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หมวดท่ี  1  วัตถุประสงค์ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีความประสงค์ ก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ ดังรายการต่อไปน้ี 
 

1. งานก่อสร้าง 
1.1. การก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ  เป็นอาคารเรียนเพื่อการศึกษา  เป็นอาคาร ค.ส.ล. ขนาด  

10 ช้ัน พ้ืนที่ 18,174 ตร.ม. มีองค์ประกอบใช้สอยดังน้ี 
 
 ชั้น 1  ประกอบด้วย โถงทางเข้า โถงกลาง โถงเอนกประสงค์ โถงลิฟต์ ห้องจําหน่ายสินค้า ห้อง
อํานวยการ ห้องเก็บของ ห้องนํ้า บันไดหลัก บันไดหนีไฟ ห้องเครื่องระบบไฟฟ้า ห้องเครื่องระบบสุขาภิบาล   
ลิฟต์โดยสาร (4 ตัว) ทางลาดผู้พิการและที่จอดรถรับส่ง   
 
 ชั้น 2  ประกอบด้วย โถง โถงกลาง โถงลิฟต์ บันไดหลักที่ 1  บันไดหลักที่ 2  บันไดหนีไฟ ห้องนํ้าชายและ
ห้องนํ้าหญิง ห้องนํ้าคนพิการ ห้องนํ้าอาจารย์ชาย ห้องนํ้าอาจารย์หญิง ห้องเรียน ห้องประชุมใหญ่ ห้องประชุม
เล็ก โถงกิจกรรมนักศึกษา ห้องพักอาจารย์ ลิฟต์โดยสาร  
 

ชั้น 3  ประกอบด้วย โถง โถงลิฟต์ บันไดหลักที่ 1  บันไดหลักที่ 2  บันไดหนีไฟ  ห้องนํ้าชายและห้องนํ้า
หญิง ห้องนํ้าคนพิการ ห้องนํ้าอาจารย์ชาย ห้องนํ้าอาจารย์หญิง ห้อง LAB COMPUTER ห้องปฏิบัติการและวิจัย
กายวิภาคศาสตร์ ห้องควบคุม ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์พ้ืนบ้าน ห้องเรียน 46 ที่น่ัง จํานวน 2 ห้อง ลิฟต์โดยสาร  

 
ชั้น 4  ประกอบด้วย โถง โถงลิฟต์ บันไดหลักที่ 1  บันไดหลักที่ 2  บันไดหนีไฟ ห้องนํ้าชายและห้องนํ้า

หญิง  ห้องนํ้าคนพิการ ห้องนํ้าอาจารย์ชาย ห้องนํ้าอาจารย์หญิง ห้องเรียน ห้อง LAB ปฏิบัติการแม่และเด็ก ห้อง 
LAB วิทยาศาสตร์สุขภาพและเพศศึกษา ห้องปฏิบัติการทางพยาบาล ห้องเตรียมปฏิบัติการ ห้องเรียน 46 ที่น่ัง 
จํานวน 3 ห้อง ลิฟต์โดยสาร  
 

ชั้น 5  ประกอบด้วย โถง โถงลิฟต์ บันไดหลักที่ 1  บันไดหลักที่ 2  บันไดหนีไฟ ห้องนํ้าชายและห้องนํ้า
หญิง  ห้องนํ้าคนพิการ ห้องนํ้าอาจารย์ชาย ห้องนํ้าอาจารย์หญิง ห้อง LAB อนามัยและความปลอดภัย ห้อง LAB 
อนามัยสิ่งแวดล้อม ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ห้องเตรียมปฏิบัติการ ห้องเตรียมการสอน ห้องเรียน 46 ที่น่ัง 
จํานวน 1 ห้อง ห้องเรียนรวม 90 ที่น่ัง 1 ห้อง ลิฟต์โดยสาร  
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ชั้น 6  ประกอบด้วย โถง โถงลิฟต์ บันไดหลักที่ 1  บันไดหลักที่ 2  บันไดหนีไฟ ห้องนํ้าชายและห้องนํ้า
หญิง ห้องนํ้าคนพิการ ห้องนํ้าอาจารย์ชาย ห้องนํ้าอาจารย์หญิง ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร (เปียก)  
ห้องปฏิบัติการแปรรูปอาหาร (แห้ง) ห้อง Bakery ห้องเก็บอุปกรณ์ ห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมอาหาร 
ห้องเรียน 46 ที่น่ัง จํานวน 2 ห้อง ลิฟต์โดยสาร  

 
ชั้น 7  ประกอบด้วย โถง โถงลิฟต์ บันไดหลักที่ 1  บันไดหลักที่ 2  บันไดหนีไฟ ห้องนํ้าชายและห้องนํ้า

หญิง ห้องนํ้าคนพิการ ห้องนํ้าอาจารย์ชาย ห้องนํ้าอาจารย์หญิง ห้องปฏิบัติการด้านจุลชีววิทยาทางอาหาร  
ห้องปฏิบัติการทางด้าน การประเมินคุณภาพประสาทสัมผัส ห้องปฏิบัติการเคมี ด้านการวิเคราะห์ ห้องเตรียม
ปฏิบัติการเคมี ด้านกายภาพ ห้องเรียน 46 ที่น่ัง จํานวน 2 ห้อง ลิฟต์โดยสาร  

 
ชั้น 8  ประกอบด้วย โถง โถงลิฟต์ บันไดหลักที่ 1  บันไดหลักที่ 2  บันไดหนีไฟ ห้องนํ้าชายและห้องนํ้า

หญิง ห้องนํ้าคนพิการ ห้องเก็บสารเคมี ห้องช่ังสารเคมี ห้องวิเคราะห์คุณภาพนํ้า ห้องวิเคราะห์คุณภาพดินและปุ๋ย 
ห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ ศูนย์ปฏิบัติการและวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน 46 ที่น่ัง 
จํานวน 2 ห้อง ลิฟต์โดยสาร  

 
ชั้น 9  ประกอบด้วย โถง โถงลิฟต์ บันไดหลักที่ 1  บันไดหลักที่ 2  บันไดหนีไฟ ห้องนํ้าชายและห้องนํ้า

หญิง ห้องนํ้าคนพิการ ห้องเรียน 46 ที่น่ัง จํานวน 9 ห้อง ลิฟต์โดยสาร  
 
ชั้น 10  ประกอบด้วย โถง โถงลิฟต์ บันไดหลักที่ 1  บันไดหลักที่ 2  บันไดหนีไฟ ห้องนํ้าชายและห้องนํ้า

หญิง ห้องนํ้าคนพิการ ห้องเรียน 46 ที่น่ัง จํานวน 9 ห้อง  ลิฟต์โดยสาร  
 
ชั้นวางถังเก็บน้ํา ประกอบด้วย โถง โถงลิฟต์ บันไดหนีไฟ บริเวณวางถังเก็บนํ้า ห้องเครื่องลิฟต์  
 
ชั้นหลังคา-ชั้นหลังคาซ้อน  ประกอบด้วย บันไดหนีไฟ หลังคา ค.ส.ล. หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอน   

 
1.2  งานบริเวณ 
1.2.1  งานก่อสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 6 ม และที่จอดรถจักรยานยนต์ รถยนต์   
1.2.2  งานระบบสาธาณูปโภค ทางเดินเท้า  
1.2.3  งานภูมิทัศน์ 
1.2.4  งานเดินระบบสายไฟหลักเข้าอาคาร 

 
 
 



 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด                   

3 

 2.  วิธีการก่อสร้าง 
 2.1  งานปรับปรุงบริเวณก่อสร้าง SITE CLEARING 
  2.1.1  การเตรียมงาน 

2.1.1.1 ผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการตรวจสอบสํารวจบริเวณที่จะทําการก่อสร้างให้รู้สภาพต่างๆ 
ของสถานท่ีก่อสร้าง เพ่ือที่จะได้เป็นแนวทางในการพิจารณาในการทํางาน SITEWORK ต่างๆ และลู่ทางสําหรับการ
ขนส่งวัสดุก่อสร้าง 

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

2.1.1.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ช่างฝีมือดี และแรงงานท่ี
เหมาะสมให้ เพียงพอ และพร้อมเพรียง เพ่ือปฏิบัติงานก่อสร้างให้ดําเนินงานไปด้วยความรวดเร็ว เรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ และได้ผลงานที่ถูกต้องสมบรูณ์ตามแบบและรายการประกอบแบบทุกประการ โดยเป็นผลงานที่มี
คุณภาพและมาตรฐานที่ดี 

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 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และ  เป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหาย
ทั้งสิ้น 
 
  2.1.2  งานปรับพื้นที่ 

หลังจากดําเนินการรื้อถอนอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้าง และสิ่งกีดขวางอ่ืนๆ ทั้งที่อยู่บนดินและใต้ดิน 
และขนย้ายออกจากบริเวณก่อสร้างแล้ว ให้ดําเนินการปรับระดับพ้ืนดินให้เรียบเสมอกัน พร้อมที่จะดําเนินการ วาง 
ผังก่อสร้างอาคาร กําหนดแนว และระดับเริ่มต้นก่อสร้าง ตามท่ีกําหนดในแบบและรายการประกอบแบบตามสัญญา
ต่อไป 



หมวดท่ี 2 รายการท่ัวไป        
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หมวดท่ี  2  รายการท่ัวไป 
 
1. การดําเนินงาน 

1.1 สถานที่ก่อสร้าง อาคารหรือสิ่งก่อสร้างใดที่จะทําการก่อสร้างในบริเวณมหาวิทยาลัยฯ ผู้รับจ้าง
จะต้องไปดูสถานที่ เพ่ือรับทราบสภาพของสถานที่และตําแหน่งที่จะก่อสร้าง ซึ่งจะกําหนดและช้ีให้ผู้รับจ้างทราบ
ในวันดูสถานที่ 

 
1.2 โรงงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะปลูกสร้างโรงงานช่ัวคราวและโรงเก็บวัสดุได้ ณ บริเวณท่ีมหาวิทยาลัยฯ 

กําหนดให้ เมื่อผู้รับจ้างทํางานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องรื้อถอนโรงงานและโรงเก็บวัสดุต่าง ๆ 
ออกไปนอกมหาวิทยาลัย และปรับบริเวณให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย จนเป็นที่พอใจของคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ก่อนส่งงานงวดสุดท้าย 

 
1.3 ฝีมือและแรงงาน ผู้รับจ้างจะต้องใช้ช่างที่ฝีมือดีมาทํางานก่อสร้างให้ถูกต้องเรียบร้อยตามแบบรูป

รายการก่อสร้าง และได้มาตรฐานการก่อสร้างตามหลักวิชาช่างที่ดี งานบางประเภทที่จําเป็นต้องใช้ช่างผู้ชํานาญใน
การติดต้ังโดยเฉพาะ ให้ผู้รับจ้างจัดหาช่างแต่ละสาขามาดําเนินการ 

 
1.4 คุณภาพของวัสดุ วัสดุก่อสร้างทุกชนิดที่นํามาก่อสร้างต้องมีคุณภาพดีได้รับการรับรองจาก มอก. 

และถูกต้องตามรูปแบบรายการ  เป็นของใหม่ไม่ชํารุดแตกร้าวหรือเสียหาย   และต้องนํามาเก็บไว้อย่างเป็น
ระเบียบในที่ปลอดภัย  โดยมิให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมสภาพ  ถ้าปรากฏว่าเกิดความชํารุดเสียหาย    หรือ
เสื่อมคุณภาพห้ามนํามาใช้ทําการก่อสร้างเป็นอันขาด  และผู้รับจ้างจะต้องนําวัสดุดังกล่าวออกไปนอกบริเวณ
มหาวิทยาลัยให้หมด 

 
1.5 ปัญหาในการดําเนินงาน 

1.5.1 กรณีที่มีปัญหาเก่ียวกับการก่อสร้าง หรืออุปสรรคในการดําเนินงานให้ผู้รับจ้างสอบถาม
คณะกรรมการตรวจการจ้าง เพ่ือพิจารณาก่อน เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง สั่งแก้ไขปัญหาประการใด ให้ผู้รับ
จ้างปฏิบัติตามทันที 

1.5.2 ถ้าคณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจพบว่าผู้รับจ้างทําการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามรูปแบบ
รายการ คณะกรรมตรวจการจ้าง มีสิทธ์ิสั่งให้ผู้รับจ้างทําการแก้ไขให้ถูกต้องตามรูปแบบรายการได้ทันที โดยผู้รับ
จ้างจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือขอต่อสัญญามิได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
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1.5.3 หากปรากฏว่าแบบรูปรายการขาดรายละเอียด ที่จําเป็นต้องใช้ในการก่อสร้าง คณะกรรม
ตรวจการจ้าง มีสิทธ์ิให้รายละเอียดเพ่ิมเติมได้แล้วแต่ลักษณะของงาน เพ่ือช่วยให้แบบรูปรายการชัดเจน และผู้รับ
จ้างจะต้องทําโดยไม่คิดเงิน หรือเวลาเพ่ิมแต่อย่างใด 

1.5.4 ในกรณีแบบรูปกับรายการไม่ตรงกัน ให้ผู้รับจ้างสอบถามคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพ่ือ
พิจารณาก่อน เมื่อได้รับคําสั่งให้ดําเนินประการใด ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามโดยไม่มีเง่ือนไข โดยผู้รับจ้างต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น  

 
1.6 การวางผัง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในการวางผังอาคาร โดยทําให้ถูกต้องตามรูปแบบรายการทุก

ประการ เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจว่าถูกต้องแล้ว จึงดําเนินการก่อสร้างได้ การวัดระยะต่าง ๆ ในผังให้
ถือตัวเลขที่แสดงในรูปแบบ และหรือระยะศูนย์กลางเสาแต่ละต้นเป็นเกณฑ์ 

 
1.7 ระดับอาคาร การกําหนดระดับ ± 0.00 ม. ของอาคารจะกําหนดให้ในวันดูสถานที่ โดยให้พิจารณา

ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
1.7.1 ในกรณีที่บริเวณก่อสร้างมีระดับตํ่ากว่าถนนซึ่งนํ้าท่วมไม่ถึง ให้กําหนดระดับ ± 0.00 ม.  

ของอาคารสูงกว่าถนนน้ัน 30 ซ.ม.  โดยวัดจากส่วนที่สูงที่สุดของถนนเส้นน้ัน ซึ่งมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้กําหนดให้ 
1.7.2 ในกรณีที่บริเวณก่อสร้างอาคาร มีระดับสูงกว่าถนนเกิน 30 ซ.ม. และเป็นถนนที่นํ้าท่วมไม่

ถึง 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.  

ตามที่กําหนดไว้ในแบบรูป โดยให้ถือระยะห่างต้ังฉากจากศูนย์กลางของเสาและรอบบ่อเกรอะ บ่อซึม บ่อนํ้าทิ้ง  
เป็นระยะ 3.00 ม. หรือตามที่แสดงในแบบรูป จากน้ันให้ทําความเอียงลาด 1:1 ส่วนที่เอียงลาดให้ใช้ดินเหนียวถม
กันดินพัง ในกรณีที่ท้องถิ่นน้ันไม่มีดินเหนียว อนุญาตให้ใช้ดินลูกรังอัดแน่นแทนได้ สําหรับบ้านพักทั้งหมด ให้ปรับ
ระดับดินเหมือนข้างต้นทุกประการ แต่ระยะดินถมโดยรอบให้ใช้ระยะตามแบบเป็นเกณฑ์ และการถมดินให้นําดิน
นอกบริเวณมหาวิทยาลัยมาถม 

 
1.8  ไฟฟ้าและอุปกรณ์ 

1.8.1 ให้ผู้รับจ้างติดต้ังไฟฟ้าและอุปกรณ์ ตามชนิดและจํานวนที่กําหนด ไว้ในแบบรูปรายการ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ติดต้ังในที่ช้ืนหรือถูกฝนจะต้องเป็นชนิดที่กันนํ้าได้ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องทดสอบดวงโคม
และอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดจนใช้การได้ดี 

1.8.2 ให้ผู้รับจ้างต่อสายไฟฟ้า จากตัวอาคาร บรรจบกับสายไฟฟ้าประธาน (MAIN) ภายนอก
อาคารจนใช้การได้ หรือในกรณีที่จะต้องมีการติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าใหม่ ผู้รับจ้างต้องเช่ือมต่อกับหม้อแปลงให้
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ผู้รับจ้างเผื่อความยาวของสายไฟฟ้าจากอาคาร จนถึงจุดกําหนดที่จะติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งผู้รับจ้างจะต้อง
ประสานงานกับมหาวิทยาลัย และได้รับความเห็นชอบจากการไฟฟ้าก่อน 

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

แบบรูปรายการ 
1.8.4 ผู้รับจ้างต้องนําอุปกรณ์ไฟฟ้าตามท่ีกําหนดไว้ในรายการ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง

ตรวจสอบก่อน เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงติดต้ังได้ 
1.8.5 ผู้รับจ้างต้องนําใบรับรองการตรวจการเดินสายไฟฟ้าและอุปกรณ์จากการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค มาให้คณะกรรมการตรวจการจ้างในวันตรวจรับงานงวดสุดท้าย 
การดําเนินงานการติดต้ังไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่าง ตลอดจนการตรวจรับรองของการไฟฟ้า

ผู้รับจ้างต้องเสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น 
 

1.9 การทาสีและตกแต่ง 
1.9.1ให้ผู้รับจ้างเลือกใช้สีตามที่กําหนด ไว้ในรายการ อย่างใดอย่างหน่ึง ต้องเป็นสีใหม่ ไม่เก็บไว้

นานจนเสื่อมคุณภาพ ผู้รับจ้างนําสีที่จะใช้ทั้งหมดมามอบให้กับคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบก่อน เมื่อจะ
นําไปใช้ให้เบิกสีตามจํานวนที่จําเป็นต้องใช้จากผู้ควบคุมงาน และนํามาเปิดต่อหน้าผู้ควบคุมงาน ห้ามถ่ายเทใส่
กระป๋องอ่ืนก่อน 

1.9.2 ในการทาสี ให้ผู้รับจ้างปฏิบัติดังนี้ 
- ให้หยุดทาสีทุกชนิดในขณะที่มีฝนตก และถ้าสีที่ทาครั้งแรกไม่แห้งสนิทห้ามทาครั้งที่สองทับลง

ไป 
- ให้ทาสีได้เฉพาะในเวลากลางวันเท่าน้ัน  และการทาสีจะต้องปฏิบัติตามกรรมวิธีให้ถูกต้องตาม

คําแนะนําของบริษัทผู้ผลิตสี 
- ต้องทาสีให้สม่ําเสมอ ปราศจากรอยแปรง ตอนใดที่สีสองสีชนกันจะต้องตัดแนวให้เรียบร้อยทั้ง

แนวด่ิงและแนวนอน 
- ทาสีรองพื้น 1 ครั้ง และทาสีจริงทับหน้าอีก 2 ครั้ง หรือตามที่ระบุเป็นอย่างอ่ืนในรายการทาสี 

ทั้งสีรองพ้ืนและสีจริงให้ใช้ชนิดเดียวกัน 
1.9.3 ข้อกําหนดการทาสี 
- พ้ืนที่ทาสีภายใน หมายถึงงานทาสีผนังภายในห้องโดยรอบ วงกบพร้อมบานประตูและบาน

หน้าต่าง และงานผ้าเพดาน รวมถึงงานท่อติดต้ังลอยภายในห้อง ยกเว้นบานกระจกกรอบอลูมิเนียม ผนังกระเบ้ือง
หรือหินแกรนิต หินอ่อน ผิวสแตนเลส หรือลามีเนต 
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- พ้ืนที่ทาสีภายนอก หมายถึงงานทาสีผนังภายนอกโดยรอบอาคาร เสาลอย คานและโครงสร้าง
อาคาร วงกบพร้อมบานประตูและบานหน้าต่างภายนอก และงานผ้าเพดาน และงานผ้าเพดาน รวมถึงงานท่อ
ติดต้ังลอยภายในห้อง ยกเว้นบานกระจกกรอบอลูมิเนียม ผนังกระเบ้ืองหรือหินแกรนิต หินอ่อน ผิวสแตนเลส หรือ
ลามีเนต และพ้ืนระเบียงส่วนที่อยู่ภายนอก หรือผิววัสดุกันซึม 

- ส่วนที่เป็นคอนกรีตและผนังฉาบปูน ต้องรอให้ปูนฉาบแห้งสนิทก่อนทําความสะอาดและกําจัด
สิ่งเปรอะเป้ือนออกให้หมดแล้วจึงทาสีได้ 

- ส่วนที่เป็นไม้  ให้ตกแต่งพ้ืนที่จะทาให้เรียบร้อยโดยการอุดรอยชํารุดต่าง ๆ ให้สม่ําเสมอขัดด้วย
กระดาษทรายให้เรียบร้อยโดยตลอดแล้วจึงทาสีได้ 

- ส่วนที่เป็นโลหะ ให้กําจัดสนิม สิ่งเปรอะเป้ือนและฝุ่นออกให้หมด ทาสีกันสนิมตามที่ระบุไว้ใน
รายการทาสี 1 คร้ังแล้วจึงทาสีที่ใช้ทาโลหะโดยเฉพาะ ทับหน้าอีก 2 ครั้ง นอกจากจะระบุเป็นอย่างอ่ืนในรายการ
ทาสี 

1.9.4 การลงน้ํามัน ตกแต่งผิว เช่น แชลค วานิช ขี้ผึ้ง นํ้ามันรักษาเน้ือไม้และอ่ืนๆ ที่กําหนดไว้ใน
รายการ ให้ผู้รับจ้างเตรียมพ้ืนผิวที่จะทา โดยการทําความสะอาดกําจัดคราบสกปรกต่างๆ อุดรอยชํารุด ขัดด้วย
กระดาษทรายให้เรียบก่อนถ้าเป็นไม้ให้ย้อมสีให้เป็นสีเดียวกันโดยตลอด แล้วจึงทาได้ 

 
1.10 การใช้น้ํา-ไฟฟ้า ในกรณีที่ผู้รับจ้างจะใช้นํ้าและไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยเพ่ือการก่อสร้าง ผู้รับจ้าง

ต้องได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยฯก่อนจึงจะใช้ได้ และผู้รับจ้างต้องจ่ายเงินค่านํ้า ไฟฟ้า ให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ใน
ส่วนที่เกินไปจากค่านํ้าและค่าไฟฟ้า ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ ต้องจ่ายเป็นประจําอยู่แล้ว 

 
1.11 การใช้ถนนและบริเวณ ในกรณีที่ผู้รับจ้างทําให้ถนนและบริเวณมหาวิทยาลัยฯเกิดการชํารุด

เสียหายผู้รับจ้างต้องซ่อมแซมให้เป็นที่เรียบร้อยอยู่ในสภาพเดิม ก่อนส่งงานงวดสุดท้าย โดยผู้รับจ้างจะเรียกร้อง
ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมไม่ได้ 

 
1.12 การใช้วัสดุ และอุปกรณ์ที่กําหนดให้แบบรูปหลายรายการ 
1.12.1 ให้ผู้รับจ้างใช้เฉพาะวัสดุ อุปกรณ์ที่ได้ระบุหมายเลขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไว้แล้ว ใน

รายการก่อสร้าง โดยให้เลือกใช้จากผู้ผลิตที่ได้รับอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
ประเภท ชนิดและขนาดเดียวกัน 

  1.12.2 วัสดุอุปกรณ์ใดที่ยังไม่มีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแต่มีผู้จด
ทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว หรือมีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว แต่มีผู้ได้รับ
อนุญาตไม่ถึงสามราย ให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะตามที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ซื้อ
หรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อของกระทรวงอุตสาหกรรม 

  1.12.3 วัสดุอุปกรณ์ที่ระบุไว้ในรายการก่อสร้างที่ยังไม่ได้กําหนดเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมไว้ 
ให้ผู้รับจ้างใช้ตามคุณลักษณะเฉพาะ ที่กําหนดในรายการหมวดอ่ืนๆ 
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หมายเหตุ กรณีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ระบุไว้ในรายการก่อสร้าง มีหมายเลขใดที่มีการ
ปรับปรุง หรือแก้ไขเพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงหมายเลขมาตรฐานภายหลังการทําสัญญาแล้วให้ถือ หมายเลข
มาตรฐานหรือประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรมฉบับล่าสุดเป็นเกณฑ์ 
 
 
2. วัสดุก่อสร้าง  
 

2.1 ปูนซีเมนต์ 
2.1.1 ชนิดของปูนซีเมนต์ที่ใช้ผสมคอนกรีตหล่อโครงสร้างทั้งหมด ให้ใช้ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์

ประเภทที่ 1 มาตรฐานของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม  
2.1.2 ชนิดของปูนซีเมนต์ที่ใช้ผสมคอนกรีตหล่อส่วนที่ไม่ได้เป็นโครงสร้าง เช่น บ่อเกรอะ ทาง

เท้า ฯลฯ หรือใช้ผสมปูนก่อ ปูนฉาบ ฯลฯ ให้ใช้ปูนซีเมนต์ผสมตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 80-
2517 

2.1.3 ให้ใช้ปูนซีเมนต์ที่ผลิตขึ้นใหม่ๆ ห้ามใช้ปูนซีเมนต์ที่เสื่อมคุณภาพโดยความช้ืนและแข็งตัว
จับเป็นก้อน  

2.1.4 ห้ามใช้ปูนซีเมนต์ต่างประเภท ผสมคอนกรีตปนกันหรือเทติดต่อกันในขณะที่คอนกรีตที่เท
ไว้ก่อนยังไม่แข็งตัว 

 
2.2 ทราย  

2.2.1 ทรายที่ใช้ในการผสมคอนกรีตต้องเป็นทรายหยาบนํ้าจืดที่สะอาด (โดยมีฝุ่นปนน้อยที่สุด) 
และไม่มีด่างหรือกรด หรือเกลือเจือปน ปราศจากอินทรีย์สารหรือสิ่งสกปรกต่างๆ ที่จะทําให้คุณสมบัติของ
คอนกรีตเสื่อมเสีย ทรายหยาบต้องมีขนาด 1.55 ม.ม. ถึง 3 ม.ม. 

2.2.2 ทรายที่ใช้ในการผสมปูนก่อหรือปูนฉาบให้ใช้ทรายละเอียดนํ้าจืดที่สะอาด ทรายละเอียด
ต้องมีขนาด 0.5 ม.ม. – 1.5 ม.ม. 

 
2.3 หิน หินหรือกรวดที่ใช้ในการผสมคอนกรีตต้องไม่มีลักษณะผุ หรือ เปราะเป็นหินย่อย มีขนาดถูกต้อง

ตามเบอร์ 1, 2 เว้นแต่งาน TOPING พ้ืน ค.ส.ล. ก้อนสม่ําเสมอไม่คละกัน ในกรณีที่ใช้กรวดแทนหิน ขนาดของ
กรวดต้องเท่ากับขนาดของหิน และก่อนนํามาใช้ผสมคอนกรีตต้องล้างนํ้าสะอาด 

 
2.4 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต  

2.4.1 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตต้องเป็นเหล็กใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน มีผิวสะอาดไม่มีสนิมขุม ไม่
เป้ือนสิ่งสกปรกอ่ืนใด ไม่มีรอยปริแตกร้าว ปีก ลูกคลื่น สามารถทนต่อการดัดเย็น โดยไม่มีรอยปริเกิดขึ้นตามผิว 
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2.4.2 เหล็กเส้นกลมเป็นเหล็กชนิด SR-24 มีคุณภาพตามมาตรฐานของสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 20-2543 (ห้ามใช้เหล็กรีดซ้ํา มอก. 211-2527) 

2.4.3 เหล็กข้ออ้อยให้ใช้ตามช้ันคุณภาพ SD-40 มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุสาหกรรม 
มอก. 24-2548 

 
2.5 เหล็กรูปพรรณ เป็นเหล็กโครงสร้างทําด้วยเหล็กกล้าละมุน (MILD STEEL) ซึ่งผลิตออกมามีหน้าตัด

เป็นรูปต่าง ๆ ใช้ในงานโครงสร้าง มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมดังน้ี 
-เหล็กโครงสร้างรูปพรรณข้ึนรูปร้อน ช้ันคุณภาพ SM 400 มอก. 1227-2537 
-เหล็กโครงสร้างรูปพรรณข้ึนรูปเย็น ช้ันคุณภาพ SSC 400มอก. 1228-2537 
 
2.6 เหล็กกลวง เป็นเหล็กโครงสร้างชนิดมีตะเข็บเช่ือมทําด้วยเหล็กกล้าละมุน (MILD STEEL) สามารถ

เช่ือมได้ มีคุณภาพตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 107-2533 ช้ันคุณภาพ HS 41 
 
2.7 เหล็กแผ่น ต้องเป็นเหล็กกล้าละมุน (MILD STEEL) เหนียวไม่มีรอยแตกร้าวไม่มีสนิมขุมส่วนที่ต้องฝัง

ติดกับเน้ือคอนดรีตต้องไม่เป้ือนสี นํ้ามัน และสิ่งสกปรกอ่ืนใด 
 
2.8 น้ํา นํ้าที่ใช้ในการก่อสร้างต้องใช้นํ้าสะอาด ไม่มีคุณสมบัติเป็นนํ้ากระด้าง ไม่มีรสกร่อย ปราศจาก

อินทรีย์วัตถุ เช่น ตะไคร่นํ้า จอก แหน การก่อสร้าง ณ สถานที่ที่มีนํ้าประปาให้ใช้นํ้าประปา ถ้าที่ใดไม่มีนํ้าประปา
อนุญาตให้ใช้นํ้าจากบ่อ คูคลองได้ แต่นํ้าน้ันต้องมีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น 

 
2.9 อิฐ อิฐก่อให้ใช้อิฐที่มีคุณภาพดี โดยท่ัวไปเป็นอิฐเผาสุกไม่อ่อน และเปราะผิดปรกติ มีขนาดสม่ําเสมอ 

แผ่นไม่คดงอจนเกินไป และไม่มีสิ่งสกปรกหรืออินทรีย์วัตถุเกาะติดอยู่ ถ้ามีสิ่งสกปรกจับแน่นจะนําไปใช้ในการ
ก่อสร้างไม่ได้ 

 
2.10 ปูนขาว ใช้ปูนขาวที่มีคุณภาพดี เน้ือน่ิม ละเอียด ไม่มีสิ่งสกปรกเจือปนหรือเป็นก้อนแข็ง ขนาดของ

เม็ดปูนขาวไม่ตํ่ากว่า 0.40 ม.ม. 
 
2.11 ไม้ ไม้ทั้งหมดที่นํามาใช้จะต้องเป็นไม้ที่ไม่มีรู ตา แตกร้าว คดโก่ง กระพ้ี มากผิดปกติ และต้องผ่าน

การอบหรือตากแห้งมาแล้วอย่างดี เป็นไม้ที่ได้มาตรฐานไม่ตํ่ากว่าประเภท 2 
ไม้เน้ือแข็งที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารทั่วไป ซึ่งมิได้ระบุช่ือไม้ไว้ในแบบรูปหรือรายการเป็นการเฉพาะเมื่อ

จะนําไปใช้ในการประกอบโครงสร้าง ส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคาร ให้พิจารณาตามบัญชีดังต่อไปน้ี 
 ไม้ที่ใช้ทําวงกบ , ประตูหน้าต่าง ให้ใช้ไม้ชนิดต่าง ๆ  ดังน้ี 
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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. 
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. 

 
 



 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด                   

11 

3. การเก็บวัสดุก่อสร้าง 
 
  3.1 การเก็บซีเมนต์และปูนขาว การเก็บซีเมนต์และปูนขาวไว้ในบริเวณก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องสร้างโรง
เก็บมีหลังคาคลุมและฝาก้ันอย่างมิดชิด มิให้ฝนสาดเข้าได้โดยเด็ดขาด และควรยกพ้ืนสูงอย่างน้อย 30 ซ.ม. เพ่ือ
ป้องกันนํ้าฝนและความช้ืนได้เป็นอย่างดี 
 
  3.2 การกองทราย  หิน  และกรวด  ให้กองไว้ในที่สะอาด เป็นระเบียบ ไม่มีสิ่งสกปรกปะปนได้ง่าย  
หรือมีนํ้าโสโครกไหลผ่าน ถ้ากองไว้บนดินต้องเก็บกวาดบริเวณที่จะกองให้เรียบร้อย และห้ามใช้ทรายบริเวณที่ติด
กับผิวดิน หรือที่มีดินปะปน การกองทรายหยาบและทรายละเอียดต้องกองให้ห่างกัน ส่วนหินหรือกรวดไม่แบ่งกอง
ตามขนาดไม่ปะปนกัน 
 
   3.3 การเก็บอิฐ  ให้มีโรงเก็บและปูพ้ืน  หรือจะวางเรียงในบริเวณที่อิฐไม่ถูกสิ่งสกปรกก็ได้ 
  
  3.4 การเก็บเหล็ก ให้สร้างโรงเก็บยกพ้ืนหรือจัดหาสถานที่เก็บที่ป้องกันเหล็กไม่ให้ถูกนํ้าฝน นํ้าโสโครก   
กรด ด่าง เกลือ รวมทั้งเศษดินและสิ่งสกปรกได้เป็นอย่างดี 
 
  3.5 การเก็บไม้ ให้สร้างโรงเก็บไม้หรือจัดหาสถานที่เก็บที่ป้องกันแดด นํ้า นํ้าฝน ความช้ืน ปลวก ได้
เป็นอย่างดี ควรอยู่ในที่โปร่งมีลมโกรกได้โดยสะดวก 
 
  - หมายเหตุ  การสร้างโรงเก็บวัสดุทุกชนิด  ผู้รับจ้างจะต้องสร้าง ให้เสร็จก่อนที่จะนําวัสดุมาในบริเวณ
ก่อสร้าง 
 
 
4. งานดิน 
  4.1 การขุดดิน สําหรับการทํารากฐานหรือขุดบ่อ ผู้รับจ้างจะต้องป้องกันมิให้ดินเกิดพังทลาย โดยการ
ทําลาดเอียงให้พอเหมาะหรือสร้างแผงไม้ก้ัน 
  ในกรณีที่เกิดอุปสรรคในการขุดดิน เช่น พบดินแข็งหรือศิลา ขุดต่อไปไม่ได้ตามความลึก ในแบบ  ผู้รับ
จ้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาก่อน เมื่อได้รับคําสั่งให้แก้ไขประการใด ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติ
ตามโดยไม่มีเง่ือนไข 
 
  4.2 การถมดินหรือทราย ก่อนที่จะถมดินหรือทราย ต้องตกแต่งบริเวณให้เรียบร้อยก่อนโดยการเอาตอ
ไม้ รากไม้ หรือเศษไม้ออกให้หมด ดินหรือทรายที่นํามาถมต้องไม่มีรากไม้ เศษไม้ ต้นหญ้ามากเกินสมควร การถม
ต้องทําเป็นช้ัน ๆ ละประมาณ 30 ซ.ม. แต่ละช้ันต้องพรมนํ้าให้ชุ่มและใช้เครื่องอัดกระทุ้ง (ชนิดใดชนิดหน่ึงก็ได้
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ตามความเหมาะสม ซึ่งจะกําหนดให้ในขณะที่ทําการก่อสร้าง) จนได้ระดับที่ต้องการ หากดินถมยุบตัวภายหลังผู้
รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ หรือซ่อมแซมความเสียหาย 
 
 
5. งานรากฐาน 

 
 5.1 ความลึกของรากฐาน ให้ผู้รับจ้างก่อสร้างฐานรากตามท่ีกําหนดไว้ในแบบรูปและรายการ ความลึก
ของฐานรากให้ถือความลึกจากระดับดินเดิม (ดินที่ยังไม่ถม) เป็นเกณฑ์ในกรณีที่พ้ืนดินเดิม มีระดับแตกต่างกันมาก 
ให้ผู้รับจ้างแจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพ่ือพิจารณาก่อน เมื่อได้รับคําสั่งให้แก้ไขประการใด ผู้รับจ้างต้อง
ปฏิบัติตามโดยไม่มีเง่ือนไข 
 
 5.2 การทําฐานรากชนิดตอกเข็ม ให้ตอกเข็มตามขนาด และระยะห่างที่กําหนดไว้ในแบบรูปหรือรายการ 
ก่อนเทคอนกรีตจะต้องแต่งหัวเข็มให้เรียบเสมอกัน แล้วจึงใส่อิฐหักหรือทราย หรือหิน (แล้วแต่จะกําหนดไว้ใน
แบบ) อัดตามซอกหัวเข็มกระทุ้งให้แน่นแล้วจึงเทคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 ทับหัวเข็ม แต่งผิวหน้าให้เรียบ ทิ้งไว้ให้
แข็งตัวประมาณ 24 ช่ัวโมง นับจากเทคอนกรีตเสร็จ แล้วจึงวางตะแกรงเหล็กเพ่ือเทฐานรากต่อไป 
 
 5.3 การทําฐานรากชนิดไม่ตอกเข็ม ต้องแต่งระดับดินด้านข้าง และก้นหลุมให้เรียบ แล้วจึงใส่อิฐหักหรือ
ทรายหยาบ แล้วเทคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 ทับ แต่งผิวหน้าให้เรียบ ทิ้งไว้ให้แข็งตัวประมาณ 24 ช่ัวโมง นับจาก
เทคอนกรีตเสร็จ แล้วจึงวางตะแกรงเหล็กเพ่ือเทฐานรากต่อไป 
 
 5.4 การต้ังไม้แบบฐานราก ก่อนเทคอนกรีตฐานรากต้องต้ังไม้แบบให้ได้ขนาดตามขนาดฐานรากท่ี
กําหนดให้ในแบบรูปเสียก่อน ความหนาของไม้แบบไม่ตํ่ากว่า 1" 
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6. งานผูกเหล็ก งานผูกเหล็กให้ปฏิบัติดังน้ี 
 
 6.1 การดัดเหล็ก ต้องไม่งอกลับไปมาจนเสียกําลัง การงอปลายเหล็กให้ดัดดังลักษณะน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6.2 การดัดเหล็กคอม้าของคานต้องดัดบนม้าดัดเหล็กให้ได้ขนาดถูกต้องก่อนนําไปประกอบในแบบ 
 
 6.3 การผูกเหล็ก สําหรับเหล็กเสริมคานเล็กให้ผูกสําเร็จก่อนนําเข้าประกอบ ส่วนเสริมคานใหญ่ให้นํา
เหล็กปลอกไปวางก่อนแล้วสอดเหล็กนอน เหล็กคอม้าตามลําดับ 
 
 6.4 ระยะห่างระหว่างเหล็กเสริม ต้องห่างกันพอท่ีเน้ือคอนกรีตจะลงไปขัดผสานกันโดยสมบูรณ์ ถ้าเหล็ก
เสริมเป็นช้ัน ๆ ให้เว้นระยะระหว่างผิวเหล็กอย่างน้อย 2.5 ซ.ม โดยใช้ท่อนเหล็ก Ø 25 ม.ม วางขวางและมี
ระยะห่างไม่เกิน 1.50 ม. 
 
 6.5 ลวดผูกเหล็กต้องเป็นเหล็กเหนียว ไม่เป็นสนิมขุม การผูกให้ผูกแบบพันสาแหลกบิดเกลียวพอแน่น
แล้วพันปลายเข้าไว้ด้านใน เบอร์ 18 
 
 6.6 ก่อนวางเหล็กลงในแบบ ต้องใช้ลูกปูนซีเมนต์ ทราย (1:1) หล่อให้ได้ตามขนาดหนุนระหว่างเหล็กกับ
ไม้แบบ 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 (ให้เพ่ิมเน้ือคอนกรีต) 
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6.7 การต่อเหล็กให้ได้ใช้ 2 วิธี คือ  
6.7.1 การต่อโดยวิธีทาบ 

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

6.7.2 การต่อโดยวิธีเชื่อม ให้ได้กับเหล็กที่มีขนาดต้ังแต่ Ø 19 มม.ขึ้นไปสําหรับเหล็กเส้นกลมและ
ต้ังแต่ Ø 20 มม. ขึ้นไปสําหรับเหล็กข้ออ้อย วิธีเช่ือมให้ใช้แบบ Double-V Butt Joint  (ดังรูป)  เมื่อเช่ือมเสร็จ
แล้วต้องทําความสะอาดรอยเชื่อมให้เรียบร้อยก่อนเทคอนกรีต รอยเช่ือมจะต้องรับแรงดึงได้ 125 % ของแรงดึง
ของเหล็กที่ใช้ 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ ในกรณีที่สงสัยว่าเหล็กที่เช่ือมน้ันจะสามารถรับแรงได้ ตามท่ีกําหนดข้างต้นหรือไม่ ให้ผู้รับจ้าง
นําตัวอย่างเหล็กที่เช่ือมเสร็จแล้วไปทดสอบกําลังกับสถาบันที่เช่ือถือได้ แล้วส่งผลการทดลองให้คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง เพ่ือพิจารณาก่อน ค่าใช้จ่ายในการทดลองนี้ ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเองทั้งสิ้น 

 
 

7. งานคอนกรตี 

 
 7.1 การผสมคอนกรีต   
  7.1.1 เครื่องมือผสม โดยท่ัวไปให้ใช้เครื่องมือผสมแบบถังหมุนด้วยเคร่ืองยนต์ (Rotating Drum 
Mixer) นอกจากการก่อสร้างปลีกย่อย จึงจะอนุญาตให้ผสมด้วยมือในกระบะได้ 
  7.1.2 วัสดุผสมคอนกรีต ซีเมนต์ หิน หรือ กรวด และนํ้า ต้องมีคุณสมบัติดังได้กล่าวมาแล้วในข้อ 
2.1,2.2 และ 2.3  
  7.1.3 อัตราส่วนผสมคอนกรีต ให้ใช้อัตราส่วน 1:2:4 โดยปริมาตร ซึ่งจะต้องมีกระบะตวงให้ได้
อัตราส่วนผสมตามที่กําหนด การผสมต้องผสมคลุกเคล้าซีเมนต์ ทราย หิน หรือกรวด และนํ้า ให้เข้ากันโดยทั่วถึง
เน้ือเดียวกัน 
  7.1.4 กรณีที่ใช้คอนกรีตที่มีกําลังอัดประลัยสูง ให้ผู้รับจ้างดูในรายการหมวดที่ 3 
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7.2 การเทคอนกรีต 
  7.1.2 ก่อนเทคอนกรีตลงในแบบ ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้คณะกรรมการตรวจจ้างตรวจดูแบบขนาด

ของเหล็ก การผูกและวางเหล็กถูกต้องเรียบร้อย ต้องล้างแบบให้ชุ่มนํ้าก่อน เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง เห็น
ว่าถูกต้องและเรียบร้อยแล้วจึงให้เทคอนกรีตได้ 

7.2.2 คอนกรีตต้องผสมเสร็จใหม่ๆ ห้ามใช้ที่ผสมไว้นานกว่า 30 นาที 
  7.2.3 ต้องใช้เครื่องมือสั่นคอนกรีต ( VIBRATOR ) ในการเทคอนกรีตทุกครั้งยกเว้นแต่ละกรณีที่

คณะกรรมการตรวจการจ้างอนุญาตให้ใช้เครื่องมือชนิดอ่ืนแทนได้  ขณะเทต้องไม่เร็วเกินไปและไม่ช้าเกินไป  
เพราะถ้าเร็วเกินไปคอนกรีตจะไม่ยุบตัว และถ้าช้าเกินไปส่วนผสมจะแยกกัน และพึงระวังอย่าให้เครื่องสั่นไป
กระทบเหล็กเสริมจนหลวมหรือหลุดออกจากตําแหน่งที่อยู่ 

   7.2.4 การเทคอนกรีต ที่ไม่สามารถหล่อให้เสร็จในคราวเดียวได้ต้องเตรียมผิวต่อสําหรับการเท
ครั้งต่อไป โดยก้ันไม้ตรง ๆ ตามตําแหน่งที่กําหนดไว้ดังน้ี 

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

  ขณะที่ผิวต่อก่อตัว (Setting ) พอหมาดๆ ให้ตกแต่งผิวต่อโดยใช้แปรงโลหะปัดปูนทรายออกจาก
ผิวหินให้หมด แล้วใช้นํ้าล้างให้สะอาด หาสิ่งของที่สะอาด เช่น ผ้าคลุมไว้เมื่อเทต่อให้ตรวจดูความสะอาดอีกครั้ง
หน่ึงและราดน้ําให้ชุ่มก่อนเท 

  7.2.5 การเทคอนกรีตตามส่วนของโครงสร้างต่าง ๆ ต้องปฏิบัติดังน้ี 
-การเทหล่อคานยาว ให้เทจากเสารับทั้งสองออกไปบรรจบที่กลางคาน 
-การเทหล่อคานย่ืน ( Cantilever  Beam ) ให้เทจากโคนคานไปหาปลายคาน 
-การเทพ้ืนหรือกันสาดที่ติดกับคานต้องเทให้เสร็จในคราวเดียวกัน 
 
 

8. งานไม้แบบ 
 
  8.1 ไม้แบบ ต้องเป็นไม้ที่มีการยืดหดตัวได้น้อยที่สุด ( ไม่เกิน 0.20% ) ไม่ดูดนํ้ามากเกินไป หนาไม่น้อย
กว่า 1” ไม่บิดเบ้ียว โค้งงอ ไม้แบบที่ใช้หล่อคอนกรีตรูปพรรณ หรือลายวิจิตรอนุญาตให้ใช้ขนาดอ่ืนได้ตามความ
เหมาะสม 
 หมายเหตุ อนุญาตให้ใช้แผ่นเหล็กแทนไม้แบบได้ โดยต้องปฏิบัติตามหลักวิชาช่างที่ดี 
 
 8.2 การประกอบไม้แบบ. ต้องประกอบไม้แบบให้แนบสนิท ไม่ให้มีรูรั่วที่จะทําให้นํ้าปูนไหลออกมาได้ต้อง
ติดต้ังอยู่ในลักษณะที่มั่นคง แข็งแรง ทนต่อความดันของเนื้อคอนกรีตและแรงกระแทกกระทุ้งของเครื่องสั่น
คอนกรีตได้อย่างดี ขนาดและระดับต้องถูกต้องตามรูปแบบ 
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 แบบหล่อต้องทําให้ถอดแบบได้ง่าย มีช่องสําหรับล้างแบบหรือเทคอนกรีตห้ามใช้ดินอุดภายในแบบ ไม้
แบบต้องสะอาด ไม่เป้ือนสี นํ้ามัน หรือสิ่งสกปรกอ่ืนใดที่ทําให้คอนกรีตเสื่อมคุณภาพ 
 ในระหว่างที่คอนกรีตเริ่มแข็งตัวในไม้แบบ ห้ามกระทบกระเทือนไม้แบบเป็นอันขาด 
 8.3 การถอดไม้แบบ จะกระทําได้ตามลักษณะโครงสร้าง และระยะเวลาดังต่อไปน้ี 

- แบบด้านข้างของเสา คาน กําแพง ถอดเมื่อครบ 2 วัน 
- แบบด้านล่างรองรับพ้ืนกันสาด คาน ถอดเมื่อครบ 15 วัน แต่จะต้องค้ํา กลางพื้น ปลายกันสาด กลางคาน

ต่อไปอีก 14 วัน 
โครงสร้างบางส่วนที่จําเป็นต้องถอดแบบต่างจากเวลาท่ีกําหนดไว้ข้างต้น ให้ผู้รับจ้างสอบถามจาก

กรรมการควบคุมงานก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงถอดได้ 
เมื่อถอดไม้แบบออกแล้ว ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้กรรมการควบคุมงานตรวจก่อน ถ้าปรากฏว่ามีสิ่งบกพร่อง 

เช่น คอนกรีตมีรูพรุน หรือเหล็กผิดลักษณะ จะต้องแจ้งให้กรรมการควบคุมงานพิจารณาแก้ไข ส่วนที่เก่ียวข้องกับ
โครงสร้างน้ันให้เรียบร้อยก่อน 

การซ่อมแซมคอนกรีตที่มีรูพรุนให้ใช้ ซีเมนต์:ทราย =1:1  ผสมนํ้าเหลว พอควรอุดให้เรียบเป็นผิวเดียวกัน 
ก่อนอุดต้องราดนํ้าปูน ( นํ้า +ปูนซีเมนต์ ) ที่ผิวคอนกรีตให้ชุ่ม หรือใช้วัสดุอ่ืนตามที่คณะกรรมการตรวจการจ้าง
พิจารณากําหนด 

 
 

9 . การรักษาคอนกรีต 
 ภายใน 24 ช่ัวโมง ที่คอนกรีตยังไม่แข็งตัว ต้องป้องกันคอนกรีตไม้ให้ถูกแดด นํ้า หรือ ฝน และห้าม
กระทบกระเทือนใด ๆ ทั้งสิ้น หลังจากที่ถอดไม้แบบออกแล้ว ให้บ่มคอนกรีตอย่างน้อย 7 วัน ถ้าเป็นเสาหรือคาน
ใช้กระสอบคลุมและลาดน้ําใช้ชุ่มอยู่ตลอดเวลา ส่วนที่เป็นพ้ืนหรือกันสาด ให้ใช้นํ้าเทราดให้ชุ่มหรือขังนํ้าไว้ หรือใช้
วิธีการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควร 
 
 
10. งานก่ออิฐ ถือปูน และฉาบปนู ให้ปฏิบัติดังน้ี 
 

   10.1 อิฐหรือซีเมนต์บล็อกหรือคอนกรีตบล็อกที่จะนําไปก่อต้องราดนํ้าให้ชุ่ม 
10.2 ส่วนผสมของปูนให้ได้สัดส่วนดังน้ี 

              1.  ปูนก่อทั่วไป 
ซีเมนต์:ปูนขาว:ทรายหยาบ 1:1:2 ( โดยปริมาตร) 
   2. ปูนกรุผนังกระเบ้ืองเคลือบ   และปูกระเบ้ืองพ้ืน-    
ซีเมนต์:ทรายละเอียด  1:2   ( โดยปริมาตร ) 
    3. ปูนฉาบผิวหน้าภายใน 
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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 และการฉาบปูนเหนือกัน

สาดกันนํ้าต้องหนาประมาณ   5 ซ.ม 
10.5 แนวปูนก่อต้องหนาประมาณไม่น้อยกว่า 1 ซ.ม การเรียงก่อต้องกดวัสดุก่อให้แน่น และใช้เกรียงอัด

ปูนตามซอกไม่ให้มีรู แนวก่อต้องได้ระดับ ผืนผนังที่ก่อต้องเรียบและได้ด่ิงแลดูเป็นระดับเดียวกัน ทั้งทางนอนและ
ทางต้ัง 

10.6 การก่อผนังทั่วไปจะต้องใส่เอ็น ค.ส.ล. โดยใช้เหล็กเสริม 2 Ø  6  มม. ระยะห่าง 20  ฃม. การใส่เอ็น  
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. ไว้ในเสา

และคาน  ( แล้วแต่กรณี )  ล่วงหน้าก่อนเทคอนกรีต 
หมายเหตุ  ในกรณีที่ผู้รับจ้างมีความประสงค์ที่จะใช้นํ้ายาสําหรับผสมปูนทรายเพ่ิมความเหนียว

ลื่น เพ่ือใช้ในงานหล่อ หรือฉาบแทนปูนขาว ให้ผู้รับจ้างเสนอชนิดของนํ้ายาที่ใช้ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างเพ่ือ
พิจารณาก่อนเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงใช้ได้ 
 
 
11.  งานตกแต่งพื้น ค.ส.ล. 
 

11.1 พ้ืน ค.ส.ล. ที่จะต้องปูทับด้วยวัสดุอ่ืน ๆ เช่นโมเสค หรือกระเบ้ืองต้องปรับระดับพ้ืนให้เรียบ และได้
ระดับเดียวกันด้วยปูนทราย (ปูนซีเมนต์+ทราย) โดยให้มีความหนาไม่เกิน 2 ซ.ม. 

11.2 พ้ืน ค.ส.ล. ที่วางบนดินทั้ง Slab on Ground และ Slab on Beam ให้ผู้รับจ้างอัดทรายให้แน่น
หนาประมาณ 10 ซ.ม. ปูด้วยแผ่นพลาสติกอย่างหนา รอยต่อซ้อนกันไม่น้อยกว่า 10 ซม. ก่อนเทคอนกรีตและ
เสริมเหล็กตามที่กําหนดไว้ในแบบรูปรายการ 
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12.  ขอบเขตงานอ่ืน ๆ 
 12.1 สถานที่ทําการช่ัวคราวของผู้รับจ้าง ณ สถานที่ก่อสร้าง ให้จัดสร้างหรือจัดหาห้องปฏิบัติงานพร้อม
ครุภัณฑ์และห้องสุขาให้แก่เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างของมหาวิทยาลัยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม 
 12.2 ให้ผู้รับจ้างทําตารางดําเนินการก่อสร้าง ( Work Schedule) ให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง  1  ชุด   
พร้อมทั้งจัดบอร์ดแจ้งการปฏิบัติงานประจําวัน 
 12.3 ผู้รับจ้างจะต้องนําตัวอย่างวัสดุหรืออุปกรณ์หรือแคตตาล็อกที่เลือกใช้ตามรายการท่ีกําหนดส่ง
คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาก่อน   เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงดําเนินการได้ 
 12.4 ในกรณีที่การก่อสร้างอยู่ใกล้อาคารอ่ืน ๆ ที่มีอยู่เดิม   ให้ล้อมรั้วโดยรอบบริเวณที่ก่อสร้างอาคาร
และที่พักคนงาน 
 12.5 อาคารสูงเกิน 3 ช้ัน ที่ก่อสร้างใกล้อาคารอ่ืน ต้องมีเครื่องป้องกันในแนวด่ิง โดยรอบอาคารที่
ก่อสร้าง 
 12.6 ในกรณีที่งานก่อสร้างที่มีวงเงินต้ังแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป 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 จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงาน
อย่างน้อย  2  จุด 
 12.7  ให้ผู้รับจ้างส่งแบบก่อสร้าง As-built Drawing และ CD บันทึกข้อมูลแบบก่อสร้างจริง ต้นฉบับ
จํานวน 1 ชุด   และสําเนา  3  ชุด ให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 
 12.8   สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบทั้งหมดต้องใช้ย่ีห้อเดียวกันทั้งหมด 
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13. ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของผู้รับจ้าง  ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย ดังต่อไปน้ี 
13.1 ค่าปรับกรณีทํางานเกินกว่าระยะเวลาตามสัญญาจ้างให้ยึดตามสัญญาจ้าง  
13.2 ค่าควบคุมงานนอกเวลา  

  การปฏิบัติงานนอกเวลา ต้องแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าเพ่ือขออนุมัติ ทั้งน้ี
สําหรับการก่อสร้าง นอกเวลาราชการ คือ วันจันทร์ถึงอาทิตย์ ต้ังแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป  ผู้รับจ้างต้องจ่าย
ค่าตอบแทนแก่ผู้ควบคุมงาน ในอัตราวันละ  300 บาท/คน โดยศูนย์ประสานงานก่อสร้างจะจัดเจ้าหน้าที่ควบคุม
งานไม่เกิน 2 คน/งาน/วัน ตามความจําเป็น เช่น กรณีการเทคอนกรีต การเดินสายไฟฟ้าภายนอกอาคารหรืออ่ืน 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 มหาวิทยาลัยคิด
ค่าใช้จ่าย ดังน้ี 
1) ค่านํ้าประปา หน่วยละ 15  บาท   
2) ค่าไฟฟ้า หน่วยละ   6  บาท   
3) ชําระเงินทุกสิ้นเดือนที่งานการเงินช้ันล่าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 

2550  
13.9 ค่าใช้จ่ายในการจัดทํา Shop Drawing  As-built  Drawing และสําเนา 
13.10 ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใด ที่เรียกเก็บจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการก่อสร้าง เช่น  

เทศบาล ทางหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค  โทรศัพท์  เป็นต้น  
13.11 ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามสัญญาจ้าง   

 
 



หมวดท่ี 3  งานสถาปัตยกรรม        
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หมวดท่ี   3   งานสถาปตัยกรรม 
 

การก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ รายการที่ซ้ําซ้อนกับหมวดรายการท่ัวไป ให้ใช้ข้อกําหนดใน
รายการงานสถาปัตยกรรม ดังน้ี 

 
1. งานผิวพื้น  

 
 F-1 พื้น ผิวปูกระเบื้อง แกรนิตโต้ขนาด 60x60 cm. ลายหินอ่อน (สี ลวดลาย ย่ีห้อ คณะกรรมการฯ 
จะกําหนดให้ในขณะก่อสร้าง) พร้อมบัวเชิงผนัง สําเร็จรูป สีเทียบเคียงวัสดุพ้ืน 4 น้ิว 

F-2 พื้น ผิวซีเมนต์ขัดมัน (สี ลวดลาย ย่ีห้อ คณะกรรมการฯ จะกําหนดให้ในขณะก่อสร้าง) พร้อมบัวเชิง
ผนัง สําเร็จรูป สีเทียบเคียงวัสดุพ้ืน 4 น้ิว 

F-3 พื้น ผิวซีเมนต์ขัดมัน ลดระดับ 5 cm. (สี ลวดลาย ย่ีห้อ คณะกรรมการฯ จะกําหนดให้ในขณะ
ก่อสร้าง) พร้อมบัวเชิงผนัง สําเร็จรูป สีเทียบเคียงวัสดุพ้ืน 4 น้ิว 

F-4 พื้น ผิวซีเมนต์ขัดมันผสมน้ํายากันซึม แล้วทําผิว Ceramic coating (สี ลวดลาย ย่ีห้อ คณะ
กรรมการฯ จะกําหนดให้ในขณะก่อสร้าง) พร้อมบัวเชิงผนัง สําเร็จรูป สีเทียบเคียงวัสดุพ้ืน 4 น้ิว 
F-5 พื้น ผิวปูกระเบื้อง แกรนิตโต้ขนาด 60x60 cm. จมูกบันไดอลูมิเนียม ขนาด 3" ชนิดมียางกันลื่น 
F-6 พื้น ผิวกรวดล้างทรายล้าง แบ่งแนวด้วยเส้นอลูมิเนียม ขนาด 1/8"x1/2" ระยะแบ่งไม่เกิน 4  

ตร.ม. หรือตามที่แสดงในแบบรูป  เกล็ดหินเบอร์ 3 และเบอร์ 4 (สี ลวดลาย ย่ีห้อ คณะกรรมการฯ จะกําหนดให้
ในขณะก่อสร้าง ) พร้อมบัวเชิงผนัง สําเร็จรูป สีเทียบเคียงวัสดุพ้ืน 4 น้ิว 
    F-7 พื้นปูด้วยแผ่นไม้พื้นสมาร์ทวูด (SCG FLOOR PLANK) รุ่น Smart ขนาด 10X300X3.5 cm. 
นํ้าหนัก 12.5 Kg. สีรองพื้นครีม ระยะสแปน 50 cm. (สี ลวดลาย ย่ีห้อ คณะกรรมการฯ จะกําหนดให้ในขณะ
ก่อสร้าง) พร้อมบัวเชิงผนัง สําเร็จรูป สีเทียบเคียงวัสดุพ้ืน 4 น้ิว 
 
รายละเอียดการดําเนินการผิวพื้น 

- ผิวปูแผ่นหินขัดสําเร็จรูป  ขนาด 12"x12" หรือผิวทําหินขัดกับที่ 
 เป็นพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็ก ผิวปูแผ่นหินขัดสําเร็จรูป ขนาด 12"x12" หรือผิวทําหินขัดกับที่แบ่งแนว

ด้วยเส้นอลูมิเนียม ขนาด 1/8” x 1/2” ระยะ แบ่งไม่เกิน 4 ตรม. หรือตามที่แสดงในแบบรูป เกล็ดหินเบอร์ 3 
และ เบอร์ 4 ( สี ลวดลาย ย่ีห้อ คณะกรรมการฯ จะกําหนดให้ในขณะก่อสร้าง ) 

1). แผ่นหินขัดสําเร็จรูป ขนาด 12"x12" หนา 25 มม. มีมอก. 379-2543 
1.1) วัสดุ : ผิวหน้ามีส่วนผสมของเม็ดหินแท้จากธรรมชาติ และพื้นคอนกรีตที่มีหลากสี ใช้กําลังอัดสูง

ถึง 150-250 ตัน/แผ่น ขัดผิวหน้าเรียบเนียน เป็นเงา มีความแข็งแกร่ง ทนต่อแรงกระแทก เสียดสีได้ดี ( สี 
ลวดลาย ย่ีห้อ คณะกรรมการฯ จะกําหนดให้ในขณะก่อสร้าง ) 

1.2) วิธีติดต้ัง : ให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต 
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2). หินขัดกับที่แบ่งแนวด้วยเส้นอลูมิเนียม  ตามแบบหนาไม่น้อยกว่า  ¾“ 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ที่จําเป็นตามระบุในแบบรูปและรายการละเอียด และช่วยจัดส่ง

ตัวอย่างให้กับคณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนดําเนินการ 
2.1) วัสดุ : วัสดุที่ใช้ในงานหินขัด ประกอบด้วย 

1) หินเกล็ด หินเกล็ดท่ีใช้คือ หินอ่อนสีสันต่าง ๆ ขนาดของหินเกล็ดท่ีใช้ หากมิได้ระบุรายละเอียดในแบบ

ก่อสร้างให้ใช้ส่วนผสมของหินขนาดเบอร์ 2, 3, 3 1/2 และ 4 คละเคล้าเข้าด้วยกัน หินท่ีใช้ต้องมีคุณภาพดีโดยจะต้องมีเนื้อ

ละเอียดไม่ขรุขระ หรือเป็นทราย สีสันสะอาดตาไม่มีรอยด่างของคราบแร่   หรือสนิมหัวอยู่ในเนื้อไม่ผุยุ่ย หินเกล็ดคุณภาพดีจะให้
พ้ืนหินขัดท่ีมีความมันเงางามสูง 

2) ปูนซีเมนต์ขาว ปูนซีเมนต์ขาวเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type 1    
3) สีผสมซีเมนต์สีที่ใช้ผสมซีเมนต์ขาว เพ่ือให้ออกเป็นสีสันต่าง ๆ น้ัน  เป็นสารสังเคราะห์

ประเภท Metals Oxide ที่จําหน่ายโดยทั่วไปจะมีอยู่ 6 สี คือ สีแดง, ดํา,เหลือง, นํ้าตาล (ซึ่งมาจากสารสังเคราะห์
ประเภท Ferric Oxide) สีเขียว (จาก Chrome Oxide) และสีฟ้า (จาก Manganese Oxide) คุณสมบัติของสี
ผสมซีเมนต์จะต้องสามารถกระจายและผสมผสานกับเน้ือซีเมนต์ได้ดี ไม่ซีดจางและคงทน 

4) ผู้รับจ้างต้องทําลวดลายของพ้ืนและบอกชนิดและสีของเส้นแบ่งพ้ืนและวัสดุอ่ืน ๆ ให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนดําเนินการ 

2.2 ) ขั้นตอนการทํางาน 
1) การเตรียมพ้ืนที่ควรทําเส้นแบ่งพ้ืนที่แล้วเทปูนทรายปรับระดับ เมื่อปูนทรายหมาดๆ 

ควรใช้ไม้กวาดทางมะพร้าวตัดปรายขูดแล้วทิ้งไว้ให้แห้งแล้วหล่อนํ้าเลี้ยงทิ้งไว้ประมาณ 1 คืน ก่อนทําการหล่อหิน
ขัด 

2) การหล่อหินเกล็ดที่จะใช้ควรผ่านการล้างและร่อนฝุ่นละอองที่เคลือบเม็ดหินอ่อน
เสียก่อน สัดส่วนของหิน หากมิได้ระบุรายละเอียดในแบบก่อสร้างให้ใช้หินเบอร์ 2,3,3 1/2 และ 4  การคละหิน
เป็นดังน้ี ปูนซีเมนต์ขาว 1 ถุง หินเกล็ดเบอร์ 2  จํานวน  4  ถัง (ผสม 2 โรย 2) หินเกล็ดเบอร์ 3  จํานวน  2  ถัง 
หินเกล็ดเบอร์ 3 ½  จํานวน 2 ถัง  หินเกล็ดเบอร์ 4 จํานวน 1 ถัง ในขั้นตอนการหล่อ ให้กลึงบดอัดด้วยลูกกลิ้ง 2 
ครั้ง 

3) การขัด ขั้นตอนการขัดแบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 
3.1) การขัดเพ่ือลอกผิวหน้าให้ขัดลอกผิวหน้าด้วยวัสดุขัดเบอร์ 46 และ 60ตามลําดับ 
3.2) การขัดเพ่ือลบลอยขูดขีดหลังจากผ่านการขัดหยาบแล้วควรทิ้งไว้อย่างน้อย 5 วัน 

จึงจะทําการขัดต่อโดยเบอร์ 240 ขัดในคร้ังที่สอง 
3.3)   การขัดเพ่ือให้ผิวลื่นเป็นเงางามให้ใช้วัสดุขดัประเภทหินอ่อนหรือหินลื่นป่ันลงไป

บนพ้ืนผิวหน้าที่ผ่านการขัดแล้วจากข้างต้น 
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4) การลงน้ํามันเพ่ือรักษาผิวพ้ืนหินขัด 
 ก่อนทําการลงนํ้ามัน ควรชําระล้างคราบสกปรก โดยใช้ Oxalic Acid (เงาซัว) ผสมนํ้า

แล้วป่ันด้วยแปรงชําระล้างคราบสกปรกบนผิวหน้าของพ้ืนให้สะอาดล้างออกแล้วทิ้งไว้ให้แห้งสนิท จึงทําการลง
นํ้ามัน ในการลงนํ้ามันให้ใช้ขี้ผึ้งละเลงลงบนพื้นแต่เพียงเบาๆ จากน้ันใช้แปรงใยมะพร้าวป่ันตาม ให้นํ้ามันซึมซับลง
ในผิวพ้ืนจากน้ันใช้ฝอยเหล็กป่ันทําความสะอาดคราบนํ้ามันขี้ผึ้งออกจากผิวหน้า 

ภายหลังการขัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว หากพบว่าตอนใดไม่เรียบ สีไม่สม่ําเสมอ เป็นริ้วรอยหรือ
กะเทาะแตกร้าว เสียหายใด ๆ ผู้รับจ้างจะต้องจัดการซ่อมแซม หรือทําให้ใหม่ตามการวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง โดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ เพ่ิมเติมทั้งสิ้น 
 

- งานพื้น ผิว ซีเมนต์ขัดเรียบ   
วัสดุ : การทําผิวขัดเรียบหลังจากเทพ้ืน ค.ส.ล. แล้วผิวยังหมาดๆ อยู่ให้ใช้เกรียงไม้ปาดผิวให้เรียบห้าม

ผู้รับจ้างแยก ทํางานเทคอนกรีตก่อน แล้วจึงทําผิวเรียบในวันหลัง เพราะผิวปูนทรายจะแตกร้าวได้ในภายหน้าและ
จะต้องทําการบ่มพ้ืนทันทีที่ทิ้งให้พ้ืนดังกล่าวเซ็ทตัวแล้วภายใน 24 ชม. โดยการ ใช้กระสอบชุบนํ้าคลุม หรือป้ัน
ขอบดินเหนียวขังนํ้าให้ความชุ่มช้ืนไว้ตลอดเวลา 7 วัน     
 

- งานพื้น ผิวกรวดล้างทรายล้าง   ตามแบบ  หนาไม่น้อยกว่า  ¾ “ 
วัสดุ : ส่วนที่ระบุให้ทํากรวดล้าง ให้ขัดกรวดล้างมีความหนาไม่น้อยกว่า 3/4"ให้กรวดเม็ดเล็ก เม็ด

ค่อนข้างกลม ขนาด ประมาณ 1/8"-1/4" หากมิได้ใช้กรวดขนาดอ่ืนผสมซีเมนต์ปอร์ตแลนด์สีขาว หรือสีอ่ืนตามแต่
คณะกรรมการตรวจการจ้างจะระบุภายหลัง ผู้รับจ้างจะต้องจัดทําแผ่นกรวดล้างตัวอย่างให้คณะกรรมการตรวจ
การจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนลงมือปฏิบัติงาน 

วิธีติดต้ัง : ก่อนฉาบกรวดล้างและ/หรือหินล้างให้ทําความสะอาดผิวพ้ืนให้เรียบร้อยปราศจากฝุ่น
ละอองแล้วแต่งผิวส่วนที่จะขัดกรวดล้าง  หรือหินล้างด้วยปูนแต่งผิวหน้า  3/8" ในอัตราส่วนของซีเมนต์และทราย 
1 ต่อ 3 และสลัดผิว ปูนแต่งให้เป็นแนวเส้นบ้ังให้หินล้างจับยึดได้แน่นและเรียบ และราดนํ้าให้ชุ่มก่อนฉาบวัสดุหิน
ล้างในกรณีที่เป็นผนังอาคารเดิมให้กะเทาะสกัดปูนฉาบของเดิมออกเสียก่อนแล้วแต่งตามที่ระบุไว้ข้างต้น 

ให้ฉาบผิวหินล้างที่ฉาบคร้ังสุดท้ายในขณะที่หินเริ่มแข็งตัว และล้างให้เม็ดหินขึ้นชัดเจนและเรียบ
สม่ําเสมอและต้องระมัดระวังรักษามิให้ผิวหินล้างที่ขัดแล้วต้องกะเทาะหรือเสียหาย หากผิวหินล้างที่ขัดแล้วตอนใด
ไม่เรียบสม่ําเสมอหรือไม่แน่น หรือฝีมือในการฉาบล้างไม่ดีพอ หรือกะเทาะเสียหายใด ๆ ก็ตามผู้รับจ้างจะต้อง
จัดการซ่อมหรือทําให้ใหม่ตามการวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ เพ่ิมเติมทั้งสิ้น 

หลังจากฉาบและขัดหินล้างแล้วผู้รับจ้างใช้นํ้ายา Rain Coating ทาผิวหินล้าง 2-3 ช้ันเพ่ือป้องกันมิให้
นํ้าซึมเข้าไปในซีเมนต์อันจะทําให้เกิดรอยด่าง   ทั้งน้ีคณะกรรมการตรวจการจ้างจะกําหนดชนิดของนํ้ายาให้จาก
ตัวอย่างที่ผู้รับจ้างจัดหามา 
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- งานพื้นผิว กระเบื้องเคลือบเซรามิค  ขนาด 12 x 12 นิ้ว เกรด A มีระดับช้ันของกระเบ้ืองตาม 
มาตรฐานของ PEI (Porcelain Enamel Institution) ไม่น้อยกว่า 4   มีมอก.37-2529  และผิวปูกระเบื้อง
แกรนิตโต้ ขนาด 24"x24" เกรด A สีลาย  ให้ผู้รับจ้างเสนอให้คณะกรรมการฯ  เลือก  ภายนอกใช้ชนิดกันลื่น  
ภายในใช้ผิวเรียบ 

1). ข้อกําหนดทั่วไป 
1.1 ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายละเอียด ข้อกําหนดคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ ข้อมูลทางเทคนิค 

ข้อแนะนําการติดต้ัง และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับสินค้าของตนตามท่ีผู้ควบคุมงานต้องการเพ่ือพิจารณาตรวจสอบ 
1.2 ผู้รับจ้างต้องจัดทํา Shop Drawing เพ่ือให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบโดยแสดงรายละเอียด
ดังต่อไปน้ี 

ก. แปลน และรูปด้านของการปูกระเบ้ืองทั้งหมด ระบุรุ่นของกระเบ้ืองแต่ละรุ่นให้ชัดเจน 
ข. แบบขยายการติดต้ังบริเวณ ขอบ มุม รอยต่อ จุดจบ ตําแหน่งของเส้นแบ่งแนว หรือ เส้นขอบ
คิ้ว PVC และ เศษของกระเบ้ืองทุกส่วน 
ค. อัตราความลาดเอียงและทิศทางการไหลของน้ําของพ้ืนแต่ละส่วน 
ง. แบบขยายอื่น ที่เก่ียวข้องหรือจําเป็นตามที่ผู้ควบคุมงานต้องการ อาทิ ตําแหน่งติดต้ังอุปกรณ์
งานระบบที่เก่ียวข้อง เช่น สวิตช์ ปลั๊ก ท่อระบายนํ้าที่พ้ืน หรือ ช่องซ่อมบํารุง ต่าง ๆ เป็นต้น 

1.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุแรงงานและอุปกรณ์อ่ืน ๆ ที่จําเป็นในการบุ ปูกระเบ้ือง ตามระบุใน
แบบรูปและรายการ รวมถึงการทําความสะอาดป้องกันมิให้ส่วนที่ทําการตกแต่งแล้วชํารุดเสียหาย 

2). วัสดุ 
2.1 วัสดุที่นํามาใช้ ต้องเป็นวัสดุใหม่ที่ได้มาตรฐานของผู้ผลิต ปราศจากรอยร้าว หรือตําหนิใด ๆ 
2.2 รายละเอียด รูปแบบ ชนิด ขนาด ความหนา สี และลวดลาย ตามท่ีระบุในแบบ 

2.3 ให้ใช้กระเบ้ืองช้ันคุณภาพที่ 1 ขนาดให้เป็นไปตามแบบ คุณสมบัติไม่ตํ่ากว่า มอก. 37-2529 
กระเบ้ืองดินเผาปูพ้ืน เป็นกระเบ้ืองสําหรับปูพ้ืนทั้งหมด    
3). วิธีการดําเนินงาน 
3.1 การเตรียมผิว 
ก. ทําความสะอาดพ้ืนผิวที่จะปูกระเบ้ืองให้สะอาดปราศจากฝุ่นผงคราบไขมันและสกัดเศษปูนทราย

ที่เกาะอยู่ออกให้หมด ล้างทําความสะอาดด้วยนํ้า 
ข. เทปูนทรายหรือฉาบปูนรองพ้ืน เพ่ือปรับระดับให้ได้ด่ิง ได้ฉาก ได้แนว ได้ความลาดเอียงตาม

ข้อกําหนดที่ระบุไว้ในงานฉาบปูน ขูดขีดผิวให้เป็นรอยหยาบตลอดพ้ืนที่ขณะที่ผิวปูนทรายยังหมาดๆอยู่ 
ค. หลังจากเทปูนทรายหรือฉาบปูนรองพื้นแล้ว 24 ช่ัวโมง ให้ทําการบ่มตลอด 3 วัน แล้วจึงเริ่ม

ดําเนินการปูกระเบ้ือง 
ง. การเตรียมแผ่นกระเบ้ือง ให้นําไปแช่นํ้า ก่อนนํามาใช้ 
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จ. ก่อนปูกระเบ้ือง ให้ราดนํ้าทําความสะอาดพื้นให้เรียบร้อย และใช้กาวซีเมนต์ในการยึดติด
กระเบ้ือง ด้วยการโบกให้ทั่วพ้ืน หรือผนัง แล้วจึงปูกระเบ้ือง โดยให้ถือปฏิบัติตามที่ระบุในรายละเอียดผลิตภัณฑ์ 
และดําเนินการตามมาตรฐานผู้ผลิตโดยเคร่งครัด 
     3.2 การปูกระเบ้ือง 

ก. ทําการหาแนวกระเบื้อง กําหนดจํานวนแผ่น และเศษแผ่นตามความเห็นชอบของผู้ควบคุมงาน 
แนวกระเบ้ืองทั่วไปให้ห่างกันประมาณ 2 มิลลิเมตร หรือตามที่ระบุไว้ในแบบ 

ข. ทําความสะอาดผิวปูนทรายรองพ้ืนให้สะอาด ปราศจากคราบไขมัน และเศษปูนทรายหรือสิ่ง
สกปรกอ่ืนใด แล้วพรมนํ้าให้เปียกโดยทั่วกันเริ่มปูกระเบ้ืองตามแนวที่แบ่งไว้ โดยใช้กาวซีเมนต์เป็นตัวยึด  

ค. จัดแต่งแนวให้ตรงกันทุกด้านทั้งพ้ืนและผนัง การเข้ามุมกระเบ้ืองต้องใช้วิธีเจียรขอบ 45 องศา
ประกบเข้ามุมเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ง. กดเคาะแผ่นกระเบ้ืองให้แน่นไม่เป็นโพรง ในกรณีที่เป็นโพรงจะต้องรื้อออกและทําการบุใหม่ 
จ. ขอบมุมกระเบ้ืองโดยทั่วไป ให้ใช้เส้น PVC สําเร็จรูปติดต้ังตามลักษณะของแต่ละมุมส่วนสีเป็นไป

ตามท่ีระบุ 
ฉ. ไม่อนุญาตให้ปูกระเบ้ืองทับขอบวงกบใด ๆ ทุกกรณี 
ช. หลังจากปูกระเบ้ืองแล้วเสร็จ ทิ้งให้กระเบ้ืองแห้งแข็งตัวโดยไม่ถูกกระทบกระเทือนเป็นระยะเวลา 

อย่างน้อย 2 วัน ยาแนวรอยต่อด้วยกาวซีเมนต์สําหรับยาแนวโดยเฉพาะ โดยใช้สีตามท่ีสถาปนิกกําหนดให้ 
ซ. ผิวกระเบ้ืองทั้งหมดเมื่อปูเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องได้ด่ิง ได้แนว ได้ระดับ เรียบสม่ําเสมอ ความ

ไม่เรียบร้อยใด ๆ ที่เกิดขึ้นตามความเห็นของสถาปนิก ผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการแก้ไขโดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้
รับจ้างทั้งหมด 

ฌ. ทิ้งไว้จนปูนยาแนวแห้งหมาดๆ จึงเริ่มเช็ดทําความสะอาดคราบนํ้าปูนที่ติดอยู่บนแผ่นกระเบื้อง
ออกให้เรียบร้อย 
ญ. ทําความสะอาดผิวกระเบ้ือง แล้วลง Wax ขัดให้ทั่วอย่างน้อย 1 ครั้ง 
ฎ. กระเบ้ืองดินเผาที่ไม่ได้เคลือบผิว หลังจากปูเสร็จแล้ว จะต้องเคลือบผิวด้วยนํ้ายาเคลือบใส

ประเภท PENETRATION SEALER ให้ทั่วพ้ืนอย่างน้อย 2 เที่ยว 
 

- งานพื้นปูด้วยแผ่นไม้สังเคราะห์สําเร็จรูป  ขนาด1.20x2.40 ม. หนา 24 มม. 
วัสดุ :  ไม้พ้ืน  เป็นไม้สังเคราะห์ สําหรับการสร้าง ใช้ติดต้ังเป็นพ้ืนตกแต่งภายนอก และภายในบ้าน       

1) แข็งแรง ทนทาน ด้วยความหนาถึง 24 มม. และสามารถติดต้ังบนตงระยะ 30 ซม. สําหรับหน้ากว้าง 6 
น้ิว และ 25 มม. สําหรับหน้ากว้าง 4 น้ิว หรือติดต้ังเป็นพ้ืนตกแต่งบนคอนกรีต  

2) ใช้ได้ทั้งภายนอก และภายในบ้าน ทนต่อสภาวะอากาศ และการกัดกินของปลวก  

3) พ้ืนผิวเหมือนไม้จริง ด้วยลายเสื้ยนไม้สวยทนเป็นธรรมชาติ  

4) เคลือบสีรองพ้ืนสําเร็จรูปจากโรงงาน ทาสีจริงทับได้ทันที 

ส่วนผสม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ตราช้าง เส้นใยเซลลูโลส ทรายซิลิก้า และน้ํา ผลิตผ่านเครื่องอบไอนํ้าแรงดันสูง 
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คุณสมบัติ  

1) ไม้พ้ืน มีความแข็งแรง ทนทาน ด้วยความหนาถึง 24 มม.  

2) ทนแดด ทนฝน ทนปลวก ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในบ้าน ผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมเซลลูโลส
อย่างดี จนทนต่อสภาวะอากาศและการกัดกินของมอดปลวก  

3) ไม่หดตัว ไม่บิดงอ เพราะผลิตเคร่ืองอบไอนํ้าที่แรงดันและอุณหภูมิสูง เน้ือไม้จึงประสานเป็นเน้ือเดียวกัน  

4) ทาสีขึ้นร่องลายเหมือนไม้จริง ด้วยลายเสี้ยนไม้ สวยทนเป็นธรรมชาติ  

5) เป็นสีรองพ้ืนสําเร็จรูปจากโรงงาน ถึง 2 ช้ัน ทาสีทับได้ทันที ทุกเฉดตามความต้องการ ไม่ต้องรอสีรองพ้ืน
แห้ง ช่วยให้สีที่ทาทับติดทนนาน ประหยัดเวลา ประหยัดแรงงาน และประหยัด ต้นทุน 

วิธีติดต้ัง : ให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต  และให้มีการเคลือบผิวหลังติดต้ังเสร็จ 

 

- พื้น ผิวซีเมนต์ขัดหยาบ   
วิธีติดต้ัง : การทําผิวขัดหยาบหลังจากเทพื้น ค.ส.ล. แล้วผิวยังหมาดๆ อยู่ให้ใช้เกรียงไม้ปาดผิวให้เรียบ

ห้ามผู้รับจ้างแยก ทํางานเทคอนกรีตก่อน แล้วจึงทําผิวหยาบในวันหลัง เพราะผิวปูนทรายจะแตกร้าวได้ในภาย
หน้า และจะต้องทําการบ่มพ้ืนทันทีที่ทิ้งให้พ้ืนดังกล่าวเซ็ทตัวแล้ว ภายใน 24 ช่ัวโมง โดยการ ใช้กระสอบชุบนํ้า
คลุม หรือป้ันขอบดินเหนียวขังนํ้าให้ความชุ่มช้ืนไว้ตลอดเวลา 7 วัน     
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2. งานผิวผนัง  
  ผ.1  ก่ออิฐมวลเบาฉาบเรียบทาสี  
 ผ.2  ผิวกรุกระเบ้ืองเซรามิก 12"x12" ผิวมันเกรดเอ 
  ผ.3  ผนังกรุกระเบ้ืองผิวหินธรรมชาติ  ขนาด  2" x  8"  ( 6.0x21.7x0.75 cm. )  
 ผ.4  แผ่นข้างหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนา ความหนาสุทธิไม่น้อยกว่า 0.45 มม. (BMT.) 
 ผ.5  ผนังบล็อกช่องลมชนิดมีลิ้นกันฝน ขนาด  0.19x0.19 ม. ฉาบแต่งร่องทาสี 
 ผ.6  ผนังบล็อคช่องลมชนิดไม่มีลิ้นกันฝน ขนาด  0.19x0.19 ม. ฉาบแต่งร่องทาสี 
  ผ .7 ผนั งกรุ ด้ วยแผ่น  ALUMINIUM COMPOSITE หนา  4  มม . โครงคร่าวเหล็กกล่อง ขนาด 
1.1/2"x1.1/2" หนา 2.3 มม. @ 0.60x0.60 ม.# การติดต้ังตามมาตรฐานผู้ผลิต 
  ผ.8 ชุดผนังและประตูห้องนํ้าสําเร็จรูป HPL. หนาไม่น้อยกว่า 8 มม. อุปกรณ์ติดต้ังครบชุดตามแบบ
มาตรฐานผู้ผลิต 
 ผ.9  ผนังก่ออิฐมวลเบา 2  แถว ฉาบเรียบทาสี          
 ผ.10  ผิวผนังฉาบเรียบ เดินร่อง แบบร่อง PVC.สําเร็จรูป 10 มม. แนวนอน @ 1.00 ม. ตามแบบ 
 ผ.11  ผิวผนังฉาบเรียบ เดินร่อง แบบร่อง PVC.สําเร็จรูป 10 มม. แนวตาราง ตามแบบ 
 ผ.12  ผิวปูกระเบ้ืองแกรนิตโต้ 60X60 cm. สีซุปเปอร์ไวท์นาโน หรือ สีลายหินอ่อน   
 

บัวเชิงผนัง 
 ถ้ามิได้ระบุในแบบหรือรายการก่อสร้างให้ชัดเจน ให้ปฏิบัติตามรายการ ดังน้ี 

1) บัวเชิงผนังของพ้ืนเซรามิค ให้บุด้วยแผ่นเซรามิค สูง 4"  สีตามท่ีกําหนดให้ 
2) บัวเชิงผนังของพ้ืนทรายล้าง, กรวดล้าง, หินล้างและหินขัด ให้ใช้วัสดุชนิดเดียวกันสูง 4" 

มุมที่จรดกันระหว่างพ้ืนกับผนังให้ทํามุมโค้งรัศมี 1/2"  
 

รายละเอียดการดําเนินการผิวผนัง 
 

- ผนังก่ออิฐมวลเบา  
 1) วัสดุ :  มีคุณสมบัติที่ดีของอิฐมวลเบา 
 คุณสมบัติที่ดีของอิฐมวลเบามีอยู่มากมาย เน่ืองจากอิฐมวลเบาเป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่ถูกพัฒนาขึ้นมา
ใหม่ มีกรรมวิธีการผลิตจากธรรมชาติ ประกอบด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ทราย ปูนขาว ยิปซั่ม นํ้า และสาร
กระจายฟองอากาศที่เป็นส่วนผสมพิเศษของเทคโนโลยีที่ได้คิดค้นขึ้น ซึ่งร้านขายอิฐมวลเบา อิฐมวลเบาซีแพค 
คอนกรีตมวลเบา อิฐบล็อกมวลเบาใช้ระบบการผลิตอิฐมวลเบาแบบ AAC หรือที่รู้จักกันดีว่า Autoclaved 
Aerated Concrete จากเครื่องจักรที่นําเขาจากต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบาเป็นวัสดุก่อสร้างยุคใหม่ที่มี
ความพิเศษคือ นํ้าหนักเบา ขนาดมาตรฐานเท่ากันทุกก้อน ทนต่อความร้อน ไฟ เสียง และยังสามารถตัดแต่งเข้ารูป
ได้ง่าย ไม่มีเศษเป็นอิฐหัก ที่สําคัญไปกว่าน้ันอิฐมวลเบายังช่วยให้การฉาบอิฐมวลเบารวดเร็ว สะดวก ลดระยะเวลา 
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และต้นทุนในการก่อสร้าง ซึ่งหากเปรียบเทียบราคาอิฐมวลเบากับราคาอิฐมอญ และราคาอิฐบล็อกแล้วมีราคาที่สูง
กว่า แต่ก็มีประสิทธิภาพที่มากกว่าเช่นกัน โดยอิฐมวลเบาสามารถแบ่งออกเป็น 3 ชนิดคือ อิฐมวลเบาที่มี
ฟองอากาศภายใน อิฐมวลเบาที่ใช้วัตถุเจือปนเป็นส่วนผสมทําให้มีนํ้าหนักเบา และอิฐมวลเบาที่ใช้โฟมเป็น
ส่วนผสมของทราย คอนกรีต และปูนให้เข้าด้วยกัน 
 วิธีติดต้ัง : เทคนิคในการใช้งาน อิฐมวลเบา ควรปฏิบัติติตามคําแนะนําของช่างผู้เช่ียวชาญอย่างเคร่งครัด และ
ควรใช้เครื่องมือช่างที่เหมาะสมกับอิฐมวลเบาด้วย ซึ่งสามารถขอคําปรึกษาหรือคําแนะนําได้จากช่างของร้านขาย 

อิฐมวลเบา หรือบริษัทจําหน่ายอิฐมวลเบาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือช่วยอํานวยความสะดวกให้การทํางานที่ง่าย 
รวดเร็ว ประหยัดแรงงาน และค่าใช้จ่าย ทั้งน้ีอิฐมวลเบามีเครื่องมือช่างที่เก่ียวข้อง ได้แก่ หัวป่ันปูน ใช้สําหรับป่ัน 
ตีกวนปูนให้เข้ากันดีในเวลาอันสั้น โดยเสียบเข้ากับหัวสว่านไฟฟ้า เกรียงปูนก่อ ใช้ป้ายปูนก่อ มีขนาดให้เลือกใช้
ตามความหนาของอิฐมวลเบา ลักษณะเป็นเกรียงหวี ช่วยควบคุมความหนา และความกว้างของเน้ือปูนก่อ ค้อน
ยาง ใช้เคาะปรับระดับ และแนวในการก่ออิฐมวลเบา โดยไม่ทําให้ผิวงานเสียหาย อีกทั้งรอยต่อมีความแข็งแรง 
ระดับนํ้า ใช้ตรวจสอบระดับตามแนวราบ และแนวด่ิงของผนัง เหล็กฉาก ใช้สําหรับทาบเส้นเพ่ือตัดอิฐมวลเบา ใน
แนวตรงให้ได้ฉาก เลื่อยตัดบล็อค ใช้ตัดก้อนอิฐมวลเบา ได้ตรงแนว รวดเร็ว ไม่บิดเบ้ียว เกรียงฟันปลา ใช้ไสขัดผิว
ผนังส่วนที่เกินให้เรียบ ในแนวระดับด่ิงฉากตามท่ีต้องการ หลังจากทิ้งไว้ให้แห้ง ก็ให้ฉาบปูนเรียบ  2  ด้าน     

2) การเก็บรักษา 
วัสดุก่อทุกชนิดจะต้องจัดวางเรียงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและมั่นคง การเก็บเรียงซ้อนกันควรสูงไม่

เกิน 2 เมตร บริเวณที่เก็บจะต้องไม่ถูกสิ่งสกปรก หรือนํ้าที่จะก่อให้เกิดตะไคร่นํ้า หรือราได้ทั้งน้ีวัสดุก่อที่มีสิ่ง
สกปรกจับแน่นหรืออินทรียวัตถุ เช่น ราหรือตะไคร่นํ้าจับ จะนําไปใช้ก่อไม่ได้ 

3) การก่อ 
3.1) ผนังก่อบนพ้ืน คสล. ทุกแห่ง ผิวหน้าของพ้ืน คสล. จะต้องสกัดผิวให้ขรุขระ แล้วทําความ

สะอาดและราดนํ้าให้เปียกเสียก่อนที่จะก่อผนัง และโดยเฉพาะการก่อผนังริมนอกโดยรอบอาคารและ โดยรอบ
ห้องนํ้าจะต้องเทคอนกรีตกว้างเท่ากับผนังก่อและสูงจากพ้ืน  คสล. 10 ซม. ก่อนจึงก่อผนังทับได้ เพ่ือกันนํ้ารั่วซึม 

3.2) ผนังก่อชนเสา คสล. ผิวหน้าของเสา คสล. จะต้องสกัดผิวให้ขรุขระแล้วทําความสะอาดและ
ราดนํ้าให้เปียกเสียก่อน ก่อนที่จะก่อผนัง และจะต้องย่ืนเหล็กขนาด dia.6  มม. ยาว 30 ซม. ทุกระยะไม่เกิน 80 
ซม. ที่เตรียมไว้ในขณะเทคอนกรีตเสา ผนังก่อทั้งหมดจะต้องเสริมด้วยเหล็กก้างปลาขนาด 10x20  มม. ตาม
แนวนอนตลอดความยาวของกําแพงปลายท้ัง 2 ด้านจะอยู่ระดับเดียวกับเหล็กที่ย่ืนออกจากเสาเหล็กก้างปลา
จะต้องฝังเรียบ  ในแนวปูนก่อขนาดความกว้างของเหล็กก้างปลาจะต้องมีความกว้างเท่ากับความกว้างของวัสดุที่ใช้
ก่อผนังเพ่ือช่วยปิดผนังก่อ การต่อเหล็กก้างปลาให้ต่อซ้อนทับกันอย่างน้อย 20 ซม. 

