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หมวดที่  1 วัตถุประสงค์                                                                                               

หมวดท่ี  1  วัตถุประสงค์ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์  ปรับปรุงและซ่อมแซมกลุม่อาคารอเนกประสงค์ 
ตําบลเกาะแก้ว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 งาน  ดังรายการต่อไปน้ี 

 
1. งานก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร 

การปรับปรุงและซ่อมแซมกลุม่อาคารอเนกประสงค์ เป็นอาคาร ค.ส.ล. ขนาด 1 ช้ันและ 4 ช้ัน พ้ืนที่ใช้สอย 
12,600 ตร.ม. มีองค์ประกอบใช้สอยดังน้ี 
 โถงทางเข้า โถงกลางห้องประชุม โถงพักนักศึกษา ห้องรับรอง  ห้องสํานักงาน  สนามกีฬาในร่ม      
บันไดหลัก บันไดหนีไฟ ห้องเครื่องระบบไฟฟ้า ห้องเครื่องระบบสุขาภิบาล ห้องนํ้าชายและห้องนํ้าหญิง  ห้องนํ้า
คนพิการ  ห้องนํ้าอาจารย์ชาย ห้องนํ้าอาจารย์หญิง  ห้องประชุมใหญ่ ห้องควบคุม ห้องประชุมเล็ก โถงกิจกรรม
นักศึกษา ห้องพักอาจารย์  ห้องเรียน ช้ันวางถังเก็บนํ้า ประกอบด้วย  บริเวณวางถังเก็บนํ้า  บันไดหนีไฟ  หลังคา 
ค.ส.ล. หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน  

งานบริเวณ 
งานปรับปรุงรางระบายน้ํา ค.ส.ล.  
 

2.  วิธีการก่อสร้าง 
 2.1  งานปรับปรุงบรเิวณก่อสร้าง SITE CLEARING 
   
  2.1.1  การเตรียมงาน 

2.1.1.1 ผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการตรวจสอบสํารวจบริเวณที่จะทําการก่อสร้างให้รู้สภาพต่างๆ 
ของสถานที่ก่อสร้าง เพ่ือที่จะได้เป็นแนวทางในการพิจารณาในการทํางาน SITEWORK ต่างๆ และลู่ทางสําหรับการ
ขนส่งวัสดุก่อสร้าง 

2.1.1.2 ผู้รับจ้างจะต้องรังวัดสถานที่ก่อสร้าง วางผัง จัดทําระดับ แนว และระยะต่างๆ ตรวจสอบ
ความถูกต้อง ของหมุด หลักเขต และจัดทํารายงานถึงความถูกต้อง หรือความคลาดเคลื่อน หรือความไม่แน่นอน 
แตกต่างไปจากแบบก่อสร้างเป็นลายลักษณ์อักษร ให้คณะกรรมการ ฯ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนดําเนินงานข้ัน
ต่อไป 

2.1.1.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ช่างฝีมือดี และแรงงานท่ี
เหมาะสมให้  เพียงพอ และพร้อมเพรียง เพ่ือปฏิบัติงานก่อสร้างให้ดําเนินงานไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อย  มี
ประสิทธิภาพ และได้ผลงานท่ีถูกต้องสมบรูณ์ตามแบบและรายการประกอบแบบทุกประการ โดยเป็นผลงานที่มี
คุณภาพและมาตรฐานที่ดี 
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2.1.1.4 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติ และรับผิดชอบในการทํางาน ให้เป็นไปตามกฎหมายแรงงาน หรือ
เทศบัญญัติรวมทั้งระเบียบข้อบังคับต่างๆ เพ่ือให้การปฏิบัติงานก่อสร้างคร้ังน้ีเป็นไปอย่างเรียบร้อย และถูกต้องตาม
กฎหมาย 

2.1.1.5 ผู้รับจ้างจะต้องหาวิธีป้องกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของผู้อ่ืนและ
สาธารณูปโภค ข้างเคียง และต้องประกันอุบัติเหตุอันอาจจะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สิน สวัสดิภาพของคนงาน และบุคคล
อ่ืนอันสืบเน่ืองมาจากการปฏิบัติงานก่อสร้าง หากมีความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการกระทํา ของผู้รับจ้าง 
หรือบริวาร หรือผู้อ่ืนซึ่งปฏิบัติงานก่อสร้างในงานน้ี ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบและ เป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายทั้งสิ้น 
 
  2.1.2  งานปรับพื้นที่ 

หลังจากดําเนินการปรับพ้ืนที่และสิ่งกีดขวางอ่ืนๆ ทั้งทีอ่ยู่บนดินและใต้ดิน และขนย้ายออกจาก
บริเวณก่อสร้างแล้ว ให้ดําเนินการปรับระดับพ้ืนดินให้เรียบเสมอกัน พร้อมที่จะดําเนินการ วางผังก่อสร้างอาคาร 
กําหนดแนว และระดับเริ่มต้นก่อสร้าง ตามท่ีกําหนดในแบบและรายการประกอบแบบตามสัญญาต่อไป 
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หมวดท่ี  2  รายการท่ัวไป 
 

1. การดําเนินงาน 

1.1 สถานที่ก่อสร้างหรือปรับปรุง  อาคารหรืองานปรับปรุงสิ่งก่อสร้างใดที่จะทําการก่อสร้างใน
บริเวณมหาวิทยาลัยฯ  ผู้รับจ้างจะต้องไปดูสถานที่  เพ่ือรับทราบสภาพของสถานท่ีและตําแหน่งที่จะก่อสร้าง  
ซึ่งจะกําหนดและช้ีให้ผู้รับจ้างทราบในวันดูสถานที่ 

1.2 โรงงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะปลูกสร้างโรงงานช่ัวคราวและโรงเก็บวัสดุได้ ณ บริเวณที่
มหาวิทยาลัยฯ กําหนดให้ เมื่อผู้รับจ้างทํางานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ผู้รับจ้างจะต้องรื้อถอนโรงงานและ
โรงเก็บวัสดุต่างๆ ออกไปนอกมหาวิทยาลัย และปรับบริเวณให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย จนเป็นที่พอใจของ
คณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนส่งงานงวดสุดท้าย 

1.3 ฝีมือและแรงงาน  ผู้รับจ้างจะต้องใช้ช่างที่ฝีมือดีมาทํางานก่อสร้างให้ถูกต้องเรียบร้อยตามแบบ
รูปรายการก่อสร้าง และได้มาตรฐานการก่อสร้างตามหลักวิชาช่างที่ดี งานบางประเภทที่จําเป็นต้องใช้ช่างผู้
ชํานาญในการติดต้ังโดยเฉพาะ ให้ผู้รับจ้างจัดหาช่างแต่ละสาขามาดําเนินการ 

1.4 คุณภาพของวัสดุ  วัสดุก่อสร้างทุกชนิดที่นํามาก่อสร้างต้องมีคุณภาพดีได้รับการรับรองจาก 
มอก. และถูกต้องตามรูปแบบรายการ เป็นของใหม่ไม่ชํารุดแตกร้าวหรือเสียหาย และต้องนํามาเก็บไว้อย่าง
เป็นระเบียบในที่ปลอดภัย โดยมิให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมสภาพ ถ้าปรากฏว่าเกิดความชํารุดเสียหาย    
หรือเสื่อมคุณภาพห้ามนํามาใช้ทําการก่อสร้างเป็นอันขาด และผู้รับจ้างจะต้องนําวัสดุดังกล่าวออกไปนอก
บริเวณมหาวิทยาลัยให้หมด 

1.5 ปัญหาในการดําเนินงาน 
1.5.1 กรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการก่อสร้าง หรืออุปสรรคในการดําเนินงานให้ผู้รับจ้าง

สอบถามคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพ่ือพิจารณาก่อน เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง สั่งแก้ไขปัญหา
ประการใด ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามทันที 

1.5.2 ถ้าคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจพบว่าผู้รับจ้างทําการก่อสร้างไม่ถูกต้องตาม
รูปแบบรายการ คณะกรรมตรวจการจ้าง มีสิทธ์ิสั่งให้ผู้รับจ้างทําการแก้ไขให้ถูกต้องตามรูปแบบรายการได้
ทันที โดยผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือขอต่อสัญญามิได้  ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

1.5.3 หากปรากฏว่าแบบรูปรายการขาดรายละเอียด ที่จําเป็นต้องใช้ในการก่อสร้าง คณะ
กรรมตรวจการจ้าง มีสิทธ์ิให้รายละเอียดเพ่ิมเติมได้แล้วแต่ลักษณะของงาน เพ่ือช่วยให้แบบรูปรายการชัดเจน  
และผู้รับจ้างจะต้องทําโดยไม่คิดเงิน หรือเวลาเพ่ิมแต่อย่างใด 

1.5.4 ในกรณีแบบรูปกับรายการ ไม่ตรงกัน  ให้ผู้รับจ้างสอบถามคณะกรรมการตรวจการ
จ้าง เพ่ือพิจารณาก่อน เมื่อได้รับคําสั่งให้ดําเนินประการใด ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามโดยไม่มีเง่ือนไข โดยผู้รับ
จ้างต้องเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น  
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1.6 การวางผัง  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการวางผังอาคาร  โดยทําให้ถูกต้องตามรูปแบบรายการ
ทุกประการ เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจว่าถูกต้องแล้ว จึงดําเนินการก่อสร้างได้ การวัดระยะต่างๆ 
ในผังให้ถือตัวเลขที่แสดงในรูปแบบ และหรือระยะศูนย์กลางเสาแต่ละต้นเป็นเกณฑ์ 

1.7 ระดับอาคาร  การกําหนดระดับ ± 0.00 ม. ของอาคารจะกําหนดให้ในวันดูสถานที่ โดยให้
พิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 

1.7.1 ในกรณีที่บริเวณก่อสร้างมีระดับตํ่ากว่าถนนซึ่งนํ้าท่วมไม่ถึง ให้กําหนดระดับ ± 0.00 
ม. ของอาคารสูงกว่าถนนนั้น 30 ซ.ม. โดยวัดจากส่วนที่สูงที่สุดของถนนเส้นน้ัน ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้
กําหนดให้ 

1.7.2 ในกรณีที่บริเวณก่อสร้างอาคาร มีระดับสูงกว่าถนนเกิน 30 ซ.ม. และเป็นถนนที่นํ้า
ท่วมไม่ถึง ให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้กําหนดระดับของอาคารให้ แต่ถ้าสูงกว่าถนนไม่เกิน 30 ซ.ม. ให้ปฏิบัติตามข้อ  
1.7.1 

1.7.3 ในกรณีที่จะใช้อาคารข้างเคียง เป็นจุดอ้างอิง ในการทําระดับ ± 0.00 ม. ของอาคารให้
มหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้กําหนดโดยยึดหลักเกณฑ์ตามข้อ 1.7.1 และ1.7.2 

1.7.4 การถมดินหรือปรับระดับดิน  โดยรอบอาคาร  ต้องถมหรือปรับให้ถึงระดับ ± 0.00 ม.  
ตามท่ีกําหนดไว้ในแบบรูป โดยให้ถือระยะห่างต้ังฉากจากศูนย์กลางของเสาและรอบบ่อเกรอะ บ่อซึม บ่อนํ้าทิ้ง 
เป็นระยะ  3.00 ม. หรือตามที่แสดงในแบบรูป จากน้ันให้ทําความเอียงลาด 1:1 ส่วนที่เอียงลาดให้ใช้ดิน
เหนียวถมกันดินพัง ในกรณีที่ท้องถิ่นน้ันไม่มีดินเหนียว อนุญาตให้ใช้ดินลูกรังอัดแน่นแทนได้ สําหรับบ้านพัก
ทั้งหมด ให้ปรับระดับดินเหมือนข้างต้นทุกประการ แต่ระยะดินถมโดยรอบให้ใช้ระยะตามแบบเป็นเกณฑ์  
และการถมดินให้นําดินนอกบริเวณมหาวิทยาลัยมาถม 

1.8  ไฟฟ้าและอุปกรณ์ 
1.8.1 ให้ผู้รับจ้างติดต้ังไฟฟ้าและอุปกรณ์  ตามชนิดและจํานวนที่กําหนด  ไว้ในแบบรูป

รายการอุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดต้ังในที่ช้ืนหรือถูกฝนจะต้องเป็นชนิดที่กันนํ้าได้  เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้อง
ทดสอบดวงโคมและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดจนใช้การได้ดี 

1.8.2 ให้ผู้รับจ้างต่อสายไฟฟ้า จากตัวอาคาร บรรจบกับสายไฟฟ้าประธาน  (MAIN)  
ภายนอกอาคารจนใช้การได้ หรือในกรณีที่จะต้องมีการติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ ผู้รับจ้างต้องเช่ือมต่อกับ
หม้อแปลงให้ผู้รับจ้างเผื่อความยาวของสายไฟฟ้าจากอาคาร จนถึงจุดกําหนดที่จะติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่ง
ผู้รับจ้างจะต้องประสานงานกับมหาวิทยาลัย และได้รับความเห็นชอบจากการไฟฟ้าก่อน 

