
รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
 

1. ชื่อครุภัณฑ์  ระบบปรับอากาศพร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง 
2. จ านวนที่ต้องการ 1 ระบบ  
3. รายละเอียดคุณสมบัติทั่วไป 

3.1 ครุภัณฑ์ทั้งหมดที่เป็นครุภัณฑ์ส าเร็จต้องมีคู่มือการใช้งานตามมาตรฐานของเจ้าของผลิตภัณฑ์ 
3.2 ครุภัณฑ์ทั้งหมดต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน 
3.3 ครุภัณฑ์ทั้งหมดสามารถใช้กับระบบไฟฟ้าของประเทศไทยได้ 
3.4 ครุภัณฑ์ทั้งหมดต้องติดตั้งตามมาตรฐานและส่งมอบให้เป็นไปตามแบบที่เสนอและได้รับการอนุมัติจาก

ทางมหาวิทยาลัย 
4. คุณลักษณะเฉพาะของระบบปรับอากาศพร้อมไฟฟ้าแสงสว่าง จ านวน 1 ระบบ 

 ระบบปรับอากาศของโครงการนี้เป็นระบบการส่งและกระจายลมเย็นไปตามพ้ืนที่ที่ก าหนดพร้อมทั้งรับลม
เย็นกลับ นอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันการสูญเสียลมเย็นที่เหมาะสมกับโครงการนี้ โดยมีคุณสมบัติของระบบ
ต่างๆ ดังนี้ 
4.1 ระบบปรับอากาศส่วนกลาง จ านวน 1 ระบบ 

ประกอบด้วย 
4.1.1 ท่อส่งลมเย็นชุดที่ 1 

1) ท่อส่งลมเย็นเป็นท่อลมส าเร็จรูป Pre-Insulated Duct (PID) มีความยาวรวมไม่น้อยกว่า 
80 m 

2) ท่อส่งลมเย็นถูกออกแบบส าหรับรองรับอัตราการไหลของลมเย็นปริมาณรวมไม่น้อยกว่า 
10,950 CFM โดยจ่ายลมเย็นไปยังพ้ืนที่ 5 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
ส่วนที่ 1 ห้อง Meeting A มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 130 m2 ต้องการปริมาณลมไม่น้อยกว่า 
1,300 CFM 
ส่วนที่ 2 ห้อง Meeting B มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 50 m2 ต้องการปริมาณลมไม่น้อยกว่า 700 
CFM 
ส่วนที่ 3 ห้อง Meeting C มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 50 m2 ต้องการปริมาณลมไม่น้อยกว่า 700 
CFM 
ส่วนที่ 4 ห้อง Office มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 90 m2 ต้องการปริมาณลมไม่น้อยกว่า 750 CFM 
ส่วนที่ 5 Lobby มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 65 m2 ต้องการปริมาณลมไม่น้อยกว่า 600 CFM 
การวัดปริมาณลมทั้งหมดต้องเป็นไปตามมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม เช่น ASHRAE 

(American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) 
หรือดีกว่า 

3) ผนังท่อต้องมีฉนวนโฟมส าหรับป้องกันการสูญเสียความเย็น มีความหนาของฉนวนไม่น้อย
กว่า 10 mm และฉนวนโฟมมีคุณสมบัติดังนี้ 
4.1) ความหนาแน่น : ไม่น้อยกว่า 48 kg/m3 
4.2) ค่าสัมประสิทธิ์การน าความร้อน (k) ไม่เกินกว่า 0.026 W/m·K (มีการรับรองตาม

มาตรฐาน ASTM C518) 
4) ผนังของ PID ต้องเป็นผนังที่มีฉนวนส าเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิตโดยขึ้นโฟมไปพร้อมกับ

ผิวหน้าของแผ่นอย่างต่อเนื่อง ท าให้ไม่มีช่องว่างอากาศตลอดเนื้อโฟม และติดแนบสนิทไร้
ช่องว่างกับผิวหน้าของแผ่น  



 
5) ฉนวนที่ใช้ต้องเป็นฉนวนโฟมฟีโนลิคชนิดแข็งสูตรพิเศษที่ปราศจากสาร CFC/HCFC 
6) ผิวหน้าทั้งสองด้านของผนัง (Outer Facing) เป็นแผ่นอะลูมิเนียมที่พ้ืนผิวเป็นลายนูน

พร้อมกับมีตราโลโก้ของผู้ผลิต และมีแผ่นใยเสริม (Fiber Lining) อยู่ระหว่างตัวโฟมกับ
ผิวหน้าเพ่ือเพ่ิมแรงยึดเหนี่ยวระหว่างตัวโฟม และวัสดุผิวหน้า โดยที่แผ่นอะลูมิเนียมมี
ความหนาไม่น้อยกว่า 0.08 mm ทั้ง 2 ด้าน  

7) พ้ืนที่หน้าตัดภายในของท่อส่งลมเย็นต้องถูกค านวณและระบุลงในแบบที่เสนอให้ถูกต้อง
ตามหลักวิศกรรม 

8) การเชื่อมต่อท่อลม PID จะต่อกันโดยใช้ บาโยเนต พีวีซี (PVC Bayonet) ใช้ซิลิโคนยาท่อ
ลม ยาปิดตรงรอยต่อของมุมแผ่น เพื่อลดการรั่วไหลของอากาศให้น้อยที่สุด แล้วปิดทับ
ด้วย ชิ้นมุม พีวีซี (PVC Corner Piece) 

9) การ เชื ่อมต ่อท ่อลมแยกจะต ้อ ง เชื ่อมต ่อก ัน  ด ้วย ไซด ์-แฟลงค ์ (Side-Flange 
Connection) และส าหรับทุกจุดเชื ่อมต่อไปยังแด๊มเปอร์ (Damper) สามารถใช้ เอฟ
แฟลงค์ (F-Flange) เฮชแฟลงค์ (H-Flange) หรือ ยูแฟลงค์ (U-Flange) ขึ้นอยู่กับ
ต าแหน่งของแด๊มเปอร์นั้นๆ  

10) งานท่อลมทั้งหมดจะต้องมีการยึดแขวนรองรับอย่างเหมาะสมโดยใช้เหล็กแท่ง และเหล็กเส้น 
อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน รวมการติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ จะต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง
ตามมาตรฐานวิชาช่าง มีความเรียบร้อยและเกิดความปลอดภัย 

4.1.2 ท่อส่งลมเย็นชุดที่ 2 
1) ท่อส่งลมเย็นเป็นท่อลมส าเร็จรูป Pre-Insulated Duct (PID) มีความยาวรวมไม่น้อยกว่า 

70 m 
2) ท่อส่งลมเย็นถูกออกแบบส าหรับรองรับอัตราการไหลของลมเย็นปริมาณรวมไม่น้อยกว่า 

10,950 CFM โดยจ่ายลมเย็นไปยังพ้ืนที่ 7 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
ส่วนที่ 1 ห้อง Meeting D มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 9 m2 ต้องการปริมาณลมไม่น้อยกว่า 470 
CFM 
ส่วนที่ 2 ห้อง Meeting E มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 9 m2 ต้องการปริมาณลมไม่น้อยกว่า 470 
CFM 
ส่วนที่ 3 ห้อง Executive A มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 40 m2 ต้องการปริมาณลมไม่น้อยกว่า 
1,200 CFM 
ส่วนที่ 4 ห้อง Executive B มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 40 m2 ต้องการปริมาณลมไม่น้อยกว่า 
1,200 CFM 
ส่วนที่ 5 ห้อง Executive C มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 40 m2 ต้องการปริมาณลมไม่น้อยกว่า 
1,200 CFM 
ส่วนที่ 6 ห้อง Ballroom มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 180 m2 ต้องการปริมาณลมไม่น้อยกว่า 
1,600 CFM 
ส่วนที่ 7 ห้อง Ballroom Foyer มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 50 m2 ต้องการปริมาณลมไม่น้อยกว่า 
800 CFM 
การวัดปริมาณลมทั้งหมดต้องเป็นไปตามมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม เช่น ASHRAE 

(American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) 
หรือดีกว่า 



3) ผนังท่อต้องมีฉนวนโฟมส าหรับป้องกันการสูญเสียความเย็น มีความหนาของฉนวนไม่น้อย
กว่า 10 mm และฉนวนโฟมมีคุณสมบัติดังนี้ 
4.1) ความหนาแน่น : ไม่น้อยกว่า 48 kg/m3 
4.2) ค่าสัมประสิทธิ์การน าความร้อน (k) ไมเ่กินกว่า 0.026 W/m·K (มีการรับรองตาม

มาตรฐาน ASTM C518) 
4) ผนังของ PID ต้องเป็นผนังที่มีฉนวนส าเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิตโดยขึ้นโฟมไปพร้อมกับ

ผิวหน้าของแผ่นอย่างต่อเนื่อง ท าให้ไม่มีช่องว่างอากาศตลอดเนื้อโฟม และติดแนบสนิทไร้
ช่องว่างกับผิวหน้าของแผ่น  

5) ฉนวนที่ใช้ต้องเป็นฉนวนโฟมฟีโนลิคชนิดแข็งสูตรพิเศษท่ีปราศจากสาร CFC/HCFC 
6) ผิวหน้าทั้งสองด้านของผนัง (Outer Facing) เป็นแผ่นอะลูมิเนียมที่พ้ืนผิวเป็นลายนูน

พร้อมกับมีตราโลโก้ของผู้ผลิต และมีแผ่นใยเสริม (Fiber Lining) อยู่ระหว่างตัวโฟมกับ
ผิวหน้าเพ่ือเพ่ิมแรงยึดเหนี่ยวระหว่างตัวโฟม และวัสดุผิวหน้า โดยที่แผ่นอะลูมิเนียมมี
ความหนาไม่น้อยกว่า 0.08 mm ทั้ง 2 ด้าน  

7) พ้ืนที่หน้าตัดภายในของท่อส่งลมเย็นต้องถูกค านวณและระบุลงในแบบที่เสนอให้ถูกต้อง
ตามหลักวิศกรรม 

8) การเชื่อมต่อท่อลม PID จะต่อกันโดยใช้ บาโยเนต พีวีซี (PVC Bayonet) ใช้ซิลิโคนยาท่อ
ลม ยาปิดตรงรอยต่อของมุมแผ่น เพื่อลดการรั่วไหลของอากาศให้น้อยที่สุด แล้วปิดทับ
ด้วย ชิ้นมุม พีวีซี (PVC Corner Piece) 

9) การ เชื ่อมต ่อท ่อลมแยกจะต ้อ ง เชื ่อมต ่อก ัน  ด ้วย ไซด ์-แฟลงค ์ (Side-Flange 
Connection) และส าหรับทุกจุดเชื ่อมต่อไปยังแด๊มเปอร์ (Damper) สามารถใช้ เอฟ
แฟลงค์ (F-Flange) เฮชแฟลงค์ (H-Flange) หรือ ยูแฟลงค์ (U-Flange) ขึ้นอยู่กับ
ต าแหน่งของแด๊มเปอร์นั้นๆ  

10) งานท่อลมทั้งหมดจะต้องมีการยึดแขวนรองรับอย่างเหมาะสมโดยใช้เหล็กแท่ง และเหล็กเส้น 
อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน รวมการติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ จะต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง
ตามมาตรฐานวิชาช่าง มีความเรียบร้อยและเกิดความปลอดภัย 

4.1.3 ท่อส่งลมเย็นชุดที่ 3 
1) ท่อส่งลมเย็นเป็นท่อลมส าเร็จรูป Pre-Insulated Duct (PID) มีความยาวรวมไม่น้อยกว่า 

80 m 
2) ท่อส่งลมเย็นถูกออกแบบส าหรับรองรับอัตราการไหลของลมเย็นปริมาณไม่น้อยกว่า 

10,950 CFM โดยจ่ายไปยัง Zone 1 Exhibition มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 300 m2 ต้องการ
ปริมาณลมไม่น้อยกว่า 1,300 CFM การวัดปริมาณลมทั้งหมดต้องเป็นไปตามมาตรฐานตาม
หลักวิศวกรรม เช่น ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-
Conditioning Engineers) หรือดีกว่า 

3) ผนังท่อต้องมีฉนวนโฟมส าหรับป้องกันการสูญเสียความเย็น มีความหนาของฉนวนไม่น้อย
กว่า 10 mm และฉนวนโฟมมีคุณสมบัติดังนี้ 
4.1) ความหนาแน่น : ไม่น้อยกว่า 48 kg/m3 
4.2) ค่าสัมประสิทธิ์การน าความร้อน (k) ไม่น้อยกว่า 0.026 W/m·K (มีการรับรองตาม

มาตรฐาน ASTM C518) 



4) ผนังของ PID ต้องเป็นผนังที่มีฉนวนส าเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิตโดยขึ้นโฟมไปพร้อมกับ
ผิวหน้าของแผ่นอย่างต่อเนื่อง ท าให้ไม่มีช่องว่างอากาศตลอดเนื้อโฟม และติดแนบสนิทไร้
ช่องว่างกับผิวหน้าของแผ่น  

5) ฉนวนที่ใช้ต้องเป็นฉนวนโฟมฟีโนลิคชนิดแข็งสูตรพิเศษท่ีปราศจากสาร CFC/HCFC 
6) ผิวหน้าทั้งสองด้านของผนัง (Outer Facing) เป็นแผ่นอะลูมิเนียมที่พ้ืนผิวเป็นลายนูน

พร้อมกับมีตราโลโก้ของผู้ผลิต และมีแผ่นใยเสริม (Fiber Lining) อยู่ระหว่างตัวโฟมกับ
ผิวหน้าเพ่ือเพ่ิมแรงยึดเหนี่ยวระหว่างตัวโฟม และวัสดุผิวหน้า โดยที่แผ่นอะลูมิเนียมมี
ความหนาไม่น้อยกว่า 0.08 mm ทั้ง 2 ด้าน  

7) พ้ืนที่หน้าตัดภายในของท่อส่งลมเย็นต้องถูกค านวณและระบุลงในแบบที่เสนอให้ถูกต้อง
ตามหลักวิศกรรม 

8) การเชื่อมต่อท่อลม PID จะต่อกันโดยใช้ บาโยเนต พีวีซี (PVC Bayonet) ใช้ซิลิโคนยาท่อ
ลม ยาปิดตรงรอยต่อของมุมแผ่น เพื่อลดการรั่วไหลของอากาศให้น้อยที่สุด แล้วปิดทับ
ด้วย ชิ้นมุม พีวีซี (PVC Corner Piece) 

9) การ เชื ่อมต ่อท ่อลมแยกจะต ้อ ง เชื ่อมต ่อก ัน  ด ้วย ไซด ์-แฟลงค ์ (Side-Flange 
Connection) และส าหรับทุกจุดเชื ่อมต่อไปยังแด๊มเปอร์ (Damper) สามารถใช้ เอฟ
แฟลงค์ (F-Flange) เฮชแฟลงค์ (H-Flange) หรือ ยูแฟลงค์ (U-Flange) ขึ้นอยู่กับ
ต าแหน่งของแด๊มเปอร์นั้นๆ  

10) งานท่อลมทั้งหมดจะต้องมีการยึดแขวนรองรับอย่างเหมาะสมโดยใช้เหล็กแท่ง และเหล็กเส้น 
อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน รวมการติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ จะต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง
ตามมาตรฐานวิชาช่าง มีความเรียบร้อยและเกิดความปลอดภัย 

4.1.4 ท่อส่งลมเย็นชุดที่ 4 
1) ท่อส่งลมเย็นเป็นท่อลมส าเร็จรูป Pre-Insulated Duct (PID) มีความยาวรวมไม่น้อยกว่า 

100 m 
2) ท่อส่งลมเย็นถูกออกแบบส าหรับรองรับอัตราการไหลของลมเย็นปริมาณรวมไม่น้อยกว่า 

13,100 CFM โดยจ่ายลมเย็นไปยังพ้ืนที่ 2 ส่วน ดังต่อไปนี้ 
ส่วนที่ 1 Zone 2 Exhibition มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 350 m2 ต้องการปริมาณลมไม่น้อยกว่า 
1,500 CFM 
ส่วนที่ 2 Multipurpose Area มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 200 m2 ต้องการปริมาณลมไม่น้อยกว่า 
1,000 CFM 
การวัดปริมาณลมทั้งหมดต้องเป็นไปตามมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม เช่น ASHRAE 

(American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) 
หรือดีกว่า 

3) ผนังท่อต้องมีฉนวนโฟมส าหรับป้องกันการสูญเสียความเย็น มีความหนาของฉนวนไม่น้อย
กว่า 10 mm และฉนวนโฟมมีคุณสมบัติดังนี้ 
4.1) ความหนาแน่น : ไม่น้อยกว่า 48 kg/m3 
4.2) ค่าสัมประสิทธิ์การน าความร้อน (k) ไมเ่กินกว่า 0.026 W/m·K (มีการรับรองตาม

มาตรฐาน ASTM C518) 
4) ผนังของ PID ต้องเป็นผนังที่มีฉนวนส าเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิตโดยขึ้นโฟมไปพร้อมกับ

ผิวหน้าของแผ่นอย่างต่อเนื่อง ท าให้ไม่มีช่องว่างอากาศตลอดเนื้อโฟม และติดแนบสนิทไร้
ช่องว่างกับผิวหน้าของแผ่น  



5) ฉนวนที่ใช้ต้องเป็นฉนวนโฟมฟีโนลิคชนิดแข็งสูตรพิเศษที่ปราศจากสาร CFC/HCFC 
6) ผิวหน้าทั้งสองด้านของผนัง (Outer Facing) เป็นแผ่นอะลูมิเนียมที่พ้ืนผิวเป็นลายนูน