3.3) ให้ก่อคอนกรีตบล็อกในลักษณะแห้ง โดยไม่จําเป็นต้องนําไปแช่นํ้าหรือสาดน้ําก่อน เว้นแต่ว่า
ต้องการทําความสะอาดก้อนคอนกรีตบล็อกเท่าน้ัน ส่วนการก่อวัสดุก่อประเภทอิฐต่าง ๆ ก่อน นําอิฐมาก่อจะต้อง
นําไปแช่นํ้าให้เปียกเสียก่อน 
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3.4) การก่อผนังจะต้องได้แนว ได้ด่ิงและได้ระดับและต้องเรียบ โดยการทิ้งด่ิงและใช้เชือกดึงจับ
ระดับทั้ง 2 แนวตลอดเวลาผนังก่อที่ก่อเปิดเรียบร้อยมีขนาดตามระบุในแบบก่อสร้างและจะต้องมีเสาเอ็นหรือทับ
หลังโดยรอบ 

3.5) แนวปูนจะต้องหนาประมาณ 1 ซม.  และต้องใส่ปูนก่อให้เต็มรอยต่อโดยรอบแผ่นวัสดุก่อน
การเรียงก่อต้องกดก้อนวัสดุก่อ  และใช้เกรียงอัดให้แน่นไม่ให้มีซอกมีรูห้ามใช้ปูนก่อที่กําลังเร่ิมแข็งตัวหรือเศษปูน
ก่อที่เหลือร่วงจากการก่อมาใช้ก่ออีก 

3.6) การก่อผนังในช่วงเดียวกันจะต้องก่อให้มีความสูงใกล้เคียงกัน ห้ามก่อผนังส่วนหน่ึงส่วนใดสูง
กว่าส่วนที่เหลือเกิน 1 เมตร และผนังก่อหากก่อไม่แล้วเสร็จในวันน้ัน ส่วนบนของผนังก่อที่ก่อค้างไว้จะต้องหาสิ่ง
ปกคลุมเพ่ือป้องกันฝน 

3.7) ผู้รับจ้างจะต้องทําช่องเตรียมไว้ในขณะก่อผนัง ส่วนงานของระบบอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น 
ระบบไฟฟ้าระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ฯลฯ การสกัดและการเจาะผนังก่อเพ่ือติดต้ังระบบดังกล่าว จะต้อง
ย่ืนขออนุมัติจากสถาปนิกเสียก่อน เมื่อได้รับการอนุมัติแล้วจึงจะดําเนินการได้ทั้งน้ีจะต้องดําเนินการสกัดเจาะด้วย
ความประณีตและต้องระมัดระวังมิให้ผนังก่อบริเวณใกล้เคียงแตกร้าวเสียความแข็งแรงไป 

3.8) ผนังก่อที่ไม่ฉาบปูนหรือก่อโชว์แนวการก่อจะต้องจัดก้อนวัสดุก่อให้ได้แนวด่ิงและได้แนวระดับ
ผิวหน้าเรียบได้ระดับอย่างสม่ําเสมอ   โดยแนวปูนก่อต้องมีความกว้างไม่เกิน 15 มม.ยกเว้นจากที่ระบุเป็นอย่างอ่ืน
แล้วให้ใช้เครื่องมือขูดร่อง รอยแนวปูนก่อลึกเข้าไปประมาณ5มม.และผนังก่อโชว์แนวภายนอกอาคารเมื่อปูนแห้ง
แข็งตัวดีแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องทิ้งให้ผนังแห้งสนิท พร้อมทั้งทําความสะอาดผนังให้เรียบร้อยแล้วทาด้วยนํ้ายา
ประเภท Silicone เพ่ือกันซึมและป้องกันพวกรา ตะไคร่นํ้าจับ 

3.9) ผนังก่อริมนอกโดยรอบอาคาร ในกรณีก่อผนังชิดขอบด้านในเสาและคานหรือในระหว่าง
ก่ึงกลางของเสาและคานในขณะเทคอนกรีต ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมร่องลึก 12 มม. กว้างเท่ากับความหนาของผนัง
ไว้ที่ข้างเสา และใต้คาน คสล. ตลอดแนวผนังก่อ 

3.10) ผนังที่ก่อชนคาน คสล. หรือพ้ืน คสล. จะต้องเว้นช่องไว้ประมาณ 10-20 ซม.เป็นเวลาไม่น้อย
กว่า 3 วันเพ่ือให้ปูนก่อแข็งตัวและทรุดตัวจนได้ที่เสียก่อนจึงทําการก่อให้ชนท้องคานหรือท้องพ้ืนได้ 

3.11) ผนังก่อที่ ก่อใหม่จะต้องไม่กระทบกระเทือนหรือรับนํ้าหนักเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน 
หลังจากก่อผนังเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

4) การทําเสาเอ็นและคานเอ็น คสล.  
4.1) เสาเอ็นที่มุมผนังก่อทุกมุมหรือที่ผนังก่อหยุดลอยๆ โดยไม่ติดเสาคสล. หรือตรงที่ผนังก่อติดกับ

วงกบ ประตู-หน้าต่าง จะต้องมีเสาเอ็นขนาดของเสาเอ็นจะต้องไม่เล็กกว่า 10 ซม. และมีความกว้างเท่ากับผนังก่อ
เสาเอ็นจะต้องเสริมด้วยเหล็ก 2-dia.9 มม. และมีเหล็กปลอก dia. 6 มม. @ 20 ซม. เหล็กเสริมเสาเอ็นจะต้องฝัง
ลึกลงในพ้ืน  และคานด้านบน  โดยโผล่เหล็กเตรียมไว้ ผนังก่อที่กว้างเกินกว่า  3  เมตร จะต้องมีเสาเอ็นแบ่งครึ่ง
ช่วงสูงตลอดความสูงของผนังคอนกรีตที่ใช้เทเสาเอ็น จะต้องใช้ส่วน 1:2:4 โดยปริมาณ ส่วนหินให้ใช้หินเล็ก 

4.2) คานทับหลัง ผนังก่อที่ก่อสูงไม่ถึงท้องคาน หรือพ้ืน คสล. หรือผนังที่ก่อชนใต้วงกบหน้าต่าง 
หรือเหนือวงกบประตู-หน้าต่างที่ก่อผนังทับด้านบนจะต้องมีคานทับหลังและขนาดจะต้องไม่เล็กกว่าเสาเอ็นตามที่
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ระบุมาแล้ว และผนังก่อที่สูงเกินกว่า 3 เมตร จะต้องมีคานทับหลังตรงกลางช่วงเหล็กเสริมคานทับหลังจะต้องต่อ
กับเหล็กที่เสียบไว้ในเสาหรือเสาเอ็น คสล. 

4.3)   การทําเสาเอ็นในผนังคอนกรีตบล็อกให้เสียบเหล็ก 2 dia. 9 มม. ในช่องบล็อก @ 2.00 ม.  
และเทปูนทรายให้เต็มช่องแทนการทําเสาเอ็น คานเอ็นในคอนกรีตบล็อกโชว์แนวให้ใช้คานทับหลัง (Lintel Block) 
รูปตัว U ใส่เหล็กและกรอกปูนทรายให้เต็มช่อง 

5) การทําความสะอาด 
เมื่อก่อผนังเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้องทําความสะอาดผิวหนังแนวปูนก่อทั้ง 2 ด้านให้ปราศจากเศษปูนก่อ

เกาะติดผนัง เศษปูนที่ตกที่พ้ืนจะต้องเก็บกวาดทิ้งให้หมด ให้เรียบร้อยทุกคร้ังก่อนปูนแข็งตัว 
6) การตกแต่งผิวผนัง 

6.1)     การฉาบปูน 
             (1) ขอบเขตของงาน 
   งานฉาบปูน หมายรวมถึง งานฉาบปูนผนังวัสดุก่อสร้าง ผนัง ค.ส.ล. และงานฉาบปูน โครงสร้าง 
ค.ส.ล. เช่น เสา คาน และท้องพ้ืน ตลอดจนฉาบปูนในส่วนที่มองเห็นด้วยตาทั้งหมด นอกจากจะได้ระบุไว้เป็นอย่าง
อ่ืน 
   (2) หลักการทั่วไป 
   (ก) การฉาบปูนทั้งหมดเมื่อฉาบคร้ังสุดท้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วผนังจะต้องเรียบสะอาด
สม่ําเสมอ ไม่เป็นรอยคล่ืน และรอยเกรียงได้ด่ิงได้ระดับ ทั้งแนวนอน และแนวต้ัง มุมทุกมุมจะต้องตรงได้ด่ิงและ
ฉาก (เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นพิเศษในแบบก่อสร้าง) 
   (ข) หากมิได้ระบุลักษณะการฉาบปูนเป็นอย่างใดอย่างหน่ึงให้ถือว่าเป็นลักษณะการฉาบปูน
เรียบทั้งหมด 
   (ค) ผนังฉาบปูน การฉาบปูนให้ทําการฉาบปูน 2 ครั้งเสมอ คือ ฉาบปูนรองพ้ืนและฉาบปูน
ตกแต่ง 
   (3) วัสดุ 

    (ก) ปูนซีเมนต์ ให้ปูนซีเมนต์ผสมตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 80-2517 
    (ข) ทราย เป็นทรายนํ้าจืดที่สะอาด คมแข็ง ปราศจากดินหรือสิ่งสกปรกเจือปนหรือเคลือบ

อยู่ 
 ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์ 4 100% 
 ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์ 16 60-90% 
 ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์ 50 10-30% 
 ผ่านตะแกรงร่อนเบอร์ 100 1-10% 

     (ค) นํ้ายาผสมปูนฉาบนํ้ายาผสมปูนฉาบที่ผู้รับจ้างใช้ผสมแทนปูนขาวให้ใช้ได้ตามสัดส่วน 
คําแนะนําของบริษัทผู้ผลิต โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากบริษัทที่ปรึกษาแล้วจึงจะใช้แทนได้ 
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     (ง) นํ้า ต้องใสสะอาดปราศจากนํ้ามันกรดต่าง ๆ ด่าง เกลือ พฤกษธาตุ และสิ่งสกปรกเจือ
ปน ห้ามใช้นํ้าจาก คู คลอง หรือแหล่งอ่ืนใดก่อนได้รับอนุญาต และน้ําที่ขุ่นจะต้องทําให้ใสและตกตะกอนเสียก่อน 
จึงจะนํามาใช้ได้ 
   (4) ส่วนผสมปูนฉาบ 
    ปูนฉาบรองพ้ืนอัตราส่วน 1:3 โดยใช้ปูนซีเมนต์ 1 ส่วน ผสมกับทรายกลาง 3 ส่วน 
   (5) การผสมปูนฉาบ 
    (ก) การผสมปูนฉาบจะต้องนําส่วนผสมเข้ารวมกันด้วยเครื่องผสมคอนกรีต การผสมด้วย
มือ จะอนุมัติให้ใช้ได้ในกรณีที่ผู้ควบคุมงานพิจารณาเห็นว่าได้คุณภาพเทียบเท่า ผสมด้วยเครื่อง 
    (ข) ส่วนผสมของนํ้าจะต้องพอเหมาะกับการฉาบปูน ไม่เปียกหรือแห้งเกินไปทําให้ปูน
ฉาบไม่ยึดเกาะผนัง 
   (6) การเตรียมผิวฉาบปูน 
    (ก) ผิว ค.ส.ล. ผิวที่จะฉาบจะต้องทําให้ผิวขรุขระเสียก่อน อาจโดยการสกัดผิวหน้าหรือ
ใช้ทรายพ่นขัด หรือใช้แปรงลวดขัด หรือใช้กรดจําพวกมิวริแอติค ผสมกับนํ้า 1:6 ส่วน ล้างผิวคอนกรีตแต่ต้องล้าง
และขจัดผงเศษวัสดุออกให้หมดก่อนนํ้ามันทาไม้แบบในการเทคอนกรีตจะต้องขัดล้างออกให้สะอาดด้วย
เช่นเดียวกันแล้วราดนํ้าและทานํ้าปูนซีเมนต์ข้นๆ ให้ทั่วเมื่อนํ้าปูนแห้งแล้ว ให้สลัดด้วยปูนทราย 1:1 โดยใช้แปรง
หรือไม้กวาดจุ่มสลัดเป็นมัดๆ ให้ทั่ว ทิ้งให้ปูนทรายแห้งแข็งตัวประมาณ 24 ชม. จึงราดน้ําให้ความชุ่มช้ืนตลอด 48 
ชม. และทิ้งไว้ให้แห้งจึงจะดําเนินงานขั้นต่อไป 
    (ข) ผิววัสดุก่อ ผนังก่อ วัสดุก่อต่าง ๆ จะต้องทิ้งไว้ให้แห้ง และทรุดตัวจนคงที่แล้ว
เสียก่อน (อย่างน้อยหลังจากก่อผนังเสร็จแล้ว 7 วัน) จึงทําการสกัดเศษปูนออก ทําความสะอาดผิวให้ปราศจาก
ไขมันหรือนํ้ามันต่าง ๆ ฝุ่นผง 
   (7) การฉาบปูน 
    (ก) การฉาบปูนรองพ้ืน จะต้องต้ังเฟ้ียมทําระดับ จับเหลี่ยม เสาคานขอบค.ส.ล. ต่าง ๆ 
ให้เรียบร้อยได้แนวด่ิง และแนวระดับ ผนังและฝ้าเพดานควรจะทําระดับไว้เป็นจุด ๆ ให้ทั่วเพ่ือให้การฉาบปูน
รวดเร็วและเรียบร้อยขึ้นโดยใช้ปูนเค็ม ส่วนผสมปูนซีเมนต์ 1 ส่วน ทรายละเอียด 1 ส่วน ภายหลังปูนที่ต้ังเฟ้ียมทํา
ระดับเสร็จเรียบร้อยและแห้งดีแล้ว ให้ราดนํ้าหรือฉีดนํ้าให้บริเวณที่จะฉาบปูนตามอัตราส่วนผสมและวิธีผสมตามที่
กําหนดให้แล้วให้ฉาบปูนรองพื้นได้ระดับใกล้เคียงกันกับระดับแนวที่เฟ้ียมไว้ (ความหนาของปูนฉาบรองพ้ืน
ประมาณ 10 มม.) โดยใช้เกรียงไม้ฉาบอัดปูนให้เกาะติดแน่นกับผิวพ้ืนที่ฉาบปูน และก่อนที่ปูนฉาบรองพ้ืนจะเริ่ม
แข็งตัวให้ขูดขีดผิวหน้าของปูนฉาบให้ขรุขระเป็นรอยไปมาโดยทั่วกัน เพ่ือให้การยึดเกาะตัวของปูนฉาบตกแต่งยึด
เกาะดีขึ้น เมื่อฉาบปูนรองพ้ืนเสร็จแล้ว จะต้องบ่มปูนฉาบตลอด 48 ชม. และทิ้งไว้ให้แห้งก่อน 7 วัน จึงทําการฉาบ
ปูนตกแต่งได้ การฉาบปูนภายนอกตรงผนังวัสดุก่อที่ผนังก่อต่อกับโครงสร้างคอนกรีตเสาคานให้ป้องกันการ
แตกร้าว โดยใช้แผ่นตะแกรงชนิด GALVANIZED EXPANDED METAL JOINT STRIPS ตอกตะปูยึดยาวตลอด
แนวรอยต่อแล้วจึงทําการฉาบปูนรองพ้ืนได้ 
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    (ข) การฉาบปูนตกแต่ง ก่อนฉาบปูนตกแต่ง ให้ทําความสะอาดและราดนํ้าบริเวณที่จะ
ฉาบปูนให้เปียกโดยท่ัวกันเสียก่อนจึงฉาบปูนตกแต่งได้ โดยใช้อัตราส่วนผสมตามที่กําหนดให้และฉาบปูนให้ได้ตาม
ระดับที่เฟ้ียมไว้ การฉาบปูนในช้ันน้ีให้หนาไม่เกิน 8 มม.) โดยใช้ไม้เกรียงไม้ฉาบอัดปูนให้เกาะติดแน่นกับช้ันปูน
ฉาบรองพ้ืน และต้องหม่ันพรมนํ้าให้เปียกช้ืนตลอดเวลาฉาบ ขัดตกแต่งปรับจนผิวได้ระดับเรียบร้อยตามท่ีต้องการ
ด้วยเกรียงไม้ยาง เพ่ือป้องกันการเว้าหรือแอ่นของผิวปูนฉาบ สําหรับช่องเปิดต่าง ๆ ต้องฉาบปูนให้ได้มุมของเปิด
เหล่านี้ ตามท่ีกําหนดไว้ โดยที่ด้านของมุมได้ระดับเดียวกัน ไม่เว้าหรือปูตลอดแนว 
    (ค) การฉาบปูนในลักษณะพ้ืนที่กว้าง การฉาบปูนตกแต่ง หรือฉาบปูนรองพ้ืนบนพ้ืนที่
ระนาบนอน เอียงลาดหรือระนาบต้ัง ซึ่งมีขนาดกว้างเกิน 9 ตารางเมตร หากในรูปแบบหรือรายละเอียดประกอบ
แบบก่อสร้างได้ระบุให้มีแนวเส้นแบ่งที่แสดงไว้อย่างชัดเจน ผู้รับจ้างจะต้องขอคําแนะนําพิจารณาจากผู้ควบคุมงาน
ในการแบ่งแนวเส้นปูนฉาบหรือให้ใส่แผ่นตะแกรงชนิด GALVANIZED EXPANDED METAL BEAD ช่วยยึดปูน
ฉาบตลอดแนว หากผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติตามในกรณีดังกล่าวข้างต้น ผู้ควบคุมงานอาจสั่งให้เคาะสกัดปูนฉาบออก
แล้วฉาบใหม่ โดยผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในกรณีที่ระบุให้ฉาบปูนขัดผิวมันให้ฉาบปูนตกแต่ง
ปรับให้ได้ระดับตกแต่งผิวจนเรียบร้อยแล้ว ให้ใช้นํ้าปูนข้นๆ ทาโบกทับหน้าให้ทั่ว ขัดผิวเรียบด้วยเกรียงเหล็ก ใน
กรณีที่ระบุให้ฉาบปูนผสมนํ้ายากันซึมขัดผิวมัน ปูนฉาบช้ันรองพ้ืนและปูนฉาบช้ันตกแต่งจะต้องผสมน้ํายากันซึม 
ลงในส่วนผสมของปูน ทราย ตามอัตราส่วนและคําแนะนําของผู้ผลิตโดยเคร่งครัดและทําการขัดผิวมัน ดังที่ระบุใน
รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้างน้ี 
   (8) การซ่อมผิวฉาบปูน 
    ผิวปูนฉาบที่แตกร้าว หลุดร่อนหรือปูนไม่จับกับผิวพ้ืนที่ที่ฉาบไป หรือฉาบปูนซ่อมรอย
สกัดต่าง ๆ จะต้องทําการซ่อมโดยการเคาะสกัดปูนฉาบเดิมออกเป็นบริเวณกว้างไม่น้อยกว่า 10 ซม. และทําผิวให้
ขรุขระฉีดนํ้าล้างให้สะอาดแล้วฉาบปูนใหม่ ตามข้อการฉาบปูนข้างต้นด้วยทรายที่มีขนาดและคุณสมบัติเดียวกันกับ
ผิวปูนเดิม ผิวปูนที่ฉาบใหม่แล้วจะต้องเรียบสนิทเป็นเน้ือเดียวกับผิวปูนเดิม ห้ามใช้ฟองนํ้าชุบนํ้าในการตกแต่งผิว
ปูนฉาบซ่อมน้ี 
   (9) การป้องกันผิวปูนฉาบ 
    จะต้องบ่มผิวปูนฉาบที่ฉาบเสร็จใหม่ๆ แต่ละช้ันให้มีความช้ืนอยู่ตลอดเวลา 82 ชม. โดย
ใช้นํ้าพ่นเป็นละอองละเอียดและพยายามหาทางป้องกันและหลีกเลี่ยงมิให้ถูกแสงแดดโดยตรง หรือมีลมพัดจัด การ
บ่มผิวน้ี ให้ผู้รับจ้างถือเป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องให้การดูแลเป็นพิเศษด้วย 

6.2) การฉาบปูนขัดมัน 
 กรรมวิธีการทํางานเหมือนการฉาบปูนในข้อ  2.6.1 หลังจากฉาบปูนผิวหน้าและปรับจนได้

ระดับตกแต่งผิวจนเรียบร้อยแล้ว ให้พรมนํ้า  และโรยปูนซีเมนต์ผงทับหน้าให้ทั่ว ขัดผิวให้เรียบมันด้วยเกรียงเหล็ก 
6.3) การฉาบปูนขัดมันกันซึม 
 ขณะผสมปูนฉาบทั้ง 2 ช้ัน ให้ผสมนํ้ายากันซึม มีสัดส่วนตามคําแนะนําของบริษัทผู้ผลิตแล้วจึง

ฉาบ 
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- ผนังก่ออิฐฉาบปูนปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค  ขนาด 8” x 8 “, 12” x 12 “เกรด A  
มีมอก.37-2529 
       วัสดุ :  กระเบ้ืองเคลือบเซรามิค  ขนาด 8” x 8 “,“, 12” x 12 “เกรด A มีระดับช้ันของกระเบ้ืองตาม
มาตรฐานของ PEI (Porcelain Enamel Institution) ไม่น้อยกว่า 4  มีมอก.37-2529, มอก. 613-2529 สีลาย ให้
ผู้รับจ้าเสนอให้คณะกรรมการฯ เลือก ภายนอกใช้ชนิดกันลื่น ภายในใช้ผิวเรียบ 
       วิธีติดต้ัง :   กระเบ้ืองเซรามิคสําหรับผนัง ตามมาตร-ฐาน มอก. 613-2529 สีและลายตามแบบ และใช้
ตามกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาอนุมัติอีกคร้ัง 
        1.1)    การปูแผ่นกระเบ้ือง 
              ให้ฉาบปูนปรับผิวหน้าผนังหรือบริเวณที่จะปูกระเบ้ืองให้เรียบร้อยได้ระดับโดยใช้ปูนฉาบรองพ้ืนและ
ปิดแผ่นกระเบ้ืองเคาะอัดให้ติดแน่นกับปูนฉาบยังไม่แข็งตัว โดยดึงเชือกและทิ้งด่ิงให้ได้ระดับทั้งแนวนอนและ
แนวตั้งรอยต่อแผ่นจะต้องเว้นช่องอย่างสมํ่าเสมอและกว้างไม่เกิน 1 มม.  เมื่อปูนแห้งสนิท และยึดเกาะแผ่น
กระเบ้ืองแล้วให้ทําความสะอาดผิวหน้ากระเบื้องและรอยต่อจนปราศจากเศษปูน ยาแนวรอยต่อแผ่น ด้วย
ปูนซีเมนต์ขาว ทําความสะอาดครั้งสุดท้ายและเช็ดถูให้ทั่วด้วยขี้ผึ้งขัดมันก่อนจะนําแผ่นกระเบ้ืองไปปูทําความ
สะอาดและแช่นํ้าให้อ่ิมตัวตลอดเวลาเฉพาะกระเบ้ืองประดับที่ผิวหน้ามิได้เคลือบมันก่อนไปแช่จะต้องทําความ
สะอาดผิวหน้าและทาขี้ผึ้งขัดมันกันเป้ือน 1 ครั้ง ความหนาของปูนฉาบเกาะกระเบ้ือง จะต้องหนาไม่เกิน 1.5 ซม. 
ติดต้ังโดยใช้กาวซีเมนต์ผลิตจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตามมาตรฐาน ANSI สําหรับปูกระเบ้ืองเซรามิค 

1.2) การรับรองคุณภาพ 
              ต้องใช้ช่างฝีมือชํานาญในการปูกระเบ้ืองโดยเฉพาะเท่าน้ัน วัสดุที่ใช้ต้องเป็นของใหม่ที่มีคุณภาพดี ไม่มี
รอยตําหนิหรือเสียหาย หากพ้ืนหรือผนังส่วนใดที่จัดทําไปแล้วมีคุณภาพไม่ดีหรือไม่ตรงตามแบบและรายการ
ก่อสร้าง หรือมีตําหนิเสียหายใด ๆ เกิดขึ้นก่อนรับมอบงานผู้รับจ้างจะต้องทําการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดย
ไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น 
 

- ผนังกรุกระเบื้องผิวหินธรรมชาติ  ขนาด  2" x 8" ( 6.0x21.7x0.75 cm. ) 
 1) วัสดุ :  เป็นกระเบ้ืองที่มีผิวหน้าคล้ายกับหิน Limestone ที่ให้ความรู้สึกที่ไม่เรียบหรือหยาบ
จนเกินไป เหมาะสําหรับผู้ที่ ต้องการความเป็นธรรมชาติที่เรียบง่ายแต่ยังคงไว้ซึ่งผิวหน้าที่เป็นธรรมชาติ และ
สามารถเลือกสีสันได้หลากหลายและติดต้ัง ได้ง่ายเหมือนกับกระเบ้ืองทั่วไป 

 วิธีติดต้ัง :   ยึดตามวิธีการปูแผ่นกระเบ้ืองเคลือบเซรามิค   

- แผ่นขา้งหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบส ี
1) วัสดุ :  ความหนาสุทธิไม่น้อยกว่า  0.35 มม. (BMT)  คุณสมบัติ  AZ150 พร้อมฉนวนแผ่นโพลี 

เอธิลีนโฟมข้ึนรูปตามรูปหลังคาหนา 5 มม. FLASIHNG เหล็กเคลือบสีหนาสุทธิไม่น้อยกว่า 0.35 มม. ( BMT )   
คุณสมบัติ AZ 150 ทั้งแผ่นหลังคาและ  FLASHING  ต้องมีเอกสารรับรองจากบริษัทผู้ผลิตเหล็กว่าใช้เหล็กความ
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หนาไม่น้อยกว่ากําหนด  มีคุณสมบัติ AZ 150 หรือเอกสารรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( ถ้ามี
ประกาศใช้ ) แผ่นข้างหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสี  มีคุณสมบัติค่า AZ100 รวมโครงT-4 
 2) วิธีติดต้ัง :  มีขั้นตอนและวิธีการติดต้ัง  ดังน้ี 
วิธีการติดต้ังผนังจะคล้ายกับหลังคา แตกต่างกันที่ตําแหน่งยึดสกรู  

1. ติดต้ังแผ่นผนังแผ่นแรก และเช็คตําแหน่งยึดสกรู  

2. นําแผ่นที่สองมาวางซ้อนกันโดยใช้คีมหนีบหัวท้าย พร้อมกับยึดสกรูบริเวณแปปลาย  

3. และแปเด่ียวทกุ ๆ ท้องลอน และแปกลางลอนเว้นลอน  

4. ติดต้ังแผ่นต่อ ๆ ไปเช่นเดียวกับการติดต้ังแผ่นที่สอง  

- ผนังห้องน้าํสาํเร็จรูป    
    1) วัสดุ :  มรีายละเอียดดังน้ี 

1.1. ผนังห้องนํ้าสําเร็จรูป แผ่นผนังความหนาไม่น้อยกว่า 10  มม. ความสูงรวม  1.96  ม. โดยขาต้ัง
ลอยจากพ้ืน 0.15 ม.  ผิวเรียบเนียนปราศจากกรอบและไม่มีรอยต่อระหว่างแผ่นกลาง (ผนังกลางขนาด  1.50 ม.) 

1.2. โครงสร้างของผนัง แผ่นผนังทําจาก HPL ( HIGH  PRESSURE  LAMINATE )  ความหนาไม่น้อย
กว่า 10  มม. โดยกลึงขอบลบคมรัศมี  3  มม. ทั่วทั้งแผ่นใช้งานได้ดีในที่แห้ง และที่เปียก ผนังกันนํ้าได้ 100% ผิว
กันการขีดข่วนและทนทานต่อนํ้าได้เป็นอย่างดี 

1.3. แผ่นเสา มีอะลูมิเนียมประกบ 2 ด้านพร้อมกับปุ่มยางกันกระแทกเพ่ือการใช้งานที่เงียบ มือจับ
และกลอนต้องมีตัวแสดงการใช้งาน เขียว/แดง และเป็นบานพับแบบปิดได้เอง 

1.4. การยึดกับพ้ืนห้อง ยึดกับพ้ืนห้องด้วยขาต้ังปรับระดับได้โดยใช้น๊อต และน๊อตทุกตัวต้องเป็น   
STAINLESS 

1.5. การยึดกับผนังห้อง ด้านหน้าใช้อะลูมิเนียม PROFIE กว้าง 31  มม. ยาวตลอดแนวเสา ด้านหลัง
ใช้ประกันตัวยูยึดด้วยน๊อต จํานวน 3 ชุด 

1.6. อุปกรณ์ทั่วไป อะลูมิเนียมชุบอโนไดซ์ หรือ POWER COAT ขอแขวนท่ีใส่กระดาษชําระเป็น
อุปกรณ์มาตรฐาน 
    2) วิธีติดต้ัง : ให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต 

- ผนังกรุแผ่นไม้ฝาสังเคราะห์สําเร็จรูป ขนาด 4" หนาไม่น้อยกว่า 8 มม. ทาสี ตีเว้นช่อง 2 ซม.ในช้ัน 
1 และตีเว้นช่อง 5 ซม.ในช้ันอ่ืน ๆ 

              1) วัสดุ : ไม้สังเคราะห์ประเภทไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 4" หนาไม่น้อยกว่า 8 มม.ทาสี ตี โครงคร่าว
เหล็กชุบสังกะสีหนา 0.50 มม.@ 0.60x0.60 ม. ทาสีนํ้าอะครีลิค 100  % 

  2) วิธีติดต้ัง :  ให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต   
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- ผนังกรุแผ่นยิปซ่ัมบอร์ด  หนา 9 มม. ทาสี กรุ 2 ด้าน 
              1) วัสดุ : แผ่นยิปซั่มบอร์ด  หนา 9 มม. ทาสี  กรุ 2 ด้าน โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีหนาไม่น้อยกว่า  
0.50 มม. @ 0.60x0.60 ม. ทาสีนํ้าอะครีลิค 100  % 

  2) วิธีติดต้ัง :  ให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต   
 

3. งานฝ้าเพดาน  
C1  ฝ้าท้องพ้ืน ค.ส.ล. ฉาบเรียบทาสี 
C2  ฝ้า Aluminium Composite หนา 3 มม. 
C3  ฝ้าเพดานแต่งเปลือยขัดเรียบ ทาสี 
C4  ฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดกันช้ืน โครงคร่าวอลูมิเนียม T-bar @ 0.60x0.60 ม.# 
C5  ฝ้าเพดานไม้ระแนงลายไม้สัก หน้ากว้าง 4 น้ิว หนา 0.8 ซม. 
 

รายละเอียดการดําเนินการฝ้าเพดาน 
 

ขอบเขตของงาน 
การติดต้ังฝ้าเพดาน 
ผู้รับจ้างจะต้องทําความเข้าใจเร่ืองทางเดินต่าง ๆ ของท่อ เพ่ือมิให้โครงฝ้าเกะกะทางเดินของท่อ  การ

ตีฝ้าเพดานทุกชนิดต้องกระทําภายหลังการเดินท่อต่าง ๆ รวมท้ังสายไฟ การปฏิบัติเป็นไปตามลําดับขั้นเพ่ือให้
ได้ผลงานท่ีได้มาตรฐาน เคร่ายึดฝ้าจะต้องมีขนาดระยะถูกต้องตามแบบและรายการก่อสร้าง เมื่อติดต้ังวัสดุฝ้า
เพดานจะต้องอยู่ในตําแหน่งที่พอดีไม่หมิ่นจนเกินไปเคร่าที่ยึดก่อนตีผู้รับจ้างจะต้องปรับแนวให้มีระดับเรียบเสมอ
กันตลอด วัสดุที่ยึดเคร่าฝ้าเพดานจะต้องใช้เหล็กอาบสังกะสีหรือตามที่กําหนดให้แบบแปลนฝ้าเพดานเมื่อติดต้ัง
แล้วจะต้องได้ระดับเรียบ 

การรับรองความเสียหาย 
ฝ้าเพดานทุกส่วนที่ติดต้ังแล้วจะต้องให้ได้ระดับและเส้นแนวตรงเรียบร้อย ไม่มีรอยขูดขีดหรือบ่ิน 

กะเทาะ ต้องไม่เปรอะเป้ือน หากมีส่วนใดเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นจะต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนให้ใหม่ โดยไม่คิดมูลค่าใด 
ๆ ทั้งสิ้นการเจาะฝ้าเพ่ือการเดินท่อต่าง ๆ  ผู้รับจ้างจะต้องทําด้วยความประณีต  ระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้น 

 
รายการทั่วไป 

 ผู้รับจ้างจะต้องตรวจแบบก่อสร้างงานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศและระบบอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับงาน
ฝ้าเพดาน เพ่ือเตรียมโครงสร้างสําหรับยึดดวงโคม หัวจ่ายระบบปรับอากาศและอ่ืน ๆ ให้เรียบร้อย 

ในกรณีที่จําเป็น จะต้องเตรียมช่องสําหรับเปิดฝ้าเพดานสําหรับซ่อมแซมระบบท่อและระบบปรับ
อากาศ ผู้รับจ้าง จะต้องทําช่องสําหรับเปิดขนาดไม่เล็กกว่า 60 x 60 ซม.  โดยใช้วัสดุชนิดเดียวกับฝ้าเพดานให้
เรียบร้อย 



 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด                   

35 

ความสูงของฝ้าเพดาน ให้ถือตามระบุในแบบ แต่อาจเปล่ียนแปลงระดับได้เล็กน้อย ตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

ผู้รับจ้าง จะต้องส่งแบบ Shop Drawing แสดงแนวฝ้าเพดาน และการติดต้ังฝ้าเพดานให้คณะ 
กรรมการตรวจการจ้างตรวจอนุมัติก่อน จึงทําการติดต้ังได้ 

 
 วัสดุ 

ยิปซั่มบอร์ดให้ใช้ยิปซั่มบอร์ดที่มีคุณภาพเทียบเท่า มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ 219-2520 
ความหนาของแผ่นยิปซั่มบอร์ด และแผ่นยิปซั่มบอร์ด กันช้ืน ตามระบุในแบบรูป แผ่นยิปซั่มที่ติดต้ังบนโครงเคร่าไม้
หรือเหล็กชุบสังกะสีให้ใช้ขนาด 120 x 240 ซม. แผ่นยิปซั่มที่ติดต้ังบนโครงฝ้า T-BAR ให้ใช้ขนาด 60 x 60 ซม. 
หรือ 60 x 120 ซม. หรือตามระบุในแบบ 

แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ หนา 4 มม.  ตามระบุในแบบรูป ติดต้ังบนโครงเคร่าไม้หรือเหล็กชุบสังกะสีให้ใช้
ขนาด 120 x 240 ซม. แผ่นยิปซั่มที่ติดต้ังบนโครงฝ้า T-BAR ให้ใช้ขนาด 60 x 60 ซม. หรือ 60 x 120 ซม. หรือ
ตามระบุในแบบ 

ฝ้าระแนงไฟเบอร์ซีเมนต์ กว้าง 75 มม. หนา 8  มม. ตามระบุในแบบรูป ติดต้ังบนโครงเคร่าเหล็กชุบ 
อาบสังกะสี 

กระเบ้ืองกระดาษให้ใช้กระเบ้ืองใยหินแผ่นเรียบที่มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ที่ 12-2514 นอกจากระบุไว้เป็นพิเศษในแบบให้ใช้ชนิดที่มีความหนา 6 มม. กระเบ้ืองกระดาษที่ตีทับบนโครงเคร่า
ไม้หรือเหล็กอาบสังกะสีให้ใช้ขนาด 120 x 240 ซม. กระเบื้องกระดาษที่วางบนโครงฝ้า T-BAR ให้ใช้ขนาด 60 x 
60 ซม. หรือตามที่ระบุในแบบ 

ฝ้าเพดานชนิด Acoustic ให้ใช้แผ่นฝ้าที่มีส่วนผสมของใยแร่ (Mineral Fiber, Wet Felt) ตาม
มาตรฐาน ASTM E1264โครงสร้างของแผ่นมีโพรงขนาดเล็กช่วยลดการส่งผ่านของเสียง มีคุณสมบัติการป้องกันไฟ 
Class A ตามมาตรฐาน ASTM E84 

ฝ้าเพดานอลูมิเนียมชนิดตะแกรง (Light-Weight Aluminum Cell Ceiling) เคลือบสี ขนาดช่อง 
0.10 x 0.10 ม. ลึก 0.05 ม.ขนาดแผ่น 0.60 x 0.60 ม. 

โครงเคร่าไม้ ให้ใช้ไม้ยางอัดนํ้ายา ตามระบุในรายการละเอียดหมวดงานไม้ขนาดตามระบุในแบบใน
กรณีที่ไม่ได้ระบุแน่นอนให้ใช้ไม้ขนาด 1 1/2" x 3" 

โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีให้ใช้โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีที่มีคุณภาพเทียบมาตรฐานผลิต-ภัณฑ์
อุตสาหกรรมที่ 863-2532 และเป็นชนิดระบบสกรูอัพระยะโครงเคร่า 0.40 x 1.00 ม. ตัวแขวนใช้ชนิดปรับระดับ
ได้ 

โครงฝ้า T-BAR ให้ใช้โครงฝ้า T-BAR ชนิดทําด้วยเหล็กชุบสังกะสีที่มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ 449-2530 
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การติดต้ัง 
การติดต้ังฝ้าเพดานบนโครงเคร่าไม้  ฝ้าเพดานกระเบ้ืองกระดาษยิปซั่มบอร์ด หรือกระดาษชานอ้อยที่

ระบุให้ติดต้ังบนโครงเคร่าไม้ให้ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุในแบบรูปไม้เคร่าฝ้าเพดานจะต้องไสเรียบจากโรงงาน 
ถ้าไม่ได้ระบุเป็นพิเศษในแบบให้ใช้เคร่าไม้ขนาด 1 1/2"x 3" ระยะ 40 x 40 ซม. การติดต้ังเคร่าฝ้าเพดานจะต้อง
เป็นไปตามระบุในหมวดงานไม้เคร่า ฝ้าเพดานที่ติดต้ัง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องแข็งแรงเรียบร้อยได้แนวได้ฉาก 
ได้ด่ิง และระดับการยึดแผ่นฝ้าเพดานกับโครงเคร่าฝ้า ให้ใช้ตะปูหัวแบน ระยะของตะปูประมาณ 10 ซม. รอยต่อ
ของแผ่นฝ้าเพดาน จะต้องเป็นไปตามระบุในแบบ ในกรณีที่ไม่ได้ระบุไว้แน่นอนในแบบให้ปฏิบัติดังต่อไปน้ี 

1) รอยต่อเซาะร่องตัว V สําหรับแผ่นกระเบ้ืองกระดาษ 
2) รอยต่อชนิดฉาบเรียบ สําหรับแผ่นยิปซั่มบอร์ด 
3) รอยต่อชนิดต่อชน สําหรับแผ่นกระดาษชานอ้อย 

ฝ้าเพดานส่วนที่ติดกับผนังหรือเสาจะต้องสนิทและเรียบร้อยโดยการฉาบปูนผนังหรือเสาก่อนจึงทําการ
ติดต้ังแผ่นฝ้าเพดานได้ ฝ้าเพดานที่ติดต้ังเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องถูกต้อง และเป็นไปตามระบุในแบบรูปได้ด่ิง ได้
ระดับแนวรอยต่อของกระเบื้องจะต้องเรียบร้อย ได้แนว และได้ฉากเศษของแผ่นฝ้าเพดานภายในห้องจะต้อง
เท่ากันทั้ง 2 ด้าน 

การติดต้ังฝ้าเพดานบนโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ฝ้าเพดานกระเบ้ืองกระดาษยิปซั่มบอร์ด หรือ
กระดาษชานอ้อย ที่ระบุให้ติดต้ังบนโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีให้ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ระบุในแบบรูป และ
รายการละเอียดตามคําแนะนําของบริษัทผู้จําหน่ายทุกประการ ภายหลังจากติดต้ังโครงเคร่าเพดานเสร็จเรียบร้อย
แล้ว จะต้องได้แนวได้ระดับและยึดติดกับโครงสร้างของอาคารให้แข็งแรง  โครงเหล็กสําหรับห้ิวโครงฝ้าเพดานกับ
โครงสร้าง   จะต้องติดต้ังให้ได้ด่ิง  ได้แนวเป็น ระเบียบ  เพ่ือความสะดวกในการติดต้ังงานระบบอ่ืน ๆ ที่อยู่เหนือ
ฝ้าเพดานการยึดแผ่นฝ้าเพดานกับโครงเคร่าเหล็ก ให้ใช้ตะปูเกลียวปล่อยระยะประมาณ 10 ซม. รอยต่อของแผ่น
ฝ้าและการติดต้ังแผ่นฝ้าจะต้องเรียบร้อยได้แนวและระดับ 

การติดต้ังฝ้าเพดานบนโครงฝ้า T-BAR การติดต้ังฝ้าเพดานบนโครงฝ้า T-BAR ให้ปฏิบัติตามรายละเอียด
ที่ระบุไว้ในรูปแบบ เหล็กห้อยโครงฝ้าแขวนลวดเหล็กให้แขวนกับเหล็กฉาก ซึ่งยึดติดกับพ้ืนหรือคานคอนกรีตด้วย
พุกฝังคอนกรีต 6 มม. หรือแขวนกับที่แขวนฝ้าเพดานชนิดฝังในคอนกรีต Ceiling Anchors ขนาด 6 มม. ระยะ
ระหว่างเหล็กห้อยประมาณ 60X120 ซม. 

ฝ้าเพดานที่ติดต้ังเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะต้องเรียบร้อยแข็งแรง  ได้ระดับและความสูงตามระบุในแบบ
แนวของ T-BAR จะต้องได้แนว ได้ฉาก และเป็นไปตามแบบ 

ผู้รับจ้าง จะต้องส่งแบบ Shop Drawing แสดงแนวของ  T-BAR ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจ
อนุมัติก่อนจึงทําการติดต้ังได้ 
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4. งานหลังคา  
4.1.  หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี ( สีแดง ) ความหนาสุทธิไม่น้อยกว่า 0.45 มม. (BMT) 

คุณสมบัติ  AZ150 พร้อมฉนวนแผ่นโพลีเอธิลีนโฟมขึ้นรูปตามรูปหลังคาหนา 5  มม. FLASIHNG เหล็กเคลือบสี
หนาสุทธิไม่น้อยกว่า 0.45 มม. ( BMT ) คุณสมบัติ AZ 150 ทั้งแผ่นหลังคาและ FLASHING   ต้องมีเอกสาร
รับรองจากบริษัทผู้ผลิตเหล็กว่าใช้เหล็กความหนาไม่น้อยกว่ากําหนด   มีคุณสมบัติ AZ 150   หรือเอกสารรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  (ถ้ามีประกาศใช้) แผ่นข้างหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสี  มีคุณสมบัติค่า AZ100  

4.2.  เชิงชาย ปิดลอน ไม้สังเคราะห์สําเร็จรูป ทาสี ขนาด 16 x 200 มม. ยาวตลอดแนวหลังคา  
4.3.  แผ่นหลังคาโพลีคาร์บอเนต หนา 10 มม.  
 

รายละเอียดการดําเนินการงานหลังคา 

- หลังคาแผน่เหล็กรีดลอนเคลอืบสี  ความหนาสุทธิไม่น้อยกว่า 0.35 มม. (BMT) คุณสมบัติ  
AZ150 พร้อมฉนวนแผ่นโพลีเอธิลีนโฟมขึ้นรูปตามรูปหลังคาหนา 5 มม. FLASIHNG เหล็กเคลือบสีหนาสุทธิไม่
น้อยกว่า 0.35 มม. ( BMT ) คุณสมบัติ AZ 150 ทั้งแผ่นหลังคาและ FLASHING ต้องมีเอกสารรับรองจาก
บริษัทผู้ผลิตเหล็กว่าใช้เหล็กความหนาไม่น้อยกว่ากําหนด มีคุณสมบัติ AZ 150 หรือเอกสารรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( ถ้ามีประกาศใช้ ) แผ่นข้างหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสี มีคุณสมบัติค่า AZ100 รวมโครง 
T-4 

การดําเนินการ 

 ติดต้ังแปเหล็กโดยใช้แปเหล็กชนิด และขนาดตามที่กําหนดในแบบและระยะห่างของแปให้ติดต้ัง
ตามที่กําหนดในแบบ โดยมีการยึดกับจันทันหลังคาอย่างมั่นคงแข็งแรงตามที่กําหนดในแบบและจะต้องจัดปรับ
ระดับรวมทั้งแนวของแปให้ตรงสม่ําเสมอเท่ากันตลอด การติดต้ังการต่อเช่ือมจะต้องใช้ช่างที่มีฝีมือมีความชํานาญ
และเป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดีทั้งน้ีแปเหล็กจะต้องได้รับการดําเนินการป้องกันสนิมตามกรรมวิธีที่สถาปนิก
กําหนดให้ สําหรับการมุงวัสดุต้ังแต่การเตรียมการวิธีการมุงระยะการซ้อนแผ่นและติดต้ังครอบมุงรวมทั้งการติดต้ัง
อุปกรณ์ยึดประกอบต่าง ๆ ให้ดําเนินการตามคําแนะนําและกรรมวิธีของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด เมื่อดําเนินการมุง
กระเบ้ืองหลังคาเสร็จแล้วแนวลอนกระเบื้องรวมทั้งชายกระเบ้ืองจะต้องให้แนวตรงเรียบร้อยโดยจะต้องตรวจตรา
ความเรียบร้อยของกระเบ้ืองทุกแผ่นไม่ให้มีรอยแตกร้าว  หรือแตกบิ่นด้วย  ทั้งน้ีจะต้องทําการทดสอบการรั่วซึม
ของหลังคาก่อนส่งมอบงาน 
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5. งานประตู  หน้าต่าง  และช่องแสง  
 ให้ใช้วัสดุที่มี มอก. เช่น กรณีบานไม้อัดยางสําเร็จรูปที่มี มอก. แต่มีความจําเป็นต้องประกอบบานใหม่ให้

เป็นไปตามแบบ  ก็ให้ใช้ไม้อัดยางที่มี  มอก. 178-2538 มาประกอบเป็นตัวบานแทนได้  แบ่งเป็นบานต่าง ๆ ดังน้ี 
  ป.1    ประตูไม้อัดยาง บานเปิดคู่  มีช่องกระจก 
  ป.2     บานม้วนเหล็กตามแบบมาตรฐาน ( มีช่องระบายอากาศ ) 

ป.3    ประตูกระจกอลูมิเนียม บานสวิงเปิดคู่ 
  ป.4 ประตูไม้อัดยาง บานเปิดเด่ียว มาตรฐาน มอก.มีช่องแสงกระจกใส 

ป.5 ประตูบานเปิดห้องนํ้าสําเร็จรูป HPL 10 มม. 
ป.6 ประตูหนีไฟบานเปิดเด่ียว   
ป.7  ประตูไม้อัดยาง บานเปิดคู่ มาตรฐาน มอก. 
ป.8 ประตูไม้อัดยาง บานเปิดเด่ียว มาตรฐาน มอก. 
ป.9 ประตูกระจกอลูมิเนียม บานเลื่อนเด่ียว 
ป.10 ประตูบานเกล็ดไม้เน้ือแข็ง บานเปิดเด่ียว 
ป.11 ประตูไม้อัดยาง บานเปิดคู่ มาตรฐาน มอก. 
ป.12 ประตูบานเกล็ดไม้เน้ือแข็ง บานเปิดเด่ียว 
ป.13 ประตูไม้อัดยาง บานเปิดเด่ียว มาตรฐาน มอก. 
ป.14 ประตูกระจกอลูมิเนียม บานสวิงเปิดคู่ 
ป.15 ประตูบานไม้เน้ือแข็ง บานเปิดเด่ียว 
 

 

  น.1 หน้าต่างบานเปิดกระจกอะลูมิเนียม  มีช่องแสงกระจกติดตาย 
  น.2 หน้าต่างบานเปิดกระทุ้งกระจกอะลูมิเนียม  มีช่องแสงกระจกติดตาย 
  น.3 หน้าต่างบานเปิดกระทุ้งกระจกอะลูมิเนียม   

น.4 หน้าต่างบานเปิดกระทุ้งกระจกอะลูมิเนียม  มีช่องแสงกระจกติดตาย 
น.5 หน้าต่างบานเปิดกระทุ้งกระจกอะลูมิเนียม   
น.6 หน้าต่างบานเปิดกระทุ้งกระจกอะลูมิเนียม   
น.7 หน้าต่างบานเปิดกระทุ้งกระจกอะลูมิเนียม   
น.8 หน้าต่างบานเปิดกระทุ้งกระจกอะลูมิเนียม   
น.9 หน้าต่างบานเปิดกระทุ้งกระจกอะลูมิเนียม   
น.10 หน้างต่างบานเปิดกระทุ้ง  มีเกล็ดอลูมิเนียมระบายอากาศ มีช่องแสงติดตาย 
น.10’ หน้าต่างบานเลื่อนสลับกระจกอะลูมิเนียม   
น.11 หน้างต่างบานเปิดกระทุ้ง  มีเกล็ดอลูมิเนียมระบายอากาศ มีช่องแสงติดตาย 
น.11’ หน้างต่างบานเปิดกระทุ้ง  มีเกล็ดอลูมิเนียมระบายอากาศ มีช่องแสงติดตาย  
น.12 หน้าต่างบานเลื่อนสลับกระจกอะลูมิเนียม  มีช่องแสงกระจกติดตาย 
น.13 หน้าต่างบานเปิดกระทุ้งกระจกอะลูมิเนียม  มีช่องแสงกระจกติดตาย 
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รายละเอียดการดําเนินการงานประตูหน้าต่าง 
 

ประตูหน้าต่างที่นํามาติดต้ังในงานก่อสร้าง จะต้องเป็นไปตามแบบและขนาดที่ได้กําหนดก่อสร้าง และผู้รับ
จ้าง จะต้องวัดขนาดประตูหน้าต่างที่แท้จริงโดยละเอียด จากสถานที่ก่อสร้างอีกคร้ัง ก่อนปฏิบัติการ 

 
การติดต้ังประตู - หน้าต่าง 

1 ผู้รับจ้างจะต้องทําการติดต้ังประตูหน้าต่างให้มั่นคงแข็งแรง เปิด - ปิด ได้สะดวก เมื่อปิดจะต้องสนิท
เรียบร้อย ป้องกันลมและฝนได้เป็นอย่างดี เมื่อเปิดจะต้องมีขอยึดหรือมอุีปกรณ์รองรับมิให้เกิดความเสียหายให้กับ
ประตูหน้าต่างหรือผนัง การประกอบติดต้ังจะต้องใช้ช่างฝีมือดีและมีความชํานาญเฉพาะด้านการติดต้ังและแบ่ง
ช่องให้พอดีกับช่วงอาคารและมีรอยต่อแนวประทับแนบสนิทและป้องกันการร่ัวไหลของน้ําฝนได้เป็นอย่างดี และ
ยึดติดกับอาคารมั่นคงแข็งแรง 

2 การป้องกันการร่ัวซึม รอยต่อวงกบกับผนังคอนกรีตหรือผนังอิฐให้ยาแนวรอยต่อด้วยวัสดุกันซึมโดย
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างทั้งน้ีผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการตามที่ระบุโดยเคร่งครัดเพ่ือ
ป้องกันการร่ัวซึมโดยเด็ดขาดหากมีการร่ัวซึมเกิดขึ้น ผู้รบัจ้างจะต้องซ่อมแซมและแก้ไขให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

3 การติดต้ังประตู-หน้าต่าง ทุกจุดต้องมีคานเอ็นทับหลังเป็นกรอบโดยรอบ โดยเสริมเหล็กยืน 2 dia 9 
มม. เหล็กปลอก dia 6 มม. @ 0.20 

 
- ประตูไม้ (Wood Doors) 

1.ขอบเขตของงาน 
 ผู้รับจ้าง จะต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และแรงงาน ในการติดต้ังประตูไม้ ให้เป็นไปตามระบุใน

แบบรูปและ รายการละเอียด 
 งานในหมวดน้ี รวมถึงงานติดต้ังประตูไม้ พร้อมวงกบไม้ วงกบอลูมิเนียม วงกบเหล็ก ประตู

ช่อง Duct และประตูไม้อ่ืน ๆ 
2.วัสดุ 

1) วงกบไม้ ให้ถือตามระบุในแบบและรายการละเอียดให้ใช้ไม้ตะเคียนทอง มาตรฐานไม้ช้ัน 
1 ขนาด และรูปร่างตามระบุ 

2) วงกบอลูมิเนียม ให้ถือตามระบุในแบบและรูปและรายการละเอียด หมวดประตูหน้าต่าง
อลูมิเนียม 

3) ประตูไม้อัด โดยทั่วไปให้ใช้ประตูไม้อัดชนิดภายใน สําหรับประตูไม้อัดติดต้ังโดยรอบ
อาคาร และในห้องนํ้าทุกห้องและทางเข้าห้องนํ้าทุกห้อง ให้ใช้ชนิดภายนอกประตูไม้อัดแผ่นเรียบทั้งสองชนิด
จะต้องมีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า มอก. 192-2519 ผิวหน้าโดยทั่วไปใช้ไม้อัดสัก (ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นพิเศษใน
แบบ) ประตูทุกบานจะต้องมีขนาดและชนิดตามระบุในแบบ ห้ามใช้ประตูขนาดใหญ่กว่ามาตัดให้เล็กลง 
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4) ประตูและหน้าต่างไม้สัก ให้ใช้ประตูที่ประกอบขึ้นจากไม้สักเกรด 1 และจะต้องประกอบ
ขึ้นจากโรงงานให้เรียบร้อยมีขนาดและรูปร่างตามระบุในแบบ 

5) อุปกรณ์สําหรับประตู ให้ถือตามระบุในรายการละเอียด หมวดอุปกรณ์สําเร็จ 
6) ไม้กรอบบานประตู และ หน้าต่างให้ใช้ไม้สักอย่างดี 
7) ประตูและวงกบ PVC ให้ใช้ตามมาตรฐานมอก. 

3.การประกอบและติดต้ัง 
การประกอบและติดต้ังงานไม้ทั้งหมด จะต้องกระทําด้วยความประณีต และเป็นไปตามหลัก

วิชาช่างที่ดี ถึงแม้ว่าจะไม่ได้แสดงรายละเอียดในแบบรูปและรายการก็ตาม 
4.การตกแต่ง 

 วงกบไม้ บานประตูไม้ ให้ทาด้วยสีนํ้ามันทั้งหมด นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนในแบบ 
 

- ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม (Aluminum Doors and Windows) 
1.ขอบเขตของงาน 
 งานในหมวดน้ีรวมถึงงานติดต้ังประตูหน้าต่างอลูมิเนียมกระจกติดตาย-กรอบอลูมิเนียมวงกบ

อลูมิเนียม และงานอลูมิเนียมอ่ืน ๆ ตามระบุในแบบรูปและรายการละเอียด หากมิได้ระบุเป็นอย่างอ่ืน ให้ยึด
รูปแบบและดําเนินการดังน้ี 

2.คุณสมบัติของวัสดุ 
1) เน้ือของอลูมิเนียม จะต้องมีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า มอก. 284-2530 ประเภท 

7/6063 
2) ผิวของอลูมิเนียม จะต้องเป็นสี Natural Anodized หรือตามระบุในแบบและความหนา

ของ Anodic Film จะต้องไม่ ตํ่ากว่า 10 Micron ความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้ (Allowable Tolerance) + 2 
Micron 

3) ขนาดความหนา และน้ําหนักของ Section ทุกอันจะต้องไม่เล็กหรือบางกว่าที่ระบุใน
แบบ โดยทั่วไป ความหนาของอลูมิเนียม จะเป็นดังน้ี 

อลูมิเนียมชุดบานเลื่อน และชุดช่องแสงทั่วไป ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. 
อลูมิเนียมชุดประตูสวิง ชุดรางแขวน และชุดบานกระทุ้งความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. 
ชุดหน้าต่าง-ประตูบานเลื่อน มีปีกกันนํ้าขนาดกว้าง 2 ซม. โดยรอบ 
ชุด Curtain Wall ความหนาอลูมิเนียมไม่น้อยกว่า 2.0 มม. และเสริมเหล็กถ้าจําเป็น 

3.แบบขยาย 
แบบขยายแสดง  Section และรายละเอียดที่ปรากฏในแบบรูปเป็นเพียงข้อกําหนดเพ่ือใช้

แสดงมาตรฐานของ Section และการประกอบติดต้ังสําหรับอาคารในสัญญาน้ีเท่าน้ัน ผู้รับจ้างมีสิทธิในการ
เปลี่ยนแปลงรูปร่างของ Section และรายละเอียดต่าง ๆ ได้โดยจะต้องเป็นไปตามข้อกําหนดต่อไปน้ี และจะต้อง
ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจ้างจึงจะทําการติดต้ังได้ 
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1) Section ต่าง ๆ เมื่อประกอบเป็นชุดแล้วจะต้องมีนํ้าหนักรวม/ความยาวไม่น้อยกว่า 
95% ของน้ําหนักรวม/ความยาวที่กําหนดในแบบ 

2) มาตรฐานในการประกอบและติดต้ังใกล้เคียงกับที่ระบุในแบบรูป 
3) มาตรฐานในการกันนํ้า (Water Tight) เทียบเท่ากับที่ระบุในแบบและรายการ 
4) Section ที่นํามาติดต้ัง จะต้องมีขนาด ความหนา และนํ้าหนัก ตามที่ขออนุมัติ โดย

ยินยอมให้เกิดความผิดพลาด (Allowable Tolerance) ตาม มอก.284-2530 
4.แบบใช้งาน 

1) ผู้ รับจ้ างจะต้องส่ งแบบใช้งาน  (Shop Drawing) และตัวอย่างวัส ดุ  อุปกรณ์ ให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างอนุมัติก่อน จึงจะทําการติดต้ังได้ 

2) แบบใช้งาน จะต้องแสดงรายละเอียดการติดต้ัง การยึด การกันนํ้า และจะต้องแสดง
ระยะต่าง ๆ โดยละเอียด 

5.การประกอบและติดต้ัง 
1) ก่อนติดต้ังวงกบอลูมิเนียม จะต้องตกแต่งผนังอิฐ เสา และคานให้เรียบร้อยก่อน จึงติดต้ัง

วงกบอลูมิเนียมได้ 
2) การติดต้ัง จะต้องเป็นไปตามระบุในแบบและรายการละเอียด 
3) การติดต้ังอลูมิเนียม จะต้องกระทําด้วยช่างฝีมือโดยเฉพาะ 
4) การติดต้ังวงกบอลูมิเนียม จะต้องได้ด่ิง ได้ระดับ และได้ฉาก และยึดแน่นกับผนังหรือ

โครงสร้าง โดยรอบด้วยสกรูให้แข็งแรง 
5) วงกบประตูหน้าต่างโดยรอบอาคาร จะต้องอุดด้วย Calking Compound ชนิด One 

Part Polyurethane หรือ Silicone Sealant และจะต้องรองรับด้วย Polyurethane Joint Backing เสียก่อน ที่
จะทําการ Caulking 

6) การติดต้ังกรอบบานประตูหน้าต่างทั้งหมด จะต้องได้ฉากแข็งแรงและเรียบร้อยเป็นไป
ตามหลักวิชาช่างอลูมิเนียมที่ดี 

7) การต่ออลูมิเนียมทั้งหมดจะต้องแข็งแรง สนิทและเรียบร้อยตามหลักวิชาช่างอลูมิเนียมที่
ดีอุปกรณ์สําหรับยึดรอยต่อ จะต้องเป็นชนิดซ่อนภายในทั้งหมด 

8) ผิวสัมผัสของอลูมิเนียมกับโลหะชนิดอ่ืน จะต้องทาด้วย Bituminous Paint ตลอด
บริเวณที่โลหะทั้งสองสัมผัสกันเสียก่อน จึงทําการติดต้ังได้ 
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อุปกรณ์ 
1) ตะปูควงทุกตัวที่ขันติดกับวัสดุชนิดอ่ืนที่ไม่ใช่ไม้ และโลหะ จะต้องใช้ร่วมกับพุกพลาสติก

ทําด้วย Nylon 
2) ตะปูควงทุกตัวที่มองเห็นด้วยตา จะต้องทําด้วย Stainless Steel สําหรับส่วนที่มองไม่

เห็น อนุญาตให้ใช้ตะปูควงชนิดที่ชุบ CAD-Plated ได้ทุกระยะ 40 ซม. 
3) ฉากสําหรับยึดช้ินส่วนอลูมิเนียมตามข้อต่อต่าง ๆ ให้ใช้ฉากอลูมิเนียมชนิดพิเศษ มีขนาด

เหมาะสมกับ Section แต่ละอัน 
4) ยางขอบกระจก ให้ใช้ยาง PVC ผลิตในประเทศ  
5) Door Closer สําหรับบานเปิดทุกบานให้ใช้ชนิดฝังในพ้ืน หรือในเฟรมก็ได้แต่ต้องไม่มี

ธรณีประตูแบบ Heavy Duty Double Action สามารถเปิดค้าง 90 องศา ขนาดของ Door Closer และวิธีการ
ติดต้ังจะต้องเป็นไปตามคําแนะนําของผู้ผลิต โดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

6) กุญแจสําหรับประตูบานเปิดทุกช่อง ให้ใช้ Dead Lock ชนิด Heavy Duty 
7) กลอนสําหรับประตูบานเปิดคู่ ให้ใช้ชนิดฝังเรียบในบาน Flush Bolt 
8) อุปกรณ์ประตูหน้าต่าง Aluminum บานเล่ือน โครงและกล่องรางเลื่อนจะต้องตรงไม่คด

งอติด ลูกล้อสําหรับบานเลื่อนประตูหรือหน้าต่างบานละ 2 ชุด ลูกล้อจะต้องเป็น Nylon แข็งแกนระบบลูกปืน มี
ความแข็งแรงคล่องตัวและทนทานต่อการเสียดสีได้เป็นอย่างดี ขนาดและชนิดของลูกล้อต้องใช้ให้เหมาะสมกับ
ขนาดและน้ําหนักของบานประตูหรือหน้าต่าง 

9) กุญแจสําหรับประตู-หน้าต่างบานเลื่อนพร้อมมือจับอลูมิเนียมชนิดฝังในบาน Standard 
One Point 

10) ประตูและหน้าต่างบานเลื่อนทุกบานจะต้องมีระบบป้องกันมิให้ล้อหลุดจากราง เฉพาะ
ประตู และหน้าต่างที่อยู่ภายนอกอาคาร รางเล่ือนตัวล่างจะต้องเจาะรูขนาด 6 มม.  ระยะห่าง 30 ซม.  เพ่ือ ระบาย
นํ้าออกจากราง 

11) มุ้งลวด ให้ใช้มุง้ลวด Fiber Glass หรือ Aluminum ที่มีคณุภาพเทียบเท่า หรือดีกว่า 
มอก. 313-2522 

12) อุปกรณ์หน้าต่างบานเปิดหรือกระทุ้ง บานพับปรับระดับขนาดไม่ตํ่ากว่า 16" หรือตาม
คําแนะนําของบริษัทผู้ผลิต มอืจับ Lock ชนิด Whit Matich ได้ในตัว ตรงกลางบานหน้าต่าง 

5.3.7 การทําความสะอาด 
วงกบและกรอบอลูมิเนียม เมื่อติดต้ังเสร็จเรียบร้อยแล้วผู้รับจ้างจะต้องพ่น Strippable PVC  

Coating  เพ่ือป้องกันผิวของวัสดุให้ทั่ว 
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- ประตูหนีไฟ 
เป็นประตูเหล็กทนไฟ ที่จะต้องได้รับการรับรองอัตราการทนไฟตามมาตรฐานสากล สําหรับบันไดหนี

ไฟ ทางหนีไฟ และอ่ืน ๆ ที่ระบุ ให้ใช้ประตูบานเด่ียวเปิดทางเดียวเปิดออกสู่ภายนอก ขนาดบาน ประมาณ 0.90 x 
2.00 ม. ผลิตด้วยเหล็กกล้าพิเศษ ความหนา 1.22 มม. กําหนดให้ ความหนาของบานประตู 46 มิลลิเมตร พับขึ้น
รูปเป็นตัวบาน แบบ Reinforce Double Skin Hollow Shell มีบุด้วย Rock Wool การประกอบตัวบานประตู
เป็นแบบ Interlock และ Spot weld ซึ่งไม่ทําให้ประตูยืดหดตัวได้เมื่อเกิดเพลิงไหม้ และไม่เห็นรอยเช่ือมจาก
ภายนอก ภายในบานประตูบรรจุด้วยแผง Honey Comb ยึดติดกับตัวบานด้วยกาวชนิดพิเศษเพ่ือเป็นโครงเสริม
ความแข็งแกร่งของบานประตูทั้งบาน ป้องกันการบิด งอ ของบานประตูเมื่อเกิดเพลิงไหม้ โดยให้ประตูสามารถทน
ไฟได้ไม่ตํ่ากว่า 2 ช่ัวโมง วงกบประตูจะต้องป้ันรูปในลักษณะบังใบคู่ผลิตด้วยเหล็กเหนียวพิเศษ ชนิดเดียวกับตัว
บาน หนา 1.6 ม.ม. และมีแถบยางกันควัน Neoprene ติดรอบวงกบเพื่อป้องกันควันไฟ บานพับให้เป็นไปตาม
มาตรฐานของผู้ผลิตที่ทนไฟได้ ชนิดบานเด่ียว เจาะช่องกระจกใส่กระจกลวดขนาด 50x700 ม.ม ชุดประตูทนไฟ
ทุกชุดจะต้องผ่านการทดสอบมาตรฐาน British Standard หรือ UL พร้อมกุญแจชนิด F และ Door Closer ชนิด
เปิดได้ทางเดียว ไม่เปิดค้าง 

 
วัสดุ อุปกรณ์ 

นอกจากระบุไว้เป็นพิเศษในแบบก่อสร้างอุปกรณ์สําเร็จสําหรับประตูหน้าต่างทั้งหมดให้ใช้ชนิดชนิดชุบ
โครเมียมหรือ Stainless Steel ผิวมันและเรียบไม่ขรุขระ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

1.บานพับ 
 ให้ใช้บานพับ Stainless โดยมีรายละเอียดการติดต้ังดังน้ี 
 1) ประตูไม้ขนาดกว้างไม่เกิน 90 ซม. ให้ติดบานพับชนิดมีแหวนลูกปืนขนาด 4” x 3” ติดบานละ 4 
ชุด 
 2) ประตูไม้ขนาดกว้างเกิน 110 ซม. ขึ้นไปให้ติดบานพับชนิดมีแหวนลูกปืนขนาด 4” x 3” ติดบาน
ละ  4 ชุด 
 3) ประตูบานเปิดเหล็กทั้งหมดให้ติดบานพับชนิดมีแหวนลูกปืน (Ball Bearing Hinge) ขนาด  
4” x 5” ติดบานละ 4 ชุด หรือตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตประตูเหล็ก 

 2.กุญแจ   
ถ้าในแบบก่อสร้างมิได้ระบุให้ชัดเจนให้ถือตามรายการ คือ กุญแจลูกบิดเป็นกุญแจลูกบิดแบบมีลิ้น

ตัวกุญแจ ลูกบิดทําด้วย Stainless Steel ระบบลูกปืน 6 พิน มี UL LISTED รับรองคุณภาพ ANSI GRADE2 แต่
ละชุดจะต้องมีลูกกุญแจไม่น้อยกว่า 3 ดอก ให้ใช้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า มอก. 756-2535 สําหรับ
อาคารที่มีความสูงต้ังแต่ 4 ช้ันหรือสูงกว่า (เว้นแต่ระบุในแบบเป็นอย่างอ่ืน) ระบบกุญแจจะต้องมีลูกกุญแจ 
Master Key 3 ดอก/ช้ัน และ Grand Master Key 3 ดอกส่งให้ผู้ว่าจ้าง กลอนห้องนํ้าแบบว่าง-ไม่ว่างชนิดรูป 
สี่เหลี่ยมโครเมียมมัน และให้ใช้กุญแจตามรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
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1)  กุญแจ A ใช้กุญแจลูกบิดชนิดล็อคภายนอกด้วยกุญแจ และล็อคภายในด้วยปุ่มกดหรือ
บิดล็อคลูกบิดทําด้วย Stainless Steel ระบบลูกปืน 6 พิน มี UL LISTED รับรองคุณภาพ ANSI GRADE2 การ
ติดต้ังกุญแจชุด A ให้ติดต้ังที่ประตูบานเด่ียว โดยทั่วไปบานละ 1 ชุด และประตูบานคู่ทุกช่อง ช่องละ 1 ชุด 
(ยกเว้นประตูบานเปิดคู่สแตนเลส และประตูที่ระบุในข้อ 2-6 ต่อไปน้ี) 

2)  กุญแจ B ให้ใช้กุญแจลูกบิดชนิดล็อคภายในด้วยปุ่มกด หรือลูกบิดทําด้วย Stainless 
Steel กุญแจชุด B ให้ติดที่ประตูห้องนํ้าทั่วไปบานละ 1 ชุด (ยกเว้นห้องนํ้าสาธารณะตามข้อ 3) 

3) กุญแจชุด C กุญแจสําหรับห้องนํ้าสาธารณะ ให้ใช้ชนิดทีภ่ายในเป็นกลอน ภายนอกมี
เครื่องหมายแสดงว่ากําลังมีการใช้งานอยู่หรือไม่ เช่น เป็นระบบสีหรือตัวอักษร เป็นต้น อุปกรณ์ทั้งหมดทําด้วย 
Stainless Steel หรือที่มีคณุภาพเทียบเท่ากุญแจชุด C ให้ติดต้ังที่ประตูห้องนํ้ารวม (ห้องนํ้าสาธารณะ) บานละ 1 
ชุด 

4) กุญแจชุด D กุญแจลูกบิดชนิดภายนอกล็อคตลอดเวลา ภายในเป็นแป้นบิดล็อค 
5) กุญแจชุด E (ทางเข้าห้องนํ้าย่อย) ใหใ้ช้กุญแจลูกบิดชนิดล็อค และคลายล็อคด้วยกุญแจ

ลูกบิดทําด้วย Stainless Steel ระบบลูกปืน 6 พิน มี UL LISTED รับรองคุณภาพมี ANSI GRADE2  กุญแจชุด D  
ให้ติดที่ทางเข้าประตูห้องนํ้าย่อย บานละ 1 ชุด 

6) กุญแจ F ให้ใช้กุญแจ Exit Devices มือผลักด้านในเป็นชนิด Flat Bar Panic Exit 
Device (TOUCH BAR) ด้านนอกเปิดประตูได้ด้วยกุญแจ ลูกบิดด้านนอก กุญแจชุด F ให้ติดที่ประตูเข้าบันไดหนี
ไฟทั่วไปทุกประตู ประตูละ 1 ชุด 

7) กุญแจชุด G กุญแจช่อง DUCT (ENGINEERING KEY) ให้ใช้ติดต่อที่ประตู DUCT ทุก
ช่องๆละ 1 ชุด 

8) H กุญแจคล้องสายยูใช้ย่ีห้อเดียวกับลูกบิด 
9)  MASTER KEY กุญแจชุด A,D,E,F,H และกุญแจของประตูอลูมิเนียมและกุญแจบาน

กระจกเปลือย และกุญแจประตูทุกชนิด ยกเว้นเอ็นจิเนียริ่งคีย์จะต้องเป็นกุญแจย่ีห้อเดียวกันและจะต้องมี 
MASTER KEY ประจําช้ัน ช้ันละ 1 ชุด พร้อมทั้ง GRAND MASTER KEY ประจําอาคาร นอกจากน้ีจะต้องทํา 
Grand Master Key กับอาคารข้างเคียงในระบบเดียวกันอีกด้วย(ตามข้อกําหนดการทํา MASTER KEY) 

3. DOOR CLOSER ประตูให้ติดต้ัง DOOR CLOSER 
1) ชนิดเปิดทางเดียว (Single Action) ให้ใช้ชนิด STANDARD-DUTY สามารถเปิดค้าง 90 

องศา ติดต้ังทางด้านบนของบานประตู บานละ 1 ชุด ติดต้ังที่บานประตูที่กว้างไม่เกิน 100 มม. บานละ 1 ชุด และ
ต้องมี UL LISTED รับรองคุณภาพ 

2) DOOR CLOSER (สําหรับที่ใช้กับประตูทางเข้าห้องนํ้ารวม) ให้ใช้ชนิด STANDARD 
DUTY ชนิดไม่เปิดค้าง ติดต้ังบานละ 1 ชุด มี UL 

3) DOOR CLOSER สําหรับประตูกันไฟให้ใช้ชนิดไม่เปิดค้าง โดยปรับให้สามารถผลักบาน
ประตูได้สนิทติดต้ังที่บานประตูเหล็ก บานละ 1 ชุด มี UL 

4) ชนิดเป็นสองทาง (DOUBLE ACTION) ให้ใช้ชนิดฝังพ้ืน สามารถเปิดค้างได้ และ 
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สามารถปรับองศาการต้ังค้างได้ในตัวโช๊คอัพเอง และสามารถรับนํ้าหนักได้ 300 กก. 
4. ตะปูเกลียว    

อุปกรณ์สําเร็จทั้งหมดจะต้องยึดติดกับอาคารด้วยตะปูเกลียวที่ทําด้วยวัสดุชนิดเดียวกับ
อุปกรณ์ และมีขนาดที่แข็งแรงและเหมาะสม ตะปูเกลียวจะต้องเป็นชนิดหัวเรียบฝังในอุปกรณ์ 

5. กันชนประตู  
 ประตูทุกบานที่ไม่ได้ระบุให้ติดต้ัง Door Closer ให้ติดต้ังกันชนประตูดังน้ี 

1) ประตูทั่วไป (ยกเว้นประตู Duct) ให้ติดกันชนปุ่มยางกันชน ชนิดมีขอยึดบานประตูทํา
ด้วย Stainless Steel ติดบานละ 1 ชุด 

2) ประตูห้องนํ้าทุกบาน ให้ติดชนประตูชนิดมีปุ่มยาง พร้อมขอแขวนเสื้อทําด้วย Stainless 
Steel เสนอตัวอย่างอนุมัติก่อนทําการติดต้ัง 

6. กลอน  
 ประตูช่องที่มีบานเปิด 2 บาน ให้ติดกลอนที่บานประตูด้านขวา 2 ตัวที่ด้านบน และด้านล่าง

ของบาน กลอนที่ใช้ให้ใช้กลอนชนิดฝังเรียบในบานติดต้ังด้านความหนาของบานประตูช่องรับกลอนประตูจะต้อง
ทําด้วยโลหะชนิดเดียวกับกลอนฝังเรียบในพ้ืน ขนาด 6” ผิวทําด้วย Stainless Steel 

7. มือจับ  
- ประตูทุกบานที่เป็นบานคู่ให้ติด DUMMY TRIM บานละ 1 ชุด 
- ในส่วนของประตูช่องชาร์ป ให้ติดต้ังมือจับฝังเรียบในบาน ผิวทําด้วย Stainless Steel  

8. รางเลื่อน   
 รางเลื่อนสําหรับประตูบานเลื่อนทั้งหมด ให้ใช้รางเลื่อนชนิดแขวนด้านบนขนาดตามคําแนะนํา

ของบริษัทผู้ผลิต การติดต้ังรางเลื่อนให้ติดต้ังพร้อมอุปกรณ์ครบชุด 
9. อุปกรณ์ประตูหน้าต่างอลูมิเนียม ให้ถือตามระบุในแบบก่อสร้าง และรายการประตูหน้าต่าง

อลูมิเนียม 
10. ประตูบานสวิงใช้อุปกรณ์ดังน้ี 

- DOOR CLOSER    
- DEAD LOCK  
- FLUSH BOLT  

11.ประตู-หน้าต่างบานเลื่อนใช้อุปกรณ์ดังน้ี 
- ROLLER  
- FLUSH PULL HANDLE/LOCK  

12.หน้าต่างบานกระทุ้งใช้อุปกรณ์ดังน้ี 

- 4 BAR HINGE ขนาด 10", 14", 18" และขนาด 20"  
- HANDLE/LOCK  

13.วัสดุยาแนวและ SEALANT  
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- ผนังกระจก (CURTAIN WALL) (หน้าต่างหรือช่องแสงกระจกที่มีความสูงต่อเนื่องเกิน 2.5 ม. 
ให้ถือว่าเป็น CURTAIN WALL) 

ให้ใช้ระบบที่เช่ือถือได้ และจะต้องมีบริษัทผู้เช่ียวชาญระบบ CURTAIN WALL เป็นที่ปรึกษาและมี
หนังสือรับรองจากบริษัทน้ัน ๆ รับรองว่าจะเป็นผู้ให้การสนับสนุนในด้านวิชาการเก่ียวกับระบบ CURTAIN WALL 
ดังกล่าว (ถ้ามีค่าวิชาการหรือ CONSULTANT FEE ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเอง) ตามมาตรฐานของ 
ANSI/AAMA ดังน้ี 

1. การหย่อนตัวเน่ืองจากแรงลม 
 CURTAIN WALL จะต้องรับแรงลม (WIND LOAD) ได้ไมน้่อยกว่า 80 กก./ตร.ม. ในสว่นจาก

พ้ืนดินเกินกว่า 20 ม. ขึ้นไป และมีการหย่อนตัวให้ ALLOWABLE DEFLECTION ไม่เกิน L//175 ของช่องว่าง 
SPAN แต่ต้องไม่มากกว่า 0.70 น้ิว ให้เสนอผลการคํานวณ (ทดสอบมาตรฐาน ANSI/AAMA 302.9) 

2. การหย่อนตัวเน่ืองจาก DEAD LOAD 
 CURTAIN WALL จะต้องสามารถรับนํ้าหนักกระจกติดตายตามแบบท่ีแสดงไว้ และมีการ

หย่อนตัวที่ยอมให้ L/175 ของ SPAN ซึ่งจะต้องไม่ทําให้ GLASS BITE ลดลงมากกว่า 0.125 น้ิว ให้เสนอผลการ
คํานวณ (ทดสอบมาตรฐาน ANSI//AAMA 302.9) 

1)  ให้เสนอรายการคํานวณความสามารถในการรับแรงลมและการรับนํ้าหนัก DEAD LOAD 
ของระบบจุดยึด (FIXING BRACKET SYSTEM) 

2) AIR INFILTRATION 
 บานกระจก การรั่วของอาคารจะต้องไม่เกิน 0.60 CFM/F12 เมื่อทําการทดสอบด้วย 

STATIC PRESSURE 1.56 PSF (25 MPH) ทดสอบมาตรฐาน ASTM. E-283 
3) WATER PENETRATION 
 จะต้องไม่มีการรั่วซึมปรากฏเมื่อทําการทดสอบด้วย STATIC PRESSURE 6.24 P SF  

(50 MPH) ร่วมกับการพ่นนํ้า 5 GALLON/FT 2 HOUR (ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM. E-331) 
4) FIRE RESISTANCE 
 ให้มีระบบกันไฟ (FIRE STOP) ในส่วน INTER FLOOR ในตําแหน่งที่เหมาะสม และ

สามารถทนไฟได้ 2000 องศาฟาเรนไฮด์ อัตราการลามของไฟที่ผิวไม่เกิน 0-15 การเกิดควันไม่เกิน 10 และอัตรา
การทนไฟ 2 ชม. 

