้าหรือสาขา
อิเล็กทรอนิกส์ จ านวนไม่น้อยกว่า 1 คน เพื่อปฏิบัติงานควบคุมงานปรับปรุงพ้ืนที่ตามพ้ืนที่และระยะเวลาที่ก าหนด 
โดยเสนอชื่อ-สกุลต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพร้อมส าเนาบัตรประชาชน 

2. ผู้รับจ้างต้องแจ้งชื่อบุคลากรที่เข้างาน 
3. ผู้รับจ้างจะต้องส ารวจตรวจสอบพื้นที่จริงก่อนด าเนินการ เพ่ือให้รับทราบสภาพภายในพ้ืนที่จริง     

เพ่ือประเมินสภาพปัญหาและอุปสรรคในการท างาน และเป็นข้อมูลส าหรับวางแผนปฏิบัติงานโดยให้
ประสานงานกับผู้ควบคุมงานของฝ่ายผู้ว่าจ้าง 

4. ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าแผนการด าเนินงานปรับปรุงโดยละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการ
ตรวจรับพุสดุการด าเนินงาน   

5. ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาแรงงาน วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ การขนส่ง และเครื่องมือที่มีคุณภาพดีในการ
ด าเนินการ โดยต้องแสดงรายชื่อผู้ปฏิบัติงาน พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนให้ทางมหาวิทยาลัย 

6. วัสดุอุปกรณ์ ที่น ามาประกอบติดตั้ง จะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็น
ผลิตภัณฑ์ทีไ่ด้มาตรฐานรับรอง 

7. ขนาดและแบบรูป รายการละเอียด รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่แสดงไว้ในแบบรูปรายการละเอียด
เป็นเพียงส่วนประกอบในเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือแก้ไขได้ตามความเหมาะสม  โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
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8. กรณีแบบรูป รายการละเอียดที่ปรากฏตาม TOR และราคาที่เสนอมีความขัดแย้งกัน ผู้รับจ้างต้อง
รับผิดชอบที่จะต้องด าเนินการตามเงื่อนไขของสัญญา โดยถือการวินิจฉัยจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็น
ที่สุด 

9. หากระหว่างด าเนินการผู้รับจ้างจ าเป็นจะต้องรื้อถอน เพ่ิมเติม หรือดัดแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งของ
อาคาร ซึ่งอาจจะเป็นงานโครงสร้าง  งานสถาปัตยกรรม หรืองานระบบ  โดยหลังจากด าเนินการแล้วเสร็จ   
ให้ผู้รับจ้างด าเนินการเก็บงานในส่วนดังกล่าวให้มีสภาพดังเดิม โดยให้ปรึกษาผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้างหรือ
คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนการด าเนินการ 

10. ผู้รับจ้างมีหน้าที่จะต้องขนย้ายเศษวัสดุครุภัณฑ์ ที่รื้อถอนจากการก่อสร้างที่ใช้การไม่ได้ ให้ท าการขน
ย้ายออกไปทิ้งภายนอกมหาวิทยาลัยส่วนวัสดุที่ใช้งานได้ให้น าไปจัดเก็บไว้ ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยฯก าหนด 
พร้อมปรับสภาพพ้ืนที่ให้เรียบร้อย ทั้งนี้ในการขนย้ายเศษซากวัสดุใดๆ  จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้
ควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้างทุกครั้ง 

11. ในการรื้อถอนและขนย้ายดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องจัดท าบัญชีรายการจ านวนและประเภทของวัสดุ 
ครุภัณฑ์ ที่ได้ด าเนินการรื้อถอนรวมทั้งให้จัดส่งบัญชีรายการวัสดุที่รื้อถอนดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยฯพิจารณา
ก่อนด าเนินการในขั้นต่อไป 

12. เนื่องจากอาคารดังกล่าวเป็นส่วนปฏิบัติงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัย  ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการ
ด้วยความระมัดระวัง   ห้ามส่งเสียงดังรบกวน  ห้ามสูบบุหรี่หรือเสพของมึนเมา ในส่วนที่จ าเป็นต้องใช้เสียง
ด าเนินการใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบและเป็นการรบกวนต่อผู้ปฏิบัติงานประจ าอาคารดังกล่าว จะต้องขออนุญาต
การด าเนินการใดๆ ต่อผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างก่อนการด าเนินการ  และมีหน้าที่ประสานกับบุคคลากรประจ า
หน่วยงานต่างๆหรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง เพื่อแจ้งทราบเหตุแห่งความไม่สะดวกดังกล่าวนั้น 

13. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากค่าน้ าประปาและค่ากระแสไฟฟ้าจากการด าเนินงานของผู้รับจ้าง ให้ผู้รับจ้างเป็น
ผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งมิเตอร์วัดปริมาณการใช้น้ าประปาและปริมาณกระแสไฟฟ้าเพ่ือค านวนหา
ค่าไฟฟ้า หรือพิจารณาราคาเหมาจ่าย แล้วแต่กรณีและให้เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

14. ผู้รับจ้างต้องติดตั้งป้ายแสดงชื่อโครงการ  และระยะเวลาด าเนินการ  ชื่อบุคลากรที่เก่ียวข้องไว้ที่
บริเวณที่เห็นได้ชัดหรือทางเข้าและทางออกให้ชัดเจน อย่างน้อย 1 ป้ายต่อ 1 บริเวณพ้ืนทีป่รับปรุง 

15. ผู้รับจ้างต้องติดตั้งป้ายเตือนระวังเหตุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการรับจ้างตลอดระยะเวลาของการ
ปฏิบัติงาน 

16. ก าหนดเวลาปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.-16.00 น. ของวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ หากมีความจ าเป็นที่
จะต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ผู้รับจ้างจะต้องท าหนังสือขออนุมัติล่วงหน้าจากคณะกรรมการตรวจการ
จ้างผ่านผู้ควบคุมงานก่อนเป็นครั้งๆไป 

17. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง 
และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระท าของลูกจ้างของผู้รับจ้าง ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้บจ้าง 
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ได้ท าขึ้น แม้จะเกิดเพราะเหตุสุดวิสัย ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยการซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิมหรือเปลี่ยนให้ใหม่
โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง  

18. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาประเภทช่างและแรงงานที่มีฝีมือ ที่มีความสามารถและความช านาญมาปฏิบัติงาน
นั้นๆ โดยเฉพาะและต้องจัดหาให้มีปริมาณช่างและแรงงานที่เพียงพอเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ทันตามก าหนด
ระยะเวลา ถ้ามหาวิทยาลัยฯหรือผู้ควบคุมงานเห็นว่าช่างและแรงงานส่วนใดของผู้รับจ้างไม่เข้าใจถึงการปฏิบัติงาน 
ประพฤติตนไม่เหมาะสม  ขาดทักษะฝีมือในการปฏิบัติงาน ทางมหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสั่งเปลี่ยนแปลง
ช่างและแรงงานของผู้รับจ้างได้ และผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการจัดหาช่างและแรงงานมาทดแทนโดยเร็ว ส่วนการ
แก้ไขงานหรือระยะเวลาที่สูญเสียไปเพราะการนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นข้ออ้างส าหรับเรียกร้องค่าเสียหายหรือขยาย
ก าหนดเวลาท าการให้แล้วเสร็จออกไปอีกไม่ได้ 

19. ผู้รับจ้างต้องท าการทดสอบการใช้งานอุปกรณ์ และระบบต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการใช้งาน 
ภายหลังจากการติดตั้งแล้วเสร็จ เพ่ือยืนยันว่าสามารถใช้งานได้จริงโดยมีผู้ควบคุมงานของฝ่ายผู้ว่าจ้างหรือ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุร่วมด าเนินการทดสอบดังกล่าว 

20. ระหว่างช่วงท างานตามสัญญา คณะกรรมการตรวจการจ้างสามารถขอนัดประชุมร่วมกันกับผู้รับจ้าง
ได้ตามความเหมาะสม เพ่ือพิจารณารายละเอียดต่างๆในการท างาน ติดตามความคืบหน้า และประสานงาน
ต่างๆ เพื่อให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้รับจ้างต้องส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมหาก
คณะกรรมการตรวจการจ้างเรียนเชิญให้ร่วมประชุม 

21. การขออนุมัติวัสดุในการท างานก่อนการด าเนินงาน ผู้รับจ้างต้องน าเสนอรายละเอียดวัสดุ  ตัวอย่าง
วัสดุ เพ่ือขออนุมัติใช้ท างานต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนการด าเนินการ 

22. ผู้รับจ้างต้องจัดท าแบบรายละเอียด (ASBUILT DRAWING) แสดงงานสถาปัตยกรรม วิศวกรรม และ
งานระบบอาคารต่างๆ ที่ตรงกับรูปแบบพ้ืนที่จริงหลังการปรับปรุงพ้ืนที่แล้วเสร็จ เอกสารสรุปการเลือกใช้วัสดุ
ก่อสร้างในส่วนต่างๆ และคู่มือการใช้งานและดูแลรักษาอุปกรณ์และระบบต่างๆที่ใช้ในโครงการ โดยเอกสาร
ทุกรายการให้ส่งมอบเป็นเอกสารพร้อมแผ่นซีดีหรือดีวีดีที่บันทึกไฟล์ข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 ชุด ให้ฝ่าย 
ผู้ว่าจ้างภายหลังจากด าเนินการปรับปรุงพื้นที่แล้วเสร็จ  

23. ผู้รับจ้างต้องรายงานความก้าวหน้าของงานทุกสัปดาห์ โดยจัดท าเป็นเอกสารแจ้งต่อผู้ควบคุมงานของ
ฝ่ายผู้ว่าจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

24. กรณีท่ีมีความล่าช้าโดยสาเหตุมาจากผู้รับจ้างเอง ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายผู้ควบคุมงาน  
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ขอบเขตงาน 
 ภำยหลังกำรพิจำรณำตัดสินผลกำรประกวดรำคำฯ ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำบัญชีรำยกำรวัสดุอุปกรณ์ขอ
อนุมัติในทุกๆ รำยกำรตำมข้อก ำหนดของมหำวิทยำลัยฯ เสนอต่อคณะกรรมกำรตรวจรับ 
พัสดุพิจำรณำก่อนด ำเนินกำรตำมสัญญำ 

ขอบเขตของงำนจ้ำงในครั้งนี้ ประกอบด้วย 
1.หมวดงานรื้อถอน 

1.1  ให้ผู้รับจ้ำงรื้อถอนวัสดุ งำนตกแต่ง อุปกรณ์ งำนระบบ ส่วนต่ำงๆ ของเดิม ที่ไม่เก่ียวข้องกับ 
พ้ืนที่ที่ปรับปรุงใหม่ 

1.2 วัสดุ งำนตกแต่ง อุปกรณ์ งำนระบบส่วนต่ำงๆ เดิมที่รื้อถอนไป ที่ยังสำมำรถใช้ประโยชน์ได้  
ให้น ำไปเก็บไว้ตำมสถำนที่ท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด 

1.3 วัสดุ งำนตกแต่ง อุปกรณ์ งำนระบบส่วนต่ำงๆเดิมที่รื้อถอนไป  ที่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ให้ขนเศษ 
ซำกวัสดุไปทิ้งนอกมหำวิทยำลัย 
 

2.หมวดงานขนย้าย 
2.1 ระหว่ำงด ำเนินกำรปรับปรุงในแต่ละงวด  ให้ผู้รับจ้ำงขนย้ำยครุภัณฑ์เดิมจำกพ้ืนที่ที่ก ำลังปรับปรุง 

ไปที่พ้ืนที่ส ำนักงำนชั่วครำวที่มหำวิทยำลัยก ำหนดพร้อมติดตั้งงำนระบบสำยไฟฟ้ำ ระบบสำยคอมพิวเตอร์ 
สำยเครื่องพิมพ์ ระบบสำยโทรศัพท์ ให้สำมำรถใช้งำนได้  และเม่ือพ่ืนที่เดิมได้ปรับปรุงเสร็จแล้วผู้รับจ้ำง
จะต้องย้ำยสิ่งของภำยในส ำนักงำนกลับพร้อมท ำงำนให้เรียบร้อย 

2.2 หลังปรับปรุงในแต่ละงวด  ให้ผู้รับจ้ำงขนย้ำยครุภัณฑ์เดิมของพ้ืนที่ที่ปรับปรุงเสร็จแล้วไปยัง 
สถำนที่ที่มหำวิทยำลัยก ำหนดเพ่ือน ำไปใช้ประโยชน์หรือเพ่ือรอจ ำหน่ำย   

3 หมวดงานพื้น 
3.1   F1 กระเบื้องยำงลำยไมห้นำ 3.00 มม.ก ำหนดเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กระเบื้องยำงของ GERFLOR / 

 FORMICA / DILO หรือเทียบเท่ำ 
3.2   F2 พ้ืนปูกระเบื้องเซรำมิค ขนำด 30 X 30ซม. ชนิดกันลื่น สีครีม ให้ปูด้วยปูนกำวซีเมนต์ 

ส ำเร็จรูป  พร้อมยำแนวกระเบื้อง  ก ำหนดเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กระเบื้องของ COTTO / CAMPANA / RCI / 
DURAGRES / หรือเทียบเท่ำ 

3.3   F3 พ้ืนปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนำด 60 X 60ซม. สีครีม (รวมปูนทรำย,ยำแนว)ก ำหนดเลือกใช้ 
ผลิตภัณฑ์กระเบื้องของ COTTO / CAMPANA / RCI / DURAGRES / หรือเทียบเท่ำ 

3.4  F4 พ้ืนผิวขัดมันผสม Floor Hardener ระบุสีภำยหลงั 
3.5  F5 พ้ืนยกAccess Floor 30 ซม.ปูด้วยแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนำ 1.5 ซม.ปิดทับด้วยพ้ืนปูกระเบื้องยำง 

ขนำด 50 X 50 ซม. 
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4.หมวดงานผนัง 
4.1   ผ1_ผนังเดิม 

4.2   ผ2_ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น 
4.3   ผ3_ผนังสมำร์ทบอร์ดหนำ 9 มม.โครงเคร่ำเหล็กกล่อง 11/2"x3" @0.60x0.60m. ทำสีกัน 

สนิม 2 ด้ำนก ำหนดใช้ผลิตภัณฑ์ของ ตรำช้ำง(SCG) / GYPROC / หรือเทียบเท่ำ   
4.4   ผ_1 ผนังทำสีน้ ำอะคลีลิก 
4.5  ผ_2 ผนังกรุกระเบื้องขนำด 12 “ x 24 “สูงชนฝ้ำเพดำน สีครีมให้ปูด้วยปูนกำวซีเมนต์ 

ส ำเร็จรูป  พร้อมยำแนวกระเบื้อง  ก ำหนดเลือกใช้ผลิตภัณฑ์กระเบื้องของ COTTO / CAMPANA / RCI / 
DURAGRES / หรือเทียบเท่ำ 
 4.6  ผ_3 ผนังโครงไม้กรุด้วยไม้อัดยำงหนำ 4 มม. ปิดด้วยลำมิเนต 
 4.7  ผ_4 ผนังโครงไม้อัดหนำ 4 มม.กรุด้วยกระจกใสเขียว หนำ 6   มม.พ่นสีด้ำนหลัง 
 4.8  ผ_5 ปิดทับด้วย wall paper  
 4.8  B1 งำนบัวเชิงผนังอลูมิเนียมสีสแตนเลส HairLine 4 นิ้ว 

 