พร้อมกับมีตราโลโก้ของผู้ผลิต และมีแผ่นใยเสริม (Fiber Lining) อยู่ระหว่างตัวโฟมกับ
ผิวหน้าเพื่อเพ่ิมแรงยึดเหนี่ยวระหว่างตัวโฟม และวัสดุผิวหน้า โดยที่แผ่นอะลูมิเนียมมี
ความหนาไม่น้อยกว่า 0.08 mm ทั้ง 2 ด้าน  

7) พ้ืนที่หน้าตัดภายในของท่อส่งลมเย็นต้องถูกค านวณและระบุลงในแบบที่เสนอให้ถูกต้อง
ตามหลักวิศกรรม 

8) การเชื่อมต่อท่อลม PID จะต่อกันโดยใช้ บาโยเนต พีวีซี (PVC Bayonet) ใช้ซิลิโคนยาท่อ
ลม ยาปิดตรงรอยต่อของมุมแผ่น เพื่อลดการรั่วไหลของอากาศให้น้อยที่สุด แล้วปิดทับ
ด้วย ชิ้นมุม พีวีซี (PVC Corner Piece) 

9) การ เชื ่อมต ่อท ่อลมแยกจะต ้อ ง เชื ่อมต ่อก ัน  ด ้วย ไซด ์-แฟลงค ์ (Side-Flange 
Connection) และส าหรับทุกจุดเชื ่อมต่อไปยังแด๊มเปอร์ (Damper) สามารถใช้ เอฟ
แฟลงค์ (F-Flange) เฮชแฟลงค์ (H-Flange) หรือ ยูแฟลงค์ (U-Flange) ขึ้นอยู่กับ
ต าแหน่งของแด๊มเปอร์นั้นๆ  

10) งานท่อลมทั้งหมดจะต้องมีการยึดแขวนรองรับอย่างเหมาะสมโดยใช้เหล็กแท่ง และเหล็กเส้น 
อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน รวมการติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ จะต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง
ตามมาตรฐานวิชาช่าง มีความเรียบร้อยและเกิดความปลอดภัย 

4.1.5 ท่อเติมอากาศชุดที่ 1 
1) ท่อเติมอากาศเป็นท่อลมส าเร็จรูป Pre-Insulated Duct (PID) มีความยาวรวมไม่น้อยกว่า 

35 m  
2) ขนาดท่อถูกออกแบบให้รองรับอัตราการไหล Fresh Air ได้ไม่น้อยกว่า 3,100 CFM 
3) ผนังท่อต้องมีฉนวนโฟมส าหรับป้องกันการสูญเสียความเย็น มีความหนาของฉนวนไม่น้อย

กว่า 10 mm และฉนวนโฟมมีคุณสมบัติดังนี้ 
2.1) ความหนาแน่น : ไม่น้อยกว่า 48 kg/m3 
2.2) ค่าสัมประสิทธิ์การน าความร้อน (k) ไม่เกินกว่า 0.026 W/m·K (มีการรับรองตาม

มาตรฐาน ASTM C518) 
4) ผนังของ PID ต้องเป็นผนังที่มีฉนวนส าเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิตโดยขึ้นโฟมไปพร้อมกับ

ผิวหน้าของแผ่นอย่างต่อเนื่อง ท าให้ไม่มีช่องว่างอากาศตลอดเนื้อโฟม และติดแนบสนิทไร้
ช่องว่างกับผิวหน้าของแผ่น  

5) ฉนวนที่ใช้ต้องเป็นฉนวนโฟมฟีโนลิคชนิดแข็งสูตรพิเศษที่ปราศจากสาร CFC/HCFC 
6) ผิวหน้าทั้งสองด้านของผนัง (Outer Facing) เป็นแผ่นอะลูมิเนียมที่พ้ืนผิวเป็นลายนูน

พร้อมกับมีตราโลโก้ของผู้ผลิต และมีแผ่นใยเสริม (Fiber Lining) อยู่ระหว่างตัวโฟมกับ
ผิวหน้าเพ่ือเพ่ิมแรงยึดเหนี่ยวระหว่างตัวโฟม และวัสดุผิวหน้า โดยที่แผ่นอะลูมิเนียมมี
ความหนาไม่น้อยกว่า 0.08 mm ทั้ง 2 ด้าน  

7) พ้ืนที่หน้าตัดภายในของท่อส่งลมเย็นต้องถูกค านวณและระบุลงในแบบที่เสนอให้ถูกต้อง
ตามหลักวิศกรรม 

8) การเชื่อมต่อท่อลม PID จะต่อกันโดยใช้ บาโยเนต พีวีซี (PVC Bayonet) ใช้ซิลิโคนยาท่อ
ลม ยาปิดตรงรอยต่อของมุมแผ่น เพื่อลดการรั่วไหลของอากาศให้น้อยที่สุด แล้วปิดทับ
ด้วย ชิ้นมุม พีวีซี (PVC Corner Piece) 



9) การ เชื ่อมต ่อท ่อลมแยกจะต ้อ ง เชื ่อมต ่อก ัน  ด ้วย ไซด ์-แฟลงค ์ (Side-Flange 
Connection) และส าหรับทุกจุดเชื ่อมต่อไปยังแด๊มเปอร์ (Damper) สามารถใช้ เอฟ
แฟลงค์ (F-Flange) เฮชแฟลงค์ (H-Flange) หรือ ยูแฟลงค์ (U-Flange) ขึ้นอยู่กับ
ต าแหน่งของแด๊มเปอร์นั้นๆ  

10) งานท่อลมทั้งหมดจะต้องมีการยึดแขวนรองรับอย่างเหมาะสมโดยใช้เหล็กแท่ง และเหล็กเส้น 
อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน รวมการติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ จะต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง
ตามมาตรฐานวิชาช่าง มีความเรียบร้อยและเกิดความปลอดภัย 

4.1.6 ท่อเติมอากาศชุดที่ 2  
1) ท่อเติมอากาศเป็นท่อลมส าเร็จรูป Pre-Insulated Duct (PID) มีความยาวรวมไม่น้อยกว่า 

60 m 
2) ขนาดท่อถูกออกแบบให้รองรับอัตราการไหล Fresh Air ได้ไม่น้อยกว่า 3,100 CFM 
3) ผนังท่อต้องมีฉนวนโฟมส าหรับป้องกันการสูญเสียความเย็น มีความหนาของฉนวนไม่น้อย

กว่า 10 mm และฉนวนโฟมมีคุณสมบัติดังนี้ 
2.1) ความหนาแน่น : ไม่น้อยกว่า 48 kg/m3 
2.2) ค่าสัมประสิทธิ์การน าความร้อน (k) ไม่เกินกว่า 0.026 W/m·K (มีการรับรองตาม

มาตรฐาน ASTM C518) 
4) ผนังของ PID ต้องเป็นผนังที่มีฉนวนส าเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิตโดยขึ้นโฟมไปพร้อมกับ

ผิวหน้าของแผ่นอย่างต่อเนื่อง ท าให้ไม่มีช่องว่างอากาศตลอดเนื้อโฟม และติดแนบสนิทไร้
ช่องว่างกับผิวหน้าของแผ่น  

5) ฉนวนที่ใช้ต้องเป็นฉนวนโฟมฟีโนลิคชนิดแข็งสูตรพิเศษที่ปราศจากสาร CFC/HCFC 
6) ผิวหน้าทั้งสองด้านของผนัง (Outer Facing) เป็นแผ่นอะลูมิเนียมที่พ้ืนผิวเป็นลายนูน

พร้อมกับมีตราโลโก้ของผู้ผลิต และมีแผ่นใยเสริม (Fiber Lining) อยู่ระหว่างตัวโฟมกับ
ผิวหน้าเพื่อเพ่ิมแรงยึดเหนี่ยวระหว่างตัวโฟม และวัสดุผิวหน้า โดยที่แผ่นอะลูมิเนียมมี
ความหนาไม่น้อยกว่า 0.08 mm ทั้ง 2 ด้าน  

7) พ้ืนที่หน้าตัดภายในของท่อส่งลมเย็นต้องถูกค านวณและระบุลงในแบบที่เสนอให้ถูกต้อง
ตามหลักวิศกรรม 

8) การเชื่อมต่อท่อลม PID จะต่อกันโดยใช้ บาโยเนต พีวีซี (PVC Bayonet) ใช้ซิลิโคนยาท่อ
ลม ยาปิดตรงรอยต่อของมุมแผ่น เพื่อลดการรั่วไหลของอากาศให้น้อยที่สุด แล้วปิดทับ
ด้วย ชิ้นมุม พีวีซี (PVC Corner Piece) 

9) การ เชื ่อมต ่อท ่อลมแยกจะต ้อ ง เชื ่อมต ่อก ัน  ด ้วย ไซด ์-แฟลงค ์ (Side-Flange 
Connection) และส าหรับทุกจุดเชื ่อมต่อไปยังแด๊มเปอร์ (Damper) สามารถใช้ เอฟ
แฟลงค์ (F-Flange) เฮชแฟลงค์ (H-Flange) หรือ ยูแฟลงค์ (U-Flange) ขึ้นอยู่กับ
ต าแหน่งของแด๊มเปอร์นั้นๆ  

10) งานท่อลมทั้งหมดจะต้องมีการยึดแขวนรองรับอย่างเหมาะสมโดยใช้เหล็กแท่ง และเหล็กเส้น 
อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน รวมการติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ จะต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง
ตามมาตรฐานวิชาช่าง มีความเรียบร้อยและเกิดความปลอดภัย 

4.2 ระบบปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ป้องกันการสูญเสียลมเย็นส าหรับห้อง Ballroom ขนาดพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 180 m2 จ านวน      1 ระบบ ประกอบด้วย 
4.2.1 อุปกรณ์กระจายลมเย็นแบบเหลี่ยมส าหรับระบบปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 7 m x 0.2 m 

จ านวน 3 ชุด 



4.2.2 อุปกรณ์รับลมเย็นกลับแบบเหลี่ยมส าหรับระบบปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 8.6 m x 0.2 m 
จ านวน 2 ชุด 

4.2.3 อุปกรณ์กระจายลมเย็นและอุปกรณ์รับลมเย็นกลับแบบเหลี่ยมท าจากอะลูมิเนียม หรือวัสดุอ่ืนที่
ดีกว่า 

4.2.4 อุปกรณ์กระจายลมเย็นแบบเหลี่ยม ต้องมีครีบกระจายลมเย็น และสามารถปรับทิศทางลมได้ 
4.2.5 อุปกรณ์กระจายลมเย็นและอุปกรณ์รับลมเย็นกลับแบบเหลี่ยมต้องท าการกระจายลมเย็นจาก

ท่อส่งลมเย็นของระบบปรับอากาศส่วนกลางที่ติดตั้ง 
4.2.6 แผ่นกั้นการสูญเสียลมเย็นชุดที่ 1 เป็นแผ่นส าเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 150 mm ผิวเป็นแผ่นยิป

ซ่ัม หนาไม่น้อยกว่า 24 mm ภายในมีแผ่นฉนวน หนาไม่น้อยกว่า 50 mm (มีค่า k ไม่เกินกว่า 
0.033 W/m·K และมีค่า NRC ไม่น้อยกว่า 0.65) ขนาดกว้าง x ยาวไม่น้อยกว่า 4 m x 10 m 

4.2.7 แผ่นกั้นการสูญเสียลมเย็นชุดที่ 2 เป็นแผ่นส าเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 150 mm ผิวเป็นแผ่นยิป
ซั่ม หนาไม่น้อยกว่า 24 mm ภายในมีแผ่นฉนวน หนาไม่น้อยกว่า 50 mm (มีค่า k ไม่เกินกว่า 
0.033 W/m·K และมีค่า NRC ไม่น้อยกว่า 0.65) ขนาดกว้าง x ยาวไม่น้อยกว่า 4 m x 15 m 

4.2.8 แผ่นกั้นการสูญเสียลมเย็นชุดที่ 3 เป็นแผ่นส าเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 150 mm ผิวเป็นแผ่นยิป
ซั่ม หนาไม่น้อยกว่า 24 mm ภายในมีแผ่นฉนวน หนาไม่น้อยกว่า 50 mm (มีค่า k ไม่เกินกว่า 
0.033 W/m·K และมีค่า NRC ไม่น้อยกว่า 0.65) ขนาดกว้าง x ยาวไม่น้อยกว่า 4 m x 15 m 

4.2.9 แผ่นกั้นการสูญเสียลมเย็นชุดที่ 4 เป็นแผ่นส าเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 150 mm ผิวเป็นแผ่นยิป
ซั่ม หนาไม่น้อยกว่า 24 mm ภายในมีแผ่นฉนวน หนาไม่น้อยกว่า 50 mm (มีค่า k ไม่เกินกว่า 
0.033 W/m·K และมีค่า NRC ไม่น้อยกว่า 0.65) ขนาดกว้าง x ยาวไม่น้อยกว่า 4 m x 8 m 

4.2.10 แผ่นฉนวนที่พ้ืนเป็นกระเบื้องยาง มีความหนาไม่น้อยกว่า 2 mm พร้อมติดตั้ง ขนาดพ้ืนที่รวม
ไม่น้อยกว่า 200 m2 โดยผู้เสนอราคาจะต้องน าตัวอย่างแผ่นฉนวนที่พ้ืนมาให้คณะกรรมการ
พิจารณาก่อนท าการติดตั้ง 

4.2.11 ยกพ้ืนขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 25 m2 โครงท าจากเหล็กทาสีกันสนิม ปิดทับด้วยไม้อัด หนาไม่
น้อยกว่า 20 mm และกระเบื้องยาง ที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 2 mm โดยผู้เสนอราคาจะต้อง
น าตัวอย่างกระเบื้องยาง มาให้คณะกรรมการพิจารณาก่อนท าการติดตั้ง 

4.2.12 ป้ายชื่อห้องท าจากวัสดุไม้พลาสวู๊ด หนาไม่น้อยกว่า 19 mm  
4.2.13 วอลเปเปอร์พร้อมท าการติดตั้ง ขนาดพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 25 m2 โดยผู้เสนอราคาจะต้องน า

ตัวอย่างวอลเปเปอร์มาให้คณะกรรมการพิจารณาก่อนท าการติดตั้ง  
4.2.14 ช่องทางเข้า ขนาดไม่น้อยกว่า 2.8 x 1.8 m ท าจากโครงคร่าวไม้ทาน้ ายากันปลวก ปิดผิวไม้อัด

ยาง หนาไม่น้อยกว่า 5 mm ปิดผิวด้วยลามิเนต พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จ านวน 2 ช่อง และ 
ขนาดไม่น้อยกว่า 2.2 x 0.9 m ท าจากโครงคร่าวไม้ทาน้ ายากันปลวก ปิดผิวไม้อัดยาง หนาไม่
น้อยกว่า 5 mm ปิดผิวด้วยลามิเนต พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จ านวน 2 ช่อง 

4.3 ระบบปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ป้องกันการสูญเสียลมเย็นส าหรับห้อง Ballroom Foyer ขนาด
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 50 m2   จ านวน 1 ระบบ  ประกอบด้วย 
4.3.1 อุปกรณ์กระจายลมเย็นแบบเหลี่ยมส าหรับระบบปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 m x 0.2 m 

จ านวน 2 ชุด 
4.3.2 อุปกรณ์รับลมเย็นกลับแบบเหลี่ยมส าหรับระบบปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 m x 0.2 m 

จ านวน 2 ชุด 
4.3.3 อุปกรณ์กระจายลมเย็นและอุปกรณ์รับลมเย็นกลับแบบเหลี่ยมท าจากอะลูมิเนียม หรือวัสดุอ่ืนที่

ดีกว่า 



4.3.4 อุปกรณ์กระจายลมเย็นแบบเหลี่ยม ต้องมีครีบกระจายลมเย็น และสามารถปรับทิศทางลมได้ 
4.3.5 อุปกรณ์กระจายลมเย็นและอุปกรณ์รับลมเย็นกลับแบบเหลี่ยมต้องท าการกระจายลมเย็นจาก

ท่อส่งลมเย็นของระบบปรับอากาศส่วนกลางที่ติดตั้ง 
4.3.6 แผ่นกั้นการสูญเสียลมเย็นชุดที่ 1 ท าจากกระจกหนาไม่น้อยกว่า 7 mm ยึดติดกับเฟรม

อะลูมิเนียม หนาไม่น้อยกว่า 1 mm ขนาดไม่น้อยกว่า 5 m x 3 m 
4.3.7 แผ่นกั้นการสูญเสียลมเย็นชุดที่ 2 เป็นแผ่นส าเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 150 mm ผิวเป็นแผ่นยิป

ซั่ม หนาไม่น้อยกว่า 24 mm ภายในมีแผ่นฉนวน หนาไม่น้อยกว่า 50 mm (มีค่า k ไม่เกินกว่า 
0.033 W/m·K และมีค่า NRC ไม่น้อยกว่า 0.65) ขนาดกว้าง x ยาวไม่น้อยกว่า 3.5 m x 4 m 

4.3.8 แผ่นกั้นการสูญเสียลมเย็นชุดที่ 3 เป็นแผ่นส าเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 150 mm ผิวเป็นแผ่นยิป
ซั่ม หนาไม่น้อยกว่า 24 mm ภายในมีแผ่นฉนวน หนาไม่น้อยกว่า 50 mm (มีค่า k ไม่เกินกว่า 
0.033 W/m·K และมีค่า NRC ไม่น้อยกว่า 0.65) ขนาดกว้าง x ยาวไม่น้อยกว่า 3.5 m x 4 m 

