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หมวด 01 

ขอบเขตของงาน 

Summary of Work 

1. ความต้องการทั่วไป 

1.1 นิยาม 

ค ำนำม ค ำสรรพนำม ที่ปรำกฏในสัญญำจ้ำงเหมำก่อสร้ำง แบบก่อสร้ำง รำยกำรประกอบแบบก่อสร้ำง และ
เอกสำรอ่ืนๆ ที่แนบสัญญำทุกฉบับ ให้มีควำมหมำยตำมที่ระบุไว้ในหมวดนี้ นอกจำกจะระบุเปน็อย่ำงอื่น หรือ
ระบุเพิ่มเติมไว้ในสัญญำ 

ผู้ว่าจ้าง หมำยถึง เจ้ำของโครงกำรที่ลงนำมในสัญญำ หรือตัวแทนที่ได้รบักำรแต่งตั้ง
จำกเจ้ำของโครงกำร 

ผู้ควบคุมงาน หมำยถึง ตัวแทนของผู้ว่ำจ้ำงที่ได้รับกำรแต่งตั้งให้ควบคุมงำน 

ผู้ออกแบบ หมำยถึง สถำปนิก และวิศวกรผู้ออกแบบ 

ผู้รับจ้าง หมำยถึง บุคคล หรือนิติบุคคลที่ลงนำมเป็นคู่สัญญำกับผู้ว่ำจำ้งรวมถึงตวั
แทนที่ได้รบักำรแต่งตั้ง หรือผู้รับจ้ำงช่วง หรือลูกจ้ำงที่อยู่ในควำม
รับผิดชอบของผู้รบัจ้ำง ตำมสญัญำ 

งานก่อสร้าง หมำยถึง งำนตำ่งๆ ที่ระบุในสัญญำจ้ำงเหมำก่อสร้ำง แบบก่อสร้ำง รำยกำร
ประกอบแบบก่อสร้ำง และเอกสำรแนบสัญญำ 

แบบก่อสร้าง หมำยถึง แบบก่อสร้ำงทัง้หมดที่แนบสัญญำ และแบบก่อสร้ำงที่มีกำร
เปลี่ยนแปลง แก้ไข และเพิ่มเติมภำยหลัง ตำมสัญญำ 

รายการประกอบแบบก่อสร้าง หรือ 

รายการประกอบแบบ หมำยถึง เอกสำรฉบับนี้ ซึ่งจะแสดงรำยละเอียดประกอบแบบก่อสร้ำง กำร
ควบคุมคุณภำพของวัสดุอุปกรณ์ เทคนิค และขั้นตอนตำ่งๆ ที่
เก่ียวกับงำนก่อสร้ำงทั้งที่ระบุหรือไม่ระบุไว้ในแบบก่อสร้ำง 

การอนุมัติ หมำยถึง กำรอนุมัติเป็นลำยลักษณ์อักษรจำกผู้ที่มีอ ำนำจในกำรอนุมัติ 
ตำมที่ระบไุว้ในรำยกำรประกอบแบบก่อสร้ำงฉบับนี้ 

การแต่งตั้ง หมำยถึง กำรแต่งตั้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ท ำหน้ำที่ตำ่งๆ ตำมนิยำมที่
ก ำหนดไว้ข้ำงต้น 

 สัญญา หมำยถึง เอกสำรต่ำงๆ ที่ประกอบกนัเปน็สัญญำจ้ำงเหมำก่อสร้ำง ได้แก ่

- สัญญำจำ้งเหมำก่อสร้ำง 

- เอกสำรประกวดรำคำ (ถ้ำมี) 

- รำยกำรประกอบแบบก่อสร้ำง 

- แบบก่อสร้ำง และแบบก่อสร้ำงเพิ่มเติม  

- รำยละเอียดรำคำก่อสร้ำง (BOQ) 

- เอกสำรเพิ่มเติมอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 



 

 

1.2 วัตถุประสงค ์

   ผู้ว่ำจ้ำง โดย งำนจ้ำงออกแบบรำยกำรปรับปรุงพื้นที่อำคำรปฏิบัติกำรนวัฒกรรมสื่อสำรสังคมงำนจ้ำง
ทั่วไปเป็น งำนปรับปรุงห้องเรียน ตำมรูปแบบ และรำยกำรประกอบแบบ โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือต้องกำร
ได้ผลงำนกำรก่อสร้ำงทั้งหมดที่มีมำตรฐำน มีคุณภำพ มีสภำพพร้อมที่จะใช้งำนได้ทันที เม่ือกำรก่อสร้ำงแล้ว
เสร็จ มีควำมมั่นคงแข็งแรง มีฝีมือกำรก่อสร้ำงที่ประณีต เรียบร้อย สวยงำม มีควำมถูกต้องตำมกฎหมำยที่
เก่ียวข้อง และถูกต้องตำมหลักวิชำช่ำงที่ดี 

1.3 ข้อก าหนดทั่วไป 

ให้ผู้รับจ้ำงทุกรำย, ผู้รับเหมำช่วง และผู้รับจ้ำงอ่ืนที่ผู้ว่ำจ้ำงจัดหำ ที่ท ำงำนก่อสร้ำงนี้ จะต้องปฏิบัติตำม
หมวด 01 ขอบเขตของงำน ในส่วนที่เกี่ยวข้องตำมที่ระบุไว้ในรำยกำรประกอบแบบก่อสร้ำงฉบับนี้ หำกมี
ข้อควำมขัดแย้งกับสัญญำ หรือเอกสำรแนบสัญญำฉบับอ่ืน ให้ถือเอำส่วนที่มีเนื้อหำครอบคลุมกำรปฏิบัติงำน
ที่ดีกว่ำ โดยค ำนึงถึงคุณภำพเป็นหลัก และถือกำรพิจำรณำอนุมัติของผู้ว่ำจ้ำง และผู้ออกแบบเป็นที่สิ้นสุด 

1.4 ขอบเขตของงาน และราคาค่าก่อสร้าง 

งำนก่อสร้ำงตำมแบบก่อสร้ำง และรำยกำรประกอบแบบก่อสร้ำง มีขอบเขตของงำน และรำคำค่ำก่อสร้ำง
เหมำรวมไว้แล้ว ดังต่อไปนี้ นอกจำกจะระบุเป็นอย่ำงอื่น หรือระบุเพิ่มเติมไว้ในสัญญำ 

1.4.1 งำนเตรียมกำร เตรียมสถำนที่ก่อสร้ำง และวำงผัง เพื่อให้พร้อมส ำหรับกำรเริ่มงำนก่อสร้ำง 
1.4.2 งำนรื้อถอนสิ่งปลูกสร้ำง และขนย้ำยไปเก็บในที่ที่ผู้ว่ำจ้ำงก ำหนดให้ หรือขนไปทิ้ง งำนตัดต้นไม้ หรือ

ย้ำยต้นไม้ งำนโยกย้ำยระบบสำธำรณูปโภค งำนขนดินไปทิ้ง หรือถมดินเพิ่ม 

1.4.3 ค่ำที่พักคนงำน ห้องน้ ำ-ส้วม ทำงเข้ำสถำนที่ก่อสร้ำงชั่วครำว รั้วชั่วครำว กำรท ำควำมสะอำด และ
เก็บขนขยะเศษวัสดุไปทิ้งนอกสถำนที่ ตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง 

1.4.4 ค่ำก่อสร้ำงส ำนักงำนสนำมพร้อมครุภัณฑ์ และอุปกรณ์สื่อสำรของผู้รับจ้ำง และของผู้ควบคุมงำน 

1.4.5 ค่ำขอมิเตอร์ไฟฟ้ำ และประปำชั่วครำว [หรือค่ำเจำะน้ ำบำดำล] [หรือค่ำเครื่องปั่นไฟ] ค่ำน้ ำ ค่ำไฟ 
และค่ำระบบสื่อสำรต่ำงๆ ตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง งำนต่อเชื่อมระบบสำธำรณูปโภคเดิมกับระบบ
สำธำรณูปโภคใหม่ เพื่อให้อำคำรใช้งำนได้ทันทีเมื่อกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ 

1.4.6 ค่ำวัสดุ และอุปกรณ์ ค่ำแรงงำน ค่ำเครื่องมือ และเครื่องจักร ค่ำขนส่ง ค่ำล่วงเวลำ 

1.4.7 ค่ำประสำนงำนกับส่วนอ่ืนๆ หรือหน่วยรำชกำรต่ำงๆ 

1.4.8 ค่ำด ำเนินกำรเก่ียวกับเทคนิคกำรก่อสร้ำง กำรรักษำควำมปลอดภัย และกำรป้องกันควำมเสียหำยที่
จะเกิดแก่บุคคล และทรัพย์สินทั้งใน และนอกสถำนที่ก่อสร้ำง ตลอดจนค่ำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก
ชั่วครำวต่ำงๆ 

1.4.9 ค่ำใช้จ่ำยด้ำนเอกสำร เช่น กำรจัดท ำ Shop Drawing, As-built Drawing, เอกสำรขออนุมัติ และ
เอกสำรรำยงำน 

1.4.10 ค่ำทดสอบ และตัวอย่ำงวัสดุต่ำงๆ ตำมที่ระบุไว้ในแบบ และรำยกำรประกอบแบบก่อสร้ำง 
1.4.11 ค่ำประกันภัยส ำหรับควำมเสียหำยต่อบุคคล และทรัพย์สิน 

1.4.12 ค่ำก ำไร 

1.4.13 ค่ำภำษีอำกรต่ำง ๆ ที่ผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตำมกฎหมำย 

1.5 สิ่งที่ไม่รวมในรายการเสนอราคาค่าก่อสร้าง 

1.5.1 งำนภูมิสถำปัตยกรรม 



 

1.5.2 งำนที่ระบุเปน็อย่ำงอื่น หรือระบุเพิ่มเติมไว้ในสัญญำวำ่ไม่รวมในกำรเสนอรำคำ ตำมวัตถุประสงค์
ของผู้ว่ำจ้ำง 

1.6 การตรวจสอบเอกสารประกวดราคา และสถานที่ก่อสร้าง 

  ผู้เสนอรำคำจะต้องศึกษำเอกสำรประกวดรำคำทั้งหมดอย่ำงละเอียด ซึ่งจะประกอบด้วย, เงื่อนไข
กำรเสนอรำคำ, แบบ, รำยกำรประกอบแบบ, รำยกำรกรอกรำคำค่ำก่อสร้ำง ร่ำงสัญญำ เป็นตน้ ผู้เสนอรำคำ
จะต้องศึกษำรูปแบบรำยละเอียดทั้งหมดให้เข้ำใจชัดเจน ในกรณีที่เกิดอุปสรรค ปัญหำจำกสถำนที่ก่อสร้ำง 
และเอกสำรประกวดรำคำ ผู้รับจ้ำงจะน ำมำเป็นข้ออ้ำงในกำรเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมจำกผู้วำ่จ้ำงมไิด้ 

1.7 การชี้แจง และค าแนะน าเกี่ยวกับแบบ และรายการประกอบแบบก่อสร้าง 

1.7.1 ก่อนเร่ิมงำนก่อสร้ำงส่วนใดๆ ผูร้ับจ้ำงจะต้องตรวจสอบแบบ และรำยกำรประกอบแบบให้เข้ำใจ
ชัดเจน รวมถึงเอกสำรแนบสัญญำทั้งหมด หำกมีข้อสงสัยให้สอบถำมเป็นลำยลักษณ์อักษรจำก
ตัวแทนผู้วำ่จ้ำง หรือผู้ควบคุมงำนก่อน 

1.7.2 ในระหว่ำงกำรก่อสร้ำงมิให้ผู้รับจ้ำงท ำงำนโดยปรำศจำกแบบ และรำยกำรประกอบแบบ ผู้รับจำ้ง
จะต้องรับผิดชอบต่องำนทั้งหมด รวมทั้งแก้ไขให้ถูกต้องตำมสัญญำ หำกตัวแทนผู้รับจำ้ง หรือผู้รับ
จ้ำงช่วง หรือลูกจ้ำงของผู้รับจ้ำงกระท ำไปโดยพลกำร 

1.8 การอ่านแบบ ให้ถือควำมส ำคญัตำมล ำดับต่อไปนี้ 
1.8.1 แบบก่อสร้ำง 
1.8.2 ระยะที่เป็นตัวเลข 

1.8.3 อักษรที่ปรำกฏอยู่ในแบบก่อสร้ำง 
1.8.4 แบบขยำย หรือแบบขยำยเพิ่มเติม 

หำกผู้รับจ้ำงยงัมีข้อสงสัย ห้ำมก่อสร้ำงไปโดยพลกำร จะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงำนอนุมัติก่อนท ำกำรก่อสร้ำง 
1.9 ล าดับความส าคัญของเอกสารสัญญา 

ให้ถือตำมรำยกำรที่ก ำหนดดังตอ่ไปนี้ นอกจำกจะระบุเป็นอย่ำงอื่น หรือระบุเพิ่มเติมไว้ในสัญญำ 

1.9.1 สัญญำ ซึ่งได้ลงนำมระหว่ำงผู้ว่ำจ้ำงกับผู้รบัจ้ำง โดยมีพยำนรบัรู้ 
1.9.2 รำยกำรประกอบแบบก่อสร้ำง 
1.9.3 แบบก่อสร้ำง 
1.9.4 รำยละเอียดรำคำคำ่ก่อสร้ำงที่ผูว้่ำจ้ำง และผู้รบัจ้ำงยอมรับ 

1.9.5 ข้อตกลงระหว่ำงผู้ว่ำจ้ำงกบัผู้รบัจ้ำงเพิ่มเติมในภำยหลัง (ถ้ำมี) 
1.9.6 ค ำสั่งของตัวแทนผู้ว่ำจ้ำงซึง่ถูกต้องตำมสัญญำที่สัง่ให้ผู้รับจ้ำงปฏิบัติ 

1.10 การเปลี่ยนแปลงงานก่อสร้าง หรืองานเพิ่ม-ลด 

1.10.1 ผู้ว่ำจำ้งมีสิทธิสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่ม หรือลดงำน ส่วนหนึ่งส่วนใดนอกเหนือไปจำกแบบก่อสร้ำง 

หรือรำยกำรประกอบแบบตำมสัญญำได้ โดยตกลงเป็นลำยลักษณ์อักษรในเร่ืองค่ำใช้จ่ำย และ
ระยะเวลำก่อสร้ำงที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงจำกสญัญำ โดยยึดถือหลักกำรคิดรำคำดังต่อไปนี้ 

- คิดรำคำเป็นหน่วย ตำมรำยละเอียดรำคำค่ำก่อสร้ำง (BOQ) ในเอกสำรแนบสัญญำ 

- ถ้ำรำยกำรที่เปลี่ยนแปลงไม่มีแสดงในรำยละเอียดรำคำดงักล่ำว ผู้ว่ำจำ้งจะท ำกำรตกลงรำคำกับ
ผู้รับจ้ำง โดยยึดถือกำรประเมินรำคำที่ยุติธรรมของผู้ออกแบบ ตำมรำคำในท้องตลำดที่เปน็จริง
ขณะนั้น 

- หำกงำนลดท ำให้มูลค่ำรวมลดลงจำกสัญญำ จะตัดลดเฉพำะคำ่วัสดุ และคำ่แรง ไม่ลดคำ่
ด ำเนินกำร และก ำไรของงำนทีล่ดลงนั้น 



 

1.10.2 หำกผู้รับจ้ำงเห็นวำ่แบบ หรือค ำสั่งใดๆ ของผู้วำ่จ้ำง หรือตัวแทนของผู้ว่ำจำ้งนอกเหนือไปจำกแบบ 

และรำยกำรประกอบแบบก่อสรำ้งตำมสัญญำ ซึง่จะต้องเสียคำ่ใช้จ่ำยเพิ่มข้ึน ผู้รับจ้ำงจะต้องแจง้ให้
ผู้ว่ำจำ้งทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อผู้ว่ำจ้ำงได้ท ำกำรตกลงรำคำงำนเพิ่ม-ลด และระยะเวลำ
ก่อน จึงจะเร่ิมด ำเนินงำนเพิ่ม-ลดดังกล่ำวได้ ยกเว้นในกรณีที่กำรปฏิบัติงำนนัน้ๆ อยู่ในขอบเขต
ควำมรับผิดชอบของผู้รับจำ้งตำมสัญญำ หรืออยู่ในขั้นตอนของแผนกำรปฏบิัติงำนที่วิกฤติ ให้ถือเป็น
หน้ำที่ของผู้รับจำ้งที่จะต้องปฏบิัติงำนให้แล้วเสร็จตำมแผน และตำมแบบงำนเพิ่ม-ลดทีผู่้ว่ำจำ้ง
อนุมัติ โดยจะเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยได้เฉพำะงำนเพิ่ม-ลด แต่จะขอขยำยระยะเวลำก่อสร้ำงไมไ่ด้ ยกเว้น
งำนเพิ่ม-ลดดงักล่ำวได้รับกำรอนุมัติล่ำช้ำกวำ่แผนกำรปฏิบตัิงำนที่วิกฤติ ตำมค ำวินิจฉัยของผู้
ควบคุมงำน และผู้ออกแบบ 

1.11 อ านาจ และหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน 

1.11.1 ตรวจสอบ และควบคุมงำนก่อสร้ำง ตำมระบุในแบบ และรำยกำรประกอบแบบก่อสร้ำง และ
เอกสำรแนบสัญญำทั้งหมด เพื่อให้งำนก่อสร้ำงเป็นไปตำมสญัญำทุกประกำร 

1.11.2 หำกพบว่ำแบบก่อสร้ำง รำยกำรประกอบแบบก่อสร้ำง และรำยละเอียดในสัญญำขัดแย้งกัน หรือ
คำดหมำยว่ำงำนก่อสร้ำงตำมสญัญำจะไม่มั่นคง แข็งแรง หรือไม่เป็นไปตำมมำตรฐำน หรือหลักวิชำ
ช่ำงทีด่ี ให้สั่งหยุดงำนไว้ก่อน แล้วแจ้งเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ผู้ออกแบบ และผู้วำ่จ้ำงพิจำรณำทันที 

1.11.3 จดบันทึกกำรปฏิบัติงำนของผู้รบัจ้ำง เหตุกำรณ์ต่ำงๆ ในสถำนที่ก่อสร้ำง ปัญหำอุปสรรคของงำน
ก่อสร้ำง และภูมิอำกำศเปน็รำยวัน เพื่อประเมินผลกำรท ำงำนของผู้รับจ้ำง 

1.11.4 ผู้ควบคุมงำนไม่มีอ ำนำจที่จะยกเว้นควำมรับผิดชอบใดๆ ของผู้รบัจ้ำงตำมสัญญำ ไม่มีอ ำนำจ
เก่ียวกับกำรเพิ่ม-ลดรำคำค่ำก่อสร้ำง และกำรเปลี่ยนแปลงรูปแบบโดยไมไ่ด้รับกำรอนุมัติจำก
ผู้ออกแบบ และผู้วำ่จ้ำง 
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ระบบความปลอดภัย 

Security Procedures 

2. ความต้องการทั่วไป 

2.1 การป้องกันการบุกรุกที่ข้างเคียง 
ผู้รับจ้ำงต้องจ ำกัดขอบเขตกำรก่อสร้ำง และต้องป้องกันดูแลมใิห้ลูกจ้ำงของตนบุกรุกที่ข้ำงเคียงของผู้อ่ืนโดย
เด็ดขำด ผู้รับจ้ำงต้องเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำย คำ่ชดเชย รวมทั้งกำรแก้ไขให้คืนดีในเมื่อเกิดกำรเรียกร้อง
ค่ำเสียหำยใดๆ ที่เกิดจำกกำรกระท ำของลูกจ้ำงของตนในกรณทีี่ไปบุกรุกที่ข้ำงเคียง 

2.2 การป้องกันบุคคลภายนอก และอาคารข้างเคียง 
ผู้รับจ้ำงต้องป้องกันไม่ให้บุคคลภำยนอก หรือผู้ที่ไม่ได้รับอนญุำตจำกผู้ควบคุมงำนเข้ำไปในบริเวณก่อสร้ำง 
ตลอดระยะเวลำก่อสร้ำงทั้งในเวลำกลำงวัน และกลำงคืน ให้ผูร้ับจ้ำงปฏิบัติตำมข้อนี้อย่ำงเคร่งครัด เมื่อถึง
เวลำเลิกงำนก่อสร้ำงในแต่ละวนั ให้ตัวแทนผู้รับจำ้งตรวจตรำให้ทุกคนออกไปจำกอำคำรที่ก่อสร้ำง ยกเว้น
ยำมรักษำกำร หรือกำรท ำงำนลว่งเวลำของบุคคลทีไ่ด้รับกำรอนุมัติแล้วเท่ำนัน้ 



 

ผู้รับจ้ำงจะต้องติดตัง้เคร่ืองป้องกันวัสดุตกหล่นทีจ่ะเปน็อันตรำยต่อชีวิต หรือสร้ำงควำมเสียหำยต่อทรัพย์
และอำคำรข้ำงเคียง โดยไม่กีดขวำงทำงสัญจรสำธำรณะ ผู้รบัจ้ำงจะต้องเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยในกำรติดตั้ง ขอ
อนุญำต ค่ำบ ำรุงรักษำ ตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง รวมถึงค่ำรื้อถอนเมื่อแล้วเสร็จงำน 

2.3 การป้องกันสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่เดมิ 
2.3.1 สิ่งปลูกสร้ำงข้ำงเคียง 

ผู้รับจ้ำงต้องป้องกันมิให้เกิดควำมเสียหำยใดๆ แก่สิ่งปลูกสร้ำงข้ำงเคียงในระหว่ำงท ำกำรก่อสร้ำง 
หำกเกิดควำมเสียหำยขึ้นผู้รับจำ้งจะต้องรับผิดชอบแก้ไข ซ่อมแซม ให้คืนอยู่ในสภำพเดิมโดยเร็ว  
ในกรณีที่ผู้ควบคุมงำนเห็นว่ำกำรป้องกัน หรือกำรแก้ไขที่ผู้รับจ้ำงท ำไวไ้ม่เพียงพอ หรือไม่ปลอดภัย 
อำจออกค ำสั่งให้ผู้รับจ้ำงแก้ไข หรือเพิ่มเติม ได้ตำมควำมเหมำะสม 

2.3.2 สิ่งก่อสร้ำงใต้ดิน 
ผู้รับจ้ำงต้องส ำรวจจนทรำบแนช่ัดแล้ววำ่มีสิ่งปลูกสร้ำงที่อยู่ใตด้ินในบริเวณก่อสร้ำง หรือบริเวณ
ใกล้เคียง เช่น ท่อน้ ำประปำ ท่อระบำยน้ ำ สำยโทรศัพท์ ฯลฯ ซึง่ผู้รับจ้ำงต้องระวังรักษำให้อยู่ใน
สภำพที่ดีตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง หำกเกิดควำมเสียหำยขึ้นผู้รับจ้ำงต้องรบัผิดชอบแก้ไข ซ่อมแซม
ให้อยู่ในสภำพเดิมโดยเร็ว ในกรณีที่กีดขวำงกำรก่อสร้ำง จ ำเป็นต้องขออนุญำตเคลื่อนย้ำย       
จำกหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง ให้ผู้รับจ้ำงรบัผิดชอบด ำเนนิกำรเองทั้งหมด โดยเป็นคำ่ใช้จำ่ยของผู้
รับจ้ำงทัง้สิ้น 

2.4 การป้องกัน รักษางานก่อสร้าง และป้องกันเพลิงไหม้ 
2.4.1 กำรป้องกัน และรักษำงำนก่อสร้ำง 

ผู้รับจ้ำงต้องเป็นผู้รบัผิดชอบในกำรป้องกัน และรักษำงำนก่อสร้ำง รวมทั้งวัสดุอปุกรณ์ที่น ำมำติดตั้ง 
หรือเก็บไว้ในบริเวณก่อสร้ำง ตัง้แต่เริ่มงำนจนกระทั่งผู้วำ่จ้ำงรับมอบงำนงวดสุดทำ้ย  
ในกรณีจ ำเป็นผู้รบัจ้ำงต้องจัดท ำเครื่องป้องกันควำมเสียหำย ทีอ่ำจเกิดขึ้นกับวัสดุอุปกรณ์  
และงำนก่อสร้ำง ไม่ว่ำจะเป็นกำรสร้ำงที่ก ำบัง กำรป้องกันกำรขีดข่วน กำรตั้งเคร่ืองสูบน้ ำป้องกันน้ ำ
ท่วม และกำรป้องกนัอ่ืนๆ ที่ผู้ควบคุมงำนเห็นว่ำเหมำะสม รวมทั้งวิธีกำรป้องกัน 
วัสดุอุปกรณ์สูญหำย เชน่ กำรตรวจค้นอย่ำงละเอียด และเคร่งครัดกับทุกคนที่เข้ำ-ออกบริเวณหรือ
อำคำรที่ก่อสร้ำงตลอดเวลำ 

2.4.2 กำรป้องกันเพลิงไหม ้
ผู้รับจ้ำงต้องจัดให้มีเครื่องดับเพลิงที่มีประสิทธิภำพและเพียงพอ ประจ ำอำคำรที่ก่อสร้ำงทุกชัน้ 
รวมทั้งในส ำนักงำนชัว่ครำว โรงเก็บวัสดุ และในที่ต่ำงๆ ที่จ ำเปน็ มีกำรป้องกันอย่ำงเคร่งครัดต่อ
แหล่งเก็บเชื้อเพลิงและวัสดไุวไฟ โดยจัดให้มีป้ำยเตือนที่เห็นเด่นชัดห้ำมน ำไฟ หรือวัสดุที่ท ำให้เกิด
ไฟ เข้ำใกล้แหล่งเก็บวัสดุไวไฟ ห้ำมสูบบุหรี่ หรือจุดไฟในอำคำรที่ก่อสร้ำงโดยเด็ดขำด 

2.4.3 ควำมรับผิดชอบ 
ผู้รับจ้ำงต้องรับผิดชอบค่ำใชจ้่ำยต่ำงๆ ในกำรดูแล ป้องกัน และรักษำงำนก่อสร้ำงดังกล่ำว  
และต้องรับผิดชอบต่อควำมเสียหำย และกำรสูญหำย ที่อำจเกิดขึ้นกับวัสดุอุปกรณ์  
และงำนก่อสร้ำงทัง้หมด จนกวำ่ผู้ว่ำจ้ำงรบัมอบงำนงวดสุดทำ้ย 

2.5 การหลีกเลี่ยงเหตุเดือดร้อนร าคาญ 
งำนก่อสร้ำง หรือกำรกระท ำใดๆ ของลูกจ้ำงที่นำ่จะเป็นเหตุเดือดร้อนร ำคำญแก่บุคคลในที่ข้ำงเคียง  
ผู้ควบคุมงำนอำจออกค ำสั่งให้ผูร้ับจ้ำง ท ำงำนก่อสร้ำงนั้นตำมวธิี และเวลำที่เหมำะสม หรือแจ้งให้ 
ผู้รับจ้ำงหำวิธีป้องกันเหตุเดือดร้อนดังกล่ำว ผู้รับจ้ำงจะต้องเร่งด ำเนินกำรในทันที 
 



 

2.6 อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยในการท างาน 
ผู้รับจ้ำงต้องจัดสถำนที่ก่อสร้ำงให้มีสภำพแวดล้อมที่ดี สะอำด ไม่มีสิ่งที่จะเป็นอันตรำยต่อสุขภำพ  
และชีวิตของลูกจำ้ง จัดให้มีปำ้ยเตือนที่เห็นเด่นชัด ในบริเวณทีอ่ำจเกิดอันตรำย หรืออุบัติเหตุทุกแห่ง 
ในบริเวณก่อสร้ำง จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรำยตำ่งๆ เชน่ หมวกนิรภัย เข็มขัดนิรภัย รั้วกันตก 
จำกที่สูง เปน็ต้น ผู้ควบคุมงำนอำจออกค ำสั่งให้ผู้รับจ้ำงปรับปรุงแก้ไขได้ตำมควำมเหมำะสม  
ให้ผู้รับจ้ำงมีกำรจัดกำรเรื่องควำมปลอดภัยอย่ำงเคร่งครัด และถูกต้องตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง  
ตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง 

2.7 การปฐมพยาบาล และอุปกรณช์่วยชีวิต 
ผู้รับจ้ำงต้องจัดให้มียำ และเวชภัณฑ์ส ำหรับกำรปฐมพยำบำล และอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่จ ำเป็นตำม 
ควำมเหมำะสม หรือตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎหมำยที่เก่ียวข้อง และต้องจัดกำรให้มีเพิ่มเติมเพียงพอ 
อยู่เสมอ ตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง 

2.8 การประกันภัย 
ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดให้มีกำรประกันภัยส ำหรับควำมเสียหำยต่อบุคคลทุกคนที่เก่ียวข้อง และไมเ่ก่ียวข้อง
โดยตรงกับกำรก่อสร้ำงนี้ตำมกฎหมำย และประกนัภัยส ำหรับควำมเสียหำยต่อทรัพย์สนิในบรเิวณก่อสร้ำง 
และข้ำงเคียง รวมควำมเสียหำยที่เกิดจำกภัยธรรมชำติ และอุบตัิเหตุอื่นๆ ตำมระบุในสัญญำ หรือตำม
กฎหมำย ตำมมูลค่ำของงำนก่อสร้ำง และตำมระยะเวลำก่อสรำ้งตำมสัญญำ โดยได้รับ 
ควำมเห็นชอบจำกผู้ควบคุมงำน และผู้วำ่จ้ำงก่อน 

2.9 การรายงานอุบัติเหต ุ
เมื่อมีอุบัติเหตุใดๆ เกิดขึ้นในบริเวณก่อสร้ำง ไม่ว่ำเหตุนัน้ๆ จะมีผลกระทบต่องำนก่อสร้ำงหรือไม่ก็ตำม ให้
ตัวแทนผู้วำ่จ้ำงรีบรำยงำนเหตุที่เกิดนั้นๆ ให้ผู้ควบคุมงำนทรำบในทันที แล้วท ำรำยงำนเป็น 
ลำยลักษณ์อักษรระบุรำยละเอียดเหตุกำรณ์ที่เกดิขึ้น กำรแก้ไขเหตกุำรณน์ั้นๆ และกำรป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีก 

 
 

จบหมวด 02 

หมวด 03 

มาตรฐานอ้างอิง 
Reference Standards 

3. ความต้องการทั่วไป 
3.1 สถาบันมาตรฐาน (Standard Institute) 

มำตรฐำนทั่วไปที่ระบุในแบบก่อสร้ำง และรำยกำรประกอบแบบก่อสร้ำง เพื่อใช้อ้ำงอิง หรือเปรียบเทียบ  
คุณภำพ หรือทดสอบวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ำง ตลอดจนกรรมวิธีกำรปฏิบัติ วิธีกำรติดตัง้วัสดุอุปกรณ์ส ำหรับงำน
ก่อสร้ำงนี้ หำกไมไ่ด้ระบไุว้ในแบบก่อสร้ำง หรือรำยกำรประกอบแบบก่อสร้ำง ให้ถือปฏิบัติตำมมำตรฐำนซึง่มี
ชื่อเรียกย่อ และของสถำบันดังต่อไปนี้ 
3.1.1 สมอ. ส ำนักงำนมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อตุสำหกรรม (มอก.) 
3.1.2 วสท. วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
3.1.3 AASHTO American Association of State Highway Transportation Officials 
3.1.4 ACI American Concrete Institute 



 

3.1.5 AISC American Institute of Steel Construction 
3.1.6 ANSI American National Standards Institute 
3.1.7 ASTM American Society for Testing and Materials 
3.1.8 AWS American Welding Society 
3.1.9 BSI British Standards Institution (BS) 
3.1.10 DIN Deutsches Institut für Normung 
3.1.11 IEC International Electrotechnical Commission 
3.1.12 JSA Japanese Standards Association (JIS) 
3.1.13 NFPA National Fire Protection Association 
3.1.14 NEMA National Electrical Manufacturers Association 
3.1.15 UL Underwriter Laboratories Inc. 
3.1.16 VDE Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik 

3.2 สถาบันตรวจสอบ (Testing Institute) 
ในกรณีที่ต้องทดสอบคุณภำพวสัดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในงำนก่อสร้ำงให้ทดสอบในสถำบันดังต่อไปนี้ 
3.2.1 คณะวิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (CU) 
3.2.2 คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (KU) 
3.2.3 สถำบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) 
3.2.4 กรมวิทยำศำสตร์ กระทรวงอุตสำหกรรม 
3.2.5 มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี (KMUTT) 
3.2.6 สถำบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง (KMITL) 
3.2.7 สถำบนัอ่ืนๆ ที่อนุมัตโิดยผู้วำ่จำ้งและผู้ออกแบบ 

 
จบหมวด 03 

 
หมวด 04 

การควบคุมคุณภาพ 
Quality Control 

4. ความต้องการทั่วไป 
4.1 เอกสารสัญญา 
  สัญญำ แบบก่อสร้ำง รำยกำรประกอบแบบก่อสร้ำง และเอกสำรแนบสญัญำทัง้หมด  
  ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำส ำเนำจำกคู่สัญญำตน้ฉบับ เก็บรักษำไว้ในสถำนที่ก่อสร้ำงอย่ำงละ 1 ชุด 
  โดยให้อยู่ในสภำพที่ดสีำมำรถตรวจสอบได้ตลอดเวลำ และท ำส ำเนำคู่สัญญำดังกล่ำวให้ 
  ผู้ควบคุมงำนไว้ใช้งำนอีกอย่ำงละ 1 ชุด 

4.2 ความคลาดเคลื่อน หรือขาดตกบกพร่อง 
4.2.1 หำกมีส่วนหนึ่งส่วนใดของแบบ และรำยกำรประกอบแบบมีควำมคลำดเคลื่อน หรือ 

   ขำดตกบกพร่อง ผู้รับจ้ำงจะต้องรีบแจ้งแก่ผู้ควบคุมงำน เพื่อพจิำรณำแก้ไขในทนัทีที่พบ 
   โดยให้ถือค ำวินิจฉัยของผู้ออกแบบเปน็ข้อยุติ  

4.2.2 หำกพบส่วนใดที่ระบไุว้ในแบบ แต่มิได้ระบไุว้ในรำยกำรประกอบแบบ หรือระบุไว้ใน 



 

รำยกำรประกอบแบบ แต่มิได้ระบุไว้ในแบบ ให้ถือว่ำได้ระบไุวท้ั้งสองที่ หำกมิได้ระบุ  
ไว้ทั้งสองที่ แต่เพื่อควำมมั่นคงแข็งแรง หรือให้ถูกต้องตำมมำตรฐำน และตำมหลักวชิำ 
ช่ำงทีด่ี ผู้รับจำ้งจะต้องด ำเนนิกำรตำมค ำวนิิจฉัยของผู้ออกแบบ โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย  
และระยะเวลำเพิ่มเติม  

4.3 การวางผัง แนว ระยะ และระดับต่างๆ 
4.3.1 ระยะส ำหรับกำรก่อสร้ำงให้ถือตัวเลขที่ระบุไว้ในแบบก่อสร้ำงเป็นส ำคัญ กำรใช้ระยะที่วัด 

   จำกแบบโดยตรง อำจเกิดควำมผิดพลำดได้ หำกมีข้อสงสยัในเร่ืองระยะ หรือสงสัยว่ำระยะ 
     ไม่ถูกต้องตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง เช่น กฎหมำยควบคุมอำคำร กฎหมำยผังเมือง หรือ 

   กฎหมำยสิ่งแวดล้อม เป็นตน้ ให้สอบถำมผู้ควบคุมงำนเพื่อพิจำรณำอนุมัติก่อนที่จะ 
   ด ำเนินกำรในส่วนนั้นๆ หำกมีควำมจ ำเปน็ ให้ผู้ควบคุมงำนสอบถำมผู้ออกแบบให้แน่ชัด 
   และต้องแน่ใจว่ำไม่ผิดข้อก ำหนดตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้อง 

4.3.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบในกำรตรวจสอบหลักเขตที่ดินให้ถูกต้องตำมโฉนดที่ดิน ก่อนจะ 
 ท ำกำรวำงผังอำคำร วำงแนวเสำ วำงระดับ ขนำด และระยะตำ่งๆ ให้ถูกต้องตำมแบบ 
 ก่ออสร้ำง โดยจัดหำเคร่ืองมืออุปกรณ์ที่ทันสมยั และแรงงำนทีม่ีควำมสำมำรถในกำร 
 วำงผัง และระดบั รวมถึงกำรดูแลรักษำหมุดอ้ำงอิงต่ำงๆ ให้อยู่ในสภำพดี  
 และถูกต้องตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง 

4.4 การจัดท าแบบขยาย 
4.4.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องตรวจสอบงำนกอ่สร้ำงกับแบบ และรำยกำรประกอบแบบในทุกขั้นตอน 
 อย่ำงละเอียด หำกไมช่ัดเจน ผู้รบัจ้ำงจะต้องจัดท ำแบบขยำย หรือแบบรำยละเอียด หรือ 
 Shop Drawing ในส่วนนัน้เสนอต่อผู้ควบคุมงำนเพื่อพิจำรณำอนุมัติก่อนท ำกำรก่อสร้ำง 
4.4.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำรำยกำร และแผนงำนจัดสง่ Shop Drawing เพื่อขออนุมัติ โดยจะต้อง 
 มีระยะเวลำล่วงหนำ้เพียงพอต่อกำรพิจำรณำ ควรทยอยสง่ Shop Drawing ตำมล ำดับ 
 ขั้นตอนของงำนก่อสร้ำง กำรทีผู่้รับจ้ำงจัดท ำ Shop Drawing ล่ำชำ้ หรือมีระยะเวลำ 
 ตรวจสอบไม่เพียงพอ จะถือเป็นสำเหตุในกำรขอขยำยระยะเวลำไม่ได้ 
4.4.3 กำรที่ผู้ควบคุมงำนได้อนุมัติ Shop Drawing ให้ผู้รับจ้ำงแล้ว มไิด้หมำยควำมว่ำ ผู้รบัจ้ำง 
 ได้จะรับกำรยกเว้นควำมรับผิดชอบในกำรก่อสร้ำงสว่นนั้นๆ ผูร้ับจ้ำงยังคงต้องรับผิดชอบ 
 กำรแก้ไขให้ถูกต้อง ในกรณีที่ตรวจพบว่ำงำนก่อสร้ำงส่วนนัน้ไมถู่กต้องตำมสัญญำ 
 ในภำยหลังโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย และระยะเวลำเพิ่มเติม 

4.5 แผนการปฏิบัติงาน ความรับผิดชอบ และการรายงาน 
4.5.1 แผนกำรปฏบิัติงำน 
 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนในรูป Bar Chart และตำรำงด ำเนินงำน  
 (Work Schedule) แสดงระยะเวลำ และล ำดบักำรด ำเนนิงำนแต่ละประเภท ขณะเดียวกนั 
 ต้องแสดงแผนกำรปฏิบัตงิำนร่วมกับผู้รับจ้ำงช่วง และผู้รับจ้ำงอื่นที่ผู้วำ่จ้ำงจัดหำ  
 อย่ำงน้อยจะต้องมีแผนงำนดงัตอ่ไปนี้ 

- แผนก ำหนดวนัเร่ิมงำน และวนัสิ้นสุดงำนแต่ละส่วนของงำนก่อสร้ำงโดยละเอียด  
  เป็นรำยสปัดำห์, รำยเดือน และแผนงำนหลัก (Master Schedule) 

- แผนก ำหนดวนัจัดสง่ Shop Drawing และแผนก ำหนดกำรจัดส่งวัสดุอุปกรณ์เพื่อขออนุมัติ 

- แผนก ำหนดวนัสั่งซื้อ และวันส่งเข้ำสถำนที่ก่อสร้ำงของวสัดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่ต้องใช้ใน 
  กำรก่อสร้ำง ทั้งของผู้รับจำ้ง ผู้รบัจ้ำงช่วง และผู้รับจ้ำงอื่น 



 

- แผนก ำหนดจ ำนวนของพนักงำนช่ำงแต่ละประเภท คนงำนของผู้รับจ้ำง ผู้รับจำ้งช่วง  
  และผู้รับจำ้งอื่น 

4.5.2 กำรรวบรวมข้อมูลเพื่อวำงแผนกำรปฏิบัติงำน 
 ในกำรจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำน ให้ผู้รับจ้ำงเป็นผู้รวบรวมข้อมูลที่จ ำเป็นต่ำงๆ จำก 
 ผู้รับจ้ำงช่วง และผู้รับจ้ำงอ่ืน เพือ่วำงแผนงำน และประสำนงำนกันให้รัดกุมที่สุด 
 ผู้ควบคุมงำนอำจออกค ำสั่งให้ผู้รับจ้ำงเปลี่ยนแปลงแผนกำรปฏิบัติงำนบำงส่วน  
 เพือ่ให้เหมำะสม และมีประสิทธภิำพได้ 
4.5.3 กำรยื่นขออนุมัติแผนงำนหลัก 

กำรจัดท ำแผนงำนหลักจะต้องยืน่ขออนุมัติต่อผู้ควบคุมงำนภำยใน 7 วัน นบัแต่วันที่เซน็
สัญญำ พร้อมทั้งชี้แจงรำยละเอียด ทั้งนีผู้้รับจ้ำง หรือตัวแทนทีไ่ด้รับกำรแต่งตั้งจะต้อง
เซ็นชื่อรับรองแผนงำนหลักนี้ และกำรที่ผู้ควบคุมงำนพิจำรณำอนุมัติแผนงำนหลักหรือออก
ค ำสั่งเพิ่มเติม มิได้หมำยควำมวำ่ผู้รับจำ้งได้รับกำรยกเว้นควำมรับผิดชอบในแผนงำนหลัก
ดังกล่ำว 

4.5.4 กำรบันทึกกำรท ำงำนจริงเทียบกับแผนกำรปฏบิัติงำน 
 ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำแผนกำรปฏิบตัิงำนแสดงให้ทุกฝ่ำยเห็นชัดเจนในหน่วยงำนก่อสร้ำง  
 และผู้รับจำ้งจะต้องบนัทึกกำรท ำงำนที่เปน็จริงเปรียบเทียบกับแผนกำรปฏบิัติงำนที่วำงไว้  
 เพื่อควำมสะดวกในกำรตรวจสอบขั้นตอนกำรปฏิบตัิงำน และประเมินผลกำรปฏิบัตงิำนได้ 
 ถูกต้อง หรือใกล้เคียง โดยต้องจัดท ำทุกสปัดำห์ ตั้งแต่เริ่มต้นงำนจนงำนแล้วเสร็จสมบูรณ ์

4.5.5 ควำมรับผิดชอบ 
 ถ้ำงำนบำงส่วนที่ผู้รบัจ้ำงปฏิบัตอิยู่ มีส่วนเก่ียวข้องกับกำรปฏิบตัิงำนของผู้รบัจ้ำงช่วง  
 และผู้รับจำ้งอื่น ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดเตรียมงำนให้สัมพันธ์กัน ติดตำมผลกำรปฏิบัตงิำนของ 
 ผู้รับจ้ำงช่วง และผู้รบัจ้ำงอืน่ อย่ำงสม่ ำเสมอ ในกรณีที่ผู้รับจำ้งพบว่ำกำรก่อสร้ำงไม่เปน็ไป 
 ตำมแผนกำรปฏิบัตงิำน จะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงำนทรำบเป็นลำยลักษณ์อักษรในทันที  
 หำกผู้รับจ้ำงไม่สนใจติดตำม ผู้รบัจ้ำงจะต้องเป็นผู้รับผดิชอบแก้ไขควำมเสียหำยใดๆ  
 ที่อำจเกิดขึ้น เว้นแต่งำนที่เสียหำยนัน้เป็นหนำ้ที่โดยตรงของผู้รบัจ้ำงอื่นที่ผู้วำ่จ้ำงจัดหำ 
4.5.6 กำรปรับปรุงแผนกำรปฏบิัติงำน 

หำกผู้ควบคุมงำนเห็นว่ำจะต้องปรับปรุงแผนกำรปฏบิัติงำน เพือ่ให้เหมำะสม และ
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำน ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำแผนกำรปฏิบัติงำนใหม่ ส่งให้ผู้ควบคุม
งำนพิจำรณำอนุมตัิทันท ี

4.5.7 กำรรำยงำน 
เพื่อตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน และติดตำมควำมก้ำวหน้ำของงำนก่อสร้ำง ผู้รับจำ้งจะต้อง
จัดส่งเอกสำรเพื่อเป็นหลักฐำนแสดงกำรปฏบิัติงำนของผู้รับจำ้ง ส่งให้ผู้ควบคุมงำน
ตรวจสอบ ดังนี ้
บัญชีแสดงแรงงำน เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร ส ำหรับกำรก่อสร้ำงในแต่ละวนั  
 แยกเป็นงำนแต่ละประเภท 
ส ำเนำใบส่งของทั้งหมดที่เข้ำมำยังหน่วยงำนในแตล่ะวนั ระบปุริมำณ ชนิด ประเภท  
 ผู้ผลิต ผู้จ ำหนำ่ย ผูส้่ง และผู้รับ ฯลฯ 

- แผนกำรปฏบิัติงำนทุกเดือน และกำรท ำงำนจริงเทียบกับแผนกำรปฏิบัติงำนทุกสัปดำห์ 

- รำยงำนควำมก้ำวหน้ำ ปัญหำ และอุปสรรคของงำนก่อสร้ำงทุกสัปดำห์ 



 

- รูปถ่ำยงำนก่อสร้ำง แสดงให้เห็นผลงำนควำมก้ำวหนำ้ของงำนก่อสร้ำงทุกส่วน 
 ของอำคำรทุก 15 วัน 
-  อ่ืน ๆ ที่ผู้ว่ำจำ้ง ผู้ออกแบบ และผู้ควบคุมงำนร้องขอ 

4.6 การประสานงานระหว่างผู้รับจา้ง ผู้รับจ้างช่วง ผู้รับจ้างอื่นทีผู่้ว่าจ้างจัดหา 
4.6.1 กำรให้สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  
 ผู้รับจ้ำงต้องคิดเผื่อไว้แล้วในกำรจัดสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ ในกำรท ำงำนของ 
 ผู้รับจ้ำงช่วง และผู้รับจ้ำงอื่น เพื่อให้งำนก่อสร้ำงนี้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ผู้รับจ้ำงต้องอนุญำต 
 ให้ใช้สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ เช่น นั่งร้ำน บันได รอกส่งของ ลิฟต์ขนส่ง เครน ฯลฯ  
 โดยต้องวำงแผน และประสำนงำนไม่ให้เกิดกำรติดขัดในกำรใช้งำนดังกล่ำว  

     โดยคิดค่ำใช้จ่ำยตำมควำมเหมำะสม และยุติธรรม 
4.6.2 กำรติดต่อประสำนงำนก่อสร้ำง 
 ผู้รับจ้ำงต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ำ งำนก่อสร้ำงของผู้รับจ้ำงช่วง และผู้รับจ้ำงรำยอื่นไม่เป็น 
 เหตุท ำให้แผนกำรปฏิบัติงำนล่ำช้ำ ผู้รับจ้ำงต้องรับผิดชอบ และจัดให้มีกำรประสำนงำน 
 และประชุมระหว่ำงผู้รับจ้ำงกับผู้รับจ้ำงช่วง และผู้รับจ้ำงอื่น โดยจัดให้มีแผนงำนแสดง 
 ขั้นตอนกำรท ำงำนโดยละเอียดของงำนทุกระบบ ให้สอดคล้องกัน และเป็นไปด้วยดี 
 ทุกระบบ เพื่อให้งำนก่อสร้ำงแล้วเสร็จสมบูรณ์ สำมำรถใช้งำนได้ทันทีตำมสัญญำ 

4.6.3 กำรประชุมระหว่ำงกำรก่อสร้ำง (Site Meeting) 

- กำรประชุมที่ผู้ควบคุมงำนได้จัดให้มีข้ึนเป็นประจ ำในระหว่ำงกำรก่อสร้ำง ผู้รับจ้ำงต้อง 
 ให้ตัวแทนผู้รับจ้ำง หรือผู้จัดกำรโครงกำรของผู้รับจ้ำงร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง พร้อมทั้ง 
 ผู้ที่เก่ียวข้องฝ่ำยต่ำงๆ กำรประชุมดังกล่ำวผู้จัดกำรโครงกำรฝ่ำยผู้ควบคุมงำนจะเป็น 
 ประธำนในที่ประชุม และฝ่ำยผู้ควบคุมงำนเป็นผู้บันทึกกำรประชุม ผู้รับจ้ำงต้องปฏิบัติ 
 ตำมข้อตกลงที่มีขึ้นในระหว่ำงกำรประชุมนั้น ตำมที่มีในบันทึกกำรประชุม  
 ซึ่งจะเสนอให้ผู้รับจ้ำงรับรองในกำรประชุมคร้ังถัดไป โดยผู้รับจำ้งอำจขอให้ผู้ควบคุมงำน 
 แก้ไขบันทึกกำรประชุมดังกลำ่วข้ำงต้นได้ และให้มีกำรบนัทึกข้อโต้แย้งดังกล่ำวไว้ใน 
 บันทึกกำรประชุมด้วย 

- ให้มีกำรประชุมในระหว่ำงกำรก่อสร้ำงสัปดำห์ละหนึง่ครั้งทุกสัปดำห์ ผู้ควบคุมงำน 
 อำจเรียกประชุมเพิ่ม หรือเลื่อนกำรประชุมได้ตำมสถำนกำรณ์ และควำมจ ำเป็น 

4.7 ตัวอย่างงานตกแต่ง และการเตรียมผิวเพ่ืองานตกแต่งภายหลัง 
4.7.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำตัวอย่ำงทีแ่สดงให้เห็นควำมสวยงำมทำงดำ้นสถำปัตยกรรม  
 ไม่ว่ำจะเป็นแผงตัวอย่ำง หรือห้องตัวอย่ำง ตำมค ำสั่งของผู้ควบคุมงำน หรือผู้ออกแบบ  