5. หมวดงานฝ้าเพดาน 
5.1   C1 ฝ้ำเพดำนยิบซั่มบอร์ด หนำ 9 มม. ฉำบรอยต่อบนโครงเคร่ำเหล็กชุบสังกะสี 

@ 0.40x1.20 ม.ก ำหนดใช้ผลิตภัณฑ์ของ ตรำช้ำง (SCG) / GYPROC / หรือเทียบเท่ำ ก ำหนดให้ท ำช่อง 
service ขนำด 0.60 x 0.60 ม. จ ำนวนช่องขึ้นอยู่กับขนำดของพ้ืนที่ที่ปรับปรุง 

5.2   C2 ยิปซั่มบอร์ดขอบลำด หนำ 9 มม. ชนิดทนชื้น ฉำบรอยต่อก ำหนดใช้ผลิตภัณฑ์ของ  
ตรำช้ำง (SCG) / GYPROC / หรือเทียบเท่ำ  ก ำหนดให้ท ำช่อง service ขนำด 0.60 x 0.60 ม. จ ำนวนช่อง
ขึ้นอยู่กับขนำดของพ้ืนที่ที่ปรับปรุง 

5.3   C3 ฝ้ำเพดำนตกแต่งโครงไม้เนื้อแข็งกรุไม้อัดยำงหนำ 4 มม.ผิวปิดด้วยลำมิเนตลำยไม้ 
ก ำหนดให้ท ำช่อง service ขนำด 0.60 x 0.60 ม. จ ำนวนช่องขึ้นอยู่กับขนำดของพ้ืนที่ที่ปรับปรุง 

5.4   C4 โครงสร้ำงเดิมทำสี 
5.5   C5 ฝ้ำเพดำนปิดด้วย WALL PAPER (ระบุลำยภำยหลัง) 
 

6 หมวดงานประตู-หน้าต่าง 
6.1 D1 ประตูบำนเปิดคู่อลูมิเนียมกระจกใสเขียว ช่องแสงกระจกเทมเปอร์หนำ10 มม.ติดตำย 

วงกบอลูมิเนียมสีด ำ วงกบเหล็กพร้อมค้ิวอลูมิเนียมสีด ำลูกฟักกระจกใสสีชำหนำ 6 มม. พร้อมอุปกรณ์ท่ีได้รับ
มำตรฐำน พร้อมกุญแจ  

6.2 D2 ประตูบำนเลื่อนกระจกใสเขียวช่องแสงกระจกเขียวใส ติดตำยวงกบอลูมิเนียมสีด ำ  
วงกบเหล็กพร้อมคิ้วอลูมิเนียมสีด ำลูกฟักกระจกใสสีชำหนำ 6 มม. พร้อมอุปกรณ์ท่ีได้รับมำตรฐำนพร้อมกุญแจ  
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6.3 D3 ประตูบำนเปิดเดี่ยว วงกบไม้เนื้อแข็ง ไม้อัดปิดทับด้วยลำมิเนต ลำยไม้ พร้อมอุปกรณ์ท่ี 
ได้รับมำตรฐำน พร้อมกุญแจ 

6.4 D4 ประตูบำนเปิดเดี่ยววงกบพีวีซี บำนเกล็ดพีวีซีระบำยอำกำศ พร้อมอุปกรณ์ท่ีได้รับ 
มำตรฐำน พร้อมกุญแจ  

6.5 DE ประตูเดิม ทำสีใหม่ 
 

7.หมวดงานสี 
-  งำนทำสีฝ้ำเพดำน สีน้ ำอะครีลิค 100% 
-  งำนทำสีผนัง สีน้ ำอะครีลิค 100% 
ก ำหนดให้ใช้สีน้ ำอะครีลิค 100%ชนิด  EMULSION   ACRYLIC 100% ได้แก่ ICI รุ่น  

WEATHERSHIELD, SHERWIN  WILLIAMS  , BEGER รุ่น SHIEID , TOA โดยคุณสมบัติของสีที่ใช้สีเป็นสีน้ ำ
อะครีริค 100 %  มีคุณสมบัติแห้งเร็ว ทนต่อควำมเป็นด่ำงของพ้ืนผิวได้ดียึดเกำะได้ดีกับพ้ืนผิวที่ชื้นได้เป็น
อย่ำงดี ยึดเกำะได้ดีกับพ้ืนผิวเก่ำท่ีเป็นฝุ่นและครำบสกปรก ท ำควำมสะอำดได้ง่ำยเมื่อถูกซักล้ำงด้วยน้ ำ น้ ำจะ
ไม่กระจำยตัวน ำพำฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกซึมเข้ำในสี  และทนทำนโดยผู้รับจ้ำงจะต้องน ำเสนอแคตตำล๊อกสี
ต่อผู้ควบคุมงำน หรือคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุพิจำรณำก่อนกำรด ำเนินงำน 

 - ผู้รับจ้ำงจะต้องไม่ทำสีในขณะที่มีควำมชื้นในผนังอำคำร ห้ำมทำสีภำยนอกอำคำรหลังจำกฝนหยุด
ตกแล้วทันทีจะต้องปล่อยทิ้งไว้จนตรวจสอบควำมชื้นในระดับที่เหมำะสม หรือจนกว่ำผู้ควบคุมงำนเห็นสมควร
ให้เริ่มทำสีใหม่ได้   
 -  ผู้รับจ้ำงจะต้องสั่งซื้อสีโดยตรงจำกบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจ ำหน่ำยของบริษัทผู้ผลิต โดยมี
ใบรับรองจำกบริษัทผู้ผลิตสีหรือตัวแทนจ ำหน่ำยสีดังกล่ำว แจ้งปริมำณสีที่สั่งมำใช้เพ่ืองำนนี้จริง โดยเมื่อเสร็จ
งำนผู้รับจ้ำงต้องส่งมอบหลักฐำนหรือใบรับรองกำรใช้สีจำกบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจ ำหน่ำยสีที่ซื้อมำแสดงต่อ 
ผู้ว่ำจ้ำงพร้อมกับกำรส่งมอบงำน 
 - สีที่น ำมำใช้ต้องเป็นของใหม่ ห้ำมน ำของเหลือจำกงำนอื่นมำใช้โดยเด็ดขำด กระป๋องหรือภำชนะใส่สี
ต้องเรียบร้อย ใหม่ ยังไม่ได้เปิดใช้ ไม่ช ำรุด มีชื่อบริษัทผู้ผลิตและเครื่องหมำยต่ำงๆติดอยู่อย่ำงสมบูรณ์ 

 
ขั้นตอนการทาสี 
1. ขูดลอกสีที่ลอกพองออกให้หมดขัดล้ำงท ำควำมสะอำดด้วยแปรงพลำสติกหรือใช้เครื่องฉีดน้ ำ

แรงดันสูง ถ้ำมีครำบเชื้อรำ ตะไคร่น้ ำให้ทำน้ ำยำก่อนเก็บรอยแตกร้ำวของผนังเพื่อให้ทำสีได้ 
2. ขัดแต่งผิวด้วยกระดำษทรำย 
3. ทำสีรองพ้ืนก่อน 1 เที่ยว  , ทำสีน้ ำอะคริริค อย่ำงน้อย 2 เที่ยว 
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8.หมวดงานระบบระบายอากาศ 
8.1 เครื่องปรับอำกำศ แบบแขวน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 13,000 BTU จ ำนวน 7 ชุด 
8.2 เครื่องปรับอำกำศ แบบแขวน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 18,000 BTU จ ำนวน 1 ชุด 
8.3 เครื่องปรับอำกำศ แบบแขวน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 20,000 BTU จ ำนวน 7 ชุด 
8.4 เครื่องปรับอำกำศ แบบแขวน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 30,000 BTU จ ำนวน 34 ชุด 
8.5 เครื่องปรับอำกำศ แบบแขวน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 40,000 BTU จ ำนวน 1 ชุด 
8.6 เครื่องปรับอำกำศ แบบแขวน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 45,000 BTU จ ำนวน 13 ชุด 
8.7 เครื่องปรับอำกำศ แบบฝังในฝ้ำ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 48,000 จ ำนวน 8 ชุด 
8.8 เครื่องปรับอำกำศ แบบแขวนขนำดไม่น้อยกว่ำ 55,000 BTU จ ำนวน 10 ชุด 
8.9 เครื่องฟอกอำกำศ แบบแขวนเพดำนฝังเรียบฝ้ำขนำดไม่น้อยกว่ำ  1,000 CFM จ ำนวน 28 ชุด 
8.10 พัดลมระบำยอำกำศ ขนำด 10” จ ำนวน 5 ชุด 
8.11 พัดลมระบำยอำกำศ ขนำด 20” จ ำนวน 13 ชุด 

ก ำหนดให้เครื่องปรับอำกำศที่เสนอต้องเป็นยี่ห้อที่ใช้งำนแพร่หลำยในประเทศไทย และได้รับกำรจด

ทะเบียนกำรค้ำไม่น้อยกว่ำ 5  ปี ยี่ห้อที่เสนอได้แก่ YORK , TRANE , MITSUBISHI , DAIKIN  และ

เครื่องปรับอำกำศที่เสนอต้องได้รับกำรรับรอง มำตรฐำน มอก.TIS 18001  

ข้อก าหนดทั่วไปของเครื่องปรับอากาศ 
1. ขอบเขตงำน 

                         ผู้รับจ้ำงจะต้องด ำเนินกำรจัดหำ และติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ อุปกรณ์ประกอบ และวัสดุ
ทุกอย่ำงที่ระบุไว้ในข้อก ำหนดประกอบกำรติดตั้งระบบปรับอำกำศรวมทั้งอุปกรณ์วัสดุปลีกย่อยที่
จ ำเป็นส ำหรับระบบปรับอำกำศ ทั้งนี้ตัวเครื่องปรับอำกำศ  วัสดุ และอุปกรณ์ทั้งหมดต้องเป็นของใหม่
ไม่ผ่ำนกำรใช้งำนมำก่อนผู้รับจ้ำงต้องด ำเนินกำรติดตั้งให้ถูกต้องตำมหลักวิศวกรรม พร้อมทั้งท ำกำร
ทดสอบกำรท ำงำนของระบบปรับอำกำศท่ีท ำกำรติดตั้ง 

1.1 คุณสมบัติของผู้รับจ้ำง ติดตั้งระบบปรับอำกำศ และเครื่องปรับอำกำศ  
1.2.1 ผู้รับจ้ำงต้องเคยท ำกำรติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ แบบแยกส่วนระบำยควำมร้อนด้วย 

อำกำศ  
1.2.2 เครื่องปรับอำกำศยี่ห้อที่เสนอมำต้องมีที่ใช้แพร่หลำยมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 5 ปี 
1.2.3 เครื่องปรับอำกำศต้องมีฉลำก หรือสติกเกอร์ที่ปิดเครื่องหมำยตำมระเบียบกรม

สรรพสำมิต ว่ำด้วยกำรปิด และกำรควบคุมเครื่องหมำยส ำหรับเครื่องปรับอำกำศ ตำม
ประกำศ ณ วันที่ 25 พฤษภำคม 2538 (กำร เสียภำษีสรรพสำมิตอย่ำงถูกต้องแล้ว 
ตำมท่ีกรมสรรพสำมิตได้ก ำหนดไว้) 
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1.2 รำยละเอียดที่ผู้รับจ้ำงต้องเสนอพร้อมกับใบเสนอรำคำ 
    ผู้รับจ้ำงจะต้องเสนอรำยละเอียดระบบปรับอำกำศท่ีก ำหนดในรำยกำรข้อก ำหนด
ประกอบกำรติดตั้งระบบปรับอำกำศ ดังนี้  

1.2.1 ประสิทธิภำพกำรท ำงำนร่วมกันของชุด Condensing Unit และ Fan Coil Unit  
1.2.2 ชื่อวิศวกรเครื่องกล พร้อมส ำเนำใบอนุญำตให้ประกอบวิชำชีพวิศวกรควบคุม (เป็นผู้

ควบคุมและรับรองกำรติดตั้งระบบ) 
1.3  กำรรับประกัน กำรดูแลบ ำรุงรักษำ – ซ่อมแซม 

ผู้รับจ้ำงต้องรับประกันระบบปรับอำกำศเป็นเวลำอย่ำงน้อย  1  ปี  นับถัดจำกวันที่ 
คณะกรรมกำร ตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้วและให้มีกำรดูแลบ ำรุงรักษำ  ทุก  ๆ  1 
เดือน  ในระยะเวลำรับประกันผู้รับจ้ำงต้องท ำกำรตรวจวัดปริมำณน้ ำยำ ระบบไฟฟ้ำ และท ำ 
ควำมสะอำดอุปกรณ์ต่ำง ๆ เช่นแผ่นกรองอำกำศ , ถำดน้ ำทิ้ง  ,  ชุด  Condensing  Unit   
และ  Fan  Coil  Unit  ฯลฯ   พร้อมส่งรำยกำรตรวจ และท ำควำมสะอำดให้แก่ผู้ว่ำจ้ำง 
(ผู้ควบคุมงำนมหำวิทยำลัยฯ) ทุกครั้งโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยใด ๆ  ทั้งสิ้นและหำกพบว่ำอุปกรณ์ 
ใดช ำรุดเนื่องจำกกำรใช้งำนตำมปกติ ผู้รับจ้ำงจะต้องแจ้งและจัดแจงเปลี่ยนให้ใหม่เพ่ือให้ใช้ 
กำรได้ดีตำมเดิมทุกครั้งโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยแต่อย่ำงใดในช่วงระยะเวลำกำรรับประกันนี้ 
 

1.4  กำรติดตั้ง 
 กำรติดตั้งจะต้องถูกต้องตำมหลักวิศวกรรมที่ดี ถ้ำปรำกฎว่ำมีกำรติดตั้งคุณภำพไม่ดี และไม่
ถูกต้องตำมหลัก วิศวกรรมแล้ว ผู้รับจ้ำงจะต้องแก้ไข้ให้ใหม่โดยไม่มีเงื่อนไข 

2. ข้อก ำหนดรำยละเอียดเครื่องปรับอำกำศ  
 เครื่องปรับอำกำศเป็นระบบแยกส่วนระบำยควำมร้อนด้วยอำกำศ  (Direct  Expansion  Air 
– Cooled  Split   System) ใช้สำรท ำควำมเย็น R – 22 หรือสำรท ำควำมเย็นทดแทน R – 22 และ
เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย , สหรัฐอเมริกำ,ญี่ปุ่นหรือยุโรปมีสมรรถนะตำมที่ผู้ว่ำจ้ำงระบุและมี
รำยละเอียดข้อก ำหนดของตัวเครื่องปรับอำกำศอย่ำงน้อยดังนี้  

2.1 เครื่องปรับอำกำศ ประกอบด้วย  
                     2.1.1 Air – Cooled Condensing Unit ประกอบเรียบร้อยทั้งชุดมำจำกโรงงำนผู้ผลิตมี   

รำยละเอียดดังนี้ 
                            2.1.1.1 ส่วนโครงภำยนอก (Casing, Cabinet) ท ำด้วยแผ่นเหล็กผ่ำนกระบวนกำรกัน

สนิมและกระบวนกำรเคลือบ/อบสี หรือวัสดุที่ทน หรือท ำให้ทนต่อกำรเป็นสนิม เช่น 
ไฟเบอร์กลำส หรือพลำสติกอัดแรง หรือวัสดุที่เหมำะสมส ำหรับติดตั้งกลำงแจ้ง  