4.3.9 แผ่นฉนวนที่พ้ืนเป็นกระเบื้องยาง มีความหนาไม่น้อยกว่า 2 mm พร้อมติดตั้ง ขนาดพ้ืนที่รวม
ไม่น้อยกว่า 55 m2 โดยผู้เสนอราคาจะต้องน าตัวอย่างแผ่นฉนวนที่พ้ืนมาให้คณะกรรมการ
พิจารณาก่อนท าการติดตั้ง 

4.3.10 ป้ายชื่อห้องท าจากวัสดุไม้พลาสวู๊ด หนาไม่น้อยกว่า 19 mm  
4.3.11 ช่องทางเข้า ขนาดไม่น้อยกว่า 2.8 x 1.8 m ท าจากกระจกนิรภัย หนาไม่น้อยกว่า 10 mm  

พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จ านวน 2 ช่อง  
4.4 ระบบปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ป้องกันการสูญเสียลมเย็นส าหรับห้อง Meeting A ขนาดพื้นที่ไม่

น้อยกว่า 130 m2   จ านวน 1 ระบบ ประกอบด้วย 
4.4.1 อุปกรณ์กระจายลมเย็นแบบเหลี่ยมส าหรับระบบปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 m x 0.2 m 

จ านวน 3 ชุด  
4.4.2 อุปกรณ์รับลมเย็นกลับแบบเหลี่ยมส าหรับระบบปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 m x 0.2 m 

จ านวน 3 ชุด  
4.4.3 อุปกรณ์กระจายลมเย็นและอุปกรณ์รับลมเย็นกลับแบบเหลี่ยมท าจากอะลูมิเนียม หรือวัสดุอ่ืนที่

ดีกว่า 
4.4.4 อุปกรณ์กระจายลมเย็นแบบเหลี่ยม ต้องมีครีบกระจายลมเย็น และสามารถปรับทิศทางลมได้ 
4.4.5 อุปกรณ์กระจายลมเย็นและอุปกรณ์รับลมเย็นกลับแบบเหลี่ยมต้องท าการกระจายลมเย็นจาก

ท่อส่งลมเย็นของระบบปรับอากาศส่วนกลางที่ติดตั้ง 
4.4.6 แผ่นกั้นการสูญเสียลมเย็นชุดที่ 1 เป็นแผ่นส าเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 36 mm ผิวเป็นแผ่นยิป

ซั่ม หนาไม่น้อยกว่า 8 mm ภายในมีแผ่นฉนวน หนาไม่น้อยกว่า 20 mm (มีค่า k ไม่เกินกว่า 
0.033 W/m·K และมีค่า NRC ไม่น้อยกว่า 0.65) ขนาดกว้าง x ยาวไม่น้อยกว่า 2.5 m x 10 m 

4.4.7 แผ่นกั้นการสูญเสียลมเย็นชุดที่ 2 เป็นแผ่นส าเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 36 mm ผิวเป็นแผ่นยิป
ซั่ม หนาไม่น้อยกว่า 8 mm ภายในมีแผ่นฉนวน หนาไม่น้อยกว่า 20 mm (มีค่า k ไม่เกินกว่า 
0.033 W/m·K และมีค่า NRC ไม่น้อยกว่า 0.65) ขนาดกว้าง x ยาวไม่น้อยกว่า 2.5 m x 10 m 

4.4.8 แผ่นกั้นการสูญเสียลมเย็นชุดที่ 3 ท าจากกระจกหนาไม่น้อยกว่า 7 mm ยึดติดกับเฟรม
อะลูมิเนียม หนาไม่น้อยกว่า 1 mm ขนาดกว้าง x ยาวไม่น้อยกว่า 2.5 m x 6 m 

4.4.9 แผ่นฉนวนที่พ้ืนเป็นกระเบื้องยาง มีความหนาไม่น้อยกว่า 2 mm พร้อมติดตั้ง ขนาดพ้ืนที่รวม
ไม่น้อยกว่า 150 m2 โดยผู้เสนอราคาจะต้องน าตัวอย่างแผ่นฉนวนที่พ้ืนมาให้คณะกรรมการ
พิจารณาก่อนท าการติดตั้ง 

4.4.10 ป้ายชื่อห้องท าจากวัสดุไม้พลาสวู๊ด หนาไม่น้อยกว่า 19 mm  



4.4.11 ช่องทางเข้า ขนาดไม่น้อยกว่า 2.8 x 1.8 m ท าจากโครงคร่าวไม้ทาน้ ายากันปลวก ปิดผิวไม้อัด
ยาง หนาไม่น้อยกว่า 5 mm ปิดผิวด้วยลามิเนต พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จ านวน 2 ช่อง  

4.5 ระบบปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ป้องกันการสูญเสียลมเย็นส าหรับห้อง Meeting B ขนาดพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 50 m2  จ านวน   1 ระบบ ประกอบด้วย 
4.5.1 อุปกรณ์กระจายลมเย็นแบบเหลี่ยมส าหรับระบบปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 m x 0.2 m 

จ านวน 2 ชุด 
4.5.2 อุปกรณ์รับลมเย็นกลับแบบเหลี่ยมส าหรับระบบปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 m x 0.2 m 

จ านวน 2 ชุด 
4.5.3 อุปกรณ์กระจายลมเย็นและอุปกรณ์รับลมเย็นกลับแบบเหลี่ยมท าจากอะลูมิเนียม หรือวัสดุอ่ืนที่

ดีกว่า 
4.5.4 อุปกรณ์กระจายลมเย็นแบบเหลี่ยม ต้องมีครีบกระจายลมเย็น และสามารถปรับทิศทางลมได้ 
4.5.5 อุปกรณ์กระจายลมเย็นและอุปกรณ์รับลมเย็นกลับแบบเหลี่ยมต้องท าการกระจายลมเย็นจาก

ท่อส่งลมเย็นของระบบปรับอากาศส่วนกลางที่ติดตั้ง 
4.5.6 แผ่นกั้นการสูญเสียลมเย็นชุดที่ 1 เป็นแผ่นส าเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 36 mm ผิวเป็นแผ่นยิป

ซั่ม หนาไม่น้อยกว่า 8 mm ภายในมีแผ่นฉนวน หนาไม่น้อยกว่า 20 mm (มีค่า k ไม่เกินกว่า 
0.033 W/m·K และมีค่า NRC ไม่น้อยกว่า 0.65) ขนาดกว้าง x ยาวไม่น้อยกว่า 2.5 m x 8 m 

4.5.7 แผ่นกั้นการสูญเสียลมเย็นชุดที่ 2 ท าจากกระจกหนาไม่น้อยกว่า 7 mm ยึดติดกับเฟรม
อะลูมิเนียม หนาไม่น้อยกว่า 1 mm ขนาดกว้าง x ยาวไม่น้อยกว่า 1.5 m x 2.5 m 

4.5.8 แผ่นฉนวนที่พ้ืนเป็นกระเบื้องยาง มีความหนาไม่น้อยกว่า 2 mm พร้อมติดตั้ง ขนาดพ้ืนที่รวม
ไม่น้อยกว่า 50 m2  โดยผู้เสนอราคาจะต้องน าตัวอย่างแผ่นฉนวนที่พ้ืนมาให้คณะกรรมการ
พิจารณาก่อนท าการติดตั้ง 

4.5.9 ป้ายชื่อห้องท าจากวัสดุไม้พลาสวู๊ด หนาไม่น้อยกว่า 19 mm  
4.5.10 ช่องทางเข้า ขนาดไม่น้อยกว่า 2.8 x 1.8 m ท าจากโครงคร่าวไม้ทาน้ ายากันปลวก ปิดผิวไม้อัด

ยาง หนาไม่น้อยกว่า 5 mm ปิดผิวด้วยลามิเนต พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จ านวน 1 ช่อง 
4.6 ระบบปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ป้องกันการสูญเสียลมเย็นส าหรับห้อง Meeting C ขนาดพื้นที่ไม่

น้อยกว่า 50 m2    จ านวน 1 ระบบ ประกอบด้วย 
4.6.1 อุปกรณ์กระจายลมเย็นแบบเหลี่ยมส าหรับระบบปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 m x 0.2 m 

จ านวน 2 ชุด 
4.6.2 อุปกรณ์รับลมเย็นกลับแบบเหลี่ยมส าหรับระบบปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 m x 0.2 m 

จ านวน 2 ชุด 
4.6.3 อุปกรณ์กระจายลมเย็นและอุปกรณ์รับลมเย็นกลับแบบเหลี่ยมท าจากอะลูมิเนียม หรือวัสดุอ่ืนที่

ดีกว่า 
4.6.4 อุปกรณ์กระจายลมเย็นแบบเหลี่ยม ต้องมีครีบกระจายลมเย็น และสามารถปรับทิศทางลมได้ 
4.6.5 อุปกรณ์กระจายลมเย็นและอุปกรณ์รับลมเย็นกลับแบบเหลี่ยมต้องท าการกระจายลมเย็นจาก

ท่อส่งลมเย็นของระบบปรับอากาศส่วนกลางที่ติดตั้ง 
4.6.6 แผ่นกั้นการสูญเสียลมเย็นชุดที่ 1 เป็นแผ่นส าเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 36 mm ผิวเป็นแผ่นยิป

ซั่ม หนาไม่น้อยกว่า 8 mm ภายในมีแผ่นฉนวน หนาไม่น้อยกว่า 20 mm (มีค่า k ไม่เกินกว่า 
0.033 W/m·K และมีค่า NRC ไม่น้อยกว่า 0.65) ขนาดกว้าง x ยาวไม่น้อยกว่า 2.5 m x 10 m 

4.6.7 แผ่นกั้นการสูญเสียลมเย็นชุดที่ 2 ท าจากกระจกหนาไม่น้อยกว่า 7 mm ยึดติดกับเฟรม
อะลูมิเนียม หนาไม่น้อยกว่า 1 mm ขนาดกว้าง x ยาวไม่น้อยกว่า 1.5 m x 2.5 m 



4.6.8 แผ่นฉนวนที่พ้ืนเป็นกระเบื้องยาง มีความหนาไม่น้อยกว่า 2 mm พร้อมติดตั้ง ขนาดพ้ืนที่รวม
ไม่น้อยกว่า 50 m2 โดยผู้เสนอราคาจะต้องน าตัวอย่างแผ่นฉนวนที่พ้ืนมาให้คณะกรรมการ
พิจารณาก่อนท าการติดตั้ง 

4.6.9 ป้ายชื่อห้องท าจากวัสดุไม้พลาสวู๊ด หนาไม่น้อยกว่า 19 mm  
4.6.10 ช่องทางเข้า ขนาดไม่น้อยกว่า 2.8 x 1.8 m ท าจากโครงคร่าวไม้ทาน้ ายากันปลวก ปิดผิวไม้อัด

ยาง หนาไม่น้อยกว่า 5 mm ปิดผิวด้วยลามิเนต พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จ านวน 1 ช่อง 
4.7 ระบบปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ป้องกันการสูญเสียลมเย็นส าหรับห้อง Meeting D ขนาดพื้นที่ไม่

น้อยกว่า 9 m2     จ านวน  1 ระบบ ประกอบด้วย 
4.7.1 อุปกรณ์กระจายลมเย็นแบบกลมส าหรับระบบปรับอากาศ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 

10” จ านวน 1 ชุด  
4.7.2 อุปกรณ์รับลมเย็นกลับแบบกลมส าหรับระบบปรับอากาศ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 

10” จ านวน 1 ชุด  
4.7.3 อุปกรณ์กระจายลมเย็นและอุปกรณ์รับลมเย็นกลับแบบกลมท าจากอะลูมิเนียม หรือวัสดุอ่ืนที่

ดีกว่า 
4.7.4 อุปกรณ์กระจายลมเย็นแบบกลม ต้องมีครีบกระจายลมเย็น และสามารถปรับทิศทางลมได้ 
4.7.5 อุปกรณ์กระจายลมเย็นและอุปกรณ์รับลมเย็นกลับแบบกลมต้องท าการกระจายลมเย็นจากท่อ

ส่งลมเย็นของระบบปรับอากาศส่วนกลางที่ติดตั้ง 
4.7.6 แผ่นกั้นการสูญเสียลมเย็นชุดที่ 1 ท าจากกระจกหนาไม่น้อยกว่า 7 mm ยึดติดกับเฟรม

อะลูมิเนียม หนาไม่น้อยกว่า 1 mm ขนาดกว้าง x ยาวไม่น้อยกว่า 2 m x 2.5 m 
4.7.7 แผ่นกั้นการสูญเสียลมเย็นชุดที่ 2 ท าจากกระจกหนาไม่น้อยกว่า 7 mm ยึดติดกับเฟรม

อะลูมิเนียม หนาไม่น้อยกว่า 1 mm ขนาดกว้าง x ยาวไม่น้อยกว่า 2 m x 2.5 m 
4.7.8 แผ่นฉนวนที่พ้ืนเป็นกระเบื้องยาง มีความหนาไม่น้อยกว่า 2 mm พร้อมติดตั้ง ขนาดพ้ืนที่รวม

ไม่น้อยกว่า 9 m2 โดยผู้เสนอราคาจะต้องน าตัวอย่างแผ่นฉนวนที่พ้ืนมาให้คณะกรรมการ
พิจารณาก่อนท าการติดตั้ง 

4.7.9 ป้ายชื่อห้องท าจากวัสดุไม้พลาสวู๊ด หนาไม่น้อยกว่า 19 mm  
4.7.10 ช่องทางเข้า ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 x 0.8 m ท าจากโครงคร่าวไม้ทาน้ ายากันปลวก ปิดผิวไม้อัด

ยาง หนาไม่น้อยกว่า 5 mm ปิดผิวด้วยลามิเนต พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จ านวน 1 ช่อง 
4.8 ระบบปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ป้องกันการสูญเสียลมเย็นส าหรับห้อง Meeting E ขนาดพื้นที่ไม่

น้อยกว่า 9 m2     จ านวน 1 ระบบ ประกอบด้วย 
4.8.1 อุปกรณ์กระจายลมเย็นแบบกลมส าหรับระบบปรับอากาศ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 

10” จ านวน 1 ชุด  
4.8.2 อุปกรณ์รับลมเย็นกลับแบบกลมส าหรับระบบปรับอากาศ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 

10” จ านวน 1 ชุด  
4.8.3 อุปกรณ์กระจายลมเย็นและอุปกรณ์รับลมเย็นกลับแบบกลมท าจากอะลูมิเนียม หรือวัสดุอ่ืนที่

ดีกว่า 
4.8.4 อุปกรณ์กระจายลมเย็นแบบกลม ต้องมีครีบกระจายลมเย็น และสามารถปรับทิศทางลมได้ 
4.8.5 อุปกรณ์กระจายลมเย็นและอุปกรณ์รับลมเย็นกลับแบบกลมต้องท าการกระจายลมเย็นจากท่อ

ส่งลมเย็นของระบบปรับอากาศส่วนกลางที่ติดตั้ง 



4.8.6 แผ่นกั้นการสูญเสียลมเย็นชุดที่ 1 เป็นแผ่นส าเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 36 mm ผิวเป็นแผ่นยิป
ซ่ัม หนาไม่น้อยกว่า 8 mm ภายในมีแผ่นฉนวน หนาไม่น้อยกว่า 20 mm (มีค่า k ไม่เกินกว่า 
0.033 W/m·K และมีค่า NRC ไม่น้อยกว่า 0.65) ขนาดกว้าง x ยาวไม่น้อยกว่า 2 m x 2.5 m 

4.8.7 แผ่นกั้นการสูญเสียลมเย็นชุดที่ 2 ท าจากกระจกหนาไม่น้อยกว่า 7 mm ยึดติดกับเฟรม
อะลูมิเนียม หนาไม่น้อยกว่า 1 mm ขนาดกว้าง x ยาวไม่น้อยกว่า 2 m x 2.5 m 

4.8.8 แผ่นฉนวนที่พ้ืนเป็นกระเบื้องยาง มีความหนาไม่น้อยกว่า 2 mm พร้อมติดตั้ง ขนาดพ้ืนที่รวม
ไม่น้อยกว่า 9 m2 โดยผู้เสนอราคาจะต้องน าตัวอย่างแผ่นฉนวนที่พ้ืนมาให้คณะกรรมการ
พิจารณาก่อนท าการติดตั้ง 

4.8.9 ป้ายชื่อห้องท าจากวัสดุไม้พลาสวู๊ด หนาไม่น้อยกว่า 19 mm  
4.8.10 ช่องทางเข้า ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 x 0.8 m ท าจากโครงคร่าวไม้ทาน้ ายากันปลวก ปิดผิวไม้อัด

ยาง หนาไม่น้อยกว่า 5 mm ปิดผิวด้วยลามิเนต พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จ านวน 1 ช่อง 
4.9 ระบบปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ป้องกันการสูญเสียลมเย็นส าหรับห้อง Executive A ขนาดพื้นที่ไม่

น้อยกว่า 40 m2 จ านวน 1 ระบบ ประกอบด้วย 
4.9.1 อุปกรณ์กระจายลมเย็นแบบกลมส าหรับระบบปรับอากาศ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 

16” จ านวน 1 ชุด  
4.9.2 อุปกรณ์รับลมเย็นกลับแบบกลมส าหรับระบบปรับอากาศ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 

16” จ านวน 1 ชุด  
4.9.3 อุปกรณ์กระจายลมเย็นและอุปกรณ์รับลมเย็นกลับแบบกลมท าจากอะลูมิเนียม หรือวัสดุอ่ืนที่

