ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
งานปรับปรุงหองประชุม ศูนยวิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี ตําบลไรสม อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 งาน
1.ความเปนมา
เนื่ องจากอาคารศู น ย วิ ทยพั ฒ นา มสธ. เพชรบุรี ซึ่งเปน อาคารที่ใชงานตามพัน ธกิจ บริการการศึกษาแก
นักศึกษาและประชาชน สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สรางความรวมมือ
และเครือขายการใหบริการการศึกษาทางไกล บริการวิชาการและวิชาชีพแกสังคม อนุรักษ สงเสริม ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น ไดเปดใหบริการใหแก นักศึกษาและประชาชนทั่ว ไป มาตั้งแตพ.ศ. 2537 ถึงปจจุบัน รวม
ระยะเวลาประมาณ 24 ป โดยหองประชุมใหญของศูนยวิทยพัฒนาฯ มีสภาพเกาทรุดโทรม รวมถึงอุปกรณงานระบบ
อาคารภายในหองประชุมมีสภาพเกาเนื่องจากการใชงานมานาน สมควรแกการเปลี่ยนใหม จึงตองปรับปรุงหองประชุม
ใหญ ร วมถึ ง ระบบอาคารภายในห อ งประชุ ม ให มี ส ภาพที่ ส ามารถใช ง านได ดี เพื่ อ พั ฒ นาการให บ ริ ก ารและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใชพื้นที่ใหดียิ่งขึ้น
2.วัตถุประสงคของโครงการ
2.1 ปรับปรุงเปลี่ยนระบบอาคารภายในหองประชุมใหญ ไดแก ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟาแสงสวาง
ระบบโสตทัศนูปกรณภายในหองประชุม
2.2 ปรับปรุงงานฝาเพดานและงานซอมบํารุงประตูหนาตางภายในหองประชุม
3.คุณสมบัติของผูเสนอราคา
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย
3.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
3.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวช่ัวคราวตามที่
ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
3.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงานของรัฐ
ในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ
ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
3.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
3.7 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
3.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
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3.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมี
คําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
3.10 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาหรือหามทําสัญญา
ตามที่ คณะกรรมการนโยบายกําหนด
ผูเสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของกิจการรวมคา ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไข
ที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนามกิจการรวมคา สวนคุณสมบัติดานผลงาน
กอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวม
คาที่เขาประกวดราคาได
(2) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่เขารวมคาทุกรายจะตอง
มีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่ อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแต ในกรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอ ตกลง
ระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอ
ราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสราง
ของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได
ทั้งนี้ กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
3.11 ผูเสนอราคาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตอง
ครบถวนในสาระสําคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
3.12 ผูเสนอราคาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย (Electronic Government Procurement:
e - GP) อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง
3.13 ผูเสนอราคาซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละ
ครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ไดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
3.14 เปนนิติบุคคล และเปนผูประกอบอาชีพกอสราง โดยมีผลงานลักษณะเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา
โดยใหแสดงหลักฐานในวันยื่นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
3.15 มีสําเนาหนังสือรับรองผลงาน และสําเนาคูสัญญา ที่เปนคูสัญญาฉบับเดียวกันนับยอนหลังจากวันยื่น
ซองเสนอราคาไมเกิน 5 ป (ไมเกินหาป) ในวงเงินไมนอยกวา 1,200,000 บาท (หนึ่งลานสองแสนบาทถวน) และเปน
คูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หรือหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือหนวยงาน
อื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัย
เชื่ อ ถื อ ได และต อ งนํ า หนั ง สื อ รั บ รองผลงานฉบั บ จริ ง ที่ ไ ด ยื่ น เสนอไว ม าแสดงต อ คณะกรรมการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่คณะกรรมการมีหนังสือรองขอ
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หมายเหตุ ผู เ สนอราคาต องเสนอรายการครุ ภั ณ ฑร ายการระบบภาพและเสี ยง พรอมทํ า ตารางการ
เปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะกับคุณสมบัติที่กําหนดไวในขอกําหนดงานระบบภาพและเสียง โดยใหสงมาพรอม
กับการเสนอราคา
4. รายละเอียดการจัดจาง : ตามรายละเอียดในเอกสารแนบทายเอกสาร ดังนี้ เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา
จัดจางงานปรับปรุงหองประชุม ศูนยวิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี ตําบลไรสม อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 งาน
ประกอบดวย
4.1 ขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR)
4.2 รายการประกอบแบบ
4.3 แบบงานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม
4.4 รายการงวดงานและงวดเงิน
4.5 บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ ปริมาณแรงงาน และราคา
5. สถานที่ดําเนินการกอสราง
ศูนยวิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี เลขที่ 90 หมู 9 ตําบลไรสม อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
6. ระยะเวลาดําเนินการ
ผูรับจางตองดําเนินงานทั้งหมดใหแลวเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
7. วงเงินงบประมาณในการจัดจาง
3,000,000 บาท (สามลานบาทถวน)
8. ราคากลางในการจัดจาง
3,026,568.46 บาท (สามลานสองหมื่นหกพันหารอยหกสิบแปดบาทสี่สิบหกสตางค )
9. มีการกําหนดสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)
คา K หมวดอาคาร = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So
หมายเหตุ
ประชาชนผูสนใจสามารถวิจารณเสนอขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ เกี่ยวกับรางขอบเขตของงานนี้
(Terms of Reference: TOR) เปนลายลักษณอักษรโดยทางไปรษณียตอบรับดวนพิเศษ (EMS) สงไปที่
กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เลขที่ 9/9 หมู 9 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลบางพูด
อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือทางโทรศัพทหมายเลข 02 504 – 7123 , 02 504 – 7124
หรือทางโทรสารหมายเลข 02 503 – 3560 , 02 503 – 2598 หรือทาง e-mail : pm.proffice@stou.ac.th หรือดู
ผานจาก http://www.stou.ac.th โดยระบุชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได
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รายการประกอบแบบ
1. ขอกําหนดทั่วไปในการปฏิบัติงาน
1.1 เมื่อมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางปรับปรุงหองประชุม ศูนยวิทยพัฒนา มสธ.
เพชรบุรี ตําบลไรสม อําเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 งานนี้แลว ผูรับจางตองจัด ให มีบุคลากรประจํ าสํ าหรั บ
ปฏิบัติงานเปนผูควบคุมงาน วุฒิการศึกษาไมต่ํากวาวุฒิ ปวส. เปน ชางเทคนิคสาขากอสราง หรือโยธา จํานวนไมนอย
กวา 1 คน , ชางเทคนิคสาขาไฟฟาหรือสาขาอิเล็กทรอนิกส จํานวนไมนอยกวา 1 คน และชางเทคนิคสาขาเครื่องกล
จํานวนไมนอยกวา 1 คน เพื่อปฏิบัติงานควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่ตามพื้นที่และระยะเวลาที่กําหนด โดยเสนอชื่อ-สกุล
ตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
1.2 ผูรับจางจะตองแจงชื่อบุคลากรที่เขาปฏิบัติงานทั้งหมดในโครงการ ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
บุคลากรในการปฏิบัติงานจะตองแจงตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทั้งนี้ คุณวุฒิทางการศึกษาและประสบการณตอง
ไมต่ํากวาเดิม
1.3 ผูรับจางจะตองสํารวจตรวจสอบพื้นที่จริงกอนดําเนินการ เพื่อใหรับทราบปญหาและขอจํากัดของสภาพ
พื้นที่จริง เพื่อประเมินปญหาและอุปสรรคในการทํางาน และเปนขอมูลสําหรับวางแผนปฏิบัติงาน โดยใหประสานงาน
กับผูควบคุมงานของฝายผูวาจาง ผูรับจางจะตองเริ่มงานตามสัญญาภายใน 7 วันทําการนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
และหากผูรับจางไมเขาดําเนินการ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไมขยายระยะเวลาทํางานตามสัญญา
1.4 ในกรณีที่ผูรับจางไดรับอนุญาตเขามาดําเนินการในพื้นที่ ผูรับจางจะตองตรวจสอบสิ่งปลูกสรางและ
สาธารณูปโภคเดิมภายในบริเวณหรือโดยรอบอาณาบริเวณสถานที่กอสรางพรอมจัดทํารายงานเสนอตอคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ทั้งนี้หากผูรับจางดําเนินการรื้อถอนและสรางความเสียหายตอสิ่งปลูกสรางและสาธารณูปโภคเดิม ให
ผูรับจางจะตองดําเนินการขออนุญาตกอนดําเนินการ และเมื่อเกิดความเสียหายใดๆใหซอมแซมใหสูสภาพเดิมโดยผู
รับจางรับผิดชอบคาเสียหายทั้งหมด
1.5 ผูรับจางจะตองจัดทําแผนงานการดําเนินงานโครงการโดยละเอียด เพื่อเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุกอนการดําเนินงาน
1.6 ผูรับจางจะตองเป นผูจั ดหาแรงงาน วัสดุ อุปกรณตางๆ การขนสง และเครื่องมือที่มีคุณภาพดี ในการ
ดําเนินการ โดยตองแสดงรายชื่อผูปฏิบัติงาน พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนใหทางมหาวิทยาลัยผาน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
1.7 วัสดุอุปกรณที่นํามาประกอบติดตั้งทั้งหมด จะตองเปนของใหม ไมเคยผานการใชงานมากอน ทั้งนี้ วัสดุ
อุปกรณที่นํามาประกอบติดตั้งดังกลาวจะตองเปนไปตามสัญญา
1.8 ขนาดและแบบรูป รายการละเอียด รวมถึงวัสดุอุปกรณตางๆที่แสดงไวในแบบรูปรายการละเอียดเปนเพียง
สวนประกอบในเบื้องตนเทานั้น ซึ่งสามารถเปลีย่ นแปลงหรือแกไขไดตามความเหมาะสม โดยไดรับความเห็นชอบจากผู
ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
1.9 กรณี แ บบรู ป รายการละเอี ย ดที่ ป รากฎตาม TOR และราคาที่ เ สนอมี ค วามขั ด แย ง กั น ผู รั บ จ า งต อง
รับผิดชอบที่จะตองดําเนินการตามเงื่อนไขของสัญญา ใหลําดับความสําคัญของเอกสารสัญญาดังนี้
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1) สัญญาที่ไดลงนามระหวางผูวาจางและผูรับจาง
2) แบบรูป
3) รายการละเอียด (รายการประกอบแบบกอสราง)
4) รายละเอียดราคาคากอสรางที่ผูวาจางและผูรับจางตกลงรวมกัน
5) ขอตกลงระหวางผูวาจางและผูรับจางเพิ่มเติมในภายหลัง (ถามี)
1.10 หากระหวางดําเนินการผูรับจางจําเปนจะตองรื้อถอน เพิ่มเติม หรือดัดแปลงสวนใดสวนหนึ่งของอาคาร
ซึ่งอาจจะเปนงานโครงสราง งานสถาปตยกรรม หรืองานระบบ โดยหลังจากดําเนินการแลวเสร็จ ใหผูรับจางดําเนินการ
เก็บงานในสวนดังกลาวใหมีสภาพดังเดิม โดยใหปรึกษาผูควบคุมงานฝายผูวาจางหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกอน
การดําเนินการ
1.11 ผูรับจางมีหนาที่จะตองขนยายเศษวัสดุ ครุภัณฑ ที่รื้อถอนจากการกอสรางที่ใชการไมได โดยทําการขน
ยายออกนอกพื้นที่ปรับปรุงดังกลาว สวนวัสดุ ครุภัณฑ ที่ใชงานไดใหนําไปจัดเก็บไว ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยฯกําหนด
พรอมปรับสภาพพื้นที่ใหเรียบรอย ทั้งนี้ในการพิจารณาวาวัสดุ ครุภัณฑ ใดใชงานไดหรือไม ตลอดจนการขนยายไปไวที่
ใด จะตองไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงานฝายผูวาจางทุกครั้ง
1.12 ในการรื้อถอนและขนยายดังกลาวผูรับจางตองจัดทําบัญชีรายการจํานวนและประเภทของวัสดุ ครุภัณฑ
ที่ไดดําเนินการรื้อถอนรวมทั้งใหจัดสงบัญชีรายการดังกลาวใหมหาวิทยาลัยฯพิจารณากอนดําเนินการในขั้นตอไป
1.13 ผูรับจางจะตองดําเนินการดวยความระมัดระวังในเรื่องผลกระทบตอสภาพแวดลอมและชุมชนโดยรอบ
โดยเฉพาะเรื่องเสียงและมลพิษจากการกอสราง และเนื่องจากเปนการกอสรางในบริเวณสถานศึกษาจึงหามสูบบุหรี่หรือ
เสพของมึนเมารวมยาเสพติดทุกประเภท และหากจําเปนตองดําเนินการใดๆ ที่อาจสงผลกระทบและเปนการรบกวน
ตอผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยและผูอยูอาศัยโดยรอบบริเวณ ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ จะตองขอ
อนุญาตการดําเนินการใดๆ ตอผูควบคุมงานของฝายผูวาจางกอนการดําเนินการ และมีหนาที่ประสานกับบุคลากร