  ตัวโครงจะต้องมั่นคงแข็งแรง ไม่สั่นสะเทือน หรือเกิดเสียงดังเมื่อใช้งำน 
                           2.1.1.2 Compresser เป็นแบบมอเตอร์หุ้มปิด (Hermetic) ระบำยควำมร้อนด้วยสำร

ท ำควำมเย็น และที่มอเตอร์มีอุปกรณ์ป้องกัน   เมื่อเกิดควำมร้อนสูงเกินเกณฑ์                            
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                           2.1.1.3 Condenser Coil เป็นท่อทองแดงแบบ Inner Groove ที่ถูกอัดเข้ำกับครีบ 
 อลูมิเนียมซึ่งจะต้องเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยยึดแน่นกับท่อทองแดง ผ่ำนกำร

ทดสอบรอยรั่ว และกำรขจัดควำมชื้นมำจำกโรงงำนผู้ผลิต 
                        2.1.1.4 พัดลมของ Condenser เป็นแบบใบพัดแฉก (Propeller) ได้รับกำรถ่วง 
   สมดุลมำเรียบร้อย ขับเคลื่อนโดยตรงจำกมอเตอร์   มีตะแกรงโปร่งป้องกันอุบัติเหตุ 

                      2.1.1.5 มอเตอร์พัดลม   เป็นแบบหุ้มปิดมิดชิด   มีอุปกรณ์ป้องกันเมื่อเกิดควำมร้อนสูง
เกินเกณฑ์   มีระบบรองลื่นแบบตลับลูกปืน หรือแบบปลอกท่ีมีกำรหล่อลื่นตลอด
อำยุกำรใช้งำน                              

     2.1.1.6 ระบบควบคุม มี Magnetic  Contacter  Over  Load ของ Compresser  
อุปกรณ์หน่วงเวลำ (Time  Delay Relay)  ยกเว้นในกรณีที่มีอุปกรณ์หน่วงเวลำติด
ต้ังอยู่แล้วใน  Thermostat  และมี  Shut Off  Valvesพร้อมService Ports            

                     ในกรณีที่เครื่องปรับอากาศมีขนาดใหญ่กว่า  36,000  BTU.  ให้ติดตั้ง  High – Low  
Pressure Switch  หรือระบบตรวจสอบอย่างอ่ืนที่ท างานเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน 

              2.1.2 Fan - Coil Unit ต้องประกอบเรียบร้อยทั้งชุดจำกโรงผู้ผลิต และเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ
เดียวกับ Condensing Unit มีรำยละเอียด ดังนี้ 

                      2.1.2.1 ส่วนโครงภำยนอก เป็นแบบที่ตกแต่งส ำเร็จ ท ำด้วยแผ่นเหล็กท่ีผ่ำน
กระบวนกำรเคลือบ และอบสีวัสดุที ่ทน หรือท ำให้ทนต่อกำรเป็นสนิม เช่น ไฟเบอร์
กลำส หรือพลำสติกอัดแรง ภำยในบริเวณท่ีจ ำเป็นให้บุด้วยฉนวนยำง หรือวัสดุ
เทียบเท่ำ มีถำดน้ ำทิ้งที่หุ้มฉนวน ในกำรใช้งำนปกติจะต้องไม่เกิดหยดน้ ำเกำะที่
ภำยนอกของตัวโครง และถ้ำเป็นชนิดเป่ำลมเย็นโดยตรง (Free Blow) ต้องมหีน้ำกำก
จ่ำยลม สำมำรถปรับทิศทำงจ่ำยลมได้ 4 ทิศทำง 

                      2.1.2.2 พัดลมแบบส่งลมเย็น เป็นพัดลมแบบ Centrifugal, Turbo Fan หรือแบบ 
Cross Flow Fan มีพัดลมที่ขับเคลื่อนโดยตรงด้วยมอเตอร์ซึ่งสำมำรถปรับควำมเร็วลม
ได้ไม่น้อยกว่ำ 2 อัตรำ 

                      2.1.2.3 มอเตอร์ เป็นชนิด Split Capacitor ที่มีอุปกรณ์ป้องกันควำมร้อนสูงเกินเกณฑ์
อยู่ภำยใน ใช้ระบบไฟฟ้ำ 220 V / 1 PH / 50 Hz 

                      2.1.2.4 คอยล์เย็น (Evaporation Cool) เป็นท่อทองแดงแบบ Inner Groove ที่ถูก
อัดให้เข้ำกับครีบอลูมิเนียม ซ่ึงจะต้องเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยยึดแน่นกับท่อทองแดง 
ผ่ำนกำรทดสอบรอยรั่วจำกโรงงำนผู้ผลิต 

                2.1.2.5 อุปกรณ์จ่ำยสำรท ำควำมเย็นเป็นแบบเอ็กซ์แพนชั่นวำล์ว หรือแคปปิลำรีทิ้ว 
            2.1.2.6 ระบบควบคุม มีสวิทช์ ปิด – เปิด เครื่อง และปรับควำมเร็วพัดลม พร้อมทั้ง 

Thermostat Switch ติดอยู่ที่เครื่อง หรือแบบติดตั้งแยก (Remote Type)              
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          2.1.2.7 แผงกรองอำกำศเเป็นแบบอลูมิเนียมหนำไม่น้อยกว่ำ   ½    นิ้ว   หรือใย
สังเครำะห์   หรือตำข่ำย โพลีพรอบเพอลีนที่สำมำรถถอดล้ำงท ำควำมสะอำดได้                                                        

          2.1.3 กำรปิด – เปิด และกำรควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ  
 กำรควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ ใช้ Thermostat ชนิด 1 ชั้น เพ่ือควบคุมกำรท ำงำน

ของ  Condensing  Unit ส่วน  Fan -  Coil  Unit  ท ำงำนตลอดเวลำที่เปิด
เครื่องปรับอำกำศ  Thermostat เป็นแบบ อิเล็กทรอนิกส์ละเอียด 0.5 C  หรือแบบ
โลหะ  2  ชนิด (BI - Metal)  หรือแบบแรงดัน มีช่วงอุณหภูมิ 18 C ถึง 30 C ควำม
ละเอียด  1 C พร้อมวงจรหน่วงเวลำ 2 – 5 นำที ยกเว้นในกรณีท่ีมีกำรติดตั้งอุปกรณ์
หน่วงเวลำ อยู่ที่ตัว Condensing Unit  

2.2 มำตรฐำนในกำรคิดเทียบขีดควำมสำมำรถในกำรท ำควำมเย็น 
          2.2.1. ปริมำณกำรท ำควำมเย็นทั้งหมดคิดเทียบที่ควำมยำวท่อน้ ำยำมำตรฐำน (5 M ถึง7.5 M) เมื่อ 

Condensing Unit และ Fan - Coil Unit ท ำงำนร่วมกันให้คิดเทียบที่   
                   -  อำกำศเข้ำคอยล์เย็น ที่อุณหภูมิ 27 C db 19.5 C wb (80 F db/67 F wb)    
                                 -  อำกำศเข้ำคอยล์ร้อน ที่อุณหภูมิ 35 C (95 F) 

             -  ระบบไฟฟ้ำ 50 Hz 
                                 -  อุณหภูมิน้ ำยำอ่ิมตัวด้ำนดูด (Saturated Suction Temperature) และ

อุณหภูมิน้ ำยำที่คอยล์เย็น (Evaporator Temperature) เดียวกันอยู่ในช่วง 5.5 C – 
72 C (42 F – 45 F)      

            2.2.2 กำรคิดเทียบปริมำณควำมเย็นของชุด Condensing Unit และ Fan - Coil Unit ที่ท ำงำน 
 ร่วมกันนั้น ต้องไม่มำกเกินกว่ำค่ำควำมสำมำรถในกำรท ำควำมเย็นของ Compresser ในข้อ  

  2.2.3 ในกำรคิดควำมสำมำรถในกำรท ำควำมเย็นของ Compresser นั้นให้คิดเทียบเมื่อ 
 Compresser ท ำงำนในภำวะ ดังนี้  

-  อุณหภูมิน้ ำยำอ่ิมตัวด้ำนดูด   ไม่เกิน   7.2 C (45 F) 
-  อุณหภูมิน้ ำยำอ่ิมตัวด้ำนคอยล์ร้อน  ไม่ต่ ำกว่ำ  49 C (120F) 

(Saturated Suction Temperature) 
-  อำกำศเข้ำคอยล์ร้อน   ไม่ต่ ำกว่ำ  35 C (95 F) 

    2.2.4 Compresser เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย, สหรัฐอเมริกำ, ญี่ปุ่น และยุโรป      
3.  ท่อสำรท ำควำมเย็น ท่อน้ ำทิ้ง และอุปกรณ์ 

3.1  ท่อสำรท ำควำมเย็น ใช้ทองแดงอย่ำงอ่อน (Soft  Drawn) หรืออย่ำงแข็ง (Hard  Drawn) 
Type L   หรือ Type M ท่อสำรท ำควำมเย็นด้ำนก๊ำซเย็นกลับ (Suction  Line) ให้หุ้มด้วย  
Flexible  Closed – Cell  Thermal  Insulation ชนิดที่ไม่ลำมไฟที่มีควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 
19 MM (3/4 นิ้ว) อุปกรณ์ประกอบให้มี Filter Drier  
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                3.2 ท่อน้ ำทิ้ง ขนำดไม่เล็กกว่ำ 20 MM (3/4 นิ้ว) เป็นท่อ PVC ชั้น 8.5 ตำม มอก. 17 ฉบับ 
ปัจจุบัน ท่อส่วนที่อยู่ในฝ้ำเพดำนหรือท่อส่วนที่อยู่ภำยในอำคำรที่ไม่อยู่ในบริเวณปรับ
อำกำศให้หุ้มด้วย Flexible Closed – Cell   Thermal Insulation ชนิดที่ไม่ลำมไฟที่มี
ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 9.5 MM (3/8 นิ้ว)  

                  3.3 กำรติดตั้งท่อสำรท ำควำมเย็นจะต้องเดินให้ขนำน หรือตั้งฉำกกับตัวอำคำรส่วนที่ผ่ำนคำน
ก ำแพง หรือพ้ืนจะต้องมีปลอก (Sleeve) ถ้ำปลอกติดตั้งในส่วนที่ติดกับด้ำนนอกของตัวอำคำร
จะต้องอุดช่องว่ำงระหว่ำงท่อสำรท ำควำมเย็นกับปลอกด้วยวัสดุยำง หรือวัสดุอ่ืนที่เทียบเท่ำ 
พร้อมตกแต่งอย่ำงเรียบร้อย ท่อสำรท ำควำมเย็นต้องยึดอยู่กับอุปกรณ์รองรับอย่ำงมั่นคง     

  ท่อสำรท ำควำมเย็นด้ำนก๊ำซเย็นกลับจะต้องสำมำรถให้น้ ำมันหล่อลื่นกลับไปที่    Compresser  
ได้สะดวกในทุกสภำวะของกำรท ำงำน ท่อสำรท ำควำมเย็นต้องมีขนำดพอเหมำะ คือ ให้ค่ำ
ควำมดันตกในท่อไม่เกินกว่ำ ค่ำท่ีท ำอุณหภูมิควบแน่น  (Saturated  Temperature)  
เปลี่ยนไปเกินกว่ำ 1.2  C (2 F)  ทุกระยะควำมสูงประมำณ 4 M ของท่อตำมแนวดิ่งจะต้องมี   
Oil  Trap   เฉพำะท่อสำรท ำควำมเย็นด้ำนก๊ำซเย็นกลับ  ในกรณีท่ี  Condensing  Unit   

  อยู่ต่ ำกว่ำ  Fan -  Coil  Unit  ต้องท ำ  Invert  Loop ที่ท่อสำรท ำควำมเย็นด้ำนก๊ำซเย็นกลับ 
หรือตำมค ำแนะน ำผู้ผลิต   

3.4 ท่อสำรท ำควำมเย็นทั้งหมด ต้องติดตั้งอยู่บนอุปกรณ์รองรับ (Support , Hanger) โดยใช้
ประกับเหล็กอำบสังกะสี  หรืออลูมิเนียมรัดตัวท่อเข้ำกับอุปกรณ์รองรับอย่ำงมั่นคงทุกระยะ
ไม่เกิน 2.5  M  ส ำหรับท่อสำรท ำควำมเย็นเหลว (Liquid  Line) นั้น ต้องมีวัสดุยำง หรือ
วัสดุเทียบเท่ำคั่นกลำงไว้บริเวณท่ีรองรับ เพ่ือป้องกันมิให้ท่อทองแดงสัมผัสกับอุปกรณ์
รองรับโดยตรงส ำหรับท่อสำรท ำควำมเย็นด้ำนก๊ำซเย็นกลับซึ่งหุ้มฉนวน ณ จุดที่วำงบน
อุปกรณ์รองรับ  (Support , Hanger) ต้องป้องกันมิให้น้ ำหนักท่อกดทับฉนวน ณ จุด
รองรับจนเสียหำย โดยใช้ท่อ PVC ผ่ำครึ่งควำมยำว ไม่น้อยกว่ำ 0.2 M ประกบโดยรอบ 

3.5 หลังกำรเชื่อมระบบท่อสำรท ำควำมเย็นแล้วให้ท ำกำรทดสอบหำรอยรั่วด้วยก๊ำซไนโตรเจน
ที่ควำมดันประมำณ 17.5 กก. / ตร.ซม. ทิ้งไว้อย่ำงน้อย 15 นำที แล้วจึงท ำกำรดูดเอำ
ควำมชื้นออก และท ำให้เป็นสูญญำกำศด้วยปั๊มดูดสูญญำกำศ   (Vacum Pump) จนมี
ควำมดันต่ ำกว่ำบรรยำกำศประมำณ 2 กก/ตร.ซม. (29 นิ้ว ปรอท) อย่ำงน้อย 30 นำที 
แล้วจึงเติมสำรท ำควำมเย็น 

4. ระบบไฟฟ้ำ  
4.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำ และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ำ ส ำหรับระบบปรับอำกำศ ตำมข้อก ำหนด

ประกอบกำรติดตั้ง และอ่ืน ๆ ที่จ ำเป็นที่อำจมิได้ก ำหนดไว้ โดยกำรติดตั้งทั้งหมดได้
มำตรฐำนของกำรไฟฟ้ำ  

                4.2 มอเตอร์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตำมมำตรฐำนของประเทศไทย สหรัฐอเมริกำ ญี่ปุ่น ยุโรป ส่วน
มอเตอร์ใน Condensing Unit ต้องเป็นแบบหุ้มปิดมิดชิด (Totally Enclosed) เท่ำนั้น   
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                 4.3 สวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติ (Circuit Breaker) ในแผงสวิทช์เมน และสวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติย่อย
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตำมมำตรฐำนของประเทศไทย, สหรัฐอเมริกำ, ญี่ปุ่น และยุโรป 

  4.4 สวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติต้องมี Interrupting Current Rating ไม่น้อยกว่ำ 10 KA ที่ 415 V 
และสวิทช์อัตโนมัติย่อยต้องมี IC Rating ไม่น้อยกว่ำ 4.5 KA ที่ 240 V กำรติดตั้งเป็นแบบ 
Plug – In หรือ Bolt On 

4.5 สวิทช์ตัดตอนไม่อัตโนมัติ  (Safety  Switch , Load  Break  Switch , Isolation  Switch) 
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตำมมำตรฐำนของประเทศไทย , สหรฐัอเมริกำ , ญี่ปุ่น  และยุโรป  ต้อง
ติดตั้งตำมมำตรฐำน NEC  หรือมำตรฐำนตำมกำรไฟฟ้ำนครหลวง ,กำรไฟฟ้ำภูมิภำค      

                4.6 Magnetic Contacter พร้อม Over Load ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ตำมมำตรฐำนของประเทศไทย 
สหรัฐอเมริกำ ยุโรป ญี่ปุ่น ขนำดต้องไม่ต่ ำกว่ำ 125 % ของกระแสใช้งำนเต็มก ำลัง 

                 4.7 สำยไฟฟ้ำทั้งหมด ให้ใช้สำยทองแดงหุ้มฉนวน ที่ได้รับอนุญำตแสดงเครื่องหมำย มอก 
      4.8 ชนิดของสำยไฟฟ้ำให้ใช้ ดังนี้  

                           4.8.1 สำยไฟฟ้ำเดินลอยให้ใช้ชนิด 300 V 60 C PVC (Type – B – GRD (VAF – GRD)  
                           4.8.2 สำยไฟฟ้ำร้อยท่อ หรือในรำงเดินสำย หรือใน Cable Tray ให้ใช้ชนิด 750 V 70 

C PVC Type – A (THW)   
      4.9 ขนำดสำยไฟฟ้ำเมนเครื่องปรับอำกำศ ขนำดสำยไฟฟ้ำจะต้องเป็นขนำดที่รับกระแสได้ไม่ต่ ำ

กว่ำ 125 % ของกระแสใช้งำนเต็มที่ (Full Load) และขนำดเล็กสุด 4 MM.   
                 4.10 ขนำดสำยไฟฟ้ำส ำหรับมอเตอร์ปรับควำมเร็วพัดลม และ Thermostat ให้ใช้สำยไฟฟ้ำ

ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 1.5 ตร.มม. สำยไฟฟ้ำคอนโทรลให้ใช้สำยอ่อนชนิด  300 V  70 C  ขนำดไม่
เล็กกว่ำ 1  ตร.มม.  