ดีกว่า 
4.9.4 อุปกรณ์กระจายลมเย็นแบบกลม ต้องมีครีบกระจายลมเย็น และสามารถปรับทิศทางลมได้ 
4.9.5 อุปกรณ์กระจายลมเย็นและอุปกรณ์รับลมเย็นกลับแบบกลมต้องท าการกระจายลมเย็นจากท่อ

ส่งลมเย็นของระบบปรับอากาศส่วนกลางที่ติดตั้ง 
4.9.6 แผ่นกั้นการสูญเสียลมเย็นชุดที่ 1 เป็นแผ่นส าเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 36 mm ผิวเป็นแผ่นยิป

ซั่ม หนาไม่น้อยกว่า 8 mm ภายในมีแผ่นฉนวน หนาไม่น้อยกว่า 20 mm (มีค่า k ไม่เกินกว่า 
0.033 W/m·K และมีค่า NRC ไม่น้อยกว่า 0.65) ขนาดกว้าง x ยาวไม่น้อยกว่า 3 m x 4.5 m 

4.9.7 แผ่นกั้นการสูญเสียลมเย็นชุดที่ 2 ท าจากกระจกหนาไม่น้อยกว่า 7 mm ยึดติดกับเฟรม
อะลูมิเนียม หนาไม่น้อยกว่า 1 mm ขนาดกว้าง x ยาวไม่น้อยกว่า 2 m x 3 m 

4.9.8 แผ่นฉนวนที่พ้ืนเป็นกระเบื้องยาง มีความหนาไม่น้อยกว่า 2 mm พร้อมติดตั้ง ขนาดพ้ืนที่รวม
ไม่น้อยกว่า 45 m2 โดยผู้เสนอราคาจะต้องน าตัวอย่างแผ่นฉนวนที่พ้ืนมาให้คณะกรรมการ
พิจารณาก่อนท าการติดตั้ง 

4.9.9 ป้ายชื่อห้องท าจากวัสดุไม้พลาสวู๊ด หนาไม่น้อยกว่า 19 mm  
4.9.10 ช่องทางเข้า ขนาดไม่น้อยกว่า 2.8 x 1.8 m ท าจากกระจกนิรภัย หนาไม่น้อยกว่า 10 mm  

พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จ านวน 1 ช่อง  
4.10 ระบบปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ป้องกันการสูญเสียลมเย็นส าหรับห้อง Executive B ขนาดพื้นที่ไม่

น้อยกว่า 40 m2 จ านวน  1 ระบบ ประกอบด้วย 
4.10.1 อุปกรณ์กระจายลมเย็นแบบกลมส าหรับระบบปรับอากาศ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 

16” จ านวน 1 ชุด  
4.10.2 อุปกรณ์รับลมเย็นกลับแบบกลมส าหรับระบบปรับอากาศ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 

16” จ านวน 1 ชุด  



4.10.3 อุปกรณ์กระจายลมเย็นและอุปกรณ์รับลมเย็นกลับแบบกลมท าจากอะลูมิเนียม หรือวัสดุอ่ืนที่
ดีกว่า 

4.10.4 อุปกรณ์กระจายลมเย็นแบบกลม ต้องมีครีบกระจายลมเย็น และสามารถปรับทิศทางลมได้ 
4.10.5 อุปกรณ์กระจายลมเย็นและอุปกรณ์รับลมเย็นกลับแบบกลมต้องท าการกระจายลมเย็นจากท่อ

ส่งลมเย็นของระบบปรับอากาศส่วนกลางที่ติดตั้ง 
4.10.6 แผ่นกั้นการสูญเสียลมเย็นชุดที่ 1 เป็นแผ่นส าเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 36 mm ผิวเป็นแผ่นยิป

ซั่ม หนาไม่น้อยกว่า 8 mm ภายในมีแผ่นฉนวน หนาไม่น้อยกว่า 20 mm (มีค่า k ไม่เกินกว่า 
0.033 W/m·K และมีค่า NRC ไม่น้อยกว่า 0.65) ขนาดกว้าง x ยาวไม่น้อยกว่า 3 m x 4.5 m 

4.10.7 แผ่นกั้นการสูญเสียลมเย็นชุดที่ 2 ท าจากกระจกหนาไม่น้อยกว่า 7 mm ยึดติดกับเฟรม
อะลูมิเนียม หนาไม่น้อยกว่า 1 mm ขนาดกว้าง x ยาวไม่น้อยกว่า 3 m x 5 m 

4.10.8 แผ่นฉนวนที่พ้ืนเป็นกระเบื้องยาง มีความหนาไม่น้อยกว่า 2 mm พร้อมติดตั้ง ขนาดพ้ืนที่รวม
ไม่น้อยกว่า 45 m2 โดยผู้เสนอราคาจะต้องน าตัวอย่างแผ่นฉนวนที่พ้ืนมาให้คณะกรรมการ
พิจารณาก่อนท าการติดตั้ง 

4.10.9 ป้ายชื่อห้องท าจากวัสดุไม้พลาสวู๊ด หนาไม่น้อยกว่า 19 mm  
4.10.10 ช่องทางเข้า ขนาดไม่น้อยกว่า 2.8 x 1.8 m ท าจากกระจกนิรภัย หนาไม่น้อยกว่า 10 mm  

พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จ านวน 1 ช่อง  
4.11 ระบบปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ป้องกันการสูญเสียลมเย็นส าหรับห้อง Executive C ขนาดพื้นที่ไม่

น้อยกว่า 40 m2 จ านวน  1 ระบบ ประกอบด้วย 
4.11.1 อุปกรณ์กระจายลมเย็นแบบกลมส าหรับระบบปรับอากาศ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 

16” จ านวน 1 ชุด  
4.11.2 อุปกรณ์รับลมเย็นกลับแบบกลมส าหรับระบบปรับอากาศ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 

16” จ านวน 1 ชุด  
4.11.3 อุปกรณ์กระจายลมเย็นและอุปกรณ์รับลมเย็นกลับแบบกลมท าจากอะลูมิเนียม หรือวัสดุอ่ืนที่

ดีกว่า 
4.11.4 อุปกรณ์กระจายลมเย็นแบบกลม ต้องมีครีบกระจายลมเย็น และสามารถปรับทิศทางลมได้ 
4.11.5 อุปกรณ์กระจายลมเย็นและอุปกรณ์รับลมเย็นกลับแบบกลมต้องท าการกระจายลมเย็นจากท่อ

ส่งลมเย็นของระบบปรับอากาศส่วนกลางที่ติดตั้ง 
4.11.6 แผ่นกั้นการสูญเสียลมเย็นชุดที่ 1 เป็นแผ่นส าเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 36 mm ผิวเป็นแผ่นยิป

ซั่ม หนาไม่น้อยกว่า 8 mm ภายในมีแผ่นฉนวน หนาไม่น้อยกว่า 20 mm (มีค่า k ไม่เกินกว่า 
0.033 W/m·K และมีค่า NRC ไม่น้อยกว่า 0.65)  ขนาดกว้าง x ยาวไม่น้อยกว่า 3 m x 4.5 m 

4.11.7 แผ่นกั้นการสูญเสียลมเย็นชุดที่ 2 ท าจากกระจกหนาไม่น้อยกว่า 7 mm ยึดติดกับเฟรม
อะลูมิเนียม หนาไม่น้อยกว่า 1 mm ขนาดกว้าง x ยาวไม่น้อยกว่า 3 m x 5 m 

4.11.8 แผ่นฉนวนที่พ้ืนเป็นกระเบื้องยาง มีความหนาไม่น้อยกว่า 2 mm พร้อมติดตั้ง ขนาดพ้ืนที่รวม
ไม่น้อยกว่า 45 m2 โดยผู้เสนอราคาจะต้องน าตัวอย่างแผ่นฉนวนที่พ้ืนมาให้คณะกรรมการ
พิจารณาก่อนท าการติดตั้ง 

4.11.9 ป้ายชื่อห้องท าจากวัสดุไม้พลาสวู๊ด หนาไม่น้อยกว่า 19 mm   
4.11.10 ช่องทางเข้า ขนาดไม่น้อยกว่า 2.8 x 1.8 m ท าจากกระจกนิรภัย หนาไม่น้อยกว่า 10 mm  

พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จ านวน 1 ช่อง  
  



4.12 ระบบปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ป้องกันการสูญเสียลมเย็นส าหรับห้อง Office ขนาดพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 90 m2 จ านวน  1 ระบบ ประกอบด้วย 
4.12.1 อุปกรณ์กระจายลมเย็นแบบกลมส าหรับระบบปรับอากาศ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 

14” จ านวน 3 ชุด  
4.12.2 อุปกรณ์รับลมเย็นกลับแบบกลมส าหรับระบบปรับอากาศ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 

14” จ านวน 3 ชุด  
4.12.3 อุปกรณ์กระจายลมเย็นและอุปกรณ์รับลมเย็นกลับแบบกลมท าจากอะลูมิเนียม หรือวัสดุอ่ืนที่

ดีกว่า 
4.12.4 อุปกรณ์กระจายลมเย็นแบบกลม ต้องมีครีบกระจายลมเย็น และสามารถปรับทิศทางลมได้ 
4.12.5 อุปกรณ์กระจายลมเย็นและอุปกรณ์รับลมเย็นกลับแบบกลมต้องท าการกระจายลมเย็นจากท่อ

ส่งลมเย็นของระบบปรับอากาศส่วนกลางที่ติดตั้ง 
4.12.6 แผ่นกั้นการสูญเสียลมเย็นชุดที่ 1 เป็นแผ่นส าเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 36 mm ผิวเป็นแผ่นยิป

ซ่ัม หนาไม่น้อยกว่า 8 mm ภายในมีแผ่นฉนวน หนาไม่น้อยกว่า 20 mm (มีค่า k ไม่เกินกว่า 
0.033 W/m·K และมีค่า NRC ไม่น้อยกว่า 0.65) ขนาดกว้าง x ยาวไม่น้อยกว่า 3 m x 5.5 m 

4.12.7 แผ่นกั้นการสูญเสียลมเย็นชุดที่ 2 เป็นแผ่นส าเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 36 mm ผิวเป็นแผ่นยิป
ซ่ัม หนาไม่น้อยกว่า 8 mm ภายในมีแผ่นฉนวน หนาไม่น้อยกว่า 20 mm (มีค่า k ไม่เกินกว่า 
0.033 W/m·K และมีค่า NRC ไม่น้อยกว่า 0.65) ขนาดกว้าง x ยาวไม่น้อยกว่า 3 m x 5.5 m 

4.12.8 แผ่นกั้นการสูญเสียลมเย็นชุดที่ 3 ท าจากกระจกหนาไม่น้อยกว่า 7 mm ยึดติดกับเฟรม
อะลูมิเนียม หนาไม่น้อยกว่า 1 mm ขนาดกว้าง x ยาวไม่น้อยกว่า 3 m x 9 m 

4.12.9 ตัวหนังสือท าจากวัสดุไม้พลาสวู๊ด หนาไม่น้อยกว่า 19 mm  
4.12.10 วอลเปเปอร์ พร้อมท าการติดตั้ง ขนาดพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 74 m2 โดยผู้เสนอราคาจะต้องน า

ตัวอย่างวอลเปเปอร์มาให้คณะกรรมการพิจารณาก่อนท าการติดตั้ง 
4.12.11 ช่องทางเข้า ขนาดไม่น้อยกว่า 2.8 x 1.8 m ท าจากกระจกนิรภัย หนาไม่น้อยกว่า 10 mm  

พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จ านวน 1 ช่อง  
 

4.13 ระบบปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ป้องกันการสูญเสียลมเย็นส าหรับ Lobby ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 65 
m2 จ านวน 1 ระบบ ประกอบด้วย 
4.13.1 อุปกรณ์กระจายลมเย็นแบบกลมส าหรับระบบปรับอากาศ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า

12” จ านวน 3 ชุด  
4.13.2 อุปกรณ์รับลมเย็นกลับแบบกลมส าหรับระบบปรับอากาศ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า

12” จ านวน 3 ชุด  
4.13.3 อุปกรณ์กระจายลมเย็นและอุปกรณ์รับลมเย็นกลับแบบกลมท าจากอะลูมิเนียม หรือวัสดุอ่ืนที่

ดีกว่า 
4.13.4 อุปกรณ์กระจายลมเย็นแบบกลม ต้องมีครีบกระจายลมเย็น และสามารถปรับทิศทางลมได้ 
4.13.5 อุปกรณ์กระจายลมเย็นและอุปกรณ์รับลมเย็นกลับแบบกลมต้องท าการกระจายลมเย็นจากท่อ

ส่งลมเย็นของระบบปรับอากาศส่วนกลางที่ติดตั้ง 
4.13.6 แผ่นกั้นการสูญเสียลมเย็นชุดที่ 1 ท าจากกระจกหนาไม่น้อยกว่า 7 mm ยึดติดกับเฟรม

อะลูมิเนียม หนาไม่น้อยกว่า 1 mm ขนาดกว้าง x ยาวไม่น้อยกว่า 3 m x 6 m  
4.13.7 พรมทอส าหรับปูพ้ืน ขนาดไม่น้อยกว่า 2.40 x 1.20 m จ านวน 2 ชุด โดยจะต้องน าตัวอย่างสี

พรมมาให้คณะกรรมการพิจารณาก่อน  



4.13.8 ตัวหนังสือท าจากวัสดุไม้พลาสวู๊ด หนาไม่น้อยกว่า 19 mm  
4.13.9 วอลเปเปอร์ พร้อมท าการติดตั้ง ขนาดพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 70 m2 โดยผู้เสนอราคาจะต้องน า

ตัวอย่างวอลเปเปอร์มาให้คณะกรรมการพิจารณาก่อนท าการติดตั้ง 
4.13.10 ช่องทางเข้า ขนาดไม่น้อยกว่า 2.8 x 1.8 m ท าจากกระจกนิรภัย หนาไม่น้อยกว่า 10 mm  

พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จ านวน 2 ช่อง  
4.14 ระบบปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ป้องกันการสูญเสียลมเย็นส าหรับ Exhibition Zone ขนาดพื้นที่ไม่

น้อยกว่า 650 m2 จ านวน 1 ระบบ ประกอบด้วย 
4.14.1 อุปกรณ์กระจายลมเย็นแบบกลมส าหรับระบบปรับอากาศ ขนาดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่

น้อยกว่าไม่น้อยกว่า 18” จ านวน 13 ชุด 
4.14.2 อุปกรณ์รับลมเย็นกลับแบบเหลี่ยมส าหรับระบบปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 7 m x 0.2 m 

จ านวน 1 ชุด 
4.14.3 อุปกรณ์รับลมเย็นกลับแบบเหลี่ยมส าหรับระบบปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 m x 0.2 m 

จ านวน 1 ชุด 
4.14.4 อุปกรณ์กระจายลมเย็นแบบกลมและอุปกรณ์รับลมเย็นกลับแบบเหลี่ยมท าจากอะลูมิเนียม 

หรือวัสดุอ่ืนที่ดีกว่า 
4.14.5 อุปกรณ์กระจายลมเย็นแบบกลม ต้องมีครีบกระจายลมเย็น และสามารถปรับทิศทางลมได้ 
4.14.6 อุปกรณ์กระจายลมเย็นแบบกลมและอุปกรณ์รับลมเย็นกลับแบบเหลี่ยมต้องท าการกระจายลม

เย็นจากท่อส่งลมเย็นของระบบปรับอากาศส่วนกลางที่ติดตั้ง 
4.14.7 แผ่นกั้นการสูญเสียลมเย็นชุดที่ 1 ท าจากกระจกหนาไม่น้อยกว่า 7 mm ยึดติดกับเฟรม

อะลูมิเนียม หนาไม่น้อยกว่า 1 mm ขนาดกว้าง x ยาวไม่น้อยกว่า 3 m x 5 m 
4.14.8 แผ่นกั้นการสูญเสียลมเย็นชุดที่ 2 เป็นแผ่นส าเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 36 mm ผิวเป็นแผ่นยิป

ซั่ม หนาไม่น้อยกว่า 8 mm ภายในมีแผ่นฉนวน หนาไม่น้อยกว่า 20 mm (มีค่า k ไม่เกินกว่า 
0.033 W/m·K และมีค่า NRC ไม่น้อยกว่า 0.65) ขนาดกว้าง x ยาวไม่น้อยกว่า 5 m x 20 m 
จ านวน 1 แผ่น และ ท าจากกระจกหนาไม่น้อยกว่า 7 mm ยึดติดกับเฟรมอะลูมิเนียม หนาไม่
น้อยกว่า 1 mm ขนาดกว้าง x ยาวไม่น้อยกว่า 3 m x 8 m จ านวน 1 แผ่น 

4.14.9 แผ่นกั้นการสูญเสียลมเย็นชุดที่ 3 เป็นแผ่นส าเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 36 mm ผิวเป็นแผ่นยิป
ซั่ม หนาไม่น้อยกว่า 8 mm ภายในมีแผ่นฉนวน หนาไม่น้อยกว่า 20 mm (มีค่า k ไม่เกินกว่า 
0.033 W/m·K และมีค่า NRC ไม่น้อยกว่า 0.65) ขนาดกว้าง x ยาวไม่น้อยกว่า 5 m x 17 m 

4.14.10 ยกพ้ืนขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 90 m2 โครงท าจากเหล็กทาสีกันสนิม ปิดทับด้วยไม้อัด หนาไม่
น้อยกว่า 20 mm และกระเบื้องยาง ที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 2 mm โดยผู้เสนอราคาจะต้อง
น าตัวอย่างกระเบื้องยาง มาให้คณะกรรมการพิจารณาก่อนท าการติดตั้ง 