1.8.3 การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร ให้ปฏิบัติดังน้ี 
- ให้แบ่งออกเป็นวงจรย่อย โดยแต่ละวงจรต้อง เป็นไปตามแบบรูปรายการ 
- แต่ละวงจรจะต้องมีอุปกรณ์ตัดตอนควบคุม โดยใช้ฟิวส์หรือสวิตช์ ตัดตอน ซึ่งจะกําหนดให้

ในแบบรูปรายการ 
1.8.4 ผู้รับจ้างต้องนําอุปกรณ์ไฟฟ้าตามที่กําหนดไว้ในรายการ ให้คณะกรรมการตรวจการ

จ้างตรวจสอบก่อน เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงติดต้ังได้ 
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1.8.5 ผู้รับจ้างต้องนําใบรับรองการตรวจการเดินสายไฟฟ้าและอุปกรณ์จากการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค มาให้คณะกรรมการตรวจการจ้างในวันตรวจรับงานงวดสุดท้าย 

การดําเนินงานการติดต้ังไฟฟ้า  และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่าง  ตลอดจนการตรวจรับรองของการ
ไฟฟ้าผู้รับจ้างต้องเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 

1.9  การทาสีและตกแต่ง 
1.9.1 ให้ผู้รับจ้างเลือกใช้สีตามท่ีกําหนด ไว้ในรายการ อย่างใดอย่างหน่ึง ต้องเป็นสีใหม่ ไม่

เก็บไว้นานจนเสื่อมคุณภาพ ผู้รับจ้างนําสีที่จะใช้ทั้งหมดมามอบให้กับคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบ
ก่อน  

1.9.2 ในการทาสี ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติดังน้ี 
-ให้หยุดทาสีทุกชนิดในขณะที่มีฝนตก  และถ้าสีที่ทาคร้ังแรกไม่แห้งสนิทห้ามทาคร้ังที่สองทับ

ลงไป 
- ให้ทาสีได้เฉพาะในเวลากลางวันเท่าน้ัน  และการทาสีจะต้องปฏิบัติตามกรรมวิธีให้ถูกต้อง

ตามคําแนะนําของบริษัทผู้ผลิตสี 
- ต้องทาสีให้สม่ําเสมอ ปราศจากรอยแปรง ตอนใดที่สีสองสีชนกันจะต้องตัดแนวให้

เรียบร้อยทั้งแนวด่ิงและแนวนอน 
- ทาสีรองพ้ืน 1 ครั้ง และทาสีจริงทับหน้าอีก 2ถึง3 ครั้ง หรือตามที่ระบุเป็นอย่างอ่ืนใน

รายการทาสี ทั้งสีรองพ้ืนและสีจริงให้ใช้ชนิดเดียวกัน 
1.9.3 ข้อกําหนดการทาสี 
- พ้ืนที่ทาสีภายใน  หมายถึงงานทาสีผนังภายในห้องโดยรอบ วงกบพร้อมบานประตูและบาน

หน้าต่าง และงานผ้าเพดาน รวมถึงงานท่อติดต้ังลอยภายในห้อง ยกเว้นบานกระจกกรอบอลูมิเนียม ผนัง
กระเบ้ืองหรือหินแกรนิต หินอ่อน ผิวสแตนเลส หรือรามีเนต 

- พ้ืนที่ทาสีภายนอก หมายถึงงานทาสีผนังภายนอกโดยรอบอาคาร เสาลอย คานและ
โครงสร้างอาคาร วงกบพร้อมบานประตูและบานหน้าต่างภายนอก และงานผ้าเพดาน และงานผ้าเพดาน  
รวมถึงงานท่อติดต้ังลอยภายในห้อง ยกเว้นบานกระจกกรอบอลูมิเนียม ผนังกระเบ้ืองหรือหินแกรนิต หินอ่อน 
ผิวสแตนเลส หรือรามีเนต และพ้ืนระเบียงส่วนที่อยู่ภายนอก หรือผิววัสดุกันซึม 

- ส่วนที่เป็นคอนกรีตและผนังฉาบปูน  ต้องรอให้ปูนฉาบแห้งสนิทก่อนทําความสะอาดและ
กําจัดสิ่งเปรอะเป้ือนออกให้หมดแล้วจึงทาสีได้ 

- ส่วนที่เป็นไม้ ให้ตกแต่งพ้ืนที่จะทาให้เรียบร้อยโดยการอุดรอยชํารุดต่างๆ ให้สม่ําเสมอขัด
ด้วยกระดาษทรายให้เรียบร้อยโดยตลอดแล้วจึงทาสีได้ 

- ส่วนที่เป็นโลหะ ให้กําจัดสนิม สิ่งเปรอะเป้ือนและฝุ่นออกให้หมด ทาสีกันสนิมตามที่ระบุไว้
ในรายการทาสี 1 ครั้งแล้วจึงทาสีที่ใช้ทาโลหะโดยเฉพาะ ทับหน้าอีก 2 ครั้ง นอกจากจะระบุเป็นอย่างอ่ืนใน
รายการทาสี 



6 
 

หมวดที่ 2 รายการทั่วไป                                                                                 

1.9.4 การลงน้ํามัน ตกแต่งผิว เช่น แชลค วานิช  ขี้ผึ้ง นํ้ามันรักษาเน้ือไม้และอ่ืนๆ ที่กําหนด
ไว้ในรายการ ให้ผู้รับจ้างเตรียมพ้ืนผิวที่จะทา  โดยการทําความสะอาดกําจัดคราบสกปรกต่างๆ อุดรอยชํารุด 
ขัดด้วยกระดาษทรายให้เรียบก่อนถ้าเป็นไม้ให้ย้อมสีให้เป็นสีเดียวกันโดยตลอด แล้วจึงทาได้ 

1.10  การใช้น้ํา-ไฟฟ้า  ในกรณีที่ผู้รับจ้างจะใช้นํ้าและไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยเพ่ือการก่อสร้าง ผู้รับ
จ้างต้องได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยฯ ก่อนจึงจะใช้ได้ และผู้รับจ้างต้องจ่ายเงินค่านํ้า ไฟฟ้า ให้แก่
มหาวิทยาลัยฯ ในส่วนที่เกินไปจากค่านํ้าและค่าไฟฟ้า ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ ต้องจ่ายเป็นประจําอยู่แล้ว 

1.11 การใช้ถนนและบริเวณ  ในกรณีที่ผู้รับจ้างทําให้ถนนและบริเวณมหาวิทยาลัยฯ เกิดการชํารุด
เสียหายผู้รับจ้างต้องซ่อมแซมให้เป็นที่เรียบร้อยอยู่ในสภาพเดิม ก่อนส่งงานงวดสุดท้าย โดยผู้รับจ้างจะ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมไม่ได้ 

1.12  การใช้วัสดุ และอุปกรณ์ที่กําหนดให้แบบรูปหลายรายการ 
1.12.1 ให้ผู้รับจ้างใช้เฉพาะวัสดุ อุปกรณ์ที่ได้ระบุหมายเลขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

ไว้แล้วในรายการก่อสร้าง โดยให้เลือกใช้จากผู้ผลิตที่ ไ ด้รับอนุญาต แสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประเภท ชนิดและขนาดเดียวกัน 

  1.12.2  วัสดุอุปกรณ์ใดที่ยังไม่มีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแต่มีผู้จด
ทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว หรือมีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว แต่มีผู้
ได้รับอนุญาตไม่ถึงสามราย ให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อของกระทรวงอุตสาหกรรม 

  1.12.3  วัสดุอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในรายการก่อสร้างที่ยังไม่ได้กําหนดเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรม
ไว้ ให้ผู้รับจ้างใช้ตามคุณลักษณะเฉพาะ ที่กําหนดในรายการหมวดอ่ืนๆ 

 
หมายเหตุ กรณีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ระบุไว้ในรายการก่อสร้าง มีหมายเลขใดที่มีการปรับปรุง 
หรือแก้ไขเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงหมายเลขมาตรฐานภายหลังการทําสัญญาแล้ว ให้ถือหมายเลขมาตรฐาน
หรือประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรมฉบับล่าสุดเป็นเกณฑ์ 
 
2.วัสดุก่อสร้าง 

2.1  ปูนซีเมนต์ 
2.1.1 ชนิดของปูนซีเมนต์ที่ใช้ผสมคอนกรีตหล่อโครงสร้างทั้งหมด ให้ใช้ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์

ประเภทที่ 1  มาตรฐานของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม  
2.1.2 ชนิดของปูนซีเมนต์ที่ใช้ผสมคอนกรีตหล่อส่วนที่ไม่ได้เป็นโครงสร้าง เช่น บ่อเกรอะ  

ทางเท้า ฯลฯ หรือใช้ผสมปูนก่อ ปูนฉาบ ฯลฯ ให้ใช้ปูนซีเมนต์ผสมตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 
80-2517 

2.1.3 ให้ใช้ปูนซีเมนต์ที่ผลิตขึ้นใหม่ๆ ห้ามใช้ปูนซีเมนต์ที่เสื่อมคุณภาพโดยความช้ืนและ
แข็งตัวจับเป็นก้อน 
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2.1.4 ห้ามใช้ปูนซีเมนต์ต่างประเภท  ผสมคอนกรีตปนกันหรือเทติดต่อกันในขณะที่คอนกรีต
ที่เทไว้ก่อนยังไม่แข็งตัว 

2.2  ทราย 
2.2.1 ทรายที่ใช้ในการผสมคอนกรีตต้องเป็นทรายหยาบน้ําจืดที่สะอาด (โดยมีฝุ่นปนน้อย

ที่สุด) และไม่มีด่างหรือกรด หรือเกลือเจือปน ปราศจากอินทรีย์สารหรือสิ่งสกปรกต่างๆ ที่จะทําให้คุณสมบัติ
ของคอนกรีตเสื่อมเสีย ทรายหยาบต้องมีขนาด 1.55 ม.ม. ถึง 3 ม.ม. 

2.2.2 ทรายที่ใช้ในการผสมปูนก่อหรือปูนฉาบให้ใช้ทรายละเอียดนํ้าจืดที่สะอาด ทราย
ละเอียดต้องมีขนาด 0.5 ม.ม. – 1.5 ม.ม. 

2.3 หิน หินหรือกรวดที่ใช้ในการผสมคอนกรีตต้องไม่มีลักษณะผุ หรือ เปราะเป็นหินย่อย มีขนาด
ถูกต้องตามเบอร์  1, 2  เว้นแต่งาน  TOPING  พ้ืน ค.ส.ล. ก้อนสมํ่าเสมอไม่คละกัน ในกรณีที่ใช้กรวดแทนหิน  
ขนาดของกรวดต้องเท่ากับขนาดของหิน และก่อนนํามาใช้ผสมคอนกรีตต้องล้างนํ้าสะอาด 

 
2.4 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต  

2.4.1เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตต้องเป็นเหล็กใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีผิวสะอาดไม่มีสนิมขุม 
ไม่เป้ือนสิ่งสกปรกอ่ืนใด  ไม่มีรอยปริแตกร้าว ปีก ลูกคลื่น สามารถทนต่อการดัดเย็น โดยไม่มีรอยปริเกิดขึ้น
ตามผิว 

2.4.2เหล็กเส้นกลมเป็นเหล็กชนิด SR-24 มีคุณภาพตามมาตรฐานของสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.  (ห้ามใช้เหล็กรีดซ้ํา) 

2.4.3เหล็กข้ออ้อยให้ใช้ตามช้ันคุณภาพ SD-40 มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุสาหกรรม มอก.  

2.5 เหล็กรูปพรรณ  เป็นเหล็กโครงสร้างทําด้วยเหล็กกล้าละมุน (MILD STEEL) ซึ่งผลิตออกมามี
หน้าตัดเป็นรูปต่างๆใช้ในงานโครงสร้าง มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังน้ี 

- เหล็กโครงสร้างรูปพรรณข้ึนรูปร้อน ช้ันคุณภาพ มอก.  
- เหล็กโครงสร้างรูปพรรณข้ึนรูปเย็น ช้ันคุณภาพ มอก.  
2.6 เหล็กกลวง  เป็นเหล็กโครงสร้างชนิดมีตะเข็บเช่ือมทําด้วยเหล็กกล้าละมุน (MILD STEEL) 

สามารถเช่ือมได้ มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.  
2.7 เหล็กแผ่น  ต้องเป็นเหล็กกล้าละมุน (MILD STEEL) เหนียวไม่มีรอยแตกร้าวไม่มีสนิมขุมส่วนที่

ต้องฝังติดกับเน้ือคอนดรีตต้องไม่เป้ือนสี นํ้ามัน และสิ่งสกปรกอ่ืนใด 
2.8 น้ํา นํ้าที่ใช้ในการก่อสร้างต้องใช้นํ้าสะอาด ไม่มีคุณสมบัติเป็นนํ้ากระด้าง ไม่มีรสกร่อย ปราศจาก

อินทรีย์วัตถุ เช่น ตะไคร่นํ้า จอก แหน การก่อสร้าง ณ สถานที่ที่มีนํ้าประปาให้ใช้นํ้าประปา ถ้าที่ใดไม่มี
นํ้าประปาอนุญาตให้ใช้นํ้าจากบ่อ คูคลองได้ แต่นํ้าน้ันต้องมีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น 
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2.9 อิฐ อิฐก่อให้ใช้อิฐที่มีคุณภาพดี โดยทั่วไปเป็นอิฐเผาสุกไม่อ่อน และเปราะผิดปรกติ มีขนาด
สม่ําเสมอ แผ่นไม่คดงอจนเกินไป และไม่มีสิ่งสกปรกหรืออินทรีย์วัตถุเกาะติดอยู่ ถ้ามีสิ่งสกปรกจับแน่นจะ
นําไปใช้ในการก่อสร้างไม่ได้ 

2.10 ปูนขาว  ใช้ปูนขาวที่มีคุณภาพดี เน้ือน่ิม ละเอียด ไม่มีสิ่งสกปรกเจือปนหรือเป็นก้อนแข็ง  
ขนาดของเม็ดปูนขาวไม่ตํ่ากว่า 0.40 ม.ม. 