ตารางท่ี 1 ขนำดของตัวน ำส ำหรับต่อลงดินของเครื่องปรับอำกำศ 
ขนำดสำยไฟฟ้ำพร้อมสำยดิน (ตร.มม.) สำยดินใช้สำยเดี่ยว (THW) ฉนวนสีเขียว (ตร.มม.) 

สำยไฟฟ้ำ สำยดิน ขนำดสำยดิน 
2.5 
4.0 
6.0 

1.5 
2.5 
4.0 

1.5 
2.5 
4.0 

 
                4.11 ท่อร้อยสำยไฟฟ้ำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับอนุมัติแสดงเครื่องหมำย มอก. 
                4.12 กำรเดินสำยไฟฟ้ำ ต้องเดินร้อยสำยไฟฟ้ำในท่อ EMT หรือ IMC ขนำด และจ ำนวนสำยใน 
 ท่อตำมตำรำงที่ 2 
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ตารางท่ี 2  จ ำนวนสูงสุดของสำยไฟฟ้ำ Type-a (THW) ในท่อร้อยสำยไฟฟ้ำ 
ขนำดระบุของท่อ (มม.)(นิ้ว)  จ ำนวนสูงสุดของสำยไฟฟ้ำในท่อร้อยสำยไฟฟ้ำ 

 12.7 19 25 32 38 
สำยไฟฟ้ำ  (ตร.มม.) ½ ¾ 1 1 ¼ 1 ½ 

1 6 10 18 31 45 
1.5 5 10 14 25 35 
2.5 3 5 9 16 22 
4 3 5 7 13 16 
6 2 4 5 10 14 
10 1 3 4 6 9 

 
4.13  กำรตัดต่อสำยไฟฟ้ำ ให้ท ำท่ีกล่องต่อสำย , กล่องสวิทช์ เท่ำนั้น ต ำแหน่งที่ท ำกำรตัดต่อ

สำยไฟฟ้ำต้องอยู่ในต ำแหน่งที่สำมำรถท ำกำรตรวจสอบ หรือซ่อมบ ำรุงได้ง่ำย 
                4.14 กำรเชื่อมต่อสำยไฟฟ้ำขนำดไม่เกิน 10 ตร.มม. ให้ใช้ Wire Nut หรือ Scott Lock 
                4.15 กำรเดินสำยไฟฟ้ำเข้ำมอเตอร์ Fan - Coil Unit หรือ Condensing Unit ให้เดินร้อย

สำยใน Flexible   Conduit โดยที่ในส่วนของ Condensing ให้ใช้ Flexible Conduit ชนิด
กันน้ ำ (Rain Tight Conduit) ที่ควำมยำว ไม่เกิน 1 M 

                4.16 ท่อร้อยสำยไฟฟ้ำที่เดินฝังในคอนกรีตที่รับแรง หรือนอกอำคำรให้ใช้ท่อ IMC  
 4.17  แผงสวิทช์อัตโนมัติย่อย (Load  Center) เป็นผลิตภณัฑ์ที่ผลิตตำมมำตรฐำนของประเทศ

ไทย , สหรัฐอเมริกำ , ญี่ปุ่น , ยุโรป  
 4.18 แผงสวิทช์เมน ให้ใช้เหล็กกล้ำ หนำไม่ต่ ำกว่ำ 1.5 MM  

4 กำรทำสี 
                   วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นเหล็กทั้งหมดต้องทำสีกันสนิม 2 ชั้น และอำจต้องทำสีเพ่ิมเติมเพ่ือควำม

สวยงำม ถ้ำมีกำร เจำะช่องของอำคำร หรือตีกล่องไม้อัดหุ้มท่อ และจะต้องแจ้งทรำบก่อนด ำเนินกำร 
และจะต้องท ำกำรตกแต่งให้ดีเช่นเดิม  พร้อมทำสีให้สวยงำมเช่นเดียวกับสีของห้องนั้น ๆ ด้วย 

5 กำรทดสอบ  
กำรทดสอบให้กระท ำโดยกำรตรวจวัดข้อมูลต่ำง ๆ ทำงด้ำนวิศวกรรมที่ส ำคัญ  เช่น ควำมดัน

ของสำรท ำ ควำมเย็นกระแสไฟฟ้ำที่ใช้ของมอเตอร์ทุกตัว  อุณหภูมิอำกำศในห้องปรับอำกำศ   
อุณหภูมิอำกำศท่ีออกจำกคอยล์เย็น อุณหภูมิอำกำศภำยนอก และอุณหภูมิที่ออกจำก Condensing  
Unit  กำรท ำงำนของ Thermostat  และะสวิทช์คอนโทรลต่ำง ๆ ทดสอบกำรไหลของน้ ำทิ้ง  
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9. หมวดงานไฟฟ้า 
ก าหนดให้ผู้รับจ้างท าแบบ SHOP DRAWING  แนบแคตตาล็อค รายการอุปกรณ์ไฟฟ้าเสนอต่อ 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอนุมัติก่อนด าเนินการ โดยให้ผ่านผู้ควบคุมงานก่อนเสนออนุมัติ 
9.1 ข้อก ำหนดทั่วไป 

1) กำรติดตั้งระบบไฟฟ้ำให้ใช้ตำมมำตรฐำนกำรติดตั้งทำงไฟฟ้ำส ำหรับประเทศไทย (ฉบับ
พ.ศ.2556)   ของวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์ (วสท.) 

2) อุปกรณ์ไฟฟ้ำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีมำตรฐำนอุตสำหกรรม(มอก.) หรือมำตรฐำน IEC    
3) ให้ผู้รับจ้ำงศึกษำกำรออกแบบระบบไฟฟ้ำของเดิมภำยในอำคำร  และจัดท ำแบบ Shop 

Drawing  
4) ให้แสดงวัสดุอุปกรณ์ และลักษณะกำรติดตั้ง พร้อมตำรำงโหลด (Load Schedule) ของ

ระบบไฟฟ้ำ และระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่ปรับปรุงใหม่  เสนอให้
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุพิจำรณำอนุมัติก่อนกำรด ำเนินกำร 

5) ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำ และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้ำส ำหรับระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง ตำม
รำยละเอียดประกอบกำรติดตั้ง และอ่ืนๆ ที่จ ำเป็นที่อำจมิได้ก ำหนดไว้ โดยกำรติดตั้ง
ทั้งหมดได้มำตรฐำนของกำรไฟฟ้ำนครหลวง พร้อมให้อิงตำมมำตรฐำนกำรติดตั้งทำง
ไฟฟ้ำส ำหรับประเทศไทย (ฉบับพ.ศ.2556)  ของวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทยใน 
พระบรมรำชูปถัมภ์ (วสท.) ด้วย 

6) สำยไฟฟ้ำทั้งหมด ให้ใช้สำยทองแดงหุ้มฉนวน ที่ได้รับอนุญำตแสดงเครื่องหมำย 
มอก.11-2531   โดยเป็นผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้ Thai Yazaki หรือ 
Phelps Dodge หรือ Bangkok Cable 

7) สำยไฟฟ้ำเดินลอยให้ใช้ชนิด 300 V 70 0C  PVC  (Type – B – GRD  (VAF – GRD) 
โดยเป็นผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้ Thai Yazaki หรือ Phelps Dodge หรือ 
Bangkok Cable 

8) สำยไฟฟ้ำร้อยท่อ หรือในรำงเดินสำย ให้ใช้ชนิด 750 V 70 0C PVC Type – A  (THW)   
โดยเป็นผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้ Thai Yazaki หรือ Phelps Dodge หรือ 
Bangkok Cable 

9) ขนำดสำยไฟฟ้ำจะต้องเป็นขนำดที่รับกระแสได้ไม่ต่ ำกว่ำ 125 % ของกระแสใช้งำน
เต็มที่ (Full  Load)  และก ำหนดให้ใช้ขนำดพ้ืนที่หน้ำตัดไม่ต่ ำกว่ำ  2.5 ตร .มม. 

10) ท่อร้อยสำยไฟฟ้ำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติแสดงเครื่องหมำย มอก. 770-2533 
เท่ำนั้น  

11) โคมไฟฟ้ำแสงสว่ำงชนิดหลอด LED ต้องได้รับมำตรฐำน มอก. หรือ IEC เท่ำนั้น โดยต้อง
เป็นผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งดังนี้ ประกอบด้วย  L&E หรือ  PHILIPS  หรือ  LUMAX  
หรือ  OSRAM   
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12) รำยละเอียดของหลอด LED  
12.1 หลอด LED ต้องได้รับมำตรฐำนของมอก. 1955-2551 หรือ IEC เท่ำนั้น และเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
12.2 หลอด LED โดยต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งดังนี้ ประกอบด้วย  L&E หรือ  

 PHILIPS หรือ LUMAX หรือ OSRAM   
12.3  หลอด LED T8 (TUBE) ก ำหนดให้หลอดมีควำมยำวเท่ำกันทุกหลอดเมื่อติดตั้ง   

(1) Color      DayLight 
(2) Power Consumption   ไม่น้อยกว่ำ 16 Watt  
(3) Input Voltage    220 VAC , 50Hz  
(4) Luminous Flux    ไม่น้อยกว่ำ 1800 lumen  
(5) Beam Angle    160°   
(6) Power Factor    >0.9  
(7) THDi     <15%  
(8) CRI     >80  
(9) Color Range    6,500K/4000K/3000K  
(10)  Lamp Base    G13  
(11)  Ambient Temperature (°C)  -20 ~ 45°C  
(12)  LED Lifetime Average   ไม่น้อยกว่ำ 40,000 hrs  
(13)  มำตรฐำน    มอก. 1955-2551 หรือ IEC เท่ำนั้น  

12.4  หลอด LED BULB   
(1) Power Consumption   ไม่นอ้ยกว่ำ 15 Watt   
(2) Luminous Flux      ไม่น้อยกว่ำ 1350 – 1450 lumen  
(3) Color Range                 5000 – 6500K 
(4) Lamp Base    E27 
(5) Ambient Temperature (°C)  -20 ~ 40°C  
(6) Input Voltage    220 VAC , 50Hz  
(7) Beam Angle    ไม่น้อยกว่ำ 160° - 180° 
(8) Long Life     ไม่น้อยกว่ำ 25,000 hrs. 
(9) มำตรฐำน    มอก. 1955-2551 หรือ IEC เท่ำนั้น  
หมายเหตุ: ไม่เป็นแบบชนิด Dimmable 
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13. กำรเดินสำยไฟฟ้ำ ต้องเดินร้อยสำยไฟฟ้ำในท่อ EMT หรือ IMC ขนำดและจ ำนวนสำยในท่อตำม
ตำรำงที่ 1 

14. กำรตัดต่อสำยไฟฟ้ำ ให้ท ำท่ีกล่องต่อสำย , กล่องสวิทช์ เท่ำนั้น ต ำแหน่งที่ท ำกำรตัดต่อสำยไฟฟ้ำต้อง
อยู่ในต ำแหน่งที่สำมำรถท ำกำรตรวจสอบ หรือซ่อมบ ำรุงได้ง่ำย 

15.กำรเชื่อมต่อสำยไฟฟ้ำขนำดพ้ืนที่หน้ำตัดไม่เกิน 10 ตร.มม. ให้ใช้ Wire Nut หรือ Scott 
 ตำรำงที่ 1  จ ำนวนสูงสุดของสำยไฟฟ้ำ Type-A (THW) ในท่อร้อยสำยไฟฟ้ำ 
         ขนำดระบุของทอ่ (มม.)(นิ้ว)  จ ำนวนสูงสุดของสำยไฟฟ้ำในท่อร้อยสำยไฟฟ้ำ 
 12.7 19 25 32 38 
สำยไฟฟ้ำ  (ตร.มม.) ½ ¾ 1 1 ¼ 1 ½ 

1 6 10 18 31 45 
1.5 5 10 14 25 35 
2.5 3 5 9 16 22 
4 3 5 7 13 16 
6 2 4 5 10 14 
10 1 3 4 6 9 

 
 
9.2 ระบบไฟฟ้ำ (ELECTRICAL EQUIPMENTS, WIRING )  

ระบบไฟฟ้ำก ำลัง และระบบควบคุมท้ังหมดด ำเนินกำรโดยผู้รับจ้ำงติดตั้งต้องจัดหำและติดตั้ง
ระบบไฟฟ้ำดังต่อไปนี้ 
9.2.1 วัสดุและอุปกรณ์ 

วัสดุอุปกรณ์ตำมแบบและรำยกำรประกอบแบบนี้ ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยผ่ำนกำร
ใช้งำนมำก่อนและต้องเป็นผลิตภัณฑ์วงจรแบบล่ำสุด รวมถึงอุปกรณ์หลักจะต้องมีตัวแทน
จ ำหน่ำยและกำรบริกำรหลังกำรขำยในประเทศพร้อมมีหนังสือรับรอง ผู้รับจ้ำงต้องน ำ
ตัวอย่ำงและ/หรือรำยละเอียดของวัสดุและอุปกรณ์เสนอให้ผู้ว่ำจ้ำงตรวจอนุมัติ   เมื่อได้
ตรวจอนุมัติแล้วจึงน ำไปติดตั้งได้  ตัวอย่ำงของวัสดุและอุปกรณ์และ/หรือรำยละเอียดต้อง
น ำไปเก็บแสดงไว้ที่หน่วยงำนก่อสร้ำงดังต่อไปนี้ 

- สวิตช์และฝำครอบ 
- สำยไฟฟ้ำและหัวต่อสำย 
- ท่อและอุปกรณ์ประกอบท่อ 
- รำงเดินสำยและอุปกรณ์ประกอบรำง 
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9.2.2  มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (มอก.)  
วัสดุและอุปกรณ์ท่ีได้ก ำหนดข้อมูลควำมต้องกำรไว้ในแบบและ/หรือรำยกำร
ประกอบแบบให้เป็นไปตำมเงื่อนไข  ต่อไปนี้ 