ประจําหนวยงานตางๆรวมถึงผูอยูอาศัยโดยรอบ เพื่อแจงทราบเหตุแหงความไมสะดวกดังกลาวนั้น
1.14 คาใชจายที่เกิดขึ้นจากคาน้ําประปาและคากระแสไฟฟาจากการดําเนินงานของผูรับจาง ใหผูรับจางเปน
ผูรับผิดชอบ ทั้งนี้ผูรับจางจะตองติดตั้งมิเตอรวัดปริมาณการใชน้ําประปาและปริมาณกระแสไฟฟา เพื่อคํานวณหาคา
ไฟฟา หรือพิจารณาราคาเหมาจาย แลวแตกรณี และใหเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
1.15 ผูรับจางตองติดตั้งปายแสดงชื่อโครงการ ระยะเวลาดําเนินการ รายชื่อบุคลากรผูรับผิดชอบไวที่บริเวณ
สถานที่กอสรางและดานหนามหาวิทยาลัยที่เห็นไดชัดเจน อยางนอย 1 ปายตอ 1 บริเวณที่กอสราง
1.16 ผูรับจางตองติดตั้งปายและสัญญาณเตือนใหระมัดระวังเหตุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินการ
กอสรางตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน
1.17 กําหนดเวลาในการปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.-16.30 น. ของวันจันทร ถึง วันศุกร หากมีความจําเปนที่
จะตองปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ผูรับจางจะตองทําหนังสือขออนุมัติลวงหนาจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุผานผู
ควบคุมงานกอนเปนครั้งๆไป
1.18 ผูรับจางจะตองรับผิดตอความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฎิบัติงานของผูรับจาง และ
จะตองรับผิดตอความเสียหายจากการกระทําของลูกจางของผูรับจาง ความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นแกงานที่ผูรับจางได
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ทําขึ้น แมจะเกิดเพราะเหตุสุดวิสัย ผูรับจางจะตองรับผิดชอบโดยการซอมแซมใหคืนสูสภาพเดิมหรือเปลี่ยนใหมทดแทน
โดยใหผูรับจางเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด
1.19 ผูรับจางจะตองจัดหาประเภทชางและแรงงานที่มีฝมือ ที่มีความสามารถและความชํานาญมาปฏิบัติงาน
นั้น ๆโดยเฉพาะ และต องจั ดหาให มีป ริ มาณช างและแรงงานที่เ พีย งพอต อการปฏิบัติง านโครงการเพื่ อใหส ามารถ
ดําเนินการไดทันตามกําหนด ระยะเวลา และคุณภาพงาน ถามหาวิทยาลัยฯหรือผูควบคุมงานเห็นวาชางและแรงงาน
สวนหนึ่งสวนใดของผูรับจางไมเขาใจถึงขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน ประพฤติตนไมเหมาะสม ขาดทักษะฝมือในการ
ปฏิบัติงาน ทางมหาวิทยาลัยฯขอสงวนสิทธิ์ในการสั่งเปลี่ยนแปลงชางและแรงงานของผูรับจางได และผูรับจางจะตอง
ดําเนินการจัดหาชางและแรงงานมาทดแทนโดยเร็ว สวนการแกไขงานหรือระยะเวลาที่สูญเสียไปเพราะการนี้ ผูรับจาง
จะถือเปนขออางสําหรับเรียกรองคาเสียหายหรือขยายกําหนดเวลาทําการใหแลวเสร็จออกไปอีกไมได ทั้งนี้ในสวนของ
บัญชีระบุรายชื่อของชางและแรงงานที่มีฝมือ หากมีการเปลี่ยนแปลงตองขออนุมัติตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
1.20 ผูรับจางตองทําการทดสอบการใชงานวัสดุอุปกรณ และองคประกอบของระบบตางๆ ภายหลังจากการ
ประกอบติ ด ตั้ ง แล ว เสร็ จ เพื่ อ ยื น ยั น ว า สามารถใช ง านได จ ริ ง ตามสั ญ ญาโดยมี ผู ค วบคุ ม งานของฝ า ยผู ว า จ า งหรื อ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรวมดําเนินการทดสอบดังกลาว
1.21 ระหวางชวงทํางานตามสัญญา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถขอนัดประชุมรวมกันกับผูรับจางได
ตามความเหมาะสม เพื่อพิจารณารายละเอียดตางๆในการทํางาน การติดตามความคืบหนาของการปฏิบัติงาน และ
การประสานงานตางๆ เพื่อใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยผูรับจางตองสงผูแทนผูรับผิดชอบที่มีอํานาจ
ตัดสินใจเขารวมประชุมหากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียนเชิญใหรวมประชุม
1.22 การขออนุมัติรายการวัสดุอุปกรณตอการทํางานกอนการดําเนินงานตามที่กําหนดในแบบรูป รายการ
ละเอียด ผูรับจางตองนําเสนอรายการวัสดุอุปกรณ ตัวอยางวัสดุอุปกรณ ตลอดจนคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณตางๆใน
รายละเอียด เพื่อขออนุมัติในการติดตั้งใชงานตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกอนการดําเนินการในทุกกรณี ในกรณีที่
ตองสั่งวัสดุอุปกรณจากตางประเทศหรือตองสั่งซื้อและ/หรือสั่งผลิตลวงหนา ผูรับจางจะตองตรวจสอบระยะเวลาในการ
ดําเนินการซึ่งรวมถึงขั้นตอนการขออนุมัติรายการวัสดุอุปกรณตางๆภายในกําหนดเวลา ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตอ
ความเสียหายโดยเฉพาะเรื่องการขออนุมัติขยายระยะเวลาดําเนินการหากปรากฎความคลาดเคลื่อนจากการออกคํา
สั่งซื้อและ/หรือคําสั่งผลิตที่ลาชา
1.23 กอนการดําเนินการใดๆในทุกสวนงาน ทั้งงานสถาปตยกรรมและงานวิศวกรรมทุกระบบ ผูรับจางจะตอง
จัดทําแบบรายละเอียด Shop Drawing ที่มีสถาปนิกและวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพลงนามรับรอง เพื่อขอ
อนุมัติกอนดําเนินงาน ในกรณีที่ผูรับจางพบความขัดแยงในแบบรูปและรายการละเอียดของงานสวนหนึ่งสวนใด ให
แจงตอผูควบคุมงานผานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
1.24 ผูรับจางตองจัดทําแบบสรางจริง (AS BUILT DRAWING) แสดงงานสถาปตยกรรม วิศวกรรมโครงสราง
และงานวิศวกรรมระบบอาคารตางๆ ใหตรงกับรูปแบบของการดําเนินการประกอบติดตั้งจริงพรอมทั้งใหมีสถาปนิกและ
วิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพลงนามรับรอง ทั้งนี้ เอกสารสรุปผลการพิจารณาเลือกใชวัสดุอุปกรณในสวน
ตางๆ บัญชีรายการวัสดุอปกรณที่ระบุรายชื่อผูจัดจําหนายพรอมหมายเลขติดตอ พรอมลิขสิทธิ์โปรแกรมตางๆที่
ถูกตองตามกฎหมาย รวมทั้งคูมือการใชงานการดูแลรักษาอุปกรณและระบบตางๆที่ใชในโครงการ รวมทั้งรายชื่อของผู
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จัดจําหนายวัสดุอุปกรณตางๆ และจะตองสอดคลองสัมพันธกันเปนไปตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ไดรับการ
อนุมัติตั้งแตตน โดยเอกสารทุกรายการใหสงมอบเปนเอกสารพรอมแผนซีดีหรือดีวีดีที่บันทึกไฟลขอมูลดังกลาว อยาง
นอย 3 ชุด ใหมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชภายหลังจากดําเนินการปรับปรุงพื้นที่แลวเสร็จ และใหจัดอบรมความรู
เกี่ยวกับการใชงานและดูแลรักษาใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย
1.25 ผูรับจางตองดําเนินการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของกับการบริหารโครงการ ตัวอยางเชน บันทึกชวยจํา
เอกสารที่เกี่ยวของกับการขออนุมัติวัสดุอุปกรณ รายละเอียดวิธีดําเนินงาน โดยใหจัดสงเอกสารเหลานี้ใหครบถวนผาน
ผูควบคุมงานและเสนอตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
1.26 ผูรับจางตองรายงานความกาวหนาของงานทุกสัปดาห โดยจัดทําเปนเอกสารแจงตอผูควบคุมงานของ
ฝายผูวาจางและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ขอบเขตงาน
1. หมวดงานรื้อถอน
1.1 รื้อถอนเครื่องปรับอากาศ จํานวน 7 ชุด ดวงโคมแสงสวาง หลอดไฟฟา สวิทซควบคุม หัวจายลมระบบปรับ
อากาศ และฝาตะแกรงชองรีเทิรน ของเดิม และนําไปเก็บไวตามสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
1.2 รื้อถอนฝาเพดาน จํานวน 460.00 ตร.ม โครงคราวฝาเพดาน สายไฟฟาเครื่องปรับอากาศ และสายไฟฟา
ระบบดวงโคมแสงสวาง ของเดิม และขนเศษซากวัสดุไปทิ้งนอกมหาวิทยาลัย
1.3 รื้อถอนลําโพงติดเพดาน พรอมอุปกรณประกอบ จํานวน 6 ชุด และนําไปเก็บไวตามสถานที่ที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
1.4 รื้อเก็บผามานระหวางดําเนินการปรับปรุงหองประชุม และเมื่อปรับปรุงหองประชุมแลวเสร็จใหติดตั้งกลับ
ใหเรียบรอย
2. หมวดงานฝาเพดาน งานผนัง งานพื้น
2.1 ติดตั้งฝาเพดาน C1 ฝาเพดานยิปซั่มบอรดหนา 12 มม. โครงคราวเหล็กชุบสังกะสี บริเวณที่กําหนดใน
แบบรูป พื้นที่รวมประมาณ 460.00 ตารางเมตร แผนฝาเพดานและโครงคราวกําหนดใชผลิตภัณฑของ ตราชาง (SCG)
/ ยิปรอค / คนอฟ (Knauf) หรือเทียบเทา โดยรายละเอียดการติดตั้งมีดังนี้
2.1.1 ติดตั้งโครงคราวใหไดระดับ โดยใหโครงคราวหลักหางกันไมเกิน 80 เซนติเมตร และโครงคราว
ซอยหางกัน 40 เซนติเมตร
2.1.2 ติดตั้งโครงในแนวขวางกับการวางแผน
2.1.3 ตรวจสอบชุดปรับระดับใหมีระยะหางตามแนวโครงหลัก 100 เซนติเมตร พรอมปรับระดับ
โครงใหไดระนาบ
2.1.4 ติดแผนยิปซั่มบอรดเขากับโครงคราวดวยตะปูเกลียว ปลายแหลม 23 มิลลิเมตร โดยวาง
แผนขวางกับแนวโครง
2.1.5 ยึดตะปูเกลียว ปลายแหลม 23 มิลลิเมตร หางจากขอบแผน 1.2 เซนติเมตร แตละตัวหาง
กัน 20 เซนติเมตร และวางแผนแบบสลับรอยตอ
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2.1.6 ใชเกรียงฉาบลูบตรวจสอบบริเวณตัวตะปูเกลียวกอนทําการฉาบ โดยหัวตะปูเกลียวควรจม
ลงไปในเนื้อแผนยิปซั่มบอรด ประมาณ 1 มิลลิเมตร
2.17 ฉาบรอยตอหัวตะปูใหเรียบรอยหามนําวัสดุ-อุปกรณ ของงานระบบตางๆยกเวนโคมไฟฟาฝงฝา
วางบนฝาเพดาน และโครงคราวของฝาเพดาน
2.18 ติดตั้งโครงคราวฝาเพดานแขวนยึดติดกับแปหลังคาและโครงหลังคาเหล็ก
2.19 ใหเวนชองฝาเพดานสําหรับงานติดตั้งหัวจายลมระบบปรับอากาศและฝาตะแกรงชองรีเทิรน
ตําแหนงติดตั้งตามงานปรับปรุงระบบปรับอากาศใหม
2.20 ติดตั้งชอง SERVICE ในบริเวณที่มหาวิทยาลัยกําหนด
2.2 ติดตั้งฝาเพดานแผนอะคูสติก หนาไมนอยกวา 12 มม. ทับชั้นแผนยิปซั่มบอรด บริเวณที่กําหนดในแบบรูป
พื้นที่รวมประมาณ 460.00 ตารางเมตร รายละเอียดของแผนอะคูสติก ระบบการติดตั้งเปนแบบระบบยิง
ยึดเขาแผนยิปซั่ม สําหรับการติดตั้งบนแผนฝาเพดานฉาบเรียบมีดังนี้
2.2.1 ติดตั้งแผนฝาอะคูสติกขนาดแผนประมาณ 300x600 มม. โดยทากาวลาเท็กซที่หลังแผนฝาอะคูสติก
เก็บเสียง ในปริมาณ 45-55 กรัม/แผน นําขึ้นไปติดบนแผนยิปซั่ มบอรดแลว ใชปนลมยิงที่ด านหน าแผ นทั บ ลงบน
แผนยิปซั่ม โดยใชหมุดในปริมาณ 30-45 ตัว/แผน โดยวางแผนอะคูสติกในลักษณะสลับฟนปลา
2.2.2 คุณสมบัติของวัสดุแผนฝาอะคูสติก
- เปนแผนอะคูสติกซึ่งเปนแผนใยแร (Mineral Fiber) ขนาดแผนประมาณ 300 x 600 มม. ความ
หนาไมต่ํากวา 12 มม.
- ประสิทธิภาพคาการดูดซับเสียงไมนอยกวา 0.40 NRC
- แผนอะคูสติกมีคุณสมบัติไมลามไฟและไมทําใหเกิดควันพิษจากการเผาไหม
- มีคาการสะทอนแสงไมนอยกวา 0.80 ตามมาตรฐาน ASTM E1477
- ลักษณะแผนตองมีความเรียบรอยไดไมแตกบิ่น ไมโคงบิดงอกอนการติดตั้ง
- ปราศจากสารใยหิ น หรื อ Asbestos ซึ่งเปน สาเหตุห ลักที่กอใหเ กิดมะเร็ง และปราศจากสาร
Formaldehydeกําหนดใชผลิตภัณฑของ DAIKEN / MITONE / ยูเอสจี (USG) หรือเทียบเทา
2.3 งานเปลี่ยนฝาเพดานทีบารพรอมโครงเคราอลูมิเนียมม แผนยิปซั่มบอรดหนา 12 มม. ขนาด 60x60 ซม.
พื้นที่ประมาณ 115 ตร.ม
บริเวณหองเตรียมประชุม หองละหมาด โถง หองน้ํา และหองควบคุมเสียง
2.4 งานทาสีผนัง
2.4.1 ผูรับจางตองดําเนินการขูดสีผนัง / ฝาเพดานของเดิมหองเตรียมประชุมบริเวณดานหลังเวทีและ
หองละหมาด และทาสีใหมดวยสีน้ําอะคริริกพื้นที่ประมาณ 125 ตร.ม ผูรับจางตองเสนอแคตตาลอกสีตอผูควบคุมหรือ
คณะกรรมการตรวจการจางกอนการดําเนินการ
2.4.2 งานติดฟลมกรองแสงหนาตางหองเตรียมประชุม จํานวน 2 ชุด
2.5 งานพื้น
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2.5.1 ผูรับจางตองรื้อถอนพื้นไมปารเกของเดิมพื้นที่ประมาณ 62 ตร.ม
2.5.2 ผูรับจางตองปรับพื้น / ปูกระเบื้องแกรนิตโต ขนาด 60x60 ซม.พื้นที่ประมาณ 62 ตร.ม บริเวณ
หองเตรียมประชุม หองละหมาด โถง และหองน้ํา
3. หมวดงานไฟฟา
3.1 ติดตั้งโคมไฟดาวนไลทขนาด 8 นิ้ว แบบกระจายแสง พรอมหลอด LED-Bulb ขนาดไมนอย
กวา 15 วัตต สีเดยไลท (Daylight) ขั้วแบบ E27 พรอมเดินสายไฟฟารอยทอโลหะ สายไฟฟาเชื่อมตอกับสวิทซควบคุม
โคมไฟติดตั้งฝงฝาเพดาน ตําแหนงตามแบบรูป จํานวน 74 ชุด โดยหลอด LED BULB มีคุณสมบัติดังนี้
Power Consumption
ไมนอยกวา 15 Watt
Luminous Flux
ไมนอยกวา 1350 lumen
Color Range
3000-5000 K
Lamp Base
E27
Ambient Temperature (°C)
-20 ~ 40 °C
Input Voltage
220 VAC, 50 Hz
Beam Angle
ไมนอยกวา 160° - 180°
มาตรฐาน
มอก. 1955-2551 หรือ IEC เทานั้น
หมายเหตุ
ไมเปนแบบชนิด Dimmable
3.2 ติดตั้งสวิทซควบคุมดวงโคมแสงสวาง จํานวน 33 ชุด พรอมเดินสายไฟฟา ติดตั้งไวที่บริเวณหองประชุม
และหองควบคุมของหองประชุม
3.3 ติดตั้งมินิสปอตไลทพรอมหลอดLED บริเวณหนาเวทีขนาดประมาณ 30 วัตต และติดตั้งบริเวณ กลางเวที
เพื่อสองบริเวณฉากเวทีขนาดประมาณ 30 วัตต จํานวนรวมทั้งหมด 16 ชุด
3.4 กําหนดใหสํารวจพื้นที่หองประชุม วัดระยะแนวการติดตั้งงานระบบตางๆ ภายในหองประชุม และ
นํ า เสนอแบบรายละเอี ย ด (Shop Drawing) ตํ า แหน ง ติ ด ตั้ ง จริ ง ของดวงโคมและอุ ป กรณ ร ะบบปรั บ อากาศต อ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ กอนดําเนินการติดตั้งดวงโคมและระบบปรับอากาศจริง
3.5 ระบบไฟฟาแสงสวางหองประชุมของใหม ควบคุมโดยเซอรกิตเบรกเกอร (Circuit Breaker)
ในตู Load Center ของเดิมในหองควบคุม
3.6 การติดตั้งระบบไฟฟาใหใชตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย (ฉบับพ.ศ.2556) ของ
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.)