2.11  ไม้   
ไม้ทั้งหมดที่นํามาใช้จะต้องเป็นไม้ที่ไม่มีรู ตา แตกร้าว คดโก่ง กระพ้ี มากผิดปกติ และต้องผ่านการอบ

หรือตากแห้งมาแล้วอย่างดี เป็นไม้ที่ได้มาตรฐานไม่ตํ่ากว่าประเภท  2 
ไม้เน้ือแข็งที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารทั่วไป ซึ่งมิได้ระบุช่ือไม้ไว้ในแบบรูปหรือรายการเป็นการเฉพาะ

เมื่อจะนําไปใช้ในการประกอบโครงสร้าง ส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคาร ให้พิจารณาตามบัญชีดังต่อไปน้ี 
 ไม้ที่ใช้ทําวงกบ, ประตูหน้าต่าง  ให้ใช้ไม้ชนิดต่างๆ ดังน้ี 
 
บัญชีที่1 

1. ไม้แดง  Xyli xylocarpa tuba 
2. ไม้ประดู่  pterocarpus spp. 
3. ไม้เต็ง           Shorea  obtusa Wall. 
4. ไม้รัง  Shorea siamensis Miq. 
5. ไม้เคี่ยม  Cotyleobium melanoxylon Pierre 
6. ไม้เคี่ยมคะนอง  shorea henryana pierre 
7. ไม้หลุมพอ  Intsia bakeri prain 
8. ไม้กันเกรา  Fagraea fragrans Roxb. 
9. ไม้บุนนาค  Mesua ferrea Linn. 
10. ไม้ตะเคียนทอง  Hopea odorata Roxb. 
11. ไม้ตะเคียนชัน  Balanocarpus heimii king 
12. ไม้ตะเคียนหิน  Hopea ferrea pierre. 
13. ไม้ชัน ,เต็งตานี  shorea therelii pierre ex Laness. 
14. ไม้รกฟ้า  Terminalia alata Heyne ex Roth 
15. ไม้ซากหรือพันซาด  Erythrophleum teysmannii Craib 
16. ไม้ตะแบกเลือด หรือมะเกลือเลือดterminalia mucronata craib et Hutch 
17. ไม้กระพ้ีเขาควาย  Dalbergia cultrata Grah. Ex Benth 
18. ไม้เล็ง,หยี  Dialium cochimchinense pierre 
19. ไม้กาสามปีก ตีนนก  Vitex peduncularis Wall. Ex Schauer 
20. ไม้เลียงมัน  Berrya ammonilla Roxb. 
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21. ไม้กระถินพิมาน        Acacia tomentosa Willd. 
22. ไม้ขานาง  Homalium tomentosum Benth. 
23. ไม้แคทราย  Steroospermum neuramthum kurz 
24. ไม้สาธร ไม้กระพ้ีเขาควาย  Millettia leucantha kurz 
25. ไม้มะค่าแต้  Sindora Siamensis Teijsm.ex Miq 
26. ไม้ตะแบกใหญ่  Lagerstroemia Duperreana Pierre 
27. ไม้ตะเคียนราก  Hopea Latifolia Syming 
28. ไม้กอหิน ไม้กะทิต  Phoebe Paniculata Nees 
29. ไม้เฉียงพร้านางแอ  Crallia brachiata Merr.  
30. ไม้พลวง  Dipterocarpus tuberculatus Roxb. 

 
3. การเก็บวัสดุก่อสร้าง 
  3.1  การเก็บซีเมนต์และปูนขาว  การเก็บซีเมนต์และปูนขาวไว้ในบริเวณก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้อง
สร้างโรงเก็บมีหลังคาคลุมและฝากั้นอย่างมิดชิด  มิให้ฝนสาดเข้าได้โดยเด็ดขาด และควรยกพ้ืนสูงอย่างน้อย  30  
ซ.ม. เพ่ือป้องกันนํ้าฝนและความช้ืนได้เป็นอย่างดี 
  3.2   การกองทราย  หิน  และกรวด  ให้กองไว้ในที่สะอาด  เป็นระเบียบ  ไม่มีสิ่งสกปรกปะปนได้
ง่าย หรือมีนํ้าโสโครกไหลผ่าน ถ้ากองไว้บนดินต้องเก็บกวาดบริเวณที่จะกองให้เรียบร้อย และห้ามใช้ทราย
บริเวณที่ติดกับผิวดิน หรือที่มีดินปะปน การกองทรายหยาบและทรายละเอียดต้องกองให้ห่างกัน ส่วนหินหรือ
กรวดไม่แบ่งกองตามขนาดไม่ปะปนกัน 
   3.3 การเก็บอิฐ  ให้มีโรงเก็บและปูพ้ืน หรือจะวางเรียงในบริเวณที่อิฐไม่ถูกสิ่งสกปรกก็ได้ 
  3.4 การเก็บเหล็ก ให้สร้างโรงเก็บยกพ้ืนหรือจัดหาสถานที่เก็บที่ป้องกันเหล็กไม่ให้ถูกนํ้าฝน นํ้า
โสโครก  กรด  ด่าง  เกลือ รวมทั้งเศษดินและสิ่งสกปรกได้เป็นอย่างดี 
  3.5 การเก็บไม้  ให้สร้างโรงเก็บไม้หรือจัดหาสถานที่เก็บที่ป้องกันแดด  นํ้า  นํ้าฝน  ความช้ืน  
ปลวก  ได้เป็นอย่างดี  ควรอยู่ในที่โปร่งมีลมโกรกได้โดยสะดวก 
  - หมายเหตุ  การสร้างโรงเก็บวัสดุทุกชนิด  ผู้รับจ้างจะต้องสร้าง ให้เสร็จก่อนที่จะนําวัสดุมาใน
บริเวณก่อสร้าง 
 
4. งานดิน 
  4.1 การขุดดิน  สําหรับการทํารากฐานหรือขุดบ่อ  ผู้รับจ้างจะต้องป้องกันมิให้ดินเกิดพังทลาย  
โดยการทําลาดเอียงให้พอเหมาะหรือสร้างแผงไม้ก้ัน 
  ในกรณีที่เกิดอุปสรรคในการขุดดิน  เช่น  พบดินแข็งหรือศิลา  ขุดต่อไปไม่ได้ตามความลึก ในแบบ  
ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาก่อน  เมื่อได้รับคําสั่งให้แก้ไขประการใด  ผู้รับจ้าง
จะต้องปฏิบัติตามโดยไม่มีเง่ือนไข 
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 6.3 การผูกเหล็ก สําหรับเหล็กเสริมคานเล็กให้ผูกสําเร็จก่อนนําเข้าประกอบ ส่วนเสริมคานใหญ่ให้นํา
เหล็กปลอกไปวางก่อนแล้วสอดเหล็กนอน เหล็กคอม้าตามลําดับ 
 6.4 ระยะห่างระหว่างเหล็กเสริม  ต้องห่างกันพอที่เน้ือคอนกรีตจะลงไปขัดผสานกันโดยสมบูรณ์ ถ้า
เหล็กเสริมเป็นช้ัน ๆ ให้เว้นระยะระหว่างผิวเหล็กอย่างน้อย 2.5 ซ.ม โดยใช้ท่อนเหล็ก Ø 25 ม.ม วางขวาง
และมีระยะห่างไม่เกิน 1.50 ม. 
 6.5 ลวดผูกเหล็กต้องเป็นเหล็กเหนียว ไม่เป็นสนิมขุม การผูกให้ผูกแบบพันสาแหลกบิดเกลียวพอ
แน่นแล้วพันปลายเข้าไว้ด้านใน  เบอร์  18 
 6.6 ก่อนวางเหล็กลงในแบบ ต้องใช้ลูกปูนซีเมนต์ ทราย (1:1) หล่อให้ได้ตามขนาดหนุนระหว่าง
เหล็กกับไม้แบบ ขนาดของลูกปูนที่ใช้กําหนดดังน้ี 
 ลูกปูนหนุนตะแกรงฐานรากหนาประมาณ 7 ซ.ม. 
 ลูกปูนหนุนระหว่างเหล็กต่อเหล็กหนาประมาณ 2.5 ซ.ม. 
 ลูกปูนหนุนระหว่างเหล็กกับไม้แบบหนาประมาณ 3 ซ.ม. 
 ลูกปูนหนุนระหว่างเหล็กกับไม้แบบหนาประมาณ (เฉพาะ Slab) หนาประมาณ 2  ซ.ม. 

ลูกปูนหนุนเหล็กท้องคานที่สัมผัสกับดินหนาประมาณ 6. ซ.ม 
ลูกปูนหนุนเหล็กเสริมในเสากับไม้แบบส่วนที่ไม่ได้สัมผัสกับดิน หนาประมาณ 3 ซ.ม 
ลูกปูนหนุนเหล็กเสริมในเสากับไม้แบบส่วนที่สัมผัสกับดิน (ตอม่อ) ประมาณ 7 ซ.ม (ให้เพ่ิมเน้ือ

คอนกรีต) 
6.7 การต่อเหล็ก ให้ได้ใช้ 2 วิธี คือ  
6.7.1 การต่อโดยวิธีทาบ 

1.เหล็กเส้นกลม ให้ระยะที่ทาบยาว 50 เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเส้นน้ัน 
2.เหล็กข้ออ้อย ให้ระยะที่ทาบยาว 35 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเส้นน้ัน 

6.7.2 การต่อโดยวิธีเช่ือม  
ให้ได้กับเหล็กที่มีขนาดต้ังแต่  Ø 19  มม.ขึ้นไปสําหรับเหล็กเส้นกลมและต้ังแต่ Ø 20  มม. ขึ้นไป

สําหรับเหล็กข้ออ้อย วิธีเช่ือมให้ใช้แบบ Double-V Butt Joint  (ดังรูป)  เมื่อเช่ือมเสร็จแล้วต้องทําความ
สะอาดรอยเช่ือมให้เรียบร้อยก่อนเทคอนกรีต รอยเช่ือมจะต้องรับแรงดึงได้ 125 % ของแรงดึงของเหล็กที่ใช้ 
 

 
 

 
หมายเหตุ ในกรณีที่สงสัยว่าเหล็กที่เช่ือมน้ันจะสามารถรับแรงได้ ตามท่ีกําหนดข้างต้นหรือไม่ ให้ผู้รับ

จ้างนําตัวอย่างเหล็กที่เช่ือมเสร็จแล้วไปทดสอบกําลังกับสถาบันที่เช่ือถือได้ แล้วส่งผลการทดลองให้
คณะกรรมการตรวจการจ้าง เพ่ือพิจารณาก่อน ค่าใช้จ่ายในการทดลองนี้ ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเองทั้งสิ้น 
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7. งานคอนกรีต 
 7.1 การผสมคอนกรีต   
  7.1.1 เครื่องมือผสม โดยทั่วไปให้ใช้เครื่องมือผสมแบบถังหมุนด้วยเครื่องยนต์ (Rotating 
Drum Mixer) นอกจากการก่อสร้างปลีกย่อย จึงจะอนุญาตให้ผสมด้วยมือในกระบะได้ 
  7.1.2 วัสดุผสมคอนกรีต ซีเมนต์ หิน หรือ กรวด และน้ํา ต้องมีคุณสมบัติดังได้กล่าวมาแล้ว
ในข้อ 2.1,2.2 และ 2.3  
  7.1.3 อัตราส่วนผสมคอนกรีต ให้ใช้อัตราส่วน 1:2:4 โดยปริมาตร ซึ่งจะต้องมีกระบะตวงให้
ได้อัตราส่วนผสมตามท่ีกําหนด การผสมต้องผสมคลุกเคล้าซีเมนต์ ทราย หิน หรือกรวด และน้ํา ให้เข้ากันโดย
ทั่วถึงเน้ือเดียวกัน 
  7.1.4 กรณีที่ใช้คอนกรีตที่มีกําลังอัดประลัยสูง ให้ผู้รับจ้างดูในรายการหมวดที่ 3 

7.2 การเทคอนกรีต 
  7.1.2 ก่อนเทคอนกรีตลงในแบบ  ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจจ้างตรวจดูแบบ

ขนาดของเหล็ก การผูกและวางเหล็กถูกต้องเรียบร้อย ต้องล้างแบบให้ชุ่มนํ้าก่อน เมื่อคณะกรรมการตรวจการ
จ้าง เห็นว่าถูกต้องและเรียบร้อยแล้วจึงให้เทคอนกรีตได้ 