1) ถ้ำผลิตภัณฑ์ใดมีผู้ได้รับใบอนุญำตแสดงเครื่องหมำย มอก. (ในประเภท ชนิด และ
ขนำดเดียวกัน) ตั้งแต่สำมรำยขึ้นไป ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย และได้รับ
ใบอนุญำตแสดงเครื่องหมำย มอก. เท่ำนั้น 

2) ถ้ำผลิตภัณฑ์ใด ผลิตจำกโรงงำนที่ได้รับกำรรับรองระบบคุณภำพ (ในประเภท ชนิด 
และขนำดเดียวกัน) ตั้งแต่สำมรำยขึ้นไป ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย จำก
โรงงำนที่ได้รับกำรรับรองระบบคุณภำพเท่ำนั้น 

3) ถ้ำผลิตภัณฑ์ใดมีผู้ได้รับใบอนุญำตแสดงเครื่องหมำย มอก. และผลิตจำกโรงงำนที่
ได้รับกำรรับรองระบบคุณภำพ (ในประเภท ชนิด และขนำดเดียวกัน) ให้ใช้
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย จำกโรงงำนที่ได้รับกำรรับรองระบบคุณภำพและ
ได้รับใบอนุญำตแสดงเครื่องหมำย มอก. เท่ำนั้น 

4) ถ้ำผลิตภัณฑ์ใด มีประกำศ มอก. แล้ว (ในประเภท ชนิด และขนำดเดียวกัน) แต่มีผู้
ได้รับใบอนุญำตแสดงเครื่องหมำย มอก. น้อยกว่ำสำมรำย ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตใน
ประเทศไทย 

5) ถ้ำผลิตภัณฑ์ใด  มีผู้ผลิตที่ได้รับกำรรับรองระบบคุณภำพแล้ว (ในประเภท ชนิด 
และขนำดเดียวกัน) แต่มีโรงงำนที่ได้รับกำรรับรองระบบคุณภำพน้อยกว่ำสำมรำย 
ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย 

6) ถ้ำผลิตภัณฑ์ใด ยังไม่มีประกำศ มอก. (ในประเภท ชนิด และขนำดเดียวกัน) แต่มีผู้
ได้รับกำรจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสำหกรรมแล้ว ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี
รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะตำมที่ได้จดทะเบียนไว้ 

7) กำรพิจำรณำว่ำผู้ผลิตรำยใดได้รับใบอนุญำตแสดงเครื่องหมำย มอก. หรือโรงงำนใด
ได้รับกำรรับรองระบบคุณภำพหรือรำยใดได้รับกำรจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับ
กระทรวงอุตสำหกรรม ให้ถือตำมที่ปรำกฏในบัญชีคู่มือผู้ซื้อ หรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อ 
ที่กระทรวงอุตสำหกรรมจัดท ำขึ้น ถึงเดือนก่อนหน้ำเดือนที่เสนอรำคำ 

9.2.3  มำตรฐำนทั่วไป 
วัสดุและอุปกรณ์ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนฉบับใดฉบับหนึ่งที่ก ำหนดไว้ในรำยละเอียด

เฉพำะวัสดุอุปกรณ์ในเรื่องที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
มอก.  มำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม (ของประเทศไทย) 
IEC  INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION 

                     ANSI  AMERICAN NATIONAL STANDARD   INSTITUTE 
NEMA   NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURERS ASSOCIATION 
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BS  BRITISH STANDARD 
UL  UNDERWRITERS LABORATORIES INC 
VDE  VERBAND DEUTSHER ELEKTROTECHNIKER 
DIN  DEUTSHERS INSTITUTE NORMUNG 
JIS  JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD 
CSA  CANADIAN STANDARD ASSOCIATION 
9.2.4 มำตรฐำนกำรติดตั้งระบบไฟฟ้ำ  เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรติดตั้งทำงไฟฟ้ำส ำหรับ
ประเทศไทย ของวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย,กฎกำรไฟฟ้ำฯ, NEC 
9.2.5 ท่อร้อยสำยไฟฟ้ำ 

9.2.5.1 มำตรฐำน 
1) ท่อเหล็กกล้ำเคลือบสังกะสีส ำหรับใช้ร้อยสำยไฟฟ้ำ ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับ

อนุญำตแสดงเครื่องหมำย มอก. 770-2533  
ประเภทของท่อเหล็กกล้ำเคลือบสังกะสี 
ประเภทที่ 1  ผนังท่อบำงชื่อย่อว่ำ  EMT (ELECTRICAL METALLIC TUBING)  
ประเภทที่ 2  ผนังท่อหนำปำนกลำง ชื่อย่อว่ำ  IMC (INTERMEDIATE METAL 
CONDUIT)  
ประเภทที่ 3  ผนังท่อหนำ  ชื่อย่อว่ำ  RSC (RIGID STEEL CONDUIT) 

2) ท่อเอชดีพีอี (HDPE) ต้องมีควำมหนำไม่น้อยกว่ำที่ก ำหนดไว้ในมำตรฐำน 
NEMA TC2-1983 SCHEDULE 40  หรือ มำตรฐำน  มอก.982-2533 

3) ท่อโลหะอ่อน  ชื่อย่อว่ำ FMC (FLECXIBLE METAL CONDUIT)  เป็นท่อโลหะ
ท่อที่โค้งงอได้ง่ำยผิวภำยในปรำศจำกคม ในกรณีท่ีระบุเป็นชนิดกันน้ ำท่อโลหะ
อ่อนต้องมีปลอกพลำสติกหุ้มภำยนอกอีกชั้นหนึ่ง 

9.2.5.2 กำรเลือกใช้ท่อร้อยสำยไฟฟ้ำ 
1) ท่อทุกชนิดที่ใช้ร้อยสำยไฟฟ้ำ ต้องมีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงไม่เล็กกว่ำ 12.7 

มม. (½ นิ้ว ) 
2) ท่อร้อยสำยไฟฟ้ำที่ต่อกับอุปกรณ์ที่สั่นสะเทือนขนำดใช้งำนปกติ ต้องใช้ท่อ 

FMC ในกรณีที่อยู่นอกอำคำรหรือบริเวณท่ีเปียกชื้นให้ใช้ท่อ FMC ชนิดกันน้ ำ 
3) ในกรณีที่มิได้ก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอ่ืน ท่อเหล็กกล้ำเคลือบสังกะสีที่ฝังในคอนกรีต

ต้องใช้ท่อ   IMC หรือ RSC 
4) ในกรณีที่มิได้ก ำหนดชนิดของท่อเหล็กกล้ำเคลือบสังกะสีที่ซ่อนไว้เหนือฝ้ำ

เพดำนหรือเดินท่อลอยเกำะเพดำนหรือฝังในผนังทีม่ิใช่คอนกรีตให้ใช้ท่อ  EMT 
ในบริเวณดังกล่ำวได้ 
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5) ในกรณีที่ก ำหนดให้ใช้ท่อ EMT หำกท่อที่ใช้มีขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงโตกว่ำ 50 
มม. (2 นิ้ว) ให้ใช้ท่อ IMC และเส้นผ่ำนศูนย์กลำงโตกว่ำ 100 มม. (4 นิ้ว) ให้ใช้
ท่อ RSC  แทน 

9.2.5.3 กำรติดตั้งท่อร้อยสำยไฟฟ้ำ 
1) ต้องท ำควำมสะอำดทั้งภำยนอกและภำยในท่อก่อนน ำมำติดตั้ง 
2) กำรดัดงอท่อแข็ง ต้องใช้เครื่องมือส ำหรับดัดท่อโดยเฉพำะและต้องไม่ท ำให้ท่อช ำรุด

หรือตีบ รัศมีควำมโค้งของท่อต้องไม่น้อยกว่ำ 6 เท่ำของเส้นผ่ำนศูนย์กลำงท่อ 
3) กำรยึดท่อแข็งติดกับโครงสร้ำงต้องยึดทุกระยะไม่เกิน 3 เมตรในแนวดิ่ง  ไม่เกิน 

1.80 เมตรในแนวรำบ  และต้องยึดท่อในระยะไม่เกิน 0.60 เมตร จำกกล่องต่อ
สำย  กล่องดึงสำย  แผงสวิตช์หรืออุปกรณ์ต่ำงๆ  และต้องยึดให้มั่นคงแข็งแรง 

4) กำรยึดท่ออ่อนติดกับโครงสร้ำงต้องยึดทุกระยะไม่เกิน 1.50 เมตรและต้องยึด
ท่อในระยะไม่เกิน 0.30  เมตร จำกกล่องต่อสำย กล่องดึงสำยและแผงสวิตช์ 

5) ปลำยท่อต้องลบคมออกให้หมดโดยใช้ CONDUIT REAMER หรือเครื่องมืออื่นที่
เหมำะสม 

6) ท่อที่วำงลอดใต้ถนนต้องฝังลึกไม่น้อยกว่ำ 0.60 เมตร 
7) ท่อโลหะที่ฝังดิน ต้องทำด้วยฟลิ้นโค้ตภำยนอกอย่ำงน้อย 2 ชั้น 
8) ท่อ EMT และ  FMC  ที่ยึดกับกล่องต่อสำย กล่องดึงสำยหรือแผงสวิตช์ต้องใช้  

CONNECTOR และ  BUSHING ประกอบปลำยท่อ 
9) ท่อ  IMC  หรือ  RSC ที่ยึดกับกล่องต่อสำย กล่องดึงสำยหรือแผงสวิตช์ต้องใช้ 

LOCK  NUT และ BUSHING  ประกอบปลำยท่อ 
10) ห้ำมใช้ท่อเป็นตัวน ำส ำหรับต่อลงดินหรือสำยดินของบริภัณฑ์ 
11) กล่องต่อสำยรวมถึงฝำปิดและแคล้มป์ยึดท่อให้ทำสีดังนี้ 

-  ระบบไฟฟ้ำ   สีส้ม 
-  ระบบไฟฟ้ำฉุกเฉิน    สีเหลือง 
-  ระบบอ่ืน ๆ    ตำมควำมเหมำะสม 

9.2.6 กล่องส ำหรับงำนไฟฟ้ำ (BOX) 
1) กล่องต้องท ำจำกวัสดุที่ทนต่อกำรผุกร่อนหรือมีกำรป้องกันที่เหมำะสม ทั้ง

ภำยในและภำยนอก  เช่น  เคลือบด้วยสีหรืออำบสังกะสี หรือวิธีอ่ืนๆ  ส ำหรับ
ภำยนอกอำคำรให้ใช้ชนิดโลหะหล่อ  

2) กล่องดึงสำยต้องมีฝำปิด-เปิดยึดด้วยสกรู ควำมหนำของเหล็กแผ่นประกอบ
กล่องต้องไม่น้อยกว่ำ 1.6 มม.  ขนำดของกล่องที่ใช้เป็นไปตำม NEMA  กำร
เลือกใช้เป็นไปตำม NEC  
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3) กล่องต่อสำยและกล่องดึงสำยติดซ่อนไว้ในฝ้ำเพดำน ฝังเรียบผนัง  ฝังเรียบเพดำน  
หรือติดตั้งลอยตำมลักษณะของกำรใช้งำน  สำมำรถเข้ำไปตรวจซ่อมได้ง่ำย 

4) กล่องต่อสำยและกล่องดึงสำยที่ติดตั้งซ่อนในเพดำนหรือติดตั้งลอย ต้องยึดตรึง
ให้แข็งแรงกับโครงสร้ำงของอำคำร ห้ำมใช้ท่อเป็นตัวรับน้ ำหนัก 

5) กล่องต้องสำมำรถบรรจุตัวน ำหรือเคเบิลได้ทั้งหมด 
9.2.7 รำงเดินสำยโลหะ  (METAL WIRE WAY) 

9.2.7.1 ข้อก ำหนดทั่วไป 
1) เป็นรำงเดินสำยพร้อมฝำครอบรำงชนิดกดล็อค หรือยึดด้วยสกรู  (เฉพำะรำง

เดินสำยในแนวตั้งฝำครอบต้องเป็นชนิดยึดด้วยสกรู)  ท ำด้วยเหล็กแผ่นขนำด
ตำมท่ีก ำหนดในแบบ  เหล็กแผ่นหนำไม่น้อยกว่ำที่ก ำหนดในตำรำงที่ 2   

2) พ้ืนหน้ำตัดของตัวน ำและฉนวนทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกินร้อยละ 20 ของ
พ้ืนที่หน้ำตัดภำยในรำงเดินสำย 

3) จ ำนวนสำยไฟในแต่ละรำงต้องไม่เกิน 30  เส้นทั้งนี้ไม่นับรวมสำยควบคุมและ
สำยดิน 

4) ทั้งนี้กำรเดินสำยไฟฟ้ำในรำงต้องเป็นไปตำมมำตรำฐำนงำนไฟฟ้ำ 
9.2.7.2 คุณลักษณะของรำงเดินสำยโลหะมีดังนี้ 
1) แผ่นเหล็กผ่ำนกรรมวิธีป้องกันสนิมและพ่นสีทับ เช่น แผ่นเหล็กผ่ำนกรรมวิธี

ล้ำงท ำควำมสะอำดด้วยน้ ำยำล้ำงไขมัน  และเคลือบฟอตเฟตด้วยน้ ำยำ ZINC 
PHOSPHATE หลังจำกนั้นจึงพ่นทับด้วยสีฝุ่น (POWDER PAINT) หรือใช้
กรรมวิธีอ่ืนที่เทียบเท่ำ 

2) แผ่นเหล็กชุบสังกะสีโดยวิธีทำงไฟฟ้ำ 
3) แผ่นเหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน 
4) แผ่นเหล็กชุบอะลูซิงค์ (ALUZINC) 
หมำยเหตุกรณีที่ติดตั้งในสถำนที่เปียกหรือชื้นให้ใช้วัสดุตำมข้อ 3) หรือ 4) 

   ควำมยำวแนะน ำในกำรผลิตของรำงเดินสำยมีขนำด 2.40 เมตร หรือ 3.00 เมตร 
ตำรำงที่ 2 ขนำดรำงเดนิสำยโลหะที่แนะน ำในกำรผลิต 

ขนำดควำมสูง X  ควำมกว้ำง (มม.) ควำมหนำต่ ำสุด (มม.) 