เพื่อแสดงให้เห็นสี หรือลวดลำยของวัสดุที่จะใช้ติดตั้งจริง เชน่ พื้นปูกระเบื้อง หิน ไม้  
ผนังฉำบปนูเรียบทำสี บุกระเบือ้ง บุ Wallpaper ฝำ้ ยิปซัม ไมร้ะแนง สวิทซ์ ปลั๊ก ดวงโคม  
เป็นต้น เพื่อแสดงให้เห็นฝีมือกำรติดตั้งวัสดุดังกลำ่ว เปน็กำรอนมุัติตัวอย่ำง ควำมสวยงำม 
ทำงดำ้นสถำปัตยกรรม ที่จะใช้เป็นมำตรฐำนในกำรตรวจรับงำนที่ก่อสร้ำงจริงต่อไป 

4.7.2 ในกรณีที่มีกำรก ำหนดพื้นทีบ่ำงส่วนให้เตรียมผิวไว้ส ำหรับงำนตกแต่งภำยหลัง เช่น ผิวพื้น  
 ผู้รับจ้ำงจะต้องลดระดับ และท ำกำรเตรียมผิวพื้นไว้ให้ถูกต้องพอดีกับวัสดุที่จะน ำมำ 
 ตกแต่งผิวภำยหลัง กำรเตรียมผิวจะต้องท ำดว้ยควำมประณีต และต้องใช้ชำ่งที่มฝีีมือดี  
 ในกรณีที่ผู้ออกแบบลงควำมเห็นว่ำกำรเตรียมผิวทีผู่้รับจำ้งท ำไว้ไม่ถูกต้อง และสั่งให้ 
 ผู้รับจ้ำงแกไ้ข ผู้รับจำ้งจะต้องท ำให้ใหม่จนถูกต้อง โดยจะเรียกร้องค่ำเสียหำย และขอขยำย 



 

 ระยะเวลำไม่ได้ ผู้รับจำ้งจะต้องเตรียมผิวเพื่อตกแต่งให้ถูกต้องทั้งต ำแหน่ง และระดบั  
 ตำมวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ วัสดุตกแต่งใดทีไ่ม่ได้ก ำหนดไว้ชัดเจนในแบบก่อสร้ำง 
 ผู้รับจ้ำงจะต้องแจ้งต่อผู้ควบคุมงำนเปน็ลำยลักษณ์อักษร เพื่อขอทรำบรำยละเอียดกำร 
 ติดตั้ง ขนำด ชนดิ และสีของวัสดุตกแต่งดังกล่ำวจำกผู้ออกแบบ โดยถือว่ำเป็นหนำ้ที่ 
 ที่ผู้รับจ้ำงจะต้องวำงแผน และประสำนงำนกำรเตรียมผิวให้พอดีกับกำรติดตั้ง 
 วัสดุตกแต่งในภำยหลงั 

4.8 ตัวแทนของผู้รับจ้าง ช่างฝีมือ และความรับผิดชอบ 
4.8.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องแต่งตัง้ตัวแทนของผู้รับจ้ำง หรือผู้จัดกำรโครงกำรฝ่ำยผู้รับจ้ำง  
 ที่มีควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์ และเหมำะสมกับงำนก่อสร้ำงนี้ เป็นผู้มีอ ำนำจเต็ม 
 ประจ ำอยู่ในสถำนที่ก่อสร้ำงตลอดเวลำ ค ำสั่งใดทีผู่้ควบคุมงำนได้สั่งแก่ตัวแทนของ 
 ผู้รับจ้ำง ซึง่เป็นไปตำมสัญญำ ให้ถือเสมือนว่ำได้สั่งแก่ผู้รับจำ้งโดยตรง ผู้ว่ำจำ้งสงวนสิทธิ 
 ที่จะเปลี่ยนตัวแทนของผู้รับจำ้งได้ หำกเห็นว่ำไม่เหมำะสม 
4.8.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำสถำปนิก วิศวกร ที่มีประสบกำรณ์ และชำ่งฝีมือทุกประเภทมำปฏิบตัิ 
 งำนก่อสร้ำงนี้ ผู้ควบคุมงำนอำจออกค ำสั่งให้ผู้รับจ้ำงเปลี่ยนตัวผู้หนึ่งผู้ใดได้ หำกผู้นัน้ 
 ประพฤติผิดมชิอบ หรือไม่มีควำมสำมำรถ หรือไม่เหมำะสม โดยผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำ 
 ผู้ที่เหมำะสมเข้ำปฏบิัติงำนแทนโดยทันที  
4.8.3 ให้ถือว่ำผู้รับจ้ำงเป็นผู้มีควำมสำมำรถ มีฝีมือ และมีควำมช ำนำญในงำนก่อสร้ำงนี้  
 โดยมีสถำปนิก วิศวกร ควบคุมดูแลอย่ำงใกล้ชิดทุกขั้นตอนของกำรปฏิบัติงำน กำรที่ 
 ผู้ควบคุมงำนพิจำรณำอนุมัติวสัดุอุปกรณ์ หรืองำนก่อสร้ำงใดๆ ไปแล้ว มไิด้หมำยควำมว่ำ 
 ผู้รับจ้ำงจะพน้ควำมรับผิดชอบ หำกมีกำรตรวจพบควำมผดิพลำดของงำนก่อสร้ำงใน 
 ภำยหลัง ผู้รับจำ้งจะต้องแก้ไขให้ถูกต้องสมบูรณ์ตำมสัญญำ โดยจะเรียกร้องค่ำเสียหำย 
 และขอขยำยระยะเวลำไมไ่ด ้
4.8.4 ผู้รับจ้ำงจะต้องแต่งตัง้สถำปนิก และ/หรือ วิศวกร เพื่อลงชื่อเป็นผู้ควบคุมงำนตำมกฎหมำย 
 ว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำร ในเอกสำรประกอบกำรขออนุญำตกอ่สร้ำงอำคำร  
 ส ำหรับงำนก่อสร้ำงนี ้

4.9 สิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการตรวจงานก่อสร้าง 
    ผู้ว่ำจำ้ง หรือตัวแทนผู้วำ่จ้ำง ผูอ้อกแบบ และผู้ควบคุมงำน มสีทิธิเข้ำไปตรวจงำนก่อสร้ำงได้ 
    ตลอดเวลำ และตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง โดยผู้รับจำ้งจะต้องจดัสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกชั่วครำว 
    ให้ เช่น บันได ทำงเดิน ไฟฟ้ำสอ่งสว่ำง และอ่ืนๆ ให้แข็งแรง และปลอดภัย หรือตำมค ำสั่ง 
    ของผู้ควบคุมงำน 

4.10 การสั่งหยุดงาน 
  กำรก่อสร้ำงส่วนใดทีผ่ิดจำกรูปแบบ หรือไม่ได้คุณภำพงำนที่ดี หรือไม่ถูกต้องตำมมำตรฐำน  
  และวิชำชำ่งที่ดี ผู้ควบคุมงำนมสีิทธิสั่งหยุดงำนบำงส่วน หรือทั้งหมดได้ จนกวำ่ผู้รับจำ้งจะ 
  ด ำเนินกำรแก้ไขงำนส่วนนั้นให้เรียบร้อยตำมควำมเห็นชอบของผู้ออกแบบ โดยจะเรียกร้อง 
  ค่ำเสียหำย และขอขยำยระยะเวลำไมไ่ด้ 

 
จบหมวด 04 

 

 



 

หมวด 05 

วัสดุ และอุปกรณ์ 

Product Requirements 

5. ความต้องการทั่วไป 
5.1 ขอบเขตของงาน 

ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภำพ แรงงำนที่มีฝีมือ และควำมช ำนำญ มีระบบควบคุมคุณภำพ    
ในกำรปฏิบัติงำนที่ดี มีเคร่ืองมือเคร่ืองจักรที่ทันสมัย และมีประสิทธิภำพ ส ำหรับกำรก่อสร้ำงงำนต่ำงๆ ตำม
ระบุในแบบ และรำยกำรประกอบแบบ 

5.2 การเตรียมวัสดุอุปกรณ์ 
5.2.1 วัสดุอุปกรณท์ี่ปรำกฏอยู่ในแบบ และรำยกำรประกอบแบบ หรือที่มิได้อยู่ในแบบ และรำยกำร

ประกอบแบบก็ดี แต่เปน็สว่นประกอบของกำรก่อสร้ำง เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรก่อสรำ้ง  
  และเพื่อให้เปน็ไปตำมหลักวชิำชำ่งทีด่ี ผู้รบัจำ้งจะต้องจัดหำมำเพื่อใช้ในงำนก่อสรำ้งนี้ทัง้สิน้ 
5.2.2 วัสดุอุปกรณท์ี่ใช้ในกำรก่อสร้ำง ผู้รับจำ้งจะต้องได้รับอนุมตัิจำกผู้ควบคุมงำนก่อนกำรจัดซื้อ  
  และจดัสง่เข้ำมำให้ทนักับกำรก่อสร้ำงตำมแผนปฏบิัติงำน 
5.2.3 ในกรณีวสัดุอุปกรณบ์ำงอยำ่งซึง่ระบุให้ใช้ของต่ำงประเทศ หรือตอ้งใช้ระยะเวลำในกำรผลิต  
  ผู้รับจำ้งจะต้องจัดกำรสัง่ซื้อล่วงหน้ำเพื่อให้ทนักำรใช้งำนตำมแผนปฏบิัติงำน 
5.2.4 ห้ำมผู้รับจ้ำงน ำวสัดุอุปกรณท์ี่ไมไ่ด้รับกำรอนุมตัิเข้ำมำในสถำนทีก่่อสร้ำง 

5.3 คุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ 
วัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงนี้จะต้องเปน็ของใหม่ที่ไม่เคยผ่ำนกำรใช้งำนมำก่อน จะต้องมีคุณภำพ
ดี ไม่มีรอยช ำรุด เสียหำย และถกูต้องตรงตำมที่ระบุในแบบ และรำยกำรประกอบแบบ  
หรือตำมที่ได้รับอนุมัต ิ

5.4 การตรวจสอบ และทดสอบคณุภาพวัสดุอุปกรณ์ 
5.4.1 ผู้รับจำ้งต้องจัดให้มีกำรตรวจสอบ และมผีลกำรตรวจสอบคุณภำพวัสดุอปุกรณ์ทุกชนดิที่จะน ำมำใช้ใน

งำนก่อสรำ้ง ก่อนที่จะออกจำกโรงงำนผู้ผลิต ผู้รับจำ้งต้องแสดงใบรับรองผลกำรตรวจสอบดงักลำ่วให้
ผู้ควบคุมงำนพิจำรณำ เพื่อแสดงว่ำวสัดุอุปกรณน์ั้นๆ ได้รับกำรตรวจสอบถูกต้องตำมมำตรฐำนทีด่ีแล้ว 

5.4.2 ในกรณีที่มีข้อก ำหนดให้ทดสอบ ให้ผู้รับจำ้งน ำวสัดุอปุกรณ์นัน้ ไปทดสอบตำมสถำบนัที่ก ำหนดไว้ ใน
กำรทดสอบผู้รบัจำ้งต้องแจ้งให้ผูค้วบคุมงำนทรำบล่วงหนำ้ เพื่อจะได้อยู่รว่มในกำรทดสอบด้วย ใน
กรณีที่ผู้วำ่จ้ำงได้มีหนงัสืออนญุำตให้ตัวแทนของบริษัทผู้ทดสอบ หรือผู้ผลิตวสัดุอุปกรณ์รำยใดเขำ้ไป
ในบริเวณก่อสรำ้ง เพื่อตรวจสอบ หรือทดสอบในบริเวณก่อสร้ำง ผู้รับจำ้งต้องให้ควำมสะดวกกบั
ตัวแทนดังกลำ่ว 

5.5 การเสนอตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์ 
5.5.1 ผู้รับจำ้งจะต้องเสนอตัวอยำ่งวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดตำมระบุในแบบ และรำยกำรประกอบแบบพิจำรณำ

อนุมัติ โดยผู้รบัจำ้งจะต้องจัดท ำแผนงำนแสดงระยะเวลำจดัสง่ตวัอย่ำงวัสดุอปุกรณ์เพื่อกำรพิจำรณำ
อนุมัติ โดยจะต้องมีระยะเวลำลว่งหนำ้เพียงพอต่อกำรพิจำรณำ ก่อนกำรสัง่ซื้อ และติดตัง้ตำมล ำดับ
ขั้นตอนในแผนปฏบิัติงำน 

5.5.2 วัสดุอุปกรณท์ั้งหมดจะต้องได้รับกำรอนุมัตจิำกผู้ควบคุมงำนก่อนกำรติดตัง้ โดยเมื่อได้รบักำรอนุมตัิ
แล้ว ผู้รบัจำ้งจะต้องสัง่ซื้อวัสดุอปุกรณ์นัน้ทนัท ีเพื่อให้ทันกับแผนงำนกำรติดตัง้  

  หำกผู้รับจ้ำงด ำเนนิกำรติดตัง้โดยมิได้รบักำรอนุมัติ ผู้รับจำ้งจะตอ้งเปลีย่นให้ใหม่ทนัทตีำมค ำสั่ง 



 

  ของผู้ควบคุมงำน โดยจะขอขยำยระยะเวลำก่อสร้ำง หรือคิดรำคำเพิ่มมไิด้ วสัดุอุปกรณท์ี่ได้รับ 
  กำรอนุมัติแล้ว ยงัไม่พน้ควำมรบัผิดชอบของผู้รับจำ้ง ในกรณีที่วสัดุอุปกรณน์ั้นไมไ่ด้คุณภำพ 
  หรือกำรติดตั้งไม่เปน็ไปตำมมำตรฐำนของผู้ผลิต หรือตำมหลักวชิำชำ่งที่ดี 
5.5.3 เมื่อมีกำรอนุมัติวสัดุอุปกรณ์ใดๆ แล้ว ผู้รับจำ้งจะต้องด ำเนนิกำรจัดซื้อโดยไมช่ักชำ้  
  โดยถำ้ผู้วำ่จำ้งขอดูใบสั่งซื้อสนิคำ้ ผู้รบัจำ้งจะต้องยนิดีให้ตรวจสอบตลอดเวลำ 

5.6 การขอเทียบเท่าวัสดุอุปกรณ ์
5.6.1 ผู้ออกแบบจะรับพจิำรณำกำรขอเทียบเทำ่วสัดุอุปกรณภ์ำยใน 90 วัน หลังจำกวนัท ำสญัญำจำ้งเหมำ

ก่อสร้ำงเทำ่นั้น 
5.6.2 ผู้ออกแบบสำมำรถยนืยนัให้ใช้วสัดุอุปกรณต์ำมที่ระบไุว้ หำกผู้รบัจำ้งไม่มีเหตุผลเพียงพอ 
  ในกำรขอเทยีบเท่ำ 
5.6.3 กรณีที่มีกำรระบุวสัดุอุปกรณ์ 1 ยี่ห้อ หรือมำกกว่ำ และระบุวำ่เทียบเทำ่ ผู้ควบคุมงำนสำมำรถยนืยนั

ให้ใช้วัสดุอุปกรณต์ำมที่ระบไุว้ กำรพิจำรณำเทยีบเทำ่วสัดุอุปกรณ์จะกระท ำต่อเมื่อไมส่ำมำรถจดัหำ
วัสดุอุปกรณต์ำมที่ระบไุว้ ทัง้นีจ้ะต้องไม่ใช่เหตผุลที่เกิดจำกกำรท ำงำนลำ่ช้ำ หรือกำรท ำงำนบกพร่อง
ของผู้รับจำ้ง เชน่ กำรสัง่ซื้อวัสดอุุปกรณ์ที่ได้รับอนุมตัิแล้วลำ่ชำ้ เป็นตน้ 

5.6.4 ผู้รับจำ้งจะต้องสง่รำยละเอียดวสัดุอุปกรณ์ ผลกำรทดสอบ รำคำ กำรรับประกันทีส่ำมำรถยนืยัน
คุณภำพมำตรฐำน และอ่ืนๆ ตำมที่ผู้ออกแบบต้องกำร เพื่อประกอบกำรพจิำรณำ นอกจำกกำรใช้งำน
แล้ว ผู้ออกแบบจะพิจำรณำเรื่องควำมสวยงำม ควำมแข็งแรง ควำมปลอดภัย เปน็หลัก ให้ถือค ำ
วินิจฉัยของผู้ออกแบบเป็นข้อยุต ิผู้ออกแบบสงวนสิทธิ์ทีจ่ะพิจำรณำเทยีบเทำ่วสัดุอุปกรณ ์

  ที่เห็นว่ำ มีคุณภำพดีกวำ่ และรำคำสงูกวำ่ที่ระบไุวไ้ด ้
5.6.5 ผู้รับจำ้งต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับผลกระทบ หรืองำนต้องเปลีย่นแปลงเนื่องจำกกำรเทียบเทำ่ 
5.6.6 ผู้รับจำ้งไมส่ำมำรถเรียกร้องคำ่ใช้จ่ำยที่เพิ่มขึน้ หรือเวลำทีสู่ญเสยีไป เนื่องจำกกำรเทียบเทำ่ 
5.6.7 ผู้รับจำ้งจะต้องเผื่อระยะเวลำในกำรพิจำรณำกำรเทียบเทำ่ ทีต่้องออกแบบใหม่ หรือต้องขออนญุำต

ส่วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องใหม่ดว้ย โดยจะขอขยำยระยะเวลำมไิด ้
 

 

จบหมวด 05 

 

หมวด 06 

การส่งมอบงาน 

Closeout Procedures 

6. ความต้องการทั่วไป 
6.1 การส่งมอบงาน 

6.1.1 กำรส่งมอบงำนแต่ละงวด ให้เปน็ไปตำมกำรแบง่งวดงำน และงวดเงิน ตำมที่ระบุในสัญญำ ผู้ว่ำจ้ำง  
มีสิทธิที่จะไม่จำ่ยเงินงวดในเมื่อเห็นว่ำ 

- ปริมำณงำน และมูลค่ำงำนไม่เปน็ไปตำมที่ระบุไว้ในงวดงำน หรือเงื่อนไขสัญญำ 

- คุณภำพของงำน และฝีมือกำรท ำงำน ไมไ่ด้ตำมมำตรฐำน หรือตำมหลักวิชำช่ำงที่ดี 
 



 

6.1.2 หลักฐำนต่ำง ๆ ที่ผู้รบัจ้ำงจะต้องแนบมำพร้อมกับกำรส่งมอบงำนแต่ละงวด 

- หนังสือรับรองกำรตรวจสอบ และอนุมัติงวดงำน และงวดเงินจำกผู้ควบคุมงำน 

- รำยละเอียดกำรเบิกเงินงวดระบุงวดงำน และงวดเงนิตำมสัญญำ พร้อมตำรำงสรุปเงินที่เบิกไป
แล้ว เงินที่ขอเบิกงวดนี้ เงนิที่คงเหลือ และงำนเพิ่ม-ลด (ถ้ำมี) 

- รูปแบบ เชน่ แปลน รูปดำ้น รปูตัด และภำพถำ่ย แสดงผลงำนก่อสร้ำงของงวดนี้ให้ชัดเจนและ
เข้ำใจได้ง่ำย 

- ผลกำรทดสอบต่ำงๆ ของงำนงวดนี้ แผนปฏิบัตงิำน และอ่ืนๆ ตำมที่ผู้ควบคุมงำน หรือ 
ผู้ว่ำจำ้งร้องขอ 

6.2 การส่งมอบงานงวดสุดท้าย 
6.2.1 ขั้นตอนกำรส่งมอบงำนงวดสุดทำ้ย 

- ผู้รับจ้ำงจะต้องแจ้งผู้ควบคุมงำนเป็นลำยลักษณ์อักษร เพื่อส่งมอบงำนขั้นต้น (Substantial 
Completion) อย่ำงน้อย 7 วันก่อนครบก ำหนดวันแล้วเสร็จตำมสัญญำ 

- ผู้ควบคุมงำนจะท ำบัญชีงำนที่ต้องแล้วเสร็จ (Punch List) ตรวจสอบ และทดสอบงำนตำมบัญชี
ดังกล่ำวจนแล้วเสร็จครบถ้วน แล้วจึงออกหนังสือรับรองงำนขั้นต้น พร้อมกำรจัดท ำบัญชีงำน    
ที่ต้องแก้ไข (List of Defect Work) แจ้งให้ผู้รับจ้ำงด ำเนินกำรแก้ไข เพื่อส่ง 
มอบงำนขั้นสุดท้ำยให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ (Final Completion) ซึ่งผู้รับจ้ำงจะต้องแก้ไข 
ให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำตำมสัญญำ 

- เมื่อผู้ควบคุมงำนได้ตรวจสอบงำนขั้นสุดท้ำยเรียบร้อยแล้ว จึงจะแจ้งให้ผู้ว่ำจ้ำง และผู้ออกแบบ
ร่วมกันตรวจรับมอบงำนงวดสุดท้ำยต่อไป 

- ผู้ว่ำจ้ำงสงวนสิทธิในกำรไม่รับมอบงำน ในกรณีที่ผู้ควบคุมงำนเห็นว่ำงำนบำงส่วน จะต้องมีกำร
แก้ไขให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภำยในระยะเวลำตำมสัญญำ และหำกระยะเวลำดังกล่ ำวเกินจำก
สัญญำแล้ว ผู้รับจ้ำงจะต้องเสียค่ำปรับเนื่องจำกงำนก่อสร้ำงไม่แล้วเสร็จตำมสัญญำ 

6.2.2 กำรส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ และเอกสำร 

- กุญแจทั้งหมดที่ ใช้ในอำคำร ชุดละ 3 ดอก พร้อม Master Key และ Grand Master Key     
โดยผู้ว่ำจ้ำงจะเป็นผู้ก ำหนดระบบ Master Key ให้เป็นลำยลักษณ์อักษร ก่อนกำรสั่งซื้อ กำรส่งมอบ
กุญแจ ให้จัดเก็บในตู้เหล็กที่ได้มำตรฐำน และแยกเป็นชุดเป็นระบบที่ชัดเจนสะดวกต่อกำรใช้งำน 

- เอกสำรคู่มือส ำหรับกำรใช้งำน และกำรดูแลรักษำอุปกรณ์หลักของระบบต่ำงๆ ของบริษัทผู้ผลิต 
และติดตั้งตำมที่ผู้ออกแบบก ำหนด จ ำนวนระบบละ 3 ชุด ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำเป็นรูปเล่มใส่
แฟ้มปกแข็งที่ได้มำตรฐำน โดยแต่ละระบบจัดเรียงเป็นหมวด  
ตำมตัวอย่ำงดังนี้ 

หมวด 1 : กำรใช้งำนของระบบ (System Operation) 
หมวด 2 : อุปกรณ์หลัก 
หมวด 3 : ท่อน้ ำ, วำล์ว และอ่ืนๆ 
หมวด 4 : อุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ 
หมวด 5 : งำนไฟฟ้ำ และเครื่องกลที่เก่ียวข้อง 

- ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำวิทยำกรผู้ช ำนำญงำนของบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์หลักแต่ละระบบ  
มำอบรม และแนะน ำให้บุคลำกรของผู้ว่ำจ้ำงรับทรำบเก่ียวกับกำรใช้งำน กำรดูแลรักษำ 
และอ่ืนๆ ตำมระบุในคู่มือข้ำงต้น จนมีควำมเข้ำใจสำมำรถปฏิบัติงำนได้ 



 

- ผู้รับจ้ำงจะต้องส่งมอบเครื่องมือ และชิ้นส่วนอะไหล่ที่มีมำกับอุปกรณ์ หรือตำมระบุในสัญญำ   
ให้ผู้ว่ำจ้ำงทั้งหมด 

- แบบก่อสร้ำงจริง (As-built Drawing) จัดเป็นรูปเล่มแยกแต่ละระบบ ประกอบด้วย ต้นฉบับ
กระดำษไขจ ำนวน 1 ชุด ส ำเนำ (พิมพ์เขียว) จ ำนวน 5 ชุด และข้อมูลของแบบดังกล่ำวเป็นไฟล์
คอมพิวเตอร์รูปแบบ DWG และ PDF จัดเก็บไว้ในแผ่น CD จ ำนวน 1 ชุด 

- แบบก่อสร้ำงจริงจะต้องมีมำตรำส่วน และขนำดเท่ำกับแบบคู่สัญญำ แสดงระยะกำรติดตั้งวัสดุ
ในผนัง พื้น หรือกลบฝังใต้ดิน ให้ถูกต้องตำมที่ก่อสร้ำงจริง แสดงส่วนที่เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่ม-ลด     
จำกแบบคู่สัญญำอย่ำงชัดเจน 

- หนังสือรับประกันคุณภำพจำกบริษัทผู้ผลิต หรือผู้ติดตั้งส ำหรับวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดตำมสัญญำ 
โดยระบุรำยชื่อ ที่อยู่ และหมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และก ำหนดระยะเวลำรับประกันตำมสัญญำ 

- รำยกำรวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้ในงำนก่อสร้ำงนี้ ระบุชื่อบริษัท ที่อยู่  หมำยเลขโทรศัพท์      
และชื่อผู้ที่ติดต่อได้ เพื่อสะดวกในกำรซ่อมบ ำรุง หรือสั่งซื้อเพิ่มเติม 

- หำกระบุไว้ในแบบ หรือรำยกำรประกอบแบบ ให้ผู้รับจ้ำงจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์งำนตกแต่ง
สถำปัตยกรรม อุปกรณ์ซ่อมบ ำรุงงำนระบบต่ำงๆ เพื่อส ำรองในกำรซ่อมบ ำรุงรักษำอำคำรใน
ปริมำณที่ก ำหนดตำมสัญญำ หรือตำมควำมจ ำเป็น ผู้รับจ้ำงจะต้องส่งมอบพร้อมกับกำรส่งมอบ
งำนงวดสุดท้ำย 

6.2.3 กำรทดสอบระบบตำ่งๆ 
ในกำรทดสอบในระหว่ำง หรือก่อนกำรรับมอบงำน ค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ เช่น ค่ำน้ ำที่ใช้ในกำรทดสอบ 
และล้ำงท ำควำมสะอำดระบบท่อ ค่ำไฟฟ้ำที่ใช้ในกำรทดสอบกำรเดินเครื่องอุป กรณ์ต่ำง ๆ         
กำรทดสอบดวงโคมไฟฟ้ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรทดสอบอ่ืนๆ เพื่อแสดงว่ำกำรท ำงำนของระบบเป็นไป
อย่ำงถูกต้องครบถ้วนตำมสัญญำ อยู่ในสภำพที่สำมำรถใช้งำนได้ทันทีเมื่อรับมอบงำน ถือเป็นส่วน
หนึ่งของกำรจัดหำน้ ำ และไฟฟ้ำชั่วครำว โดยจะต้องท ำกำรทดสอบกำรท ำงำนของระบบไฟฟ้ำ และ
เครื่องกลทั้งหมดพร้อมกันอย่ำงน้อย 24 ชั่วโมงเต็มเพื่อทดสอบควำมสำมำรถของระบบต่ำง ๆ 
ทั้งหมดก่อนกำรรับมอบงำน ผู้รับจ้ำงเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 

6.2.4 กำรซ่อมแซมบริเวณโดยรอบสถำนที่ก่อสร้ำงที่เกิดควำมเสียหำย อันเนื่องมำจำกกำรท ำงำน ผู้รับจ้ำง
จะต้องด ำเนินกำรซ่อมแซมให้เสร็จเรียบร้อย ก่อนกำรส่งมอบงำนงวดสุดท้ำย 

6.2.5 กำรท ำควำมสะอำดอำคำร ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำควำมสะอำดอำคำรทุกส่วนให้เรียบร้อย  
  โดยผู้ว่ำจ้ำงสำมำรถใช้งำนได้ทันทีหลังจำกกำรรับมอบงำนแล้ว ส่วนกำรท ำควำมสะอำด 
  บริเวณ ผู้รับจ้ำงจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เศษวัสดุก่อสร้ำงต่ำงๆ และสิ่งปลูกสร้ำง 
  ชั่วครำวทั้งหมด จะต้องเก็บขนย้ำยออกไปให้พ้นบริเวณ ภำยใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ว่ำจ้ำง  
  รับมอบงำนเรียบร้อยแล้ว 

6.3 การรับประกันผลงานก่อสร้าง 

6.3.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องรับประกันควำมช ำรุดบกพร่องของงำน ที่จัดจ้ำงในโครงกำร เป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 
2 ปี และอุปกรณ์ระบบทั้งหมดเป็นระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปีนับถัดจำกวันที่คณะกรรมกำรตรวจรับ
พัสดุ  รับงำนในงวดสุดท้ ำยเรียบร้อยแล้ว  หำกมีควำมช ำรุดบกพร่องเกิดขึ้นแก่อำคำร                 
อันเนื่องมำจำกควำมผิดพลำด ไม่รอบคอบ หรือกำรละเลยของผู้ รับจ้ำงในขณะที่ท ำกำรก่อสร้ำง 
ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำกำรซ่อมแซม ให้อยู่ในสภำพเรียบร้อย หรือใช้งำนได้ดีดังเดิม ในทันทีที่ได้รับแจ้ง
จำกผู้ว่ำจ้ำง โดยผู้รับจ้ำงจะเรียกร้องค่ำใช้จ่ำยใดๆ เพิ่มเติมไม่ได้ทั้งสิ้น 



 

6.3.2 ผู้ว่ำจ้ำงสงวนสิทธิ์ ที่จะท ำกำรว่ำจ้ำงผู้อ่ืนมำด ำเนินกำรซ่อมแซม หรือแก้ไขงำน ในส่วนที่บกพร่อง
หำกผู้รับจ้ำงไม่เข้ำมำด ำเนินกำรแก้ไขภำยในเวลำที่เหมำะสม ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น ผู้รับจ้ำงจะต้อง
รับผิดชอบทั้งหมด หรือผู้ว่ำจ้ำงสำมำรถเรียกเก็บเงินจำกหนังสือค้ ำประกันผลงำนได้ 

6.3.3 ในวันที่ผู้ว่ำจ้ำงจ่ำยเงินงวดสุดท้ำย ผู้รับจ้ำงจะต้องน ำหนังสือค้ ำประกันผลงำนของธนำคำรพำณิชย์ 
มูลค่ำร้อยละ 5 ของค่ำก่อสร้ำงตำมสัญญำ ระยะเวลำค้ ำประกัน ตำมที่ระบุในสัญญำ มำส่งมอบให้
ผู้ว่ำจ้ำง  
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การร้ือถอน 

Demolition 

7. ความต้องการทั่วไป 
7.1 การรื้อถอนอาคาร และสิ่งปลูกสร้างเดิม 

ในทันทีที่ผู้รับจ้ำงได้รับมอบสถำนที่ก่อสร้ำงจำกผู้ว่ำจ้ำง หรือได้รับอนุมัติให้เข้ำเร่ิมท ำกำรก่อสร้ำงในบริเวณ
สถำนที่ก่อสร้ำงตำมสัญญำ ให้ผู้รับจ้ำงด ำเนินกำรรื้อถอนอำคำรเดิม ต้นไม้ และอ่ืนๆ ที่มีอยู่ในบริเวณนั้นทันที 
ตำมระบุในแบบ และสัญญำ ซึ่งผู้รับจ้ำงต้องใช้ควำมระมัดระวังตอ่สิ่งปลกูสร้ำงข้ำงเคียง ต้นไม้เดิม และระบบ
สำธำรณูปโภคเดิม เช่น ท่อประปำ สำยไฟฟ้ำใต้ดิน เป็นต้น ไม่ให้กระทบกระเทือน หรือเกิดควำมเสียหำย
ใดๆ ที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรรื้อถอนอำคำร และสิ่งปลูกสร้ำงเดิม หำกจ ำเป็นต้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้ำงข้ำงเคียง 
หรือตัดต้นไม้ หรือโยกย้ำยระบบสำธำรณูปโภคเดิมผู้รับจ้ำงจะต้องขออนุมัติจำกผู้ควบคุมงำน และผู้ว่ำจ้ำง
ก่อนด ำเนินกำร 

7.2 วิธีการรื้อถอนอาคาร และสิ่งปลูกสร้างเดิม 
ห้ำมผู้รับจ้ำงใช้วิธีกำรรื้อถอนอำคำร และสิ่งปลูกสร้ำงเดิม หรือต้นไม้ โดยวิธีที่จะก่อให้เกิดอันตรำยใดๆ หรือ
เป็นเหตุให้เกิดควำมตระหนกตกใจจำกกำรกระท ำดังกล่ำวแก่ผู้อยู่อำศัยข้ำงเคียง ผู้รับจ้ำงจะต้องด ำเนินกำร
ขออนุญำตรื้อถอนอำคำรตำมกฎหมำยที่เก่ียวข้องก่อน โดยถือเป็นภำระ และเป็นค่ำใช้จ่ำยของผู้รับจ้ำงทั้งสิ้น 
ยกเว้นระบุไว้เป็นอย่ำงอื่นในแบบ และสัญญำ 

7.3 กรรมสิทธิ์ในวัสดุสิ่งของ  
วัสดุสิ่งของที่ได้จำกกำรร้ือถอนอำคำร และสิ่งปลูกสร้ำงทั้งหมดให้ตกเป็นของผู้รับจ้ำง ยกเว้นวัสดุสิ่งของที่ได้
ระบุไว้เป็นพิเศษให้ส่งมอบแก่ผู้ว่ำจ้ำงตำมสัญญำ ซึ่งผู้รับจ้ำงจะต้องท ำกำรรื้อถอนด้วยควำมประณีต  ไม่ให้
วัสดุสิ่งของดังกล่ำวเสียหำย และส่งมอบให้ผู้ว่ำจ้ำงตำมสถำนที่ ที่ผู้ว่ำจ้ำงก ำหนดให้ 

7.4 การขนย้าย และถมกลับ 
ผู้รับจ้ำงต้องขนย้ำยวัสดุสิ่งของที่รื้อถอนทั้งหมดออกไปจำกบริเวณก่อสร้ำง รวมถึงส่วนของอำคำรที่อยู่ใต้ดิน 
เช่น ฐำนรำก เสำเข็ม บ่อน้ ำ สระน้ ำ แท่นคอนกรีต รำกต้นไม้ และสิ่งกีดขวำงงำนก่อสร้ำงทั้งหลำย ทั้งที่อยู่
บนดิน และใต้ดิน พร้อมทั้งถมดินกลับให้เรียบร้อยตำมระดับดินเดิม เพื่อสำมำรถด ำเนินกำรก่อสร้ำงขั้นต่อไป 
โดยถือเป็นภำระ และค่ำใช้จ่ำยของผู้รับจ้ำงทั้งสิ้น 



 

ค่ำใช้จ่ำยในส่วนที่มองไม่เห็น และผู้รับจ้ำงไม่ได้เสนอค่ำรำคำเหมำรวมไว้ในสัญญำ ให้คิดเป็นงำนเพิ่มตำม
ควำมเป็นจริง หรือตำมกำรพิจำรณำอนุมัติของผู้ออกแบบ โดยผู้รับจ้ำงจะต้องมีภำพถ่ำย หรือหลักฐำนอ่ืนที่
เชื่อถือได้ และมีพยำนจำกฝ่ำยผู้ว่ำจ้ำง หรือผู้ควบคุมงำนตรวจสอบดูแลอยู่ตลอดเวลำ 
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ผนังก่ออิฐ 

Brick Masonry 

8. ความต้องการทั่วไป 
8.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภำพ แรงงำนที่มีฝีมือ และควำมช ำนำญ มีระบบควบคุมคุณภำพ ใน

กำรก่อสร้ำงงำนผนังก่ออิฐ ตำมระบุในแบบ และรำยกำรประกอบแบบ 
8.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดส่งตัวอย่ำงอิฐที่ใช้ตำมระบุในแบบ ไม่น้อยกว่ำ 2 ก้อน พร้อมรำยละเอียดของอิฐ  

และปูนก่อ ให้ผู้ควบคุมงำนพิจำรณำอนุมัติ  
8.3 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำแผงตัวอย่ำงผนังก่ออิฐให้ผู้ควบคุมงำนพิจำรณำอนุมัติวิธีกำร และฝีมือกำรก่ออิฐ 
8.4 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดส่งตัวอย่ำงอิฐไปทดสอบตำมมำตรฐำน มอก . โดยมีผู้ควบคุมงำนเป็นผู้รับรองผลกำร

ทดสอบ หรือพิจำรณำจำกผลทดสอบที่เชื่อถือได้ของผู้ผลิต ตำมควำมเห็นชอบของผู้ควบคุมงำน 
8.5 ผนังก่ออิฐทั้งหมด หำกไม่ระบุควำมสูงไว้ในแบบ ให้ก่อชนท้องคำน หรือท้องพื้น หรือชนใต้หลังคำ  

เพื่อป้องกันเสียงระหว่ำงห้อง และเสียงเหนือฝ้ำเพดำน เช่น ห้องเคร่ือง ห้องน้ ำ และช่องท่อต่ำงๆ 

 ผลิตภัณฑ์ 

8.6 อิฐที่ใช้ส ำหรับงำนผนังก่ออิฐทั่วไป หรือตำมระบุในแบบ ให้ใช้อิฐมอญขนำด 65x140x40 มม.  
ตำมมำตรฐำน มอก. 77-2545 หรือเทียบเท่ำ 

8.7 ปูนก่อ 
8.7.1 ปูนก่อให้ใช้ปูนก่อส ำเร็จรูปของ ตรำเสือ หรือเทียบเท่ำ 
8.7.2 น้ ำ จะต้องใช้น้ ำสะอำดปรำศจำกน้ ำมัน กรด ด่ำง เกลือ และพฤกษชำติต่ำงๆ ในกรณีที่ 
  น้ ำบริเวณก่อสร้ำงมีคุณภำพไม่ดีพอ ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำน้ ำจำกที่อ่ืนมำใช้ 
8.7.3 ส่วนผสมของปูนก่อ ให้ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิตปูนก่อ โดยได้รับอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำน 

8.8 เสำเอ็น คำนทับหลัง เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนผสมที่เป็นหินให้ใช้หินเกล็ดได้ 
 

 กำรด ำเนินกำร 
8.9 กำรก่ออิฐ 

8.9.1 ท ำควำมสะอำดบริเวณที่จะก่ออิฐ ตีเส้นแนวก่อให้ถูกต้องตำมแบบ ท ำควำมสะอำดก้อนอิฐ หรือ
คอนกรีตบล็อก 

8.9.2 เริ่มก่อโดยใช้ปูนก่อ ก่อไปตำมแนวที่จะก่ออิฐ [หรือคอนกรีตบล็อก] แล้ววำงอิฐ [หรือคอนกรีต
บล็อก] แถวแรกบนปูนก่อให้ได้แนวระดับ และแนวดิ่ง และก่ออิฐ [หรือคอนกรีตบล็อก] แถวต่อไป 

8.9.3 ที่มุมผนังก่ออิฐ หรือผนังก่ออิฐที่หยุดลอยๆ โดยไม่ติดเสำ ค.ส.ล. ไม่ชนท้องคำน หรือพื้น หรือตรงที่ผนัง
ก่ออิฐติดกับวงกบประตู-หน้ำต่ำง จะต้องมีเสำเอ็น และคำนทับหลัง เสำเอ็น และคำนทับหลัง 



 

  ต้องไม่เล็กกว่ำ 150 มม. และมีควำมกว้ำงเท่ำกับแผ่นอิฐ เสริมด้วยเหล็ก 2 เส้น เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 
  6 มม. และมีเหล็กปลอกลูกโซ่เส้นผ่ำนศูนย์กลำง 6 มม. ทุกระยะ 200 มม. เหล็กเสริมเสำเอ็น  
  และคำนทับหลังจะต้องฝังลึกลงในพื้น หรือคำน หรือเสำ ค.ส.ล. ทั้งสองด้ำน หรือต่อเชื่อมกับเหล็ก 
  ที่เสียบเตรียมเอำไว้ 

8.9.4 ผนังก่ออิฐทุกควำมยำวไม่เกิน 2.50 ม. จะต้องมีเสำเอ็น และทุกควำมสูงไม่เกิน 2.00 ม. จะต้องมี
คำนทับหลัง 

8.9.5 ผู้รับจ้ำงจะต้องติดตั้ง Sleeve เตรียมไว้ในผนังก่ออิฐ ส ำหรับงำนเดินท่อของระบบต่ำงๆ ตำมระบุใน
แบบของงำนระบบนั้น เช่น งำนระบบสุขำภิบำล, ไฟฟ้ำ, ปรับอำกำศ เป็นต้น กำรติดตั้งต้องท ำด้วย
ควำมประณีต และมั่นคงแข็งแรง ไม่มีช่องว่ำงของผนังอิฐโดยรอบ Sleeve ดังกล่ำว  

  โดยอุดแต่งด้วยปูนก่อให้เรียบร้อย 
8.9.6 ผู้รับจ้ำงจะต้องเสียบเหล็กเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 6 มม. ขณะเทคอนกรีตโครงสร้ำงส ำหรับงำนผนังก่ออิฐ 

เช่น ข้ำงเสำที่จะก่ออิฐชนทุกระยะตำมดิ่งไม่เกิน 400 มม. ปลำยเหล็กในเสำ ค.ส.ล.จะต้องงอขอ 
ส่วนของเหล็กที่ยื่นนอกเสำยำวไม่น้อยกว่ำ 300 มม. หรือจะใช้วิธีติดตั้งด้วย Expansion Bolts     
ในภำยหลัง ซึ่งจะต้องได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำนก่อน 

8.9.7 กำรก่ออิฐ จะต้องได้แนวระดับ และแนวดิ่ง โดยกำรถ่ำยระดับน้ ำขึงเอ็น และใช้ลูกดิ่งอย่ำงน้อยทุก
ควำมสูง 500 มม. กำรก่ออิฐแต่ละครั้งจะต้องมีควำมสูงไม่เกินกว่ำ 1.00 ม. และจะต้องทิ้งไว้อย่ำง
น้อย 3 ชั่วโมง จึงก่อเสริมต่อไปได้อีก 1.00 ม. แล้วท ำคำนทับหลัง 

8.9.8 ระยะของปูนก่อจะต้องหนำไม่น้อยกว่ำ 10 มม.ปูนก่อจะต้องเต็มหน้ำแผ่นอิฐและแต่งแนวให้เรียบ 
8.9.9 กำรก่ออิฐชนท้องคำน ค.ส.ล. จะต้องก่ออิฐเว้นไว้ไม่น้อยกว่ำ 150 มม. ตลอดแนว ทิ้งไว้อย่ำงน้อย 

24 ชั่วโมง จึงท ำกำรก่อเสริมชนท้องคำน โดยกำรก่ออิฐตำมเฉียงได้  
8.9.10 กำรก่ออิฐชนโครงสร้ำงอำคำร ซึ่งอำจมีกำรแอ่นตัว เช่น พื้น Post-tension พื้นส ำเร็จรูป หรือ

โครงสร้ำงเหล็ก จะต้องเว้นด้ำนบนไว้ประมำณ 25 มม. แล้วเสริมด้วยโฟมหนำ 25 มม. กว้ำงเท่ำกับ
แผ่นอิฐ สอดไว้ด้ำนบนตลอดแนวผนัง 

8.9.11 กำรฝังท่อสำยไฟ หรือท่อน้ ำขนำดเล็กไม่เกิน 1 ใน 3 ของควำมกว้ำงอิฐ ให้ฝังไว้ในผนังอิฐได้ โดยใช้
เครื่องตัดไฟฟ้ำ เป็นร่องลึก 2 แนว แล้วสกัดอิฐส่วนที่จะฝังท่อออก อุดด้วยปูนก่อให้แน่นเต็ม      
แล้วปิดทับด้วยตะแกรงลวดกว้ำง 200 มม. ตลอดแนวท่อ ก่อนท ำกำรฉำบปูน 

8.9.12 กรณีที่ท ำกำรติดตั้งท่อร้อยสำยไฟ หรือท่อน้ ำ หรือท่อน้ ำยำแอร์หุ้มฉนวนขนำดใหญ่ไม่เกิน 2 ใน 3 
ของควำมกว้ำงอิฐ ให้ติดตั้งท่อไว้ก่อน แล้วก่ออิฐห่ำงจำกแนวท่อประมำณ 50 มม. เทคอนกรีตหรือ
เสำเอ็นทับตลอดแนวท่อโดยรอบให้ได้ควำมหนำเท่ำกัน โดยท่ออยู่กลำงเสำเอ็น แล้วปิดทับด้วย
ตะแกรงลวด ขนำดกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 300 มม. ต่อท่อตลอดแนวท่อทั้ง 2 ข้ำง ก่อนท ำกำรฉำบปูน 

8.10 การท าความสะอาด 
เศษปูน เศษอิฐ [หรือคอนกรีตบล็อก] ทุกแห่งจะต้องเก็บ และท ำควำมสะอำดให้เรียบร้อย  
ก่อนท่ีปูนก่อจะแห้งกรังจนท ำควำมสะอำดยำก กำรตกแต่งร่อง หรือยำแนวร่องผนังก่ออิฐจะต้อง 
ประณีต และสวยงำมผู้รับจ้ำงจะต้องรักษำผนังก่ออิฐ [หรือคอนกรีตบล็อก] ให้สะอำด  
ปรำศจำกรอยขีดเขียน หรือสกปรกตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง 
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หมวด 09 

งานโลหะ 

Metal Fabrications 
9. ความต้องการทั่วไป 

9.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภำพ แรงงำนที่มีฝีมือ และควำมช ำนำญ มีระบบควบคุมคุณภำพ    
ในกำรก่อสร้ำงงำนโลหะ ตำมที่ระบุในแบบ และรำยกำรประกอบแบบ 

9.2 งำนโลหะที่ ระบุในแบบสถำปัตยกรรม ระบบปรับอำกำศ ,ระบบไฟฟ้ำ   ,ระบบสุขำภิบำลงำนภูมิ
สถำปัตยกรรม และงำนตกแต่งภำยใน จะต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องตำมหมวดนี้ 

9.3 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำแบบขยำย และรำยละเอียดต่ำง ๆ วิธีกำรติดตั้ง ขั้นตอนกำรท ำงำนให้ผู้ควบคุมงำน
พิจำรณำอนุมัติก่อนกำรด ำเนินกำร 

9.4 กำรกอง หรือเก็บวัสดุจะต้องกระท ำด้วยควำมระมัดระวัง และเอำใจใส่ต่อกำรป้องกันสนิมที่จะเกิดขึ้น 
9.5 อ่ืนๆ ตำมระบุในแบบ โดยได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำน และตำมวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ 

 ผลิตภัณฑ์ 

9.6 วัสดุที่เป็นเหล็กทุกชนิด จะต้องมีคุณภำพดี ไม่มีต ำหนิ ไม่มีสนิมขุม มีมำตรฐำนสำมำรถรับควำมเค้น 
ควำมเครียด และพิกัดต่ำงๆ ตำมมำตรฐำนของกำรผลิตทั่วไป 

9.7 วัสดุชุบโครเมียม จะต้องได้มำตรฐำนว่ำด้วยกำรชุบโครเมียม จะต้องมีควำมหนำพอเพียง และจะต้องขัดแต่ง
วัสดุนั้นให้เรียบร้อยก่อนท ำกำรชุบ 

9.8 เหล็กหล่อทุกชนิด ชิ้นงำนจะต้องเรียบร้อย มีขนำด และรูปร่ำงตำมแบบขยำย ไม่บิด โก่ง เป็นรู โพรง หรือบิ่น 
9.9 เหล็กไร้สนิม หรือเหล็กสเตนเลส (Stainless Steel) ส ำหรับ [งำนรำวบันได หรือรำวระเบียง] ขนำดตำมที่

ระบุในแบบ ให้ใช้เหล็กสเตนเลส ผลิตตำมมำตรฐำน [JIS G3459 Grade [304] ] รวมถึงลวดเชื่อม  
ให้ใช้เกรดเดียวกัน 

9.10 เหล็กกลมกลวง, เหล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัส, เหลี่ยมผืนผ้ำกลวง ผลิตตำมมำตรฐำน มอก. 107-2533 หรือเทียบเท่ำ 
9.11 เหล็กฉำก,เหล็กรำงน้ ำ,เหล็กรูปตัวไอ,เหล็กรูปตัว H ผลิตตำมมำตรฐำน มอก. 1227-2539 หรือเทียบเท่ำ 
9.12 เหล็กแผ่นเรียบ, เหล็กแผ่นลำย เป็นเหล็กแผ่นผลิตร้อน ผลิตตำมมำตรฐำน JIS G3101 SS400 
9.13 สลักเกลียวฝังในคอนกรีตชนิดยึดด้วย Epoxy หรือแบบขยำยตัว ให้ใช้ตำมมำตรฐำนกำรใช้งำน 
9.14 สีป้องกันสนิม ให้ใช้สีรองพื้นเหล็ก [Red Lead Primer] หรือสีรองพื้นเหล็กชุบสังกะสี [Zinc Chromate] 

หรือตำมระบุในหมวด 09 91 00 งำนทำสี 
9.15 งำนโลหะส่วนตกแต่งทั้งหมด ให้ด ำเนินกำรติดตั้งโดย บริษัท FAMELINE, บริษัท ไทย เมทัล เพอร์ฟอเรชั่น 

หรือเทียบเท่ำ 

 การด าเนินการ 

9.16 กำรประกอบ และติดตั้ง 
งำนโลหะเบ็ดเตล็ดทั้งหมด จะต้องมีขนำด และรูปร่ำงตำมที่ก ำหนดไว้ในแบบก่อสร้ำง กำรตัดต่อกำรเชื่อม 
จะต้องเรียบร้อย ได้ฉำก ได้แนว และได้ระดับ รอยต่อต่ำงๆ จะต้องเรียบร้อย และสนิทกำรยึดด้วยนอต สกรู
ทุกแห่งต้องใส่แหวนรองรับ และขันสกรูจนแน่น โดยให้ใช้วัสดุอุปกรณ์ตำมตัวอย่ำงที่ได้รับกำรอนุมัติ และถือ
ปฏิบัติตำมรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ใน Shop Drawing ที่ได้รับกำรพิจำรณำอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำนแล้ว 
 



 

9.17 กำรตกแต่ง 
วัสดุที่เป็นเหล็กทั้งหมด จะต้องล้ำงออกให้สะอำด ปรำศจำกสนิม รอยต่อ และรอยเชื่อมต่ำงๆ จะต้องขัด
ตกแต่งให้เรียบร้อย และทำสีกันสนิมก่อน จึงทำสีทับหน้ำตำมรำยละเอียดที่ก ำหนดไว้ใน 
หมวด 23 งำนทำสี 
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หมวด 10 