7.2.2 คอนกรีตต้องผสมเสร็จใหม่ๆ ห้ามใช้ที่ผสมไว้นานกว่า 30 นาที 
  7.2.3 ต้องใช้เครื่องมือสั่นคอนกรีต  ( VIBRATOR ) ในการเทคอนกรีตทุกคร้ังยกเว้นแต่ละ

กรณีที่คณะกรรมการตรวจการจ้างอนุญาตให้ใช้เครื่องมือชนิดอ่ืนแทนได้  ขณะเทต้องไม่เร็วเกินไปและไม่ช้า
เกินไป  เพราะถ้าเร็วเกินไปคอนกรีตจะไม่ยุบตัว และถ้าช้าเกินไปส่วนผสมจะแยกกัน และพึงระวังอย่าให้
เครื่องสั่นไปกระทบเหล็กเสริมจนหลวมหรือหลุดออกจากตําแหน่งที่อยู่ 

   7.2.4 การเทคอนกรีต ที่ไม่สามารถหล่อให้เสร็จในคราวเดียวได้ต้องเตรียมผิวต่อสําหรับการ
เทคร้ังต่อไป โดยก้ันไม้ตรงๆ ตามตําแหน่งที่กําหนดไว้ดังน้ี 

- เสา ให้เทถึงระดับ ตํ่าจากท้องคาน  3 ซ.ม 
- คาน ให้เทถึงกลางคาน โดยใช้ไม้ก้ัน 
- พ้ืน ให้เทถึงกลางแผ่นโดยใช้ไม้ก้ัน 

  ขณะที่ผิวต่อก่อตัว (Setting ) พอหมาดๆ ให้ตกแต่งผิวต่อโดยใช้แปรงโลหะปัดปูนทรายออก
จากผิวหินให้หมด แล้วใช้นํ้าล้างให้สะอาด หาสิ่งของที่สะอาด เช่น ผ้าคลุมไว้เมื่อเทต่อให้ตรวจดูความสะอาด
อีกคร้ังหน่ึงและราดน้ําให้ชุ่มก่อนเท 

  7.2.5 การเทคอนกรีตตามส่วนของโครงสร้างต่างๆต้องปฏิบัติดังน้ี 
- การเทหล่อคานยาว ให้เทจากเสารับทั้งสองออกไปบรรจบที่กลางคาน 
- การเทหล่อคานย่ืน ( Cantilever  Beam ) ให้เทจากโคนคานไปหาปลายคาน 
- การเทพ้ืนหรือกันสาดที่ติดกับคานต้องเทให้เสร็จในคราวเดียวกัน 
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8. งานไม้แบบ 
  8.1 ไม้แบบ ต้องเป็นไม้ที่มีการยืดหดตัวได้น้อยที่สุด (ไม่เกิน 0.20%) ไม่ดูดนํ้ามากเกินไป หนาไม่น้อย
กว่า 1” ไม่บิดเบ้ียว โค้งงอ ไม้แบบที่ใช้หล่อคอนกรีตรูปพรรณ หรือลายวิจิตรอนุญาตให้ใช้ขนาดอ่ืนได้ตาม
ความเหมาะสม 
 หมายเหตุ อนุญาตให้ใช้แผ่นเหล็กแทนไม้แบบได้ โดยต้องปฏิบัติตามหลักวิชาช่างที่ดี 
 8.2 การประกอบไม้แบบ. ต้องประกอบไม้แบบให้แนบสนิท ไม่ให้มีรูรั่วที่จะทําให้นํ้าปูนไหลออกมาได้
ต้องติดต้ังอยู่ในลักษณะที่มั่นคง แข็งแรง ทนต่อความดันของเน้ือคอนกรีตและแรงกระแทกกระทุ้งของเครื่อง
สั่นคอนกรีตได้อย่างดี ขนาดและระดับต้องถูกต้องตามรูปแบบ 
 แบบหล่อต้องทําให้ถอดแบบได้ง่าย มีช่องสําหรับล้างแบบหรือเทคอนกรีตห้ามใช้ดินอุดภายในแบบ 
ไม้แบบต้องสะอาด ไม่เป้ือนสี นํ้ามัน หรือสิ่งสกปรกอ่ืนใดที่ทําให้คอนกรีตเสื่อมคุณภาพ 
 ในระหว่างที่คอนกรีตเริ่มแข็งตัวในไม้แบบ ห้ามกระทบกระเทือนไม้แบบเป็นอันขาด 
 8.3 การถอดไม้แบบ จะกระทําได้ตามลักษณะโครงสร้าง และระยะเวลาดังต่อไปน้ี 

- แบบด้านข้างของเสา คาน กําแพง ถอดเมื่อครบ 2 วัน 
- แบบด้านล่างรองรับพ้ืนกันสาด คาน ถอดเมื่อครบ 15 วัน แต่จะต้องค้ํา กลางพ้ืน ปลายกันสาด กลาง

คานต่อไปอีก 14 วัน 
โครงสร้างบางส่วนที่จําเป็นต้องถอดแบบต่างจากเวลาที่กําหนดไว้ข้างต้น ให้ผู้รับจ้างสอบถามจาก

กรรมการควบคุมงานก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงถอดได้ 
เมื่อถอดไม้แบบออกแล้ว ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้กรรมการควบคุมงานตรวจก่อน ถ้าปรากฏว่ามีสิ่ง

บกพร่อง เช่น คอนกรีตมีรูพรุน หรือเหล็กผิดลักษณะ จะต้องแจ้งให้กรรมการควบคุมงานพิจารณาแก้ไข ส่วนที่
เก่ียวข้องกับโครงสร้างน้ันให้เรียบร้อยก่อน 

การซ่อมแซมคอนกรีตที่มีรูพรุนให้ใช้ ซีเมนต์:ทราย =1:1  ผสมนํ้าเหลว พอควรอุดให้เรียบเป็นผิว
เดียวกัน ก่อนอุดต้องราดนํ้าปูน (นํ้า +ปูนซีเมนต์) ที่ผิวคอนกรีตให้ชุ่ม หรือใช้วัสดุอ่ืนตามที่คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างพิจารณากําหนด 

9 . การรักษาคอนกรีต 
 ภายใน 24 ช่ัวโมง ที่คอนกรีตยังไม่แข็งตัว ต้องป้องกันคอนกรีตไม้ให้ถูกแดด นํ้า หรือ ฝน และห้าม
กระทบกระเทือนใดๆ ทั้งสิ้น หลังจากที่ถอดไม้แบบออกแล้ว ให้บ่มคอนกรีตอย่างน้อย 7 วัน ถ้าเป็นเสาหรือ
คานใช้กระสอบคลุมและลาดน้ําใช้ชุ่มอยู่ตลอดเวลา ส่วนที่เป็นพ้ืนหรือกันสาด ให้ใช้นํ้าเทราดให้ชุ่มหรือขังนํ้า
ไว้ หรือใช้วิธีการอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควร 

10. งานก่ออิฐ ถือปูน และฉาบปูน  ให้ปฏิบัติดังน้ี 
   10.1 อิฐหรือซีเมนต์บล็อกหรือคอนกรีตบล็อกที่จะนําไปก่อต้องราดนํ้าให้ชุ่ม 

10.2 ส่วนผสมของปูนให้ได้สัดส่วนดังน้ี 
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              1.  ปูนก่อทั่วไป 
ซีเมนต์:ปูนขาว:ทรายหยาบ 1:1:2 ( โดยปริมาตร) 
   2. ปูนกรุผนังกระเบ้ืองเคลือบ   และปูกระเบ้ืองพ้ืน-    
ซีเมนต์:ทรายละเอียด  1:2   ( โดยปริมาตร ) 
    3. ปูนฉาบผิวหน้าภายใน 
ซีเมนต์:ปูนขาว :ทรายละเอียด  1:1:2 - 4 ( โดยปริมาตร ) 
     4. ปูนฉาบผิวหน้าภายนอก 
ซีเมนต์ :ปูนขาว:ทรายละเอียด 1:1:5  ( โดยปริมาตร) 
      5. ปูนฉาบกันนํ้า 
ซีเมนต์:ทรายละเอียด  1:1 ( โดยปริมาตร ) 
10.3 การผสมปูนขาวและทรายสําหรับฉาบจะต้องหมักไว้ไม่น้อยกว่า 24 ซ.ม และเมื่อนํามาผสมกับ

ซีเมนต์ ถ้านานเกินกว่า  1 ช่ัวโมง ห้ามใช้ 
10.4 การฉาบปูนผิวภายนอกและภายในต้องหนาประมาณไม่น้อยกว่า 1 ซ.ม และการฉาบปูนเหนือ

กันสาดกันนํ้าต้องหนาประมาณ 5 ซ.ม 
10.5 แนวปูนก่อต้องหนาประมาณไม่น้อยกว่า 1 ซ.ม การเรียงก่อต้องกดวัสดุก่อให้แน่น  และใช้

เกรียงอัดปูนตามซอกไม่ให้มีรู แนวก่อต้องได้ระดับ ผืนผนังที่ก่อต้องเรียบและได้ด่ิงแลดูเป็นระดับเดียวกัน ทั้ง
ทางนอนและทางต้ัง 

10.6 การก่อผนังทั่วไปจะต้องใส่เอ็น  ค.ส.ล. โดยใช้เหล็กเสริม 2 Ø  6  มม. ระยะห่าง  20  ฃม. การ
ใส่เอ็น  ค.ส.ล. ให้ใส่ตรงตําแหน่งต่อไปน้ี 

- ผนังก่อผืนใหญ่ต้องมีเอ็นทั้งแนวต้ังและแนวนอน ต่อพ้ืนที่ไม่เกิน  6 ตร.ม. ยกเว้นจะระบุไว้
เป็นอย่างอ่ืนในแบบรูปหรือรายการหมวดที่  2 

- รอบวงกบประตู หน้าต่าง ช่องลมและช่องแสงที่ระบุไว้ในแบบรูปหรือรายการหมวดที่  2 
- ตรงมุมห้องที่ผนังก่อชนกันหรือสิ้นสุดผนัง 
ในการใส่เอ็น ค.ส.ล. ไม่ว่าจะเป็นทางต้ังหรือทางนอนจะต้องเสียบเหล็ก 2 Ø  6  มม. ไว้ใน

เสาและคาน (แล้วแต่กรณี)  ล่วงหน้าก่อนเทคอนกรีต 
หมายเหตุ  ในกรณีที่ผู้รับจ้างมีความประสงค์ที่จะใช้นํ้ายาสําหรับผสมปูนทรายเพ่ิมความ

เหนียวลื่น เพ่ือใช้ในงานหล่อ หรือฉาบแทนปูนขาว ให้ผู้รับจ้างเสนอชนิดของน้ํายาที่ใช้ต่อคณะกรรมการตรวจ
การจ้างเพ่ือพิจารณาก่อนเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงใช้ได้ 
 
11.  งานตกแต่งพื้น ค.ส.ล. 

11.1 พ้ืน ค.ส.ล.  ที่จะต้องปูทับด้วยวัสดุอ่ืนๆ เช่นโมเสค หรือกระเบ้ืองต้องปรับระดับพ้ืนให้เรียบ    
และได้ระดับเดียวกันด้วยปูนทราย (ปูนซีเมนต์+ทราย) โดยให้มีความหนาไม่เกิน 2 ซ.ม. 
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11.2  พ้ืน  ค.ส.ล.  ที่วางบนดินทั้ง  Slab  on  Ground และ Slab  on   Beam  ให้ผู้รับจ้างอัด
ทรายให้แน่นหนาประมาณ 10 ซ.ม. ปูด้วยแผ่นพลาสติกอย่างหนา รอยต่อซ้อนกันไม่น้อยกว่า 10  ซม. ก่อนเท
คอนกรีตและเสริมเหล็กตามที่กําหนดไว้ในแบบรูปรายการ 

 
12.ขอบเขตงานอ่ืน ๆ 
 12.1 สถานที่ทําการช่ัวคราวของผู้รับจ้าง ณ สถานที่ก่อสร้าง ให้จัดสร้างหรือจัดหาห้องปฏิบัติงาน
พร้อมครุภัณฑ์และห้องสุขาให้แก่เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างของมหาวิทยาลัย โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม 
 12.2  ให้ผู้รับจ้างทําตารางดําเนินการก่อสร้าง (Work  Schedule) ให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง  1  
ชุด  พร้อมทั้งจัดบอร์ดแจ้งการปฏิบัติงานประจําวัน 
 12.3 ผู้รับจ้างจะต้องนําตัวอย่างวัสดุหรืออุปกรณ์หรือแคตตาล็อกที่เลือกใช้ตามรายการท่ีกําหนดส่ง
คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงดําเนินการได้ 
 12.4 ในกรณีที่การก่อสร้างอยู่ใกล้อาคารอ่ืนๆ ที่มีอยู่เดิม ให้ล้อมรั้วโดยรอบบริเวณที่ก่อสร้างอาคาร
และที่พักคนงาน 
 12.5 อาคารสูงเกิน 3 ช้ัน ที่ก่อสร้างใกล้อาคารอ่ืน ต้องมีเครื่องป้องกันในแนวด่ิง โดยรอบอาคารที่
ก่อสร้าง 
 12.6 ในกรณีที่งานก่อสร้างที่มีวงเงินต้ังแต่ 1 ล้านบาทข้ึนไป ให้มีการติดต้ังแผ่นป้ายแสดงรายละเอียด
เก่ียวกับงานก่อสร้างโดยให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ    