3.7 อุปกรณไฟฟาใหใชผลิตภัณฑที่มีมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) เวนแตอุปกรณนั้นไมมีมาตรฐานอุตสาหกรรม
รองรับ
3.8 ใหผูรับจางศึกษาการออกแบบระบบไฟฟาของเดิมภายในอาคาร และจัดทําแบบ Shop Drawing แสดงวัสดุ
อุปกรณและลักษณะการติดตั้งและตารางโหลด (Load Schedule) ของระบบไฟฟาและแสงสวางที่เกี่ยวของกับสวนที่
ปรับปรุงใหมเสนอใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาอนุมัติกอนการดําเนินการ
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3.9 ผูรับจางตองจัดหา และติดตั้งอุปกรณไฟฟาสําหรับระบบไฟฟาแสงสวาง ตามรายละเอียด
ประกอบการติดตั้ง และอื่น ๆ ที่จําเปนที่อาจมิไดกําหนดไว โดยการติดตั้งทั้งหมดไดมาตรฐานของการไฟฟา
3.10 สายไฟฟาทั้งหมด ใหใชสายทองแดงหุมฉนวน ที่ไดรับอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก.11-2553
3.11 สายไฟฟาเดินลอยใหใชชนิด 300 V 70 0C PVC (Type – B – GRD (VAF – GRD)
3.12 สายไฟฟารอยทอ หรือในรางเดินสาย ใหใชชนิด 750 V 70 0C PVC Type – A (THW) IEC-01
3.13 ขนาดสายไฟฟาจะตองเปนขนาดที่รับกระแสไดไมต่ํากวา 125 % ของกระแสใชงานเต็มที่ (Full Load)
และกําหนดใหใชขนาดพื้นที่หนาตัดไมต่ํากวา 2.5 ตร .มม.
3.14 ทอรอยสายไฟฟาใหใชผลิตภัณฑ ที่ไดรับอนุมัติแสดงเครื่องหมาย มอก.770-2533
3.15 การเดินสายไฟฟาตองเดินรอยสายไฟฟาในทอ EMT หรือ IMCขนาดและจํานวนสายในทอตามตารางที่ 1
3.16 การตัดตอสายไฟฟา ใหทําที่กลองตอสาย , กลองสวิทช เทานั้น ตําแหนงที่ทําการตัดตอสายไฟฟาตองอยู
ในตําแหนงที่สามารถทําการตรวจสอบ หรือซอมบํารุงไดงาย
3.17การเชื่อมตอสายไฟฟาขนาดพื้นที่หนาตัดไมเกิน 10 ตร.มม. ใหใช Wire Nut หรือ Scott
ตารางที่ 1 จํานวนสูงสุดของสายไฟฟา Type-A (THW) IEC-01 ในทอรอยสายไฟฟา
ขนาดระบุของทอ (มม.)(นิ้ว)
จํานวนสูงสุดของสายไฟฟาในทอรอยสายไฟฟา
12.7
19
25
32
สายไฟฟา (ตร.มม.)
½
¾
1
1¼
1
6
10
18
31
1.5
5
10
14
25
2.5
3
5
9
16
4
3
5
7
13
6
2
4
5
10
10
1
3
4
6

38
1½
45
35
22
16
14
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3.18 ระบบไฟฟา (ELECTRICAL EQUIPMENTS, WIRING)
ระบบไฟฟากําลัง และระบบควบคุมทั้งหมดดําเนิน การโดยผู รับจางติดตั้งต องจัดหาและติดตั้งระบบไฟฟา
ดังตอไปนี้
3.18.1 วัสดุและอุปกรณ
วัสดุอุปกรณตามแบบและรายการประกอบแบบนี้ ตองเปนของใหมไมเคยผานการใชงานมา
กอนและตองเปนผลิตภัณฑวงจรแบบลาสุด รวมถึงอุปกรณหลักจะตองมีตัวแทนจําหนายและการบริการหลังการขายใน
ประเทศพรอมมีหนังสือรับรอง ผูรับจางตองนําตัวอยางและ/หรือรายละเอียดของวัสดุและอุปกรณเสนอใหผูวาจาง
ตรวจอนุมัติ เมื่อไดตรวจอนุมัติแลวจึงนําไปติดตั้งได ตัวอยางของวัสดุและอุปกรณและ/หรือรายละเอียดตองนําไป
เก็บแสดงไวที่หนวยงานกอสรางดังตอไปนี้
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- สวิตชและฝาครอบ
- สายไฟฟาและหัวตอสาย
- ทอและอุปกรณประกอบทอ
- รางเดินสายและอุปกรณประกอบราง
3.18.2 มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.)
วัสดุและอุปกรณที่ไดกําหนดขอมูลความตองการไวในแบบและ/หรือรายการประกอบแบบให
เปนไปตามเงื่อนไข ตอไปนี้
1) ถาผลิตภัณฑใดมีผูไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก. (ในประเภท ชนิด และ
ขนาดเดียวกัน) ตั้งแตสามรายขึ้นไป ใหใชผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศไทย และไดรบั ใบอนุญาตแสดง เครื่องหมาย มอก.
เทานั้น
2) ถาผลิตภัณฑใด ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ (ในประเภท ชนิด
และขนาดเดียวกัน) ตั้งแตสามรายขึ้นไป ใหใชผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศไทย จากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบ
คุณภาพเทานั้น
3) ถาผลิตภัณฑใดมีผูไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก. และผลิตจากโรงงานที่
ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ (ในประเภท ชนิด และขนาดเดียวกัน) ใหใชผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศไทย จากโรงงาน
ที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพและไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก. เทานั้น
4) ถาผลิตภัณฑใด มีประกาศ มอก. แลว (ในประเภท ชนิด และขนาดเดียวกัน) แตมีผู
ไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก. นอยกวาสามราย ใหใชผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศไทย
5) ถาผลิตภัณฑใด มีผูผลิตที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพแลว (ในประเภท ชนิด
และขนาดเดียวกัน) แตมีโรงงานทีไ่ ดรับการรับรองระบบคุณภาพนอยกวาสามราย ใหใชผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศไทย
6) ถาผลิตภัณฑใด ยังไมมีประกาศ มอก. (ในประเภท ชนิด และขนาดเดียวกัน) แตมีผู
ไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมแลว ใหใชผลิตภัณฑที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่
ไดจดทะเบียนไว
7) การพิจารณาวาผูผลิตรายใดไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก. หรือโรงงานใด
ไดรับการรับรองระบบคุณภาพหรือรายใดไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรม ใหถือตามที่
ปรากฏในบัญชีคูมือผูซื้อ หรือใบแทรกคูมือผูซื้อ ที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําขึ้น ถึงเดือนกอนหนาเดือนที่เสนอราคา
3.18.3 มาตรฐานทั่วไป
วัสดุและอุปกรณใหเปนไปตามมาตรฐานฉบับใดฉบับหนึ่งที่กําหนดไวในรายละเอียดเฉพาะ
วัสดุอุปกรณในเรื่องที่เกี่ยวของดังตอไปนี้
มอก.
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (ของประเทศไทย)
IEC
INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
ANSI
AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE
NEMA
NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURERS ASSOCIATION
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BS
UL
VDE
DIN
JIS
CSA

BRITISH STANDARD
UNDERWRITERS LABORATORIES INC
VERBAND DEUTSHER ELEKTROTECHNIKER
DEUTSHERS INSTITUTE NORMUNG
JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD
CANADIAN STANDARD ASSOCIATION

3.18.4 มาตรฐานการติดตั้งระบบไฟฟา เปนไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับ
ประเทศไทย ของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย, กฎการไฟฟาฯ, NEC
3.18.5 ทอรอยสายไฟฟา
- มาตรฐาน
1) ทอเหล็กกลาเคลือบสังกะสีสําหรับใชรอยสายไฟฟา ใหใชผลิตภัณฑที่ไดรับอนุญาต
แสดงเครื่องหมาย มอก. 770-2533 ประเภทของทอเหล็กกลาเคลือบสังกะสี
ประเภทที่ 1 ผนังทอบางชื่อยอวา EMT (ELECTRICAL METALLIC TUBING)
ประเภทที่ 2 ผนังทอหนาปานกลาง ชื่อยอวา IMC (INTERMEDIATE METAL CONDUIT)
ประเภทที่ 3 ผนังทอหนา ชื่อยอวา RSC (RIGID STEEL CONDUIT)
2) ทอเอชดีพีอี (HDPE) ตองมีความหนาไมนอยกวาที่กําหนดไวในมาตรฐาน NEMA
TC2-1983 SCHEDULE 40 หรือ มาตรฐาน มอก.982-2533
3) ทอโลหะออน ชื่อยอวา FMC (FLECXIBLE METAL CONDUIT) เปนทอโลหะทอที่
โคงงอไดงายผิวภายในปราศจากคม ในกรณีที่ระบุเปนชนิดกันน้ําทอโลหะออนตองมีปลอกพลาสติกหุมภายนอกอีก
ชั้นหนึ่ง
การเลือกใชทอรอยสายไฟฟา
1) ทอทุกชนิดที่ใชรอยสายไฟฟา ตองมีขนาดเสนผานศูนยกลางไมเล็กกวา 12.7 มม.
(½ นิ้ว)
2) ทอรอยสายไฟฟาที่ตอกับอุปกรณที่สั่นสะเทือนขนาดใชงานปกติ ตองใชทอ FMC ใน
กรณีที่อยูนอกอาคารหรือบริเวณที่เปยกชื้นใหใชทอ FMC ชนิดกันน้ํา
3) ในกรณีที่มิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ทอเหล็กกลาเคลือบสังกะสีที่ฝงในคอนกรีตตอง
ใชทอ IMC หรือ RSC
4) ในกรณีที่มิไดกําหนดชนิดของทอเหล็กกลาเคลือบสังกะสีที่ซอนไวเหนือฝาเพดาน
หรือเดินทอลอยเกาะเพดานหรือฝงในผนังที่มิใชคอนกรีตใหใชทอ EMT ในบริเวณดังกลาวได
5) ในกรณีที่กําหนดใหใชทอ EMT หากทอที่ใชมีขนาดเสนผานศูนยกลางโตกวา 50 มม.
(2 นิ้ว) ใหใชทอ IMC และเสนผานศูนยกลางโตกวา 100 มม. (4 นิ้ว) ใหใชทอ RSC แทน
การติดตั้งทอรอยสายไฟฟา
1) ตองทําความสะอาดทั้งภายนอกและภายในทอกอนนํามาติดตั้ง
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2) การดัดงอทอแข็ง ตองใชเครื่องมือสําหรับดัดทอโดยเฉพาะและตองไมทําใหทอชํารุด
หรือตีบ รัศมีความโคงของทอตองไมนอ ยกวา 6 เทาของเสนผานศูนยกลางทอ
3) การยึดทอแข็งติดกับโครงสรางตองยึดทุกระยะไมเกิน 3 เมตรในแนวดิ่ง ไมเกิน
1.80 เมตรในแนวราบ และตองยึดทอในระยะไมเกิน 0.60 เมตร จากกลองตอสาย กลองดึงสาย แผงสวิตชหรืออุปกรณ
ตางๆ และตองยึดใหมั่นคงแข็งแรง
4) การยึดทอออนติดกับโครงสรางตองยึดทุกระยะไมเกิน 1.50 เมตรและตองยึดทอใน
ระยะไมเกิน 0.30 เมตร จากกลองตอสาย กลองดึงสายและแผงสวิตช
5) ปลายทอตองลบคมออกใหหมดโดยใช CONDUIT REAMER หรือเครื่องมืออื่นที่
เหมาะสม
6) ทอที่วางลอดใตถนนตองฝงลึกไมนอยกวา 0.60 เมตร
7) ทอโลหะที่ฝงดิน ตองทาดวยฟลิ้นโคตภายนอกอยางนอย 2 ชั้น
8) ทอ EMT และ FMC ที่ยึดกับกลองตอสาย กลองดึงสายหรือแผงสวิตชตองใช
CONNECTOR และ BUSHING ประกอบปลายทอ
9) ทอ IMC หรือ RSC ที่ยึดกับกลองตอสาย กลองดึงสาย หรือแผงสวิตชตองใช
LOCK NUT และ BUSHING ประกอบปลายทอ
10) หามใชทอเปนตัวนําสําหรับตอลงดินหรือสายดินของบริภัณฑ
11) กลองตอสายรวมถึงฝาปดและแคลมปยึดทอใหทาสีดังนี้
- ระบบไฟฟา
สีสม
- ระบบไฟฟาฉุกเฉิน
สีเหลือง
- ระบบอื่น ๆ
ตามความเหมาะสม
3.18.6 กลองสําหรับงานไฟฟา (BOX)
ขอบเขต
ครอบคลุมการติดตั้งและการใชกลองสําหรับงานไฟฟา เชน กลองสําหรับจุดตอไฟฟาของสวิตชหรืออุปกรณ กลองตอ
สาย กลองดึงสาย กลองแยกสาย และกลองอื่นๆ ที่ติดตั้งเพื่อวัตถุประสงคในการเดินสายไฟฟา
ขอกําหนดและลักษณะการใชงาน
1) กลองตองทําจากวัสดุที่ทนตอการผุกรอนหรือมีการปองกันที่เหมาะสม ทั้งภายใน
และภายนอก เชน เคลือบดวยสีหรืออาบสังกะสี หรือวิธีอื่นๆ สําหรับภายนอกอาคารใหใชชนิดโลหะหลอ
2) กลองดึงสายตองมีฝาปด-เปดยึดดวยสกรู ความหนาของเหล็กแผนประกอบกลอง
ตองไมนอยกวา 1.6 มม. ขนาดของกลองที่ใชเปนไปตาม NEMA การเลือกใชเปนไปตาม NEC
3) กลองตอสายและกลองดึงสายติดซอนไวในฝาเพดาน ฝงเรียบผนัง ฝงเรียบเพดาน
หรือติดตั้งลอยตามลักษณะของการใชงาน สามารถเขาไปตรวจซอมไดงาย
4) กลองตอสายและกลองดึงสายที่ติดตั้งซอนในเพดานหรือติดตั้งลอย ตองยึดตรึงให
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แข็งแรงกับโครงสรางของอาคาร หามใชทอเปนตัวรับน้ําหนัก
5) กลองตองสามารถบรรจุตัวนําหรือเคเบิลไดทั้งหมด
6) รูของกลองที่ไมไดใชงาน ตองปดใหเรียบรอย กลองทุกกลองตองมีฝาปด
3.18.7 รางเดินสายโลหะ (METAL WIRE WAY)
ขอกําหนดทั่วไป
1. เปนรางเดินสายพรอมฝาครอบรางชนิดกดล็อค หรือยึดดวยสกรู (เฉพาะรางเดินสายใน
แนวตั้งฝาครอบตองเปนชนิดยึดดวยสกรู) ทําดวยเหล็กแผนขนาดตามที่กําหนดในแบบ เหล็กแผนหนาไมนอยกวาที่
กําหนดในตารางที่ 2
2. พื้นหนาตัดของตัวนําและฉนวนทั้งหมดรวมกันตองไมเกินรอยละ 20 ของพื้นที่หนาตัดภายในรางเดินสาย
3. จํานวนสายไฟในแตละรางตองไมเกิน 30 เสนทั้งนี้ไมนับรวมสายควบคุมและสายดิน
4. ทั้งนี้การเดินสายไฟฟาในรางตองเปนไปตามมาตราฐานงานไฟฟา
คุณลักษณะของรางเดินสายโลหะหากมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่นวัสดุที่ใชทํารางเดินสายมีดังนี้
1. แผนเหล็กผานกรรมวิธีปองกันสนิมและพนสีทับ เชน แผนเหล็กผานกรรมวิธีลางทํา
ความสะอาดดวยน้ํายาลางไขมัน และเคลือบฟอตเฟตดวยน้ํายา ZINC PHOSPHATE หลังจากนั้นจึงพนทับดวยสีฝุน
(POWDER PAINT) หรือใชกรรมวิธีอื่นที่เทียบเทา
2. แผนเหล็กชุบสังกะสีโดยวิธีทางไฟฟา
3. แผนเหล็กชุบสังกะสีแบบจุมรอน
4. แผนเหล็กชุบอะลูซิงค (ALUZINC)
หมายเหตุ กรณีที่ติดตั้งในสถานที่เ ปย กหรื อชื้น ใหใชวัสดุตามขอ 3) หรือ 4) ความยาวแนะนํ าในการผลิตของราง
เดินสายมีขนาด 2.40 เมตร หรือ 3.00 เมตร
ตารางที่ 2 ขนาดรางเดินสายโลหะที่แนะนําในการผลิต
ขนาดความสูง X ความกวาง (มม.)