5) SOUND ATTENUATION 
 ยอมให้มีการผ่านเสียงระหว่างช้ันของอาคารไม่เกินกําหนด STC.48  
6) FIXING BRACKET 
 ในส่วนที่เป็นเหล็กจะต้องชุบผิวด้วย HOT DIP Galvanized เพ่ือป้องกันการเกิดสนิม 
7) GLAZING 
 จะต้องเป็นระบบ DUAL DEFENCE SYSTEM เป็นระบบ WET and Dry System 
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8) การทดสอบ 
 ผู้รับจ้างจะต้องแสดงหลักฐานการทดสอบของระบบ CURTAIN WALL จากสถาบัน

ทดสอบที่เช่ือถือได้ เช่น สหรัฐอเมริกา, ประเทศญี่ปุ่น, ประเทศในกลุ่มยุโรป หรือออสเตรเลีย 
 ผลของการทดสอบให้ใช้มาตรฐานของ ANSI/AAMA ดังน้ี 

- การรับแรงลม ให้เสนอผลการทดสอบตามมาตรฐาน ANSI/AAMA 302.9 
- การห ย่อน ตัวเน่ื องจาก  DEAD LOAD ให้ เสนอผลทดสอบตามมาตรฐาน 

ANSI/AAMA 302.9 
- AIT INRILTRATION ให้เสนอผลทดสอบตามมาตรฐาน ASTM. E-331 
- สําหรับระบบ CURTAIN WALL ที่ยังไม่ได้ทําการทดสอบให้จัดส่งไปทดสอบยัง

สถาบันที่ทําการทดสอบที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนการติดต้ังจริง 
9) แบบประกอบการติดต้ัง (Shop Drawing) 

ผู้รับจ้างจะต้องเขียนแบบประกอบการติดต้ัง (Shop Drawing) ของประตู-หน้าต่าง
อลูมิเนียมและ CURTAIN WALL มาเสนอต่อกรรมการตรวจการจ้างตรวจสอบและอนุมัติให้ถูกต้องเหมาะสมกับ
งานสถาปัตยกรรมท่ีดี ผู้ที่ทําการติดต้ังประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม และ CURTAIN WALL จึงจะสามารถลงมือ
ดําเนินการติดต้ังได้แบบประกอบการติดต้ัง จะต้องเขียนแบบประกอบแบบการติดต้ังของประตูหน้าต่างอลูมิเนียม 
และ CURTAIN WALL แต่ละชุดโดยละเอียด ซึ่งจะต้องแสดงรายละเอียดการติดต้ัง (INSTALLATION) การยึด 
(FIXING) การกันนํ้า (WATER TIGHT) ระยะต่าง ๆ ตลอดจน TOLERANC 

10) เอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ 
 ผู้รับจ้างจะต้องระบุช่ือบริษัทผู้ผลิต ประกอบ และติดต้ังประตูหน้าต่างอลูมิเนียมและ 

CURTAIN WALL พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสาร เพ่ือประกอบการพิจารณาคุณสมบัติมา พร้อมซองประมูลงาน
ก่อสร้างตามรายการต่อไปน้ี 

10.1) DETAIL DRAWING แสดงรายละเอียดของระบบ CURTAIN WALL (มาตราส่วน 
1:1) ซึ่งประกอบด้วย EXPANSION JOINT, PRESSURE EQUALIZATION SYSTEM, BRACKET FIXING DETAIL, 
FIRE STOP SYSTEM, CONDENATION SYSTEM  แสดงการระบายนํ้าของระบบให้ชัดเจน, แสดงการประสาน
กับระบบอาคารอ่ืน ๆ เช่น รางม่าน, ฝ้าเพดาน และระบบพ้ืน เป็นต้น เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของระบบ 
CURTAIN WALL น้ัน ๆ กับอาคาร 

10.2) รายการคํานวณการรับแรงลมตามท่ีระบุข้างต้น 
10.3) หนังสือรับรองรายงานผลการทดสอบของระบบ CURTAIN WALL ที่กล่าวแล้วใน

ข้างต้น 
10.4) หนังสือการยินยอมการรับประกันคุณภาพของวัสดุ การติดต้ัง และฝีมือการติดต้ัง

ของระบบประตูหน้าต่างของอลูมิเนียมทั่วไป และระบบ CURTAIN WALL เป็นเวลา 5 ปี หากผู้รับจ้างรายใดไม่ส่ง
มอบเอกสารในรายการที่ 10.3, 10.4 และ 10.4 ข้างต้นได้ในวันที่เสนอราคาให้ผู้รับจ้างจัดเตรียมเอกสารในส่วนน้ี
ให้พร้อม และจัดส่งให้กับผู้แทนเจ้าของอาคาร เมื่อร้องขอ เพ่ือประกอบการพิจารณาคุณสมบัติในภายหลัง  
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  3. กระจกท่ีใช้ต้องเป็นประเภท Heat Strengthen Glass มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 

- ประตูและวงกบเหล็ก 
บานประตูเหล็กสําหรับงานท่ัวไปและงานป้องกันเสียง ให้ใช้ประตูบานเด่ียวหรือบานคู่เปิดทางเดียว 

ขนาดบานตามระบุในแบบก่อสร้าง ตัวบานผลิตด้วยแผ่น เหล็กกล้าเคลือบสังกะสี ด้วยวิธีทางไฟฟ้า 
(Electrogalvanized Steel) หนา 1.20 มม. และเคลือบผิวทับอีกช้ันด้วย ZINE PHOSPHATE ความหนาของ
บานประตู 38 มม. พับขึ้นรูปเป็นตัวแบบ REINFORCED DOUBLE SKIN HOLLOW SHELL โดยการประกอบด้วย
บานประตูเป็นแบบเช่ือมต่อชนขอบ (BUTT WELDING) ระหว่างขอบประตูกับลิ้นภายในโดยรอบตลอดขอบประตู
โดยไม่เกิดรอยต่อของขอบประตู เสริมความแข็งแรงเป็นพิเศษภายในบานประตูทุกจุด อาทิ บริเวณท่ีติดต้ังบานพับ 
โชคอัพประตู กุญแจลูกบิด หรือกุญแจเสริม ภายในบุด้วยฉนวนกันไฟชนิด ROCKWOOL ที่สามารถป้องกันไฟได้
มากกว่า 1,000 องศาเซลเซียส นานกว่า 3 ช่ัวโมง ภายนอกบานเคลือบด้วยสีผง EPOXY/POLYESTER อบที่
อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส 

วงกบผลิตด้วยแผ่นเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีด้วยวิธีทางไฟฟ้า (Electrogalvanized Steel) หนา  1.5 
มม . และเคลือบผิวทับอีกช้ันด้วย ZINE PHOSPATE กําหนดขนาดเท่ากับ 50x100 มม . เคลือบด้วยสีผง 
EPOXY/POLYESTER อบที่อุณหภูมิ 200 องศาเซลเซียส บุโดยรอบตลอดบ่า    วงกบด้วยยางชนิด SPONGE 
RUBBER  ที่เคลือบผิวอย่างแข็งแรงป้องกันยางฉีดขาด เพ่ือปิดก้ันไม่ให้เสียงเล็ดลอดผ่านประตูและรองรับการ
กระแทกของประตู 

- วงกบสําหรับประตูที่ใช้ในงานทั่วไป ให้ใช้ชนิด 3 ขา 
- วงกบสําหรับประตูที่ใช้ในงานป้องกันเสียงและกลิ่น ให้ใช้ชนิด 4 ขา 

การติดต้ังให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต 
ตัวอย่าง 
 ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่างอุปกรณ์สําเร็จสําหรับประตูหน้าต่างทุกช้ินให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง

อนุมัติก่อนจึงทําการติดต้ังได้ 
การติดต้ัง 
 การติดต้ังอุปกรณ์สําเร็จ สําหรับประตูหน้าต่างจะต้องเป็นไปตามระบุในรูปแบบและรายการละเอียด 

และตามคําแนะนําของบริษัทผู้ผลิตจําหน่ายทุกประการ 
การทําความสะอาด 
 ภายหลังการติดต้ังอุปกรณ์ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องทําความสะอาดให้เรียบร้อยพร้อมทั้งหา

เครื่องป้องกันไม่ให้อุปกรณ์เสียหาย เช่น ห่อหุ้มด้วยพลาสติก เป็นต้น จนกว่าจะส่งมอบงานงวดสุดท้าย อุปกรณ์ที่
เสียหายจะต้องเปลี่ยนใหม่จึงส่งมอบงานได้ 
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6. งานราวบันไดและระเบียงเหล็ก   
6. 1  บันไดหลัก แบ่งเป็นขนาดต่าง ๆ  ดังน้ี 

1.  ราวจับสแตนเลส ขนาด ศก.2"  ตามแบบ    
  2.  ลกูกรงเหลก็แบน ขนาด 50x4 มม. และส่วนโครงสร้างย่อย เหล็กแบน ขนาด 50x4 มม.  
  3.  จมูกบันไดอะลูมิเนียม 50 มม.  มีลูกยางกันลื่น 3 ช่อง 

6. 2  บันไดหนีไฟ แบ่งเป็นขนาดต่าง ๆ  ดังน้ี 
1.  ราวสเตนเลสกลมกลวง Ø 1 1/2"หนา 1 มม. ( มือจบั ส่วนโครงสร้างหลัก ) 
2.  เสาสเตนเลสกลมกลวง Ø 1 "หนา 1 มม. ( ส่วนโครงสร้างหลัก ) 

  3.  เส้นสเตนเลสกลมกลวง Ø 1/2 "หนา 1 มม. ( ส่วนโครงสร้างย่อย ) 
  4.  แหวนครอบโลหะชุบสเตนเลส Ø 1 1/2" 
  5.  จมูกบันไดเซาะร่อง  10  มม.  2 ช่อง 
 

 
 



หมวดท่ี 4  งานวิศวกรรมโครงสร้าง        
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หมวดท่ี   4   งานวิศวกรรมโครงสรา้ง 
 
การก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ รายการที่ซ้ําซ้อนกับหมวดรายการท่ัวไป ให้ใช้ข้อกําหนดใน

รายการงานวิศวกรรมโครงสร้าง ดังน้ี 
 

งานอาคาร  
การเจาะสํารวจดิน  ทําการเจาะสํารวจดินต้องไม่น้อยกว่า 2 จุดต่อหน่ึงหลัง  
เสาเข็มเจาะ Dia 0.60m safe load 90  ตัน/ต้น.  ให้ใช้เสาเข็มเจาะหล่อในท่ี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

600 มม. ความยาว  9  เมตร  รับนํ้าหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่าต้นละ  90  ตัน 
เสาเข็มเจาะ Dia 0.35m safe load 25  ตัน/ต้น.  ให้ใช้เสาเข็มเจาะหล่อในท่ี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 

350 มม. ความยาว  9  เมตร  รับนํ้าหนักปลอดภัยได้ไม่น้อยกว่าต้นละ  25  ตัน 
เหล็กเสริมคอนกรีต  CEMENT REINFORCEMENT 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 20 - 2543 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต: เหล็กกลม (SR 24)   
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 24 - 2548 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต: เหล็กข้ออ้อย (SD 40) 
 
1. รายละเอียดการดําเนนิการเจาะสาํรวจดิน   

 
การเจาะสํารวจดิน 

  1 ให้ผู้รับจ้างทําการเจาะสํารวจดินโดยวิธี BORING TEST ตามหลักการทางวิศวกรรมโยธา ความ
ลึกหลุมเจาะไม่น้อยกว่า 10 ม. โดยจะต้องสรุปผลให้ชัดเจน 
  2 ตําแหน่งที่จะทําการเจาะสํารวจ รวมท้ังจํานวนจุดที่จะทําการเจาะสํารวจ ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของ วิศวกรผู้ทําการเจาะสํารวจดิน ทั้งน้ีจํานวนจุดที่ทําการเจาะสํารวจดินต้องไม่น้อยกว่า 3 จุดต่อหน่ึงหลัง หรือ
ตามแบบกําหนด 
  3 การรายงานผลการเจาะสํารวจดิน ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายงานผลการเจาะสํารวจดิน ผลการ
วิเคราะห์ และข้อเสนอแนะ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเพ่ือพิจารณาอนุมัติ ก่อนดําเนินการก่อสร้าง 
 คุณสมบัติของผู้ทําการเจาะสํารวจดิน 
               1 ต้องเป็นวิศวกรประเภท สามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกร
ควบคุม หรือ       
  2   สถาบันการศึกษา หรือนิติบุคคล ซึ่งมีวิศวกรประจํา ประเภทสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรม
โยธา ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรควบคุม  
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2. รายละเอียดการดําเนินการงานเสาเข็ม   
 

เสาเข็มเจาะ 
คุณสมบัติทั่วไปของเสาเข็มเจาะ 
(1) ปลายเสาเข็มต้องอยู่ในระดับเดียวกัน หรือต้องอยู่ในระดับดินเดียวกัน ตามความ 

เหมาะสมของสภาพช้ันดิน 
(2) ความยาวของปลอกเหล็กที่ใช้ตอกลงไป เพ่ือป้องกันมิให้ดินพัง จะต้องมีความลึกเพียงพอที่จะ

ป้องกันการพังทลาย หรือบีบตัวของดิน ซึ่งจะทําให้รูเจาะผิดขนาดไป 
(3) การเจาะจะตอกเพ่ือใส่ปลอกเหล็ก จะต้องระมัดระวังมิให้กระทบกระเทือนหรือ 

ทําให้อาคารข้างเคียงชํารุดเสียหาย 
(4) ผนังภายในปลอกเหล็กต้องสะอาดและผนึกแน่นระมัดระวังมิให้วัสดุอ่ืนร่วงลง 

ไปในรูเจาะ 
(5) ก้นหลุมเจาะต้องสะอาด และได้ระดับตามกําหนด 
(6) การเทคอนกรีตจะต้องเทต่อเน่ืองตลอด ห้ามหยุดจนกว่าจะเทเสร็จเรียบร้อยตลอดทั้งต้น กรณีที่

มีเหตุผิดปกติทําให้เทคอนกรีตต่อเน่ืองไม่ได้ ทําให้คอนกรีตส่วนที่เทไว้แข็งตัวก่อนการแก้ไขโดยวิธีใด ๆ ก็ตาม
จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจการจ้าง หากจําเป็นต้องเจาะหล่อใหม่ชดเชยเสาเข็มที่เสีย เพ่ือ
ความปลอดภัยของอาคาร ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเสียค่าใช้จ่ายเอง 

(7) ในขณะที่ตอกปลอกเหล็กช่ัวคราว การเทคอนกรีตเสาเข็มต้องระมัดระวังมิให้นํ้า 
บริเวณผิวดินนํ้าใต้ดินและเศษสิ่งของใด ๆ หล่นเข้าไปในรูเจาะ 

(8) ขณะเทคอนกรีตต้องใช้เครื่องลมอัดคอนกรีตลงไปในรูเจาะให้แน่น 
(9) เหล็กเสริมในเสาเข็มให้ใช้เหล็กข้ออ้อยช้ันคุณภาพ SD-40 พ้ืนที่หน้าตัดไม่น้อย 

กว่า  0.5% ของพ้ืนที่หน้าตัดเสาเข็มและมีจํานวนไม่น้อยกว่า 6 เส้น ยาวตลอดและโผล่ปลายเหล็ก 
เสริมเข้าไปในฐานรากยาวไม่น้อยกว่า 3/4  เท่าของความหนาของฐานราก และจะต้องหล่อ 
คอนกรีตเผื่อตอนบนหัวเข็ม  เพ่ือสกัดไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร จากระดับกําหนดให้ 
                       ให้เสนอวิธีเสริมเหล็ก การต่อทาบเหล็กและระยะของเหล็กปลอกเสนอคณะกรรมการตรวจการ
จ้างพิจารณาก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงดําเนินการต่อไปได้ 

การดําเนินงาน  
(1) ให้ผู้รับจ้างบันทึกรายงานทําเสาเข็มเจาะทุก ๆ ต้น และจะต้องส่งคณะกรรมการตรวจจ้างภายใน 

10 วันหลังจากที่เทเสาเข็มต้นน้ันเสร็จแล้ว 
(2) รายงานจะต้องบันทึกมีดังน้ี    

-หมายเลขลําดับเสาเข็ม 
-วันที่เจาะ  เวลาเจาะเวลาเทคอนกรีต  เวลาถอดปลอกเหล็กช่ัวคราวจนเสร็จ 
-ระดับดิน ระดับหัวเข็ม ระดับปลายเสาเข็ม ความยาวของปลอกเหล็กช่ัวคราว 
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-ความคลาดเคลื่อนของศูนย์กลางเข็ม ระยะเบ่ียงเบนในแนวด่ิง 
-รายละเอียดของช้ันดิน, ปริมาณคอนกรีตที่ใช้เท 

                     (3)  ปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ ที่ผิดปกติ ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขให้สําเร็จ ถูกต้องตามหลักวิชาการ
การ  ค่าใช้จ่ายเป็นของผู้รับจ้าง 

การทดสอบกําลังแบกทานของเสาเข็มเจาะ    
(1) ให้ผู้รับจ้างทดสอบของกําลังแบกทานของเสาเข็ม 1 ต้น (STATIC LOADTEST) โดยให้รับกําลัง

แบกทานสูงสุดได้ 2.5 เท่าของนํ้าหนักเสาเข็มที่รับได้โดยปลอดภัย เข็มต้นทดสอบจะต้องเป็น
เข็มที่อยู่นอกฐานราก 1 จุดต่อหน่ึงหลัง    

(2) ในการทดสอบกําลังแบกทานของเสาเข็ม  อัตราการทรุดตัวและการทรุดตัวของเสาเข็ม  เมื่อรับ
นํ้าหนักบรรทุกสูงสุดต้องอยู่ในเกณฑ์ที่กําหนดให้  ในกฎกระทรวงฉบับที่ 6 (2527) ออกตาม
ความ ในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

(3) การทดสอบกําลังแบกทานของเสาเข็ม จะต้องดําเนินการโดยสถาบันที่เช่ือถือได้ เช่น ส่วน
ราชการหรือนิติบุคคล ที่ได้จดทะเบียนรับทําการในเรื่องการทดสอบกําลังแบกทานของเสาเข็ม
มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยมีวิศวกร โยธา ประเภทสามัญเป็นผู้ดําเนินการและมีวิศวกร โยธา 
ประเภทวุฒิเป็นผู้ให้คําแนะนํา ปรึกษาและลงลายมือช่ือรับรองผลการตรวจสอบ 

(4) ให้ทําการทดสอบ SEISMIC TEST เสาเข็มทุกต้น 
(5) ให้ส่งผลการทดสอบกําลังแบกทานของเสาเข็มทั้ง STATIC LOAD TEST และผลการทดสอบ 

SEISMIC TEST อย่างน้อย 3 ชุด ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาก่อนดําเนินการ
ก่อสร้างต่อไป 

คุณสมบัติของคอนกรีตที่ใช้ทําเสาเข็มเจาะ 
(1)  วัสดุที่ใช้ทําคอนกรีตเพ่ือหล่อเสาเข็มจะต้องมีคุณสมบัติตามที่กําหนดในหมวดที่ 1 รายการทั่วไป 
ข้อ 2. วัสดุก่อสร้าง 
(2) กําลังอัดประลัยของคอนกรีตไม่น้อยกว่า 240 กก./ตร.ซม. เมื่อทดสอบด้วยแท่ง กระบอก

มาตรฐานขนาด Ø15x30 ซม. และมีอายุครบ 28 วัน 
(3) ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจการจ้างสงสัยว่า คอนกรีตที่ใช้เทเสาเข็มต้นใดต้นหน่ึงอาจจะไม่ได้

คุณภาพตามที่กําหนดในข้อ (2) คณะกรรมการมีสิทธ์ิสั่งให้ทําการเจาะเอาแท่งคอนกรีตของ
เสาเข็มต้นน้ัน ๆ ไปทดสอบกําลังอัดได้ ค่าใช้จ่ายในการทดสอบน้ี  ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ
และจะต้องมีวุฒิวิศวกร โยธาเป็นผู้ลงนามรับรองผลการตรวจสอบ 

คุณสมบัติของผลิตเสาเข็มเจาะ 
ให้ใช้เสาเข็มเจาะหล่อกับที่ ผลิตโดยบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจํากัด  ที่เช่ือถือได้ 
( 1 )  จะต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนรับการผลิตทําเสาเข็มเจาะมาแล้วไม่น้อยกว่า 3  ปี 
( 2 ) การดําเนินการทําเสาเข็มเจาะต้องมีวิศวกรโยธา ประเภทสามัญเป็นผู้ดําเนินการมีความรู้และ
ประสบการณ์ในเรื่องการทําเสาเข็มเจาะ ซึ่งต้องผ่านงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3  ปี 
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( 3 ) ผู้ทําเสาเข็มเจาะจะต้องเสนอผลงานการทําเสาเข็มเจาะที่เคยทํามาแล้ว   กับ 
 ก.  อาคารของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ไม่น้อยกว่า 10 งานและมีผลงานการทดสอบการรับ
นํ้าหนักปลอดภัยของเสาเข็มไม่น้อยกว่า 5 ปี  
 ข.  มผีลงานสว่นราชการหรือรัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่า 20 งาน 

3.11  ผูร้ับจ้างจะใช้เสาเข็มเจาะของผู้ผลิตรายใด จะต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุในข้อ 3.10 และให้ทําหนังสือ
แจ้งผู้ว่าจ้างผ่านคณะกรรมการตรวจการจ้าง เพ่ือพิจารณาอนุมัติก่อน โดยมีเอกสารหรือสําเนาเอกสาร  ( ลงนาม
รับรองสําเนา ) ประกอบการพิจารณาดังน้ี 
 ( 1 )  สําเนาการจดทะเบียน ตามข้อ   3.10 ( 1 ) 
 ( 2 )  สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรโยธาตามข้อ 3.10 (2)  
 ( 3 )  สําเนาผลงานการทําเสาเข็มเจาะตามข้อ 3.10 ( 3 ) 

3.12  ระยะช่วงเวลาในการทําการเจาะเสาเข็มต้นถัดไปหรือใกล้เคียง ต้องไม่น้อยกว่า 24 ช่ัวโมง โดยอาศัยผล
จากการทดสอบกําลังอัดของแท่งคอนกรีตเป็นเกณฑ์ หรือระยะห่างระหว่างเสาเข็มที่เจาะแล้วกับเสาเข็มข้างเคียง
ทุกต้นไม่น้อยกว่า 6 เท่า ของเส้นผ่าศูนย์กลางของเสาเข็มหรือตามคําสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

3.13  การทําเสาเข็มเจาะสําหรับอาคารหลังน้ีให้ใช้เครื่องเจาะชนิดสามขา ( TRIPOT  RIG ) กรณีที่ช้ันดินมี
ปัญหา  ไม่สามารถเจาะได้ความลึกที่กําหนด เน่ืองจากเหตุใด ๆ ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนวิธีการเจาะ  เช่น ใช้
เครื่องสว่าน ( HEAVY ROTARY EQUIPMENT ) หรือถ้าจําเป็นให้เปลี่ยนวิธีการผลิตเป็นแบบ WET  PROCESS ก็
ได้ การเปลี่ยนแปลงการผลิตเข็มโดยวิธีใด ๆ ก็ตามจะต้องคํานึงถึงความสามารถในการรับนํ้าหนักปลอดภัยของเข็ม
ตามที่กําหนดเป็นเกณฑ์ และจะต้องทําหนังสือแจ้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง พร้อมกับเสนอวิธีการ ดําเนินงาน 
และมีวิศวกรโยธา ประเภทสามัญวิศวกร เป็นผู้ลงนามรับรอง เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาก่อนเมื่อ
ได้รับอนุมัติแล้วจึงดําเนินการต่อไปได้ 
 การเปล่ียนแปลงวิธีการเจาะ และวิธีการผลิตเข็มดังกล่าว ให้ผู้รับจ้างรับผิดชอบ โดยท่ีทางราชการจะไม่
เพ่ิมเวลาและเงินให้ 
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3. รายละเอียดการดําเนนิการงานเหล็กเสรมิคอนกรีต 
 

เหล็กเสริมคอนกรีต  CEMENT REINFORCEMENT 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 20 - 2543 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต: เหล็กกลม (SR 24)   
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 24 - 2548 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต: เหล็กข้ออ้อย (SD 40) 
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 138 - 2535 ลวดผูกเหล็ก 

คุณสมบัติของเหล็กเสริมคอนกรีตดังต่อไปน้ี 
ก. เหล็กเส้นกลม (SR-24) 
หน่วยแรงดึงถึงจุดคราก (Yield Stress) มีค่าไม่น้อยกว่า 240 เมกาปาสกาล (ประมาณ 24 กก./มม.2)  ใช้

สําหรับเหล็กที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 ถึง 9 มิลลิเมตร คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม 
มอก. 20 - 2543 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต: เหล็กกลม 

ข. เหล็กข้ออ้อย (SD-40) 
หน่วยแรงดึงถึงจุดคราก  (Yield Stress)  มีค่าไม่น้อยกว่า 400 เมกาปาสกาล  (ประมาณ 40 กก./มม.2) ใช้

สําหรับเหล็กที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 12 ถึง 32 มิลลิเมตรคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม มอก. 24 - 2548 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต: เหล็กข้ออ้อย 

อน่ึง  หากเป็นที่ปรากฏว่าผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่ปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ใน ให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง
มีอํานาจที่จะสั่งและดําเนินการเช่นว่าน้ันให้ลุล่วงด้วยวิธีการใด ๆ โดยที่ค่าใช้จ่ายในการดังกล่าวทั้งปวงตกเป็น
ภาระของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 

ส่วนผสมคอนกรีต :  ให้ผู้รับจ้างใช้คอนกรีต  ดังรายการต่อไปนี้ 

ส่วนผสมคอนกรีตหยาบ  1  :  3 :  5  ให้ใช้คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ซม. 
ส่วนผสมคอนกรีตโครงสร้าง  สําหรับที่ใช้ในงานเทพ้ืน Post Tension และใช้ในงานโครงสร้างหลัก ให้ใช้

คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงกระบอก 320 กก./ตร.ซม. หรือตามแบบกําหนด 
ส่วนผสมคอนกรีตโครงสร้าง  1  :  2 :  4  สําหรับที่โครงสร้างอ่ืน ๆ นอกเหนือจากข้อ 2 ให้ใช้คอนกรีต

ผสมเสร็จรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม. หรือตามแบบกําหนด 

 
 
 



หมวดท่ี 5  งานระบบสุขาภิบาล        
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หมวดท่ี   5   งานระบบสุขาภิบาล 
 

การก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ รายการที่ซ้ําซ้อนกับหมวดรายการท่ัวไป ให้ใช้ข้อกําหนดใน
รายการงานระบบสุขาภิบาล ดังน้ี 

 
ถังบรรจุน้ําทรงแค๊ปซูล รุ่นฝังดิน ขนาด 50 ลบ.ม. รวมอุปกรณ์ครบ 
ถังเก็บน้ําสแตนเลส  3,000  ลิตร  และอุปกรณ์ประกอบถังเก็บนํ้า  มีมอก.989-2533 
เครื่องสูบน้ําประปา  CWP1. CWP2 + ตู้ควบคุม ขนาด 11kW (ประมาณ 15 HP) 2900 rpm 50Hz. 

EFF40%   และอุปกรณ์ประกอบเคร่ืองสูบนํ้าประปา 
PACKAGE BOOSTER PUMP ขนาด 3 kW (ประมาณ 4 HP) 2900 rpm 
ถังบําบัดแบบเติมอากาศ ขนาด 40 ลบ.ม. ชนิดวางใต้พื้นถนนได้ 
ระบบท่อยืนและสายฉีดน้ําดับเพลิง (STANDPIPE and HOSE SYSTEM)   
Fire Pump MODEL :  152 HP @ 2500 RPM  
 

รายละเอียดการดําเนินการสุขาภิบาล – ดับเพลิง    
 

1. ข้อกําหนดทั่วไป 
1.1   การตรวจสอบแบบ  
ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบแบบแปลน รายละเอียดประกอบแบบและข้อกําหนดต่าง ๆ ของงานสุขาภิบาล – 
ดับเพลิง เพ่ือให้เข้าใจขั้นตอนในการติดต้ังและหากมีข้อสงสัย ข้อขัดแย้ง หรือข้อผิดพลาด ให้สอบถาม
จากคณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการควบคุมงาน เพ่ือพิจารณาตัดสินก่อนดําเนินการใด ๆ 
1.2 แผนงานการติดต้ังระบบ 
ผู้รับจ้างต้องจัดทําแผนงานการติดต้ัง  ระบบสุขาภิบาล – ดับเพลิง  ของทั้งโครงการให้คณะกรรมการ

ตรวจการจ้างและคณะกรรมการควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนเริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา   รวมท้ังแผนงานย่อย
ในระหว่างดําเนินงาน   และสรุปผลรายงานความก้าวหน้าเสนอต่อคณะกรรมการ ฯ 

1.3 แบบใช้งาน ( SHOP  DRAWING ) 
ก่อนการติดงานระบบ ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบแบบก่อสร้างพร้อมกับงานในระบบอ่ืน เพ่ือไม่ให้เกิดการกีด

ขวางซึ่งกันและกัน และสะดวกต่อการใช้งาน ในการนี้หากจําเป็นต้องปรับเปลี่ยนแนวท่อ หรือตําแหน่งอุปกรณ์   
ผู้รับจ้างสามารถกระทําได้โดยจัดทํา แบบใช้งาน แสดงแนวท่อ และอุปกรณ์ในบริเวณน้ัน  เสนอให้คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างและคณะกรรมการควบคุมงานพิจารณาอนุมัติก่อนการติดต้ัง  
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1.4 แบบสร้างจริง (AS – BUILT  DRAWING )  
ภายหลังการติดต้ังงานระบบแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทําแบบสร้างจริง ( AS – BUILT DRAWING)   

พร้อมลงนามวิศวกร สถาปนิก และผู้ควบคุมงานการติดต้ังระบบ ส่งมอบให้คณะกรรมการตรวจการจ้างและ
คณะกรรมการควบคุมงานในวันส่งมอบงาน แบบและ File CD As-built Drawing  ต้นฉบับจํานวน 1 ชุด และ
สําเนา 2 ชุด ให้กับคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

 
2. ขอบเขตของงาน 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ , เครื่องมือ , แรงงาน บริการในการติดต้ังและสิ่งอํานวยความสะดวกทางด้าน
ระบบประปา สุขาภิบาล และระบบดับเพลิง ตามความต้องการของคณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการ
ควบคุมงาน ซึ่งระบุไว้ในแบบและรายการที่กําหนดไว้ประกอบด้วย 

2.1  ระบบท่อนํ้าประปาภายในอาคาร  และภายในโครงการ    
2.2  ระบบท่อสุขาภิบาลภายในอาคาร  และภายในโครงการ 
2.3  ระบบเคร่ืองสูบนํ้าและการควบคุมเครื่องสูบนํ้า 
2.4  ระบบท่อดับเพลิงภายในอาคาร 
2.5  ระบบท่อประปาภายนอกอาคาร การวางท่อเพ่ือต่อเข้าในอาคาร และซ่อมแซมหรือตกแต่งให้คง

สภาพเหมือนเดิม หรือตามแบบกําหนดการประสานงานหรืออํานวยความสะดวกอ่ืนใดที่จําเป็นโดยค่าใช้จ่ายเป็น
ของผู้รับจ้าง 

2.6  การตัดบรรจบท่อของการประปาส่วนท้องถิ่น เช่น มาตรวัดนํ้า , ประตูนํ้า ค่าธรรมเนียมที่การประปา
ส่วนท้องถิ่นเรียกเก็บและ / หรืออ่ืน ๆ เป็นภาระของผู้รับจ้าง 

2.7  งานอ่ืน ๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ และใช้งานได้ดีตามแบบและรายการ หรือตามความเหมาะสม
ของงาน 

 
3. วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรกลที่ใช้ 

3.1 มาตรฐานวัสดุ อุปกรณ์ 
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ให้เป็นไปตามที่มีระบุในแบบแปลน หรือรายละเอียดประกอบแบบผลิตภัณฑ์เทียบเท่า จะ

พิจารณาจากลักษณะผลิตภัณฑ์ ประสิทธิภาพคุณภาพ และคําช้ีขาดของคณะกรรมการตรวจการจ้างและ
คณะกรรมการควบคุมงาน 

3.2 วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรกลที่ใช้ 
ต้องเป็นของใหม่ และผ่านการอนุมัติให้ใช้งานได้แล้ว จึงนําไปติดต้ังได้ วัสดุ อุปกรณ์ใดที่ติดต้ังไปก่อน

ได้รับการอนุมัติใช้งาน หากผู้ว่าจ้างพิจารณาแล้ว ไม่อนุมัติ ผู้รับจ้างต้องรื้อถอนทันที และนําออกนอกบริเวณ
ก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
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3.3 วัสดุ อุปกรณ์ ที่ชํารุด ก่อนการติดต้ัง 
วัสดุ อุปกรณ์ ก่อนนําไปติดต้ังต้องได้รับการตรวจสอบสภาพ หากชํารุดให้คัดออกและนําออกนอกบริเวณ

ก่อสร้าง 
3.4 วัสดุ อุปกรณ์ ที่ชํารุดภายหลังการติดต้ัง 
ในระหว่างการติดต้ัง หรือทดสอบการใช้งาน หากมีการชํารุดของ วัสดุ อุปกรณ์ ให้ผู้รับจ้าง ทําการ

ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนใหม่ ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการควบคุมงาน 
3.5 วัสดุ อุปกรณ์ ที่เสริมความสมบูรณ์ของระบบ 
วิธีการติดต้ัง วัสดุ อุปกรณ์ ที่ไม่ได้ระบุชัดเจนในแบบ และรายละเอียดประกอบแบบ ผู้รับจ้างต้องจัดทํา

ให้สมบูรณ์ตามความเหมาะสมของงาน และให้ใช้งานได้ดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจการจ้างและ
คณะกรรมการควบคุมงาน ทั้งน้ีค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นเป็นของผู้รับจ้างทั้งสิ้น 
 
4. การติดต้ังระบบสุขาภิบาล  

4.1 มาตรฐานการติดต้ัง 
ให้ยึดถือตามข้อกําหนดใน แบบแปลน รายละเอียดประกอบแบบ มาตรฐานการเดินท่อภายในอาคาร 

(วสท. 1004 – 16) และหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง 
4.2 แนวท่อและการเดินท่อ 
ในการติดต้ังท่อ แนวท่อต้องตรง และได้ด่ิง โดยขนาน หรือต้ังฉากกับตัวอาคารก่อนการติดต้ังต้อง

ตรวจสอบกับงานในระบบอ่ืนก่อน เพ่ือกําหนดตําแหน่งที่เหมาะสมท่อที่เดินลอย แนวท่อต้องแนบชิดกับผิวของ
คาน ผนังก้ันหรือเสา แล้วแต่กรณีโดยให้อยู่ในลักษณะที่เรียบร้อยสวยงาม ในกรณีที่ต้องเดินท่อผ่านเสา คานหรือ
พ้ืน ค.ส.ล. ผู้รับจ้างต้องจัดหาและทําการติดต้ัง SLEEVE ทําด้วยเหล็กเหนียว และต้องทํา SHOP DRAWING เพ่ือ
ขออนุมัติจากคณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการควบคุมงานก่อนทําการติดต้ัง 

ท่อระบายอากาศ ให้ต่อทะลุเพดานช้ันดาดฟ้า อย่างน้อย 0.30 เมตร ปลายท่อติดต้ังตามแบบรายละเอียด  
และหลังจากทําการติดต้ังแล้วเสร็จต้องทําการอุดรอยต่ออย่างดี ไม่ให้เกิดการรั่วซึม 

4.3 อุปกรณ์ประกอบท่อประปา 
ท่อที่ต้องหักโค้ง หรือท่อแยก ให้ใช้อุปกรณ์ประกอบท่อเพ่ือการน้ันโดยเฉพาะ ห้ามดัดงอ หรือเจาะเช่ือม

ท่อโดยเด็ดขาด   
การต่อท่อเข้าเคร่ืองสุขภัณฑ์ ให้ใช้อุปกรณ์ที่ผู้ผลิตแนะนํา 
4.4 ข้อต่อเหล็กอบเหนียว ( MALLEABLE IRON FITTING ) 
ในกรณีที่ท่อประปาระบุให้ใช้ท่อ พีวีซี ข้อต่อตัวสุดท้ายก่อนต่อเข้าเคร่ืองสุขภัณฑ์หรือก๊อกนํ้า ให้ใช้ข้อต่อ

เหล็กอบเหนียว ( MALLEABLE IRON FITTING )  
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4.5 การติดต้ังวาล์ว และอุปกรณ์ 
ตําแหน่งที่ติดต้ังต้องเหมาะสม สะดวกต่อการใช้งาน และทําการยึด - แขวนให้มั่นคงโดยท่อที่มาต่อเช่ือม

ต้องคงตัวอยู่ได้ไม่ล้ม เมื่อถอดวาล์ว หรืออุปกรณ์น้ันออก การต่อเช่ือมสําหรับขนาด 50 มม.  และเล็กกว่า ใช้การ
ต่อแบบเกลียวและมี ยูเนียนอยู่ทางด้านท้ายเสมอ 

สําหรับขนาด  65  มม. และใหญ่กว่า ใช้การต่อแบบหน้าจาน 
4.6 STOP  VALVE 
ให้ติดต้ัง STOP VALVE สําหรับสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่อไปน้ี 
1)  โถส้วมชักโครกชนิดมีหม้อนํ้า ( FLUSH TANK ) เป็นชนิดสามทางใช้คู่กับสายฉีดชําระ ( HOSE  
FAUCET ) 
2)  สายฉีดชําระ ( HOSE FAUCET ) เป็นชนิดสามทางใช้คู่กับโถส้วมชักโครกชนิดมีหม้อนํ้า ( FLUSH   
TANK ) 
3)  อ่างล้างหน้า ( LAVATORY ) 
4.7 ความลาดเอียง 
ท่อระบายนํ้าโสโครก และท่อระบายนํ้าทิ้ง ต้องวางให้มีความลาดเอียงไม่น้อยกว่า 1:100  ยกเว้นระบุไว้

ในแบบแปลนเป็นอย่างอ่ืน      
4.8 อุปกรณ์ประกอบท่อสุขาภิบาล 
1)  การลดขนาดท่อ ให้ใช้ข้อลดด้วยขนาดและแบบที่เหมาะสมเท่าน้ัน 
2)  ท่อแยก ให้ใช้ ข้อต่อแยก Y ประกอบกับข้อโค้ง หรือ TY  ยาว เว้นไว้แต่ท่อแยกจากแนวราบสู่แนวด่ิง   
อาจใช้  ข้อต่อแยก TY สั้น ได้หากพ้ืนที่ไม่อํานวย 
3)  การหักเลี้ยวโดยทั่วไปใช้ข้อโค้งยาว 90  องศา เว้นไว้แต่ท่อที่ต่อเข้าโถส้วม จากแนวด่ิงเข้าแนวราบ   

อาจใช้ ข้อโค้งสั้น 90  องศา 
4.9 การติดต้ัง FLOOR CLEAN OUT   
ให้ติดต้ังตามที่มีระบุในแบบแปลน และติดต้ังเพ่ิมเติมตามข้อกําหนดต่อไปน้ี 
1)  จัดให้มีที่ทุกระยะ 15  ม. สําหรับท่อขนาด 100  มม. และเล็กกว่า และที่ทุกระยะ  25  ม. สําหรับท่อ

ขนาด  150  มม. และใหญ่กว่า 
2)  ในที่ ที่ท่อเปลี่ยนทิศทาง เกินกว่า  45  องศาได้ 
3)  ที่ฐานของท่อในแนวด่ิง  ( BASE OF STACK ) 
4)  ขนาดที่ใช้ ให้ใช้ตามขนาดท่อที่ถูกติดต้ัง แต่ไม่เกิน  100  มม. 
4.10   การยึด – แขวน 
ท่อที่เดินลอยต้องทําการยึด – แขวน หรือทําแท่นรองรับท่อ ทั้งแนวราบ และแนวด่ิงอย่างมั่นคงแข็งแรง  

โดยระยะระหว่างจุดยึด – แขวนท่อ มีดังน้ี 
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ขนาดและชนิดของท่อ         ระยะห่างมากที่สุด  
Ø  =  100 มม. และใหญ่กว่า   GSP.)                3.00  ม. 
Ø  =  100 มม. และใหญ่กว่า  ( PVC.)             1.50  ม. 
Ø  =  25   มม. - Ø  =   80   มม. ( GSP.)   2.00  ม. 
Ø  =  50   มม. - Ø  =   80   มม. ( PVC.)   1.50  ม. 
Ø  =  15   มม. - Ø  =   20   มม. ( PB.)            1.00  ม. 
4.11  การทาสี  (เฉพาะท่อดับเพลิงหรือตามแบบกําหนด) 
ท่อ  อุปกรณ์ประกอบท่อ วาล์ว ที่ยึดแขวนท่อ และงานเหล็กอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานท่อ ต้องได้รับการ

ทาสี โดยถือปฏิบัติดังน้ี 
1)   ท่อและส่วนประกอบ ที่อยู่บนดินและมองเห็นได้ ให้ทาสีกันสนิม  2  ช้ัน และทาสีจริงตามอีก  2  ช้ัน 
2)   ท่อและส่วนประกอบ ที่ฝังดิน  ให้ทาด้วยฟลิ้นโค้ท  2  ช้ัน 
3)   สีที่ใช้ทาในการทาสี ให้ปฏิบัติตามคําแนะนําของผู้ผลิตอย่างเคร่งคัด 
4) ท่อที่มองเห็น ทาสีนํ้ามัน SHADE สีที่ใช้ทา เป็นดังน้ี 

o ท่อประปา ทาสี  นํ้าเงิน 
o ท่อระบบนํ้าทิ้ง และท่อระบายนํ้าฝน ทาสี นํ้าตาล 
o ท่อระบายนํ้าโสโครก ทาสี ดํา 
o ท่ออากาศ ทาสี ขาว 
o ท่อดับเพลิงทาสีแดง 
o คณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการควบคุมงานสามารถเปล่ียนแปลงสีได้ตามความ

เหมาะสม ดังน้ันก่อนทาสีให้ผู้รับจ้างสอบถามคณะกรรมการ ฯ ก่อนดําเนินการ 
4.12   การป้องกัน 
ท่อที่ติดต้ังยังไม่แล้วเสร็จ โดยที่จะต้องรองานอ่ืน หรือพักช่ัวคราว ให้ปิดปลายท่อเพ่ือป้องกันสิ่งสกปรกลง

ท่อ และจัดหาเคร่ืองป้องกันการเสียหาย 
 

5. การติดต้ังเครื่องสูบน้ํา เครื่องจักรกล และตู้ควบคุม 
5.1 วิธีการติดต้ัง 
ให้ยึดถือตามคําแนะนําของบริษัทผู้ผลิต และใช้อุปกรณ์ประกอบให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน และ

จัดให้มี 
1) การปรับแต่งเคร่ืองให้ได้ ALIGNMENT  
2) มีอุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือน เช่น แผ่นยางรอง VIBRATION ISOLATOR , FLEXIBLE CONNECTOR 
3) การปรับแต่งเคร่ืองให้มีเสียงดังน้อยที่สุด 
4) ข้อลดสําหรับเคร่ืองสูบนํ้า   ท่อดูดใช้ข้อลดคางหมู  ( ECCENTRIC  REDUCER ) 

ท่อส่งใช้ข้อลดตรง       (CONCENTRIC  REDUCER) 
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5.2 ตําแหน่งที่ติดต้ัง 
ก่อนการติดต้ังให้ตรวจสอบกับงานในระบบอ่ืนก่อน เพ่ือกําหนดตําแหน่งที่เหมาะสมโดยยึดหลักว่า ต้อง

สะดวกต่อการใช้งาน แนวท่อต่าง ๆ ไม่กีดขวางกัน และท่อนํ้าต้องไม่อยู่ใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้า ในการน้ีผู้รับจ้างต้องส่ง  
SHOP DRAWIMG แสดงตําแหน่งของเครื่องจักร อุปกรณ์  และแนวท่อทั้ งหมดที่มี ในห้องเครื่อง มาให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการควบคุมงานพิจารณาอนุมัติ ก่อนดําเนินการติดต้ัง 

5.3 ตู้ควบคุม 
ประกอบและติดต้ังด้วยอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานของ กฟน. กฟภ. NEC โดยจัดให้มีอุปกรณ์ควบคุมการทําให้

เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้งาน โดยดูแบบวิศวกรรมไฟฟ้าประกอบ 
5.4 คู่มือการใช้งาน 
จัดทําคู่มือการใช้งาน และวิธีการบํารุงรักษาเครื่องจักรกล และอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นภาษาไทยเป็นหลัก   

พร้อม SPARE PART LIST และสถานที่จําหน่าย เป็นรูปเล่มโดยส่งร่าง ให้ผู้รับจ้างพิจารณาก่อนจัดทํา และส่งมอบ
ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการควบคุมงาน จํานวน  5  ชุด  ในวันส่งมอบงาน 

 
6. การทดสอบท่อประปา – ดับเพลิง 

6.1 ท่อส่วนที่ฝังในพื้นหรือผนัง 
ก่อนการฉาบปูนปิดทับ ให้ทําการทดสอบท่อก่อนว่ามีรอยรั่วซึมหรือไม่ หากพบรอยรั่วซึมให้ทําการ

ซ่อมแซมและทอสอบใหม่ จนไม่ปรากฏรอยรั่วซึม จึงสามารถฉาบปูนปิดทับได้ ในกรณีที่ฉาบปูนปิดทับไปแล้วยัง
ปรากฏการร่ัวซึมอีก ยังคงเป็นภาวะหน้าที่ของผู้รับจ้างที่ต้องทําการแก้ไขจนกระทั่งไม่ปรากฏการร่ัวซึม  

6.2 ภายหลังการติดต้ังระบบแล้วเสร็จ 
เมื่อท่อในระบบได้ทําการติดต้ังทั้งหมดแล้วเสร็จ ให้ทําการทดสอบระบบท่อทั้งหมดภายใต้แรงดันนํ้า   

หากแรงดันนํ้าลด ให้ทําการตรวจหารอยร่ัวซึม และทําการแก้ไขทําการทดสอบอีก จนกว่าแรงดันนํ้า ไม่ลดภายใน
ระยะเวลากําหนด จึงถือว่าผ่านการทดสอบท่อ และทําการทําความสะอาดท่อต่อไป 

6.3 การทดสอบท่อ 
กระทําโดยใช้นํ้าสะอาดอัดเข้าไปในระบบ ด้วยความดันนํ้ามากกว่าความดันใช้งาน 50 % แต่ไม่น้อยกว่า  
100 PSI. เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1  ซม. 
 

7. การทดสอบท่อน้ําโสโครก ท่อระบายน้ํา และท่ออากาศ 
7.1 การทดสอบท่อก่อนการติดต้ังสุขภัณฑ์ 
1) ทดสอบโดยใช้นํ้าสําหรับแต่ละส่วนของระบบ 
ปิดช่องเปิดทั้งหลายให้แน่น ยกเว้นช่องที่อยู่สูงสุด ทดสอบภายใต้แรงดันนํ้าไม่น้อยกว่า 3 ม. เป็นเวลา  

30 นาที หากไม่พบรอยร่ัวถือว่าผ่านการทดสอบ 
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2) ทดสอบโดยใช้อากาศ 
ปิดช่องเปิดทั้งหลายให้แน่น ทดสอบภายใต้ความดันอากาศ 5 PSI เป็นเวลา 15 นาที หากความดันไม่ลด   

ถือว่าผ่านการทดสอบ 
7.2 การทดสอบภายหลังการติดต้ังสุขภัณฑ์แล้ว 
1) ทดสอบด้วยควัน 
ให้เติมนํ้าลงในที่ดักกลิ่นทั้งหมด และพ่นควันเข้าสู่ระบบ เมื่อควันลอยออกจากปลายท่ออากาศแล้วจึงปิด

ปากท่อ และอัดความดัน ให้ได้ความดันนํ้าสูง 2.5 ซม.เป็นเวลา 30 นาที หากไม่ปรากฏควันออกจากท่อ และข้อ
ต่อถือว่าผ่านการทดสอบ 

2) ทดสอบด้วยกลิ่นสะระแหน่ 
ใช้นํ้ามันสะระแหน่ หนัก 60 กรัม ต่อท่อแนวด่ิง 1 ท่อ เทลงในท่อหากไม่ปรากฏกลิ่นถือว่าผ่านการ

ทดสอบ 
 

8. การล้างท่อ และฆ่าเชื้อ 
8.1 ท่อและอุปกรณ์ 
ภายหลังการทดสอบท่อในระบบสุขาภิบาล – ดับเพลิงแล้ว ให้ทําการล้างท่อ จากน้ันจึงทําการฆ่าเช้ือโดย 

ใช้ผงคลอรีนละลายนํ้าให้มีความเข้มข้น 100 ppm. และทิ้งไว้  12  ซม. จึงล้างทิ้งด้วยนํ้าสะอาด 
8.2 ถังเก็บน้ํา 
ก่อนทําความสะอาดถังนํ้า ให้เก็บเศษวัสดุออกให้หมดแล้วจึงล้างผิวในถังให้สะอาดเติมนํ้าที่มีสารละลาย

คลอรีนที่มีความเข้มข้น  200 ppm. จนเต็มถังและทิ้งไว้นาน 12  ซม. จึงถ่ายนํ้าทิ้ง และล้างด้วยนํ้าสะอาด 
 

9. การรับประกันผลงาน 
ผู้รับจ้างต้องรับประกันผลงานการติดต้ังระบบ สุขาภิบาล – ดับเพลิง เป็นระยะเวลาตามสัญญา นับจาก

วันส่งมอบงานงวดสุดท้าย 
ในช่วงระยะเวลาประกัน ผู้รับจ้างต้องมาตรวจสอบระบบอย่างน้อย 5 ครั้ง และทํารายงานผลการทดสอบ   

ในกรณีที่มีการชํารุดให้ทําการแก้ไข อุปกรณ์ใดชํารุดใช้งานไม่ได้ต้องเปลี่ยนใหม่ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเป็นของ
ผู้รับจ้าง หากผู้รับจ้างไม่เข้ามาดําเนินการในระยะเวลาอันควร คณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการ
ควบคุมงานสงวนสิทธ์ิเข้าดําเนินการแทน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจะหักจากเงินค้ําประกันผลงาน 

 
10.  งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล PLUMBING PIPING 

10.1  มาตรฐานของคุณภาพ วัสดุ และผลิตภัณฑ์ 
ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยสมบูรณ์น้ัน ผู้ว่าจ้างได้นําข้อกําหนด กฎเกณฑ์และ

มาตรฐานดังต่อไปน้ีมาเป็นบรรทัดฐาน เพ่ือบังคับควบคุมคุณภาพของวัสดุที่ผู้รับจ้างจะนํามาใช้งานน้ีคือ 
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- ท่อนํ้าประปา ใช้ท่อ PVC. ขนาดตามแบบระบุ ให้ใช้ท่อ  PVC.ช้ันคุณภาพ  13.5   
( มอก. 17-2532 )    

  - ท่อส้วม  ท่อนํ้าทิ้งและท่อระบายอากาศให้ใช้ท่อ PVC. ช้ันคุณภาพ  8.5   
( มอก. 17-2532 )    
- ข้อต่อ PVC.  ให้ใช้นํ้ายาประสานท่อ  PVC. ( มอก. 1132-2534 )   

10.2   แผนภูมิ (Flow Diagram) ของระบบ ท่อประปา ท่อน้ําทิ้ง ท่อส้วม และท่อระบายอากาศ  
ผู้รับจ้างจะต้องจัดทําแผนภูมิ (Flow Diagram) ของระบบท่อนํ้าประปา  ท่อนํ้าทิ้ง ท่อส้วม และท่อ

ระบายอากาศ โดยการสกรีนลงบนแผ่น Poly Glass ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 0.80x1.00 ม. ซึ่งจะต้องแสดงถึง
อุปกรณ์หลักทั้งหมด อันได้แก่ Pumps, Valves & Accessories, Pipe Sizes รูปแบบของแผนภูมิน้ีจะต้องได้รับ
ความเห็นชอบหรืออนุมัติจากคณะกรรมการ ฯ ก่อนลงมือทําจริง และจะต้องส่งมอบพร้อมกับติดต้ังไว้ ณ ตําแหน่ง
ที่คณะกรรมการ ฯ จะเป็นผู้กําหนดให้ก่อนการทดสอบระบบท่อประปา ท่อนํ้าทิ้ง ท่อส้วม และท่อระบายอากาศ
ทั้งหมด  

 
10.3   ถังเก็บน้ําสแตนเลส 3000 ลิตร และอุปกรณ์ประกอบถังเก็บนํ้า มีมอก.989-2533 
10.4  เครื่องสูบน้ําประปา CWP1. CWP2 +ตู้ควบคุม และอุปกรณ์ประกอบเคร่ืองสูบนํ้าประปา CWP1. 

CWP2 
ข้อกําหนด 

1.  ติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้าสําหรับสูบนํ้าประปาจากถังเก็บนํ้าใต้ดินขึ้นไปยังถังสูง จํานวน 2 ชุด พร้อมอุปกรณ์
ที่แสดงในแบบ 

2.  ติดต้ังแท่นเคร่ืองคอนกรีต ยกลอยวางบนสปริง 
3.  ท่อที่เจาะผ่านผนัง ต้องมีปลอกท่อพร้อมอุดซิลิโคน 
4.  การทดสอบการทํางานของอุปกรณ์เครื่องสูบนํ้า ผู้รับจ้างต้องเตรียมอุปกรณ์การทดสอบ จนสามารถ

ใช้งานได้ตามรายละเอียดที่กําหนดไว้ ต่อหน้าคณะกรรมการการตรวจการจ้างหรือได้รับมอบหมาย โดยไม่คิดมูลค่า
ในการทดสอบ 

5. หลังจากการติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้าแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างต้องจัดทําคู่มือการใช้งานและการบํารุงรักษาแบบ
ป้องกัน ( INSTRUCTION HANDBOOK ) เป็นภาษาไทยเป็นหลัก รวมทั้งหนังสือคู่มือการซ่อมแซมและหนังสือ
รายการอะไหล่ของเครื่องสูบนํ้า ( SPARE PART LIST ) และสถานท่ีจําหน่าย โดยส่งร่างให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาก่อน
จัดทํา และส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างจํานวน  5  ชุดต่อหน่ึงอาคาร 

6. จัดหาเคร่ืองมือการบํารุงรักษาและการซ่อมบํารุง ได้แก่ ประแจ แหวนข้างปากตาย ไขควงแบน ไขควง
แฉก คีมล็อก ประแจเลื่อน ที่มีขนาดเหมาะสมกับขนาดของเคร่ืองสูบนํ้า บรรจุใส่กล่องเครื่องมือที่เป็นโลหะ 1 ชุด 
ต่อหน่ึงอาคาร 
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7. ตําแห่งที่ต้ังเครื่องสูบนํ้าในห้องเครื่องน้ีเป็นเพียงแบบมาตรฐาน  ผู้รับจ้างสามารถจัดการติดต้ังปรับ
ตําแหน่งใหม่ได้ตามสภาพที่เป็นจริงในแต่ละสถานท่ีให้เหมาะสม โดยให้ผู้รับจ้างจัดทํา SHOP DRAWIG แสดง
ตําแหน่งที่ต้ัง การติดต้ังอุปกรณ์ และระบบควบคุมมารให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาอนุมัติก่อนทําการติดต้ัง 

8. ในกรณีที่ท่อนํ้าเข้าและท่อนํ้าออกของเครื่องสูบนํ้ามีขนาดไม่ตรงกับที่กําหนดไว้ในแบบ ให้ผู้รับจ้างใช้
ข้อลดหรือข้อเพ่ิมได้ตามความจําเป็น ดังน้ี 
 ข้อลดทางด้านท่อดูด  ให้ใช้เป็นข้อลดคางหมู  ( ECCENTRIC  REDUCER ) 
 ข้อลดทางด้านท่อจ่าย  ให้ใช้เป็นข้อลดตรง      ( CONCENTRIC  REDUCER) 

9. ขนาดของวาล์วต่าง ๆ  ให้ใช้ตามขนาดของท่อที่กําหนด 
10. การติดต้ังเคร่ืองจักร , อุปกรณ์ต่าง ๆ  ให้ยึดตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต 
 

 
 

11.  แผงควบคุม MOTOR ปั๊มน้ํา   
หมายเหตุ 

1. ตู้สวิตช์บอร์ด ทําด้วยแผ่นเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 1.5 mm. ฝาด้านหน้าเปิด ปิด ได้ด้วยประตูบานพับ
และมือถือชนิดขันกุญแจส่วนที่เป็นโลหะทั้งหมดต้องผ่านกรรมวิธีป้องกันการเป็นสนิมอย่างถูกต้อง และทาสีกัน
สนิมอย่างน้อย 2 ครั้ง ก่อนลงสีจริงด้วยสีทาอบแห้ง 

CODE 
NO. OF      

STOREYS. 
NO. OF 
UNITS. 

PUMP MOTOR 
CWS 

[ mm. ] 
CWD 

[ mm. ] 
RT.HEIGHT 
   [ m. ] 

CAPACITY 
 

TDH 
[ FT ] 

SPEED 
[ RPM ] 

POWER 
[ HP ] 

 
40/20 10 - 28.5 M /HR 

53 M. 
TDH 

2900 15.0 - - - 

PUMP TYPE                          :  END – SUCTION  CENTRIFUGAL - PUMP 

CASING                     :   

IMPELLER                 :  DUCTILE  IRON  OR  BRONZE 

SHAFT                        :  STAINLESS  STEEL 

SEAL                           :  MECHANICAL 

EQUIVALENT TO     :  

MOTOR TYPE                           :   

POWER                       :  380 V. / 3    /  50 Hz. 

INSULATION             :   

EQUIVALENT  TO     :   
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2. อุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดจะต้องติดป้ายช่ือ (NAME PLATE) อธิบายการใช้งานและต้องเป็นชนิดติดอยู่กับ
ตู้สวิตช์บอร์ดอย่างถาวร 

3. วงจรควบคุมระบบป้ัมนํ้า (SCHEMATIC DIAGRAM) ในแบบเป็นเพียงวงจรตัวอย่างเคร่า ๆ ดังน้ันผู้
รับจ้างจะต้องจัดทํารายละเอียดดังน้ี 

3.1 WIRING DIAGRAM AND CONNECTION DIAGRAM ตามอุปกรณ์ที่จะใช้ติดต้ังจริง 
3.2  รายละเอียดตู้สวิตช์บอร์ดและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดต้องระบุ ELECTRICAL RATINC ช่ือรุ่น 
(TYPE) และช่ือผู้ผลิตเป็นต้น 
3.3  รายละเอียดในข้อ 3.1 และ 3.2  ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งให้การเคหะฯพิจารณาก่อน จึงจะ
ดําเนินการติดต้ังสวิตช์บอร์ด 

4. การประกอบตู้สวิตช์บอร์ดจะต้องเป็นไปตาม WIRING DIAGRAM และรายละเอียดที่ผ่านการพิจารณา
อนุมัติจากการเคหะฯ การเดินสายไฟ (WIRING) จะต้องมีช่ือหมายเลขท่ีปลายสายทุก ๆ ปลายให้ตรงกับที่  
WIRING  DIAGRAM และอุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืน ๆ ภายในตู้ทั้งหมดจะต้องมีป้ายช่ืออุปกรณ์ติดอยู่ตาม WIRING  
DIAGRAM   

5. ผู้รับจ้างประกอบตู้สวิตช์บอร์ด จะต้องเป็นผู้มีความชํานาญงานในด้านน้ีมานานปีมีผลงานปรากฏเป็น
ที่เช่ือถือได้ และจะต้องมีวิศวกร หรือผู้มีความชํานาญ เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการประกอบตู้สวิตช์บอร์ด 

6. หลังจากการประกอบตู้สวิตช์บอร์ดและติดต้ังเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องเตรียมอุปกรณ์ทดสอบท่ี
จําเป็นและทําการทดสอบต่อหน้าวิศวกรการเคหะฯ 

7. ก่อนรับงานงวดสุดท้ายผู้รับจ้างจะต้องจัดทําคู่มือ (INSTRUCTION  BOOK) แสดงรายละเอียดในข้อ  
3.1 และ 3.2 ทั้งหมดเย็บเป็นเล่มเดียวกัน และคู่มือวิธีการใช้งาน (OPERATION)  เป็นภาษาไทยจัดส่งให้การ
เคหะฯอย่างน้อย 4 ชุด 

 
ก. ข้อกําหนดทั่วไปของระบบบําบัดน้ําเสียรวมของอาคารใช้ในโครงการ 
1. วัตถุประสงค์ 
ให้ผู้รับจ้างจัดหา และติดต้ังระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของอาคารชนิดสําเร็จรูป (PACKAGE WASTEWATER    

TREATMENT PLANT,PWTP) รายละเอียดตามข้อกําหนดเฉพาะที่กําหนดให้ในแบบแปลน และ/ หรือผังบริเวณ
งานระบบวิศวกรรมสุขาภิบาล พร้อมต่อท่อรวมนํ้าเสียจากอาคารเข้า- ออก ระบบบําบัดฯดังกล่าว และติดต้ังเดิน
ระบบไฟจ่ายไปยังตู้ควบคุมของระบบบําบัดฯเข้ากับอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในระบบเพ่ือให้ระบบแล้วเสร็จและทํางาน
ได้โดยถูกต้องสมบูรณ์ 

2. ขอบเขตและแนวทางในการดําเนินการ 
2.1 ให้ผู้รับจ้างจัดเตรียมเอกสาร ประกอบด้วยรายละเอียดของระบบ และอุปกรณ์ที่ใช้ รายการคํานวณ  

และหนังสือรับรองจากวิศวกรผู้ได้รับใบอนุญาต แบบของระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของอาคาร ชนิดสําเร็จรูป  
(PWTP) ขนาดความสามารถในการบําบัดนํ้าเสียตามที่ระบุไว้ในแปลน และ/ หรือผังบริเวณงานระบบวิศวกรรม  
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สุขาภิบาล เสนอขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการควบคุมงาน หรือตัวแทน
ของคณะกรรมการ ฯ 

2.2  เมื่อได้รับความเห็นชอบให้ใช้ (PWTP) ตาม 2.1 แล้ว ให้ผู้รับจ้างประสานงานกับเจ้าของผลิตภัณฑ์  
จัดทํา SHOP DRAWING แสดงรายละเอียดต่าง ๆ แสดงระยะ ค่าระดับต่าง ๆ ที่ เก่ียวข้อง HYDRAULIC  
PROFILE FLOW DIAGRAM ของระบบบําบัดฯดังกล่าว ลงในผัง/แปลนพ้ืนช้ันล่างของอาคาร แบบขยายแสดงรูป
ด้าน รูปตัด รายละเอียดตัวถัง รายละเอียดฐานราก การยึดโยงถังบําบัดฯกับฐานราก ขนาดและจํานวนเสาเข็มที่ใช้  
ค่าระดับท่อเข้า – ออก เทียบกับค่าระดับท่อระบายนํ้าในงานวิศวกรรมโยธา รายละเอียดแสดงชนิดและวัสดุที่ใช้
ปิด กลบถัง การเดินท่ออากาศ ตําแหน่งฝาถัง ตําแหน่งติดต้ัง AIR BLOWER ตู้ควบคุมทางไฟฟ้า การเดินสายไฟไป
ยังตู้ควบคุม WIRING DIAGRAM และรายละเอียดประกอบระบบท่ีจําเป็น เพ่ือสนองขอรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการควบคุมงานอีกคร้ังหน่ึงก่อน จึงจะทําการติดต้ังระบบดังกล่าวได้ 
 

2.3  ก่อนการส่งมอบงานระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของอาคารให้กับผู้ว่าจ้างให้ผู้รับจ้างดําเนินการดังน้ี 
2.3.1 ทําการทดสอบระบบบําบัดฯ  ทั้งในส่วนโครงสร้าง และอุปกรณ์ประกอบทุกส่วน ว่าสามารถ

ทํางานได้เต็มความสามรถตามวัตถุประสงค์ของงาน โดยค่าใช้จ่ายในการทดสอบทั้งหมดเป็น
ของผู้รับจ้าง 

2.3.2 เอกสารคู่มือแสดงวิธีการทํางานของระบบ และการดูแลบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์
ประกอบในระบบ 

2.3.3 เอกสารสัญญา และ/หรือ ใบรับประกันผลิตภัณฑ์ในสภาพการใช้งานปกติ นับต้ังแต่การส่ง
มอบงานตามสัญญา 

ก. สําหรับโครงสร้างตัวถังบําบัดไม่น้อยกว่า  10  ปี 
ข. เครื่องมือและอุปกรณ์ประกอบไม่น้อยกว่า  2  ปี 
ค. สัญญารับดําเนินการเดินระบบ  (START  UP)  และรับประกันคุณภาพนํ้าที่ผ่านการบําบัด  ให้มี

คุณภาพได้ตามมาตรฐานคุณภาพนํ้าทิ้ง  โดยมีการตรวจวัด หรือ วิเคราะห์คุณภาพตัวอย่างนํ้าก่อนเข้า และที่ผ่าน
การบําบัดแล้วจากสถาบันการทดสอบของราชการหรือ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าของเอกชนผู้ได้รับ
ใบอนุญาต ส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างทุก ๆ ราย 4 เดือนพร้อม รายงาน 1 ฉบับ ตลอดระยะเวลา 2 ปี นับต้ังแต่วันที่
ดําเนินการเดินระบบ 

ในกรณีที่คุณภาพนํ้าที่ผ่านการบําบัด ไม่ได้เกณฑ์ตามมาตรฐาน ให้ผู้รับจ้างการรับผิดชอบดําเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขระบบจนสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ โดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้รับจ้างทั้งหมด 

2.3.4  เอกสารสัญญายืนยันความพร้อม ในการจัดส่งผู้แทน ผู้เช่ียวชาญทางด้านเทคนิค ของระบบ
บําบัดนํ้าเสียของเจ้าของผลิตภัณฑ์เข้าช้ีแจงกับเจ้าหน้าที่ของสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในกรณีมี
ส่วนที่เก่ียวข้องกับการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการและต้องช้ีแจงกับ สผ. 
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ข. ข้อกําหนดมาตรฐานเฉพาะทางเทคนิค, ใช้ประกอบงานระบบบําบัดน้ําเสียของอาคารในโครงการ 
 

1.  ชนิดของนํ้าเสีย นํ้าเสียรวมของชุมชนทั่วไป  (DOMESTIC  WASTE) 
คุณสมบัติ  BOD5  เฉลี่ย  250 มก./ลิตร 
SUSPENDED  SOLID,SS  300 มก./ลิตร 
                                  pH  6.5-8 

2.  ปริมาณนํ้าเสีย ตามท่ีระบุในแปลน / ผังบริเวณของโครงการ 
3.  ระบบบําบัดนํ้าเสีย ใช้ระบบสําเร็จรูป  ชนิด  PACKAGE  WASTEWATER  TREATMENT  

PLANT,PWTP  ในแต่ละ  PACKAGE  ประกอบด้วยถังบําบัดต้ังแต่ชนิดถังเด่ียว  
และ / หรือประกอบด้วยสองถังขึ้นไป 

3.1 ระบวนการบําบัด 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช้กระบวนการทางชีวภาพชนิดเติมอากาศ  โดยการเพาะเล้ียงจุลินทรีย์  ด้วยสื่อ
ชีวภาพ (BIOMEDIA) เช่น CONTACT AERATION  BIOFILTER  SYSTEM, 
AEROBIC BIOFILM SYSTEM, ANAEROBIC FILTER &FIXED FILM EXTENDED 
AERATION SYSTEM หรือ เป็นระบบเลี้ยงตะกอน เช่น  ACTIVATED  SLUDGE 
PROCESS หรอืระบบอ่ืนใดที่เทียบเท่า ทั้งน้ีทุกระบบต้องมีประสิทธิภาพในการ
บําบัดนํ้าเสียในรูป BOD5 ได้อย่างน้อย 92% โดยนํ้าทิ้งที่ผ่านการบําบัดแล้วมี
คุณสมบัติ 
BOD5 <20 มก. / ลิตร 
 SS < 30 มก. / ลิตร 
pH  6.0-8.0  
ข้อกําหนด (DESING  CRITERIA) และ / หรือ เกณฑ์ที่ ใช้ในรายการคํานวณ
ออกแบบระบบบําบัดดังกล่าวให้ยึดถือตามมาตรฐานวิชาชีพทางวิศวกรรม
สุขาภิบาล และต้องสอดคล้องกับเกณฑ์พิจารณาในแนวทางการจัดทํารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
และ / หรือหน่วยงานผู้อนุญาตท้องถิ่น 

 
3.2 วัสดุโครงสร้าง 

ถังบําบัดฯสําเร็จรูป 
(PWTP) 

โครงสร้างหลักของตัวถังบําบัด และผนังก้ันแยกส่วนบําบัดภายใน ทําจากวัสดุไฟ
เบอร์กลาสเสรมิแรง (FIBERGLASS REINFORCED PLASTIC,FRP) หรือ  
FIBERGLASS COMPOSITE METERIAL ตามมาตรฐานของผู้ผลิต ทั้งน้ีความหนา
ของผนังตัวถังต้องไม่น้อยกว่า 8 มม. โครงสร้างหลักของตัวถังต้องได้รับการ
ออกแบบจากผู้ผลิตให้ทนแรงบีบอัดและนํ้าหนักของวัสดุฝังกลบเมื่อติดต้ังใช้งาน  
ฝาปิด – เปิด  ต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.50 ม. และมีจาํนวน
พอเพียงต่อการดูและบํารุงรักษา อุปกรณ์ภายในผลิตจากวัสดุเหล็กหลอ่ (CAST 
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1.  ชนิดของนํ้าเสีย นํ้าเสียรวมของชุมชนทั่วไป  (DOMESTIC  WASTE) 
คุณสมบัติ  BOD5  เฉลี่ย  250 มก./ลิตร 
SUSPENDED  SOLID,SS  300 มก./ลิตร 
                                  pH  6.5-8 
IRON) หรือวัสดุเอบีเอส  (ABS)  ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ :ANC, BIOTECH, DOS, 
PP,ENTECH,EXCEL  หรือเทยีบเท่า 

3.3 ส่วนกักเก็บตะกอน
ส่วนเกิน 

 
 

ระบบบําบัดสําเร็จรูปที่ใช้  ต้องจัดให้มีความจุของส่วนเก็บกักตะกอนส่วนเกินที่
เกิดขึ้น  ให้สามารถเก็บตะกอนส่วนเกินดังกล่าวได้อย่างน้อยไม่ตํ่ากว่า  60  วัน  
กรณีที่ตัวถังสําเร็จรูปดังกล่าวไม่สามารถเก็บตะกอนได้ตามท่ีกําหนด  ต้องจัดให้มีถัง
เก็บตะกอนส่วนเกินเพ่ิมเติม  

 
3.4 อุปกรณ์  

(EQUIPMENT) 
3.4.1 เครื่องเติม
อากาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ก.   เครื่องเป่าอากาศ  (AIR  BLOWER) 
เ ป็ น  HELICAL ROTOR,THREE LOBE ROTARY BLOWER, OIL FREE  AIR 
มอ เตอ ร์ ขั บ เป็ น ช นิ ด  SQUIRREL CAGE TEFC, 380V / 3 PHASE / 50 Hz  
อุปกรณ์ประกอบ สายพาน V – BELT, PRESSURE 
V – BELT, PRESSURE GUAGE AIR FILTER, SAFET VALVE, FLUORIDE  
RUBBER SEAL, ปรับการทํางาน MANUAL / AUTO โดยอาศัย TIMER  SWITCH  
และ AIR BLOWER ทุกตัวให้ติดต้ังอุปกรณ์ SOUND PROOF  BOX เพ่ือป้องกัน
เสียงดัง และจัดให้มีหลังคาปิดคลุมเมื่อติดต้ังนอกอาคาร  รายละเอียดให้เสนอ 
SHOP DRAWING  เพ่ือขอรับความเห็นชอบ 
ตั ว อ ย่ า งผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ : SHINMAYWA,ITO,LONGTECH, ASIA,TSURUMI ห รื อ
เทียบเท่า 
   ข.เครื่องเติมอากาศชนิดใต้นํ้า  (SUBMERSIBLE  EJECTOR) 
เป็นชนิดขับเคล่ือนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดแช่อยู่ในนํ้าตลอดเวลา อุปกรณ์ประกอบ 
SILENCER, GUIDE RAIL&SUPPORT, LIFTING  CHAIN ควบคุมการทํางานด้วย 
TIMER SWITCH  (2 4 -HRS.CYCLE-MANUAL) แ ผ งค วบ คุ ม   PILOT LAMP 
MANUAL – AUTO SELECTOR, ON – OFF  BUTTON  และอุปกรณ์ อ่ืน  ๆที่
จําเป็น ตัวอย่างผลิตภัณฑ์  : TSURUMI , SHINMAYWA  หรือเทียบเท่า 
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1.  ชนิดของนํ้าเสีย นํ้าเสียรวมของชุมชนทั่วไป  (DOMESTIC  WASTE) 
คุณสมบัติ  BOD5  เฉลี่ย  250 มก./ลิตร 
SUSPENDED  SOLID,SS  300 มก./ลิตร 
                                  pH  6.5-8 

 
3.4.2 เครื่องสูบนํ้า
เสีย / เครื่องสบู
ตะกอน 

 
 
 
 

ใช้เป็นชนิดจุ่มใต้นํ้า (SUBMERSIBLE   SEWAGE & SLUDGE  PUMP) NON – 
CLOG TYPE WITH GUIDE RAIL & DUCK FOOT BEND,GUIDE SUPPORT, 
LIFTING CHAIN    อุปกรณ์ควบคุมการทํางานของเคร่ืองสูบนํ้าเสียใช้เป็น  
MERCURY  FLOAT  SWITCH  หรือ  LEVEL  SENSOR  FLOAT  SWITCH  ต้ัง
การทํางานแบบ  MANUAL / AUTO  ด้วยลูกลอย  2 ระดับ  แผงควบคุมการ
ทํางานประกอบด้วย  PILOT  LAMP, MANUAL – AUTO  SELECTOR  
SWITCH, ON – OFF  BUTTON  การควบคุมการทํางานของเคร่ืองสูบตะกอน
ย้อนกลับ  ใช้  TIMER  SWITCH  (24-CYCLE - MANUAL)  
แผงควบคุมเช่นเดียวกับเคร่ืองสูบนํ้าเสีย 
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ : SHINMAYWA , TSURUMI หรือเทียบเท่า 

3.4.3 สื่อชีวภาพ 
(MEDIA) 
 

 สื่อ / ตัวกลางชีวภาพทั้ งในส่วน  ANEROBIC  FILTER  และส่วน  AEROBIC  
FILTER  ต้องเป็นชนิดที่ใช้งานในระบบบําบัดนํ้าเสียโดยเฉพาะ (RANDOM OR 
CROSS FLOW  PLASTIC  MEDIA)  เป็ นผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ ทํ าจาก  RIGID  PVC , 
NYLON  หรือ PE โดยค่า  VIOD  RATIO  ต้องไม่น้อยกว่า  90 % 

3.4.4 หัวจ่ายอากาศ 
(DIFFUSER) 
 

ระบบจ่ายอากาศผ่านหัวจ่ายให้ใช้เป็นชนิด NON – CLOG  MEDIUM  BUBBLE  
AIR  DIFFUSER ขนาดไม่น้อยกว่า  5 m3 AIR / HR / SET  หรือใช้ระบบอัด
อากาศผ่านท่อจ่ายอากาศแนวด่ิง (DRAFT  TUBE) 

3.4.5 ระบบท่อ 
(PIPE  SYSTEM) 

 

ท่อนํ้าเสีย, ท่อระบายอากาศ ใช้ท่อ PVC . 8.5  มอก.17 
ท่อจ่ายอากาศใช้ท่อ  PVC.13.5 มอก.17 
ท่อเหล็ก เหนียวชุบสังกะสี  มอก. 227 ประเภท 2 
ท่อร้อยสายไฟใช้ท่อเหล็กชุบสังกะสี ชนิด IMC, ข้อต่อเกลียว ให้ใช้เป็นชนิดเกลียว
ทองเหลือง 

3.4.6 ข้อต่ออ่อน
ระบายนํ้า 

ใช้เป็นชนิด REINFORCE NATURAL RUBBER WITH STAINLESS STEEL CLAMP 

3.5  ระบบไฟฟ้า ให้นําไฟจากส่วนกลางแรงดันไฟ  380V , 3 PHASE  4  สาย , 50 HZ.  สายไฟเป็น
ชนิดตัวนําแกนเดียวทองแดงหุ้มฉนวน PVC.มอก.11 ตู้ควบคุมทางไฟฟ้าใช้ชนิดตาม
ความเหมาะสมของงาน ทาสีกันสนิมเคลือบให้ผู้รับจ้างทํา SHOP  DRAWING 
แสดงตําแหน่งติดต้ังที่เหมาะสมเสนอคณะกรรมการฯ เพ่ือเห็นชอบด้วย 
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Fire Pump 
HORIZONTAL SPLIT CASE FIRE PUMP 
CONTROLLER : "TORNATECH" ( UL/FM ) 
CAPACITY : 1,000 US.GPM. @ 90 M.TDH. 
MODEL :  152 HP @ 2500 RPM  
FUEL TANK 600 LITRE = 1 SET 
FLOW METER 6" = 1 SET, FM APPROVED 
PRESSURE RELIEF VALVE 4" = 1 SET 
ENCLOSE WASTE CONE 4" x 8" = 1 SET 
BATTERIES 12 VOLT x 150 AMP = 2 SET 
PRESSURE GUAGE 4.5" = 2 SET 
AUTOMATIC AIR VENT 3/4" = 1 SET 
FLEXIBLE EXHUAST CONNECTOR & MUFFLER = 1 SET 
FITTING 
JP (Jockey Pump) 
CAPACITY : 20 US.GPM. @ 100 M.TDH. 
MOTOR : 3.0 KW @ 2900 RPM. , 380 V x 3 PHASE x 50 Hz. 
CONTROLLER : "TORNATECH" ( UL LISTED ) 
ACCESSORIES : PRESSURE RELIEF VALVE 3/4" = 1 SET 

 



หมวดท่ี 6  งานระบบไฟฟ้า        
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หมวดท่ี  6  งานระบบไฟฟ้า 
 

การก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ รายการที่ซ้ําซ้อนกับหมวดรายการทั่วไป ให้ใช้ข้อกําหนดในรายการ
งานระบบไฟฟ้า ดังน้ี 

 
1. รายละเอียดการดําเนินการงานปักเสาและพาดสายไฟฟ้าแรงสูง 
 
 เสาและสายไฟฟ้าแรงสูง 

ทั่วไป วัสดุ อุปกรณ์   
เสาและสายไฟฟ้าแรงสูงและการติดต้ังให้เป็นไปตามกฎและระเบียบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

ขอบเขต 
1 ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ดําเนินการจัดหาและติดต้ังสายแรงสูง 22 KV 3 เฟส 3 สาย 50 Hz ซึ่งติดต้ังบน

ลูกถ้วยที่ติดต้ังบนคอนสายไฟฟ้าแบบเหล็ก/ปูน บนเสาคอนกรีตอัดแรงขนาด 14 เมตร ตามที่กําหนดไว้ในแบบ 
2 ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ดําเนินการติดต่อให้การไฟฟ้าฯ มาเดินสายแรงสูงและทดสอบสายแรงสูงดังกล่าว 
3 ค่าใช้จ่ายในข้อ 1 และ 2 รวมถึงค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งหมดให้ผู้รับจ้าง รวมอยู่ในรายการเสนอราคา

ด้วย  
 

ความต้องการทางด้านเทคนิค 
1 ตัวนําต้องเป็นสายและขนาดตามท่ีกําหนดไว้ในแบบ 
2 คุณสมบัติอ่ืน ๆ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและมาตรฐานการไฟฟ้าฯ 
 

การติดต้ังเสา สายไฟฟ้าแรงสูงและอุปกรณ์ต่าง ๆ   
ให้เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 

การทดสอบ 
ผู้รับจ้างต้องให้การไฟฟ้าฯ ทดสอบอุปกรณ์แรงสูงต่าง ๆ ด้วย 

 
2. รายละเอียดการดําเนินงานติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า 

2.1 ข้อมูลทางเทคนคิ  
2.1.1 ขนาดมาตรฐานของหม้อแปลงไฟฟ้า ( Natural air cooled rating ) ต้องไม่เลก็กว่าที่กําหนด ใน

แบบขนาดที่ยอมให้ใช้ได้ คือ ขนาดตามมาตรฐาน สมอ., ANSI หรือ IEC ที่อุณหภูมิโดยรอบเท่ากับ 40 องศา
เซลเซียส และต้องประกอบสําเร็จ Complete Set จากโรงงานผู้ผลิต 



 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด                   

71 

2.1.2 หม้อแปลงไฟฟ้าต้องทําและทดสอบตามมาตรฐานฉบับล่าสุดที่เก่ียวข้องของ สมอ. ANSI หรือ IEC 
และต้องได้รับการรับรองโดยสถาบันที่เช่ือถือได้ 

2.1.3  หม้อแปลงไฟฟ้าต้องเป็นชนิดนํ้ามัน สําหรับใช้ภายนอกอาคารได้อย่างปลอดภัยและต้องผลิตและ

ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.384-2543/TIS 384-2000/ IEC 60076 Power Transformer/ IEEE C57.12.00-2000 
และต้องเป็นไปตามกฎและระเบียบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและแสดงค่าการวัดค่าต่างๆ จะต้องอ้างอิงที่อุณหภูมิ

แวดล้อม 40 C  แกนเหล็กสร้างด้วย High grade non-aging silicon steel lamination ให้ค่า Magnetic 
permeability สูง และค่า Hysteresis และ Eddy Current Loss ตํ่า ขดลวดตัวนําทําด้วยทองแดงและหุ้มฉนวน 
Class A อุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงไฟฟ้าประกอบด้วย Earth terminal Oil Level gauge และ thermometer 
with adjustable contacts 

2.1.4 ค่าที่ระบุ 
  1)  พิกัดกําลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 1,600 kVA 

  2) เป็นหม้อแปลงชนิด แบบท่ีมีตวัถงัปิดผนึก (Hermetically Sealed Tank) แบบผนงัเป็นลอน
คล่ืน (Corrugated tank)  

3) แรงดนัไฟฟ้าดา้นแรงสูง 22 kV 3 เฟส 
4) แรงดนัไฟฟ้าดา้นแรงตํ่า 400/230 V 3 เฟส 4 สาย 
5)  ความถ่ี 50 Hz 
6)  ค่า Impedance Voltage ท่ีอุณหภูมิ 75 C  ไม่เกิน 6% 
7) Vector Group : DYN11 

8)  Tap changer :  22.5% 
9)  NO Load Loss : ไม่เกิน 2,100 W 

10) Load Loss ท่ีอุณหภูมิ 75 C  ไม่เกิน 19,500 W 

11) หมอ้แปลงชนิดฉนวนนํ้ามนัระบายความร้อนดว้ยวิธีหมุนเวียนอากาศตามธรรมชาติ: 
ONAN  

12) ประสิทธิภาพท่ี P.F.=1 ขณะจ่ายโหลดเตม็พิกดัไม่นอ้ยกวา่ 98 % 
13)  Voltage Regulation ขณะจ่ายโหลดเตม็พิกดั  

ท่ี P.F.=0.8 : ไม่เกิน 4.6 % 
ท่ี P.F.=0.9 : ไม่เกิน 3.8 % 
ท่ี P.F.=1.0 : ไม่เกิน 1.4 % 

  14)  ค่าทนกระแสลดัวงจร (Isc) : ไม่นอ้ยกวา่ 36 kA 
  15) ระดบัเสียงขณะทาํงานระยะ 1 เมตร ไม่เกิน 60 dB 
  16)  นํ้ามนัหมอ้แปลงมีค่า Dielectric Strength ไม่นอ้ยกวา่ 30 kV 
  17)  ค่าทนต่อแรงดนัอิมพลัส์ ไม่นอ้ยกวา่ 125 kV   
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2.2  การติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า 
ก่อนที่จะนําหม้อแปลงไฟฟ้าลงจากพาหนะท่ีนําหม้อแปลงไฟฟ้าลงจากพาหนะที่นํา    หม้อแปลงไฟฟ้ามา

ส่งผู้รับจ้างต่อต้องตรวจดูกล่องหรือลังที่บรรจุหม้อแปลงไฟฟ้ามาว่ามีการ เสียหายอันเน่ืองมาจากการเคล่ือนย้าย
หรือการขนส่ง ถ้าเห็นว่ากล่องหรือลังที่บรรจุหม้อแปลงไฟฟ้ามีความเสียหาย จะต้องแจ้งให้ผู้ทําการขนส่งลงนาม
รับทราบไว้ช้ันหน่ึงก่อน เพ่ือประโยชน์ในการรับประกันการขนส่ง ผู้รับจา้งต้องแกะกล่องหรือลังที่บรรจุหมอ้แปลง
ไฟฟ้าและวัสดุอ่ืนที่ใช้หุ้มออก แล้วตรวจดูสภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าว่าไม่มีความเสียหายใดของอุปกรณ์ประกอบ 
และครบตามท่ี กําหนดในแบบและ/หรือข้อกําหนดการตรวจน้ีจะต้องทําให้เสร็จ โดยที่ถ้ามีความเสียหายหรือของ
ส่งมาไม่ครบจะสามารถแจ้งผู้ทําการขนส่งได้ทันเวลาที่ผู้ทําการขนส่งกําหนดไว้ให้นําหม้อแปลงเข้าต้ังไว้ตรง ที่  ๆ  
จะติดต้ัง หลังจากการตรวจสภาพความเรียบร้อยแล้ว นอกจากจะมีความจําเป็นซึ่งทําให้ยังนําเข้าที่ไม่ได้การ
เคลื่อนย้ายหมอ้แปลงต้องทําด้วยความระมัดระวังอย่างให้เกิดความเสียหายต่อหม้อแปลง และ/หรืออุปกรณ์ใด ๆ 
ที่ติดมากับหม้อแปลงการยึดจับหม้อแปลง เพ่ือการเคลื่อนย้ายให้ยึดหรือจับกับส่วนที่ทําไว้เพ่ือการน้ีเท่าน้ัน 

ผู้รับจ้างต้องตรวจดูว่าพิกัด ( Rating ) ของหม้อแปลงไฟฟ้าทุกอย่างตรงกับที่กําหนดไว้ในแบบและตรงกับ
ที่การไฟฟ้าท้องถิ่นกําหนดถ้ามีพิกัดใดไม่ตรงกัน ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบทันทีผูร้ับจ้างต้องติดต้ังหม้อ
แปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ โดยทําตามคําแนะนําของผู้ผลิตอย่างเคร่งคัด และต้องปฏิบัติตามอย่างน้อยดังน้ี 

1) โครงของหม้อแปลงไฟฟ้าต้องต่อลงดินที่จุดที่อยู่ใกล้ทีส่ดุ สายที่ใช้ต่อลงดินให้ใช้ขนาดที่กําหนดในแบบ 
2)  ถ้าติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้าที่ช้ันอาคารสูงกว่าพ้ืน หรือติดต้ังบนพ้ืนที่เป็นวัสดุติดไฟได้ ต้องใช้วัสดุกันไฟ

และมีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนปูรองใต้หม้อแปลง 
3)  พ้ืนที่รองรับหม้อแปลงไฟฟ้าต้องมั่นคงแข็งแรงระหว่างหม้อแปลงและพ้ืนที่รองรับให้รองด้วยวัสดุ ที่

ช่วยลดการสั่นสะเทือน ( Vibration Isolator )  
4) ผู้รับจ้างต้องติดต้ังวัสดุ/อุปกรณ์ ทั้งของหม้อแปลงและอุปกรณ์ประกอบในลักษณะที่ไม่กีดขวางต่อ

ระบบระบายอากาศของหม้อแปลงไฟฟ้า 
5) ในการเข้าสาย หรือ บัสบาร์ที่หม้อแปลงไฟฟ้า ต้องทําความสะอาดขั้วต่อของหม้อแปลงไฟฟ้าก่อน 

หลังจากต่อสายหรือบัสบาร์เข้า/ออกแล้ว ต้องฉาบทุกจุดที่ต่อโดยใช้ Lacquer หรือวิธีอ่ืนที่อนุมัติ 
6)  ก่อนจ่ายไฟเข้าหม้อแปลง ต้องทดสอบก่อนว่าค่าทางไฟฟ้าของหม้อแปลงไฟฟ้าถูกต้องตามท่ีผู้ผลติ

แนะนําหรือแจ้งไว้ ลักษณะการต่อสายเข้าและออกถูกต้องตามความต้องการของข้อกําหนดทางไฟฟ้าในกรณีของ 
หม้อแปลงไฟฟ้าที่การไฟฟ้าฯ ท้องถิ่น จะต้องเป็นผู้ตรวจอนุมัติให้ใช้ ผู้รบัจ้างต้องเป็นผู้ติดต่อประสานงานให้การ
ไฟฟ้าฯ ท้องถิ่นตรวจ และอนุมัติก่อนจึงจะจ่ายไฟเข้าหม้อแปลงไฟฟ้าได้ 

7)  เมื่อจ่ายไฟเข้าหม้อแปลงไฟฟ้าแล้ว ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติดังน้ี 
-  ตรวจและทดสอบว่าแรงดันด้านแรงตํ่ามีค่าตามที่กําหนด ถ้ายังไม่ได้ตามที่กําหนดต้องเปลี่ยน Tap เพ่ือ
ปรับแรงดันให้ได้เสียก่อนจึงจะจ่ายไฟไปสู่วงจร ภายนอกได้ 

-  ทดสอบระบบควบคุมและระบบสัญญาณอันตรายเตือนตามที่กําหนดไว้ว่าใช้งานได้ 
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2.3. การทดสอบ 
หม้อแปลงต้องผ่านการทดสอบที่โรงงานผู้ผลิตตัวหม้อแปลง ( มใิช่โรงงานผู้ประกอบตัวถังตามที่

กําหนดในมาตรฐานดังกล่าว ต้องมีหนังสือรับรองผลการทดสอบระบุ SERIAL NUMBER ออกโดยโรงงานดังกล่าว
แสดงรายละเอียดผลการทดสอบและตรวจพินิจครบถ้วน ให้ส่งหนังสือรับรองดังกล่าวจํานวนสาม ( 3 ) ชุด ) 

2.3.1 เมื่อหม้อแปลงส่งไปถึงสถานที่ติดต้ังแล้ว ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีการทดสอบโดยการไฟฟ้าฯ ท้องถิ่น
ก่อนจ่ายไฟ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้เสียหายค่าใช้จ่ายในการทดสอบทั้งสิ้น หากการไฟฟ้าท้องถิ่นไม่ยินยอมให้ใช้หม้อ
แปลงที่ส่งมอบ ผู้รับจ้างจะต้องนําหม้อแปลงใหม่ที่ถกูต้องมาเปลี่ยนให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพ่ิมขึ้นทั้งสิ้น 

2.3.2  ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธ์ิในการที่จะขอทดสอบหม้อแปลงตามวิธีที่ผู้ว่าจ้างจะกําหนดให้ภายหลังเพ่ือ
ทดสอบหม้อแปลงในรายละเอียดต่าง ๆ ของข้อกําหนดรวมท้ังการสอบที ่FULL LOAD และที่เกิน FULL LOAD 
อีกร้อยละ 40 โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 

2.3.3  ผู้รับจ้างต้องส่งหนังสือคู่มือในการติดต้ัง การใช้ และการบํารุงรักษาพร้อมทั้งแบบการติดต้ังเป็น
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ใช้หน่วย “ เอสไอ ” แสดงขนาดมิติ โดยละเอียด วงจรการต่อสาย รายละเอียดและ
รายการอะไหล่ จํานวนรวมสาม ( 3 ) ชุด   
 

2.4  การรับประกัน 
2.4.1  ผู้รับจ้างต้องรับประกันว่าหม้อแปลงที่ติดต้ังเป็นของใหม่แบบล่าสดุทําจากโรงงานนานไม่เกิน

สอง (2) ปี ยังไม่เคยติดต้ังใช้งานที่ใด หากไมถู่กต้องผู้รับจ้างต้องนําหม้อแปลงใหม่มาเปลี่ยนให้โดยไมค่ิดค่าใช้จ่าย
ใดๆ เพ่ิมขึ้น 

2.4.2  ผู้รับจ้างต้องรับประกันหม้อแปลงในกรณีที่มีการเสยีหาย เน่ืองจากข้อผิดพลาดในการทํางาน
ที่โรงงาน การขนส่งและการติดต้ังโดยต้องรับซ่อมหรือเปลี่ยนให้ใหม่ภายในระยะเวลาหน่ึงปี นับแต่วันที่การไฟฟ้า
ฯ ท้องถิ่นจ่ายเข้าหม้อแปลงแล้วเริ่มใช้งานประจําโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  

 
2.5  การเสนอหม้อแปลงไฟฟ้าก่อนสั่งซ้ือ 

ผู้รับจ้างจะต้องเสนอรายละเอียดของหม้อแปลงให้วิศวกร และการไฟฟ้าฯ ท้องถิ่นพิจารณาให้ความ
เห็นชอบก่อนในการเสนอรายละเอียดต้องแสดงข้อมูลใหพิ้จารณา อย่างน้อยดังน้ี 

2.5.1 รายละเอียดของขดลวดแรงสูงและแรงตํ่า 
2.5.2 ค่าความสูญเสียทั้งขณะไม่มีโหลดและขณะที่โหลดเต็มที่ 
2.5.3 Impedance voltage 
2.5.4 Vector group 
2.5.5 Rated currents , voltage ทั้งสําหรับด้านแรงสูงและแรงต่ํา 
2.5.6 Temperature rise 
5.5.7 Percent efficiency 
2.5.8 Basic impulse level สําหรับขดลวดแรงสูงและแรงตํ่า 
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2.5.9 Percent regulation at 100% PF and 80% PF 
2.5.10 ขนาดมิติและน้ําหนัก 
2.5.11 Sound level in dB (A) ตามมาตรฐาน   

 
3. รายละเอียดแผงสวิทช์และอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงตํ่า 

3.1   ข้อกําหนดทั่วไป 
3.1.1  ข้อกําหนดในตอนน้ีครอบคลุมรายละเอียดการจัดหาและติดต้ัง Main Distribution Board (MDB) 

ประเภทใช้งานในร่มซึ่งประกอบด้วย ACB, MCCB Switch Fuses, Fuse Switches, Changeover 
Switch, Sending Relays, Contactors, Protections, อุปกรณ์ เครื่องมือวัสดุ  เป็นต้น ซึ่งได้แสดง
ไว้ในแบบ ทั้งน้ีต้องเป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟ้าฯ และ IEC 439-1  

3.1.2  Main Distribution Board (MDB) จะต้องสามารถทนต่อแรงไฟฟ้า ทางกล และความร้อนที่เกินจาก
การเกิดลัดวงจรเทียบเท่ากับขนาด ไม่น้อยกว่าค่า Short circuit ที่ระบุตามแบบตู้ MDB เป็นชนิดต้ัง
พ้ืน Modular type และสามารถต่อขยายได้เหมาะสม สําหรับใช้งานที่พิกัด 380 V / 220 V  3 เฟส   
4  สาย  50 Hz.  