4.14.11 ช่องทางเข้า ขนาดไม่น้อยกว่า 2.8 x 1.8 m ท าจากกระจกนิรภัย หนาไม่น้อยกว่า 10 mm  
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จ านวน 1 ช่อง และ ขนาดไม่น้อยกว่า 2.8 x 1.8 m ท าจากโครงคร่าวไม้
ทาน้ ายากันปลวก ปิดผิวไม้อัดยาง หนาไม่น้อยกว่า 5 mm ปิดผิวด้วยลามิเนต พร้อมอุปกรณ์
ติดต้ัง จ านวน 1 ช่อง 

4.15 ระบบปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ป้องกันการสูญเสียลมเย็นส าหรับ Multipurpose Zone ขนาด
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 m2   จ านวน 1 ระบบ ประกอบด้วย 
4.15.1 อุปกรณ์กระจายลมเย็นแบบกลมส าหรับระบบปรับอากาศ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า

14” จ านวน 8 ชุด 
4.15.2 อุปกรณ์กระจายลมเย็นแบบกลมท าจากอะลูมิเนียม หรือวัสดุอ่ืนที่ดีกว่า 



4.15.3 อุปกรณ์กระจายลมเย็นแบบกลม ต้องมีครีบกระจายลมเย็น และสามารถปรับทิศทางลมได้ 
4.15.4 อุปกรณ์กระจายลมเย็นแบบกลมต้องท าการกระจายลมเย็นจากท่อส่งลมเย็นของระบบปรับ

อากาศส่วนกลางที่ติดตั้ง 
4.15.5 แผ่นกั้นการสูญเสียลมเย็น ท าจากกระจกหนาไม่น้อยกว่า 7 mm ยึดติดกับเฟรมอะลูมิเนียม 

หนาไม่น้อยกว่า 1 mm ขนาดกว้าง x ยาวไม่น้อยกว่า 3 m x 6 m  
4.15.6 ยกพ้ืนขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 40 m2 โครงท าจากเหล็กทาสีกันสนิม ปิดทับด้วยไม้อัด หนาไม่

น้อยกว่า 20 mm และกระเบื้องยาง ที่มีความหนาไม่น้อยกว่า 2 mm โดยผู้เสนอราคาจะต้อง
น าตัวอย่างกระเบื้องยาง มาให้คณะกรรมการพิจารณาก่อนท าการติดตั้ง 

4.15.7 ช่องทางเข้า ขนาดไม่น้อยกว่า 2.8 m x 1.8 m ท าจากกระจกนิรภัย หนาไม่น้อยกว่า 10 mm   
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จ านวน 1 ช่อง 

4.16 ระบบปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ป้องกันการสูญเสียลมเย็นส าหรับห้อง Pantry  ขนาดพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 6 m2 จ านวน 1 ระบบ ประกอบด้วย 
4.16.1 อุปกรณ์กระจายลมแบบเหลี่ยม ส าหรับระบบระบายอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 6” x 6” จ านวน 

1 ชุด  
4.16.2 แผ่นกั้นการสูญเสียลมเย็น เป็นแผ่นส าเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 36 mm ผิวเป็นแผ่นยิปซั่ม หนา

ไม่น้อยกว่า 8 mm ภายในมีแผ่นฉนวน หนาไม่น้อยกว่า 20 mm (มีค่า k ไม่เกินกว่า 0.033 
W/m·K และมีค่า NRC ไม่น้อยกว่า 0.65) ขนาดกว้าง x ยาวไม่น้อยกว่า 2 m x 2.5 m 

4.16.3 ช่องทางเข้า ขนาดไม่น้อยกว่า 2.0 x 0.8 m ท าจากโครงคร่าวไม้ทาน้ ายากันปลวก ปิดผิวไม้อัด
ยาง หนาไม่น้อยกว่า 5 mm ปิดผิวด้วยลามิเนต พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จ านวน 1 ช่อง 

4.17 ระบบปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ป้องกันการสูญเสียลมเย็นของพื้นที่ส่วนกลาง จ านวน  1 ระบบ 
ประกอบด้วย 
4.17.1 อุปกรณ์รับลมเย็นกลับแบบเหลี่ยมส าหรับระบบปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 m x 1 m 

จ านวน 2 ชุด 
4.17.2 อุปกรณ์รับลมเย็นกลับแบบเหลี่ยมท าจากอะลูมิเนียม หรือวัสดุอ่ืนที่ดีกว่า 
4.17.3 อุปกรณ์รับลมเย็นกลับแบบเหลี่ยมต้องท าการกระจายลมเย็นจากท่อส่งลมเย็นของระบบปรับ

อากาศส่วนกลางที่ติดตั้ง 
4.17.4 อุปกรณ์ส าหรับงานเติมอากาศ ที่เชื่อมต่อกับ ERV ชนิด FAG แบบเหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า

17”x15” จ านวน 2 ชุด 
4.17.5 อุปกรณ์ส าหรับงานเติมอากาศ ที่เชื่อมต่อกับ ERV ชนิด EAG แบบเหลี่ยม ขนาดไม่น้อยกว่า 

17”x15” จ านวน 2 ชุด 
4.17.6 ผนังไม้ MDF หนาไม่น้อยกว่า 6 mm พร้อมติดอิงค์เจ็ท ขนาดพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 30 m2 

บริเวณโถงลิฟต์ 
4.17.7 วอลเปเปอร์ พร้อมท าการติดตั้งบริเวณโถงทางเดิน ขนาดพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 32 m2 โดยผู้

เสนอราคาจะต้องน าตัวอย่างวอลเปเปอร์มาให้คณะกรรมการพิจารณาก่อนท าการติดตั้ง 
4.17.8 แผ่นกั้นการสูญเสียลมเย็น ท าจากกระจกหนาไม่น้อยกว่า 7 mm ยึดติดกับเฟรมอะลูมิเนียม 

หนาไม่น้อยกว่า 1 mm ขนาดกว้าง x ยาวไม่น้อยกว่า 3 m x 6 m บริเวณโถงบันไดเลื่อน 
4.17.9 ช่องทางเข้า ขนาดไม่น้อยกว่า 2.8 m x 1.8 m ท าจากกระจกนิรภัย หนาไม่น้อยกว่า 10 mm  

พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จ านวน 1 ช่อง บริเวณโถงบันไดเลื่อน และขนาดไม่น้อยกว่า 2.2 m x 1.8 
m ท าจากโครงคร่าวไม้ทาน้ ายากันปลวก ปิดผิวไม้อัดยาง หนาไม่น้อยกว่า 5 mm ปิดผิวด้วยลา
มิเนต พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จ านวน 1 ช่อง บริเวณโถงทางเดิน 



4.18 ระบบไฟฟ้าส่วนกลาง จ านวน 1 ระบบ 
4.18.1 ตู้ Main แบบ 3 Phase ขนาดไม่น้อยกว่า 8 ช่อง พร้อม Busbar และ Main Breaker จ านวน 

1 ชุด 
4.18.2 ตู้ Main แบบ 3 Phase ขนาดไม่น้อยกว่า 24 ช่อง พร้อม Main Breaker จ านวน 1 ชุด 
4.18.3 ตู้ Main แบบ 3 Phase ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ช่อง พร้อม Main Breaker จ านวน 1 ชุด 
4.18.4 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้จัดหาสายสัญญาณ สายไฟฟ้า อุปกรณ์ติดตั้ง วัสดุสิ้นเปลือง หรืออุปกรณ์ 

เพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการติดตั้งอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ เพ่ือให้ระบบสามารถท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหากอุปกรณ์ใดที่ไม่อยู่ในข้อก าหนดนี้ แต่มีความจ าเป็นต้องจัดหา
เพ่ือให้ระบบทั้งหมดท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา 
ในการจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวโดยถือให้รวมอยู่ในราคาที่เสนอและถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 

4.18.5 ผู้เสนอราคาท าการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้รองรับกับอุปกรณ์ท่ีเสนอภายในห้อง 
4.19 ระบบไฟฟ้าและระบบแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ส าหรับห้อง Ballroom  

ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 180m2  จ านวน  1 ระบบ ประกอบด้วย 
4.19.1 ชุดโคมไฟติดแผ่นกันความร้อน Downlight LED จ านวน 1 ชุด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 12 m 

ยาวไม่น้อยกว่า 15 m โครงสร้างหลักท าจากยิปซั่มท าสี มีแผ่นกันความร้อนหนาไม่น้อยกว่า 20 
mm (มีค่า k ไม่เกินกว่า 0.033 W/m·K และมีค่า NRC ไม่น้อยกว่า 0.65) หลอด Downlight 
LED ไม่น้อยกว่า 5 watts จ านวนไม่น้อยกว่า 20 ดวง  

4.19.2  ชุดโคมไฟติดแผ่นกันความร้อน Downlight LED จ านวน 7 ชุด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.2 m 
ยาวไม่น้อยกว่า 8 m โครงสร้างหลักท าจากยิปซั่มท าสี มีแผ่นกันความร้อนหนาไม่น้อยกว่า 20 
mm (มีค่า k ไม่เกินกว่า 0.033 W/m·K และมีค่า NRC ไม่น้อยกว่า 0.65) หลอด Downlight 
LED ไม่น้อยกว่า 13 watts จ านวนไม่น้อยกว่า 7 ดวง  

4.19.3 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดท าสวิตซ์เปิด-ปิด ให้เหมาะสมกับจ านวนโคมไฟที่เสนอ 
4.19.4 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการเคลื่อนย้ายและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ ในต าแหน่งที่

มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวนไม่น้อยกว่า 2 จุด 
4.19.5 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ ในต าแหน่งที่มหาวิทยาลัย

ก าหนด จ านวนไม่น้อยกว่า 1 จุด 
4.19.6 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการปรับปรุงหัวกระจายน้ าดับเพลิงเดิม ให้เหมาะสมต่อการใช้งานใน

ต าแหน่งที่มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวนไม่น้อยกว่า 11 จุด  
4.19.7 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้จัดหาสายสัญญาณ สายไฟฟ้า อุปกรณ์ติดตั้ง วัสดุสิ้นเปลือง หรืออุปกรณ์ 

เพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการติดตั้งอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ เพ่ือให้ระบบสามารถท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหากอุปกรณ์ใดที่ไม่อยู่ในข้อก าหนดนี้ แต่มีความจ าเป็นต้องจัดหา
เพ่ือให้ระบบทั้งหมดท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา 
ในการจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวโดยถือให้รวมอยู่ในราคาที่เสนอและถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 

4.19.8 ผู้เสนอราคาท าการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้รองรับกับอุปกรณ์ท่ีเสนอภายในห้อง 
4.19.9 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการเก็บสายต่างๆ ให้เรียบร้อย 

4.20 ระบบไฟฟ้าและระบบแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ส าหรับห้อง Ballroom Foyer  
ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 50 m2  จ านวน  1 ระบบ ประกอบด้วย  
4.20.1 ชุดโคมไฟติดแผ่นกันความร้อน Downlight LED จ านวน 1 ชุด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 2.5 m 

ยาวไม่น้อยกว่า 10 m โครงสร้างหลักท าจากยิปซั่มท าสี มีแผ่นกันความร้อนหนาไม่น้อยกว่า 20 



mm (มีค่า k ไม่เกินกว่า 0.033 W/m·K และมีค่า NRC ไม่น้อยกว่า 0.65) หลอด Downlight 
LED ไม่น้อยกว่า 13 watts จ านวนไม่น้อยกว่า 12 ดวง  

4.20.2 ชุดโคมไฟติดแผ่นกันความร้อน Downlight LED จ านวน 2 ชุด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.9 m 
ยาวไม่น้อยกว่า 10 m โครงสร้างหลักท าจากยิปซั่มท าสี มีแผ่นกันความร้อนหนาไม่น้อยกว่า 20 
mm (มีค่า k ไม่เกินกว่า 0.033 W/m·K และมีค่า NRC ไม่น้อยกว่า 0.65) หลอด Downlight 
LED ไม่น้อยกว่า 5 watts จ านวนไม่น้อยกว่า 6 ดวง และขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.9 m ยาวไม่
น้อยกว่า 4 m โครงสร้างหลักท าจากยิปซั่มท าสี มีแผ่นกันความร้อนหนาไม่น้อยกว่า 20 mm 
(มีค่า k ไม่เกินกว่า 0.033 W/m·K และมีค่า NRC ไม่น้อยกว่า 0.65) หลอด Downlight LED 
ไม่น้อยกว่า 5 watts จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ดวง จ านวน 2 ชุด  

4.20.3 หลอดไฟ LED แบบหลอดยาว ขนาดไม่น้อยกว่า 13 watts จ านวนรวมไม่น้อยกว่า 30 หลอด 
ส าหรับซ่อนในฝ้าฉาบเรียบยิปซั่ม  

4.20.4 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดท าสวิตซ์เปิด-ปิด ให้เหมาะสมกับจ านวนโคมไฟที่เสนอ 
4.20.5 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการเคลื่อนย้ายและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ ในต าแหน่งที่

มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวนไม่น้อยกว่า 1 จุด 
4.20.6 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการปรับปรุงหัวกระจายน้ าดับเพลิงเดิม ให้เหมาะสมต่อการใช้งานใน

ต าแหน่งที่มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวนไม่น้อยกว่า 2 จุด  
4.20.7 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้จัดหาสายสัญญาณ สายไฟฟ้า อุปกรณ์ติดตั้ง วัสดุสิ้นเปลือง หรืออุปกรณ์ 

เพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการติดตั้งอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ เพ่ือให้ระบบสามารถท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหากอุปกรณ์ใดที่ไม่อยู่ในข้อก าหนดนี้ แต่มีความจ าเป็นต้องจัดหา
เพ่ือให้ระบบทั้งหมดท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา 
ในการจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวโดยถือให้รวมอยู่ในราคาที่เสนอและถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 

4.20.8 ผู้เสนอราคาท าการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้รองรับกับอุปกรณ์ท่ีเสนอภายในห้อง 
4.20.9 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการเก็บสายต่างๆ ให้เรียบร้อย 

4.21 ระบบไฟฟ้าและระบบแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ส าหรับห้อง Meeting A  
 ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 130 m2   จ านวน 1 ระบบ ประกอบด้วย 

4.21.1 ชุดโคมไฟกล่องไม้ Downlight LED จ านวนไม่น้อยกว่า 5 ชุด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.2 m 
ยาวไม่น้อยกว่า 7 m มีหลอด Downlight LED ไม่น้อยกว่า 13 watts จ านวนไม่น้อยกว่า 6 
ดวง ติดตั้งบนฝ้าฉาบเรียบยิปซั่ม  

4.21.2 ชุดโคมไฟติดแผ่นกันความร้อน Downlight LED จ านวน 1 ชุด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 11 m 
ยาวไม่น้อยกว่า 11 m โครงสร้างหลักท าจากยิปซั่มท าสี มีแผ่นกันความร้อนหนาไม่น้อยกว่า 20 
mm (มีค่า k ไม่เกินกว่า 0.033 W/m·K และมีค่า NRC ไม่น้อยกว่า 0.65) มีหลอด Downlight 
LED ไม่น้อยกว่า 5 watts จ านวนไม่น้อยกว่า 12 ดวง และหลอด Downlight LED ไม่น้อยกว่า 
13 watts จ านวนไม่น้อยกว่า 18 ดวง  

4.21.3 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดท าสวิตซ์เปิด-ปิด ให้เหมาะสมกับจ านวนโคมไฟที่เสนอ 
4.21.4 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการเคลื่อนย้ายและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ ในต าแหน่งที่

มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวนไม่น้อยกว่า 2 จุด 
4.21.5 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการปรับปรุงหัวกระจายน้ าดับเพลิงเดิม ให้เหมาะสมต่อการใช้งานใน

ต าแหน่งที่มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวนไม่น้อยกว่า 8 จุด  
4.21.6 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้จัดหาสายสัญญาณ สายไฟฟ้า อุปกรณ์ติดตั้ง วัสดุสิ้นเปลือง หรืออุปกรณ์ 

เพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการติดตั้งอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ เพ่ือให้ระบบสามารถท างาน



ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหากอุปกรณ์ใดที่ไม่อยู่ในข้อก าหนดนี้ แต่มีความจ าเป็นต้องจัดหา
เพ่ือให้ระบบทั้งหมดท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา 
ในการจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวโดยถือให้รวมอยู่ในราคาที่เสนอและถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 

4.21.7 ผู้เสนอราคาท าการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้รองรับกับอุปกรณ์ท่ีเสนอภายในห้อง 
4.21.8 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการเก็บสายต่างๆ ให้เรียบร้อย 

4.22 ระบบไฟฟ้าและระบบแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ส าหรับห้อง Meeting B  
ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 50 m2   จ านวน 1 ระบบ ประกอบด้วย 
4.22.1 ชุดโคมไฟติดแผ่นกันความร้อน Downlight LED จ านวน 1 ชุด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 5 m 

ยาวไม่น้อยกว่า 11 m โครงสร้างหลักท าจากยิปซั่มท าสี มีแผ่นกันความร้อนหนาไม่น้อยกว่า 20 
mm (มีค่า k ไม่เกินกว่า 0.033 W/m·K และมีค่า NRC ไม่น้อยกว่า 0.65) หลอด Downlight 
LED ไม่น้อยกว่า 13 watts จ านวนไม่น้อยกว่า 24 ดวง  