งานไม้ส าหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน 

Architectural Woodwork 
10. ความต้องการทั่วไป 
 

10.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภำพ แรงงำนที่มีฝีมือ และควำมช ำนำญ มีระบบควบคุมคุณภำพ    
ในกำรก่อสร้ำงงำนไม้ทั้งหมดที่ระบุในแบบ และรำยกำรประกอบ 

10.2 งำนไม้ ให้รวมถึงกำรเตรียมไม้ และเก็บรักษำไม้ ให้มีคุณภำพดี ก่อนน ำมำใช้ในงำนก่อสร้ำง 
10.3 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำ Shop Drawing แบบขยำยกำรติดตั้งงำนไม้ต่ำงๆ ให้ผู้ควบคุมงำนพิจำรณำอนุมัติก่อน

กำรติดตั้ง 
10.4 ผู้ควบคุมงำนอำจจัดส่งตัวอย่ำงไม้ที่ส่งเข้ำหน่วยงำนก่อสร้ำงแล้ว ไปทดสอบยังกรมป่ำไม้ เพื่อเป็นกำร

ตรวจสอบชนิดของไม้ โดยถือเป็นภำระ และค่ำใช้จ่ำยของผู้รับจ้ำง 
10.5 ขนำดของไม้ที่ใช้ในกำรก่อสร้ำงทั้งหมด ยอมให้เสียเนื้อไม้เป็นคลองเลื่อย โดยให้มีขนำดเล็กกว่ำที่ระบุในแบบ

ได้ แต่เมื่อตกแต่งพร้อมที่จะประกอบเข้ำเป็นส่วนของอำคำรจะต้องมีขนำดดังต่อไปนี้ 
ไม้ขนำด ไสตกแต่งแล้วเหลือไม่เล็กกว่ำ 
1/2 นิ้ว     3/8  นิ้ว (- 1/8 นิ้ว) 
1  นิ้ว     7/8  นิ้ว (- 1/8 นิ้ว) 
1 1/2  นิ้ว     1-5/16 นิ้ว (- 3/16 นิ้ว) 
2  นิ้ว ขึ้นไป    (- 3/16 นิ้ว) 

 ผลิตภัณฑ ์

10.6 ไม้จะต้องเป็นไม้ส ำหรับใช้ในกำรก่อสร้ำงตำมมำตรฐำนกรมป่ำไม้ เป็นไม้ใหม่ปรำศจำกรอยต ำหนิที่ท ำให้กำร
รับก ำลังของไม้เสียไป จะต้องแห้งสนิท ไม่เป็นกระพี้ ไม่มีรอยแตกร้ำว จะต้องตรงไม่คดงอ 

10.7 ไม้เนื้อแข็ง หำกระบุในแบบเป็นไม้เนื้อแข็ง ส ำหรับส่วนที่มองไม่เห็นให้ใช้ไม้เต็งหรือเทียบเท่ำ ทำด้วยน้ ำยำ
รักษำเนื้อไม้ และกันปลวก ส ำหรับส่วนที่มองเห็นให้ใช้ไม้แดงหรือเทียบเท่ำ ทำด้วยน้ ำยำรักษำเนื้อไม้ และกัน
ปลวกชนิดใส 

10.8 ไม้เนื้ออ่อน ให้ใช้ส ำหรับโครงคร่ำวผนัง หรือฝ้ำเพดำน โดยใช้ [ไม้ยำง] ที่ผ่ำนกำรอัดน้ ำยำจำกโรงงำนที่มี
คุณภำพเทียบเท่ำโรงงำนอัดน้ ำยำไม้ขององค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้ กำรอัดน้ ำยำไม้ขององค์กำรอุตสำหกรรม
ป่ำไม้ คือก่อนอัดน้ ำยำจะต้องอบไม้ให้แห้งเหลือปริมำณไอน้ ำในเนื้อไม้ประมำณ 30% แล้วจึงท ำกำรอัดน้ ำยำ 
โดยใช้น้ ำยำแห้งครึ่งปอนด์ต่อไม้ 1 ลูกบำศก์ฟุตไม้โครงคร่ำวผนัง และฝ้ำเพดำนจะต้องไสเรียบมำจำกโรงงำน
เท่ำนั้น 
 



 

10.9 ไม้อัดที่ใช้ให้มีคุณภำพมำตรฐำน มอก. 178-2549  และควำมหนำตำมระบุในแบบ 
10.10 แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ให้ใช้ของ ตรำช้ำง หรือเทียบเท่ำ ควำมหนำตำมระบุในแบบ 
10.11 ไม้แบบของส่วนโครงสร้ำง ให้ใช้ไม้เนื้ออ่อนได้ หรือตำมระบุในหมวดงำนโครงสร้ำง ส ำหรับคอนกรีตเปลือย 

คอนกรีตโชว์ผิว ผู้รับจ้ำงจะต้องใช้ไม้แบบที่ดี โดยได้รับอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำนก่อนกำรติดตั้ง เพื่อให้ได้ผิว
คอนกรีตที่เรียบร้อยสวยงำม ตำมวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ 

10.12 อ่ืนๆ ตำมระบุในแบบ โดยได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำน และตำมวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ 
 การด าเนินการ 

10.13 งานฝีมือ 

10.13.1 กำรก่อสร้ำงงำนไม้ทั้งหมดที่จะประกอบเข้ำเป็นส่วนของอำคำร จะต้องใช้ช่ำงฝีมือที่ดี มีควำม
ช ำนำญ และมีประสบกำรณ์ในงำนไม้โดยเฉพำะ 

10.13.2 กรอบไม้ แนวตะปู พุก หรืออ่ืนๆ ที่จะต้องมี และจ ำเป็นต้องท ำส ำหรับกำรยึด กำรประกอบ  
  หรอืกำรติดตั้งงำนไม้ ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำตำมมำตรฐำนของช่ำงฝีมือที่ดี โดยได้รับควำม 
  เห็นชอบจำกผู้ควบคุมงำน 

10.14 การประกอบ และการตดิตั้ง 
10.14.1 กำรบำกไม้ กำรประกอบเข้ำไม้ จะต้องขีดเส้น  และวัดมุมให้ถูกต้อง แล้วจึงเลื่อย เจำะ ไส เมื่อ

ประกอบเข้ำไม้จะต้องสนิทเต็มหน้ำที่ประกบกันอย่ำงแข็งแรง และเรียบร้อยสวยงำม 
10.14.2 กำรต่อไม้ โดยทั่วไปจะไม่ให้ต่อไม้โดยเด็ดขำด ยกเว้นมีควำมจ ำเป็น และต้องได้รับกำรอนุมัติจำก    

ผู้ควบคุมงำนเท่ำนั้น 
10.14.3 กำรติดตั้งไม้กับโครงสร้ำงของอำคำร จะต้องติดตั้งอย่ำงระมัดระวัง  และใช้เครื่องมือที่เหมำะสม   

โดยมิให้โครงสร้ำงนั้น ๆ ช ำรุดเสียหำยได้ หำกเกิดกำรช ำรุดเสียหำย ผู้รับจ้ำงจะต้องแก้ไขโดย
ค่ำใช้จ่ำยของผู้รับจ้ำง 

10.14.4 อุปกรณ์ประกอบงำนไม้รวมทั้งกำรตอกตะปู เดือย ตะปูควง สลักเกลียว เครื่องหนีบ วงแหวน       
Lag Screw Expansion Bolts และ Anchor Bolts และอ่ืนๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในแบบ และรำยกำร     
แต่จ ำเป็นต้องยึด หรือเสริมเพื่อท ำให้งำนไม้แข็งแรงอย่ำงถำวร ผู้รับจ้ำงจะต้องเป็นผู้จัดท ำทั้งสิ้น 

10.14.5 ตะปู หรือตะปูเกลียวทุกตัวที่ใช้ยึดไม้ จะต้องใช้วิธีซ่อนหัวในเนื้อไม้ และส ำหรับส่วนที่อยู่ภำยนอก
อำคำร จะต้องใช้ตะปู หรือตะปูเกลียวสเตนเลสเท่ำนั้น รวมถึงนอตที่มองเห็นทุกตัว หรือตำมที่ผู้
ควบคุมงำนอนุมัติ 

10.14.6 กำรติดตั้งวงกบโดยทั่วไปให้ใช้วิธีติดตั้งพร้อมเทเสำเอ็น และคำนทับหลัง โดยวงกบด้ำนที่ติดกับเสำ
เอ็น และคำนทับหลัง ต้องเซำะร่องขนำดกว้ำงประมำณ 20 มม. ลึก 10 มม. ตลอดควำมยำววงกบ 
ก่อนกำรติดตั้งจะต้องทำเชลแล็กขำวให้ทั่วทั้งวง เพื่อป้องกันน้ ำปูนซึมเข้ำเนื้อไม้  

  เมื่อติดตั้งวงกบแล้ว ต้องใช้ไม้อัดตีด้วยตะปูเข็มหุ้มรอบ เพื่อกันเหลี่ยมวงกบเสียหำย  
  จนกว่ำจะติดตั้งบำนประตู-หน้ำต่ำง 
10.14.7 กำรติดตั้งบำนประตู-หน้ำต่ำง ผู้รับจ้ำงจะต้องติดตั้งบำน และอุปกรณ์ตำมระบุในแบบ และรำยกำร 

โดยมีช่องว่ำงรอบบำนประมำณด้ำนละ 2 มม. นอกจำกระบุเป็นอย่ำงอ่ืนในแบบ กำรติดตั้งลูกบิด
จะต้องติดในระดับควำมสูงเดียวกัน โดยมือจับลูกบิดจะต้องอยู่สูงจำกพื้นที่ตกแต่งแล้ว 1.00 ม. ถึง
กึ่งกลำงลูกบิดกำร 

10.14.8 ติดตั้งบัวเชิงผนัง และบัวฝ้ำเพดำนไม้ ให้ใช้วิธียึดด้วยตะปูเกลียวฝังพุก และซ่อนหัวมุมทุกมุมจะต้อง
เข้ำมุม 45 องศำ ได้อย่ำงสนิทเรียบร้อยสวยงำม 



 

10.15 การตกแต่ง 
งำนไม้ที่ประกอบติดตั้งเสร็จแลว้ จะต้องแข็งแรง ส่วนที่มองเห็นจะต้องได้รับกำรอุด แต่ง และขัดด้วย
กระดำษทรำยให้เรียบร้อย และสวยงำม แล้วจึงท ำกำรทำสีตำมระบุในแบบ หำกไม่ระบุให้ท ำสยี้อมเนื้อไม้
ตำมสีไมธ้รรมชำติ หรือตำมวัตถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ กำรทำสีไม้ให้ปฏิบัติตำมระบุใน 
หมวด 23 งำนทำสี ด้วยช่ำงที่มฝีีมือ และควำมช ำนำญในกำรทำสีไมโ้ดยเฉพำะ 

 

จบหมวด 10 
 
 

หมวด 11 
งานประตู และวงกบอะลมูิเนียม 

Aluminium Doors and Frames 
หมวด 12 

งานหน้าต่างอะลูมิเนียม 
Aluminium Windows 

11. ความต้องการทั่วไป 

11.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำ วสัดุอุปกรณ์ที่มีคุณภำพ แรงงำนที่มีฝีมือ และควำมช ำนำญ มีระบบควบคุมคุณภำพที่ดี
ในกำรติดตั้งงำนประตู-หน้ำต่ำงตำมระบุในแบบและรำยกำรประกอบแบบ พร้อมกำรทดสอบ 

11.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องค ำนวณแรงลมตำมกฎหมำย จัดหำวัสดุซึง่มีหน้ำตัด และควำมหนำที่เหมำะสม แข็งแรง และ
สำมำรถป้องกันกำรร่ัวซึมของน้ ำฝนได้เปน็อย่ำงดี โดยเสนอผู้ควบคุมงำนพิจำรณำอนุมัติก่อน 
กำรสั่งซื้อ 

11.3 ผู้รับจ้ำงจะต้องวัดขนำดที่แน่นอนของประตู-หน้ำต่ำงจำกสถำนที่ก่อสร้ำงจริง ทันทีที่สำมำรถจดัท ำได้ และ
จัดท ำ Shop Drawing พร้อมรำยละเอียดต่ำงๆ ให้ผู้ควบคุมงำนพิจำรณำอนุมัติก่อนกำรประกอบ และติดตั้ง 

11.4 ผู้รับจ้ำงติดตั้งงำนอะลูมิเนียม จะต้องเป็นบริษทัที่มีเครื่องมือที่ทันสมัย และมีชำ่งที่มีฝีมือ และควำมช ำนำญ 
มีระบบควบคุมคุณภำพที่ดี มปีระวัติ และผลงำนกำรติดตั้งที่ดี โดยเสนอผู้ควบคุมงำนพิจำรณำอนุมัติก่อนที่  
ผู้รับจ้ำงจะวำ่จ้ำงให้เป็นผู้ติดตั้ง 

 ผลิตภัณฑ ์

11.5 อะลูมิเนียม 
11.5.1 เนื้ออะลูมิเนียมเป็น Alloy 6063 T5 หรือเทียบเท่ำ โดยมี Ultimate Tensile Strength ไมน่อ้ย

กว่ำ 151.7 เมกะปำสกำล (22,000 ปอนด์ต่อตำรำงนิ้ว) ซึ่งจะต้องมีควำมแข็งแรง ขนำดหนำ้ตัด
เหมำะสม หรือตำมที่ระบุไว้ในแบบ และรำยกำรประกอบแบบ 

11.5.2 ผิวของอะลูมิเนียมจะต้องเปน็สี ตำมระบุในแบบ ควำมหนำของฟิล์มที่เคลือบ จะต้องไม่ต่ ำกวำ่ 15  
ไมครอน ควำมคลำดเคลื่อนที่ยอมให้ [+2] ไมครอน 

11.6 อุปกรณ์ประกอบ (Accessories) 
11.6.1 สกร ู

- สกรูยึด วงกบ และยดึตัวบำนทกุตัวต้องใช้ชนิดที่เป็นสเตนเลสเท่ำนัน้  



 

- สกรูที่ขันติดกับส่วนที่เปน็โครงสร้ำง ค.ส.ล. หรือผนังฉำบปูน ให้ใช้สกรูที่ใช้ร่วมกับพุกโลหะ 
ที่เหมำะสม โดยได้รับกำรอนุมัตจิำกผู้ควบคุมงำน 

11.6.2 ยำงอัดกระจก (Gasket) ให้ใชช้นิด Neoprene หรือชนดิ EPDM หรือเทียบเท่ำ 
11.6.3 สักหลำด (Wool Pile) ซึง่เสียบที่กรอบบำนประตูโดยรอบ ให้ใช้ของ ทูแมน หรือเทียบเท่ำ 

11.7 วัสดุยาแนวรอยต่อ 
11.7.1 รอยต่อรอบๆ วงกบอะลูมิเนียมทั้งภำยนอก และภำยใน ส่วนทีต่ิดกับปูนฉำบ หรือคอนกรีต หรือ

วัสดุอื่นใด จะต้องเซำะร่องกว้ำงประมำณ 5 มม. ลึก 3 มม. ยำแนวด้วยวัสดุยำแนวชนิดทำสีทบัได้ 
ของ จีอี หรือเทียบเท่ำ และจะต้องรองรับด้วย Backing หรืออ่ืนๆ ตำมค ำแนะน ำของผูผ้ลิตวสัดุยำ
แนว โดยได้รับกำรอนุมัติจำกผูค้วบคุมงำน 

11.7.2 ส่วนรอยต่อกระจกกับกระจก และกระจกกับอะลูมิเนียม หรือกระจกกับวัสดุอื่นให้ยำแนวด้วย
ซิลิโคนของ จีอี หรือเทียบเท่ำ ชนิดป้องกันครำบสกปรก (Non-Staining) ตำมค ำแนะน ำของผูผ้ลิต
ซิลิโคน โดยได้รบักำรอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำน ให้ใช้สีที่ใกล้เคียง หรือสีเดียวกันกับสี 

  ของอะลูมิเนียม 
11.7.3 กำรยำแนวรอยต่อต่ำงๆ จะต้องท ำด้วยฝีมือประณีต และสวยงำมทั้งภำยนอก และภำยใน 

 การด าเนินการ 

11.8 กำรประกอบประตู-หนำ้ต่ำงอะลูมิเนียม จะต้องติดตัง้ตำมแบบ และรำยละเอียดที่ได้รับอนุมตัดิ้วยฝีมือ
ประณีต 

11.9 กำรเคลื่อนย้ำยประตู-หน้ำตำ่งอะลูมิเนียมระหว่ำงกำรขนส่ง และในสถำนที่ก่อสร้ำง ต้องกระท ำด้วยควำม
ระมัดระวัง ต้องห่อหุ้มให้เรียบร้อย กำรวำงพิงหรือเก็บกอง ต้องมีค้ ำยัน หรือวัสดุรองรับที่เหมำะสม ต้องมี
หลังคำคลุม และไม่โดนน้ ำ หรือฝนสำด กุญแจ มือจับ และอุปกรณ์อื่นๆ ต้องห่อหุ้มไว้เพื่อป้องกันควำม 

  เสียหำยจนกว่ำจะส่งมอบงำน หำกเกิดควำมเสียหำยใดๆ ผู้รับจ้ำงต้องแก้ไข หรือเปลี่ยนให้ใหม่ทันที  
  โดยค่ำใช้จำ่ยของผู้รับจำ้ง 
11.10 กำรติดตั้งประตู-หนำ้ตำ่งอะลูมิเนียม จะต้องติดตัง้ให้ถูกต้องครบถ้วนตำมช่องเปิดที่เตรียมไว้ และต้อง

รับผิดชอบในกำรตรวจสอบ และประสำนงำนกำรปรับระดับเสำเอ็น และคำนทับหลงัโดยรอบช่องวงกบ 
เพื่อให้วงกบขนำนกับผิวของเสำเอ็น และคำนทบัหลัง และมีระยะเว้นโดยรอบดำ้นละประมำณ 5 มม.  
ได้ดิ่ง และได้ฉำกทุกมุม 

11.11 กำรยึดวงกบอะลูมิเนียมกบัโครงสร้ำง หรือเสำเอ็น และคำนทบัหลัง ให้ติดตั้งชิ้นส่วนส ำหรับยึดไว้อย่ำงมัน่คง
ก่อน กำรยึดจะต้องเว้นช่วงห่ำงไม่เกิน 500 มม. กำรยึดวงกบทุกจุดทุกด้ำน จะต้องมั่นคงแข็งแรง 

11.12 ผู้รับจ้ำงจะต้องยำแนวระหว่ำงวงกบอะลูมิเนียมกับผิวปนูฉำบให้เรียบร้อยสวยงำมทั้งภำยใน และภำยนอก 
11.13 ภำยหลังกำรติดตั้งประตู-หนำ้ตำ่งอะลูมิเนียม รวมทัง้กระจก และอุปกรณ์ทั้งหมดแล้ว จะต้องท ำกำรทดสอบ

บำนเปิดทุกบำนให้เปิด-ปิดได้สะดวก และจะต้องมีกำรหล่อลื่นตำมควำมจ ำเป็น  
11.14 กำรบ ำรุงรักษำ และท ำควำมสะอำด 

11.14.1 เมื่อติดตั้งวงกบ และ/หรอืประตอูะลูมิเนียมเสร็จแล้ว แต่งำนก่อสร้ำงส่วนอ่ืน หรือชั้นบนยัง
ด ำเนินกำรอยู่ เชน่ งำนก่ออิฐฉำบปนู, งำนเทพื้นปูนทรำย เปน็ต้น ผู้รับจำ้งจะต้องพ่น Strippable 
PVC Coatings เพื่อป้องกันผิวของอะลูมิเนียมไม่ให้เกิดควำมเสียหำยจำกน้ ำ 

  ปูนหรือจำกสิ่งอื่นใด  
11.14.2 เมื่อติดตั้งงำนอะลูมิเนียมแล้วเสร็จ ข้อบกพร่องใดๆ ก็ตำมที่เกิดขึ้นโดยเฉพำะกำรร่ัวซึมของน้ ำฝน 

จะต้องได้รับกำรแก้ไขจนใช้กำรได้ดี และไม่มีกำรรั่วซึม ด้วยค่ำใช้จ่ำยของผู้รับจ้ำง 



 

11.14.3 ก่อนส่งมอบงำน ผู้รับจ้ำงจะต้องซ่อมแซมส่วนต่ำงๆ ของอำคำรที่ช ำรุดอันเนื่องจำกกำรติดตั้ง
อะลูมิเนียม พร้อมท ำกำรทดลองเปิด-ปิดประตู และทดลองอุปกรณ์ต่ำงๆ ให้สำมำรถใช้กำรไดด้ี 

11.14.4 ก่อนส่งมอบงำนงวดสุดทำ้ย ผู้ตดิตั้งจะต้องท ำควำมสะอำดผิวอะลูมิเนียม และกระจกทั้งด้ำนนอก 
และด้ำนในให้สะอำด ปรำศจำกครำบฝุ่น ครำบสี หรือสิ่งอ่ืนใด เพื่อให้ดูสวยงำม ผู้รับจ้ำงต้องไม่ใช้
เครื่องมือ และน้ ำยำท ำควำมสะอำดที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อผิวอะลูมิเนียม และกระจกได้ 

 
จบหมวด 11 และ 12 

 

หมวด 13 

อุปกรณ์ประตู 

Door Hardware 

หมวด 14 

อุปกรณ์หน้าต่าง 

Window Hardware 
13. ความต้องการทั่วไป 

13.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำวสัดุอุปกรณ์ที่มีคุณภำพ แรงงำนที่มฝีีมือ และควำมช ำนำญ มีระบบควบคุมคุณภำพที่ดี
ในกำรติดตั้งอุปกรณ์ประตู-หนำ้ต่ำง (Hardware) ตำมที่ได้ระบุไว้ในแบบ และรำยกำรประกอบแบบ รวมทั้ง
กำรทดสอบให้ใช้งำนได้ดี 

13.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดส่งตัวอย่ำงอุปกรณ์ประตู-หน้ำต่ำงทั้งหมดไมน่้อยกว่ำ 2 ตัวอย่ำง พร้อมรำยละเอียดให้ผู้
ควบคุมงำน เพื่อพิจำรณำอนุมัต ิก่อนกำรสั่งซื้อ 

13.3 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำ Shop Drawing แสดงระยะ ต ำแหน่ง กำรติดตั้งของ Hardware ทุกชนิด แสดงทิศทำง
กำรเปิดของประตู รำยละเอียดของกุญแจ โดยระบุกำรใช้งำน (Function) เพื่อให้เหมำะสมกับประตูห้อง
ต่ำงๆ ตำมข้อแนะน ำของผู้ผลติ และตำมวัตถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ และต้องจัดท ำรำยละเอียดระบบ 
Master Keys ตำมวัตถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ และผู้ว่ำจำ้ง 

13.4 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำอุปกรณป์ระตู-หน้ำต่ำง ตำมระบุในแบบเป็นหลัก หรือต้องประสำนงำนกบัผู้ออกแบบ
งำนตกแต่งภำยใน หำกไม่ระบุในแบบใดๆ ให้ยึดถือตำมที่ระบุไว้นี ้
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13.5 อุปกรณ์ประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียม 
13.5.1 ประตูบำนสวิง 

- บำนพับประตูบำนสวิง ให้ใช้บำนพับสปริง (Door Closer) ของ Hafele, Solex, VVP. หรือ
เทียบเท่ำ ชนิดฝงัอยู่ในวงกบอะลูมิเนียมเหนือบำนประตชูนิดเปดิค้ำงได้ 90 องศำ ทัง้สองทำง 
ขนำดของบำนพบัตำมค ำแนะน ำของบริษัทผูผ้ลิต โดยได้รบักำรอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำน 

- กุญแจประตูสวิง ให้ใช้ชนิดฝงัในกรอบบำน ของ Hafele, Solex, VVP.  หรือเทียบเท่ำ ชนิดลอ็ก
ภำยนอกด้วยกุญแจล็อกภำยในด้วยปุ่มหมุน 

- มือจับประตูสวงิ ชนิดสเตนเลส ตำมระบุในแบบทั้งสองดำ้น บำนละ 1 ชดุ ของ Hafele  
หรอืเทียบเท่ำ 



 

- กลอนสปริงส ำหรับบำนประตูสวิงคู่ ให้ใช้ของ Hafele, Solex, VVP.  หรือเทียบเท่ำ ชนิดด้วยส
เตนเลสฝังในบำนกรอบ ทั้งบน และล่ำงขนำด 150 มม. ส ำหรับบำนที่ไม่ติดกุญแจ 

- ประตูบำนสวิง จะต้องไม่ติดตัง้อยู่ในส่วนของอำคำรทีฝ่นรั่วเข้ำได้ ถ้ำมีผู้รับจำ้งจะต้องแก้ไขเปน็
ประตูเปิดทำงเดียว โดยเสนอ Shop Drawing บำนประตูดังกลำ่วให้ผู้ควบคุมงำนพิจำรณำ
อนุมัติก่อนกำรติดตั้ง 

13.5.2 ประตู-หน้ำตำ่งบำนเลื่อน 

- กุญแจประตูบำนเลื่อน ให้ใช้ชนดิฝังในกรอบบำน ของ Hafele, Solex, VVP.  หรือเทียบเท่ำ 
ชนิดล็อกภำยนอกด้วยกุญแจ ลอ็กภำยในด้วยปุ่มหมุน  

- มือจับประตู-หนำ้ต่ำงบำนเลื่อน ให้ใช้ชนิดฝังในกรอบบำน พร้อมล็อกภำยในได้ ของ Hafele, 
Solex, VVP. หรือเทียบเท่ำ 

- ลูกล้อประตู-หน้ำต่ำงบำนเลื่อน ให้ใช้ลูกล้อ Nylon ชนิดมี Ball Bearing และมีควำมแข็งแรง
เป็นพิเศษ ของ Hafele หรือเทียบเท่ำ 

- ประตู-หน้ำตำ่งบำนเลื่อนทุกบำน จะต้องมีระบบกันไม่ให้บำนหน้ำตำ่งหลุดจำกรำงอย่ำง
ปลอดภัย และกันน้ ำฝนรั่วได้อยำ่งดี 

13.5.3 ประตูบำนกระจกเปลือย (กระจกนิรภัย) 

- ให้ใช้อุปกรณ์ชนิดสเตนเลส ของ Hafele, Solex, VVP.  หรือเทียบเท่ำ โดยเสนอตัวอย่ำงพร้อม
รำยละเอียดให้ผู้ควบคุมงำนพิจำรณำอนุมัติก่อนกำรติดตัง้ 

- ประตูกระจกเปลือย จะต้องไม่ตดิตั้งอยู่ในส่วนของอำคำรที่ฝนรัว่เข้ำได้ ถ้ำมีผู้รับจ้ำงจะต้อง
แก้ไขเป็นประตูเปิดทำงเดียว โดยเสนอ Shop Drawing บำนประตูดังกล่ำวให้ผู้ควบคุมงำน
พิจำรณำอนุมัติก่อนกำรติดตั้ง 

 การด าเนินการ 

13.6 ผู้รับจ้ำงจะต้องเลือกใช้ชำ่งที่มีฝมีือ และมีควำมช ำนำญ พร้อมเครื่องมือที่ดีในกำรติดตั้ง Hardware  
ทุกส่วนที่ติดตั้งแล้วจะต้องได้ระดับทั้งแนวตั้ง และแนวนอน ด้วยควำมประณีตเรียบร้อยถูกต้อง 
ตำมหลักวิชำช่ำง 

13.7 ก่อนกำรติดตั้งผู้รับจำ้งจะต้องตรวจสอบต ำแหน่ง และส่วนตำ่งๆ ที่เก่ียวข้องในกำรติดตั้ง Hardware หำก
พบว่ำมีข้อบกพร่องใดๆ ผู้รับจำ้งจะต้องแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนกำรติดตั้ง 

13.8 งำนติดตั้งอุปกรณ์ประตู-หนำ้ตำ่งไม้ ให้ปฏิบัติตำมที่ระบุไว้ในหมวดงำนประตู-หนำ้ต่ำงไม้ หัวขอ้กำรติดตั้ง
บำนประตู-หนำ้ต่ำงไม้ และอุปกรณ์ 

13.9 Hardware ที่ติดตั้งแล้วต้องมีควำมมั่นคงแข็งแรง เปิด-ปิดไดส้ะดวก เมื่อเปิดบำนประตู-หนำ้ตำ่งออกไปจน
สุดแล้ว จะต้องมีอุปกรณ์รองรับ หรือป้องกันกำรกระแทก ด้วยอุปกรณ์ที่เหมำะสม มิให้เกิดควำมเสียหำยกับ
ประตู-หน้ำตำ่งหรือผนัง และส่วนต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง 

13.10 ตะปูเกลียว ทุกตัวที่ขนัติดกับเหล็ก, ประตู-หน้ำตำ่งไม้ จะต้องมขีนำด และควำมยำวที่เหมำะสม ถูกต้องตำม
หลักวิชำชำ่งที่ดี กำรยึดทุกจุดตอ้งมั่นคงแข็งแรงประณีตเรียบรอ้ย ตะปูเกลียวให้ใช้แบบหัวฝงัเรียบทั้งหมด 

13.11 ผู้รับจ้ำงจะต้องมีกุญแจชั่วครำวที่ใช้ระหว่ำงกำรก่อสร้ำง (Construction Keying) โดยให้เปลี่ยนกุญแจ
ชั่วครำวเป็นกุญแจจริง ให้ถูกต้องเรียบร้อยก่อนส่งมอบงำนงวดสุดท้ำย 

13.12 กำรท ำควำมสะอำดผู้รับจ้ำงต้องท ำควำมสะอำด Hardware ทัง้หมด และทุกส่วนของอำคำรทีเ่ก่ียวข้องกับ
กำรติดตั้ง Hardware พร้อมกำรตรวจสอบ Hardware ทั้งหมดไม่ให้มีรอยขูดขีด หรือมีต ำหนิใด ๆ และมี
ควำมมั่นคงแข็งแรง ใช้งำนได้ดี ก่อนส่งมอบงำนงวดสุดทำ้ย 



 

 

จบหมวด 13 และ 14 
 

หมวด 15 
กระจก 

Glazing 

15. ความต้องการทั่วไป 

15.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภำพ แรงงำนที่มีฝีมือ และควำมช ำนำญ มีระบบควบคุมคุณภำพที่ดี 
ในกำรติดตั้งงำนกระจก ตำมระบุในแบบ และรำยกำรประกอบแบบ 

15.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำตัวอย่ำงกระจก และวัสดุที่ใช้ในกำรติดตั้งงำนกระจก พร้อมรำยละเอียดกำรติดตั้ง 
และ Shop Drawing ให้ผู้ควบคุมงำนอนุมัติก่อนกำรติดตั้ง 

15.3 ผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิตกระจก ในกำรติดตั้งกระจก ใช้เคร่ืองมือตัด และเจำะกระจก 
ที่ดี ถูกต้องตำมหลักวิชำช่ำง และจะต้องแต่งลบมุมขอบกระจกให้เรียบร้อย ไม่ให้มีคมก่อนน ำไปติดตั้ง 

15.4 งำนกระจกติดตำยขนำดใหญ่ หรือผนังกระจกสูงขนำดใหญ่ จะต้องปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิตกระจกโดย
ได้รับกำรอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำน 

15.5 ควำมหนำของกระจก หำกไม่ระบุในแบบ ให้ใช้ควำมหนำของกระจกดังนี้ 
15.5.1 ส ำหรับหน้ำตำ่ง ขนำดไม่เกิน 2 ตร.ม. ใช้กระจกหนำ 6 มม. 
15.5.2 ส ำหรับประตู ขนำดไม่เกิน 2 ตร.ม. ใช้กระจกหนำ 6 มม. 
15.5.3 ส ำหรับกระจกติดตำย ขนำดไม่เกิน 2 ตร.ม. ใช้กระจกหนำ 6 มม. 
15.5.4 ส ำหรับประตูกระจกเปลือย ให้ใช้กระจกเทมเปอร์ (Tempered Glass) หนำ 12 มม. 
15.5.5 ส ำหรับกระจกประตู หรือหน้ำตำ่งที่มีกำรเจียขอบ ใช้กระจกหนำ 8 มม. 
15.5.6 ส ำหรับกระจกภำยนอกอำคำรสงู หรือกระจกอำคำรที่ต้องรับแรงลมสูง ให้ผู้ติดตัง้ค ำนวณหำค่ำ

ควำมหนำกระจกสำมำรถรับแรงลมตำมที่กฎหมำยควบคุมอำคำรก ำหนดไว้และสง่รำยกำรค ำนวณ
ให้ผู้ควบคุมงำนพจิำรณำให้ควำมเห็นชอบก่อนด ำเนินกำร กระจกส ำหรับอำคำรสูงต้องใช้กระจก 

  ลำมิเนท (Laminated Glass) ควำมหนำของกระจก และฟลิ์ม PVB ไม่น้อยกว่ำ 3+0.76+3 มม. 
15.5.7 ส ำหรับกระจกติดตำย ที่มีขนำดเกิน 2 ตร.ม. ใช้กระจกหนำไม่นอ้ยกว่ำ 8 มม. 
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15.6 ให้ใช้กระจกที่ผลิตภำยในประเทศ กรรมวิธีผลิตแบบ Float Glass นอกจำกจะระบุเป็นพิเศษในแบบ 
15.7 กระจกที่ใช้จะต้องมีคุณภำพดผีวิเรียบสม่ ำเสมอตลอดทั้งแผ่น ปรำศจำกร้ิวรอยขีดข่วน ไม่หลอกตำหรือฝ้ำมัว 
15.8 กระจกใส ให้ใช้ของ กระจกไทยอำซำฮี หรือเทียบเท่ำ 
15.9 กระจกนิรภัยเทมเปอร์ [และกระจกลำมิเนท] (Tempered [and Laminated Glass]) ให้ใช้ของ กระจก 

ไทยอำซำฮี, SR, BSG,ไทยเยอรมัน, VML หรือเทียบเท่ำ 
15.10 วัสดุยำแนวกระจกให้ใช้ประเภทซิลิโคน [Architectural Grade] ของ SCI,Sealex,GP, หรือเทียบเท่ำ สีของ

ซิลิโคนให้ใช้  
[สีใส] หรือตำมวัตถปุระสงค์ของผู้ออกแบบ 

 การด าเนินการ 

15.11 กำรตัด กำรเจำะ กำรติดตั้งกระจก จะต้องเป็นไปตำมค ำแนะน ำของผู้ผลิตกระจกอย่ำงเคร่งครัด 



 

15.12 กำรติดตั้งผนงักระจกสูงขนำดใหญ่ ผู้รับจ้ำงจะต้องเป็นบริษัททีม่ีประสบกำรณ์ และควำมช ำนำญใน 
กำรติดตั้งผนงักระจกขนำดใหญม่ำแล้วหลำยโครงกำร และมผีลงำนกำรติดตั้งที่มีคุณภำพ มี 
หนังสือรับรองผลงำนดงักล่ำวทีแ่ล้วเสร็จภำยใน [5] ปี โดยน ำมำเสนอต่อผู้ควบคุมงำน พร้อม 
กำรขออนุมัติวัสดุ และ Shop Drawing ก่อนกำรติดตั้งผนงักระจกขนำดใหญ ่

15.13 ขอบกระจกทั้งหมดจะต้องมีกำรขัดแต่งลบมุมเรียบ โดยไม่มีสว่นแหลมคมอยู่ เพรำะจะเป็นอันตรำย  
และเป็นเหตุให้เกิดแรงกดรวมกันที่จุดนัน้ ท ำให้กระจกมีรอยร้ำว หรือแตกได้ในภำยหลัง 

15.14 ผิวของกรอบบำน และขอบกระจก ก่อนใช้วัสดุยำแนวต้องท ำควำมสะอำดให้ปรำศจำกควำมชืน้ ไขมัน  
ฝุ่นละออง และอ่ืนๆ ห้ำมติดตัง้กระจกในขณะที่งำนทำสีส่วนนัน้ยังไม่แห้ง หลังจำกยำแนวกระจกเสร็จแล้ว 
จะต้องตกแต่ง และท ำควำมสะอำดวัสดุยำแนวส่วนที่เกิน หรือเปรอะเปื้อนให้เรียบร้อย  
ก่อนที่วัสดุยำแนวนัน้จะแข็งตัว 

15.15 การท าความสะอาด 

15.15.1 กำรล้ำง หรือท ำควำมสะอำดกระจก ผู้รับจ้ำงจะต้องใชน้้ ำยำทีผู่ผ้ลิตวัสดุอุดยำแนว และกระจก
แนะน ำไว้เทำ่นัน้ ห้ำมมิให้ใช้น้ ำยำใดๆ ที่อำจจะท ำให้วัสดุอุดยำแนวเสื่อมคุณภำพ และผิวกระจก
เสียหำย 

15.15.2 กระจกทั้งหมดที่ติดตั้งแล้วเสร็จ จะต้องท ำควำมสะอำดทั้งสองด้ำน ให้เรียบร้อย แล้วปิดบำนประตู-
หน้ำต่ำงกระจกทัง้หมด เพื่อป้องกันฝุ่นละออง หรือฝนสำด และต้องป้องกันกระจกไม่ให้มีรอยขีด
ข่วน แตกร้ำว จนกว่ำจะสง่มอบงำนงวดสุดทำ้ย 

 
จบหมวด 15 

 

หมวด 16 

งานกระเบื้อง 

Tiling 

16. ความต้องการทั่วไป 
16.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำวสัดุอุปกรณ์ที่มีคุณภำพ แรงงำนที่มฝีีมือ และควำมช ำนำญ มีระบบควบคุมคุณภำพที่ดี 

ในกำรติดตั้งงำนกระเบื้อง ตำมระบุในแบบ และรำยกำรประกอบแบบ 
16.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดส่งตัวอย่ำง ชนิด และสีต่ำงๆ ของกระเบื้อง, เส้นขอบคิ้ว, วัสดุยำแนว พร้อมรำยละเอียด 

และขั้นตอนในกำรติดตั้งงำนกระเบื้องแต่ละชนิด เชน่ กระเบื้องปูพื้น กระเบื้องผนังภำยในและภำยนอก เป็น
ต้น ให้ผู้ควบคุมงำนพิจำรณำอนมุัติก่อนกำรสั่งซื้อ 

16.3 ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำ Shop Drawing เพื่อให้ผู้ควบคุมงำนพิจำรณำอนุมัติก่อนกำรติดตั้ง ดงันี้ 
16.3.1 แบบแปลน, รูปดำ้น, รูปตัด ของกำรปูกระเบื้องทั้งหมด ระบุรุน่ ขนำด ของกระเบื้องแต่ละชนิด 
16.3.2 แบบขยำยกำรติดตั้งบริเวณขอบ มุม รอยต่อ กำรลดระดับ กำรยกขอบ แนวของเส้นรอยต่อ หรือ

เส้นขอบคิ้ว และเศษของกระเบื้องทุกส่วน แสดงอัตรำควำมลำดเอียง และทิศทำงกำรไหลของน้ ำ
ของพื้นแต่ละส่วน 

16.3.3 แบบขยำยอื่น ที่เก่ียวข้องหรือจ ำเป็น เช่น ต ำแหนง่ติดตั้งท่อน้ ำส ำหรับจ่ำยเครื่องสุขภัณฑ์ทีผ่นงั 
ช่องระบำยน้ ำทิ้งที่พืน้ ต ำแหน่งที่ติดตั้งสวิตช์ ปลั๊ก ช่องซ่อมบ ำรุง เป็นต้น 

 ผลิตภัณฑ ์



 

16.4 วัสดุที่น ำมำใช้ต้องเป็นวสัดุใหม่ที่ได้มำตรฐำนของผูผ้ลิต ปรำศจำกรอยร้ำว หรือต ำหนิใดๆ ไม่บิดงอ ขนำด
เท่ำกันทุกแผ่น ให้ใช้ชัน้คุณภำพที่ 1 หรือเกรด A หรือเกรดพรีเมี่ยม บรรจุในกล่องเรียบร้อย โดยมีใบส่งของ 
และใบรับรองคุณภำพจำกโรงงำนผูผ้ลิต ทีส่ำมำรถตรวจสอบได้ และจะต้องเก็บรักษำไว้อย่ำงดีในที่ไม่มี
ควำมชื้น 

16.5 กระเบื้องเซรำมิก ให้ใช้ที่ระบุในแบบ หรือเทียบเท่ำ 
16.6 ปูนทรำยปรับระดับพืน้ ให้ใช้ปนูเทปรับระดบัส ำเร็จรูป ของ ตรำเสือ หรือเทียบเท่ำ 
16.7 วัสดุติดตั้งกระเบื้อง ให้ใช้กำวซีเมนต์ [ชนิดยืดหยุน่ตัวได้ดี] ของ ตรำเสือ หรือเทียบเท่ำ 
16.8 วัสดุยำแนวกระเบื้อง ให้ใช้ [ชนดิป้องกันรำด ำ] ของ เวเบอร์ หรือเทียบเท่ำ 
16.9 วัสดุอื่นๆ ตำมระบุในแบบ โดยได้รับอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำน และตำมวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ 

 การด าเนินการ 

16.10 ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำระบบกันซมึพื้น หรือผนังที่ระบุให้ท ำระบบกันซึม ก่อนกำรเทพื้นปูนทรำยปรับระดบั 
หรือฉำบปูนรองพื้นผนัง แลว้จึงท ำกำรติดตั้งกระเบื้อง เชน่ ระบบกันซึมพื้นห้องน้ ำ หรือพื้นชั้นลำ่งที่ติดกับ
พื้นดิน เปน็ต้น 

16.11 การเตรียมผิว 
16.11.1 ท ำควำมสะอำดพืน้ผิวที่จะปู หรือบุกระเบื้องให้ปรำศจำกฝุ่นผง ครำบไขมัน เศษปูนทรำย หรือสิ่ง

สกปรกอ่ืนใด แล้วล้ำงท ำควำมสะอำดด้วยน้ ำ 
16.11.2 ส ำหรับพื้นที่จะปูกระเบื้อง จะตอ้งเทปูนทรำยปรับระดบั ให้ได้ระดับ และควำมเอียงลำดตำม

ต้องกำรส ำหรับผนังจะต้องฉำบปูนรองพื้นให้ได้ดิง่ ได้ฉำก ได้แนว ตำมที่ระบไุว้ในหมวดงำนฉำบปูน 
โดยใช้ปนูฉำบส ำเร็จรูปชนิดหยำบ เพื่อให้ได้ผิวพื้น หรือผิวผนังที่เรียบ และแข็งแรงก่อนกำรปู หรือ
บุกระเบื้อง 

16.11.3 หลังจำกเทพื้นปูนทรำยปรับระดับ หรือฉำบปูนรองพืน้ผนังแลว้ 24 ชั่วโมง ให้ท ำกำรบ่มตลอด 3 วัน 
ทิ้งไว้ให้แห้ง แล้วจึงเร่ิมด ำเนนิกำรปูกระเบื้องพื้น หรือบุกระเบื้องผนังได้ 

16.11.4 กำรเตรียมแผ่นกระเบื้อง จะต้องแกะกล่องออกมำ ท ำกำรเฉลี่ยสีของกระเบื้องให้สม่ ำเสมอทั่วกัน 
และเพียงพอกับพื้นที่ที่จะปูหรือบุกระเบื้อง แล้วจึงน ำกระเบื้องไปแช่น้ ำก่อนน ำมำใช้ หรือปฏิบตัิ
ตำมค ำแนะน ำของผู้ผลติ โดยไดร้ับควำมเห็นชอบจำกผู้ควบคุมงำนก่อน 

16.11.5 กระเบื้องดินเผำทีไ่ม่เคลือบผิว ก่อนกำรปู หรือบุจะต้องเคลือบผิวด้วยน้ ำยำเคลือบใส  
  เพื่อป้องกันกำรซึมของน้ ำปนู และสียำแนว โดยเคลือบให้ทั่วผิวหน้ำ และขอบโดยรอบ 
  รวม 5 ด้ำน อย่ำงน้อย 2 เที่ยว 

16.12 การปู หรือบุกระเบื้อง 

16.12.1 ท ำกำรวำงแนวกระเบื้อง ก ำหนดจ ำนวนแผน่ และเศษแผน่ตำม Shop Drawing ที่ได้รบัอนุมัติ แนว
กระเบื้องทั่วไป หำกไม่ระบุในแบบให้ห่ำงกัน 2 มม. หรือชิดกัน ตำมชนิดของกระเบื้อง หรือตำม
วัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ 

16.12.2 เศษของแผ่นกระเบื้องจะต้องเหลือเท่ำกันทั้ง 2 ด้ำน แนวรอยตอ่จะต้องตรงกันทุกด้ำนทั้งพืน้และ
ผนัง หรือตำม Shop Drawing ที่ได้รับอนุมัติ กำรเข้ำมุมกระเบื้องหำกไม่ระบุในแบบ ให้ใช้วิธีเจีย
ขอบ 45 องศำ ครึ่งควำมหนำของแผ่นกระเบื้องประกบเข้ำมุม รอยต่อรอบสุขภัณฑ์ หรืออุปกรณ์
ห้องน้ ำต่ำงๆ จะต้องตัดให้เรียบร้อยสวยงำมด้วยเคร่ืองมือตัดที่คมเป็นพิเศษ 



 

16.12.3 ท ำควำมสะอำดพืน้ผิว แล้วพรมน้ ำให้เปียกโดยทั่ว ใช้กำวซีเมนต์ในกำรยึดกระเบื้อง ด้วยกำรโบกให้
ทั่วพื้น หรือผนัง แล้วจึงปู หรือบุกระเบื้อง ให้ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของผูผ้ลิตกำวซีเมนต์ โดยได้รับ
กำรอนุมัติจำกผู้ควบคุมงำนก่อน 

16.12.4 ติดตั้ง และกดแผน่กระเบื้องตำมแนวที่วำงไว้ให้แน่นไม่เปน็โพรง ภำยในเวลำที่ก ำหนดของกำว
ซีเมนต์ที่ใช้ ในกรณีที่เป็นโพรง หรือไม่แน่น หรือไม่แข็งแรง จะต้องรื้อออก และท ำกำรติดตั้งใหม่ 

16.12.5 ไม่อนุญำตให้บุกระเบื้องทบัขอบวงกบใดๆ ทุกกรณี 
16.12.6 หลังจำกปู หรือบุกระเบื้องแล้วเสร็จ ทิ้งให้กระเบื้องไม่ถูกกระทบกระเทือนเป็นเวลำอย่ำงน้อย 48 

ชั่วโมง แลว้จึงยำแนวรอยต่อด้วยวัสดุยำแนว โดยใช้สีที่ใกล้เคียง หรืออ่อนกว่ำสีกระเบื้อง หรือตำม
วัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบ 

16.12.7 เช็ดวัสดุยำแนวส่วนเกินออกจำกกระเบื้องด้วยฟองน้ ำชบุน้ ำหมำดๆ ก่อนที่วัสดยุำแนวจะแห้ง ให้
ร่อง และผิวของกระเบื้องสะอำด ปล่อยทิ้งไว้ประมำณ 2 ชั่วโมง จึงท ำควำมสะอำดด้วยผ้ำสะอำด
ชุบน้ ำหมำดๆ ทิ้งให้วัสดุยำแนวแห้งสนิท 

16.13 การบ ารุงรักษา และท าความสะอาด 

16.13.1 งำนกระเบื้องทัง้หมดที่เสร็จแล้ว จะต้องได้แนว ได้ระดบั ได้ดิ่ง ได้สีที่เรียบสม่ ำเสมอทั่วทั้งบริเวณ 
ควำมไม่เรียบร้อยใดๆ ที่เกิดขึ้น ผู้รับจ้ำงจะต้องด ำเนินกำรแก้ไข โดยค่ำใช้จำ่ยของ 

  ผู้รับจ้ำง 
16.13.2 หลังจำกวัสดุยำแนวแห้งดีแลว้ประมำณ 24 ชั่วโมง ให้ท ำควำมสะอำดอีกคร้ังด้วยน้ ำ  
  และเช็ดให้แห้งด้วยผ้ำสะอำด แล้วเคลือบผิวด้วย Wax อย่ำงน้อย 1 คร้ัง 
16.13.3 ผู้รับจ้ำงจะต้องป้องกนัไม่ให้งำนกระเบื้อง สกปรก หรือเสียหำยตลอดระยะเวลำก่อสร้ำง 

 
 

จบหมวด 16 

 

หมวด 17 

งานเฟอร์นิเจอร์ 

Furniture 
17 ขอบเขตของงาน 

 ผู้รับจ้ำงต้องจัดหำวัสดุ และอุปกรณ์ ที่มีคุณภำพ แรงงำนที่มีฝีมือ และควำมช ำนำญ มีระบบคุณภำพที่ดี   
ในงำนก่อสร้ำงงำนตกแต่งภำยใน ตำมที่ระบุในแบบและรำยกำรประกอบแบบตกแต่งภำยในเป็นหลัก 
พร้อมกำรรับประกันคุณภำพ หำกไม่ระบุให้ยึดถือตำมหมวดนี้ 

 จัดท ำและกั้นห้อง ตกแต่งพื้น ผนัง และเพดำนตำมแบบและรำยกำรประกอบแบบ 

 จัดหำและติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ติดผนังและลอยตัว ตำมแบบและรำยกำรประกอบแบบ 
 จัดหำและติดตั้งม่ำนและอุปกรณ์ ตำมแบบและรำยกำรประกอบแบบ 
 ผู้รับจ้ำงต้องประสำนงำน และให้ควำมร่วมมือกับผู้รับจ้ำงรำยอื่น ๆ ได้แก่ งำนระบบไฟฟ้ำ  

ระบบปรับอำกำศ ระบบสุขำภิบำล และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อให้งำนตกแต่งภำยใน และ 
งำนระบบอ่ืน ๆ แล้วเสร็จสมบูรณ์ 

 ในกรณีที่เป็นงำนต่อเนื่องหรือต้องร่วมงำนกันหลำยฝ่ำย หำกไม่มีข้อก ำหนดให้ผู้ใดเป็นผู้ด ำเนินกำร 
ให้แล้วเสร็จ ให้ถือเป็นหน้ำที่ของผู้รับจ้ำงตกแต่งภำยในที่จะด ำเนินกำรให้ต่อเนื่องจนแล้วเสร็จ 



 

 ผู้รับรับจ้ำงตกแต่งภำยในต้องเคำรพข้อก ำหนดต่ำงๆของอำคำรเป็นหลัก ในกำรด ำเนินงำนตลอด 
จนรับผิดชอบในควำมเสียหำยใด ๆ อันที่จะเกิดขึ้นกับสภำพแวดล้อมของตัวอำคำร 