3.1.3  Air Circuit Breaker (ACB) ทั้งหมดจะต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ป้องกันได้แก่ Under voltage 
Release with time delay, Ground Fault Protection, Shunt closing และ Shunt opening 
ตามท่ีระบุในแบบ 

3.1.4  ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแนะ Shop Drawing ของตู้ MDB  แสดงแปลน,  รูปด้าน, รูปตัด รวมทัง้
รายละเอียดอ่ืนๆ ที่จําเป็น เพ่ือขออนุมัติต่อผู้ออกแบบ และ/หรือ ผู้ควบคุมงานหรือตัวแทนเจ้าของ
ก่อนการประกอบตู้ 

3.1.5  ในระหว่างการประกอบตู้ การทดสอบ การติดต้ังที่หน่วยงาน ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมเอกสารผลการ
ทดสอบเพ่ือนําเสนอต่อเจ้าของ หรือตัวแทนต่อไป โดยผู้รับจ้างจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายในการน้ีเพ่ิมไม่ได้ 

3.1.6  ตู้ MDB  ทีผ่ลิตภายในประเทศผู้ผลิตจะต้องผ่านการทดสอบ (Type Test) โดยผู้ผลิตภายในประเทศ
และได้รับ Certificate จากสถาบัน ASTA ซึ่งขั้นตอนและวิธีการถูกระบุไว้ใน IEC 439-1 ทั้งน้ี ผู้ผลิตตู้  
MDB  จะต้องเป็นผู้เช่ียวชาญในการผลิตโดยเฉพาะโรงงานผู้ผลิต จะต้องได้มาตรฐาน  ISO  9001  :  
2008  และมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก. 1436-2540) ผูร้ับจ้างต้องเสนอเอกสารที่แสดง ถึง
ประสบการณ์ของผู้ผลิต เพ่ือขออนุมัติต่อตัวแทนของเจ้าของ  

 
3.2 พิกัด  Switch Board 

- System Wiring   :   3 Phase  4 Wire 
- Rated Normal Voltage  :   380 V / 220 V 
- Insulation Class  :   2500 V RMS (1Min) Main Circuit  

      :   1500 V RMS (1Min) Control Circuit 
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- Rated Frequency  :   50  Hz 
- Rated Continuous Current :   ตามท่ีระบุในแบบ 
- Rated Short Circuit Current :   ตามท่ีระบุในแบบ 
-  Degree of Protection  :  IP 31 (แผงเมนสวิตซ์ไฟฟ้า) 

 
3.3  ความต้องการทางด้านการออกแบบและการสร้าง 

3.3.1  Stationary Structure การออกแบบการสร้างและทดสอบ Switchboard ต้องเป็นตามแบบ 
Form  3A ตามมาตรฐาน IEC 439-1 โครงสร้างทําด้วยเหล็ก ALU-ZINC หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.  
เป็นแบบ Modular type ตัวตู้ต้องสามารถป้องกันแมลงและหนูเข้าไปภายในตู้ได้ ตัวตู้ประกอบด้วย 
3 Compartment จากหน้าไปหลัง คือ  
- Breaker Compartment 
- Center Bus Compartment 
- Cable Compartment 
แต่ละ Compartment ต้องมี Partition แยกจากกันด้วยแผ่นเหล็ก ชุบ Zinc  หนาไมน้่อยกว่า 1.5 

มม. ฝาตู้ต้องเป็นแผ่นเหล็ก ชุบ Zinc    มคีวามหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.และต้องมีการระบายความร้อนภายในอย่าง
เพียงพอรวมท้ังผ่านกรรมวิธีป้องกันการผุกร่อนและสนิมพ่นสีตามมาตรฐานโรงงานเป็นอย่างดี และให้ Degree of 
Protection ต้องเป็นประเภท IP 31 ตามมาตรฐาน IEC 439-1 

 
3.4  บัสบาร์และการติดต้ังแผงสวิทช ์

3.4.1  บัสบารต้์องเป็นทองแดงที่มีความบริสุทธ์ิไม่น้อยกว่า 98% ที่ผลิตขึ้นสําหรับใช้กับงานไฟฟ้า
โดยเฉพาะ โดยผลิตตามมาตรฐานที่ผู้ว่าจ้างยอมรับ 

3.4.2  บัสบารม์ีขนาดตามท่ีกําหนดในแบบ และมีความสามารถในการรับกระแสไฟฟ้าตามมาตรฐาน DIN 
43671 (Ambient  temp 35oC, Temperature rise 30oC) หรือIEC 439-1 โดยให้คดิแบบพ่นสี/
ทาสี (Coated/Painted) และได้รับการยอมรับตามมาตรฐานที่การไฟฟ้านครหลวงกําหนดตัวนํา 
(Conductor) ทําด้วยทองแดงทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่าขนาด Circuit Breaker ที่กําหนดในแบบ 
โดยทาสีแสดงเฟสเป็นช่วงๆ ช่วยละประมาณ 10cm. โดยกําหนดสี ดังน้ี 

            PHASE R   สีนํ้าตาล 
            PHASE Y   สีดํา 
            PHASE B   สีเทา 
            NEUTRAL   สีขาว 
            GROUND   สีเขียว-เหลือง 
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3.4.3  ขนาดของบัสบาร์ เส้นศูนย์ให้มีขนาดเท่ากับเส้นเฟส หรือตามที่กําหนดขนาดของบัสบาร์เส้นดิน 
(Ground Bus) ใหใ้ช้ทองแดงที่มีความสามารถรับกระแสได้ไม่น้อยกว่า 25% ของเส้นเฟสแต่ทั้งน้ี 
MAIN BUSBARSทั้งเส้นเฟสเส้นศูนย์และเสน้ดินต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 120 ตารางมิลลเิมตร 
สําหรับแผงสวิทช์ ที่ใช้ Main Breaker มีขนาดเกิน 800 แอมแปร ์

3.4.4  การติดต้ังเมนบัสบาร์ให้ใช้แบบนอน และพีดเดอร์บัสบาร์ให้ใช้แบบต้ังการจัด Busbarsทั้ง Phase-
to Phase และ Phase-to-Ground ต้องจัดให้ส่วนที่เป็นตัวนําไฟฟ้า (Live Part) มีระยะห่างกันได้
ไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร ในกรณีที่ไม่สามารถจัดระยะตามที่กําหนดน้ีได้ให้หุ้มด้วยฉนวนไฟฟ้าที่ถูก
ออกแบบให้ใช้หุ้มบัสบาร์โดยเฉพาะ และมสีขีองฉนวนตรงตามรหัสของบัสบาร์ที่กําหนด ทั้งน้ีต้อง
คํานึงถึงความสามารถในการรับกระแสไฟฟ้าของบัสบาร์ที่อาจลดลง 

3.4.5  การจัดเรียงบัสบาร์ในแผงสวิทช์ให้จดัเรียงตามเฟสเอ. เฟสบี. และเฟสซี. โดยเมื่องมองเข้ามา
ด้านหน้าของแผงสวิทช์ให้มีลกัษณะเรียงจากหน้าไปหลังหรือจากด้านบนลงมาด้านล่างหรือจาก
ซ้ายมือไปขวามือ อย่างใดอย่างหน่ึง 

3.4.6  บัสบารท์ี่ติดต้ังตามแนวนอน (รวมทั้ง Neutral Bus และ Ground Bus) ต้องมีความยาวตลอดเท่า
ความกว้างของแผงสวิทช์ทั้งชุด 

3.4.7  บัสบารเ์ส้นดินต้องต่อกับโครงของแผงสวิทช์ทุกส่วน ๆ และต้องมคีวามต่อเน่ืองทางไฟฟ้าที่มั่นคง
ถาวร บัสบาร์เส้นดิน และเสน้ศูนย์ต้องมีพ้ืนที่และสิ่งอํานวยความสะดวกเตรียมไว้สําหรับต่อสายดิน
ของบรภัิณฑ์ 

3.4.8  Bus bar Holders ต้องเป็นวัสดุประเภท Fiberglass Reinforced Polyester หรือ Epoxy resin 
แบบสองชินประกอบ Bus bar โดยยึดด้วย Bolt และ Nut หุ้ม Spacer ที่เป็นฉนวนไฟฟ้า ห้ามใช้
วัสดุในตระกูล Bakelite หรือตระกูล Phenolic เป็นหรือแทนฉนวนไฟฟ้าโดยเด็ดขาด 

3.4.9  Bus bar และ Holders ต้องมีข้อมูลทางเทคนิคและผลการคํานวณเพ่ือแสดงว่าสามารถทนต่อแรง
ใดๆ ที่เกิดจากกระแสนไฟฟ้าลัดวงจรได้ไม่น้อยกว่า 50KA โดยไม่เกิดการเสียหายใดๆ รวมท้ัง Bolts 
และ Nuts ต้องทนต่อแรงเหล่าน้ันได้ด้วยเช่นกัน 

 
3.5  สายไฟฟา้ 

สายไฟฟ้าสําหรับระบบควบคุมและเครื่องวัดภายในตู้ MDB ใหใ้ช้สายชนิดทนแรงดันไม่น้อยกว่า 750 V 
70o C  ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 ตร.มม. ยกเว้นเป็นวงจรกระแสและสายดิน ระหว่างตัวแผงกับบานประตูตู้ MDB  
ให้ใช้ขนาด 4 และ 10 ตร.มม. ตามลําดับ การเดินสายให้เดินในรางพลาสติกที่ได้จัดโดยเฉพาะ การต่อสายให้ต่อ
ผ่านขั้วต่อสายชนิด  2 ด้าน ห้ามต่อตรงระหว่างอุปกรณ์ต่าง ๆ และห้ามมีการตัดต่อสายไฟฟ้าที่เช่ือมระหว่างจุด
ต่อดังกล่าว เพ่ือสะดวกในการทดสอบและแก้ไขต่าง ๆ สายควบคุมที่ติดต้ังนอกตู้  MDB  ให้ใช้ชนิดแกนหุ้มฉนวน  
2  ช้ัน  และยึดด้วยประกบพลาสติก 
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3.6  Mimic Bus 
 ต้องทําด้วยแผ่นพลาสติกสีดําแสดง Power diagram ด้าน Normal และแผ่นพลาสติกสีแดงเป็น Power 
diagram ด้าน Emergency ประกอบกันเป็น Schematically form โดยมีความกว้างอย่างน้อย  10 มม.  หนา  
3  มม. 
 

3.7  Nameplate 
Nameplate ทั้งหมดต้องเป็นไปดังแสดงไว้ในแบบ Nameplate ต้องทําด้วยแผ่นพลาสติก  2  ช้ัน โดย

ช้ันนอกเป็นสีดํา เพ่ือว่าเมื่อประกอบกันแล้ว ตัวหนังสือจะปรากฎเป็นสีขาวตัวหนังสือทั้งหมดเป็นไปดังแสดงไว้ 
อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการสร้างและแบบการสร้าง Switchboard ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของโครงการ

เสียก่อน 
 

3.8  Metering 
3.8.1  Current Transformer ( CT ) Secondary Rated Current 5 A Primary Rated Current 

ตามท่ีกําหนดในแบบ Accuracy Class : 1.0 หรือดีกว่า  Topical Proof ทนแรงดันไฟฟ้าไม่น้อย
กว่า 660 โวลท์ Rated Burden ตามความเหมาะสม 

3.8.2  Voltmeter  เป็นชนิดตรงมีสเกลอ่านได้  0 – 500 V หรือตามแบบ Accuracy Class 1.5 หรอื
ดีกว่า 

3.8.3  Voltmeter Switch ( VS ) เป็นชนิดเลือกได้  7  ตําแหน่ง สําหรบัไฟ  3 เฟส  4  สาย เพ่ือวัดได้
ทั้ง 3  เฟส และกับศูนย์ทั้งมีจังหวะปิดด้วย 

3.8.4  Ammeter ใช้  2 ชนิด  ตามท่ีกําหนดในแบบดังน้ี 
1) Direct  Connection Ammeter ขนาดตามท่ีกําหนดในแบบ  Accuracy  Class 1.5 หรือดีกว่า   
2)   CT Type Ammeter เป็นชนิดมีสเกลอ่านได้ตามกําหนด Primary Current Rating เป็นแบบ

ใช้ต่อกับ Current Transformer ชนิด 5 A Secondary Current, Class 1.5 หรือดีกว่า                   
3.8.4  Ammeter Switch ( AS ) เป็นชนิดที่เลือกได้  4  ตําแหน่ง เพ่ือวัดกระแส 
3.8.5  Kilowatt Meter ( KW ) เป็นชนิดใช้กับ CT ใช้กับระบบไฟฟ้า 380/220 3 Phase 4 Wire 

Accuracy  1.5%  หรือดีกว่า 
3.8.6  Kilowatt Hour Meter ( KWH ) เป็นชนิดต่อตรง หรือใช้กับ CT แบบธรรมดา ตามกําหนดใช้กับ

ระบบไฟฟ้า  380 / 220  V   3  Phase   4  Wire   หรือตามที่กําหนด  Accuracy  2.5% หรือ
ดีกว่า 

3.8.7  Power Factor Meter ชนิดใช้กับ CT Range Cap 0.5-0-0.5 IND. Class 2.5 ระบบไฟฟ้า 
380/220 3 Phase  4  Wire 

3.8.8  Frequency-Meter ใช้ชนิด Moving coil indicator type 45-55 Hz ระบบไฟฟ้า 220 V 1 
Phase 2  Wire 
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3.8.9  Hour Counter Meter สําหรับใช้วัดระยะเวลาการทํางานเป็นช่ัวโมง ชนิดใช้กับระบบไฟฟ้า  220 
V  1  Phase  2  Wire  50  Wire  50   Hz. 

3.8.10  ในกรณีในแบบระบุให้ใช้เป็น Digital Meter ใหใ้ช้ข้อกําหนด Digital  meter 
3.8.10.1  Digital Meter ที่ใช้ต้องมีขนาด 96 x 96 mm. ผลิตตามมาตรฐานIEC 1010 / BSEN 

61010-1 CAT  III EN 61326 Emission Cass A (Industrial) หน้าปัดมเิตอร์เป็น LED 
ขนาดสูงอย่างน้อย 14  mm. สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ในที่แสงสว่างไม่เพียงพอ 

3.8.10.2  Digital Metering System ต้องสามารถรับ-ส่งข้อมูลระบบคอมพิวเตอร์ โดยใช้มาตรฐาน 
RS485 Modbus  หรือ N2Bus Protocol สําหรับเช่ือมต่อเป็น Net Work ไปแสดงค่าที่ระบบ 
Building Automation System 
3.8.10.3  คา่ที่อ่านได้อย่างน้อยมีค่าต่อไปน้ี  

-  กระแสต่อเฟส ( ทั้ง  3  เฟส ) 
-  กระแสนิวตรอล 
-  แรงดันไฟฟ้า L-L และ L-N ทั้งเฟส 
-  Active Power ( kW )   
-  Reactive Power ( kVAR ) 
-  Apparent Power ( kVA ) 

       -  Power Factor 
     - Frequency 

                -  Active Energy ( KWH – Import & Export) 
                -  Reactive Energy ( KVARH – Import & Export) 

-  Active power ( Kw ) demand 
         -  Active power ( Kw ) Maximum demand 
         -  Current demand 
 -  Current Maximum demand 
 -  Total Harmonic Distortion ( THD ) up to 31 st. 

3.8.10.4  ความแน่นอนแม่นยําในการวัด ( เฉพาะตัวมิเตอร์ )  
Phase Voltage / Line Voltage / Current  + 0.17%  of  range 
Active Power / Reactive Power  + 0.2% / + 0.5%  of  range 
Apparent Power    + 0.2% 
Power Factor     1% of unity 
Frequency                     0.15% of mid frequency  
THD       + 1% 
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3.8.11  Operated Temperature    -20 to + 60oC 
3.8.12  Storage Temperature    -30 to + 80oC 
3.8.13  Relative Humidity    =  0…90% non condensing 

 3.8.14  IP Protection     =  IP 54 
 3.8.15  Voltage supply : 100 - 250  VAC or DC  

3.8.16  Fuse 
1) ฟิวสส์ําหรบัป้องกันสวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติและสวิทช์อ่ืน ๆ ใหใ้ช้ฟิวส์ชนิด HRC FUSE ตาม

มาตรฐาน IEC 60269-2 , DIN VDE 0636 ป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้ไม่น้อยกว่า 100 
kA. 500V 

2) ฟิวส์สําหรบัระบบควบคุม และสําหรับป้องกันเคร่ืองวัด ต่าง ๆ ใหใ้ช้ฟิวส์ชนิด fuse base rail 
mounting ตามมาตรฐาน VDE 0636 ซึง่สามารถป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจรได้ไม่น้อยกว่า 
100kA. 500V 

3.8.17 Indicator Lamps ใช้ชนิดที่ผลิตตามมาตรฐาน VDE หรือเทียบเท่าตัวหลอดเป็น LED ใช้กับไฟฟ้า
กระแสสลับ 220V , 50 Hz 

3.8.18  Control Wiring สายคอนโทรลใช้ชนิดแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 750 โวลท์ ฉนวนทนความร้อนได้ 
70 องศาเซลเซียสสายที่ต้องการเคลื่อนไหวให้ใช้สายชนิดอ่อนต่อผ่านขั้วต่อสายชนิด 2  ด้าน  ( 
Terminal Rail ) จุดที่ต่อเข้าอุปกรณ์ให้ หางปลาขนาดท่ีเหมาะสม 

3.8.19  Indicator Lamps ใช้ชนิดที่ผลิตตามมาตาฐาน VDE หรือเทียบเท่าตัวหลอดเป็น LED ใช้กับไฟฟ้า
กระแสสลับ  220 V 50 Hz.  

3.8.20  Control Wiring สายคอนโทรลใช้ชนิดทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 750 โวลต์ ฉนวนทนความ
ร้อนได้  70 องศาเซลเซียส สายที่ต้องมีการเคลื่อนไหวให้ใช้สายชนิดอ่อนเดินในรางพลาสติก  สาย
ให้ต่อตรงระหว่างอุปกรณ์ จุดที่ต่อเข้าอุปกรณ์ใช้หางปลาขนาดที่ เหมาะสม  

 
3.9 Circuit Breaker  

3.9.1  Main Circuit Breaker 
1) ให้เลือกใช้ Air Circuit Breaker ตามท่ีระบุในแบบ และหากขนาดพิกัด AF ของ เบรกเกอร์ 

มากกว่า 1600 AF ให้เลือกใช้เป็น ACB ซึ่งมคีุณสมบัติดังน้ี : - 
      Rated Service Voltage shall be    Ue :  690  VAC 
      Rated Insulation Voltage shall be    Ui  :  1000 VAC 

      Rated Impulse Withstand    Uimp :  12   kV 
      Rated Current      1u       :  at  40oC 

2) ผลิตภัณฑ์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน  IEC  947-2 
3) เป็นชนิด  draw-out type ( หากระบุในแบบ ) 
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4) Trip Unit ต้องทํางานด้วย Microprocessor โดยสามารถปรับต้ังค่าได้ดังน้ี 
- Long Time Protection  ( LT ) ปรับต้ังจาก 0.4 ถึง 1 ของ Rated Current ( IN ) 
- Short Time Protection ( ST ) ปรับต้ังจาก  0.6 ถึง 10 ของ Rated Current ( IN ) 
- Short Time Delay / Long Time Delay 
- Instantaneous Trip ( Inst ) ปรับต้ังจาก 1.5 ถึง 12 ของ Rated Current ( IN ) 
- Thermal Memory up to 12 Minutes 
- Ground Fault Protection เป็นชนิด Current Pick up Adjustment และ Time 

Delay 
- Fault Trip indicator เป็น Magnetic Indicator ชนิดแผ่นพลิกแถบสีแสดงผลของชนิด
การเกิด Fault 

3.9.2  Molded  Case Circuit Breaker 
1) Molded Case Circuit Breaker ที่ใช้งานให้มีค่าพิกัด AF ดังน้ี 160 AF, 250 AF, 400 AF, 630 

AF,  800 AF , 1250 AF , 1600 AF 
2) เลือกใช้เบรกเกอร์ชนิด Thermal Magnetic ที่พิกัด AF ตํ่ากว่า  400 AF และเป็นชนิด 

Electronic ที่ พิกัด AF ต้ังแต่  400 AF ขึน้ไป 
3) Molded Case Circuit Breaker ผลิตตามมาตรฐาน IEC 947-2 
4) ทํางานด้วยระบบ Quick-Make, Quick-Break และ Trip Free เมื่อเกิดกระแส Overload และ 

Short circuit 
5)  Drivers เป็นชนิด Toggle Operating Mechanism ทํางานด้วยระบบ Trip Free 
6)  MCCB ทุกขนาดสามารถติดต้ังอุปกรณ์เพ่ิมเติม Shunt Trip, Under voltage, Auxiliary Switch,  

Alarm Switch , Rotary handle , Pad Locking Device เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทั้งด้านการ
ป้องกันและการควบคุม 

7) MCCB Thermal Magnetic Trip 160 AF, 250 AF ต้องสามารถปรับค่าประแส Thermal ต้ังแต่  
0.7 - 1.0 ของ Rated Current  

8) Trip Unit ของ MCCB รุ่น Electronic Trip เป็นชนิด Microprocessor Base โดยมีการ
กําหนดค่า Ampere Rating มากับรุ่นของ  MCCB  และสามารถปรับค่ากระแสโดยการเลือก Dip 
switch ที่ด้านหน้าชุด Trip unit โดยการเลือก Dip Switch ที่ด้านหน้าชุด Trip unit โดยสามารถ
ปรับค่ากระแส Overload Current ได้ระหว่าง 0.4-1 ของค่าพิกัด In ( Amp trip ) และปรับ
ค่ากระแส Short Circuit Current with time delay ได้1.0-10  เท่า 

9) พิกัดกระแสลัดวงจรให้ทดสอบตามมาตรฐาน IEC 947-2 โดยมีพิกัดดังน้ี (หากไม่ได้ระบุค่าอ่ืนใน
แบบ ) 16 KA, 25 KA, 36 KA, 50 KA, 65 KA, 70 KA, 
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4. แผงโอโตเมติกทรานส์เฟอร์สวิทช์  ( Automatic Transfer Switch Panel Board ) 
 

4.1 คุณสมบัติทั่วไป 
4.1.1  ATS ทกุชุดจะต้องประกอบด้วยตัวสวิทช์ (Transfer Switch) และแผงวงจรควบคุม 

(Controller) โดยจํานวนขั้ว (Poles) ขนาดของพิกัดกระแส (Ampere Rating) และแรงดัน
ใช้งาน (Operating Voltage) ตามท่ีระบุในแบบ 

4.1.2  ATS ทาํงานโดยใช้ Circuit Breaker และมอเตอร์ 2  ตัว  ขับเคลือ่นกลไกโยกตัดตอนวงจรและ
มีอุปกรณ์ Mechanical Interlock ระหว่าง เซอร์กิตเบรกเกอร์  2  ตัว 

4.1.3  ความต้องการทางด้านเทคนิค 
- แรงดันระบบ 3 เฟส  4 สาย  380/220 V 50 Hz 
- พิกัดของกระแสและแรงดัน ตามระบุในแบบ 
- ได้รับมาตรฐาน IEC 947-2 
- ควบคุมการทํางานด้วยระบบ ไมโครโปรเซสเซอร์ 

4.2    Automatic Transfer Switch Controller 
            4.2.1  ข้อกําหนดทั่วไป 
   -   Operating temperature  :  -20oC...+60oC 
   -  Maximum humidity   :  90%  without condensation 
   -  Storage temperature  :  -40oC ...  +90oC 
   -  Protection rating   :  IP 20 ( front panel ) 
   -  Dimensions ( mm )    : 170 x 96 mm 

4.2.2   การปรับต้ังค่า  
   -  Minimum voltage Un Min  :  -5%...-30% Un  60 - 480 V 
   -  Maximum voltage Un Max  :  +5%...+30% Un 60 -  480 V 
   -  Fixed frequency thresholds  :  -10%...+10% fn  50 – 60 Hz 
   -   Opening delay of the normal  line circuit-breaker  :  0…60s 
   -   Generator start-up delay due to network error  :  0…30s 
   -   Stopping delay of the generator     :  0…300s 
   -  Switching delay due to network stop   :  0…300s 
   -  closing delay of the emergency line circuit-breaker :  0…60s 

4.3  ระบบควบคุม 
- ควบคุมการสลับสถานะจากเมนจากไฟฟ้ากับเจเนอเรเตอร์ และในทางกลับกัน 

4.4  การควบคุมเซอร์กิตเบรกเกอร์ 
- ใช้ได้กับเซอร์กิตเบรกเกอร์ทั้งแบบ MCCB และ ACB 
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 - สามารถต่อเข้ากับอุปกรณ์ของเซอร์กิตเบรกเกอร์โดยตรง เช่น คอยส์หรือมอเตอร์ไดรฟ์ 
 4.5 การควบคุมเจเนอร์เรเตอร์ 
  -  สั่งให้ Outputs Start/Stop 
  -  มี Input เพ่ือการตรวจสอบสถานะการทํางานของเจนเนอร์เรเตอร์ 

1. การทํางานอัตโนมัติ 
2. การแสดงสถานะ Alarm 

4.6  การต่อและตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟปกติ 
-  สามารถต่อตรงกับแหล่งจ่ายไฟ 480 VAC 
-  สามารถปรบั Voltage ภายในโปรแกรม 
-  สามารถตรวจสอบค่าทางไฟฟ้าได้ดังน้ี 

-  ค่า Voltage สูงสุดและตํ่าสุด 
-  ค่าความถ่ีตํ่าสุดและสูงสุด 
-  Dissymmetry ( Voltage ไม่เท่ากัน )  

4.7  การทํางาน 
4.7.1   เมื่อกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้าดับลง หรือไฟฟ้ามาไม่ครบทุกเฟสและแรงดันไฟฟ้าเฟสใด

เฟสหน่ึงตํ่ากว่า  70%  ของแรงดันระบบ ภายใน 0 - 30  Sec ( โดยปกติต้ังไว้ที่ 3 
วินาที)  สามารถต้ังค่าได้ 0 -  30 วินาที เครื่องยนต์จะสตาร์เองโดยอัตโนมัติ 

     4.7.2 เมื่อสตาร์ทเครื่องยนต์ติดเรียบร้อยแล้ว ชุดController จะทําการตรวจสอบระบบ
แรงดันไฟฟ้าและความถี่ จึงทําการสับโหลดจ่ายไฟจากเครื่องยนต์ 

4.7.3  เมื่อไฟฟ้าของการไฟฟ้ามาตามปกติ ครบทั้ง 3 เฟส  ภายในเวลา 0 - 59s, 1-30min ( 
โดยปกติต้ังไว้ที่ 3  นาท ี) สามารถต้ังค่าได้ 0 -  30 นาที โอโตเมติก ทรานส์สวิทช์ จะทํา
หน้าที่เปลี่ยนแหล่งจ่ายจากเคร่ืองยนต์ ไปแหล่งจ่ายของการไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ 

4.8   แผงโอโตเมติกทรานส์เฟอร์สวิทช์ เป็นลักษณะติดต้ังหน้าตู้ มีคุณสมบัติและสมรรถนะของแผง  
สวิทช์ไฟฟ้าแรงตํ่า ( Low Voltage Switchgear ) 

 4.9   สามารถต้ังฟังก์ช่ัน Cooldowe ได้ ต้ังแต่ 0 -  5   นาที 
4.10  สามารถต้ังเคร่ืองยนต์สั่งงานภายใน 1 อาทิตย์ ได้ เป็นช่ัวโมง 0 - 24 ช่ัวโมง ความละเอียดในการ

ปรับ 1 นาท ี 
4.11  ม ีoutput RS 485 (Features) ได้เมื่อต้องการเพ่ิมในอนาคต 
4.12 มี Even log สําหรับเก็บสถานะผิดปกติที่เกิดขึ้นกับระบบ 20 ครั้งย้อนหลัง  
4.13  สามารถเลือกระบบไฟฟ้า หม้อแปลงกับเจนเนอเรเตอร์หรือหม้อแปลงกับหม้อแปลงได้ 
4.14 . การทดสอบ 

4.14.1 การตรวจสอบที่โรงงานผู้ผลิตตามความเห็นชอบของผู้ว่าจ้าง จะทําการทดสอบ 
(Routine rest) ตามมาตรฐาน IEC 439-1 และส่งผลการทดสอบ ดังต่อไปนี้ 
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4.14.1.1  ตรวจสอบการทํางานตามวงจรควบคุมทางด้านไฟฟ้า (wiring, Electrical 
Operation) 

  4.14.1.2  ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้า (Dielectric test) 
  4.14.1.3  ตรวจสอบการป้องกันทางด้านไฟฟ้า (protective measures) 
  4.14.1.4 ตรวจสอบ ค่าความต้านทานฉนวนไฟฟ้า (Insulation resistance) 

4.14..2  ทําการตรวจสอบการผลิตตู้จากโรงงานโดยตรง ที่โรงงานผลิต โดยทําการตรวจเช็คดังน้ี 
  4.14..2.1  ขนาด Bus bar และสีของ Bus bar 
  4.14..2.2  Framing ของ MDB และ Support ของ Bus bar 
  4.14..2.3  มาตรฐานของตู้ตามรายการข้อกําหนด 
  4.14..2.4  อุปกรณ์ Air circuit breaker อุปกรณ์เคร่ืองวัด 
  4.14..2.5 ทําการทดสอบระบบ TIE ของ ACB ตาม Function ให้มีการ Interlock ได้ 
  4.14..2.6ทําการปรับค่าต่างๆ  ของ ACB,CB  ดังน้ีให้เหมาะสมและสัมพันธ์กันทั้งระบบส่งมอบงาน 
   1)  Under voltage Protection 
   2)  Over current setting 
   3)  Instantaneous trip (Low - High) 
   4)  Ground fault Protection  

4.14..3.  การทดสอบที่สถานที่ใช้งานจริง ต้องตรวจสอบอีกคร้ังอย่างน้อยดังน้ี 
  4.14..3.1  ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวน 
  4.14..3.2  ตรวจสอบค่าความเป็นฉนวนไฟฟ้าของสายป้อน (Feeder)ต่างๆ ที่ออกจาก
แผงสวิตซ์ฯ 
  4.14..3.3  ตรวจสอบระบบการทํางานของอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือทดสอบความถูกต้อง 

4.14..4  ในขั้นตอนการตรวจสอบจะต้องให้ผู้ควบคุมงานร่วมตรวจสอบทั้งที่โรงงานและสถานที่
ใช้งานจริงพร้อมอนุมัติผลการตรวจสอบ 

4.14..5  ตรวจสอบตําแหน่งที่ติดต้ังให้อยู่ในตําแหน่งที่ปลอดภัยจากนํ้าและจะต้องเข้าถึงได้
โดยสะดวก 
4.15  การรับประกัน 
ผู้รับจ้างประกันความเสียหายที่เกิดกับแผงสวิตซ์ไฟฟ้าแรงตํ่าและแผงสวิตซ์ไฟฟ้าแรงตํ่าในระยะเวลา 2 ปี

ในกรณีที่เกิดความบกพร่องจากการประกอบหรือของช้ินส่วน ผู้รับจ้างนําช้ินส่วนมาเปลี่ยนให้ใหม่หรือซ่อมแซมให้
ใช้งานได้ตลอดระยะเวลาการประกัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 

4.16 การบริการ 
บริษัทผู้จําหน่ายแผงเมนสวิตซ์ไฟฟ้าแรงตํ่าและแผงสวิตซ์ไฟฟ้าแรงตํ่า มีช่างบริการของบริษัท เองที่

สามารถจะตรวจเช็คการทํางานของแผงเมนสวิตซ์ไฟฟ้าแรงตํ่า ทุกระยะ 6 เดือน นับจากวันส่งมอบงานเป็น
ระยะเวลา 1 ปี 
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4.17 การฝึกอบรม 
ผู้รับจ้างจะจัดส่งผู้เชียวชาญมาฝึกอบรมช่างเทคนิคและผู้เก่ียวข้องให้สามารถใช้และบาํรุงรักษาแผงเมน

สวิตซ์ไฟฟ้าแรงตํ่า และแผงสวิตซ์ไฟฟ้าแรงตํ่า ได้อย่างถูกต้อง 
4.18 หนังสือคูม่ือ 
ผู้รับจ้างจัดทําหนังสือคู่มือการบํารุงที่มีรายละเอียดเป็นภาษาไทย ของแผงเมนสวิตซ์ไฟฟ้าแรงตํ่าและแผง

สวิตซ์ไฟฟ้าแรงตํ่า จํานวน 3 ชุด มอบให้ผู้ว่าจ้าง 
 

แผงสวิตช์ย่อย (Panel board) 
1. แผงสวิตช์ย่อย เป็นแผงสวิตช์ที่ใช้ควบคุมการจ่ายกําลังไฟฟ้าให้แก่ Load ต่าง ๆ โดยมี Branch 

Circuit Breaker เป็นตัวควบคุม Load แต่ละกลุ่มหรือแต่ละตัว ตามกําหนดในแบบหรือตาม Panel board 
Schedule 

2. ความต้องการทางด้านการออกแบบและการสร้าง 
1.) Panel board ต้องออกแบบขึ้นตามมาตรฐานของ NEMA หรือ IEC โดยสร้างสําเร็จจาก

ผู้ผลิต Circuit Breaker ที่ใช้สําหรับ Panel board น้ี ใช้กับระบบไฟฟ้า 400 Y/230 โวลท์ 3 เฟส 4 สาย 50 
เฮิร์ท หรือ 230 โวลท์ 1 เฟส 2 สาย 50 เฮิร์ท ตามกําหนดในแบบ และ Panel board Schedule 

2.) Cabinet ต้องเป็นแบบติดลอย ตัวตู้ทําด้วย Galvanized Code Gauge Sheet Steel 
with Gray Baked Enamel Finish หรือเคลือบด้วยฟอสเฟส แล้วพ่นด้วยสีฝุ่นอีพ็อกซี่ (Epoxy Power paint) มี
ประตู ปิด-เปิด ด้านหน้าเป็นแบบ Flush Lock 

3.) Bus bar ที่ต่อกันกับ Breaker ต้องเป็น Phase Sequence Type และเป็นแบบที่ใช้กับ 
PLUG-ON หรือ BOLT-ON Circuit Breaker 

4.) Main Circuit Breaker ต้องเป็น Molded Case Circuit Breaker มี AMP Trip และ 
AMP Frame ตามที่ กําหนดให้ ในแบบ  ประกอบด้วย Instantaneous Magnetic Short Circuit Trip และ 
Thermal Overcurrent ควรเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกับ Feeder Circuit Breaker ต้นทาง เพ่ือการทํางานที่สัมพันธ์
กัน (Coordination) 

5.) Branch Circuit Breaker ต้ อ ง เ ป็ น แ บ บ  Quick-Make, Quick-Break, Thermal 
Magnetic and Trip Indicating และเป็นแบบ PLUG-ON หรือ BOLT-ON Type มีขนาดตามที่ระบุไว้ใน Panel 
board Schedule โดย Circuit Breaker ต้องเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกับ Main Circuit Breaker ของ Panel board 

6.) Nameplate แผงสวิตช์ย่อยต้องบ่งบอกด้วย Nameplate, Nameplate ต้องทําด้วย
แผ่นพลาสติกสองช้ัน ช้ันนอกเป็นสีดํา และช้ันในเป็นสีขาว การแกะสลักตัวหนังสือ กระทําบนแผ่นพลาสติกสีดํา 
เพ่ือว่าเมื่อประกอบกันแล้ว ตัวหนังสือจะปรากฏสีขาว ตัวหนังสือบน Nameplate เป็นไปดังแสดงไว้ในแบบ 

7.) ผังวงจร ตู้ย่อยทุกตู้ ต้องมีผังวงจรท่ีอยู่กับตู้ดังกล่าวติดไว้ในฝาตู้ ซึ่งจะบ่งบอกถึง
หมายเลขวงจร ขนาดสาย ขนาดของ Circuit Breaker และ Load ชนิดใดที่บริเวณใดไว้เพ่ือสะดวกในการ
บํารุงรักษา 



 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด                   

85 

3. การติดต้ัง ให้ ติดต้ังกับผนังด้วย Expansion Bolt ที่ เหมาะสม หรือติดต้ังบน Supporting ที่
เหมาะสม โดยระดับสูง 1.80 เมตร จากพ้ืนถึงระดับบนของแผงสวิตช์ ตามตําแหน่งที่แสดงในแบบ 
 
5. รายละเอียดการดําเนินการงานสายไฟฟ้าแรงตํ่า 
 

ความต้องการท่ัวไป 
สายไฟฟ้าแรงตํ่า ที่ใช้สําหรับแรงดันไฟฟ้าระบบ (System Voltage) ไม่เกิน 400 Y/230 โวลท์ ต้องมี 

คุณสมบัติเหมาะสมกับกรรมวิธี และสถานที่ติดต้ังใช้งานตามกําหนดในหมวดน้ี เว้นแต่จะมี กฎ-ระเบียบ หรือ
ข้อบังคับของการไฟฟ้าท้องถิ่นให้เป็นอย่างอ่ืน 

 
ชนิดของสายไฟฟ้า 

1. ถ้ามิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน สายไฟฟ้าทั้งชนิดแกนเดียว (Single Core) และหลายแกน (Multi 
Core) ต้องเป็นชนิดตัวนําทองแดงหุ้มด้วยฉนวน Polyvinyl chloride (PVC) และถ้ามีเปลือก (Sheathed) ต้อง
เป็น PVC เช่นกัน ทนแรงดันไฟฟ้าได้ 750 โวลท์ และทนอุณหภูมิของตัวนําได้ 70 องศาเซลเซียส ตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาห-กรรม มอก. 11-2531 ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

1.) สายไฟฟ้าที่มีขนาดใหญ่กว่า 4 ตารางมิลลิเมตร ต้องเป็นชนิดลวดทองแดงตีเกลียว 
(Stranded Wire) 

2.) สายไฟฟ้าที่ ใช้ร้อยในท่อ (Conduit) หรือวางในรางวางสาย (Wire way) ติดต้ังใน
สถานที่แห้งและสถานที่เปียกที่ไม่มีโอกาสทําให้สายไฟฟ้าแช่นํ้าโดยทั่วไปกําหนดให้ใช้สายไฟฟ้าชนิดแกนเดียว 
(Single Core) ตาม มอก. 11-2531 ตารางที่ 4 (ชนิด THW) 

3.) สายไฟฟ้าที่ใช้วางฝังดินโดยตรง (Direct Burial) หรือ เดินร้อยในท่อฝังดิน (Under 
Ground Duct) หรือในสถานที่มีโอกาสทําให้สายไฟฟ้าแช่นํ้า ให้ใช้สายชนิดมีเปลือกหุ้ม (Sheathed Cable) ทั้ง
แกนเดียว และหลายแกน ตาม มอก.11-2531 ตาราง ที่ 6, 7, 8 หรือ 14 (ชนิด NYY, NYY-N หรือ NYY-GRD) 
แล้วแต่กรณี 

4.) สายไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องจักรถาวรที่มีการเคลื่อนที่ เป็นประจํา เช่น รอกไฟฟ้าหรือ
เครื่องจักรที่มีการสั่นสะเทือนหรืออุปกรณ์ที่อาจมีการเคลื่อนย้ายตําแหน่ง ตามคณะกรรมการตรวจการจ้าง
เห็นชอบให้ใช้สายไฟฟ้าชนิด Flexible Cable มีเปลือกหุ้ม ตาม มอก. 11-2531 ตารางที่ 9 หรือ ตารางที่ 15 
แล้วแต่กรณี 

2. สายไฟฟ้าที่ใช้ภายในดวงโคมไฟฟ้าแสงสว่าง ที่ก่อให้เกิดความร้อนสูงเช่น หลอดไส้ (Incan 
Descent Lamp), Gas Discharge Lamp เป็นต้น ให้ใช้สายไฟฟ้าชนิดทนความร้อนสูง ตัวนําทองแดง หุ้มด้วย
ฉนวนยางที่ทนอุณหภูมิของตัวนําได้ไม่น้อยกว่า 105 องศาเซลเซียส และทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 250 โวลท์ 
แล้วหุ้มด้วยฉนวนใยหิน (Asbestos) ก่อนหุ้มด้วยเปลือกนอกด้วยวัสดุที่เหมาะสมอีกช้ันหน่ึง 
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3.  สายไฟฟ้าที่ใช้ในสถานท่ีอันตราย ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการติดต้ังสายไฟในสถานที่อันตรายของ 
ว.ส.ท 

 
การติดต้ัง 

1. การติดต้ังสายไฟฟ้าซึ่งเดินร้อยในท่อโลหะต้องกระทําดังต่อไปน้ี 
1.) ให้ร้อยสายไฟฟ้าเข้าท่อได้ เมื่อมีการติดต้ังท่อเรียบร้อยแล้ว ในแต่ละช่วงโดยปลายท่อทั้ง

สองด้าน ต้องเป็นกล่องพักสาย กล่องดึงสาย หรือกล่องต่อสายสําหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า 
2.) การดึงสายไฟฟ้าเข้าท่อต้องใช้อุปกรณ์ช่วย ซึ่งออกแบบให้ใช้เฉพาะงานดึงสายไฟฟ้า โดย

ปฏิบัติตามคําแนะนําของผู้ผลิต 
3.) การดึงสายไฟฟ้าเข้าท่อ อาจจําเป็นต้องใช้สารช่วยหล่อลื่น โดยสารน้ันจะต้องเป็นสาร

พิเศษที่ไม่ทําปฏิกริยากับฉนวนของสายไฟฟ้า 
4.) การดัดโค้งหรืองอสายไฟฟ้าไม่ว่าในกรณีใด ๆ ต้องมีรัศมีความโค้งไม่น้อยกว่าข้อกําหนด

ใน NEC และไม่น้อยกว่าคําแนะนําของผู้ผลิตสายไฟฟ้า (ถ้ามี) 
5.) การต่อสายใต้ดินหรือบริเวณที่เปียกช้ืน หรือโดนนํ้าได้ต้องหุ้มด้วยสารกันความช้ืนมิให้

เข้าไปในหัวต่อได้ เช่น สารประเภทซิลิโคน หรือ Epoxy 
 

2. การต่อเช่ือมและการต่อแยกสายไฟฟ้า 
1.) การต่อเช่ือมและการต่อแยกสายไฟฟ้า ให้กระทําได้ภายในกล่องต่อแยกสายไฟฟ้าเท่าน้ัน 

ห้ามต่อในช่องท่อโดยเด็ดขาด หรือให้ต่อสายได้ในช่วงที่สามารถเข้าตรวจสอบได้โดยง่าย สําหรับการเดินสายในราง
วางสายชนิดต่าง ๆ 

2.) การต่อเช่ือมหรือต่อแยกสายไฟฟ้า ที่มีขนาดของตัวนําไม่เกิน 10 ตารางมิลลิเมตร ให้ใช้ 
Insulated Wire Connector, Pressure Type ทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 600 โวลท์ 

3.) การต่อเช่ือมหรือต่อแยกสายไฟฟ้า ที่มีขนาดตัวนําใหญ่กว่า 10 ตารางมิลลิเมตร และไม่
เกิน 240 ตารางมิลลิเมตร ให้ใช้ปลอกทองแดงชนิดใช้แรงกลอัด (Splice or Sleeve) และพันด้วยฉนวนไฟฟ้าชนิด
ละลายและเทป พีวีซี อีกช้ันหน่ึง 

4.) การต่อเช่ือมหรือต่อแยกสายไฟฟ้า ที่มีขนาดตัวนําใหญ่กว่าที่กําหนดข้างต้น ให้ต่อโดยใช้ 
Split Bolt Connector ซึ่งผลิตจาก Bronze Alloy หรือวัสดุอ่ืนที่ยอมรับให้ใช้งานต่อเช่ือมสายไฟฟ้าแต่ละชนิด 

5.) ปลายสายไฟฟ้าที่สิ้นสุดภายในกล่องต่อสายต้องมี Terminal Block เพ่ือการต่อสาย   
ไฟฟ้าแยกไปยังจุดอ่ืนได้สะดวก และการเปลี่ยนชนิดของสายไฟฟ้า ให้กระทําได้โดยต่อผ่าน Terminal Block น้ี 

การต่อสายไฟฟ้าชนิดพิเศษท่ีมีข้อกําหนดเฉพาะให้เป็นไปตามข้อแนะนําของผู้ผลิตสายไฟฟ้า
น้ัน ๆ 
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การทดสอบ 
ให้ทดสอบค่าความต้านทานของฉนวนสายไฟฟ้าดังน้ี 
1 สําหรับวงจรแสงสว่าง และเต้ารับ ให้ปลดสายออกจากอุปกรณ์ตัดวงจรและสวิทช์ต่าง ๆ อยู่ใน

ตําแหน่งเปิด ต้องวัดค่าความต้านทานของฉนวนได้ไม่น้อยกว่า 0.5 เมกะโอห์ม ในทุก ๆ กรณี 
2 สําหรับ Feeder และ Sub Feeder ให้ปลดสายออกจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งสองทาง แล้ววัดค่า

ความต้านทานของฉนวน ต้องไม่น้อยกว่า 0.5 เมกะโอห์ม ในทุก ๆ กรณี 
3 การวัดค่าของฉนวนที่กล่าว ต้องใช้เครื่องมือที่จ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 500 โวลท์ และวัดเป็นเวลา 30 

วินาที ต่อเน่ืองกัน 
 
6.รายละเอียดการดําเนินการงานสวิตช์และเต้ารับ 
 

ความต้องการท่ัวไป 
ข้อกําหนดนี้ได้ระบุครอบคลุมถึงคุณสมบัติ และการติดต้ังทั้งสวิตช์ ซึ่งใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ และ

เต้ารับไฟฟ้า โดยมีคุณสมบัติ และ/หรือ กรรมวิธีในการผลิตไม่น้อยกว่าข้อกําหนดในหมวดน้ี และมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาห-กรรม (มอก.) 

 
สวิตช์ไฟฟ้าทั่วไป 

1. สวิตช์ไฟฟ้าโดยทั่วไปให้เป็น Heavy Duty, Tumble Quiet Type แบบติดฝังกับผนังบนกล่อง
เหล็กชุบ Galvanized ขนาดที่เหมาะสมกับจํานวนสวิตช์ 

2. ขนาด Ampere Rating ของสวิตช์ต้องไม่น้อยกว่า 15 แอมแปร์ 250 โวลท์ โดยใช้ Bakelite หรือ
วัสดุอ่ืนที่ดีกว่าเป็นฉนวนไฟฟ้า ทําให้ไม่สามารถสัมผัสกับส่วนโลหะที่นําไฟฟ้าได้โดยง่าย 

3. สวิตช์ไฟฟ้าสําหรับควบคุมพัดลมดูดอากาศ ต้องเป็นชนิด Illuminating Lamp ในตัวเพ่ือแสดงว่า
พัดลมกําลังทาํงานหรือหยุดทํางาน 

4. Cover Box ต้องเป็น Anodized Aluminum หรือ High Grade Plastic 
5. Metal Box สําหรับติดต้ังสวิตช์ไฟฟ้า ต้องผ่านการชุบป้องกันสนิมโดย Hot-Dip Galvanized โดย

ความหนาของเหล็กต้องไม่น้อยกว่า 1.0 มิลลิเมตร  
6. การติดต้ังให้ฝัง Metal Box ในผนังกําแพงหรือเสา แล้วแต่กรณีเพ่ือให้ Cover Plate ติดแนบกับ 

ผิวหน้าของผนังกําแพง หรือเสาดังกล่าว โดยระดับความสูงจากพ้ืนถึงก่ึงกลางสวิตช์กําหนดไว้ 1.20 เมตร 
7. กรณีที่ระบุให้ติดลอยให้ติดต้ัง โดยใช้กล่องโลหะหล่อแบบติดลอยการเปล่ียนแปลงแก้ไขตําแหน่ง

ของสวิตซ์ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าจ้างก่อนดําเนินการได้ 
8. สวิตช์ไฟฟ้าแบบกันระเบิดต้องเป็นแบบใช้ในสถานที่อันตราย ประเภทที่ 1 แบบที่ 2 ตามมาตรฐาน 

ว.ส.ท 501-6 (ก) ขนาด Ampere Rating ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุในแบบ 
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เต้ารับไฟฟ้าทั่วไป 
1. เต้ารับไฟฟ้าทั่วไปต้องเป็นแบบมีขั้วสายดินในตัวใช้ได้ทั้งขาเสียบแบบกลมและแบบแบนใช้ติดต้ังฝัง

ในผนังกําแพงหรือเสา แล้วแต่กรณีตามกําหนดในแบบพร้อมกล่องโลหะที่เหมาะสม 
 2. ต้องมีฉนวนไฟฟ้าเป็น Bakelite หรือวัสดุอ่ืนที่ดีกว่า โดยสามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 
250 โวลท์ และขั้วสัมผัสต้องมีขนาด Ampere Rating ไม่น้อยกว่า 10 แอมแปร์ 

3. เต้ารับไฟฟ้าสําหรับกรณีพิเศษต้องมีขนาด Ampere Rating ไม่น้อยกว่าที่ระบุในแบบ 
4. Cover Box และ Metal Box ให้เป็น Anodized Aluminum หรือ High Grade Plastic 
5. ให้ติดต้ังเช่นเดียวกับสวิตช์ไฟฟ้าตามระบุในข้อ 6,7 โดยระดับความสูงจากพ้ืนถึงก่ึงกลางเต้ารับเป็น 

0.9 เมตร  กรณีที่เต้ารับอยู่ในตําแหน่งเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นโต๊ะหรือเคาเตอร์ นอกเหนือจากน้ันให้ติดต้ังสูง 0.3 เมตร 
หรือตามแบบกําหนด 

6.  เต้ารับไฟฟ้าแบบกันระเบิดต้องเป็นแบบใช้ในสถานที่ อันตราย ประเภทที่ 1 แบบที่ 2 ตาม
มาตรฐาน ว.ส.ท 501-12 ขนาด Ampere Rating ต้องไม่น้อยกว่าที่ระบุในแบบ 
 

การติดต้ัง 
การติดต้ังอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากที่กําหนดไว้ได้ เพ่ือความเหมาะสม และตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 

การทดสอบ 
      ให้ทดสอบค่าฉนวนของสวิตช์และเต้ารับ โดยต่อรวมเข้ากับวงจรไฟฟ้าในขณะทดสอบฉนวนของ
สายไฟฟ้า 
 
7.  รายละเอียดการดําเนินการงานอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า 
 

ความต้องการท่ัวไป 
เพ่ือให้การใช้งานและการติดต้ังอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า (สายไฟฟ้า ให้รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟ้า - 

สื่อสาร อ่ืน ๆ เช่น สายโทรศัพท์ สายสัญญาณ วิทยุ-โทรทัศน์ สายสัญญาณแจ้งเตือน เป็นต้น) เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และถูกต้องตามมาตรฐาน จึงกําหนดให้การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์และการติดต้ังเป็นไปตามข้อกําหนดดัง
รายละเอียดน้ี 

 
ท่อร้อยสายไฟฟ้า 

1. ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดโลหะ ท่อโลหะต้องเป็นท่อโลหะตามมาตรฐาน มอก. 770 - 2533 และ/หรือ 
ANSI ชุบป้องกันสนิมโดยวิธี HOT-DIP Galvanized ซึ่งผลิตขึ้นเพ่ือใช้งานร้อยสายไฟฟ้าโดยเฉพาะดังต่อไปน้ี 
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1.) ท่อโลหะชนิดบาง (Electrical Metallic Tubing : EMT) มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
1/2 น้ิว ติดต้ังใช้งานในกรณีที่ติดต้ังลอย หรือซ่อนในฝ้าเพดาน ซึ่งไม่มีสาเหตุใด ๆ ที่จะทําให้ท่อเสียรูปทรงได้ การ
ติดต้ังใช้งานให้เป็นไปตามกําหนดใน NEC Article 348 

2.) ท่ อ โล ห ะช นิ ด ห น าป าน ก ล าง  ( Intermediate Metal Conduit : IMC) มี ข น าด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่เล็กกว่า 1/2 น้ิว ติดต้ังใช้งานได้เช่นเดียวกับท่อโลหะบาง และติดต้ังฝังในคอนกรีตได้ แต่ห้าม
ใช้ฝังดินโดยตรง และห้ามใช้ในสถานที่อันตรายตามกําหนดใน NEC Article 345 

3.) ท่อโลหะชนิดหนา (Rigid Steel Conduit : RSC) สามารถใช้งานแทนท่อ EMT และ IMC 
ได้ทุกประการ และให้ใช้ในสถานที่อันตรายและฝังดินได้โดยตรง ตามกําหนดใน NEC Article 346 

4.) ท่ออ่อน (Flexible Metal Conduit) เป็นท่อโลหะอ่อนที่ใช้ร้อยสายไฟฟ้าเข้าอุปกรณ์ 
หรือเครื่องไฟฟ้าที่มี หรืออาจมีการสั่นสะเทือนได้ หรืออุปกรณ์ที่อาจมีการเคลื่อนย้ายได้บ้าง เช่น มอเตอร์ โคม
ไฟฟ้าแสงสว่างเป็นต้น ท่ออ่อนที่ใช้ในสถานที่ช้ืนแฉะ และนอกอาคารต้องใช้ท่ออ่อนชนิดกันนํ้า การติดต้ังใช้งาน
โดยทั่วไป ให้เป็นไปตามข้อกําหนดใน NEC Article 350 

5.) อุปกรณ์ประกอบการเดินท่อ ได้แก่ Coupling, Connector, Lock NUT, Bushing และ 
Service Entrance Cap ต่าง ๆ ต้องเหมาะสมกับสภาพและสถานที่ใช้งาน Connector 

2. ท่อ พีวีซี (PVC Conduit) 
1.) ท่อ พีวีซี ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก. และ/หรือ BS 6099 คงทนต่อการกัดกร่อนจาก  

นํ้ามัน, ไขมัน, เกลือ และ inorganic acid ซึ่งผลิตขึ้นเพ่ือใช้งานร้อยสายไฟฟ้าโดยเฉพาะ 
2.) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 20 มม. และไม่เกิน 50 มม. ความหนาของผนังท่อต้อง

ไม่น้อยกว่า 1.8 มม. 
3.) ติดต้ังใช้งานในกรณีที่ติดต้ังลอย, ซ่อนในฝ้าเพดาน, ฝังในคอนกรีต และบริเวณที่จะไม่ได้

รับความเสียหายเชิงกล (Mechanical damage) 
4.) อุปกรณ์ประกอบการเดินท่อ เช่น Coupling, Bushing, Junction Box และ Connector 

ต้องเหมาะสมกับสภาพการติดต้ังและการใช้งาน สีจะต้องเป็นสีเดียวกันกับท่อ 
5.) ท่ออ่อน (Flexible Conduit) เป็นท่ออ่อนที่ใช้ร้อยสายไฟฟ้าเข้าอุปกรณ์ หรือเคร่ืองไฟฟ้า

ที่มี หรืออาจมีการสั่นสะเทือนได้ หรืออุปกรณ์ที่อาจมีการเคลื่อนย้ายได้บ้าง เช่น โคมไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นต้น ท่อ
อ่อนที่ใช้ในสถานที่ช้ืนแฉะและนอกอาคารต้องใช้ท่ออ่อนชนิดกันนํ้า 

6.) การติดต้ังท่อ พีวีซี ให้เป็นไปตามคําแนะนําของผู้ผลิต 
3. การติดต้ังท่อร้อยสายไฟฟ้า ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดดังน้ี 

1.) ให้ทําความสะอาดทั้งภายในและภายนอกท่อก่อนทําการติดต้ัง 
2.) การดัดงอท่อ ต้องไม่ทําให้เสียรูปทรง และรัศมีมีความโค้งของการดัดงอ ต้องเป็นไปตาม 

ข้อกําหนดของ NEC 
3.) ท่อต้องยึดกับโครงสร้างอาคารหรือโครงสร้างถาวรอ่ืน ๆ ทุก ๆ ระยะไม่เกิน 1.50 เมตร 
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4.) ท่อแต่ละส่วนหรือแต่ละระยะต้องติดต้ังเป็นที่เรียบร้อยก่อน จึงสามารถร้อยสายไฟฟ้าเข้า
ท่อได้ห้ามร้อยสายเข้าท่อในขณะกําลังติดต้ังท่อในส่วนน้ัน 

5.) การเดินท่อในสถานที่อันตรายตามข้อกําหนดใน NEC Article 500 ต้องมีอุปกรณ์ประกอบ
พิเศษ เหมาะสมกับแต่ละสภาพและสถานที่ 

6.) การใช้ท่ออ่อน ต้องใช้ความยาวไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร 
7.) แนวการติดต้ังท่อ ต้องเป็นแนวขนานหรือต้ังฉากกับตัวอาคารเสมอ หากมีอุปสรรคจนทํา

ให้ไม่สามารถติดต้ังท่อตามแนวดังกล่าวได้ ให้ปรึกษากับคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นแต่ละกรณีไป 
4. การเดินสายบนผิวหรือเดินสายเกาะผนัง (Surface Wiring) 

อนุญาตให้ใช้ได้กับการเดินสายภายในอาคารทั่วไป ยกเว้น ที่ได้ระบุว่าห้ามใช้ในเรื่องน้ันๆ โดย
สายไฟฟ้าที่ใช้จะต้องเหมาะสมกับสภาพที่ติดต้ังด้วย 

1.) การเดินสายผ่านผนังหรือสิ่งก่อสร้างต้องมีการป้องกันความเสียหาย เน่ืองจากฉนวนหรือ
เปลือกนอกถูกบาดด้วยสิ่งที่แหลมคม 

2.) สิ่งจับยึดเพ่ือติดต้ังต้องทําด้วยวัสดุที่ไม่ทําให้ฉนวนของสายชํารุด ระยะห่างระหว่างจุดจับ
ยึด ไม่เกิน 20 ซม. 

3.) การต่อและการต่อแยกให้ทําได้เฉพาะในกล่องสําหรับงานไฟฟ้าตามที่ได้อนุญาต 
4.) ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าให้เป็นไปตามข้อกําหนดการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค 
5.) การเดินสายให้ติดต้ังเรียงเป็นช้ันเดียว ห้ามติดต้ังซ้อนกัน 
6.) ไม่อนุญาตให้ใช้การเดินสายบนผิวในกรณีดังต่อไปน้ี 

6.1) ในบริเวณที่อาจเกิดความเสียหายทางกายภาพ 
6.2) ในสถานที่อันตราย นอกจากระบุไว้เป็นอย่างอ่ืนในเรื่องน้ัน 
6.3) ในระบบแรงสูง 
 

WIREWAY 
1. WIREWAY ต้องพับขึ้ นรูปจาก  elector galvanized steel ที่ มี ความหนาไม่ น้ อยก ว่า 1.2 

มิลลิเมตร พร้อมฝาครอบปิด 
2. การติดต้ังใช้งาน Wire way ต้องเป็นไปตาม NEC Article 300 และ Article 362 และต้องยึดกับ

โครงสร้างอาคารทุก ๆ ระยะไม่เกิน 1.50 เมตร 
3. WIREWAY ที่ติดต้ังในแนวด่ิง (Vertical) จะต้องมี Supporting bar อยู่ภายใน WIREWAY เพ่ือยึด

สายเคเบิลทุก ๆ ระยะ 40 ซม. 
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รางเคเบิล (Cable Tray) 
1. รางเคเบิล จะต้องทําด้วยโลหะอาบสังกะสี  (galvanized)  มีความแข็งแรงพอที่จะรับนํ้าหนักสาย

ได้เต็มที่ โดยไม่บิดตัว ขอบข้างรางและช้ันของรางจะต้องเรียบไม่มีความคมของขอบ เพ่ือป้องกันความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นกับสายเคเบิล อันเกิดจากการติดต้ัง 

2. ความหนาของแผ่นเหล็กที่นํามาใช้ทํารางเคเบิล จะต้องไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.6 ม.ม. และความ
สูงของขอบราง จะต้องไม่น้อยกว่า หรือเท่ากับ 12 ม.ม 

3. ให้ใช้รางเคเบิลแบบมีช่องรางระบายอากาศ และกรรมวิธีป้องกันการผุกร่อน โดยวิธี Hot–dipped 
galvanized 

4. อุปกรณ์จับยึดรางเคเบิล จะต้องมีความแข็งแรงเพียงพอ และผ่านกรรมวิธี Hot – dipped 
galvanized โดยรางเคเบิลจะวางอยู่บนอุปกรณ์จับยึดน้ีมีระยะห่างโดยท่ัวไปเป็น 1200 ม.ม และที่ระยะ 250 ม.ม 
ที่จุดตรงต่อ หรือจุดต่อโค้ง 

5. กรณีติดต้ังพายนอกอาคารให้มีฝาครอบรางด้วย 
6. การติดต้ัง ใช้งานรางเคเบิล (Cable Tray) ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ว.ส.ท หัวข้อ 5.15 การ

เดินสายในรางเคเบิล (Cable Tray)  
 

กล่องต่อสาย 
กล่องต่อสายในที่น้ี ให้รวมถึงกล่องสวิตช์ กล่องเต้ารับ กล่องต่อสาย (Junction Box) กล่องพักสาย

หรือกล่องดึงสาย (Pull Box) ตามกําหนดใน NEC Article 370 รายละเอียดของกล่องต่อสาย ต้องเป็นไปตาม
กําหนดดังต่อไปน้ี 

1. กล่องต่อสายมาตรฐานโดยทั่วไป ต้องเป็นเหล็กมีความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร ผ่านกรรมวิธี
ป้องกันสนิมด้วยการชุบ Galvanized และกล่องต่อสายชนิดกันนํ้า ต้องผลิตจากเหล็กหล่อ หรืออลูมิเนียมหล่อ ที่มี
ความหนาไม่น้อยกว่า 2.4 มิลลิเมตร 

2. กล่องต่อสายที่มีปริมาณใหญ่กว่า 100 ลูกบาศก์น้ิว ต้องพับขึ้นจากแผ่นเหล็กที่มีความหนาไม่น้อย
กว่า 1.5 มิลลิเมตร ทั้งน้ีต้องคํานึงถึงความแข็งแรงของกล่องต่อการใช้งาน ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิม ด้วยการชุบ 
Galvanized และกล่องแบบกันนํ้าต้องมีกรรมวิธีที่ดี 

3. กล่องต่อสายชนิดกันระเบิด ซึ่งใช้ในสถานที่อาจเกิดอันตรายต่าง ๆ ได้ตามท่ีระบุใน NEC Article 
500 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพจาก UL (UL Listed) 

4. ขนาดของกล่องต่อสาย ขึ้นอยู่กับขนาด จํานวนของสายไฟฟ้าที่ผ่านเข้าและออกกล่องน้ัน ๆ และ
ขึ้นกับขนาด จํานวนท่อร้อยสายหรืออุปกรณ์เดินสายอ่ืน ๆ ทั้งน้ีต้องคํานึงถึงรัศมีการโค้งงอของสายตามกําหนดใน 
NEC Article 373 

5. กล่องต่อสายทุกชนิดและทุกขนาด ต้องมีฝาปิดที่เหมาะสม 
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6. การติดต้ังกล่องต่อสาย ต้องยึดแน่นกับโครงสร้างอาคารหรือโครงสร้างถาวรอ่ืน ๆ และกล่องต่อ
สายสําหรับแต่ละระบบ ให้มีรหัสสีทาภายในและที่ฝากล่องให้เห็นได้ชัดเจน ตําแหน่งของกล่องต่อสายต้องติดต้ังอยู่
ในที่ซึ่งเข้าถึงและทํางานได้สะดวก 

7. กล่องต่อสายสําหรับสวิตซ์ และเต้ารับแบบันนํ้าฝนได้ที่ใช้ติดเกาะผนังใช้ชนิดโลหะหล่อ (DIB Cost) 
พ่นสีและอบ 

 
การติดต้ัง 

ถึงแม้ว่าข้อกําหนดจะระบุให้ใช้อุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าเป็นตัวนํา สําหรับการต่อลงดินหรือไม่ก็ตาม แต่
ต้องทําการติดต้ังอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าเหล่าน้ีทุก ๆ ช่วง ให้มีความต่อเน่ืองทางไฟฟ้าโดยตลอด เพ่ือเสริมระบบ
การต่อลงดินให้มีความแน่นอนและสมบูรณ์ 

การทดสอบ 
ให้ทดสอบเพ่ือให้เช่ือมั่นได้ว่ามีความต่อเน่ืองทางไฟฟ้าในทุกๆ ช่วง ตามความเห็นชอบของ

คณะกรรมการตรวจการจ้าง 
 
8. รายละเอียดการดําเนินการงานระบบป้องกันฟ้าผ่า 

ความต้องการท่ัวไป 
ถ้ามิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนระบบป้องกันฟ้าผ่าสําหรับอาคารในโครงการนี้ให้ใช้ระบบด้ังเดิม 

(Faraday Conventional System) โดยอุปกรณ์และการติดต้ังระบบต้องเป็นไปตามรายละเอียด และตามที่ระบุ
ในแบบ ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานอ้างอิงดังต่อไปน้ี 

ก. ประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ืองความปลอดภัยเก่ียวกับไฟฟ้า "หมวด 7 การติดต้ังสายล่อฟ้า" 
ข. มาตรฐานเพ่ือความปลอดภัยทางไฟฟ้า สํานักงานพลังงานแห่งชาติ "TSES 12-1980 มาตรฐานระบบ

ป้องกันฟ้าผ่า สําหรับอาคารและสิ่งปลูกสร้างประกอบอาคาร" 
ค. National Fire Protection Association (NFPA) NO.78 
 

ความต้องการด้านเทคนิค 
1. หลักสายดิน (Ground Rod) ให้ใช้ Copper Clad Steel Ground Rod ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่

น้อยกว่า 16 มิลลิเมตร (5/8 น้ิว) ยาว 3 เมตร (10 ฟุต) จํานวนต้ังแต่ 3 ต้นขึ้นไป จนกว่าจะได้ค่าความต้านทาน
ของการต่อลงดินไม่เกิน 5 โอห์ม ในแต่ละชุด 

2. ตัวนําลงดิน (Down Conductor) ให้ใช้เป็นตัวนําทองแดงขนาดพ้ืนที่หน้าตัดไม่เล็กกว่า 70 ตาราง
มิลลิเมตร เดินภายในท่อ พีวีซี 

3. ตัวนําบนหลังคา (Roof Conduct) ถ้ามิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ตัวนําบนหลังคาซึ่งเป็นตัวนํา
สําหรับเช่ือมต่อหลักล่อฟ้า ให้ต่อเน่ืองถึงกันทางไฟฟ้าถึงกันทั้งหมด เป็นตัวนําทองแดงขนาดพื้นที่หน้าตัดไม่น้อย
กว่า 70 ตารางมิลลิเมตร 
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4. หลักล่อฟ้า (Air Terminal) โดยทั่วไปให้ใช้หลักล่อฟ้าเป็นแท่งทองแดง (Solid Copper) ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 19 มิลลิเมตร (3/4 น้ิว) ยาว 60 เซ็นติเมตร (2 ฟุต) ติดต้ังที่สูงสุดของอาคาร หรือ
ตามระบุในแบบ 

5. ตัวนําช่วยกระจายประจุไฟฟ้า เป็นตัวนําไฟฟ้าที่ใช้เช่ือมต่อระหว่างตัวนําลงดินแต่ละแนว ให้มี
ความต่อเน่ืองทางไฟฟ้า โดยปกติให้ใช้ตัวนําทองแดงขนาดพื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 50 ตารางมิลลิเมตร โดยฝังใน
คอนกรีตตามแนวและระดับที่กําหนดในแบบ หรือใช้เหล็กเสริมพ้ืนตามกําหนดในแบบ 

6. การเช่ือม (Welding) การเช่ือมต่อโลหะ ให้มีความต่อเน่ืองทางไฟฟ้ามีวิธีการต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับชนิด
ของโลหะ และสภาพของงาน โดยการเช่ือมต่อระหว่างตัวนําทองแดงกับตัวนําทองแดง หรือตัวนําทองแดงกับเหล็ก 
ให้เช่ือมด้วยวิธี Exothermic Welding เว้นแต่ในกรณีจําเป็น ให้ใช้วิธีเช่ือมด้วยทองเหลืองโดยใช้แก๊ส และเช่ือม
ระหว่างเหล็กกับเหล็กให้ใช้ลวดเช่ือมเหล็ก ตามกรรมวิธีที่กําหนดโดยผู้ออกแบบโครงสร้าง 

 
การติดต้ัง 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีอ้างถึงข้างต้น โดยต้องบันทึกการวัดค่าความต้านทานของการต่อลงดินทุกจุด
เสนอต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

 
9. รายละเอียดการดําเนินการงานระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
 

ความต้องการท่ัวไป 
ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องเป็นระบบ Pre-signal, Non- Code System ตามมาตรฐานของ 

NEP โดยวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบได้รับการรับรองจาก UL และ FM 
ขอบเขต 

ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดต้ังระบบสัญญาณแจ้งเหตุ เพลิงไหม้และอุปกรณ์ประกอบตามท่ีแสดงในแบบ  
และระบุในข้อกําหนดน้ีทุกประการ 

1. ความต้องการทางด้านเทคนิค อุปกรณ์ ของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วยอุปกรณ์
ต่าง ๆ คือแผงควบคุมรวม (Fire Alarm Control Panel, FCP) ทําด้วยแผ่นแม่เหล็กหนาประกอบสําเร็จรูป จาก
โรงงานผู้ผลิต มีความแข็งแรงไม่ผุกร่อน หรือเป็นสนิมง่าย ซึ่งประกอบด้วย โซนต่าง ๆ ของระบบสัญญาณแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้ ภายในแผงควบคุม ประกอบด้วย วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ชนิด Modular unit ต่าง ๆ ซึ่งควบคุมการทํางาน
ด้วยไมโครโพรเซสเซอร์ และทํางานด้วยไฟตรง 24V 50Hz พร้อมทั้งมีอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างน้อยดังน้ี 

1.)  หลอดสัญญาณไฟ (LED Type) แสดงให้รู้ว่ามีไฟ (AC Power On) หลอดแสดงการเกิด
เพลิงไหม้ (Alarm) หลอดแสดงเหตุขัดข้อง (Trouble) หรือหลอดแสดงสาเหตุของการขัดข้อง เช่น ไฟเมนเสีย (AC 
Power Failure) แรงดันของแบตเตอรี่ตํ่า (Low Battery Voltage) วงจรรั่วลงดิน (Ground Fault) เป็นต้น 



 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด                   

94 

2.)  ส วิต ช์ค วบคุ ม  (Control Switch) สํ าห รับ ตั ด เสี ย งสัญ ญ าณ  (Alarm silence/ 
Acknowledge) สวิตช์ยกเลิกสัญญาณแจ้งเหตุ เพลิงไหม้ (System Reset Switch) เมื่อเหตุการณ์ปกติ สวิตช์ ส่ง
เสียงสัญญาณแจ้งเหตุ เพลิงไหม้ (General Alarm) สวิตช์ทดสอบหลอดไฟสัญญาณ (Lap Test Switch) เป็นต้น 

3.)  การแสดงสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Annunciator) โดยใช้หลอดไฟสัญญาณแสดง
ตําแหน่งของโซนที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ได้แบ่งไว้ และมีการแสดงสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ระยะไกล (Remote 
Annunciator) ซึ่งติดต้ังที่ห้องยาม หรือที่ได้แสดงไว้ในแบบ 

4.)   เครื่องอัดแบตเตอรี่ และแบตเตอรี่ (Battery Charger and Battery) เครื่องอัด
แบตเตอรี่ต้องเป็นอุปกรณ์ที่ใช้แรงดันไฟสลับ 220V 50Hz และแปลงเป็นแรงไฟตรง 24V ประกอบด้วยวงจร
อิเล็คทรอนิคต่าง ๆ โวลต์มิเตอร์ แอมมิเตอร์ หลอดไฟสัญญาณแสดงการทํางาน เช่น กระแสเกิน การลัดวงจร เป็น
ต้น แบตเตอรี่เป็นชนิดกรดกํามะถันตะกั่ว (Seal Lead Acid) หรือ นิเกิล-แคดเมี่ยม ซึ่งมีกําลังพอใช้งานขณะไฟ
เมนดับ ไม่น้อยกว่า 8 ช่ัวโมง โดยที่เครื่องอัดแบตเตอรี่ ต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งานดังกล่าวด้วย 

5.) อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Initiation Devices) ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งได้แสดง
ลงในแบบอย่างน้อยดังน้ี 

5.1) ดีเทคเตอร์จับความร้อน (Heat Detector) เป็นแบบผสมของอัตราการเพ่ิมของอุณหภูมิ 
และอุณหภูมิในห้องสูงเกินกําหนด มากกว่า 15 F ต่อนาที และ 135 F ตามลําดับซึ่งสามารถตรวจจับความร้อนได้
ไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. 
        5.2)  ดีเทคเตอร์จับควัน (Smoke Detector) เป็นแบบ Photo Electric ซึ่งสามารถตรวจจับ
ควันได้ไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม. ในพ้ืนที่ไม่สูงเกิน 5 ม. และมีหลอดไฟสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในตัว 

5.3) สวิตช์แจ้งสัญญาณเพลิงไหม้ (Manual Station) เป็นชนิดติดผนัง แบบดึงหรือกดปุ่ม 
โดยมีแท่งแก้ว หรือกระจกป้องกันการดึงหรือกด ในสภาวะปกติ มีป้าย "FIRE" เห็นได้ชัด พร้อมมี Key 
Telephone และ Contact สําหรับ Pre-signal Operation 
        5.4) ดีเทคเตอร์จับความร้อนแบบกันระเบิด (Explosion Proof Heat Detectors) เป็นแบบ
ตรวจจับอุณหภูมิในห้องสูงเกิน 135 F อุปกรณ์ได้รับการรับรองจาก UL 
        5.5) สวิตช์แจ้งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้แบบกันระเบิด (Explosion Proof Pull Station)  ใช้
สําหรับติดต้ังในสถานที่อันตราย Enclosure ทําจาก copper – free aluminum alloy อุปกรณ์ได้รับการรับรอง
จาก UL 
        5.6) อุปกรณ์ส่งสัญญาณแบบกันระเบิด (Explosion Proof Bell) ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลาง 
10 น้ิว ทํางานด้วยไฟฟ้ากระแสตรง 24V  อุปกรณ์ได้รับการรับรองจาก UL  

6.) อุปกรณ์ส่งสัญญาณ (Alarm Indicating Device) เป็นแบบระฆัง (Bell) ขนาดเส้นผ่า 
ศูนย์กลาง 6 น้ิว ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ทํางานด้วยไฟฟ้ากระแสตรง 24V และเป็นชนิดติดลอย 

7.) ระบบการเดินสายต้องเป็นระบบ 2 สาย (Class B) โดยที่ปลายสายมีความต้านทาน ต่อไว้ 
ซึ่งสามารถตรวจสอบ (Supervised) สภาวะต่าง ๆ ในวงจรของ ระบบสัญญาณแจ้งเหตุ เพลิงไหม้ได้ เช่น สายขาด 
หรือสายรั่วลงดิน เป็นต้น 
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8.) การทํางานของระบบ เมื่อเกิดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้จากโซนใด หลอดไฟฟ้าของโซน
จะติดหรือกระพริบ พร้อมทั้งมีเสียงสัญญาณเฉพาะที่แผงควบคุมรวมจนกว่าจะกดสวิตช์ตัดเสียง แต่หลอดไฟ
สัญญาณยังคงติดอยู่จนกว่าระบบจะกลับคืนสู่เหตุการณ์ปกติ แต่หากไม่มีผู้ใดกดสวิตช์เสียงภายในระยะเวลาที่ต้ัง
ไว้ (0-5นาที) ระบบเสียงสัญญาณไปยัง โซนท่ีเกิดเพลิง และ/หรือโซนอ่ืน ๆ พร้อมกันหมด อย่างไรก็ดีเมื่อเกิดเหตุ
เพลิงไหม้ อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้จะทํางานแสดงเหตุบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้จะทํางาน
แสดงเหตุบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้บน Local Annunciator พร้อมทั้งส่งสัญญาณแสดงเหตุเพลิงไหม้ของแต่ละโซน 
และ/หรือแต่ละช้ันที่เกิดเพลิงไหม้ ไปยังแผงควบคุมกลางตามที่ระบุตําแหน่ง ไว้ในแบบ และเมื่อมีเหตุเพลิงไหม้
ลุกลาม จะต้องแจ้งสัญญาณทั้งอาคารได้ 

9.) การเดินสายและท่อ สายไฟฟ้าต่าง ๆ สายสัญญาณให้มีขนาดไม่เล็กกว่า 1.5 ตร.มม. 
สายไฟฟ้าให้มีขนาดไม่เล็กกว่า 2.5 ตร.มม. หรือตามคําแนะนําของบริษัทผู้ผลิต ส่วนการเดินท่อให้เป็นไปตาม
ข้อกําหนดของท่อร้อยสายไฟฟ้า 

10.) การติดต้ัง ให้ติดลอยบนผนังตามตําแหน่งที่แสดงในแบบ และการติดต้ัง ให้เป็นไปตาม
กฎของการไฟฟ้าฯ ตลอดจน NEC 

11.) การทดสอบให้ทดสอบการทํางานของระบบตามมาตรฐานของ NEPA และ UL และ
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นสมควร โดยมีผู้แทนของคณะกรรมการตรวจการจ้างเข้าร่วมการทดสอบด้วย 

12.) การฝึกอบรม ผู้รับจ้างต้องจัดการฝึกอบรม พนักงานของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ให้
รู้ถึงวิธีการใช้งานระบบ และวิธีการบํารุงรักษาระบบด้วย 

 
10.รายละเอียดการดําเนินการงานดวงโคมและไฟฉุกเฉิน 
 
 โคมไฟหลอดไฟ LEDtube ขนาด 1x9 w.(T8) แบบมีกล่องอะครีลิคปิด 
 

 
 

1.) ตะแกรงและแผ่นสะท้อนแสง ผลิตจากแผ่นอะลูมิเนียมที่มีค่าความบริสุทธ์ิมากกว่า 99.85 % มี
ประสิทธิภาพการสะท้อนแสง ( Total Reflectance )  87 % และ 95 %  เพ่ือการประหยัดพลังงาน   

2.) ขนาดโดยประมาณกว้าง 310 x ยาว 610 x สูง 105 มม. เคลือบด้วยสีฝุ่น POLYESTER   
3.)    ตัวสะท้อนแสงอะลูมิเนียม   
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 ดวงโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ LEDtube ขนาด 1x18 w.(T8) ครอบตะแกรงถ่ีแผ่นสะท้อนแสง
อะลูมิเนียมชนิดติดลอย 

 
 

1.) ตะแกรงและแผ่นสะท้อนแสง ผลิตจากแผ่นอะลูมิเนียมที่มีค่าความบริสุทธ์ิมากกว่า 99.85 %   
2.) มีประสิทธิภาพการสะท้อนแสง ( Total Reflectance )  87 % และ 95 %  เพ่ือการประหยัดพลังงาน   
3.) ขนาดโดยประมาณกว้าง 310 x ยาว 1220 x สูง 105 มม. เคลือบด้วยสีฝุ่น  POLYESTER    
4.) ตัวสะท้อนแสงอะลูมิเนียม 
 

 ดวงโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ LEDtube ขนาด 2x18 w.(T8) ครอบตะแกรงถ่ีแผ่นสะท้อนแสง
อะลูมิเนียมชนิดติดลอย 

 
 

1.) ตะแกรงและแผ่นสะท้อนแสง ผลิตจากแผ่นอะลูมิเนียมที่มีค่าความบริสุทธ์ิมากกว่า 99.85 %   
2.) มีประสิทธิภาพการสะท้อนแสง ( Total Reflectance ) 87 % และ 95 % เพ่ือการประหยัดพลังงาน   
3.)    ขนาดโดยประมาณกว้าง 310 x ยาว 1220 x สูง 105 มม. เคลือบด้วยสีฝุ่น  POLYESTER    
4.)    ตัวสะทอ้นแสงอะลูมิเนียม 
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         ไฟฉุกเฉิน 2x35 W Batt & Charger   โคมแสงสว่างปา้ยทางออก  ป้ายชี้ทางและป้ายบอกชั้น 
 

 
ไฟฉุกเฉิน 2x35 W Batt & Charger    

 

 

 
 

โคมแสงสว่างป้ายทางออก 
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ป้ายชี้ทางและป้ายบอกชัน้  กับป้ายชื่อห้อง ให้นําเสนอภายหลัง 
 

ต้องเป็นชนิดมีแบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องบํารุงรักษาหรือเติมนํ้ากลั่นแบบกรดตะก่ัว ( SEALED LEAD  
ACID) บรรจุอยู่ภายใน พร้อมด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติแบบ SOLID STATE ทําหน้าที่ควบคุมประจุไฟฟ้าเข้าและ
กระจ่ายประจุของแบตเตอรี่ โดยระบบควบคุมน้ีจะต้องตัดวงจรเมื่อการคายประจุจากแบตเตอรี่ถึงขีด
แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับแบตเตอรี่ที่ประมาณ 1.6 โวลต์ ต่อ เซลล์  
 
แบตเตอรี่และหลอดไฟฟ้า   สําหรับโคมแสงสว่างต่าง ๆ   มีดังน้ี 
 

โคมแสงสว่าง หลอดไฟฟ้า แบตเตอรี ่ ชั่งโมงการทํางาน 

ไฟฉุกเฉิน LED 2 x 3.8 W 6 V.dc.- 4.5AH (Min) 5 

ป้ายทางออก   

(2หน้า) 

PL 2x11 W หรือ 

FLUORESCENCE 2 x 10 W 

6 V.dc.- 4AH (Min) 2 

ป้ายช้ีทางออก 

(2หน้า) 

PL 2x11 W หรือ 

FLUORESCENCE 2 x 10 W 

6 V.dc.- 4AH (Min) 2 

 

หมายเหตุ     1.  แบตเตอรี่ต้องสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าจํานวนช่ัวโมงการทํางานที่กําหนด   
โดยแรงเคลื่อนไม่ลดลงตํ่ากว่า 70%  ของแรงเคลื่อนปกติของแบตเตอรี่ 

 2. แผ่นป้ายทางออกและป้ายช้ีทางแต่ละแผ่น อย่างน้อยต้องประกอบด้วยเครื่องหมายสัญลักษณ์
พร้อมตัวหนังสือภาษาไทย ( ด้านบน ) และภาษาอังกฤษ ( ด้านล่าง )  
 -  ให้มีหลอดไฟแสดงสถานภาพการทํางาน  ดังน้ี 

 1.  สถานการประจุแบตเตอรี่ ( Charge และ Full Charge ) 
 2.  สถานะของ Input  Line ( Power “ ON” ) 
 3.  สถานการณ์ลัดวงจร 

 -  ให้มีปุ่มทดสอบเพ่ือทดสอบคุณภาพของแบตเตอร่ี 
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 - ตัวถังสําหรับบรรจุแบตเตอรี่และอุปกรณ์ควบคุมเป็นกล่องทําจากแผ่นเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า 1  
มิลลิเมตร ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมอย่างดี พ่นเคลือบด้วยสี ENAMEL อย่างน้อย 2 ช้ัน และมีช่องระบายความ
ร้อนอย่างเพียงพอ 
 -   เป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1102 – 2538 

 
ไฟกระพรบิพลังงานแผงโซล่า 

แผงโซล่าเซลล ์(Solar Panel) 
 ชนิด ผลึกซลิิกอน Mono / Poly Crystalline 
 ผลิตพลังงาน  5 วัตต์ (W) 
 แรงดัน 17 โวลล ์
 กระแส  300 mA 
แบตเตอรี่ (Battery) 
 แบบ แห้ง (Dry cell) 
 แรงดัน 12 โวลล์ (V) 
 กระแส  12 AH 
 อุปกรณ์ 
ส่องสว่างหลอด LEDs 
 สี แดง/เหลือง 
 ขนาด 5 มม. (mm.) 
 จํานวนหลอด 165 ดวง 
 อายุการใช้งาน 80,000-100,000 ช่ัวโมง 
 อัตราการกระพริบของหลอดไฟ 60 ครั้ง/นาท ี(ปรับได้) 
 ระยะเวลา 24 ช่ัวโมง สํารองไฟ 48 ช่ัวโมง 
 ระยะการมองเห็น ประมาณ 1,000 หรือมากกว่า 
 ขนาด 300 มลิลิเมตร 
เลนส์ (Lens) 
 แบบโพลีคาร์บอเนต หรือ ABS  ส ีใส(clear) 
โคม (Body) 
 แบบโพลีคาร์บอเนต หรือ ABS  ส ี ดํา 
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โคมไฟถนนโซล่าเซล 
 - แผงโซล่าเซลล์ 30 W Mono / Poly Crystalline 
 - หลอดไฟ LED Ultra Bright ส ีCool / Warm White 
 - จํานวน 180หลอด หรือตามที่สั่ง อายุการใช้งาน 100,000 ช่ัวโมง 
 - แบบโคม รูปทรงโคมยาวแบบโคมมาตรฐาน 18W. Fluorescent 
 - ความเข้มแสงที่ระยะ 4 เมตร 22 LUX / ครอบคลุมพ้ืนที่กว่า 120 ตรม. 
 - ระยะเวลาสอ่งสว่าง 12 ช่ัวโมง (ตลอดคืน) / สํารองไฟ 2 วัน 
 - โปรแกรมการทํางาน 21 โหมดการทํางาน 12 V / 24 V , Auto / Manual 
 - แบตเตอรี่ แบตเตอรี่แห้ง ขนาดความจุ 12V/17AH. (Seal Lead) 
 - ความสูง (เสา) ขนาด 4 เมตร พร้อมตู้กันนํ้าใส่อุปกรณ์ 
 



หมวดท่ี 7  งานวิศวกรรมเครื่องกล        
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หมวดท่ี 7  งานวิศวกรรมเครื่องกล 
การก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ  รายการที่ซ้ําซ้อนกับหมวดรายการทั่วไป ให้ใช้ข้อกําหนดในรายการ

งานวิศวกรรมเครื่องกล ดังน้ี 
ระบบลิฟต์โดยสาร 
เครื่องกําเนิดไฟฟ้า ขนาด  200 KVA. รุน่เก็บเสียง 

 หม้อแปลงไฟฟ้า 1250 KVA 22KVA/400-230v  ชนิดน้ํามัน 

 
1. ระบบลิฟต์โดยสาร 

1.1 แบบแสดงรายละเอียดลิฟต์โดยสาร ( Elevator Layout ) 
1.) ประเภทและจาํนวน (Type & Unit) 
 ลิฟต์โดยสารจํานวน  4 ชุด  
2.) นํ้าหนักบรรทุก  (Capacity ) 
 นํ้าหนักบรรทุก 1,000 กิโลกรัม  
3.) ความเร็ว ( Speed ) 

 90 เมตรต่อนาที 
4.) บริการรับ - สง่ ( Service Floor ) 
 ระยะทางว่ิง 10 ช้ัน จอดแวะรับส่ง 10 ประตูตรงกันตามแนวด่ิงด้านเดียวกัน 

1.2 ระบบขับเคล่ือน 
แบบ TRACTION DRIVE (ROPE DRIVE) ใช้เกียร์ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ปรับ

ความเร็วได้โดยระบบปรับเปลี่ยนความถี่ (VARIABLE FREQUENCY, VF) และปรับเปลี่ยนแรงดัน (VARIABLE 
VOLTAGE, VV) ติดต้ังร่วมกับระบบเบรกแม่เหล็กไฟฟ้าอยู่บนช่องลิฟต์ในห้องเครื่อง 

1.3 ระบบควบคุมการทํางาน 
1.3.1 ลิฟต์โดยสาร 4 ชุด 

ควบคุมการทํางานของลิฟต์ด้วย MICRO COMPUTER เป็นการทํางานแบบ DUPLEX UP & DOWN SELECTIVE 
COLLECTIVE โดยมีคุณสมบัติในการทํางานไม่น้อยกว่าคุณสมบัติต่อไปน้ี 

1.3.2 หยุดรับ - ส่งผู้โดยสารได้ทุกช้ันด้วยการกดปุ่มจากภายในและภายนอกลิฟต์ ทั้งขาขึ้นและขาลงโดยไม่
ต้องมีพนักงานประจ้าลิฟต์ 

1.3.3 ทํางานสัมพันธ์กันเป็นกลุ่ม เพ่ือให้เวลาการคอยลิฟต์น้อยที่สุดไม่ทํางานซ้ําซ้อนกัน เพ่ือประหยัด
พลังงาน โดยมีการประมวลผลคําสั่งและกําหนดให้ลิฟต์ชุดที่เหมาะสมเคลื่อนที่ไปตามคําสั่งในช้ันต่าง ๆ เช่น เป็น
ลิฟต์ที่อยู่ใกล้ที่สุดและเคลื่อนที่อยู่ในทิศทางเดียวกัน 

1.3.4  ควบคุมการรับคําสั่งจากสัญญาณปุ่มกดที่ชานพักและห้องโดยสารลิฟต์ มีการประมวลผลพร้อมทั้งมี
การยกเลิกสัญญาณปุ่มกดต่าง ๆ เมื่อลิฟต์เคลื่อนที่หรือตอบรับคําสั่งแล้ว 

1.3.5  สามารถกําหนดให้ลิฟต์ไปจอดรอบริการในช้ันที่กําหนดได้ 
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1.3.6  มีวงจรควบคุมการทํางานของลิฟต์ เช่น การเริ่มทํางาน การชะลอ ความเร็ว การเข้าจอดราบเรียบ
สม่ําเสมอไม่กระตุก 

1.3.7  มีระบบควบคุมการจอดให้ตรงชั้นทุกคร้ัง โดยไม่คํานึงถึงนํ้าหนักบรรทุก ทั้งน้ีผิดพลาดได้ไม่เกิน ± 5 
มิลลิเมตร 

1.3.8  กรณีที่คําสั่งในตัวลิฟต์ไม่สัมพันธ์กับนํ้าหนักบรรทุก คําสั่งทั้งหมดจะต้องถูกยกเลิก คําสั่งใหม่จะ
สามารถกดใหม่ได้อีกคร้ัง เมื่อได้อยู่ในสภาวะปกติอีกคร้ังหน่ึง 

1.3.9  ในกรณีที่ห้องโดยสารลิฟต์บรรทุกนํ้าหนักเกิน 80% ของนํ้าหนักบรรทุก ลิฟต์จะจอดช้ันตามนํ้าหนัก
กดภายในห้องโดยสารลิฟต์และไม่ต้องจอดตามคําสั่งที่กดจากประตูชานพัก 

1.3.10  หากลิฟต์เคร่ืองใดเครื่องหน่ึงขัดข้อง ระบบควบคุมจะตัดการทํางานของลิฟต์เครื่องน้ันออกจาก
กลุ่มทันทีโดยอัตโนมัติ และลิฟต์เครื่องอ่ืน ๆ จะทํางานต่อไปตามปกติ 

1.4 ระบบความปลอดภัยสาหรับผู้โดยสาร 
จะต้องมีคุณสมบัติพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าคุณสมบัติต่อไปน้ี 

1.4.1 มีระบบป้องกันลิฟต์ติด เมื่อลิฟต์เกิดการขัดข้อง ซึ่งเกิดจากระบบควบคุมผิดปกติ ลิฟต์จะต้องเคลื่อน
ไปจอดช้ันใกล้เคียง และเปิดประตูให้ผู้โดยสารออกได้อย่างปลอดภัย โดยที่ระบบ SAFETY DEVICES ทั้งหมด
จะต้องทํางานปกติ 

1.4.2 มีระบบป้องกันลิฟต์ปิดประตูเมื่อมีผู้โดยสารหรือสิ่งกีดขวางอยู่ระหว่างประตู และให้ประตูเปิดออก
ด้วย SAFETY SHOES, PHOTO RAY 1 ชุด 

1.4.3 มีเครื่องควบคุมความเร็ว (SPEED GOVERNOR) โดยจะทํางานเมื่อลวดสลิงขับลิฟต์ (HOIST ROPE) 
ที่แขวนลิฟต์ขาด หรือลิฟต์ว่ิงลงเร็วเกินอัตราความเร็วปกติ เมื่อถึงกําหนดที่ต้ังไว้จะท้าการตัดกระแสไฟฟ้าที่เข้า
เครื่องลิฟต์และจะมีกลไกท้าให้ระบบเคร่ืองนิรภัย (SAFETY CLAMP หรือ SAFETY GEAR) ทํางาน ในทันทีโดย
หนีบรางลิฟต์ให้ตัวลิฟต์ติดแน่นอยู่กับที่ ทั้งน้ีเครื่องควบคุมความเร็ว (SPEED GOVERNOR) และเครื่องนิรภัย 
(SAFETY CLAMP หรือ SAFETY GEAR) จะต้องสัมพันธ์กับ อัตราเร็วสูงสุดและนํ้าหนักบรรทุก 

1.4.4 ที่ช้ันบนสุดและล่างสุด มีกลไกอุปกรณ์การหยุด (TERMINAL STOPPING DEVICES) เพ่ือให้ลิฟต์หยุด
ที่ช้ันจอด กรณีการทํางานของวงจรควบคุมอัตโนมัติที่แผงบังคับในตัวลิฟต์ขัดข้อง นอกจากน้ียังมีกลไกอุปกรณ์การ
หยุดช้ันบนสุดท้ายและล่างสุดท้าย (FINAL UP/DOWN LIMIT SWITCH) สําหรับให้ลิฟต์หยุดทันที กรณีที่ลิฟต์ว่ิง
เลยช้ันบนสุดหรือล่างสุด ทั้งน้ีไม่เก่ียวกับแผงบังคับในตัวลิฟต์ 

1.4.5 มีระบบเตือนการบรรทุกนํ้าหนักเกินพิกัด โดยเป็นสัญญาณเตือนและหยุดการทํางานของลิฟต์ 
(OVERLOAD ALARM) 