50 X 50 
50 X 100 
100 X 100 
100 X 150 

100 X 200 หรือ 150 X 200 
100 X 300 หรือ 150 X 300 
100 X 400 หรือ 150 X 400 

1.00 
1.00 
1.20 
1.20 
1.60 
1.60 
1.60 
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9.2.7.3 กำรติดตั้ง 
1) รำงเดินสำยต้องติดตั้งในที่เปิดโล่งหรือในช่องไฟฟ้ำ  และต้องมีควำมแข็งแรง

เพียงพอที่จะไม่เสียรูปภำยหลังกำรติดตั้ง 
2) กำรติดตั้งจะต้องแขวนหรือยึดติดกับโครงสร้ำงด้วยเหล็กฉำกทุกระยะ 1.50 

เมตรในแนวรำบ และ 2.40 เมตรในแนวตั้งหรือ ทุกระยะที่ได้จำกกำรค ำนวณ
กำรรับน้ ำหนักของรำงเดินสำย และสำยไฟฟ้ำรวมกัน 

3) รำงเดินสำยในแนวตั้ง ต้องมีข้ันบันไดทุกระยะไม่เกิน 2.40 ม. ส ำหรับยึดและรับ
น้ ำหนักสำยไฟฟ้ำ 

9.2.7.4 อุปกรณ์ประกอบรำงเดินสำย ได้แก่ ข้องอ ข้อต่อ ฝำปิดท้ำย ข้อต่อลด
ขนำด กล่องแยก 3 ทำง กล่องแยก 4 ทำง ข้อต่อรำงเดินสำยเข้ำกับแผงไฟฟ้ำ ให้ใช้
อุปกรณ์ส ำเร็จรูปจำกโรงงำนผู้ผลิต 
9.2.7.5ห้ำมใช้รำงเดินสำยเป็นตัวน ำส ำหรับต่อลงดินหรือสำยดินของบริภัณฑ์ 

9.2.8สำยไฟฟ้ำ 
9.2.8.1  มำตรฐำน 
สำยไฟฟ้ำทั้งหมด ให้ใช้สำยทองแดงหุ้มฉนวน ที่ได้รับอนุญำตแสดงเครื่องหมำย 
มอก. 11-2531 ก ำหนดให้ใช้ยี่ห้อดังนี้ THAI YAZAKI, PHELPS DODGE, 
BANGKOK CABLE 
9.2.8.2 กำรเลือกใช้สำยไฟฟ้ำ 
1) เครื่องหมำยประจ ำสำยไฟฟ้ำ ให้ใช้สีของฉนวนสำยไฟฟ้ำ หรือผ้ำเทปสีม้วนสำย

หรืออักษรก ำกับสำย ดังนี้ 
สำยดิน             -   G  -        สีเขียวหรือสีเขียวแถบเหลือง 
สำยศูนย์          -   N  -             สีขำวหรือสีเทำ 
สำยเฟส   A     -   A  -                       สีด ำ 
สำยเฟส   B     -   B  -     สีแดง 
สำยเฟส   C     -   C  -         สีน้ ำเงิน 
2) ชนิดของสำยไฟฟ้ำหำกมิได้ก ำหนดไว้ เป็นอย่ำงอ่ืนให้ใช้ดังนี้ 

-  วงจรไฟฟ้ำระบบ 1 เฟส ให้ใช้สำยไฟฟ้ำแรงดัน 300 V 
-  วงจรไฟฟ้ำระบบ 3 เฟส ให้ใช้สำยไฟฟ้ำแรงดัน 750 V 
-  สำยไฟฟ้ำเดินลอยให้ใช้ TYPE-B (VAF) 
-  สำยไฟฟ้ำเดินลอยส ำหรับเต้ำรับให้ใช้ TYPE B-G (VAF – GROUND) 
-  สำยไฟฟ้ำร้อยท่อ ในรำงเดินสำย ให้ใช้ TYPE-A (THW) 
-  สำยไฟฟ้ำใต้ดินร้อยท่อ หรือฝังดินโดยตรงให้ใช้ TYPE-CS หรือ TYPE-D (NYY) 
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3) ขนำดของสำยไฟฟ้ำ หำกมิได้ก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอ่ืน ให้ใช้ขนำดไม่เล็กกว่ำที่
ก ำหนดดังต่อไปนี้ 
-  สำยวงจรย่อย 2.5 ตร. มม.  ใช้กับเซอร์กิตเบรกเกอร์ไม่เกิน  16 AT 
-  สำยวงจรย่อย 4 ตร. มม.  ใช้กับเซอร์กิตเบรกเกอร์ไม่เกิน  20 AT 
-  ในกรณีร้อยท่อ สำยแยกจำกวงจรย่อยเข้ำ เต้ำรับ ดวงโคมไฟฟ้ำและพัดลม 
ให้ใช้สำยไฟฟ้ำ ขนำดไม่เล็กกว่ำ 2.5 ตร.มม.  TYPE A 
-  ในกรณีเดินสำยลอย สำยแยกจำกวงจรย่อยเข้ำ เต้ำรับ ดวงโคมไฟฟ้ำและพัด
ลม ให้ใช้สำย ไฟฟ้ำขนำดไม่เล็กกว่ำ 1.5 ตร.มม.TYPE B หรือ TYPE B-G 

9.2.8.3   กำรเดินสำย 
1) กำรต่อสำยเข้ำกับ BUSBAR ของแผงสวิตช์ไฟฟ้ำประธำนและ/หรือเซอร์กิต

เบรกเกอร์ให้ใช้หำงปลำมีลักษณะเป็นแบบท่อทองแดงไม่มีตะเข็บ (COPPER  
TUBE  LUGS  TERMINAL) ชนิดหนำขึ้นรูปผ่ำนกำร  ELECTROLYTIC และ
ชุบด้วยดีบุก หุ้มด้วยฉนวนตำมรหัสสีของสำย  

2) กำรร้อยสำยในท่อหรือรำงเดินสำย   ต้องท ำหลังจำกกำรติดตั้งท่อ  หรือรำง
เดินสำยเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

3) กำรตัดต่อสำย  ต้องท ำในกล่องต่อสำย, กล่องสวิตช์, กล่องเต้ำรับ, กล่องดวง
โดม หรือรำงเดินสำยเท่ำนั้น ต ำแหน่งที่ท ำกำรตัดต่อสำย ต้องอยู่ในต ำแหน่งที่
สำมำรถท ำกำรตรวจสอบ หรือซ่อมบ ำรุงได้โดยง่ำย 

4) กำรต่อสำยขนำด 4 ตร. มม. หรือเล็กกว่ำให้ใช้ WIRE NUT และกำรต่อสำย
ขนำด 6 ตร.มม. หรือโตกว่ำให้ใช้ SPLIT BOLT หรือ SLEEVE พันด้วยเทปพัน
สำยไฟฟ้ำให้มีฉนวนเทียบเท่ำฉนวนของสำยไฟฟ้ำ 

5) กำรดึงสำย หำกมีควำมจ ำเป็นอำจใช้สำรบำงชนิดช่วยลดควำมฝืดของท่อได้  
แต่สำรชนิดนั้นต้องไม่ท ำปฎิกริยำกับฉนวนหุ้มสำยไฟฟ้ำ 

6) สำยที่เดินในรำงเดินสำยในแนวตั้ง ต้องยึดกับขั้นบันได เพื่อยึดและรับน้ ำหนัก
สำยไฟฟ้ำ 

7) กำรเดินสำยลอยเกำะผิวอำคำร ต้องยึดด้วยเข็มขัดรัดสำยทุกระยะห่ำงไม่เกิน 
0.10 ม. 

8) กำรเดินสำยไฟของระบบไฟฟ้ำที่มีแรงดันต่ำงกัน    
- ไฟฟ้ำแรงต่ ำทั้งระบบกระแสสลับและกระแสตรง อนุญำตให้ติดตั้งสำยไฟรวมกัน
อยู่ภำยในช่องร้อยสำยหรือเครื่องห่อหุ้มเดียวกันได้ ถ้ำฉนวนของสำยทั้งหมดที่ติดตั้ง
นั้นเหมำะสมกับระบบแรงดันสูงสุดที่ใช้งำน 
- ห้ำมติดตั้งสำยไฟที่ใช้กับระบบแรงต่ ำรวมกับสำยไฟที่ใช้กับระบบแรงสูงในท่อร้อย
สำย บ่อพักหรือเครื่องห่อหุ้มเดียวกัน  
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  9.2.9 กำรติดตั้งวัสดุและกำรจับยึด 
1) ท่อร้อยสำย รำงเดินสำย รำงเคเบิล กล่อง ตู้และเครื่องประกอบกำรเดินท่อ ต้องยึดกับที่

ให้มั่นคง 
2) ช่องเดินสำย เกรำะหุ้มเคเบิล และเปลือกนอกของเคเบิลทั้งที่เป็นโลหะและอโลหะต้อง

ต่อกันอย่ำงต่อเนื่องทำงกลระหว่ำง  ตู้  กล่อง  เครื่องประกอบกำรเดินท่อ  เครื่องห่อหุ้ม
อย่ำงอ่ืน หรือจุดต่อไฟฟ้ำ 

3) กำรเดินสำยในท่อร้อยสำย ส ำหรับแต่ละจุดที่มีกำรต่อสำย ปลำยท่อ จุดต่อไฟฟ้ำ จุดต่อ
แยก จุดติดสวิตช์ หรือจุดดึงสำย ต้องติดตั้งกล่องหรือเครื่องประกอบกำรเดินท่อ 
ยกเว้น กำรต่อสำยในเครื่องห่อหุ้มสำยที่มีฝำเปิดออกได้  และเข้ำถึงได้ภำยหลังกำรติดต้ัง 

4) สำยไฟฟ้ำในช่องเดินสำยแนวดิ่งต้องมีกำรจับยึดที่ปลำยบนของช่องเดินสำย   และต้องมี
กำรจับยึดเป็นช่วงๆ โดยมีระยะห่ำงไม่เกินตำมท่ีก ำหนดในตำรำงที่ 3 

ตำรำงที่ 3 ระยะห่ำงส ำหรับกำรจับยึดสำยไฟฟ้ำในแนวดิ่ง 

ขนำดของสำยไฟฟ้ำ (ตร.มม.) ระยะจับยึดต่ ำสุด (เมตร) 

ไม่เกิน 50 
70-120 
150-185 

240 
300 

เกินกว่ำ 300 

30 
24 
18 
15 
12 
10 

**ระยะในกำรจับยึดสำยให้ยึดตำมมำตรำฐำนกำรไฟฟ้ำหรือผู้ควบคุมงำนของทำงมหำวิทยำลัย 
9.2.10. กำรรับประกัน กำรดูแลบ ำรุงรักษำ และจัดท ำรำยงำน 

9.2.10.1 ผู้รับจ้ำงต้องรับประกันคุณภำพกำรใช้งำนของหลอด LED ทุกๆ หลอดที่ได้ท ำกำรติดตั้ง 
และกำรช ำรุด บกพร่องที่เกิดจำกกำรใช้งำนตำมปกติวิสัย เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 2 ปี  นับถัดจำกวันที่
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงำนไว้เรียบร้อยแล้ว 

9.2.10.2 กรณีหำกมีหลอด LED หลอดใดหลอดหนึ่งมีควำมช ำรุดขึ้น ผู้รับจ้ำงจะต้องเข้ำมำท ำกำร
เปลี่ยนหลอด LED ใหม่ เมื่อได้รับแจ้งจำกมหำวิทยำลัย หรือให้น ำหลอด LED มำส ำรองไว้ให้กับมหำวิทยำลัย
โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยใดๆ ทั้งสิ้นตำมระยะเวลำในกำรรับประกัน      

9.2.10.3 กรณีผู้รับจ้ำงเพิกเฉย หรือไม่มำด ำเนินกำรใดๆ ในกำรซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยน ให้สำมำรถใช้
งำนได้หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องภำยในก ำหนด 3 วัน   นับแต่วนัที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจำก
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชสงวนสิทธิในกำรด ำเนินกำรเองหรือให้ผู้อื่นมำด ำเนินกำรแทน โดยจะคิดค่ำใช้จ่ำย
ในกำรด ำเนินกำรทั้งหมดจำกผู้รับจ้ำงต่อไป 
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9.2.10.4ระยะเวลำรับประกันนั้นผู้รับจ้ำงต้องจัดเตรียมอะไหล่ วัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องให้พร้อม
และเพียงพอส ำหรับในกำรซ่อมแซม กำรเปลี่ยนให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำไม่เกิน 10 วนัท ำกำร              
หลังจำกได้รับแจ้งจำกมหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำชแล้ว ทั้งนี้ โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยใดๆ ตลอดระยะ 
เวลำตำมวันในกำรรับประกัน 

9.2.11 งำนติดตั้งระบบโทรศัพท์  
9.2.11.1 งำนติดตั้งโทรศัพท์ภำยใน เต้ำรับโทรศัพท์ จุดสำยโทรศัพท ์ขนำด 0.65 mm.  
9.2.11.2 แบบ 2 คู่สำย (4 คอร์ล) และติดตั้งกล่องพักสัญญำณพร้อมติดตั้งกล่องพักสัญญำณย่อย 

กระจำยสำยไปตำมห้องต่ำงๆ ที่ก ำหนด  
9.2.11.3 ก ำหนดให้ผู้รับจ้ำงใช้ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ของใหม่ที่มีคุณภำพที่ดี ต้องร้อยสำยกระจำย

ภำยในท่อ ร้อยสำย ห้ำมผู้รับจ้ำงตัดหรือต่อสำยโทรศัพท์ภำยในท่อร้อยสำยและห้ำมตีเกลียวสำยโทรศัพท์ 
9.2.11.4 สำยโทรศัพท์ที่ท ำกำรเดินเป็นแบบ 2 คูส่ำย (4 คอร์ล) ขนำด 0.65 mm.เป็นของใหม่ ที่ม ี

 คุณภำพและมีค่ำควำมต้ำนทำนเพ่ือรับกระแสไฟฟ้ำ DC ขนำด 48 V ก ำหนดให้ส่งตัวอย่ำงสำยพร้อมท ำแบบ
ขยำยจริง (SHOP DRAWING) เสนอรำยละเอียดต่อผู้ควบคุมงำนหรือ คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงพิจำรณำ 
ก่อนด ำเนินกำร 

หมายเหตุ  ผู้รับจ้ำงต้องตรวจสอบพ้ืนที่จริงก่อนด ำเนินกำรติดตั้งระบบสำยไฟฟ้ำ+แสงสว่ำง+ 
 โทรศัพท์โดยผู้รับจ้ำงต้องเชื่อมต่อเข้ำระบบเมนไฟฟ้ำของมหำวิทยำลัยฯ และต้องน ำเสนอ (SHOP 
DRAWING)  ของระบบไฟฟ้ำและรูปแบบแคตตำล๊อค เสนอรำยละเอียดต่อผู้ควบคุมงำนหรือคณะกรรมกำร
ตรวจกำรจ้ำงพิจำรณำ ก่อนด ำเนินกำร  โดยก ำหนดใช้ผลิตภัณฑ์ระบบไฟฟ้ำของ BANGKOK CABLE, THAI 
YAZAKI, PHELPS DODGE  
 
9.2.12 งำนติดตั้งสำยระบบ LAN ผู้รับจ้ำงต้องติดตั้งสำยสัญญำณระบบ LAN แบบ CAT6 บริเวณ     
ที่ก ำหนดโต๊ะท ำงำน  เครื่องพิมพ์เอกสำร โดยเชื่อมต่อจำกจุดเชื่อมต่อ และต้องจัดท ำ cat panel เพ่ือจ่ำย
สัญญำณไปยังจุดต่ำงๆที่ก ำหนด  ก ำหนดให้ส่งตัวอย่ำงสำยพรอ้มท ำแบบขยำยจริง (SHOP- DRAWING) 
เสนอรำยละเอียดต่อผู้ควบคุมงำนหรือคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงพิจำรณำก่อนด ำเนินกำร 

 
10.หมวดงานสุขาภิบาล 

10.1 ให้ผู้รับจ้ำงส ำรวจพ้ืนที่จริง ศึกษำโครงสร้ำง สถำปัตยกรรม และระบบภำยในอำคำรของเดิมเพ่ือให้
เข้ำใจและสำมำรถด ำเนินงำนปรับปรุงได้อย่ำงถูกต้องและไม่เกิดควำมเสียหำย 

10.2  ให้ผู้รับจ้ำงส ำรวจสภำพของระบบท่อประปำและสุขำภิบำลเดิม  หำกมีกำรท่อช ำรุด ท่อรั่วซึม  
ท่ออุดตัน ให้แก้ไขหรือซ่อมแซมให้มีสภำพใช้กำรได้ดีก่อนกำรปรับปรุงห้องน้ ำใหม่ 