 งำนทีต่้องใช้ควำมประณีตเปน็พเิศษ เช่น งำนลวดลำย งำนชุบโลหะฯลฯ ผู้รบัจ้ำงต้องใช้ชำ่งที่มี 
ควำมช ำนำญเฉพำะดำ้นเปน็ผู้จดัท ำ รวมถึงงำนที่เก่ียวข้อง เช่น งำนระบบไฟฟำ้, แสง, เสียง ฯลฯ  

 ผู้รับจ้ำงจะต้องเปน็ผู้จัดท ำ หรือประสำนงำนกำรติดตั้งให้ถูกต้องตำมแบบและตำมหลักวิชำกำร 

 วัสดุ 
 วัสดุและอุปกรณ์ทุกชิ้นต้องมีคุณภำพดี ถูกต้องตำมแบบและรำยกำรประกอบแบบ เป็นของใหม่ ไม่มีกำร 

ช ำรุดหรือเสื่อมสภำพ กำรเก็บรักษำวัสดุถูกต้องตำมมำตรฐำนของผู้ผลิต และจะต้องน ำตัวอย่ำงมำให้ 
ผู้ควบคุมงำนพิจำรณำอนุมัติก่อน จึงท ำกำรสั่งซื้อหรือติดตั้งได้ หำกผู้รับจ้ำงติดตั้งโดยพลกำร  
ผู้รับจ้ำงต้องเปลี่ยนใหม่จนเป็นที่พอใจ ของผู้ออกแบบ โดยค่ำใช้จ่ำยของผู้รับจ้ำง 

 17.1 งำนไม้ 
  17.1.1 คุณภำพของไม้ 
   ไม้ที่น ำมำใช้ในกำรตกแต่งภำยในต้องคัดแล้ว ไม่มีรอยบิน่ แตกร้ำว บิดงอ ไม่มีตำไม้  

หรือกระพี้ไม้ หรือต ำหนิอ่ืนๆ และต้องเป็นไม้ที่ผำ่นกำรอบหรือผึ่งให้แห้งสนิท ไม่เกิดปัญหำ 
จำกกำรยืดหด บิดงอในภำยหลงั 

  17.1.2 ชนิดของไม้ 
   ก)  โครงเฟอร์นิเจอร์ทั่วไป ใช้ไม้ขนำด 20 x 40 มิลลิเมตร (2x4 ซม.) ในส่วนที่เปน็โครง 

ภำยนอก หรือสำมำรถมองเห็นได้จำกภำยนอก ให้ใช้ไม้สัก หรือไม้ชนดิอื่นๆตำมที่ระบุ  
โดยสำมำรถย้อมสีให้เป็นสีเดียวกันได้ หรือที่ระบุเป็นอยำ่งอื่น ในส่วนที่เป็นโครงภำยใน  
หรือไม่สำมำรถมองเห็นได้จำกภำยนอก ให้ใช้ไม้ยำงอัดน้ ำยำ หรือที่ระบุเป็นอย่ำงอื่น 

   ข)  วัสดุที่กรุ ส่วนภำยนอกหรือสำมำรถมองเห็นไดช้ัด ให้ใช้ไมอั้ดหนำ 4 มิลลิเมตร   
   ส่วนที่รับน้ ำหนักให้ใช้หนำ 6 มิลลิเมตร หรือที่ระบุเป็นอย่ำงอืน่ ส่วนภำยในตู้ หรือส่วนที่ 

ไม่สำมำรถมองเห็น ให้ใช้ไม้อัดยำงหนำ 4 มลิลิเมตร ส่วนที่รับน้ ำหนักให้ใช้หนำ 6 มิลลิเมตร 
หรือที่ระบุเป็นอย่ำงอื่น 

  17.1.3  วัสดุบุผิวอ่ืนๆตำมระบุในแบบ หรือตำมวัตถุประสงค์ของผู้ออกแบบตกแต่งภำยใน 
17.2 งานติดตั้งโครงไม้ 
         17.2.1  กำรติดตั้งโครงไม้ ต้องตัง้แนวให้ได้ระดับและฉำก ทัง้แนวตั้งและแนวนอนตำมที่ก ำหนด ระยะห่ำง 
                          ของโครงไม้ ไม่เกินกว่ำ 400 มิลลิเมตร นอกเหนือจำกระบุเป็นอย่ำงอื่น กำรเข้ำไม้ต้องเข้ำเดือยเข้ำ 
                          มุม ห้ำมใช้วิธีตีชนเป็นอันขำด กรณีที่จะต้องต่อไม้ให้ต่อที่แนวแบ่งช่วง ห้ำมต่อในส่วนกลำงของกำร 
                          แบ่งนอกจำกกำรต่อแบบบงัใบ และเข้ำมุมรอยสนิทเป็นผิวเดียวกัน ส ำหรับกรณีที่ต้องติดตั้งชิดผนัง 
                          ให้ใช้เชือกขึงทดสอบควำมเรียบร้อยของผนัง และควรปรับแนวของผนังให้เรียบร้อยก่อนยึดโครงกับ 
                          ผนังปูน หรือผนังคอนกรีต ระยะห่ำงไม่เกินกว่ำ 400 มิลลิเมตร ก่อนตอกให้เจำะรูก่อนที่จะตอกและ 
                          ส่งหัวตะปูให้สนิทได้ ระดับผิวไม้ ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่ำงอื่น 

        17.2.2  ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำกำรตรวจสอบระยะตำ่ง ๆ ของสถำนที่ติดตัง้ หรือเคร่ืองใช้ที่จะต้องติดตั้งใน 
                 งำนเฟอร์นิเจอร์ก่อนเร่ิมด ำเนินกำรประกอบและติดตั้ง กำรแบ่งช่วงโครงแนวตั้งของเฟอร์นิเจอร์ 

         ให้ยึดถือระยะที่ได้ตรวจสอบจำกสถำนที่และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่ำงๆแนวในกำรแบ่ง หำกถูกต้องตรง 
         กับช่วงที่ก ำหนดในแบบ และสำมำรถบรรจุหรือติดตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ก ำหนดได้ ผู้รบัจ้ำงสำมำรถ 
         ด ำเนินกำรต่อไปได้ ในกรณีที่ไม่สำมำถแบ่งช่วงได้ตำมแบบเนื่องจำกติดปัญหำอันเก่ียวเนื่องกับ 
         งำนอ่ืน ๆ เช่น งำนระบบไฟฟำ้ งำนระบบปรับอำกำศ ให้ขอควำมเห็นชอบจำกผู้ควบคมุงำนก่อน  



 

         เพื่อหำทำงแก้ไข หำกมีข้อบกพร่อง หรือเสียหำยอันเนื่องมำจำกกำรที่ไมไ่ด้ตรวจสอบขนำดดังกลำ่ว 
         ผู้รับจ้ำงจะต้องแก้ไขให้ใหม่จนเป็นที่พอใจของผู้ออกแบบ โดยค่ำใช้จ่ำยเป็นของผู้รับจำ้ง 
17.2.3  กำรเข้ำไม้หรือเข้ำมุมต่ำง ๆ ของกำรตกแต่งต้องสนิทและได้ฉำก หรือได้ระดับแนวดิ่งและแนวตั้ง  
          กำรเข้ำไม้หรือเข้ำเดือยต้องด ำเนินกำรอย่ำงประณตีทุกจุด ต้องอัดแน่นด้วยกำวที่ใช้กับงำนไม ้
          โดยเฉพำะ ห้ำมเจือปนสำรอ่ืน เช่น น้ ำ หรือน้ ำมนัต่ำงๆ กำรเข้ำเดือยทุกอันต้องมีขนำดต่ ำกว่ำ  
          9.5 มิลลิเมตร (3/8 นิ้ว) หรือคร่ึงหนึ่งของหน้ำตัดไม้อัดด้วยกำวลำเท็กซ์ไว้ด้วยจนกว่ำกำวจะแห้ง 
          สนิท กำรตอกตะปูที่มคีวำมยำวกวำ่ 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว) ให้ใช้สว่ำนเจำะน ำก่อน และต้องตอก 
          ด้วยตะปูตดัหัว หรือทุบหัว และส่งให้จมในเนื้อไม้ก่อนที่จะอุดหัวตะปู กำรตอกอย่ำให้ปรำกฏรอย 
          ค้อนที่พื้นผิว 

17.3 การกรุผิวหน้า 
         17.3.1  ไม้อัด 
            ไม้อัดที่ใช้ให้มีคุณภำพมำตรฐำน มอก. 178-2549 แผ่นไม้อัด  กำรกรุผิวหน้ำงำน เฟอร์นิเจอร์ด้วย 
                            ไม้อัด กำรเข้ำไม้ให้ใช้กำวทำที่โครงและส่วนที่จะยึดติดก่อนตอกด้วยตะปูตัดหัว 

          และส่งให้ลึกลงไปในเนือ้ไม้ กำรตอกตะปูท ำดว้ยควำมประณีต ไม่มีรอยหัวค้อนปรำกฏที่ผิว  
          ระยะตอกตะปูต้องห่ำงไม่เกิน 200 มิลลิเมตร และต้องอัดแนวต่อไว้จนกวำ่กำวจะแห้งสนิท 

          17.3.2  แผ่นพลำสติกลำมิเนต 
            ก่อนด ำเนินกำรให้ตรวจสอบส่วนที่จะกรุและตัดแต่งแผ่นพลำสติกลำมิเนตให้ได้ขนำด แล้วท ำควำม 

          สะอำดส่วนที่กรุ ปัดเศษฝุ่นผงตำมซอกมุมออกให้หมดก่อนที่จะทำกำวยำงที่ผิวส่วนทีป่ระกบติดกัน 
          และอัดติดแน่น อยำ่ให้มีฟองอำกำศหรือเป็นคลื่น และอัดด้วยแม่แรง สิ่งกดทับอ่ืนๆจนกำวแห้ง 
          สนิทและแต่งขอบลบมมุเล็กน้อย ในกรณีที่มีกำรเข้ำมุมให้ส่วนที่อยู่ด้ำนบนทับส่วนที่อยู่ด้ำนล่ำง  
          และอัดขอบให้แน่นจนกำวแห้งสนิท แลว้จึงแต่งมุม ส ำหรับรอยต่อของแผ่นพลำสติกทีม่ีควำมยำว 
          เกิน 2.40 เมตรให้ต่อที่ส่วนกลำงของตู้ หรือแบ่งเป็น 3 ส่วน หรือ 4 ส่วน หรือตำมแนวกึ่งกลำง 
          ของกำรแบ่งช่วงตู้และกำรต่อต้องตรงกันทั้งส่วนบนและส่วนล่ำง 

           17.3.3 แผ่น Stainless Steel 
             แผ่น Stainless Steel ที่ใช้ควำมหนำไมน่้อยกว่ำ 1 มิลลิเมตร และรำบเรียบสม่ ำเสมอก่อนติดตั้ง 

           ต้องปรับแต่งส่วนที่จะท ำกำรกรุผิวให้ลบมุมส่วนที่เปน็สำมเหลี่ยม ส่วนวิธีกำรติดตั้งเหมือนข้อ 4.2  
   แต่ให้พับซ่อนขอบแผ่น Stainless Steel ให้เรียบร้อย ผิว Stainless Steel ต้องเรียบไม่เปน็แนว 
           คลื่นแนวสันต้องตรงรอยเชื่อมต่อต่ำงๆให้ขัดหรือปัดให้เรียบเป็นผิวเดียวกัน 

                  17.3.4  บำนเปิด บำนเลื่อน และลิ้นชักต่ำงๆ 
                    กรอบบำนเปิด บำนเลื่อน และหนำ้ลิน้ชักที่มองเห็นจำกภำยนอกทั้งหมด ให้ใช้ไม้สัก หรือที่ระบุ 
                            เป็นอย่ำงอื่นกรุขนำดตำมที่ระบุในแบบ ไม้พื้นลิน้ชักเปน็ไม้อัดยำง หนำ 6 มิลลิเมตร ตู้บำนเปิดทุก 
                            ตู้ติดมือจับบำนและกลอนลิน้ชักรำงเลื่อนตำมแบบและรำยกำรประกอบแบบ บำนเลื่อนใช้อุปกรณ์ 
                            รำงเลื่อน ล้อเลื่อน กุญแจล็อคตำมแบบและรำยกำรในแบบ 
17.4 การด าเนินการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ติดผนัง 
                    ในกำรประกอบเฟอร์นิเจอร์ติดผนังที่โรงงำน ระยะและขนำดตำ่งๆ ผู้รบัจ้ำงต้องเตรียมเผื่อกำรตัด  
                            และกำรเข้ำมุมกับสถำนที่ก่อนที่จะติดตัง้ หำกเฟอร์นิเจอร์ที่จะติดตั้งบังอุปกรณ์ไฟฟ้ำ หรืออุปกรณ์ 
                            ใดๆ ผู้รับจ้ำงต้องเคลื่อนยำ้ยหรอปรับอุปกรณ์ต่ำงๆ ไว้บนเฟอร์นิเจอร์ติดผนังในต ำแหน่งที่ 
                            เหมำะสม ผู้รับจ้ำงต้องขอควำมเห็นชอบจำกผู้ควบคุมงำนก่อนกำรด ำเนินกำรติดตัง้เฟอร์นิเจอร์ติด 
                            ผนังกับสถำนที่ก่อสร้ำงทั้งหมด 
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หมวด 18 

งานระบบไฟฟ้า 

Electrical 

18. ข้อก าหนดทั่วไป 

   18.1 ขอบเขตความรับผิดชอบ 

 หำกมิได้ก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอ่ืน  ผู้รับจ้ำงต้องด ำเนินกำรจัดหำติดตั้ง  วัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้อ่ืน ๆ
ทั้งหมดเป็นไปตำมแบบรำยกำรข้อก ำหนดของสัญญำ ต ำแหน่งติดตั้งตำมที่ก ำหนดในแบบ อำจจะเปลี่ยนแปลงได้
ตำมควำมเหมำะสม  นอกจำกนี้อำจจะมีบำงจุดที่จ ำเป็นต้องจัดหำติดตั้งเพิ่มเติมให้งำนไฟฟ้ำเรียบร้อยสมบูรณ์
และเป็นไปตำมหลักวิชำกำร ผู้รับจ้ำงจะต้องด ำเนินกำรโดยค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ  
เป็นของผู้รับจ้ำงเองทั้งสิ้น 

  18.2  วัสดุและอุปกรณ์ 
 ตำมแบบและรำยกำรประกอบแบบนี้  ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยผ่ำนกำรใช้งำนมำก่อนและต้องเป็นผลิตภัณฑ์ แบบ 
 ล่ำสุด ผู้รับจ้ำงต้องน ำตัวอย่ำง  และ/หรือรำยละเอียดของวัสดุและอุปกรณ์ไปให้ผู้ว่ำจ้ำงตรวจอนุมัติ  เมื่อได้ตรวจ  
 อนุมัติแล้วจึงน ำมำติดตั้งได้ 

 18.2.1 มำตรฐำนทั่วไป 
  วัสดุและอุปกรณ์  ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนฉบับใดฉบับหนึ่งที่ ก ำหนดไว้ในรำยละเอียดเฉพำะ 

วัสดุอุปกรณ์ในเร่ืองที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 
   ANSI  AMERICAN  NATIONAL  STANDARD  INSTITUTE 
   NEMA  NATIONAL  ELECTRICAL  MANUFACTURERS  ASSOCIATION 
   UL   UNDERWRITERS  LABORATORIES  INC 
   IPCEA  NSULATED  POWER  CABLE  ENGINEERING  ASSOCIATION 
   IEC  INTERNATIONAL  ELECTOTECHNICAL  COMMISSION 
   VDE  VERBAND  DEUTSHER  ELEKTROTECHNIKER 
   DIN  DEUTSHER  INDUSTRIE  NORMEN 
   BS  BRITISH  STANDARD 
   JIS  JAPANESE  INDUSTRIAL  STANDARD    
 18.2.2 ผลิตภัณฑ์มำตรฐำน 
  รำยละเอียดในหมวดนี้ ได้แจ้งถงึรำยชื่อผู้ผลิต และผลิตภัณฑ์ วสัดุอุปกรณ์ที่ได้มำตรฐำน 

ทั้งนี้คุณสมบัติของวัสดุอุปกรณน์ั้นๆ ต้องไม่ขัดต่อรำยละเอียดเฉพำะทีไ่ด้ก ำหนดไว้ 
(1) สำยไฟฟ้ำ     :  มอก. 11-2531  อำทิ BANGKOK CABLE,    

                      THAI YAZAKI , PHELPS DODGE 
(2) ท่อร้อยสำยไฟฟ้ำ    :  มอก.  770-2533  อำทิ  MARUICHI, MATSUSHITA, TAS, CDC, 

    NATIONAL , ABSO 
(3) หม้อแปลงไฟฟ้ำชนิดน้ ำมัน  :  มอก.384-2525  อำทิ  CHAROENCHAI, ANSI, EKARAT, 



 

                                      THAI MAXWELL, TIRA THAI, THAI TRAFO 
 

 (4)  CIRCUIT BREAKER  ในตู้แผงสวิตซ์อัตโนมัติเมน  :  SIEMENS, SQUARE D., GE,      
       WESTINGHOUSE, ITE, MERLIN GERIN, MEM, ABB 
 (5)  ตู้แผงสวิตซ์อัตโนมัติเมน  :  ผลิตภำยในประเทศ 
  (6)  รำงเดินสำยไฟฟ้ำ  :  ผลิตภำยในประเทศ 

 (7)  แผงสวิตซ์อัตโนมัติย่อยและ  CIRCUIT  BREAKER  ประกอบแผง  : ITE, SQUARE D., GE 
 SIM/ WESTINGHOUSE,  MEM, ,  HAGER,  MERLIN  GERIN 

  (8)  ดวงโคมไฟฟ้ำและอุปกรณ์ประกอบ 
   -  หลอดไฟฟ้ำชนิดหลอด LED  : มอก.  4-2529  อำทิ  OSRAM, PHILIPS,SYLVANIA,GE 
   -  หลอดไฟฟ้ำชนิดฟลูออเรสเซนต์   : มอก. 236-2533 อำทิ OSRAM, PHILIPS,SYLVANIA,GE. 
                          -  โคมไฟฟ้ำ                              : มอก.  2529  อำทิ  OSRAM, PHILIPS,SYLVANIA,GE 
   -  บัลลำสต์      : มอก.  23-2521 อำทิ BOVO, MK,  PHILIPS,  ATCO,GE 
   -  สตำร์เตอร์                  : มอก. 236-2533 อำทิ OSRAM, PHILIPS, SYLVANIA,GE. 
   -  ขั้วรับหลอดและขั้วรับสตำร์เตอร์  : มอก. 344-2530 อำทิ  BJB, VOSSLOH 
   -  คำแปซิเตอร์  ต้องเป็นชนดิแห้ง : LIFASA, PED, DNA, ATCO,TOWA,ICAR,CAMBRIGDE.  
  (9)  ดวงโคมก๊ำซดสิชำร์จ, FLOOD LIGH T : PHILIPS,SYLVANIA, EYE,FAEL LUCE WE-EF, 
        GEWISS,HUBBELL 
  (10)  สวิตช์ เต้ำรบัไฟฟำ้และเตำ้รับโทรศัพท์  :  TICINO, CLIPSAL, PANASONIC, MK, GEWISS      

 18.2.3 กำรเทียบเท่ำวัสดุและอุปกรณ์ 
  ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถจัดหำวัสดุหรืออุปกรณ์  ตำมที่ก ำหนดไว้ในแบบหรือรำยกำรประกอบแบบ 

ได้  ผู้รับจำ้งต้องยืน่เสนอขอใช้วสัดุหรืออุปกรณ์เทียบเท่ำ โดยชีแ้จงเปรียบเทียบรำยละเอียดของวัสดุ 
หรืออุปกรณ์ดังกล่ำว พร้อมทั้งแสดงหลักฐำนข้อพิสูจน์เพื่อขอควำมเห็นชอบจำกผู้ว่ำจำ้ง   
หำกผู้ว่ำจ้ำงเห็นว่ำจ ำเป็นต้องมกีำรทดสอบ เพื่อเปรียบเทียบคณุภำพกับวัสดุและอุปกรณ์ที่ก ำหนด 
ผู้รับจ้ำงเป็นผูช้ ำระค่ำใช้จำ่ยที่จ ำเป็นในกำรนี้ทั้งสิ้น กำรยืน่เสนอขอเทียบเท่ำดังกล่ำว ผู้รบัจ้ำงต้อง 
เร่งด ำเนินกำรโดยค ำนงึถึงระยะเวลำที่ผู้วำ่จ้ำงต้องใช้ในกำรพิจำรณำ และระยะเวลำในกำรสั่งซือ้ 
วัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้กำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จตำมสญัญำ 

18.3 การติดตั้ง 
 18.3.1 ผู้รับจ้ำงต้องศึกษำแบบและรำยละเอียดของงำนดำ้นสถำปัตยกรรม  โครงสร้ำงอำคำร 
  ระบบปรับอำกำศ ระบบสุขำภบิำล และงำนระบบอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้องเพื่อให้แน่ใจว่ำวัสดุและ 
  อุปกรณ์ สำมำรถติดตั้งได้ในแนวหรือพื้นที่ที่ก ำหนดไว้  โดยสอดคล้องกับงำนทำงสำขำอื่น     
  ซึ่งต ำแหน่งของวัสดุ และอุปกรณ์ที่ปรำกฎในแบบ  เป็นต ำแหนง่โดยประมำณสำมำรถเปลีย่น  
  แปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
 18.3.2 ผู้รับจ้ำงต้องใช้ช่ำงฝีมือที่มีควำมช ำนำญในสำขำนี้โดยเฉพำะเป็นผู้ท ำกำรติดตั้ง 

18.4 มาตรฐานการติดตั้ง 
  กำรติดตั้งต้องเป็นไปตำมกฎกำรไฟฟ้ำฯ ประกำศของกระทรวงมหำดไทย  เร่ืองควำมปลอดภัยเก่ียวกับ 

ไฟฟ้ำมำตรฐำนควำมปลอดภัยทำงไฟฟ้ำของส ำนักงำนพลังงำนแห่งชำติในกรณีที่กฏดังกล่ำว 
ไม่ครอบคลุมถึงให้เป็นไปตำมกฏหรือมำตรฐำนฉบับหนึง่ดังต่อไปนี้ 



 

        วสท        มำตรฐำนวิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย 
        ทศท       กฎองค์กำรโทรศัพท์แห่งประเทศไทย 
         NFPA NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION 
        NEC NATIONAL ELECTRICAL CODE 
        FOC FIRE OFFICE COMMITTEE 

18.5 แบบท างาน(SHOP DRAWING) 
 ก่อนกำรด ำเนินกำร  ให้ผู้รับจำ้งจัดท ำแบบท ำงำนแสดงรำยละเอียดกำรติดตั้งเสนอให้ผู้ว่ำจ้ำง 
           พิจำรณำเห็นชอบเสยีก่อน  หำกผู้รับจ้ำงไม่จัดท ำ  ผู้รบัจ้ำงจะต้องรับผดิชอบแก้ไขงำนในส่วนที่      
           ด ำเนินกำรไปแลว้  ซึ่งไม่ถูกต้องให้เป็นไปตำมกำรวินิจฉัยของผู้ว่ำจ้ำง 

18.6 แบบแสดงการติดตั้งจริง(ASBUILT DRAWING) 
 ผู้รับจ้ำงต้องจัดท ำแบบแสดงกำรติดตั้งจริง เสนอต่อผู้ว่ำจำ้งเพือ่พิจำรณำอนุมัติก่อนส่งมอบงำนงวดสุดท้ำย 

18.7 การทดสอบ 
 หลังจำกกำรติดตั้งแลว้เสร็จ ผู้รบัจ้ำงต้องด ำเนนิกำรทดสอบกำรท ำงำนของอุปกรณ์ไฟฟ้ำทั้งหมด  

ต่อหน้ำผู้ว่ำจำ้งหรือตัวแทนผูว้่ำจ้ำงตำมวิธีกำร และรำยละเอียดที่ก ำหนด ผู้รับจ้ำงต้องเสียคำ่ใช้จ่ำยใน 
กำรทดสอบและแก้ไขวัสดุและอุปกรณ์ที่เสียหำยจำกกำรทดสอบทั้งหมด 

18.8 การรับประกัน 
 ผู้รับจ้ำงต้องรับประกนักำรใช้งำนของวัสดุและอุปกรณ์ทุกชนิด ยกเว้นหลอดไฟฟ้ำเปน็เวลำ  1  ปี   
 นับตั้งแต่วนัรับมอบงำนครั้งสุดท้ำยในระยะเวลำรบัประกันนี้  ถ้ำหำกวัสดุหรืออุปกรณ์ใดช ำรุด 
 หรือใช้กำรไม่ได้ ผู้รับจำ้งต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ใช้งำนไดโ้ดยผู้รับจ้ำงต้องเสียค่ำใช้จำ่ยในกำรนี้ทั้งหมด  

18.9 การประสานงานกับการไฟฟ้าฯ 
 18.9.1 หำกมิได้ก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น ผู้รับจ้ำงต้องรับผิดชอบในกำรตดิต่อกำรไฟฟ้ำฯ เพื่อด ำเนนิกำรให้ 
  อำคำรและบริเวณนี้มไีฟฟำ้ใช้  ซึ่งรวมถึงกำรจัดหำและติดตัง้ เสำ มิเตอร ์ค่ำตรวจสอบและอ่ืนๆ   

ที่กำรไฟฟ้ำฯ ต้องเป็นผู้ด ำเนนิกำรให้ทันกำรตรวจรับงำน ค่ำใชจ้่ำยที่ต้องช ำระให้กำรไฟฟ้ำฯ ทัง้หมด 
เป็นภำระของผู้รับจำ้งทัง้สิน้ ยกเว้นค่ำขยำยเขตเป็นภำระของผูว้่ำจ้ำง 

 18.9.2 วัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้ำที่เก่ียวกบัระบบกำรจ ำหนำ่ยของกำรไฟฟ้ำฯ เช่นสวิทช์เกียร์แรงสูงหม้อ  
          แปลงไฟฟ้ำเปน็ต้น  ต้องได้รับควำมเห็นชอบและอนุมัตใิห้ใช้จำกกำรไฟฟ้ำฯ 

18.10 ข้อขัดแย้ง 
 ถ้ำในกรณีที่แบบ และรำยกำรประกอบแบบมีข้อขัดแย้งกันให้ยึดถือแบบและข้อควำมในแบบเป็นข้อยุติ 
18.11 ระบบไฟฟ้า 
    18.11.1 ตู้สวิตซ์อัตโนมัติเมน  (แรงต่ า) 
 18.11.1.1  ตัวผู้ผลิตภำยในประเทศโดยมีลักษณะดังนี้ 
  (1)  โครงตู้ท ำดว้ยเหล็กฉำกยึดติดกันด้วยน๊อตและสกรูหรือ 
  เชื่อมติดกัน  ตู้ที่ตั้งติดกันให้ยึดถึงกันด้วยน๊อตและสกรู 
  (2)  เหล็กแผ่นประกอบตัวตู้หนำไม่น้อยกวำ่ 1.6 มม. ส่วนที่เปน็แผ่นปิดด้ำนหนำ้ด้ำนหลังและด้ำนข้ำง 

 ให้ท ำเป็นแบบพันขอบและมีร่องส ำหรับยึดยำงกันฝุน่ด้ำนบนให้ใช้แผ่นเรียบยึดด้วยสกรู 
  (3)  ตัวตู้ทั้งหมดที่เปน็โลหะต้องท ำควำมสะอำดและ/หรือผ่ำนกรรมวิธีกำรป้องกันสนิมแล้วพน่ทับ 
        ด้วยสีฝุน่แบบอีป๊อกซี่ - โพลีเอสเตอร์ทั้งภำยในภำยนอกและอบแห้ง 



 

     18.11.2 แผงสวิตซ์อัตโนมัติย่อย  (LOAD  CENTER) 
  18.11.2.1  ตัวตู้ตำมที่ก ำหนดในแบบผลิตตำมมำตรฐำน  ANSI, NEMA  หรือ  IEC  ชนิด  DEAD               
  FRONT  เหล็กแผ่นประกอบตัวตู้  หนำไมน่้อยกว่ำ  1.6  มม.  ผ่ำนกรรมวิธีป้องกัน สนิม 
  แล้วพ่นทบัด้วยสี  และอบแห้งทั้งภำยนอกภำยใน ด้ำนในของฝำด้ำนหนำ้ต้องมีที่ยึดแผน่ 
  ตำรำงแสดงกำรใช้งำนของสวิตซ์อัตโนมัติแต่ละตัว ตำรำงนีท้ ำด้วยกระดำษแข็งมีขนำด 
  เหมำะสม บัสบำร์ต้องเปน็ทองแดงส ำหรับใชง้ำนทำงไฟฟำ้โดยเฉพำะ ยึดติดบนฉนวน  
  อย่ำงแข็งแรง สำมำรถทนกระแสลัดวงจรได้ไมน่้อยกว่ำที่ก ำหนด  หรือตำมควำมเหมำะสม 
 18.11.2.2  สวิทช์อัตโนมัติ  ชนดิและขนำดตำมที่ก ำหนด  หำกมิได้ก ำหนดไว้เป็นอยำ่งอื่นขนำด  IC RATING 
  ต้องไม่น้อยกว่ำ 4.5 kA  240  V  และสวิตซ์อัตโนมัติเมน  ต้องไม่น้อยกว่ำ  10 kA  415  V   
  กำรวำงเรียงสวิตซ์อัตโนมัติ  ต้องสำมำรถถอดเปลี่ยนไดโ้ดยไม่หยุดกำรท ำงำนของสวิตซ์อัตโนมตัิอื่นๆ 

กำรติดตั้งเป็นแบบ  PLUG  IN  หรือ  BOLT  ON 

      18.11.3  สวิตซ์ไม่อัตโนมัติ  (SAFETY  SWITCH, DISCONNECTING SWITCH, LOAD  BREAK           
SWITCH OR ISOLATING SWITCH) ชนิดและขนำดตำมที่ก ำหนดในแบบ   ผลิตตำมมำตรฐำนของ  
ANSI, NEMA  หรือ IEC      

     18.11.4 ท่อร้อยสายไฟฟ้า 
  18.11.4.1 ท่อเหล็กกล้ำเคลือบสังกะสีส ำหรับใช้ร้อยสำยไฟฟ้ำ  ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญำตแสดง 
            เครื่องหมำย มอก. 770-2533 
   ประเภทของท่อเหล็กกล้ำเคลือบสังกะสี 
  ประเภทที่ 1. ผนังท่อบำง    ชื่อย่อว่ำ EMT ( ELECTRICAL METALLIC TUBING ) 
  ประเภทที่ 2. ผนังท่อหนำปำนกลำง  ชื่อย่อว่ำ IMC (INTERMEDIATE METAL CONDUIT) 
  ประเภทที่ 3. ผนังท่อหนำ     ชื่อย่อว่ำ  RSC ( RIGID  STEEL  CONDUIT ) 
 18.11.4.2 ท่อพีวีซีแข็งส ำหรับร้อยสำยไฟฟ้ำ  หรือสำยโทรศัพท์  ให้ใช้ผลติภัณฑ์ที่ได้รบัอนุญำตแสดง 
  เครื่องหมำย  มอก. 216-2520 
 18.11.4.3 ท่อพีอี  ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รบัอนุญำตแสดงเคร่ืองหมำย  มอก. 982-2533 
 18.11.4.4 ท่อพีบี  ให้ใช้ผลิตภัณฑท์ี่ได้รับอนุญำตแสดงเคร่ืองหมำย  มอก. 910-2532 

18.11.4.5  ท่อโลหะอ่อน ชื่อย่อว่ำ FMC (FLEXIBLE METAL CONDUIT) เป็นท่อโลหะทีโ่ค้งงอได้ง่ำยผวิภำยใน
ปรำศจำกคม ในกรณีที่ระบุเป็นชนิดกันน้ ำท่อโลหะอ่อนต้องมีปลอกพลำสติกหุ้มภำยนอกอีกชั้นหนึ่ง 

 18.11.4.6  กำรติดตั้งท่อร้อยสำยไฟฟ้ำ 
  (1)  ต้องท ำควำมสะอำดทั้งภำยนอกและภำยในท่อ  ก่อนน ำมำติดตั้ง 
  (2)  กำรดัดงอท่อแข็ง ต้องใช้เคร่ืองมือส ำหรับดัดท่อโดยเฉพำะ และต้องไม่ท ำให้ท่อช ำรุดหรือตีบ 

 รัศมีควำมโค้งของท่อต้องไม่น้อยกว่ำ 6 เท่ำของเส้นผำ่ศูนย์กลำงท่อ 
  (3)  กำรยึดท่อแข็งติดกับโครงสร้ำง  ต้องยึดทุกระยะไม่เกิน  2.40  เมตร  และต้องยึดท่อในระยะ 
             ไม่เกิน 0.90 เมตร จำกกล่องต่อสำยกล่องดึงสำยและแผงสวิตซ์ 
  (4)  กำรยึดท่ออ่อนติดกับโครงสร้ำง  ต้องยึดทุกระยะไม่เกิน 1.3  เมตร และต้องยึดท่อในระยะ       
               ไม่เกิน 0.30 เมตรจำกกล่องต่อสำยกล่องดึงสำยและแผงสวิตซ์ 
  (5)  ปลำยท่อต้องลบคมออกให้หมด โดยใช้ CONDUIT REAMER หรือเครื่องมืออ่ืนที่เหมำะสม 
  (6)  ท่อที่วำงลอดใต้ถนน  ต้องฝังลึกไมน่้อยกว่ำ  0.60  เมตร 
  (7)  ท่อโลหะที่ฝงัดิน ต้องทำฟลิน้โค้ตภำยนอกอย่ำงน้อย  2  ชัน้ 



 

  (8)  ท่อ EMTและFMC ที่ยึดกบั กล่องต่อสำย กล่องดึงสำยหรือแผงสวิตซ์ ต้องใช้ CONNECTOR 
 และ BUSHING ประกอบปลำยท่อ 

  (9)  ท่อ IMC หรือ RSC ที่ยึดกับกล่องต่อสำย กล่องดงึสำย หรือแผงสวิตซ์ ต้องใช้ LOCK NUT และ 
      BUSHING ประกอบปลำยท่อ 

  (10)  กล่องต่อสำย กล่องดึงสำย ให้ทำสีที่กล่อง ดังนี ้
   ระบบไฟฟ้ำ      สีส้ม 
   ระบบโทรศัพท ์     สีเขียว 
   ระบบสญัญำนแจ้งเพลิงไหม้    สีแดง 
   ระบบอ่ืน ๆ      ตำมควำมเหมำะสม 

 18.11.5  กำรเลือกใช้ท่อร้อยสำยไฟฟ้ำ 
  (1)  ท่อทุกชนิดที่ใช้ร้อยสำยไฟฟ้ำ ต้องมีขนำดเสน้ผำ่ศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ 1/2 นิ้ว 
  (2)  ท่อร้อยสำยไฟฟำ้ ที่ต่อกับอุปกรณ์ที่สั่นสะเทือนขณะใช้งำนปกติ ต้องใช้ท่อ FM ในกรณีที ่        
               อยู่นอกอำคำร หรือบริเวณที่เปียกชื้น ให้ใช้ท่อ FMC ชนิดกนัน้ ำ 

(3)  ในกรณีที่มิได้ก ำหนดเป็นอย่ำงอื่น ท่อเหล็กกล้ำเคลือบสังกะสีที่ฝงัในคอนกรีต ต้องใช้ท่อ  IMC 
 หรือ  RSC 

(4)  ในกรณีที่มิได้ก ำหนดชนดิของท่อเหล็กกล้ำเคลือบสังกะสีทีซ่่อนไว้เหนือฝ้ำเพดำน หรือเดินท่อลอย 
                       เกำะเพดำน หรือฝังในผนังที่มิใช่คอนกรีต ให้ใช้ท่อ EMTในบริเวณดังกล่ำวได ้

(5) ในกรณีที่ก ำหนดให้ใช้ท่อ EMT หำกท่อที่ใช้มีขนำดเสน้ผ่ำศนูย์กลำงโตกว่ำ 2 นิ้วให้ใช้ท่อ IMC 
                       แทนท่อ  EMT  ที่ก ำหนด 
       18.11.6 สายไฟฟ้า 
   18.11.6.1 สำยไฟฟ้ำทั้งหมดให้ใช้สำยทองแดงหุ้มฉนวนที่ได้รับอนุญำตแสดงเคร่ืองหมำย มอก. 11- 2553 
   18.11.6.2 กำรเลือกใช้สำยไฟฟ้ำ 
  (1)  เครื่องหมำยประจ ำสำยไฟฟ้ำหรือใช้สีของฉนวนสำยไฟฟ้ำ หรือผ้ำเทปสีม้วนสำย หรือ 

อักษรก ำกับสำย  ดังนี ้
   สำยดิน  G  สีเขียวหรือสีเขียวแถบเหลือง 
   สำยศูนย์  N  สีฟ้ำ 
   สำยเฟส  A  สีน้ ำตำล 
   สำยเฟส  B  สีด ำ 
   สำยเฟส  C  สีเทำ 
  (2)  ชนิดของสำยไฟฟ้ำหำกมิได้ก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่นให้ใช้ดังนี้ 
   -  วงจรไฟฟ้ำระบบ 1  เฟส  ให้ใช้สำยไฟฟ้ำแรงดนั  300  V 
   -  วงจรไฟฟ้ำระบบ 3  เฟส  ให้ใช้สำยไฟฟ้ำแรงดนั  750  V 
   -  สำยไฟฟ้ำเดินลอยให้ใช้ TYPE-B (VAF) 
   -  สำยไฟฟ้ำเดินลอยส ำหรับเตำ้รับให้ใช้ TYPE-B -G  (VAF-GROUND) 
   -  สำยไฟฟ้ำร้อยท่อ ในรำงเดนิสำยให้ใช้  TYPE-A  (THW) 
   -  สำยไฟฟ้ำใต้ดนิร้อยท่อ หรือฝังดินโดยตรงให้ใช้ TYPE-CS  หรือ  TYPE-D (NYY) 
  (3)  ขนำดของสำยไฟฟ้ำ หำกมิได้ก ำหนดไว้เป็นอย่ำงอื่น ให้ใช้ขนำดไม่เล็กกว่ำที่ก ำหนดดังต่อไปนี้       
   -  สำยวงจรย่อย  2.5  ตร.มม. ใช้กับสวิตซ์อัตโนมัติ  10  AT-15 AT 



 

   -  สำยวงจรย่อย  4    ตร.มม. ใช้กับสวิตซ์อัตโนมัติ  16  AT- 20 AT 
   -  สำยวงจรย่อย  6    ตร.มม. ใช้กับสวิตซ์อัตโนมัติ  20  AT 
  ในกรณีร้อยท่อ สำยแยกจำกวงจรย่อยเข้ำเต้ำรับดวงโคมไฟฟ้ำและพัดลมให้ใช้สำยไฟฟ้ำขนำด 2.5 ตร.มม. 

ในกรณีเดินสำยลอย สำยแยกจำกวงจรย่อยเข้ำเต้ำรับดวงโคมไฟฟ้ำและพดัลมให้ใช้สำยไฟฟ้ขนำด 1.5ตร.มม. 
 18.11.7 การเดินสาย 
  (1)  กำรร้อยสำยในท่อ ต้องท ำหลังจำกกำรติดตั้งท่อ หรือรำงเดินสำยเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

 (2)  กำรตัดต่อสำย ต้องท ำในกล่องต่อสำย,กล่องสวิตซ์,กล่องเต้ำรับ ,กล่องดวงโคม ,หรือรำงเดินสำย 
 เท่ำนั้นต ำแหน่งทีท่ ำกำรตัดต่อสำย ต้องอยู่ในต ำแหน่งที่สำมำรถท ำกำรตรวจสอบหรือซ่อมบ ำรุง 
 ได้โดยงำ่ย 

  (3)  กำรเชื่อมต่อสำยขนำด 6 ตร.มม.หรือเล็กกว่ำให้ใช้ WIRE NUT หรือ SCOTT LOCK และกำรเชื่อมต่อ 
 สำยขนำด 10 ตร.มม.หรือโตกว่ำให้ใช้  SPLIT BOLTหรือ SLEEVE พันด้วยเทปไฟฟ้ำให้มีฉนวน        
 เทียบเท่ำฉนวนของสำยไฟฟำ้ 

  (4)  กำรดึงสำยหำกมีควำมจ ำเป็นอำจใชส้ำรบำงชนิดช่วยลดควำมฝืดของท่อได้ แตส่ำรชนิดนัน้ต้องไม่ท ำ 
 ปฏิกริยำกับฉนวนหุ้มสำยไฟฟำ้ 

  (5)  สำยที่ร้อยในท่อ  ต้องมีอุปกรณ์ยึดรับน้ ำหนักสำย  ตำมระยะที่ก ำหนดใน  มยธ.  402 
  (6)  สำยที่ร้อยในรำงเดินสำย(WIRE WAY)ในแนวตั้ง ต้องมีขัน้บันได ทุกระยะไม่เกิน 2.40 เมตร   

 ส ำหรับยึดและรับน้ ำหนักสำยไฟฟ้ำ 
  (7)  กำรเดินสำยลอยเกำะผิวอำคำร  ต้องยึดด้วยเข็มขัดรัดสำยทุกระยะห่ำงไม่เกิน 0.10 เมตร   
          (8)  จ ำนวนสูงสุดของสำยไฟฟ้ำ  TYPE-A  ( THW )  ในท่อร้อยสำย  ให้เป็นไปตำมตำรำงที่ 1 
    18.11.8 โคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ 
 18.11.8.1  โคมไฟฟ้ำอินแคนเดสเซนต์ 
  (1)  โคมไฟฟ้ำต้องเป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในแบบ 
  (2)  ขั้วรับหลอดชนิดเกลียว เป็นผลิตภัณฑ์ตำมมำตรฐำนของ IEC หรือ VDE 
  (3)  หลอดใช้งำนที่แรงดัน 220 - 230 V เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมำย มอก. 4 - 2529 
  (4)  สำยในโคมไฟฟำ้ชนิดสำยออ่นขนำดไม่เล็กกวำ่ 1 ตร.มม.อุณหภูมิฉนวนไมน่้อยกว่ำ70 องศำเซลเซียส 
 18.11.8.2  โคมไฟฟ้ำฟลูออเรสเซนต์ 
  (1)  ตัวกล่องท ำด้วยเหล็กแผ่นผำ่นกำรท ำควำมสะอำดพน่ทบัดว้ยสีจริง และอบควำมร้อน  

 เหล็กแผ่นต้องมีควำมหนำไม่นอ้ยกว่ำที่ก ำหนดดังต่อไปนี้ 
   -  โคมไฟฟ้ำขนำด ควำมกว้ำงนอ้ยกว่ำ 0.30 ม. ใช้เหล็กแผ่นหนำ 0.55 มม. 
   -  โคมไฟฟ้ำขนำด0.30x0.60 ม. ,0.60x0.60 ม. และ 0.30x1.20 ม.ใช้เหล็กแผ่นหนำ 0.75 มม. 
   -  โคมไฟฟ้ำขนำด 0.60x1.20 ม. ใช้เหล็กแผ่นหนำ 0.95 มม. 
  (2)  กรองแสงท ำด้วยแผน่ ACRYLIC ควำมหนำเฉลี่ยไม่น้อยกวำ่ 2 มม.ลักษณะกำรขึ้นรูปตำมที่ก ำหนด 

 หรือท ำด้วยอลูมิเนียม รำยละเอียดตำมที่ก ำหนดในแบบ 
  (3)  ขั้วรับหลอด และขั้วรับสตำร์เตอร์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมำย มอก. 344 - 2530 
  (4)  บัลลำสต์ ให้ใชช้นิด LOW POWER FACTOR มีคะแปซิเตอร์ต่อร่วมสำมำรถแก้ 

  ค่ำ POWER FACTOR ให้ได้ไม่ต่ ำกว่ำ 0.85 
  (5)  หลอดเป็นผลิตภัณฑ์ทีไ่ด้รับเครื่องหมำย มอก. 236 -2533 ชนิดให้แสง WHITE หรือ COOL WHITE 
        หรือตำมที่ก ำหนดในแบบ 



 

  (6)  สตำร์เตอร์ เป็นผลติภัณฑ์ทีไ่ด้รับเครื่องหมำย มอก. 183 - 2528 
  (7)  สำยในโคมไฟฟำ้ขนำดไม่เลก็กว่ำ1.0 ตร.มม.อุณหภูมิฉนวนไม่น้อยกว่ำ 70องศเซลเซียส 
  (8)  โคมไฟฟำ้ต้องติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรง โคมไฟฟ้ำที่ฝังในฝ้ำเพดำน ต้องยึดกบัโครงสร้ำงด้วยเส้นลวด 

 ขนำด 1/8 นิ้ว จ ำนวน 4 เส้น หรือแขวนด้วยโซ่โลหะ  พร้อมอุปกรณ์ปรับควำมสูงต่ ำของโคมไฟฟ้ำได้  
       18.11.9 สวิตช์และเต้ารับ 
       18.11.9.1   ชนิดและขนำด ตำมที่ก ำหนดในแบบ ติดตั้งในกล่องโลหะ หรือพลำสติกตำมควำมเหมำะสม 
       18.11.9.2    หำกมิได้ก ำหนดไว้เปน็อย่ำงอื่น ขนำดของสวติซ์และเต้ำรับ ต้องทนกระแสไดไ้ม่ต่ ำ 
                กว่ำ 10 แอมแปร ์และทนแรงดนัไฟฟ้ำได้ไม่ต่ ำกว่ำ 250 V. 
        18.11.9.3   รูเสียบของเต้ำรับ ต้องใช้ได้กับทั้งชนิดขำกลมและขำแบน 
        18.11.9.4   เต้ำรับต้องมีขั้วดิน ต้องต่อข้ัวดินเข้ำกับสำยดิน ขนำดของสำยดนิต้องไม่เล็กกว่ำดังต่อไปนี้ 
               -  ขนำดเครื่องป้องกันวงจรไม่เกิน 15 แอมแปร ์ สำยดินขนำด2.5 ตร.มม. 
               -  ขนำดเครื่องป้องกันวงจรไม่เกิน 20 แอมแปร ์ สำยดินขนำด 4 ตร.มม. 
               -  ขนำดเครื่องป้องกันวงจรไม่เกิน 60 แอมแปร ์ สำยดินขนำด 6 ตร.มม. 
        18.11.10  การต่อลงดิน 
         18.11.10.1 ชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟำ้ที่เปน็โลหะ ซึ่งไม่ใช่เปน็ทำงเดินของกระแสไฟฟำ้ และอยู่สงูจำก 
                    ระดับพื้นอำคำรแต่ละชัน้ต่ ำกวำ่ 2.50 เมตร ซึ่งคนสัมผัสได้ ต้องต่อลงดินทัง้หมด  
                     ยกเว้นชิ้นสว่นโลหะดังกล่ำว อยู่ในต ำแหน่งที่สมัผัสไม่ถึง (ระยะห่ำงไม่น้อยกวำ่ 1.50 เมตร 
                     ในแนวรำบ)  รำยละเอียดอื่นให้เป็นไปตำมมำตรฐำนเพื่อควำมปลอดภัยทำงไฟฟ้ำ 
                     เร่ืองกำรต่อลงดินของส ำนักงำนพลังงำนแห่งชำติ หรือ NEC 
          18.11.10.2 หลักสำยดิน ต้องใช้ชนิดทองแดง หรือเหล็กสเตนเลส ขนำดเสน้ผ่ำศูนย์กลำง 5/8” 
                    ยำว 3.0 เมตร ปักจมลงไปในดนิ โดยให้ส่วนปลำยบนของหลักสำยดนิต่ ำกว่ำระดับ 
                    ดิน 0.30 เมตร และหลักสำยดนิต้องมีจ ำนวนเพียงพอ ที่จะท ำให้ระบบดนิมีควำมต้ำนทำน 
                    ไม่เกิน 5 โอห์ม ในสภำวะดินแห้ง 
          18.11.10.3 สำยดนิ ต้องใช้ชนิดสำยทองแดง หำกมิได้ก ำหนดไว้ในแบบขนำดของสำยดนิให้เป็น 
                    ไปตำมตำรำงที่ 2 และตำรำงที่ 3 
          18.11.10.4 กำรต่อสำยดินเข้ำกับหลักสำยดิน ให้ใช้สำยดินเชื่อมกับหลักสำยดิน โดยวิธี 
                    EXOTHERMIC WELDING หรือเชื่อมด้วยควำมร้อนวิธีอื่นที่เหมำะสม 
 

จบหมวด 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หมวด 19 

ระบบโสตทัศนูปกรณ ์
  
 คุณสมบัติรายละเอียดระบบโสตทัศนูปกรณ์  
          โครงการตกแต่งอาคารส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
          ห้องประชุมใหญ่  ชั้น 3 
 ระบบเสียง 
1. เครื่องผสมสัญญาณเสียงขนาด 16 ช่องแบบดิจิตอล                 จ านวน   1   เคร่ือง 

 คุณสมบัติทั่วไป    

- เป็นเครื่องผสมสัญญำณเสียงแบบดิจิตอล ขนำด ไมน่้อยกว่ำ 16  

- มีช่องต่อสัญญำณเข้ำแบบ Microphone (XLR) / Line ไมน่้อยกว่ำ 12 ช่องสัญญำณ 

- มีช่องต่อสัญญำณเข้ำแบบสเตอริโอ ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่องสัญญำณ 

- มีปุ่มปรับเสียง EQ ไมน่้อยกว่ำ 4 BAND EQ 

- มีปุ่มปรับเสียง GEQ ทุกช่องสญัญำณขำออก 

- สำมำรถบนัทึกเสียงไม่น้อยกว่ำ 2 tracks 

- มี effects ตั้งโปรแกรมไม่น้อยกว่ำ 20 presets 

- มีช่องต่อสัญญำณออก 6  AUXES 

- มีช่องต่อสัญญำณออก ST L,R 

- มีจอ LCD TOUCH SCREEN ขนำด 6 นิ้ว ควบคุมกำรท ำงำน 

- ตอบสนองควำมถี่ 20Hz-20kHz หรือดีกว่ำ 

- ไดนำมิคส์เร้นท์ ไมน่้อยกว่ำ 105 dB 

- มีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย
เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 