1.4.6 ระบบเบรกเป็นชนิด ELECTRO - MAGNETIC TYPE และมีกลไกอุปกรณ์ สําหรับคลายเบรกด้วยมือ
พร้อมอุปกรณ์สําหรับเคลื่อนตัวลิฟต์ให้ขึ้นหรือลงมาจอดยังระดับช้ัน เพ่ือช่วยผู้โดยสารออกในกรณีที่ไฟฟ้าเกิด
ขัดข้องหรือลิฟต์ค้าง 
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1.4.7 การเปิด ปิดประตู เป็นระบบอัตโนมัติ โดยประตูลิฟต์และประตูชานพักจะเปิด ปิดพร้อมกัน โดยใช้
มอเตอร์ไฟฟ้าติดต้ังเหนือลิฟต์ พร้อมทั้งมีสลักไกและคอนแทคไฟฟ้าป้องกันลิฟต์ว่ิงขณะประตูเปิดอยู่ หรือปิดไม่
สนิท 

1.4.8 มีระบบช่วยเหลือฉุกเฉินเมื่อไฟฟ้าขัดข้อง ARD (AUTOMATIC RESCUE DEVICE) ระบบช่วยเหลือ
ฉุกเฉินจะทํางานในกรณีที่ระบบไฟฟ้าขัดข้อง จะขับลิฟต์ไปช้ันที่ใกล้ที่สุดและช่วยเปิดประตูลิฟต์ ท้าให้ไม่ติดค้าง
ระหว่างช้ัน โดยระบบสํารองไฟฟ้าจากแบตเตอร่ี และลิฟต์จะทํางานต่อโดยอัตโนมัติ เมื่อระบบไฟฟ้าเป็นปกติ 
แบตเตอรี่จะมีระบบชาร์จไฟเข้าเองโดยอัตโนมัติ และไม่ต้องเติมนํ้ากลั่น (SEALED DEAD - ACID BATTERY) 

1.4.9 ลิฟต์ทุกตัวจะต้องมีระบบตรวจจับเพลิงไหม้ (FIRE DETECTION) ถ้าหากอาคารนั้นมีระบบตรวจจับ
เพลิงไหม้ (FIRE SENSOR) ให้ต่อสายสัญญาณเข้ากับระบบควบคุมลิฟต์และหากอาคารน้ันไม่มีระบบตรวจจับเพลิง
ไหม้ ให้ต่อสัญญาณจากสวิตซ์โยก 2 ทาง ซึ่งติดอยู่ในกล่องกระจกชนิดทุบท้าลายได้ (BREAKABLE GLASS) โดย
กล่องน้ีติดต้ังอยู่ที่หน้าโถงลิฟต์ช้ันทางออกหนีภัย ในเวลาปกติสวิตช์น้ีจะอยู่ที่ตําแหน่ง “OFF” หากลิฟต์ได้รับ
สัญญาณจากระบบตรวจจับเพลิงไหม้ของอาคาร หรือเมื่อเกิดเพลิงไหม้อาคารและมีผู้ทุบกระจกให้แตกและโยก
สวิตช์ไปยังตําแหน่ง “ON” ลิฟต์ก็จะเข้าสู่การทํางานในระบบตรวจจับเพลิงไหม้ (FIRE DETECTION) ทันที โดย
ลิฟต์จะยกเลิกและไม่ตอบรับคําสั่งจากแผงปุ่มกดในตัวลิฟต์และแผงปุ่มกดหน้าช้ันใด ๆ และจะว่ิงลงมายังช้ัน
ทางออกหนีภัย โดยไม่หยุดกลางทาง เมื่อถึงช้ันที่กําหนดแล้วลิฟต์จะเปิดประตูค้างไว้ ลิฟต์จะกลับเข้าสู่การทํางาน
ปกติอีกคร้ังเมื่อสัญญาณจากระบบตรวจจับเพลิงไหม้หายไปหรือสวิตช์ที่หน้าช้ันถูกโยกกลับมาในตําแหน่ง “OFF” 

1.4.10 หน้าลิฟต์ช้ันล่างของอาคาร (หน้าชานพักช้ันล่างของอาคาร) ห้องเครื่องลิฟต์และในลิฟต์ ให้ติดต้ัง
โทรศัพท์ภายใน (INTERCOM) เพ่ือสามารถใช้งานติดต่อกันได้ 

1.5 ลักษณะและอุปกรณ์ประกอบลิฟต์ 
1.5.1 ลิฟต์เป็นโครงเหล็กแข็งแรง ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตอย่างเรียบร้อย ขนาดภายใน กว้าง 1600 x ลึก 

1500 x สูง 2300 มม. 
1.5.2 ประตูลิฟต์ เป็นชนิดบานเลื่อนเปิดตรงจุดก่ึงกลางโดยอัตโนมัติ ปรับความเร็วได้ 
1.5.3 ประตูและผนังของลิฟต์ท้าด้วยแผ่นเหล็ก (PRESS STEEL) ความหนารวมไม่น้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร

เคลือบสี บุด้วย STAINLESS STEEL HAIRLINE FINISHED 
1.5.4 หลังคาท้าด้วยแผ่นเหล็ก (PRESS STEEL) ความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร เคลือบสี พร้อมโครง

เหล็กซึ่งได้รับการออกแบบให้แข็งแรง พร้อมมีทางออกฉุกเฉินและช่องระบายอากาศด้านในของหลังคาลิฟต์เคลือบ
สีอย่างดีและมี DROP CEILING เพ่ือบังหลอดไฟให้สวยงานตามรูปแบบของผู้ผลิต 

1.5.5 พ้ืนปูด้วยหินแกรนิตอย่างดี ตรงจุดที่ติดกับผนังให้ติดต้ังแผ่นกันเท้ากระแทก (KICK PLATE) ท้าด้วย 
STAINLESS STEEL HAIRLINE FINISHED ช่องระบายอากาศที่ตัวถังลิฟต์จะต้องอยู่ในระดับที่ตํ่ากว่า 0.30 เมตร 
หรือในระดับที่ สูงกว่า 1.80 เมตรจากพ้ืนตัวลิฟต์ ช่องระบายอากาศต้องมีขนาดไม่ใหญ่กว่าขนาดที่สามารถท้าให้
วัตถุทรงกลมเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตรลอดผ่านได้และไม่เป็นช่องทะลุโดยตรง พ้ืนที่ช่องระบายอากาศ
ทั้งหมดรวมกันต้องไม่น้อยกว่า 1 ใน 30 ส่วนของพ้ืนที่ตัวลิฟต์ 
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1.5.6 ติดต้ังพัดลมเพ่ือระบายอากาศชนิดเป่าเข้าที่หลังคาตัวลิฟต์ และมีระบบซึ่งสามารถตัดการทํางานของ
พัดลมระบายอากาศได้ เมื่อลิฟต์หยุดเกินกว่าเวลาที่กําหนด 

1.5.7 ติดต้ังไฟแสงสว่างแบบฟลูออเรสเซนต์ให้มีความสว่างเหมาะสม ไม่น้อยกว่า 2 หลอด และมีระบบปิด
ไฟแสงสว่างน้ีโดยอัตโนมัติเมื่อลิฟต์หยุดว่ิงเกินกว่าเวลาที่กําหนด 

1.5.8 ภายในตัวลิฟต์ต้องมีระบบไฟแสงสว่างฉุกเฉิน 
1.5.9 แผงควบคุมในตัวลิฟต์ ส่วนหน้าของแผง (FACE PLATE) เป็น STAINLESS STEEL โดยประกอบด้วย

อุปกรณ์ดังต่อไปน้ี 
1.) ปุ่มกดไปตามช้ันต่าง ๆ พร้อมเลขและไฟแสดงสถานะ (ตามจ้านวนช้ัน) 10 ปุ่ม 

2.) ปุ่มกดให้ประตูเปิด (DOOR OPEN) 1 ปุ่ม 

3.) ปุ่มกดให้ประตูเร่งปิด (DOOR CLOSE) 1 ปุ่ม 

4.) ปุ่มกดให้ลิฟต์หยุดฉุกเฉิน (STOP) 1 ปุ่ม 

5.) ปุ่มแจ้งเหตุ 1 ปุ่ม 

6.) สวิตซ์ปิด เปิดพัดลมระบายอากาศ 1 ปุ่ม 

7.) สวิตซ์ปิด เปิดไฟแสงสว่าง 1 ปุ่ม 

8.) โทรศัพท์ภายในหรือระบบติดต่อภายใน 1 ชุด 

9.) ไฟแสดงทิศทางการทํางานของลิฟต์ 

10.) ตัวเลขระบบ LED หรือระบบ DIGITAL DISPLAY แสดงต้าแหน่งของลิฟต์ (ติดต้ังรวมกับแผง

ควบคุมให้เห็นได้ชัดเจน) 

11.) ปุ่มควบคุมอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

หมายเหตุ สําหรับข้อ 3.7.9.4, 3.7.9.6, 3.7.9.7 และ 3.7.9.11 ให้ติดต้ังอยู่ในกล่องซึ่งอยู่ส่วนล่างของแผงควบคุม
ปิด เปิดได้ด้วยกุญแจ 

1.6 ลักษณะและอุปกรณ์ประกอบประตูชานพัก 
1.6.1 ประตูเป็นแบบเลื่อนเปิด - ปิดจากก่ึงกลางบานโดยอัตโนมัติ สําหรับลิฟต์นํ้าหนักบรรทุก 1600 

กิโลกรัม ขนาดของประตูหรือช่องเปิด 1.10 x 2.10 เมตร 
1.6.2 ประตูชานพักและวงกบ ท้าด้วยแผ่นเหล็ก (PRESS STEEL) ความหนารวมไม่น้อยกว่า 1.2 มิลลิเมตร 

เคลือบสี บุด้วย STAINLESS STEEL HAIRLINE FINISHED รูปแบบของประตูชานพักและวงกบประตูให้เป็นตาม
มาตรฐานของผู้ผลิต 

1.6.3 กรอบประตูข้าง - บน (NARROW JAMB) ท้าด้วยแผ่นเหล็ก (PRESS STEEL) ความหนารวมไม่น้อย
กว่า 1.2 มิลลิเมตร เคลือบสี บุด้วย STAINLESS STEEL HAIRLINE FINISHED รูปแบบของกรอบประตูข้าง - บน
ให้เป็นไปตามรูปแบบทางด้านสถาปัตยกรรม 

1.6.4 มีตัวเลขแสดงต้าแหน่งของลิฟต์ และสัญลักษณ์แสดงทิศทางการทํางานของลิฟต์ทุกช้ัน 



 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด                   

105 

1.6.5 จ้านวนแผงปุ่มกดเรียกลิฟต์ที่หน้าช้ัน 
ลิฟต์จ้านวน 2 เครื่อง ติดต้ังคู่กันและทํางานแบบ DUPLEX OPERATION จะมีแผงปุ่มกดเรียกลิฟต์

หน้าชานพัก จ้านวน 1 ชุด ทุก ๆ ช้ัน หากลิฟต์ทั้ง 2 เครื่อง ติดต้ังตรงข้ามกันและทํางานแบบ DUPLEX 
OPERATON จะมีแผงปุ่มกดเรียกลิฟต์หน้าชานพัก จ้านวน 2 ชุด ทุก ๆ ช้ัน 

1.6.6 มีปุ่มกดเรียกลิฟต์ชนิดมีแสงไฟแสดงการทํางานติดต้ังบนแผง STAINLESS STEEL ดังน้ี 
1.) ช้ันบนสุดและช้ันล่าง ช้ันละ 1 ปุ่ม 

2.) ช้ันอ่ืน ๆ ช้ันละ 2 ปุ่ม 

1.6.7 มีเสียงดังเตือนเมื่อลิฟต์มาถึงทุก ๆ ช้ัน (BELL) 
1.6.8 ธรณีประตู (SILL) เป็นอลูมิเนียมวางบน SILL SUPPORT 

1.7 ระบบป้องกันอุปกรณข์บัเคลื่อนลฟิต์ 
1.7.1 มีอุปกรณ์และระบบตัดวงจรไฟฟ้า เมื่อกระแสไฟเกิน ป้องกันมอเตอร์เสียหาย (OVERLOAD 

CURRENT PROTECTION) 
1.7.2 มีระบบและอุปกรณ์ป้องกันการผิดเฟสหรือไม่ครบเฟสของวงจรไฟฟ้า (REVERSE PHASE 

PROTECTION OR PHASE FAILURE PROTECTION) 
1.7.3 มีระบบและอุปกรณ์ป้องกันมอเตอร์เสียหายจากอุณหภูมิสูง 

1.8 ระบบไฟฟ้า 
1.8.1 ไฟฟ้าระบบลิฟต์ ชนิดกระแสสลับ (AC) 380 โวลต์ 3 เฟส 4 สาย 50 เฮิทซ์ พร้อมสายดินและกําลัง 

ไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไม่เกิน ± 5% พร้อมเบรกเกอร์ 40 แอมแปร์ 
1.8.2 ไฟฟ้าระบบแสงสว่างชนิดกระแสสลับ (AC) 220 โวลต์ 1 เฟส 50 เฮิทซ ์

1.9 ระบบและอุปกรณ์การช่วยการว่ิง 
1.9.1 นํ้าหนักถ่วง (COUNTER WEIGHT) เป็นเหล็กหล่อ ติดต้ังซ้อนกันในโครงเหล็กแข็งแรงให้ได้นํ้าหนัก

เหมาะสมท่ีจะช่วยให้ลิฟต์ว่ิงได้นุ่มนวล การเคลื่อนขึ้น ลงจะต้องมี SLIDING GUIDE บังคับในรางเหล็ก 
1.9.2 รางลิฟต์ใช้รางเหล็ก ผิวหน้าไสเรียบ ผลิตจากโรงงานลิฟต์ ให้มีขนาดปลอดภัยที่จะรับนํ้าหนักของตัว

ลิฟต์พร้อมนํ้าหนักบรรทุกตามความเร็วที่กําหนด 
1.9.3 การหล่อลื่น รางลิฟต์และรางลูกถ่วง จะต้องหล่อลื่นได้ตลอดเวลาจากส่วนที่เก็บนํ้ามันหล่อลื่นที่ติด

กับตัวลิฟต์และน้ําหนักถ่วง 
1.9.4 ลวดสลิงที่ใช้จะเป็นลวดสลิงสําหรับลิฟต์โดยเฉพาะ 
1.9.5 มี BUFFER ตามมาตรฐานท่ีกําหนดรองรับการกระแทกของตัวลิฟต์และนํ้าหนักถ่วง ติดต้ังที่ก้นบ่อ

ลิฟต์ 
ข้อกาหนดขอบเขตของงานและคุณลักษณะครุภัณฑ์ (TOR : TERMS OF REFERENCE) 
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1.10 อุปกรณ์และระบบพิเศษ 
1.10.1 เหล็กส่วนที่ไม่ได้พ่นสี ให้มีระบบป้องกันสนิมอย่างดี 
1.10.2 ติดต้ังกระจกเงาด้านหลัง 1 บาน ขนาดเต็มผนังครึ่งบนเหนือราวมือจับ และติดต้ังราวกันกระแทก 3 

ด้าน 1 ระดับ ทําด้วย STAINLESS STEEL 
1.11 การรับประกันและบํารุงรักษา 

1.11.1 เพ่ือให้การรับประกัน การบํารุงรักษาลิฟต์และอุปกรณ์ให้มีคุณภาพดีตลอดไป ผู้ผลิตหรือผู้แทนต้อง
มีคุณภาพดีเช่ือถือได้ ดังน้ี 

1.) ผู้ผลิตหรือผู้แทนจ้าหน่ายของผู้ผลิตโดยตรง (SOLE DISTRIBUTOR) ต้องเป็นบริษัทหรือห้าง

หุ้นส่วนจดทะเบียน ที่เปิดกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 40 ล้านบาท และต้อง

มีหนังสือรับรองของสํานักทะเบียนหุ้นส่วนจ้ากัดของกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ฉบับปัจจุบันมาแสดง 

ซึ่งมีผลงานการติดต้ังพร้อมทั้งให้บริการลิฟต์โดยสาร และหรือ ลิฟต์เตียงคนไข้มาแล้วไม่น้อยกว่า 100 ชุด โดยมี

หลักฐานมาแสดงด้วย 

2.) ผู้จ้าหน่ายและติดต้ังลิฟต์จะต้องมีวิศวกรสาขาไฟฟ้าหรือเครื่องกลที่มีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าสามัญวิศวกร 

และจะต้องเป็นวิศวกรประจําบริษัท 

3.) ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบลิฟต์ให้แก่ทางราชการ พร้อมทั้งหนังสือรับรองความสมบูรณ์ถูกต้องตาม

ข้อกําหนดและความพร้อมใช้งานของลิฟต์ ซึ่งออกให้โดยบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจ้าหน่ายที่ถูกต้องด้วย โดยต้องมี

วิศวกร ผู้รับรองแนบมาด้วย 

4.) ผู้รับจ้าง มีบริการหลังการขายและต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ OSAS 

18001 สําหรับการบริการด้วย 

1.11.2 ผู้รับจ้าง (โดยบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจ้าหน่ายที่ถูกต้อง) จะต้องรับประกันลิฟต์และอุปกรณ์ต่าง ๆ 
เป็นเวลา 2 ปี นับต้ังแต่วันส่งมอบงานงวดสุดท้าย ถ้าอุปกรณ์ส่วนหน่ึงส่วนใดเกิดช้ารุดเสียหาย ผู้รับจ้างจะต้อง
เปลี่ยนให้ใหม่โดยจะคิดเงินเพ่ิมไม่ได้ และจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จนับจากวันที่ได้รับแจ้งให้ทราบโดยเร็ว 

1.11.3 ผู้รับจ้าง (โดยบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจ้าหน่ายที่ถูกต้อง) จะต้องให้บริการบํารุงรักษา ท้าความ
สะอาดและซ่อมแซมการเสียหายต่าง ๆ โดยไม่คิดค่าบริการและค่าอะไหล่เป็นเวลา 2 ปี นับต้ังแต่วันส่งมอบงาน
งวดสุดท้าย อย่างน้อยละเดือนละ 1 ครั้ง โดยจะต้องมีช่างบริการแก้ไขซ่อมแซมลิฟต์ตลอด 24 ช่ัวโมง และช่าง
บริการแก้ไขลิฟต์จะต้องมาถึงอาคารที่ติดต้ังลิฟต์ที่มีการแจ้งเหตุลิฟต์ขัดข้องโดยเร็ว และมีบันทึกรายงานการ
ตรวจเช็คทุกคร้ังมอบให้เจ้าหน้าที่ของทางราชการ (เจ้าของสถานที่) 

1.11.4 ผู้รับจ้าง (โดยบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจ้าหน่ายที่ถูกต้อง) จะต้องให้การฝึกอบรมการใช้งาน การ
ดูแลลิฟต์เบ้ืองตัน การช่วยเหลือผู้โดยสารหากเกิดกรณีลิฟต์ค้างแก่ทางเจ้าหน้าที่ของทางราชการ หลังจากส่งมอบ
งานงวดสุดท้ายให้แก่ราชการอย่างน้อย 1 ครั้ง หรือตามที่ทางเจ้าหน้าที่ของราชการ (เจ้าของสถานที่) ร้องขอใน
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ระหว่างระยะเวลาแห่งการรับประกัน 2 ปี พร้อมทั้งจัดส่งคู่มือสําหรับการดังกล่าวเป็นภาษาไทย 3 ชุด ให้ทาง
ราชการด้วย 

1.13 คุณสมบัติ มาตรฐานของลิฟต์และอุปกรณ์ 
1.13.1 ลิฟต์และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ จะต้องผลิตได้มาตรฐาน JIS A4301-1983, ANSI A17.1,EN 81 

หรือ TIS 837-2531 
1.13.2 ลิฟต์และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ จะต้องผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 

และ OSAS 18001 
1.13.3 ลิฟต์และอุปกรณ์ทั้งหมดจะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน 
1.13.4 คุณสมบัติและขนาดต่างๆ ของลิฟต์จะต้องถูกต้องและสอดคล้องกับช่องลิฟต์ บ่อลิฟต์และห้อง

เครื่องที่เตรียมไว้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องท้าให้ถูกต้องเหมาะสมต้ังแต่ขั้นตอนของโครงสร้างเป็นต้นไป 
1.14 การติดต้ังลิฟต์ 
ให้ติดต้ังโดยผู้ผลิตหรือผู้แทนจ้าหน่ายที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ OSAS 18001 
1.) ทั่วไป 

1) ให้ติดป้ายแสดงการใช้งานลิฟต์ ผู้ผลิตลิฟต์ ข้อห้ามการใช้ลิฟต์ ป้ายห้ามสูบบุหรี่ในลิฟต์ มวล

บรรทุกที่กําหนดและอ่ืน ๆ 

2) มีแผ่นป้ายแสดงวิธีการแก้ไขปัญหาในกรณีฉุกเฉินที่ห้องเครื่องลิฟต์ 

หมายเหตุ  ผู้ซื้อจะต้องจัดหาไฟ 3 เฟส 4 สาย 380 โวลท์ พร้อมติดต้ัง Main Circuit Breaker สําหรับลิฟต์
แต่ละชุด ภายในห้องบริเวณห้องเครื่องลิฟต์และทําช่องลิฟต์ตามแบบแปลน อุปกรณ์ทุกช้ินต้องเป็นของแท้จาก
โรงงานผู้ผลิตยกเว้นเหล็กถ่วงนํ้าหนัก , เหล็กรองรับแท่นเคร่ือง , โครงลูกถ่วงเหล็กฉากยึดรางลิฟต์ (Brackets)  
ลิฟต์ที่ระบุได้ต้อง 

1. จําหน่ายและติดต้ังให้กับทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 50 ชุด ในประเทศไทย 
(Certificate of Approval ISO 9001), มอก. , ISO 9002 เลขที่ 962061/0063, SAFETY CODE WITH ENSI 
(BS5655) 

2. มีศูนย์บริการอยู่ในท้องที่หรือสถานที่ใกล้เคียงที่สามารถเรียกบริการได้ภายใน 12 ช่ัวโมง 
3. แสดงใบรับรองการนําเข้าอุปกรณ์ควบคุมและมอเตอร์ของแท้จากต่างประเทศ (หากมาจาก

ต่างประเทศ) 
4. อุปกรณ์ทุกช้ินต้องเป็นย่ีห้อและชนิดเดียวกันทั้งชุด 

2.) ระบบควบคุม (Control System) 
2.1 ระบบการทํางาน (Operation) 

       ระบบการทํางานแบบอัตโนมัติ โดยไม่ต้องมีพนักงานควบคุม 
2.2 ตู้ควบคุมการทํางาน (Controller) 
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              ชุดควบคุมการทํางานเป็นไมโครคอมพิวเตอร์ (Microcomputer Feedback Control) แบบ 
Software Based System ซึ่งจะถูก Program ไว้ตามลักษณะของอาคารซึ่งชุด Hardware ของ คอมพิวเตอร์น้ี
จะประกอบด้วย Microprocessor เป็น Central Processing Unit (CPU) คอยควบคุมและสั่งการทํางานซึ่งพอ
สรุประบบการทํางานของระบบย่อย ๆ ที่มี 4 แบบ ได้ดังต่อไปน้ี  

2.2.1 Operation Control Subsystem (OCSS) 
ชุดควบคุมน้ีสามารถแยกรายละเอียดการทํางานได้ดังต่อไปน้ี 
1) Transaction Of Car Calls and Hall Calls 

OCSS จะมีหน้าที่ในการรับคําสั่งจากสัญญาณปุ่มกดภายในตัวลิฟต์ (Car Calls) และคําสั่ง
สัญญาณปุ่มกดที่ชานพัก (Hall Calls) เพ่ือนําไปประมวลผลและจํา ทําการยกเลิกสัญญาณปุ่มกดภายในตัวลิฟต์ 
และสัญญาณปุ่มกดที่ชานพัก เมื่อลิฟต์ได้เคลื่อนที่ไปรับหรือส่งผู้โดยสารตามคําสั่ง 

2) Command Of Destination Floors 
หลังจากที่ OCSS ได้ทําการประมวลผลคําสั่งสัญญาณ Car Calls และ Hall Calls แล้ว 

OCSS จะกําหนดลิฟต์ที่เหมาะสมแต่ละตัวไปรับส่งผู้โดยสารตามช้ันต่าง ๆ โดยปกติแล้ว OCSS จะควบคุมและสั่ง
การให้ลิฟต์ตัวที่ใกล้ที่สุด หรือตัวที่มีคําสั่งสัญญาณ Car Calls และ Hall Calls และเคลื่อนที่อยู่ในทิศทางเดียว 
(Coincident) เพ่ือไปรับผู้โดยสารตามสัญญาณ Hall Calls 

3) Command to Indicators 
OCSS มีหน้าที่จะส่งสัญญาณของตําแหน่งและทิศทางการเคลื่อนที่ของลิฟต์ เพ่ือไปแสดง

ที่ไฟบอกช้ันหน้าประตูชานพัก และไปบอกช้ันภายในตัวลิฟต์ 
4) Operation Modes 

OCSS จะเป็นตัวกําหนด Mode การทํางานของลิฟต์ เช่น ทํางานแบบ Automatic โดย
ไม่มีพนักงานควบคุมและอ่ืน ๆ 

2.2.2 Motion Control Subsystem (MCSS) 
ชุดควบคุมน้ี สามารถแยกรายละเอียดการทํางานได้ดังต่อไปน้ี 
1) ตําแหน่งของตัวลิฟต์ (Position Reference) MCSS 

จะมีหน้าที่ในการตรวจสอบว่าตัวลิฟต์อยู่ ณ ตําแหน่งใด โดยจะรับสัญญาณป้อนกลับจาก 
Position and Velocity Transducer (PVT) ซึ่งจะเป็นชุดที่ติดต้ังกับแกนของมอเตอร์เพ่ือคอยตรวจจับความเร็ว
ของมอเตอร์ ข้อมูลที่ได้จาก (PVT) จะถูกประมวลผลออกมาเป็นระยะทางโดย MCSS บนตัวลิฟต์จะมีชุด 
Secondary Position Transducer (SPT) เพ่ือคอยตรวจสอบตําแหน่งตัวลิฟต์อีกหน่ึงชุด โดยจะมีระยะความ
คลาดเคลื่อนในการจอดช้ันไม่เกิน +/- 3 มม. 

2) Profile Generator 
MCSS จะเป็นชุดควบคุมที่จะสร้างรูปคลื่น Speed Pattern หรือ Profile ความเร่งและ

ความเร็วของลิฟต์ให้สอดคล้องกับระยะทางการเคลื่อนที่ โดยจะรับข้อมูลต่าง ๆ จาก MCSS ว่าลิฟต์จะต้องว่ิง
เคลื่อนที่ไปจอดรับส่งผู้โดยสารที่ช้ันใด จากน้ัน MCSS จะคํานวณหาระยะทางที่จะต้องเคลื่อนที่ไปสู่ตําแหน่ง
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จุดหมายปลายทางข้างหน้า แล้วสร้างรูปคลื่นออกมาเพื่อส่งให้ชุด DBSS ไปควบคุมพลังงานไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าและ
ความถี่ ที่จะจ่ายให้มอเตอร์ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือให้ลิฟต์สามารถเคล่ือนที่ออกตัวว่ิง และเข้าจอดชั้นได้อย่างน่ิม
นวลและแม่นยํา เน่ืองจากความเร็วของลิฟต์จะถูกควบคุมและเปรียบเทียบกับรูปคลื่นตลอดเวลา จึงทําให้ลิฟต์รุ่น
น้ีสามารถออกตัว และจอดช้ันได้อย่างน่ิมนวลทุกระยะความสูงที่ว่ิง 

3) Safety Check 
MCSS จะมีหน้าที่คอยตรวจสอบระบบวงจรการทํางานและความเร็วของลิฟต์อยู่

ตลอดเวลา เพ่ือให้ลิฟต์สามารถถูกใช้งานได้อย่างปลอดภัย 
4) Failure & Management 

ในกรณีที่ MCSS ตรวจสอบพบว่าวงจรในระบบเกิดการขัดข้อง MCSS จะพยายามที่จะ
ลองดําเนินการประมวลผลใหม่ (Reprocessing) ซ้ํา ๆ อีก และหากพบว่า MCSS ไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องใน
ระบบได้ MCSS จะพาตัวลิฟต์ไปจอดช้ันที่ใกล้ที่สุดใน Mode ของ Car Failure Operation 

2.2.3 Drive and Brake Sub System (DBSS) 
DBSS เป็นชุดควบคุมกําลังไฟฟ้าที่ป้อนเข้าสู่ชุดมอเตอร์ โดยจะได้รับข้อมูลต่าง ๆ จากชุด 

MCSS ไปทําการประมวลผล เพ่ือนําไปควบคุมปรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าและความถี่ตามสภาวะของโหลด และ
สภาวะของการทํางานจึงทําให้ระบบ Vector Control VVVF น้ีกินกระแสไฟฟ้าตํ่าทําให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
โดยจะแบ่งสภาวะการทํางานเป็น 3 จังหวะดังน้ี 

1) ความเร่ง (Acceleration) 
ในจังหวะที่ลิฟต์เริ่มออกตัว DBSS จะควบคุมแรงดันไฟฟ้าและความถี่ที่ป้อนเข้าสู่ชุด

มอเตอร์ เพ่ือให้มอเตอร์มี Starting Current ตํ่า หลังจากลิฟต์ออกตัวไปแล้ว DBSS จะค่อยๆ เพ่ิมความถี่และเพ่ิม
แรงดันไฟฟ้าเพ่ือให้ตัวลิฟต์เคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นตามอัตราเร่งที่ได้กําหนดไว้ใน Software 

2) ความเร็วคงที่ (Constant Speed) 
ในจังหวะนี้ DBSS จะควบคุมแรงดันไฟฟ้าและความถี่ที่ป้อนเข้าสู่ชุดมอเตอร์ให้คงที่อยู่

ตลอดเวลา 
3) ความหน่วง (Deceleration) 

เมื่อลิฟต์ลดความเร็วลง DBSS จะทําการลดแรงดันไฟฟ้า และลดความถ่ีที่ป้อนเข้าสู่ชุด
มอเตอร์ เพ่ือทําให้ลิฟต์เคลื่อนที่ช้าลงจนถึงตําแหน่งที่จอดช้ัน และ DBSS จะสั่งการให้ระบบ Break ทํางานเมื่อ
ลิฟต์จอดสนิทที่ช้ันที่ต้องการ 

2.2.4 Door Interface Subsystem (DISS) 
DISS จะทําหน้าที่ในการควบคุมชุด เปิด-ปิดประตู (Door Operation) โดยจะสามารถต้ังเวลา

ในการเปิด-ปิดประตูตามคําสั่งเรียกจากประตูลิฟต์และประตูชานพักคําสั่งไปจอดช้ันตามแผงปุ่มกดในตัวลิฟต์ และ
ความเร็วของการเปิด-ปิด ประตูพร้อมกันโดยอัตโนมัติ 

2.3 ระบบการควบคุมการทํางาน (Operation Control) 
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Full Computerized Variable Voltage Variable Frequency ( VVVF)  Modular Control 
Elevator ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ Microcomputer และเป็นระบบป้อนกลับอัตโนมัติที่ทําหน้าที่ควบคุมระดับแรงดัน
และความถ่ี (AC Variable Voltage Variable Frequency) ที่จ่ายให้กับมอเตอร์ขับเคลื่อน โดยใช้การมอดูเลช่ัน
แบบ (Pulse Width Modulation (PWM) ) ในการควบคุมรูปแบบของกระแสและแรงดัน เพ่ือให้สามารถควบคุม
การออกตัว การว่ิง การเข้าจอดช้ันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนทั้ งเพ่ือให้มอเตอร์ขับเคลื่อนมี
ประสิทธิภาพในการใช้งานและมีตัวประกอบกําลังสูงสุด โดยการลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นในรูปของความร้อน และ
ลดกําลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ นอกจากน้ีในส่วนของชุด Inverter ได้มีการนํา (IGBT) ซึ่งเป็นสารก่ึงตัวนําที่มีเทคโนโลยี
ล่าสุดมาใช้งาน โดยจะสามารถสวิทช่ิง (Switching) ได้ที่ความถี่สูงถึง 20 KHZ ซึ่งสูงกว่าผ่าน Audio Frequency 
โดยจะไม่ก่อให้เกิดเสียงรบกวนต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั่วไป 

3.) ชุดเครื่องลฟิต์ (Machine) 
3.1 เครื่องลิฟต์ (Machine)  

 ประกอบด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับแบบเหน่ียวนํา พร้อมชุดเฟืองทดรอบแบบเฟืองหนอน และ
เบรกแม่เหล็กไฟฟ้าประกอบเข้าเป็นชุดเดียวกัน ติดต้ังบนแท่นเคร่ืองจากโรงงานเจ้าของผู้ผลิต ซึ่งมีคานเหล็กและมี
แผ่นยางรองรับแท่นเคร่ือง เพ่ือป้องกันเสียงและลดการส่ันสะเทือน ชุดขับเคลื่อนลิฟต์ติดต้ังอยู่ภายในห้องเครื่อง
เหนือช่องลิฟต์ 

3.2 ระบบควบคุมการเคลื่อนที่ (Drive Control) 
 พลังงานไฟฟ้าที่ป้อนเข้าสู่มอเตอร์เพ่ือขับเคล่ือนลิฟต์น้ัน จะป้อนผ่านชุด Inverter (IGBT) โดยอาศัยหลักการ

ทํางาน (PWM) Pulse Width Modulation เพ่ือเปล่ียนแปลงแรงดันไฟฟ้าและความถี่ไฟฟ้าในการควบคุมแรงบิด 
และความเร็วของชุดมอเตอร์ตามสภาวะของโหลด และจังหวะการทํางานของลิฟต์ โดยแยกระบบควบคุมการ
ทํางานออกเป็น 3 ระบบ คือ 

- ชุดควบคุมระบบตู้  Microcomputer Control ภายในห้องเครื่องลิฟต์ (การว่ิง - การจอดช้ัน) 
- ชุดควบคุมระบบปุ่มกด - ไฟบอกช้ัน - มอเตอร์ประตูตัวลิฟต์ 
- ชุดควบคุมระบบปุ่มกด – ไฟบอกช้ันบริเวณประตูชานพักทุกช้ัน 

4.) ลักษณะการทํางานของลิฟต์ (Feature of Elevator) 
4.1 Anti - Nuisance 

ในกรณีที่มีการกดปุ่มภายในตัวลิฟต์ โดยไม่สัมพันธ์กับจํานวนผู้โดยสารในลิฟต์ ระบบคอมพิวเตอร์จะให้
ลิฟต์เข้าจอดในช้ันถัดไป และยกเลิกคําสั่งที่เหลือทั้งหมด รวมทั้งกรณีที่มีการกดปุ่มซึ่งผิดทิศทางการว่ิงของลิฟต์ 
เพ่ือป้องกันการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าและลดการว่ิงของลิฟต์ที่ไม่จําเป็น 

4.2 Automatic Lighting & Fan Switch Off 
 เมื่อไม่มีการเรียกใช้ลิฟต์ แสงสว่างและพัดลมดูดอากาศภายในตัวลิฟต์จะปิดเองโดยอัตโนมัติ เพ่ือ

ประหยัดไฟฟ้าและจะเปิดใหม่เมื่อมีการเรียกลิฟต์ 
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4.3 Separate Car & Hall Time 
 เมื่อผู้โดยสารเดินเข้าทางเดียว หรือออกทางเดียวประตูลิฟต์จะปิดเร็วกว่า เมื่อมีผู้โดยสารเดินสวนทาง

กันทําให้ลิฟต์บริการได้เร็วขึ้น 
4.4 Car Failure Operation 

  ระบบป้องกันลิฟต์ค้างในกรณีที่เกิดการผิดปกติ หรือขัดข้องภายในวงจรควบคุม Micro Computer 
การทํางานของลิฟต์ โดยลิฟต์จะไม่ค้างระหว่างช้ัน แต่จะว่ิงไปยังช้ันที่ใกล้ที่สุดและเปิดประตูให้ผู้โดยสารออกจาก
ลิฟต์ได้อย่างปลอดภัย ลิฟต์จะไม่ทํางานอีกจนกว่าจะได้รับการแก้ไขระบบวงจรท่ีเกิดขัดข้องขึ้น 

4.5 Door Failure Operation 
  ถ้าประตูไม่สามารถเปิดสุด  ภายในเวลาที่กําหนดประตูจะปิดเองและลิฟต์ว่ิงไปยังช้ันต่อไป และถ้าประตู

ไม่สามารถปิดได้สนิท ประตูจะเปิด - ปิด ซ้ํากันหลายๆ ครั้ง เพ่ือขจัดวัสดุใดๆ ที่อาจกีดขวางตกค้างในร่องประตู 
4.6 Load by Pass 

  ในกรณีที่ตัวลิฟต์บรรทุกนํ้าหนักเกินขนาดนํ้าหนักบรรทุกของลิฟต์แล้ว ลิฟต์จะจอดช้ันตามคําสั่งปุ่มกด
ภายในตัวลิฟต์ โดยไม่จอดแวะตามคําสั่งหน้าลิฟต์ ประตูชานพักเพ่ือให้การใช้ลิฟต์มีประสิทธิภาพการประหยัด
ไฟฟ้า และลดเวลาการรอคอยลิฟต์ 

4.7 Correction Run 
 กรณีที่ระบบการประมวลผลของลิฟต์เกิดผิดปกติ โดยความผิดปกติดังกล่าวไม่ใช่ความผิดปกติชนิดถาวร 

ระบบควบคุม OCSS จะสั่งการให้ลิฟต์ว่ิงลงมาจอดที่ช้ันล่างสุด เพ่ือทําการกําหนดตําแหน่งช้ันจอดที่ถูกต้องใหม่ 
4.8 Delay Car Protection 

ในกรณีที่ลิฟต์ทํางานร่วมกันมากกว่าหน่ึงเครื่อง หากลิฟต์เครื่องหน่ึงเคร่ืองใดไม่สามารถปิดประตูได้สนิท 

ภายในเวลาที่กําหนดลิฟต์เครื่องดังกล่าวจะถูกตัดออกจากระบบเป็นการช่ัวคราว 

 

4.9 Independent Service 
เมื่อลิฟต์ทํางานตามฟังก์ชันน้ี ลิฟต์ชุดน้ัน ๆ จะยกเลิกและไม่ตอบรับปุ่มกดหน้าช้ัน แต่จะตอบรับเฉพาะ

ปุ่มกดภายในตัวลิฟต์เท่าน้ัน โดยเมื่อผู้โดยสารกดหมายเลขช้ันที่ต้องการจะไปแล้วต้องกดปุ่ม UP หรือ DOWN 
ตามทิศทางที่จะไปจนกว่าประตูลิฟต์จะปิดเป็นที่เรียบร้อย ลิฟต์จึงจะเคลื่อนตัวไป 

4.10 Parking Shutoff 
เมื่อสวิตช์กุญแจ Parking ซึ่งติดต้ังอยู่บนแผงปุ่มกดบริเวณโถงลิฟต์หลัก ถูกบิดมายังตําแหน่ง ON ลิฟต์จะ

ทําการบริการยังช้ันต่าง ๆ ตามการกดปุ่มในตัวลิฟต์ที่ยังบริการไม่แล้วเสร็จ ก่อนจะว่ิงกลับไปยังช้ันที่กําหนดและปิด
ไฟแสงสว่าง และพัดลม โดยอัตโนมัติพร้อมทั้งแสดงคําว่า “PARK” บนแผงปุ่มกดหน้าช้ัน 

4.11 Speech Synthesizer Module 
ระบบเสียงสังเคราะห์ ที่จะแจ้งให้ผู้โดยสารภายในตัวลิฟต์ทราบถึงทิศทางการเคลื่อนที่วรรคตําแหน่งช้ันว่า

ขณะนี้จอดอยู่ช้ันไหน โดยอาจเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ 
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5.) อุปกรณ์แผงปุม่กด (Fixtures) 
5.1 แผงบังคับภายในตัวลิฟต์ (Car Operating Panel) 

 แผงปุ่มกดภายในตัวลิฟต์เป็นแบบ Stainless Steel Finish ภายในแผงประกอบด้วยปุ่มกดแบบ Micro 
Touch Bottom มีอุปกรณ์ดังน้ี :- (Option) 

- ปุ่มกดช้ันต่าง ๆ ตามจํานวนช้ันที่จอดพร้อมเสียงตอบรับ - ปุ่ม (Sound Car Bottom) 
- ปุ่มกดสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน Interphone (Alarm) 
- ปุ่มกดเปิดประตู (Door Open) 
- ปุ่มกดปิดประตู (Door Close) 

5.2 ตัวเลขบอกตําแหน่งภายในตัวลิฟต์ (Car Position Indicator) 
 มีแผงทําด้วย Stainless Steel Finish มีตัวเลขแสดงตําแหน่งลิฟต์เป็นแบบ Digital Indicator แบบ 16 

Segment พร้อมด้วยไฟสัญญาณลูกศรแสดงทิศทางการวิ่งของลิฟต์ “ขึ้น” หรือ “ลง” ติดต้ังอยู่ภายในตัวลิฟต์ 
(COP) ด้านบนของแผงปุ่มกด 

5.3 แผงปุ่มกดเรียกลิฟต์หน้าชานพัก (Hall Buttons & Hall Position Indicator) 
 ที่หน้าชานพักทุกช้ันมีแผงปุ่มกดเรียกลิฟต์ ตัวแผงเป็น Stainless Steel Finish ช้ันบนสุดและช้ันล่างสุด

มีปุ่มกดเรียกช้ันละ 1 ปุ่ม สําหรับเรียกลิฟต์เพ่ือจะ “ขึ้น” หรือ “ลง” ช้ันระหว่างกลางมีปุ่มกดช้ันละ 2 ปุ่มสําหรับ
เรียก เรียกลิฟต์เพ่ือจะ “ขึ้น” และ/หรือ “ลง” ปุ่มเหล่าน้ีเมื่อถูกกดเรียกจะมีเเสงไฟแสดงการบันทึกคําสั่งไม่ต้อง
กดซ้ํา พร้อมมีตัวเลขบอกตําแหน่งลิฟต์เป็นตัวเลขแบบ Digital Indicator แบบ 16 Segment และ ไฟสัญญาณ
ลูกศรแสดงทิศทางการว่ิงของลิฟต์ “ขึ้น” หรือ “ลง” 

6.) การตกแต่งภายในห้องโดยสาร (Car Design) 
6.1 ห้องโดยสาร (Car Enclosure) 

  ผนังห้องโดยสารท้ังหมดเป็นเหล็กแผ่นผิวทั้งสองด้านชุบด้วย Zinc Phosphate พ่นทับด้วยสีกันสนิม
ภายในห้องโดยสารประกอบด้วย 

- ผนังด้านข้างและด้านหลังบุทับด้วย Plastic Laminate โดยตรงจากโรงงาน(เลือกสีได้) 
- ผนังด้านหน้าบุด้วย Stainless Steel Hairline Finish  
- รอยต่อของผนังทุกแห่งตกแต่งด้วยคิ้ว Aluminum 
- ผนังด้านล่างมีคิ้วกันกระแทกโดยรอบ (Aluminum Kick Plate) 
- พ้ืนปูด้วยแกรนิต 
- มีพัดลมระบายอากาศภายในห้องโดยสาร (Fan) 
- มีไฟแสงสว่างเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ให้แสงสว่างตามมาตรฐาน , มีไฟแสงสว่างฉุกเฉิน ,

(Emergency Light)  
- โทรศัพท์ติดต่อภายในลิฟต์ 1 ชุด บริเวณหน้าลิฟต์ช้ันล่าง 1 ชุด และที่ห้องเครื่องลิฟต์ 1 ชุด 
- มีทางออกฉุกเฉินบนเพดานด้านบนภายในตัวลิฟต์ E.E.C (Emergency Exit Contact) 
- เพดานด้านภายในลิฟต์ด้านบน Dropped Standard 
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- มีสัญญาณเตือนเมื่อลิฟต์เข้าจอดช้ัน (Car Arrival Chime) 
- ติดต้ังกระจกเงาด้านหลัง 1 บาน  ขนาดเต็มผนังครึ่งบนเหนือราวมือจับและติดต้ังราวกันกระแทก 

3 ด้าน ทําด้วย  STAINLESS  STEEL    
7.) แบบของประตู (Entrance) 

7.1 แบบของประตู (Type of Door) 
 ประตูลิฟต์และประตูชานพักทํางานพร้อมกันโดยอัตโนมัติแบบสองบานเลื่อนเปิด-ปิดออกจากแนวก่ึงกลาง 

โดยใช้มอเตอร์ประตูแบบไฟฟ้ากระแสตรง ติดต้ังอยู่ส่วนบนของตัวลิฟต์เพ่ือให้การเปิด-ปิดได้อย่างน่ิมนวล โดย
สามารถเร่งหรือปรับความเร็วได้ 

7.2 ประตูลิฟต์ (Car Door) 
 ประตูลิฟต์เป็นเหล็กแผ่นผิวทั้งสองด้านชุบด้วย Zinc Phosphate พ่นทับด้วยสีกันสนิมและบุด้วย 

Stainless Steel Hairline Finish 
7.3 ประตูชานพัก (Hoistway Door) 

 ประตูชานพักเป็นเหล็กแผ่นผิวทั้งสองด้านชุบด้วย Zinc Phosphate พ่นทับด้วยสีกันสนิมและพ่นสีเคลือบ
จากโรงงาน (เลือกสีได้) 

7.4 กรอบประตูชานพัก (Hoistway Frame) 
 กรอบประตูชานพักเป็นเหล็กแผ่น ผิวทั้งสองด้านชุบด้วย Zinc Phosphate พ่นทับด้วยสีกันสนิมและพ่นสี

เคลือบจากโรงงาน (เลือกสีได้) กัดลายสัณลักษณ์ตราราชภัฏร้อยเอ็ด 
7.5 ธรณีบานประตูลิฟต์ (Sill Car & Hoistway) 

 ธรณีบานประตูลิฟต์ใน-นอก ทําขึ้นด้วยอะลูมิเนียมชนิดแข็งอย่างดีตามมาตรฐาน 
8.) อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย (Safety Device) 

8.1 อุปกรณ์ควบคุมทางไฟฟ้า 
- Motor Failure Operation เมื่อชุด Thermostat ตรวจพบว่าอุณหภูมิของมอเตอร์เพ่ิมสูงขึ้นจน

ผิดปกติ จะควบคุมให้ลิฟต์ไปจอดช้ันที่ใกล้ที่สุด และเปิดประตูให้ผู้โดยสารออก และจะหยุดการทํางาน โดยจะ
อุณหภูมิของมอเตอร์เย็นลงจนอยู่ในระดับปกติ เครื่องลิฟต์จึงจะเริ่มทํางานตามปกติ 

- Fuse Free Breaker เป็นอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้าในกรณีเกิดการลัดวงจรภายในวงจรลิฟต์ 
- Overload Current Circuit  ป้องกันกระแสไฟฟ้ามากเกินพิกัด เพ่ือป้องกันมอเตอร์เสียหาย 
- Reverse Phase Check Relay  ป้องกันกระแสไฟฟ้ากลับเฟส หรือกระแสไฟฟ้าไม่ครบเฟสเมื่อ

มีความไม่สมดุล 
- Top Car Inspection Box  แผงควบคุมบนหลังคาลิฟต์เป็นอุปกรณ์บังคับลิฟต์บนหลังคาลิฟต์ 1 

ชุด เพ่ือใช้กับลิฟต์ในกรณีตรวจสอบหรือบํารุงรักษาลิฟต์ 
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8.2 อุปกรณ์ป้องกันการว่ิงเลยช้ัน 
- Stop Up & Down Limited Switch  เป็นสวิตช์อัตโนมัติ ติดต้ังอยู่ส่วนบนสุดและล่างสุดของ

ช่องบ่อลิฟต์ ลิฟต์จะหยุดว่ิงทันทีในกรณีหยุดลิฟต์ทันที ในกรณีที่ระบบการจอดช้ันเกิดขัดข้อง หรือ ลิฟต์ไม่
สามารถจอดช้ันได้ตามปกติ 

- Final Up & Down Limited Switch  ติดต้ังอยู่ส่วนบนสุดและล่างสุดของช่องลิฟต์ จะตัด
วงจรไฟฟ้าที่เข้าระบบขับเคลื่อนลิฟต์ ทําให้ลิฟต์หยุดว่ิงทันทีป้องกันลิฟต์ว่ิงเลยช้ันบนสุดและช้ันล่างสุดของอาคาร 

- Spring & Oil Buffer  มีอุปกรณ์รองรับการกระแทกของตัวลิฟต์และโครงเวจน้ําหนักถ่วง ติดต้ัง
อยู่ส่วนล่างสุดของบ่อลิฟต์ 

8.3 อุปกรณ์ช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
- ถ้าลิฟต์บรรทุกเกินพิกัด ประตูลิฟต์จะเปิดค้างลิฟต์จะไม่ว่ิงและมีเสียงสัญญาณเตือนให้ทราบ 
- ระบบเบรกของลิฟต์เป็นแบบจับด้วยสปริงและปล่อยด้วยไฟฟ้า จะหยุดลิฟต์ทันทีกรณีวงจรไฟฟ้า

ถูกตัดและเบรกจะหยุดมอเตอร์ลิฟต์พร้อมอุปกรณ์คลายเบรกและมือหมุนลิฟต์ขึ้นลง เพ่ือสําหรับช่วยผู้โดยสาร
ออกจากลิฟต์ในกรณีลิฟต์เกิดการขัดข้อง 

- มีระบบควบคุมความเร็วลิฟต์ให้อยู่ในพิกัด โดยใช้ Speed Governor ถ้ากรณีลิฟต์ว่ิงด้วย
ความเร็วเกินพิกัด ลวดสลิงหย่อนหรือขาด อุปกรณ์นิรภัยน้ีจะทํางาน และควบคุมให้ Car Safety Clamp ซึ่งติด
อยู่กับโครงสาแหรกตัวลิฟต์ยึดตัวลิฟต์ให้แน่นกับรางลิฟต์ และตัวระบบไฟท่ีป้อนเข้าสู่ระบบขับเคลื่อนให้หยุด
ทํางานทันที (ลิฟต์ใช้สลิงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เล็กกว่า 12.7 mm. หรือ Safety Factor มากกว่า 10 เท่า) 

- ประตูชานพักจะสลักไกและคอนแทคไฟฟ้า เพ่ือป้องกันลิฟต์ว่ิงขณะประตูเปิดอยู่หรือยังปิดไม่
สนิทและเพ่ือล็อคประตูให้เปิดออกได้ในขณะที่ลิฟต์ ไม่ได้อยู่ที่ช้ันและที่ประตูลิฟต์จะมีคอนแทคไฟฟ้า เพ่ือป้องกัน
ลิฟต์ว่ิงขณะประตูลิฟต์ยังเปิดหรือปิดไม่สนิท 

8.4 ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency Car Light) 
 มีไฟแสงสว่างฉุกเฉินภายในตัวลิฟต์และห้องเครื่องลิฟต์ซึ่งจะทํางานโดยอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้าดับ โดยมี

แบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องเติมนํ้ากลั่น พร้อมเครื่องอัดไฟอัตโนมัติโดยให้แสงสว่างตามมาตรฐาน 
8.5 เครื่องพูดติดต่อภายใน (Interphone) 

 มีเครื่องพูดติดต่อระหว่างผู้โดยสารภายในตัวลิฟต์และเจ้าหน้าที่ของอาคารในกรณีลิฟต์เกิดขัดข้อง
ภายในลิฟต์ 1 ชุด ที่ห้องหน่วยโทรศัพท์กลาง 1 ชุด และห้องเครื่องลิฟต์ 1 ชุด รวม 3 ชุด 

8.6 อุปกรณ์กันกระแทกของประตู (Door Safety Device) 
  ขอบประตูลิฟต์มีระบบป้องกันประตูหนีบผู้โดยสาร หรือสิ่งกีดขวางการเปิดประตูแบบ Safety Shoe 2 

ด้าน และ Light ray 2 ระดับ 
8.7 กุญแจฉุกเฉินประตูชานพัก (Emergency Key Device) 

  ในกรณีระบบไฟฟ้าขัดข้อง หรือไฟฟ้าดับจะมีกุญแจพิเศษเปิดบานประตูชานพัก จากภายนอกลิฟต์ทุก
บานประตู 
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8.8 รางลิฟต์และรางนํ้าหนักถ่วง (Rails) 
  เป็นรางเหล็กซึ่งส่งโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต ผิวหน้ารางใสเรียบ มีขนาดมาตรฐาน สามารถรับนํ้าหนัก

บรรทุกและความเร็วของลิฟต์ได้อย่างปลอดภัย มีที่เก็บนํ้ามันติดอยู่กับโครงลิฟต์และโครงเวจเพื่อ ให้การหล่อลื่น
อย่างเพียงพอโดยสม่ําเสมอตลอดเวลา 

8.9 โครงตัวถังลิฟต์และอุปกรณ์นิรภัย (Car Frame Safety) 
 โครงตัวถังลิฟต์ประกอบด้วย โครงเหล็กแข็งแรงพร้อมชุดอุปกรณ์นิรภัย อุปกรณ์นิรภัยน้ีทํางานโดย

เครื่องควบคุมความเร็วเมื่อลิฟต์ว่ิงเร็วกว่าปกติ อุปกรณ์นิรภัยจะทํางานทันที โดยหนีบโครงตัวถังลิฟต์ให้หยุดติดกับ
รางลิฟต์  

8.10 นํ้าหนักถ่วง (Counter Weight) 
 เป็นเหล็กหล่อเป็นก้อนจะอยู่ในโครงเหล็กแข็งแรงออกแบบให้รับการถ่วงดุลย์ของน้ําหนักการบรรทุก

อย่างดี เพ่ือให้ลิฟต์ทํางานได้อย่างน่ิมนวลและประหยัดกําลังไฟฟ้า 
8.11 การป้องกันสนิม (Rusting Protection) 

 ช้ินส่วนที่เป็นเหล็กที่ไม่ได้รับการพ่นสี หรือชุบสีจะทาสีป้องกันสนิม 
8.12 การต่อลงดิน (Earthing) 

 ตัวลิฟต์จะมีสายไฟต่อสายดินของอาคาร  
8.13 ระบบไฟฟ้าลิฟต์ 

 กระแสไฟฟ้า A.C. 380 โวลท์ 3 เฟส 4 สาย 50 เฮิร์ท 
 กระแสไฟฟ้า A.C. 220 โวลท์ 1 เฟส 2 สาย 50 เฮิร์ท 
 กระแสไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงได้ไม่เกิน +5% หรือ -10% 

8.14 ระบบทํางานร่วมกับเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าสํารอง (Emergency Power Operation) 
 ระบบควบคุมลิฟต์สามารถทํางานร่วมกับเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าสํารองของอาคารได้เมื่อไฟฟ้าปกติดับและ

ระบบสํารองของอาคารเริ่มทํางานจ่ายกําลังไฟฟ้าขึ้นไปถึงห้องเครื่องลิฟต์ ลิฟต์ทํางานรับส่งต่อไปโดยใช้ไฟฟ้า
สํารองจนกว่ากําลังไฟฟ้าของอาคารจะเป็นปกติ โดยจะมีระดับการทํางานดังน้ี 

- เมื่อระบบลิฟต์ไฟฟ้าปกติของอาคารดับลง ลิฟต์ทุกตัวที่กําลังทํางานอยู่จะหยุดทันทีภายในระยะเวลา
ที่กําหนดไว้ ระบบไฟฟ้าจากเครื่องกําเนิดไฟฟ้าจะเริ่มทํางานเพ่ือจ่ายไฟแก่ระบบลิฟต์ 

- ระบบลิฟต์จะเริ่มทํางานโดยจัดอันดับทีละตัว 
- เมื่อลิฟต์ทุกตัวส่งผู้โดยสารท่ีช้ันล่างหมดแล้ว จะมีลิฟต์เพียงตัวเดียวซึ่งได้กําหนดไว้ให้ทํางานรับส่ง

ผู้โดยสารต่อไปโดยอาศัยกําลังไฟฟ้าจากเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสํารองของอาคาร 
- เมื่อไฟฟ้าของอาคารทํางานเป็นปกติแล้วลิฟต์ทุกตัวจะกลับเข้าทํางานตามปกติโดยใช้ไฟฟ้าปกติของ

อาคาร 
8.15 ระบบลิฟต์เกิดเพลิงไหม้ (Fireman Service Switch) 

 จะมีสวิตช์กุญแจติดอยู่ในกล่องกระจก ติดต้ังอยู่ใกล้ประตูชานช้ันที่กําหนด เมื่อเกิดเพลิงไหม้อาคาร ให้
ทุบกล่องกระจกให้แตกและหมุนสวิตช์ “ON” ลิฟต์จะไม่ตอบรับคําสั่งแผงปุ่มกดหน้าช้ันและแผงบังคับลิฟต์ภายใน
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ตัวลิฟต์ ลิฟต์จะว่ิงตรงมายังช้ันที่กําหนด และเปิดประตูให้ผู้โดยสารออก หลังจากน้ันการใช้งานจะต้องใช้พนักงาน
ควบคุมโดยลิฟต์จะทํางานตามคําสั่งจากแผงบังคับภายในตัวลิฟต์เท่าน้ัน และเมื่อหมุนสวิตช์กลับมาที่ตําแหน่ง 
“OFF” ลิฟต์จะกลับทํางานตามปกติ 

8.16 ระบบไฟสํารองฉุกเฉิน Automatic Rescue Device (ALP)  
  การทํางานของระบบ (ALP) เมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ (ALP) จะจ่ายไฟสํารองเข้าสู่ระบบการ

ทํางานของลิฟต์ เพ่ือให้ลิฟต์ทํางานระยะหน่ึง โดยอุปกรณ์การคอนโทรลให้ลิฟต์ทํางานจะสั่งการ ให้ลิฟต์เคลื่อนตัว
ไปยังช้ันจอดที่ใกล้ที่สุดด้วยความเร็วประมาณ 6-10 เมตรต่อนาที ซึ่งเป็น Speed ที่ตํ่ากว่า SPEED ของลิฟต์ โดย
จะเคลื่อนตัวไปยังช้ันล่างหรือช้ันบนที่ใกล้ แต่ทั้งน้ีอยู่กับนํ้าหนักบรรทุกในขณะน้ัน ซึ่งหากมีนํ้าหนักมากลิฟต์ก็จะ
เคลื่อนตัวลงไปยังช้ันล่าง ซึ่งเมื่อไปถึงช้ันที่จอดแล้วระบบจะสั่งให้ประตูลิฟต์เปิดเองโดยอัตโนมัติและลิฟต์จะหยุด
การทํางาน 

หมายเหตุ ผู้ซื้อจะต้องจัดหาไฟ 3 เฟส 4 สาย 380 โวลท์ พร้อมติดต้ัง Main Circuit Breaker สําหรับลิฟต์
แต่ละชุด ภายในห้องบริเวณห้องเครื่องลิฟต์และทําช่องลิฟต์ตามแบบแปลน อุปกรณ์ทุกช้ินต้องเป็นของแท้จาก
โรงงานผู้ผลิตยกเว้นเหล็กถ่วงนํ้าหนัก , เหล็กรองรับแท่นเคร่ือง , โครงลูกถ่วงเหล็กฉากยึดรางลิฟต์ (Brackets) 
ลิฟต์ที่ระบุได้ต้อง 

1. จําหน่ายและติดต้ังให้กับทางราชการหรือรัฐวิสาหกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 70 ชุด ในประเทศไทย 
(Certificate of Approval ISO 9001), มอก. , ISO 9002 เลขที่ 962061/0063, SAFETY CODE WITH ENSI 
(BS5655) 

2. มีศูนย์บริการอยู่ในท้องที่หรือสถานที่ใกล้เคียงที่สามารถเรียกบริการได้ภายใน 12 ช่ัวโมง 
3. ให้เสนอย่ีห้อลิฟต์ พร้อมเอกสารประกอบในการประกวดราคา  
4. แสดงใบรับรองการนําเข้าอุปกรณ์ควบคุมและมอเตอร์ของแท้จากต่างประเทศ 
5. อุปกรณ์ทุกช้ินต้องเป็นย่ีห้อและชนิดเดียวกันทั้งชุด 
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2. เครื่องกําเนดิไฟฟ้า 

 
เครื่องกําเนิดไฟฟ้า ขนาด  200 KVA. รุน่เก็บเสียง 

เครื่อง: ENGINE:    CUMMINS, 6 CTA 8.3-G 2 
 สภาพเครื่องจักร:  Engine Condition  เคร่ืองใหม ่    
 กําลังขนาด:  Power Rating  kVA / V / Hz            200 KVA. 220/380 V. 3P. 4W.  
 รอบต่อนาที:  RPM                               1500/1800 RPM.   
 ชนิดของนํ้ามัน:  Fuel Type   นํ้ามันดีเซล   
 ระบบความเย็น:  Cooling System Type  ระบบระบายความร้อนด้วยหม้อนํ้า  
 เกจ์และแผงควบคุม: Comes with Gauges and Panels  มี - แบบมาตรฐานของรุ่น  
 ชนิดของตัวถัง:  Body Type  รุ่นเก็บเสียง    
 แบตเตอรี่:  Battery  120 แอมป์ 2 ลูก   
 
รายละเอียดเครื่องกําเนิดไฟฟ้า(ทั่วไป โดยยึดตามรายละเอียดด้านบนเป็นหลัก) 

1  ความต้องการ 
จัดหาเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินขับด้วยเครื่องยนต์ดีเซล มีขนาด (Prime rate) ไม่ตํ่ากว่าระบุในแบบ 

ระบบไฟฟ้า 380/220 โวลท์ 3 เฟส 4 สาย 50 เฮิทซ์ ที่ 1500 รอบต่อนาที เพาเวอร์แฟคเตอร์ 0.8 จํานวน 1 
เครื่องพร้อมอุปกรณ์มาตรฐานครบชุด และติดต้ังจนสามารถใช้งาน ดังมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี  

1.1 เครื่องยนต์ (ENGINE) 
1) เป็นเคร่ืองยนต์ดีเซล ระบายความร้อนด้วยนํ้าผ่านหม้อนํ้ารังผึ้ง (Radiator) พร้อมด้วย

ระบบอัดอากาศแบบ Turbocharged With Air to Charge Cooler (Stand By) ตามมาตรฐาน ISO 3046 หรือ 
BS 5514 และสามารถ Overload ได้ 10% 

2) ระบบควบคุมความเร็วของเครื่องยนต์ที่ใช้ Governor แบบ Electronic ตามมาตรฐาน 
ISO 3046/4 หรือ BS 5514 CLASS A1 

3) ระบบนํ้ามันหล่อลื่นมีป๊ัมนํ้ามันสูบนํ้ามันหล่อลื่นผ่านไส้กรองน้ํามันหล่อลื่น ขึ้นไปทําการ 
หล่อลื่นช้ินส่วนต่าง ๆ ของเคร่ืองยนต์ 

4) ระบบสตาร์ทเคร่ืองยนต์ ใช้มอเตอร์สตาร์ทแบบไฟตรง 24 โวลท์ พร้อมแบตเตอร่ีขนาด 
เพียงพอที่จะสตาร์ทเครื่องยนต์ได้อย่างต่อเน่ืองไม่ตํ่ากว่า 10 ครั้ง 

5) Air Cleaner เป็นแบบ Dry Type Air Cleaner 
6) ระบบท่อไอเสียจะต้องมีหม้อพักไอเสีย พร้อมทั้งท่ออ่อนไอเสีย 
7) เครื่องวัดต่าง ๆ ของเคร่ืองยนต์ (Engine Instrument) ประกอบด้วย 

7.1)  มาตรวัดอุณหภูมิของน้ําหล่อเย็น (Water Temperature Gauge) 
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7.2) มาตรวัดอุณหภูมิของน้ํามันหล่อลื่น (Oil Temperature Gauge) 
7.3)   มาตรวัดความดันของนํ้ามันหล่อลื่น (Oil Pressure Gauge) 
7.4)   มาตรวัดความเร็วรอบของเคร่ืองยนต์ (Tachometer) 
7.5)  มาตรวัดช่ัวโมงการทํางานของเคร่ืองยนต์ (Hour Counter) 

8) ถังนํ้ามันเช้ือเพลิงขนาดใช้งานต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 8 ชม. พร้อมท่อทางนํ้ามันเข้า
เครื่องยนต์ 

1.2  เครื่องกําเนิดไฟฟ้า 
1)  เครื่องกําเนิดไฟฟ้าสามารถให้กําลังไฟฟ้า (Stand by rate) ไม่ตํ่ากว่าตามแบบกําหนด 

ระบบไฟฟ้า 380/220 โวลท์ 3 เฟส 4 สาย 50 เฮิทซ์ ที่ 1500 รอบต่อนาที เพาเวอร์แฟคเตอร์ 0.8  
2) เป็นชนิดไม่มีแปรงถ่าน  (Brushless) และ Single Bearing  
3) แรงดันไฟฟ้าจะถูกควบคุมและปรับตัวเองได้อัตโนมัติ โดยมีความคาดเคล่ือนได้ไม่เกิน 

� 1% ตลอดช่วง NO Load ถึง Full Load  
4) เครื่องกําเนิดไฟฟ้าจะต้องมีชุด Compounding เพ่ือช่วยให้เครื่องกําเนิดไฟฟ้าจ่าย

กระแสไฟฟ้าได้เมื่อตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติชํารุด 
5)   ฉนวนของขดลวด Insulation จะต้องใช้ตามมาตรฐาน CLASS H 
6)   เครื่องกําเนิดไฟฟ้าจะผลิตตามมาตรฐาน IEC 34-1, BS 4999-5000 หรือ VDE 0530 

1.3  ตู้ควบคุมเครื่องกําเนิดไฟฟ้า (Control Panel) 
เป็นแบบต้ังอยู่บนพ้ืน ประกอบด้วยอุปกรณ์และมาตรวัดต่าง ๆ ดังน้ี 
1)  ชุดควบคุมการทํางานของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า แบบอัตโนมัติ 
2)   สวิทซ์ควบคุมการทํางานประกอบด้วย Automatic Manual Test และ OFF 
3)   เมนเบรคเกอร์ ขนาดตามแบบกําหนด 
4)   โวลท์มิเตอร์พร้อมซีเลคเตอร์สวิทซ์ 
5)   แอมมิเตอร์ซีเลคเตอร์สวิทซ์ 
6)   ฟรีเควนซี่มิเตอร์ 
7)   ระบบชาร์จไฟฟ้าเขาแบตเตอรี่อัตโนมัติ ขณะที่เครื่องยนต์ไม่ได้ทํางาน 
8)   สัญญาณไฟแสดงการทํางานของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า ต้องไม่น้อยกว่า ดังต่อไปน้ี 

-     MAINS ON 
-     MAINS FAILED 
- STANDBY ON 
- FAIL TO START 
- SET RUNNING  
- LOW OIL PRESSURE 
- HIGH WATER TEMPERATURE 
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- OVER SPEED 
- BATTERY CHARGER OFF 
- TEST 

9)    ชุดป้องกันเคร่ืองยนต์ โดยจะดับเคร่ืองยนต์ โดยอัตโนมัติ 
- ความร้อนสูงเกินเกณฑ์ 
- ความดันนํ้ามันหล่อลื่นตํ่ากว่าเกณฑ์ 
- ความเร็วรอบสูงเกณฑ์ 

1.4   การทํางานของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า 
1) เมื่อแรงดันไฟฟ้าของการไฟฟ้าตกลงหน่ึงเฟส หรือมากกว่าระบบควบคุมจะต้องส่ง

สัญญาณไป ไปสตาร์ทเครื่องกําเนิดไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ การสตาร์ทครั้งน้ีถ้าสตาร์ทครั้งแรกเครื่องไม่ทํางาน จะ
สตาร์ทต่อไปจนครบ 3 ครั้ง เครื่องยังไม่ทํางานจะแสดงสัญญาณ FAIL TO START 

2) สามารถต้ังเวลาการสตาร์ทเครื่องกําเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินได้ต้ังแต่ 0-15 วินาที เพ่ือป้องกัน 
เมื่อแรงดันของการไฟฟ้ากระพริบ เครื่องยนต์จะไม่ทํางาน 

3) เมื่อรอบของเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าและโวลท์เตจได้ตามเกณฑ์ชุดควบคุมจะต้องสั่งสวิทซ์ สับ
โยกเปลี่ยนทิศทางทํางาน โดยเปล่ียนทิศทางจากของการไฟฟ้า ไปยังตําแหน่งของเครื่องกําเนิดไฟฟ้า สามารถต้ัง
เวลาในการสับโยกได้ต้ังแต่ 0-15 วินาที เพ่ือรอเวลาให้รอบเคร่ืองยนต์และโวลต์เตจคงที่เสียก่อน 

4) เมื่อแรงดันของการไฟฟ้ามาตามปกติ ชุดควบคุมจะต้องสั่งให้สวิทซ์สับโยกอัตโนมัติทํา
การสับโยกกลับไปตําแหน่งของการไฟฟ้าตามเดิม สามารถต้ังเวลาในการสับโยกได้ต้ังแต่ 0-30 วินาที เพ่ือป้องกัน
ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้ามีมาอาจขาดช่วงสั้นอีก จนแน่ใจว่าแรงดันมาตามปกติ แล้วจึงให้สวิทซ์ทําการสับโยก 

5) หลังจากสวิทซ์สับโยกอัตโนมัติทําการเปลี่ยนทิศทาง เข้ากับระบบการไฟฟ้าตามเดิมแล้ว 
เครื่องกําเนิดไฟฟ้าจะต้องดับเคร่ืองเองโดยอัตโนมัติ สามารถต้ังเวลาในการดับเครื่องได้ต้ังแต่ 0-15 วินาที ทั้งน้ี
เพ่ือให้เครื่องยนต์เดินตัวเปล่าเพ่ือทําการระบายความร้อนในตัว 

1.5  AUTOMATIC TRANSFER SWITCH 
1) จะต้องเป็นแบบ 3 โพล ขนาดไม่ตํ่ากว่าตามแบบกําหนด Motor Operated 
2) มีค่า Interrupting Capacity ไม่น้อยกว่า 25 KA/380 VAC 
3)  สามารถใช้ได้ทั้งแบบ Mechanical และ Electrical Interlock 

1.6  อุปกรณ์ที่ต้องจัดส่งพร้อมเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 
1) คู่มือการใช้เครื่องยนต์และเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้า 2 ชุด 
2) คู่มืออะไหล่ 2 ชุด 
3) เครื่องมือการซ่อมบํารุง 2 ชุด 
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1.7  เง่ือนไข 
1)  เครื่องกําเนิดไฟฟ้าที่เสนอจะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน เป็นรุ่นที่ผลิตอยู่ใน

ปัจจุบัน ประกอบสําเร็จรูปจากบริษัทผู้ผลิตเครื่องกําเนิดไฟฟ้า และเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา 
อังกฤษ หรือประเทศในแถบยุโรปตะวันตก  

2)  ผู้รับจ้างจะต้องแนบแคตตาล็อคและรายละเอียดของเคร่ืองยนต์ดีเซล และเครื่องกําเนิด
ไฟฟ้า มาประกอบการพิจารณาพร้อมใบเสนอราคา 

3) จะต้องได้รับประกันความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดในการผลิตหรือประกอบเป็น
เวลา 1 ปี นับจากวันได้รับเคร่ืองแล้ว 

 
 

3. หม้อแปลงไฟฟ้า 
 

หม้อแปลงไฟฟ้า 1250 KVA 22KVA/400-230v  ชนิดน้ํามัน 

1 ข้อกําหนดทั่วไป 

ข้อกําหนดน้ีให้ครอบคลุมถึงความต้องการด้านการสร้างคุณสมบัติ สมรรถนะ ตลอดจนการติดต้ังและ

การ ทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้ากําลังชนิดนํ้ามัน (Oil Immersed Type) ชนิดติดต้ังภายนอก (Outdoor Type) ตาม

มาตรฐานการไฟฟ้า ตามประเภท ขนาด และจํานวนที่ระบุในแบบ และข้อกําหนดน้ี 

2     มาตรฐาน (Standard) 
ถ้ามิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน หม้อแปลงไฟฟ้ากําลังแบบ Oil Immersed ต้องผลิตและมีคุณสมบัติ

ตามมาตรฐานดังน้ี 
 -   IEC 76-1 ถึง 76-5 Power Transformer 
 -  ANSI C 57.12.00-1980  General Requirement For Liquid-Immersed Distribution     
                                             Power and Regulating Transformer 

     -  ANSI C 57.12.00-1997 Requirement For Transformer 230. 000 Volts and 
Below 833/ 958 Through 8333/ 100417 KVA Single Phase and 750/ 862 Through 
60.000/80.000/100.000 KVA Three-Phase 

         -  TIS 384-1982  Standard For Power Transformer ทั้งน้ีต้องเป็นที่ยอมรับของการไฟฟ้าฯ ด้วย 
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3     พิกัดทั่วไปของหม้อแปลงไฟฟ้า (Rating) 
นอกจากจะได้ระบุเฉพาะไว้เป็นอย่างอ่ืน หม้อแปลงไฟฟ้ากําลังต้องมีพิกัดต่าง ๆ ดังน้ี 

-   Type    Outdoor type Mineral Oil Immersed 
-   Rated Frequency   50 HZ 
-   Rated Capacity (KVA)  ตามท่ีระบุในแบบ 
-   Cooling Class   ONAN 
-   Rated Primary Voltage  22 KV 3-Phase 3-Wire 
-   Rated Secondary   400/230 V. 3-Phase 4-Wire 

-   HV No-Load Tap changer   2x2.5% 
-   Vector Group   DYN 11 
-   Load Loss (At 100% PF)  ไม่เกิน 1.5 % ที่ Rated Capacity 
-   No-Load Loss    ให้ระบุในรายงานการทดสอบ 
-   Impedance Voltage   อยู่ระหว่าง 4-6% (At Rated Current) 
-   HV Rated Insulation Level Impulse Voltage (PEAK) 125 KV 
-   1 Main Power Frequency withstand 50 KV Voltage (RMS) 

-   Limit of Temperature RI of Winding ไม่เกิน 65 C of Top Oil ไม่เกิน 65 C  
-   Noise Level (ที่ระยะ 1 เมตร) 60 db หรือน้อยกว่า 

4     โครงสร้าง 
4.1 Core ต้องเป็นHigh Grade Non Aging Grain-Oriented Silicon Steel ซึ่งมีค่า

Permeability สูงและ Loss ตํ่า โดยจัดในลักษณะ Lamination และยึดอย่างแน่นหนาแข็งแรงด้วย Positive 
Licking Device 

4.2 Winding ต้องเป็นโลหะทองแดงเคลือบด้วยฉนวน ซึ่งสามารถทนต่อ Insulation Level และ 
Temperature Rise ที่กําหนดได้ การออกแบบสร้างต้องสามารถทนต่อ Mechanical Strength หรือ Thermal Effect 

อันอาจเกิดจากการ Short Circuit ที่อาจเกิดขึ้นได้ตัว Core และตัว Winding เมื่อประกอบเข้าด้วยกันจะต้องผ่าน
กรรมวิธีอบแห้งในสุญญากาศ เพ่ือกําจัดอากาศและความช้ืนก่อนจะบรรจุประกอบกับ Oil Tank 

4.3 Tank และ Cover ต้องทําจากแผ่นเหล็กประกอบขึ้นโดยมีความแข็งแรง สามารถทนต่อความ
ดันของนํ้ามันที่บรรจุภายในได้โดยไม่มีการรั่วซึม หรือยุบสลายตัว Cover ต้องยึดแน่นกับตัว Tank ด้วย Volt 
อย่างแน่นหนา และมี Sealing Gasket ชนิด Hot Oil Proof Reusable Type เพ่ือป้องกันการร่ัวซึมและความช้ืน 
Tank และ Cover จะต้องผ่านกรรมวิธีทําความสะอาดและซุบเคลือบป้องกันสนิม ก่อนทําการทาสีด้วย Epoxy 
Paint 

4.4 Transformer Oil จะต้องผ่านการกรองและมี Dielectric Strength เป็นที่ยอมรับหรือตามที่
กําหนด  โดยการไฟฟ้าฯ 
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5     อุปกรณ์ประกอบ (Accessories) 
 หม้อแปลงไฟฟ้ากําลัง ต้องมีอุปกรณ์ประกอบอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 

5.1 Dial Type Thermometer With Maximum pointer ซึ่งต้องมีอย่างน้อย 2 Changeover 
Contacts โดยมี 2 Set points with Separated Adjustment สําหรบักําหนดค่าอุณหภูมิเพ่ือ Alarm และ Trip 
เมื่อเกิด Over Temperature 

5.2 Bushing ทั้งด้านแรงสูงและแรงตํ่าพร้อม Terminal Connectors ที่เหมาะสมสําหรับติดกับ
สายไฟฟ้า หรือ Bus Duct 

5.3 Arcing Horn 
5.4 Oil Level Gauge 
5.5 Oil Drain Valve และ Plug 
5.6 Oil Filling Cap 
5.7 Oil Conservator Tank 
5.8 Sludge Drain Pipe และ Plug 
5.9 Dehydrating Breather (Cilica-gel) 
5.10 Pressure Relief Vent 
5.11 Buchholz Relay ชนิด Two-Rloat Type 
5.12 Tap Changer แบบ Off-Load Operation 
5.13 Radiation Fan 
5.14 Tank Grounding Terminal 
5.15 Jacking Facilities 
5.16 Moving Facilities 
5.17 Lifting Lug 
5.18 อุปกรณ์ประกอบอ่ืน ๆ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต 

 
6     การติดต้ัง 
ให้ติดต้ังตามตําแหน่งที่ระบุในแบบ หรืออาจเปลี่ยนแปลงได้เพ่ือความเหมาะสม โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการตรวจการจ้าง และ/หรือผู้ว่าจ้างทั้งน้ีต้องไม่ขัดต่อระเบียบของการไฟฟ้าฯ  
7     การทดสอบ 
หม้อแปลงไฟฟ้าจะต้องผ่านการทดสอบตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต โดยมีรายการทดสอบอย่างน้อย

ดังต่อไปน้ี 
7.1 การวัดค่าความต้านทานของขดลวด Measurement of Winding Resistance 
7.2 การวัดค่าแรงดันอิมพีแดนซ์ Measurement of Impedance Voltage 
7.3 การวัดค่าการสูญเสียกําลังไฟฟ้ามีโหลด Measurement of Load Loss 
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7.4 การวัดค่าการสูญเสียกําลังไฟฟ้าไม่มีโหลด Measurement of no Load Loss 
7.5 การวัดกระแสไม่มีโหลด Measurement of no Load Current 
7.6 การวัดค่าความต้านทานของฉนวน Measurement of Insulation Resistance 
7.7 การวัดอัตราส่วนของแรงดัน Measurement of Voltage Ratio 
7.8 การตรวจสอบโพลาริต้ีและกลุ่มแวกเตอร์ Check of Polarity and Vector Group 
7.9 การทดสอบความทนต่อแรงดันเกิน Induced Voltage Test 
7.10 การทดสอบความทนต่อแรงดันจากตัวจ่ายอ่ืน Applied Voltage Test และหม้อแปลงไฟฟ้าจะต้อง

ผ่านการทดสอบและอนุมัติจากการไฟฟ้าฯ ก่อนจ่ายไฟฟ้าเข้าหม้อแปลง 
 
 

   

  
 

 



หมวดท่ี 8  งานกําจัดปลวก        
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หมวดท่ี   8   งานกําจัดปลวก 
 

1.ขอบเขตงาน 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาแรงงาน , วัสดุ , อุปกรณ์  และกําจัดปลวก 
 

2. ข้อกําหนดท่ัวไป 
           2.1 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบและประสานงานกับบริษัทผู้ติดต้ัง ระบบป้องกันและกําจัดปลวก ที่ ได้รับ
อนุญาตมีไว้ครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตราย  และใบสําคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุมีพิษ 
           2.2  ผู้รับจางจะต้องทํา Shop Drawing แสดงวิธี และระบบป้องกัน และกําจัดปลวก นําเสนอเพ่ือ ขอ
อนุมัติผู้ควบคุมงานก่อนลงมือปฏิบัติงาน 
            2.3  เพ่ือผลสูงสุดในการปฏิบัติงาน  ผู้รับจ้างจะต้องให้ความสําคัญในการผสมนํ้ายาตามอัตราส่วน และ
วิธีการที่บ่งไว้ในเอกสารกํากับยาของบริษัทที่ผลิต 
            2.4  ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันผลงานเป็นระยะเวลา 3 ปี และออกใบรับประกัน (Warranty  
Certificate) ให้เมื่อปฏิบัติงานเสร็จสมบูรณ์แล้ว และให้บริการตรวจเช็คโดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทุก ๆ 6 เดือน 
ตลอดระยะเวลาประกัน หากมีการพบปลวกข้ึนในพ้ืนที่ซึ่งผู้รับจ้างรับผิดชอบ ผู้รับจ้างจะต้องส่งเจ้าหน้าที่มาทํา
การแก้ไขและบริการพิเศษ โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น 
            2.5  ให้ผู้รับจ้างเสนอคุณสมบัติของนํ้ายาที่สามารถป้องกันปลวกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และมีความ
ปลอดภัยต่อสัตว์เลือดอุ่น 
 
3. ระบบป้องกันและกําจัดปลวก  
           3.1  Soil Treatment System 
          ให้ผู้รับจ้างดําเนินการฉีดพ่นน้ํายากจัดปลวก โดรอบอาคารหลังจากที่ได้รับการปรับพ้ืนที่ภายนอกรอบ ๆ 
ตัวอาคารแล้ว  ให้ดําเนินการอัดนํ้ายาลงใต้ดินลึกประมาณ 1- 15 ฟุต ห่างจากฐานประมาณ 20 ซม. และทิ้ง
ระยะห่างต่อจุดประมาณ 1 เมตร  ตามแนวยาวโดยใช้นํ้ายาผสมเสร็จในปริมาณ 5 ลิตรต่อ 1 จุด หลังจากน้ันที่ทํา
การฉีดพ่นนํ้ายาเคลือบผิวหน้าดินตลอดระยะห่าง 1 เมตร รอบ ๆ ฐานอาคารเพ่ือให้นํ้ายาซึมลงไปประสานกับ
นํ้ายาที่อัดไว้ใต้ผิวดิน โดยใช้นํ้ายาผสมเสร็จในปริมาณเฉลี่ย 15 ลิตรต่อทุก ๆ 7 เมตร 

3.2 Springer Chemical Pipe System 
          เป็นระบบวางท่ออัดนํ้ายาใต้พ้ืนอาคารระหว่างการก่อสร้าง  โดยให้ดําเนินการในช่วงการก่อสร้างก่อน เท
พ้ืนช้ันล่าง ท่อที่นํามาใช้ให้เป็นท่อ LDPE ที่สามารถทนแรงอัดได้สูง และมีความทนทานเป็นพิเศษ ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 20 มม. โดยมีระยะวาวฉีดนํ้ายาบนท่อทุก ๆ ระยะ 0.50 เมตร และมีหัวอัดรอบ
อาคารเป็นช่วง ๆ โดยมีหัวอัด 1 จุด ทุก ๆ ความยาว 15 - 20 เมตรของท่อและเมื่อดําเนินงานวางท่อตามแบบ
แปลนแล้วให้ดําเนินการอัดสารเคมีตามข้อ 3.1 
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4.  วิธีการป้องกันกําจัดปลวก  
ระบบเจาะและอัดสารเคมีลงใต้พื้นดิน ( Soil Treatment System)  
ระบบอัดสารเคมีลงใต้ดิน (Soil Treatment)  มี 2 วิธี 

1. ใช้สว่านเจาะพ้ืนลงใต้ดิน (กรณีเทพ้ืนซีเมนต์ทับ) 
2. อัตราสารเคมีตามท่อลงใต้ดิน (กรณีวางท่อลงใต้ดินไว้แล้ว) 

สารเคมีที่ใช้ ตามเกณฑ์และวิธีใช้ตามที่ระบุไว้ สารเคมีซึ่งได้ขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายรับรองจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ไว้ถูกต้อง 
 

ขั้นตอนการดําเนนิการป้องกันกําจัดปลวก 
1.  ใช้สว่านเจาะลงพ้ืนใต้ดินลึกประมาณ 30- 85 เซนติเมตร โดยรูที่เจาะจะมีขนาด 5 หุน (16มม.)  