ความหนาต่ําสุด (มม.)
50 X 50
1.00
50 X 100
1.00
100 X 100
1.20
100 X 150
1.20
100 X 200 หรือ 150 X 200
1.60
100 X 300 หรือ 150 X 300
1.60
100 X 400 หรือ 150 X 400
1.60
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การติดตั้ง
1. รางเดิ น สายต องติ ดตั้ งในที่ เ ป ดโล งหรือในช องไฟฟ า และต องมีความแข็ งแรงเพี ย งพอที่ จ ะไมเสี ย รู ป
ภายหลังการติดตั้ง
2. การติดตั้งจะตองแขวนหรือยึดติดกับโครงสรางดวยเหล็กฉากทุกระยะ 1.50 เมตรในแนวราบ และ 2.40
เมตรในแนวตั้งหรือ ทุกระยะที่ไดจากการคํานวณการรับน้ําหนักของรางเดินสาย และสายไฟฟารวมกัน
3. รางเดินสายในแนวตั้ง ตองมีขั้นบันไดทุกระยะไมเกิน 2.40 ม. สําหรับยึดและรับน้ําหนักสายไฟฟา
4. อุปกรณประกอบรางเดินสาย ไดแก ของอ ขอตอ ฝาปดทาย ขอตอลดขนาด กลองแยก 3 ทาง กลองแยก
4 ทาง ขอตอรางเดินสายเขากับแผงไฟฟา ใหใชอุปกรณสําเร็จรูปจากโรงงานผูผลิต หามใชรางเดินสายเปน
ตัวนําสําหรับตอลงดินหรือสายดิน
3.18.8 สายไฟฟา
มาตรฐาน
สายไฟฟาทั้งหมด ใหใชสายทองแดงหุมฉนวน ที่ไดรับอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก. 112553 กําหนดใหใชยี่หอดังนี้ THAI YAZAKI, PHELPS DODGE, BANGKOK CABLE
การเลือกใชสายไฟฟา
1) เครื่องหมายประจําสายไฟฟา ใหใชสีของฉนวนสายไฟฟา หรือผาเทปสีมวนสายหรืออักษร
กํากับสาย ดังนี้
สายดิน
- G สีเขียวแถบเหลือง
สายศูนย
- N สีฟา
สายเฟส A
- A สีน้ําตาล
สายเฟส B
- B สีดํา
สายเฟส C
- C สีเทา
2) ชนิดของสายไฟฟาหากมิไดกําหนดไว เปนอยางอื่นใหใชดังนี้
- วงจรไฟฟาระบบ 1 เฟส ใหใชสายไฟฟาแรงดัน 300 V
- วงจรไฟฟาระบบ 3 เฟส ใหใชสายไฟฟาแรงดัน 750 V
- สายไฟฟาเดินลอยใหใช TYPE-B (VAF)
- สายไฟฟาเดินลอยสําหรับเตารับใหใช TYPE B-G (VAF – GROUND)
- สายไฟฟารอยทอ ในรางเดินสาย ใหใช TYPE-A (THW) IEC-01
- สายไฟฟาใตดินรอยทอ หรือฝงดินโดยตรงใหใช TYPE-CS หรือ TYPE-D (NYY)
3) ขนาดของสายไฟฟา หากมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหใชขนาดไมเล็กกวาที่กําหนด
ดังตอไปนี้
- สายวงจรยอย 2.5 ตร. มม. ใชกับเซอรกิตเบรกเกอรไมเกิน 16 AT
- สายวงจรยอย 4 ตร. มม. ใชกับเซอรกิตเบรกเกอรไมเกิน 20 AT
- ในกรณีรอยทอ สายแยกจากวงจรยอยเขา เตารับ ดวงโคมไฟฟาและพัดลม ใหใช
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สายไฟฟา ขนาดไมเล็กกวา 2.5 ตร.มม. TYPE A
- ในกรณีเดินสายลอย สายแยกจากวงจรยอยเขา เตารับ ดวงโคมไฟฟาและพัดลม ใหใชสาย ไฟฟา
ขนาดไมเล็กกวา 1.5 ตร.มม.TYPE B หรือ TYPE B-G
การเดินสาย
1. การตอสายเขากับ BUSBAR ของแผงสวิตชไฟฟาประธานและ/หรือเซอรกิตเบรก
เกอรใหใชหางปลามีลักษณะเปนแบบทอทองแดงไมมีตะเข็บ (COPPER TUBE LUGS TERMINAL) ชนิดหนาขึ้นรูป
ผานการ ELECTROLYTIC และชุบดวยดีบุก หุมดวยฉนวนตามรหัสสีของสาย
2. การรอยสายในทอหรือรางเดินสาย ตองทําหลังจากการติดตั้งทอ หรือรางเดินสาย
เสร็จเรียบรอยแลว
3. การตัดตอสาย ตองทําในกลองตอสาย, กลองสวิตช, กลองเตารับ, กลองดวงโดม
หรือรางเดินสายเทานั้น ตําแหนงที่ทําการตัดตอสาย ตองอยูในตําแหนงที่สามารถทําการตรวจสอบ หรือซอมบํารุงได
โดยงาย
4. การตอสายขนาด 4 ตร. มม. หรือเล็กกวาใหใช WIRE NUT และการตอสายขนาด 6
ตร.มม. หรือโตกวาใหใช SPLIT BOLT หรือ SLEEVE พันดวยเทปพันสายไฟฟาใหมีฉนวนเทียบเทาฉนวนของสายไฟฟา
5. การดึงสาย หากมีความจําเปนอาจใชสารบางชนิดชวยลดความฝดของทอได แตสาร
ชนิดนั้นตองไมทําปฎิกริยากับฉนวนหุมสายไฟฟา
6. สายที่เดินในรางเดินสายในแนวตั้ง ตองยึดกับขั้นบันได เพื่อยึดและรับน้ําหนัก
สายไฟฟา
7. การเดินสายลอยเกาะผิวอาคาร ตองยึดดวยเข็มขัดรัดสายทุกระยะหางไมเกิน 0.10 ม.
8. การเดินสายไฟของระบบไฟฟาที่มีแรงดันตางกัน
- ไฟฟาแรงต่ําทั้งระบบกระแสสลับและกระแสตรง อนุญาตใหติดตั้งสายไฟรวมกัน
อยูภายในชองรอยสายหรือเครื่องหอหุมเดียวกันได ถาฉนวนของสายทั้งหมดที่ติดตั้งนั้นเหมาะสมกับระบบแรงดันสูงสุด
ที่ใชงาน
- หามติดตั้งสายไฟที่ใชกับระบบแรงต่ํารวมกับสายไฟที่ใชกับระบบแรงสูงในทอรอย
สาย บอพักหรือเครื่องหอหุมเดียวกัน
3.18.9 การติดตั้งวัสดุและการจับยึด
1) ทอรอยสาย รางเดินสาย รางเคเบิล กลอง ตูและเครื่องประกอบการเดินทอ ตองยึดกับที่ให
มั่นคง
2) ชองเดินสาย เกราะหุมเคเบิล และเปลือกนอกของเคเบิลทั้งที่เปนโลหะและอโลหะ
ตองตอกันอยางตอเนื่องทางกลระหวาง ตู กลอง เครื่องประกอบการเดินทอ เครื่องหอหุมอยางอื่น หรือจุดตอไฟฟา
3) การเดินสายในทอรอยสาย สําหรับแตละจุดที่มีการตอสาย ปลายทอ จุดตอไฟฟา
จุดตอแยก จุดติดสวิตช หรือจุดดึงสาย ตองติดตั้งกลองหรือเครื่องประกอบการเดินทอ ยกเวน การตอสายในเครื่อง
หอหุมสายที่มีฝาเปดออกได และเขาถึงไดภายหลังการติดตั้ง
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4) สายไฟฟาในชองเดินสายแนวดิ่งตองมีการจับยึดที่ปลายบนของชองเดินสาย และ
ตองมีการจับยึดเปนชวงๆ โดยมีระยะหางไมเกินตามที่กําหนดในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ระยะหางสําหรับการจับยึดสายไฟฟาในแนวดิ่ง
ขนาดของสายไฟฟา (ตร.มม.)
ระยะจับยึดต่ําสุด (เมตร)
ไมเกิน 50
70-120
150-185
240
300
เกินกวา 300

30
24
18
15
12
10

**ระยะในการจับยึดสายใหยึดตามมาตราฐานการไฟฟาหรือผูควบคุมงานของทางมหาวิทยาลัย

3.18.10 สวิตช
ชนิดและขนาดตามที่กําหนดในแบบติดตั้งในกลองโลหะหรือพลาสติกตามความเหมาะสมหากมิไดกําหนดไวเปน
อยางอื่นขนาดของสวิตชตองทนกระแสไดไมต่ํากวา 15 แอมแปรและทนแรงดันไฟฟาไมต่ํากวา 250 V.
3.19 ขอกําหนดวงจรยอย
การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟาแรงต่ํา วงจรยอยเปนสวนสําคัญที่ตองตรวจสอบขอมูลโหลดตามลักษณะ
การใชงาน เพื่อคํานวณและออกแบบกําหนดตัวนําการปองกันกระแสเกิน และตองทําการปองกันไฟฟาดูดโดยใชเครื่อง
ตัดไฟรั่วในที่อยูอาศัยใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่บริเวณใชงานดวย สําหรับสายปอน คาดีมานดแฟกเตอรจะนําไปใช
คํานวณโหลอดของสายปอน เพื่อกําหนดขนาดตัวนําและการปองกันกระแสเกินของสายปอนใหมีขนาดเหมาะสมและใช
งานไดเพียงพอ เพื่อใหระบบไฟฟาดังกลาวทํางานไดอยางถูกตองและปลอดภัย
1. วงจรยอย ใหใชกับวงจรยอยสําหรับไฟฟาแสงสวางหรือเครื่องใชไฟฟา หรือทั้งไฟฟา
แสงสวางและเครื่องใชไฟฟารวมกัน (ยกเวนวงจรยอสําหรับมอเตอรไฟฟา)
2. ขนาดพิกัดวงจรยอย ใหเรียกตามขนาดพิกัดของเครื่องปองกันกระแสเกินที่ใชตัด
กระแสสําหรับวงจรนั้น ๆ วงจรยอยซึ่งมีจุดจายไฟฟาตั้งแต 2 จุดขึ้นไปตองมีขนาดไมเกิน 50 แอมแปร (ยกเวนอนุญาต
ใหวงจรยอยซึ่งมีจุดจายไฟฟาตั้งแต 2 จุด ขึ้นไปที่ไมใชโหลดแสงสวางมีพิกัดเกิน 50 แอมแปร ไดเฉพาะในโรงงาน
อุตสาหกรรมที่บุคคลที่มีคุณสมบัติคอยดูแลและบํารุงรักษา)
3. ขนาดตัวนําของวงจรยอย ตัวนําของวงจรยอยตองมีขนาดกระแสไมนอยกวาโหลด
สูงสุดที่คํานวณได และตองไมนอยกวาพิกัดของเครื่องปองกันกระแสเกินของวงจรยอยและกําหนดใหขนาดตัวนําของ
วงจรยอยตองมีขนาดไมนอยกวา 2.5 ตร.มม.