10.3  ผู้รับจ้ำงต้องด ำเนินกำรปรับปรุงระบบท่อประปำและสุขำภิบำล  ให้ตรงกับต ำแหน่งกำรใช้งำน
ห้องน้ ำตำมแบบใหม่ หำกมีกำรทุบ รื้อถอน พ้ืนหรือผนัง ระหว่ำงกำรปรับปรุงระบบท่อประปำและ
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สุขำภิบำล  ให้ผู้รับจ้ำงซ่อมแซมหรือติดตั้งพ้ืนหรือผนังใหม่ให้สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติพร้อมทำสี
ใหม่หรือปูกระเบื้องตำมแบบ 

10.4  วัสดุอุปกรณ์งำนระบบประปำและสุขำภิบำล  ก ำหนดให้ใช้ของที่มีมำตรฐำนอุตสำหกรรม มอก. 
เว้นแต่อุปกรณ์นั้นไม่มีมำตรฐำนอุตสำหกรรมรองรับ 

ก ำหนดเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของ American Standard / COTTO / Karat หรือเทียบเท่ำ  ก ำหนดให้
น ำเสนอรูปแบบของสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ภำยในห้องน้ ำให้คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุพิจำรณำก่อน
ด ำเนินกำร    

11. หมวดงานครุภัณฑ์ 
C1 เก้ำอ้ีท ำงำนพนักพิงระดับกลำง ล้อเลื่อน โช๊คแก๊ส จ ำนวน 44 ตัว 
C2 เก้ำอ้ีท ำงำนพนักพิงระดับสูง ล้อเลื่อน โช๊คแก๊ส จ ำนวน 7 ตัว 
C3 เก้ำอ้ีท ำงำนพนักพิงระดับต่ ำ ล้อเลื่อน โช๊คแก๊ส จ ำนวน 280 ตัว 
C4 เก้ำอ้ีนั่งประชุม จ ำนวน 8 ตัว  
 
T-2 โต๊ะท ำงำนขนำด 0.80 x 1.50 ม. จ ำนวน 134 ตัว 
T-3 โต๊ะท ำงำนขนำด 0.80 x 1.20 ม. จ ำนวน 119 ตัว 
T-4 โต๊ะประชุมเอนกประสงค์ ขนำดประมำณ 1.00x 2.60 ม. (ไม่รวมเก้ำอ้ี) จ ำนวน 1 ตัว 
T-5 โต๊ะประชุมแบบวำงเก้ำอ้ี 6 ที่นั่ง ขนำดประมำณ 1.00x 2.50 ม. (ไม่รวมเก้ำอ้ี) จ ำนวน 2 ตัว 
T-6 โต๊ะประชุมแบบวำงเก้ำอ้ี 4 ที่นั่ง ขนำดประมำณ 1.30x 2.60 ม. (ไม่รวมเก้ำอ้ี) จ ำนวน 1 ตัว 
T-7 โต๊ะท ำงำนขนำด 0.50x1.50 ม. จ ำนวน 9 ตัว 
T-8 โต๊ะประชุมแบบกลมขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.80 ม จ ำนวน 2 ตัว 
 
B-1 ตู้เก็บเอกสำร ห้องเก็บแฟ้มสูงชนฝ้ำเพดำน (ดูแบบขยำยB-1) จ ำนวน 1 งำน 
B-2 ตู้เก็บเอกสำรเตี้ยบำนเลื่อน จ ำนวน 92 ตัว 
B-3 โต๊ะท ำงำนพร้อม Partition กั้นส่วน (ดูแบบขยำยB3) จ ำนวน 12 ชุด 
B-4 ตู้เก็บของเอนกประสงค์ ขนำดประมำณ 6.60 x 2.90 ม. (ดูแบบขยำยB4) จ ำนวน 1 งำน 
B-5 ตู้ลอยเก็บเอกสำร (2 ฝั่ง) จ ำนวน 1 งำน 
B-6 เคำน์เตอร์ pantry พร้อมตู้ลอยและติดตั้งงำนระบบอ่ำงล้ำง (ดูแบบขยำยB-6) จ ำนวน 2 งำน 
B-7 ผนังตกแต่ง ขนำดประมำณ 4.30 ม.x 2.70 ม. (ดูแบบขยำย B-7ห้องส ำนักงำนเขำนุกำร) จ ำนวน 1 

งำน  
B-8 เคำน์เตอร์ pantry พร้อมตู้ลอย อ่ำงล้ำง (ดูแบบขยำย B-8 ห้องส ำนักงำนเขำนุกำร) จ ำนวน 1 งำน  
B-9 ตู้เก็บเอกสำร ขนำดประมำณ 3.15 ม.x2.70 ม. (ดูแบบขยำยงำนส ำนักงำนเขำนุกำร) จ ำนวน1 งำน 
 
BF1 ตู้เก็บเอกสำรยำวตลอดแนวผนัง (ดูแบบขยำยศูนย์วิจัยและพัฒนำแบบทดสอบ) จ ำนวน 1 งำน 
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BF2 เคำน์เตอร์ติดต่อ(ดูแบบขยำยศูนย์วิจัยและพัฒนำแบบทดสอบ) จ ำนวน 1 งำน 
SF1 โซฟำ 3 ที่นั่ง 167W x 73D x 75H หุ้มผ้ำฝ้ำยพร้อมโต๊ะกลำง จ ำนวน 1 ชุด (ส ำนักงำนเลขำนุกำร) 
CT1 ม่ำนมว้นแบบกันรังสียูวี (แบบมือดึง) จ ำนวน 182 ชุด 
P-1 (ฉำกกันแบ่งส่วน) ขนำดต่ำงๆ จ ำนวนดูรำยละเอียดใน BOQ 
CABLE RISER CBR สีเงิน มำตรฐำน 12 ชุด (ของศูนย์วิจัยและพัฒนำแบบทดสอบ) 
งานท าขัดท าสี โต๊ะประชุมของเดิมห้องประชุมส ำนักงำนเลขำนุกำร จ ำนวน 1 งำน 

งำนครุภัณฑ์ก ำหนดให้ผู้รับจ้ำงเสนอรูปแบบเสนอต่อผู้ควบคุมงำน หรือคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุพิจำรณำ
ก่อนกำรด ำเนินงำนก ำหนดให้ใช้ยี่ห้อ modern from, flexiplan ,merryfair, practika หรือเทียบเท่ำ 
 
 

 
 
 
 
 
  

C1 เก้าอ้ีท างานพนักพิงระดับกลาง ขนำดโดยประมำณไม่น้อยกว่ำ กว้ำง x ลึก x สูง: 54 x 68 x 92 ซม.  
C2 เก้าอี้ท างานพนักพิงระดับสูง ขนำดโดยประมำณไม่น้อยกว่ำ กว้ำง x ลึก x สูง: 54 x 71 x 102 ซม. 
C3 เก้าอี้ท างานพนักพิงระดับต่ า ขนำดโดยประมำณไม่น้อยกว่ำ กว้ำง x ลึก x สูง: 54 x 65 x 87 ซม. 

โครงเก้าอ้ี : ขึ้นรูปด้วยโครงเหล็ก ขึงผ้ำใบ 
พนักพิง : บุฟองน้ ำและเสริมควำมนุ่มด้ำนหลัง หุ้มด้วยหนัง PU เย็บเป็นแนว 
ที่นั่ง : บุฟองน้ ำหุ้มด้วยหนัง PU เย็บเป็นแนว 
เท้าแขน : อลูมิเนียมอัลลอยด์ฉีดข้ึนรูป 
ขาเก้าอี้ : อลูมิเนียมอัลลอยด์ฉีดข้ึนรูป 5 แฉก 
ลูกล้อ : Plastic Polyamide (Nylon) 
ปรับระดับสูง-ต่ า : แกนปรับควำมสูงด้วยระบบ Gas Lift 

 
C4 เก้าอ้ีพลาสติกขาเหล็ก จ านวน 8 ตัว 

รูปแบบตัวอย่ำงเก้ำอ้ี  C1  C2  C3    
 

รูปแบบตัวอย่ำงเก้ำอ้ี  C4 
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ขนำด กว้ำง x ลึกx สูง 460x585x850 มม.  
โครงเก้าอ้ี เป็นพลำสติก PU อย่ำงดี  ฉีดข้ึนรูปโครงเก้ำอ้ี 
เบาะนั่ง ท ำจำกโพลิโพรลีน แสตนดำร์ด มีควำมยืดหยุ่นเป็นพิเศษเทียบกับฟองน้ ำเก้ำอ้ีส ำนักงำน 
และผ้ำหุ้มเบำะท ำจำกโพลีเอสเตอร์ ไม่เก็บฝุ่น 
พนักพิงหลังเก้าอี ้ท ำจำกวัสดุท ำจำกไนล่อนทนทำนต่อกำรใช้งำน 
ที่ท้าวแขน เป็นพลำสติก PU อย่ำงดี ฉีดขึ้นรูป 
ขาเก้าอี้ เป็นเหล็กท่อกลม ชุบโครเมียม 

 
T-2 โต๊ะท างานขนาด 0.80 x 1.50 ม. จ านวน 133 ชุด 
T-3 โต๊ะท างานขนาด 0.80 x 1.20 ม. จ านวน 119 ชุด 
T-7 โต๊ะท างานขนาด 0.50 x 1.50 ม. จ านวน 9 ตัว 

 
TOP โต๊ะ: ไม้ Particle Board หนำไม่น้อยกว่ำ 25 มม.ปิดผิว Melamine 2 ด้ำน ปิดขอบ PVC 

Edging หนำ 1 มม. ลบมุมด้วยเครื่องจักรโดยรอบ 

ขาโต๊ะ : เหล็กกล่องพ่นสี หนำไม่น้อยกว่ำ 2 มม. 

บังตา : ไม้ Particle Board หนำไม่น้อยกว่ำ 19 มม.ปิดผิว Melamine 2 ด้ำน ปิดขอบ PVC Edging 

หนำ 0.5 มม. ลบมมุด้วยเครื่องจักรโดยรอบ 

ปุ่มปรับระดับ : ตัวปรับระดับขนำดเล็ก เพื่อช่วยปรับระดับควำมสูงของโต๊ะ ในกรณีที่พ้ืนทีไ่ม่ได้ระดับ 

ตัวเกลียวโลหะชุบหุ้มปลำยแป้นปรับด้วยพลำสติก ABS อ่ืน ๆ 

ขนาดตู้ล้อเลื่อน 2 ลิ้นชักโดยประมาณไม่น้อยกว่า กว้าง x ลึก x สูง : 40 x 50 x 60 ซม. 

โครงตู้ : ไม้ Particle Board หนำไม่น้อยกว่ำ 19 มม.ปิดผิว Melamine 2 ด้ำน ปิดขอบ PVC 

Edging หนำ 0.5 มม. ลบมุมด้วยเครื่องจักรโดยรอบ 

กล่องลิ้นชัก : ไม้ Particle Board หนำไม่น้อยกว่ำ 12 มม. ปิดผิว Melamine 2 ด้ำนจ ำนวน 2 ลิ้นชัก 

พื้นกล่องลิ้นชัก : ไม้ MDF Board หนำไม่น้อยกว่ำ 3 มม. ปิดผิว Foil 2 ด้ำน 

หน้าบาน : ไม้ Particle Board หนำไม่น้อยกว่ำ 16 มม.ปิดผิว Melamine 2 ด้ำน ปิดขอบ PVC 

Edging หนำ 1 มม. ลบมุมด้วยเครื่องจักรโดยรอบ 

รูปแบบตัวอย่างเก้าอ้ี T2  T3  T7 
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รางลิ้นชักบน : รำงลูกปืนระบบ Self-Closing ควำมยำว 35 ซม.รับน้ ำหนักได้ไม่น้อยกว่ำ 35 กก. 

อุปกรณ์ Knock Down พร้อมกุญแจ 

ลูกล้อ : Plastic Polyamide (Nylon) 

 
 
T-4 โต๊ะประชุมเอนกประสงค์ ขนำดไม่น้อยกว่ำ กว้ำงxลึกxสูง 100 x 260 x 75 ซม.จ ำนวน 1 ชุด  
T-5 โต๊ะประชุมแบบวางเก้าอ้ี 6 ที่นั่ง ขนำดไม่น้อยกว่ำ กว้ำงxลึกxสูง 100x250x75 ซม.จ ำนวน 2 ชุด 

T-6 โต๊ะประชุมแบบวางเก้าอ้ี 4 ที่นั่ง ขนำดไม่น้อยกว่ำ กว้ำงxลึกxสูง1.30x2.60x0.75 ม.จ ำนวน 1 ชุด 

 
 

TOP โต๊ะ: ไม้ Particle Board หนำไม่น้อยกว่ำ 25 มม.ปิดผิว Melamine 2 ด้ำน ปิดขอบ PVC 

Edging หนำ 1 มม. ลบมุมด้วยเครื่องจักรโดยรอบ 

ขาโต๊ะ : เหล็กกล่องพ่นสี หนำไมน่้อยกว่ำ 2 มม. 

ปุ่มปรับระดับ : ตัวปรับระดับขนำดเล็ก เพื่อช่วยปรับระดับควำมสูงของโต๊ะ ในกรณีที่พ้ืนทีไ่ม่ได้ระดับ 
ตัวเกลียวโลหะชุบหุ้มปลำยแป้นปรับด้วยพลำสติก ABS อ่ืน ๆ  
 

 
T-8 โต๊ะประชุมแบบกลมขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.80 ม.สูง 0.75 ม. จ านวน 2 ตัว 
 

 
 
 

Top ไม้พำร์ติเคิลบอร์ด หนำ 25 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine ทั้ง 2 ด้ำนด้วยระบบ Short cycle 

ปิดขอบ    ด้วย P.V.C  หนำ 2 มม. ด้วยกำวแบบ Hot Melt  ลบมนมุมด้วยเครื่องจักรทั้ง 4 ด้ำน 

รูปแบบตัวอย่างโต๊ะ T4  T5  T6 
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ขาโต๊ะ - ท ำจำกเหล็กท่อกลมขนำด Ø38 มม. รีดปลำย ชุบโครเมียมหนำ 15 ไมครอน เชื่อมติดกับ

แป้นรับ TOP ยึดติดกับ TOP โดยกำรใช้สกรูยึด พร้อมขำปรับระดับ ท ำจำกอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปทั้ง  

ชิ้นขนำด Ø80 มม.  