ระยะห่างประมาณ 1.5-2 เมตร โดยรอบภายนอกและภายในตัวอาคารบริเวณเสาตีนบันได และรอยร้าวต่าง ๆ 
ของภายในอาคารแล้วปิดรูเจาะด้วยซีเมนต์ให้เรียบร้อย 

(กรณีพ้ืนเทซีเมนต์ทับ) 
2.  ใช้หัวอัดนํ้ายาเคมี  (HIGHTPRESSUR INJECTOR) ต่อสายกับเคร่ืองพ่นยาอัดลงบริเวณที่ขุดเจาะ

ลงใต้ดินลึกประมาณ 30 -85 เซนติเมตร ในอัตรา 10 - 25 ปอนด์ จุดละประมาณ 2-3 นาทีหรือหรือปริมาณนํ้ายา
ที่ผสมแล้วในอัตรา 5 ลิตรต่อตารางเมตร 

3.  ภายนอกอาคารทําการฉีดพ่นนํ้ายาเคมีบริเวณแนวขอบพ้ืนคอนกรีตนอกอาคารให้ฉีดพ่นนํ้ายา
เคมีลงไปในดินเป็นแนวยาว  ในอัตรา 7 ลิตร โดยคํานึงถึงอันตรายต่อที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม 

4. ใช้ยาผงซึ่งเป็นใช้เฉพาะที่  โรยหรือพ่นบาง ๆ ตามจุดต่าง ที่มีปลวกหรือรังของปลวกตามรอยต่อ
รอยแยก จุดทั่วเป็นระยะ ๆ บริเวณช้ันล่าง และช้ันบน ซึ่งเป็นบริเวณที่มีปลวก โดยมิให้ตกค้างอยู่ภายนอก ซึ่ง
ตกค้างอยู่ภายนอก ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้อยู่อาศัยหรือสัตว์เลี้ยงได้ 

5.  กรณีพ้ืนที่เจาะอัดนํ้ายาเป็นคอนกรีต พ้ืนกระเบื้องยางพ้ืนหินขัด หรือพ้ืนอ่ืน ๆ ทางบริษัทนําวัสดุ
ที่เหมือนกันอุดรูนํ้ายาน้ัน ๆ ให้เรียบร้อยทุกจุด  

6. ให้ผู้รับจ้างดําเนินการอัดนํ้ายากันปลวกในงวดสุดท้ายด้วย 
 

เครื่องมือ/ อุปกรณ์ที่ใชใ้นการปฏิบัติงาน 
1.  เครื่องพ่นยา จํานวน 1 เครื่อง ใช้เครื่องที่มีแรงดันตํ่าระบบนํ้าหมุนไหลเวียน มีแรงดันไม่เกิน 50 ปอนด์ 
2.  หัวอัดนํ้ายาเคมีขนาดประมาณ 4 - 5 หุน  มีความยาวประมาณ 30 - 60 เซนติเมตร 
3.  สายยางพ่นยายาวประมาณ 20 - 40 เมตร   
4.  สว่านกระแทกที่ใช้กับดอกสว่านขนาด 16 – 60 มม.  
5.  อุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งรูที่เจาะอัดเคมี 
6.  ปูนซีเมนต์  สี  จุกคอร์ก  ฝาปิดรู ท่อ พี วี ซี หรืออุปกรณ์ตกแต่ง 
7.  ถุงมือ หน้ากากปิดจมูกและอุปกรณ์ที่เหมาะสม 
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5. กลุ่มสารเกิดพิษและอาการเกิดพษิของวัตถุอันตรายแต่ละกลุ่ม 
 

กลุ่ม อาการเกิดพิษ 
กลุ่มออร์กาโนคลอรีน 
1.  ดินเดน  (lindane) 
2.  อัลดริน (aldrin) 
3. คลอร์เดน (chlordane) 
4.  ดีลดริน    (dieldrin) 
5.  บีเอชซี   (BHC) 
6.  เฮ็บตาคลอร์  (heptachlor) 

 
1. เม่ือได้รับสารกลุ่มนี้เข้าไปจะกระตุ้นระบบประสาทอย่างรุนแรงทําให้เกิด

อาการปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน มึนงง กล้ามขาดการประสานงาน ทําให้มี
อาการสั่น ถ้าอาการรุนแรงอาจชักได้ 

2. ในรายที่มีอาการรุนแรงจะหมดสติ 

กลุ่มออกาโนฟอสเฟต 
1.  ไดคลอร์วอสหรือดีดีวีพี (dichlorvos or DDVP) 
2.  มาลาไธออน (malathos) 
3.  เทมีฟอส (temephos) 
4.  คลอร์ไฟรีฟ(chlorpyriphos) 
5.  ไดอะซีนอน  (diazion) 
 

1.   เม่ือได้รับท้ังทางปาก ผิวหนังและสูดดม จะมีอาการมึนงงปวดศีรษะ  
อ่อนเพลีย กระวนกระวาย อาการสั่นท่ีปลายลิ้นและเปลือกตา ม่านตาหรี่  
คลื่นไส้ อาเจียน น้ําตา และน้ําลายไหล เหงื่อออกมาก ปวดท้องเกร็ง ชีพจรเต้น
ช้า  กล้ามเนื้อเกร็ง 

2.  ในรายท่ีมีอาการรุนแรงจะท้องเสีย ตาหร่ี หายใจลําบากปวดบวมขาด
ออกซิเจน ตัวเขียวคล้ํา (cyanosis) กล้ามเนื้อหูรูดไม่ทํางาน  ชักและตายเพราะ
หัวใจไม่ทํางาน   

3.  ในรายที่มีพิษสะสม ระบบประสาทถูกทําลายและกล้ามอ่อนเปลี้ย 

กลุ่มคาร์บาเมต 
1.  โปรพ็อกชั่วร์  (propoxur) 
2.  คาร์บารีล  (carbaryl) 
3.  เบนดิโอคาร์บ  (bendiocarb) 

 

ผู้ได้รับพิษจะมีอาการเวียนศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียนปวดเกร็งช่องท้อง  
ท้องร่วง ม่านตาหรี่ หายใจหอบ เหงื่อออกมาก 

กลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์ 
1. อัลเลทริน  (allethrin) 
2. ไบโออัลเลทริน  ( bioallethrin ) 
3. ไบโอเรสเมทริน ( bioresmethrin )  
4. ไซเพอร์เมทรีน ( permethrin )  
5. ไซฟลูทรีน ( Cyflumethrin ) 
6. ไพนามิน ( pynamin ) 

 
1 . ผู้ ได้ รับจะมีอาการคัน  ผื่ นแดง  บางรายก็ มีอาการจามคัดจ มูก  

โดยเฉพาะในรายท่ีเคยเป็นโรคหอบ เม่ือสูดหายใจเอาวัตถุอันตรายพวกนี้เข้าไป
จะมีอาการหอบปรากฏข้ึนมาอีก 

สารกลุ่มอื่น ๆ เช่น 
1. กลุ่มเฟนนีลไฟราโซล (Phenylpyrazole) 
เช่น  fipronil 

เนื่องจาก fipronil  เป็น reversible  GABA  receptor  inhibitor 
อาการพิษเกิดข้ึน จึงมีผลต่อการกระตุ้นประสาท และอาการชักเกิดข้ึน ส่วนใหญ่
เกิดข้ึนท่ีระบบ Central nervous system ทําให้เกิด hyper excitability 

2. กลุ่มคลอโรนิโคตินิล (chloronicuetinyl ) 
เช่น imidacloprid  

ซึม หายใจขัด และมีอาการสั่นกระตุก ถ้ามีอาการดังกล่าวเกิดข้ึนอย่างใด
อย่างหนึ่งให้หยุดทํางาน ทําการปฐมพยาบาลแล้วรีบไปพบแพทย์ 

3. สารควบคุมการเจริญเติบโตของแมลง      
(Insect growth regulators) เช่น hexaflumuron 

สารกลุ่มนี้มีพิษตํ่าต่อสัตว์เลือดอุ่น  ไม่พบอาการเกิดพิษ 
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รายการงานครุภัณฑ์  LAB ดูตามรายการ หน้า FU-1  ถึง FU-264 

1. เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 18000 BTU 220v เบอร์ 5 ระบบอินเวอร์เตอร์  
นํ้ายาแอร์ R22 จํานวน 2 ชุด 

2. เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 33000 BTU 220v เบอร์ 5 ระบบอินเวอร์เตอร์  
นํ้ายาแอร์ R410  จํานวน 39 ชุด 

3. เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 48000 BTU 220v เบอร์ 5 ระบบอินเวอร์เตอร์  
นํ้ายาแอร์ R410  จํานวน 20 ชุด 
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ครุภัณฑ์ LAB ชั้น 3 
 
 ศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์พ้ืนบ้าน   
1 3-RERU.IB1 โต๊ะปฏิบัติการสาธิต ขนาด 0.75x1.65x0.85 ม.   1 ชุด 
 RERU.LSC-1222เก้าอ้ีปฏิบัติการสาธิต      1 ตัว 
2 3-RERU.IB2 โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด 1.50x3.00x0.85 ม.   4 ชุด 
 RERU.LSC-401 เก้าอ้ีปฏิบัติการ       40 ตัว 
3 3-RERU.WB1 โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างนํ้า ขนาด 0.75x7.40x0.80 ม. 1 ชุด 
     
 ห้องปฏิบัติการและวิจัยกายวิภาคศาสตร์   
1 3-RERU.IB2 โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด 1.50x3.00x0.85 ม.   6 ชุด 
 RERU.LSC-401 เก้าอ้ีปฏิบัติการ       60 ตัว 
2 3-RERU.WB2 โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างนํ้า ขนาด 0.75x3.50x0.80 ม. 1 ชุด 
3 3-RERU.WB3 โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างนํ้า ขนาด 0.75x11.40x0.80 ม. 1 ชุด 
4 3-RERU.CC4 ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 0.60x1.20x1.80 ม.    2 ชุด 
5 3-RERU.CC5 ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด 0.60x1.20x1.80 ม.    2 ชุด 
6 3-RERU.ST1 พ้ืนเวที ขนาด 2.50x4.50x0.45 ม.     1 ชุด 
     
 ห้องเตรียมการเรียนการสอน   
1 3-RERU.WB4 โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างนํ้า ขนาด 0.75x3.35x0.80 ม. 1 ชุด 
2 3-RERU.BT352 โต๊ะวางเครื่องช่ัง ขนาด 0.75x1.00x0.80 ม.   1 ชุด 
     
 LAB COMPUTER   
1 3-RERU.IB1  โต๊ะปฏิบัติการสาธิต ขนาด 0.75x1.65x0.85 ม.  1 ชุด 
 RERU.LSC-1222 เก้าอ้ีปฏิบัติการสาธิต     1 ตัว 
2 3-RERU.OE806C โต๊ะเรียน ขนาด 0.60x0.80x0.75 ม.   36 ชุด 
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ศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์พืน้บ้าน  จํานวน 1 หอ้ง 
ประกอบด้วย  
 

1. 3-RERU.IB1 โต๊ะปฏิบัติการสาธิต ขนาด 0.75x1.65x0.85 ม.   1 ชุด 
พร้อม  RERU.LSC-1222 เก้าอ้ีปฏิบัติการสาธิต (จํานวน 1 ตัว)  
    

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 
 

1. ส่วนพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP)  วัสดุทําด้วยแผ่นคอมแพคไฮเพรสเชอร์ลามิเนท ชนิด Lab 

Grade ทีม่ีคุณสมบัติทนสารเคมี ผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบแกนในด้วยนํ้ายา Phenolic Resin ภายใต้

กระบวนการอัดแรงดันและความร้อนสูง ผลติภัณฑ์ที่ได้มีความหนา 16 มม. และสามารถทนการขีด

ข่วนและแรงกระแทกได้ดี  มคีวามทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเย่ียม 16 ช่ัวโมง ทนสาร 

เคมีได้ถึง 154 รายการ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, 

ISO 4586-2/EN 438, ANSI/NEMA LD3 ส่วนใต้ WORK TOP มี WATER DROP EDGE  SYSTEM 

ป้องกันการไหลซึมของหยดน้ําเข้าตู้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า 30x30 ซม. มาแสดงใน

วันขออนุมัติวัสดุ 

2. โครงสร้าง เป็นเหล็กกล่องไม้ขีด ขนาด 1”x2” หนา 2 มม.ชุบซิงค์ฟอสเฟต เคลือบกันสนิมโดย
กรรมวิธี Dipping  เพ่ือเคลือบกันสนิมทั่วถึงทุกช้ินส่วน และอบแห้งด้วยกรรมวิธี Drying Oven และ
ต่อเน่ือง เข้าพ่นทับด้วยสี EPOXY ชนิดผงทั่วถึง ด้วยระบบ Drying Oven ที่มีความร้อนไม่น้อยกว่า  
200  องศาเซลเซียส อย่างน้อย 10 นาที ความหนาของสี จะหนาไม่น้อยกว่า 80 ไมครอน โดยสี ทน
ต่อการกัดกร่อนของสารเคมี ได้เป็นอย่างดี ที่ปลายขามีปุ่มปรับระดับรองรับ เพ่ือปรับระดับความสูง 
– ตํ่า ได้ เพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนห้องไม่ได้ระดับ 

3. ปุ่มปรับระดับโครงขาเหล็กมีขนาด  M 10 ฐานรูปทรงสี่เหลี่ยมปิรามิด ทําด้วยวัสดุพลาสติก NYLON  
SIX หากมีการปรับระดับสูง – ตํ่า ปุ่มรองขาจะไม่หมุนตาม โดยต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อยกว่า  
200 กิโลกรัม 

4. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
4.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืน

กล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม.) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL 
(High Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน 
มอก.1163-2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 
1,000 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร  
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4.2 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.
1163-2536  ทั้งสองด้าน ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC  

4.3 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า 5 ระดับ  

4.4 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิด
ความเสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 

4.5 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติ
กันนํ้า  

5. บานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ทําด้วยสแตนเลส มีระบบ

ไฮโดรลิคในตัว เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน 

ง่ายต่อการติดต้ังและปรับบานซ้าย-ขวา โดยไม่ต้องคลายสกรู มีจุกพลาสติกปิด 2 จุด ต่อ 1 หน้าบาน 

พร้อมแนบเอกสารรับรองการทํางานเปิด-ปิด บานพับได้ไม่น้อยกว่า 50,000 cycle จากห้องแลปที่

เช่ือถือได้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

6. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 

ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน

ไม่น้อยกว่า 60,000 ครั้ง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา

แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

7. กุญแจล๊อคหน้าบานและล้ินชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ

ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001  ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง

มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

8. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION  วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. 

มีหัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบ

ป้องกันการเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝังอยู่

ด้านบนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชัก ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขอ

อนุมัติวัสดุ 



FU - 4 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด                   

9. ปลั๊กไฟฟ้าแบบ Pop - up เป็นปลั๊กไฟท่ีสามารถสวมปล๊ักตัวผู้ได้ทั้งแบบกลมและแบบแบน ชนิด 3 

สาย 2 เต้าเสียบ ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO หรือ IEC 

10. คุณลักษณะเก้าอ้ีปฏิบัติการ 
1.1 เบาะรองนั่ง ทําด้วยโพลียูรีเทรน (PU สีดํา) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ø 380x48 มม. 
1.2 แป้นรับที่รองน่ัง ทําจากเหล็กแผ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 165x165 มม. หนาไม่น้อยกว่า 2.8 มม. 

ส่วนกลาง ขึ้นรูปเป็นทรงสี่เหลี่ยม 2 ช้ัน ช้ันที่ 1 มีขนาดไม่น้อยกว่า 88x88 มม. ช้ันที่ 2 มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 50x50 มม. ส่วนกลางรับแกนปรับระดับหรือโช๊คปรับระดับ เป็นเหล็ก
กลึงขึ้นรูป ด้านบนมีขนาด Ø 37 มม. หนาไม่น้อยกว่า 5 มม. ส่วนกลางมีบูธเหล็กกลึง
เช่ือมติดกับแผ่นเหล็กช้ันที่ 1 และช้ันที่ 2 เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรง พ่นสีผงอีพ็อกซี่ (Epoxy 
Powder Coat)  ยึดติดกับเบาะด้วยน๊อต ขนาด M6  อย่างน้อย 4 ตัว 

1.3 โครงสร้างขา 5 แฉก ทําด้วยอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปชนิดผิวส้ม ขนาดของแต่ละแฉก มีความกว้างไม่
น้อยกว่า 45 มม. ขามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø ไม่น้อยกว่า 440 มม. แต่ไม่เกิน 460 มม 
พ่นสีผงอีพ็อกซี่ (Epoxy Powder Coat) ปลายขาทุกด้านต้องมีเกลียวสําหรับใส่ล้อเลื่อน 

1.4 ที่พักเท้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 410 มม. ทําด้วยโลหะกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 18 มม. 
หนา 1.2 มม. พ่นสีผงอีพ็อกซี่ (Epoxy Powder Coat) 

1.5 แกนกลางส่วนนอก ทําด้วยโลหะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 50 มม. หนา 1.5 มม. พ่นสีผงอีพ็อก
ซี่ (Epoxy Powder Coat)  

1.6 ภายนอกมีปลอกพลาสติกบังโลหะ เพ่ือป้องกันมิให้เกิดสนิม และให้เกิดความสวยงามสามารถ
ถอดออกได้ 

1.7 แกนกลางส่วนใน เป็นกระบอกโช๊คอัพ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 27 มม. สามารถปรับสูง-ตํ่าได้
ต้ังแต่ 460 – 650 มม.  

1.8 ปลอกบังเกลียว ทําด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูป ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 60 มม. มีอุปกรณ์ยึดกับ
แป้นรับที่น่ังส่วนปลอกสามารถหมุนฟรีได้โดยรอบและเมื่อปรับขึ้นสูงสุดช่วยบังไม่ให้เห็น
แกนโลหะ 

1.9 การปรับความสูง-ตํ่า เป็นแบบแกนเหล็กพร้อมแป้นคันยก ทําด้วยพลาสติก 
1.10 ปลายขามีล้อเลื่อน ทําด้วยพลาสติก มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 2 น้ิว เพ่ือความสะดวกใน

การเคลื่อนย้าย ส่วนยึดติดกับขาใช้เกลียวน๊อต ขนาด 10 มม.ขันติดกับอลูมิเนียม 
1.11 พนักพิงหลัง แกนรับพนักพิงทําด้วยโลหะ หนา 6 มม. กว้าง 60 มม. พ่นทับด้วยสีผงอีพ็อก

ซี่ (Epoxy Powder Coat) พนักพิงหลังทําด้วยโลหะ ฉีดหุ้มภายนอกขึ้นรูปด้วย PU ขนาด 
370x270x35 มม.(กว้างxสูงxหนา) 

1.12 ขนาดของเก้าอ้ีที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน ± ไม่เกิน 3 % 
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11. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 
18001 

12. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
 

 
2. 3-RERU.IB2 โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด 1.50x3.00x0.85 ม.   4 ชุด 

พร้อม RERU.LSC-401 เก้าอ้ีปฏิบัติการ ( จํานวน 40 ตัว )  
 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 
 

1. ส่วนพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP)  วัสดุทําด้วยแผ่นคอมแพคไฮเพรสเชอร์ลามิเนท ชนิด Lab 

Grade ที่มีคุณสมบัติทนสารเคมี ผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบแกนในด้วยนํ้ายา Phenolic Resin  ภายใต้

กระบวนการอัดแรงดันและความร้อนสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความหนา 16 มม. และสามารถทนการขีด

ข่วนและแรงกระแทกได้ดี มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเยี่ยม 16 ช่ัวโมง ทนสาร 

เคมีได้ถึง 154 รายการ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, 

ISO 4586-2/EN 438, ANSI/NEMA LD3   ส่วนใต้ WORK TOP มี WATER DROP EDGE SYSTEM  

ป้องกันการไหลซึมของหยดน้ําเข้าตู้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า 30x30 ซม. มาแสดงใน

วันขออนุมัติวัสดุ 

2. โครงสร้าง เป็นเหล็กกล่องไม้ขีด ขนาด 1”x2” หนา 2  มม.ชุบซิงค์ฟอสเฟต เคลือบกันสนิมโดย
กรรมวิธี Dipping  เพ่ือเคลือบกันสนิมทั่วถึงทุกช้ินส่วน และอบแห้งด้วยกรรมวิธี  Drying Oven  
และต่อเน่ือง เข้าพ่นทับด้วยสี EPOXY ชนิดผงทั่วถึง ด้วยระบบ Drying Oven ที่มีความร้อนไม่น้อย
กว่า 200 องศาเซลเซียส อย่างน้อย 10 นาที ความหนาของสี จะหนาไม่น้อยกว่า 80 ไมครอน โดยสี 
ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี ได้เป็นอย่างดี ที่ปลายขามีปุ่มปรับระดับรองรับ เพ่ือปรับระดับความ
สูง – ตํ่า ได้ เพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนห้องไม่ได้ระดับ 

3. ปุ่มปรับระดับโครงขาเหล็กมีขนาด M 10 ฐานรูปทรงสี่เหลี่ยมปิรามิด ทําด้วยวัสดุพลาสติก NYLON  
SIX  หากมีการปรับระดับสูง – ตํ่า ปุ่มรองขาจะไม่หมุนตาม โดยต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อยกว่า  
200  กิโลกรัม 

4. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
4.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืน

กล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม.) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL 
(High Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน 
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มอก.1163-2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 
1,000 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร  

4.2 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate)  ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.
1163-2536 ทั้งสองด้าน ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC  

4.3 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า 5 ระดับ  

4.4 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิด
ความเสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 

4.5 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มี
คุณสมบัติกันนํ้า  

5. บานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ทําด้วยสแตนเลส มีระบบ

ไฮโดรลิคในตัว เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน 

ง่ายต่อการติดต้ังและปรับบานซ้าย-ขวา โดยไม่ต้องคลายสกรู มีจุกพลาสติกปิด  2 จุด ต่อ 1 หน้า

บาน พร้อมแนบเอกสารรับรองการทํางานเปิด-ปิด บานพับได้ไม่น้อยกว่า 50,000 cycle จากห้อง

แลปที่เช่ือถือได้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

6. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 

ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน

ไม่น้อยกว่า 60,000 ครั้ง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา

แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

7. กุญแจล๊อคหน้าบานและลิ้นชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ

ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง

มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

8. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION  วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. 

มีหัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบ

ป้องกันการเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝังอยู่
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ด้านบนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขอ

อนุมัติวัสดุ 

9. ปลั๊กไฟฟ้าแบบ Pop - up เป็นปลั๊กไฟท่ีสามารถสวมปล๊ักตัวผู้ได้ทั้งแบบกลมและแบบแบน ชนิด 3 

สาย 2 เต้าเสียบ ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO หรือ IEC 

10. คุณลักษณะเก้าอ้ีปฏิบัติการ 
10.1 เบาะรองน่ัง ทําด้วยโพลียูรีเทรน (PU สีดํา) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ø 380x48 

มม. 
10.2 แป้นรับที่รองนั่ง ทําจากเหล็กแผ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 165x165 มม. หนาไม่น้อยกว่า 2.8 มม. 

ส่วนกลา ขึ้นรูปเป็นทรงสี่เหลี่ยม 2 ช้ัน ช้ันที่ 1 มีขนาดไม่น้อยกว่า  88x88 มม. ช้ันที่ 2 มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 50x50 มม. ส่วนกลางรับแกนปรับระดับหรือโช๊คปรับระดับ เป็นเหล็กกลึง
ขึ้นรูป ด้านบนมีขนาด Ø 37 มม. หนาไม่น้อยกว่า 5 มม. ส่วนกลางมีบูธเหล็กกลึงเช่ือมติดกับ
แผ่นเหล็กช้ันที่ 1 และช้ันที่ 2 เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรง พ่นสีผงอีพ็อกซี่ (Epoxy Powder 
Coat)  ยึดติดกับเบาะด้วยน๊อต ขนาด M6 อย่างน้อย 4 ตัว 

10.3 โครงสร้างขา 5 แฉก ทําด้วยอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปชนิดผิวส้ม ขนาดของแต่ละแฉก มีความกว้าง
ไม่น้อยกว่า 45 มม. ขามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø ไม่น้อยกว่า 440 มม. แต่ไม่เกิน 460 มม 
พ่นสีผงอีพ็อกซี่ (Epoxy Powder Coat) ปลายขาทุกด้านต้องมีเกลียวสําหรับใส่ปุ่มรับปลาย
ขา 

10.4 ที่พักเท้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 410 มม. ทําด้วยโลหะกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 18 
มม. หนา 1.2 มม. พ่นสีผงอีพ็อกซี่ (Epoxy Powder Coat) 

10.5 แกนกลางส่วนนอก ทําด้วยโลหะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 50 มม. หนา 1.5 มม. พ่นสีผง   
อีพ็อกซี่ (Epoxy Powder Coat)  

10.6 แกนกลางส่วนใน ทําด้วยโลหะเกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø  25 มม. สามารถปรับ
ระดับสูง-ตํ่าได้ต้ังแต่ 520 – 760 มม.  

10.7 ปลอกบังเกลียว ทําด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูป ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 60 มม. มีอุปกรณ์ยึดกับ
แป้นรับที่น่ังส่วนปลอกสามารถหมุนฟรีได้โดยรอบและเมื่อปรับขึ้นสูงสุดช่วยบังไม่ให้เห็นแกน
โลหะ 

10.8 การปรับความสูง-ตํ่า ใช้ระบบ “แกนเกลียว” ซึ่งสามารถปรับความสูง-ตํ่า ด้วยการหมุนด้วย
มือ 

10.9 ปุ่มปรับระดับขา ทําด้วยพลาสติกฉีดเป็นทรงกลม ส่วนกลางมีแกนเกลียวเหล็ก ขนาด 10 มม. 
หัวบอลกลมฝังอยู่สามารถปรับองศาได้รอบตัวเพ่ือแก้ไขปัญหาพ้ืนห้องไม่เรียบ ส่วนที่สัมผัส
กับพ้ืนมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 45 มม. ส่วนยึดปุ่มปรับระดับขาใช้เกลียวน๊อต ขนาด 10 
มม. ขันยึดติดกับขาอลูมเินียม 

10.10 ขนาดของเก้าอ้ีที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน ± ไม่เกิน 3 % 
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11. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 
18001 

12. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 24 เดือน 
 

     
3. 3-RERU.WB1 โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างน้ํา ขนาด 0.75x7.40x0.80 ม. 1 ชุด 

 
มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 
 

1. ส่วนพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP)  วัสดุทําด้วยแผ่นคอมแพคไฮเพรสเชอร์ลามิเนท ชนิด Lab 

Grade ที่มีคุณสมบัติทนสารเคมี ผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบแกนในด้วยนํ้ายา Phenolic Resin ภายใต้

กระบวนการอัดแรงดันและความร้อนสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความหนา 16 มม. และสามารถทนการขีด

ข่วนและแรงกระแทกได้ดี มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเย่ียม 16 ช่ัวโมง ทนสาร 

เคมีได้ถึง 154 รายการ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004, OHSAS 18001 :2007, 

ISO 4586-2/EN 438, ANSI/NEMA LD3 ส่วนใต้ WORK TOP มี WATER DROP EDGE  SYSTEM 

ป้องกันการไหลซึมของหยดน้ําเข้าตู้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า 30x30 ซม. มาแสดงใน

วันขออนุมัติวัสดุ 

2. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
2.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืน

กล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม.) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL 
(High Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน 
มอก.1163-2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 
1,000 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร  

2.2 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate)  ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.
1163-2536 ทั้งสองด้าน ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC  

2.3 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า 5 ระดับ  

2.4 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิด
ความเสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับ
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มาตรฐาน ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 

2.5 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติ
กันนํ้า  

3. บานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ทําด้วยสแตนเลส มีระบบ

ไฮโดรลิคในตัว เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน 

ง่ายต่อการติดต้ังและปรับบานซ้าย-ขวา โดยไม่ต้องคลายสกรู มีจุกพลาสติกปิด 2 จุด ต่อ 1 หน้าบาน 

พร้อมแนบเอกสารรับรองการทํางานเปิด-ปิด บานพับได้ไม่น้อยกว่า 50,000 cycle จากห้องแลปที่

เช่ือถือได้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

4. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 

ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน

ไม่น้อยกว่า 60,000 ครั้ง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา

แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

5. กุญแจล๊อคหน้าบานและล้ินชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ

ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001  ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง

มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

6. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. มี

หัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบป้องกัน

การเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย  ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝังอยู่ด้าน

บนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติ

วัสดุ 

7. ปลั๊กไฟฟ้า เป็นปลั๊กไฟที่สามารถสวมปลั๊กตัวผู้ได้ทั้งแบบกลมและแบบแบน ชนิด 3 สาย 2 เต้าเสียบ 

ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO หรือ IEC พร้อมกล่องไฟสามเหลี่ยมวัสดุทําด้วย Polypropylene (PP) 

8. ขาตู้ทําจากพลาสติก ABS มีจํานวน 4 ขาต่อตู้ ปรับระดับความสูง-ตํ่าได้ และสามารถรับนํ้าหนักได้ 

100 กิโลกรัม ต่อขาภายนอกของขาเป็นพีวีซีฉีดขึ้นรูปผิวด้านหน้าด้วยแผ่นอลูมิเนียมเป็นช้ินเดียวกัน

สําเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 13 มม. ด้านหลังแบ่งเป็น 2 รางสําหรับใช้ล๊อคขาตู้ ส่วนที่สัมผัสกับพ้ืนและ

สัมผัสกับตู้ส่วนล่างมียางรองรับเพ่ือรีดนํ้า และป้องกันการไหลซึมของสารเคมีและน้ําเข้าตัวตู้ ส่วนสูง

ไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร สามารถถอดออกเพ่ือทําความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้ 
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9. คุณลักษณะเฉพาะชุดอ่างนํ้า  
9.1 อ่างนํ้าโพลีโพรพีลีน  ขนาดหลุมอ่างไม่น้อยกว่า 390x790x300 มม. (กว้างxยาวxลึก) (หนา 

8 มม.) พร้อมท่อนํ้าล้น (Overflow) ภายในอ่างมีชุดตระกร้าสําหรับดักตะกอน วัสดุทําด้วย 

Polypropylene ฉีดขึ้นรูป ขนาดไม่น้อยกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 110 มม. ลึก 50 

มม.  พร้อมชุดฝาปิดและโซ่คล้องทําด้วยวัสดุชนิดเดียวกัน   บริเวณหลุมเป็นรูปถ้วยขนาดไม่

น้อยกว่าไม่น้อยกว่า 120 มม. ลึก 70 มม. เพ่ือใช้ดักตะกอนก่อนการระบายและสามารถนํา

สิ่งอุดตันต่างๆ ออกได้ง่าย   ด้านล่างเป็นเกลียว ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ½ ” สามารถขันล๊อค

กับที่ดักกลิ่นได้พอดี  ผ่านการทดสอบสารเคมีตามมาตรฐาน ASTM D543 ไม่น้อยกว่า 100 

ชนิด โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยเอกสารใบรับรองจะต้องออกภายใต้หน่วยงาน

เดียวกันเท่าน้ัน โดยต้องแนบใบทดสอบจากหน่วยงานราชการ พร้อมแนบเอกสาร

ประกอบการพิจารณา และนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

9.2 ที่ดักกลิ่น วัสดุทําด้วยโพลีโปรพีลีน เป็นระบบ MECHANICAL JOINT มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 
½” แกนสามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า 16 ซม.ผ่านการทดสอบการทนสารเคมี
ตามมาตรฐาน ASTM D543 ไม่น้อยกว่า 100 รายการ ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 48 ช่ัวโมง 
โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้รับจ้างจะต้องแนบเอกสารการรับรองจะต้องออกภายใต้
หน่วยงานเดียวกันเท่าน้ัน ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติ
วัสดุ 

9.3 ก๊อกนํ้า 1 ทางต้ังพ้ืนตัวก๊อกทําด้วยทองเหลืองเคลือบด้วยสารโพลีโค้ท (Polycoat 
Powder Lacquer) เป็นก๊อกที่ใช้เฉพาะห้องแลป ปลายก๊อกเรียวเล็กสามารถสวมต่อกับท่อ
ยางหรือพลาสติกและสามารถสวิงซ้าย-ขวาได้ ทนแรงดันได้ 147 psi ผลิตภัณฑ์ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

9.4 ที่แขวนหลอดแก้ว (PEG BOARD) ทําด้วย PHENOLIC RESIN ความหนาไม่น้อยกว่า 16 
มม. มีแป้นทําด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูป รูปสี่เหลี่ยมคางหมู, พร้อมก้านทําด้วย PP ฉีดขึ้นรูป 
ขนาดไม่น้อยกว่า Ø 12 มม. และ ขนาดไม่น้อยกว่า Ø 10 มม. และมีความยาว 15 ซม. 
สามารถถอดเข้า-ออก ได้ โดยในแผงแขวนก้าน PP ทั้ง 2 ขนาดไม่น้อยกว่า เพ่ือเลือกใช้งาน
ได้ตามความต้องการ มีรางรับปล่อยนํ้าพร้อมสายยางอยู่ด้านล่างผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา
แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

13. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 
18001 

14. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
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ห้องปฏิบัติการและวิจัยกายวิภาคศาสตร์ จํานวน 1 ห้อง 
ประกอบด้วย  
 
1 3-RERU.IB2 โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด 1.50x3.00x0.85 ม.   6 ชุด 
 พร้อม RERU.LSC-401 เก้าอ้ีปฏิบัติการ จํานวน 60 ตัว 
 
มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 
 

1. ส่วนพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP)  วัสดุทําด้วยแผ่นคอมแพคไฮเพรสเชอร์ลามิเนท ชนิด Lab 
Grade ที่มีคุณสมบัติทนสารเคมี ผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบแกนในด้วยนํ้ายา Phenolic Resin ภายใต้
กระบวนการอัดแรงดันและความร้อนสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความหนา 16 มม. และสามารถทนการขีด
ข่วนและแรงกระแทกได้ดี มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเย่ียม 16 ช่ัวโมง ทนสาร 
เคมีได้ถึง 154 รายการ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, 
ISO 4586-2/EN 438, ANSI/NEMA LD3 ส่วนใต้ WORK TOP มี WATER DROP EDGE SYSTEM  
ป้องกันการไหลซึมของหยดน้ําเข้าตู้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า 30x30 ซม. มาแสดงใน
วันขออนุมัติวัสดุ 

2. โครงสร้าง เป็นเหล็กกล่องไม้ขีด ขนาด 1”x2” หนา 2 มม.ชุบซิงค์ฟอสเฟต เคลือบกันสนิมโดย
กรรมวิธี Dipping  เพ่ือเคลือบกันสนิมทั่วถึงทุกช้ินส่วน และอบแห้งด้วยกรรมวิธี Drying Oven และ
ต่อเน่ือง เข้าพ่นทับด้วยสี EPOXY ชนิดผงทั่วถึง ด้วยระบบ Drying Oven ที่มีความร้อนไม่น้อยกว่า  
200 องศาเซลเซียส อย่างน้อย 10 นาที ความหนาของสี จะหนาไม่น้อยกว่า 80 ไมครอน โดยสี ทน
ต่อการกัดกร่อนของสารเคมี ได้เป็นอย่างดี ที่ปลายขามีปุ่มปรับระดับรองรับ เพ่ือปรับระดับความสูง 
– ตํ่า ได้ เพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนห้องไม่ได้ระดับ 

3. ปุ่มปรับระดับโครงขาเหล็กมีขนาด M 10 ฐานรูปทรงสี่เหลี่ยมปิรามิด ทําด้วยวัสดุพลาสติก NYLON  
SIX หากมีการปรับระดับสูง – ตํ่า ปุ่มรองขาจะไม่หมุนตาม โดยต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อยกว่า  
200  กิโลกรัม 

4. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
4.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืน

กล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม.) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL 
(High Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน 
มอก.1163-2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 
1,000 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร  

4.2 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.
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1163-2536  ทั้งสองด้าน ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC  

4.3 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า 5 ระดับ  

4.4 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิด
ความเสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 

4.5 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติ
กันนํ้า  

5. บานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ทําด้วยสแตนเลส มีระบบ
ไฮโดรลิคในตัว เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน 
ง่ายต่อการติดต้ังและปรับบานซ้าย-ขวา โดยไม่ต้องคลายสกรู มีจุกพลาสติกปิด 2 จุด ต่อ 1 หน้าบาน 
พร้อมแนบเอกสารรับรองการทํางานเปิด-ปิด บานพับได้ไม่น้อยกว่า 50,000 cycle จากห้องแลปที่
เช่ือถือได้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

6. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน
ไม่น้อยกว่า 60,000 คร้ัง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานที่เช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา
แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

7. กุญแจล๊อคหน้าบานและลิ้นชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ
ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001  ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง
มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

8. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. 
มีหัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบ
ป้องกันการเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย  ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝัง
อยู่ด้านบนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขอ
อนุมัติวัสดุ 

9. ปลั๊กไฟฟ้าแบบ Pop - up เป็นปลั๊กไฟที่สามารถสวมปลั๊กตัวผู้ได้ทั้งแบบกลมและแบบแบน ชนิด 3 
สาย 2 เต้าเสียบ ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO หรือ IEC 

10. คุณลักษณะเก้าอ้ีปฏิบัติการ 
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10.1 เบาะรองน่ัง ทําด้วยโพลียูรีเทรน (PU สีดํา) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ø 380x48 
มม. 

10.2 แป้นรับที่รองนั่ง ทําจากเหล็กแผ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 165x165 มม. หนาไม่น้อยกว่า 2.8 
มม. ส่วนกลาง ขึ้นรูปเป็นทรงสี่เหลี่ยม 2 ช้ัน ช้ันที่ 1 มีขนาดไม่น้อยกว่า 88x88 มม. ช้ันที่ 2 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 50x50 มม. ส่วนกลางรับแกนปรับระดับหรือโช๊คปรับระดับ เป็นเหล็ก
กลึงขึ้นรูป ด้านบนมีขนาด Ø 37 มม. หนาไม่น้อยกว่า 5 มม. ส่วนกลางมีบูธเหล็กกลึงเช่ือม
ติดกับแผ่นเหล็กช้ันที่ 1 และช้ันที่ 2 เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรง พ่นสีผงอีพ็อกซี่ (Epoxy 
Powder Coat) ยึดติดกับเบาะด้วยน๊อต ขนาด M6 อย่างน้อย 4 ตัว 

10.3 โครงสร้างขา 5 แฉก ทําด้วยอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปชนิดผิวส้ม ขนาดของแต่ละแฉก มีความ
กว้างไม่น้อยกว่า 45 มม. ขามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø ไม่น้อยกว่า 440 มม. แต่ไม่เกิน 460 
มม พ่นสีผงอีพ็อกซี่ (Epoxy Powder Coat) ปลายขาทุกด้านต้องมีเกลียวสําหรับใส่ปุ่มรับ
ปลายขา 

10.4 ที่พักเท้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 410 มม. ทําด้วยโลหะกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 18 
มม. หนา 1.2 มม. พ่นสีผงอีพ็อกซี่ (Epoxy Powder Coat) 

10.5 แกนกลางส่วนนอก ทําด้วยโลหะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 50 มม. หนา 1.5 มม. พ่นสีผง
อีพ็อกซี่ (Epoxy Powder Coat)  

10.6 แกนกลางส่วนใน ทําด้วยโลหะเกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 25 มม. สามารถปรับ
ระดับสูง-ตํ่าได้ต้ังแต่ 520 – 760 มม.  

10.7 ปลอกบังเกลียว ทําด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูป ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 60 มม. มีอุปกรณ์ยึด
กับแป้นรับที่น่ังส่วนปลอกสามารถหมุนฟรีได้โดยรอบและเมื่อปรับขึ้นสูงสุดช่วยบังไม่ให้เห็น
แกนโลหะ 

10.8 การปรับความสูง-ตํ่า ใช้ระบบ “แกนเกลียว” ซึ่งสามารถปรับความสูง-ตํ่า ด้วยการหมุนด้วย
มือ 

10.9 ปุ่มปรับระดับขา ทําด้วยพลาสติกฉีดเป็นทรงกลม ส่วนกลางมีแกนเกลียวเหล็ก ขนาด 10 
มม. หัวบอลกลมฝังอยู่สามารถปรับองศาได้รอบตัวเพ่ือแก้ไขปัญหาพ้ืนห้องไม่เรียบ ส่วนที่
สัมผัสกับพ้ืนมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 45 มม. ส่วนยึดปุ่มปรับระดับขาใช้เกลียวน๊อต 
ขนาด 10 มม. ขันยึดติดกับขาอลูมิเนียม 

10.10 ขนาดของเก้าอ้ีที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน ± ไม่เกิน 3 % 
11. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 

18001 
12. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
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2. 3-RERU.WB2 โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างน้ํา ขนาด 0.75x3.50x0.80 ม. 1 ชุด 
 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 
 

1. ส่วนพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) วัสดุทําด้วยแผ่นคอมแพคไฮเพรสเชอร์ลามิเนท ชนิด Lab 

Grade ที่มีคุณสมบัติทนสารเคมี ผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบแกนในด้วยนํ้ายา Phenolic Resin ภายใต้

กระบวนการอัดแรงดันและความร้อนสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความหนา 16 มม. และสามารถทนการขีด

ข่วนและแรงกระแทกได้ดี มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเย่ียม 16 ช่ัวโมง ทนสาร 

เคมีได้ถึง 154 รายการ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, 

ISO 4586-2/EN 438, ANSI/NEMA LD3 ส่วนใต้ WORK TOP มี WATER DROP EDGE SYSTEM  

ป้องกันการไหลซึมของหยดน้ําเข้าตู้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า 30x30 ซม. มาแสดงใน

วันขออนุมัติวัสดุ 

2. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
2.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืน

กล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม.) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL 
(High Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน 
มอก.1163-2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 
1,000 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร  

2.2 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.
1163-2536 ทั้งสองด้าน ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC  

2.3 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า 5 ระดับ  

2.4 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิด
ความเสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 

2.5 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติ
กันนํ้า  
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3. บานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ทําด้วยสแตนเลส มีระบบ

ไฮโดรลิคในตัว เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน 

ง่ายต่อการติดต้ังและปรับบานซ้าย-ขวา โดยไม่ต้องคลายสกรู มีจุกพลาสติกปิด 2 จุด ต่อ 1 หน้าบาน 

พร้อมแนบเอกสารรับรองการทํางานเปิด-ปิด บานพับได้ไม่น้อยกว่า 50,000 cycle จากห้องแลปที่

เช่ือถือได้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

4. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 

ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน

ไม่น้อยกว่า 60,000 ครั้ง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา

แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

5. กุญแจล๊อคหน้าบานและล้ินชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ

ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001  ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง

มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

6. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. มี

หัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบป้องกัน

การเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝังอยู่ด้าน

บนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติ

วัสดุ 

7. ปลั๊กไฟฟ้า เป็นปลั๊กไฟที่สามารถสวมปลั๊กตัวผู้ได้ทั้งแบบกลมและแบบแบน ชนิด 3 สาย 2 เต้าเสียบ 

ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO หรือ IEC พร้อมกล่องไฟสามเหลี่ยมวัสดุทําด้วย Polypropylene (PP) 

8. ขาตู้ทําจากพลาสติก ABS มีจํานวน 4 ขาต่อตู้ ปรับระดับความสูง-ตํ่าได้ และสามารถรับนํ้าหนักได้ 

100 กิโลกรัม ต่อขาภายนอกของขาเป็นพีวีซีฉีดขึ้นรูปผิวด้านหน้าด้วยแผ่นอลูมิเนียมเป็นช้ินเดียวกัน

สําเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 13 มม. ด้านหลังแบ่งเป็น 2 รางสําหรับใช้ล๊อคขาตู้ ส่วนที่สัมผัสกับพ้ืนและ

สัมผัสกับตู้ส่วนล่างมียางรองรับเพ่ือรีดนํ้า และป้องกันการไหลซึมของสารเคมีและน้ําเข้าตัวตู้ ส่วนสูง

ไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร สามารถถอดออกเพ่ือทําความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้ 

9. คุณลักษณะเฉพาะชุดอ่างนํ้า  
9.1 อ่างนํ้าโพลีโพรพีลีน ขนาดหลุมอ่างไม่น้อยกว่า 390x790x300 มม. (กว้างxยาวxลึก) (หนา 

8 มม.) พร้อมท่อนํ้าล้น (Overflow) ภายในอ่างมีชุดตระกร้าสําหรับดักตะกอน วัสดุทําด้วย 

Polypropylene ฉีดขึ้นรูป ขนาดไม่น้อยกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 110 มม. ลึก 50 

มม. พร้อมชุดฝาปิดและโซ่คล้องทําด้วยวัสดุชนิดเดียวกัน บริเวณหลุมเป็นรูปถ้วยขนาดไม่

น้อยกว่าไม่น้อยกว่า 120 มม. ลึก 70 มม. เพ่ือใช้ดักตะกอนก่อนการระบายและสามารถนํา



FU - 16 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด                   

สิ่งอุดตันต่างๆ ออกได้ง่าย ด้านล่างเป็นเกลียว ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ½ ” สามารถขันล๊อคกับ

ที่ดักกลิ่นได้พอดี  ผ่านการทดสอบสารเคมีตามมาตรฐาน ASTM D543 ไม่น้อยกว่า 100 

ชนิด โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยเอกสารใบรับรองจะต้องออกภายใต้หน่วยงาน

เดียวกันเท่าน้ัน โดยต้องแนบใบทดสอบจากหน่วยงานราชการ พร้อมแนบเอกสาร

ประกอบการพิจารณา และนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

9.2 ที่ดักกลิ่น วัสดุทําด้วยโพลีโปรพีลีน เป็นระบบ MECHANICAL JOINT มีเส้นผ่าศูนย์กลาง  1 
½”  แกนสามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า 16 ซม.ผ่านการทดสอบการทน
สารเคมีตามมาตรฐาน ASTM D543 ไม่น้อยกว่า 100 รายการ ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 48 
ช่ัวโมง โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้รับจ้างจะต้องแนบเอกสารการรับรองจะต้องออก
ภายใต้หน่วยงานเดียวกันเท่าน้ัน ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขอ
อนุมัติวัสดุ 

9.3 ก๊อกนํ้า 1 ทางต้ังพ้ืนตัวก๊อกทําด้วยทองเหลืองเคลือบด้วยสารโพลีโค้ท (Polycoat 
Powder Lacquer) เป็นก๊อกที่ใช้เฉพาะห้องแลป ปลายก๊อกเรียวเล็กสามารถสวมต่อกับท่อ
ยางหรือพลาสติกและสามารถสวิงซ้าย-ขวาได้ ทนแรงดันได้ 147 psi ผลิตภัณฑ์ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

10. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 
18001 

11. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
   
 

3. 3-RERU.WB3 โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างน้ํา ขนาด 0.75x11.40x0.80 ม. 1 ชุด 
 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 
 

1. ส่วนพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP)  วัสดุทําด้วยแผ่นคอมแพคไฮเพรสเชอร์ลามิเนท ชนิด Lab 

Grade ที่มีคุณสมบัติทนสารเคมี ผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบแกนในด้วยนํ้ายา Phenolic Resin ภายใต้

กระบวนการอัดแรงดันและความร้อนสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความหนา 16 มม. และสามารถทนการขีด

ข่วนและแรงกระแทกได้ดี มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเย่ียม 16 ช่ัวโมง ทนสาร 

เคมีได้ถึง 154 รายการ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, 

ISO 4586-2/EN 438, ANSI/NEMA LD3 ส่วนใต้ WORK TOP มี WATER DROP EDGE SYSTEM  

ป้องกันการไหลซึมของหยดน้ําเข้าตู้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า 30x30 ซม. มาแสดงใน

วันขออนุมัติวัสดุ 
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2. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
2.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืน

กล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม.) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL 
(High Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน 
มอก.1163-2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 
1,000 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร  

2.2 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.
1163-2536  ทั้งสองด้าน ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC  

2.3 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า  5 ระดับ  

2.4 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิด
ความเสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 

2.5 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติ
กันนํ้า  

3. บานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ทําด้วยสแตนเลส มีระบบ

ไฮโดรลิคในตัว เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน 

ง่ายต่อการติดต้ังและปรับบานซ้าย-ขวา โดยไม่ต้องคลายสกรู มีจุกพลาสติกปิด  2 จุด ต่อ 1 หน้า

บาน พร้อมแนบเอกสารรับรองการทํางานเปิด-ปิด บานพับได้ไม่น้อยกว่า 50,000 cycle จากห้อง

แลปที่เช่ือถือได้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

4. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 

ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน

ไม่น้อยกว่า 60,000 ครั้ง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา

แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

5. กุญแจล๊อคหน้าบานและลิ้นชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ

ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001  ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง

มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 



FU - 18 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด                   

6. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION  วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. 

มีหัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบ

ป้องกันการเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝังอยู่

ด้านบนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขอ

อนุมัติวัสดุ 

7. ปลั๊กไฟฟ้า เป็นปลั๊กไฟที่สามารถสวมปลั๊กตัวผู้ได้ทั้งแบบกลมและแบบแบน ชนิด 3 สาย 2 เต้าเสียบ 

ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO หรือ IEC พร้อมกล่องไฟสามเหลี่ยมวัสดุทําด้วย Polypropylene (PP) 

8. ขาตู้ทําจากพลาสติก ABS มีจํานวน 4 ขาต่อตู้ ปรับระดับความสูง-ตํ่าได้ และสามารถรับนํ้าหนักได้ 

100 กิโลกรัม ต่อขาภายนอกของขาเป็นพีวีซีฉีดขึ้นรูปผิวด้านหน้าด้วยแผ่นอลูมิเนียมเป็นช้ินเดียวกัน

สําเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 13 มม. ด้านหลังแบ่งเป็น 2 รางสําหรับใช้ล๊อคขาตู้  ส่วนที่สัมผัสกับพ้ืนและ

สัมผัสกับตู้ส่วนล่างมียางรองรับเพ่ือรีดนํ้า และป้องกันการไหลซึมของสารเคมีและน้ําเข้าตัวตู้ ส่วนสูง

ไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร สามารถถอดออกเพ่ือทําความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้ 

9. คุณลักษณะเฉพาะชุดอ่างนํ้า  
9.1 อ่างนํ้าโพลีโพรพีลีน ขนาดหลุมอ่างไม่น้อยกว่า 390x790x300 มม. (กว้างxยาวxลึก) (หนา 

8 มม.) พร้อมท่อนํ้าล้น (Overflow) ภายในอ่างมีชุดตระกร้าสําหรับดักตะกอน วัสดุทําด้วย 

Polypropylene ฉีดขึ้นรูป ขนาดไม่น้อยกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 110 มม. ลึก 50 

มม.  พร้อมชุดฝาปิดและโซ่คล้องทําด้วยวัสดุชนิดเดียวกัน บริเวณหลุมเป็นรูปถ้วยขนาดไม่

น้อยกว่าไม่น้อยกว่า 120 มม. ลึก 70 มม. เพ่ือใช้ดักตะกอนก่อนการระบายและสามารถนํา

สิ่งอุดตันต่างๆ ออกได้ง่าย   ด้านล่างเป็นเกลียว ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ½ ” สามารถขันล๊อค

กับที่ดักกลิ่นได้พอดี  ผ่านการทดสอบสารเคมีตามมาตรฐาน ASTM D543 ไม่น้อยกว่า 100 

ชนิด โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยเอกสารใบรับรองจะต้องออกภายใต้หน่วยงาน

เดียวกันเท่าน้ัน โดยต้องแนบใบทดสอบจากหน่วยงานราชการ พร้อมแนบเอกสาร

ประกอบการพิจารณา และนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

9.2 ที่ดักกลิ่น วัสดุทําด้วยโพลีโปรพีลีน เป็นระบบ MECHANICAL JOINT มีเส้นผ่าศูนย์กลาง  1 
½” แกนสามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า 16 ซม.ผ่านการทดสอบการทนสารเคมี
ตามมาตรฐาน ASTM D543 ไม่น้อยกว่า 100 รายการ ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 48 ช่ัวโมง 
โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้รับจ้างจะต้องแนบเอกสารการรับรองจะต้องออกภายใต้
หน่วยงานเดียวกันเท่าน้ัน ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติ
วัสดุ 

9.3 ก๊อกนํ้า 1 ทางต้ังพ้ืนตัวก๊อกทําด้วยทองเหลืองเคลือบด้วยสารโพลีโค้ท (Polycoat 
Powder Lacquer) เป็นก๊อกที่ใช้เฉพาะห้องแลป ปลายก๊อกเรียวเล็กสามารถสวมต่อกับท่อ
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ยางหรือพลาสติกและสามารถสวิงซ้าย-ขวาได้ ทนแรงดันได้ 147 psi ผลิตภัณฑ์ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

9.4 ที่แขวนหลอดแก้ว (PEG BOARD) ทําด้วย PHENOLIC RESIN ความหนาไม่น้อยกว่า 16 
มม. มีแป้นทําด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูป รูปสี่เหลี่ยมคางหมู, พร้อมก้านทําด้วย PP ฉีดขึ้นรูป 
ขนาดไม่น้อยกว่า Ø 12 มม. และ ขนาดไม่น้อยกว่า Ø 10 มม. และมีความยาว 15 ซม. 
สามารถถอดเข้า-ออก ได้ โดยในแผงแขวนก้าน PP ทั้ง 2 ขนาดไม่น้อยกว่า เพ่ือเลือกใช้งาน
ได้ตามความต้องการ มีรางรับปล่อยนํ้าพร้อมสายยางอยู่ด้านล่างผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา
แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

 
15. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 

18001 
16. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 

 
 

4. 3-RERU.CC4 ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 0.60x1.20x1.80 ม.    2 ชุด 
 
มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 
 

1. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
1.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืน

กล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม.) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL 
(High Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน 
มอก.1163-2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 
1,000 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร  

1.2 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.
1163-2536 ทั้งสองด้าน ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC  

1.3 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า 5 ระดับ  

1.4 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิด
ความเสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับ
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มาตรฐาน ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 

1.5 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติ
กันนํ้า  

2. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 

ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน

ไม่น้อยกว่า 60,000 ครั้ง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา

แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

3. กุญแจล๊อคหน้าบานและล้ินชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ

ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง

มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

4. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION  วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. 

มีหัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบ

ป้องกันการเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย  ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝัง

อยู่ด้านบนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขอ

อนุมัติวัสดุ 

5. ขาตู้ทําจากพลาสติก ABS มีจํานวน 4 ขาต่อตู้ ปรับระดับความสูง-ตํ่าได้ และสามารถรับนํ้าหนักได้ 

100 กิโลกรัม ต่อขาภายนอกของขาเป็นพีวีซีฉีดขึ้นรูปผิวด้านหน้าด้วยแผ่นอลูมิเนียมเป็นช้ินเดียวกัน

สําเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 13 มม.  ด้านหลังแบ่งเป็น 2 รางสําหรับใช้ล๊อคขาตู้  ส่วนที่สัมผัสกับพ้ืน

และสัมผัสกับตู้ส่วนล่างมียางรองรับเพ่ือรีดนํ้า และป้องกันการไหลซึมของสารเคมีและน้ําเข้าตัวตู้ 

ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร สามารถถอดออกเพ่ือทําความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้ 

6. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 

18001 

7. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
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5. 3-RERU.CC5 ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด 0.60x1.20x1.80 ม.    2 ชุด 
 
มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 
 

1. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
1.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืน

กล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม.) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL 
(High Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน 
มอก.1163-2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 
1,000 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร 

1.2 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชักชนิดบานทึบ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด 
HPL (High Pressure Laminate) ด้ วย ระบบ  HIGH PRESSURE หนา  0.8 มม .ได้ รั บ
มาตรฐาน มอก.1163-2536 ทั้งสองด้าน ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 
มม. ปิดขอบไม้ด้วย PVC  

1.3 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชักชนิดบานกระจกใส วัสดุทําด้วยกระจกใส หนา 6 มม. ผังอยู่ใน
กรอบไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High Pressure Laminate)  ด้วยระบบ 
HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.1163-2536 ทั้งสองด้าน ภายหลังปิด
ลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้ด้วย PVC  

1.4 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า 5 ระดับ  

1.5 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิด
ความเสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 

1.6 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติ
กันนํ้า  

2. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 

ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน

ไม่น้อยกว่า 60,000 ครั้ง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา

แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 
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3. กุญแจล๊อคหน้าบานและล้ินชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ

ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง

มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

4. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION  วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. 

มีหัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบ

ป้องกันการเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย  ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝัง

อยู่ด้านบนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขอ

อนุมัติวัสดุ 

5. ขาตู้ทําจากพลาสติก ABS มีจํานวน 4 ขาต่อตู้ ปรับระดับความสูง-ตํ่าได้ และสามารถรับนํ้าหนักได้ 

100 กิโลกรัม ต่อขาภายนอกของขาเป็นพีวีซีฉีดขึ้นรูปผิวด้านหน้าด้วยแผ่นอลูมิเนียมเป็นช้ินเดียวกัน

สําเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 13 มม.  ด้านหลังแบ่งเป็น 2 รางสําหรับใช้ล๊อคขาตู้  ส่วนที่สัมผัสกับพ้ืน

และสัมผัสกับตู้ส่วนล่างมียางรองรับเพ่ือรีดนํ้า และป้องกันการไหลซึมของสารเคมีและน้ําเข้าตัวตู้ 

ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร สามารถถอดออกเพ่ือทําความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้ 

6. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 

18001 

7. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 

 
 

6. 3-RERU.ST1 พื้นเวที ขนาด 2.50x4.50x0.45 ม.     1 ชุด 
มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 
   

1. โครงสร้างทั้งหมดทําด้วยไม้อัด หนา 15 มม.  
2. ปูพ้ืนส่วนบนด้วยไม้อัด หนา 15 มม. ปูทับด้วยพรมอัด 
3. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 

18001 

4. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 

 
 
 
 
 
 



FU - 23 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด                   

ห้องเตรียมการเรียนการสอน จํานวน 1 ห้อง 
ประกอบด้วย  
  

1. 3-RERU.WB4 โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างน้ํา ขนาด 0.75x3.35x0.80 ม. 1 ชุด 
 
มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 
 

1. ส่วนพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) วัสดุทําด้วยแผ่นคอมแพคไฮเพรสเชอร์ลามิเนท ชนิด Lab 

Grade ที่มีคุณสมบัติทนสารเคมี ผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบแกนในด้วยนํ้ายา Phenolic Resin  ภายใต้

กระบวนการอัดแรงดันและความร้อนสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความหนา 16 มม. และสามารถทนการขีด

ข่วนและแรงกระแทกได้ดี  มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเย่ียม 16 ช่ัวโมง ทนสาร 

เคมีได้ถึง 154 รายการ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, 

ISO 4586-2/EN 438, ANSI/NEMA LD3 ส่วนใต้ WORK TOP มี WATER DROP EDGE SYSTEM  

ป้องกันการไหลซึมของหยดน้ําเข้าตู้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า 30x30 ซม. มาแสดงใน

วันขออนุมัติวัสดุ 

2. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
2.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืน

กล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม.) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL 
(High Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน 
มอก.1163-2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 
1,000 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร  

2.2 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.
1163-2536 ทั้งสองด้าน ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC  

2.3 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า 5 ระดับ  

2.4 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิด
ความเสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 
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2.5 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติ
กันนํ้า  

3. บานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ทําด้วยสแตนเลส มีระบบ

ไฮโดรลิคในตัว เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน 

ง่ายต่อการติดต้ังและปรับบานซ้าย-ขวา โดยไม่ต้องคลายสกรู มีจุกพลาสติกปิด  2 จุด ต่อ 1 หน้า

บาน พร้อมแนบเอกสารรับรองการทํางานเปิด-ปิด บานพับได้ไม่น้อยกว่า 50,000 cycle จากห้อง

แลปที่เช่ือถือได้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

4. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 

ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน

ไม่น้อยกว่า 60,000 ครั้ง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา

แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

5. กุญแจล๊อคหน้าบานและล้ินชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ

ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง

มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

6. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION  วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. 

มีหัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบ

ป้องกันการเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย  ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝัง

อยู่ด้านบนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขอ

อนุมัติวัสดุ 

7. ปลั๊กไฟฟ้า เป็นปลั๊กไฟที่สามารถสวมปลั๊กตัวผู้ได้ทั้งแบบกลมและแบบแบน ชนิด 3 สาย 2 เต้าเสียบ 

ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO หรือ IEC พร้อมกล่องไฟสามเหลี่ยมวัสดุทําด้วย Polypropylene (PP) 

8. ขาตู้ทําจากพลาสติก ABS มีจํานวน 4 ขาต่อตู้ ปรับระดับความสูง-ตํ่าได้ และสามารถรับนํ้าหนักได้ 

100 กิโลกรัม ต่อขาภายนอกของขาเป็นพีวีซีฉีดขึ้นรูปผิวด้านหน้าด้วยแผ่นอลูมิเนียมเป็นช้ินเดียวกัน

สําเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 13 มม. ด้านหลังแบ่งเป็น 2 รางสําหรับใช้ล๊อคขาตู้ ส่วนที่สัมผัสกับพ้ืนและ

สัมผัสกับตู้ส่วนล่างมียางรองรับเพ่ือรีดนํ้า และป้องกันการไหลซึมของสารเคมีและน้ําเข้าตัวตู้ ส่วนสูง

ไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร สามารถถอดออกเพ่ือทําความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้ 

9. คุณลักษณะเฉพาะชุดอ่างนํ้า  
9.1 อ่างนํ้าพร้อมหน้าอ่างวัสดุทําด้วยสแตนเลส เกรด 304 ขนาดหลุมอ่างนํ้า 1500x550x300 

มม.  
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9.2 ที่ดักกลิ่น วัสดุทําด้วยโพลีโปรพีลีน เป็นระบบ MECHANICAL JOINT มีเส้นผ่าศูนย์กลาง  1 
½”  แกนสามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า 16 ซม.ผ่านการทดสอบการทน
สารเคมีตามมาตรฐาน ASTM D543 ไม่น้อยกว่า 100 รายการ ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 48 
ช่ัวโมง โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้รับจ้างจะต้องแนบเอกสารการรับรองจะต้องออก
ภายใต้หน่วยงานเดียวกันเท่าน้ัน ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขอ
อนุมัติวัสดุ 

9.3 ก๊อกนํ้า 1 ทางต้ังพ้ืนตัวก๊อกทําด้วยทองเหลืองเคลือบด้วยสารโพลีโค้ท (Polycoat 
Powder Lacquer) เป็นก๊อกที่ใช้เฉพาะห้องแลป ปลายก๊อกเรียวเล็กสามารถสวมต่อกับท่อ
ยางหรือพลาสติกและสามารถสวิงซ้าย-ขวาได้ ทนแรงดันได้ 147 psi ผลิตภัณฑ์ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

10. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 
18001 

11. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
 
 

2. 3-RERU.BT352 โต๊ะวางเครื่องชั่ง ขนาด 0.75x1.00x0.80 ม.   1 ชุด 
 
มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 
 

1. โครงสร้างของโต๊ะ ทําด้วยแผ่นเหล็กรีดเย็น NO.18 หนา 1.2 มม. ทุกด้าน (COLD ROLLED STEEL) 
ผิวเหล็กเคลือบด้วยซิงค์และเคลือบทับด้วยฟอสเฟต (PHOSPHATE DATING) เคลือบด้วยโครเมต 
(CHROMATISING) และผิวเหล็กทุกด้านทั้งด้านในและด้านนอกพ่นทับด้วยสีอีพ๊อกซี่ชนิดสีผง 
(CONDUCIVE EPOXY POWER COATED PAINTWORK) โดยเป็นแบบอีเล็คโตรสเตติก โดยผ่าน
กระบวนการอบสีที่ความร้อนอย่างน้อย 200°C เพ่ือการคงทนของสี เมื่อพ่นเสร็จแล้วสีต้องมีความ
หนาอย่างน้อยไม่ตํ่ากว่า 80 ไมครอน (101-106 กรัม/ตรม.) ลักษณะสีที่พ่นออกได้จะเป็นผิวส้ม  

2. ส่วนพ้ืนโต๊ะ วัสดุทําด้วยแผ่น Phenolic Resin ชนิด Lab Grade ผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบแกนในด้วย
นํ้ายา Phenolic Resin  ภายใต้กระบวนการอัดแรงดันและความร้อนสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความหนา
ตลอดแผ่นไม่น้อยกว่า 16 มม.  สามารถทนการขีดข่วนและแรงกระแทกได้ดี  และสามารถทนความ
ร้อนได้ไม่น้อยกว่า 135 oC มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเย่ียม โดยผลการทดสอบ
ต้องไม่เกิดรอยด่าง  และไม่มีการเปลี่ยนแปลงความมันเงาของพ้ืนผิวเมื่อทําการทดสอบเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 16 ช่ัวโมง   

3. ส่วนพ้ืนที่ๆ ใช้วางเครื่องช่ัง ทําด้วยหินแกรนิต ความหนาไม่น้อยกว่า 18 มม. ขนาดหลุมสําหรับวาง
เครื่องช่ัง  300x400 มม. รองรับด้วย VIBRATION RUBBER   
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4. ส่วนล่างของโต๊ะเคร่ืองช่ังมีช้ันวางอุปกรณ์ ทําด้วยเหล็กเคลือบสี จํานวน 1 ช้ัน  
5. ภายในบรรจุด้วยวัสดุถ่วงนํ้าหนัก  
6. ปลั๊กไฟ เป็นปลั๊กชนิดคู่ในตัว ใช้ได้กับไฟ 220 โวลท์ พร้อมสายกราวด์ในตัว ได้รับมาตรฐาน ISO 

9001 สามารถใช้กับปลั๊กตัวผู้ได้ทั้งแบบกลมและแบบแบน จํานวน 2 ชุด  
7. ขาโต๊ะสามารถปรับระดับได้ทั้ง 4 ขา 
8. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 

18001 
9. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
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ห้อง LAB COMPUTER จํานวน 1 ห้อง 
ประกอบด้วย 
  

1. 3-RERU.IB1 โต๊ะปฏิบัติการสาธิต ขนาด 0.75x1.65x0.85 ม.  1 ชุด  
พร้อม RERU.LSC-1222 เก้าอ้ีปฏิบัติการสาธิต 1 ตัว 
 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 
 

1. ส่วนพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) วัสดุทําด้วยแผ่นคอมแพคไฮเพรสเชอร์ลามิเนท ชนิด Lab 

Grade ที่มีคุณสมบัติทนสารเคมี ผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบแกนในด้วยนํ้ายา Phenolic Resin  ภายใต้

กระบวนการอัดแรงดันและความร้อนสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความหนา 16 มม. และสามารถทนการขีด

ข่วนและแรงกระแทกได้ดี  มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเย่ียม 16 ช่ัวโมง ทนสาร 

เคมีได้ถึง 154 รายการ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, 

ISO 4586-2/EN 438, ANSI/NEMA LD3 ส่วนใต้ WORK TOP มี WATER DROP EDGE SYSTEM  

ป้องกันการไหลซึมของหยดน้ําเข้าตู้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า 30x30 ซม. มาแสดงใน

วันขออนุมัติวัสดุ 

2. โครงสร้าง เป็นเหล็กกล่องไม้ขีด ขนาด  1”x2”  หนา 2  มม.ชุบซิงค์ฟอสเฟต เคลือบกันสนิมโดย
กรรมวิธี Dipping เพ่ือเคลือบกันสนิมทั่วถึงทุกช้ินส่วน และอบแห้งด้วยกรรมวิธี  Drying Oven  และ
ต่อเน่ือง เข้าพ่นทับด้วยสี EPOXY ชนิดผงทั่วถึง ด้วยระบบ Drying Oven ที่มีความร้อนไม่น้อยกว่า  
200  องศาเซลเซียส  อย่างน้อย 10 นาที ความหนาของสี จะหนาไม่น้อยกว่า 80 ไมครอน โดยสี ทน
ต่อการกัดกร่อนของสารเคมี ได้เป็นอย่างดี ที่ปลายขามีปุ่มปรับระดับรองรับ เพ่ือปรับระดับความสูง 
– ตํ่า ได้ เพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนห้องไม่ได้ระดับ 

3. ปุ่มปรับระดับโครงขาเหล็กมีขนาด M 10  ฐานรูปทรงสี่เหลี่ยมปิรามิด ทําด้วยวัสดุพลาสติก NYLON  
SIX หากมีการปรับระดับสูง – ตํ่า ปุ่มรองขาจะไม่หมุนตาม โดยต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อยกว่า  
200  กิโลกรัม 

4. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
4.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืน

กล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม.) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL 
(High Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน 
มอก.1163-2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 
1,000 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร  
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4.2 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.
1163-2536  ทั้งสองด้าน ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC  

4.3 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า  5 ระดับ  

4.4 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิด
ความเสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 

4.5 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติ
กันนํ้า  

5. บานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ทําด้วยสแตนเลส มีระบบ

ไฮโดรลิคในตัว เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน 

ง่ายต่อการติดต้ังและปรับบานซ้าย-ขวา โดยไม่ต้องคลายสกรู มีจุกพลาสติกปิด 2 จุด ต่อ 1 หน้าบาน 

พร้อมแนบเอกสารรับรองการทํางานเปิด-ปิด บานพับได้ไม่น้อยกว่า 50,000 cycle จากห้องแลปที่

เช่ือถือได้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

6. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 

ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน

ไม่น้อยกว่า 60,000 ครั้ง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา

แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

7. กุญแจล๊อคหน้าบานและล้ินชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ

ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001  ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง

มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

8. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION  วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. 

มีหัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบ

ป้องกันการเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝังอยู่

ด้านบนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขอ

อนุมัติวัสดุ 
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9. ปลั๊กไฟฟ้าแบบ Pop - up เป็นปลั๊กไฟท่ีสามารถสวมปล๊ักตัวผู้ได้ทั้งแบบกลมและแบบแบน ชนิด 3 

สาย 2 เต้าเสียบ ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO หรือ IEC 

10. คุณลักษณะเก้าอ้ีปฏิบัติการ 
10.1 เบาะรองนั่ง ทําด้วยโพลียูรีเทรน (PU สีดํา) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ø 380x48 

มม. 
10.2 แป้นรับที่รองนั่ง ทําจากเหล็กแผ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 165x165 มม. หนาไม่น้อยกว่า 2.8 

มม. ส่วนกลาง ขึ้นรูปเป็นทรงสี่เหลี่ยม 2 ช้ัน ช้ันที่ 1 มีขนาดไม่น้อยกว่า  88x88 มม. ช้ัน
ที่ 2 มีขนาดไม่น้อยกว่า 50x50 มม. ส่วนกลางรับแกนปรับระดับหรือโช๊คปรับระดับ  เป็น
เหล็กกลึงขึ้นรูป ด้านบนมีขนาด Ø 37 มม. หนาไม่น้อยกว่า 5 มม.  ส่วนกลางมีบูธเหล็ก
กลึงเช่ือมติดกับแผ่นเหล็กช้ันที่ 1 และชั้นที่ 2 เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรง  พ่นสีผงอีพ็อกซี่ 
(Epoxy Powder Coat)  ยึดติดกับเบาะด้วยน๊อต ขนาด M6  อย่างน้อย 4 ตัว 

10.3 โครงสร้างขา 5 แฉก ทําด้วยอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปชนิดผิวส้ม ขนาดของแต่ละแฉก มีความ
กว้างไม่น้อยกว่า 45 มม. ขามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø ไม่น้อยกว่า 440 มม. แต่ไม่เกิน 
460 มม พ่นสีผงอีพ็อกซี่ (Epoxy Powder Coat) ปลายขาทุกด้านต้องมีเกลียวสําหรับใส่
ล้อเลื่อน 

10.4 ที่พักเท้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 410 มม. ทําด้วยโลหะกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 
18 มม. หนา 1.2 มม. พ่นสีผงอีพ็อกซี่ (Epoxy Powder Coat) 

10.5 แกนกลางส่วนนอก ทําด้วยโลหะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 50 มม. หนา 1.5 มม. พ่นสีผง
อีพ็อกซี่ (Epoxy Powder Coat)  

10.6 ภายนอกมีปลอกพลาสติกบังโลหะ เพ่ือป้องกันมิให้เกิดสนิม และให้เกิดความสวยงาม
สามารถถอดออกได้ 

10.7 แกนกลางส่วนใน เป็นกระบอกโช๊คอัพ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 27 มม. สามารถปรับสูง-
ตํ่าได้ต้ังแต่ 460 – 650 มม.  

10.8 ปลอกบังเกลียว ทําด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูป ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 60 มม. มีอุปกรณ์ยึด
กับแป้นรับที่น่ังส่วนปลอกสามารถหมุนฟรีได้โดยรอบและเมื่อปรับขึ้นสูงสุดช่วยบังไม่ให้
เห็นแกนโลหะ 

10.9 การปรับความสูง-ตํ่า เป็นแบบแกนเหล็กพร้อมแป้นคันยก ทําด้วยพลาสติก 
10.10 ปลายขามีล้อเลื่อน ทําด้วยพลาสติก มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 2 น้ิว เพ่ือความสะดวกใน

การเคลื่อนย้าย ส่วนยึดติดกับขาใช้เกลียวน๊อต ขนาด 10 มม.ขันติดกับอลูมิเนียม 
10.11 พนักพิงหลัง แกนรับพนักพิงทําด้วยโลหะ หนา 6 มม. กว้าง 60 มม. พ่นทับด้วยสีผงอีพ็อก

ซี่ (Epoxy Powder Coat) พนักพิงหลังทําด้วยโลหะ ฉีดหุ้มภายนอกขึ้นรูปด้วย PU ขนาด 
370x270x35 มม.(กว้างxสูงxหนา) 

10.12 ขนาดของเก้าอ้ีที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน ± ไม่เกิน 3 % 
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11. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 
18001 

12. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
 

 
2. 3-RERU.OE806C โต๊ะเรียน ขนาด 0.60x0.80x0.75 ม.   36 ชุด 

 
มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 

 
1. ส่วนพ้ืนโต๊ะ (Work Top) วัสดุทําด้วยไม้อัด หนา 20 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 

Pressure Laminate) หนา 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก.1163-2536 ทั้งสองด้าน ปิดขอบไม้ด้วย PVC หนา 2 
มม.ด้วยกาวกันนํ้า (Hot Mel Glue) โดยลบมุมมนด้วยเครื่องจักร  ช้ินงานที่ได้จะติดสนิทแน่น  มีความประณีต
เรียบร้อย 

2. สไลด์คีย์บอร์ดวัสดุทําด้วยไม้ อัด หนา 15 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High Pressure 
Laminate) หนา 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก.1163-2536 ทั้งสองด้าน ปิดขอบไม้ด้วย PVC ด้วยกาวกันนํ้า 

3. คุณลักษณะเฉพาะขาโต๊ะอลูมิเนียม 
3.1 ฐานรับขา ขนาด 60x550x20 มม. (กว้างxยาวxหนา) ทําด้วยอลูเนียมฉีดขึ้นรูป พ่นสีด้วยระบบสี

อุตสาหกรรม มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหัวท้ายโค้งมนด้านใต้มีคีบสันเป็นเส้นตรงและโค้งเพ่ือ
เสริมความแข็งแรง ยึดติดกับขาส่วนล่างด้วยเหล็กฉากและสกรู-นัท (SCREW & NUT)  พร้อมมี
ปุ่มปรับระดับขนาด Ø 50 มม. ทําด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูปฝังอยู่ในแกนเกลียวเหล็ก M10 จํานวน
ไม่น้อยกว่า 3 ปุ่ม สามารถปรับระดับความสูง-ตํ่า และเอียงได้รอบตัว   

3.2 เสาวัสดุ ทําด้วยอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปในระบบ Extrusion ขนาด 45x250 มม. ผนังด้านข้างมีความ
หนาไม่น้อยกว่า 2.5 มม. เป็นลักษณะรูปตัวซี ( C ) ด้านซ้ายและขวาโค้งครึ่งวงกลม โดยมีความ
ยาวตลอดของขาด้านข้างของขาทุกด้านมีเส้นสันจํานวนไม่น้อยกว่า 14 เส้นส้น ตลอดความยาว
ของขาแต่ละเส้น มีความหนาแต่ละเส้นสันไม่น้อยกว่า 2.8 มม. โดยฉีดขึ้นรูปเป็นเน้ือเดียวกันกับ
แผ่นข้างฝาปิดงานระบบ ทําด้วยอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป มีขนาดไม่น้อยกว่า 170 มม. โดยปิดตลอด
ความยาวของขาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. และมีเส้นสันเพ่ือเสริมความแข็งแรง อลูมิเนียมทั้งหมด
เคลือบด้วยสีอีพ๊อกซี่ชนิดสีผง (CONDUCTIVE EPOXY POWER COATED PAINTWORK) โดย
เป็นแบบอีเล็คโตรสเตติก โดยผ่านกระบวนการอบสีที่ความร้อนไม่น้อยกว่า 180-200°C 
ยาวนานต่อเน่ือง 10-15 นาที เพ่ือการคงทนของสี ด้านบนและด้านล่างมีพลาสติกทรงสี่เหลี่ยม
ผืนฝ้า ส่วนกลางมีช่องเปิด-ปิด สําหรับเก็บสายไฟฟ้า หรือสายคอมพิวเตอร์ ส่วนน้ีสามารถติดต้ัง
ปลั๊กไฟฟ้าได้  
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3.3 มีคานรับโต๊ะ ทําด้วยเหล็กกล่อง ขนาด 1”x2” หนา 1 มม. เคลือบสี Epoxy อบความร้อนที่
อุณหภูมิ 200 0C สามารถเปิดออกได้   

3.4 พร้อมนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 
4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 18001 
5. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
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ครุภัณฑ์ LAB ชั้น 4 
 

 ห้อง LAB ปฏิบัติการแม่และเด็ก   

1. 4-RERU.IB1 โต๊ะปฏิบัติการสาธิต ขนาด 0.75x1.65x0.85 ม.    1 ชุด 

พร้อม RERU.LSC-1222 เก้าอ้ีปฏิบัติการสาธิต จํานวน 1 ตัว 

2.  4-RERU.WB2 โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างนํ้า ขนาด 0.75x7.40x0.80 ม. 1 ชุด 

3. 4-RERU.ST1 พ้ืนเวที ขนาด 2.20x4.50 ม.     1 ชุด 

4. 4-RERU.CC4 ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 0.60x1.20x1.80 ม.    6 ชุด 

     

 ห้อง LAB วิทยาศาสตร์และสขุศึกษา   

1. 4-RERU.IB1 โต๊ะปฏิบัติการสาธิต ขนาด 0.75x1.65x0.85 ม.    1 ชุด 

 พร้อม RERU.LSC-1222  เก้าอ้ีปฏิบัติการสาธิต จํานวน 1 ตัว 

2. 4-RERU.WB3 โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างนํ้า ขนาด 0.75x3.70x0.80 ม. 1 ชุด 

3. 4-RERU.ST1 พ้ืนเวที ขนาด 2.20x4.50 ม.     1 ชุด 

4. 4-RERU.CC4 ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 0.60x1.20x1.80 ม.    6 ชุด 

     

 ห้องปฏิบัติการทางพยาบาล   

1. 4-RERU.WB1 โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างนํ้า ขนาด 0.75x9.35x0.80 ม. 1 ชุด 

2. 4-RERU.CC4 ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 0.60x1.20x1.80 ม.    6 ชุด 
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ห้อง LAB ปฏิบัติการแม่และเด็ก  จํานวน 1 ห้อง 

ประกอบด้วย 

  

1. 4-RERU.IB1 โต๊ะปฏิบัติการสาธิต ขนาด 0.75x1.65x0.85 ม.   1 ชุด 

พร้อม RERU.LSC-1222 เก้าอ้ีปฏิบัติการสาธิต 1 ตัว 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 
 

1. ส่วนพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP)  วัสดุทําด้วยแผ่นคอมแพคไฮเพรสเชอร์ลามิเนท ชนิด Lab 

Grade ที่มีคุณสมบัติทนสารเคมี ผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบแกนในด้วยนํ้ายา Phenolic Resin ภายใต้

กระบวนการอัดแรงดันและความร้อนสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความหนา 16 มม. และสามารถทนการขีด

ข่วนและแรงกระแทกได้ดี มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเย่ียม 16 ช่ัวโมง ทนสาร 

เคมีได้ถึง 154 รายการ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, 

ISO 4586-2/EN 438, ANSI/NEMA LD3 ส่วนใต้ WORK TOP มี WATER DROP  EDGE SYSTEM 

ป้องกันการไหลซึมของหยดน้ําเข้าตู้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า 30x30 ซม. มาแสดงใน

วันขออนุมัติวัสดุ 

2. โครงสร้าง เป็นเหล็กกล่องไม้ขีด ขนาด 1”x2” หนา 2 มม.ชุบซิงค์ฟอสเฟต เคลือบกันสนิมโดย
กรรมวิธี Dipping  เพ่ือเคลือบกันสนิมทั่วถึงทุกช้ินส่วน และอบแห้งด้วยกรรมวิธี Drying Oven และ
ต่อเน่ือง เข้าพ่นทับด้วยสี EPOXY ชนิดผงทั่วถึง ด้วยระบบ Drying Oven ที่มีความร้อนไม่น้อยกว่า  
200  องศาเซลเซียส  อย่างน้อย 10 นาที ความหนาของสี จะหนาไม่น้อยกว่า  80 ไมครอน โดยสี 
ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี ได้เป็นอย่างดี ที่ปลายขามีปุ่มปรับระดับรองรับ เพ่ือปรับระดับความ
สูง – ตํ่า ได้ เพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนห้องไม่ได้ระดับ 

3. ปุ่มปรับระดับโครงขาเหล็กมีขนาด M 10 ฐานรูปทรงสี่เหลี่ยมปิรามิด ทําด้วยวัสดุพลาสติก NYLON  
SIX หากมีการปรับระดับสูง – ตํ่า ปุ่มรองขาจะไม่หมุนตาม โดยต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อยกว่า  
200  กิโลกรัม 

4. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
4.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืน

กล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม.) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL 
(High Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน 
มอก.1163-2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 
1,000 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร  
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4.2 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.
1163-2536 ทั้งสองด้าน ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC  

4.3 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า  5 ระดับ  

4.4 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิด
ความเสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 

4.5 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติ
กันนํ้า  

5. บานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ทําด้วยสแตนเลส มีระบบ

ไฮโดรลิคในตัว เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน 

ง่ายต่อการติดต้ังและปรับบานซ้าย-ขวา โดยไม่ต้องคลายสกรู มีจุกพลาสติกปิด 2 จุด ต่อ 1 หน้าบาน 

พร้อมแนบเอกสารรับรองการทํางานเปิด-ปิด บานพับได้ไม่น้อยกว่า 50,000 cycle จากห้องแลปที่

เช่ือถือได้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

6. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 

ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน

ไม่น้อยกว่า 60,000 ครั้ง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา

แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

7. กุญแจล๊อคหน้าบานและล้ินชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ

ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001  ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง

มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

8. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. มี

หัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบป้องกัน

การเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝังอยู่ด้าน

บนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติ

วัสดุ 
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9. ปลั๊กไฟฟ้าแบบ Pop - up เป็นปลั๊กไฟท่ีสามารถสวมปล๊ักตัวผู้ได้ทั้งแบบกลมและแบบแบน ชนิด 3 

สาย 2 เต้าเสียบ ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO หรือ IEC 

10. คุณลักษณะเก้าอ้ีปฏิบัติการ 
10.1 เบาะรองนั่ง ทําด้วยโพลียูรีเทรน (PU สีดํา) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ø 380x48 

มม. 
10.2 แป้นรับที่รองนั่ง ทําจากเหล็กแผ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 165x165 มม. หนาไม่น้อยกว่า 2.8 

มม. ส่วนกลาง ขึ้นรูปเป็นทรงสี่เหลี่ยม 2 ช้ัน ช้ันที่ 1 มีขนาดไม่น้อยกว่า 88x88 มม. ช้ันที่ 
2 มีขนาดไม่น้อยกว่า 50x50 มม. ส่วนกลางรับแกนปรับระดับหรือโช๊คปรับระดับ เป็น
เหล็กกลึงขึ้นรูป ด้านบนมีขนาด Ø 37 มม. หนาไม่น้อยกว่า 5 มม. ส่วนกลางมีบูธเหล็ก
กลึงเช่ือมติดกับแผ่นเหล็กช้ันที่ 1 และช้ันที่ 2 เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรง พ่นสีผงอีพ็อกซี่ 
(Epoxy Powder Coat)  ยึดติดกับเบาะด้วยน๊อต ขนาด M6  อย่างน้อย 4 ตัว 

10.3 โครงสร้างขา 5 แฉก ทําด้วยอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปชนิดผิวส้ม ขนาดของแต่ละแฉก มีความ
กว้างไม่น้อยกว่า 45 มม. ขามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø ไม่น้อยกว่า 440 มม. แต่ไม่เกิน 
460 มม. พ่นสีผงอีพ็อกซี่ (Epoxy Powder Coat) ปลายขาทุกด้านต้องมีเกลียวสําหรับใส่
ล้อเลื่อน 

10.4 ที่พักเท้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 410 มม. ทําด้วยโลหะกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 
18 มม. หนา 1.2 มม. พ่นสีผงอีพ็อกซี่ (Epoxy Powder Coat) 

10.5 แกนกลางส่วนนอก ทําด้วยโลหะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 50 มม. หนา 1.5 มม. พ่นสีผง
อีพ็อกซี่ (Epoxy Powder Coat)  

10.6 ภายนอกมีปลอกพลาสติกบังโลหะ เพ่ือป้องกันมิให้เกิดสนิม และให้เกิดความสวยงาม
สามารถถอดออกได้ 

10.7 แกนกลางส่วนใน เป็นกระบอกโช๊คอัพ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 27 มม. สามารถปรับสูง-
ตํ่าได้ต้ังแต่ 460 – 650 มม.  

10.8 ปลอกบังเกลียว ทําด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูป ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 60 มม. มีอุปกรณ์ยึด
กับแป้นรับที่น่ังส่วนปลอกสามารถหมุนฟรีได้โดยรอบและเมื่อปรับขึ้นสูงสุดช่วยบังไม่ให้
เห็นแกนโลหะ 

10.9 การปรับความสูง-ตํ่า เป็นแบบแกนเหล็กพร้อมแป้นคันยก ทําด้วยพลาสติก 
10.10 ปลายขามีล้อเลื่อน ทําด้วยพลาสติก มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 2 น้ิว เพ่ือความสะดวกใน

การเคลื่อนย้าย ส่วนยึดติดกับขาใช้เกลียวน๊อต ขนาด 10 มม.ขันติดกับอลูมิเนียม 
10.11 พนักพิงหลัง แกนรับพนักพิงทําด้วยโลหะ หนา 6 มม. กว้าง 60 มม. พ่นทับด้วยสีผงอีพ็อก

ซี่ (Epoxy Powder Coat) พนักพิงหลังทําด้วยโลหะ ฉีดหุ้มภายนอกขึ้นรูปด้วย PU ขนาด 
370x270x35 มม. (กว้างxสูงxหนา) 

10.12 ขนาดของเก้าอ้ีที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน ± ไม่เกิน 3 % 
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10 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 

18001 
11 รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 

 

 

2. 4-RERU.WB2 โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างน้ํา ขนาด 0.75x7.40x0.80 ม. 1 ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 
 

1. ส่วนพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP)  วัสดุทําด้วยแผ่นคอมแพคไฮเพรสเชอร์ลามิเนท ชนิด Lab 

Grade ที่มีคุณสมบัติทนสารเคมี ผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบแกนในด้วยนํ้ายา Phenolic Resin  ภายใต้

กระบวนการอัดแรงดันและความร้อนสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความหนา 16 มม. และสามารถทนการขีด

ข่วนและแรงกระแทกได้ดี มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเย่ียม 16 ช่ัวโมง ทนสาร 

เคมีได้ถึง 154 รายการ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, 

ISO 4586-2/EN 438, ANSI/NEMA LD3 ส่วนใต้ WORK TOP มี WATER DROP EDGE SYSTEM  

ป้องกันการไหลซึมของหยดน้ําเข้าตู้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า 30x30 ซม. มาแสดงใน

วันขออนุมัติวัสดุ 

2. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
2.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืน

กล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม.) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL 
(High Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน 
มอก.1163-2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 
1,000 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร  

2.2 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.
1163-2536  ทั้งสองด้าน ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC  

2.3 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า 5 ระดับ  
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2.4 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิด
ความเสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 

2.5 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติ
กันนํ้า  

3. บานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ทําด้วยสแตนเลส มีระบบ

ไฮโดรลิคในตัว เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน 

ง่ายต่อการติดต้ังและปรับบานซ้าย-ขวา โดยไม่ต้องคลายสกรู มีจุกพลาสติกปิด 2 จุด ต่อ 1 หน้าบาน 

พร้อมแนบเอกสารรับรองการทํางานเปิด-ปิด บานพับได้ไม่น้อยกว่า 50,000 cycle จากห้องแลปที่

เช่ือถือได้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

4. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 

ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน

ไม่น้อยกว่า 60,000 คร้ัง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ  ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา

แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

5. กุญแจล๊อคหน้าบานและล้ินชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ

ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001  ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง

มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

6. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION  วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. 

มีหัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบ

ป้องกันการเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝังอยู่

ด้านบนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขอ

อนุมัติวัสดุ 

7. ปลั๊กไฟฟ้า เป็นปลั๊กไฟที่สามารถสวมปลั๊กตัวผู้ได้ทั้งแบบกลมและแบบแบน ชนิด 3 สาย 2 เต้าเสียบ 

ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO หรือ IEC พร้อมกล่องไฟสามเหลี่ยมวัสดุทําด้วย Polypropylene (PP) 

8. ขาตู้ทําจากพลาสติก ABS มีจํานวน 4 ขาต่อตู้ ปรับระดับความสูง-ตํ่าได้ และสามารถรับนํ้าหนักได้ 

100 กิโลกรัม ต่อขาภายนอกของขาเป็นพีวีซีฉีดขึ้นรูปผิวด้านหน้าด้วยแผ่นอลูมิเนียมเป็นช้ินเดียวกัน

สําเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 13 มม. ด้านหลังแบ่งเป็น 2 รางสําหรับใช้ล๊อคขาตู้ ส่วนที่สัมผัสกับพ้ืนและ

สัมผัสกับตู้ส่วนล่างมียางรองรับเพ่ือรีดนํ้า และป้องกันการไหลซึมของสารเคมีและน้ําเข้าตัวตู้ ส่วนสูง

ไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร สามารถถอดออกเพ่ือทําความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้ 
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9. คุณลักษณะเฉพาะชุดอ่างนํ้า  
9.1 อ่างนํ้าโพลีโพรพีลีน ขนาดหลุมอ่างไม่น้อยกว่า 390x790x300 มม. (กว้างxยาวxลึก) (หนา 

8 มม.) พร้อมท่อนํ้าล้น (Overflow) ภายในอ่างมีชุดตระกร้าสําหรับดักตะกอน วัสดุทําด้วย 

Polypropylene ฉีดขึ้นรูป ขนาดไม่น้อยกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 110 มม. ลึก 50 

มม. พร้อมชุดฝาปิดและโซ่คล้องทําด้วยวัสดุชนิดเดียวกัน บริเวณหลุมเป็นรูปถ้วยขนาดไม่

น้อยกว่าไม่น้อยกว่า 120 มม. ลึก 70 มม. เพ่ือใช้ดักตะกอนก่อนการระบายและสามารถนํา

สิ่งอุดตันต่าง ๆ ออกได้ง่าย ด้านล่างเป็นเกลียว ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ½ ” สามารถขันล๊อคกับ

ที่ดักกลิ่นได้พอดี ผ่านการทดสอบสารเคมีตามมาตรฐาน ASTM D543 ไม่น้อยกว่า 100 

ชนิด โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยเอกสารใบรับรองจะต้องออกภายใต้หน่วยงาน

เดียวกันเท่าน้ัน โดยต้องแนบใบทดสอบจากหน่วยงานราชการ พร้อมแนบเอกสาร

ประกอบการพิจารณา และนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

9.2 ที่ดักกลิ่น วัสดุทําด้วยโพลีโปรพีลีน เป็นระบบ MECHANICAL JOINT มีเส้นผ่าศูนย์กลาง  1 
½”  แกนสามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า 16 ซม.ผ่านการทดสอบการทน
สารเคมีตามมาตรฐาน ASTM D543 ไม่น้อยกว่า 100 รายการ ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 48 
ช่ัวโมง โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้รับจ้างจะต้องแนบเอกสารการรับรองจะต้องออก
ภายใต้หน่วยงานเดียวกันเท่าน้ัน ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขอ
อนุมัติวัสดุ 

9.3 ก๊อกนํ้า 1 ทางต้ังพ้ืนตัวก๊อกทําด้วยทองเหลืองเคลือบด้วยสารโพลีโค้ท (Polycoat 
Powder Lacquer) เป็นก๊อกที่ใช้เฉพาะห้องแลป ปลายก๊อกเรียวเล็กสามารถสวมต่อกับท่อ
ยางหรือพลาสติกและสามารถสวิงซ้าย-ขวาได้ ทนแรงดันได้ 147 psi ผลิตภัณฑ์ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

 
12 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 

18001 
13 รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
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3. 4-RERU.ST1 พื้นเวที ขนาด 2.20x4.50 ม.     1 ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 
   

1. โครงสร้างทั้งหมดทําด้วยไม้อัด หนา 15 มม.  
2. ปูพ้ืนส่วนบนด้วยไม้อัด หนา 15 มม. ปูทับด้วยพรมอัด 
3. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 

18001 

4. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 

 

 

4. 4-RERU.CC4 ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 0.60x1.20x1.80 ม.    6 ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 
 

1. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
1.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืน

กล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม.) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL 
(High Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน 
มอก.1163-2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 
1,000 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร  

1.2 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.
1163-2536  ทั้งสองด้าน  ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC  

1.3 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า 5 ระดับ  

1.4 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิด
ความเสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 
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1.5 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติ
กันนํ้า  

2. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 

ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน

ไม่น้อยกว่า 60,000 คร้ัง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ  ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา

แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

3. กุญแจล๊อคหน้าบานและล้ินชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ

ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001  ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง

มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

4. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION  วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. 

มีหัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบ

ป้องกันการเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย  ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝัง

อยู่ด้านบนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขอ

อนุมัติวัสดุ 

5. ขาตู้ทําจากพลาสติก ABS มีจํานวน 4 ขาต่อตู้ ปรับระดับความสูง-ตํ่าได้ และสามารถรับนํ้าหนักได้ 

100 กิโลกรัม ต่อขาภายนอกของขาเป็นพีวีซีฉีดขึ้นรูปผิวด้านหน้าด้วยแผ่นอลูมิเนียมเป็นช้ินเดียวกัน

สําเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 13 มม.  ด้านหลังแบ่งเป็น 2 รางสําหรับใช้ล๊อคขาตู้  ส่วนที่สัมผัสกับพ้ืน

และสัมผัสกับตู้ส่วนล่างมียางรองรับเพ่ือรีดนํ้า และป้องกันการไหลซึมของสารเคมีและน้ําเข้าตัวตู้ 

ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร สามารถถอดออกเพ่ือทําความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้ 

6. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 

18001 

7. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
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ห้อง LAB วิทยาศาสตร์และสุขศึกษา จํานวน 1 ห้อง 

ประกอบด้วย 

   

1. 4-RERU.IB1 โต๊ะปฏิบัติการสาธิต ขนาด 0.75x1.65x0.85 ม.   1 ชุด 

พร้อม RERU.LSC-1222  เก้าอ้ีปฏิบัติการสาธิต  1 ตัว 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 
 

1. ส่วนพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) วัสดุทําด้วยแผ่นคอมแพคไฮเพรสเชอร์ลามิเนท ชนิด Lab 

Grade ที่มีคุณสมบัติทนสารเคมี ผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบแกนในด้วยนํ้ายา Phenolic Resin ภายใต้

กระบวนการอัดแรงดันและความร้อนสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความหนา 16 มม. และสามารถทนการขีด

ข่วนและแรงกระแทกได้ดี มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเย่ียม 16 ช่ัวโมง ทนสาร 

เคมีได้ถึง 154 รายการ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, 

ISO 4586-2/EN 438, ANSI/NEMA LD3 ส่วนใต้ WORK TOP มี WATER DROP EDGE SYSTEM  

ป้องกันการไหลซึมของหยดน้ําเข้าตู้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า 30x30 ซม. มาแสดงใน

วันขออนุมัติวัสดุ 

2. โครงสร้าง เป็นเหล็กกล่องไม้ขีด ขนาด 1”x2” หนา 2  มม.ชุบซิงค์ฟอสเฟต เคลือบกันสนิมโดย
กรรมวิธี Dipping  เพ่ือเคลือบกันสนิมทั่วถึงทุกช้ินส่วน และอบแห้งด้วยกรรมวิธี Drying Oven และ
ต่อเน่ือง เข้าพ่นทับด้วยสี EPOXY ชนิดผงทั่วถึง ด้วยระบบ Drying Oven ที่มีความร้อนไม่น้อยกว่า  
200  องศาเซลเซียส อย่างน้อย 10 นาที ความหนาของสี จะหนาไม่น้อยกว่า 80 ไมครอน  โดยสีทน
ต่อการกัดกร่อนของสารเคมี ได้เป็นอย่างดี ที่ปลายขามีปุ่มปรับระดับรองรับ เพ่ือปรับระดับความสูง 
– ตํ่า ได้ เพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนห้องไม่ได้ระดับ 

3. ปุ่มปรับระดับโครงขาเหล็กมีขนาด M 10  ฐานรูปทรงสี่เหลี่ยมปิรามิด ทําด้วยวัสดุพลาสติก  NYLON  
SIX หากมีการปรับระดับสูง – ตํ่า ปุ่มรองขาจะไม่หมุนตาม โดยต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อยกว่า  
200  กิโลกรัม 

4. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
4.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืน

กล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม.) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL 
(High Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน 
มอก.1163-2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 
1,000 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร  
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4.2 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.
1163-2536  ทั้งสองด้าน  ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC  

4.3 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า  5 ระดับ  

4.4 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิด
ความเสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 

4.5 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติ
กันน้ํา  

5. บานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ทําด้วยสแตนเลส มีระบบ

ไฮโดรลิคในตัว เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน 

ง่ายต่อการติดต้ังและปรับบานซ้าย-ขวา โดยไม่ต้องคลายสกรู มีจุกพลาสติกปิด 2 จุด ต่อ 1 หน้าบาน 

พร้อมแนบเอกสารรับรองการทํางานเปิด-ปิด บานพับได้ไม่น้อยกว่า 50,000 cycle จากห้องแลปที่

เช่ือถือได้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

6. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 

ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน

ไม่น้อยกว่า 60,000 ครั้ง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา

แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

7. กุญแจล๊อคหน้าบานและล้ินชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ

ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง

มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

8. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. มี

หัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบป้องกัน

การเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝังอยู่ด้าน

บนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติ

วัสดุ 
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9. ปลั๊กไฟฟ้าแบบ Pop - up เป็นปลั๊กไฟท่ีสามารถสวมปล๊ักตัวผู้ได้ทั้งแบบกลมและแบบแบน ชนิด 3 

สาย 2 เต้าเสียบ ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO หรือ IEC 

10. คุณลักษณะเก้าอ้ีปฏิบัติการ 
10.1 เบาะรองนั่ง ทําด้วยโพลียูรีเทรน (PU สีดํา) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ø 380x48 

มม. 
10.2 แป้นรับที่รองนั่ง ทําจากเหล็กแผ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 165x165 มม. หนาไม่น้อยกว่า 2.8 

มม. ส่วนกลาง ขึ้นรูปเป็นทรงสี่เหลี่ยม 2 ช้ัน ช้ันที่ 1 มีขนาดไม่น้อยกว่า 88x88 มม. ช้ันที่ 
2 มีขนาดไม่น้อยกว่า 50x50 มม. ส่วนกลางรับแกนปรับระดับหรือโช๊คปรับระดับ เป็น
เหล็กกลึงขึ้นรูป ด้านบนมีขนาด Ø 37 มม. หนาไม่น้อยกว่า 5 มม. ส่วนกลางมีบูธเหล็ก
กลึงเช่ือมติดกับแผ่นเหล็กช้ันที่ 1 และช้ันที่ 2 เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรง พ่นสีผงอีพ็อกซี่ 
(Epoxy Powder Coat) ยึดติดกับเบาะด้วยน๊อต ขนาด M6 อย่างน้อย 4 ตัว 

10.3 โครงสร้างขา 5 แฉก ทําด้วยอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปชนิดผิวส้ม ขนาดของแต่ละแฉก มีความ
กว้างไม่น้อยกว่า 45 มม. ขามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø ไม่น้อยกว่า 440 มม. แต่ไม่เกิน 
460 มม. พ่นสีผงอีพ็อกซี่ (Epoxy Powder Coat) ปลายขาทุกด้านต้องมีเกลียวสําหรับใส่
ล้อเลื่อน 

10.4 ที่พักเท้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 410 มม. ทําด้วยโลหะกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 
18 มม. หนา 1.2 มม. พ่นสีผงอีพ็อกซี่ (Epoxy Powder Coat) 

10.5 แกนกลางส่วนนอก ทําด้วยโลหะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 50 มม. หนา 1.5 มม. พ่นสีผง
อีพ็อกซี่ (Epoxy Powder Coat)  

10.6 ภายนอกมีปลอกพลาสติกบังโลหะ เพ่ือป้องกันมิให้เกิดสนิม และให้เกิดความสวยงาม
สามารถถอดออกได้ 

10.7 แกนกลางส่วนใน เป็นกระบอกโช๊คอัพ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 27 มม. สามารถปรับสูง-
ตํ่าได้ต้ังแต่ 460 – 650 มม.  

10.8 ปลอกบังเกลียว ทําด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูป ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 60 มม. มีอุปกรณ์ยึด
กับแป้นรับที่น่ังส่วนปลอกสามารถหมุนฟรีได้โดยรอบและเมื่อปรับขึ้นสูงสุดช่วยบังไม่ให้
เห็นแกนโลหะ 

10.9 การปรับความสูง-ตํ่า เป็นแบบแกนเหล็กพร้อมแป้นคันยก ทําด้วยพลาสติก 
10.10 ปลายขามีล้อเลื่อน ทําด้วยพลาสติก มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 2 น้ิว เพ่ือความสะดวกใน

การเคลื่อนย้าย ส่วนยึดติดกับขาใช้เกลียวน๊อต ขนาด 10 มม.ขันติดกับอลูมิเนียม 
10.11 พนักพิงหลัง แกนรับพนักพิงทําด้วยโลหะ หนา 6 มม. กว้าง 60 มม. พ่นทับด้วยสีผงอีพ็อก

ซี่ (Epoxy Powder Coat) พนักพิงหลังทําด้วยโลหะ ฉีดหุ้มภายนอกขึ้นรูปด้วย PU ขนาด 
370x270x35 มม.(กว้างxสูงxหนา) 

10.12 ขนาดของเก้าอ้ีที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน ± ไม่เกิน 3 % 
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11. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 
18001 

12. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
 

 

2. 4-RERU.WB3 โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างน้ํา ขนาด 0.75x3.70x0.80 ม. 1 ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 
 

1. ส่วนพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) วัสดุทําด้วยแผ่นคอมแพคไฮเพรสเชอร์ลามิเนท ชนิด Lab 

Grade ที่มีคุณสมบัติทนสารเคมี ผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบแกนในด้วยนํ้ายา Phenolic Resin  ภายใต้

กระบวนการอัดแรงดันและความร้อนสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความหนา 16 มม. และสามารถทนการขีด

ข่วนและแรงกระแทกได้ดี มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเย่ียม 16 ช่ัวโมง ทนสาร 

เคมีได้ถึง 154 รายการ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, 

ISO 4586-2/EN 438, ANSI/NEMA LD3 ส่วนใต้ WORK TOP มี WATER DROP EDGE SYSTEM  

ป้องกันการไหลซึมของหยดน้ําเข้าตู้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า 30x30 ซม. มาแสดงใน

วันขออนุมัติวัสดุ 

2. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
2.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืน

กล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม.) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL 
(High Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน 
มอก.1163-2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 
1,000 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร  

2.2 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.
1163-2536 ทั้งสองด้าน ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC  

2.3 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า  5 ระดับ  

2.4 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิด
ความเสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับ
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มาตรฐาน ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 

2.5 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติ
กันนํ้า  

3. บานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ทําด้วยสแตนเลส มีระบบ

ไฮโดรลิคในตัว เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน 

ง่ายต่อการติดต้ังและปรับบานซ้าย-ขวา โดยไม่ต้องคลายสกรู มีจุกพลาสติกปิด 2 จุด ต่อ 1 หน้าบาน 

พร้อมแนบเอกสารรับรองการทํางานเปิด-ปิด บานพับได้ไม่น้อยกว่า 50,000 cycle จากห้องแลปที่

เช่ือถือได้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

4. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 

ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน

ไม่น้อยกว่า 60,000 ครั้ง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา

แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

5. กุญแจล๊อคหน้าบานและล้ินชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ

ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง

มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

6. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. มี

หัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบป้องกัน

การเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝังอยู่ด้าน

บนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติ

วัสดุ 

7. ปลั๊กไฟฟ้า เป็นปลั๊กไฟที่สามารถสวมปลั๊กตัวผู้ได้ทั้งแบบกลมและแบบแบน ชนิด 3 สาย 2 เต้าเสียบ 

ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO หรือ IEC พร้อมกล่องไฟสามเหลี่ยมวัสดุทําด้วย Polypropylene (PP) 

8. ขาตู้ทําจากพลาสติก ABS มีจํานวน 4 ขาต่อตู้ ปรับระดับความสูง-ตํ่าได้ และสามารถรับนํ้าหนักได้ 

100 กิโลกรัม ต่อขาภายนอกของขาเป็นพีวีซีฉีดขึ้นรูปผิวด้านหน้าด้วยแผ่นอลูมิเนียมเป็นช้ินเดียวกัน

สําเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 13 มม. ด้านหลังแบ่งเป็น 2 รางสําหรับใช้ล๊อคขาตู้ ส่วนที่สัมผัสกับพ้ืนและ

สัมผัสกับตู้ส่วนล่างมียางรองรับเพ่ือรีดนํ้า และป้องกันการไหลซึมของสารเคมีและน้ําเข้าตัวตู้ ส่วนสูง

ไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร สามารถถอดออกเพ่ือทําความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้ 

9. คุณลักษณะเฉพาะชุดอ่างนํ้า  
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9.1 อ่างนํ้าโพลีโพรพีลีน ขนาดหลุมอ่างไม่น้อยกว่า 390x790x300 มม. (กว้างxยาวxลึก) (หนา 

8 มม.) พร้อมท่อนํ้าล้น (Overflow) ภายในอ่างมีชุดตระกร้าสําหรับดักตะกอน วัสดุทําด้วย 

Polypropylene ฉีดขึ้นรูป ขนาดไม่น้อยกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 110 มม. ลึก 50 

มม.  พร้อมชุดฝาปิดและโซ่คล้องทําด้วยวัสดุชนิดเดียวกัน   บริเวณหลุมเป็นรูปถ้วยขนาดไม่

น้อยกว่าไม่น้อยกว่า 120 มม. ลึก 70 มม. เพ่ือใช้ดักตะกอนก่อนการระบายและสามารถนํา

สิ่งอุดตันต่าง ๆ ออกได้ง่าย ด้านล่างเป็นเกลียว ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ½ ” สามารถขันล๊อคกับ

ที่ดักกลิ่นได้พอดี  ผ่านการทดสอบสารเคมีตามมาตรฐาน ASTM D543 ไม่น้อยกว่า 100 

ชนิด โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยเอกสารใบรับรองจะต้องออกภายใต้หน่วยงาน

เดียวกันเท่าน้ัน โดยต้องแนบใบทดสอบจากหน่วยงานราชการ พร้อมแนบเอกสาร

ประกอบการพิจารณา และนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

9.2 ที่ดักกลิ่น วัสดุทําด้วยโพลีโปรพีลีน เป็นระบบ MECHANICAL JOINT มีเส้นผ่าศูนย์กลาง  1 
½”  แกนสามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า 16 ซม.ผ่านการทดสอบการทน
สารเคมีตามมาตรฐาน ASTM D543 ไม่น้อยกว่า 100 รายการ ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 48 
ช่ัวโมง โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้รับจ้างจะต้องแนบเอกสารการรับรองจะต้องออก
ภายใต้หน่วยงานเดียวกันเท่าน้ัน ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขอ
อนุมัติวัสดุ 

9.3 ก๊อกนํ้า 1 ทางต้ังพ้ืนตัวก๊อกทําด้วยทองเหลืองเคลือบด้วยสารโพลีโค้ท (Polycoat 
Powder Lacquer) เป็นก๊อกที่ใช้เฉพาะห้องแลป ปลายก๊อกเรียวเล็กสามารถสวมต่อกับท่อ
ยางหรือพลาสติกและสามารถสวิงซ้าย-ขวาได้ ทนแรงดันได้ 147 psi ผลิตภัณฑ์ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

10. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001,ISO14001,OHSAS 18001,TIS18001 
11. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
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3. 4-RERU.ST1 พื้นเวที ขนาด 2.20x4.50 ม.     1 ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 
 

1. โครงสร้างทั้งหมดทําด้วยไม้อัด หนา 15 มม.  
2. ปูพ้ืนส่วนบนด้วยไม้อัด หนา 15 มม. ปูทับด้วยพรมอัด 
3. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001, 

TIS 18001 

4. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 

 

 

4. 4-RERU.CC4 ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 0.60x1.20x1.80 ม.    6 ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 
 

1. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
1.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืน

กล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม.) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL 
(High Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน 
มอก.1163-2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 
1,000 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร  

1.2 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate)  ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.
1163-2536 ทั้งสองด้าน ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC  

1.3 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับวัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า  5 ระดับ  

1.4 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิด
ความเสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 
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1.5 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติ
กันนํ้า  

2. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 

ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน

ไม่น้อยกว่า 60,000 ครั้ง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา

แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

3. กุญแจล๊อคหน้าบานและล้ินชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ

ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง

มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

4. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. มี

หัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบป้องกัน

การเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับนี้จะต้องฝังอยู่ด้าน

บนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติ

วัสดุ 

5. ขาตู้ทําจากพลาสติก ABS มีจํานวน 4 ขาต่อตู้ ปรับระดับความสูง-ตํ่าได้ และสามารถรับนํ้าหนักได้ 

100 กิโลกรัม ต่อขาภายนอกของขาเป็นพีวีซีฉีดขึ้นรูปผิวด้านหน้าด้วยแผ่นอลูมิเนียมเป็นช้ินเดียวกัน

สําเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 13 มม. ด้านหลังแบ่งเป็น 2 รางสําหรับใช้ล๊อคขาตู้  

6. ส่วนที่สัมผัสกับพ้ืนและสัมผัสกับตู้ส่วนล่างมียางรองรับเพ่ือรีดนํ้า และป้องกันการไหลซึมของสารเคมี

และน้ําเข้าตัวตู้ ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร สามารถถอดออกเพ่ือทําความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้ 

7. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 

18001 

8. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
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ห้องปฏิบัติการทางพยาบาล จํานวน 1 หอ้ง 

ประกอบด้วย 

 

1. 4-RERU.WB1 โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างน้ํา ขนาด 0.75x9.35x0.80 ม. 1 ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 
 

1. ส่วนพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) วัสดุทําด้วยแผ่นคอมแพคไฮเพรสเชอร์ลามิเนท ชนิด Lab 

Grade ที่มีคุณสมบัติทนสารเคมี ผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบแกนในด้วยนํ้ายา Phenolic Resin  ภายใต้

กระบวนการอัดแรงดันและความร้อนสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความหนา 16 มม. และสามารถทนการขีด

ข่วนและแรงกระแทกได้ดี มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเย่ียม 16 ช่ัวโมง ทนสาร 

เคมีได้ถึง 154 รายการ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, 

ISO 4586-2/EN 438, ANSI/NEMA LD3 ส่วนใต้ WORK TOP มี WATER DROP EDGE SYSTEM  

ป้องกันการไหลซึมของหยดน้ําเข้าตู้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า 30x30 ซม. มาแสดงใน

วันขออนุมัติวัสดุ 

2. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
2.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืน

กล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม.) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL 
(High Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน 
มอก.1163-2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 
1,000 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร 

2.2 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate)  ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.
1163-2536  ทั้งสองด้าน ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC  

2.3 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า  5 ระดับ  

2.4 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิด
ความเสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 
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2.5 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติ
กันนํ้า  

3. บานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ทําด้วยสแตนเลส มีระบบ

ไฮโดรลิคในตัว เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน 

ง่ายต่อการติดต้ังและปรับบานซ้าย-ขวา โดยไม่ต้องคลายสกรู มีจุกพลาสติกปิด  2 จุด ต่อ 1 หน้า

บาน พร้อมแนบเอกสารรับรองการทํางานเปิด-ปิด บานพับได้ไม่น้อยกว่า 50,000 cycle จากห้อง

แลปที่เช่ือถือได้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

4. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 

ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน

ไม่น้อยกว่า 60,000 คร้ัง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ  ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา

แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

5. กุญแจล๊อคหน้าบานและล้ินชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ

ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001  ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง

มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

6. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. มี

หัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบป้องกัน

การเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝังอยู่ด้าน

บนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติ

วัสดุ 

7. ปลั๊กไฟฟ้า เป็นปลั๊กไฟที่สามารถสวมปลั๊กตัวผู้ได้ทั้งแบบกลมและแบบแบน ชนิด 3 สาย 2 เต้าเสียบ 

ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO หรือ IEC พร้อมกล่องไฟสามเหลี่ยมวัสดุทําด้วย Polypropylene (PP) 

8. ขาตู้ทําจากพลาสติก ABS มีจํานวน 4 ขาต่อตู้ ปรับระดับความสูง-ตํ่าได้ และสามารถรับนํ้าหนักได้ 

100 กิโลกรัม ต่อขาภายนอกของขาเป็นพีวีซีฉีดขึ้นรูปผิวด้านหน้าด้วยแผ่นอลูมิเนียมเป็นช้ินเดียวกัน

สําเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 13 มม.  ด้านหลังแบ่งเป็น 2 รางสําหรับใช้ล๊อคขาตู้  ส่วนที่สัมผัสกับพ้ืน

และสัมผัสกับตู้ส่วนล่างมียางรองรับเพ่ือรีดนํ้า และป้องกันการไหลซึมของสารเคมีและน้ําเข้าตัวตู้ 

ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร สามารถถอดออกเพ่ือทําความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้ 

9. คุณลักษณะเฉพาะชุดอ่างนํ้า  
9.1 อ่างนํ้าโพลีโพรพีลีน ขนาดหลุมอ่างไม่น้อยกว่า 390x790x300 มม. (กว้างxยาวxลึก) (หนา 

8 มม.) พร้อมท่อนํ้าล้น (Overflow) ภายในอ่างมีชุดตระกร้าสําหรับดักตะกอน วัสดุทําด้วย 

Polypropylene ฉีดขึ้นรูป ขนาดไม่น้อยกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 110 มม. ลึก 50 
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มม. พร้อมชุดฝาปิดและโซ่คล้องทําด้วยวัสดุชนิดเดียวกัน บริเวณหลุมเป็นรูปถ้วยขนาดไม่

น้อยกว่าไม่น้อยกว่า 120 มม. ลึก 70 มม. เพ่ือใช้ดักตะกอนก่อนการระบายและสามารถนํา

สิ่งอุดตันต่าง ๆ ออกได้ง่าย ด้านล่างเป็นเกลียว ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ½ ” สามารถขันล๊อคกับ

ที่ดักกลิ่นได้พอดี  ผ่านการทดสอบสารเคมีตามมาตรฐาน ASTM D543 ไม่น้อยกว่า 100 

ชนิด โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยเอกสารใบรับรองจะต้องออกภายใต้หน่วยงาน

เดียวกันเท่าน้ัน โดยต้องแนบใบทดสอบจากหน่วยงานราชการ พร้อมแนบเอกสาร

ประกอบการพิจารณา และนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

9.2 ที่ดักกลิ่น วัสดุทําด้วยโพลีโปรพีลีน เป็นระบบ MECHANICAL JOINT มีเส้นผ่าศูนย์กลาง  1 
½” แกนสามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า 16 ซม.ผ่านการทดสอบการทนสารเคมี
ตามมาตรฐาน ASTM D543 ไม่น้อยกว่า 100 รายการ ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 48 ช่ัวโมง 
โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้รับจ้างจะต้องแนบเอกสารการรับรองจะต้องออกภายใต้
หน่วยงานเดียวกันเท่าน้ัน ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติ
วัสดุ 

9.3 ก๊อกนํ้า 1 ทางต้ังพ้ืนตัวก๊อกทําด้วยทองเหลืองเคลือบด้วยสารโพลีโค้ท (Polycoat 
Powder Lacquer) เป็นก๊อกที่ใช้เฉพาะห้องแลป ปลายก๊อกเรียวเล็กสามารถสวมต่อกับท่อ
ยางหรือพลาสติกและสามารถสวิงซ้าย-ขวาได้ ทนแรงดันได้ 147 psi ผลิตภัณฑ์ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

10. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 
18001 

11. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
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2. 4-RERU.CC4 ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 0.60x1.20x1.80 ม.   6 ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 
 

1. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
1.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืน

กล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม.) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL 
(High Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน 
มอก.1163-2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 
1,000 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร  

1.2 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.
1163-2536 ทั้งสองด้าน ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC  

1.3 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า  5 ระดับ  

1.4 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิด
ความเสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 

1.5 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติ
กันนํ้า  

2. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 

ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน

ไม่น้อยกว่า 60,000 ครั้ง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา

แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

3. กุญแจล๊อคหน้าบานและล้ินชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ

ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง

มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 
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4. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION  วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. 

มีหัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบ

ป้องกันการเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย  ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝัง

อยู่ด้านบนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขอ

อนุมัติวัสดุ 

5. ขาตู้ทําจากพลาสติก ABS มีจํานวน 4 ขาต่อตู้ ปรับระดับความสูง-ตํ่าได้ และสามารถรับนํ้าหนักได้ 

100 กิโลกรัม ต่อขาภายนอกของขาเป็นพีวีซีฉีดขึ้นรูปผิวด้านหน้าด้วยแผ่นอลูมิเนียมเป็นช้ินเดียวกัน

สําเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 13 มม. ด้านหลังแบ่งเป็น 2 รางสําหรับใช้ล๊อคขาตู้ ส่วนที่สัมผัสกับพ้ืนและ

สัมผัสกับตู้ส่วนล่างมียางรองรับเพ่ือรีดนํ้า และป้องกันการไหลซึมของสารเคมีและน้ําเข้าตัวตู้ ส่วนสูง

ไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร สามารถถอดออกเพ่ือทําความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้ 

6. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 

18001 

7. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
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ครุภัณฑ์ LAB ชั้น 5 

 

 ห้องเตรียมปฏิบัติการ   

1. 5-RERU.WB1 โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างนํ้า ขนาด 0.75x8.85x0.80 ม. 1 ชุด 

2. 5-RERU.CC3 ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด 0.60x1.20x1.80 ม.    4 ชุด 

     

 ห้อง LAB อนามัยและความปลอดภัย   

1. 5-RERU.IB2 โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมอ่างนํ้า ขนาด 1.50x5.20x0.85 ม.  3 ชุด 

RERU.LSC-401 เก้าอ้ีปฏิบัติการ 48 ตัว 

2. 5-RERU.WB2 โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างนํ้า ขนาด 0.75x11.90x0.80 ม.  1 ชุด 

3. 5-RERU.CC3 ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด 0.60x1.20x1.80 ม.    2 ชุด 

4. 5-RERU.SH150DC ตู้ดูดไอสารเคมี ขนาด 0.90x1.50x2.35 ม.   1 ชุด 

5. 5-RERU.120589GD/F ตู้เหลก็เก็บสารเคมี ขนาด 0.50x1.00x2.00 ม.  1 ชุด 

     

 ห้อง LAB อนามัยสิ่งแวดล้อม   

1. 5-RERU.IB2 โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมอ่างนํ้า ขนาด 1.50x5.20x0.85 ม.  3 ชุด 

RERU.LSC-401 เก้าอ้ีปฏิบัติการ 48 ตัว 

2. 5-RERU.WB3 โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างนํ้า ขนาด 0.75x11.90x0.80 ม. 1 ชุด 

3. 5-RERU.BT352 โต๊ะวางเครื่องช่ัง ขนาด 0.75x1.00x0.80 ม.   1 ชุด 

4. 5-RERU.TB1/SS โต๊ะวางอุปกรณ์สแตนเลส ขนาด 0.75x2.00x0.80 ม.  2 ชุด 

5. 5-RERU.CC3 ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด 0.60x1.20x1.80 ม.    2 ชุด 

     

 ห้องเตรียมปฏิบัติการ   

1. 5-RERU.WB4 โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างนํ้า ขนาด 0.75x10.10x0.80 ม. 1 ชุด 

 

 หอ้งปฏิบัติการจุลชีววิทยา   

1. 5-RERU.IB2 โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมอ่างนํ้า ขนาด 1.50x5.20x0.85 ม.  3 ชุด 

RERU.LSC-401 เก้าอ้ีปฏิบัติการ 48 ตัว 

2. 5-RERU.IB1 โต๊ะปฏิบัติการสาธิต ขนาด 0.75x1.60x0.85ม.    1 ชุด 

RERU.LSC-1222 เก้าอ้ีปฏิบัติการสาธิต  1 ตัว 

3. 5-RERU.WB5 โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างนํ้า ขนาด 0.75x7.40x0.80 ม.  1 ชุด 
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4. 5-RERU.WB6 โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างนํ้า ขนาด 0.75x7.40x0.80 ม.  1 ชุด 

5. 5-RERU.CIL ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด 0.60x1.20x1.80 ม.    2 ชุด 

6. 5-RERU.SH150DC ตู้ดูดไอสารเคมี ขนาด 0.90x1.50x2.35 ม.   1 ชุด

   

 ห้องเตรียมการเรียนการสอน   

1. 5-RERU.TB1/SS โต๊ะวางอุปกรณ์สแตนเลส ขนาด 0.75x2.00x0.80 ม.  1 ชุด 

2. 5-RERU.WB7 โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมโต๊ะวางเครื่องช่ัง ขนาด 0.75x7.40x0.80 ม. 1 ชุด 

3. 5-RERU.WB8 โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างนํ้า ขนาด 0.75x3.15x0.80 ม.  1 ชุด 

4. 5-RERU.WB9 โต๊ะปฏิบัติการติดผนังรูปตัวแอล ขนาด 0.75x(1.80+3.08)x0.80 ม. 1 ชุด 

5. 5-RERU.WB10 โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างนํ้า ขนาด 0.75x3.75x0.80 ม.  1 ชุด 

6. 5-RERU.WB11 โต๊ะปฏิบัติการพร้อมโต๊ะวางเครื่องช่ัง ขนาด 0.75x5.05x0.80 ม. 1 ชุด 

7. 5-RERU.WB12 โต๊ะปฏิบัติการติดผนังรูปตัวแอล ขนาด 0.75x(4.20+5.836)x0.80 ม. 1 ชุด 
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ห้องเตรียมปฏิบัติการ  จํานวน 1 ห้อง 

ประกอบด้วย 

   

1. 5-RERU.WB1 โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างน้ํา ขนาด 0.75x8.85x0.80 ม. 1 ชุด 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 
 

1. ส่วนพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP)  วัสดุทําด้วยแผ่นคอมแพคไฮเพรสเชอร์ลามิเนท ชนิด Lab 

Grade ที่มีคุณสมบัติทนสารเคมี ผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบแกนในด้วยนํ้ายา Phenolic Resin ภายใต้

กระบวนการอัดแรงดันและความร้อนสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความหนา 16 มม. และสามารถทนการขีด

ข่วนและแรงกระแทกได้ดี มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเย่ียม 16 ช่ัวโมง ทนสาร 

เคมีได้ถึง 154 รายการ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, 

ISO 4586-2/EN 438, ANSI/NEMA LD3  ส่วนใต้ WORK TOP มี WATER DROP EDGE SYSTEM  

ป้องกันการไหลซึมของหยดน้ําเข้าตู้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า 30x30 ซม. มาแสดงใน

วันขออนุมัติวัสดุ 

2. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
2.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืน

กล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม.) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL 
(High Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน 
มอก.1163-2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 
1,000 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร  

2.2 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.
1163-2536 ทั้งสองด้าน ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC  

2.3 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า  5 ระดับ  

2.4 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิด
ความเสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 
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2.5 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติ
กันนํ้า  

3. บานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ทําด้วยสแตนเลส มีระบบ

ไฮโดรลิคในตัว เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน 

ง่ายต่อการติดต้ังและปรับบานซ้าย-ขวา โดยไม่ต้องคลายสกรู มีจุกพลาสติกปิด  2 จุด ต่อ 1 หน้า

บาน พร้อมแนบเอกสารรับรองการทํางานเปิด-ปิด บานพับได้ไม่น้อยกว่า 50,000 cycle จากห้อง

แลปที่เช่ือถือได้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

4. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 

ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน

ไม่น้อยกว่า 60,000 คร้ัง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ  ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา

แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

5. กุญแจล๊อคหน้าบานและล้ินชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ

ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001  ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง

มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

6. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION  วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. 

มีหัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบ

ป้องกันการเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย  ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝัง

อยู่ด้านบนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขอ

อนุมัติวัสดุ 

7. ปลั๊กไฟฟ้า เป็นปลั๊กไฟที่สามารถสวมปล๊ักตัวผู้ได้ทั้งแบบกลมและแบบแบน ชนิด 3 สาย 2 เต้าเสียบ 

ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO หรือ IEC พร้อมกล่องไฟสามเหลี่ยมวัสดุทําด้วย Polypropylene (PP) 

8. ขาตู้ทําจากพลาสติก ABS มีจํานวน 4 ขาต่อตู้ ปรับระดับความสูง-ตํ่าได้ และสามารถรับนํ้าหนักได้ 

100 กิโลกรัม ต่อขาภายนอกของขาเป็นพีวีซีฉีดขึ้นรูปผิวด้านหน้าด้วยแผ่นอลูมิเนียมเป็นช้ินเดียวกัน

สําเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 13 มม.  ด้านหลังแบ่งเป็น 2 รางสําหรับใช้ล๊อคขาตู้  ส่วนที่สัมผัสกับพ้ืน

และสัมผัสกับตู้ส่วนล่างมียางรองรับเพ่ือรีดนํ้า และป้องกันการไหลซึมของสารเคมีและน้ําเข้าตัวตู้ 

ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร สามารถถอดออกเพ่ือทําความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้ 

9. คุณลักษณะเฉพาะชุดอ่างนํ้า  
9.1 อ่างนํ้าโพลีโพรพีลีน  ขนาดหลุมอ่างไม่น้อยกว่า 390x790x300 มม. (กว้างxยาวxลึก) (หนา 

8 มม.) พร้อมท่อนํ้าล้น (Overflow) ภายในอ่างมีชุดตระกร้าสําหรับดักตะกอน วัสดุทําด้วย 

Polypropylene ฉีดขึ้นรูป ขนาดไม่น้อยกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 110 มม. ลึก 50 
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มม. พร้อมชุดฝาปิดและโซ่คล้องทําด้วยวัสดุชนิดเดียวกัน บริเวณหลุมเป็นรูปถ้วยขนาดไม่

น้อยกว่าไม่น้อยกว่า 120 มม. ลึก 70 มม. เพ่ือใช้ดักตะกอนก่อนการระบายและสามารถนํา

สิ่งอุดตันต่าง ๆ ออกได้ง่าย  ด้านล่างเป็นเกลียว ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ½ ” สามารถขันล๊อค

กับที่ดักกลิ่นได้พอดี ผ่านการทดสอบสารเคมีตามมาตรฐาน ASTM D543 ไม่น้อยกว่า 100 

ชนิด โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยเอกสารใบรับรองจะต้องออกภายใต้หน่วยงาน

เดียวกันเท่าน้ัน โดยต้องแนบใบทดสอบจากหน่วยงานราชการ พร้อมแนบเอกสาร

ประกอบการพิจารณา และนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

9.2 ที่ดักกลิ่น วัสดุทําด้วยโพลีโปรพีลีน เป็นระบบ MECHANICAL JOINT มีเส้นผ่าศูนย์กลาง  1 
½”  แกนสามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า 16 ซม.ผ่านการทดสอบการทน
สารเคมีตามมาตรฐาน ASTM D543 ไม่น้อยกว่า 100 รายการ ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 48 
ช่ัวโมง โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้รับจ้างจะต้องแนบเอกสารการรับรองจะต้องออก
ภายใต้หน่วยงานเดียวกันเท่าน้ัน ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขอ
อนุมัติวัสดุ 

9.3 ก๊อกนํ้า 1 ทางต้ังพ้ืนตัวก๊อกทําด้วยทองเหลืองเคลือบด้วยสารโพลีโค้ท (Polycoat 
Powder Lacquer) เป็นก๊อกที่ใช้เฉพาะห้องแลป ปลายก๊อกเรียวเล็กสามารถสวมต่อกับท่อ
ยางหรือพลาสติกและสามารถสวิงซ้าย-ขวาได้ ทนแรงดันได้ 147 psi ผลิตภัณฑ์ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

10. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 
18001 

11. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
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2. 5-RERU.CC3 ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด 0.60x1.20x1.80 ม.    4 ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 
 

1. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
1.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืน

กล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม.) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL 
(High Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน 
มอก.1163-2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 
1,000 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร  

1.2 หน้าบานตู้กระจกชนิดบานสไลด์ วัสดุทําด้วยกระจกใส หนา 6 มม.  
1.3 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 

Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.
1163-2536  ทั้งสองด้าน ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC  

1.4 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า  5 ระดับ  

1.5 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิด
ความเสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 

1.6 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติ
กันนํ้า  

2. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 

ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน

ไม่น้อยกว่า 60,000 คร้ัง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ  ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา

แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

3. กุญแจล๊อคหน้าบานและล้ินชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ

ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001  ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง

มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 
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4. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION  วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. 

มีหัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบ

ป้องกันการเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝังอยู่

ด้านบนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขอ

อนุมัติวัสดุ 

5. ขาตู้ทําจากพลาสติก ABS มีจํานวน 4 ขาต่อตู้ ปรับระดับความสูง-ตํ่าได้ และสามารถรับนํ้าหนักได้ 

100 กิโลกรัม ต่อขาภายนอกของขาเป็นพีวีซีฉีดขึ้นรูปผิวด้านหน้าด้วยแผ่นอลูมิเนียมเป็นช้ินเดียวกัน

สําเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 13 มม. ด้านหลังแบ่งเป็น 2 รางสําหรับใช้ล๊อคขาตู้ ส่วนที่สัมผัสกับพ้ืนและ

สัมผัสกับตู้ส่วนล่างมียางรองรับเพ่ือรีดนํ้า และป้องกันการไหลซึมของสารเคมีและน้ําเข้าตัวตู้ ส่วนสูง

ไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร สามารถถอดออกเพ่ือทําความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้ 

6. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 

18001 

7. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
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ห้อง LAB อนามัยและความปลอดภัย  จํานวน  1 หอ้ง 

ประกอบด้วย 

  

1. 5-RERU.IB2 โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมอ่างน้ํา ขนาด 1.50x5.20x0.85 ม.  3 ชุด 

RERU.LSC-401 เก้าอ้ีปฏิบัติการ จํานวน 48 ตัว 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 
 

1. ส่วนพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP)  วัสดุทําด้วยแผ่นคอมแพคไฮเพรสเชอร์ลามิเนท ชนิด Lab 

Grade ที่มีคุณสมบัติทนสารเคมี ผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบแกนในด้วยนํ้ายา Phenolic Resin ภายใต้

กระบวนการอัดแรงดันและความร้อนสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความหนา 16 มม. และสามารถทนการขีด

ข่วนและแรงกระแทกได้ดี มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเย่ียม 16 ช่ัวโมง ทนสาร 

เคมีได้ถึง 154 รายการ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, 

ISO 4586-2/EN 438, ANSI/NEMA LD3 ส่วนใต้ WORK TOP มี WATER DROP EDGE SYSTEM  

ป้องกันการไหลซึมของหยดน้ําเข้าตู้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า 30x30 ซม. มาแสดงใน

วันขออนุมัติวัสดุ 

2. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
2.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืนกล่อง

ลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม .) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.1163-
2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 1,000 กิโลกรัมต่อ 1 
ตารางเมตร  

2.2 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate)  ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.1163-
2536  ทั้งสองด้าน  ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า  15 มม. ปิดขอบไม้ด้วย PVC  

2.3 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High Pressure 
Laminate) ภายหลังปิดลามเินทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้ด้วย PVC สามารถ
ปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า  5 ระดับ  

2.4 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิดความ
เสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับมาตรฐาน 
ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 8 
มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 
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2.5 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติกัน
นํ้า  

3. บานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ทําด้วยสแตนเลส มีระบบ
ไฮโดรลิคในตัว เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน 
ง่ายต่อการติดต้ังและปรับบานซ้าย-ขวา โดยไม่ต้องคลายสกรู มีจุกพลาสติกปิด  2 จุด ต่อ 1 หน้า
บาน พร้อมแนบเอกสารรับรองการทํางานเปิด-ปิด บานพับได้ไม่น้อยกว่า 50,000 cycle จากห้อง
แลปที่เช่ือถือได้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

4. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน
ไม่น้อยกว่า 60,000 ครั้ง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา
แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

5. กุญแจล๊อคหน้าบานและล้ินชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ
ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง
มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

6. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION  วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. 
มีหัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบ
ป้องกันการเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝังอยู่
ด้านบนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขอ
อนุมัติวัสดุ 

7. ปลั๊กไฟฟ้าแบบ Pop - up เป็นปลั๊กไฟท่ีสามารถสวมปล๊ักตัวผู้ได้ทั้งแบบกลมและแบบแบน ชนิด 3 
สาย 2 เต้าเสียบ ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO หรือ IEC 

8. คุณคุณลักษณะเฉพาะชุดอ่างนํ้า  
8.1 อ่างนํ้าพร้อมหน้าอ่างทําด้วย Polypropylene ฉีดขึ้นรูป ขนาดไม่น้อยกว่า 750x1,500 มม. 

มีขอบกันนํ้าโดยรอบทั้ง 4 ด้าน ด้านข้างเป็นลอนเพ่ือให้นํ้าไหลลงสู่อ่างนํ้าได้ดี ขนาดหลุม

อ่าง 400x800x300 มม. มีสะดืออ่างในตัวพร้อม Over Flow ผ่านการทดสอบสารเคมีตาม

มาตรฐาน ASTM D543 ไม่น้อยกว่า 100 ชนิด โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยเอกสาร

ใบรับรองจะต้องออกภายใต้หน่วยงานเดียวกันเท่าน้ัน โดยต้องแนบใบทดสอบจากหน่วยงาน

ราชการ พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา  

8.2 ที่ดักกลิ่น วัสดุทําด้วยโพลีโปรพีลีน เป็นระบบ MECHANICAL JOINT มีเส้นผ่าศูนย์กลาง  1 
½”  แกนสามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า 16 ซม.ผ่านการทดสอบการทน
สารเคมีตามมาตรฐาน ASTM D543 ไม่น้อยกว่า 100 รายการ ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 48 
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ช่ัวโมง โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้รับจ้างจะต้องแนบเอกสารการรับรองจะต้องออก
ภายใต้หน่วยงานเดียวกันเท่าน้ัน ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขอ
อนุมัติวัสดุ 

8.3 ก๊อกนํ้า 1 ทางต้ังพ้ืนตัวก๊อกทําด้วยทองเหลืองเคลือบด้วยสารโพลีโค้ท (Polycoat 
Powder Lacquer) เป็นก๊อกที่ใช้เฉพาะห้องแลป ปลายก๊อกเรียวเล็กสามารถสวมต่อกับท่อ
ยางหรือพลาสติกและสามารถสวิงซ้าย-ขวาได้ ทนแรงดันได้ 147 psi ผลิตภัณฑ์ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

9. ลักษณะเก้าอ้ีปฏิบัติการ 
9.1 เบาะรองน่ัง ทําด้วยโพลียูรีเทรน (PU สีดํา) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ø 380x48 

มม. 
9.2 แป้นรับที่รองนั่ง ทําจากเหล็กแผ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 165x165 มม. หนาไม่น้อยกว่า 2.8 

มม. ส่วนกลาง ขึ้นรูปเป็นทรงสี่เหลี่ยม 2 ช้ัน ช้ันที่ 1 มีขนาดไม่น้อยกว่า  88x88 มม. ช้ันที่ 
2 มีขนาดไม่น้อยกว่า 50x50 มม. ส่วนกลางรับแกนปรับระดับหรือโช๊คปรับระดับ เป็นเหล็ก
กลึงขึ้นรูป ด้านบนมีขนาด Ø 37 มม. หนาไม่น้อยกว่า 5 มม. ส่วนกลางมีบูธเหล็กกลึงเช่ือม
ติดกับแผ่นเหล็กช้ันที่ 1 และช้ันที่ 2 เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรง พ่นสีผงอีพ็อกซี่ (Epoxy 
Powder Coat) ยึดติดกับเบาะด้วยน๊อต ขนาด M6  อย่างน้อย 4 ตัว 

9.3 โครงสร้างขา 5 แฉก ทําด้วยอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปชนิดผิวส้ม ขนาดของแต่ละแฉก มีความ
กว้างไม่น้อยกว่า 45 มม. ขามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø ไม่น้อยกว่า 440 มม. แต่ไม่เกิน 460 
มม พ่นสีผงอีพ็อกซี่ (Epoxy Powder Coat) ปลายขาทุกด้านต้องมีเกลียวสําหรับใส่ปุ่มรับ
ปลายขา 

9.4 ที่พักเท้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 410 มม. ทําด้วยโลหะกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 18 
มม. หนา 1.2 มม. พ่นสีผงอีพ็อกซี่ (Epoxy Powder Coat) 

9.5 แกนกลางส่วนนอก ทําด้วยโลหะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 50 มม. หนา 1.5 มม. พ่นสีผง
อีพ็อกซี่ (Epoxy Powder Coat)  

9.6 แกนกลางส่วนใน ทําด้วยโลหะเกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø  25 มม. สามารถปรับ
ระดับสูง-ตํ่าได้ต้ังแต่ 520 – 760 มม.  

9.7 ปลอกบังเกลียว ทําด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูป ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 60 มม. มีอุปกรณ์ยึด
กับแป้นรับที่น่ังส่วนปลอกสามารถหมุนฟรีได้โดยรอบและเมื่อปรับขึ้นสูงสุดช่วยบังไม่ให้เห็น
แกนโลหะ 

9.8 การปรับความสูง-ตํ่า ใช้ระบบ “แกนเกลียว” ซึ่งสามารถปรับความสูง-ตํ่า ด้วยการหมุนด้วย
มือ 

9.9 ปุ่มปรับระดับขา ทําด้วยพลาสติกฉีดเป็นทรงกลม ส่วนกลางมีแกนเกลียวเหล็ก ขนาด 10 
มม. หัวบอลกลมฝังอยู่สามารถปรับองศาได้รอบตัวเพ่ือแก้ไขปัญหาพ้ืนห้องไม่เรียบ ส่วนที่
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สัมผัสกับพ้ืนมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 45 มม. ส่วนยึดปุ่มปรับระดับขาใช้เกลียวน๊อต 
ขนาด 10 มม. ขันยึดติดกับขาอลูมิเนียม 

9.10 ขนาดของเก้าอ้ีที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน ± ไม่เกิน 3 % 
10. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 

18001 
11. รับประกันคณุภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 

 

 

2. 5-RERU.WB2 โต๊ะปฏิบัติการติดผนงัพร้อมอ่างน้ํา ขนาด 0.75x11.90x0.80 ม. 1 ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 
 

1. ส่วนพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) วัสดุทําด้วยแผ่นคอมแพคไฮเพรสเชอร์ลามิเนท ชนิด Lab 

Grade ที่มีคุณสมบัติทนสารเคมี ผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบแกนในด้วยนํ้ายา Phenolic Resin ภายใต้

กระบวนการอัดแรงดันและความร้อนสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความหนา 16 มม. และสามารถทนการขีด

ข่วนและแรงกระแทกได้ดี มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเย่ียม 16 ช่ัวโมง ทนสาร 

เคมีได้ถึง 154 รายการ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, 

ISO 4586-2/EN 438, ANSI/NEMA LD3 ส่วนใต้ WORK TOP มี WATER DROP EDGE SYSTEM  

ป้องกันการไหลซึมของหยดน้ําเข้าตู้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า 30x30 ซม. มาแสดงใน

วันขออนุมัติวัสดุ 

2. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
2.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืน

กล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม.) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL 
(High Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน 
มอก.1163-2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 
1,000 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร  

2.2 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate)  ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.
1163-2536 ทั้งสองด้าน ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC  



FU - 65 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด                   

2.3 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า  5 ระดับ  

2.4 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิด
ความเสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 

2.5 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติ
กันนํ้า  

3. บานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ทําด้วยสแตนเลส มีระบบ
ไฮโดรลิคในตัว เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน 
ง่ายต่อการติดต้ังและปรับบานซ้าย-ขวา โดยไม่ต้องคลายสกรู มีจุกพลาสติกปิด  2 จุด ต่อ 1 หน้า
บาน พร้อมแนบเอกสารรับรองการทํางานเปิด-ปิด บานพับได้ไม่น้อยกว่า 50,000 cycle จากห้อง
แลปที่เช่ือถือได้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

4. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน
ไม่น้อยกว่า 60,000 คร้ัง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ  ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา
แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

5. กุญแจล๊อคหน้าบานและล้ินชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ
ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001  ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง
มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

6. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION  วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. 
มีหัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบ
ป้องกันการเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย  ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝัง
อยู่ด้านบนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขอ
อนุมัติวัสดุ 

7. ปลั๊กไฟฟ้า เป็นปลั๊กไฟที่สามารถสวมปล๊ักตัวผู้ได้ทั้งแบบกลมและแบบแบน ชนิด 3 สาย 2 เต้าเสียบ 
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO หรือ IEC พร้อมกล่องไฟสามเหลี่ยมวัสดุทําด้วย Polypropylene (PP) 

8. ขาตู้ทําจากพลาสติก ABS มีจํานวน 4 ขาต่อตู้ ปรับระดับความสูง-ตํ่าได้ และสามารถรับนํ้าหนักได้ 
100 กิโลกรัม ต่อขาภายนอกของขาเป็นพีวีซีฉีดขึ้นรูปผิวด้านหน้าด้วยแผ่นอลูมิเนียมเป็นช้ินเดียวกัน
สําเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 13 มม.  ด้านหลังแบ่งเป็น 2 รางสําหรับใช้ล๊อคขาตู้  ส่วนที่สัมผัสกับพ้ืน
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และสัมผัสกับตู้ส่วนล่างมียางรองรับเพ่ือรีดนํ้า และป้องกันการไหลซึมของสารเคมีและน้ําเข้าตัวตู้ 
ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร สามารถถอดออกเพ่ือทําความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้ 

9. คุณลักษณะเฉพาะชุดอ่างนํ้า  
9.1 อ่างนํ้าโพลีโพรพีลีน ขนาดหลุมอ่างไม่น้อยกว่า 390x790x300 มม. (กว้างxยาวxลึก) (หนา 

8 มม.) พร้อมท่อนํ้าล้น (Overflow) ภายในอ่างมีชุดตระกร้าสําหรับดักตะกอน วัสดุทําด้วย 

Polypropylene ฉีดขึ้นรูป ขนาดไม่น้อยกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 110 มม. ลึก 50 

มม.  พร้อมชุดฝาปิดและโซ่คล้องทําด้วยวัสดุชนิดเดียวกัน บริเวณหลุมเป็นรูปถ้วยขนาดไม่

น้อยกว่าไม่น้อยกว่า 120 มม. ลึก 70 มม. เพ่ือใช้ดักตะกอนก่อนการระบายและสามารถนํา

สิ่งอุดตันต่าง ๆ ออกได้ง่าย ด้านล่างเป็นเกลียว ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ½ ” สามารถขันล๊อคกับ

ที่ดักกลิ่นได้พอดี ผ่านการทดสอบสารเคมีตามมาตรฐาน ASTM D543 ไม่น้อยกว่า 100 

ชนิด โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยเอกสารใบรับรองจะต้องออกภายใต้หน่วยงาน

เดียวกันเท่าน้ัน โดยต้องแนบใบทดสอบจากหน่วยงานราชการ พร้อมแนบเอกสาร

ประกอบการพิจารณา และนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

9.2 ที่ดักกลิ่น วัสดุทําด้วยโพลีโปรพีลีน เป็นระบบ MECHANICAL JOINT มีเส้นผ่าศูนย์กลาง  1 
½”  แกนสามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า 16 ซม.ผ่านการทดสอบการทน
สารเคมีตามมาตรฐาน ASTM D543 ไม่น้อยกว่า 100 รายการ ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 48 
ช่ัวโมง โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้รับจ้างจะต้องแนบเอกสารการรับรองจะต้องออก
ภายใต้หน่วยงานเดียวกันเท่าน้ัน ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขอ
อนุมัติวัสดุ 

9.3 ก๊อกนํ้า 1 ทางต้ังพ้ืนตัวก๊อกทําด้วยทองเหลืองเคลือบด้วยสารโพลีโค้ท (Polycoat 
Powder Lacquer) เป็นก๊อกที่ใช้เฉพาะห้องแลป ปลายก๊อกเรียวเล็กสามารถสวมต่อกับท่อ
ยางหรือพลาสติกและสามารถสวิงซ้าย-ขวาได้ ทนแรงดันได้ 147 psi ผลิตภัณฑ์ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

10 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 
18001 

11 รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
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3. 5-RERU.CC3 ตู้เก็บอุปกรณ ์ขนาด 0.60x1.20x1.80 ม.    2 ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 
 

1. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
1.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืน

กล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม.) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL 
(High Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน 
มอก.1163-2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 
1,000 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร  

1.2 หน้าบานบานกระจกชนิดบานสไลด์ วัสดุทําด้วยกระจกใสหนา 6 มม. 
1.3 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 

Pressure Laminate)  ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.
1163-2536 ทั้งสองด้าน ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC  

1.4 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า  5 ระดับ  

1.5 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิด
ความเสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 

1.6 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติ
กันนํ้า  

2. บานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ทําด้วยสแตนเลส มีระบบ
ไฮโดรลิคในตัว เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน 
ง่ายต่อการติดต้ังและปรับบานซ้าย-ขวา โดยไม่ต้องคลายสกรู มีจุกพลาสติกปิด  2 จุด ต่อ 1 หน้า
บาน พร้อมแนบเอกสารรับรองการทํางานเปิด-ปิด บานพับได้ไม่น้อยกว่า 50,000 cycle จากห้อง
แลปที่เช่ือถือได้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

3. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน
ไม่น้อยกว่า 60,000 คร้ัง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ  ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ
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หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา
แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

4. กุญแจล๊อคหน้าบานและล้ินชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ
ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001  ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง
มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

5. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION  วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. 
มีหัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบ
ป้องกันการเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย  ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝัง
อยู่ด้านบนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขอ
อนุมัติวัสดุ 

6. ขาตู้ทําจากพลาสติก ABS มีจํานวน 4 ขาต่อตู้ ปรับระดับความสูง-ตํ่าได้ และสามารถรับนํ้าหนักได้ 
100 กิโลกรัม ต่อขาภายนอกของขาเป็นพีวีซีฉีดขึ้นรูปผิวด้านหน้าด้วยแผ่นอลูมิเนียมเป็นช้ินเดียวกัน
สําเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 13 มม. ด้านหลังแบ่งเป็น 2 รางสําหรับใช้ล๊อคขาตู้  ส่วนที่สัมผัสกับพ้ืนและ
สัมผัสกับตู้ส่วนล่างมียางรองรับเพ่ือรีดนํ้า และป้องกันการไหลซึมของสารเคมีและน้ําเข้าตัวตู้ ส่วนสูง
ไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร สามารถถอดออกเพ่ือทําความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้ 

7. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 
18001 

8. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
 

 

4. 5-RERU.SH150DC ตู้ดูดไอสารเคมี ขนาด 0.90x1.50x2.35 ม.   1 ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 
 
1.  รายละเอียดทั่วไป 

1.1 ตู้ดูดควัน (FUME HOOD) สําเร็จรูปสําหรับดูดไอกรดและสารเคมี เป็นชนิดระบบ AUTOMATIC BY 
PASS SYSTEM , AIR FOIL  โดยออกแบบและติดต้ังตามมาตรฐาน BS EN 14175-1:2003,  ASHRAE  
110  สําหรับห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO 17025 

1.2 ขนาดของตู้ดูดควัน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

* ส่วนบน มีขนาดไม่น้อยกว่า  1.50x1.50x0.90 ม. (กว้างxสูงxลึก) 

* ส่วนล่าง มีขนาดไม่น้อยกว่า 1.50x0.85x0.80 ม. (กว้างxสูงxลึก) 
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2.  รายละเอียดตู้ดูดควันตอนบน 
2.1 โครงสร้างภายนอก ทุกช้ินเป็นระบบถอดประกอบได้ (KNOCK DOWN) คือสามารถถอดตัวตู้ ด้านหน้า

ด้านซ้าย-ขวา และด้านหลัง การยึดต่อประกอบช้ินงานเป็นไปด้วยความประณีตไม่เห็นจุดเช่ือมต่อของ
รูน๊อตหรือสกรู วัสดุทําด้วยเหล็กรีดเย็นชุบซิงค์ (Cold Rolled Steel) ความหนา 1.2 มม. เคลือบกันสนิม
ด้วย ZINC POHSPHATE COATING โดยกรรมวิธี DIPPING เพ่ือกันสนิมทั่วถึงทุกช้ินส่วนของโครงสร้าง
ภายนอกแล้วผ่านการอบแห้งด้วยกรรมวิธี DRYING OVEN และต่อเน่ืองด้วยการพ่นทับด้วยสี EPOXY 
ชนิดสีผงทั่วถึงผิวเหล็กทุกด้านทั้งภายในและภายนอก (CONDUCTIVE PAINTING SYSTEM) แล้วผ่าน
กระบวนการอบสีด้วยระบบ DRYING OVEN ที่ความร้อนไม่น้อยกว่า 180 องศาเซลเซียล เป็นเวลาไม่ตํ่า
กว่า 10 นาที เมื่อเสร็จแล้วสีต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 80 ไมครอน โดยสีจะต้องทนต่อการกัดกร่อนของ
ไอระเหยสารเคมี และทนต่อการขีดข่วนได้ดี โดยผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานกระบวนการผลิตเหล็ก และมี
เอกสารแสดงผลทดสอบการกัดกร่อนแบบละอองเกลือ (SALT SPRAY) เป็นเวลา 600 ช่ัวโมง ตา
มาตรฐาน ASTM B117 โดยผู้รับจ้างต้องแนบหลักฐานการทดสอบเป็นชื่อเดียวกันกับผู้รับจ้าง     

2.2 โครงสร้างภายใน ผนังข้างตู้ซ้าย-ขวา และแผ่นพ้ืนตู้ วัสดุทําด้วย COMPACT LAMINATE หนา 6 มม. 
ส่วนผนังหลังตู้วัสดุทําด้วย COMPACT LAMINATE หนา 6 มม. ผ่านการลบมุมด้วยเคร่ืองที่ทันสมัย การ
เช่ือมต่อประกอบช้ินงานเป็นไปด้วยความประณีตไม่เห็นจุดเช่ือมต่อของรูน๊อตหรือสกรู   

2.3 มี AIR FLOW BY PASS อยู่ด้านล่าง ทําดด้วยวัสดุชนิดเดียวกันกับตัวตู้ มีระบบ AUTOMATIC BY PASS 
เมื่อปิดบานประตูตู้ดูดไอระเหยสารเคมีสนิท จะไม่เกิดสุญญากาศ ซึ่งจะทําให้อากาศไหลเข้าได้ทั้งด้านล่าง
และด้านบนและสารเคมีไม่ไหลย้อนกลับเข้าไปทําอันตรายต่อผู้ใช้งาน  

2.4 บานประตูตู้ดูดไอระเหยสารเคมี เป็นกระจกนิรภัยใส หนา 6 มิลลิเมตร ชนิดแบบ T-Slide เปิดได้  2 ทาง 
(ขึ้นลง,ซ้ายขวา) ติดต้ังฝังอยู่ในกรอบอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป หนาไม่น้อยกว่า 2.5  มม. ทั้ง  4 ด้าน ด้านล่าง
ของขอบอลูมิเนียม มีร่องสําหรับมือจับเลื่อนขึ้น-ลง โดยบานประตูตู้สามารถเล่ือนและหยุดได้ทุกระยะ 
โดยใช้ตุ้มถ่วงนํ้าหนักสแตนเลสหุ้มด้วยพลาสติก พร้อมลูกล้อไนล่อนฉีดหุ้มด้วยลูกปืนสําหรับใส่ลวดสลิง 
รางประตูด้านข้างทั้ง 2 ด้าน ทําด้วย PVC หรือ ABS ฉีดขึ้นรูป โดยฝังอยู่ในรางเหล็กยึดติดกับโครงตู้    

2.5 หลอดไฟแสงสว่างฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 18x2 วัตต์ พร้อมที่ครอบทําด้วยกระจกนิรภัย อยู่ในฝาครอบ
เหล็กชนิดเดียวกันกับตัวตู้ ส่วนของฝาด้านบน สามารถเปิด-ปิด ได้เพ่ือความสะดวกในการซ่อมบํารุง การ
ยึดต่อประกอบอุปกรณ์เป็นไปด้วยความประณีตเรียบร้อย 

2.6 มีปลั๊กไฟฟ้าชนิดคู่ ขนาด 220 โวลท์ 16 แอมป์ จํานวน 1 ชุด ชนิดมีสวิทซ์ควบคุมการเปิด-ปิด สําหรับ
แยกการใช้งานของเต้ารับแต่ละตัว ได้รับมาตรฐาน มอก.824-2551 และ ISO9001 ใช้ร่วมกับอุปกรณ์
ไฟฟ้า เสียบได้ทั้งปลั๊กไฟฟ้าชนิด 2 ขา และ 3 ขา การยึดต่อประกอบอุปกรณ์เป็นไปด้วยความประณีต
เรียบร้อย 
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 3. รายละเอียดตู้ดูดควันตอนล่าง 
3.1 โครงสร้างภายนอกทําด้วยวัสดุแบบเดียวกับโครงสร้างตู้ตอนบน การเช่ือมต่อประกอบช้ินงานเป็นไป

ด้วยความประณีตไม่เห็นจุดเช่ือมต่อของรูน๊อตหรือสกรู   
3.2 ด้านหน้าเป็นบานประตูเปิด-ปิด ทําด้วยวัสดุชนิดเดียวกันกับตู้ ส่วนหน้าบานมีระบบบานพับเป็น

สปริงล๊อค 3 จุด ต่อ 1 หน้าบาน เพ่ือเสริมความแข็งแรงและสะดวกต่อการเปิด-ปิด ได้เป็นอย่างดี มือ
จับเปิด-ปิด ทําด้วย PVC GRIP SECTION  

3.3 หน้าบานเปิด-ปิด เป็นผนังสองช้ันเพ่ือความแข็งแรงและสวยงาม ด้านในแต่ละบานมีที่ใส่แฟ้มงาน
อย่างน้อยหน้าบานละ 1 ช่องพร้อมซีลขอบประตู เพ่ือป้องกันเสียงการทํางานของภายในตู้ดูดไอ
ระเหยสารเคมี พร้อมติดต้ังตระแกรงระบายอากาศวัสดุทําด้วย โพลีโปรพีลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 
21x12 เซนติเมตรแบ่งเป็นสองช้ัน ส่วนแรกมีลักษณะทํามุมเฉียงไม่น้อยกว่า 45 องศา และส่วนที่สอง
เจาะเป็นรูระบายอากาศตลอดแผ่นและสามารถกันแมลงได้ 

3.4 ลักษณะภายในให้มีการแบ่งแยกช่องงานระบบอย่างชัดเจนไม่รวมกับช่องเก็บของ มีบานเปิด-ปิด และ
มีการปิดช่องงานระบบอย่างเรียบร้อย อีกด้านที่เป็นที่เก็บอุปกรณ์  

 
4.  อุปกรณ์ประกอบภายนอก 

4.1 ชุดควบคุมการจ่ายนํ้า (FRONT CONTROL) 1 ชุด วัสดุทําด้วยทองเหลืองเคลือบด้วยสารโพลีโค้ท 
(POLYCOAT POWDER LACQUER) สามารถทนแรงดันได้ 147 PSI. /10 BAR การยึดต่อประกอบ
เป็นไปด้วยความประณีตไม่เห็นจุดเช่ือมต่อของรูน๊อตหรือสกรู   

4.2 ชุดควบคุมการจ่ายแก๊ส (FRONT CONTROL) 1 ชุด วัสดุทําด้วยทองเหลืองเคลือบด้วยสารโพลีโค้ท 
(POLYCOAT POWDER LACQUER) สามารถทนแรงดันได้ 100 PSI. / 7 BAR การยึดต่อประกอบเป็นไป
ด้วยความประณีตไม่เห็นจุดเช่ือมต่อของรูน๊อตหรือสกรู   

4.3 แผงควบคุมการทํางานตู้ดูดควัน ประกอบด้วย (LCD DIGITAL MONITOR SYSTEM) จากโรงงานผู้ผลิตที่
ได้การรับรองมาตรฐาน  ISO9001, ISO14001, OHSAS18001      

4.3.1 เป็นชุดควบคุมที่ออกแบบบรรจุในกล่องควบคุมเดียวกันทั้งชุด ออกแบบให้เป็นระบบ Micro-
Processor  เพ่ือความปลอดภัยและมีอายุการใช้งานยาวนาน หน้าจอแสดงผลเป็น ชนิด LCD 
(Liquid Crystal Display) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 x 24 (บรรทัด x ตัวอักษร)    

4.3.2 แผงควบคุมการทํางานประกอบด้วยชุดที่แสดงเสียงและแสง (LED) และการแสดงผลการทํางานที่
หน้าจอแสดงผล (LCD) โดยมีการแสดงผลหน้าจอดังน้ี 

- หน้าจอแสดงผล ( DISPLAY ) มีนาฬิกาสําหรับดูเวลาปกติ และมีสัญลักษณ์แสดงที่หน้าจอ        
( FAN,LIGHT, F.S.B ) 

- มีสวิทซ์ ON/OFF การทํางานของตู้ FUME CUPBOARD สัญญาณไฟ ( LAMP ) แสดงการ
ทํางาน 

- สวิทซ์ เปิด/ปิด แสงสว่าง (LIGHT) พร้อมสัญญาณไฟ ( LAMP ) แสดงการทํางาน 
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- สวิทซ์ เปิด/ปิด พัดลม (FAN) พร้อมสัญญาณไฟ ( LAMP ) แสดงการทํางาน 

- สวิทซ์และสัญญาณไฟ การทํางานของระบบการต้ังเวลาปกติ และการต้ัง ( ON/OFF ) ของ  
FUME CUPBOARD (อุปกรณ์เสริม ) 

- ปุ่ม เซทค่า ของระบบการต้ังเวลา ( TIMER ) 

- ปุ่ม ปิดเสียงในกรณีที่ระบบแรงลม ทํางานผิดปกติ 

- สัญญาณไฟ ( LAMP ) แสดงการทํางานของลม ทํางานผิดปกติ 

- สัญญาณไฟ ( LAMP ) แสดงการทํางานของลม ทํางานปกติ 

- หน้าจอแสดงผลของระดับค่าความเร็วลม ( แบบตัวเลข )   

- แสดงผลความเร็วลมหน้าตู้ปัจจุบันเป็นตัวเลขดิจิตอล 3 หลัก โดยแสดงผลความเร็วลมแท้จริง
หน้าตู้ Hood ต้องแปรผันตามพ้ืนที่หน้าตัดของบานเลื่อนหน้าตู้ (SASH) 

- มีเบรกเกอร์ติดต้ังที่หน้าตู้ สําหรับเปิด-ปิดเมนไฟฟ้าสําหรับตู้ดูดควันในกรณีที่เกิดการขัดข้อง
หรือซ่อมแซม 

 
5.  อุปกรณ์ประกอบภายใน 

 5.1 ก๊อกนํ้า 1 ชุด ตัวก๊อกทําด้วยเหลืองเคลือบด้วยสารโพลีโค้ท (POLYCOAT POWDER LACQUER) 
สามารถทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า147 PSI./10 BAR ปลายก๊อกเรียวเล็กสามารถสวมต่อด้วยท่อยาง
หรือพลาสติกได้ ควบคุมการเปิด-ปิด ด้วย Front Control Valve 

 5.2 ก๊อกแก๊ส  1 ชุด  ตัวก๊อกทําด้วยเหลืองเคลือบด้วยสารโพลี โค้ท  (POLYCOAT POWDER 
LACQUER) เป็นก๊อกที่ใช้เฉพาะในห้องปฏิบัติการ สามารถทนแรงดันไม่น้อยกว่า 100 PSI./7 
BAR ปลายก๊อกเรียวเล็กสามารถสวมด้วยท่อยางได้ ควบคุมการเปิด-ปิด ด้วย Front Control 
Valve 

 5.3 สะดืออ่าง ระบบ Mechanical Joint วัสดุทําด้วยโพลีโพรพีลีน ผ่านการทดสอบการทนสารเคมี 
ตามมาตรฐาน ASTM ไม่น้อยกว่า 80 ชนิด โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง 

 5.4 ที่ดักกลิ่น ระบบ Mechanical Joint วัสดุทําด้วยโพลีโพรพีลีน ผ่านการทดสอบการทนสารเคมี 
ตามมาตรฐาน ASTM ไม่น้อยกว่า 80 ชนิด โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง แกนสามารถปรับระดับ
ความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า 16 ซม. 

 
6.  พัดลมตู้ดูดควัน    

6.1 พัดลมเป็นระบบ LOW PRESSURE CENTRIFUGAL DIRECT DRIVE  , FORWARD CURVE   
6.2 ตัวกล่องพัดลมทําด้วยโพลีโพรพีลีน (POLYPROPYLENE) ผ่านการทดสอบการทนสารเคมี ตาม

มาตรฐาน ASTM ไม่น้อยกว่า 80 ชนิด โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง ด้านหน้าของกล่องสามารถ
ถอดประกอบได้ เพ่ือความสะดวกในการซ่อมบํารุง 
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6.3 ตัวใบพัดทําด้วย PP ชนิดเดียวกับกล่อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบพัดไม่น้อยกว่า 10 น้ิว   
6.4 แท่นของพัดลมสําหรับติดต้ังมอเตอร์ต้องมีที่ครอบกันนํ้า  
6.5 หน้าแปลนใบพัดและแกนเพลาทําด้วยสแตนเลส 
6.6 มีความสามารถดูดไอสารเคมีจากตู้ควันได้ดี โดยมีค่า FACE VELOCITY ไม่น้อยกว่า 100 FPM. 

เมื่อเปิดกระจกสูง  30 ซม.   
6.7 มอเตอร์แบบกันนํ้า (IP 55) ขนาดไม่น้อยกว่า 1 HP ใช้กับไฟฟ้า 220 / 380 V, 50 Hz, 1/3 

Phase ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 1400 RPM. 
6.8 พัดลมตู้ดูดควันผลิตโดยโรงงานท่ีผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO9001, ISO14001, 

OHSAS18001      
 
7.  ระบบท่อระบายควัน 

7.1 ท่อควัน พีวีซี.  ชนิดมี มอก. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 8 น้ิว พร้อมข้องอ หน้าแปลน และ
อุปกรณ์ยึดท่อ 

7.2 การติดต้ังท่อระบายควัน จุดที่มีการต่อท่อควัน ข้องอ หน้าแปลน ต้องใช้วิธีการเช่ือมด้วยวัสดุชนิด
เดียวกันกับท่อ 

7.3 ติดต้ังจนสามารถใช้งานได้ดี  พร้อมทั้งคู่มือการใช้งาน 1 เล่ม และช่างเทคนิคอบรมการใช้งานและ
การดูแลบํารุงรักษา 

7.4 การเดินท่อควัน ต้องเดินท่อจากหลังตู้ควันไปยังพัดลม ซึ่งติดต้ังอยู่ภายนอกอาคาร และปลายท่อ
ต้องติดต้ังอุปกรณ์กันนํ้าฝน กันนก เป็นวัสดุชนิดเดียวกันกับท่อควัน โดยปลายท่อทางออกให้อยู่
สูงขึ้นไปบนหลังคาอาคาร 

7.5 รับประกันคุณภาพสินค้า  24 เดือน 
7.6  หลังจากติดต้ังตู้ดูดควันเสร็จแล้วผู้รับจ้างต้องทําการวัดลมหน้าตู้โดยใช้เครื่องมือที่ผ่านมาสอบ

เทียบจากหน่วยงานราชการมาทําการทดสอบ และต้องมี TEST REPORT อีกครั้งหน่ึงพร้อมคู่มือ
การใช้งานภาษาไทย จํานวน 1 เล่ม 

7.7  เป็นสินค้าที่ผู้ผลิตได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล OHSAS หรือ มอก. แล้ว 
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5. 5-RERU.120589GD/F ตู้เหล็กเก็บสารเคมี ขนาด 0.50x1.00x2.00 ม.  1 ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 
 

1.  โครงสร้างทําด้วยแผ่นเหล็กรีดเย็น NO.18 หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ทุกด้าน (COLD ROOLED 
STEEL) ผิวเหล็กเคลือบด้วยซิงค์และเคลือบทับด้วยฟอสเฟต (PHOSPHATE DATING ROLLED 
STEEL) ผิวเหล็กทุกด้านทั้งด้านในและด้านอกพ่นทับด้วยสีอีพ็อกซี่ชนิดสีผง (CONDUCTIVE 
EPOXY POWER COATED PAINTWORK) โดยเป็นแบบอิเลคโตรสเตติก โดยผ่านกระบวนการอบ
สีที่ความร้อนอย่างน้อย 200 องศาเซลเซียล เพ่ือการคงทนของสีที่พ่นออกมาจะได้เป็นผิวส้ม 

2.  ช้ันปรับระดับภายในตู้ทําด้วยแผ่นเหล็กรีดเย็น No.18 หรือดีกว่า หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ทุกด้าน 
(COLD ROOLED STEEL) ผิวเหล็กทุกด้านทั้งด้านในและด้านอกพ่นทับด้วยสีอีพ็อกซี่ชนิดสีผง 
(CONDUCTIVE EPOXY POWER COATED PAINTWORK) โดยเป็นแบบอิเลคโตรสเตติก โดยผ่าน
กระยวนการอบสีที่ความร้อนอย่างน้อย 200 องศาเซลเซียล (101-108 กรัม/ตร.ม.) ลักษณะสีที่พ่น
ออกมาจะได้เป็นผิวส้ม 

3.  มีประตูบานเปิด 2 บาน วัสดุทําด้วยโลหะเคลือบสีอีพ็อกซี่ มีช่องสําหรับระบายอากาศด้านล่างของ
ประตูบานเปิด โดยมีสลักยึดบานประตูทั้ง 2 บาน  

4.  ติดป้ายและสัญลักษณ์บริเวณตู้ตามประเภทของสารเคมี 
5.  ถาดรอง (Tray) ภายในทํ าด้วย  Polypropylene โดยมีขอบสูงแบบไร้ตะเข็บไม่ ตํ่ากว่า 2 

เซนติเมตรป้องกันการหกรั่วของสารเคมีไหลออกภายนอกตู้ และทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้
ดี 

6.  พัดลมทางตรง (Fan) เป็นพัดลมที่มี่โครงสร้างเป็นพลาสติก และใบพัดเป็นPP (Polypropylene)  
มีมอเตอร์ 12V 4.5A สามารถดูดลมได้ 300 M3/hr 

7.  มีเครื่องต้ังเวลาเพ่ือสลับการทํางานของชุดพัดลม จํานวน 1 ชุด 
8.  เดินท่อระบายอากาศจากด้านบนของตู้ด้วยท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 น้ิว หรือ

ดีกว่าทั้งชนิด Flexible และ Rigid Pipe 
9.  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 

18001 
10.  รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
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ห้อง LAB อนามัยสิ่งแวดล้อม จํานวน 1 ห้อง 

ประกอบด้วย  

 

1. 5-RERU.IB2 โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมอ่างน้ํา ขนาด 1.50x5.20x0.85 ม. 3 ชุด 

RERU.LSC-401 เก้าอ้ีปฏิบัติการ 48 ตัว 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 
 

1. ส่วนพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) วัสดุทําด้วยแผ่นคอมแพคไฮเพรสเชอร์ลามิเนท ชนิด Lab 

Grade ที่มีคุณสมบัติทนสารเคมี ผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบแกนในด้วยนํ้ายา Phenolic Resin  ภายใต้

กระบวนการอัดแรงดันและความร้อนสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความหนา 16 มม. และสามารถทนการขีด

ข่วนและแรงกระแทกได้ดี มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเย่ียม 16 ช่ัวโมง ทนสาร 

เคมีได้ถึง 154 รายการ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, 

ISO 4586-2/EN 438, ANSI/NEMA LD3 ส่วนใต้ WORK TOP มี WATER DROP EDGE SYSTEM  

ป้องกันการไหลซึมของหยดน้ําเข้าตู้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า 30x30 ซม. มาแสดงใน

วันขออนุมัติวัสดุ 

2. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
2.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืนกล่อง

ลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม .) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.1163-
2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 1,000 กิโลกรัมต่อ 1 
ตารางเมตร  

2.2 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate)  ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.1163-
2536  ทั้งสองด้าน ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้ด้วย PVC  

2.3 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High Pressure 
Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มคีวามหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้ด้วย PVC สามารถ
ปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า  5 ระดับ  

2.4 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิดความ
เสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับมาตรฐาน 
ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 8 
มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 
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2.5 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติกัน
นํ้า  

3. บานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ทําด้วยสแตนเลส มีระบบ
ไฮโดรลิคในตัว เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน 
ง่ายต่อการติดต้ังและปรับบานซ้าย-ขวา โดยไม่ต้องคลายสกรู มีจุกพลาสติกปิด 2 จุด ต่อ 1 หน้าบาน 
พร้อมแนบเอกสารรับรองการทํางานเปิด-ปิด บานพับได้ไม่น้อยกว่า 50,000 cycle จากห้องแลปที่
เช่ือถือได้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

4. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน
ไม่น้อยกว่า 60,000 ครั้ง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา
แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

5. กุญแจล๊อคหน้าบานและล้ินชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ
ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001  ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง
มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

6. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION  วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. 
มีหัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบ
ป้องกันการเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย  ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝัง
อยู่ด้านบนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขอ
อนุมัติวัสดุ 

7. ปลั๊กไฟฟ้าแบบ Pop - up เป็นปลั๊กไฟท่ีสามารถสวมปล๊ักตัวผู้ได้ทั้งแบบกลมและแบบแบน ชนิด 3 
สาย 2 เต้าเสียบ ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO หรือ IEC 

8. คุณคุณลักษณะเฉพาะชุดอ่างนํ้า  
8.1 อ่างนํ้าพร้อมหน้าอ่างทําด้วย Polypropylene ฉีดขึ้นรูป ขนาดไม่น้อยกว่า 750x1,500 มม. 

มีขอบกันนํ้าโดยรอบทั้ง 4 ด้าน ด้านข้างเป็นลอนเพ่ือให้นํ้าไหลลงสู่อ่างนํ้าได้ดี ขนาดหลุม

อ่าง 400x800x300 มม. มีสะดืออ่างในตัวพร้อม Over Flow ผ่านการทดสอบสารเคมีตาม

มาตรฐาน ASTM D543 ไม่น้อยกว่า 100 ชนิด โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยเอกสาร

ใบรับรองจะต้องออกภายใต้หน่วยงานเดียวกันเท่าน้ัน โดยต้องแนบใบทดสอบจากหน่วยงาน

ราชการ พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา  

8.2 ที่ดักกลิ่น วัสดุทําด้วยโพลีโปรพีลีน เป็นระบบ MECHANICAL JOINT มีเส้นผ่าศูนย์กลาง  1 
½”  แกนสามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า 16 ซม.ผ่านการทดสอบการทน
สารเคมีตามมาตรฐาน ASTM D543 ไม่น้อยกว่า 100 รายการ ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 48 
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ช่ัวโมง โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้รับจ้างจะต้องแนบเอกสารการรับรองจะต้องออก
ภายใต้หน่วยงานเดียวกันเท่าน้ัน ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขอ
อนุมัติวัสดุ 

8.3 ก๊อกนํ้า 1 ทางต้ังพ้ืนตัวก๊อกทําด้วยทองเหลืองเคลือบด้วยสารโพลีโค้ท (Polycoat Powder 
Lacquer) เป็นก๊อกที่ใช้เฉพาะห้องแลป ปลายก๊อกเรียวเล็กสามารถสวมต่อกับท่อยางหรือ
พลาสติกและสามารถสวิงซ้าย-ขวาได้ ทนแรงดันได้ 147 psi ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 
9001 ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

9. ลักษณะเก้าอ้ีปฏิบัติการ 
9.1 เบาะรองน่ัง ทําด้วยโพลียูรีเทรน (PU สีดํา) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ø 380x48 

มม. 
9.2 แป้นรับที่รองนั่ง ทําจากเหล็กแผ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 165x165 มม. หนาไม่น้อยกว่า 2.8 

มม. ส่วนกลาง   ขึ้นรูปเป็นทรงสี่เหลี่ยม 2 ช้ัน ช้ันที่ 1 มีขนาดไม่น้อยกว่า  88x88 มม. ช้ันที่ 
2 มีขนาดไม่น้อยกว่า 50x50 มม. ส่วนกลางรับแกนปรับระดับหรือโช๊คปรับระดับ เป็นเหล็ก
กลึงขึ้นรูป ด้านบนมีขนาด Ø 37 มม. หนาไม่น้อยกว่า 5 มม. ส่วนกลางมีบูธเหล็กกลึงเช่ือม
ติดกับแผ่นเหล็กช้ันที่ 1 และช้ันที่ 2 เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรง พ่นสีผงอีพ็อกซี่ (Epoxy 
Powder Coat) ยึดติดกับเบาะด้วยน๊อต ขนาด M6  อย่างน้อย 4 ตัว 

9.3 โครงสร้างขา 5 แฉก ทําด้วยอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปชนิดผิวส้ม ขนาดของแต่ละแฉก มีความ
กว้างไม่น้อยกว่า 45 มม. ขามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø ไม่น้อยกว่า 440 มม. แต่ไม่เกิน 460 
มม พ่นสีผงอีพ็อกซี่ (Epoxy Powder Coat) ปลายขาทุกด้านต้องมีเกลียวสําหรับใส่ปุ่มรับ
ปลายขา 

9.4 ที่พักเท้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 410 มม. ทําด้วยโลหะกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 18 
มม. หนา 1.2 มม. พ่นสีผงอีพ็อกซี่ (Epoxy Powder Coat) 

9.5 แกนกลางส่วนนอก ทําด้วยโลหะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 50 มม. หนา 1.5 มม. พ่นสีผง
อีพ็อกซี่ (Epoxy Powder Coat)  

9.6 แกนกลางส่วนใน ทําด้วยโลหะเกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø  25 มม. สามารถปรับ
ระดับสูง-ตํ่าได้ต้ังแต่ 520 – 760 มม.  