4. การปองกันกระแสเกิน วงจรยอยตองมีการปองกันกระแสเกิน โดยขนาดเครื่อง
ปองกันกระแสเกินตองสอดคลองกับโหลดสูงสุดที่คํานวณได
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5. โหลดสําหรับวงจรยอย มีจุดตอไฟฟาตั้งแต 2 จุดขึ้นไป ลักษณะของโหลดตอง
เปนไปตามขอกําหนดดังตอไปนี้
- วงจรยอยขนาดไมเกิน 20 แอมแปร โหลดของเครื่องใชไฟฟาที่ใชเตาเสียบแตละเครื่อง
- จะตองไมเกินรอยละ 80 ของขนาดพิกัดวงจรยอย (กรณีที่มีเครื่องใชไฟฟาที่ใช
เตาเสียบรวมอยูดวย โหลดที่ติดตั้งถาวรรวมกันแลวตองไมเกินรอยละ 50 ของขนาดพิกัดวงจรยอย
- วงจรยอยขนาด 25 ถึง 32 แอมแปร ใหใชกับดวงโคมไฟฟา หรือโคมไฟฟาแสง
สวาง ที่ตั้งถาวรขนาดดวงโคมไฟฟา หรือโคมไฟฟาแสงสวางละไมต่ํากวา 250 วัตต หรือใชกับเครื่องใชไฟฟาซึ่งไมใชดวง
โคมไฟฟา หรือโคมไฟฟาแสงสวาง ขนาดของเครื่องใชไฟฟาชนิดใชเตาเสียบแตละเครื่องจะตองมีขนาดไมเกินรอยละ 80
ของขนาดพิกัดวงจรยอย
- วงจรยอยขนาดเกิน 32 ถึง 50 แอมแปร ใหใชกับดวงโคมไฟฟา หรือโคมไฟฟาแสงสวาง ที่ติดตั้ง
ถาวรขนาดดวงโคมไฟฟา หรือโคมไฟฟาแสงสวางละไมต่ํากวา 250 วัตต หรือใชกับเครื่องใชไฟฟาที่ติดตั้งถาวร
- วงจรยอยขนาดเกิน 50 แอมแปร ใหใชกับโหลดที่ไมใชแสงสวางเทานั้น
6. การคํานวณโหลดสําหรับวงจรยอย โหลดสําหรับวงจรยอยตองคํานวณตามขอกําหนดดังตอไปนี้
- วงจรยอยตองมีขนาดไมนอยกวาผลรวมของโหลดทั้งหมดที่ตออยูในวงจรนั้น
- โหลดแสงสวางและโหลดของเครื่องใชไฟฟาอื่นที่ทราบแนนนอนใหคํานวณตามที่ติดตั้งจริง
4.หมวดงานซอมแซมประตูและหนาตาง
4.1 ผูรับจางตองดําเนินการซอมแซมหนาตางพรอมวงกบ น1 จํานวน 7 ชุด บริเวณหองประชุมและหอง
เตรียมประชุม
4.2 ผูรับจางตองซอมแซมประตูพรอมวงกบ ป1 จํานวน 21 ชุด
โดยขัดลางทําความสะอาดบานกระจก เปลี่ยน ซิล ยางขอบประตูในสวนที่ชํารุด ซอมบานพับ ลูกบิด โชค
ลอเลื่อน ซอมทาสี เปลี่ยนไมคั่นกลาง ใหสามารถใชงานไดดี ดูสวยงาม
5.หมวดงานทําความสะอาด
5.1 ผูรับจางตองดําเนินการทําความสะอาดพื้นหินขัดดวยเครื่องขัด และลงแวกซบริเวณหองประชุมทั้งหมด
พื้นที่ 392.00 ตร.ม โดยใหทําเปนขั้นตอนหลังจากที่ปรับปรุงฝาเพดาน และงานระบบภายในหองประชุมแลว
5.2 ผูรับจางตองดําเนินการทําความสะอาดขัดลางหองน้ําและสุขภัณฑของเดิม พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม
6. หมวดงานระบบปรับอากาศ
6.1ขอกําหนดทั่วไป
6.1.1 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบระบายความรอนดวยอากาศจํานวน 8 ชุด
6.1.2 เปลี่ยนสายเมนไฟฟาเครื่องปรับอากาศทั้งหมดจนถึงเบรกเกอรตูควบคุมไฟฟาภายในหองไฟฟา หาก
ตรวจสอบแลวพบวาอุปกรณไมเปนไปตามมาตรฐานวิศวกรรมใหผูรับจางดําเนินการเปลี่ยนอุปกรณดังกลาวใหม
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พรอมติดตั้งสวิทชควบคุมเครื่องปรับอากาศภายในหองหรือตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
6.11.3 ติดตั้ง Safety Switch ภายนอกในบริเวณพื้นที่ติดตั้งคอยลรอนในแตละชุด ตามมาตราฐานวิศวกรรม
หรือตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
6.1.4 เครื่องปรับอากาศที่เสนอตองเปนยี่หอที่ใชงานแพรหลายในประเทศไทย และไดรับการจดทะเบียน
การคาไมนอยกวา 5 ป โดยใหผูประสงคเสนอราคายื่นเอกสารแสดงรายละเอียดในวันยื่นซองทางเทคนิค
เครื่องปรับอากาศยี่หอที่เสนอ ไดแก YORK,TRANE, CARRIER, MITSUBISHI หรือ DAIKIN โดยเครื่องปรับอากาศ
จํานวน 8 ชุดนี้ตองเปนยี่หอเดียวกันทั้งหมด
6.1.5 ราคาที่เสนอเปนราคารวมคารื้อถอนพรอมซอมแซมและทําความสะอาดบริเวณที่ไดรับผลกระทบจากการ
ดําเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศดังกลาว
6.1.6 เครื่องปรับอากาศที่ถอดออกนั้นตองสงคืนใหแกมหาวิทยาลัยพรอมจัดทําวัสดุอุปกรณปดกั้นพื้นที่ โดย
นําไปจัดเก็บในบริเวณตามมหาวิทยาลัยกําหนด
6.1.7 เครื่องปรับอากาศที่เสนอตองไดรับการรับรอง มาตรฐาน มอก.TIS 18001
6.2 คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องปรับอากาศ
6.2.1 เครื่องปรับอากาศชนิดระบายความรอนดวยอากาศ ประกอบดวย
6.2.1.1 Air – Cooled Condensing Unit ประกอบเรียบรอยทั้งชุดมาจากโรงงานผูผลิต
มีรายละเอียด ดังนี้
6.2.1.1.1 สวนโครงภายนอก (Casing, Cabinet) ทําดวยแผนเหล็กผานกระบวนการ
ปองกันสนิม และกระบวนการเคลือบและอบสี หรือวัสดุที่ทนหรือทําใหทนตอการเกิดสนิม เชน ไฟเบอรกลาส หรือวัสดุ
ที่เหมาะสมสําหรับติดตั้งกลางแจง ตัวโครงจะตองมั่นคงแข็งแรงไมสั่นสะเทือน หรือเกิดเสียงดังเมื่อใชงาน
6.2.1.1.2 Compressor เปนแบบมอเตอรหุมปด (Hermetic) ระบายความรอน
ดวยสารทําความเย็น และที่มอเตอรตองมีอุปกรณปองกันเมื่อเกิดความรอนสูงเกินเกณฑ
6.2.1.1.3 Condenser Coil เปนทอทองแดงแบบ Inner Groove ที่ถูกอัดเขา
กับครีบอลูมิเนียมซึ่งจะตองเรียงเปนระเบียบเรียบรอยยึดแนนกับทอทองแดง ผานการทดสอบรอยรั่วและการขจัด
ความชื้นมาจากโรงงานผูผลิต
6.2.1.1.4 พัดลมของ Condenser เปนแบบใบพัดแฉก (Propeller) ไดรับการ
ถวงสมดุลมาเรียบรอย ขับเคลื่อนโดยตรงจากมอเตอร มีตะแกรงเหล็กโปรงที่ผานกระบวนการปองกันสนิมเพื่อปองกัน
อุบัติเหตุ
6.2.1.1.5 มอเตอรพัดลม เปนแบบหุมปดมิดชิด มีอุปกรณปองกันเมื่อเกิดความ
รอนสูงเกินเกณฑมีระบบหลอลื่นแบบตลับลูกปน หรือแบบปลอกที่มีการหลอลื่นตลอดอายุการใชงาน
6.2.1.1.6 ระบบควบคุม มี Magnetic Contactor Overload ของ Compressor
อุปกรณหนวงเวลา (Time Delay Relay) ยกเวนในกรณีที่มีอุปกรณหนวงเวลาติดตั้งอยูแลวใน Thermostat และมี
Shut off valves พรอม Service ports
6.2.1.2 Fan - Coil Unit ตองประกอบเรียบรอยทั้งชุดจากโรงงานผูผลิตและเปน
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ผลิตภัณฑยี่หอเดียวกับ Condensing Unit มีรายละเอียด ดังนี้
6.2.1.2.1 สวนโครงภายนอก เปนแบบที่ตกแตงสําเร็จ ทําดวยแผนเหล็กที่ผาน
กระบวนการเคลือบและอบสี หรือทําใหทนตอการเกิดสนิม เชน ไฟเบอรกลาสหรือพลาสติกอัดแรง ภายในบริเวณที่
อาจจะเกิดหยดน้ําไดซึ่งจําเปนใหบุดวยฉนวนยาง หรือวัสดุเทียบเทา มีถาดน้ําทิ้งที่หุมฉนวน ในการใชงานปกติจะตองไม
เกิดหยดน้ําเกาะที่ภายนอกของตัวโครง
6.2.1.2.2 พัดลมแบบสงลมเย็น เปนพัดลมแบบ Centrifugal, Turbo Fan
หรือแบบ Cross Flow Fan มีพัดลมที่ขับเคลื่อนโดยตรงดวยมอเตอรซึ่งสามารถปรับความเร็วลมไดไมนอยกวา 3
อัตรา
6.2.1.2.3 มอเตอร เปนชนิด Split Capacitor ที่มีอุปกรณปองกันความรอนสูงเกิน
เกณฑอยูภายในใชระบบไฟฟา 220 V หรือ 380 V / 1 Phase หรือ 3 Phase / 50 Hz
6.2.1.2.4 คอยลเย็น (Evaporation Cool) เปนทอทองแดงแบบ Inner Groove
ที่ถูกอัดใหเขากับครีบอลูมิเนียมซึ่งจะตองเรียงเปนระเบียบเรียบรอยยึดแนนกับทอทองแดง ผานการทดสอบรอยรั่วและ
การขจัดความชื้นมาจากโรงงานผูผลิต
6.2.1.2.5 อุปกรณจายสารทําความเย็นเปนแบบเอ็กซแพนชั่นวาลว (Expansion valve)
หรือ แคปปลารีทิ้ว (Capillary tube)
6.2.1.2.6 ระบบควบคุม มีสวิทช ปด – เปด เครื่อง และปรับความเร็วพัดลม พรอม
ทั้ง Thermostat Switch ติดตั้งภายในหอง เพื่อการควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ และควบคุมการทํางานของ
Condensing Unit สวน Fan - Coil Unit ทํางานตลอดเวลาที่เปดเครื่องปรับอากาศ Thermostat เปนแบบ
อิเล็กทรอนิกสชวงอุณหภูมิ 18 0C ถึง 30 0C ความละเอียด 1 0C พรอมวงจรหนวงเวลา 2 – 5 นาที ยกเวนในกรณีที่มี
การติดตั้งอุปกรณหนวงเวลา อยูที่ตัว Condensing Unit
6.2.1.2.7 แผงกรองอากาศเปนแบบอลูมิเนียมหนาไมนอยกวา ½ นิ้ว หรือใย
สังเคราะหหรือตาขายโพลีพรอบเพอลีนที่สามารถถอดลางทําความสะอาดได
6.2.2 มาตรฐานในการคิดเทียบขีดความสามารถในการทําความเย็น
6.2.2.1 ปริมาณการทําความเย็นทั้งหมดคิดเทียบที่ความยาวทอน้ํายามาตรฐาน (5 m. ถึง
7.5 m.) เมื่อ Condensing Unit และ Fan - Coil Unit ทํางานรวมกันใหคิดเทียบที่
- อากาศเขาคอยลเย็น ที่อุณหภูมิ 27 0C DB /19.50C WB (800F DB/67 0F WB)
- อากาศเขาคอยลรอน ที่อุณหภูมิ 350C (950F)
- ระบบไฟฟา 50 Hz
- อุณหภูมิน้ํายาอิ่มตัวดานดูด (Saturated Suction Temperature) และอุณหภูมิน้ํายาที่คอยลเย็น
(Evaporator Temperature) เดียวกันอยูในชวง 5.50C – 720C (420F – 450F)
6.2.2.2 การคิดเทียบปริมาณความเย็นของชุด Condensing Unit และ Fan - Coil
Unit ที่ทํางานรวมกันนั้น ตองไมมากเกินกวาคาความสามารถในการทําความเย็นของ Compressor
6.2.2.3 การคิดความสามารถในการทําความเย็นของ Compressor ใหคิดเทียบเมื่อ
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Compressor ทํางานในภาวะ ดังนี้
- อุณหภูมิน้ํายาอิ่มตัวดานดูด
ไมเกิน 7.2 0C (450F)
- อุณหภูมิน้ํายาอิ่มตัวดานคอยลรอน
ไมต่ํากวา 490C (1200F) (Saturated Suction Temperature)
- อากาศเขาคอยลรอน
ไมต่ํากวา 350C (950F)
6.2.2.4 สารทําความเย็นที่ใชกับเครื่องปรับอากาศใชสารทําความเย็นทดแทน R–22 แบบ
Non CFC.
6.2.2.5 เครื่องปรับอากาศขนาดตางๆตองมีคาอัตราสวนประสิทธิภาพพลังงาน (Energy
Efficiency Ratio) ดังนี้
6.2.2.5.1 เครื่องปรับอากาศที่มีขนาดตั้งแต 9,000 – 36,000 BTU ตองมีคาอัตราสวน
ประสิทธิภาพพลังงาน หรือ EER (Energy Efficiency Ratio) ไมนอยกวา 11.0 บีทยี ูตอวัตต
6.2.2.5.2 เครื่องปรับอากาศที่มีขนาดตั้งแต 36,001 – 40,940 BTU ตองมีคาอัตราสวน
ประสิทธิภาพพลังงาน หรือ คา EER (Energy Efficiency Ratio) ไมนอยกวา 10.6 บีทียูตอวัตต
6.2.2.5.3 เครื่องปรับอากาศที่มีขนาดตั้งแต 40,941 BTU ขึ้นไป ตองมีคาอัตราสวน
ประสิทธิภาพพลังงาน หรือ คา EER (Energy Efficiency Ratio) ไมนอยกวา 9.6 บีทียูตอวัตต
หมายเหตุ
1. เครื่องปรับอากาศที่มีขีดความสามารถทําความเย็นไมเกิน 36,000 BTU ตองมีหนังสือรับรองคา EER หรือ
ฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟาเบอร 5
2. เครื่องปรับอากาศที่มีขีดความสามารถทําความเย็นไมเกิน 40,940 BTU ตองมีหนังสือรับรองคา EER จาก
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) หรือฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟาเบอร 5 หรือ
หนังสือรับรองประสิทธิภาพการประหยัดไฟจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) หรือผลการทดสอบจาก
หองปฏิบัติการทดสอบของมหาวิทยาลัยของรัฐ
3. กรณีเครื่องปรับอากาศที่มีขีดความสามารถทําความเย็นเกิน 40,940 BTU ตองมีผลการทดสอบจาก
หองปฏิบัติการที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ
4. เครื่องปรับอากาศชนิดฝงฝาหรือตูตั้งพื้น อาจไมเปนไปตามขอกําหนด 6.2.2.5 ทั้งนี้ผูเสนอราคาตองแสดง
เอกสารหรือหนังสือรับรองแสดงคาอัตราสวนประสิทธิภาพพลังงานหรือคา EER (Energy Efficiency Ratio) ของ
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) หรือสถาบันอื่นๆที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือได
6.3 การติดตั้ง
กอนการเขาดําเนินการติดตั้งใหแจงเจาหนาที่ของศูนยวิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรีทุกครั้ง และการติดตั้งตอง
ถูกตองตามหลักวิศวกรรมระบบปรับอากาศ ซึ่งตองมีวิศวกรเครื่องกลควบคุมการติดตั้งพรอมทั้งใหสงรายชื่อวิศวกร
เครื่องกล พรอมสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม (เปนผูควบคุม และรับรองการติดตั้ง) วิศวกรเครื่องกล
รายดังกลาวตองมีประสบการณในการควบคุมการติดตั้งเครื่องปรับอากาศมาไมนอยกวา 3 ปโดยกอนเขาดําเนินการให
รายงานตอผูควบคุมงานของมหาวิทยาลัยทราบและทางผูขายจะตองจัดทําแผนงานแสดงระยะเวลาการติดตั้งของแตละ
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อาคารโดยละเอียดพรอมคําชี้แจงแจงทราบตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุผานผูควบคุมงานของมหาวิทยาลัยทราบ ถา
ปรากฏวามีการติดตั้งที่ไมไดมาตรฐานและไมถูกตองตามหลักวิศวกรรมระบบปรับอากาศแลว ผูขายจะตองดําเนินการ
แกไขใหใหมโดยไมคิดคาใชจายในการดําเนินการ
ในกรณีที่เครื่องปรับอากาศมีขนาดใหญกวา 36,000 BTU. ใหติดตั้ง High – Low Pressure Switch
หรือระบบตรวจสอบปริมาณสารทําความเย็นของเครื่องปรับอากาศ
6.3.1 ทอสารทําความเย็น ทอน้ําทิ้ง และอุปกรณ
6.3.1.1 ทอสารทําความเย็น ใชทองแดงอยางออนแบบหนา (Soft Drawn) หรืออยางแข็ง
(Hard Drawn) Type L ทอสารทําความเย็นดานกาซเย็นดูดกลับ (Suction Line) ใหหุมดวย Flexible Closed – Cell
Thermal Insulation ชนิดที่ไมลามไฟ ที่มีความหนาไมนอยกวา 19 mm. (3/4 นิ้ว) อุปกรณประกอบใหมี Filter Drier
และ Sight Glass
6.3.1.2 ทอน้ําทิ้ง ขนาดไมเล็กกวา 19 mm. (3/4 นิ้ว) เปนทอ PVC ตาม มอก. 17 -2532
ฉบับปจจุบัน ทอสวนที่อยูในฝาเพดาน หรือทอสวนที่อยูภายในอาคารที่ไมอยูในบริเวณปรับอากาศใหหุมดวย Flexible
Closed – Cell Thermal Insulation ชนิดที่ไมลามไฟที่มีความหนาไมนอยกวา 9.5 mm. (3/8 นิ้ว)
6.3.1.3 การติดตั้งทอสารทําความเย็นจะตองเดินใหขนาน หรือตั้งฉากกับตัวอาคาร สวนที่
ผานโครงสรางตัวอาคาร เชน คาน กําแพง หรือพื้นจะตองมีปลอกรอยทอ (Sleeve) ถาปลอกรอยทอดังกลาวติดตั้งใน
สวนที่ติดกับดานนอกของตัวอาคารจะตองอุดชองวางระหวางทอสารทําความเย็น กับปลอกรอยทอ (Sleeve) ดวยวัสดุ
ยาง หรือวัสดุอื่นที่เทียบเทาพรอมตกแตงอยางเรียบรอย ทอสารทําความเย็นตองยึดอยูกับอุปกรณรองรับอยางมั่นคง
ทอสารทําความเย็นดานกาชเย็นดูดกลับจะตองสามารถใหน้ํามันหลอลื่นกลับไปที่ Compressor ไดสะดวกในทุก
สภาวะของการทํางาน ทอสารทําความเย็นตองมีขนาดพอเหมาะ คือ ใหคาความดันตกในทอไมเกินกวาคาที่ทําอุณหภูมิ
ควบแนน (Saturated Temperature) เปลี่ยนไปเกินกวา 1.2 0C (2 0F) ทุกระยะความสูงประมาณ 4 เมตร ของทอ
ตามแนวดิ่งจะตองมี Oil Trap เฉพาะทอสารทําความเย็นดานกาซเย็นดูดกลับในกรณีที่ Condensing Unit อยูต่ํา
กวา Fan - Coil Unit ตองทํา Invert Loop ที่ทอสารทําความเย็นดานกาซเย็นกลับ หรือตามคําแนะนําผูผลิต
6.3.1.4 ทอสารทําความเย็นทั้งหมด ตองติดตั้งอยูบนอุปกรณรองรับ (Support, Hanger)
โดยใชประกับเหล็กอาบสังกะสี หรือ อลูมิเนียมรัดตัวทอเขากับอุปกรณรองรับอยางมั่นคงทุกระยะไมเกิน 2.5 เมตร
หรือ เดินใหเรียบรอยในรางรองรับ PVCที่ออกแบบมาใชสําหรับทอน้ํายาของเครื่องปรับอากาศ
6.3.1.5 หลังการเชื่อมระบบทอสารทําความเย็นแลวใหทําการทดสอบหารอยรั่วดวยกาซ
ไนโตรเจนที่ความดันประมาณ 17.5 กก. / ตร.ซม. ทิ้งไวอยางนอย 15 นาที แลวจึงทําการดูดเอาความชื้นออก และทํา
ใหเปนสุญญากาศดวยปมดูดสุญญากาศ (Vacuum Pump) จนมีความดันต่ํากวาบรรยากาศประมาณ 2 กก/ตร.ซม. (29
นิ้ว ปรอท) อยางนอย 30 นาที แลวจึงเติมสารทําความเย็น หรือตามมาตรฐานของผูผลิต
6.3.2 ระบบไฟฟา
6.3.2.1 ผูขายจะตองจัดหา และติดตั้งอุปกรณไฟฟาสําหรับเครื่องปรับอากาศ ตาม
รายละเอียดประกอบการติดตั้ง และอื่น ๆ ที่จําเปนที่อาจมิไดกําหนดไว โดยการติดตั้งทั้งหมดไดมาตรฐานของการไฟฟา
6.3.2.2 Magnetic Contactor พรอม Overload ใหใชผลิตภัณฑตามมาตรฐานของประเทศ
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ไทย สหรัฐอเมริกา ยุโรป หรือ ญี่ปุน ขนาดตองไมต่ํากวา 125 % ของกระแสใชงานเต็มกําลัง
6.3.2.3 สายไฟฟาทั้งหมด ใหใชสายทองแดงหุมฉนวน ที่ไดรับอนุญาตแสดงเครื่องหมาย
มอก.11-2553
6.3.2.3.1 สายไฟฟาเดินลอยใหใชชนิด 300 V 70 0C PVC (Type – B – GRD
(VAF – GRD)
6.3.2.3.2 สายไฟฟารอยทอ หรือในรางเดินสาย ใหใชชนิด 750 V 70 0C PVC
Type – A (THW) IEC-01
6.3.2.4 ขนาดสายไฟฟาเมนเครื่องปรับอากาศ ขนาดสายไฟฟาจะตองเปนขนาดที่รับกระแส
ไดไมต่ํากวา 125 % ของกระแสใชงานเต็มที่ (Full Load) และขนาดพื้นที่หนาตัดไมต่ํากวา 4 ตร .มม.