 

B-2 ตู้เอกสารเตี้ยบานเลื่อน จ านวน 92 ตัว 

 
 

          ขนาดประมาณ กว้าง x ลึก x สูง : 0.80 x 0.40 x 0.80 ม. 
Top ไม้พำร์ติเคิลบอร์ด หนำ 22 มม. ด้วยเคลือบผิว Melamine Resin ทั้ง 2 ด้ำน 
แผงข้างตู้ ไม้พำร์ติเคิลบอร์ด หนำ 16 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin ทั้ง  2 ด้ำน 
พืน้ตู้ ไม้พำร์ติเคิลบอร์ด หนำ 16 มม.เคลือบผิวด้วย Melamine Resin 
แผ่นหลังตู้ ไมพ้ำร์ติเคิลบอร์ด หนำ 9 มม .เคลือบผิวด้วยแผ่น Melamine Resin ทั้ง 2 ด้ำน 
อุปกรณ์ Knock Down พร้อมกุญแจ 

ปุ่มปรับระดับ : ตัวปรับระดับขนำดเล็ก เพื่อช่วยปรับระดับควำมสูงของโต๊ะ ในกรณีที่พ้ืนที ่

ไม่ได้ระดับ ตัวเกลียวโลหะชุบหุ้มปลำยแป้นปรับด้วยพลำสติก ABS อ่ืน ๆ 
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การแบ่งงวดงานงวดเงิน 
งานปรับปรุงส านักทะเบียนและวัดผล จ านวน1 งาน 

ก ำหนดแบ่งจ่ำยเป็นงวดๆ จ ำนวน 7 งวดงำน ดังต่อไปนี้ 
 
งวดที่ 1 วงเงินร้อยละ 10 เมื่อผู้รับจ้ำงได้ด ำเนินงำนเหล่ำนี้แล้วเสร็จ เป็นเวลำด ำเนินงำน 60 วัน  

นับถัดจำกวันลงนำมตำมสัญญำ 
พื้นที่ปรับปรุงห้องบรรจุข้อสอบอาคารบริการ 2 ชั้น 1 

1. ขนย้ำยครุภัณฑ์เดิมจำกพ้ืนที่ฝ่ำยจัดสอบ และห้องบรรจุข้อสอบ อำคำรบริกำร 2 ชั้น 1 
ไปไว้ที่ พ้ืนที่อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ เพ่ือจัดพื้นที่เป็นส ำนักงำนชั่วครำว   
2. งำนรื้อถอนแล้วเสร็จ 
3. งำนพื้น ผนัง เพดำน แล้วเสร็จ 
4. งำนตกแต่งผนัง และเฟอร์นิเจอร์ตำยตัว(Build In) แล้วเสร็จ 
5. งำนระบบไฟฟ้ำ แล้วเสร็จ  
6. งำนระบบปรับอำกำศ และระบำยอำกำศแล้วเสร็จ 
7. งำนบระบบสำยคอมพิวเตอร์และทดสอบระบบ แล้วเสร็จ 
8. งำนระบบสำยโทรศัพท์ และทดสอบระบบแล้วเสร็จ 
9. งำนครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ 
10. เก็บวัสดุ อุปกรณ์ และท ำควำมสะอำดพ้ืนที่ให้แล้วเสร็จครบถ้วนสมบูรณ์ 
11. ขนย้ำยครุภัณฑ์เดิมของพ้ืนทีฝ่่ำยจัดสอบ และห้องบรรจุข้อสอบ อำคำรบริกำร2 ชั้น1ไป
ยังสถำนที่ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด เพ่ือน ำไปใช้ประโยชน์หรือเพ่ือรอจ ำหน่ำย ภำยหลังงำน
ปรับปรุงงวดที่1 แล้วเสร็จ     

งวดที่ 2 วงเงินร้อยละ 10เมื่อผู้รับจ้ำงได้ด ำเนินงำนเหล่ำนี้แล้วเสร็จ เป็นเวลำด ำเนินงำน 135 วัน  
นับถัดจำกวันลงนำมตำมสัญญำ 
พื้นที่ปรับปรุงฝ่ายจัดสอบและฝายวัดผลการศึกษาอาคารบริการ2 ช้ัน1 

1. ขนย้ำยครุภัณฑ์เดิมจำกพ้ืนที่ฝ่ำยวัดผลกำรศึกษำ อำคำรบริกำร 2 ชั้น 1 ไปไว้ที่พ้ืนที่
อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ เพ่ือจัดพ้ืนที่เป็นส ำนักงำนชั่วครำว   
2. งำนรื้อถอนแล้วเสร็จ 
3. งำนพื้น ผนัง เพดำน แล้วเสร็จ 
4. งำนตกแต่งผนัง และเฟอร์นิเจอร์ตำยตัว (Build In) แล้วเสร็จ 
5. งำนระบบไฟฟ้ำ แล้วเสร็จ  
6. งำนระบบปรับอำกำศ และระบำยอำกำศ แล้วเสร็จ  
7. งำนระบบสำยคอมพิวเตอร์และทดสอบระบบ แล้วเสร็จ 
8. งำนระบบสำยโทรศัพท์ และทดสอบระบบแล้วเสร็จ 
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9. งำนครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ 
10. เก็บวัสดุ อุปกรณ์ และท ำควำมสะอำดพ้ืนที่ให้แล้วเสร็จครบถ้วนสมบูรณ์ 
11. ขนย้ำยครุภัณฑ์เดิมของพ้ืนทีฝ่่ำยวัดผลกำรศึกษำ อำคำรบริกำร2 ชั้น1 ไปยังสถำนที่ที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด เพ่ือน ำไปใช้ประโยชน์หรือเพ่ือรอจ ำหน่ำย ภำยหลังงำนปรับปรุงงวดที่ 
2 แล้วเสร็จ     

งวดที่ 3 วงเงินร้อยละ 10 เมื่อผู้รับจ้ำงได้ด ำเนินงำนเหล่ำนี้แล้วเสร็จ เป็นเวลำด ำเนินงำน 180 วัน  
นับถัดจำกวันลงนำมตำมสัญญำ 
พื้นที่ปรับปรุงฝายรับนักศึกษาอาคารบริการ2 ช้ัน1 

1. ขนย้ำยครุภัณฑ์เดิมจำกพ้ืนที่ฝ่ำยรับนักศึกษำอำคำรบริกำร 2 ชั้น 1 ไปไว้ที่ พ้ืนทีอ่ำคำร
เฉลิมพระเกียรติ80 พรรษำ เพ่ือจัดพ้ืนที่เป็นส ำนักงำนชั่วครำว   
2. งำนรื้อถอนแล้วเสร็จ 
3. งำนพื้น ผนัง เพดำน แล้วเสร็จ 
4. งำนตกแต่งผนัง และเฟอร์นิเจอร์ตำยตัว (Build In) แล้วเสร็จ 
5. งำนระบบไฟฟ้ำ แล้วเสร็จ  
6. งำนระบบปรับอำกำศและระบำยอำกำศ แล้วเสร็จ  
7. งำนระบบสำยคอมพิวเตอร์และทดสอบระบบ แล้วเสร็จ 
8. งำนระบบสำยโทรศัพท์ และทดสอบระบบแล้วเสร็จ 
9. งำนครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ 
10. เก็บวัสดุ อุปกรณ์ และท ำควำมสะอำดพ้ืนที่ให้แล้วเสร็จครบถ้วนสมบูรณ์ 
11. ขนย้ำยครุภัณฑ์เดิมของพ้ืนทีฝ่่ำยรับนักศึกษำอำคำรบริกำร2 ชั้น 1ไปยังสถำนที่ที่
มหำวิทยำลัยก ำหนด เพ่ือน ำไปใช้ประโยชน์หรือเพ่ือรอจ ำหน่ำย ภำยหลังงำนปรับปรุงงวดที่ 
3 แล้วเสร็จ   

งวดที่ 4 วงเงินร้อยละ 15เมื่อผู้รับจ้ำงได้ด ำเนินงำนเหล่ำนี้แล้วเสร็จ เป็นเวลำด ำเนินงำน 225 วัน  
นับถัดจำกวันลงนำมตำมสัญญำ 
พื้นที่ปรับปรุงศูนยวิจัยและพัฒนาแบบทดสอบอาคารบริการ 2 ช้ัน 2 

1. ขนย้ำยครุภัณฑ์เดิมจำกพ้ืนทีศู่นยวิจัยและพัฒนำแบบทดสอบอำคำรบริกำร 2 ชั้น 2ไปไว้
ที่ พ้ืนที่อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ เพ่ือจัดพ้ืนที่เป็นส ำนักงำนชั่วครำว   
2. งำนรื้อถอนแล้วเสร็จ 
3. งำนพื้น ผนัง เพดำน แล้วเสร็จ 
4. งำนตกแต่งผนัง และเฟอร์นิเจอร์ตำยตัว(Build In) แล้วเสร็จ 
5. งำนระบบไฟฟ้ำ แล้วเสร็จ  
6. งำนระบบปรับอำกำศ และระบำยอำกำศ แล้วเสร็จ  
7. งำนระบบสำยคอมพิวเตอร์และทดสอบระบบ แล้วเสร็จ 
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8. งำนระบบสำยโทรศัพท์ และทดสอบระบบแล้วเสร็จ 
9. งำนครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ 
10. เก็บวัสดุ อุปกรณ์ และท ำควำมสะอำดพ้ืนที่ให้แล้วเสร็จครบถ้วนสมบูรณ์  
11. ขนย้ำยครุภัณฑ์เดิมของพ้ืนทีศู่นยวิจัยและพัฒนำแบบทดสอบอำคำรบริกำร 2 ชั้น 2   
ไปยังสถำนที่ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด เพ่ือน ำไปใช้ประโยชน์หรือเพ่ือรอจ ำหน่ำย ภำยหลังงำน
ปรับปรุงงวดที่ 4 แล้วเสร็จ     

งวดที่ 5 วงเงินร้อยละ 15เมื่อผู้รับจ้ำงได้ด ำเนินงำนเหล่ำนี้แล้วเสร็จ เป็นเวลำด ำเนินงำน 270 วัน  
นับถัดจำกวันลงนำมตำมสัญญำ 
พื้นที่ปรับปรุงฝ่ายทะเบียนนักศึกษาและศูนยบริการขอมูลและทะเบียน อาคารบริการ 2 ช้ัน 3 

1. ขนย้ำยครุภัณฑ์เดิมจำกพ้ืนทีฝ่่ำยทะเบียนนักศึกษำและศูนยบริกำรขอมูลและทะเบียน 
อำคำรบริกำร 2 ชั้น 3ไปไว้ที่ พ้ืนที่อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ และอำคำรตรีศร เพ่ือ
จัดพื้นที่เป็นส ำนักงำนชั่วครำว   
2. งำนรื้อถอนแล้วเสร็จ 
3. งำนพื้น ผนัง เพดำน แล้วเสร็จ 
4. งำนตกแต่งผนัง และเฟอร์นิเจอร์ตำยตัว(Build In) แล้วเสร็จ 
5. งำนระบบไฟฟ้ำ แล้วเสร็จ  
6. งำนระบบปรับอำกำศ และระบำยอำกำศ แล้วเสร็จ  
7. งำนระบบสำยคอมพิวเตอร์และทดสอบระบบ แล้วเสร็จ 
8. งำนระบบสำยโทรศัพท์ และทดสอบระบบแล้วเสร็จ 
9. งำนครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ 
10. เก็บวัสดุ อุปกรณ์ และท ำควำมสะอำดพ้ืนที่ให้แล้วเสร็จครบถ้วนสมบูรณ์  
11. ขนย้ำยครุภัณฑ์เดิมของพ้ืนทีฝ่่ำยทะเบียนนักศึกษำและศูนยบริกำรขอมูลและทะเบียน 
อำคำรบริกำร 2 ชั้น 3ไปยังสถำนที่ท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด เพ่ือน ำไปใช้ประโยชน์หรือเพ่ือรอ
จ ำหน่ำย ภำยหลังงำนปรับปรุงงวดที ่5 แล้วเสร็จ 

งวดที่ 6 วงเงินร้อยละ 15เมื่อผู้รับจ้ำงได้ด ำเนินงำนเหล่ำนี้แล้วเสร็จ เป็นเวลำด ำเนินงำน 315 วัน  
นับถัดจำกวันลงนำมตำมสัญญำ 
พื้นที่ปรับปรุงส านักงานงานเลขานุการอาคารบริการ 1 ช้ัน 3 

1. ขนย้ำยครุภัณฑ์เดิมจำกพ้ืนทีส่ ำนักงำนงำนเลขำนุกำร อำคำรบริกำร1 ชั้น3ไปไว้ที่ พ้ืนที่
อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ และอำคำรตรีศร เพ่ือจัดพ้ืนที่เป็นส ำนักงำนชั่วครำว   
2. งำนรื้อถอนแล้วเสร็จ 
3. งำนพื้น ผนัง เพดำน แล้วเสร็จ 
4. งำนตกแต่งผนัง และเฟอร์นิเจอร์ตำยตัว(Build In) แล้วเสร็จ 
5. งำนระบบไฟฟ้ำ แล้วเสร็จ  
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6. งำนระบบปรับอำกำศ และระบำยอำกำศ แล้วเสร็จ  
7. งำนระบบสำยคอมพิวเตอร์และทดสอบระบบ แล้วเสร็จ 
8. งำนระบบสำยโทรศัพท์ และทดสอบระบบแล้วเสร็จ 
9. งำนครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ 
10. งำนห้องน้ ำ แล้วเสร็จ 
11.งำนปรับปรุงห้องเตรียมอำหำร แล้วเสร็จ 
12. เก็บวัสดุ อุปกรณ์ และท ำควำมสะอำดพ้ืนทีใ่ห้แล้วเสร็จครบถ้วนสมบูรณ์  
13. ขนย้ำยครุภัณฑ์เดิมของพ้ืนทีส่ ำนักทะเบียนและวัดผลส ำนักงำนงำนเลขำนุกำร อำคำร
บริกำร1 ชั้น3 ไปยังสถำนที่ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด  เพื่อน ำไปใช้ประโยชน์หรือเพ่ือรอ
จ ำหน่ำย  ภำยหลังงำนปรับปรุงงวดที่ 6 แล้วเสร็จ 

งวดที่ 7 วงเงินร้อยละ 25เมื่อผู้รับจ้ำงได้ด ำเนินงำนเหล่ำนี้แล้วเสร็จ เป็นเวลำด ำเนินงำน 360 วัน  
นับถัดจำกวันลงนำมตำมสัญญำ 
พื้นที่ปรับปรุงศูนยวิชาการประเมินผล อาคารวิชาการ2 ชั้น3 

1. ขนย้ำยครุภัณฑ์เดิมจำกพ้ืนทีศู่นยวิชำกำรประเมินผล อำคำรวิชำกำร 2 ชั้น 3 ไปไว้ที่ 
พ้ืนที่อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษำ เพ่ือจัดพ้ืนที่เป็นส ำนักงำนชั่วครำว   
2.  งำนรื้อถอนแล้วเสร็จ 
3. งำนพ้ืน ผนัง เพดำน แล้วเสร็จ 
4. งำนตกแต่งผนัง และเฟอร์นิเจอร์ตำยตัว (Build In) แล้วเสร็จ 
5. งำนระบบไฟฟ้ำ  
6. งำนระบบปรับอำกำศ และระบำยอำกำศ แล้วเสร็จ  
7. งำนระบบสำยคอมพิวเตอร์และทดสอบระบบ แล้วเสร็จ 
8. งำนระบบสำยโทรศัพท์ และทดสอบระบบแล้วเสร็จ 
9. งำนครุภัณฑ์ แล้วเสร็จ 
10. งำนห้องน้ ำ แล้วเสร็จ 
11.งำนปรับปรุงห้องเตรียมอำหำร แล้วเสร็จ 
12. เก็บวัสดุ อุปกรณ์ และท ำควำมสะอำดพ้ืนที่ให้แล้วเสร็จครบถ้วนสมบูรณ์  
13. ขนย้ำยครุภัณฑ์เดิมของพ้ืนทีศู่นยวิชำกำรประเมินผล อำคำรวิชำกำร 2 ชั้น 3 ไปยัง
สถำนที่ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด เพ่ือน ำไปใช้ประโยชน์หรือเพ่ือรอจ ำหน่ำย ภำยหลังงำน
ปรับปรุงงวดที่ 7 แล้วเสร็จ     

  14. เก็บงำนในบริเวณพ้ืนที่ปรับปรุงทั้งหมด ให้เรียบร้อยและครบถ้วนเป็นไปตำมสัญญำ 
 