2. เครื่องผสมสัญญาณเสียงขนาด 8 ช่องแบบดิจิตอล         จ านวน   1   เคร่ือง 
 คุณสมบัติทั่วไป    

- เป็นเครื่องผสมสัญญำณเสียงแบบดิจิตอล ขนำด ไมน่้อยกว่ำ 8 

- มีช่องต่อสัญญำณเข้ำแบบ Microphone (XLR) และ Line ไมน่อ้ยกว่ำ 6 ช่องสัญญำณ 

- มีช่องต่อสัญญำณเข้ำแบบสเตอริโอ ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่องสัญญำณ 

- มีปุ่มปรับเสียง EQ ไมน่้อยกว่ำ 4 BAND  EQ 

- มีปุ่มปรับเสียง GEQ ทุกช่องสญัญำณขำออก 

- สำมำรถบนัทึกเสียงไม่น้อยกว่ำ 2 tracks 

- มี effects ตั้งโปรแกรมไม่น้อยกว่ำ 20 presets 

- มีช่องต่อสัญญำณออก 4  AUX 

- มีช่องต่อสัญญำณออก ST L,R 

- มีจอ LCD TOUCH SCREEN ขนำดไม่น้อยกว่ำ 6 นิว้ ควบคุมกำรท ำงำน 

- ตอบสนองควำมถี่ 20Hz-20kHz หรือดีกว่ำ 



 

- ไดนำมิคส์เร้นท์ ไมน่้อยกว่ำ 105 dB 

- มีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย 
เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 

3. เครื่องควบคุมเสียง แบบดิจิตอล 10x6                     จ านวน   1   เคร่ือง 
 คุณสมบัติทั่วไป 

- เป็นเครื่องปรับแต่งสัญญำณเสียงระบบดจิิตอลสัญญำณขำเข้ำ 10 ช่องและขำออก 6 ช่อง หรือดีกว่ำ 

- มีระบบประมวลผลแบบ 24-bit A/D; D/A converters 

- สำมำรถปรบัแต่งเสียงในกำรท ำงำนแบบ EQ, Delay, Crossovers ได้ 

- สำมำรถปรบัแต่งเสียงและควบคุมกำรท ำงำนด้วยคอมพิวเตอร์ได้โดยผ่ำนช่อง RS-232 และเชือ่มต่อผ่ำน
ทำง Ethernet เพื่อกำรควบคุมได ้

 คุณสมบัติทำงเทคนิค 

- สัญญำณขำเข้ำ                                    +24 dBu 

- ควำมต้ำนทำนขำเข้ำ                              8 kOhms 

- สัญญำณขำออก                                  +24 dBu 

- ไดนำมิคเร้นส์ ไมน่้อยกว่ำ                        105 dB 

- ควำมถี่ตอบสนอง                                 20-20 kHz 

- ควำมเพี้ยนฮำร์โมนิค                             น้อยกว่ำ 0.01% 

- มีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย 
เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 

4. เครื่องขยายสัญญาณเสียง ขนาด 300 วัตต์                        จ านวน   2   เคร่ือง 
คุณสมบัติทั่วไป 

- มีปุ่มส ำหรับปรับระดบัควำมดงัของเสียง 

- มีไฟแสดงผลเมื่อมีสัญญำณเข้ำ 
คุณสมบัติเทคนิค 

- มีช่วงตอบสนองควำมถี่   20Hz - 20 kHz หรือดีกว่ำ  

- ก ำลังขับขำออก 2 ช่อง   300 วัตต์  ที่ 8 โอห์ม 

- ควำมต้ำนทำนขำเข้ำ    10-20 kOhms 

- ควำมเพี้ยนของสัญญำณ   <0.05% 

- มีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย 
เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 

5. เครื่องขยายสัญญาณเสียง ขนาด 300 วัตต์แบบโวลย์ลาย                  จ านวน   1   เครื่อง 
คุณสมบัติทั่วไป 

- มีปุ่มส ำหรับปรับระดบัควำมดงัของเสียง 

- มีไฟแสดงผลเมื่อมีสัญญำณเข้ำ 
คุณสมบัติเทคนิค 

- มีช่วงตอบสนองควำมถี่   50 Hz -15 kHz หรือดีกว่ำ 

- ก ำลังขับขำออก 2 ช่อง   300 วัตต์  ที่ 70V หรือ 100V 

- ควำมต้ำนทำนขำเข้ำ    10-20 kOhms 



 

- ควำมเพี้ยนของสัญญำณ    <0.05% 

- มีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย 
เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 

6. ล าโพงแบบสองทาง                                                            จ านวน   4   ตู้ 
คุณสมบัติทั่วไป 

- เป็นล ำโพงแบบ 2 ทำง 

- มีล ำโพง ขนำด 8 นิ้ว และ 1 นิว้ จ ำนวน 1 ดอก  

- ควำมถี่ตอบสนองระหวำ่ง   80 Hz – 19 kHz หรือดีกว่ำ  

- มีค่ำควำมดังของล ำโพงสูงสดุที่   96 dB  

- ก ำลังขับไม่น้อยกว่ำ  180 วัตต ์

- มีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย    
เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 

7. ล าโพงแบบฝังเพดาน                                                          จ านวน   8   ชุด 
คุณสมบัติทั่วไป  

- เป็นล ำโพงเพดำน ขนำด 4 นิ้ว (LF) 0.75 นิ้ว (HF) พร้อมกล่องล ำโพง 

- มุมกระจำยเสียง 90 องศำ หรือใกล้เคียง 
คุณสมบัติทำงเทคนิค 

- ตอบสนองควำมถี่                                90 Hz–19 kHz หรือดีกว่ำ 

- ก ำลังขับไม่น้อยกว่ำ                             40 วัตต์ 

- ควำมดังของเสียงไมน่้อยกว่ำ               87dB @1 W /1 M 

- ควำมต้ำนทำน                                   6-8 โอห์ม 

- สำมำรถเลือกก ำลังขับได้ที่    30 วัตต์ 15 วัตต์ 7.5 วัตต์ หรือดีกว่ำ ที่ 100 V 

- สำมำรถปรบัเลือกกำรใช้งำนแบบ    70V กับ 100V ได้ 

- มีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย 
เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 

8. ล าโพงมอนิเตอร์ห้องควบคุม                                            จ านวน   2  ชุด 
คุณสมบัติทั่วไป  

- เป็นล ำโพงชนิดมีเครื่องขยำยเสียงในตัว  

- ขนำดล ำโพงเบส 5 นิ้ว ล ำโพงเสียงแหลมขนำด 1 นิ้ว  
 คุณสมบัติทางเทคนิค 

- ควำมถี่ตอบสนอง 100Hz-20 kHz หรือดีกว่ำ   

- ก ำลังขับขำออกต่อเนื่อง 40 W 

- ควำมไวของสัญญำณ 80 dB for 1 W at 1 m 

- มีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย 
เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 

9. ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ                                              จ านวน   2  ชุด 
 คุณสมบัติทั่วไป 

- เป็นไมโครโฟนไร้สำยแบบมือถือ 



 

- ตัวเคร่ืองรับสัญญำณไมโครโฟนสำมำรถติดตั้งบน Rack 19 นิ้วได้ 

- มีไฟแสดงสัญญำณกำรท ำงำนของเคร่ือง 
คุณสมบัติทำงเทคนิค 

- เครื่องรับสัญญำณมีช่วงควำมถีท่ี่ใช้งำน 650 – 678 MHz (UHF) หรือตำมที่ได้รับอนุญำตจำก 
กรมไปรษณีย์โทรเลข 

- สำมำรถเปลี่ยนควำมถี่ใชง้ำนได ้100 ควำมถี่ หรือดีกว่ำ 

- ควำมถี่ตอบสนอง 100 Hz – 15 kHz หรือดีกว่ำ 

- มีค่ำไดนำมิคเร้นส์หรือ S/N ไมน่้อยกว่ำ 100 dB 

- ใช้ไฟ 12 VDC 

- ตัวเคร่ืองส่งมีก ำลังส่ง 30 mW หรือดีกว่ำ 

- ใช้แบตเตอรี่ขนำด  AA หรือดีกว่ำ 

- สำมำรถใช้งำนได้นำนไม่ต่ ำกว่ำ 8 ชั่วโมง 

- มีจอ LCD แสดงสถำนะกำรท ำงำน 

- ชนิดของไมโครโฟนเปน็แบบไดนำมิกไมโครโฟน 

- มีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย 
เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 

10. ไมโครโฟนไร้สายแบบหนบีปกเสื้อ                                             จ านวน   2  ชุด 
 คุณสมบัติทั่วไป 

- เป็นไมโครโฟนไร้สำยแบบหนบีปกเสื้อ 

- ตัวเคร่ืองรับสัญญำณไมโครโฟนสำมำรถติดตั้งบน Rack 19 นิ้วได้ 

- มีไฟแสดงสัญญำณกำรท ำงำนของเคร่ือง 
คุณสมบัติทำงเทคนิค 

- เครื่องรับสัญญำณมีช่วงควำมถีท่ี่ใช้งำน 600 – 678 MHz (UHF) หรือตำมที่ได้รับอนุญำตจำก 
กรมไปรษณีย์โทรเลข 

- สำมำรถเปลี่ยนควำมถี่ใชง้ำนได ้100 ควำมถี่ หรือดีกว่ำ 

- ควำมถี่ตอบสนอง 100 Hz – 15 kHz หรือดีกว่ำ 

- มีค่ำไดนำมิคเร้นสไ์ม่น้อยกว่ำ 100 dB 

- ใช้ไฟ 12 VDC 

- ตัวเคร่ืองส่งมีก ำลังส่ง 30 mW หรือดีกว่ำ 

- ใช้แบตเตอรี่ขนำด  AA หรือดีกว่ำ 

- สำมำรถใช้งำนได้นำนไม่ต่ ำกว่ำ 8 ชั่วโมง 

- มีจอแอลซีดีแสดงสถำนะกำรท ำงำน 

- ชนิดของไมโครโฟนเปน็แบบคอนเดนเซอร์ไมโครโฟน 

- มีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย 
เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 

11. ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ                                               จ านวน   4  ชุด 
 คุณสมบัติทั่วไป 

- เป็นไมโครโฟนที่ใช้ส ำหรับเสียงพูด 



 

- เป็นไมโครโฟนแบบไดนำมิก 

- มีขั้วต่อเป็นแบบ XLR 
คุณสมบัติทำงเทคนิค 

- ควำมถี่ตอบสนอง 45Hz – 15 kHz หรือดีกว่ำ 

- ทิศทำงกำรรับสัญญำณแบบ Hyper Cardioid หรือ Cardioid 

- ควำมไวในกำรรับสัญญำณไมน่อ้ยกว่ำ 1.7 mV/Pa 

- ควำมต้ำนทำนไม่เกิน 300-600 โอห์ม 

- มีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย 
เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 

12. ไมโครโฟนแบบตดิแท่นบรรยาย                                             จ านวน   2  ชุด 
คุณสมบัติทั่วไป 

- เป็นไมโครโฟนชนิด คอนเดนเซอร์ 

- มีลักษณะก้ำนไมโครโฟนยำวโคง้งอ แบบ GOOSENECK 

- ทิศทำงกำรรับสัญญำณ HyperCardiod หรือ Cardiod 

- มีควำมยำวของตัวไมโครโฟนขนำดไมน่้อยกว่ำ 45 เซนติเมตร หรีอ 18 นิ้ว 
คุณสมบัติทำงเทคนิค 

- ตอบสนองควำมถี่     100Hz - 15,000 Hz หรือดีกว่ำ 

- ควำมไวในกำรรับสัญญำณ   4.5 mV/Pascal 

- ควำมต้ำนทำน    200-250 โอห์ม  

- มีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย 
เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 

13. หูฟังมอนิเตอร์ (Head Phone)                                            จ านวน   2  ชุด 
 คุณสมบัติทั่วไป 

- เป็นหูฟังมอนิเตอร์ส ำหรับห้องควบคุม 
คุณสมบัติทำงเทคนิค 

- ควำมถี่ตอบสนอง    15 Hz- 25 kHz หรือดีกว่ำ 

- สัญญำณขำเข้ำสูงสุดไม่น้อยกวำ่ 200 mW    

- มีค่ำควำมต้ำนทำนไม่น้อยกว่ำ 38 โอห์ม 

- มีค่ำควำมไวในกำรรับสัญญำณ 91 dB หรือดีกว่ำ 
14. ขาไมโครโฟนแบบตัง้โตะ๊                                                      จ านวน   6  ชุด 

 คุณสมบัติทั่วไป 

- สำมำรถปรบัโค้งงอได ้

- เป็นฐำนต้องเป็นโลหะมีควำมมัน่คงในกำรใช้งำน  

- สำมำรถใช้งำนกบัไมโครโฟนไดอ้ย่ำงเหมำะสม 
15. ขาไมโครโฟนแบบตัง้พื้น                                                          จ านวน   6  ชุด 

คุณสมบัติทั่วไป 

- สำมำรถปรบัระดับขึน้ลงได้  

- ท ำจำกวสัดุที่แข็งแรงโครงสรำ้งหลักท ำจำกวัสดทุี่แข็งแรงทนทำน  



 

- สำมำรถใช้งำนกบัไมโครโฟนไดอ้ย่ำงเหมำะสม 
16. ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด 36 U                                                          จ านวน   1  ตู้ 

 คุณสมบัติทั่วไป 

- เป็นตู้เก็บอุปกรณ์แบบมำตรฐำนขนำด 36 U หน้ำกวำ้ง 19 นิ้ว  

- มีรำงเก็บสำยไฟและเต้ำเสียบเหมำะสมกับจ ำนวนอุปกรณ์    

- ท ำด้วยวสัดุที่เปน็โลหะ อบสีอยำ่งดี 

- มีระบบพัดลมระบำยควำมร้อน 
ระบบภาพ 

1. จอ LED WALL ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว                                       จ านวน   12  เคร่ือง 
 คุณสมบัติทั่วไป 

- ขนำดจอภำพ (แนวทแยงมุม) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 55 นิ้ว  

- อัตรำส่วนจอภำพ ( Aspect Ratio ) ขนำด 16 : 9  

- ชนิดจอภำพ IPS แหล่งก ำเนิดแสงแบบ DIRECT LED 

- ควำมหนำของขอบจอเมื่อน ำมำวำงติดกันขนำดไม่เกิน 1.8 มิลลเิมตร โดยมีขอบซ้ำย/ขอบบน /ขอบขวำ/
ขอบล่ำงไม่เกิน 0.9 มิลลิเมตร 

- ควำมละเอียดจอภำพ Resolution (แนวนอน x แนวตั้ง) ระดบั Full HD 1,920 x 1,080 พิกเซล 

- ควำมสว่ำงหน้ำจอ (Brightness) ขนำด 700 แคนเดลำ/ตำรำงเมตร (cd/m2)   

- ควำมคมชัด (Contrast Ratio) ระดับ 1,200 : 1 หรือดีกว่ำ 

- ควำมคมชัดแบบไดนำมิค (Dynamic Contrast Ratio) ระดบั 500,000:1 หรือดีกว่ำ 

- ควำมไวตอบสนอง (Response Time) ระดับ 8 ms (G to G) 

- มุมมองในกำรมอง (Viewing Angle) H/V ขนำด 178 องศำ / 178 องศำ หรือดีกว่ำ 

- อำยุกำรใช้งำนของหน้ำจอ โดยประมำณ 60,000 ชั่วโมง 

- ลักษณะสำรเคลือบหน้ำจอ เป็น แบบ Anti-Glare Treatment (Haze 44%) ช่วยลดกำรกระจำยแสง 

- VIDEO IN   ( แบบ BNC x 1 ชอ่ง , ใช้ร่วมกับ COMPONENT/RGB IN Y/G )  

- COMPONENT / RGB IN  ( แบบ BNC x 1 ชุด , YPBPR )  

- AUDIO IN ( แบบ pin jack 1 ชุด, L/R)  ส ำหรับ VIDEO IN หรือ COMPONENT/RGB IN   

- HDMI IN ( แบบ HDMI ชนิด A x 1 ช่อง )  

- DVI-D IN ( แบบ DVI-D 24 pin x 2 ช่อง) 

- PC IN   ( แบบ Mini D-Sub 15 pin Female x 1 ช่อง ) 

- AUDIO IN ( 3.5 Stereo Mini jack(M3) x 1) ส ำหรับ สัญญำณ DVI-D IN หรือ PC IN 

- DISPLAY PORT IN ( แบบ DISPLAYPORT DP1.1 Dual Mode เท่ำนัน้  x 1 ช่อง) 

- SERIAL IN/OUT ( แบบ D-Sub 9 pin x 1 ช่อง , รองรับ RS-232C) 

- DIGITAL LINK IN    (RJ45 x 1 ใช้งำนร่วมกับ LAN IN) 

- DIGITAL LINK OUT (RJ45 x 1 ใช้งำนร่วมกับ LAN OUT) 

- LAN ( แบบ RJ45 x 1 ช่อง แบบ 100BASE-TX ใช้งำนร่วมกับ DIGITAL LINK) รองรับกำรใช้งำนร่วมกับ 
PJLink 

- IR IN / OUT  แบบ IR x 2 ช่อง เป็นช่องต่อแบบ Stereo Mini (M3) 



 

- AUDIO OUT แบบ PIN จ ำนวน 1 ช่อง เป็นช่องต่อแบบ Stereo Mini (M3) 

- EXTERNAL SPEAKER ช่องต่อส ำหรับล ำโพงภำยนอก ขนำด 20 วัตต์ 8 โอห์ม (10 วัตต์ + 10 วัตต์) 

- USB ช่องต่อ USB 2.0 แบบ A 1 ช่อง 

- สำมำรถเปิดใชง้ำนได้ต่อเนื่องไมจ่ ำกัด 7 วัน 24 ชั่วโมง 

- มีฟังก์ชั่น Multi Display ส ำหรับแสดงภำพแบบ Video Wall ได้มำกสุดขนำด 10 x 10 จอ 

- สำมำรถรวมสัญญำณ DisplayPort / HDMI / DVI / LAN / RS-232C / IR แปลงเป็นสัญญำณ  Digital 
Link เส้นเดียว แลว้กระจำยแบบ Daisy Chain ได ้

- มีฟังก์ชั่น Backup สญัญำณ Input ในกรณีที่สัญญำณหลักมีปญัหำ 

- ฟังก์ชั่น Data Cloning สำมำรถท ำกำรส ำเนำค่ำที่ได้ตัง้ไว้เพื่อน ำไปใช้งำนกบัเครื่องอื่นๆ ได้ 

- รองรับกำรใช้งำนร่วมกับ โปรแกรม Early Warning Software เพื่อท ำให้สำมำรถแจ้งเตือนกำรท ำกำรที่
ผิดพลำดได้ ช่วยให้สำมำรถแก้ปัญหำที่จะเกิดขึ้นได้ทนัท่วงที 

- รองรับกำรใช้งำนร่วมกับโปรแกรม Multi Monitoring & Control เพื่อใช้ในกำรตรวจสอบและควบคุมกำร
ใช้งำนจอได้อย่ำงมปีระสทิธิภำพ 

- มีระบบจัดกำรสีแบบ 6 ส่วน (6-segment color management) 

- มีฟังก์ชั่น USB Media Player ส ำหรับใช้ในกำรเลน่ไฟล์ภำพนิ่ง และ วิดีโอ ไดโ้ดยตรง 

- มีฟังก์ชั่น Long Life Mode/Auto Brightness Adjustment ช่วยให้สำมำรถปรบัสวำ่งของจอให้คงที่ 

- สำมำรถติดตั้งจอภำพ ทั้งแนวตัง้และแนวนอน 

- ก ำลังไฟที่ต้องกำร (Power Requirement) ขนำด 220 - 240 V AC , 50 Hz/60 Hz  

- ก ำลังไฟสิ้นเปลืองสูงสุด (Power Consumption) 300 วัตต ์

- อุณหภูมิใช้งำนสภำวะปกติ ที่ 0 ถึง 40 องศำเศลเซียส  ด้วยควำมชื้นสัมพัทธ์ 10 ถึง 90 %  

- รองรับมำตรฐำนดำ้นควำมปลอดภัย คือ IEC 60950-1:2005(Second Edition)+Am 1:2009+Am 
2:2013,EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 +A2:2013, AS/NZS 60950.1:2011 
Inc A1 

- รองรับมำตรฐำนดำ้นกำรแผ่กระจำยของรังสี คือ EN55032:2010+AC:2011 Class A, 
EN55022:2010,EN55013:2013, EN55024:2010, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, AS/NZS 
CISPR32 

- มีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย 
เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 

2. ขาแขวน TV แบบติดผนังปรบัระดับได้                                       จ านวน   12  ชุด 

- ท ำจำกเหล็ก สำมำรถรองรับกำรติด TV ขนำด 55 นิ้วได ้

- สำมำรถยึดติดกบัผนงัได้ 
- สำมำรถปรบัก้มเงยได้  

3. จอรับภาพมอเตอร์  ขนาด 120  นิ้ว                                           จ านวน   1  ชุด 
 คุณสมบัติทั่วไป 

- เป็นจอรับภำพขนำด 120  นิ้ว (วัดตำมแนวเสน้ทแยงมุม) 

- มีอัตรำส่วนภำพแบบ  16:9 หรือ 16:10 

- ควบคุมกำรท ำงำน ขึน้-ลงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ำ  

- มีเนื้อจอแบบ Matt White หรือดีกว่ำ 



 

4. เครือ่งโปรเจคเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 5,000 ANSI Lumens          จ านวน   1  เคร่ือง 
  คุณสมบัติทั่วไป 

- ใช้ Transparent  LCD Panel ไม่น้อยกว่ำ ขนำด 0.64"  จ ำนวน 3 panel  อัตรำส่วน 16 : 10  
(1280x800) x 3 Chips  

- ให้ควำมสว่ำงไม่น้อยกว่ำ 5,000 ANSI lumens   

- ใช้หลอดไฟ ขนำด 270 - 280Watts ชนิด  UHM  lamp 

- หลอดไฟมีอำยุกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 3,500 ชั่วโมง ( Eco mode)  

- ให้ Contrast ratio ไมน่้อยกว่ำ 2,500 : 1  

- มีช่องต่อสัญญำณ HDMI IN 19-pin ไม่น้อยกว่ำ 1 ชุด  

- Computer (RGB) 1 IN  

- Video IN  1 ชุด  

- Serial IN D-sub 9-pin (male) 1 ชุด ส ำหรับควบคุมกำรท ำงำนจำกภำยนอก ผ่ำน RS-232C  

- LAN RJ-45 1 ชุด ส ำหรับเชื่อมต่อกับเครือข่ำย  (100Base-TX / 10Base-T)  

- มีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย 
เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 

5. เครื่องเลือกสัญญาณภาพและเสียงHDMI                                จ านวน   2  เคร่ือง 
คุณสมบัติทั่วไป 

- เป็นเครื่องเลือกสัญญำณภำพและเสียงแบบ Scaler  Presentation Switcher 

- มีช่องสัญญำณภำพขำเข้ำแบบ RGB 15-pin HD ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง 

- มีช่องสัญญำณภำพขำเข้ำแบบ HDMI ไม่น้อยกว่ำ 4 ช่อง 

- มีช่องสัญญำณภำพขำออกแบบ HDMI ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 

- ช่องสัญญำณเสียงขำเข้ำแบบ Mic/Lineไม่น้อยกวำ่ 1 ช่อง 

- ช่องสัญญำณเสียงขำออก ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 

- รองรับควำมละเอียด 1080p หรือดีกว่ำ 

- พอร์ตควบคุม RS-232 ส ำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ภำยนอก 

- มีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย 
เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 

 
6. แผงส่งสัญญาณ HDMI + VGA ผ่านสาย TWISTED PAIR ระยะไกล                 จ านวน   4  เคร่ือง 

 คุณสมบัติทั่วไป 

- เป็นแผงสง่สัญญำณ HDMI + VGA ผ่ำนสำย TWISTED PAIR 

- มีค่ำ Max. Data Rate (Bandwidth) 6.25 Gbps 

- สำมำรถเดินสำยได้ไมน่้อยกว่ำ 70 เมตร 

- รองรับควำมละเอียดของภำพ 1,920 x 1,080 

- มีช่องสัญญำณเข้ำ HDMI + VGA 

- มีช่องสัญญำณเสียงขำเข้ำ 1 ช่อง 

- มีช่องสัญญำณออกเป็นแบบ RJ 45 ใช้สำย cat5e หรือ cat6 



 

- มีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย 
เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 

7. ชุดส่งสัญญาณ HDMI  ผ่านสาย TWISTED PAIR ระยะไกล                        จ านวน   8  เครื่อง 
 คุณสมบัติทั่วไป 

- เป็นชุดส่งสัญญำณ HDMI ผ่ำนสำย TWISTED PAIR 

- มีค่ำ Max. Data Rate (Bandwidth) 6.25 Gbps 

- สำมำรถเดินสำยได้ไมน่้อยกว่ำ 70 เมตร 

- รองรับควำมละเอียดของภำพ 1,920 x 1,080 

- มีช่องสัญญำณเข้ำ HDMI 

- มีช่องสัญญำณเสียงขำเข้ำ 1 ช่อง 

- มีช่องสัญญำณออกเป็นแบบ RJ 45 ใช้สำย CAT5e/CAT6  

- มีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย 
เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 

8. ชุดรับสัญญาณ HDMI  ผ่านสาย TWISTED PAIR ระยะไกล                        จ านวน   12  เครื่อง 
 คุณสมบัติทั่วไป 

- เป็น ชุดรับสัญญำณ HDMI ผำ่นสำย TWISTED PAIR 

- มีค่ำ Max. Data Rate (Bandwidth) 6.25 Gbps 

- สำมำรถเดินสำยได้ไมน่้อยกว่ำ 70 เมตร 

- รองรับควำมละเอียดของภำพ 1,920 x 1,080 

- มีช่องสัญญำณเข้ำออก HDMI 1 ช่อง 

- มีช่องสัญญำณเสียงขำออก 1 ช่อง 

- มีช่องสัญญำณเข้ำเป็นแบบ RJ 45 ใช้สำย CAT5e/CAT6 
- มีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย 

เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 

9. กล้อง PTZ แบบโดม                                                                           จ านวน   3  เครื่อง 
คุณสมบัติทั่วไป 

- เป็นกล้องถ่ำยวิดโีอรำยละเอียดสูงระดับ HD 1080P ชนิด PAN/TILT/Zoom 

- ใช้หน่วยรับภำพเปน็  HD MOS หรือ CMOS ขนำด 1/2.3 นิ้ว หรือดีกว่ำ 

- สำมำรถแสดงผลภำพวิดีโอในระดับ HD ที่ 1080p/720p 

- สำมำรถซูมขยำยภำพไดไ้ม่น้อยกว่ำขนำด 15 เท่ำ แบบ Optical Zoom 

- สำมำรถปรบักล้องจำกซ้ำยไปขวำได้ +/- 170 องศำ, ปรับกล้องก้มเงยได้ – 30 ถึง +90 องศำ 

- สำมำรถตั้งต ำแหน่งกล้องลว่งหน้ำได้ ไมน่้อยกว่ำ 100 ต ำแหนง่ 

- สำมำรถท ำกำรปรับ White Balance ได้ทั้งแบบ Auto และ Manual 

- มีช่องสัญญำณ Output ได้แก่  DVI,หรือ HDMI 

- มีช่องต่อ RS-232 และ RS422 เพื่อกำรสั่งงำนจำกอุปกรณ์ภำยนอกได้ 

- สำมำรถติดตั้งได้แบบตั้งโต๊ะ และแบบแขวนเพดำน 

- มีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย 
เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 



 

10. ชุดควบคมุกล้อง แบบ JOY STICK                                                         จ านวน   1  เคร่ือง 
 คุณสมบัติทั่วไป 

- เป็นเครื่องควบคุมกล้อง ใช้ร่วมกับตัวกล้อง PTZ ได้ 

- มี Function กำรควบคุมได้แก่ PAN, Tilt, Zoom, Focus 

- มี Joystick เพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรควบคุมกล้อง 

- มีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย 
เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 

11. เครื่องบันทึกภาพ                                                                            จ านวน   1  เครื่อง 
 คุณสมบัติทั่วไป 

- ตัวเคร่ือง มีช่อง ต่อสัญญำณขำเข้ำ และ ขำออก แบบ HDMI 

- ตัวเคร่ืองมีช่อง ต่อสัญญำณเสียง ขำเข้ำ และ ขำออก 

- ควำมละเอียดส ำหรับ สัญญำณ ขำเข้ำ 1080p 

- รองรับ กำรบีบอัด สัญญำณภำพ แบบ  MPEG-4 หรือ H.264 

- รองรับกำรบันทึกภำพลงในหน่วยควำมจ ำภำยใน และ กำร Streaming ได ้

- สำมำรถเชื่อมต่อผ่ำนระบบ Ethernet ได ้
- มีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย 

เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 

12. เครื่องกระจายสัญญาณ HDMIเข้า 1 ออก 4                             จ านวน   4  เคร่ือง 
คุณสมบัติทั่วไป 

- มีช่องสัญญำณภำพขำเข้ำแบบ HDMI ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง  

- มีช่องสัญญำณภำพขำออกแบบ HDMI ไม่น้อยกว่ำ 4 ช่อง  

- รองรับควำมละเอียด 1080p หรือดีกว่ำ 

- รองรับ HDCP หรือดีกว่ำ 

- มีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย 
เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 

13. จอ LED Smart TV ขนาดไมน่้อยกว่า 60 นิ้วพร้อมขาแขวน                   จ านวน   2  เครื่อง 
 คุณสมบัติทั่วไป 

- จอภำพมีแบบ LED ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 60 นิ้ว 

- มีควำมละเอียดไมน่้อยกว่ำ 1,920 x 1,080 พิกเซล 

- มีช่องต่อสัญญำณเข้ำแบบ HDM ไม่น้อยกวำ่ 1 ช่อง 
14. ตู้ใส่อุปกรณ์ขนาด 36  U                                                  จ านวน   1  ตู้ 

คุณสมบัติทั่วไป 

- เป็นตู้เก็บอุปกรณ์แบบมำตรฐำนขนำด 36 U หน้ำกวำ้ง 19 นิ้ว  

- มีรำงเก็บสำยไฟและเต้ำเสียบเหมำะสมกับจ ำนวนอุปกรณ์    

- ท ำด้วยวสัดุที่เปน็โลหะ อบสีอยำ่งดี 

- มีระบบพัดลมระบำยควำมร้อน 
 
 



 

ระบบควบคุม 
1 ระบบควบคุมรวมแบบไร้สาย และชนิดจอสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 9 นิ้ว             จ านวน   1  เครื่อง 

คุณสมบัติทั่วไป 
หน้ำจอสัมผัส 

- จอแสดงผลแบบสัมผัสขนำดไมน่้อยกว่ำ 9 นิ้ว แบบไร้สำยพร้อมแบตเตอรี่ 

- ควำมละเอียดของภำพ 800 x 600 พิกเซล หรือดีกว่ำ 
ชุดควบคุม  

- มี RJ-45 Jack for 10/100 Mbps communication 

- มีพอร์ต Ethernet  ( TCP/IP ) ส ำหรับควบคุม 

- มี SDCH FLASH Memory ไมต่่ ำกว่ำ 8 GB  

- มี RAM ไม่น้อยกว่ำ 512 MB 

- มี Ports RS232/422/485 ไม่น้อยกว่ำ 2 ports 

- มี Ports RS232-Only ไม่น้อยกว่ำ 4 ports 

- มี Ports IR/Serial 8 ports 

- มี Ports relays 8 ports 

- มี 8 Digital I/O  ports 

- มีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย 
เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 

2 ชุดควบคุมมอเตอร์ส าหรับจอรับภาพ                                    จ านวน   1  เครื่อง 
คุณสมบัติทั่วไป    

- เป็นอุปกรณ์ส ำหรับใช้ควบคุมมอเตอร์ 

- สำมำรถควบคุมระบบไฟฟำ้ของจอรับภำพ 

- สำมำรถใช้งำนร่วมกับชุดควบคุมอัตโนมัติได้เปน็อย่ำงดี 

- มีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย 
เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 

   ห้องประชุม 1  ชั้น 3 
 ระบบเสียง 
1 เครื่องควบคุมระบบชุดประชุม                                           จ านวน   1  เครื่อง          

 คุณสมบัติทั่วไป 

- เป็นชุดประชุมระบบ ดิจิตอล สง่สัญญำณเสยีงแบบดิจิตอล ( Fully digital audio transmission )  

- มีหน้ำจอแสดงผล LED หรือ OLED display เพื่อแสดงสถำนะกำรท ำงำนเคร่ือง 

- ใช้สำยสัญญำณแบบ CAT 5e ในกำรต่อกับชุดประชุมและชุดแปลภำษำ 

- สำมำรถควบคุมและจ่ำยไฟให้จ ำนวนชุดประชุมได้ 50 ชุด  และสำมำรถขยำยกำรควบคุมจ ำนวนชุด 

- ประชุมทัง้หมดได้ถึง 150 ชุด โดยต่อเพิ่มเคร่ืองจ่ำยกระแสไฟฟ้ำ 

- สำมำรถรองรับกำรแปลภำษำได้ถึง  2 ภำษำ 

- สำมำรถก ำหนดจ ำนวนผูส้นทนำพูดพร้อมกันได้ตั้งแต่ 1 ถึง 8 คน   

- สำมำรถเลือกวิธีกำรควบคุมกำรสนทนำได้ 3 แบบคือ อัตโนมตัิ (Automatic),จัดล ำดบัก่อนหลัง ( FIFO ), 
และ สั่งกำรเปิดใช้งำนด้วยเสียง ( VOX ) 



 

- รองรับกำรเชื่อมต่อกำรควบคุมจำกภำยนอก ผำ่นช่องทำง Ethernet TCP/IP 

- มีช่องต่อสัญญำณเข้ำไม่น้อยกวำ่ 1 ช่องสัญญำณ 

- มีช่องสัญญำณอนำล็อกขำออกจ ำนวน 2 ช่อง ที่สำมำรถตั้งกลุม่กำรใช้งำน หรือ ปรับเปลี่ยนเป็น
ช่องสัญญำณของกำรแปลของผูแ้ปลภำษำ 

- ได้รับมำตรฐำนอุปกรณ์กำรประชุม IEC 60914,  หรือตำมมำตรฐำนผูผ้ลิต 

- มีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย 
เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 

คุณสมบัติทำงเทคนิค 

- คุณภำพเสียง 24 bit audio @ 32 kHz sampling frequency 

- ตอบสนองควำมถีไ่ม่น้อยกว่ำ 65Hz – 16 kHz หรือดีกว่ำ 

- มีช่องส ำหรับกำรต่อแยกสำยแบง่เป็น 2 ช่อง ใช้ Connector แบบ RJ45  

- ค่ำควำมเพี้ยนฮำร์โมนิครวมน้อยกว่ำ 0.1% 
- อัตรำส่วนสัญญำณต่อเสียงรบกวนมำกกว่ำ 85 dBA 

2 ชุดไมโครโฟนประชุมแบบประธาน                                       จ านวน   1  เครื่อง 
 คุณสมบัติทั่วไป  

- เป็นชุดประชุมประธำนแบบดิจติอล (FULLY DIGITAL) พร้อมไมโครโฟนและล ำโพงในชุดเดียวกัน 

- ไมโครโฟนสำมำรถปรับระดบัไดแ้ละมีสัญญำณไฟแสดงกำรท ำงำนที่หัวไมโครโฟน 

- ไมโครโฟนเป็นชนิด คอนเดนเซอร์ กำรรับสัญญำณแบบ cardioid หรือ Hyper cardioid 

- มีสวิตช์ส ำหรับเปิด-ปิดไมโครโฟน 

- มีสวิตช์ส ำหรับเปิด-ปิดไมโครโฟนของชุดประชุมผู้เข้ำร่วมประชมุเม่ือไม่อนุญำตให้พูดส ำหรับประธำน 

- ควำมยำวของไมโครโฟนไม่น้อยกว่ำ 40 เซนติเมตร 

- สำยเชื่อมต่อยำว 2 เมตรเป็นสำย CAT 5 หรือ CAT 6 

- ไมโครโฟนตอบสนองสัญญำณควำมถี่ช่วง 125 Hz-12.5 kHz หรือดีกว่ำ 

- มีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย    
เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 

3 ชุดไมโครโฟนประชุมผู้เข้าร่วมประชุม                              จ านวน   24  เครื่อง 
 คุณสมบัติทั่วไป  

- เป็นชุดประชุมประธำนแบบดิจติอล (FULLY DIGITAL) พร้อมไมโครโฟน 
และล ำโพงในชุดเดียวกัน 

- ไมโครโฟนสำมำรถปรับระดบัไดแ้ละมีสัญญำณไฟแสดงกำรท ำงำนที่หัวไมโครโฟน 

- ไมโครโฟนเป็นชนิด คอนเดนเซอร์ กำรรับสัญญำณแบบ cardioid หรือ Hyper cardioid 

- มีสวิตช์ส ำหรับเปิด-ปิดไมโครโฟน 

- ควำมยำวของไมโครโฟนไม่น้อยกว่ำ 40 เซนติเมตร 

- สำยเชื่อมต่อยำว 2 เมตรเป็นสำย CAT 5 หรือ CAT 6 

- ไมโครโฟนตอบสนองสัญญำณควำมถี่ช่วง 125 Hz-12.5 kHz หรือดีกว่ำ 

- มีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย    
เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 
 



 

4 เครื่องผสมสัญญาณเสียงขนาด 8 ช่องแบบดิจิตอล                       จ านวน   1  เครื่อง 
 คุณสมบัติทั่วไป    

- เป็นเครื่องผสมสัญญำณเสียงแบบดิจิตอล ขนำด ไมน่้อยกว่ำ 8 

- มีช่องต่อสัญญำณเข้ำแบบ Microphone (XLR) / Line ไมน่้อยกว่ำ 6 ช่องสัญญำณ 

- มีช่องต่อสัญญำณเข้ำแบบสเตอริโอ ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่องสัญญำณ 

- มีปุ่มปรับเสียง EQ ไมน่้อยกว่ำ 4 BAND  EQ 

- มีปุ่มปรับเสียง GEQ ทุกช่องสญัญำณขำออก 

- สำมำรถบนัทึกเสียงไม่น้อยกว่ำ 2 tracks 

- มี effects ตั้งโปรแกรมไม่น้อยกว่ำ20 presets 

- มีช่องต่อสัญญำณออก 4  AUXES 

- มีช่องต่อสัญญำณออก ST L,R 

- มีจอ LCD TOUCH SCREEN ขนำด 6นิ้ว ควบคุมกำรท ำงำน 

- ตอบสนองควำมถี่ 20Hz-20kHz หรือดีกว่ำ 

- ไดนำมิคส์เร้นท์ ไมน่้อยกว่ำ 105 dB 

- มีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย 
เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 

5 เครื่องควบคุมเสียง แบบดิจิตอล 4x8                                  จ านวน   1  เคร่ือง 
 คุณสมบัติทั่วไป 

- เป็นเครื่องปรับแต่งสัญญำณเสียงระบบดจิิตอลสัญญำณขำเข้ำ 4 ช่องและขำออก 8 ช่อง หรือดีกว่ำ 

- มีระบบประมวลผลแบบ 24-bit A/D; D/A converters 

- สำมำรถปรบัแต่งเสียงในกำรท ำงำนแบบ EQ, Delay, Crossovers ได้ 

- สำมำรถปรบัแต่งเสียงและควบคุมกำรท ำงำนด้วยคอมพิวเตอร์ได้โดยผ่ำนช่อง RS-232 และเชือ่มต่อผ่ำน
ทำง Ethernet เพื่อกำรควบคุมได ้

 คุณสมบัติทำงเทคนิค 

- สัญญำณขำเข้ำ                                     +21 dBu 

- ควำมต้ำนทำนขำเข้ำ                             5K Ohms 

- สัญญำณขำออก                                   +21 dBu 

- ไดนำมิคเร้นส์ ไมน่้อยกว่ำ                                105 dB 

- ควำมถี่ตอบสนอง                                  20-20,000 Hz หรือดีกว่ำ 

- ควำมเพี้ยนฮำร์โมนิค                             น้อยกว่ำ 0.01% 

- มีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย 
เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 

6 เครื่องขยายสัญญาณเสียง ขนาด 300 วัตต์                            จ านวน   1  เครื่อง 
คุณสมบัติทั่วไป 

- มีปุ่มส ำหรับปรับระดบัควำมดงัของเสียง 

- มีไฟแสดงผลเมื่อมีสัญญำณเข้ำ 
 
 



 

คุณสมบัติเทคนิค 

- มีช่วงตอบสนองควำมถี่   20Hz - 20 kHz หรือดีกว่ำ   

- ก ำลังขับขำออก 2 ช่อง   300 วัตต์  ที่ 8 โอห์ม 

- ควำมต้ำนทำนขำเข้ำ    10-20 kOhms 

- ควำมเพี้ยนของสัญญำณ   <0.05% 
- มีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย 

เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 

7 เครื่องขยายสัญญาณเสียง ขนาด 300 วัตต์แบบโวลท์ลาย          จ านวน   1  เครื่อง 
คุณสมบัติทั่วไป 

- มีปุ่มส ำหรับปรับระดบัควำมดงัของเสียง 

- มีไฟแสดงผลเมื่อมีสัญญำณเข้ำ 
คุณสมบัติเทคนิค 

- มีช่วงตอบสนองควำมถี่   50 Hz -15 kHz   

- ก ำลังขับขำออก 2 ช่อง   300 วัตต์  ที่ 70V หรือ 100V 

- ควำมต้ำนทำนขำเข้ำ    10-20 kOhms 

- ควำมเพี้ยนของสัญญำณ    <0.05% 

- มีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย 
เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 

8 ล าโพงแบบสองทาง                                                       จ านวน   2  ตู้ 
คุณสมบัติทั่วไป 

- เป็นล ำโพงแบบ 2 ทำง 

- มีล ำโพง ขนำด 8 นิ้ว และ 1 นิว้ จ ำนวน 1 ดอก  

- ควำมถี่ตอบสนองระหวำ่ง   80 Hz – 19 kHz หรือดีกว่ำ 

- มีค่ำควำมดังของล ำโพงสูงสดุที่   96 dB  

- ก ำลังขับไม่น้อยกว่ำ 180 วัตต ์

- มีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย    
เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 

9 ล าโพงแบบฝังเพดาน                                                     จ านวน   6  ชุด 
คุณสมบัติทั่วไป  

- เป็นล ำโพงเพดำน ขนำด 4 นิ้ว (LF) 0.75 นิ้ว (HF) พร้อมกล่องล ำโพง 

- มุมกระจำยเสียง 90 องศำ หรือใกล้เคียง 
คุณสมบัติทำงเทคนิค 

- ตอบสนองควำมถี่                                      90 Hz–19 kHz หรือดีกว่ำ 

- ก ำลังขับไม่น้อยกว่ำ                                 40 วัตต์ 

- ระดับควำมดงัของเสียงไมน่้อยกว่ำ               87dB ที่ 1 W ที่ 1 M 

- ควำมต้ำนทำน                                            6-8 โอห์ม 

- สำมำรถเลือกก ำลังขับได้ที่     30วัตต์ 15 วัตต์ 7.5วัตต์ หรือดีกว่ำ ที่ 100 V 

- สำมำรถปรบัเลือกกำรใช้งำนแบบ     70V กับ 100V ได้ 



 

10 ตู้ใส่อุปกรณ์ขนาด 36  U                                                    จ านวน  1  ตู้ 
 คุณสมบัติทั่วไป 

- เป็นตู้เก็บอุปกรณ์แบบมำตรฐำนขนำด 36 U หน้ำกวำ้ง 19 นิ้ว    

- มีรำงเก็บสำยไฟและเต้ำเสียบเหมำะสมกับจ ำนวนอุปกรณ์    

- ท ำด้วยวสัดุที่เปน็โลหะ อบสีอยำ่งดี 
- มีระบบพัดลมระบำยควำมร้อน 

ระบบภาพ 
1   จอ LED WALL ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว                               จ านวน   9   เครื่อง      

 คุณสมบัติทั่วไป 

- ขนำดจอภำพ (แนวแทยงมุม) ขนำด 55 นิ้ว  

- อัตรำส่วนจอภำพ ( Aspect Ratio ) ขนำด 16 : 9  

- ชนิดจอภำพ IPS แหล่งก ำเนิดแสงแบบ DIRECT LED 

- ควำมหนำของขอบจอเมื่อน ำมำวำงติดกันขนำดประมำณ 1.8 มลิลิเมตร โดยมีขอบซ้ำย/ขอบบน /ขอบ
ขวำ/ขอบล่ำงขนำดประมำณ 0.9 มิลลิเมตร 

- ควำมละเอียดจอภำพ Resolution (แนวนอน x แนวตั้ง) ระดบั Full HD 1,920 x 1,080 พิกเซล 

- ควำมสว่ำงหน้ำจอ (Brightness) ขนำด 700 แคนเดลำ/ตำรำงเมตร (cd/m2) หรือดีกว่ำ    

- ควำมคมชัด (Contrast Ratio) ระดับ 1,200 : 1 หรือดีกว่ำ 

- ควำมคมชัดแบบไดนำมิค (Dynamic Contrast Ratio) ระดบั 500,000:1 หรือดีกว่ำ 

- ควำมไวตอบสนอง (Response Time) ระดับ 8 ms (G to G) 

- มุมมองในกำรมอง (Viewing Angle) H/V ขนำด 178 องศำ / 178 องศำ หรือดีกว่ำ 

- อำยุกำรใช้งำนของหน้ำจอ โดยประมำณ 60,000 ชั่วโมง 

- ลักษณะสำรเคลือบหน้ำจอ เป็น แบบ Anti-Glare Treatment (Haze 44%) ช่วยลดกำรกระจำยแสง 

- ช่องต่อสัญญำณ VIDEO IN   ( แบบ BNC x 1 ช่อง , ใช้ร่วมกับ COMPONENT/RGB IN Y/G )  

- COMPONENT / RGB IN  ( แบบ BNC x 1 ชุด , YPBPR )  

- AUDIO IN ( แบบ pin jack 1 ชุด, L/R)  ส ำหรับ VIDEO IN หรือ COMPONENT/RGB IN   

- HDMI IN ( แบบ HDMI ชนิด A x 1 ช่อง )  

- DVI-D IN ( แบบ DVI-D 24 pin x 2 ช่อง) 

- PC IN   ( แบบ Mini D-Sub 15 pin Female x 1 ช่อง ) 

- AUDIO IN ( 3.5 Stereo Mini jack (M3) x 1) ส ำหรับ สัญญำณ DVI-D IN หรือ PC IN 

- DISPLAY PORT IN ( แบบ DISPLAY PORT DP1.1 Dual Mode เท่ำนั้น  x 1 ช่อง) 

- SERIAL IN/OUT ( แบบ D-Sub 9 pin x 1 ช่อง , รองรับ RS-232C) 

- DIGITAL LINK IN    (RJ45 x 1 ใช้งำนร่วมกับ LAN IN) 

- DIGITAL LINK OUT (RJ45 x 1 ใช้งำนร่วมกับ LAN OUT) 

- LAN ( แบบ RJ45 x 1 ช่อง แบบ 100BASE-TX ใช้งำนร่วมกับ DIGITAL LINK) รองรับกำรใช้งำนร่วมกับ 
PJLink 

- IR IN / OUT  แบบ IR x 2 ช่อง เป็นช่องต่อแบบ Stereo Mini (M3) 

- AUDIO OUT แบบ PIN จ ำนวน 1 ช่อง เป็นช่องต่อแบบ Stereo Mini (M3) 



 

- EXTERNAL SPEAKER ช่องต่อส ำหรับล ำโพงภำยนอก ขนำด 20 วัตต์ 8 โอห์ม (10 วัตต์ + 10 วัตต์) 

- USB ช่องต่อ USB 2.0 แบบ A 1 ช่อง 

- สำมำรถเปิดใชง้ำนได้ต่อเนื่องไมจ่ ำกัด 7 วัน 24 ชั่วโมง 

- มีฟังก์ชั่น Multi Display ส ำหรับแสดงภำพแบบ Video Wall ได้มำกสุดขนำด 10 x 10 จอ 

- สำมำรถรวมสัญญำณ DisplayPort / HDMI / DVI / LAN / RS-232C / IR แปลงเป็นสัญญำณ  Digital 
Link เส้นเดียว แลว้กระจำยแบบ Daisy Chain ได ้

- มีฟังก์ชั่น Backup สญัญำณ Input ในกรณีที่สัญญำณหลักมีปญัหำ 

- ฟังก์ชั่น Data Cloning สำมำรถท ำกำรส ำเนำค่ำที่ได้ตัง้ไว้เพื่อน ำไปใช้งำนกบัเครื่องอื่นๆ ได้ 

- รองรับกำรใช้งำนร่วมกับ โปรแกรม Early Warning Software เพื่อท ำให้สำมำรถแจ้งเตือนกำรท ำกำรที่
ผิดพลำดได้ ช่วยให้สำมำรถแก้ปัญหำที่จะเกิดขึ้นได้ทนัท่วงที 

- รองรับกำรใช้งำนร่วมกับโปรแกรม Multi Monitoring & Control เพื่อใช้ในกำรตรวจสอบและควบคุมกำร
ใช้งำนจอได้อย่ำงมปีระสทิธิภำพ 

- มีระบบจัดกำรสีแบบ 6 ส่วน (6-segment color management) 

- มีฟังก์ชั่น USB Media Player ส ำหรับใช้ในกำรเลน่ไฟล์ภำพนิ่ง และ วิดีโอ ไดโ้ดยตรง 

- มีฟังก์ชั่น Long Life Mode และ Auto Brightness Adjustment ช่วยให้สำมำรถปรับสว่ำงของจอให้คงที่ 

- สำมำรถติดตั้งจอภำพ ทั้งแนวตัง้และแนวนอน 

- ก ำลังไฟที่ต้องกำร (Power Requirement) ขนำด 220 - 240 V AC , 50 Hz/60 Hz  

- ก ำลังไฟสิ้นเปลืองสูงสุด (Power Consumption) 300 วัตต ์

- อุณหภูมิใช้งำนสภำวะปกติ ที่ 0 ถึง 40 องศำเศลเซียส  ด้วยควำมชื้นสัมพัทธ์ 10 ถึง 90 %  