1) รายละเอียดของป้าย ประกอบด้วย 
1.1 ช่ือหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมประทับตรา 

(ถ้ามี) 
1.2 ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง 
1.3 ปริมาณงานก่อสร้าง 
1.4 ช่ือ  ที่อยู่  ผู้รับจ้าง   พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
1.5 ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของการก่อสร้าง 
1.6 วงเงินค่าก่อสร้าง 
1.7 ช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน  พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 

                 2)    สําหรับงานก่อสร้างทาง  คลองหรือลํานํ้า  ต้องมีที่ติดต้ังป้าย   ณ  จุดเร่ิมต้นและจุดสิ้นสุด
งานอย่างน้อย  2  จุด 
 12.7  ให้ผู้รับจ้างส่งแบบก่อสร้าง As-built Drawing และ CD บันทึกข้อมูลแบบก่อสร้างจริง ต้นฉบับ
จํานวน 1 ชุด  และสําเนา 3 ชุด ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
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13. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของผู้รับจ้าง  ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ดังต่อไปน้ี 
13.1 ค่าปรับกรณีทํางานเกินกว่าระยะเวลาตามสัญญาจ้างให้ยึดตามสัญญาจ้าง  
13.2 ค่าควบคุมงานนอกเวลา  

  การปฏิบัติงานนอกเวลา  ต้องแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าเพ่ือขออนุมัติ  ทั้งน้ี
สําหรับการก่อสร้าง  นอกเวลาราชการ คือ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ต้ังแต่เวลา  17.00 น. – 20.00 น. เป็นต้นไป 
ผู้รับจ้างต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ควบคุมงาน ในอัตราวันละ  300 บาท/คน หากปฏิบัติงานเกินเวลาท่ี
กําหนดให้คิดเป็นรายช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 65 บาท ไม่เกิน 3 ช่ัวโมง โดยวันเสาร์-วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ ให้ยึดเป็นนอกเวลาราชการ โดยผู้รับจ้างต้องจ่ายค่าตอบแทนแก่ผู้ควบคุมงาน ในอัตราวันละ  640 บาท/
คน การปฏิบัติงานที่เกินเวลา 17.00 น. ให้คิดค่าตอบแทนตามนอกเวลาราชการวันจันทร์-ศุกร์ โดยศูนย์
ประสานงานก่อสร้างจะจัดเจ้าหน้าที่ควบคุมงานไม่เกิน 2 คน/งาน/วัน ตามความจําเป็น เช่น กรณีการเท
คอนกรีต การเดินสายไฟฟ้าภายนอกอาคาร หรืออ่ืน ๆ 

13.3 ค่าควบคุมงาน  กรณีดําเนินการก่อสร้างหลังหมดสัญญาจ้าง 
13.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุงาน ผู้รับจ้าง และผู้เก่ียวข้อง 

ดังน้ี 
1) เอกสารการประชุม 
2) บันทึกควบคุมงานประจําวัน 
3) เครื่องด่ืมและอาหารว่าง 

13.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดทําเอกสารประกอบการส่งงวดงานประจํางวด  
13.6 ค่าใช้จ่ายในการส่งวัสดุส่งตัวอย่างวัสดุเพ่ือขออนุมัติ   
13.7 ค่าใช้จ่ายในการทดสอบวัสดุ  กําลังวัสดุ  งานระบบและอ่ืน ๆ 
13.8 ค่านํ้าและค่าไฟฟ้า 

การใช้นํ้าประปา และไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กรณีติดต้ังมิเตอร์  
มหาวิทยาลัยฯ คิดค่าใช้จ่าย  ดังน้ี 
1) ค่านํ้าประปา  หน่วยละ 15  บาท   
2) ค่าไฟฟ้า หน่วยละ 6 บาท   
3) ชําระเงินทุกสิ้นเดือนที่งานการเงินช้ัน 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร

เรียนรวม 9 ช้ัน)  
การใช้นํ้าประปา และไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด กรณีไม่มีมิเตอร์ (เหมาจ่ายราย
เดือนหรือตลอดทั้งโครงการ  มหาวิทยาลัยฯ คิดค่าใช้จ่าย  ดังน้ี 

1) ค่านํ้าประปา  ให้ขึ้นอยู่กับมติคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงาน  
2) ค่าไฟฟ้า  ให้ขึ้นอยู่กับมติคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงาน 
3) ชําระเงินทุกสิ้นเดือนหรือก่อนตรวจรับงานงวดสุดท้าย ที่งานการเงินช้ัน 1 อาคาร

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคารเรียนรวม 9 ช้ัน)  
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13.9 ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา Shop Drawing  As-built  Drawing และสําเนา 
13.10 ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใด  ที่เรียกเก็บจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการก่อสร้าง   เช่น  

เทศบาล ทางหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค โทรศัพท์ เป็นต้น  
13.11 ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ตามสัญญาจ้าง   
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หมวดที่ 3  รายการครุภัณฑ์และวัสดุประกอบ 

ระบบภาพสาํหรบัหอประชุม จํานวน 1 ระบบ 

1. LED TV ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิว้ จํานวน 2 เครื่อง 
คุณลักษณะท่ัวไป 
1. เป็นจอชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 32 น้ิว 
2. มีชอ่งสัญญาณภาพชนิด HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ชอ่ง 
3. มีชอ่งสัญญาณชนิด USB ไมน้่อยกว่า 1 ชอ่ง 
4. สามารถแสดงผลภาพความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 พิกเซล 
5. ระบบปฏิบัติการ รองรับการใช้งานแบบ smart TV 

 

2. LED TV ขนาดไม่น้อยกว่า 60 นิว้ พร้อมขาต้ังจอแบบล้อเลื่อน จํานวน 8 ชุด 
คุณลักษณะท่ัวไป 
1. เป็นจอชนิด LED ขนาดไม่น้อยกว่า 60 น้ิว 
2. สามารถแสดงผลภาพความละเอียดไม่น้อยกว่า 3840 x 2160 พิกเซล 
3. มีกําลังขับของลําโพงไม่น้อยกว่า 20W 
4. มีชอ่งสัญญาณภาพชนิด HDMI ไม่น้อยกว่า 3 ชอ่ง 
5. มีชอ่งสัญญาณชนิด USB ไมน้่อยกว่า 2 ชอ่ง 
6. มีระบบปฏิบัตกิาร รองรับการใช้งานแบบ smart TV 
7. รองรับการเชือ่มตอ่เครอืข่ายแบบไร้สาย (Wi-fi) 
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3. ชุดกระจายสญัญาณภาพชนิด เข้า 1 ออก 4 พร้อมตัวรับ จํานวน 1 ชุด 
คุณลักษณะท่ัวไป 
1. เป็นอุปกรณ์แยกและขยายสญัญาณจากพอร์ตเชือ่มตอ่ HDMI  1 ชอ่ง สง่ออกไปยังพอร์ต RJ 45 จํานวน

ไม่น้อยกว่า  4 ชอ่ง และสามารถแสดงผลพร้อมกัน ผ่านสาย CAT6 ได ้
2. สามารถส่งสญัญาณภาพได้ระยะไม่น้อยกว่า 120 เมตร  
3. สามารถรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1080p@60H หรือดีกว่า 
4. สามารถใช้งานรีโมท IR ได ้
5. รองรับระบบ HDMI และ HDCP ได ้
6. มีการรับประกนั ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
7. ผู้เสนอราคาตอ้งได้รับการแต่งตั้งตัวเป็นตวัแทนจําหน่าย จากผู้นําเข้าท่ีได้รับการแต่งตั้งอย่าง    

เป็นทางการจากเจ้าของผลติภัณฑ์ และมีเอกสารรับรองการสํารองอะไหล่ ระยะเวลาไม่น้อย 
กว่า 1 ปี เพ่ือประโยชน์ในการบริการ 

 
4. ชุดกระจายสญัญาณภาพชนิด เข้า 1 ออก 8 พร้อมตัวรับ  จํานวน 1 ชุด 
คุณลักษณะท่ัวไป 

1. เป็นอุปกรณ์แยกและขยายสญัญาณจากพอร์ตเชือ่มตอ่ HDMI  1 ชอ่ง สง่ออกไปยังพอร์ต RJ 45 
จํานวนไม่น้อยกว่า  8 ชอ่ง และสามารถแสดงผลพรอ้มกัน ผ่านสาย CAT6 ได ้

2. สามารถส่งสญัญาณภาพได้ระยะไม่น้อยกว่า 120 เมตร  
3. สามารถรองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1080p@60H หรือดีกว่า 
4. สามารถใช้งานรีโมท IR ได ้
5. รองรับระบบ HDMI และ HDCP ได ้
6. มีการรับประกัน ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
7. ผู้เสนอราคาตอ้งได้รับการแต่งตั้งตัวเป็นตวัแทนจําหน่าย จากผู้นําเข้าทีไ่ด้รับการแต่งตั้งอย่าง    

เป็นทางการจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ และมีเอกสารรับรองการสํารองอะไหล่ ระยะเวลาไม่น้อย 
กว่า 1 ปี เพ่ือประโยชน์ในการบริการ 
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5. เครื่องนําเสนอภาพแบบไร้สาย จํานวน 2 เครือ่ง 
คุณลักษณะท่ัวไป 

1.  เป็นเครื่องแสดงภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ รองรับระบบปฏิบัติ Windows 7/8/8.1/10, Mac OSX 
แท็บเลต็และโทรศัพท์ iOS, Android ได้ไม่น้อยกว่า 4 เครื่องพร้อมกัน ผ่าน TCP/IP Network ท้ังแบบใช้
สายและไร้สาย หรือดีกว่า 

2. ม ีInteractive Whiteboard ในตัวท่ีสามารถขีดเขียนและบันทกึภาพการนําเสนอลงหน้าต่างๆ  

3. เคร่ืองรับสญัญาณภาพและเสียงพร้อมเสาอากาศ 

4. สามารถเชือ่มตอ่อุปกรณ์โดยใช้ LAN และ Wifi ภายนอก ไดสู้งสุดไม่น้อยกว่า 64 Device 

5. มชี่องเชื่อมตอ่ Ethernet แบบ RJ45 10/100 ไม่น้อยกว่า 1 พอร์ต 

 
6. เครื่องนําเสนอภาพแบบสามมิติ จํานวน 1 เครือ่ง 
คุณลักษณะท่ัวไป 
1.  เป็นเคร่ืองนําเสนอภาพดว้ยกล้องวิดีทศัน์ CMOS ขนาด 1/3 น้ิว หรือดีกว่า และความละเอียด 

ไม่น้อยกว่า 8,000,000 พิกเซล 
     2.  สามารถฉายวัตถุ 3 มติ ิ
     3.  สามารถเลือกระดับการแสดงผลไดสู้งสุด 1080P 
     4.  สามารถขยายภาพด้วยเลนส์ได ้12 เท่า (Optical) และขยายภาพดิจิทลัได ้10 เท่า (Digital)  
     5.  มีพ้ืนทีบั่นทึกภาพขนาด A4 (297x210 มม.) หรือกว้างกว่า 
     6.  กล้องหมุนได้ไม่น้อยกว่า 270 องศา 
     7.  อตัราการเคลื่อนไหวภาพ (Frame Rate) 30 Frame/Second 
     8. มีระบบแสดงภาพสี และระบบการหยุดภาพนิ่ง (Image Freeze) 
     9. สามารถบันทึกภาพนิ่งในตัวเครือ่งได ้
     10. มีหน้าจอ LCD แสดงภาพ ขนาด 5” อยู่ในตัวเคร่ือง หรอืดีกว่า 
     11. สามารถรองรับภาษาอังกฤษ เป็นอย่างน้อย 
     12. มีไฟสอ่งวัตถุแบบ LED 
     13. มีชอ่งสัญญาณ ดังตอ่ไปน้ี 
          13.1  Computer Input : RGB D-sub 15-pin x 1 
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          13.2  Digital Input : HDMI x 1 
          13.3  Computer Output : RGB D-sub 15-pin x 1 
          13.4  Digital Output : HDMI x 1 

13.5  Power : 100-240V, 50-60Hz 
 

7. กล้องถ่ายภาพชนิด PTZ ระยะ Zoom 10X จํานวน 3 ตัว 
คุณลักษณะท่ัวไป 

1. เป็นกล้องวีดโีอความละเอียดสูงแบบ FULL HD 1080p  
2. สามารถกําหนดตําแหน่งกลอ้ง (Position Preset) ไม่น้อยกว่า 255 ตําแหน่ง 
3. มีเลนส์ซูมท่ีสามารถขยายภาพได้ไม่น้อยกว่า 10X  
4. มีชอ่งสัญญาณภาพขาออกแบบ  SDI 
5. สามารถ Pan / Tilt ได้ -170°～+170° ในแนวนอน และ -30°～+90°ในแนวตั้ง หรือดีกว่า 
6. มีเซ็นเซอร ์ 1 / 2.8”  CMOS 
7. มี Video S/N Ratio มากกว่า 55 dB 
8. มีค่า Low Illumination 0.5 lux 
9. สามารถต้ังค่า Electronic Shutter แบบ Manual, Auto ได ้
10. สามารถปรับ Focus System / White Balance ได้ทั้งแบบ Auto / Manual/ One Push/ 
11. มีชอ่งตอ่การควบคุมแบบ RS-232 เพ่ือการสั่งงานจากอุปกรณ์ควบคุมภายนอกได ้
12. มีหนังสือการสาํรองอะไหล่เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ออกจากบริษัทผู้ผลติ หรือ ตัวแทนจําหน่ายในประเทศ