4.22.2 ชุดโคมไฟกล่องไม้ LED แบบหลอดยาว จ านวนไม่น้อยกว่า 6 ชุด ขนาดไม่น้อยกว่า 16 watts  
ติดตั้งบนฝ้าฉาบเรียบยิปซั่ม  

4.22.3 หลอดไฟ LED แบบหลอดยาว ขนาดไม่น้อยกว่า 13 watts  จ านวนรวมไม่น้อยกว่า 25 หลอด 
ส าหรับซ่อนในฝ้าฉาบเรียบยิปซั่ม  

4.22.4 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดท าสวิตซ์เปิด-ปิด ให้เหมาะสมกับจ านวนโคมไฟที่เสนอ 
4.22.5 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการเคลื่อนย้ายและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ ในต าแหน่งที่

มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวนไม่น้อยกว่า 1 จุด 
4.22.6 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการปรับปรุงหัวกระจายน้ าดับเพลิงเดิม ให้เหมาะสมต่อการใช้งานใน

ต าแหน่งที่มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวนไม่น้อยกว่า 5 จุด  
4.22.7 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้จัดหาสายสัญญาณ สายไฟฟ้า อุปกรณ์ติดตั้ง วัสดุสิ้นเปลือง หรืออุปกรณ์ 

เพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการติดตั้งอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ เพ่ือให้ระบบสามารถท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหากอุปกรณ์ใดที่ไม่อยู่ในข้อก าหนดนี้ แต่มีความจ าเป็นต้องจัดหา
เพ่ือให้ระบบทั้งหมดท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา 
ในการจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวโดยถือให้รวมอยู่ในราคาที่เสนอและถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 

4.22.8 ผู้เสนอราคาท าการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้รองรับกับอุปกรณ์ท่ีเสนอภายในห้อง 
4.22.9 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการเก็บสายต่างๆ ให้เรียบร้อย 
4.22.10 ชุดน าเสนอสื่อเสมือนจริง จ านวน 1 ชุด มีคุณลักษณะอย่างน้อยดังนี้ 

1) มีอุปกรณ์สร้างสัญญาณภาพชนิด CMOS และแสดงความละเอียดของภาพได้ไม่น้อยกว่า 
5 ล้านพิกเซล 

2) มีความละเอียดไม่น้อยกว่าระดับ SXGA (1280 x 1024 Pixels), HDTV 720p (1280 × 
720 Pixels) 

3) อัตราความเร็วของภาพ (Frame Rate) ไม่น้อยกว่า 30 ภาพต่อวินาที 
4) มีระบบควบคุมความสว่าง (BRIGHTNESS) และระบบปรับความคมชัดของภาพ (Focus) 

แบบอัตโนมัติ 
5) ระบบซูมแบบ Optical ไม่น้อยกว่า 8X และแบบ Digital Zoom ไม่น้อยกว่า 10X 
6) มีช่องส าหรับใส่การ์ดหน่วยความจ าแบบ SD / SDHC (SD / SDHC Card Slot) หรือ

ดีกว่า 
7) มีไฟส่องวัตถุแบบ LED หรือดีกว่า 
8) มีช่องสัญญาณอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 



8.1) มีช่องต่อสัญญาณภาพแบบ VGA ขาเข้า  1 ช่องสัญญาณ 
8.2) มีช่องต่อสัญญาณภาพแบบ VGA ขาออก 1 ช่องสัญญาณ 
8.3) มีช่องต่อสัญญาณ Video แบบ Composite 1 ช่องสัญญาณ 
8.4) มีช่องต่อสัญญาณ แบบ USB mini-B  1 ช่องสัญญาณ 
8.5) มีช่องต่อสัญญาณ แบบ DVI ขาออก 1 ช่องสัญญาณ 

9) Control Panel มีปุ่มส าหรับเปิด – ปิดตัวเครื่อง, Capture และควบคุมความสว่างของ
ภาพ 

10) มีอุปกรณ์ท่ีใช้ในการควบคุมการเคลื่อนไหวของสื่อในแบบสามมิติ (3D Model) ด้วยการ
พลิกและหมุนอุปกรณ์เพ่ือแสดงมุมมองต่าง ๆ ของสื่อให้พลิกและหมุนตาม 

11) ได้รับมาตรฐาน Energy Star, FCC, CE, CB, C-Tick, EU WEEE, EU RoHS 
12) ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารรับรองอะไหล่ 5 ปี จากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรงหรือจาก

ตัวแทนจ าหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ 
4.23 ระบบไฟฟ้าและระบบแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ส าหรับห้อง Meeting C  

ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 50 m2    จ านวน 1 ระบบ ประกอบด้วย 
4.23.1 ชุดโคมไฟติดแผ่นกันความร้อน Downlight LED จ านวน 1 ชุด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 5 m 

ยาวไม่น้อยกว่า 11 m โครงสร้างหลักท าจากยิปซั่มท าสี มีแผ่นกันความร้อนหนาไม่น้อยกว่า 20 
mm (มีค่า k ไม่เกินกว่า 0.033 W/m·K และมีค่า NRC ไม่น้อยกว่า 0.65) หลอด Downlight 
LED ไม่น้อยกว่า 13 watts จ านวนไม่น้อยกว่า 24 ดวง  

4.23.2 ชุดโคมไฟกล่องไม้ LED แบบหลอดยาว จ านวนไม่น้อยกว่า 6 ชุด ขนาดไม่น้อยกว่า 16 watts  
ติดตั้งบนฝ้าฉาบเรียบยิปซั่ม  

4.23.3 หลอดไฟ LED แบบหลอดยาว ขนาดไม่น้อยกว่า 13 watts  จ านวนรวมไม่น้อยกว่า 25 หลอด 
ส าหรับซ่อนในฝ้าฉาบเรียบยิปซั่ม  

4.23.4 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดท าสวิตซ์เปิด-ปิด ให้เหมาะสมกับจ านวนโคมไฟที่เสนอ 
4.23.5 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการเคลื่อนย้ายและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ ในต าแหน่งที่

มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวนไม่น้อยกว่า 1 จุด 
4.23.6 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการปรับปรุงหัวกระจายน้ าดับเพลิงเดิม ให้เหมาะสมต่อการใช้งานใน

ต าแหน่งที่มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวนไม่น้อยกว่า 5 จุด  
4.23.7 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้จัดหาสายสัญญาณ สายไฟฟ้า อุปกรณ์ติดตั้ง วัสดุสิ้นเปลือง หรืออุปกรณ์ 

เพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการติดตั้งอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ เพ่ือให้ระบบสามารถท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหากอุปกรณ์ใดที่ไม่อยู่ในข้อก าหนดนี้ แต่มีความจ าเป็นต้องจัดหา
เพ่ือให้ระบบทั้งหมดท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา 
ในการจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวโดยถือให้รวมอยู่ในราคาที่เสนอและถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 

4.23.8 ผู้เสนอราคาท าการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้รองรับกับอุปกรณ์ท่ีเสนอภายในห้อง 
4.23.9 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการเก็บสายต่างๆ ให้เรียบร้อย 
4.23.10 ชุดน าเสนอสื่อเสมือนจริง จ านวน 1 ชุด มีคุณลักษณะอย่างน้อยดังนี้ 

1) มีอุปกรณ์สร้างสัญญาณภาพชนิด CMOS และแสดงความละเอียดของภาพได้ไม่น้อยกว่า 5 
ล้านพิกเซล 

2) มีความละเอียดไม่น้อยกว่าระดับ SXGA (1280 x 1024 Pixels), HDTV 720p (1280 × 
720 Pixels) 

3) อัตราความเร็วของภาพ (Frame Rate) ไม่น้อยกว่า 30 ภาพต่อวินาที 



4) มีระบบควบคุมความสว่าง (BRIGHTNESS) และระบบปรับความคมชัดของภาพ (Focus) 
แบบอัตโนมัติ 

5) ระบบซูมแบบ Optical ไม่น้อยกว่า 8X และแบบ Digital Zoom ไม่น้อยกว่า 10X 
6) มีช่องส าหรับใส่การ์ดหน่วยความจ าแบบ SD / SDHC (SD / SDHC Card Slot) หรือ

ดีกว่า 
7) มีไฟส่องวัตถุแบบ LED หรือดีกว่า 
8) มีช่องสัญญาณอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

8.1) มีช่องต่อสัญญาณภาพแบบ VGA ขาเข้า  1 ช่องสัญญาณ 
8.2) มีช่องต่อสัญญาณภาพแบบ VGA ขาออก 1 ช่องสัญญาณ 
8.3) มีช่องต่อสัญญาณ Video แบบ Composite 1 ช่องสัญญาณ 
8.4) มีช่องต่อสัญญาณ แบบ USB mini-B  1 ช่องสัญญาณ 
8.5) มีช่องต่อสัญญาณ แบบ DVI ขาออก 1 ช่องสัญญาณ 

9) Control Panel มีปุ่มส าหรับเปิด – ปิดตัวเครื่อง, Capture และควบคุมความสว่างของ
ภาพ 

10) มีอุปกรณ์ท่ีใช้ในการควบคุมการเคลื่อนไหวของสื่อในแบบสามมิติ (3D Model) ด้วยการ
พลิกและหมุนอุปกรณ์เพ่ือแสดงมุมมองต่าง ๆ ของสื่อให้พลิกและหมุนตาม 

11) ได้รับมาตรฐาน Energy Star, FCC, CE, CB, C-Tick, EU WEEE, EU RoHS 
12) ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารรับรองอะไหล่ 5 ปี จากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรงหรือจาก

ตัวแทนจ าหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ 
4.24 ระบบไฟฟ้าและระบบแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ส าหรับห้อง Meeting D   

ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9 m2   จ านวน   1 ระบบ ประกอบด้วย 
4.24.1 ชุดโคมไฟติดแผ่นกันความร้อน Downlight LED จ านวน 1 ชุด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 2.5 m 

ยาวไม่น้อยกว่า 3 m โครงสร้างหลักท าจากยิปซั่มท าสี มีแผ่นกันความร้อนหนาไม่น้อยกว่า 20 
mm (มีค่า k ไม่เกินกว่า 0.033 W/m·K และมีค่า NRC ไม่น้อยกว่า 0.65) หลอด Downlight 
LED ไม่น้อยกว่า 13 watts จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ดวง  

4.24.2 โคมไฟ ชนิดแขวนเพดาน จ านวน 1 ชุด พร้อมติดตั้งบนฝ้าฉาบเรียบยิปซั่ม ท าสี ขนาดพ้ืนที่รวม
ไม่น้อยกว่า 10 m2 มีแผ่นกันความร้อนหนาไม่น้อยกว่า 20 mm (มีค่า k ไม่เกินกว่า 0.033 
W/m·K และมีค่า NRC ไม่น้อยกว่า 0.65)  

4.24.3 หลอดไฟ LED แบบหลอดยาว ขนาดไม่น้อยกว่า 13 watts  จ านวนรวมไม่น้อยกว่า 8 หลอด 
ส าหรับซ่อนในฝ้าฉาบเรียบยิปซั่ม  

4.24.4 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดท าสวิตซ์เปิด-ปิด ให้เหมาะสมกับจ านวนโคมไฟที่เสนอ 
4.24.5 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการเคลื่อนย้ายและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ ในต าแหน่งที่

มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวนไม่น้อยกว่า 1 จุด 
4.24.6 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการปรับปรุงหัวกระจายน้ าดับเพลิงเดิม ให้เหมาะสมต่อการใช้งานใน

ต าแหน่งที่มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวนไม่น้อยกว่า 1 จุด  
4.24.7 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้จัดหาสายสัญญาณ สายไฟฟ้า อุปกรณ์ติดตั้ง วัสดุสิ้นเปลือง หรืออุปกรณ์ 

เพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการติดตั้งอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ เพ่ือให้ระบบสามารถท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหากอุปกรณ์ใดที่ไม่อยู่ในข้อก าหนดนี้ แต่มีความจ าเป็นต้องจัดหา
เพ่ือให้ระบบทั้งหมดท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา 
ในการจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวโดยถือให้รวมอยู่ในราคาที่เสนอและถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 



4.24.8 ผู้เสนอราคาท าการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้รองรับกับอุปกรณ์ท่ีเสนอภายในห้อง 
4.24.9 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการเก็บสายต่างๆ ให้เรียบร้อย 

4.25 ระบบไฟฟ้าและระบบแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ส าหรับห้อง Meeting E   
ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9 m2  จ านวน   1 ระบบ ประกอบด้วย 
4.25.1 ชุดโคมไฟติดแผ่นกันความร้อน Downlight LED จ านวน 1 ชุด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 2.5 m 

ยาวไม่น้อยกว่า 3 m โครงสร้างหลักท าจากยิปซั่มท าสี มีแผ่นกันความร้อนหนาไม่น้อยกว่า 20 
mm (มีค่า k ไม่เกินกว่า 0.033 W/m·K และมีค่า NRC ไม่น้อยกว่า 0.65) หลอด Downlight 
LED ไม่น้อยกว่า 13 watts จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ดวง  

4.25.2 โคมไฟ ชนิดแขวนเพดาน จ านวน 1 ชุด พร้อมติดตั้งบนฝ้าฉาบเรียบยิปซั่ม ท าสี ขนาดพ้ืนที่รวม
ไม่น้อยกว่า 10 m2 มีแผ่นกันความร้อนหนาไม่น้อยกว่า 20 mm (มีค่า k ไม่เกินกว่า 0.033 
W/m·K และมีค่า NRC ไม่น้อยกว่า 0.65)  

4.25.3 หลอดไฟ LED แบบหลอดยาว ขนาดไม่น้อยกว่า 13 watts  จ านวนรวมไม่น้อยกว่า 8 หลอด 
ส าหรับซ่อนในฝ้าฉาบเรียบยิปซั่ม  

4.25.4 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดท าสวิตซ์เปิด-ปิด ให้เหมาะสมกับจ านวนโคมไฟที่เสนอ 
4.25.5 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการเคลื่อนย้ายและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ ในต าแหน่งที่

มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวนไม่น้อยกว่า 1 จุด 
4.25.6 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการปรับปรุงหัวกระจายน้ าดับเพลิงเดิม ให้เหมาะสมต่อการใช้งานใน

ต าแหน่งที่มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวนไม่น้อยกว่า 1 จุด  
4.25.7 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้จัดหาสายสัญญาณ สายไฟฟ้า อุปกรณ์ติดตั้ง วัสดุสิ้นเปลือง หรืออุปกรณ์ 

เพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการติดตั้งอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ เพ่ือให้ระบบสามารถท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหากอุปกรณ์ใดที่ไม่อยู่ในข้อก าหนดนี้ แต่มีความจ าเป็นต้องจัดหา
เพ่ือให้ระบบทั้งหมดท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา 
ในการจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวโดยถือให้รวมอยู่ในราคาที่เสนอและถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 

4.25.8 ผู้เสนอราคาท าการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้รองรับกับอุปกรณ์ท่ีเสนอภายในห้อง 
4.25.9 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการเก็บสายต่างๆ ให้เรียบร้อย 

4.26 ระบบไฟฟ้าและระบบแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ส าหรับห้อง Executive A   
ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 40 m2 จ านวน 1 ระบบ ประกอบด้วย 
4.26.1 ชุดโคมไฟติดแผ่นกันความร้อน Downlight LED จ านวน 1 ชุด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 5 m 

ยาวไม่น้อยกว่า 7 m โครงสร้างหลักท าจากยิปซั่มท าสี มีแผ่นกันความร้อนหนาไม่น้อยกว่า 20 
mm (มีค่า k ไม่เกินกว่า 0.033 W/m·K และมีค่า NRC ไม่น้อยกว่า 0.65) หลอด Downlight 
LED ไม่น้อยกว่า 13 watts จ านวนไม่น้อยกว่า 8 ดวง และหลอด Downlight LED ไม่น้อยกว่า 
5 watts จ านวนไม่น้อยกว่า 6 ดวง  

4.26.2 หลอดไฟ LED แบบหลอดยาว ขนาดไม่น้อยกว่า 13 watts  จ านวนรวมไม่น้อยกว่า 25 หลอด 
ส าหรับซ่อนในฝ้าเพดานหลุมซ่อนไฟ  

4.26.3 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดท าสวิตซ์เปิด-ปิด ให้เหมาะสมกับจ านวนโคมไฟที่เสนอ 
4.26.4 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการเคลื่อนย้ายและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ ในต าแหน่งที่

มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวนไม่น้อยกว่า 1 จุด 
4.26.5 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการปรับปรุงหัวกระจายน้ าดับเพลิงเดิม ให้เหมาะสมต่อการใช้งานใน

ต าแหน่งที่มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวนไม่น้อยกว่า 3 จุด  



4.26.6 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้จัดหาสายสัญญาณ สายไฟฟ้า อุปกรณ์ติดตั้ง วัสดุสิ้นเปลือง หรืออุปกรณ์ 
เพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการติดตั้งอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ เพ่ือให้ระบบสามารถท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหากอุปกรณ์ใดที่ไม่อยู่ในข้อก าหนดนี้ แต่มีความจ าเป็นต้องจัดหา
เพ่ือให้ระบบทั้งหมดท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา 
ในการจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวโดยถือให้รวมอยู่ในราคาที่เสนอและถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 

4.26.7 ผู้เสนอราคาท าการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้รองรับกับอุปกรณ์ท่ีเสนอภายในห้อง 
4.26.8 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการเก็บสายต่างๆ ให้เรียบร้อย 
4.26.9 ชุดน าเสนอสื่อส าหรับการประชุมพร้อมอุปกรณ์แสดงภาพ จ านวน 1 ชุด มีคุณลักษณะอย่าง