- รองรับมำตรฐำนดำ้นควำมปลอดภัย คือ IEC 60950-1:2005(Second Edition)+Am 1:2009+Am 
2:2013,EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 +A2:2013, AS/NZS 60950.1:2011 Inc A1 

- รองรับมำตรฐำนดำ้นกำรแผ่กระจำยของรังสี คือ EN55032:2010+AC:2011 Class A, 
EN55022:2010,EN55013:2013, EN55024:2010, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, AS/NZS CISPR32 

- มีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย 
เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 

2. ขาแขวน TV แบบติดผนังปรบัระดับได้                                 จ านวน   9  ชุด 
คุณสมบัติทั่วไป 

- ท ำจำกเหล็ก สำมำรถรองรับกำรติด TV ขนำด 55 นิ้วได ้

- สำมำรถยึดติดกบัผนงัได้ 

- สำมำรถปรบัก้มเงยได้ 

3. เครื่องเลือกสัญญาณภาพและเสียง HDMI ขนาด 8x8                จ านวน   1  เครือ่ง 
คุณสมบัติทั่วไป 

- สำมำรถรับสญัญำณ HDMI ไดไ้ม่น้อยกว่ำ 8 ช่องสัญญำณ 

- สัญญำณขำออกไม่น้อยกวำ่ 8 ชอ่งสัญญำณ 

- มีพอร์ตควบคุม Ethernet control port ส ำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ภำยนอก 
 คุณสมบัติทางเทคนิค 

- รองรับควำมไวในกำรส่งข้อมูล 10.2Gbps 



 

- ควำมละเอียดของภำพ 4K (4096x2160)  

- มีพอร์ตควบคุม RS-232 ส ำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ภำยนอก 

- มีช่องสัญญำณเสียงขำออกแบบสเตอริโอ 2 ช่อง 

- มีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย 
เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 

4. แผงส่งสัญญาณ HDMI + VGA ผ่านสาย TWISTED PAIR ระยะไกล               จ านวน   2  เครื่อง 
 คุณสมบัติทั่วไป 

- เป็นแผงสง่สัญญำณ HDMI + VGA ผ่ำนสำย TWISTED PAIR 

- มีค่ำ Max. Data Rate (Bandwidth) 6.25 Gbps 

- สำมำรถเดินสำยได้ไมน่้อยกว่ำ 70 เมตร 

- รองรับควำมละเอียดของภำพ 1,920 x 1,080 พิกเซล 

- มีช่องสัญญำณเข้ำ HDMI + VGA 

- มีช่องสัญญำณเสียงขำเข้ำ 1 ช่อง 

- มีช่องสัญญำณออกเป็นแบบ RJ 45 ใช้สำย CAT5e/CAT6 

- มีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย 
เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 

5. ชุดส่งสัญญาณ HDMI  ผ่านสาย TWISTED PAIR ระยะไกล                            จ านวน   6  เครื่อง 
 คุณสมบัติทั่วไป 

- เป็นชุดส่งสัญญำณ HDMI ผ่ำนสำย TWISTED PAIR 

- มีค่ำ Max. Data Rate (Bandwidth) 6.25 Gbps 

- สำมำรถเดินสำยได้ไมน่้อยกว่ำ 70 เมตร 

- รองรับควำมละเอียดของภำพ 1,920 x 1,080 พิกเซล 

- มีช่องสัญญำณเข้ำ HDMI 

- มีช่องสัญญำณเสียงขำเข้ำ 1 ช่อง 

- มีช่องสัญญำณออกเป็นแบบ RJ 45 ใช้สำย CAT5e/CAT6 

- มีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย 
เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 

6. ชุดรับสัญญาณ HDMI  ผ่านสาย TWISTED PAIR ระยะไกล                               จ านวน   8 เครื่อง 
 คุณสมบัติทั่วไป 

- เป็น ชุดรับสัญญำณ HDMI ผำ่นสำย TWISTED PAIR 

- มีค่ำ Max. Data Rate (Bandwidth) 6.25 Gbps 

- สำมำรถเดินสำยได้ไมน่้อยกว่ำ 70 เมตร 

- รองรับควำมละเอียดของภำพ 1,920 x 1,080 พิกเซล 

- มีช่องสัญญำณเข้ำออก HDMI 1 ช่อง 

- มีช่องสัญญำณเสียงขำออก 1 ช่อง 

- มีช่องสัญญำณเข้ำเป็นแบบ RJ 45 ใช้สำย CAT5e/CAT6 

-   มีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกวำ่ 5 ปี ออกจำกบริษทัผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ ำหนำ่ยในประเทศไทย  
  เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 



 

7. เครื่องบันทึกภาพ                                                           จ านวน   1  เครื่อง 
 คุณสมบัติทั่วไป 

- ตัวเคร่ือง มีช่อง ต่อสัญญำณขำเข้ำ และ ขำออก แบบ HDMI 

- ตัวเคร่ืองมีช่อง ต่อสัญญำณเสียง ขำเข้ำ และ ขำออก 

- ควำมละเอียดส ำหรับ สัญญำณ ขำเข้ำ 1080p 

- รองรับ กำรบีบอัด สัญญำณภำพ แบบ  MPEG-4 หรือ H.264 

- รองรับกำรบันทึกภำพลงในหน่วยควำมจ ำภำยใน และ กำร Streaming ได ้

- สำมำรถเชื่อมต่อผ่ำนระบบ Ethernet ได ้

- มีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย 
เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 

9. กล้อง PTZ แบบโดม                                                           จ านวน   3  เครื่อง 
คุณสมบัติทั่วไป 

- เป็นกล้องถ่ำยวิดโีอรำยละเอียดสูงระดับ HD 1080P ชนิด PAN/TILT/Zoom 

- ใช้หน่วยรับภำพเปน็  HD MOS หรือ CMOS ขนำด 1/2.3 นิ้ว หรือดีกว่ำ 

- สำมำรถแสดงผลภำพวิดีโอในระดับ HD ที่ 1080p/720p หรือดีกว่ำ 

- สำมำรถซูมขยำยภำพไดไ้ม่น้อยกว่ำขนำด 15 เท่ำ แบบ Optical Zoom 

- สำมำรถปรบักล้องจำกซ้ำยไปขวำได้ +/- 170 องศำ, ปรับกล้องก้มเงยได้ – 30 ถึง +90 องศำ 

- สำมำรถตั้งต ำแหน่งกล้องลว่งหน้ำได้ ไมน่้อยกว่ำ 100 ต ำแหนง่ 

- สำมำรถท ำกำรปรับ White Balance ได้ทั้งแบบ Auto และ Manual 

- มีช่องสัญญำณ Output ได้แก่  DVI,หรือ HDMI 

- มีช่องต่อ RS-232 และ RS422 เพื่อกำรสั่งงำนจำกอุปกรณ์ภำยนอกได้ 

- สำมำรถติดตั้งได้แบบตั้งโต๊ะ และแบบแขวนเพดำน 

- มีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย 
เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 

10. ชุดควบคุมกล้อง แบบ JOY STICK                                         จ านวน   1  เครื่อง 
 คุณสมบัติทั่วไป 

- เป็นเครื่องควบคุมกล้อง ใช้ร่วมกับตัวกล้อง PTZ ได้ 

- มี Function กำรควบคุมได้แก่ PAN, Tilt, Zoom, Focus 

- มี Joystick เพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรควบคุมกล้อง 

- มีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย 
เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย  

11 จอ LED TV ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว พร้อมขาแขวน                   จ านวน  2   เครื่อง     
 คุณสมบัติทั่วไป 

- จอภำพมีแบบ LED ขนำดไม่น้อยกว่ำ 55 นิ้ว 

- มีควำมละเอียดไมน่้อยกว่ำ 1,920 x 1,080 

- มีช่องต่อสัญญำณเข้ำแบบ HDM ไม่น้อยกวำ่ 1 ช่อง 
 

 



 

12 ตู้ใส่อุปกรณ์  ขนาด 36  U                                                   จ านวน  1  ตู้ 
 คุณสมบัติทั่วไป 

- เป็นตู้เก็บอุปกรณ์แบบมำตรฐำนขนำด 36 U หน้ำกวำ้ง 19 นิ้ว  

- มีรำงเก็บสำยไฟและเต้ำเสียบเหมำะสมกับจ ำนวนอุปกรณ์    

- ท ำด้วยวสัดุที่เปน็โลหะ อบสีอยำ่งดี 

- มีระบบพัดลมระบำยควำมร้อน 
ระบบควบคุม 
1 ระบบควบคุมรวมแบบไร้สาย และชนิดจอสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 9 นิ้ว              จ านวน   1  เครื่อง 

คุณสมบัติทั่วไป 
หน้ำจอสัมผัส 

- จอแสดงผลแบบสัมผัสขนำดไมน่้อยกว่ำ 9 นิ้ว แบบไร้สำยพร้อมแบตเตอรี่ 

- ควำมละเอียดของภำพ 800 x 600 พิกเซล หรือดีกว่ำ 
ชุดควบคุม  

- มี RJ-45 Jack for 10/100 Mbps communication 

- มีพอร์ต Ethernet  ( TCP/IP ) ส ำหรับควบคุม 

- มี SDCH FLASH Memory ไมต่่ ำกว่ำ 8 GB  

- มี RAM ไม่น้อยกว่ำ 512 MB 

- มี Ports RS232/422/485 ไม่น้อยกว่ำ 2 ports 

- มี Ports RS232-Only ไม่น้อยกว่ำ 4 ports 

- มี Ports IR/Serial 8 ports 

- มี Ports relays 8 ports 

- มี 8 Digital I/O  ports 

- มีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย 
เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 

2 ชุดควบคุมมอเตอร์ส าหรับจอรับภาพ                                       จ านวน   1  เครื่อง 
คุณสมบัติทั่วไป    

- เป็นอุปกรณ์ส ำหรับใช้ควบคุมมอเตอร์ 

- สำมำรถควบคุมระบบไฟฟำ้ของจอรับภำพ 

- สำมำรถใช้งำนร่วมกับชุดควบคุมอัตโนมัติได้เปน็อย่ำงดี 

- มีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย 
เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 

 ห้องประชุม 2  ชั้น 3 
 ระบบเสียง 
1 เครื่องควบคุมระบบชุดประชุม                                               จ านวน  1   เครื่อง     

 คุณสมบัติทั่วไป 

- เป็นชุดประชุมระบบ ดิจิตอล สง่สัญญำณเสยีงแบบดิจิตอล ( Fully digital audio transmission )  

- มีหน้ำจอแสดงผล LED หรือ OLED display เพื่อแสดงสถำนะกำรท ำงำนเคร่ือง 

- ใช้สำยสัญญำณแบบ CAT5e ในกำรต่อกับชุดประชุมและชุดแปลภำษำ 



 

- สำมำรถควบคุมและจ่ำยไฟให้จ ำนวนชุดประชุมได้ 50 ชุด  และสำมำรถขยำยกำรควบคุมจ ำนวนชุด 

- ประชุมทัง้หมดได้ถึง 150 ชุด โดยต่อเพิ่มเคร่ืองจ่ำยกระแสไฟฟ้ำ 

- สำมำรถรองรับกำรแปลภำษำได้ถึง  2 ภำษำ 

- สำมำรถก ำหนดจ ำนวนผูส้นทนำพูดพร้อมกันได้ตั้งแต่ 1 ถึง 8 คน   

- สำมำรถเลือกวิธีกำรควบคุมกำรสนทนำได้ 3 แบบคือ อัตโนมตัิ (Automatic),จัดล ำดบัก่อนหลัง ( FIFO ), 
และสั่งกำรเปิดใช้งำนด้วยเสียง ( VOX ) 

- รองรับกำรเชื่อมต่อกำรควบคุมจำกภำยนอก ผำ่นช่องทำง Ethernet TCP/IP 

- มีช่องต่อสัญญำณเข้ำไม่น้อยกวำ่ 1 ช่องสัญญำณ 

- มีช่องสัญญำณอนำล็อกขำออกจ ำนวน 2 ช่อง ที่สำมำรถตั้งกลุม่กำรใช้งำน หรือ ปรับเปลี่ยนเป็น
ช่องสัญญำณของกำรแปลของผูแ้ปลภำษำ 

- ได้รับมำตรฐำนอุปกรณ์กำรประชุม IEC 60914,  หรือตำมมำตรฐำนผูผ้ลิต 

- มีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย    
เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 

คุณสมบัติทำงเทคนิค 

- คุณภำพเสียง 24 bit audio @ 32 kHz sampling frequency 

- ตอบสนองควำมถีไ่ม่น้อยกว่ำ 65Hz – 16 kHz หรือดีกว่ำ 

- มีช่องส ำหรับกำรต่อแยกสำยแบง่เป็น 2 ช่อง ใช้ Connector แบบ RJ45  

- ค่ำควำมเพี้ยนฮำร์โมนิครวมน้อยกว่ำ 0.1% 

- อัตรำส่วนสัญญำณต่อเสียงรบกวนมำกกว่ำ 85 dBA 
2 ชุดไมโครโฟนประชุมแบบประธาน                                          จ านวน  1   เครื่อง     

 คุณสมบัติทั่วไป  

- เป็นชุดประชุมประธำนแบบดิจติอล(FULLY DIGITAL) พร้อมไมโครโฟนและล ำโพงในชุดเดียวกัน 

- ไมโครโฟนสำมำรถปรับระดบัไดแ้ละมีสัญญำณไฟแสดงกำรท ำงำนที่หัวไมโครโฟน 

- ไมโครโฟนเป็นชนิด คอนเดนเซอร์ กำรรับสัญญำณแบบ cardioid หรือ Hyper cardioid 

- มีสวิตช์ส ำหรับเปิด-ปิดไมโครโฟน 

- มีสวิตช์ส ำหรับเปิด-ปิดไมโครโฟนของชุดประชุมผู้เข้ำร่วมประชมุเม่ือไม่อนุญำตให้พูดส ำหรับประธำน 

- ควำมยำวของไมโครโฟนไม่น้อยกว่ำ 40 เซนติเมตร 

- สำยเชื่อมต่อยำว 2 เมตรเป็นสำย CAT 5 หรือ CAT 6 

- ไมโครโฟนตอบสนองสัญญำณควำมถี่ช่วง 125 Hz-12.5 kHz หรือดีกว่ำ 

- มีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย 
เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 

3 ชุดไมโครโฟนประชุมผู้เข้าร่วมประชุม                                  จ านวน  20   เครื่อง     
   คุณสมบัติทั่วไป  

- เป็นชุดประชุมประธำนแบบดิจติอล (FULLY DIGITAL) พร้อมไมโครโฟนและล ำโพงในชุดเดียวกัน 

- ไมโครโฟนสำมำรถปรับระดบัไดแ้ละมีสัญญำณไฟแสดงกำรท ำงำนที่หัวไมโครโฟน 

- ไมโครโฟนเป็นชนิด คอนเดนเซอร์ กำรรับสัญญำณแบบ cardioid หรือ Hyper cardioid 

- มีสวิตช์ส ำหรับเปิด-ปิดไมโครโฟน 



 

- ควำมยำวของไมโครโฟนไม่น้อยกว่ำ 40 เซนติเมตร 

- สำยเชื่อมต่อยำว 2 เมตรเป็นสำย CAT 5 หรือ CAT 6 

- ไมโครโฟนตอบสนองสัญญำณควำมถี่ช่วง 125 Hz-12.5 kHz หรือดีกว่ำ 

- มีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย   
เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 

4 เครื่องผสมสัญญาณเสียงขนาด 8 ช่องแบบดิจิตอล                      จ านวน  1   เครื่อง     
 คุณสมบัติทั่วไป    

- เป็นเครื่องผสมสัญญำณเสียงแบบดิจิตอล ขนำด ไมน่้อยกว่ำ 8 ช่องสัญญำณ 

- มีช่องต่อสัญญำณเข้ำแบบ Microphone (XLR) / Line ไมน่้อยกว่ำ 6 ช่องสัญญำณ 

- มีช่องต่อสัญญำณเข้ำแบบสเตอริโอ ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่องสัญญำณ 

- มีปุ่มปรับเสียง EQ ไมน่้อยกว่ำ 4 BAND  EQ 

- มีปุ่มปรับเสียง GEQ ทุกช่องสญัญำณขำออก 

- สำมำรถบนัทึกเสียงไม่น้อยกว่ำ 2 tracks 

- มี effects ตั้งโปรแกรมไม่น้อยกว่ำ 20 presets 

- มีช่องต่อสัญญำณออก 4  AUXES 

- มีช่องต่อสัญญำณออก ST L,R 

- มีจอ LCD TOUCH SCREEN ขนำด 6นิ้ว ควบคุมกำรท ำงำน 

- ตอบสนองควำมถี่ 20Hz-20kHz หรือดีกว่ำ 

- ไดนำมิคส์เร้นท์ ไมน่้อยกว่ำ 105 dB 

- มีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย 
เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 

5 เครื่องควบคุมเสียง แบบดิจิตอล 4x8                                    จ านวน  1   เครื่อง     
 คุณสมบัติทั่วไป 

- เป็นเครื่องปรับแต่งสัญญำณเสียงระบบดจิิตอลสัญญำณขำเข้ำ 4 ช่องและขำออก 8 ช่อง หรือดีกว่ำ 

- มีระบบประมวลผลแบบ 24-bit A/D; D/A converters 

- สำมำรถปรบัแต่งเสียงในกำรท ำงำนแบบ EQ, Delay, Crossovers ได้ 

- สำมำรถปรบัแต่งเสียงและควบคุมกำรท ำงำนด้วยคอมพิวเตอร์ได้โดยผ่ำนช่อง RS-232 และเชือ่มต่อผ่ำน
ทำง Ethernet เพื่อกำรควบคุมได ้

 คุณสมบัติทำงเทคนิค 

- สัญญำณขำเข้ำ                                     +21 dBu 

- ควำมต้ำนทำนขำเข้ำ                             5 kOhms 

- สัญญำณขำออก                                   +21 dBu 

- ไดนำมิคเร้นส์                                       105 dB 

- ควำมถี่ตอบสนอง                                  20-20,000 Hz หรือดีกว่ำ 

- ควำมเพี้ยนฮำร์โมนิค                             น้อยกว่ำ 0.01% 

- มีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย 
เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 
 



 

6 เครื่องขยายสัญญาณเสียง ขนาด 300 วัตต์                               จ านวน  1   เครื่อง     
คุณสมบัติทั่วไป 

- มีปุ่มส ำหรับปรับระดบัควำมดงัของเสียง 

- มีไฟแสดงผลเมื่อมีสัญญำณเข้ำ 
คุณสมบัติเทคนิค 

- มีช่วงตอบสนองควำมถี่   20Hz - 20 kHz  หรือดีกว่ำ 

- ก ำลังขับขำออก 2 ช่อง   300 วัตต์  ที่ 8 โอห์ม 

- ควำมต้ำนทำนขำเข้ำ            10-20 kOhms  

- ควำมเพี้ยนของสัญญำณ   <0.05% 

- มีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย    
เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 

7 เครื่องขยายสัญญาณเสียง ขนาด 300 วัตต์แบบโวลท์ลาย           จ านวน  1   เครื่อง     
คุณสมบัติทั่วไป 

- มีปุ่มส ำหรับปรับระดบัควำมดังของเสียง 

- มีไฟแสดงผลเมื่อมีสัญญำณเข้ำ 
คุณสมบัติเทคนิค 

- มีช่วงตอบสนองควำมถี่   50 Hz -15 kHz หรือดีกว่ำ  

- ก ำลังขับขำออก 2 ช่อง   300 วัตต์  ที่ 70V หรือ 100V 

- ควำมต้ำนทำนขำเข้ำ            10-20 kOhms 

- ควำมเพี้ยนของสัญญำณ    <0.05% 

- มีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย    
เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 

8 ล าโพงแบบสองทาง                                                       จ านวน  2   ตู้     
คุณสมบัติทั่วไป 

- เป็นล ำโพงแบบ 2 ทำง 

- มีล ำโพง ขนำด 8 นิ้ว และ 1 นิว้ จ ำนวน 1 ดอก  

- ควำมถี่ตอบสนองระหวำ่ง   80 Hz – 19 kHz  

- มีค่ำควำมดังของล ำโพงสูงสดุที่   96 dB  

- ก ำลังขับไม่น้อยกว่ำ 180 วัตต ์

- มีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย    
เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 

9 ล าโพงแบบฝังเพดาน                                                     จ านวน  6   ชุด     
คุณสมบัติทั่วไป  

- เป็นล ำโพงเพดำน ขนำด 4 นิ้ว (LF) 0.75 นิ้ว (HF) พร้อมกล่องล ำโพง 

- มุมกระจำยเสียง 90 องศำ หรือใกล้เคียง 
คุณสมบัติทำงเทคนิค 

- ตอบสนองควำมถี่                                      90 Hz–19 kHz หรือดีกว่ำ 

- ก ำลังขับไม่น้อยกว่ำ                                 40 วัตต์ 



 

- ระดับควำมดงัของเสียงไมน่้อยกว่ำ               87dB @1 W /1 M 

- ควำมต้ำนทำน                                            6-8 โอห์ม 

- สำมำรถเลือกก ำลังขับได้ที ่     30 วัตต์ 15 วัตต์ 7.5 วัตต์ ที่ 100 V 

- สำมำรถปรบัเลือกกำรใช้งำนแบบ     70V กับ 100V ได้ 
10 ตู้ใส่อุปกรณ์  ขนาด 36  U                                                  จ านวน  1   ตู้     

 คุณสมบัติทั่วไป 

- เป็นตู้เก็บอุปกรณ์แบบมำตรฐำนขนำด 36  U   หน้ำกวำ้ง 19 นิ้ว                                           

- มีรำงเก็บสำยไฟและเต้ำเสียบเหมำะสมกับจ ำนวนอุปกรณ์    

- ท ำด้วยวสัดุที่เปน็โลหะ อบสีอยำ่งดี 

- มีระบบพัดลมระบำยควำมร้อน 
ระบบภาพ 
1   จอ LED WALL ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้ว                                จ านวน  9   เครื่อง     

 คุณสมบัติทั่วไป 

- ขนำดจอภำพ (แนวแทยงมุม) ขนำด 55 นิ้ว  

- อัตรำส่วนจอภำพ ( Aspect Ratio ) ขนำด 16 : 9  

- ชนิดจอภำพ IPS แหล่งก ำเนิดแสงแบบ DIRECT LED 

- ควำมหนำของขอบจอเมื่อน ำมำวำงติดกันขนำดประมำณ 1.8 มลิลิเมตร โดยมีขอบซ้ำย/ขอบบน /ขอบ
ขวำ/ขอบล่ำงขนำดประมำณ 0.9 มิลลิเมตร 

- ควำมละเอียดจอภำพ Resolution (แนวนอน x แนวตั้ง) ระดบั Full HD 1,920 x 1,080 พิกเซล 

- ควำมสว่ำงหน้ำจอ (Brightness) ขนำด 700 แคนเดลำ/ตำรำงเมตร (cd/m2)   

- ควำมคมชัด (Contrast Ratio) ระดับ 1,200 : 1 หรือดีกว่ำ 

- ควำมคมชัดแบบไดนำมิค (Dynamic Contrast Ratio) ระดบั 500,000:1 หรือดีกว่ำ 

- ควำมไวตอบสนอง (Response Time) ระดับ 8 ms (G to G) 

- มุมมองในกำรมอง (Viewing Angle) H/V ขนำด 178 องศำ / 178 องศำ หรือดีกว่ำ  

- อำยุกำรใช้งำนของหน้ำจอ โดยประมำณ 60,000 ชั่วโมง 

- ลักษณะสำรเคลือบหน้ำจอ เป็น แบบ Anti-Glare Treatment (Haze 44%) ช่วยลดกำรกระจำยแสง 

- ช่องต่อสัญญำณ VIDEO IN   ( แบบ BNC x 1 ช่อง , ใช้ร่วมกับ COMPONENT/RGB IN Y/G )  

- COMPONENT / RGB IN  ( แบบ BNC x 1 ชุด , YPBPR )  

- AUDIO IN ( แบบ pin jack 1 ชุด, L/R)  ส ำหรับ VIDEO IN หรือ COMPONENT/RGB IN   

- HDMI IN ( แบบ HDMI ชนิด A x 1 ช่อง )  

- DVI-D IN ( แบบ DVI-D 24 pin x 2 ช่อง) 

- PC IN   ( แบบ Mini D-Sub 15 pin Female x 1 ช่อง ) 

- AUDIO IN ( 3.5 Stereo Mini jack(M3) x 1) ส ำหรับ สัญญำณ DVI-D IN หรือ PC IN 

- DISPLAYPORT IN ( แบบ DISPLAYPORT DP1.1 Dual Mode เทำ่นัน้  x 1 ช่อง) 

- SERIAL IN/OUT ( แบบ D-Sub 9 pin x 1 ช่อง , รองรับ RS-232C) 

- DIGITAL LINK IN    (RJ45 x 1 ใช้งำนร่วมกับ LAN IN) 

- DIGITAL LINK OUT (RJ45 x 1 ใช้งำนร่วมกับ LAN OUT) 



 

- LAN ( แบบ RJ45 x 1 ช่อง แบบ 100BASE-TX ใช้งำนร่วมกับ DIGITAL LINK) รองรับกำรใช้งำนร่วมกับ 
PJLink 

- IR IN / OUT  แบบ IR x 2 ช่อง เป็นช่องต่อแบบ Stereo Mini (M3) 

- AUDIO OUT แบบ PIN จ ำนวน 1 ช่อง เป็นช่องต่อแบบ Stereo Mini (M3) 

- EXTERNAL SPEAKER ช่องต่อส ำหรับล ำโพงภำยนอก ขนำด 20 วัตต์ 8 โอห์ม (10 วัตต์ + 10 วัตต์) 

- USB ช่องต่อ USB 2.0 แบบ A 1 ช่อง 

- สำมำรถเปิดใชง้ำนได้ต่อเนื่องไมจ่ ำกัด 7 วัน 24 ชั่วโมง 

- มีฟังก์ชั่น Multi Display ส ำหรับแสดงภำพแบบ Video Wall ได้มำกสุดขนำด 10 x 10 จอ 

- สำมำรถรวมสัญญำณ DisplayPort / HDMI / DVI / LAN / RS-232C / IR แปลงเป็นสัญญำณ  Digital 
Link เส้นเดียว แลว้กระจำยแบบ Daisy Chain ได ้

- มีฟังก์ชั่น Backup สญัญำณ Input ในกรณีที่สัญญำณหลักมีปญัหำ 

- ฟังก์ชั่น Data Cloning สำมำรถท ำกำรส ำเนำค่ำที่ได้ตัง้ไว้เพื่อน ำไปใช้งำนกบัเครื่องอื่น ๆ ได ้

- รองรับกำรใช้งำนร่วมกับ โปรแกรม Early Warning Software เพื่อท ำให้สำมำรถแจ้งเตือนกำรท ำกำรที่
ผิดพลำดได้ ช่วยให้สำมำรถแก้ปัญหำที่จะเกิดขึ้นได้ทนัท่วงที 

- รองรับกำรใช้งำนร่วมกับโปรแกรม Multi Monitoring & Control เพื่อใช้ในกำรตรวจสอบและควบคุมกำร
ใช้งำนจอได้อย่ำงมปีระสทิธิภำพ 

- มีระบบจัดกำรสีแบบ 6 ส่วน (6-segment color management) 

- มีฟังก์ชั่น USB Media Player ส ำหรับใช้ในกำรเลน่ไฟล์ภำพนิ่ง และ วิดีโอ ไดโ้ดยตรง 

- มีฟังก์ชั่น Long Life Mode/Auto Brightness Adjustment ช่วยให้สำมำรถปรบัสวำ่งของจอให้คงที่ 

- สำมำรถติดตั้งจอภำพ ทั้งแนวตัง้และแนวนอน 

- ก ำลังไฟที่ต้องกำร (Power Requirement) ขนำด 220 - 240 V AC , 50 Hz/60 Hz  

- ก ำลังไฟสิ้นเปลืองสูงสุด (Power Consumption) 300 วัตต ์

- อุณหภูมิใช้งำนสภำวะปกติ ที่ 0 ถึง 40 องศำเศลเซียส  ด้วยควำมชื้นสัมพัทธ์ 10 ถึง 90 %  

- รองรับมำตรฐำนดำ้นควำมปลอดภัย คือ IEC 60950-1:2005(Second Edition)+Am 1:2009+Am 
2:2013,EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 +A2:2013, AS/NZS 
60950.1:2011 Inc A1 

- รองรับมำตรฐำนดำ้นกำรแผ่กระจำยของรังสี คือ EN55032:2010+AC:2011 Class A, 
EN55022:2010,EN55013:2013, EN55024:2010, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, 
AS/NZS CISPR32 

- มีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย    
เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 

2 ขาแขวน TV แบบติดผนังปรบัระดับได้                                 จ านวน   9  ชุด 
คุณสมบัติทั่วไป 

- ท ำจำกเหล็ก สำมำรถรองรับกำรติด TV ขนำด 55 นิ้วได ้

- สำมำรถยึดติดกบัผนงัได ้

- สำมำรถปรบัก้มเงยได้  

 



 

3 เครื่องเลือกสัญญาณภาพและเสียง HDMI ขนาด 8x8                   จ านวน  1   เคร่ือง     
คุณสมบัติทั่วไป 

- สำมำรถรับสญัญำณ HDMI ไดไ้ม่น้อยกว่ำ 8 ช่องสัญญำณ 

- สัญญำณขำออกไม่น้อยกวำ่ 8 ชอ่งสัญญำณ 

- มีพอร์ตควบคุม Ethernet control port ส ำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ภำยนอก 
 คุณสมบัติทางเทคนิค 

- รองรับควำมไวในกำรส่งข้อมูล 10.2Gbps 

- ควำมละเอียดของภำพ 4K (4096x2160)  

- มีพอร์ตควบคุม RS-232 ส ำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ภำยนอก 

- มีช่องสัญญำณเสียงขำออกแบบสเตอริโอ 2 ช่อง 

- มีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย 
เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 

4 แผงส่งสัญญาณ HDMI + VGA ผ่านสาย TWISTED PAIR ระยะไกล                จ านวน  2   เครื่อง     
 คุณสมบัติทั่วไป 

- เป็นแผงสง่สัญญำณ HDMI + VGA ผ่ำนสำย TWISTED PAIR 

- มีค่ำ Max. Data Rate (Bandwidth) 6.25 Gbps 

- สำมำรถเดินสำยได้ไมน่้อยกว่ำ 70 เมตร 

- รองรับควำมละเอียดของภำพ 1,920 x 1,080 พิกเซล 

- มีช่องสัญญำณเข้ำ HDMI + VGA 

- มีช่องสัญญำณเสียงขำเข้ำ 1 ช่อง 

- มีช่องสัญญำณออกเป็นแบบ RJ 45 ใช้สำย CAT5e/CAT6 

- มีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย 
เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 

5 ชุดส่งสัญญาณ HDMI  ผ่านสาย TWISTED PAIR ระยะไกล                           จ านวน 6   เคร่ือง     
 คุณสมบัติทั่วไป 

- เป็นชุดส่งสัญญำณ HDMI ผ่ำนสำย TWISTED PAIR 

- มีค่ำ Max. Data Rate (Bandwidth) 6.25 Gbps 

- สำมำรถเดินสำยได้ไมน่้อยกว่ำ 70 เมตร 

- รองรับควำมละเอียดของภำพ 1,920 x 1,080 พิกเซล หรือดีกว่ำ  

- มีช่องสัญญำณเข้ำ HDMI 

- มีช่องสัญญำณเสียงขำเข้ำ 1 ช่อง 

- มีช่องสัญญำณออกเป็นแบบ RJ 45 ใช้สำย CAT5e/CAT6  

- มีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย   
เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 

6 ชุดรับสัญญาณ HDMI  ผ่านสาย TWISTED PAIR ระยะไกล                          จ านวน  8   เคร่ือง     
 คุณสมบัติทั่วไป 

- เป็น ชุดรับสัญญำณ HDMI ผำ่นสำย TWISTED PAIR 



 

- มีค่ำ Max. Data Rate (Bandwidth) 6.25 Gbps 

- สำมำรถเดินสำยได้ไมน่้อยกว่ำ 70 เมตร 

- รองรับควำมละเอียดของภำพ 1,920 x 1,080 พิกเซล  

- มีช่องสัญญำณเข้ำออก HDMI 1 ช่อง 

- มีช่องสัญญำณเสียงขำออก 1 ช่อง 

- มีช่องสัญญำณเข้ำเป็นแบบ RJ 45 ใช้สำย CAT5e/CAT6 

- มีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย   
เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 

7 เครื่องบันทึกภาพ                                                           จ านวน  1   เครื่อง     
 คุณสมบัติทั่วไป 

- ตัวเคร่ือง มีช่อง ต่อสัญญำณขำเข้ำ และ ขำออก แบบ HDMI 

- ตัวเคร่ืองมีช่อง ต่อสัญญำณเสียง ขำเข้ำ และ ขำออก 

- ควำมละเอียดส ำหรับ สัญญำณ ขำเข้ำ 1080p 

- รองรับ กำรบีบอัด สัญญำณภำพ แบบ  MPEG-4 หรือ H.264 

- รองรับกำรบันทึกภำพลงในหน่วยควำมจ ำภำยใน และ กำร Streaming ได ้

- สำมำรถเชื่อมต่อผ่ำนระบบ Ethernet ได ้

- มีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย    
เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 

8 กล้อง PTZ แบบโดม                                                          จ านวน  3   เครื่อง     
คุณสมบัติทั่วไป 

- เป็นกล้องถ่ำยวิดโีอรำยละเอียดสูงระดับ HD 1080P ชนิด PAN/TILT/Zoom 

- ใช้หน่วยรับภำพเปน็  HD MOS หรือ CMOS ขนำด 1/2.3 หรือดีกว่ำ 

- สำมำรถแสดงผลภำพวิดีโอในระดับ HD ที่ 1080p/720p 

- สำมำรถซูมขยำยภำพไดไ้ม่น้อยกว่ำขนำด 15 เท่ำ แบบ Optical Zoom 

- สำมำรถปรบักล้องจำกซ้ำยไปขวำได้ +/- 170 องศำ, ปรับกล้องก้มเงยได้ – 30 ถึง +90 องศำ 

- สำมำรถตั้งต ำแหน่งกล้องลว่งหน้ำได้ ไมน่้อยกว่ำ 100 ต ำแหนง่ 

- สำมำรถท ำกำรปรับ White Balance ได้ทั้งแบบ Auto และ Manual 

- มีช่องสัญญำณ Output ได้แก่  DVI,หรือ HDMI 

- มีช่องต่อ RS-232 และ RS422 เพื่อกำรสั่งงำนจำกอุปกรณ์ภำยนอกได้ 

- สำมำรถติดตั้งได้แบบตั้งโต๊ะ และแบบแขวนเพดำน 

- มีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย    
เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 

9 ชุดควบคุมกล้อง  แบบ JOY STICK                                        จ านวน  1   เครื่อง     
 คุณสมบัติทั่วไป 

- เป็นเครื่องควบคุมกล้อง ใช้ร่วมกับตัวกล้อง PTZ ได้ 

- มี Function กำรควบคุมได้แก่ PAN, Tilt, Zoom, Focus 

- มี Joystick เพื่อควำมสะดวกรวดเร็วในกำรควบคุมกล้อง 



 

- มีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย    
เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 

10 จอ LED TV ขนาดไม่น้อยกว่า 55 นิ้วพร้อมขาแขวน                    จ านวน  2   เครื่อง     
 คุณสมบัติทั่วไป 

- จอภำพมีแบบ LED ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 55 นิ้ว 

- มีควำมละเอียดไมน่้อยกว่ำ 1,920 x 1,080 

- มีช่องต่อสัญญำณเข้ำแบบ HDM ไม่น้อยกวำ่ 1 ช่อง 
11 ตู้ใส่อุปกรณ์ขนาด 36  U                                                    จ านวน  1   ตู้     

 คุณสมบัติทั่วไป 

- เป็นตู้เก็บอุปกรณ์แบบมำตรฐำน ขนำด 36  U  หน้ำกวำ้ง 19 นิ้ว                                          

- มีรำงเก็บสำยไฟและเต้ำเสียบเหมำะสมกับจ ำนวนอุปกรณ์    

- ท ำด้วยวสัดุที่เปน็โลหะ อบสีอยำ่งดี 

- มีระบบพัดลมระบำยควำมร้อน 
ระบบควบคุม 
1 ระบบควบคุมรวมแบบไร้สาย และชนิดจอสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 9 นิ้ว             จ านวน   1  เครื่อง 

คุณสมบัติทั่วไป 
หน้ำจอสัมผัส 

- จอแสดงผลแบบสัมผัสขนำดไมน่้อยกว่ำ 9 นิ้ว แบบไร้สำยพร้อมแบตเตอรี่ 

- ควำมละเอียดของภำพ 800 x 600 พิกเซล หรือดีกว่ำ 
ชุดควบคุม  

- มี RJ-45 Jack for 10/100 Mbps communication 

- มีพอร์ต Ethernet  ( TCP/IP ) ส ำหรับควบคุม 

- มี SDCH FLASH Memory ไมต่่ ำกว่ำ 8 GB  

- มี RAM ไม่น้อยกว่ำ 512 MB 

- มี Ports RS232/422/485 ไม่น้อยกว่ำ 2 ports 

- มี Ports RS232-Only ไม่น้อยกว่ำ 4 ports 

- มี Ports IR/Serial 8 ports 

- มี Ports relays 8 ports 

- มี 8 Digital I/O  ports 

- มีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย 
เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 

 
 
 
 
 
 
 



 

 ห้องประชุม 3 ชั้น 4 
 ระบบเสียงและภาพ 
1 จอ LED  ขนาดไม่น้อยกว่า 80 นิ้ว                                         จ านวน   1  เครื่อง 

 คุณสมบัติทั่วไป 

- จอภำพมีแบบ LED ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 80 นิ้ว 

- มีควำมละเอียดไมน่้อยกว่ำ 1,920 x 1,080 

- มีช่องต่อสัญญำณเข้ำแบบ HDM ไม่น้อยกวำ่ 2 ช่อง 

- รองรับควำมละเอียด 4k 
2 ขาแขวน TV แบบติดผนังปรบัระดับได้                                จ านวน   1  ชุด 

คุณสมบัติทั่วไป 

- ท ำจำกเหล็ก สำมำรถรองรับกำรติด TV ขนำด 80 นิ้วได ้

- สำมำรถยึดติดกบัผนงัได้ 

- สำมำรถปรบัก้มเงยได้  

3 เครื่องควบคุมระบบชุดประชุม                                               จ านวน   1  เครื่อง 
 คุณสมบัติทั่วไป 

- เป็นชุดประชุมระบบ ดิจิตอล สง่สัญญำณเสยีงแบบดิจิตอล ( Fully digital audio transmission )  

- มีหน้ำจอแสดงผล OLED display เพื่อแสดงสถำนกำรท ำงำนเคร่ือง 

- ใช้สำยสัญญำณแบบ CAT 5e ในกำรต่อกับชุดประชุมและชุดแปลภำษำ 

- สำมำรถควบคุมและจ่ำยไฟให้จ ำนวนชุดประชุมได้ 50 ชุด  และสำมำรถขยำยกำรควบคุมจ ำนวนชุด 

- ประชุมทัง้หมดได้ถึง 150 ชุด โดยต่อเพิ่มเคร่ืองจ่ำยกระแสไฟฟ้ำ 

- สำมำรถรองรับกำรแปลภำษำได้ถึง  2 ภำษำ 

- สำมำรถก ำหนดจ ำนวนผูส้นทนำพูดพร้อมกันได้ตั้งแต่ 1 ถึง 8 คน   

- สำมำรถเลือกวิธีกำรควบคุมกำรสนทนำได้ 3 แบบคือ อัตโนมตัิ (Automatic),จัดล ำดบัก่อนหลัง ( FIFO ), 
และ สั่งกำรเปิดใช้งำนด้วยเสียง ( VOX ) 

- รองรับกำรเชื่อมต่อกำรควบคุมจำกภำยนอก ผำ่นช่องทำง Ethernet TCP/IP 

- มีช่องต่อสัญญำณเข้ำ   ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่องสัญญำณ 

- มีช่องสัญญำณอนำล็อกขำออกจ ำนวน 2 ช่อง ที่สำมำรถตั้งกลุม่กำรใช้งำน หรือ ปรับเปลี่ยนเป็น
ช่องสัญญำณของกำรแปลของผูแ้ปลภำษำ 

- ได้รับมำตรฐำนอุปกรณ์กำรประชุม IEC 914,  หรือตำมมำตรฐำนผู้ผลิต 

- มีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย   
เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 

คุณสมบัติทำงเทคนิค 

- คุณภำพเสียง 24 bit audio @ 32 kHz sampling frequency 

- ตอบสนองควำมถีไ่ม่น้อยกว่ำ 65Hz – 16 kHz หรือดีกว่ำ 

- มีช่องส ำหรับกำรต่อแยกสำยแบง่เป็น 2 ช่อง ใช้ Connector แบบ RJ45  

- ค่ำควำมเพี้ยนฮำร์โมนิครวมน้อยกว่ำ 0.1% 

- อัตรำส่วนสัญญำณต่อเสียงรบกวนมำกกว่ำ 85 dBA 



 

4 ชุดไมโครโฟนประชุมแบบประธาน                                          จ านวน   1  เครื่อง 
คุณสมบัติทั่วไป  

- เป็นชุดประชุมประธำนแบบดิจติอล(FULLY DIGITAL) พร้อมไมโครโฟนและล ำโพงในชุดเดียวกัน 

- ไมโครโฟนสำมำรถปรับระดบัไดแ้ละมีสัญญำณไฟแสดงกำรท ำงำนที่หัวไมโครโฟน 

- ไมโครโฟนเป็นชนิด คอนเดนเซอร์ กำรรับสัญญำณแบบ cardioidหรือHyper cardioid 

- มีสวิตช์ส ำหรับเปิด-ปิดไมโครโฟน 

- มีสวิตช์ส ำหรับเปิด-ปิดไมโครโฟนของชุดประชุมผู้เข้ำร่วมประชมุเม่ือไม่อนุญำตให้พูดส ำหรับประธำน 

- ควำมยำวของไมโครโฟนไม่น้อยกว่ำ 40 เซนติเมตร 

- สำยเชื่อมต่อยำว 2 เมตรเป็นสำย CAT 5 หรือ CAT 6 

- ไมโครโฟนตอบสนองสัญญำณควำมถี่ช่วง 125 Hz-12.5 kHz หรือดีกว่ำ 

- มีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย   
เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 

5 ชุดไมโครโฟนประชุมผู้เข้าร่วมประชุม                                      จ านวน   20  เครื่อง 
    คุณสมบัติทั่วไป  

- เป็นชุดประชุมประธำนแบบดิจติอล (FULLY DIGITAL) พร้อมไมโครโฟน 
และล ำโพงในชุดเดียวกัน 

- ไมโครโฟนสำมำรถปรับระดบัไดแ้ละมีสัญญำณไฟแสดงกำรท ำงำนที่หัวไมโครโฟน 

- ไมโครโฟนเป็นชนิด คอนเดนเซอร์ กำรรับสัญญำณแบบ cardioidหรือHyper cardioid 

- มีสวิตช์ส ำหรับเปิด-ปิดไมโครโฟน 

- ควำมยำวของไมโครโฟนไม่น้อยกว่ำ 40 เซนติเมตร 

- สำยเชื่อมต่อยำว 2 เมตรเป็นสำย CAT 5 หรือ CAT 6 

- ไมโครโฟนตอบสนองสัญญำณควำมถี่ช่วง 125 Hz-12.5 kHz หรือดีกว่ำ 

- มีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย   
เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 

6 เครื่องผสมสัญญาณเสียงขนาด 8 ช่องแบบดิจิตอล                       จ านวน   1  เครื่อง 
 คุณสมบัติทั่วไป    

- เป็นเครื่องผสมสัญญำณเสียงแบบดิจิตอล ขนำด ไมน่้อยกว่ำ 8 

- มีช่องต่อสัญญำณเข้ำแบบ Microphone (XLR) และ Line ไมน่อ้ยกว่ำ 6 ช่องสัญญำณ 

- มีช่องต่อสัญญำณเข้ำแบบสเตอริโอ ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่องสัญญำณ 

- มีปุ่มปรับเสียง EQ ไมน่้อยกว่ำ 4 BAND  EQ 

- มีปุ่มปรับเสียง GEQ ทุกช่องสญัญำณขำออก 

- สำมำรถบนัทึกเสียงไม่น้อยกว่ำ 2 tracks 

- มี effects ตั้งโปรแกรมไม่น้อยกว่ำ20 presets 

- มีช่องต่อสัญญำณออก 4  AUXES 

- มีช่องต่อสัญญำณออก ST L,R 

- มีจอ LCD TOUCH SCREEN ขนำด 6นิ้ว ควบคุมกำรท ำงำน 

- ตอบสนองควำมถี่ 20Hz-20kHz หรือดีกว่ำ 



 

- ไดนำมิคส์เร้นท์ ไมน่้อยกว่ำ 105 dB 

- มีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย 
เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 

7 เครื่องควบคุมเสียง แบบดิจิตอล 4x8                                       จ านวน   1  เครื่อง 
 คุณสมบัติทั่วไป 

- เป็นเครื่องปรับแต่งสัญญำณเสียงระบบดจิิตอลสัญญำณขำเข้ำ 4 ช่องและขำออก 8 ช่อง หรือดีกว่ำ 

- มีระบบประมวลผลแบบ 24-bit A/D; D/A converters 

- สำมำรถปรบัแต่งเสียงในกำรท ำงำนแบบ EQ, Delay, Crossovers ได้ 

- สำมำรถปรบัแต่งเสียงและควบคุมกำรท ำงำนด้วยคอมพิวเตอร์ได้โดยผ่ำนช่อง RS-232 และเชือ่มต่อผ่ำน
ทำง Ethernet เพื่อกำรควบคุมได ้

 คุณสมบัติทำงเทคนิค 

- สัญญำณขำเข้ำ                                     +21 dBu 

- ควำมต้ำนทำนขำเข้ำ                             5K Ohms 

- สัญญำณขำออก                                   +21 dBu 

- ไดนำมิคเร้นส์                                        105 dB หรือดีกว่ำ 

- ควำมถี่ตอบสนอง                                  20-20,000 Hz หรือดีกว่ำ 

- ควำมเพี้ยนฮำร์โมนิค                            น้อยกว่ำ 0.01% 

- มีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย 
เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 

8 เครื่องขยายสัญญาณเสียง ขนาด 350 วัตต์                               จ านวน   1  เครื่อง 
คุณสมบัติทั่วไป 

- มีปุ่มส ำหรับปรับระดบัควำมดงัของเสียง 

- มีไฟแสดงผลเมื่อมีสัญญำณเข้ำ 
คุณสมบัติเทคนิค 

- มีช่วงตอบสนองควำมถี่   20Hz - 20 kHz   

- ก ำลังขับขำออก 2 ช่อง   300 วัตต์  ที่ 8 โอห์ม 

- ควำมต้ำนทำนขำเข้ำ    10-20 kOhms 

- ควำมเพี้ยนของสัญญำณ   <0.05% 

- มีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย    
เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 

9 ล าโพงแบบสองทาง                                                           จ านวน   2  ตู้ 
คุณสมบัติทั่วไป 

- เป็นล ำโพงแบบ 2 ทำง 

- มีล ำโพง ขนำด 8 นิ้ว และ 1 นิว้ จ ำนวน 1 ดอก  

- ควำมถี่ตอบสนองระหวำ่ง   80 Hz – 19 kHz หรือดีกว่ำ 

- มีค่ำควำมดังของล ำโพงสูงสดุที่   96 dB  

- ก ำลังขับไม่น้อยกว่ำ 180 วัตต ์



 

- มีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย    
เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 

 
10 เครื่องเลือกสัญญาณภาพและเสียงHDMI                                  จ านวน   1  เครื่อง 

คุณสมบัติทั่วไป 

- เป็นเครื่องเลือกสัญญำณภำพและเสียงแบบ Scaler  Presentation Switcher 

- มีช่องสัญญำณภำพขำเข้ำแบบ RGB 15-pin HD ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง 

- มีช่องสัญญำณภำพขำเข้ำแบบ HDMI ไม่น้อยกว่ำ 4 ช่อง 

- มีช่องสัญญำณภำพขำออกแบบ HDMI ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 

- ช่องสัญญำณเสียงขำเข้ำแบบ Mic/Lineไม่น้อยกวำ่ 1 ช่อง 

- ช่องสัญญำณเสียงขำออก ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่อง 

- รองรับควำมละเอียด 1080p หรือดีกว่ำ 

- พอร์ตควบคุม RS-232 ส ำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ภำยนอก 

- มีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย
เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 

11 แผงส่งสัญญาณ HDMI + VGA ผ่านสาย TWISTED PAIR ระยะไกล         จ านวน   2  เคร่ือง 
 คุณสมบัติทั่วไป 

- เป็นแผงสง่สัญญำณ HDMI + VGA ผ่ำนสำย TWISTED PAIR 

- มีค่ำ Max. Data Rate (Bandwidth) 6.25 Gbps 

- สำมำรถเดินสำยได้ไมน่้อยกว่ำ 70 เมตร 

- รองรับควำมละเอียดของภำพ 1,920 x 1,080 พิกเซล 

- มีช่องสัญญำณเข้ำ HDMI + VGA 

- มีช่องสัญญำณเสียงขำเข้ำ 1 ช่อง 

- มีช่องสัญญำณออกเป็นแบบ RJ 45 ใช้สำย CAT5e/CAT6 

- มีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย 
เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 

12 ชุดส่งสัญญาณ HDMI  ผ่านสาย TWISTED PAIR ระยะไกล                   จ านวน   1  เคร่ือง 
 คุณสมบัติทั่วไป 

- เป็นชุดส่งสัญญำณ HDMI ผ่ำนสำย TWISTED PAIR 

- มีค่ำ Max. Data Rate (Bandwidth) 6.25 Gbps 

- สำมำรถเดินสำยได้ไมน่้อยกว่ำ 70 เมตร 

- รองรับควำมละเอียดของภำพ 1,920 x 1,080 พิกเซล 

- มีช่องสัญญำณเข้ำ HDMI 

- มีช่องสัญญำณเสียงขำเข้ำ 1 ช่อง 

- มีช่องสัญญำณออกเป็นแบบ RJ 45 ใช้สำย CAT5e/CAT6  

- มีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย  
                 เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 
 



 

13 ชุดรับสัญญาณ HDMI  ผ่านสาย TWISTED PAIR ระยะไกล            จ านวน   3  เครื่อง 
 คุณสมบัติทั่วไป 

- เป็น ชุดรับสัญญำณ HDMI ผำ่นสำย TWISTED PAIR 

- มีค่ำ Max. Data Rate (Bandwidth) 6.25 Gbps 

- สำมำรถเดินสำยได้ไมน่้อยกว่ำ 70 เมตร 

- รองรับควำมละเอียดของภำพ 1,920 x 1,080 พิกเซล 

- มีช่องสัญญำณเข้ำออก HDMI 1 ช่อง 

- มีช่องสัญญำณเสียงขำออก 1 ช่อง 

- มีช่องสัญญำณเข้ำเป็นแบบ RJ 45 ใช้สำย CAT5e/CAT6 

- มีหนังสือกำรส ำรองอะไหล่เวลำไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ออกจำกบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย   
                 เพื่อประโยชน์ในกำรบริกำรหลังกำรขำย 
14 ตู้ใส่อุปกรณ์ ขนาด 36  U                                                    จ านวน   1  ตู้ 

 คุณสมบัติทั่วไป 

- เป็นตู้เก็บอุปกรณ์แบบมำตรฐำน ขนำด 36  U  หน้ำกวำ้ง 19 นิ้ว                                            

- มีรำงเก็บสำยไฟและเต้ำเสียบเหมำะสมกับจ ำนวนอุปกรณ์    

- ท ำด้วยวสัดุที่เปน็โลหะ อบสีอยำ่งดี 

- มีระบบพัดลมระบำยควำมร้อน 
16 จอ LED Smart TV ขนาดไมน่้อยกว่า 55 นิ้ว พร้อมขาแขวน          จ านวน  3   เครื่อง     

 คุณสมบัติทั่วไป 

- จอภำพมีแบบ LED ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 55 นิ้ว 

- มีควำมละเอียดไมน่้อยกว่ำ 1,920 x 1,080 

- มีช่องต่อสัญญำณเข้ำแบบ HDM ไม่น้อยกวำ่ 1 ช่อง 
 

รายละเอียดผลิตภัณฑ ์

ระบบเสียง  
- เครื่องควบคุมระบบชุดประชุม             AUDIO TECHNICA, DIS, BOSCH, หรือเทียบเท่ำ  

- ไมโครโฟนมสีำยแบบมือถือ              AUDIO TECHNICA, AKG ,SHURE, หรือเทียบเท่ำ   

- ไมโครโฟนแบบไร้สำย               AUDIO TECHNICA, AKG ,SHURE, หรือเทียบเท่ำ  

- เครื่องผสมสัญญำณเสียง แบบดจิิตอล            MIDAS , YAMAHA , QSC หรือเทียบเท่ำ 

- เครื่องควบคุมเสียง แบบดิจิตอล             BIAMP, QSC , BSS ,หรือเทียบเท่ำ 

- เครื่องขยำยสัญญำณเสียง                         LAB GRUPPEN, CROWN , QSC ,หรือเทียบเท่ำ    

- เครื่องขยำยสัญญำณเสียง แบบโวลย์ลำย                       LAB GRUPPEN, CROWN , QSC, หรือเทียบเท่ำ 

- ล ำโพงแบบสองทำง                         RENKUS HEINZ, TANNOY, QSC, หรือเทียบเท่ำ 

- ล ำโพงเพดำน                                                            QSC, TANNOY ,BOSE ,หรือเทียบเท่ำ 



 

ระบบภำพ 
- เครื่องฉำยโปรเจคเตอร์                          SONY, PANASONIC,NEC  ,หรือเทียบเท่ำ  

- LED  WALL                                                              LG, PANASONIC,NEC  ,หรือเทียบเท่ำ 

- จอรับภำพ                            RAZR, STEWART , DA-LITE ,DNP,หรือเทียบเท่ำ   

- กล้อง แบบโดม                                     SONY, PANASONIC,JVC LUMENS  ,หรือเทียบเท่ำ  

- เครื่องเลือกสัญญำณภำพและเสยีง                         AMX, EXTRON, CRESTRON ,ATLONA หรือเทียบเท่ำ 

- เครื่องบันทึกภำพและเสียง               LUMENS, EXTRON, CRESTRON ,หรือเทียบเท่ำ  

- ชุดส่งและรับสญัญำณ HDMI  ผำ่นสำย TWISTED PAIR          AMX, EXTRON, CRESTRON ,ATLONA หรือเทียบเท่ำ 

- ระบบควบคุมรวมแบบไร้สำย และชนิดจอสัมผสัขนำด 9 นิ้ว      AMX, EXTRON, CRESTRON ,IPADหรือเทียบเท่ำ 
หมำยเหตุ   อุปกรณ์ระบบไฟฟำ้-ระบบโสตทัศนปูกรณ์ ที่น ำมำใช้งำนต้องมีมำตรฐำนของผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตอุปกรณ์
นั้นๆ เชน่ CE , UL ,มอก เป็นต้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หมวด 20 

ครุภัณฑ์ส านักงาน 

 
 

คุณสมบัติรายละเอียดครภุัณฑ์ 
 

รหัสครุภัณฑ์:  CH-1  เก้าอี้ท างาน ห้องเลขาธิการ  

ขนาด (กว้าง:ยาว:สูง): W56 x D66 x H112 cm. 