6.3.2.5 ขนาดสายไฟฟาสําหรับมอเตอรปรับความเร็วพัดลม และ Thermostat ใหใช
สายไฟฟาขนาดพื้นที่หนาตัดไมต่ํากวา 1.5 ตร.มม. สายไฟฟาคอนโทรลใหใชสายออนชนิด 300 V 70 0C ขนาด
พื้นที่หนาตัดไมเล็กกวา 1.5 ตร.มม.
6.3.2.6 การติดตั้งระบบสายดินตัวเครื่องปรับอากาศที่เปนโลหะที่ในการทํางานปกติไมมี
กระแสไฟฟาไหลผานขนาดของสายดินใหเปนไปตามตารางที่ 1 โดยตอกับหลักสายดินของอาคาร กรณีไมมีหลักสายดิน
ใหจัดทําสายดินใหม
ตารางที่ 1 ขนาดของตัวนําสําหรับตอลงดินของเครื่องปรับอากาศ
ขนาดสายไฟฟาพรอมสายดิน (ตร.มม.)
สายดินใชสายเดีย่ ว (THW) IEC-01 ฉนวนสีเขียว (ตร.มม.)
สายไฟฟา
สายดิน
ขนาดสายดิน
2.5
1.5
1.5
4.0
2.5
2.5
6.0
4.0
4.0
6.3.2.7 ทอรอยสายไฟฟาใหใชผลิตภัณฑ ที่ไดรับอนุมัติแสดงเครื่องหมาย มอก.770-2533
6.3.2.8 การเดินสายไฟฟา ตองเดินรอยสายไฟฟาในทอ EMT หรือ IMC ขนาดและจํานวน
สายในทอตามตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 จํานวนสูงสุดของสายไฟฟา Type-A (THW) IEC-01 ในทอรอยสายไฟฟา
ขนาดระบุของทอ (มม.)(นิ้ว)
จํานวนสูงสุดของสายไฟฟาในทอรอยสายไฟฟา
12.7
19
25
32
38
สายไฟฟา (ตร.มม.)
½
¾
1
1¼
1½
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
6.3.2.9 การตัดตอสายไฟฟา ใหทําที่กลองตอสาย , กลองสวิทช เทานั้น ตําแหนงที่ทําการ
ตัดตอสายไฟฟาตองอยูในตําแหนงที่สามารถทําการตรวจสอบ หรือซอมบํารุงไดงาย
6.3.2.10 การเชื่อมตอสายไฟฟาขนาดพื้นที่หนาตัดไมเกิน 10 ตร.มม. ใหใช Wire Nut หรือ
Scott
6.3.2.11 การเดินสายไฟฟาเขามอเตอร Fan - Coil Unit หรือ Condensing Unit ใหเดิน
รอยสายใน Flexible Conduit โดยที่ในสวนของ Condensing ใหใช Flexible Conduit ชนิดกันน้ํา (Rain Tight
Conduit) ที่ความยาว ไมเกิน 1 เมตร
6.3.3 การทาสี
วัสดุอุปกรณที่เปนเหล็กทั้งหมดตองทาสีกันสนิม 2 ชั้น และตองทาสีเพิ่มเติมเพื่อความสวยงาม ในสวนที่มี
ผลกระทบจากการติดตั้ง การเจาะชองของอาคาร หรือตีกลองไมอัดหุมทอ ผูขายตองแจงตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ทราบกอนดําเนินการ และจะตองทําการตกแตงใหอยูในสภาพดีเชนเดิม พรอมทาสีใหสวยงามเชนเดียวกับสีของหองนั้น
ๆ ดวย ในกรณีที่มีผลกระทบกับงานอื่นๆใหดําเนินการ แกไขใหอยูในสภาพเดิม
6.3.4 การทดสอบและการสงมอบงาน
การทดสอบใหกระทําโดยการตรวจวัดขอมูลตาง ๆ ทางดานวิศวกรรมระบบปรับอากาศที่สําคัญ เชน ความดัน
ของสารทําความเย็น,กําลังไฟฟาที่ใชของมอเตอรทุกตัว, อุณหภูมิอากาศในหองปรับอากาศ, อุณหภูมิอากาศที่ออกจาก
คอยลเย็น , อุณหภูมิอากาศภายนอก และอุณหภูมิที่ออกจาก Condensing Unit , การทํางานของ Thermostat
และสวิทชคอนโทรล ตาง ๆ, ทดสอบการไหลของน้ําทิ้ง การตรวจสอบและปรับปริมาณลม เปนตน โดยผูขายจะตอง
ดําเนินการทดสอบดังกลาว โดยมีตัวแทนของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุควบคุมและลงนามกํากับแบบฟอรมการ
ตรวจวัดคาขอมูลตางๆจากการทดสอบเพื่อเสนอตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในการสงมอบงานเครื่องปรับอากาศ
งวดสุดทาย พรอมแนบรายการและรายละเอียดของผลการทดสอบ พรอมทั้งมอบแบบแผนผังแสดงการติดตั้งจริง (AS BUILT DRAWING) ทั้งระบบ ในรูปแบบ CD-ROM (โปรแกรม AUTO CAD) อยางนอย 3 ชุด พรอมคูมือการใชงาน
และใบรับประกันคอมเพรสเซอรมาพรอมกับหนังสือเอกสารและสง มอบงาน ในสวนของคาใชจายในการทดสอบ ซึ่ง
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รวมถึงคากระแสไฟฟาดวยผูขายจะตองเปนผูรับผิดชอบเองทั้งสิ้น พรอมจัดทําสติกเกอร วัน เดือน ป ที่รับประกันและ
เบอรโทรศัพทติดตอใหชัดเจน
6.3.5 ขอกําหนดความปลอดภัยในการทํางาน
6.3.5.1 ผูรับจางที่ดําเนินการติดตั้งเกี่ยวกับงานเชื่อมหรืองานตางๆที่ทําใหเกิดประกายไฟ ตองมี
อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล และผูรับจางตองจัดเตรียมถังดับเพลิงในพื้นที่ปฎิบัติงาน เพื่อไวสําหรับดับไฟในเหตุ
สถานะการณเบื้องตน
6.3.5.2 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในสํานักงานตางๆตองมีผา ผาใบ หรือ พลาสติก ปก
คลุมอุปกรณในสํานักงาน เชน เครื่องคอมพิวเตอร โตะทํางานหรือเอกสารเปนตน
6.3.5.3 พื้นที่ดังกลาวเปนสวนปฎิบัติงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ผูรับจางตอง
ดําเนินการดวยความระมัดระวัง หามสงเสียงเอะอะ พูดคุยหรือดําเนินการโดยใชเสียงดัง หามสูบบุหรี่หรือเสพของมึน
เมา ในสวนที่จําเปนตองใชเสียงดําเนินการใดๆที่อาจสงผลกระทบและเปนการรบกวน จะตองขออนุญาตการดําเนินการ
ใดๆตอผูควบคุมงานของฝายผูวางจางกอนการดําเนินการ และมีหนาที่ประสานกับบุคลากรประจําหนวยงานตางๆ เพื่อ
แจงทราบเหตุแหงความไมสะดวกดังกลาวนั้น
6.3.5.4 ผูรับจางตองติดตั้งปายแสดงชื่อโครงการ ระยะเวลาดําเนินการ ชื่อบุคลากรที่
เกี่ยวของ ไวบริเวณทางเขาและออกใหชัดเจน
6.4 คุณลักษณะเฉพาะ
6.4.1 เครื่องปรับอากาศขนาดไมนอยกวา 60,000 บีทียู Air Flowrate ไมนอยกวา 2,000 CFM ชนิด Direct
Expansion Fan Coil Unit กําหนดใหเลือกใช Condensing Unit ชนิดใบพัดลมระบายความรอนเปาขึ้นดานบน
พรอมติดตั้งอุปกรณหัวจายลม / ชองรีเทิรน / ตอทอลมรีเทิรน (Grille) (ตามพื้นที่ติดตั้งจริงหรือมหาวิทยาลัยกําหนด)
6.4.2 ผูรับจางจะตองดําเนินการตอทอลมรีเทิรนจากชองรีเทิรนฝาถึงตัวเครื่อง เพื่อไมใหอากาศบริเวณโดยรอบ
เขามาในระบบรีเทิรนลมกลับได และในบริเวณพื้นที่ใตหลังคาหรือบริเวณใดๆ ผูรับจางจะตองดําเนินการทําอุปกรณคลุม
ตัวเครื่องพรอมหุมฉนวนเพื่อไมใหความรอนจากหลังคากระทบเครื่องปรับอากาศโดยตรงหรือตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
6.4.3 ผูรับจางดําเนินการติดตั้งตูเมนเบรกเกอรควบคุมระบบปรับอากาศใหมจํานวน 1 ชุด รวมถึงการเดินสาย
เมนไฟฟาระบบปรับอากาศทั้งหมด โดยทั้งนี้ใหผูรับจางเสนอแบบการติดตั้งจริงและรายละเอียดตางๆตอคณะกรรมการ
กอนดําเนินการติดตั้ง
6.4.4 ผูรับจางตองดําเนินการติดตั้งทอสงลมเย็น โดยกําหนดใหผูรับจางออกแบบขนาดหัวจายและการติดตั้ง
ระบบปรับอากาศทั้งหมด โดยมีวิศวกรสาขาเครื่องกล หรือ วิศวกรสาขาไฟฟาระดับภาคีวิศวกรขึ้นไปเซ็นกํากับการ
ออกแบบและติดตั้ง โดยทั้งนี้ใหผูรับจางเสนอแบบการติดตั้งจริงและรายละเอียดตางๆตอคณะกรรมการกอนดําเนินการ
6.5 การรับประกัน การดูแลบํารุงรักษาและการซอมแซม
ผูรับจางตองรับประกันเครื่องปรับอากาศพรอมอุปกรณประกอบตาง ๆเปนเวลา 2 ป นับถัดจากวันที่
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับเรียบรอยแลวพรอมจัดสงเอกสารการรับประกันคอมเพรสเซอร 5 ป โดยมีการ
เขาตรวจสอบดูแลบํารุงรักษาระบบทุก ๆ 2 เดือนในระยะเวลาการรับประกันเครื่องปรับอากาศ ผูขายตองจัดทํารายงาน
ผลการตรวจวัดปริมาณสารทําความเย็น, การตรวจสอบระบบไฟฟา และทําความสะอาดอุปกรณตางๆไดแก แผนกรอง
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อากาศ ถาดน้ําทิ้ง ทอน้ําทิ้ง ชุด Condensing Unit และ Fan Coil Unit พรอมจัดสงรายงานผลการตรวจสอบและการ
ดูแลบํารุงรักษาใหแกตัวแทนที่ทางมหาวิทยาลัยมอบหมายทุกครั้ง โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยหากพบวา
อุปกรณสวนใดสวนหนึ่งชํารุดเสียหายหรือเกิดความผิดปกติอยางหนึ่งอยางใดเนื่องจากการใชงานใหผูรับจางรีบ
ดําเนินการแกไขและ/หรือเปลี่ยนใหมภายในระยะเวลา 1 วันเพื่อใหใชงานไดปกติ โดยไมคิดคาใชจายแตอยางใด
ในชวงระยะเวลาของการรับประกันนี้
ตัวอยางรายชื่อเครื่อง,วัสดุและอุปกรณที่กําหนดใหใช
EQUIPMENTS
PROVED MANUFACTURER
PIPE, DUCT INSULATION AEROFLEX
ELECTEICAL WIRE
BAKOK CABLE, PHELPS DODGE, THAI YAZAKI
CONDUIT
PANASONIC, MARUICHI, MATSUSHITA, RSI
LOAD CENTER
G.E , WESTINGHOUSE , ITE , FEDERAL , SCHNEIDER , SIEMENS , ABB
CIRCUIT BREAKER
G.E , WESTINGHOUSE , ITE, FEDERAL , SCHNEIDER , SIEMENS, ABB
FUSE&MAGNETIC
G.E, MERLIN GERIN, SIEMENS, TELEMECANIQUE, SCHNEIDER , FEDERAL
CONTATOR
7. งานพัดลมระบายอากาศ
ใหติดตั้งพัดลมระบายอากาศแบบติดผนังกระจก ขนาด 8 นิ้ว ในบริเวณดังนี้
1) ติดตั้งในบริเวณหองประชุม 3 เครื่อง
2) ติดตั้งในบริเวณหองควบคุม 1 เครื่อง
กําหนดใชผลิตภัณฑของ Mitsubishi / Panasonic / hatari
8. งานระบบภาพและระบบเสียง จํานวน 1 ระบบ
8.1 งานระบบภาพ
8.1.1 หลอดเครื่องฉายมัลติมิเดียโปรเจคเตอร
8.1.1.1 ผูขายจะตองเปลี่ยนหลอดเครื่องฉายมัลติมิเดียโปรเจคเตอร เครื่องเดิมที่มีอยูประจําหองประชุม
8.1.1.2 ผูขายจะตองทดสอบความสวางของเครื่องฉายมัลติมิเดียโปรเจคเตอร ใหสามารถใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
8.1.2 งานเดินสายสัญญาณ
8.1.2.1 ผูขายจะตองเดินสายสัญญาณ IN PUT จากดานหนาเวทีไปยังเครื่องฉายมัลติมิเดียโปรเจคเตอร
ดังนี้ VGA 1 ชอง หรือ HDMI 1 ชอง หรือ CAT5/6 1 ชอง พรอมบลอก
8.1.2.2 ผูขายจะตองเดินสายสัญญาณ IN PUT จากหองควบคุมไปยังเครื่องฉายมัลติมิเดียโปรเจคเตอร
ดังนี้ VGA 1 ชอง หรือ HDMI 1 ชอง หรือ CAT5/6 1 ชอง พรอมบลอก
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8.2 งานระบบเสียง
8.2.1 เครื่องผสมสัญญาณเสียงระบบดิจิทัล จํานวน 1 เครื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้
8.2.1.1 เครื่องผสมสัญญาณเสียงระบบดิจิทัล ขนาดไมนอยกวา 24 ชอง
8.2.1.2 มีจอแสดงภาพสีแบบสัมผัส ระบบ TouchFlow OperationTM พรอมการควบคุมแบบมัลติทัช
8.2.1.3 ในแตละชองสัญญาณ (Channel) มีจอแสดงตัวอักษร สามารถตั้งใหแสดงชื่อ และกําหนดสีของไฟใน
แตละชองได
8.2.1.4 มีระบบ 1-knob COMPTM และ 1-knob EQTM เพื่อความสะดวกในการปรับเสียง ดวยปุมเดียว
8.2.1.5 มีระบบ GainFinderTM เพื่อความสะดวกในการปรับตั้งอัตราขยายสัญญาณ พรอมการปรับ A.Gain
และ D.Gain ในหนาจอเดียวกัน
8.2.1.6 มีชองตอ USB Flash Drive สําหรับบันทึกรูปแบบการปรับแตง และบันทึกเสียงได