น้อยดังนี้ 
1) รองรับการท างานบนคอมพิวเตอร์ได้ท้ังระบบปฏิบัติการ Windows และ ระบบปฏิบัติการ 

OS หรือดีกว่า 
2) มีฟังก์ชั่น Magic Pen ที่สามารถท างานได้ไม่น้อยกว่า 3 รูปแบบ เช่น ท าสปอร์ตไลท์ , 

ขยายภาพ และเขียนข้อความ โดยข้อความสามารถเลือนหายได้ 
3) มีฟังก์ชั่น Text Pen ที่สามารถแปลงลายมือเป็นตัวอักษรทันทีหลังจากการเขียนข้อความ

และข้อความที่เขียนสามารถแก้ไขได้ 
4) มีฟังก์ชั่นที่สามารถปรับ Shape ของรูปแบบเรขาคณิตที่เขียนแบบ Free Hand ได้

อัตโนมัติ 
5) มีฟังก์ชั่นส าหรับการบันทึกวีดีโอในระหว่างการประชุมหรือการเรียนการสอน โดยสามารถ

เลือกบันทึกเป็นไฟล์ .avi หรือ .wmv และสามารถเลือกพ้ืนที่การบันทึกวีดีโอได้อย่างน้อย 
3 แบบ และสามารถลงลายน้ า (Water Mark) 

6) มีค าสั่งที่ตัดแบ่งรูปสี่เหลี่ยมหรือวงกลม เป็นชิ้นส่วนที่มีขนาดเท่าๆกัน  
7) มีค าสั่งที่สามารถแสดงค่ามุมภายในของรูปทรงเรขาคณิตต่างๆได้  
8) ฟังก์ชั่นเสริมรองรับการใช้งานภายในห้องเรียน ไม่น้อยกว่า 1 ปี ดังนี้ 

8.1) สามารถน าเข้าวีดีโอจาก YouTube เพ่ือน าเข้ามาเล่นภายในโปรแกรมได้ 
8.2) สามารถค้นหารูปภาพหรือ Clip Art ได้โดยไม่ต้องออกจากโปรแกรม    
8.3) มีเครื่องมือในการสร้าง Concept Map เพ่ือใช้ในการระดมความคิดเห็น โดย

รองรับทั้งรูปภาพ และข้อความ 
8.4) มีเครื่องมือส าหรับสร้างกิจกรรมที่สามารถใช้งานผ่าน Web Browser ของ Mobile 

Phone หรือ Tablet หรือ Computer ได้ไม่น้อยกว่า 8 รูปแบบ Super Sort, 
Shout It Out, Flip Out, Rank Order, Fill In The Blank, Match’Em Up, 
Label Reveal, Speedup 

8.5) มีกิจกรรมที่มีรูปแบบการท างานเป็นทีม รองรับการท างานบน Mobile Phone 
หรือ Tablet หรือ Computer โดยสามารถเลือกรูปแบบค าถามได้ระหว่าง 
Multiple choice หรือ True or False เป็นต้น (Monster Quiz) 

8.6) สามารถเลือกพ้ืนหลัง (Theme) และสามารถเลือกค าสั่งเพ่ิมลงในกิจกรรมที่สร้าง
ได้ เช่น Timer, Buzzer, Randomizer เป็นต้น 

8.7) มีฟังก์ชั่นส าหรับสอนคณิตศาสตร์ขั้นต้น โดยมีฟังก์ชั่น บวก ลบ คูณ หาร หรือ เลข
ยกก าลัง และมีเนื้อหาบทเรียนทางคณิตศาสตร์ Geogebra เช่น Geometry, 
Algebra, Calculus, Statistics 



8.8) มีเครื่องมือส าหรับสร้างแบบทดสอบที่สามารถใช้งานผ่าน ของ Mobile Phone, 
Tablet หรือ Computerได ้

8.9) มีรูปแบบค าถามที่สร้างได้แบบ Short Answer หรือ Text, Multiple Choice, 
True Or False, Multiple Answer 

8.10) มีรายงานผลการทดสอบแสดงขึ้นมาในรูปแบบของ Pie หรือ Bar Chart หลังจาก
หยุดการทดสอบ โดยสามารถ Export ผลการทดสอบได ้

9) ส่วนแสดงภาพ มีคุณสมบัติดังนี้ 
9.1) จอแสดงภาพระบบสัมผัสขนาดไม่น้อยกว่า 64 นิ้ว โดยวัดตามแนวทแยง 
9.2) สามารถแสดงผลได้ในระดับ 3840 × 2160  หรือดีกว่า 
9.3) รองรับการท างาน แบบ Multi touch 
9.4) มีช่องสัญญาณในการเชื่อมต่อ อย่างน้อยดังนี้ 

9.4.1) USB 2 ช่อง 
9.4.2) HDMI 2 ช่อง 
9.4.3) Stereo 3.5 mm Out  หรือ Audio Out  

9.5) มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 1200:1  
9.6) รองรับระบบไฟ 100V to 240V AC, 50 Hz to 60 Hz 
9.7) หน้าจอใช้ระบบสัมผัสแบบ DViT (Digital Vision Touch) หรือแบบ IR Spread 
9.8) ผลิตภัณฑ์รองรับมาตราฐาน UL หรือ FCC หรือ CE หรือ RoHS หรือ VCCI หรือ 

WEEE หรือ C-tick 
9.9) ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองอะไหล่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมี

เอกสารรับรองจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์โดยตรงหรือ จากตัวแทนจ าหน่าย
ภายในประเทศ เพ่ือการบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ 

10) อุปกรณ์ควบคุมชุดน าเสนอสื่อส าหรับการประชุม มีคุณสมบัติดังนี้ 
10.1) รองรับระบบเชื่อมต่อไร้สายแบบ Bluetooth 4.0 หรือเชื่อมต่อไร้สายแบบ Dual-

Band Wireless 
10.2) รองรับการเชื่อมต่อแบบ QR Code โดยรองรับการใช้งานบนระบบปฏิบัติการ IOS 

และ Android หรือสามารถแสดงผลได้ 4 ผู้ใช้งานพร้อมกันในหน้าจอเดียวแบบ 
Quad 

10.3) มี Application ที่รองรับระบบปฏิบัติการ IOS และ Android 
10.4) มีช่องสัญญาณในการเชื่อมต่อ อย่างน้อยดังนี้   

10.4.1) USB Port รวมกันไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 
10.4.2) HDMI Port ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
10.4.3) Port RJ45 ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 

4.27 ระบบไฟฟ้าและระบบแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ส าหรับห้อง Executive B   
 ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 40 m2 จ านวน 1 ระบบ ประกอบด้วย 

4.27.1 ชุดโคมไฟติดแผ่นกันความร้อน Downlight LED จ านวน 1 ชุด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 5 m 
ยาวไม่น้อยกว่า 7 m โครงสร้างหลักท าจากยิปซั่มท าสี มีแผ่นกันความร้อนหนาไม่น้อยกว่า 20 
mm (มีค่า k ไม่เกินกว่า 0.033 W/m·K และมีค่า NRC ไม่น้อยกว่า 0.65) หลอด Downlight 
LED ไม่น้อยกว่า 13 watts จ านวนไม่น้อยกว่า 8 ดวง และหลอด Downlight LED ไม่น้อยกว่า 
5 watts จ านวนไม่น้อยกว่า 6 ดวง  



4.27.2 หลอดไฟ LED แบบหลอดยาว ขนาดไม่น้อยกว่า 13 watts  จ านวนรวมไม่น้อยกว่า 25 หลอด 
ส าหรับซ่อนในฝ้าเพดานหลุมซ่อนไฟ  

4.27.3 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดท าสวิตซ์เปิด-ปิด ให้เหมาะสมกับจ านวนโคมไฟที่เสนอ 
4.27.4 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการเคลื่อนย้ายและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ ในต าแหน่งที่

มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวนไม่น้อยกว่า 1 จุด 
4.27.5 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการปรับปรุงหัวกระจายน้ าดับเพลิงเดิม ให้เหมาะสมต่อการใช้งานใน

ต าแหน่งที่มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวนไม่น้อยกว่า 3 จุด  
4.27.6 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้จัดหาสายสัญญาณ สายไฟฟ้า อุปกรณ์ติดตั้ง วัสดุสิ้นเปลือง หรืออุปกรณ์ 

เพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการติดตั้งอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ เพ่ือให้ระบบสามารถท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหากอุปกรณ์ใดที่ไม่อยู่ในข้อก าหนดนี้ แต่มีความจ าเป็นต้องจัดหา
เพ่ือให้ระบบทั้งหมดท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา 
ในการจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวโดยถือให้รวมอยู่ในราคาที่เสนอและถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 

4.27.7 ผู้เสนอราคาท าการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้รองรับกับอุปกรณ์ท่ีเสนอภายในห้อง 
4.27.8 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการเก็บสายต่างๆ ให้เรียบร้อย 

 
4.28 ระบบไฟฟ้าและระบบแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ส าหรับห้อง Executive C   

ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 40 m2 จ านวน 1 ระบบ ประกอบด้วย 
4.28.1 ชุดโคมไฟติดแผ่นกันความร้อน Downlight LED จ านวน 1 ชุด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 5 m 

ยาวไม่น้อยกว่า 7 m โครงสร้างหลักท าจากยิปซั่มท าสี มีแผ่นกันความร้อนหนาไม่น้อยกว่า 20 
mm (มีค่า k ไม่เกินกว่า 0.033 W/m·K และมีค่า NRC ไม่น้อยกว่า 0.65) หลอด Downlight 
LED ไม่น้อยกว่า 13 watts จ านวนไม่น้อยกว่า 8 ดวง และหลอด Downlight LED ไม่น้อยกว่า 
5 watts จ านวนไม่น้อยกว่า 6 ดวง  

4.28.2 หลอดไฟ LED แบบหลอดยาว ขนาดไม่น้อยกว่า 13 watts  จ านวนรวมไม่น้อยกว่า 25 หลอด 
ส าหรับซ่อนในฝ้าเพดานหลุมซ่อนไฟ  

4.28.3 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดท าสวิตซ์เปิด-ปิด ให้เหมาะสมกับจ านวนโคมไฟที่เสนอ 
4.28.4 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการเคลื่อนย้ายและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ ในต าแหน่งที่

มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวนไม่น้อยกว่า 1 จุด 
4.28.5 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการปรับปรุงหัวกระจายน้ าดับเพลิงเดิม ให้เหมาะสมต่อการใช้งานใน

ต าแหน่งที่มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวนไม่น้อยกว่า 3 จุด  
4.28.6 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้จัดหาสายสัญญาณ สายไฟฟ้า อุปกรณ์ติดตั้ง วัสดุสิ้นเปลือง หรืออุปกรณ์ 

เพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการติดตั้งอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ เพ่ือให้ระบบสามารถท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหากอุปกรณ์ใดที่ไม่อยู่ในข้อก าหนดนี้ แต่มีความจ าเป็นต้องจัดหา
เพ่ือให้ระบบทั้งหมดท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา 
ในการจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวโดยถือให้รวมอยู่ในราคาที่เสนอและถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 

4.28.7 ผู้เสนอราคาท าการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้รองรับกับอุปกรณ์ท่ีเสนอภายในห้อง 
4.28.8 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการเก็บสายต่างๆ ให้เรียบร้อย 

4.29 ระบบไฟฟ้าและระบบแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ส าหรับห้อง Office    
ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 90 m2  จ านวน 1 ระบบ ประกอบด้วย 
4.29.1 ชุดโคมไฟติดแผ่นกันความร้อน Downlight LED จ านวน 1 ชุด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 6 m 

ยาวไม่น้อยกว่า 12 m โครงสร้างหลักท าจากยิปซั่มท าสี มีแผ่นกันความร้อนหนาไม่น้อยกว่า 20 



mm (มีค่า k ไม่เกินกว่า 0.033 W/m·K และมีค่า NRC ไม่น้อยกว่า 0.65) หลอด Downlight 
LED ไม่น้อยกว่า 13 watts จ านวนไม่น้อยกว่า 19 ดวง  

4.29.2 หลอดไฟ LED แบบหลอดยาว ขนาดไม่น้อยกว่า 13 watts จ านวนรวมไม่น้อยกว่า 15 หลอด 
ส าหรับซ่อนในฝ้าฉาบเรียบยิปซั่ม  

4.29.3 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดท าสวิตซ์เปิด-ปิด ให้เหมาะสมกับจ านวนโคมไฟที่เสนอ 
4.29.4 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการเคลื่อนย้ายและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ ในต าแหน่งที่

มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวนไม่น้อยกว่า 1 จุด 
4.29.5 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการปรับปรุงหัวกระจายน้ าดับเพลิงเดิม ให้เหมาะสมต่อการใช้งานใน

ต าแหน่งที่มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวนไม่น้อยกว่า 7 จุด  
4.29.6 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้จัดหาสายสัญญาณ สายไฟฟ้า อุปกรณ์ติดตั้ง วัสดุสิ้นเปลือง หรืออุปกรณ์ 

เพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการติดตั้งอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ เพ่ือให้ระบบสามารถท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหากอุปกรณ์ใดที่ไม่อยู่ในข้อก าหนดนี้ แต่มีความจ าเป็นต้องจัดหา
เพ่ือให้ระบบทั้งหมดท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา 
ในการจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวโดยถือให้รวมอยู่ในราคาที่เสนอและถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 

4.29.7 ผู้เสนอราคาท าการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้รองรับกับอุปกรณ์ท่ีเสนอภายในห้อง 
4.29.8 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการเก็บสายต่างๆ ให้เรียบร้อย 

4.30 ระบบไฟฟ้าและระบบแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ส าหรับ Lobby ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 65 m2 
จ านวน 1 ระบบ ประกอบด้วย 
4.30.1 ชุดโคมไฟติดแผ่นกันความร้อน Downlight LED จ านวน 1 ชุด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 7 m 

ยาวไม่น้อยกว่า 8 m โครงสร้างหลักท าจากยิปซั่มท าสี มีแผ่นกันความร้อนหนาไม่น้อยกว่า 20 
mm (มีค่า k ไม่เกินกว่า 0.033 W/m·K และมีค่า NRC ไม่น้อยกว่า 0.65) หลอด Downlight 
LED ไม่น้อยกว่า 5 watts จ านวนไม่น้อยกว่า 15 ดวง  

4.30.2 โคมไฟ Downlight LED ชนิดแขวนเพดาน จ านวน 1 ชุด 
4.30.3 หลอดไฟ LED แบบหลอดยาว ขนาดไม่น้อยกว่า 13 watts จ านวนรวมไม่น้อยกว่า 35 หลอด 

ส าหรับซ่อนในฝ้าฉาบเรียบยิปซั่ม 
4.30.4 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดท าสวิตซ์เปิด-ปิด ให้เหมาะสมกับจ านวนโคมไฟที่เสนอ 
4.30.5 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการเคลื่อนย้ายและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ ในต าแหน่งที่

มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวนไม่น้อยกว่า 1 จุด 
4.30.6 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการปรับปรุงหัวกระจายน้ าดับเพลิงเดิม ให้เหมาะสมต่อการใช้งานใน

ต าแหน่งที่มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวนไม่น้อยกว่า 5 จุด  
4.30.7 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้จัดหาสายสัญญาณ สายไฟฟ้า อุปกรณ์ติดตั้ง วัสดุสิ้นเปลือง หรืออุปกรณ์ 

เพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการติดตั้งอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ เพ่ือให้ระบบสามารถท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหากอุปกรณ์ใดที่ไม่อยู่ในข้อก าหนดนี้ แต่มีความจ าเป็นต้องจัดหา
เพ่ือให้ระบบทั้งหมดท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา 
ในการจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวโดยถือให้รวมอยู่ในราคาที่เสนอและถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 

4.30.8 ผู้เสนอราคาท าการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้รองรับกับอุปกรณ์ท่ีเสนอภายในห้อง 
4.30.9 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการเก็บสายต่างๆ ให้เรียบร้อย 

4.31 ระบบไฟฟ้าและระบบแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ส าหรับ Exhibition Zone 
ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 650 m2  จ านวน 1 ระบบ ประกอบด้วย 
4.31.1 ตู้ Main แบบ 3 Phase ขนาดไม่น้อยกว่า 18 ช่อง จ านวน 1 ชุด 



4.31.2 เต้ารับไฟฟ้า จ านวนไม่น้อยกว่า 30 จุด พร้อมเดินสายไฟ 
4.31.3 ผู้เสนอราคาท าการเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ จ านวนไม่น้อยกว่า 12 หลอด 
4.31.4 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการปรับปรุงการติดตั้งระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิงไม่น้อยกว่า 8 จุด 
4.31.5 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้จัดหาสายสัญญาณ สายไฟฟ้า อุปกรณ์ติดตั้ง วัสดุสิ้นเปลือง หรืออุปกรณ์ 

เพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการติดตั้งอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ เพ่ือให้ระบบสามารถท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหากอุปกรณ์ใดที่ไม่อยู่ในข้อก าหนดนี้ แต่มีความจ าเป็นต้องจัดหา
เพ่ือให้ระบบทั้งหมดท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา 
ในการจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวโดยถือให้รวมอยู่ในราคาที่เสนอและถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 

4.31.6 ผู้เสนอราคาท าการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้รองรับกับอุปกรณ์ท่ีเสนอภายในห้อง 
4.31.7 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการเก็บสายต่างๆ ให้เรียบร้อย 