        

 
 
คุณสมบัติรายละเอียดครุภณัฑ์:   
โครงเก้าอี ้          : เบาะนั่งและพนักพิงเปน็โครงไม้วีเนียร์ยางพาราอัดข้ึนรปูเป็นชิ้นเดียวกนัทั้งตัว แบบประกบกัน 2 ชิน้  
                      ด้านนอกหนา  ไม่นอ้ยกว่า 12 มม.  ส่วนด้านในหนาไมน่้อยกวา่ 8 มม. 
ฟองน้า้              : เบาะนั่งและพนักพิงบุดว้ยฟองน้้า Polyurethane  Foam เกรด A ตัดแต่งรูปทรงตามแบบของ   

เก้าอี้ 
ท้าวแขน             : ไม้วีเนียร์ยางพาราอดัข้ึนรปูแบบชิน้เดียว ทรงโค้ง ขนาดหนา้ตัดกวา้งไม่น้อยกว่า 60 มม.และหนา

ไม่น้อยกว่า 30 มม.ปดิทับที่รองแขนด้านบนดว้ยวีเนียร์ลายไม้พน่เคลือบสี Polyester ขัดผิวดว้ยผ้า
ขนแกะจนผิวมันเงาเหมือนกระจก 

อุปกรณ์ใต้เบาะนั่ง    : ติดก้อนโยก Knee-Tilt Mechanism โครงสร้างท้าจากอลูมิเนียมฉีดข้ึนรปูมีระบบ Back Lock  
ปรับความนุ่มนวลการนั่งดว้ยระบบสปริงโดยใช้มือหมุน ปรับล็อคต้าแหน่งเอนนอนของพนักพิงได้  
3 ระดบั โดยการปรบัก้านโยกดา้นซ้ายมือ 

การปรบัสูง-ต้่า       : ปรบัความสูงของเบาะนั่งด้วยระบบไฮโดรลคิ (Gas lift) ปรับความสูงของเบาะนั่งไดไ้ม่น้อยกว่า 8 ซม. 
ขาเก้าอี้              : แบบ 5 แฉกท้าด้วย Die-Casting Aluminium ฉีดข้ึนรูปชิ้นเดียวปดัผิวเงาขนาด  ø 670 มม. 
ล้อ                  : ท้าจากพลาสติก Nylon ผสมไฟเบอร์ ขอบ PU ขนาด Ø 50 มม.ยึดติดกับขาด้วยการตบเข้า  
วัสดุหุ้ม              : ด้านหน้าหุ้มดว้ยหนังแท้ / ด้านหลังหุ้มหนังเทียม      
หมายเหตุ   : ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุอาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 3 ซม.   
  
 
 
 



 

คุณสมบัติรายละเอียดครภุัณฑ์ 
 

รหัสครุภัณฑ์:  CH-2  เก้าอี้รับรอง หอ้งเลขาธิการ  

ขนาด (กว้าง:ยาว:สูง): W56 x D62 x H96 cm. 

      

                        
  
คุณสมบัติรายละเอียดครุภณัฑ์:  
โครงเก้าอี ้  : เบาะนั่งและพนักพิงเป็นโครงไม้วีเนียร์ยางพาราอัดข้ึนรูปเป็นชิ้นเดียวกันทั้งตัว แบบประกบกนั 2 ชิน้  
                      ด้านนอกหนาไม่นอ้ยกว่า 12 มม.  ส่วนด้านในหนาไมน่้อยกว่า 8 มม. 
ฟองน้า้   : เบาะนั่งและพนักพิงบดุ้วยฟองน้า้ Polyurethane Foam เกรด A ตัดแต่งรูปทรงตามแบบของเก้าอี้ 
ท้าวแขน : ไม้วีเนียร์ยางพาราอดัข้ึนรูปแบบชิ้นเดียว ทรงโค้ง ขนาดหน้าตัดกว้างไม่น้อยกว่า 60 มม.และหนา 

        ไม่น้อยกว่า 30 มม.ปดิทับที่รองแขนด้านบนดว้ยวีเนียรล์ายไม้พน่เคลือบสี Polyester ขัดผิวดว้ยผ้า 
  ขนแกะจนผิวมันเงาเหมือนกระจก 
อุปกรณ์ใต้เบาะนั่ง    : ติดก้อนโยก Knee-Tilt Mechanism โครงสร้างท้าจากอลูมิเนียมฉีดข้ึนรปูมีระบบ Back Lock  

ปรับความนุ่มนวลการนั่งดว้ยระบบสปริงโดยใช้มือหมุน ปรับล็อคต้าแหน่งเอนนอนของพนักพิงได้  
3 ระดบัโดยการปรบัก้านโยกดา้นซ้ายมือ 

การปรบัสูง-ต้่า       : ปรบัความสูงของเบาะนั่งด้วยระบบไฮโดรลคิ (Gas lift) ปรับความสูงของเบาะนั่งไดไ้ม่น้อยกว่า 8 ซม. 
ขาเก้าอี้              : แบบ 5 แฉกท้าด้วย Die-Casting Aluminium ฉีดข้ึนรูปชิ้นเดียวปดัผิวเงาขนาด  ø 670 มม. 
ล้อ                  : ท้าจากพลาสติก Nylon ผสมไฟเบอร์ ขอบ PU ขนาด Ø 50 มม.ยึดติดกับขาด้วยการตบเข้า  
วัสดุหุ้ม              : หุ้มด้านหน้าหุ้มดว้ยหนังแท้ / ด้านหลังหุ้มหนังเทียม       
หมายเหตุ   :  ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุอาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 3 ซม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

         

คุณสมบัติรายละเอียดครภุัณฑ์ 
 

รหัสครุภัณฑ์:  CH-3  เก้าอี้ท างาน หอ้งรองเลขาธิการ  

ขนาด (กว้าง:ยาว:สูง): W69 x D69 x H118 cm. 

      
 

           
 
 
คุณสมบัติรายละเอียดครุภณัฑ์:    
      
โครงสร้าง  : เป็นโครงไม้วีเนียร์เพรสข้ึนรปูหนา 12 มม.แบบแยกเบาะนั่ง และพนักพิง.     
ที่นั่ง   : เบาะนั่งและพนักพิงเป็นฟองน้า้วิทยาศาสตร์ปรับแต่งรูปทรงตามแบบของเก้าอี้  
ใต้เบาะนั่ง  : ติดก้อนโยก Tilt  Mechanism  พร้อมดว้ยระบบ Back  Lock  ปรับความนุ่มนวลในการนั่งด้วย 

ระบบสปริง โดยใช้มือหมุน 
ท้าวแขน  : เป็นเหล็กดดัข้ึนรปู ชบุดว้ยโครเม่ียม ท่ีวางท้าวแขนด้านบนปิดทับด้วยเบาะหุ้มหนังเทียม   
ขาเก้าอี้  : แบบ 5 แฉกท้าดว้ย Die-Casting Aluminium ฉีดข้ึนรูปชิน้เดยีวปัดผิวเงาขนาด 670 มม.  
ล้อ   : ล้อคู่ Nylon/PU ขนาด 50 มม.สามารถรับน้้าหนักได้ไม่ต้่ากวา่ 30 กก./ลอ้ ยึดติดกบัขาดว้ยการ 
                      ตบเข้า 
ปรับระดับ  : ปรับสูงต้่าดว้ย Gas Lift สามารถปรับความสูงของเบาะนั่งไดร้ะหว่าง 6 ซม   
วัสดุหุ้ม  : ด้านหน้าหุ้มด้วยหนังแท้ / ด้านหลังหุ้มหนังเทียม        
หมายเหตุ   : ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุอาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 3 ซม.    
 
 
 
 
 
 
 
   
 



 

 
 

คุณสมบัติรายละเอียดครภุัณฑ์ 
 

รหัสครุภัณฑ์:  CH-4  เก้าอี้รับรอง ห้องรองเลขาธิการ  

ขนาด (กว้าง:ยาว:สูง): W67 x D69 x H97 cm. 

      
 

           
 
 
คุณสมบัติรายละเอียดครุภณัฑ์:   
       
โครงสร้าง  : เป็นโครงไม้วีเนียร์เพรสข้ึนรปูหนา 12 มม.แบบแยกเบาะนั่ง และพนักพิง.     
ที่นั่ง   : เบาะนั่งและพนักพิงเป็นฟองน้า้วิทยาศาสตร์ปรับแต่งรูปทรงตามแบบของเก้าอี ้    
ใต้เบาะนั่ง  : ติดก้อนโยก Tilt  Mechanism  พร้อมดว้ยระบบ Back  Lock ปรับความนุ่มนวลในการนั่งดว้ย 

  ระบบสปริง โดยใช้มือหมุน 
ท้าวแขน  : เป็นเหล็กดดัข้ึนรปู ชบุดว้ยโครเม่ียม ท่ีวางท้าวแขนด้านบนปิดทับด้วยเบาะหุ้มหนังเทียม   
ขาเก้าอี้  : แบบ 5 แฉกท้าดว้ย Die-Casting Aluminium ฉีดข้ึนรูปชิน้เดยีวปัดผิวเงาขนาด 630 มม.  
ล้อ   : ล้อคู่ Nylon/PU ขนาด 50 มม.สามารถรับน้้าหนักได้ไม่ต้่ากวา่ 30 กก./ลอ้ ยึดติดกบัขาดว้ยการ 
     ตบเข้า 
ปรับระดับ  : ปรับสูงต้่าดว้ย Gas Lift  สามารถปรบัความสูงของเบาะนั่งได้ระหว่าง 6 ซม   
วัสดุหุ้ม  : ด้านหน้าหุ้มด้วยหนังแท้ / ด้านหลังหุ้มหนังเทียม        
หมายเหตุ   : ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุอาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 3 ซม.   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

คุณสมบัติรายละเอียดครภุัณฑ์ 
 

รหัสครุภัณฑ์:  CH-5  เก้าอี้ท างานเจ้าหน้าที ่

ขนาด (กว้าง:ยาว:สงู): W62 x D70 x H114 cm. 

      
 

 
 
 
คุณสมบัติรายละเอียดครุภณัฑ์:   
       
โครงสร้าง  : เป็นโครงไม้วีเนียร์ยางพารา ขึ้นรูปแบบชิ้นเดียวกนัทั้งตัว และพนักพิง หนาไมน่้อยกวา่ 12 มม.  
ที่นั่ง   : เบาะนั่งและพนักพิงเป็นฟองน้า้ Polyurethane  Foam ตัดแต่งรูปทรงตามแบบของเก้าอี ้  
ใต้เบาะนั่ง  : ติดก้อนโยก Tilt Mechanism  พร้อมดว้ยระบบ Back Lock  ปรับความนุ่มนวลในการนั่งดว้ย 
          ระบบสปริงโดยใช้มือหมุน  
ท้าวแขน  : ท้าจาก Die-Casting Aluminium ฉีดข้ึนรูปปัดผิวเงา  ที่วางทา้วแขนด้านบนหุ้มเบาะวัสดุเหมือนเบาะนั่ง  
ขาเกา้อี้  : แบบ 5 แฉกท้าดว้ย Die-Casting Aluminium ฉีดข้ึนรูปชิน้เดยีวปัดผิวเงาขนาด    650 มม.  
ล้อ   : ล้อคู่ Nylon  ขนาด 50 มม. ยึดติดกับขาด้วยการตบเข้า 
ปรับระดับ  : ปรับสูงต้่าดว้ย Gas Lift  สามารถปรบัความสูงของเบาะนั่งได้ 6 ซม.   
วัสดุหุ้ม  : หุ้มด้วยหนังเทยีม         
หมายเหตุ   : ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุอาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 3 ซม.   
   

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
คุณสมบัติรายละเอียดครภุัณฑ์ 

 

รหัสครุภัณฑ์:  CH-6  เก้าอี้รับรองภายในส านักงานทั่วไป 

ขนาด (กว้าง:ยาว:สูง): W52 x D62 x H84 cm. 

      
 

           
 
 
คุณสมบัติรายละเอียดครุภณัฑ์:  
        
โครงสร้าง  : เป็นโครงไม้วีเนียร์ยางพารา ขึ้นรูปแบบชิ้นเดียวกนัทั้งตัว  และพนักพิง หนาไมน่้อยกวา่ 12 มม.  
ที่นั่ง   : เบาะนั่งและพนักพิงเป็นฟองน้า้ Polyurethane  Foam ตัดแต่งรูปทรงตามแบบของเก้าอี ้  
ใต้เบาะนั่ง  : ติดก้อนโยก Tilt Mechanism  พร้อมดว้ยระบบ Back Lock  ปรับความนุ่มนวลในการนั่งดว้ย 
    ระบบสปริงโดยใช้มือหมุน  
ขาเก้าอี้  : แบบ 5 แฉกท้าดว้ย Die-Casting Aluminium ฉีดข้ึนรูปชิน้เดยีวปัดผิวเงาขนาด 630 มม.  
ล้อ   : ล้อคู่ Nylon  ขนาด 50 มม. ยึดติดกับขาด้วยการตบเข้า 
ปรับระดับ  : ปรับสูงต้่าดว้ย Gas Lift  สามารถปรบัความสูงของเบาะนั่งได้ 6 ซม.   
วัสดุหุ้ม  : หุ้มด้วยหนังเทียม         
หมายเหตุ   : ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุอาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 3 ซม.   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

คุณสมบัติรายละเอียดครภุัณฑ์ 
 

รหัสครุภัณฑ์:  CH-7  เก้าอี้หอ้งประชุม 3   ชั้น4  ส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม 

ขนาด (กว้าง:ยาว:สูง): W60 x D64 x H95 cm. 
      

 
 
 
คุณสมบัติรายละเอียดครุภณัฑ์:   
       
โครงสร้าง  : เป็นโครงไม้วีเนียร์ยางพารา ขึ้นรูปแบบแยกเบาะนั่ง และพนักพิง หนาไมน่้อยกว่า 12 มม.  
ที่นั่ง   : เบาะนั่งและพนักพิงเป็นฟองน้า้ Polyurethane  Foam ตัดแต่งรูปทรงตามแบบของเก้าอี ้  
ใต้เบาะนั่ง  : ติดก้อนโยก Simple Synchronized Mechanism  พร้อมดว้ยระบบ Back Lock ปรับความ 
     นุ่มนวลในการนั่ง ด้วยระบบสปริงโดยใช้มือหมุน  
ท้าวแขน  : เป็นเหล็กดดัข้ึนรปู ชบุดว้ยโครเม่ียม รีดปลายเรียว ที่วางท้าวแขนด้านบนท้าจาก PU ฉีดหุ้มทับ 
     ตามแบบสีด้า   
ขาเก้าอี้  : แบบ 5 แฉกท้าดว้ย Die-Casting Aluminium ฉีดข้ึนรูปชิน้เดยีวปัดผิวเงาขนาด 650 มม.  
ล้อ   : ล้อคู่ Nylon ขอบ PU ขนาด 50 มม.สามารถรับน้้าหนักไดไ้ม่ต้่ากว่า 30 กก./ล้อ ยดึติดกับขาด้วย 
     การตบเข้า 
ปรับระดับ  : ปรับสูงต้่าดว้ย Gas Lift  สามารถปรบัความสูงของเบาะนั่งได้ 6 ซม   
วัสดุหุ้ม  : หุ้มด้วยหนังเทียม        
หมายเหตุ   : ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุอาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 3 ซม. 
 
     
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
คุณสมบัติรายละเอียดครภุัณฑ์ 

 

รหัสครุภัณฑ์:  CH-8  เก้าอี้หอ้งประชุม 1   ส าหรับประธาน  

ขนาด (กว้าง:ยาว:สูง): W66 x D67 x H114-123 cm.  

      
            

 
 

คุณสมบัติรายละเอียดครุภณัฑ์:   
       
โครงสร้าง  : เบาะนั่งและพนักพิงทา้จากไม้วเีนียร์ยางพาราอดัข้ึนรูปเปน็ชิน้เดียวกนัทั้งตัว หนาไม่น้อยกว่า 

        12 มม.บุด้วยฟองน้้า  Polyurethane Foam เกรด A ตัดแต่งรูปทรงตามแบบเก้าอี ้
อุปกรณ์ใต้เบาะนั่ง   : ติดก้อนโยก Tilt Mechanism มีระบบ Back Lock ปรบัความนุ่มนวลในการนั่งดว้ยระบบสปริง 

  โดยใช้มือหมุน โยกเอนหลังไดอ้ิสระ 
ท้าวแขน  : เหล็กแผ่นหนา 1.5 มม.พับข้ึนรูปทรงโค้งขนาดหน้ากว้าง 50 มม.ยกขอบ 10 มม. ชุบดว้ยโครเม่ียม 

  บุดว้ยฟองน้้าหุ้มทับดา้นนอกดว้ยวัสดชุนดิดว้ยกันกบัเบาะนั่งและพนักพิง 
ปรับระดับ  : ปรับสูงต้่าดว้ย Gas Lift สามารถปรับความสูงของเบาะนั่งไดไ้ม่น้อยกว่า 8 ซม.  
ขาเก้าอี้  : แบบ 5 แฉกท้าดว้ย Die-Casting Aluminium ฉีดข้ึนรูปชิน้เดยีวปัดผิวเงาขนาด ø 62.5 มม.  
ล้อ   : แบบล้อคู่ท้าจากพลาสติก Nylon ผสมไฟเบอร์ ขอบ PU ฉีดข้ึนรูปขนาด ø 50 มม.แกนเดือยเหล็ก 
     ชุบโครเม่ียม ตบเข้ากับขา   
วัสดุหุ้ม  : หุ้มด้วยหนังเทียม 
หมายเหตุ  : ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุอาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 3 ซม.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

คุณสมบัติรายละเอียดครภุัณฑ์ 
 

รหัสครุภัณฑ์:  CH-9  เก้าอี้หอ้งประชุม 1  ส าหรับผู้ร่วมประชุม 

ขนาด (กว้าง:ยาว:สูง): W65 x D- x H90-100  cm. 

      
 

                          
 
 
คุณสมบัติรายละเอียดครุภณัฑ์:  
        
โครงสร้าง   : เบาะนั่งและพนักพิงทา้จากไม้วเีนียร์ยางพาราอดัข้ึนรูปเปน็ชิน้เดียวกนัทั้งตัว หนาไม่น้อยกว่า 

  12 มม.บุด้วยฟองน้้า  Polyurethane Foam เกรด A ตัดแต่งรูปทรงตามแบบเก้าอี ้
อุปกรณ์ใต้เบาะนั่ง  : ติดก้อนโยก Tilt Mechanism มีระบบ Back Lock ปรบัความนุ่มนวลในการนั่งดว้ยระบบ 
      สปริง โดยใช้มือหมุน โยกเอนหลังได้อิสระ 
ท้าวแขน   : เหล็กแผ่นหนา 1.5 มม.พับข้ึนรูปทรงโค้งขนาดหน้ากว้าง 50 มม.ยกขอบ 10 มม. ชุบดว้ย 
      โครเม่ียม บุด้วยฟองน้า้หุ้มทับด้านนอกด้วยวัสดุชนดิดว้ยกันกบัเบาะนั่งและพนักพิง 
ปรับระดับ   : ปรับสูงต้่าดว้ย Gas Lift  สามารถปรบัความสูงของเบาะนั่งได้ไม่น้อยกว่า 8 ซม.  
ขาเก้าอี้   : แบบ 5 แฉกทา้ดว้ย Die-Casting Aluminium ฉีดข้ึนรปูชิน้เดียวปดัผิวเงาขนาด ø 62.5 มม.  
ล้อ    : แบบล้อคู่ท้าจากพลาสติก Nylon ผสมไฟเบอร์ ขอบ PU ฉีดข้ึนรูปขนาด ø 50 มม. 

      แกนเดือยเหล็กชุบโครเม่ียม ตบเข้ากับขา   
วัสดุหุ้ม   : หุ้มด้วยหนังเทียม 
หมายเหตุ   : ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุอาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 3 ซม.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

คุณสมบัติรายละเอียดครภุัณฑ์ 
 

รหัสครุภัณฑ์:  CH-10  เก้าอี้ห้องประชุม 2  ส าหรับประธาน  

ขนาด (กว้าง:ยาว:สูง): W66 x D67 x H114-123 cm.  

      

 
 
คุณสมบัติรายละเอียดครุภณัฑ์:   
       
โครงสร้าง   : เบาะนั่งและพนักพิงทา้จากไม้วเีนียร์ยางพาราอดัข้ึนรูปเปน็ชิน้เดียวกนัทั้งตัว หนาไม่น้อยกว่า 

        12 มม.บุด้วยฟองน้้า  Polyurethane Foam เกรด A ตัดแต่งรูปทรงตามแบบเก้าอี ้
อุปกรณ์ใต้เบาะนั่ง  : ติดก้อนโยก Tilt Mechanism มีระบบ Back Lock ปรบัความนุ่มนวลในการนั่งดว้ยระบบ 
     สปริง โดยใช้มือหมุน โยกเอนหลังได้อิสระ 
ท้าวแขน   : เหล็กแผ่นหนา 1.5 มม.พับข้ึนรูปทรงโค้งขนาดหน้ากว้าง 50 มม.ยกขอบ 10 มม. ชุบดว้ย 
     โครเม่ียม บุด้วยฟองน้า้หุ้มทับด้านนอกด้วยวัสดุชนดิดว้ยกันกบัเบาะนั่งและพนักพิง 
ปรับระดับ   : ปรับสูงต้่าดว้ย Gas Lift  สามารถปรบัความสูงของเบาะนั่งได้ไม่น้อยกว่า 8 ซม.  
ขาเก้าอี้   : แบบ 5 แฉกท้าดว้ย Die-Casting Aluminium ฉีดข้ึนรูปชิ้นเดียวปัดผิวเงาขนาด ø 62.5 มม.  
ล้อ    : แบบล้อคู่ท้าจากพลาสติก Nylon ผสมไฟเบอร์ ขอบ PU ฉีดข้ึนรูปขนาด ø 50 มม.  

  แกนเดือยเหล็กชุบโครเม่ียม ตบเข้ากับขา   
วัสดุหุ้ม   : หุ้มด้วยหนังเทียม 
หมายเหตุ   : ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุอาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 3 ซม. 
    
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

คุณสมบัติรายละเอียดครภุัณฑ์ 
 

รหัสครุภัณฑ์:  CH-11  เก้าอี้ห้องประชุม 2   ส าหรับผู้ร่วมประชุม 

ขนาด (กว้าง:ยาว:สูง): W65 x D- x H90-100  cm.    

 

                          
 
 
คุณสมบัติรายละเอียดครุภณัฑ์:  
        
โครงสร้าง   : เบาะนั่งและพนักพิงทา้จากไม้วเีนียร์ยางพาราอดัข้ึนรูปเปน็ชิน้เดียวกนัทั้งตัว หนาไม่น้อยกว่า 

 12 มม.บุด้วยฟองน้้า Polyurethane Foam เกรด A ตัดแต่งรปูทรงตามแบบเก้าอี ้
อุปกรณ์ใต้เบาะนั่ง  : ติดก้อนโยก Tilt Mechanism มีระบบ Back Lock ปรบัความนุ่มนวลในการนั่งดว้ยระบบ 
      สปริง โดยใช้มือหมุน โยกเอนหลังได้อิสระ 
ท้าวแขน   : เหล็กแผ่นหนา 1.5 มม.พับข้ึนรูปทรงโค้งขนาดหน้ากว้าง 50 มม.ยกขอบ 10 มม.ชุบดว้ย 
      โครเม่ียม บุด้วยฟองน้า้หุ้มทับด้านนอกด้วยวัสดุชนดิดว้ยกันกบัเบาะนั่งและพนักพิง 
ปรับระดับ   : ปรับสูงต้่าดว้ย Gas Lift  สามารถปรบัความสูงของเบาะนั่งได้ไม่น้อยกว่า 8 ซม.  
ขาเก้าอี้   : แบบ 5 แฉกท้าด้วย Die-Casting Aluminium ฉีดข้ึนรปูชิน้เดียวปดัผิวเงาขนาด ø 62.5 มม.  
ล้อ    : แบบล้อคู่ท้าจากพลาสติก Nylon ผสมไฟเบอร์ ขอบ PU ฉีดข้ึนรูปขนาด ø 50 มม. 

    แกนเดือยเหล็กชุบโครเม่ียม ตบเข้ากับขา   
วัสดุหุ้ม   : หุ้มด้วยหนังเทียม 
หมายเหตุ   : ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุอาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 3 ซม.   
 
   
 
 
 
 
 
 
 



 

      
 

คุณสมบัติรายละเอียดครภุัณฑ์ 
 

รหัสครุภัณฑ์:  CH-12  เก้าอี้ท างาน เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 

ขนาด (กว้าง:ยาว:สูง): W50 x D59 x H101-106 cm. 

                                                      
                 

 
 
คุณสมบัติรายละเอียดครุภณัฑ์:  
โครงเก้าอี ้    : เบาะนั่งและพนักพิงทา้จากไม้วเีนียร์ยางพาราเพรสข้ึนรปู หนาไม่น้อยกว่า 12 มม.  
ฟองน้า้    : เบาะนั่งและพนักพิงบุดว้ยฟองน้้า Polyurethane  Foam ความหนาแนน่สูง ตัดแต่งรูปทรง 
      ตามแบบของเก้าอี ้     
ใต้เบาะนั่ง    : ก้านโยก Simple Synchronized Mechanism มีระบบ Back Lock ปรบัความนุ่มนวลใน 
       การนั่งด้วยระบบสปริงโดยใชมื้อหมุน    
การปรบัสูง-ต้่า    : ระบบไฮโดรลิค (Gas Lift) โดยการดึงก้านปรับด้านข้างขวามอื ปรบัความสูงของเบาะนั่งได้ 
      ไม่น้อยกว่า 6 ซม.     
ขาเก้าอี้    : ท้าจาก Die-Casting Aluminium ฉีดข้ึนรปูชิน้เดียวแบบ 5 แฉก ปดัผิวเงาขนาด ø ไม่นอ้ยกว่า 630 มม. 
ล้อ   : ล้อคู่ท้าจาก Moulded พลาสติก Nylon ขนาด ø ไมน่้อยกวา่ 50 มม. สามารถรับน้้าหนัก 
                             ได้ไม่ต้่ากว่า 25 กก./ลอ้ ยึดติดกับขาดว้ยการตบเข้า                                                                           
วัสดุหุ้ม    : หุ้มด้วยหนังเทียม       
หมายเหตุ    : ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุอาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกนิ 3 ซม.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

คุณสมบัติรายละเอียดครภุัณฑ์ 
 

รหัสครุภัณฑ์:  CH-13  เก้าอี้ส าหรับวทิยากร ห้องประชุมใหญ ่

ขนาด (กว้าง:ยาว:สูง): W66 x D67 x H114-123 cm.  

 
 

         
 
 
คุณสมบัติรายละเอียดครุภณัฑ์:   
       
โครงสร้าง   : เบาะนั่งและพนักพิงทา้จากไม้วเีนียร์ยางพาราอดัข้ึนรูปเปน็ชิน้เดียวกนัทั้งตัว หนาไม่น้อยกว่า 

 12 มม.บุด้วยฟองน้้า  Polyurethane Foam เกรด A ตัดแต่งรูปทรงตามแบบเก้าอี ้
อุปกรณ์ใต้เบาะนั่ง  : ติดก้อนโยก Tilt Mechanism มีระบบ Back Lock ปรบัความนุ่มนวลในการนั่งดว้ยระบบ 
      สปริง โดยใช้มือหมุน โยกเอนหลังได้อิสระ 
ท้าวแขน   : เหล็กแผ่นหนา 1.5 มม.พับข้ึนรูปทรงโค้งขนาดหน้ากว้าง 50 มม.ยกขอบ 10 มม. ชุบดว้ย 
      โครเม่ียม บุด้วยฟองน้า้หุ้มทับด้านนอกด้วยวัสดุชนดิดว้ยกันกบัเบาะนั่งและพนักพิง 
ปรับระดับ   : ปรับสูงต้่าดว้ย Gas Lift  สามารถปรบัความสูงของเบาะนั่งได้ไม่น้อยกว่า 8 ซม.  
ขาเก้าอี้   : แบบ 5 แฉกท้าด้วย Die-Casting Aluminium ฉีดข้ึนรูปชิ้นเดียวปัดผิวเงาขนาด ø 62.5 มม.  
ล้อ    : แบบล้อคู่ท้าจากพลาสติก Nylon ผสมไฟเบอร์ ขอบ PU ฉีดข้ึนรูปขนาด ø 50 มม. 

  แกนเดือยเหล็กชุบโครเม่ียม ตบเข้ากับขา   
วัสดุหุ้ม   : หุ้มด้วยหนังเทียม 
หมายเหตุ    : ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุอาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 3 ซม. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

คุณสมบัติรายละเอียดครภุัณฑ์ 
 

รหัสครุภัณฑ์:  CH-14  เก้าอี้ส าหรับหอ้งประชุมใหญ่  ช้ัน3 

ขนาด (กว้าง:ยาว:สูง): W54 x D57 x H85 cm. 

      
 

             
 
 
คุณสมบัติรายละเอียดครุภณัฑ์:    
      
โครงสร้าง  : โครงไม้อัดยางพาราข้ึนรูปหนาไม่น้อยกว่า 12 มม.แบบแยกเบาะนั่ง และพนักพิง    
ที่นั่ง   : เบาะนั่งและพนักพิง ฟองน้้าโพลียรูิเทรน [Polyurethane Foam] ตัดแต่งข้ึนรูปทรงตามแบบของเก้าอี้  
ขาเก้าอี้  : เหล็กท่อรูปวงรีขนาด 15x30 x1.5 มม.ดัดข้ึนรูป พ่นสี Epoxy Powder Coating สีด้า  

  อบความร้อน ปลายขาดา้นล่างติดปุ่มพลาสติกปอ้งกันการกระแทกหรือเสียดสี  
วัสดุหุ้ม  : หุ้มด้วยหนังเทียม             
หมายเหตุ   : ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุอาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 3 ซม.    
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

คุณสมบัติรายละเอียดครภุัณฑ ์
 

รหัสครุภัณฑ์:  CH-15  เก้าอี้พักคอย  แบบ4ที่น่ัง  

ขนาด (กว้าง:ยาว:สูง): W231.4 x D78.5 x H85.5 cm. 

      
 
 

 
 
 
คุณสมบัติรายละเอียดครุภณัฑ์: 
         
โครงสร้าง  : คานเหล็กสี่เหลี่ยมขนาด 75 x 75 มม. หนา 1.5 มม. พ่นเคลอืบผิวด้วยสี Epoxy Powder 

  Coating มาตรฐานสีบรอนด์ยดึติดกับโครงขาเหล็กท่อกลมขนาด 38 มม.หนา 1.5 มม.รีดปลาย
เรียวขนาด 22 มม.เชื่อมติดกับเหล็กแผ่นหนา 5 มม. พับข้ึนรูปแบบตัว “V” ผิวชบุดว้ยโครเม่ียม  
ส่วนปลายขาติดปุ่มพลาสติกฉีดข้ึนรูปสีดา้ปรับระดบัได้ 20 มม. 

ที่นั่งและพิง  : เบาะที่นั่งเปน็ไม้วีเนียร์เพรสข้ึนรูปหนา 14 มม.ส่วนพนักพิงเปน็เหล็กท่อกลมขนาด 16 มม. 
  หนา 2.0 มม.ดัดข้ึนรูป ชุบโครเม่ียม ยึดติดกับโครางขาเก้าอีด้้วยการขันสกูรนอต 

ฟองน้า้   : เป็นฟองน้้า Polyurethane Foam [PU] แบบตัดแต่งข้ึนรปูทรงตามแบบของเก้าอี ้
วัสดุหุ้ม  : เบาะนั่ง และพนักพิงหุ้มดว้ยหนังเทียม มาตรฐานเปน็สีดา้ 
หมายเหตุ  : ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุอาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 3 ซม.   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คุณสมบัติรายละเอียดครภุัณฑ์ 
 

รหัสครุภัณฑ์:  CH-16  เก้าอี้พักคอย  แบบ2ที่น่ัง  

ขนาด (กว้าง:ยาว:สูง): W121.4 x D78.5 x H85.5 cm. 

      
 
 

 
 
 
คุณสมบัติรายละเอียดครุภณัฑ์:  
        
โครงสร้าง  : คานเหล็กสี่เหลี่ยมขนาด 75 x 75 มม. หนา 1.5 มม. พ่นเคลอืบผิวด้วยสี Epoxy Powder 

  Coating มาตรฐานสีบรอนด์ยดึติดกับโครงขาเหล็กท่อกลมขนาด 38 มม.หนา 1.5 มม.รีดปลาย
เรียวขนาด 22 มม.เชื่อมติดกับเหล็กแผ่นหนา 5 มม.พับข้ึนรปูแบบตัว “V” ผิวชบุดว้ยโครเม่ียม  
ส่วนปลายขาติดปุ่มพลาสติกฉีดข้ึนรูปสีดา้ปรับระดบัได้ 20 มม. 

ที่นั่งและพิง  : เบาะที่นั่งเปน็ไม้วีเนียร์เพลสข้ึนรูปหนา 14 มม.ส่วนพนักพิงเปน็เหล็กท่อกลมขนาด 16 มม. 
  หนา 2.0 มม.ดัดข้ึนรูปชุบโครเม่ียม ยึดติดกับโครางขาเก้าอีด้ว้ยการขันสกูรนอต 

ฟองน้า้   : เป็นฟองน้้า Polyurethane Foam [PU] แบบตัดแต่งข้ึนรปูทรงตามแบบของเก้าอี ้
วัสดุหุ้ม  : เบาะนั่ง และพนักพิงหุ้มดว้ยหนังเทียม มาตรฐานเปน็สีดา้ 
หมายเหตุ  : ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุอาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 3 ซม.   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คุณสมบัติรายละเอียดครภุัณฑ์ 
 

รหัสครุภัณฑ์:  CH-17  เก้าอี้พักคอย  แบบ3ที่น่ัง มทีี่วางของ 

ขนาด (กว้าง:ยาว:สูง): W231.4 x D78.5 x H85.5 cm. 

      
 
 
 

 
       
 
 
คุณสมบัติรายละเอียดครุภณัฑ์:   
       
โครงสร้าง  : คานเหล็กสี่เหลี่ยมขนาด 75 x 75 มม. หนา 1.5 มม. พ่นเคลอืบผิวด้วยสี Epoxy Powder 

  Coating มาตรฐานสีบรอนด์ยดึติดกับโครงขาเหล็กท่อกลมขนาด    38 มม.หนา 1.5 มม.รีดปลาย
เรียวขนาด 22 มม.เชื่อมติดกับเหล็กแผ่นหนา 5 มม. พับข้ึนรปูแบบตัว “V” ผิวชบุดว้ยโครเม่ียม  
ส่วนปลายขาติดปุ่มพลาสติกฉีดข้ึนรูปสีดา้ปรับระดบัได้ 20 มม. 

ที่นั่งและพิง  : เบาะที่นั่งเปน็ไม้วีเนียร์เพลสข้ึนรูปหนา 14 มม.ส่วนพนักพิงเปน็เหล็กท่อกลมขนาด 16 มม. 
  หนา 2.0 มม.ดัดข้ึนรูป ชุบโครเม่ียม ยึดติดกับโครางขาเก้าอีด้้วยการขันสกูรนอต 

ฟองน้า้   : เป็นฟองน้้า Polyurethane Foam [PU] แบบตัดแต่งข้ึนรปูทรงตามแบบของเก้าอี ้
ที่วางแก้ว  : ไม้ Particle Board หนา 16 มม.ปดิผิวดว้ยแผ่น High Pressure Laminate หนาไม่น้อยกว่า 0.6 มม.  

        ปิดขอบดว้ย PVC Edging หนา 1.0 มม.ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมมนดว้ยเครื่องจักรอัตโนมัติ 
วัสดุหุ้ม  : เบาะนั่ง และพนักพิงหุ้มดว้ยหนังเทียม มาตรฐานเปน็สีดา้ 
หมายเหตุ  : ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุอาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 3 ซม.   
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คุณสมบัติรายละเอียดครภุัณฑ์ 
 

รหัสครุภัณฑ์:  CH-18  เก้าอี้ห้องประชุม 3   ช้ัน4   ส าหรับประธาน 

ขนาด (กว้าง:ยาว:สูง): W63 x D60 x H100 cm. 

    
 

         
 
 
คุณสมบัติรายละเอียดครุภณัฑ์:   
       
โครงสร้าง  : เป็นโครงไม้วีเนียร์ยางพารา ขึ้นรูปแบบแยกเบาะนั่ง และพนักพิง หนาไมน่้อยกวา่ 12 มม.  
ที่นั่ง   : เบาะนั่งและพนักพิงเป็นฟองน้า้ Polyurethane  Foam ตัดแต่งรูปทรงตามแบบของเก้าอี ้  
ใต้เบาะนั่ง  : ติดก้อนโยก Simple Synchronized Mechanism  พร้อมดว้ยระบบ Back Lock ปรับความ 
     นุ่มนวลในการนั่ง ด้วยระบบสปริงโดยใช้มือหมุน  
ท้าวแขน  : เป็นเหล็กดดัข้ึนรปู ชบุดว้ยโครเม่ียม รีดปลายเรียว ที่วางท้าวแขนด้านบนท้าจาก PU  

  ฉีดหุ้มทับตามแบบสีด้า   
ขาเก้าอี้  : แบบ 5 แฉกท้าดว้ย Die-Casting Aluminium ฉีดข้ึนรูปชิน้เดยีวปัดผิวเงาขนาด 650 มม.  
ล้อ   : ล้อคู่ Nylon ขอบ PU ขนาด 50 มม.สามารถรับน้้าหนักไดไ้ม่ต้่ากว่า 30 กก./ล้อ ยดึติดกับขาด้วย 
     การตบเข้า 
ปรับระดับ  : ปรับสูงต้่าดว้ย Gas Lift สามารถปรับความสูงของเบาะนั่งได ้6 ซม   
วัสดุหุ้ม  : หุ้มด้วยหนังเทียม        
หมายเหตุ  : ขนาดของเก้าอี้ที่ระบุอาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 3 ซม.   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คุณสมบัติรายละเอียดครภุัณฑ์ 
 

รหัสครุภัณฑ์:  T-1  ชุดโต๊ะท างานห้องเลขาธิการส านักงานฯ 

ขนาด (กว้าง:ยาว:สูง): W200 x D100 x H75 cm.    

 
 
 

 
 
 

คุณสมบัติรายละเอียดครุภณัฑ์:         
 
TOP   : แผ่นท๊อปโต๊ะใชไ้ม้อัดหนา 20 มม. เสริมโครงเป็นช่วง ๆ ห่างกนัประมาณ 7 - 10 ซม.ปิดทับ 

ด้านนบนด้วยไม้ MDF. Board หนา 12 มม. ปิดทับวีเนียร์หนา 0.5 มม. ส่วนด้านล่างปิดทับด้วย
ไม้ MDF. Board หนา 9 มม.รวมความหนา 50 มม.  ผ่านขบวนการพน่เคลือบสี Polyester 
[PE] ขัดด้วยน้้าเคลือบเงาโดยใช้ผ้าขนแกะจนผิวด้านหน้ามันเงาเหมือนกระจก มีที่รองเขียน      
ท้าจากกระจกพน่สีด้าด้านลา่ง(Glass Coated) ขนาด กวา้ง  495  ยาว 900 มม. หนา 12 มม. อบนิรภัย 

แผ่นข้าง  : แผ่นข้างโต๊ะใช้ไม้อดัหนา 20 มม. เสริมโครงเป็นช่วง ๆ ห่างกนัประมาณ 7 - 10 ซม. ปิดทับ 
                      ด้านข้างด้วยไม้ MDF. Board หนา 9 มม. ท้ัง 2 ด้านรวมความหนา 50 มม.ผ่านขบวนการพน่ 
                             เคลือบสี Polyester [PE] สีด้าดา้น ติดขาท้าจากท่อสแตนเลสกลขนาด    50  มม. ปรบัระดับได้ 
แผ่นบังตา  : แผ่นบังตาโต๊ะไม้ MFD. Board หนา 30 มม . ปวิผิววีเนียร์หนา 0.5 มม. ผ่านขบวนการพ่น 

  เคลือบสี Polyester[PE] ขัดดว้ยน้้าเคลอืบเงา โดยใช้ผา้ขนแกะจนผิวด้านหนา้มันเงาเหมือนกระจก  
เฉพาะด้านหนา้ ส่วนด้านในเปน็สีด้าด้าน 

  
กล่องทางเดินสายไฟใต้โต๊ะ 
แผ่นล่าง  : แผ่นล่างไม้ MDF. Board หนา 19 มม. ผ่านขบวนการพน่เคลอืบสี Polyester [PE] สีดา้ด้าน 

  เจาะรูร้อยไฟกลมท้าจากพลาสติกฉีดข้ึนรูป 2 จุด 
แผ่นข้าง  : แผ่นบานเปิดไม้ MDF. Board หนา 19 มม. ผ่านขบวนการพน่เคลือบสี Polyester [PE] สีดา้ด้าน 

  ติดบานพับท้าจากโลหะชบุนิกเกิ้ล 3 จุด 
อุปกรณ ์  : KD Fitting Minifix 15 มม. และ25มม./HAFELE 
หมายเหตุ  : ขนาดของเฟอรน์ิเจอร์ทีร่ะบอุาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 3 ซม. 
 
 
 



 

 
คุณสมบัติรายละเอียดครภุัณฑ์ 

 
รหัสครุภัณฑ์:  T-2  ชุดโต๊ะท างานห้องเลขาธิการส านักงานฯ 

ขนาด (กว้าง:ยาว:สูง): W120 x D55 x H75 cm.    

 
 
 
คุณสมบัติรายละเอียดครุภณัฑ์:         
 
TOP   : แผ่นท๊อปโต๊ะใชไ้ม้อัดหนา 20 มม. เสริมโครงเป็นช่วง ๆ ห่างกนัประมาณ 7 - 10 ซม. ปิดทับ 
     ด้านบนดว้ยไม้ MDF. Board หนา 12 มม. ปิดผิววีเนียร์หนา 0.5 มม ส่วนดา้นล่างปดิทับด้วยไม้ 

  MDF.Board หนา 9 มม. รวมความหนา 50 มม. ผ่านกระบวนการพน่เคลือบสี Polyester [PE] 
  ขัดด้วยน้า้ยาเคลือบเงาโดยใชผ้้าขนแกะจนด้านหนา้มันเงาเหมือนกระจก 

แผ่นข้าง  : แผ่นข้างโต๊ะใช้ไม้อัดหนา 20 มม. เสริมโครงเป็นช่วง ๆ ห่างกนัประมาณ 7- 10 ซม.ปิดทับด้านข้าง 
      ด้วยไม้ MDF. Board หนา 9 มม. ท้ัง 2 ด้านรวมความหนา 50 มม. ผ่านขบวนการพน่เคลือบสี  

  Polyester [PE] สีด้าด้าน ติดขาท้าจากท่อสแตนเลสกลมขนาด 50 มม.ปรับระดับได ้
แผ่นบังตา  : แผ่นบังตาโต๊ะไม้ MDF. Board หนา 30 มม. ปดิผิววีเนียร์หนา 0.5 มม. ผ่านขบวนการพน่เคลือบ 

  สี Polyester [PE] ขัดดว้ยน้า้ยาเคลือบเงาโดยใช้ผ้าขนแกะจนผิวด้านหน้ามันเงาเหมือนกระจก 
  เฉพาะด้านหน้า ส่วนดา้นในเปน็สีด้าด้าน 

แผ่นคีย์บอรด์  : แผ่นคีย์บอร์ดไม้MDF. Boardหนา 19 มม. ปิดผิววีเนียร์หนา 0.5 มม. ผ่านกระบวนการพน่เคลือบ 
  สี Polyester [PE]  ขัดดว้ยน้า้ยาเคลือบเงาโดยใช้ผ้าขนแกะจนผิวดา้นหน้ามันเงาเหมือนกระจก 
  เฉพาะด้านหน้า ส่วนดา้นในเปน็สีด้าด้าน 
 

กล่องวาง CPU 
แผ่นล่าง  : เป็นไม้ MDF Board หนา 19 มม. ผ่านขบวนการพน่เคลือบสี Polyester [PE] สีด้าด้าน 
แผ่นข้าง  : แผ่นข้างโต๊ะไม้ MDF. Board หนา 19 มม. ผ่านกระบวนการพน่เคลือบสี Polyester [PE] สีด้าดา้น 
อุปกรณ ์  : KD Fitting Minifix 15 มม. และ25มม./HAFELE 
หมายเหตุ  : ขนาดของเฟอรน์ิเจอร์ทีร่ะบอุาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 3 ซม.   
  