ไทย เพ่ือประโยชน์ในการบริการหลังการขาย 
 

8. เครื่องควบคุมกล้องกล้องถ่ายภาพชนิด PTZ จํานวน 1 ตัว 
คุณลักษณะทั่วไป  

1. เป็นเครื่องควบคุมกลอ้งชนิด PTZ รองรับมาตรฐานการควบคุม ONVIF, VISCA, Serial port VISCA, 
PELCO-D/P protocols 

2. มีชอ่งเชือ่มตอ่แบบ RJ45, RS422, RS232 control interfaces 
3. มี joystick สําหรับคุมคุมแบบ 4 แกน 
4. รองรับการควบคุมกลอ้งได้สงูสุด 255 ตัว 
5. มีจอแสดงการทํางานแบบ LCD display 
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หมวดที่ 3 รายการครุภัณฑแ์ละวัสดุประกอบ 

 

9. คอมพวิเตอร์สาํหรับระบบภาพ จํานวน 1 เครือ่ง 

คุณลักษณะทั่วไป 

1. หน่วยประมวลผลกลางท่ีมีประสทิธิภาพไม่น้อยกว่า intel Core i3 ความเร็วไม่ต่ํากว่า 2.4 GHz  
2. มีพอรต์สือ่สารแบบ USB รวมไม่น้อยกว่า 6 พอร์ต โดยอยู่ด้านหน้าไม่น้อยกว่า 2 พอร์ท  
3. มีหน่วยความจําหลักแบบ DDR4 2666MHz ขนาด 4 GB  หรือดีกว่า  
4. มีฮารด์ดิสก์ทีม่ขีนาดความจุไม่ต่ํากว่า 1 TB แบบ SATA   หรือดีกว่าและมีความเร็วรอบไม่น้อย

กว่า 7,200 รอบต่อนาที จํานวน 1 หน่วย 
5.  มีหน่วยควบคุมการแสดงผลชนิด  HD Graphics หรือดีกว่า 
6.  มีพอรต์เชือ่ตอ่จอภาพแสดงผลชนิดดิจติอลอย่างน้อย 1 พอร์ตเช่น DVI หรือ Display port  

           หรอื HDMI 
7.  มีระบบเสียง High Definition Audio  หรือดีกว่า 
8. มีอุปกรณ์เครือข่าย Ethernet ความเร็ว 10/100/1000 Mbps โดยมีชอ่งสําหรับเชือ่มตอ่

สัญญาณแบบ RJ-45 ไม่น้อยกว่า 1 ชอ่ง 
9. มีจอมอนิเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 21 น้ิว เป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกันกับเครื่องคอมพิวเตอร์ 

 
10. อุปกรณ์ประกอบและการติดต้ัง จํานวน 1 งาน 

คุณลักษณะทั่วไป 
1. จัดหาสายสญัญาณสําหรับเชือ่มตอ่อุปกรณ์ให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
2. ติดตั้งอุปกรณ์ในตําแหน่งที่มหาวิทยาลัยกําหนด และติดตัง้ระบบไฟฟ้าสําหรับจ่ายให้อปุกรณ์ 
3. ทําการทดสอบระบบใหส้ามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ระบบเสียงสาํหรับห้องประชุม จํานวน 1 งาน 
1. เครื่องผสมสญัญาณเสียง จํานวน 1 เครือ่ง 
คุณลักษณะท่ัวไป 
1. เครื่องผสมสญัญาณเสียงระบบดิจิตอล ขนาดไม่น้อยกว่า 16 ช่อง 
2. มีจอแสดงภาพสีแบบสัมผัส ระบบ TouchFlow OperationTM พร้อมการควบคุมแบบมัลตทิัช 
3. มีระบบ 1-knob COMPTM และ 1-knob EQTM เพ่ือความสะดวกในการปรับเสียงให้ดีได้ ด้วยปุ่มเดียว 
4. มีระบบ GainFinderTM เพ่ือความสะดวกในการปรับตั้งอตัราขยายสัญญาณ พร้อมการปรับ A.Gain และ 

D.Gain ในหน้าจอเดียวกัน  
5. มีระบบ Scene Memory ที่สามารถเรียกคืนค่าของภาค Head-Amp.เช่น Gain และ Phantom ทีไ่ด้

ปรับแต่งเอาไว้ได ้
6. สามารถรองรับการบันทึกเสียงแบบ multitrack บนเครื่องคอมพิวเตอร์ได ้
7. มีการรับประกนัสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี 
8. ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสอืรับรอง หรอืหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลติ หรอืผู้นําเข้าสินค้าอย่างถูกตอ้ง

ภายในประเทศโดยตรง พร้อมทั้งหนังสือรับรองอะไหล่สินค้าอย่างน้อย 5 ปี 
 
คุณสมบัติทางเทคนิค 

9. การตอบสนองความถ่ี  : 20 Hz – 20 kHz ที่ +4 dBu 
10. หน่วยความจําบันทึกการปรับแต่ง : A100+B100 ซีน สามารถสําเนาเก็บไว้ใน USB Handy 

Drive ได ้
11. รูปแบบการแสดงผล  : ภาพจอสีแบบสัมผสั ระบบ TouchFlow OperationTM 

ขนาด 7 น้ิว 
12. ช่องสญัญาณเข้า Input Channel : 16 ชอ่ง (XLR) 
13. ช่องสญัญาณออกOMNI OUT : 16 ชอ่ง (XLR) 
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2. ไมโครโฟนชนดิ Condenser ไมโครโฟน จํานวน 2 ตัว 
คุณลักษณะทั่วไป 

1. ก้านไมโครโฟนยาวไม่น้อยกว่า 18 น้ิว 
2. เป็น Condenser Microphone  
3. มีฐานไมโครโฟนสามารถติดตัง้บนโพเดียมได ้
4. มีหนังสือการสาํรองอะไหล่เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ออกจากบริษัทผู้ผลติ หรือ ตัวแทนจําหน่ายในประเทศ

ไทย เพ่ือประโยชน์ในการบริการหลังการขาย 
 คณุสมบัติทางเทคนคิ 

- Type      : Condenser Microphone 
- Frequency Response    : 30-20,000 Hz 
- Output Impedance    :  130 ohms  
- Open Circuit Sensitivity      :  -40 dB (10.0 mV) (0dB=1V/Pa, 1kHz) 
- Maximum Input Sound Level 1kH at 1 kHz   :           148dB SPL 
- Signal to noise Ratio                                  :           66dB (1 kHz at 1Pa ) 
- Phantom Power Requirement                     :           11-52V DC , 6.7mA  
- Dynamic range                                           :           112 dB  

 
3. ไมโครโฟนมือถือชนิด จํานวน 6 ตัว 
คุณลักษณะท่ัวไป 
1. เป็นไมโครโฟนแบบมือถือชนิด Dynamic 
2. มุมรับเสียงชนิด Cardioid 
3. Open Circuit Sensitivity เท่ากับ -55dB ( 1.7 mv ) re 1v at 1Pa 
4. มีสวิทซ์เปิด/ปิดไมโครโฟน แบบ Magna-Lock 
5. ใช้เทคโนโลยี Hi-Energy  Neodynium Element 
6. คอจับไมโครโฟนเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน 
7. มีสายพร้อมปลัก๊ยาว 4.5 เมตร  มาพรอ้มไมโครโฟน 
8. ความต้านทาน  300  โอห์ม  Balanced 
9. ตอบสนองความถ่ีไม่น้อยกว่า 90Hz – 16,000Hz  
10. มีหนังสือการสาํรองอะไหล่เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ออกจากบริษัทผู้ผลิต หรือ ตัวแทนจําหน่ายในประเทศ

ไทย เพ่ือประโยชน์ในการบริการหลังการขาย 
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4. ไมโครโฟนไรส้ายชนิดมือถือ จํานวน 2 ชุด 
คุณลักษณะทั่วไป 

1. เป็นชุดไมโครโฟนไร้สายประกอบด้วย เครือ่งรับ 1 เครือ่งไมโครโฟนไรส้ายแบบมือถือ 1 ตัว 
2. เป็นไมโครโฟนไร้สายย่านความถี่ UHF  
3. เครื่องรับสามารถรับสัญญาณแบบ True Diversity และมจีอ LCD แสดงสถานะเครือ่ง 
4. สามารถ Scan หาความถี่อตัโนมัติได ้( Automatic Frequency Scanning ) 
5. มีค่า Digital Tone Lock Squelch  
6. มีไฟแสดงสถานะเมือ่แบตเตอร่ีใกล้จะหมด 
7. ตอบสนองความถ่ีไม่น้อยกว่า 31-15,500 Hz    
8. มีค่า Dynamic range มากกว่า 115 dB 
9. มีค่า Total harmonic distortion น้อยกว่า 1.0 % 

ตัวส่งสญัญาณ  
10. ไมโครโฟนเป็นชนิด Dynamic 
11. หัวไมโครโฟนชนิด  Cardioid   
12. ใชแ้บตเตอรี่ขนาด AA 2 ก้อน  
13. สามารถเลือกกําลังส่งแบบ High 30 mW และแบบ Low 10 mW 

ตัวรบัสญัญาณ  
14. หน้าจอ LCD สามารถแสดงผลข้อมลูชดัเจน 
15. ข้ัวต่อ Audio Output แบบ ¼” และ XLR 
16. ความไวในการรับสัญญาณ Sensitivity 20 dBuV 
17. Image Rejection   60dB nominal 
18. มีหนังสือการสาํรองอะไหล่เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ออกจากบริษัทผู้ผลติ หรือ ตัวแทนจําหน่ายในประเทศ

ไทย เพ่ือประโยชน์ในการบริการหลังการขาย 
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5. ไมโครโฟนไรส้ายชนิดเหน็บ จํานวน 2 ชุด 
คุณลักษณะทั่วไป 

1. ไมโครโฟนไรส้ายย่าน UHF พร้อมเครือ่งรบัไมโครโฟนไรส้ายแบบหนีบแอว 1 ตัว 
2. ตอบสนองความถ่ี UHF operating frequencies ได ้Band DE2 : 470.125–529.975 MHz , Band 

EE1: 530.000–589.975 MHz 
 

 เคร่ืองรบัมีคณุลกัษณะดังนี ้
3. ระบบรับสญัญาณแบบ True Diversity 
4. มีจอ LCD หรือ OLED แสดงสถานะการใชง้านเคร่ือง 
5. มีข้ัวต่อ Output แบบ XLR Balanced: +14 dBV 6.3 mm (¼") Unbalanced: +8 dBV 
6. มีค่า RF sensitivity เท่ากับ 20 dBuV at 60 dB S/N ratio (50 ohms termination) 
7. มี Antenna input BNC-type, 50 ohms 
8. มีค่า Dynamic range มากกว่า 115 dB 
9. มีค่า Total harmonic distortion น้อยกว่า 1 % 
10. ใช้ไฟฟ้า 100-240V AC (50/60 Hz) to 12V DC 1A 

 
ตัวส่งสญัญาณ  

11. เป็นเครื่องส่ง แบบ Body-Pack Transmitter  
12. ใชแ้บตเตอรี่ขนาด AA 2 ก้อน  
13. มีสวิทช์เลอืก High-pass (low-freq. roll-off) 
14. อายุการใช้งาน High: 8.0 hours / Low: 9.0 hours (alkaline)  
15. สามารถเลือกกาลังส่ง RF Power output : High 30 mW และแบบ Low 10 mW  
16. มีหนังสือการสาํรองอะไหล่เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ออกจากบริษัทผู้ผลติ หรือ ตัวแทนจําหน่ายในประเทศ

ไทย เพ่ือประโยชน์ในการบริการหลังการขาย 
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6. ไมโครโฟนสาหรับโพเดียม พร้อมฐานต้ัง จํานวน 2 ชุด 
คุณลักษณะทั่วไป 

1. เป็นโพเดี่ยมสําหรับบรรยายทําจากไม้ MDF (Medium Density FiberBoard) 
2. มีชั้นสําหรับวางเอกสารหรอืไมโครโฟนด้านห้าผู้บรรยาย 
3. จัดทําและตดิตัง้ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลยั ทําจากอครลิิค ด้านหน้าโพเดี่ยม 
4. มีไมโครโฟนแบบก้านยาว ติดตั้งอยู่บนชั้นวาง โดยมีคุณสทบัตดิังน้ี 
- ก้านไมโครโฟนยาวไม่น้อยกว่า 15 น้ิว 
- เป็น Condenser Microphone  

คุณสมบัติทางเทคนิค 

- Type      : Condenser Microphone 
- Frequency Response    : 30-20,000 Hz 
- Output Impedance    :  130 ohms  
- Open Circuit Sensitivity      :  -40 dB (10.0 mV) (0dB=1V/Pa, 1kHz) 
- Maximum Input Sound Level 1kH at 1 kHz    :              148dB SPL 
- Signal to noise Ratio                                    :              66dB (1 kHz at 1Pa ) 
- Phantom Power Requirement                      :              11-52V DC , 6.7mA  
- Dynamic range                                           :              112 dB  