8.2.1.7 มีชองตอ iPad™ สําหรับการเลนเพลง พรอมชารตไฟไมนอยกวา 2.1 Amp. ใหแกอุปกรณ iPad™
ดวย
8.2.1.8 มีระบบ Scene Memory ที่สามารถเรียกคืนคาของภาค Head-Amp.เชน Gain และ Phantom ที่ได
ปรับแตงเอาไวได
8.2.1.9 สามารถรองรับการบันทึกเสียงบนเครื่องคอมพิวเตอรดวยโปรแกรม Cubase AI ไดพรอมกันไมนอย
กวา 32 ชองสัญญาณ ดวยสาย USB เพียงเสนเดียว
8.2.1.10 มีซอฟทแวร Stage Mix และ Editor เพื่อ การควบคุม แสดงผลบนเครื่องแท็ปเล็ต หรือ คอมพิวเตอร
โดยผานระบบ การเชื่อมตอผานอุปกรณเสริม Wireless LAN เพื่อการควบคุมแบบไรสาย ผาน iPad™ iPod™
iPhone™ หรือ Note Book ได
8.2.1.11 ความถี่สุมในการแปลงสัญญาณ :
48 kHz
8.2.1.12 การตอบสนองความถี่
:
20 Hz – 20 kHz ที่ +4 dBu
8.2.1.13 หนวยความจําบันทึกการปรับแตง :
A100+B100 ซีนสามารถสําเนาเก็บไวใน USB Handy
Drive ได
8.2.1.14 รูปแบบการแสดงผล
:
ภาพจอสีแบบสัมผัสระบบ TouchFlow OperationTM
ขนาด 7 นิ้ว
8.2.1.15 ชองสัญญาณเขา Input Channel:
24 ชอง (XLR)
8.2.1.16 ชองสัญญาณออกOMNI OUT :
16 ชอง (XLR)
8.2.2 เครื่องขยายเสียงสําหรับลําโพงเสียงต่ําแบบสเตอริโอ ขนาด 1000 วัตต จํานวน 1 เครื่อง รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ดังนี้
8.2.2.1 มีกําลังขับ ที่ความตานทาน 8 โอหม ไมนอยกวา 1000 W + 1000 W (1kHz, non-clip, 20ms burst)
8.2.2.2 มีกําลังขับ ที่ความตานทาน 4 โอหม ไมนอยกวา 1200 W + 1200 W (1kHz, non-clip, 20ms burst)
8.2.2.3 มีกําลังขับ ที่ความตานทาน 2 โอหม ไมนอยกวา 700 W + 700 W (1kHz, non-clip, 20ms burst)
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8.2.2.4 เปนเครื่องขยายสัญญาณเสียงในระบบคลาส D balanced output circuit (BTL)
8.2.2.5 มีระบบประมวลผลสัญญาณไมนอยกวา 3 รูปแบบ (D-CONTOUR, FOH/MAIN, MONITOR OFF)
8.2.2.6 สามารถกําหนดขั้วสัญญาณและลดทอนความถี่ไดทั้งแบบ LPF และ HPF ในชวง 20Hz ถึง 20kHz
8.2.2.7 มีวงจรประมวลผลสําหรับลําโพง ซึ่งมีวงจรภายในประกอบดวยพาราเมตริคอีคิวไมนอยกวา 6 ยาน
ลิมิทเตอรและวงจรหนวงเวลา
8.2.2.8 มีหนวยความจําสําหรับเก็บคาการปรับแตงสําหรับลําโพงแบบตางๆ ไมนอยกวา 8 ชุด
8.2.2.9 มีชองตอ USB 2.0 standard A สําหรับบันทึกและโหลดขอมูลการปรับคาของแอมป สามารถปรับปรุง
เฟรมแวรได
8.2.2.10 มีวงจรปองกันภาคขยายเสียหายกรณีเกิดไฟ DC ผิดปกติ, ปดเสียง ชวงเปด/ปดเครื่อง, ความผิดปกติ
จากแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟา อุณหภูมิ รวมไปถึงสัญญาณ clip ในภาคขยายเสียง
8.2.2.11 มีไฟ LED แสดงการทํางาน (POWER, ALERT, USB, PROTECT x 2, SIGNAL x 2, CLIP/LIMIT x 2)
8.2.2.12 อัตราสวนของสัญญาณตอสัญญาณรบกวนไมนอยกวา 101 dB (A-weighted, 8 Ω, gain setting =
+14dBu)
8.2.2.13 แรงดันไฟฟาขาเขาสูงสุดไมนอยกวา +24 dBu
8.2.2.14 การตอบสนองความถี่ (Frequency Response) ที่ 1 W 8 Ω , 20 Hz ~ 20 kHz , ± 1 dB
8.2.2.15 คาความผิดเพี้ยนทางฮารโมนิค (THD+N) ไมเกิน 0.1 % (1 kHz, 10 W) และ 0.3 % (1 kHz ที่กําลังขับ
กึ่งหนึ่ง)
8.2.2.16 คาครอสทอลค (Half power, 8 Ω, 1 kHz, vol. max., input 150 Ω shunt) ≤ -60 dB
8.2.2.17 มีคาอิมพีแดนซขาเขา 20 kΩ (Balanced), 10 kΩ (Unbalanced)
8.2.2.18 มีชองตอสัญญาณขาเขาชนิด XLR และ ¼” PHONE (TRS)
8.2.2.19 มีชองตอสัญญาณขาออกชนิด Neutrik speakON NL4, Binding post และ ¼” PHONE (TS)
8.2.3 เครื่องปรับแตงเสียงระบบดิจิทัล จํานวน 1 เครื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้
8.2.3.1 มีจํานวนชองสัญญาณขาเขาจํานวน 8 ชอง และจํานวนชองสัญญาณขาออกจํานวน 8 ชองหรือ
มากกวา
8.2.3.2 Latency นอยกวา 1.6 ms
8.2.3.3 อัตราการแปลงสัญญาณเสียงอยูที่ 24 บิต, 48 กิโลเฮิรตซ
8.2.3.4 ระดับสัญญาณขาเขาอยูที่ +4 dBu line หรือ -36 dBu Mic level กับ 20 dB Headroom
8.2.3.5 ระดับ Mic Pre Amp Gain เทากับ +40 dB หรือดีกวา
8.2.3.6 สามารถ Trim สัญญาณขาเขา +/- 24 dB
8.2.3.7 ระดับสัญญาณขาเขาสูงสุด +23 dBu
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8.2.3.8 ความตานทานของชองสัญญาณขาเขา มากกวา 18 กิโลโอหม Balance และ มากกวา 9 กิโลโอหม
Unbalance
8.2.3.9 CMRR : มากกวา 50 dB @ 1 kHz
8.2.3.10 Mic Pre-amp EIN นอยกวา -125 dBu, 22 Hz – 22 kHz, 100 โอหม source impedance
8.2.3.11 มี Phantom Power +20 VDC, 20 mA
8.2.3.12 ระดับสัญญาณขาออก +4 dBu line level กับ 20 dB of Headroom
8.2.3.13 ระดับสัญญาณขาออกสูงสุด +24 dBu
8.2.3.14 ความตานทานสัญญาณขาออก 200 โอหม Balance และ 100 โอหม Unbalance
8.2.3.15 Sample Rate 48 kHz
8.2.3.16 การตอบสนองความถี่อยูในชวง 20 Hz – 20 kHz, +/- 0.5 dB
8.2.3.17 Dynamic Range มากกวา 110 dB
8.2.3.18 THD+Noise นอยกวา -85 dB
8.2.3.19 Interchannel Crosstalk นอยกวา -90 dB @ 1 kHz
8.2.4 ลําโพงหลัก จํานวน 5 ตู
8.2.4.1 ลําโพงสองทาง ขนาดไมนอย 10 นิ้ว จํานวน 4 ตู รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้
8.2.4.1.1 เปนลําโพงแบบ Full Range ที่มีสนามแมเหล็กรั่วไหลนอย
8.2.4.1.2 สามารถปรับหมุนชุดลําโพงความถี่สูงเพื่อสามารถใชไดทั้งงาน PA และ งาน Stage
Monitor
8.2.4.1.3 ลําโพงความถี่ต่ํา ขนาดไมนอยกวา 10 นิ้ว แบบ Shield Neodymium ความตานทาน 8
โอหม
8.2.4.1.4 ลําโพงความถี่สูง แบบ Shield Neodymium โดยมีความเพี้ยนต่ําและควบคุมทิศทางดวย
Constant Directivity Asymmetrical Dispersion Horn
8.2.4.1.5 ชองตอสายสัญญาณ แบบ NL4MP SPEAKON 4 Pole ไมนอยกวา 2 ชุด
8.2.4.1.6 การตอบสนองความถี่ : 65 Hz-20 kHz ± 3dB
8.2.4.1.7 ความไวตอสัญญาณ 1 Watt. @ 1 m. : 99 dB SPL Nominal
8.2.4.1.8 ความดังสูงสุด ที่ 1 เมตร : 129 dB Peak
8.2.4.1.9 มุมการกระจายเสียงในแนวราบระยะใกล 50 ระยะไกล 100 องศาและในแนวดิ่ง 55 องศา
8.2.4.1.10 การควบคุมการกระจายเสียง Q&DI : Q:16 Nominal DI:12 dB Nominal
8.2.4.1.11 ความตานทานปกติ : 8 โอหม
8.2.4.2 ลําโพงเสียงต่ํา ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว จํานวน 1 ตัว รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้
8.2.4.2.1 เปนลําโพงแบบ Subwoofer ขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว ที่มีสนามแมเหล็กรั่วไหลนอย
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8.2.4.2.2
8.2.4.2.3
8.2.4.2.4
8.2.4.2.5
8.2.4.2.6
8.2.4.2.7

ใชแมเหล็กชนิด Shielded Neodymium
ชองตอสายสัญญาณ แบบ NL4MP SPEAKON 4 Pole ไมนอยกวา 2 ชุด
การตอบสนองความถี่ : 40Hz-110 Hz ± 3dB
ความไวตอสัญญาณ 1 Watt. @ 1 m. : 101 dB SPL Nominal
ความดังสูงสุด ที่ 1 เมตร : 138 dB Peak
ความตานทานปกติ : 8 โอหม

8.2.5 ลําโพงมอนิเตอร จํานวน 2 ตู รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
8.2.5.1 เปนตูลําโพงชนิด 2-way bi-amp powered studio monitor
8.2.5.2 ตูลําโพงมีภาคขยายเสียงในตัว
8.2.5.3 สวนประกอบ ตัวขับเสียงแหลม ขนาดไมนอยกวา 1 นิ้ว และ ตัวขับเสียงต่ํา ขนาดไมนอยกวา 5 นิ้ว
8.2.5.4 จุดตัดความถี่ ที่ 2 kHz
8.2.5.5 การตอบสนองความถี่ตั้งแต 54 Hz ~ 30 kHz
8.2.5.6 รองรับกําลังขับ ไมนอยกวา 70 วัตต
8.2.5.7 มีชองตออยางนอย 3 แบบ คือ XLR-3-31, PHONE
8.2.6 เครื่องขยายเสียงพรอมลําโพงเพดาน จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย
8.2.6.1 เครื่องขยายเสียงสําหรับลําโพงเพดาน จํานวน 1 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้
8.2.6.1.1 เปนเครื่องขยายสัญญาณเสียงแบบ 2 Channel
8.2.6.1.2 รองรับการทํางานไดทั้งแบบ 2, 4 , 8 Ohms และ 70 Vrms /100 Vrms
8.2.6.1.3 ใชไฟไดตั้งแต 240 -100 VAC
8.2.6.1.4 มีปุมปรับเพิ่ม-ลดความดัง ของเสียง
8.2.6.1.5 มี DSP ใหสามารถปรับแตงสัญญาณเสียงได
8.2.6.1.6 มี LED แสดงผลการทํางานแตละ Channel
8.2.6.1.7 มีรูปการสงสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล
8.2.6.1.8 สามารถปรับแตงเสียงและดูสถานะการทํางานผานคอมพิวเตอรได
8.2.6.1.9 ความถี่ตอบสนองที่ 20 Hz -20 kHz หรือกวางกวา
8.2.6.1.10 คาสัญญาณตอสัญญาณรบกวน ไมนอยกวา 108dB
8.2.6.1.11 คาความเพี้ยนไมเกิน 0.35%
8.2.6.1.12 มีคา Damping Factor ไมนอยกวา 1500
8.2.6.1.13 กําลังขับไมนอยกวา 300 วัตตที่ 4,8 โอหม และ 70,100 โวลลลายน
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8.2.6.2 ลําโพงเพดานสําหรับหองประชุม จํานวน 6 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้
8.2.6.2.1 เปนลําโพงติดฝาเพดาน พรอม Backcan และหนากากตะแกรงโลหะ
8.2.6.2.2 เปนลําโพงแบบ ทาง 2 แบบ Coaxial
8.2.6.2.3 ประกอบดวยลําโพงเสียงสูง และลําโพงเสียงต่ํา
8.2.6.2.4 มี Transformer ในตัวสําหรับใชงานในระบบ Volt-Line 70V/100V ได
8.2.6.2.5 คาความถี่ตอบสนองกวางกวา 101 Hz -19.5 kHz
8.2.6.2.6 มีคาความไวของลําโพงไมนอยกวา 86 dB
8.2.6.2.7 มีคาความดังสูงสุดไมนอยกวา 101 dB
8.2.6.2.8 สามารถรับกําลังขับไดไมนอยกวา 25 วัตต ที่ 70V หรือ 100
8.2.7 ไมโครโฟน Dynamic แบบมือถือ จํานวน 4 ตัว รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
8.2.7.1 เปนไมโครโฟนชนิด Dynamic มี Switch ปด-เปด
8.2.7.2 มีทิศทางการับเสียงแบบ Cardioid
8.2.7.3 ตอบสนองความถี่ที่ 50Hz - 15kHz
8.2.7.4 ความไวการรับเสียง (Sensitivity)(at 1,000 Hz Open Circuit Voltage) -54.5 dBV/Pa (1.85 mV)
(1 Pa = 94 dB SPL)
8.2.7.5 Impedance Rated Impedance is 150Ω (300Ω actual)
8.2.7.6 inputs rated low Impedance Polarity
8.2.8 ไมโครโฟนไรสายแบบ Handle ยานความถี่ UHF จํานวน 2 ชุด รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้
8.2.8.1 เครื่องรับสัญญาณ
8.2.8.1.1 เปนเครื่องรับสัญญาณแบบ 2 เสา สามารถถอดได