 
 
 
 
 



 

 
คุณสมบัติรายละเอียดครภุัณฑ์ 

 
รหัสครุภัณฑ์:  T-3  โต๊ะท างานห้องรองเลขาธิการส านักงานฯ 

ขนาด (กว้าง:ยาว:สูง): W200 x D100 x H75 cm.    

            
 

           
 
คุณสมบัติรายละเอียดครุภณัฑ์:         
 
TOP   : ไม้ Particble Board หนา 35 มม. เคลือบผิว Melamine Resin Film ปิดขอบดว้ย PVC Edging  

  หนา 2 มม. มีที่รองเขียนหุ้มด้วยหนังเทียม 
แผ่นบังตา  : เหล็กแผ่นปั๊มทะลุหนา 1.2 มม.พับปลายแบบตัว U เชือ่มติดกับเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมขนาด  

  12.5 x 12.5 มม.พ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน  
เสารับท๊อป  : เหล็กท่อกลมขนาด 38 มม.หนา 1.2 มม.ผิวชุบดว้ยโครเม่ียม  
ขาโต๊ะ   : เหล็กท่อกลม 38 มม.หนา 1.2 มม.ชุบด้วยโครเม่ียม พร้อมปุ่มปรับระดับพลาสติก ฉีดข้ึนรูปสีด้า 
กล่องลิน้ชักโต๊ะ : มี 2 ข้างซ้าย-ขวา แบบ 1 ลิน้ชักบนเก็บของ 1 ลิน้ชกัล่างเกบ็ไฟล ์
แผ่นข้างตู้   : ไม้ Particble Board หนา 16 มม.เคลือบผิว Melamine Resin Film ปิดขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม. 
แผ่นชั้น   : ไม้ Particble Board หนา 16 มม. เคลือบผิว Melamine Resin Film ปิดขอบดว้ย PVC Edging   

  หนา 0.5 มม. 
กล่องในลิน้ชัก  : ไม้ Particble Board หนา 12 มม. เคลือบผิว Melamine Resin Film ปิดขอบดว้ย PVC Edging   

  หนา 0.5 มม. 
หน้าบานตู้  : ไม้ Particble Board หนา 16 มม. เคลือบผิว Melamine Resin Film ปิดขอบดว้ย PVC Edging   
       หนา 1  มม. 
อุปกรณ์   : 1) KD Fitting Minifix 15 มม./HAFELE 
                2) รางลิ้นชักบน รางลิ้นชักแบบรับใต้ ขนาดยาว 350 มม. 
                3) รางลิน้ชักลา่งรางลิ้นชักแบบรับข้าง ตลบัลูกปืนขนาดยาว 450 มม. 
                4) กุญแจล็อค กญุแจลอ็คตลอดอยู่ดา้นหน้า [DRAWER LOCK] 
               5) มือจับลิ้นชัก  EXTRUDED ALUMINIUM  ชุบเคลือบผวิด้วยสี ANODIZE 
               6) บานพบั แบบบานสวิง แบบทับขอบสามารถเปดิได้ 110 องศา. 

 
หมายเหตุ  : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุอาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 3 ซม.   

              

 
 
 
 



 

 
คุณสมบัติรายละเอียดครภุัณฑ์ 

 
รหัสครุภัณฑ์:  T-4  โต๊ะท างานเจ้าหน้าที่พนักงาน 

ขนาด (กว้าง:ยาว:สูง): W150 x D60 x H75 cm.    

     
 

 
คุณสมบัติรายละเอียดครุภณัฑ์:         
 
แผ่นหน้าโต๊ะ  : ไม้ Particle Board หนา 28 มม.ผิวเคลือบ Melamine Resin Film หรือ ปิดผิวดว้ย High 

  Pressure Laminate ปดิขอบด้วย PVC Edging หนา  2 มม.  ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมมน 
  ด้วยเครื่องจักร มีกล่องร้อยสายไฟกลมพลาสติกฉีดข้ึนรปูสีกาไฟร์ 2 จุด 

แผ่นบังตา  : ผลิตจากไม้ Particle Board หนา 16 มม.เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ด้วยระบบ 
  Short Cycle ปิดขอบดว้ย  PVC Edging หนา 0.5 มม. 

ขาโต๊ะ   : เสาตั้งคู่เป็นเหล็กท่อกลมขนาด 50 มม.หนา 1 มม.ชบุโครเม่ียม คานบนเป็นเหลก็แผ่นเพลสข้ึนรูป   
  ขนาด 60 x 30 x 550 มม. หนา 1.0 มม.ขาล่างขนาด 62 x30 x 540 มม.หนา 1.0 มม.ฝาปิด 
  ข้างซ้าย-ขวา   ขนาด165 x 640 หนา 1 มม.พ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน        

ปุ่มรองขา  : ผลิตจากพลาสติกฉีดข้ึนรูป สามารถปรับระดบัสูง-ต้่าได ้
อุปกรณ์ Fitting : อุปกรณ์ KD. Fitting  ขนาด 25 มม. ของ Hafele จากเยอรมันหรือเทียบเท่า 
กล่องในลิน้ชัก  : ไม้ Particle Board หนา 12 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle   

  ปิดขอบดว้ย PVC Edging หนา 0.5 มม.  ดว้ยกาว Hot Melt   
หน้าบานลิ้นชัก  : ไม้ Particle Board หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle   

  ปิดขอบดว้ย PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยกาว Hot Melt  ลบมุมมนดว้ยเครื่องจักร 
พื้นลิน้ชกั   : ไม้ MDF. Board หนา 6 มม.ปิดผิวด้วย Paper Foil 
   
อุปกรณ์   : 1) รางลิ้นชักเก็บของ เปน็รางเลื่อนลิ้นชักตอนเดียวแบบรบัใต้ลิน้ชัก ความยาว 45 ซม. สามารถรับ 
       น้้าหนักได้ 25 กก. 
             2) รางลิ้นชักแขวนไฟล์ เป็นรางลกูปืนแบบรบัข้างลิน้ชัก ความยาว 45 ซม.สามารถรับน้า้หนักได้ 30 กก 
             3) กุญแจ เป็นแบบล็อคตลอด 2 ลิ้นชัก ติดต้ังอยูบ่นหน้าบานลิน้ชัก 
            4) มือจับตู้ ผลิตจาก Die-Casting Aluminium ฉีดข้ึนรูป เคลอืบผิวด้วย Sliver Anodized 
 
หมายเหตุ   : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุอาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 3 ซม.   
  
 
 
 
 



 

 

คุณสมบัติรายละเอียดครภุัณฑ์ 
 

รหัสครุภัณฑ์:  T-5  โต๊ะส าหรับวิทยากร /ห้องประชุม ขนาด 100 ที่น่ัง 

ขนาด (กว้าง:ยาว:สูง): W180 x D80 x H75 cm.    

                
        
 
 
 
 
 
 
 
คุณสมบัติรายละเอียดครุภณัฑ์:  
 
แผ่นหน้าโต๊ะ   : ไม้ Particle Board หนา 28 มม.ผิวเคลือบ Melamine Resin Film หรือ ปิดผิวดว้ย High 

  Pressure Laminate ปดิขอบด้วย PVC Edging หนา  2 มม.  ด้วยกาว Hot Melt ลบมุม 
  ด้วยเครื่องจักร มีกล่องร้อยสายไฟกลมพลาสติกฉีดข้ึนรปูสีกาไฟร์ 2 จุด 

แผ่นบังตา  : ผลิตจากไม้  Particle Board หนา 16 มม.เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ด้วยระบบ  
  Short Cycle ปิดขอบดว้ย  PVC Edging หนา 0.5 มม. 

ขาโต๊ะ   : เสาตั้งคู่เป็นเหล็กท่อกลมขนาด 50 มม.หนา 1 มม.ชบุโครเม่ียม คานบนเป็นเหลก็แผ่นเพลสข้ึนรูป   
  ขนาด 60 x 30 x 680 มม. หนา 1.0 มม.ขาล่างขนาด 62 x30 x 700 มม.หนา 1.0 มม.ฝาปิด 
  ข้างซ้าย-ขวา ขนาด 165 x 640 หนา 1 มม.พ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน        

ปุ่มรองขา  : ผลิตจากพลาสติกฉีดข้ึนรูป สามารถปรับระดบัสูง-ต้่าได ้
อุปกรณ์ Fitting  : อุปกรณ์ KD. Fitting  ขนาด 25 มม. ของ Hafele  จากเยอรมันหรือเทียบเท่า 
วัสดุรางสายไฟ  : เหล็กแผ่นหนา 1.0 มม. พับขึ้นรูปตัว U พน่เคลือบสี EPOXY POWDER COATING อบดว้ย 

  ความร้อน ยึดติดอยูใ่ต้ท็อปโต๊ะด้วยตัวหนอนมีปีก DRIVING-NUT WITH FLANGE [DF]   
  ปั้มฉลุรูส่ีเหลี่ยมขนาด 50 x72 มม.จ้านวน 4 ช่อง ส้าหรบัตดิต้ังปลั๊กซ์ไฟ 

กล่องในลิน้ชัก  : ไม้ Particle Board หนา 12 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle 
  ปิดขอบดว้ย PVC Edging หนา 0.5 มม. ดว้ยกาว Hot Melt   

หน้าบานลิ้นชัก  : ไม้ Particle Board หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle   
  ปิดขอบดว้ย PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยกาว Hot Melt  ลบมุมมนดว้ยเครื่องจักร 

พื้นลิน้ชกั  : ไม้ MDF Board หนา 6 มม. ปิดผิวด้วย Paper Foil   
 
อุปกรณ์   : 1) รางลิ้นชักเก็บของ เปน็รางเลื่อนลิ้นชักตอนเดียวแบบรบัใต้ลิน้ชัก ความยาว 45 ซม. สามารถรับ 

    น้้าหนักได้ 25 กก. 
             2) รางลิ้นชักแขวนไฟล์ เป็นรางลกูปืนแบบรบัข้างลิน้ชัก ความยาว 45 ซม. สามารถรับน้า้หนักได้ 30 กก 
             3) กุญแจ เป็นแบบล็อคตลอด 2 ลิ้นชัก ติดต้ังอยูบ่นหน้าบานลิน้ชัก 
            4) มือจับตู้ ผลิตจาก Die-Casting Aluminium ฉีดข้ึนรูป เคลอืบผิวด้วย Sliver Anodized 
 
หมายเหตุ   : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุอาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 3 ซม.    

 
 
 



 

 

คุณสมบัติรายละเอียดครภุัณฑ์ 
 

รหัสครุภัณฑ์:  T-6  โต๊ะประชุม และโต๊ะห้องควบคุม / ห้องประชุม 1  

ขนาด (กว้าง:ยาว:สูง): W160 x D60 x H75 cm.    

                
        
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณสมบัติรายละเอียดครุภณัฑ์:         
 
แผ่นหน้าโต๊ะ  : ไม้ Particle Board หนา 28 มม.ผิวเคลือบ Melamine Resin Film หรือ ปิดผิวดว้ย High  

  Pressure Laminate ปดิขอบด้วย PVC Edging หนา 2 มม.  ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมมนด้วย 
  เครื่องจักร มีกล่องร้อยสายไฟกลมพลาสติกฉีดข้ึนรปูสีกาไฟร์ 2 จุด 

แผ่นบังตา  : ผลิตจากไม้ Particle Board หนา 16 มม.เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ด้วยระบบ  
  Short Cycle ปิดขอบดว้ย PVC Edging หนา 0.5 มม. 

ขาโต๊ะ   : เสาตั้งคู่เป็นเหล็กท่อกลมขนาด 50 มม.หนา 1 มม.ชบุโครเม่ียม คานบนเป็นเหลก็แผ่นเพลสข้ึนรูป   
  ขนาด 60 x 30 x 550 มม. หนา 1.0 มม.ขาล่างขนาด 62 x30 x 540 มม.หนา 1.0 มม.ฝาปิด 
  ข้างซ้าย-ขวา ขนาด 165 x 640 หนา 1 มม.พ่นสี Epoxy Powder Coating อบความร้อน        

ปุ่มรองขา  : ผลิตจากพลาสติกฉีดข้ึนรูป สามารถปรับระดบัสูง-ต้่าได ้
อุปกรณ์ Fitting  : อุปกรณ์ KD. Fitting  ขนาด 25 มม. ของ Hafele จากเยอรมันหรือเทียบเท่า 
วัสดุรางสายไฟ  : เหล็กแผ่นหนา 1.0 มม. พับขึ้นรูปตัว U พน่เคลือบสี EPOXY POWDER COATING อบดว้ย 
      ความร้อน ยึดติดอยูใ่ต้ ท็อปโต๊ะด้วยตัวหนอนมีปีก DRIVING-NUT WITH FLANGE [DF]   

  ปั้มฉลุรูส่ีเหลี่ยมขนาด 50 x72 มม.จ้านวน 4 ช่อง ส้าหรบัตดิต้ังปลั๊กไฟ 
 

หมายเหตุ   : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุอาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 3 ซม.   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คุณสมบัติรายละเอียดครภุัณฑ์ 
 

รหัสครุภัณฑ์:  T-7  โต๊ะประชุมเข้ามุม / ห้องประชุม 1  

ขนาด (กว้าง:ยาว:สูง): W130 x D45 x H75 cm.    

                 

 
 

คุณสมบัติรายละเอียดครุภณัฑ์:         
 
โต๊ะต่อข้าง     : ขนาด กวา้ง 130 x ลึก 45 x สูง 75   ซม. 
แผ่นหน้าโต๊ะ    : ไม้ Particle Board หนา 28 มม.เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film หรือ ปิดผิวด้วย  
      High Pressure Laminate ปดิขอบด้วย  PVC Edging หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt   

  ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร 
โครงขาโต๊ะ     : เสาตั้งเหล็กท่อกลมขนาด 7.62  ซม.หนา 2 มม.ชุบโครเม่ียม แป้นรองหน้าโต๊ะเปน็แผ่น 

     เหล็กฉีดข้ึนรูป ขนาด 150 x 150 x 5 มม.พ่นสี Epoxy Powder Coating อบความรอ้น สีดา้ 
หมายเหตุ    : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุอาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 3 ซม.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คุณสมบัติรายละเอียดครภุัณฑ์ 
 

รหัสครุภัณฑ์:  T-8  โต๊ะอเนกประสงคพ์ับได ้(แบบไมม่ีบังตา) / ห้องประชุม ใหญ่ ชั้น 3 

ขนาด (กว้าง:ยาว:สูง): W180 x D60 x H75 cm.    
 
 
 

 
 

คุณสมบัติรายละเอียดครุภณัฑ์:         
 
แผ่นหน้าโต๊ะ  : ไม้ Particle Board หนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine  Resin  Film ในระบบ Short  Cycle  

  ปิดขอบดว้ย PVC Edging หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt  ลบมุมมนดว้ยเครื่องจักร 
โครงขาโต๊ะ  : ท้าจาก เหล็กท่อกลม ขนาด    38 มม. ติดกับขาต้ัง เหล็กกลม ขนาด 28 มม. ทั้งหมด พ่นสี 

  Epoxy Powder Coating  อบความร้อน สีดา้ 
อุปกรณ์โต๊ะพบั    : ท้าจากเหล็กแผ่นหนา 1.5 มม.พับข้ึนรูป ขนาด 35 x 310 x 35 มม. ผิวเคลือบสี Epoxy 

  Powder Coating อบความร้อน สีด้า 
แกนข้อพับ   : ท้าจากเหล็กเพลากลมหนา 10 มม.พับข้ึนรูปตัว V ชุบโครเม่ียม 
คานรบัน้า้หนัก   : เป็นแบบคานคู่ ท้าจากเหล็กทอ่สี่เหลี่ยมขนาด 32 มม.หนา 1.2 มม. ผิวเคลือบสี Epoxy Powder  

  Coating อบความร้อน สีด้า 
ปุ่มรองขา     : ผลิตจากพลาสติกฉีดข้ึนรูปสีดา้หุ้มทับแกนเกลียว สามารถปรบัระดับได้ 
ปุ่มรองท๊อป   : ผลิตจากพลาสติกฉีดข้ึนรูปสีดา้ ส้าหรับปดิปลายแกนหมุน ปอ้งกันการเกิดรอยจากขาพบัที่พื้นโต๊ะ 
หมายเหตุ   : ขนาดของเฟอรน์ิเจอร์ทีร่ะบอุาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 3 ซม.   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คุณสมบัติรายละเอียดครภุัณฑ์ 
 

รหัสครุภัณฑ์:  T-9  โต๊ะประชุม ห้องประชุม 3 ชั้น4 

ขนาด (กว้าง:ยาว:สูง): W80 x D60 x H75 cm.    

 
 
 
                
        
 
 
 
 
 
คุณสมบัติรายละเอียดครุภณัฑ์: 
         
แผ่นหน้าโต๊ะ    : ไม้ Particle Board หนา 28 มม.ผิวเคลือบ Melamine Resin Film หรือ ปิดผิวดว้ย  

  High Pressure Laminate ปดิขอบด้วย PVC Edging หนา  2 มม.  ด้วยกาว Hot Melt   
  ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร มีกลอ่งร้อยสายไฟกลมพลาสติกฉีดข้ึนรูปสีกาไฟร์ 2 จดุ 

แผ่นบังตา   : ผลิตจากไม้ Particle Board หนา 16 มม.เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film  
  ด้วยระบบ Short Cycle ปิดขอบดว้ย PVC Edging หนา 0.5 มม. 

ขาโต๊ะ    : เสาตั้งคู่เป็นเหล็กท่อกลมขนาด 50 มม.หนา 1 มม.ชุบโครเม่ียม คานบนเปน็เหล็กแผ่นเพลส 
  ข้ึนรูป  ขนาด 60 x 30 x 550 มม. หนา 1.0 มม.ขาล่างขนาด 62 x30 x 540 มม. 
  หนา 1.0 มม.ฝาปดิข้างซ้าย-ขวา ขนาด165 x 640 หนา 1 มม.พ่นสี Epoxy Powder 
  Coating อบความรอ้น        

ปุ่มรองขา   : ผลิตจากพลาสติกฉีดข้ึนรูป สามารถปรับระดบัสูง-ต้่าได ้
อุปกรณ์ Fitting   : อุปกรณ์ KD. Fitting  ขนาด 25 มม. ของ Hafele จากเยอรมันหรือเทียบเท่า 
วัสดุรางสายไฟ   : เหล็กแผ่นหนา 1.0 มม. พับขึน้รูปตัว U พ่นเคลอืบสี EPOXY POWDER COATING  

  อบด้วยความร้อน ยึดติดอยู่ใต้ ท็อปโต๊ะดว้ยตัวหนอนมีปีก DRIVING-NUT WITH  
  FLANGE [DF] ปั้มฉลรุูสี่เหลีย่มขนาด 50 x72 มม.จ้านวน 4 ช่อง ส้าหรบัติดตั้งปลั๊กไฟ 

หมายเหตุ    : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุอาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 3 ซม.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คุณสมบัติรายละเอียดครภุัณฑ์ 
 

รหัสครุภัณฑ์:  T-10  โต๊ะประชุม 3 ทรงโบท๊เชฟ ชั้น4 

ขนาด (กว้าง:ยาว:สูง): W400 x D120 x H75 cm.    
 
 
 

 
 
คุณสมบัติรายละเอียดครุภณัฑ์:         
 
แผ่นหน้าโต๊ะ   : ใช้ไม้อัดหนา 20 มม.เสริมโครงเป็นชว่งๆ ห่างกันประมาณ 7-10 ซม.ปิดทับด้านบนดว้ยไม้  

  MDF Board หนา 12 มม. ปิดผิววีเนียร์ หนา 0.5 มม.ส่วนดา้นลา่งปดิทับดว้ยไม้ MDF Board  
  หนา 9 มม.รวมความหนา 50 มม.ผ่านขบวนการพน่เคลือบสี Polyester [PE] ขัดดว้ยน้า้ยา 
  เคลือบเงา โดยใช้ผ้าขนแกะจนผิวดา้นหน้ามันเงาเหมือนกระจก 

แผ่นข้างโต๊ะ    : ใช้ไม้อัดหนา 20 มม.เสริมโครงเป็นชว่ง ๆ ห่างกันประมาณ 7-10 ซม.ปิดทับด้านข้างดว้ยไม้  
  MDF Board หนา 9 มม.รวมความหนา 50 มม. ตีขอบข้างโค้งมน หนา 0.5 มม.ผ่านขบวนการ 
  พ่นเคลือบสี Polyester [PE] สีด้าด้าน 

อุปกรณ์ Fitting  : เกือกม้าขนาด 15 และ 25 มม.ของ HAFELE หรือ เทียบเท่า 
หมายเหตุ   : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุอาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 3 ซม.   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คุณสมบัติรายละเอียดครภุัณฑ์ 
 

รหัสครุภัณฑ์:  SF-1  โซฟา 1ที่น่ัง ห้องเลขาธิการส านักงานฯ 

ขนาด (กว้าง:ยาว:สูง): W73 x D78 x H88 cm.    

       
 

 

 
 
คุณสมบัติรายละเอียดครุภณัฑ์:  
 
โครงเก้าอี ้   : ไมเ้บญจพรรณเพลาะโครงขึ้นรูปตามแบบ เบาะนั่งติดสปริง Zig- Zag หนา 3 มม. 

  เพื่อเสริมความนุ่มนวลของเบาะนั่ง 
ฟองน้า้    : เบาะนั่งและพนักพิงเป็นฟองน้า้ Polyurethane Foam ปรบัแต่งรูปทรงตามแบบของโซฟา  
        ชั้นนอกสุดบุดว้ยใยสังเคราะห ์[ Fiber Fill] เพื่อเสริมความนุม่นวลของเบาะนั่ง 
ขาเก้าอี้    : ท้าจาก Stainless Steel ท่อกลม ขนาด 38 มม.หนา 1.2 มม. เชื่อมติดกับโครงคาน 
          Stainless Steel กล่องส่ีเหลี่ยมขนาด 1 x 2 นิ้ว หนา 1.2 มม. ปลายขาทั้ง 4 ขา ติดปุ่ม 

         ปรับระดับได ้
ท้าวแขน   : ท้าจากไม้ MDF Board หนา 19 มม. ปิดทับผิวด้านบนดว้ยวเีนียร์ไม้มะฮอกกานี  

  ผ่านกระบวนการพน่เคลือบสี Polyurethane ขัดผิวมันเงา ยึดติดกับโครงโซฟาดว้ยแปน้  
  Stain Steel กลึงขึ้นรูปทรงกลมขนาด 2 นิ้ว หนา 10 มม. 

วัสดุหุ้ม    : หุ้มด้วย หนังเทียม 
หมายเหตุ    : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุอาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 3 ซม.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

คุณสมบัติรายละเอียดครภุัณฑ์ 
 

รหัสครุภัณฑ์:  SF-2  โซฟา 3ที่น่ัง ห้องเลขาธิการส านักงานฯ 

ขนาด (กว้าง:ยาว:สูง): W168 x D78 x H88 cm.    

       
 

 
 

 
 

คุณสมบัติรายละเอียดครุภณัฑ์:         
 
โครงเก้าอี ้   : ไม้เบญจพรรณเพลาะโครงขึ้นรูปตามแบบ  เบาะนั่งติดสปริง Zig-Zag หนา 3 มม. 

  เพื่อเสริมความนุ่มนวลของเบาะนั่ง 
ฟองน้า้    : เบาะนั่งและพนักพิงเป็นฟองน้า้ Polyurethane Foam ปรบัแต่งรูปทรงตามแบบของโซฟา  

  ชั้นนอกสุดบุดว้ยใยสังเคราะห ์[ Fiber Fill] เพื่อเสริมความนุม่นวลของเบาะนั่ง 
ขาเก้าอี้    : ท้าจาก Stainless Steel ท่อกลม ขนาด 38 มม.หนา 1.2 มม. เชื่อมติดกับโครงคาน  

  Stainless Steel กล่องส่ีเหลี่ยมขนาด 1 x 2 นิ้ว หนา 1.2 มม. ปลายขาทั้ง 4 ขา ติดปุ่ม 
  ปรับระดับได ้

ท้าวแขน   : ท้าจากไม้ MDF Board หนา 19 มม. ปิดทับผิวด้านบนดว้ยวเีนียร์ไม้มะฮอกกานี  
  ผ่านกระบวนการพน่เคลือบสี Polyurethane ขัดผิวมันเงา ยึดติดกับโครงโซฟาดว้ยแปน้  
  Stain Steel กลึงขึ้นรูปทรงกลมขนาด 2 นิ้ว หนา 10 มม. 

วัสดุหุ้ม    : หุ้มด้วย หนังเทียม 
หมายเหตุ    : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุอาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 3 ซม.  
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

คุณสมบัติรายละเอียดครภุัณฑ์ 
 

รหัสครุภัณฑ์:  SF-3  โซฟา 3ที่น่ัง ห้องรองเลขาธิการส านักงานฯ 

ขนาด (กว้าง:ยาว:สูง): W173.5 x D67 x H83.5 cm.    

       
 

 

 
 

คุณสมบัติรายละเอียดครุภณัฑ์:         
 
โครงเก้าอี ้   : ไมเ้บญจพรรณเพลาะโครงขึ้นรูปตามแบบ เบาะนั่งติดสปริง Zig- Zag หนา 3 มม. 

  เพื่อเสริมความนุ่มนวลของเบาะนั่ง 
ฟองน้า้    : เบาะนั่งและพนักพิงเป็นฟองน้า้ Polyurethane Foam ปรบัแต่งรูปทรงตามแบบของโซฟา  

  ชั้นนอกสุดบุดว้ยใยสังเคราะห ์[ Fiber Fill] เพื่อเสริมความนุม่นวลของเบาะนั่ง 
ขาเก้าอี้    : ท้าจาก Stainless Steel แผ่นเรียบปัดผิวเงา หนา 5 มม. ขนาดกว้าง 50 มม.พับข้ึนรูป 

  ประดับขาพร้อมเชื่อมน้อตติดต้ังปุ่มปลายขาปรับระดบัได้ข้างละ 2 จุด 
วัสดุหุ้ม    : หุ้มด้วย หนังเทียม 
หมายเหตุ    : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุอาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 3 ซม.  
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คุณสมบัติรายละเอียดครภุัณฑ์ 
 

รหัสครุภัณฑ์:  SF-4  โซฟา 3ที่น่ัง หอ้งประชุมใหญ่  

ขนาด (กว้าง:ยาว:สูง): W198 x D78 x H78 cm.    

       
 

 
 

 
 

คุณสมบัติรายละเอียดครุภณัฑ์:         
 
โครงเก้าอี ้   : ไม้เบญจพรรณเพลาะโครงขึ้นรูปตามแบบ  เบาะนั่งติดสปริง Zig-Zag หนา 3 มม. 

  เพื่อเสริมความนุ่มนวลของเบาะนั่ง 
ฟองน้า้    : เบาะนั่งและพนักพิงเป็นฟองน้า้ Polyurethane Foam ปรบัแต่งรูปทรงตามแบบของโซฟา  

  ชั้นนอกสุดบุดว้ยใยสังเคราะห ์[ Fiber Fill] เพื่อเสริมความนุม่นวลของเบาะนั่ง 
ขาเก้าอี้    : เป็นไม้ยางพารากลึงขึน้รปูย้อมเคลือบสีโอ็คแดง 
วัสดุหุ้ม    : หุ้มด้วย หนังเทียม 
หมายเหตุ    : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุอาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 3 ซม.  
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คุณสมบัติรายละเอียดครภุัณฑ์ 
 

รหัสครุภัณฑ์:  SF-5  โซฟา 1ที่น่ัง หอ้งโถงต้อนรับส่วนกลาง โถงนิทรรศการ 

ขนาด (กว้าง:ยาว:สูง): W82.5 x D66.5 x H72 cm.    

       
 

 

 
 

 
คุณสมบัติรายละเอียดครุภณัฑ์:         
 
โครงเก้าอี ้   : ไม้เบญจพรรณเพลาะโครงขึ้นรูปตามแบบ  เบาะนั่งติดสปริง Zig- Zag หนา 3 มม. 

         เพื่อเสริมความนุ่มนวลของเบาะนั่ง 
ฟองน้า้    : เบาะนั่งและพนักพิงเป็นฟองน้า้ Polyurethane Foam ปรบัแต่งรูปทรงตามแบบของโซฟา  

  ชั้นนอกสุดบุดว้ยใยสังเคราะห ์[ Fiber Fill] เพื่อเสริมความนุม่นวลของเบาะนั่ง 
ขาเก้าอี้   : ท้าจากเหล็กท่อกลม ขนาด 25 x หนา 1.5 มม.เชื่อมต่อมุมแบบถอดประกอบได้ ดว้ยข้อต่อ 

  แบบ 2,3,4,5 ทาง ท้าจากอลมิูเนียมฉีดข้ึนรูป (Die-casting aluminium) ชุบโครเม่ียม  
  ติดแป้นปลายขา ท้าจากพลาสติกฉีดข้ึนรูปสีด้า ปรบัระดับได ้20 มม. 

วัสดุหุ้ม    : หุ้มด้วย หนังเทียม 
หมายเหตุ    : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุอาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 3 ซม.  
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คุณสมบัติรายละเอียดครภุัณฑ์ 
 

รหัสครุภัณฑ์:  SF-6  โซฟา 3ที่น่ัง หอ้งโถงต้อนรับส่วนกลาง โถงนิทรรศการ 

ขนาด (กว้าง:ยาว:สูง): W182 x D66.5 x H72 cm.    

       
 

 
 

คุณสมบัติรายละเอียดครุภณัฑ์:         
 
โครงเก้าอี ้   : ไม้เบญจพรรณเพลาะโครงขึ้นรูปตามแบบ  เบาะนั่งติดสปริง Zig- Zag หนา 3 มม. 

  เพื่อเสริมความนุ่มนวลของเบาะนั่ง 
ฟองน้า้    : เบาะนั่งและพนักพิงเป็นฟองน้า้ Polyurethane Foam ปรบัแต่งรูปทรงตามแบบของโซฟา  

  ชั้นนอกสุดบุดว้ยใยสังเคราะห ์[ Fiber Fill] เพื่อเสริมความนุม่นวลของเบาะนั่ง 
ขาเก้าอี้   : ท้าจากเหล็กท่อกลม ขนาด 25 x หนา 1.5 มม.เชื่อมต่อมุมแบบถอดประกอบได้ ดว้ยข้อต่อ 

  แบบ 2,3,4,5 ทางท้าจากอลูมิเนียมฉีดข้ึนรูป (Die-casting aluminium) ชุบโครเม่ียม  
  ติดแป้นปลายขา ท้าจากพลาสติกฉีดข้ึนรูปสีด้า ปรบัระดับได ้20 มม. 

วัสดุหุ้ม    : หุ้มด้วย หนังเทียม 
หมายเหตุ    : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุอาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 3 ซม.  
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คุณสมบัติรายละเอียดครภุัณฑ์ 
 

รหัสครุภัณฑ์:  SF-7  โต๊ะกลางชุดรับแขก  

ขนาด (กว้าง:ยาว:สูง): W90 x D60 x H38 cm.    

       
 
 
                 

 
 

คุณสมบัติรายละเอียดครุภณัฑ์:         
 
หน้าท็อปโต๊ะ    : กรอบไม้ยางพาราข้ึนรูป หนารวม 40  มม. เผล้และมนขอบตามแบบท้าสีพน่ 

  Polyurethane [PU] ยอ้มสีโอค๊แดงช่องกลางวางกระจกสีชา หนา 6 มม. 
โครงขา    : ไมย้าพารากลึงข้ึนรปูทรงกลมขนาด 48 มม.ส่วนปลายเรียว ขนาด 25 มม.ท้าส ี

  พ่น Polyurethane [PU] ย้อมสีโอ๊คแดง 
ปลายขา    : ท้าจากพลาสติก Polypropylene [PP] ฉีดข้ึนรูปสีด้า ป้องกันการกระแทกเสียดสี และกันชื้น 
หมายเหตุ    : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุอาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 3 ซม.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คุณสมบัติรายละเอียดครภุัณฑ์ 
 

รหัสครุภัณฑ์:  SF-8  โต๊ะข้างชุดรับแขก  

ขนาด (กว้าง:ยาว:สูง): W60 x D60 x H38 cm.    

       
                 
 
 
 
 
 
 

                     
 

คุณสมบัติรายละเอียดครุภณัฑ์:         
 
หน้าท็อปโต๊ะ : กรอบไม้ยางพาราข้ึนรปู หนารวม 40  มม. เพล่และมนขอบตามแบบท้าสีพ่น Polyurethane [PU] ย้อมสี
โอ๊คแดง  ชอ่งกลางวางกระจกสชีา หนา 6 มม. 
โครงขา : ไม้ยาพารากลึงขึ้นรูปทรงกลมขนาด    48 มม.ส่วนปลายเรียว ขนาด    25 มม.ท้าสีพ่น Polyurethane 
[PU] ย้อมสีโอ๊คแดง  
ปลายขา :  ท้าจากพลาสติก Polypropylene [PP] ฉีดข้ึนรปูสีด้า ป้องกันการกระแทกเสียดสี และกันชื้น 
หมายเหตุ : ขนาดของเฟอรน์ิเจอร์ที่ระบุอาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 3 ซม.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คุณสมบัติรายละเอียดครภุัณฑ์ 
 

รหัสครุภัณฑ์:  SF-9  โต๊ะกลางชุดรับแขก  ห้องเลขาธิการ 

ขนาด (กว้าง:ยาว:สูง): W90 x D60 x H42 cm.    

       
 
                 

 
 
 
 
 
 
 

 

คุณสมบัติรายละเอียดครุภณัฑ์:         
 
หน้าทอ็ปโต๊ะ    : กรอบบนเปน็ไม้ MDF. Board  หนา 25 มม. ขอบมนตามแบบ ท้าสีพ่น Polyurethane  

  [PU] ขัดผิวมันเงาประกบกบัไม้Particle Board เคลือบเมลามีน สีเทาอ่อน หนา 19 มม. 
  กรอบล่างเปน็เหล็กสแตนเลส แผ่นพับข้ึนรูปทรงตัว “L” ขนาด 19 x 19 มม.  
  หนา 1.2 มม. ตรงกลางวางกระจกใส หนา 6 มม. 

โครงขา    : เป็นเหล็กท่อกลม ขนาด 41 มม.แบบ 4 ขา ชบุเคลือบผิวดว้ยโครเม่ียม 
ปลายขา    : ท้าจากพลาสติก Polypropylene [PP] ฉีดข้ึนรูปสีด้าขนาด 35 มม. ปรับระดับสูง-ต้่าได้ 20 มม. 
หมายเหตุ    : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุอาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 3 ซม.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

คุณสมบัติรายละเอียดครภุัณฑ์ 
 

รหัสครุภัณฑ์:  SF-10  โต๊ะกลางชดุรับแขก  ห้องรองเลขาธิการ 

ขนาด (กว้าง:ยาว:สูง): W90 x D60 x H40 cm.    

       
                 
 

 
 

คุณสมบัติรายละเอียดครุภณัฑ์:         
 
หน้าท็อปโต๊ะ    : ไม ้MDF Board หนา 25 มม. ผ่านขบวนการขัด แต่ง เคลือบสี Polyester [PE] ขัดผิว 
       ด้านหน้าจนมันเงา เหมือนกระจกตรงกลางท็อปเจาะช่องส้าหรับ วางกระจกใส หนา  

  ไม่น้อยกว่า 5 มม. ด้านล่างปดู้วยไม้  Particle Board  เคลือบเมลามีน สีเทาอ่อน  
  หนา 19 มม. รองด้านล่าง พร้อมกับเฟรมกรอบยดึท็อปท้าจากแผ่นสแตนเลสพับข้ึนรูปฉาก  
  ขนาด 22x22 มม. หนา ไม่นอ้ยกว่า 1.2 มม.ปัดผิวเงา 

โครงขา    : ท้าจากเหล็กแผ่นขนาด หนา้กว้าง 48 มม.หนาไม่น้อยกว่า 6 มม.ปั้มและเชื่อมข้ึนรปูตัว O  
        ชุบโครเม่ียม ด้านลา่งติดปุ่มปรับระดบัได้ทา้จากพลาสติกฉีดข้ึนรูปหุ้มทับแกนเกลียว  

 ขนาด M6 อย่างน้อย 2 จุด 
การประกอบ    : ยึดประกอบและติดต้ังดว้ยการขันสกูรแบบหนอนมีบ่า สามารถถอดประกอบแยกท็อปและ 

  โครงขาได ้
หมายเหตุ    : ขนาดของเฟอร์นิเจอร์ที่ระบุอาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 3 ซม.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คุณสมบัติรายละเอียดครภุัณฑ์  
 

รหัสครุภัณฑ์:  SB-1  ตู้เอกสารทรงสูง  ห้องเลขาธิการ ส านักงานฯ 

ขนาด (กว้าง:ยาว:สูง): W244 x D45 x H180 cm.    
                       

 

 
 

คุณสมบัติรายละเอียดครุภณัฑ์:         
 
แผ่นท็อปบน    : ไม้ MDF Board หนา 25 มม. ผ่านขบวนการพ่นเคลอืบสี Polyester [PE] ขัดด้วยน้้ายา 

  เคลือบเงาโดยใช้ผ้าขนแกะจนผิวด้านหน้ามันเงาเหมือนกระจก ส่วนดา้นล่างเปน็แบบผิวด้าน 
โครงตู้    : ไม้ Particle Board หนา 16 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short 

  cycle ปดิขอบด้วย PVC. Edging  หนา 0.5 มม. ด้วยกาว Hot Melt  สีด้า 
กล่องในตู้    : ไม้ Particle Board หนา 12 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ในระบบ Short 

  Cycle ปดิขอบด้วย PVC. Edging  หนา 0.5 มม. ด้วยกาว Hot Melt  สีด้า 
แผ่นข้างตู้    : ไม้ Particble Board หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ปิดขอบดว้ย PVC 

           Edging  หนา 0.5  มม. 
แผ่นบานเปดิตู้   : หน้าบานเปดิไม้ MDF. Board หนา 19 มม. ปิดผิววีเนียร์หนา 0.5 มม. ผ่านขบวนการพ่น 

           เคลือบสี Polyester [PE]  ขัดดว้ยน้้ายาเคลือลเงาโดยใช้ผ้าขนแกะจนผิวด้านหน้ามันเงา 
  เหมือนกระจก 

แผ่นชั้นตู้    : แผ่นชั้นปรับไม้ Particle Board หนา 19 มม. เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film  
  ในระบบ Short Cycle ปดิขอบดว้ย PVC. Edging หนา 0.5 มม. ด้วยกาว Hot Meltสีด้า 

หน้าบาน    : หน้าบานเปดิกระจกสีชา หนา 6 มม. ลบมุมเจียแต่งขอบพร้อมเจาะรูส้าหรับติดต้ังบานพับ 
      ลูกถ้วย 
หน้าบานลิ้นชัก   : หน้าบานลิน้ชักไม้ MDF. Board หนา 19 มม. ปิดผิววีเนียร์หนา 0.5 มม.ผ่านขบวนการ 

  พ่นเคลือบสี Polyester [PE] ขัดด้วยน้้ายาเคลอืบเงาโดยใช้ผ้าขนแกะจนผิวดา้นหน้ามันเงา 
  เหมือนกระจก 

อุปกรณ์    1) KD. Fitting ใช้ Minifix ขนาด 15 และ 25 มม. ของ Hafele จากประเทศเยอรมัน 
                2) รางลิน้ชักเกบ็ของเปน็รางเลือ่นลิ้นชัก 2 ตอนแบบรบัข้างลิน้ชกั ยาว 45 ซม.รบัน้้าหนักได้ 25 กก. 
              
หมายเหตุ    : ขนาดของเฟอรน์ิเจอร์ทีร่ะบอุาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 3 ซม. 

 
 
 



 

คุณสมบัติรายละเอียดครภุัณฑ์ 
 

รหัสครุภัณฑ์:  SB-2  ตู้เอกสารทรงสูง  ห้องรองเลขาธิการ ส านักงานฯ 

ขนาด (กว้าง:ยาว:สูง): W180 x D40 x H165 cm.    
                       
                 

 
 

 
คุณสมบัติรายละเอียดครุภณัฑ์:         
 
แผ่นท็อปบน    : ไม้ Particble Board หนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ปิดขอบดว้ย PVC  

  Edging  หนา 2.0  มม. 
แผ่นท็อปลา่ง    : ไม้ Particble Board หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ปิดขอบดว้ย PVC  

  Edging  หนา 0.5  มม. 
แผ่นข้างตู้    : ไม้ Particble Board หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ปิดขอบดว้ย PVC  

  Edging หนา 0.5  มม. 
แผ่นบานเปดิตู้   : ไม้ Particble Board หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ปิดขอบดว้ย PVC  

   Edging  หนา 1.0  มม. 
แผ่นชั้นตู้    : ไม้ Particble Board หนา  25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ปิดขอบดว้ย PVC  

   Edging  หนา 1.0  มม. 
กล่องในลิน้ชัก   : ไม้ Particle Board  หนา 12 มม. ผิวเคลือบ  Melamine Resin Film ปิดขอบ PVC  

  Edging หนา 0.5 มม. 
ขาตู้     : เหล็กท่อกลม 38 มม.หนา 1.2 มม.ชุบโครเม่ียม พร้อมปุ่มปรบัระดบัพลาสติกฉีดข้ึนรปูสีด้า 
อุปกรณ ์   1) รางลิน้ชักบน-ล่างรางลิน้ชัก แบบสองตอนรับข้างลิ้นชัก รบัน้า้หนักได้ 25 กก. 
                2) กุญแจล็อคกุญแจล็อคอยู่ดา้นหน้า ลิ้นชัก 
               3) มือจับลิน้ชัก EXTRUDED ALUMINIUM   
หมายเหตุ    : ขนาดของเฟอรน์ิเจอร์ทีร่ะบอุาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 3 ซม. 
 
 
 
 

 
 



 

คุณสมบัติรายละเอียดครภุัณฑ์ 
 

รหัสครุภัณฑ์:  SB-3  ตู้เอกสารทรงเตี้ย  หอ้งรองเลขาธิการ ส านักงานฯ 

ขนาด (กว้าง:ยาว:สูง): W120 x D45 x H70 cm.    

       
                 

 
 

คุณสมบัติรายละเอียดครุภณัฑ์:         
 
แผ่นท็อปบน    : ไม้ Particble Board หนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ปิดขอบดว้ย PVC  

  Edging  หนา 2.0  มม. 
แผ่นท็อปลา่ง    : ไม้ Particble Board หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ปิดขอบดว้ย PVC  

  Edging  หนา 0.5  มม. 
แผ่นข้างตู้    : ไม้ Particble Board หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ปิดขอบดว้ย PVC  

  Edging  หนา 0.5  มม. 
แผ่นบานเปดิตู้   : ไม้ Particble Board หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ปิดขอบดว้ย PVC  

    Edging  หนา 1.0  มม. 
แผ่นชั้นตู้   : ไม้ Particble Board หนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ปิดขอบดว้ย PVC  

  Edging  หนา 0.5  มม. 
กล่องในลิน้ชัก   : ไม้ Particle Board  หนา 12 มม. ผิวเคลือบ  Melamine Resin Film ปิดขอบ PVC  

  Edging หนา 0.5 มม. 
ขาตู้     : เหล็กท่อกลม 38 มม.หนา 1.2 มม.ชุบโครเม่ียม พร้อมปุ่มปรบัระดบัพลาสติกฉีดข้ึนรูปสีด้า 
อุปกรณ์    1) KD Fitting Minifix 15 มม./HAFELE 
                2) รางลิ้นชักบน-ลา่งรางลิ้นชัก แบบรบัใต้ ขนาดยาว 350 มม. 
                3) กุญแจล็อคกุญแจล็อคอยู่ด้านหน้า [DRAWER LOCK] 
               4) มือจับลิน้ชัก EXTRUDED ALUMINIUM  ชุบเคลอืบผิวดว้ยสี ANODIZE 
                5) บานพับแบบบานสวิง แบบทับขอบสามารถเปิดได้ 110 องศา 
หมายเหตุ    : ขนาดของเฟอรน์ิเจอร์ทีร่ะบอุาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 3 ซม.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คุณสมบัติรายละเอียดครภุัณฑ์ 
 

รหัสครุภัณฑ์:  SB-4  ตู้เอกสารทรงสงู 

ขนาด (กว้าง:ยาว:สูง): W80 x D40 x H156 cm.    
                 

 
 

 

คุณสมบัติรายละเอียดครุภณัฑ์:         
 
แผ่นท๊อป    : ไม้ Particle Board หนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film  ด้วยระบบ Short  

  Cycle ปิดขอบดว้ย PVC Edgingหนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมมนดว้ยเครื่องจักร 
แผ่นข้าง    : ไม้ Particle Board หนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short  

  Cycle ปิดขอบดว้ย PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยกาว Hot Melt ลบมุมมนดว้ย 
  เครื่องจักร 

แผ่นชั้นปรบั   : ไม้ Particle Board หนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short  
  Cycle ปิดขอบดว้ย PVC Edging หนา 0.5 มม.ด้วยกาว Hot Melt   

แผ่นบานเลื่อน   : ไม้ Particle Board หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short  
  Cycle ปิดขอบดว้ย PVC Edging   หนา 1 มม. ด้วยกาว Hot Melt   

ไม้ดามขาตู้    : ไม้ Particle Board หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short  
  Cycle ปิดขอบดว้ย PVC Edging   หนา  1 มม.  ด้วยกาว Hot Melt   

แผ่นหลัง    : ไม้ Particle Board หนา 9 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle   
อุปกรณ์     :  1) รางไกล์ เปน็พลาสติกฉีดข้ึนรปู  ติดต้ังแบบกดลงร่องติดกาว 

2) ลูกล้อบานเลือ่นเปน็พลาสติกฉีดข้ึนรูป แบบแกนยึดลูกปนืคู่ 
3) กุญแจ เป็นโลหะ ติดต้ังอยู่บนหน้าบาน 
4) มือจับตู้ ผลิตจาก Die-Casting Aluminium ฉีดข้ึนรูป เคลอืบผิวดว้ย Sliver Anodized 

หมายเหตุ    : ขนาดของเฟอรน์ิเจอร์ทีร่ะบอุาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 3 ซม.  
   

 
 
 
 
 



 

คุณสมบัติรายละเอียดครภุัณฑ์ 
 

รหัสครุภัณฑ์:  SB-5  ตู้เอกสารทรงเตี้ย  

ขนาด (กว้าง:ยาว:สูง): W80 x D40 x H83 cm.    

       
                 

 
 

คุณสมบัติรายละเอียดครุภณัฑ์:         
 
แผ่นท๊อป  : ไม้ Particle Board หนา 25 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle  
      ปิดขอบดว้ย PVC Edging  หนา 2 มม. ด้วยกาว Hot Melt  ลบมุมมนดว้ยเครื่องจักร 
แผ่นข้าง  : ไม้ Particle Board หนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle   

  ปิดขอบดว้ย PVC Edging หนา 1 มม. ด้วยกาว Hot Melt  ลบมุมมนดว้ยเครื่องจักร 
แผ่นชั้นปรบั  : ไม้ Particle Board หนา 19 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle   

  ปิดขอบดว้ย PVC Edging หนา 0.5 มม.  ดว้ยกาว Hot Melt   
แผ่นบานเปดิ  : ไม้ Particle Board หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle   

  ปิดขอบดว้ย PVC Edging หนา 1 มม.  ด้วยกาว Hot Melt   
ไม้ดามขาตู้   : ไม้ Particle Board หนา 16 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle   

  ปิดขอบดว้ย PVC Edging   หนา  1 มม.  ด้วยกาว Hot Melt   
แผ่นหลัง  : ไม้ Particle Board หนา 9 มม. ผิวเคลือบ Melamine Resin Film ด้วยระบบ Short Cycle   
อุปกรณ์   :  1) บานพับตู้ เปน็โลหะบานพับลกูถ้วย สามารถเปดิหนา้บานตู้ออกได้ 110 องศา 

2) กลอนตู้ เป็นโลหะติดต้ังด้านในของหน้าบานเปดิตู้ 
3) กุญแจ เป็นโลหะ ติดต้ังอยู่บนหน้าบาน 
4) มือจับตู้ ผลิตจาก Die-Casting Aluminium ฉีดข้ึนรูป เคลือบผิวดว้ย Sliver Anodized 

หมายเหตุ   : ขนาดของเฟอรน์ิเจอร์ทีร่ะบอุาจมีค่าความแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 3 ซม.   
  
 
 
 



 

 
 
ประเภท   : เวทีส้าเร็จรูป     
ขนาด   : กว้าง 1220 x ลึก 1220 x สูง 600 มม.     
ข้อมูลทางเทคนิค           
พื้นเวทu  : ไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 20 มม. บุผิวหนา้ดว้ย FIBER  COATED อย่างหนา และกนัลืน่   
เฟรมเวท ี  : อลูมิเนียม  
ขาเวท ี  : ไฟเบอรช์นดิที่แข็งแรงกวา่อลูมิเนียม 2 เท่า 

อุปกรณ์ยึดประกอบ  : ระหว่างแผ่นพืน้เวทีใชร้ะบบลอ็คท้าจากอลูมิเนียม 
 
 

 
 
ประเภท        : ชุดบนัไดเวทีส้าเร็จรปู     
ขนาด       : กว้าง 900 x ลึก 900 x สูง 400 มม.      
บันได : ประกอบดว้ย บนัได 3 ชิน้ มีขนาดดังนี ้
   ชิ้นที ่1 กว้าง 900 x ลึก 300 x สูง 200 มม. 
   ชิ้นที ่2 กว้าง 900 x ลึก 300 x สูง 400 มม.   
พื้นบันได : ไม้อัดหนาไมน่้อยกวา่ 20 มม. บุผิวหนา้ดว้ย FIBER  COATED อย่างหนา และกันลื่น   
เฟรมบันได       : อลูมิเนียม  
ขาบันได : ไฟเบอรช์นดิที่แข็งแรงกว่าอลูมิเนียม 2 เท่า พับขาได ้     
หมายเหตุ        : ขนาดของเวทีส้าเร็จรูปที่ระบุอาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน+-ไม่เกิน 3 ซม.  
 

ครุภัณฑ์ส านักงาน  ให้ใช้สินค้าของ  MODERNFROM , PERFECT , PRACTIKA  
เวทีส าเร็จรูป        ให้ใช้สินค้าของ LUCKY KINGDOM , TAIYO , EVENTSUPPLY  
 

 