 
7. วิทยุสื่อสารแบบพกพา จํานวน 8 ตัว 

คุณลักษณะทั่วไป 
1. เป็นวิทยุสื่อสารแบบพกพากําลังส่งไม่น้อยกว่า 5 วัตต ์
2. สามารถใช้งานที่ชอ่งความถี่ไม่น้อยกว่า 160 ช่อง 
3. มีค่า Spurious Radiation ไม่น้อยกว่า 60 dB 
4. มีปุ่มเมนู และปุ่มกดตัวเลขทีห่น้าเครื่อง 
5. มีจอแสดงชอ่งความถ่ีด้านหน้าเครื่อง 
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8. เครื่องคอมพวิเตอร์แบบพกพา จํานวน 3 เคร่ือง 
คุณลักษณะทั่วไป 

1. เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ขนาดหน้าจอไม่น้อยกว่า 14 น้ิว 
2. หน่วยประมวลผลกลางที่มีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า intel Core i5 ความเร็วไม่ต่ํากว่า 1.6 GHz  
3. มีพอรต์สือ่สารแบบ USB แบบ 3.0 หรอืดีกว่า  
4. มีหน่วยความจําหลักแบบ DDR4 ขนาด 8 GB  หรือดีกว่า  
5. มีฮาร์ดดิสก์ทีม่ขีนาดความจุไม่ต่ํากว่า 1 TB หรือดีกว่า 
6. มีพอรต์เชือ่ตอ่จอภาพแสดงผลชนิดดิจิตอลอย่างน้อย 1 พอร์ตเช่น DVI หรือ Display port  
     หรือ HDMI 
7. มีระบบเสียง High Definition Audio หรือดีกว่า 
8. มีอุปกรณ์เครือข่าย Ethernet ความเร็ว 10/100/1000 Mbps โดยมชีอ่งสําหรับเชือ่มตอ่สญัญาณแบบ 
RJ-45 ไม่น้อยกว่า 1 ชอ่ง 
9.  หรือคณุสมบัติทีด่ีกว่า เสนอใหค้ณะกรรมการตรวจการจ้าง พิจารณาอนุมตั ิ

 
9. อุปกรณ์ประกอบและการติดต้ัง จํานวน 1 งาน 

คุณลักษณะทั่วไป 
1. จัดหาสายสญัญาณสําหรับเชือ่มตอ่อุปกรณ์ให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
2. ติดตั้งอุปกรณ์ในตําแหน่งที่มหาวิทยาลัยกําหนด และติดตัง้ระบบไฟฟ้าสําหรับจ่ายให้อปุกรณ์ 
3. ทําการทดสอบระบบใหส้ามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ระบบไฟเวทสํีาหรบัหอประชุม  1 ระบบ 
1. เครื่องควบคุมไฟ  จํานวน 1 เครือ่ง 

คุณลักษณะทั่วไป 
1. เป็นเครื่องควบคุมไฟแบบ dmx 512 
2. รองรับการเชือ่มตอ่สูงสดุ 256 DMX channels 
3. สามารถบันทึกรูปแบบได้ไม่น้อยกว่า 48 รูปแบบ 
4. สนับสนุนการทํางานได้ไม่น้อยกว่า 32 macros 
5. มีจอแสดงผลแบบ LCD display ด้านหน้าเคร่ือง 

 
2. ไฟพาร์ชนิด LED จํานวน 20 ตัว 

คุณลักษณะทั่วไป 
1. เป็นไฟ LED ชนิด RGBW HIGH POWER 
2. มีไฟ RGBW แดง12 เขียว18 นํ้าเงิน18 ขาว6 หรอืดีกว่า 
3. มีชอ่งเชือ่มตอ่ DMX ได ้
4. รองรับการจ่ายไฟ AC90-240w /50-60HZ 

 
3. ไฟมูฟวงิเฮด แบบ Spot จํานวน  4 ตัว 

คุณลักษณะทั่วไป 
1. มีกําลังไฟไม่น้อยกว่า 60 วัตต์ แบบ White LED 
2. ให้ค่าอหุภูมิไมน้่อยกว่า 8500K 
3. มีค่า Beam angle: ไม่น้อยกว่า 10 องศา 
4. สามารถปรับค่าความสว่างแสงได้ 0-100% 
5. มีชอ่งเชือ่มตอ่ DMX ได ้
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4. ไฟชนิดสโตปไลท ์ จํานวน 2 ตัว 

คุณลักษณะทั่วไป 
1. เป็นไฟแบบ ไฟสโตรป แฟลช ขนาด Lamp: 1000W 
2. สามารถตั้งค่าความเร็วของการกระพริบได ้
3. มีขาสําหรับตั้งหรือแขวนไฟได ้

 
5. โครงสําหรบัแขวนไฟขนาด 4 เมตร จํานวน 2 ตัว 

คุณลักษณะทั่วไป 
1. เป็นโครงทรัสอลูมิเนียม ความยาว 4 เมตร 
2. ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 30x30 cm 
3. ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลเิมตร 

 
6. โครงสําหรบัแขวนไฟขนาด 1 เมตร จํานวน 2 ตัว 

คุณลักษณะทั่วไป 
1. เป็นโครงทรัสอลูมิเนียม ความยาว 1 เมตร 
2. ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 30x30 cm 
3. ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลเิมตร 

 
7. เครื่องกระจายสัญญาณ DMX จํานวน 1 เคร่ือง 

คุณลักษณะทั่วไป 
1. เป็นเครื่องแยกสัญญาณ DMX  
2. มีชอ่งสัญญาณขาเข้าแบบ DMX ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
3. มีชอ่งสัญญาณขาออกแบบ DMX ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
4. รองรับการจ่ายไฟ  AC100-240V, 50-60Hz. 
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8. แผงส่งสัญญาณ DMX จํานวน 8 ตัว 
คุณลักษณะทั่วไป 

1. เป็นแผงรับส่งสัญญาณควบคมุแบบ DMX 
2. มีอแดปเตอร์สาํหรับจ่ายไฟแผงรับสัญญาณ 

 
9. อุปกรณ์ประกอบและการติดต้ัง จํานวน 1 งาน 

คุณลักษณะทั่วไป 
1. จัดหาสายสญัญาณสําหรับเชือ่มตอ่อุปกรณ์ให้สามารถทํางานได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
2. ติดตั้งอุปกรณ์ในตําแหน่งที่มหาวิทยาลัยกําหนด และติดตัง้ระบบไฟฟ้าสําหรับจ่ายให้อปุกรณ์ 
3. ทําการทดสอบระบบใหส้ามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ระบบอินเตอร์เน็ตสําหรับห้องประชุม จํานวน 1 งาน 
1. ชุดกระจายสญัญาณ 28-Port  จํานวน 2 เคร่ือง 

คุณลักษณะทั่วไป 
1. อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 28-Port  
2. 10/100/1000 PoE+ 382W  
3. 2x1G SFP/RJ-45 
4. 2x1G SFP 
5. Switch Managed   

2. เครื่องกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต  จํานวน 12 เครื่อง 
คุณลักษณะทั่วไป 

1.  เครื่องกระจายสัญญาณไร้สาย 28-Port  
2.  10/100/1000 BASE-T PoE+ 382W 
3.  2x1G SFP/RJ-45, 2x1G SFP 
4. Switch Managed support 802.11ac Wave 2 ความเรว็ที่ 1.7 Gbps 4x4 MIMO with four 

spatial streams, single-user MIMO 802.11ac beamforming (transmit beamforming) 
3. ตู้แร็ก  จํานวน 1 เครื่อง 

คุณลักษณะทั่วไป 
1. ตู้แร็ก 19 น้ิว GLASS WALL RACK 6U 
2. ลึก 60 cm. 

4. สายระบบเครอืข่ายเดินในรม่จํานวน  5  กล่อง 
คุณลักษณะทั่วไป 

1. สายระบบเครือข่ายเดินในรม่ CAT6 UTP ULTRA (600 MHz) 
5. อุปกรณ์ประกอบและการติดต้ัง จํานวน 1 งาน 

คุณลักษณะทั่วไป 
1. จัดหาอุปกรณ์สําหรับเชือ่มตอ่อุปกรณ์ให้สามารถทํางานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ติดตั้งอุปกรณ์ในตําแหน่งที่มหาวิทยาลัยกําหนด และติดตัง้ระบบไฟฟ้าสําหรับจ่ายให้อปุกรณ์ 
3. ทําการทดสอบระบบใหส้ามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ระบบเครื่องปรับอากาศ สําหรับห้องประชุม     จํานวน 1 งาน 
1. เครื่องปรับอากาศแบบท่อลม ขนาดไม่ตํ่ากว่า 400,000  BTU  3  ชดุ 

คุณลักษณะทั่วไป 
 1. ความต้องการทั่วไป 
      เครื่องปรับอากาศชดุหน่ึง ๆ ประกอบด้วยเครื่องระบายความร้อน (CONDENSING UNIT) ซึ่ง ใช้คู่กันกับเครือ่งส่งลม 
เย็น (FAN COIL UNIT) ทั้ง ชุดประกอบมาเสร็จเรียบร้อยจากโรงงานในต่างประเทศ หรือประกอบภายในประเทศภายใต้ 
ลิขสิทธิ์ของผลติภัณฑ์น้ัน และโรงงานประกอบได้รับมาตรฐาน ISO 9001 , TIS 18001, OHSAS 18001 , ISO 14001 
เคร่ืองระบายความร้อนเป็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ (AIR-COOLED CONDENSING UNIT) ซึ่งเมื่อใช้คู่กับ
เคร่ืองส่งลมเย็นตามทีผู่้ผลติแนะนํา  
 

  2.  เครื่องระบายความร้อน (CONDENSING UNIT) ขนาดไมต่่ํากว่า 400,000 BTU 
เป็นแบบเป่าลมร้อนขึน้ ด้านบนประกอบดว้ย COMPRESSOR เป็นแบบ HERMETIC SCROLL COMPRESSOR 
จํานวน 2 ชดุ เป็นแบบ 1 หรือ 2 วงจรนํ้ายา ใช้กับนํ้า ยา R-22 หรอื R-407A ระบบไฟฟ้า 380 โวลท์ 3 เฟส 50 
เฮิร์ท 
 2.1  COMPRESSOR แต่ละชุดตอ้งตดิตัง อยู่บนฐานทีแ่ข็งแรง และมีลกูยางกันกระเทือนรองรับ 
 2.2 ตัวถังเคร่ืองระบายความร้อน ทําด้วยเหล็กชนิด GALVANIZED STEEL พ่นสีกันสนิมและสี
ภายนอก ด้วยขบวนการ POLYESTER POWDER PAINT ซึ่งทนทานตอ่สภาพแวดลอ้มภายนอกอาคาร 
 2.3  พัดลมระบายความร้อนเป็นแบบ PROPELLER TYPE ขนาดไม่น้อยกว่า 28 น้ิว ขับด้วยมอเตอร์
ชนิด WEATHER PROOF ใช้กับระบบไฟ 380 โวลท์ 3 เฟส 5 เฮิรท์ จาํนวนไม่น้อยกว่า 2 ชดุ 
 2.4  แผงระบายความร้อน (CONDENSER COIL) ทําด้วยท่อทองแดงจัดเรียงกันไม่น้อยกว่า 2 แถว มี
พ้ืน ที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 3.75 ตารางเมตร และมีครีบระบายความร้อนทําด้วย ALUMINIUM อดัตดิแน่นกับทอ่
ด้วยวิธีกล จํานวนครีบระบายความร้อนไมน้่อยกว่า 14 ครีบตอ่ความยาวหน่ึงน้ิว 
  2.5  รายละเอยีดและอุปกรณ์อื่น ๆ ในเครือ่งระบายความร้อนมีดังน้ี 
  - THERMAL AND CURRENT OVERLOAD PROTECTION DEVICES FOR COMPRESSOR 
  - COMPRESSOR MAGNETIC CONTACTOR 
  - UNDER/OVER VOLTAGE AND PHASE PROTECTION 
  - HIGH PRESSURE SWITCH 
  - LOW PRESSURE SWITCH 
  - REFRIGERANT FILTER DRIER 
  - SERVICE SHUT-OFF VALVES 
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  - FACTORY LEAK AND PROOF TEST FOR COIL 
  - 3-MINUTE TIME DELAY RELAY 
  

2.6 สามารถเชือ่มตอ่ระบบท่อต่างๆ เข้ากับระบบเดิมได้เป็นอย่างดี พร้อมทดสอบระบบ 
 
ครุภัณฑ์อ่ืนๆ     
คุณลักษณะทั่วไป   

1. คุณลักษณะทั่วไปบางรายการ  จะระบุลงในแบบรูปรายการ 
2. คุณลักษณะทั่วไปบางรายการ  จะระบุในแบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา 
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มาตรฐานอ้างอิง 
 

1.   วัตถุประสงค์  ให้ผู้รับจ้างดําเนินการนําส่งวัสดุตามรายการโดยยึดหลัก 
1.1 วัสดุใดมีมาตรฐาน  มอก. ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มี  มอก. 
1.2 วัสดุใดมีมาตรฐาน  มอก. และมาตรฐานฉลากเขียว   ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน มอก.  และ