4.32 ระบบไฟฟ้าและระบบแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ส าหรับ Multipurpose Zone  
ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 200 m2  จ านวน 1 ระบบ ประกอบด้วย 
4.32.1 ชุดโคมไฟตกแต่ง จ านวนไม่น้อยกว่า 4 โคม  
4.32.2 ชุดโคมไฟตกแต่งท าจากอะลูมินัมหรือวัสดุดีกว่า รองรับหลอด Downlight LED ขนาดไม่น้อย

กว่า 30 watts 
4.32.3 ผู้เสนอราคาจะต้องจัดท าสวิตซ์เปิด-ปิด ให้เหมาะสมกับจ านวนโคมไฟที่เสนอ 
4.32.4 ผู้เสนอราคาท าการย้ายโคมพร้อมเปลี่ยนหลอดไฟ จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ชุด พร้อมติดตั้งเต้ารับ

ไฟฟ้า จ านวนไม่น้อยกว่า 20 จุด พร้อมเดินสายไฟ 
4.32.5 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้จัดหาสายสัญญาณ สายไฟฟ้า อุปกรณ์ติดตั้ง วัสดุสิ้นเปลือง หรืออุปกรณ์ 

เพ่ิมเติมอ่ืน ๆ ที่จ าเป็นส าหรับการติดตั้งอุปกรณ์และระบบต่าง ๆ เพ่ือให้ระบบสามารถท างาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหากอุปกรณ์ใดที่ไม่อยู่ในข้อก าหนดนี้ แต่มีความจ าเป็นต้องจัดหา
เพ่ือให้ระบบทั้งหมดท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้เสนอราคา 
ในการจัดหาอุปกรณ์ดังกล่าวโดยถือให้รวมอยู่ในราคาที่เสนอและถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 

4.32.6 ผู้เสนอราคาท าการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้รองรับกับอุปกรณ์ท่ีเสนอภายในห้อง 
4.32.7 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการเก็บสายต่างๆ ให้เรียบร้อย 

4.33 ระบบไฟฟ้าและระบบแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ส าหรับห้อง Pantry    
ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6 m2   จ านวน 1 ระบบ ประกอบด้วย 
4.33.1 ชุดโคมไฟ Downlight LED จ านวน 1 ชุด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 2 m ยาวไม่น้อยกว่า 2.5 m 

ตัวโคมท าจากยิปซั่มท าสี ภายในใส่แผ่นฉนวน หนาไม่น้อยกว่า 20 mm (มีค่า k ไม่เกินกว่า 
0.033 W/m·K และมีค่า NRC ไม่น้อยกว่า 0.65 พร้อมติดตั้ง หลอด Downlight LED ไม่น้อย
กว่า 13 watts จ านวนไม่น้อยกว่า 4 ดวง พร้อมจัดท าสวิตซ์เปิด-ปิด ให้เหมาะสมกับจ านวน
โคมไฟที่เสนอ 

4.33.2 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการเคลื่อนย้ายและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ ในต าแหน่งที่
มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวนไม่น้อยกว่า 1 จุด 

4.33.3 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการปรับปรุงหัวกระจายน้ าดับเพลิงเดิม ให้เหมาะสมต่อการใช้งานใน
ต าแหน่งที่มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวนไม่น้อยกว่า 1 จุด  

4.34 ระบบไฟฟ้าและระบบแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ส าหรับพื้นที่ส่วนกลาง จ านวน 1 ระบบ 
ประกอบด้วย 
 



4.34.1 ชุดโคมไฟ Downlight LED จ านวน 1 ชุด ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3 m ยาวไม่น้อยกว่า 7 m 
ตัวโคมท าจากยิปซั่มท าสี พร้อมติดตั้ง หลอด Downlight LED ไม่น้อยกว่า 13 watts จ านวน
ไม่น้อยกว่า 10 ดวง ติดตั้งบริเวณโถงลิฟต์ พร้อมจัดท าสวิตซ์เปิด-ปิด ให้เหมาะสมกับจ านวน
โคมไฟที่เสนอ 

4.34.2 ชุดโคมไฟ LED จ านวนไม่น้อยกว่า 37 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย LED แบบหลอดยาว ขนาด
ไม่น้อยกว่า 13 watts จ านวน 2 หลอด ตัวโคมท าจากไม้ระแนง กว้างไม่น้อยกว่า 1.5 cm ยาว
ไม่น้อยกว่า 200 cm สูงไม่น้อยกว่า 10 cm จ านวน 5 แผ่นเรียงกัน ติดตั้งบริเวณโถงทางเดิน 
พร้อมจัดท าอุปกรณเ์ปิด-ปิด ให้เหมาะสมกับจ านวนโคมไฟที่เสนอ  

4.34.3 ชุดโคมไฟ Downlight LED ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.9 m ยาวไม่น้อยกว่า 9 m ตัวโคมท า
จากยิปซั่มท าสี พร้อมติดตั้ง หลอด Downlight LED ไม่น้อยกว่า 13 watts จ านวนไม่น้อยกว่า 
3 ดวง พร้อมจัดท าสวิตซ์เปิด-ปิด จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด และขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 0.9 m 
ยาวไม่น้อยกว่า 15 m ตัวโคมท าจากยิปซั่มท าสี พร้อมติดตั้ง หลอด Downlight LED ไม่น้อย
กว่า 13 watts จ านวนไม่น้อยกว่า 5 ดวง ติดตั้งบริเวณโถงบันไดเลื่อน  พร้อมจัดท าสวิตซ์เปิด-
ปิด ให้เหมาะสมกับจ านวนโคมไฟที่เสนอ  

4.34.4 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการจัดหาหรือเคลื่อนย้ายและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ ใน
ต าแหน่งที่มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวนไม่น้อยกว่า 4 จุด บริเวณโถงทางเดิน 

4.34.5 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการจัดหาหรือเคลื่อนย้ายและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้ ใน
ต าแหน่งที่มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวนไม่น้อยกว่า 2 จุด บริเวณโถงบันไดเลื่อน 

4.34.6 ผู้เสนอราคาจะต้องท าการปรับปรุงหัวกระจายน้ าดับเพลิงเดิม ให้เหมาะสมต่อการใช้งานใน
ต าแหน่งที่มหาวิทยาลัยก าหนด จ านวนไม่น้อยกว่า 13 จุด  

5.  เงื่อนไขทั่วไป 
5.1 ผู้ขายหรือผู้รับจ้างต้องนัดประชุมเพ่ือเตรียมการเริ่มด าเนินโครงการ (Kick Off Meeting) เพ่ือชี้แจง

รายละเอียดการนัดหมายร่วมกับทางมหาวิทยาลัยฯ 
5.2 ในช่วงของการรับประกันเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบ ผู้ขายหรือผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการ

เข้าปรับปรุงระบบภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากได้รับแจ้งซ่อมจากทางมหาลัย (8*5 Next Business Day) 
หรือขึ้นกับความจ าเป็น และเร่งด่วนในแต่ละกรณี 

5.3 เมื่อได้รับการแจ้งแก้ไขปัญหาผู้ขายหรือผู้รับจ้าง แจ้งยืนยันการรับทราบปัญหา และต้องด าเนิ นการ
แก้ไขโดยเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น หนังสือราชการ โทรศัพท์ โทรสาร เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 

5.4 ผู้ขายหรือผู้รับจ้างต้องแจ้งรายชื่อ เบอร์โทรศัพท์ e-mail address ผู้ประสานงานในด้านต่างๆ ให้กับ
มหาวิทยาลัยเพื่อใช้ส าหรับการติดต่อประสานงาน เป็นอย่างน้อย ดังนี้ 

 ผู้ประสานงานทั่วไป 
 ผู้ดูแลระบบด้านเทคนิค 
 ผู้จัดการโครงการ 
 ผู้บริหารที่มีอ านาจตัดสินใจของผู้ขายหรือผู้รับจ้าง กรณีการประสานงานในกรณีอ่ืนๆ 

ประสบปัญหา 
5.5 การด าเนินการอ่ืนใดที่ไม่ได้ก าหนดไว้ให้เป็นไปตามสัญญาฯ และหลักวิชาการที่ได้ก าหนดไว้ในแต่ละ

สาขาวิชาชีพ และข้อตกลงร่วมกันเพ่ือประโยชน์สูงสุดของทางราชการ และเป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 



5.6 ผู้เสนอราคาต้องเปรียบเทียบคุณลักษณะของครุภัณฑ์ระหว่างของที่ทางบริษัทเป็นผู้เสนอกับของ
มหาวิทยาลัยฯ โดยจัดท าเป็นตารางเปรียบเทียบมาเพื่อประกอบการพิจารณารายละเอียดพร้อมกับการ
เสนอราคา 

5.7 ในกรณีทีเ่อกสารคุณลักษณะครุภัณฑ์เป็นภาษาอังกฤษจะต้องใส่หมายเลขในเอกสารภาษาอังกฤษให้
ตรงกับคุณลักษณะครุภัณฑ์ที่น าเสนอและตรงกับหมายเลขที่ก าหนดจากมหาวิทยาลัยพร้อมกับการ
เสนอราคา 

5.8 ผู้เสนอราคาต้องจัดส่งแบบผังพ้ืนที่ Perspective ที่ได้มาตราส่วนถูกต้อง โดยมีสถาปนิกในสาขาที่
เกี่ยวข้องรับรองในแบบเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาพร้อมกับการเสนอราคา  

5.9 ผู้เสนอราคาต้องจัดส่งแบบผังการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า ที่ได้มาตราส่วนถูกต้อง และเป็นไปตามหลัก
วิศวกรรม โดยมีวิศวกรในสาขาที่เก่ียวข้องรับรองในแบบเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาพร้อมกับการ
เสนอราคา 

5.10 ผู้เสนอราคาต้องจัดส่งแบบการเดินท่อระบบปรับอากาศ ที่ได้มาตราส่วนถูกต้อง และเป็นไปตามหลัก
วิศวกรรม โดยมีวิศวกรในสาขาที่เก่ียวข้องรับรองในแบบเพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาพร้อมกับการ
เสนอราคา 

5.11 ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการติดตั้งของทั้งโครงการ ทางบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด 
5.12 อุปกรณ์ทั้งหมดที่น ามาใช้ในการติดตั้งจะต้องเป็นของใหม่และไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน 
5.13 ผู้เสนอราคาจะต้องส่ง แบบผังพื้นที่, แบบผังการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า และแบบการเดินท่อระบบปรับ

อากาศ โดยมีวิศวกรหรือสถาปนิกในสาขาที่เก่ียวข้องรับรองในแบบ เพื่อให้ทางคณะกรรมการพิจารณา
อนุมัติก่อนท าการติดตั้ง 

5.14 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแบบ ASBUILT DRAWING (กระดาษ ขนาด A1) ของแบบผังพ้ืนที่, แบบผังการ
เชื่อมต่อระบบไฟฟ้า และแบบการเดินท่อระบบปรับอากาศ โดยมีวิศวกรหรือสถาปนิกในสาขาท่ี
เกี่ยวข้องรับรองในแบบ จ านวน 1 ชุด และ FILE AUTOCAD ลงแผ่น CD 1 แผ่น ให้ทางมหาวิทยาลัยฯ 
ในวันส่งมอบงานงวดสุดท้าย 

5.15 ในการจัดซื้อครั้งนี้ คณะกรรมการจะพิจาณาจากเกณฑ์ต่ าสุด 
6. เงื่อนไขการจ่ายเงิน 

โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะแบ่งจ่ายงวดเงินและงวดงานออกเป็น 3 งวด ดังนี้ 
งวดที่ 1 จ านวน 30% ของมูลค่าสัญญา เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการติดตั้ง 

4.1 ระบบปรับอากาศส่วนกลาง 
4.4 ระบบปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ป้องกันการสูญเสียลมเย็นส าหรับห้อง Meeting A ขนาด

พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 130m2 
4.5 ระบบปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ป้องกันการสูญเสียลมเย็นส าหรับห้อง Meeting B ขนาด

พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 50m2  
4.6 ระบบปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ป้องกันการสูญเสียลมเย็นส าหรับห้อง Meeting C ขนาด

พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 50m2  
4.12 ระบบปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ป้องกันการสูญเสียลมเย็นส าหรับห้อง Office ขนาดพ้ืนที่

ไม่น้อยกว่า 90m2  
4.13 ระบบปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ป้องกันการสูญเสียลมเย็นส าหรับ Lobby ขนาดพ้ืนที่ไม่

น้อยกว่า 65m2 
4.18 ระบบไฟฟ้าส่วนกลาง 



4.21 ระบบไฟฟ้าและระบบแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ส าหรับห้อง Meeting A ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 130m2 

4.22 ระบบไฟฟ้าและระบบแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ส าหรับห้อง Meeting B ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 50m2 

4.23 ระบบไฟฟ้าและระบบแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ส าหรับห้อง Meeting C ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 50m2 

4.29 ระบบไฟฟ้าและระบบแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ส าหรับห้อง Office ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
90m2 

4.30 ระบบไฟฟ้าและระบบแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ส าหรับ Lobby ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 65m2 
ส่งมอบและตรวจรับโดยคณะกรรมการตรวจรับ แล้วเสร็จภายใน 60 วัน  

งวดที่ 2 จ านวน 25% ของมูลค่าสัญญา เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการติดตั้ง 
4.2 ระบบปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ป้องกันการสูญเสียลมเย็นส าหรับห้อง Ballroom ขนาดพ้ืนที่

ไม่น้อยกว่า 180m2 
4.3 ระบบปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ป้องกันการสูญเสียลมเย็นส าหรับห้อง Ballroom Foyer

ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 50m2  
4.7 ระบบปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ป้องกันการสูญเสียลมเย็นส าหรับห้อง Meeting D ขนาด

พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 9m2 
4.8 ระบบปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ป้องกันการสูญเสียลมเย็นส าหรับห้อง Meeting E ขนาด

พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 9m2 
4.9 ระบบปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ป้องกันการสูญเสียลมเย็นส าหรับห้อง Executive A ขนาด

พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 40m2 
4.10 ระบบปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ป้องกันการสูญเสียลมเย็นส าหรับห้อง Executive B ขนาด

พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 40m2 
4.11 ระบบปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ป้องกันการสูญเสียลมเย็นส าหรับห้อง Executive C ขนาด

พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 40m2 
4.16 ระบบปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ป้องกันการสูญเสียลมเย็นส าหรับห้อง Pantry ขนาดพ้ืนที่

ไม่น้อยกว่า 6m2 
4.19 ระบบไฟฟ้าและระบบแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ส าหรับห้อง Ballroom ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 180m2 
4.20 ระบบไฟฟ้าและระบบแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ส าหรับห้อง Ballroom Foyerขนาดพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 50m2 
4.24 ระบบไฟฟ้าและระบบแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ส าหรับห้อง Meeting D ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 9m2 
4.25 ระบบไฟฟ้าและระบบแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ส าหรับห้อง Meeting E ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 9m2 
4.26 ระบบไฟฟ้าและระบบแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ส าหรับห้อง Executive A ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 40m2 
4.27 ระบบไฟฟ้าและระบบแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ส าหรับห้อง Executive B ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 40m2 



4.28 ระบบไฟฟ้าและระบบแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ส าหรับห้อง Executive C ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 40m2 
4.33 ระบบไฟฟ้าและระบบแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ส าหรับห้อง Pantry ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 
6m2  
ส่งมอบและตรวจรับโดยคณะกรรมการตรวจรับ แล้วเสร็จภายใน 120 วัน  

งวดที่ 3 จ านวน 45% ของมูลค่าสัญญา เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการติดตั้ง 
4.14 ระบบปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ป้องกันการสูญเสียลมเย็นส าหรับ Exhibition Zone ขนาด

พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 650m2 
4.15 ระบบปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ป้องกันการสูญเสียลมเย็นส าหรับ Multipurpose Zone 

ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 200m2 
4.17 ระบบปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ป้องกันการสูญเสียลมเย็นของพ้ืนที่ส่วนกลาง 
4.31 ระบบไฟฟ้าและระบบแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ส าหรับ Exhibition Zone ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 650m2 
4.32 ระบบไฟฟ้าและระบบแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ส าหรับ Multipurpose Zone ขนาดพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่า 200m2   
4.34 ระบบไฟฟ้าและระบบแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ส าหรับพ้ืนที่ส่วนกลาง 
ส่งมอบและตรวจรับโดยคณะกรรมการตรวจรับ แล้วเสร็จภายใน 150 วัน  

 
 ถ้างวดงานที่ด าเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่ก าหนด สามารถด าเนินการส่งมอบเพ่ือให้คณะกรรมการ
ตรวจรับ ด าเนินการตรวจรับ และเบิกเงินตามงวดที่ก าหนดในสัญญาได้ และถ้าหากด าเนินการไม่ทันตามเวลาที่
ก าหนด ทางมหาวิทยาลัยจะคิดค่าปรับของระบบที่ยังไม่ได้รับมอบ นับแต่วันถัดจากวันครบก าหนดตามสัญญา
จนถึงวันที่ผู้ขายได้ท าการส่งมอบระบบให้แก่มหาวิทยาลัยจนถูกต้องครบถ้วน 
7. ก าหนดส่งมอบครุภัณฑ์ 150 วัน  
8. ระยะเวลาการรับประกัน 1 ปี 
9. สถานที่ส่งมอบ  ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ (RMUTT  Innovation Knowledge Center 
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             ลงชื่อ.......................................................หัวหน้าหน่วยงาน 
                        (นายนิติ  วิทยาวิโรจน์) 
                        ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 