8.2.8.1.2 มีวงจรภาครับแบบ Diversity
8.2.8.1.3 มี Power Lock Out ปองกันการกดปุม
8.2.8.1.4 มี LED Bar Graph แสดงระดับสัญญาณ Audio
8.2.8.1.5 Audio Out connector XLR, ¼ นิ้ว
8.2.8.1.6 Output Impedance: 200 Ohms หรือดีกวา
8.2.8.1.7 Sensitivity
- 105 dBm for 12 dB SINAD,typical
8.2.8.2 ไมโครโฟนไรสายแบบมือถือ
8.2.8.2.1 มี Switch เปด – ปด
8.2.8.2.2 เปนไมโครโฟนชนิด Dynamic มีทิศทางการรับเสียง แบบ Cardioid
8.2.8.2.3 Freguency response : 50 - 15,000 Hz หรือดีกวา
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8.2.8.2.4 Audio Input Level
+ 2 dBV maximum at – 10 dB position
- 8 dBV maximum at 0 dB position
8.2.8.2.5 Gain Adjustmant Range 10 dB
8.2.8.2.6 RF Transmitter Output 30 mW maximum
8.2.9 ไมโครโฟนไรสายแบบ Headset ยานความถี่ UHF จํานวน 2 ชุด รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้
8.2.9.1 เครื่องรับสัญญาณ
8.2.9.1.1 เปนเครื่องรับสัญญาณแบบ 2 เสา สามารถถอดได
8.2.9.1.2 มีวงจรภาครับแบบ Diversity
8.2.9.1.3 มี Power Lock Out ปองกันการกดปุม
8.2.9.1.4 มี LED Bar Graph แสดงระดับสัญญาณ Audio
8.2.9.1.5 Audio Out connector XLR, ¼ นิ้ว
8.2.9.1.6 Out put Impedance : 200 Ohms หรือดีกวา
8.2.9.1.7 Sensitivity
- 105 dBm for 12 dB SINAD,typical
8.2.9.2 ไมโครโฟนไรสายแบบเกี่ยวคลองหู
8.2.9.2.1 มี Switch เปด – ปด
8.2.9.2.2 Freguency response : 20 Hz to 20 KHz หรือดีกวา
8.2.9.2.3 สามารถใชกับถาน ขนาด AA ไดไมนอยกวา 8 ชั่วโมง
8.2.9.2.4 Gain Adjustmant Range 30 dB
8.2.9.2.5 RF Transmitter Output 30 mW maximum
8.2.10 เครื่องเลนและบันทึกเสียงแบบ Digital จํานวน 1 เครื่อง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้
8.2.10.1 เครื่องเลนและบันทึกเสียงแบบดิจิตอล
8.2.10.2 สามารถเลนและบันทึกเสียงบนการดชนิด SD/MMC ได
8.2.10.3 สามารถปรับระดับคุณภาพเสียงสําหรับการบันทึกไดไมนอยกวา 3 ระดับ
8.2.10.4 ตอบสนองความถี่ 15-15,000 Hz หรือดีกวา
8.2.10.5 ระดับสัญญาณเสียงตอสัญญาณรบกวนไมนอยกวา 65 dB
8.2.10.6 ความเพี้ยนทางฮาโมนิครวมนอยกวา 0.2%
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8.2.11 อุปกรณทั่วไป
8.2.11.1 สําหรับการตอลําโพง กําหนดใหใชสายลําโพงคุณภาพสูงยี่หอใดยี่หอหนึ่ง ดังนี้ HOSIWELL,
MPHENOL,THAI YAZAKI, BELDEN, CANARE, KELSEY, KLOTZ, KRAMER, EXTRON, ขนาดไมนอยกวา2 x 2.5
SQ.MM. หรือเทียบเทา
8.2.11.2 กําหนดใหใชหัวตอลําโพงคุณภาพสูงยี่หอใดยี่หอหนึ่ง ดังนี้ AMPHENOL, CANARE, NEUTRIK,
SWITCHCRAFT หรือเทียบเทา
8.2.11.3 กําหนดใหใชสายนําสัญญาณเสียง/สายไมโครโฟน ที่เชื่อมตออุปกรณในระบบชนิด BALANCED
อยางดีขนาด 22-24 AWG หรือใหญกวา ชีลดไมนอยกวา 95% ยี่หอใดยี่หอหนึ่ง ดังนี้ HOSIWELL, AMPHENOL,
BELDEN, CANARE, CAROL, EXTRON, KELSEY, KLOTZ, KRAMER หรือเทียบเทา
8.2.11.4 กําหนดใหใชสายนําสัญญาณคอมพิวเตอร (VGA/XGA SIGNAL) ขนาดมาตรฐานและคุณภาพสูง
สัญญาณรบกวนต่ํายี่หอใดยี่หอหนึ่ง ดังนี้ BELDEN, CANARE, CAROL, EXTRON, KELSEY, KRAMER, HOSIWELL,
AMPHENOL, THAI YAZAKI หรือเทียบเทา
8.2.11.5 กําหนดใหใชหัวตอสัญญาณภาพ-เสียง, สัญญาณภาพคอมพิวเตอร (RCA, BNC, VGA 15 PIN,
PHONE, XLR) ที่เชื่อมตออุปกรณในระบบยี่หอใดยี่หอหนึ่ง ดังนี้ AMPHENOL, CANARE, EXTRON, NEUTRIK,
KRAMER, SWITCHCRAFT หรือเทียบเทา
8.2.11.6 กําหนดใหใชแผน PLATE PANEL ที่ใชยึดขั้วตอสัญญาณภาพ-เสียง แบบแข็งแรงทนทาน หรือ ติด
ผนังชนิดไรสนิม หรือชุดสําหรับฝงพื้นโดยเฉพาะยี่หอใดยี่หอหนึ่ง ดังนี้ BTICINO, AMPHENOL, CLIPSAL, EXTRON,
KRAMER, MATSUSHITA, NATIONAL, PANASONIC หรือเทียบเทา
8.2.11.7 กําหนดใหใชสายไฟฟาแรงดันต่ําแบบหุมฉนวนชั้นเดียว THW ขนาด 2.5 SQ.MM.หรือใหญกวายี่หอ
ใดยี่หอหนึ่ง ดังนี้ BANGKOK CABLE, JAROONG THAI, PHELPS DODGE, THAI UNION WIRE, THAI YAZAKI ที่ได
มาตรฐาน มอก. เลือกใชสีใหเปนไปตามมาตรฐานของการไฟฟาหรือเทียบเทา
8.2.11.8 วัสดุอุปกรณใดๆ ที่จําเปนตองใชในการติดตั้งเพื่อใหเกิดความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัย รวมถึง
วัสดุอุปกรณใดๆ ที่ตองใชในระบบภาพและเสียง ผูขายจะตองเปนผูรับผิดชอบจัดหาแมจะไมไดระบุไวในรายการ เพื่อให
ระบบมีประสิทธิภาพ
8.2.11.9 ตองมีคูมือการใชงานภาษาไทย จํานวน 3 ชุด
8.2.11.10 ตองรับประกันการใชงานไมนอยกวา 1 ป
8.2.11.11 ตองมีหนังสือแตงตั้งการเปนตัวแทนจําหนายในประเทศไทย และการสํารองอะไหลไมนอยกวา 5 ป
จากผูผลิตหรือผูนําเขาในประเทศไทย (เครื่องผสมสัญญาณเสียง,เครื่องขยายเสียงสําหรับลําโพงเสียงต่ําแบบสเตอริโอ
ลําโพงหลัก,ไมโครโฟน)
8.3 เงื่อนไขการติดตั้ง
8.3.1 ติดตั้งระบบสัญญาณภาพที่มีความรูความชํานาญและเคยมีประสบการณติดตั้งระบบ
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ภาพและเสียงสําหรับหองประชุมมาดําเนินการติดตั้ง
8.3.2 ผูขายจะตองนําอุปกรณระบบเสียงและระบบภาพ ไปติดตั้งหองประชุมศักดิเดชน และอุปกรณเดิมที่
สามารถ
นํามาใชประกอบการติดตั้ง แลวสามารถทําใหการใชงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น ใหสามารถนําอุปกรณเดิมมาใชรวมกัน
8.3.3 ตองเดินสายรับสัญญาณไมโครโฟน บริเวณหนาหองดานซาย จํานวน 4 ชอง ดานขวา จํานวน 4 ชอง
แบบขั้ว XLR
8.3.4 ตองจัดหาตู RACK สําหรับติดตั้งอุปกรณ พรอมติดตั้งพัดลมระบายอากาศกับตู Rack
8.3.5 ในการติดตั้งอุปกรณพรอมเดินสายผูขายจะตองทํา SHOP DRAWING และ SHOP DIAGRAM สง
ใหคณะกรรมการเพื่อพิจารณากอนการติดตั้ง
8.3.6 ในการติดตั้งเดินสายสัญญาณตางๆ จะตองเรียบรอยงายในการตรวจสอบระหวางการใชงาน
สายสัญญาณจะตองมีเครื่องหมายแสดงดวยรหัสสี ปายบอกสายสัญญาณใหชัดเจนและการเดินสายสัญญาณและ
สายควบคุมตางๆโดยทั่วไปใหรอยในทอโลหะหรือรางขาว ตามความเหมาะสม
8.3.7 สายสัญญาณที่ใชนําสัญญาณภาพใหใชตามขอกําหนด
8.3.8 การติดตั้งอุปกรณตางๆของระบบตองใชอุปกรณประกอบซึ่งเปนมาตรฐานของผูผลิตหรือผูผลิตแนะนํา
8.3.9 เมื่อมีการติดตั้งระบบเสร็จสมบูรณตองทําการทดสอบการทํางานของระบบในกรณีตางๆเพื่อแสดงวามี
การทํางานที่ถูกตองและสมบูรณจนเปนที่พอใจของผูคุมงานและกรรมการตรวจรับสงรายงานผลการทดสอบระบบ,
แบบติดตั้ง ASBUILT DRAWING,คูมือการใชงานของระบบ, แคตตาล็อคภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษใหคณะกรรมการ
ในการตรวจรับ
8.3.10 ตองจัดหาและติดตั้งครุภัณฑระบบภาพและเสียงตามบัญชีรายการปริมาณ
8.3.11 ตองทําการติดตั้งในพื้นที่ที่ตองดําเนินการ หรือเคลื่อนยาย วัสดุของเดิม เชน ผนัง ฝา เพดาน ครุภัณฑ
8.3.12 ตองปฏิบัติงานดวยความระมัดระวังเพื่อไมใหเกิดความเสียหาย ตองจัดทํา Wire Marker ในการ
เชื่อมตอสายกับครุภัณฑระบบภาพ พรอมรัดและเก็บสายสัญญาณใหเรียบรอย
8.3.13 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร จะตองฉายภาพขึ้นบนจอรับภาพไดขนาดไมนอยกวา 80 เปอรเซ็นต
ของจอรับภาพ
8.3.14 ตองจัดทําสายไมโครโฟน ยาว 10 เมตร, จํานวน 5 เสน, แบบขั้ว XLR , ดานหัวสาย-ปลายสาย, ผู-ผู
8.3.15 ตองจัดทําสาย VGA ยาว 10 เมตร, จํานวน 5 เสน, ดานหัวสาย-ปลายสาย, ผู-เมีย
8.3.16 ตองจัดทําสาย HDMI ยาว 10 เมตร, จํานวน 5 เสน
8.3.17 ผูเสนอราคาตองทําการเปรียบเทียบรายการที่เสนอทุกขอกําหนด ดังตัวอยางในตารางที่ 1 โดย
กําหนดของมหาวิทยาลัยทุกขอ ถือเปนเกณฑขั้นต่ําสุดที่ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ และมหาวิทยาลัยถือเปน
สาระสําคัญในการพิจารณาและเพื่อประโยชนของผูเสนอราคา
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ตารางที่ 1 ตัวอยางการเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะ
ขอกําหนดของมหาวิทยาลัย
ขอเสนอของบริษัท
1. เปนลําโพงแบบ Full Range
ตรงตามขอกําหนด
2. เปนตูลําโพงชนิด 2-way

ตรงตามขอกําหนด

หนาที่อางอิง
หนาที่ 5 จาก 25
หนาที่ 8 จาก 25
พรอมแสดงสัญญาลักษณหัวขอในแคต
ตาล็อก

งวดงาน – งวดเงิน
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 120 วัน โดยแบงงวดงาน – งวดเงินเปนดังนี้
งวดที่ 1 (งานมีงวดเดียว) วงเงินรอยละ 100 จายใหเมื่อผูรับจางไดดําเนินการเหลานี้แลวเสร็จภายในระยะเวลา 120
วัน นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยสงมอบพื้นที่ใหเขาทํางาน ดังนี้
1.1 งานรื้อถอน แลวเสร็จ 100 %
1.2 งานฝาเพดาน แลวเสร็จ 100 %
1.3 งานผนัง แลวเสร็จ 100 %
1.4 งานไฟฟา แลวเสร็จ 100 %
1.5 งานระบบปรับอากาศ แลวเสร็จ 100 %
1.6 งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ แลวเสร็จ 100 %
1.7 งานซอมบํารุงประตูและหนาตาง แลวเสร็จ 100 %
1.8 งานทําความสะอาด แลวเสร็จ 100 %
1.9 งานระบบภาพและเสียง แลวเสร็จ 100 %
1.10 เก็บวัสดุ อุปกรณ และทําความสะอาดพื้นที่สวนปรับปรุงงวดที่ 1 ใหแลวเสร็จกอนสงมอบงาน
1.11 เก็บงานอื่นๆสวนที่เหลือและที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุแจงใหแกไขใหแลวเสร็จครบถวนสมบูรณตาม
สัญญา
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การติดต่อสอบถามรายละเอียด
หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดหา
กรุณาให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรมาที่ กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายในระยะเวลาที่
กาหนดก่อนการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1 กรณีส่งเป็นหนังสือ โปรดส่งโดยระบุที่อยู่ ดังนี้
กองพัสดุ สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ
ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
2 กรณีส่งเป็นโทรสาร โปรดส่งที่หมายเลข 0-2503-2598
3. กรณีส่งเป็น E-mail โปรดส่งที่ E-mail Address: pm.proffice@stou.ac.th