มาตรฐานฉลากเขียว    
1.3 วัสดุใดไม่มีในรายการมาตรฐาน มอก. และมาตรฐานฉลากเขียว   ให้ใช้ตามแบบรูปรายการ 
1.4 หากมีข้อขัดแย้งให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นผู้พิจารณา 

 
หมายเหตุ กรณีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ระบุไว้ในรายการก่อสร้าง มีหมายเลขใดที่มีการปรับปรุง 

หรือแก้ไขเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงหมายเลขมาตรฐานภายหลังการทําสัญญาแล้ว ให้ถือหมายเลขมาตรฐานหรือ
ประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรมฉบับล่าสุดเป็นเกณฑ์ 
 
2. สถาบันมาตรฐาน (STANDARD INSTITUTE) 
 มาตรฐานทั่วไปที่ระบุในแบบก่อสร้าง และรายการประกอบแบบก่อสร้าง เพ่ือใช้อ้างอิงหรือเปรียบเทียบ 
คุณภาพ หรือทดสอบวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ตลอดจนกรรมวิธีการปฏิบัติ วิธีการติดต้ังวัสดุอุปกรณ์สําหรับงานตาม
สัญญาในโครงการน้ี ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานของสถาบันดังต่อไปน้ี 

2.1 มอก.         (สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) 
2.2 วสท.         (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์) 
2.3 AASHTO    (AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAY   

    TRANSPORTATION OFFICIALS) 
2.4 ACI            (AMERICAN CONCRETE INSTITUTE) 
2.5 ANSI          (AMERICAN NATIONAL STANDARDS INSTITUTE) 
2.6 ASTM         (AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS) 
2.7 AWS          (AMERICAN WELDING SOCIETY) 
2.8 BS             (BRITISH STANDARD) 
2.9 JIS             (JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD) 
2.10 UL          (UNDERWRITER LABORATORIES INC.) 
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3.   มาตรฐาน  มอก.   (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม)  แบ่งตามประเภทวัสดุหมวดต่าง ๆ ดังน้ี 
 
มาตรฐาน  มอก. 
ลําดับ รายการ มอก. ข้อบังคับ 
 หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง  
1 เหล็กเส้นกลม    มีมอก. 20-2543  มาตรฐานบังคับ
2 เหล็กข้ออ้อย      มีมอก. 24-2548  มาตรฐานบังคับ
3 ลวดผูกเหล็ก      มีมอก. 138-2535   
4 เหล็กรูปพรรณข้ึนรูปร้อน  มีมอก. 1227-2537  มาตรฐานบังคับ
5 เหล็กรูปพรรณข้ึนรูปเย็น   มีมอก. 1228-2537  มาตรฐานบังคับ
6 เหล็กกลวง   มีมอก. 107-2533  
7 ปูนซีเมนต์ มีมอก. 80-2517   
8 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์  เล่ม 1   มีมอก. 15 เล่ม 1 - 2547    
9 แผ่นพ้ืนคอนกรีตสําเร็จรูป   มีมอก. 828-2546  
 หมวดงานสถาปัตยกรรม  
10 กระเบ้ืองเคลือบเซรามิค   มีมอก. 37-2529  
11 กระเบ้ืองดินเผาเคลือบบุผนังภายใน มีมอก. 613-2529  
12 แผ่นไม้อัดซีเมนต์  มีมอก. 878-2537  
12 แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์   มีมอก. 1427-2540  
13 คอนกรีตมวลเบา       มีมอก. 1505-2541,1501-

2541  
 

14 กระจกโฟลตใส   มีมอก. 880-2547    มาตรฐานบังคับ
15 กระจกโฟลตสีตัดแสง    มีมอก. 1344-2541 มาตรฐานบังคับ
16 เครื่องดับเพลิงยกห้ิวชนิดผงเคมีแห้ง  มีมอก. 332-2537 มาตรฐานบังคับ
17 เครื่องดับเพลิงยกห้ิวชนิดโฟม    มีมอก. 882-2532 มาตรฐานบังคับ
18 แผ่นฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด       มีมอก. 219-2524  
19 คร่าวโลหะชุบสังกะสี  รูปต่าง ๆ เช่น ตัว C มีมอก. 863-2532  
20 สีนํ้าอะครีลิคแท้  100 %  ทนสภาวะอากาศ มีมอก. 2312-2549  
21 สีนํ้ามัน   มีมอก. 327-2541  
22 อะลูมิเนียมทุกช้ินตัวอย่าง   มีมอก. 284-2530  
23 มุ้งลวด   มีมอก. 313-2522  



37 
 

มาตรฐานอ้างอิง 
 

มาตรฐาน  มอก. 
ลําดับ รายการ มอก. ข้อบังคับ 
24 ลูกบิด    มีมอก. 756-2535  
25 โถส้วมแบบน่ังราบ   มีมอก. 792-2544   
26 อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง   มีมอก. 791-2544   
27 ฝักบัวอาบนํ้า   มีมอก. 1187-2547   
28 ฝักบัวอาบนํ้า  รุ่นประหยัดนํ้า   มีมอก.2066-2552 มาตรฐานบังคับ
29 ที่ใส่สบู่   มีมอก. 797-2544   
30 ก๊อกอ่างล้างหน้า  มีมอก. 2067-2544  มาตรฐานบังคับ
31 อิฐแก้ว มีมอก. 1395-2540   
32 โครงบานเกล็ดหน้าต่างปรับได้ มีมอก. 778-2531  
33 อุปกรณ์ช่วยปิดประตูสําหรับประตู บานผลัก

สองทาง 
มีมอก. 1101-2535  

34 ประตูบานไม้ประกอบ (ประตูบานไม้อัด) มีมอก. 192-2549  
35 ชุดหัวฉีดชะล้าง ( สายฉีดชําระ ) มีมอก. 1497-2548  
36 บานพับประตูและหน้าต่าง มีมอก.759-2531  
 หมวดงานสุขาภิบาล  
34 ท่อและข้อต่อ   มีมอก. 17-2532  
 หมวดงานระบบไฟฟ้า  
35 หลอดไฟฟ้า    มีมอก. มาตรฐานบังคับ
36 หลอดฟลูออเรสเซนต์   เฉพาะด้านความ

ปลอดภัย   
มีมอก. มาตรฐานบังคับ

37 ฟิวส์ก้ามปู      มีมอก. มาตรฐานบังคับ
38 สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มด้วยโพลิไวนิลคลอไรด์  มีมอก. มาตรฐานบังคับ
39 สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมหุ้มด้วยโพลิไวนิลคลอไรด์  มีมอก. มาตรฐานบังคับ
40 สายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มด้วยฉนวนครอสลิงกด์

พอลิเอทิลีน  ต้ังแต่ 60 – 115 KVA    
มีมอก. มาตรฐานบังคับ

41 บัลลาสต์สําหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์            มีมอก. มาตรฐานบังคับ
42 ตัวนําลวดกลมตีเกลียวร่วมศูนย์กลางสําหรับ

สายไฟฟ้าเหนือดิน 
มีมอก. มาตรฐานบังคับ

43 โกลว์สตาร์ตเตอร์สําหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์  มีมอก. มาตรฐานบังคับ
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มาตรฐาน  มอก. 
ลําดับ รายการ มอก. ข้อบังคับ 
44 ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนต์และขั้วรับสตาร์ต

เตอร์   
มีมอก. มาตรฐานบังคับ

45 สวิตช์ไฟฟ้า    มีมอก. มาตรฐานบังคับ
46 เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณ์

ป้องกันกระแสเกิน       สําหรับที่อยู่อาศัย  
มีมอก. มาตรฐานบังคับ

47 พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ  เฉพาะด้านความ
ปลอดภัย   

มีมอก. มาตรฐานบังคับ

48 เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เก่ียวข้องที่
ใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน 

มีมอก. มาตรฐานบังคับ

49 เครื่องปรับอากาศสําหรับห้อง   มีมอก. มาตรฐานบังคับ
50 ท่อร้อยสายไฟฟ้า   มีมอก.  
51 หม้อแปลงไฟฟ้า  มีมอก.  
52 ท่อเดินสายไฟ  EMT , IMC   มีมอก.  
53 ท่อเหล็กร้อยสายไฟชนิดหนา   มีมอก.  
 หมวดงานสถาปัตยกรรมภายใน  
54 แผ่นไม้อัดยาง    ทุกความหนา     มีมอก.178-2538   
55 แผ่นไม้อัดสัก     ทุกความหนา    มีมอก.178-2538   
56 แผ่นลามิเน็ต     ทุกความหนา     มีมอก.1163-2536  
57 อ่างล้างจานสเตนเลส มีมอก.854-2536  
 หมวดงานภูมิสถาปัตยกรรม  
58 บล็อกปูพ้ืน  มีรูปทรง  ดังน้ี มีมอก.827-2531   
59 1.1 จัตุรัส    มีมอก.827-2531  หรือเทียบเท่า
60 1.2 คฑา มีมอก.827-2531  หรือเทียบเท่า
61 1.3 ศรศิลา มีมอก.827-2531  หรือเทียบเท่า
62 1.4 ศิลาหกเหลี่ยม มีมอก.827-2531  หรือเทียบเท่า
63 1.5 อัฐศิลา มีมอก.827-2531  หรือเทียบเท่า
64 1.6 ศิลารูปเหลี่ยม มีมอก.827-2531  หรือเทียบเท่า
65 1.7 แพรวศิลา มีมอก.827-2531  หรือเทียบเท่า
66 1.8 สายศิลา มีมอก.827-2531  หรือเทียบเท่า
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มาตรฐาน  มอก. 
ลําดับ รายการ มอก. ข้อบังคับ 
67 1.9 ศิลาทับทิม มีมอก.827-2531  หรือเทียบเท่า
68 1.10 ดวงศิลา มีมอก.827-2531  หรือเทียบเท่า
69 1.11 รวงผึ้ง มีมอก.827-2531  หรือเทียบเท่า
70 กระเบ้ืองคอนกรีตปูพ้ืนภายนอก   มีมอก.378-2531,826-2531  
71 กระเบ้ืองคอนกรีตตกแต่งพ้ืน    มีมอก. 826-2531  
 
หมายเหตุ    

1. “ มาตรฐานบังคับ ”  คือ  เป็นวัสดุที่ต้องผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐาน  มอก.  
2. หากรายการใดมีการเปลี่ยนแปลงวัสดุ   ให้ยึดการตรวจสอบตามมาตรฐาน  มอก. ของวัสดุชนิดน้ัน  

โดยให้ถือการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการควบคุมงานเป็นที่สุด 
3. รายการที่มีข้อความว่า “ หรือเทียบเท่า “ หมายถึง  ให้เป็นมาตรฐานตามข้อ 1 เทียบเคียงในวัสดุที่มี

คุณสมบัติและรูปทรงเดียวกันแต่อาจใช้ช่ือเรียกเป็นอย่างอ่ืนให้ถือว่าวัสดุตัวน้ันสามารถอนุมัติได้ตามมติของ
คณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการควบคุมงาน 

4. รายการใดมีข้อขัดแย้งให้ถือคําวินิฉัยของคณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการควบคุมงาน
เป็นที่สุด 

 กรณีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ระบุไว้ในรายการก่อสร้าง มีหมายเลขใดที่มีการปรับปรุง 
หรือแก้ไขเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงหมายเลขมาตรฐานภายหลังการทําสัญญาแล้ว ให้ถือหมายเลขมาตรฐานหรือ
ประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรมฉบับล่าสุดเป็นเกณฑ์ 

 
4. ฉลากเขียว     

ถ้าวัสดุก่อสร้างใดที่ใช้ในแบบรูปรายการ   เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากเขียว  ให้ผู้รับจ้างใช้ผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับฉลากเขียว  ตามนโยบาย  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่  นร. 0506/2180  ลงวันที่  24  มกราคม 2551  
เรื่องการจัดขึ้นจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ 

 
ผลิตภัณฑ์ที่มีข้อกําหนดเสร็จสมบูรณ์ 
พร้อมให้ผู้ผลิตย่ืนขอรับการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
 

ที่ ผลิตภัณฑ์ ข้อกําหนด
1 หลอดฟลูออเรสเซนซ์ TGL-2-R2-02
2 เครื่องสุขภัณฑ์ TGL-5-R2-03
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ที่ ผลิตภัณฑ์ ข้อกําหนด
3 ฉนวนกันความร้อน TGL-14-97
4 ฉนวนยางกันความร้อน TGL-14/2-01
5 บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ TGL-23-R1-03
6 สีเคลือบกระเบ้ืองมุงหลังคา TGL-32-01
7 กระเบ้ืองซีเมนต์มุงหลังคา TGL-40/1-08
8 กระเบ้ืองดินเผามุงหลังคา TGL-40/2-09
9 กระเบ้ืองคอนกรีตมุงหลังคา TGL-40/3-09
10 แผ่นอัดสําหรับงานอาคาร ตกแต่งและ

อุตสาหกรรมเครื่องเรือน 
TGL-41-07

11 ผลิตภัณฑ์เครื่องดับเพลิง TGL-42-08
12 แผ่นยิปซัม TGL-49-10
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