9.7 ปลอกบังเกลียว ทําด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูป ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 60 มม. มีอุปกรณ์ยึด
กับแป้นรับที่น่ังส่วนปลอกสามารถหมุนฟรีได้โดยรอบและเมื่อปรับขึ้นสูงสุดช่วยบังไม่ให้เห็น
แกนโลหะ 

9.8 การปรับความสูง-ตํ่า ใช้ระบบ “แกนเกลียว” ซึ่งสามารถปรับความสูง-ตํ่า ด้วยการหมุนด้วย
มือ 

9.9 ปุ่มปรับระดับขา ทําด้วยพลาสติกฉีดเป็นทรงกลม ส่วนกลางมีแกนเกลียวเหล็ก ขนาด 10 
มม. หัวบอลกลมฝังอยู่สามารถปรับองศาได้รอบตัวเพ่ือแก้ไขปัญหาพ้ืนห้องไม่เรียบ ส่วนที่
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สัมผัสกับพ้ืนมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 45 มม. ส่วนยึดปุ่มปรับระดับขาใช้เกลียวน๊อต 
ขนาด 10 มม. ขันยึดติดกับขาอลูมิเนียม 

9.10 ขนาดของเก้าอ้ีที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน ± ไม่เกิน 3 % 
10. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 

18001 
11. รับประกันคณุภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 

 

 

2. 5-RERU.WB3 โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างน้ํา ขนาด 0.75x11.90x0.80 ม. 1 ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้

 

1. ส่วนพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) วัสดุทําด้วยแผ่นคอมแพคไฮเพรสเชอร์ลามิเนท ชนิด Lab 

Grade ที่มีคุณสมบัติทนสารเคมี ผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบแกนในด้วยนํ้ายา Phenolic Resin ภายใต้

กระบวนการอัดแรงดันและความร้อนสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความหนา 16 มม. และสามารถทนการขีด

ข่วนและแรงกระแทกได้ดี มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเย่ียม 16 ช่ัวโมง ทนสาร 

เคมีได้ถึง 154 รายการ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, 

ISO 4586-2/EN 438, ANSI/NEMA LD3 ส่วนใต้ WORK TOP มี WATER DROP EDGE SYSTEM  

ป้องกันการไหลซึมของหยดน้ําเข้าตู้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า 30x30 ซม. มาแสดงใน

วันขออนุมัติวัสดุ 

2. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
2.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืน

กล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม.) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL 
(High Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน 
มอก.1163-2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 
1,000 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร  

2.2 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate)  ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.
1163-2536 ทั้งสองด้าน ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC  
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2.3 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า  5 ระดับ  

2.4 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิด
ความเสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 

2.5 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติ
กันนํ้า  

3. บานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ทําด้วยสแตนเลส มีระบบ
ไฮโดรลิคในตัว เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน 
ง่ายต่อการติดต้ังและปรับบานซ้าย-ขวา โดยไม่ต้องคลายสกรู มีจุกพลาสติกปิด  2 จุด ต่อ 1 หน้า
บาน พร้อมแนบเอกสารรับรองการทํางานเปิด-ปิด บานพับได้ไม่น้อยกว่า 50,000 cycle จากห้อง
แลปที่เช่ือถือได้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

4. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน
ไม่น้อยกว่า 60,000 คร้ัง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ  ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา
แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

5. กุญแจล๊อคหน้าบานและล้ินชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ
ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001  ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง
มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

6. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION  วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. 
มีหัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบ
ป้องกันการเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย  ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝัง
อยู่ด้านบนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขอ
อนุมัติวัสดุ 

7. ปลั๊กไฟฟ้า เป็นปลั๊กไฟที่สามารถสวมปล๊ักตัวผู้ได้ทั้งแบบกลมและแบบแบน ชนิด 3 สาย 2 เต้าเสียบ 
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO หรือ IEC พร้อมกล่องไฟสามเหลี่ยมวัสดุทําด้วย Polypropylene (PP) 

8. ขาตู้ทําจากพลาสติก ABS มีจํานวน 4 ขาต่อตู้ ปรับระดับความสูง-ตํ่าได้ และสามารถรับนํ้าหนักได้ 
100 กิโลกรัม ต่อขาภายนอกของขาเป็นพีวีซีฉีดขึ้นรูปผิวด้านหน้าด้วยแผ่นอลูมิเนียมเป็นช้ินเดียวกัน
สําเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 13 มม. ด้านหลังแบ่งเป็น 2 รางสําหรับใช้ล๊อคขาตู้ ส่วนที่สัมผัสกับพ้ืนและ
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สัมผัสกับตู้ส่วนล่างมียางรองรับเพ่ือรีดนํ้า และป้องกันการไหลซึมของสารเคมีและน้ําเข้าตัวตู้ ส่วนสูง
ไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร สามารถถอดออกเพ่ือทําความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้ 

9. คุณลักษณะเฉพาะชุดอ่างนํ้า  
9.1 อ่างนํ้าโพลีโพรพีลีน ขนาดหลุมอ่างไม่น้อยกว่า 390x790x300 มม. (กว้างxยาวxลึก) (หนา 

8 มม.) พร้อมท่อนํ้าล้น (Overflow) ภายในอ่างมีชุดตระกร้าสําหรับดักตะกอน วัสดุทําด้วย 

Polypropylene ฉีดขึ้นรูป ขนาดไม่น้อยกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 110 มม. ลึก 50 

มม.  พร้อมชุดฝาปิดและโซ่คล้องทําด้วยวัสดุชนิดเดียวกัน บริเวณหลุมเป็นรูปถ้วยขนาดไม่

น้อยกว่าไม่น้อยกว่า 120 มม. ลึก 70 มม. เพ่ือใช้ดักตะกอนก่อนการระบายและสามารถนํา

สิ่งอุดตันต่าง ๆ ออกได้ง่าย ด้านล่างเป็นเกลียว ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ½ ” สามารถขันล๊อคกับ

ที่ดักกลิ่นได้พอดี ผ่านการทดสอบสารเคมีตามมาตรฐาน ASTM D543 ไม่น้อยกว่า 100 

ชนิด โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยเอกสารใบรับรองจะต้องออกภายใต้หน่วยงาน

เดียวกันเท่าน้ัน โดยต้องแนบใบทดสอบจากหน่วยงานราชการ พร้อมแนบเอกสาร

ประกอบการพิจารณา และนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

9.2 ที่ดักกลิ่น วัสดุทําด้วยโพลีโปรพีลีน เป็นระบบ MECHANICAL JOINT มีเส้นผ่าศูนย์กลาง  1 
½”  แกนสามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า 16 ซม.ผ่านการทดสอบการทน
สารเคมีตามมาตรฐาน ASTM D543 ไม่น้อยกว่า 100 รายการ ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 48 
ช่ัวโมง โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้รับจ้างจะต้องแนบเอกสารการรับรองจะต้องออก
ภายใต้หน่วยงานเดียวกันเท่าน้ัน ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขอ
อนุมัติวัสดุ 

9.3 ก๊อกนํ้า 1 ทางต้ังพ้ืนตัวก๊อกทําด้วยทองเหลืองเคลือบด้วยสารโพลีโค้ท (Polycoat 
Powder Lacquer) เป็นก๊อกที่ใช้เฉพาะห้องแลป ปลายก๊อกเรียวเล็กสามารถสวมต่อกับท่อ
ยางหรือพลาสติกและสามารถสวิงซ้าย-ขวาได้ ทนแรงดันได้ 147 psi ผลิตภัณฑ์ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

10. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 
18001 

11. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
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3. 5-RERU.BT352 โต๊ะวางเครื่องชั่ง ขนาด 0.75x1.00x0.80 ม.   1 ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 
 

1. โครงสร้างของโต๊ะ ทําด้วยแผ่นเหล็กรีดเย็น NO.18 หนา 1.2 มม. ทุกด้าน (COLD ROLLED STEEL) 
ผิวเหล็กเคลือบด้วยซิงค์และเคลือบทับด้วยฟอสเฟต (PHOSPHATE DATING) เคลือบด้วยโครเมต 
(CHROMATISING) และผิวเหล็กทุกด้านทั้งด้านในและด้านนอกพ่นทับด้วยสีอีพ๊อกซี่ชนิดสีผง 
(CONDUCIVE EPOXY POWER COATED PAINTWORK) โดยเป็นแบบอีเล็คโตรสเตติก โดยผ่าน
กระบวนการอบสีที่ความร้อนอย่างน้อย 200°C เพ่ือการคงทนของสี เมื่อพ่นเสร็จแล้วสีต้องมีความ
หนาอย่างน้อยไม่ตํ่ากว่า 80 ไมครอน (101-106 กรัม/ตรม.) ลักษณะสีที่พ่นออกได้จะเป็นผิวส้ม  

2. ส่วนพ้ืนโต๊ะ วัสดุทําด้วยแผ่น Phenolic Resin ชนิด Lab Grade ผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบแกนในด้วย
นํ้ายา Phenolic Resin ภายใต้กระบวนการอัดแรงดันและความร้อนสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความหนา
ตลอดแผ่นไม่น้อยกว่า 16 มม. สามารถทนการขีดข่วนและแรงกระแทกได้ดี และสามารถทนความ
ร้อนได้ไม่น้อยกว่า 135 oC มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเย่ียม โดยผลการทดสอบ
ต้องไม่เกิดรอยด่าง และไม่มีการเปลี่ยนแปลงความมันเงาของพ้ืนผิวเมื่อทําการทดสอบเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 16 ช่ัวโมง   

3. ส่วนพ้ืนที่ ๆ ใช้วางเครื่องช่ัง ทําด้วยหินแกรนิต ความหนาไม่น้อยกว่า 18 มม.  ขนาดหลุมสําหรับวาง
เครื่องช่ัง  300x400 มม. รองรับด้วย VIBRATION RUBBER   

4. ส่วนล่างของโต๊ะเคร่ืองช่ังมีช้ันวางอุปกรณ์ ทําด้วยเหล็กเคลือบสี จํานวน 1 ช้ัน  
5. ภายในบรรจุด้วยวัสดุถ่วงนํ้าหนัก  
6. ปลั๊กไฟ เป็นปลั๊กชนิดคู่ในตัว ใช้ได้กับไฟ 220 โวลท์ พร้อมสายกราวด์ในตัว ได้รับมาตรฐาน ISO 

9001 สามารถใช้กับปลั๊กตัวผู้ได้ทั้งแบบกลมและแบบแบน จํานวน 2 ชุด  
7. ขาโต๊ะสามารถปรับระดับได้ทั้ง 4 ขา 
8. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 

18001 
9. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
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4. 5-RERU.TB1/SS โต๊ะวางอุปกรณ์สแตนเลส ขนาด 0.75x2.00x0.80 ม.  2 ชุด 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้

 

1. ส่วนพ้ืนโต๊ะ วัสดุทําด้วยสแตนเลส เกรด 304 พับขึ้นรูป 
2. โครงสร้างขาโต๊ะทั้ง 4 ด้าน ทําด้วยสแตนเลส เกรด 304 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ½ น้ิว 
3. คานโต๊ะ ทําด้วยสแตนเลส เกรด 304 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 น้ิว 
4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 18001 
5. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 

 

 

5. 5-RERU.CC3 ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด 0.60x1.20x1.80 ม.    2 ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้

 

1. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
1.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืน

กล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม.) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL 
(High Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน 
มอก.1163-2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 
1,000 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร  

1.2 หน้าบานตู้กระจกชนิดบานสไลด์ วัสดุทําด้วยกระจกใส หนา 6 มม.  
1.3 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 

Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.
1163-2536  ทั้งสองด้าน ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC  

1.4 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า  5 ระดับ  

1.5 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิด
ความเสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 
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1.6 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติ
กันนํ้า  

2. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 

ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน

ไม่น้อยกว่า 60,000 คร้ัง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ  ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา

แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

3. กุญแจล๊อคหน้าบานและล้ินชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ

ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001  ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง

มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

4. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. มี

หัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบป้องกัน

การเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝังอยู่ด้าน

บนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติ

วัสดุ 

5. ขาตู้ทําจากพลาสติก ABS มีจํานวน 4 ขาต่อตู้ ปรับระดับความสูง-ตํ่าได้ และสามารถรับนํ้าหนักได้ 

100 กิโลกรัม ต่อขาภายนอกของขาเป็นพีวีซีฉีดขึ้นรูปผิวด้านหน้าด้วยแผ่นอลูมิเนียมเป็นช้ินเดียวกัน

สําเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 13 มม. ด้านหลังแบ่งเป็น 2 รางสําหรับใช้ล๊อคขาตู้ ส่วนที่สัมผัสกับพ้ืนและ

สัมผัสกับตู้ส่วนล่างมียางรองรับเพ่ือรีดนํ้า และป้องกันการไหลซึมของสารเคมีและน้ําเข้าตัวตู้ ส่วนสูง

ไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร สามารถถอดออกเพ่ือทําความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้ 

6. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 

18001 

7. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
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ห้องเตรียมปฏิบัติการ จํานวน 1 ห้อง 

ประกอบด้วย 

  

1. 5-RERU.WB4 โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างน้ํา ขนาด 0.75x10.10x0.80 ม. 1 ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้

 

1. ส่วนพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) วัสดุทําด้วยแผ่นคอมแพคไฮเพรสเชอร์ลามิเนท ชนิด Lab 

Grade ที่มีคุณสมบัติทนสารเคมี ผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบแกนในด้วยนํ้ายา Phenolic Resin  ภายใต้

กระบวนการอัดแรงดันและความร้อนสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความหนา 16 มม. และสามารถทนการขีด

ข่วนและแรงกระแทกได้ดี มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเย่ียม 16 ช่ัวโมง ทนสาร 

เคมีได้ถึง 154 รายการ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, 

ISO 4586-2/EN 438, ANSI/NEMA LD3 ส่วนใต้ WORK TOP มี WATER DROP EDGE SYSTEM  

ป้องกันการไหลซึมของหยดน้ําเข้าตู้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า 30x30 ซม. มาแสดงใน

วันขออนุมัติวัสดุ 

2. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
2.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืน

กล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม.) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL 
(High Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน 
มอก.1163-2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 
1,000 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร  

2.2 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate)  ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.
1163-2536  ทั้งสองด้าน  ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า  15 มม. ปิดขอบ
ไม้ด้วย PVC  

2.3 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า  5 ระดับ  

2.4 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิด
ความเสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 
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2.5 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติ
กันนํ้า  

3. บานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ทําด้วยสแตนเลส มีระบบ
ไฮโดรลิคในตัว เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน 
ง่ายต่อการติดต้ังและปรับบานซ้าย-ขวา โดยไม่ต้องคลายสกรู มีจุกพลาสติกปิด 2 จุด ต่อ 1 หน้าบาน 
พร้อมแนบเอกสารรับรองการทํางานเปิด-ปิด บานพับได้ไม่น้อยกว่า 50,000 cycle จากห้องแลปที่
เช่ือถือได้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

4. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน
ไม่น้อยกว่า 60,000 ครั้ง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา
แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

5. กุญแจล๊อคหน้าบานและล้ินชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ
ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง
มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

6. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. มี
หัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบป้องกัน
การเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝังอยู่ด้าน
บนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติ
วัสดุ 

7. ปลั๊กไฟฟ้า เป็นปลั๊กไฟที่สามารถสวมปล๊ักตัวผู้ได้ทั้งแบบกลมและแบบแบน ชนิด 3 สาย 2 เต้าเสียบ 
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO หรือ IEC พร้อมกล่องไฟสามเหลี่ยมวัสดุทําด้วย Polypropylene (PP) 

8. ขาตู้ทําจากพลาสติก ABS มีจํานวน 4 ขาต่อตู้ ปรับระดับความสูง-ตํ่าได้ และสามารถรับนํ้าหนักได้ 
100 กิโลกรัม ต่อขาภายนอกของขาเป็นพีวีซีฉีดขึ้นรูปผิวด้านหน้าด้วยแผ่นอลูมิเนียมเป็นช้ินเดียวกัน
สําเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 13 มม. ด้านหลังแบ่งเป็น 2 รางสําหรับใช้ล๊อคขาตู้ ส่วนที่สัมผัสกับพ้ืนและ
สัมผัสกับตู้ส่วนล่างมียางรองรับเพ่ือรีดนํ้า และป้องกันการไหลซึมของสารเคมีและน้ําเข้าตัวตู้ ส่วนสูง
ไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร สามารถถอดออกเพ่ือทําความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้ 

9. คุณลักษณะเฉพาะชุดอ่างนํ้า  
9.4 อ่างนํ้าโพลีโพรพีลีน ขนาดหลุมอ่างไม่น้อยกว่า 390x790x300 มม. (กว้างxยาวxลึก) (หนา 

8 มม.) พร้อมท่อนํ้าล้น (Overflow) ภายในอ่างมีชุดตระกร้าสําหรับดักตะกอน วัสดุทําด้วย 

Polypropylene ฉีดขึ้นรูป ขนาดไม่น้อยกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 110 มม. ลึก 50 

มม.  พร้อมชุดฝาปิดและโซ่คล้องทําด้วยวัสดุชนิดเดียวกัน บริเวณหลุมเป็นรูปถ้วยขนาดไม่
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น้อยกว่าไม่น้อยกว่า 120 มม. ลึก 70 มม. เพ่ือใช้ดักตะกอนก่อนการระบายและสามารถนํา

สิ่งอุดตันต่าง ๆ ออกได้ง่าย ด้านล่างเป็นเกลียว ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ½ ” สามารถขันล๊อคกับ

ที่ดักกลิ่นได้พอดี ผ่านการทดสอบสารเคมีตามมาตรฐาน ASTM D543 ไม่น้อยกว่า 100 

ชนิด โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยเอกสารใบรับรองจะต้องออกภายใต้หน่วยงาน

เดียวกันเท่าน้ัน โดยต้องแนบใบทดสอบจากหน่วยงานราชการ พร้อมแนบเอกสาร

ประกอบการพิจารณา และนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

9.5 ที่ดักกลิ่น วัสดุทําด้วยโพลีโปรพีลีน เป็นระบบ MECHANICAL JOINT มีเส้นผ่าศูนย์กลาง  1 
½”  แกนสามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า 16 ซม.ผ่านการทดสอบการทน
สารเคมีตามมาตรฐาน ASTM D543 ไม่น้อยกว่า 100 รายการ ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 48 
ช่ัวโมง โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้รับจ้างจะต้องแนบเอกสารการรับรองจะต้องออก
ภายใต้หน่วยงานเดียวกันเท่าน้ัน ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขอ
อนุมัติวัสดุ 

9.6 ก๊อกนํ้า 1 ทางต้ังพ้ืนตัวก๊อกทําด้วยทองเหลืองเคลือบด้วยสารโพลีโค้ท (Polycoat 
Powder Lacquer) เป็นก๊อกที่ใช้เฉพาะห้องแลป ปลายก๊อกเรียวเล็กสามารถสวมต่อกับท่อ
ยางหรือพลาสติกและสามารถสวิงซ้าย-ขวาได้ ทนแรงดันได้ 147 psi ผลิตภัณฑ์ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

12. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 
18001 

13. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
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ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา จํานวน 1 ห้อง 

ประกอบด้วย   

 

1. 5-RERU.IB2 โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมอ่างน้ํา ขนาด 1.50x5.20x0.85 ม.  3 ชุด 

RERU.LSC-401 เก้าอ้ีปฏิบัติการ 48 ตัว 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้

 

1. ส่วนพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) วัสดุทําด้วยแผ่นคอมแพคไฮเพรสเชอร์ลามิเนท ชนิด Lab 

Grade ที่มีคุณสมบัติทนสารเคมี ผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบแกนในด้วยนํ้ายา Phenolic Resin  ภายใต้

กระบวนการอัดแรงดันและความร้อนสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความหนา 16 มม. และสามารถทนการขีด

ข่วนและแรงกระแทกได้ดี มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเย่ียม 16 ช่ัวโมง ทนสาร 

เคมีได้ถึง 154 รายการ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, 

ISO 4586-2/EN 438, ANSI/NEMA LD3 ส่วนใต้ WORK TOP มี WATER DROP EDGE SYSTEM  

ป้องกันการไหลซึมของหยดน้ําเข้าตู้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า 30x30 ซม. มาแสดงใน

วันขออนุมัติวัสดุ 

2. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
2.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืน

กล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม.) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL 
(High Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม .ได้รับมาตรฐาน 
มอก.1163-2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 1,000 
กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร  

2.2 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.
1163-2536  ทั้งสองด้าน ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC  

2.3 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้ด้วย 
PVC สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า  5 ระดับ  

2.4 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิดความ
เสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับ
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มาตรฐาน ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่
น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 

2.5 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติ
กันนํ้า  

3. บานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ทําด้วยสแตนเลส มีระบบ
ไฮโดรลิคในตัว เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน 
ง่ายต่อการติดต้ังและปรับบานซ้าย-ขวา โดยไม่ต้องคลายสกรู มีจุกพลาสติกปิด 2 จุด ต่อ 1 หน้าบาน 
พร้อมแนบเอกสารรับรองการทํางานเปิด-ปิด บานพับได้ไม่น้อยกว่า 50,000 cycle จากห้องแลปที่
เช่ือถือได้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

4. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน
ไม่น้อยกว่า 60,000 คร้ัง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ  ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา
แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

5. กุญแจล๊อคหน้าบานและล้ินชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ
ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001  ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง
มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

6. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION  วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. 
มีหัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบ
ป้องกันการเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝังอยู่
ด้านบนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขอ
อนุมัติวัสดุ 

7. ปลั๊กไฟฟ้าแบบ Pop - up เป็นปลั๊กไฟท่ีสามารถสวมปล๊ักตัวผู้ได้ทั้งแบบกลมและแบบแบน ชนิด 3 
สาย 2 เต้าเสียบ ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO หรือ IEC 

8. คุณคุณลักษณะเฉพาะชุดอ่างนํ้า  
8.1 อ่างนํ้าพร้อมหน้าอ่างทําด้วย Polypropylene ฉีดขึ้นรูป ขนาดไม่น้อยกว่า 750x1,500 มม. 

มีขอบกันนํ้าโดยรอบทั้ง 4 ด้าน ด้านข้างเป็นลอนเพ่ือให้นํ้าไหลลงสู่อ่างนํ้าได้ดี ขนาดหลุม

อ่าง 400x800x300 มม. มีสะดืออ่างในตัวพร้อม Over Flow ผ่านการทดสอบสารเคมีตาม

มาตรฐาน ASTM D543 ไม่น้อยกว่า 100 ชนิด โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยเอกสาร

ใบรับรองจะต้องออกภายใต้หน่วยงานเดียวกันเท่าน้ัน โดยต้องแนบใบทดสอบจากหน่วยงาน

ราชการ พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา  
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8.2 ที่ดักกลิ่น วัสดุทําด้วยโพลีโปรพีลีน เป็นระบบ MECHANICAL JOINT มีเส้นผ่าศูนย์กลาง  1 
½”  แกนสามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า 16 ซม.ผ่านการทดสอบการทน
สารเคมีตามมาตรฐาน ASTM D543 ไม่น้อยกว่า 100 รายการ ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 48 
ช่ัวโมง โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้รับจ้างจะต้องแนบเอกสารการรับรองจะต้องออก
ภายใต้หน่วยงานเดียวกันเท่าน้ัน ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขอ
อนุมัติวัสดุ 

8.3 ก๊อกนํ้า 1 ทางต้ังพ้ืนตัวก๊อกทําด้วยทองเหลืองเคลือบด้วยสารโพลีโค้ท (Polycoat 
Powder Lacquer) เป็นก๊อกที่ใช้เฉพาะห้องแลป ปลายก๊อกเรียวเล็กสามารถสวมต่อกับท่อ
ยางหรือพลาสติกและสามารถสวิงซ้าย-ขวาได้ ทนแรงดันได้ 147 psi ผลิตภัณฑ์ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

9. ลักษณะเก้าอ้ีปฏิบัติการ 
9.1 เบาะรองน่ัง ทําด้วยโพลียูรีเทรน (PU สีดํา) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ø 380x48 

มม. 
9.2 แป้นรับที่รองนั่ง ทําจากเหล็กแผ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 165x165 มม. หนาไม่น้อยกว่า 2.8 

มม. ส่วนกลาง ขึ้นรูปเป็นทรงสี่เหลี่ยม 2 ช้ัน ช้ันที่ 1 มีขนาดไม่น้อยกว่า  88x88 มม. ช้ันที่ 
2 มีขนาดไม่น้อยกว่า 50x50 มม. ส่วนกลางรับแกนปรับระดับหรือโช๊คปรับระดับ เป็นเหล็ก
กลึงขึ้นรูป ด้านบนมีขนาด Ø 37 มม. หนาไม่น้อยกว่า 5 มม. ส่วนกลางมีบูธเหล็กกลึงเช่ือม
ติดกับแผ่นเหล็กช้ันที่ 1 และช้ันที่ 2 เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรง พ่นสีผงอีพ็อกซี่ (Epoxy 
Powder Coat) ยึดติดกับเบาะด้วยน๊อต ขนาด M6 อย่างน้อย 4 ตัว 

9.3 โครงสร้างขา 5 แฉก ทําด้วยอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปชนิดผิวส้ม ขนาดของแต่ละแฉก มีความ
กว้างไม่น้อยกว่า 45 มม. ขามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø ไม่น้อยกว่า 440 มม. แต่ไม่เกิน 460 
มม. พ่นสีผงอีพ็อกซี่ (Epoxy Powder Coat) ปลายขาทุกด้านต้องมีเกลียวสําหรับใส่ปุ่มรับ
ปลายขา 

9.4 ที่พักเท้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 410 มม. ทําด้วยโลหะกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 18 
มม. หนา 1.2 มม. พ่นสีผงอีพ็อกซี่ (Epoxy Powder Coat) 

9.5 แกนกลางส่วนนอก ทําด้วยโลหะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 50 มม. หนา 1.5 มม. พ่นสีผง
อีพ็อกซี่ (Epoxy Powder Coat)  

9.6 แกนกลางส่วนใน ทําด้วยโลหะเกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø  25 มม. สามารถปรับ
ระดับสูง-ตํ่าได้ต้ังแต่ 520 – 760 มม.  

9.7 ปลอกบังเกลียว ทําด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูป ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 60 มม. มีอุปกรณ์ยึด
กับแป้นรับที่น่ังส่วนปลอกสามารถหมุนฟรีได้โดยรอบและเมื่อปรับขึ้นสูงสุดช่วยบังไม่ให้เห็น
แกนโลหะ 
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9.8 การปรับความสูง-ตํ่า ใช้ระบบ “แกนเกลียว” ซึ่งสามารถปรับความสูง-ตํ่า ด้วยการหมุนด้วย
มือ 

9.9 ปุ่มปรับระดับขา ทําด้วยพลาสติกฉีดเป็นทรงกลม ส่วนกลางมีแกนเกลียวเหล็ก ขนาด 10 
มม. หัวบอลกลมฝังอยู่สามารถปรับองศาได้รอบตัวเพ่ือแก้ไขปัญหาพ้ืนห้องไม่เรียบ ส่วนที่
สัมผัสกับพ้ืนมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 45 มม. ส่วนยึดปุ่มปรับระดับขาใช้เกลียวน๊อต 
ขนาด 10 มม. ขันยึดติดกับขาอลูมิเนียม 

9.10 ขนาดของเก้าอ้ีที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน ± ไม่เกิน 3 % 
10. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 

18001 
11. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 

 

 

2. 5-RERU.IB1 โต๊ะปฏิบัติการสาธิต ขนาด 0.75x1.60x0.85ม.   1 ชุด 

RERU.LSC-1222 เก้าอ้ีปฏิบัติการสาธิต  1 ตัว 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 
 

1. ส่วนพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP)  วัสดุทําด้วยแผ่นคอมแพคไฮเพรสเชอร์ลามิเนท ชนิด Lab 

Grade ที่มีคุณสมบัติทนสารเคมี ผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบแกนในด้วยนํ้ายา Phenolic Resin ภายใต้

กระบวนการอัดแรงดันและความร้อนสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความหนา 16 มม. และสามารถทนการขีด

ข่วนและแรงกระแทกได้ดี มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเย่ียม 16 ช่ัวโมง ทนสาร 

เคมีได้ถึง 154 รายการ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, 

ISO 4586-2/EN 438, ANSI/NEMA LD3 ส่วนใต้ WORK TOP มี WATER DROP EDGE SYSTEM  

ป้องกันการไหลซึมของหยดน้ําเข้าตู้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า 30x30 ซม. มาแสดงใน

วันขออนุมัติวัสดุ 

2. โครงสร้าง เป็นเหล็กกล่องไม้ขีด ขนาด 1”x2” หนา 2 มม.ชุบซิงค์ฟอสเฟต เคลือบกันสนิมโดย
กรรมวิธี Dipping เพ่ือเคลือบกันสนิมทั่วถึงทุกช้ินส่วน และอบแห้งด้วยกรรมวิธี Drying Oven และ
ต่อเน่ืองเข้าพ่นทับด้วยสี EPOXY ชนิดผงทั่วถึง ด้วยระบบ Drying Oven ที่มีความร้อนไม่น้อยกว่า  
200 องศาเซลเซียส อย่างน้อย 10 นาที ความหนาของสี จะหนาไม่น้อยกว่า 80 ไมครอน โดยสี ทน
ต่อการกัดกร่อนของสารเคมี ได้เป็นอย่างดี ที่ปลายขามีปุ่มปรับระดับรองรับ เพ่ือปรับระดับความสูง 
– ตํ่า ได้ เพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนห้องไม่ได้ระดับ 
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3. ปุ่มปรับระดับโครงขาเหล็กมีขนาด M 10 ฐานรูปทรงสี่เหลี่ยมปิรามิด ทําด้วยวัสดุพลาสติก NYLON  
SIX หากมีการปรับระดับสูง – ตํ่า ปุ่มรองขาจะไม่หมุนตาม โดยต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อยกว่า  
200  กิโลกรัม 

4. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
4.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืน

กล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม.) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL 
(High Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน 
มอก.1163-2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 
1,000 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร 

4.2 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate)  ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.
1163-2536  ทั้งสองด้าน  ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า  15 มม. ปิดขอบ
ไม้ด้วย PVC  

4.3 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า  5 ระดับ  

4.4 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิด
ความเสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 

4.5 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติ
กันนํ้า  

5. บานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ทําด้วยสแตนเลส มีระบบ

ไฮโดรลิคในตัว เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน 

ง่ายต่อการติดต้ังและปรับบานซ้าย-ขวา โดยไม่ต้องคลายสกรู มีจุกพลาสติกปิด  2 จุด ต่อ 1 หน้า

บาน พร้อมแนบเอกสารรับรองการทํางานเปิด-ปิด บานพับได้ไม่น้อยกว่า 50,000 cycle จากห้อง

แลปที่เช่ือถือได้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

6. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 

ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน

ไม่น้อยกว่า 60,000 คร้ัง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ  ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา

แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 
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7. กุญแจล๊อคหน้าบานและล้ินชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ

ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001  ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง

มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

8. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. มี

หัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบป้องกัน

การเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย  ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝังอยู่ด้าน

บนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติ

วัสดุ 

9. ปลั๊กไฟฟ้าแบบ Pop - up เป็นปลั๊กไฟท่ีสามารถสวมปล๊ักตัวผู้ได้ทั้งแบบกลมและแบบแบน ชนิด 3 

สาย 2 เต้าเสียบ ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO หรือ IEC 

10. คุณลักษณะเก้าอ้ีปฏิบัติการ 
10.1 เบาะรองนั่ง ทําด้วยโพลียูรีเทรน (PU สีดํา) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ø 380x48 

มม. 
10.2 แป้นรับที่รองนั่ง ทําจากเหล็กแผ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 165x165 มม. หนาไม่น้อยกว่า 2.8 

มม. ส่วนกลาง ขึ้นรูปเป็นทรงสี่เหลี่ยม 2 ช้ัน ช้ันที่ 1 มีขนาดไม่น้อยกว่า  88x88 มม. ช้ัน
ที่ 2 มีขนาดไม่น้อยกว่า 50x50 มม. ส่วนกลางรับแกนปรับระดับหรือโช๊คปรับระดับ เป็น
เหล็กกลึงขึ้นรูป ด้านบนมีขนาด Ø 37 มม. หนาไม่น้อยกว่า 5 มม. ส่วนกลางมีบูธเหล็ก
กลึงเช่ือมติดกับแผ่นเหล็กช้ันที่ 1 และช้ันที่ 2 เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรง พ่นสีผงอีพ็อกซี่ 
(Epoxy Powder Coat)  ยึดติดกับเบาะด้วยน๊อต ขนาด M6 อย่างน้อย 4 ตัว 

10.3 โครงสร้างขา 5 แฉก ทําด้วยอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปชนิดผิวส้ม ขนาดของแต่ละแฉก มีความ
กว้างไม่น้อยกว่า 45 มม. ขามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø ไม่น้อยกว่า 440 มม. แต่ไม่เกิน 
460 มม พ่นสีผงอีพ็อกซี่ (Epoxy Powder Coat) ปลายขาทุกด้านต้องมีเกลียวสําหรับใส่
ล้อเลื่อน 

10.4 ที่พักเท้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 410 มม. ทําด้วยโลหะกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 
18 มม. หนา 1.2 มม. พ่นสีผงอีพ็อกซี่ (Epoxy Powder Coat) 

10.5 แกนกลางส่วนนอก ทําด้วยโลหะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 50 มม. หนา 1.5 มม. พ่นสีผง
อีพ็อกซี่ (Epoxy Powder Coat)  

10.6 ภายนอกมีปลอกพลาสติกบังโลหะ เพ่ือป้องกันมิให้เกิดสนิม และให้เกิดความสวยงาม
สามารถถอดออกได้ 

10.7 แกนกลางส่วนใน เป็นกระบอกโช๊คอัพ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 27 มม. สามารถปรับสูง-
ตํ่าได้ต้ังแต่ 460 – 650 มม.  
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10.8 ปลอกบังเกลียว ทําด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูป ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 60 มม. มีอุปกรณ์ยึด
กับแป้นรับที่น่ังส่วนปลอกสามารถหมุนฟรีได้โดยรอบและเมื่อปรับขึ้นสูงสุดช่วยบังไม่ให้
เห็นแกนโลหะ 

10.9 การปรับความสูง-ตํ่า เป็นแบบแกนเหล็กพร้อมแป้นคันยก ทําด้วยพลาสติก 
10.10 ปลายขามีล้อเลื่อน ทําด้วยพลาสติก มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 2 น้ิว เพ่ือความสะดวกใน

การเคลื่อนย้าย ส่วนยึดติดกับขาใช้เกลียวน๊อต ขนาด 10 มม.ขันติดกับอลูมิเนียม 
10.11 พนักพิงหลัง แกนรับพนักพิงทําด้วยโลหะ หนา 6 มม. กว้าง 60 มม. พ่นทับด้วยสีผงอีพ็อก

ซี่ (Epoxy Powder Coat) พนักพิงหลังทําด้วยโลหะ ฉีดหุ้มภายนอกขึ้นรูปด้วย PU ขนาด 
370x270x35 มม.(กว้างxสูงxหนา) 

10.12 ขนาดของเก้าอ้ีที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน ± ไม่เกิน 3 % 
10 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 

18001 
11 รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 

 

 

3. 5-RERU.WB5 โต๊ะปฏิบัติการติดผนงัพร้อมอ่างน้ํา ขนาด 0.75x7.40x0.80 ม. 1 ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้

 

1. ส่วนพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) วัสดุทําด้วยแผ่นคอมแพคไฮเพรสเชอร์ลามิเนท ชนิด Lab 

Grade ที่มีคุณสมบัติทนสารเคมี ผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบแกนในด้วยนํ้ายา Phenolic Resin  ภายใต้

กระบวนการอัดแรงดันและความร้อนสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความหนา 16 มม. และสามารถทนการขีด

ข่วนและแรงกระแทกได้ดี มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเย่ียม 16 ช่ัวโมง ทนสาร 

เคมีได้ถึง 154 รายการ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, 

ISO 4586-2/EN 438, ANSI/NEMA LD3 ส่วนใต้ WORK TOP มี WATER DROP EDGE SYSTEM  

ป้องกันการไหลซึมของหยดน้ําเข้าตู้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า 30x30 ซม. มาแสดงใน

วันขออนุมัติวัสดุ 

2. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
2.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืน

กล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม.) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL 
(High Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน 
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มอก.1163-2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 
1,000 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร  

2.2 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.
1163-2536  ทั้งสองด้าน ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC  

2.3 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า 5 ระดับ  

2.4 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิด
ความเสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 

2.5 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติ
กันนํ้า  

3. บานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ทําด้วยสแตนเลส มีระบบ
ไฮโดรลิคในตัว เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน 
ง่ายต่อการติดต้ังและปรับบานซ้าย-ขวา โดยไม่ต้องคลายสกรู มีจุกพลาสติกปิด  2 จุด ต่อ 1 หน้า
บาน พร้อมแนบเอกสารรับรองการทํางานเปิด-ปิด บานพับได้ไม่น้อยกว่า 50,000 cycle จากห้อง
แลปที่เช่ือถือได้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

4. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน
ไม่น้อยกว่า 60,000 คร้ัง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ  ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา
แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

5. กุญแจล๊อคหน้าบานและล้ินชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ
ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001  ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง
มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

6. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION  วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. 
มีหัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบ
ป้องกันการเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย  ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝัง
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อยู่ด้านบนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขอ
อนุมัติวัสดุ 

7. ปลั๊กไฟฟ้า เป็นปลั๊กไฟที่สามารถสวมปล๊ักตัวผู้ได้ทั้งแบบกลมและแบบแบน ชนิด 3 สาย 2 เต้าเสียบ 
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO หรือ IEC พร้อมกล่องไฟสามเหลี่ยมวัสดุทําด้วย Polypropylene (PP) 

8. ขาตู้ทําจากพลาสติก ABS มีจํานวน 4 ขาต่อตู้ ปรับระดับความสูง-ตํ่าได้ และสามารถรับนํ้าหนักได้ 
100 กิโลกรัม ต่อขาภายนอกของขาเป็นพีวีซีฉีดขึ้นรูปผิวด้านหน้าด้วยแผ่นอลูมิเนียมเป็นช้ินเดียวกัน
สําเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 13 มม. ด้านหลังแบ่งเป็น 2 รางสําหรับใช้ล๊อคขาตู้ ส่วนที่สัมผัสกับพ้ืนและ
สัมผัสกับตู้ส่วนล่างมียางรองรับเพ่ือรีดนํ้า และป้องกันการไหลซึมของสารเคมีและน้ําเข้าตัวตู้ ส่วนสูง
ไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร สามารถถอดออกเพ่ือทําความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้ 

9. คุณลักษณะเฉพาะชุดอ่างนํ้า  
9.1 อ่างนํ้าโพลีโพรพีลีน ขนาดหลุมอ่างไม่น้อยกว่า 390x790x300 มม. (กว้างxยาวxลึก) (หนา 

8 มม.) พร้อมท่อนํ้าล้น (Overflow) ภายในอ่างมีชุดตระกร้าสําหรับดักตะกอน วัสดุทําด้วย 

Polypropylene ฉีดขึ้นรูป ขนาดไม่น้อยกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 110 มม. ลึก 50 

มม.  พร้อมชุดฝาปิดและโซ่คล้องทําด้วยวัสดุชนิดเดียวกัน บริเวณหลุมเป็นรูปถ้วยขนาดไม่

น้อยกว่าไม่น้อยกว่า 120 มม. ลึก 70 มม. เพ่ือใช้ดักตะกอนก่อนการระบายและสามารถนํา

สิ่งอุดตันต่าง ๆ ออกได้ง่าย ด้านล่างเป็นเกลียว ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ½ ” สามารถขันล๊อคกับ

ที่ดักกลิ่นได้พอดี ผ่านการทดสอบสารเคมีตามมาตรฐาน ASTM D543 ไม่น้อยกว่า 100 

ชนิด โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยเอกสารใบรับรองจะต้องออกภายใต้หน่วยงาน

เดียวกันเท่าน้ัน โดยต้องแนบใบทดสอบจากหน่วยงานราชการ พร้อมแนบเอกสาร

ประกอบการพิจารณา และนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

9.2 ที่ดักกลิ่น วัสดุทําด้วยโพลีโปรพีลีน เป็นระบบ MECHANICAL JOINT มีเส้นผ่าศูนย์กลาง  1 
½”  แกนสามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า 16 ซม.ผ่านการทดสอบการทน
สารเคมีตามมาตรฐาน ASTM D543 ไม่น้อยกว่า 100 รายการ ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 48 
ช่ัวโมง โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้รับจ้างจะต้องแนบเอกสารการรับรองจะต้องออก
ภายใต้หน่วยงานเดียวกันเท่าน้ัน ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขอ
อนุมัติวัสดุ 

9.3 ก๊อกนํ้า 1 ทางต้ังพ้ืนตัวก๊อกทําด้วยทองเหลืองเคลือบด้วยสารโพลีโค้ท (Polycoat 
Powder Lacquer) เป็นก๊อกที่ใช้เฉพาะห้องแลป ปลายก๊อกเรียวเล็กสามารถสวมต่อกับท่อ
ยางหรือพลาสติกและสามารถสวิงซ้าย-ขวาได้ ทนแรงดันได้ 147 psi ผลิตภัณฑ์ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

10. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐานISO9001,ISO14001,OHSAS 18001,TIS 18001 
11. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
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4. 5-RERU.WB6 โต๊ะปฏิบัติการติดผนงัพร้อมอ่างน้ํา ขนาด 0.75x7.40x0.80 ม. 1 ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้

 

1. ส่วนพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP)  วัสดุทําด้วยแผ่นคอมแพคไฮเพรสเชอร์ลามิเนท ชนิด Lab 

Grade ที่มีคุณสมบัติทนสารเคมี ผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบแกนในด้วยนํ้ายา Phenolic Resin ภายใต้

กระบวนการอัดแรงดันและความร้อนสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความหนา 16 มม. และสามารถทนการขีด

ข่วนและแรงกระแทกได้ดี มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเย่ียม 16 ช่ัวโมง  ทนสาร 

เคมีได้ถึง 154 รายการ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, 

ISO 4586-2/EN 438, ANSI/NEMA LD3 ส่วนใต้ WORK TOP มี WATER DROP EDGE SYSTEM  

ป้องกันการไหลซึมของหยดน้ําเข้าตู้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า 30x30 ซม. มาแสดงใน

วันขออนุมัติวัสดุ 

2. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
2.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืน

กล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม.) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL 
(High Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน 
มอก.1163-2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 
1,000 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร  

2.2 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.
1163-2536  ทั้งสองด้าน ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC  

2.3 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า  5 ระดับ  

2.4 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิด
ความเสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 

2.5 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติ
กันนํ้า  
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3. บานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ทําด้วยสแตนเลส มีระบบ
ไฮโดรลิคในตัว เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน 
ง่ายต่อการติดต้ังและปรับบานซ้าย-ขวา โดยไม่ต้องคลายสกรู มีจุกพลาสติกปิด  2 จุด ต่อ 1 หน้า
บาน พร้อมแนบเอกสารรับรองการทํางานเปิด-ปิด บานพับได้ไม่น้อยกว่า 50,000 cycle จากห้อง
แลปที่เช่ือถือได้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

4. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน
ไม่น้อยกว่า 60,000 คร้ัง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ  ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา
แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

5. กุญแจล๊อคหน้าบานและล้ินชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ
ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง
มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

6. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. มี
หัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพื่อปิดขอบป้องกัน
การเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝังอยู่ด้าน
บนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติ
วัสดุ 

7. ปลั๊กไฟฟ้า เป็นปลั๊กไฟที่สามารถสวมปล๊ักตัวผู้ได้ทั้งแบบกลมและแบบแบน ชนิด 3 สาย 2 เต้าเสียบ 
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO หรือ IEC พร้อมกล่องไฟสามเหลี่ยมวัสดุทําด้วย Polypropylene (PP) 

8. ขาตู้ทําจากพลาสติก ABS มีจํานวน 4 ขาต่อตู้ ปรับระดับความสูง-ตํ่าได้ และสามารถรับนํ้าหนักได้ 
100 กิโลกรัม ต่อขาภายนอกของขาเป็นพีวีซีฉีดขึ้นรูปผิวด้านหน้าด้วยแผ่นอลูมิเนียมเป็นช้ินเดียวกัน
สําเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 13 มม. ด้านหลังแบ่งเป็น 2 รางสําหรับใช้ล๊อคขาตู้ ส่วนที่สัมผัสกับพ้ืนและ
สัมผัสกับตู้ส่วนล่างมียางรองรับเพ่ือรีดนํ้า และป้องกันการไหลซึมของสารเคมีและน้ําเข้าตัวตู้ ส่วนสูง
ไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร สามารถถอดออกเพ่ือทําความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้ 

9. คุณลักษณะเฉพาะชุดอ่างนํ้า  
9.1 อ่างนํ้าโพลีโพรพีลีน ขนาดหลุมอ่างไม่น้อยกว่า 390x790x300 มม. (กว้างxยาวxลึก) (หนา 

8 มม.) พร้อมท่อนํ้าล้น (Overflow) ภายในอ่างมีชุดตระกร้าสําหรับดักตะกอน วัสดุทําด้วย 

Polypropylene ฉีดขึ้นรูป ขนาดไม่น้อยกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 110 มม. ลึก 50 

มม.  พร้อมชุดฝาปิดและโซ่คล้องทําด้วยวัสดุชนิดเดียวกัน บริเวณหลุมเป็นรูปถ้วยขนาดไม่

น้อยกว่าไม่น้อยกว่า 120 มม. ลึก 70 มม. เพ่ือใช้ดักตะกอนก่อนการระบายและสามารถนํา



FU - 97 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด                   

สิ่งอุดตันต่าง ๆ ออกได้ง่าย ด้านล่างเป็นเกลียว ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ½ ” สามารถขันล๊อคกับ

ที่ดักกลิ่นได้พอดี ผ่านการทดสอบสารเคมีตามมาตรฐาน ASTM D543 ไม่น้อยกว่า 100 

ชนิด โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยเอกสารใบรับรองจะต้องออกภายใต้หน่วยงาน

เดียวกันเท่าน้ัน โดยต้องแนบใบทดสอบจากหน่วยงานราชการ พร้อมแนบเอกสาร

ประกอบการพิจารณา และนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

9.2 ที่ดักกลิ่น วัสดุทําด้วยโพลีโปรพีลีน เป็นระบบ MECHANICAL JOINT มีเส้นผ่าศูนย์กลาง  1 
½” แกนสามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า 16 ซม.ผ่านการทดสอบการทนสารเคมี
ตามมาตรฐาน ASTM D543 ไม่น้อยกว่า 100 รายการ ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 48 ช่ัวโมง 
โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้รับจ้างจะต้องแนบเอกสารการรับรองจะต้องออกภายใต้
หน่วยงานเดียวกันเท่าน้ัน ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติ
วัสดุ 

9.3 ก๊อกนํ้า 1 ทางต้ังพ้ืนตัวก๊อกทําด้วยทองเหลืองเคลือบด้วยสารโพลีโค้ท (Polycoat 
Powder Lacquer) เป็นก๊อกที่ใช้เฉพาะห้องแลป ปลายก๊อกเรียวเล็กสามารถสวมต่อกับท่อ
ยางหรือพลาสติกและสามารถสวิงซ้าย-ขวาได้ ทนแรงดันได้ 147 psi ผลิตภัณฑ์ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

10. คุณลักษณะเฉพาะโต๊ะวางเครื่องช่ัง  
10.1 โครงสร้างของโต๊ะ ทําด้วยแผ่นเหล็กรีดเย็น NO.18 หนา 1.2 มม. ทุกด้าน (COLD 

ROLLED STEEL) ผิวเหล็กเคลือบด้วยซิงค์และเคลือบทับด้วยฟอสเฟต (PHOSPHATE 
DATING) เคลือบด้วยโครเมต (CHROMATISING) และผิวเหล็กทุกด้านทั้งด้านในและด้าน
น อก พ่ น ทั บ ด้ วย สี อี พ๊ อ ก ซี่ ช นิ ด สี ผ ง  (CONDUCIVE EPOXY POWER COATED 
PAINTWORK) โดยเป็นแบบอีเล็คโตรสเตติก โดยผ่านกระบวนการอบสีที่ความร้อนอย่าง
น้อย 200°C เพ่ือการคงทนของสี เมื่อพ่นเสร็จแล้วสีต้องมีความหนาอย่างน้อยไม่ตํ่ากว่า 
80 ไมครอน (101-106 กรัม/ตรม.) ลักษณะสีที่พ่นออกได้จะเป็นผิวส้ม  

10.2 ส่วนพ้ืนโต๊ะ วัสดุทําด้วยแผ่น Phenolic Resin ชนิด Lab Grade ผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบ
แกนในด้วยนํ้ายา Phenolic Resin  ภายใต้กระบวนการอัดแรงดันและความร้อนสูง 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความหนาตลอดแผ่นไม่น้อยกว่า 16 มม.  สามารถทนการขีดข่วนและ
แรงกระแทกได้ดี  และสามารถทนความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 135 oC มีความทนทานต่อ
การกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเย่ียม โดยผลการทดสอบต้องไม่เกิดรอยด่าง  และไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงความมันเงาของพ้ืนผิวเมื่อทําการทดสอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 ช่ัวโมง   

10.3 ส่วนพ้ืนที่ ๆ ใช้วางเคร่ืองช่ัง ทําด้วยหินแกรนิต ความหนาไม่น้อยกว่า 18 มม.  ขนาด
หลุมสําหรับวางเครื่องช่ัง  300x400 มม. รองรบัด้วย VIBRATION RUBBER   

10.4 ส่วนล่างของโต๊ะเคร่ืองช่ังมีช้ันวางอุปกรณ์ ทําด้วยเหล็กเคลือบสี จํานวน 1 ช้ัน  
10.5 ภายในบรรจุด้วยวัสดุถ่วงนํ้าหนัก  
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10.6 ปลั๊กไฟ เป็นปลั๊กชนิดคู่ในตัว ใช้ได้กับไฟ 220 โวลท์ พร้อมสายกราวด์ในตัว ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 สามารถใช้กับปลั๊กตัวผู้ได้ทั้งแบบกลมและแบบแบน จํานวน 2 ชุด  

10.7 ขาโต๊ะสามารถปรับระดับได้ทั้ง 4 ขา 
11. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 

18001 
12. รับประกนัคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 

 

 

5. 5-RERU.CIL ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด 0.60x1.20x1.80 ม.    2 ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 
 

1. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
1.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืน

กล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม.) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL 
(High Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน 
มอก.1163-2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 
1,000 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร  

1.2 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชักชนิดบานทึบ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด 
HPL (High Pressure Laminate) ด้ วย ระบบ  HIGH PRESSURE หนา  0.8 มม .ได้ รั บ
มาตรฐาน มอก.1163-2536 ทั้งสองด้าน ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 
มม. ปิดขอบไม้ด้วย PVC  

1.3 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชักชนิดบานกระจกใส วัสดุทําด้วยกระจกใส หนา 6 มม. ผังอยู่ใน
กรอบไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High Pressure Laminate) ด้วยระบบ 
HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.1163-2536 ทั้งสองด้าน ภายหลังปิด
ลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้ด้วย PVC  

1.4 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า  5 ระดับ  

1.5 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิด
ความเสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 
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1.6 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติ
กันนํ้า  

2. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 

ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน

ไม่น้อยกว่า 60,000 คร้ัง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ  ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา

แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

3. กุญแจล๊อคหน้าบานและล้ินชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ

ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001  ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง

มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

4. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION  วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. 

มีหัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบ

ป้องกันการเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย  ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝัง

อยู่ด้านบนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขอ

อนุมัติวัสดุ 

5. ขาตู้ทําจากพลาสติก ABS มีจํานวน 4 ขาต่อตู้ ปรับระดับความสูง-ตํ่าได้ และสามารถรับนํ้าหนักได้ 

100 กิโลกรัม ต่อขาภายนอกของขาเป็นพีวีซีฉีดขึ้นรูปผิวด้านหน้าด้วยแผ่นอลูมิเนียมเป็นช้ินเดียวกัน

สําเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 13 มม.  ด้านหลังแบ่งเป็น 2 รางสําหรับใช้ล๊อคขาตู้  ส่วนที่สัมผัสกับพ้ืน

และสัมผัสกับตู้ส่วนล่างมียางรองรับเพ่ือรีดนํ้า และป้องกันการไหลซึมของสารเคมีและน้ําเข้าตัวตู้ 

ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร สามารถถอดออกเพ่ือทําความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้ 

6. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 

18001 

7. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 



FU - 100 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด                   

6. 5-RERU.SH150DC ตู้ดูดไอสารเคมี ขนาด 0.90x1.50x2.35 ม.   1 ชุด

  

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้

 
1.  รายละเอียดทั่วไป 

1.1 ตู้ดูดควัน (FUME HOOD) สําเร็จรูปสําหรับดูดไอกรดและสารเคมี เป็นชนิดระบบ AUTOMATIC BY 
PASS SYSTEM , AIR FOIL โดยออกแบบและติดต้ังตามมาตรฐาน BS EN 14175-1:2003,  ASHRAE  
110  สําหรับห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO 17025 

1.2 ขนาดของตู้ดูดควัน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

* ส่วนบน มีขนาดไม่น้อยกว่า  1.50x1.50x0.90 ม. (กว้างxสูงxลึก) 

* ส่วนล่าง มีขนาดไม่น้อยกว่า 1.50x0.85x0.80 ม. (กว้างxสูงxลึก) 
 
2.  รายละเอียดตู้ดูดควันตอนบน 

2.1 โครงสร้างภายนอก ทุกช้ินเป็นระบบถอดประกอบได้ (KNOCK DOWN) คือสามารถถอดตัวตู้ ด้านหน้า
ด้านซ้าย-ขวา และด้านหลัง  การยึดต่อประกอบช้ินงานเป็นไปด้วยความประณีตไม่เห็นจุดเช่ือมต่อของ
รูน๊อตหรือสกรู  วัสดุทําด้วยเหล็กรีดเย็นชุบซิงค์ (Cold Rolled Steel)  ความหนา  1.2 มม. เคลือบกัน
สนิมด้วย ZINC POHSPHATE COATING โดยกรรมวิธี DIPPING เพ่ือกันสนิมทั่วถึงทุกช้ินส่วนของ
โครงสร้างภายนอกแล้วผ่านการอบแห้งด้วยกรรมวิธี DRYING OVEN และต่อเน่ืองด้วยการพ่นทับด้วยสี 
EPOXY ชนิดสีผงทั่วถึงผิวเหล็กทุกด้านทั้งภายในและภายนอก (CONDUCTIVE PAINTING SYSTEM) 
แล้วผ่านกระบวนการอบสีด้วยระบบ DRYING OVEN ที่ความร้อนไม่น้อยกว่า 180 องศาเซลเซียล เป็น
เวลาไม่ตํ่ากว่า 10 นาที เมื่อเสร็จแล้วสีต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 80 ไมครอน โดยสีจะต้องทนต่อการ
กัดกร่อนของไอระเหยสารเคมี และทนต่อการขีดข่วนได้ดี โดยผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานกระบวนการ
ผลิตเหล็ก และมีเอกสารแสดงผลทดสอบการกัดกร่อนแบบละอองเกลือ (SALT SPRAY) เป็นเวลา 600 
ช่ัวโมง ตามาตรฐาน ASTM B117 โดยผู้รับจ้างต้องแนบหลักฐานการทดสอบเป็นชื่อเดียวกันกับผู้
รับจ้าง     

2.2 โครงสร้างภายใน ผนังข้างตู้ซ้าย-ขวา และแผ่นพ้ืนตู้ วัสดุทําด้วย COMPACT LAMINATE หนา 6 มม. 
ส่วนผนังหลังตู้วัสดุทําด้วย COMPACT LAMINATE หนา 6 มม. ผ่านการลบมุมด้วยเคร่ืองที่ทันสมัย การ
เช่ือมต่อประกอบช้ินงานเป็นไปด้วยความประณีตไม่เห็นจุดเช่ือมต่อของรูน๊อตหรือสกรู   

2.3 มี AIR FLOW BY PASS อยู่ด้านล่าง ทําดด้วยวัสดุชนิดเดียวกันกับตัวตู้ มีระบบ AUTOMATIC BY PASS 
เมื่อปิดบานประตูตู้ดูดไอระเหยสารเคมีสนิท จะไม่เกิดสุญญากาศ ซึ่งจะทําให้อากาศไหลเข้าได้ทั้งด้านล่าง
และด้านบนและสารเคมีไม่ไหลย้อนกลับเข้าไปทําอันตรายต่อผู้ใช้งาน  
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2.4 บานประตูตู้ดูดไอระเหยสารเคมี เป็นกระจกนิรภัยใส หนา 6 มิลลิเมตร ชนิดแบบ T-Slide เปิดได้  2 ทาง 
(ขึ้นลง,ซ้ายขวา) ติดต้ังฝังอยู่ในกรอบอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป หนาไม่น้อยกว่า 2.5  มม. ทั้ง  4 ด้าน ด้านล่าง
ของขอบอลูมิเนียม มีร่องสําหรับมือจับเลื่อนขึ้น-ลง โดยบานประตูตู้สามารถเล่ือนและหยุดได้ทุกระยะ 
โดยใช้ตุ้มถ่วงนํ้าหนักสแตนเลสหุ้มด้วยพลาสติก พร้อมลูกล้อไนล่อนฉีดหุ้มด้วยลูกปืนสําหรับใส่ลวดสลิง 
รางประตูด้านข้างทั้ง 2 ด้าน ทําด้วย PVC หรือ ABS ฉีดขึ้นรูป โดยฝังอยู่ในรางเหล็กยึดติดกับโครงตู้    

2.5 หลอดไฟแสงสว่างฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 18x2 วัตต์ พร้อมที่ครอบทําด้วยกระจกนิรภัย อยู่ในฝาครอบ
เหล็กชนิดเดียวกันกับตัวตู้ ส่วนของฝาด้านบน สามารถเปิด-ปิด ได้เพ่ือความสะดวกในการซ่อมบํารุง การ
ยึดต่อประกอบอุปกรณ์เป็นไปด้วยความประณีตเรียบร้อย 

2.6 มีปลั๊กไฟฟ้าชนิดคู่ ขนาด 220 โวลท์ 16 แอมป์ จํานวน 1 ชุด ชนิดมีสวิทซ์ควบคุมการเปิด-ปิด สําหรับ
แยกการใช้งานของเต้ารับแต่ละตัว ได้รับมาตรฐาน มอก.824-2551 และ ISO9001 ใช้ร่วมกับอุปกรณ์
ไฟฟ้า เสียบได้ทั้งปลั๊กไฟฟ้าชนิด 2 ขา และ 3 ขา การยึดต่อประกอบอุปกรณ์เป็นไปด้วยความประณีต
เรียบร้อย 

 
3.  รายละเอียดตู้ดูดควันตอนล่าง 

3.1 โครงสร้างภายนอกทําด้วยวัสดุแบบเดียวกับโครงสร้างตู้ตอนบน การเช่ือมต่อประกอบช้ินงานเป็นไป
ด้วยความประณีตไม่เห็นจุดเช่ือมต่อของรูน๊อตหรือสกรู   

3.2 ด้านหน้าเป็นบานประตูเปิด-ปิด ทําด้วยวัสดุชนิดเดียวกันกับตู้ ส่วนหน้าบานมีระบบบานพับเป็น
สปริงล๊อค 3 จุด ต่อ 1 หน้าบาน เพ่ือเสริมความแข็งแรงและสะดวกต่อการเปิด-ปิด ได้เป็นอย่างดี มือ
จับเปิด-ปิด ทําด้วย PVC GRIP SECTION  

3.3 หน้าบานเปิด-ปิด เป็นผนังสองช้ันเพ่ือความแข็งแรงและสวยงาม ด้านในแต่ละบานมีที่ใส่แฟ้มงาน
อย่างน้อยหน้าบานละ 1 ช่องพร้อมซีลขอบประตู เพ่ือป้องกันเสียงการทํางานของภายในตู้ดูดไอ
ระเหยสารเคมี พร้อมติดต้ังตระแกรงระบายอากาศวัสดุทําด้วย โพลีโปรพีลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 
21x12 เซนติเมตรแบ่งเป็นสองช้ัน ส่วนแรกมีลักษณะทํามุมเฉียงไม่น้อยกว่า 45 องศา และส่วนที่สอง
เจาะเป็นรูระบายอากาศตลอดแผ่นและสามารถกันแมลงได้ 

3.4 ลักษณะภายในให้มีการแบ่งแยกช่องงานระบบอย่างชัดเจนไม่รวมกับช่องเก็บของ มีบานเปิด-ปิด และ
มีการปิดช่องงานระบบอย่างเรียบร้อย อีกด้านที่เป็นที่เก็บอุปกรณ์  
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4.  อุปกรณ์ประกอบภายนอก 
4.1 ชุดควบคุมการจ่ายนํ้า (FRONT CONTROL) 1 ชุด วัสดุทําด้วยทองเหลืองเคลือบด้วยสารโพลีโค้ท 

(POLYCOAT POWDER LACQUER)   สามารถทนแรงดันได้ 147 PSI. /10 BAR  การยึดต่อประกอบ
เป็นไปด้วยความประณีตไม่เห็นจุดเช่ือมต่อของรูน๊อตหรือสกรู   

4.2 ชุดควบคุมการจ่ายแก๊ส (FRONT CONTROL) 1 ชุด วัสดุทําด้วยทองเหลืองเคลือบด้วยสารโพลีโค้ท 
(POLYCOAT POWDER LACQUER) สามารถทนแรงดันได้ 100 PSI. / 7 BAR การยึดต่อประกอบเป็นไป
ด้วยความประณีตไม่เห็นจุดเช่ือมต่อของรูน๊อตหรือสกรู   

4.3 แผงควบคุมการทํางานตู้ดูดควัน ประกอบด้วย (LCD DIGITAL MONITOR SYSTEM) จากโรงงานผู้ผลิตที่
ได้การรับรองมาตรฐาน  ISO9001, ISO14001, OHSAS18001      

4.3.1 เป็นชุดควบคุมที่ออกแบบบรรจุในกล่องควบคุมเดียวกันทั้งชุด ออกแบบให้เป็นระบบ Micro-
Processor  เพ่ือความปลอดภัยและมีอายุการใช้งานยาวนาน หน้าจอแสดงผลเป็น ชนิด LCD 
(Liquid Crystal Display) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 x 24 (บรรทัด x ตัวอักษร)    

4.3.2 แผงควบคุมการทํางานประกอบด้วยชุดที่แสดงเสียงและแสง (LED) และการแสดงผลการทํางานที่
หน้าจอแสดงผล (LCD) โดยมีการแสดงผลหน้าจอดังน้ี 

- หน้าจอแสดงผล ( DISPLAY ) มีนาฬิกาสําหรับดูเวลาปกติ และมีสัญลักษณ์แสดงที่หน้าจอ        
( FAN,LIGHT, F.S.B ) 

- มีสวิทซ์ ON/OFF การทํางานของตู้ FUME CUPBOARD สัญญาณไฟ ( LAMP ) แสดงการ
ทํางาน 

- สวิทซ์ เปิด/ปิด แสงสว่าง (LIGHT) พร้อมสัญญาณไฟ ( LAMP ) แสดงการทํางาน 

- สวิทซ์ เปิด/ปิด พัดลม (FAN) พร้อมสัญญาณไฟ ( LAMP ) แสดงการทํางาน 

- สวิทซ์และสัญญาณไฟ การทํางานของระบบการต้ังเวลาปกติ และการต้ัง ( ON/OFF ) ของ  
FUME CUPBOARD (อุปกรณ์เสริม ) 

- ปุ่ม เซทค่า ของระบบการต้ังเวลา  ( TIMER ) 

- ปุ่ม ปิดเสียงในกรณีที่ระบบแรงลม  ทํางานผิดปกติ 

- สัญญาณไฟ ( LAMP ) แสดงการทํางานของลม  ทํางานผิดปกติ 

- สัญญาณไฟ ( LAMP ) แสดงการทํางานของลม  ทํางานปกติ 

- หน้าจอแสดงผลของระดับค่าความเร็วลม  ( แบบตัวเลข )   

- แสดงผลความเร็วลมหน้าตู้ปัจจุบันเป็นตัวเลขดิจิตอล 3 หลัก โดยแสดงผลความเร็วลมแท้จริง
หน้าตู้ Hood ต้องแปรผันตามพ้ืนที่หน้าตัดของบานเลื่อนหน้าตู้ (SASH) 

- มีเบรกเกอร์ติดต้ังที่หน้าตู้ สําหรับเปิด-ปิดเมนไฟฟ้าสําหรับตู้ดูดควันในกรณีที่เกิดการขัดข้อง
หรือซ่อมแซม 
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5.  อุปกรณ์ประกอบภายใน 
 5.1 ก๊อกนํ้า 1 ชุด ตัวก๊อกทําด้วยเหลืองเคลือบด้วยสารโพลีโค้ท (POLYCOAT POWDER LACQUER) 

สามารถทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า147 PSI./10 BAR ปลายก๊อกเรียวเล็กสามารถสวมต่อด้วยท่อยาง
หรือพลาสติกได้ ควบคุมการเปิด-ปิด ด้วย Front Control Valve 

 5.2 ก๊อกแก๊ส  1 ชุด  ตัวก๊อกทําด้วยเหลืองเคลือบด้วยสารโพลี โค้ท  (POLYCOAT POWDER 
LACQUER)) เป็นก๊อกที่ใช้เฉพาะในห้องปฏิบัติการ สามารถทนแรงดันไม่น้อยกว่า 100 PSI./7 
BAR ปลายก๊อกเรียวเล็กสามารถสวมด้วยท่อยางได้ ควบคุมการเปิด-ปิด ด้วย Front Control 
Valve 

 5.3 สะดืออ่าง ระบบ Mechanical Joint วัสดุทําด้วยโพลีโพรพีลีน ผ่านการทดสอบการทนสารเคมี 
ตามมาตรฐาน ASTM ไม่น้อยกว่า 80 ชนิด โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง 

 5.4 ที่ดักกลิ่น ระบบ Mechanical Joint วัสดุทําด้วยโพลีโพรพีลีน ผ่านการทดสอบการทนสารเคมี 
ตามมาตรฐาน ASTM ไม่น้อยกว่า 80 ชนิด โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง  แกนสามารถปรับระดับ
ความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า 16 ซม. 

 
6.  พัดลมตู้ดูดควัน    

6.1 พัดลมเป็นระบบ LOW PRESSURE CENTRIFUGAL  DIRECT  DRIVE  , FORWARD CURVE   
6.2 ตัวกล่องพัดลมทําด้วยโพลีโพรพีลีน (POLYPROPYLENE) ผ่านการทดสอบการทนสารเคมี ตาม

มาตรฐาน ASTM ไม่น้อยกว่า 80 ชนิด โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง  ด้านหน้าของกล่องสามารถ
ถอดประกอบได้ เพ่ือความสะดวกในการซ่อมบํารุง 

6.3 ตัวใบพัดทําด้วย  PP ชนิดเดียวกับกล่อง  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบพัดไม่น้อยกว่า  10 น้ิว   
6.4 แท่นของพัดลมสําหรับติดต้ังมอเตอร์ต้องมีที่ครอบกันนํ้า  
6.5 หน้าแปลนใบพัดและแกนเพลาทําด้วยสแตนเลส 
6.6 มีความสามารถดูดไอสารเคมีจากตู้ควันได้ดี โดยมีค่า FACE VELOCITY ไม่น้อยกว่า 100 FPM. 

เมื่อเปิดกระจกสูง  30 ซม.   
6.7 มอเตอร์แบบกันนํ้า (IP 55) ขนาดไม่น้อยกว่า 1  HP ใช้กับไฟฟ้า 220 / 380 V, 50 Hz, 1/3 

Phase  ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 1400 RPM. 
6.8 พัดลมตู้ดูดควันผลิตโดยโรงงานท่ีผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO9001, ISO14001, 

OHSAS18001      
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7.  ระบบท่อระบายควัน 
7.1 ท่อควัน พีวีซี.  ชนิดมี มอก.  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  8 น้ิว  พร้อมข้องอ หน้าแปลน 

และอุปกรณ์ยึดท่อ 
7.2 การติดต้ังท่อระบายควัน จุดที่มีการต่อท่อควัน ข้องอ หน้าแปลน ต้องใช้วิธีการเช่ือมด้วยวัสดุชนิด

เดียวกันกับท่อ 
7.3 ติดต้ังจนสามารถใช้งานได้ดี  พร้อมทั้งคู่มือการใช้งาน 1 เล่ม และช่างเทคนิคอบรมการใช้งานและ

การดูแลบํารุงรักษา 
7.4 การเดินท่อควัน ต้องเดินท่อจากหลังตู้ควันไปยังพัดลม ซึ่งติดต้ังอยู่ภายนอกอาคาร และปลายท่อ

ต้องติดต้ังอุปกรณ์กันน้ําฝน กันนก เป็นวัสดุชนิดเดียวกันกับท่อควัน โดยปลายท่อทางออกให้อยู่
สูงขึ้นไปบนหลังคาอาคาร 

7.5 รับประกันคุณภาพสินค้า  24 เดือน 
7.6  หลังจากติดต้ังตู้ดูดควันเสร็จแล้วผู้รับจ้างต้องทําการวัดลมหน้าตู้โดยใช้เครื่องมือที่ผ่านมาสอบ

เทียบจากหน่วยงานราชการมาทําการทดสอบ  และต้องมี TEST REPORT อีกคร้ังหน่ึงพร้อมคู่มือ
การใช้งานภาษาไทย จํานวน 1 เล่ม 

7.7  เป็นสินค้าที่ผู้ผลิตได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล OHSAS หรือ มอก. แล้ว 
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ห้องเตรียมการเรียนการสอน จํานวน 1 ห้อง 

ประกอบด้วย 

   

1. 5-RERU.TB1/SS โต๊ะวางอุปกรณ์สแตนเลส ขนาด 0.75x2.00x0.80 ม.  1 ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้

 

1. ส่วนพ้ืนโต๊ะ วัสดุทําด้วยสแตนเลส เกรด 304 พับขึ้นรูป 
2. โครงสร้างขาโต๊ะทั้ง 4 ด้าน ทําด้วยสแตนเลส เกรด 304 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ½ น้ิว 
3. คานโต๊ะ ทําด้วยสแตนเลส เกรด 304 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 น้ิว 
4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 18001 
5. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 

 

 

2. 5-RERU.WB7 โต๊ะปฏิบัติการติดผนงัพร้อมโต๊ะวางเครื่องชั่ง ขนาด 0.75x7.40x0.80 ม. 1 ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้

 

1. ส่วนพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) วัสดุทําด้วยแผ่นคอมแพคไฮเพรสเชอร์ลามิเนท ชนิด Lab 

Grade ที่มีคุณสมบัติทนสารเคมี ผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบแกนในด้วยนํ้ายา Phenolic Resin ภายใต้

กระบวนการอัดแรงดันและความร้อนสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความหนา 16 มม. และสามารถทนการขีด

ข่วนและแรงกระแทกได้ดี มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเย่ียม 16 ช่ัวโมง ทนสาร 

เคมีได้ถึง 154 รายการ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, 

ISO 4586-2/EN 438, ANSI/NEMA LD3 ส่วนใต้ WORK TOP มี WATER DROP EDGE SYSTEM  

ป้องกันการไหลซึมของหยดน้ําเข้าตู้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า 30x30 ซม. มาแสดงใน

วันขออนุมัติวัสดุ 

2. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
2.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืน

กล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม.) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL 
(High Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน 
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มอก.1163-2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 
1,000 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร  

2.2 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate)  ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.
1163-2536 ทั้งสองด้าน ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC  

2.3 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า  5 ระดับ  

2.4 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิด
ความเสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 

2.5 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติ
กันนํ้า  

3. บานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ทําด้วยสแตนเลส มีระบบ
ไฮโดรลิคในตัว เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน 
ง่ายต่อการติดต้ังและปรับบานซ้าย-ขวา โดยไม่ต้องคลายสกรู มีจุกพลาสติกปิด 2 จุด ต่อ 1 หน้าบาน 
พร้อมแนบเอกสารรับรองการทํางานเปิด-ปิด บานพับได้ไม่น้อยกว่า 50,000 cycle จากห้องแลปที่
เช่ือถือได้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

4. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน
ไม่น้อยกว่า 60,000 ครั้ง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา
แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

5. กุญแจล๊อคหน้าบานและล้ินชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ
ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง
มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

6. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. มี
หัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบป้องกัน
การเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝังอยู่ด้าน
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บนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติ
วัสดุ 

7. ปลั๊กไฟฟ้า เป็นปลั๊กไฟที่สามารถสวมปล๊ักตัวผู้ได้ทั้งแบบกลมและแบบแบน ชนิด 3 สาย 2 เต้าเสียบ 
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO หรือ IEC พร้อมกล่องไฟสามเหลี่ยมวัสดุทําด้วย Polypropylene (PP) 

8. ขาตู้ทําจากพลาสติก ABS มีจํานวน 4 ขาต่อตู้ ปรับระดับความสูง-ตํ่าได้ และสามารถรับนํ้าหนักได้ 
100 กิโลกรัม ต่อขาภายนอกของขาเป็นพีวีซีฉีดขึ้นรูปผิวด้านหน้าด้วยแผ่นอลูมิเนียมเป็นช้ินเดียวกัน
สําเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 13 มม. ด้านหลังแบ่งเป็น 2 รางสําหรับใช้ล๊อคขาตู้  ส่วนที่สัมผัสกับพ้ืนและ
สัมผัสกับตู้ส่วนล่างมียางรองรับเพ่ือรีดนํ้า และป้องกันการไหลซึมของสารเคมีและน้ําเข้าตัวตู้ ส่วนสูง
ไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร สามารถถอดออกเพ่ือทําความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้ 

9. คุณลักษณะเฉพาะโต๊ะวางเครื่องช่ัง  
9.1 โครงสร้างของโต๊ะ ทําด้วยแผ่นเหล็กรีดเย็น NO.18 หนา 1.2 มม. ทุกด้าน (COLD 

ROLLED STEEL) ผิวเหล็กเคลือบด้วยซิงค์และเคลือบทับด้วยฟอสเฟต (PHOSPHATE 
DATING) เคลือบด้วยโครเมต (CHROMATISING) และผิวเหล็กทุกด้านทั้งด้านในและด้าน
น อก พ่ น ทั บ ด้ วย สี อี พ๊ อ ก ซี่ ช นิ ด สี ผ ง  (CONDUCIVE EPOXY POWER COATED 
PAINTWORK) โดยเป็นแบบอีเล็คโตรสเตติก โดยผ่านกระบวนการอบสีที่ความร้อนอย่าง
น้อย 200°C เพ่ือการคงทนของสี เมื่อพ่นเสร็จแล้วสีต้องมีความหนาอย่างน้อยไม่ตํ่ากว่า 
80 ไมครอน (101-106 กรัม/ตรม.) ลักษณะสีที่พ่นออกได้จะเป็นผิวส้ม  

9.2 ส่วนพ้ืนโต๊ะ วัสดุทําด้วยแผ่น Phenolic Resin ชนิด Lab Grade ผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบ
แกนในด้วยนํ้ายา Phenolic Resin ภายใต้กระบวนการอัดแรงดันและความร้อนสูง 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความหนาตลอดแผ่นไม่น้อยกว่า 16 มม. สามารถทนการขีดข่วนและแรง
กระแทกได้ดี  และสามารถทนความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 135 oC มีความทนทานต่อการกัด
กร่อนของสารเคมีได้ดีเย่ียม โดยผลการทดสอบต้องไม่เกิดรอยด่าง และไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงความมันเงาของพ้ืนผิวเมื่อทําการทดสอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 ช่ัวโมง   

9.3 ส่วนพ้ืนที่ ๆ ใช้วางเครื่องช่ัง ทําด้วยหินแกรนิต ความหนาไม่น้อยกว่า 18 มม. ขนาดหลุม
สําหรับวางเครื่องช่ัง  300x400 มม. รองรับด้วย VIBRATION RUBBER   

9.4 ส่วนล่างของโต๊ะเคร่ืองช่ังมีช้ันวางอุปกรณ์ ทําด้วยเหล็กเคลือบสี จํานวน 1 ช้ัน  
9.5 ภายในบรรจุด้วยวัสดุถ่วงนํ้าหนัก  
9.6 ปลั๊กไฟ เป็นปลั๊กชนิดคู่ในตัว ใช้ได้กับไฟ 220 โวลท์ พร้อมสายกราวด์ในตัว ได้รับ

มาตรฐาน ISO 9001 สามารถใช้กับปลั๊กตัวผู้ได้ทั้งแบบกลมและแบบแบน จํานวน 2 ชุด  
9.7 ขาโต๊ะสามารถปรับระดับได้ทั้ง 4 ขา 

10. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001,ISO14001,OHSAS18001,TIS 18001 
11. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
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3. 5-RERU.WB8 โต๊ะปฏิบัติการติดผนงัพร้อมอ่างน้ํา ขนาด 0.75x3.15x0.80 ม. 1 ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้

 

1. ส่วนพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) วัสดุทําด้วยแผ่นคอมแพคไฮเพรสเชอร์ลามิเนท ชนิด Lab 

Grade ที่มีคุณสมบัติทนสารเคมี ผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบแกนในด้วยนํ้ายา Phenolic Resin ภายใต้

กระบวนการอัดแรงดันและความร้อนสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความหนา 16 มม. และสามารถทนการขีด

ข่วนและแรงกระแทกได้ดี มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเย่ียม 16 ช่ัวโมง ทนสาร 

เคมีได้ถึง 154 รายการ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, 

ISO 4586-2/EN 438, ANSI/NEMA LD3 ส่วนใต้ WORK TOP มี WATER  DROP EDGE SYSTEM  

ป้องกันการไหลซึมของหยดน้ําเข้าตู้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า 30x30 ซม. มาแสดงใน

วันขออนุมัติวัสดุ 

2. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
2.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืน

กล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม.) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL 
(High Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน 
มอก.1163-2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 
1,000 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร  

2.2 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.
1163-2536 ทั้งสองด้าน ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC  

2.3 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า  5 ระดับ  

2.4 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิด
ความเสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 

2.5 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติ
กันนํ้า  
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3. บานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ทําด้วยสแตนเลส มีระบบ
ไฮโดรลิคในตัว เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน 
ง่ายต่อการติดต้ังและปรับบานซ้าย-ขวา โดยไม่ต้องคลายสกรู มีจุกพลาสติกปิด  2 จุด ต่อ 1 หน้า
บาน พร้อมแนบเอกสารรับรองการทํางานเปิด-ปิด บานพับได้ไม่น้อยกว่า 50,000 cycle จากห้อง
แลปที่เช่ือถือได้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

4. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน
ไม่น้อยกว่า 60,000 ครั้ง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา
แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

5. กุญแจล๊อคหน้าบานและล้ินชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ
ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง
มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

6. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION  วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. 
มีหัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบ
ป้องกันการเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย  ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝัง
อยู่ด้านบนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขอ
อนุมัติวัสดุ 

7. ปลั๊กไฟฟ้า เป็นปลั๊กไฟที่สามารถสวมปลั๊กตัวผู้ได้ทั้งแบบกลมและแบบแบน ชนิด 3 สาย 2 เต้าเสียบ  
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO หรือ IEC พร้อมกล่องไฟสามเหลี่ยมวัสดุทําด้วย Polypropylene (PP) 

8. ขาตู้ทําจากพลาสติก ABS มีจํานวน 4 ขาต่อตู้ ปรับระดับความสูง-ตํ่าได้ และสามารถรับนํ้าหนักได้ 
100 กิโลกรัม ต่อขาภายนอกของขาเป็นพีวีซีฉีดขึ้นรูปผิวด้านหน้าด้วยแผ่นอลูมิเนียมเป็นช้ินเดียวกัน
สําเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 13 มม. ด้านหลังแบ่งเป็น 2 รางสําหรับใช้ล๊อคขาตู้ ส่วนที่สัมผัสกับพ้ืนและ
สัมผัสกับตู้ส่วนล่างมียางรองรับเพ่ือรีดน้ํา และป้องกันการไหลซึมของสารเคมีและน้ําเข้าตัวตู้ ส่วนสูง
ไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร สามารถถอดออกเพ่ือทําความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้ 

9. คุณลักษณะเฉพาะชุดอ่างนํ้า  
9.1 อ่างนํ้าโพลีโพรพีลีน  ขนาดหลุมอ่างไม่น้อยกว่า 390x790x300 มม. (กว้างxยาวxลึก) (หนา 

8 มม.) พร้อมท่อนํ้าล้น (Overflow) ภายในอ่างมีชุดตระกร้าสําหรับดักตะกอน วัสดุทําด้วย 

Polypropylene ฉีดขึ้นรูป ขนาดไม่น้อยกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 110 มม. ลึก 50 

มม. พร้อมชุดฝาปิดและโซ่คล้องทําด้วยวัสดุชนิดเดียวกัน บริเวณหลุมเป็นรูปถ้วยขนาดไม่

น้อยกว่าไม่น้อยกว่า 120 มม. ลึก 70 มม. เพ่ือใช้ดักตะกอนก่อนการระบายและสามารถนํา
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สิ่งอุดตันต่าง ๆ ออกได้ง่าย ด้านล่างเป็นเกลียว ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ½ ” สามารถขันล๊อคกับ

ที่ดักกลิ่นได้พอดี ผ่านการทดสอบสารเคมีตามมาตรฐาน ASTM D543 ไม่น้อยกว่า 100 

ชนิด โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยเอกสารใบรับรองจะต้องออกภายใต้หน่วยงาน

เดียวกันเท่าน้ัน โดยต้องแนบใบทดสอบจากหน่วยงานราชการ พร้อมแนบเอกสาร

ประกอบการพิจารณา และนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

9.2 ที่ดักกลิ่น วัสดุทําด้วยโพลีโปรพีลีน เป็นระบบ MECHANICAL JOINT มีเส้นผ่าศูนย์กลาง  1 
½”  แกนสามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า 16 ซม.ผ่านการทดสอบการทน
สารเคมีตามมาตรฐาน ASTM D543 ไม่น้อยกว่า 100 รายการ ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 48 
ช่ัวโมง โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้รับจ้างจะต้องแนบเอกสารการรับรองจะต้องออก
ภายใต้หน่วยงานเดียวกันเท่าน้ัน ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขอ
อนุมัติวัสดุ 

9.3 ก๊อกนํ้า 1 ทางต้ังพ้ืนตัวก๊อกทําด้วยทองเหลืองเคลือบด้วยสารโพลีโค้ท (Polycoat 
Powder Lacquer) เป็นก๊อกที่ใช้เฉพาะห้องแลป ปลายก๊อกเรียวเล็กสามารถสวมต่อกับท่อ
ยางหรือพลาสติกและสามารถสวิงซ้าย-ขวาได้ ทนแรงดันได้ 147 psi ผลิตภัณฑ์ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

10. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 
18001 

11. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
 
 

4. 5-RERU.WB9 โต๊ะปฏิบัติการติดผนงัรูปตัวแอล ขนาด 0.75 x (1.80+3.08) x 0.80 ม.   1  ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้

 

1. ส่วนพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) วัสดุทําด้วยแผ่นคอมแพคไฮเพรสเชอร์ลามิเนท ชนิด Lab 

Grade ที่มีคุณสมบัติทนสารเคมี ผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบแกนในด้วยนํ้ายา Phenolic Resin ภายใต้

กระบวนการอัดแรงดันและความร้อนสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความหนา 16 มม. และสามารถทนการขีด

ข่วนและแรงกระแทกได้ดี มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเย่ียม 16 ช่ัวโมง ทนสาร 

เคมีได้ถึง 154 รายการ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, 

ISO 4586-2/EN 438, ANSI/NEMA LD3 ส่วนใต้ WORK TOP มี WATER DROP EDGE SYSTEM  

ป้องกันการไหลซึมของหยดน้ําเข้าตู้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า 30x30 ซม. มาแสดงใน

วันขออนุมัติวัสดุ 
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2. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
2.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืน

กล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม.) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL 
(High Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน 
มอก.1163-2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 
1,000 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร 

2.2 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.
1163-2536  ทั้งสองด้าน  ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า  15 มม. ปิดขอบ
ไม้ด้วย PVC  

2.3 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า 5 ระดับ  

2.4 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิด
ความเสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 

2.5 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติ
กันนํ้า  

3. บานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ทําด้วยสแตนเลส มีระบบ
ไฮโดรลิคในตัว เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน 
ง่ายต่อการติดต้ังและปรับบานซ้าย-ขวา โดยไม่ต้องคลายสกรู มีจุกพลาสติกปิด 2 จุด ต่อ 1 หน้าบาน 
พร้อมแนบเอกสารรับรองการทํางานเปิด-ปิด บานพับได้ไม่น้อยกว่า 50,000 cycle จากห้องแลปที่
เช่ือถือได้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

4. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน
ไม่น้อยกว่า 60,000 คร้ัง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ  ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา
แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

5. กุญแจล๊อคหน้าบานและล้ินชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ
ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง
มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 
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6. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION  วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. 
มีหัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบ
ป้องกันการเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝังอยู่
ด้านบนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขอ
อนุมัติวัสดุ 

7. ปลั๊กไฟฟ้า เป็นปลั๊กไฟที่สามารถสวมปล๊ักตัวผู้ได้ทั้งแบบกลมและแบบแบน ชนิด 3 สาย 2 เต้าเสียบ 
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO หรือ IEC พร้อมกล่องไฟสามเหลี่ยมวัสดุทําด้วย Polypropylene (PP) 

8. ขาตู้ทําจากพลาสติก ABS มีจํานวน 4 ขาต่อตู้ ปรับระดับความสูง-ตํ่าได้ และสามารถรับนํ้าหนักได้ 
100 กิโลกรัม ต่อขาภายนอกของขาเป็นพีวีซีฉีดขึ้นรูปผิวด้านหน้าด้วยแผ่นอลูมิเนียมเป็นช้ินเดียวกัน
สําเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 13 มม.  ด้านหลังแบ่งเป็น 2 รางสําหรับใช้ล๊อคขาตู้  ส่วนที่สัมผัสกับพ้ืน
และสัมผัสกับตู้ส่วนล่างมียางรองรับเพ่ือรีดนํ้า และป้องกันการไหลซึมของสารเคมีและน้ําเข้าตัวตู้ 
ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร สามารถถอดออกเพ่ือทําความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้ 

9. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 
18001 

10. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
 

 

5. 5-RERU.WB10 โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพรอ้มอ่างน้ํา ขนาด 0.75x3.75x0.80 ม. 1 ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้

 

1. ส่วนพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) วัสดุทําด้วยแผ่นคอมแพคไฮเพรสเชอร์ลามิเนท ชนิด Lab 

Grade ที่มีคุณสมบัติทนสารเคมี ผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบแกนในด้วยนํ้ายา Phenolic Resin ภายใต้

กระบวนการอัดแรงดันและความร้อนสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความหนา 16 มม. และสามารถทนการขีด

ข่วนและแรงกระแทกได้ดี มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเย่ียม 16 ช่ัวโมง ทนสาร 

เคมีได้ถึง 154 รายการ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, 

ISO 4586-2/EN 438, ANSI/NEMA LD3 ส่วนใต้ WORK TOP มี WATER DROP EDGE SYSTEM  

ป้องกันการไหลซึมของหยดน้ําเข้าตู้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า 30x30 ซม. มาแสดงใน

วันขออนุมัติวัสดุ 
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2. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
2.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืน

กล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม.) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL 
(High Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน 
มอก.1163-2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 
1,000 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร  

2.2 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.
1163-2536 ทั้งสองด้าน ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC  

2.3 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า  5 ระดับ  

2.4 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิด
ความเสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 

2.5 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติ
กันนํ้า  

3. บานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ทําด้วยสแตนเลส มีระบบ
ไฮโดรลิคในตัว เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน 
ง่ายต่อการติดต้ังและปรับบานซ้าย-ขวา โดยไม่ต้องคลายสกรู มีจุกพลาสติกปิด  2 จุด ต่อ 1 หน้า
บาน พร้อมแนบเอกสารรับรองการทํางานเปิด-ปิด บานพับได้ไม่น้อยกว่า 50,000 cycle จากห้อง
แลปที่เช่ือถือได้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

4. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน
ไม่น้อยกว่า 60,000 คร้ัง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ  ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา
แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

5. กุญแจล๊อคหน้าบานและลิ้นชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ
ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง
มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 
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6. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION  วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. 
มีหัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบ
ป้องกันการเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย  ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝัง
อยู่ด้านบนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขอ
อนุมัติวัสดุ 

7. ปลั๊กไฟฟ้า เป็นปลั๊กไฟที่สามารถสวมปล๊ักตัวผู้ได้ทั้งแบบกลมและแบบแบน ชนิด 3 สาย 2 เต้าเสียบ 
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO หรือ IEC พร้อมกล่องไฟสามเหลี่ยมวัสดุทําด้วย Polypropylene (PP) 

8. ขาตู้ทําจากพลาสติก ABS มีจํานวน 4 ขาต่อตู้ ปรับระดับความสูง-ตํ่าได้ และสามารถรับนํ้าหนักได้ 
100 กิโลกรัม ต่อขาภายนอกของขาเป็นพีวีซีฉีดขึ้นรูปผิวด้านหน้าด้วยแผ่นอลูมิเนียมเป็นช้ินเดียวกัน
สําเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 13 มม. ด้านหลังแบ่งเป็น 2 รางสําหรับใช้ล๊อคขาตู้  ส่วนที่สัมผัสกับพ้ืนและ
สัมผัสกับตู้ส่วนล่างมียางรองรับเพ่ือรีดนํ้า และป้องกันการไหลซึมของสารเคมีและน้ําเข้าตัวตู้ ส่วนสูง
ไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร สามารถถอดออกเพ่ือทําความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้ 

9. คุณลักษณะเฉพาะชุดอ่างนํ้า  
9.1 อ่างนํ้าโพลีโพรพีลีน ขนาดหลุมอ่างไม่น้อยกว่า 390x790x300 มม. (กว้างxยาวxลึก) (หนา 

8 มม.) พร้อมท่อนํ้าล้น (Overflow) ภายในอ่างมีชุดตระกร้าสําหรับดักตะกอน วัสดุทําด้วย 

Polypropylene ฉีดขึ้นรูป ขนาดไม่น้อยกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 110 มม. ลึก 50 

มม.  พร้อมชุดฝาปิดและโซ่คล้องทําด้วยวัสดุชนิดเดียวกัน   บริเวณหลุมเป็นรูปถ้วยขนาดไม่

น้อยกว่าไม่น้อยกว่า 120 มม. ลึก 70 มม. เพ่ือใช้ดักตะกอนก่อนการระบายและสามารถนํา

สิ่งอุดตันต่าง ๆ ออกได้ง่าย   ด้านล่างเป็นเกลียว ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ½ ” สามารถขันล๊อค

กับที่ดักกลิ่นได้พอดี  ผ่านการทดสอบสารเคมีตามมาตรฐาน ASTM D543 ไม่น้อยกว่า 100 

ชนิด โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยเอกสารใบรับรองจะต้องออกภายใต้หน่วยงาน

เดียวกันเท่าน้ัน โดยต้องแนบใบทดสอบจากหน่วยงานราชการ พร้อมแนบเอกสาร

ประกอบการพิจารณา และนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

9.2 ที่ดักกลิ่น วัสดุทําด้วยโพลีโปรพีลีน เป็นระบบ MECHANICAL JOINT มีเส้นผ่าศูนย์กลาง  1 
½”  แกนสามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า 16 ซม.ผ่านการทดสอบการทน
สารเคมีตามมาตรฐาน ASTM D543 ไม่น้อยกว่า 100 รายการ ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 48 
ช่ัวโมง โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้รับจ้างจะต้องแนบเอกสารการรับรองจะต้องออก
ภายใต้หน่วยงานเดียวกันเท่าน้ัน ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขอ
อนุมัติวัสดุ 

9.3 ก๊อกนํ้า 1 ทางต้ังพ้ืนตัวก๊อกทําด้วยทองเหลืองเคลือบด้วยสารโพลีโค้ท (Polycoat 
Powder Lacquer) เป็นก๊อกที่ใช้เฉพาะห้องแลป ปลายก๊อกเรียวเล็กสามารถสวมต่อกับท่อ
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ยางหรือพลาสติกและสามารถสวิงซ้าย-ขวาได้ ทนแรงดันได้ 147 psi ผลิตภัณฑ์ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

10. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 
18001 

11. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
 

 

6. 5-RERU.WB11 โต๊ะปฏิบัติการพร้อมโต๊ะวางเครื่องชัง่ ขนาด 0.75x5.05x0.80 ม. 1 ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้

 

1. ส่วนพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) วัสดุทําด้วยแผ่นคอมแพคไฮเพรสเชอร์ลามิเนท ชนิด Lab 

Grade ที่มีคุณสมบัติทนสารเคมี ผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบแกนในด้วยนํ้ายา Phenolic Resin  ภายใต้

กระบวนการอัดแรงดันและความร้อนสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความหนา 16 มม. และสามารถทนการขีด

ข่วนและแรงกระแทกได้ดี มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเย่ียม 16 ช่ัวโมง ทนสาร 

เคมีได้ถึง 154 รายการ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, 

ISO 4586-2/EN 438, ANSI/NEMA LD3 ส่วนใต้ WORK TOP มี WATER DROP EDGE SYSTEM  

ป้องกันการไหลซึมของหยดน้ําเข้าตู้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า 30x30 ซม. มาแสดงใน

วันขออนุมัติวัสดุ 

2. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
2.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืน

กล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม.) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL 
(High Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน 
มอก.1163-2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 
1,000 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร  

2.2 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.
1163-2536 ทั้งสองด้าน ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC  

2.3 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า  5 ระดับ  
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2.4 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิด
ความเสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 

2.5 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติ
กันนํ้า  

3. บานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ทําด้วยสแตนเลส มีระบบ
ไฮโดรลิคในตัว เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน 
ง่ายต่อการติดต้ังและปรับบานซ้าย-ขวา โดยไม่ต้องคลายสกรู มีจุกพลาสติกปิด 2 จุด ต่อ 1 หน้าบาน 
พร้อมแนบเอกสารรับรองการทํางานเปิด-ปิด บานพับได้ไม่น้อยกว่า 50,000 cycle จากห้องแลปที่
เช่ือถือได้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

4. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน
ไม่น้อยกว่า 60,000 คร้ัง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ  ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา
แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

5. กุญแจล๊อคหน้าบานและล้ินชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ
ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง
มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

6. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION  วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. 
มีหัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบ
ป้องกันการเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝังอยู่
ด้านบนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขอ
อนุมัติวัสดุ 

7. ปลั๊กไฟฟ้า เป็นปลั๊กไฟที่สามารถสวมปล๊ักตัวผู้ได้ทั้งแบบกลมและแบบแบน ชนิด 3 สาย 2 เต้าเสียบ 
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO หรือ IEC พร้อมกล่องไฟสามเหลี่ยมวัสดุทําด้วย Polypropylene (PP) 

8. ขาตู้ทําจากพลาสติก ABS มีจํานวน 4 ขาต่อตู้ ปรับระดับความสูง-ตํ่าได้ และสามารถรับนํ้าหนักได้ 
100 กิโลกรัม ต่อขาภายนอกของขาเป็นพีวีซีฉีดขึ้นรูปผิวด้านหน้าด้วยแผ่นอลูมิเนียมเป็นช้ินเดียวกัน
สําเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 13 มม. ด้านหลังแบ่งเป็น 2 รางสําหรับใช้ล๊อคขาตู้ ส่วนที่สัมผัสกับพ้ืนและ
สัมผัสกับตู้ส่วนล่างมียางรองรับเพ่ือรีดนํ้า และป้องกันการไหลซึมของสารเคมีและน้ําเข้าตัวตู้ ส่วนสูง
ไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร สามารถถอดออกเพ่ือทําความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้ 
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9. คุณลักษณะเฉพาะโต๊ะวางเครื่องช่ัง  
9.1 โครงสร้างของโต๊ะ ทําด้วยแผ่นเหล็กรีดเย็น NO.18 หนา 1.2 มม. ทุกด้าน (COLD 

ROLLED STEEL) ผิวเหล็กเคลือบด้วยซิงค์และเคลือบทับด้วยฟอสเฟต (PHOSPHATE 
DATING) เคลือบด้วยโครเมต (CHROMATISING) และผิวเหล็กทุกด้านทั้งด้านในและด้าน
น อก พ่ น ทั บ ด้ วย สี อี พ๊ อ ก ซี่ ช นิ ด สี ผ ง  (CONDUCIVE EPOXY POWER COATED 
PAINTWORK) โดยเป็นแบบอีเล็คโตรสเตติก โดยผ่านกระบวนการอบสีที่ความร้อนอย่าง
น้อย 200°C เพ่ือการคงทนของสี เมื่อพ่นเสร็จแล้วสีต้องมีความหนาอย่างน้อยไม่ตํ่ากว่า 
80 ไมครอน (101-106 กรัม/ตรม.) ลักษณะสีที่พ่นออกได้จะเป็นผิวส้ม  

9.2 ส่วนพ้ืนโต๊ะ วัสดุทําด้วยแผ่น Phenolic Resin ชนิด Lab Grade ผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบ
แกนในด้วยนํ้ายา Phenolic Resin  ภายใต้กระบวนการอัดแรงดันและความร้อนสูง 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความหนาตลอดแผ่นไม่น้อยกว่า 16 มม.  สามารถทนการขีดข่วนและ
แรงกระแทกได้ดี  และสามารถทนความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 135 oC มีความทนทานต่อ
การกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเย่ียม โดยผลการทดสอบต้องไม่เกิดรอยด่าง  และไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงความมันเงาของพ้ืนผิวเมื่อทําการทดสอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 ช่ัวโมง   

9.3 ส่วนพ้ืนที่ ๆ ใช้วางเคร่ืองช่ัง ทําด้วยหินแกรนิต ความหนาไม่น้อยกว่า 18 มม.  ขนาด
หลุมสําหรับวางเครื่องช่ัง  300x400 มม. รองรบัด้วย VIBRATION RUBBER   

9.4 ส่วนล่างของโต๊ะเคร่ืองช่ังมีช้ันวางอุปกรณ์ ทําด้วยเหล็กเคลือบสี จํานวน 1 ช้ัน  
9.5 ภายในบรรจุด้วยวัสดุถ่วงนํ้าหนัก  
9.6 ปลั๊กไฟ เป็นปลั๊กชนิดคู่ในตัว ใช้ได้กับไฟ 220 โวลท์ พร้อมสายกราวด์ในตัว ได้รับ

มาตรฐาน ISO 9001 สามารถใช้กับปลั๊กตัวผู้ได้ทั้งแบบกลมและแบบแบน จํานวน 2 ชุด  
9.7 ขาโต๊ะสามารถปรับระดับได้ทั้ง 4 ขา 

10. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 
18001 

11. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
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7. 5-RERU.WB12 โต๊ะปฏิบัติการติดผนังรปูตัวแอล ขนาด 0.75 x (4.20+5.836) x 0.80 ม.  1 ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้

 

1. ส่วนพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) วัสดุทําด้วยแผ่นคอมแพคไฮเพรสเชอร์ลามิเนท ชนิด Lab 

Grade ที่มีคุณสมบัติทนสารเคมี ผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบแกนในด้วยนํ้ายา Phenolic Resin ภายใต้

กระบวนการอัดแรงดันและความร้อนสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความหนา 16 มม. และสามารถทนการขีด

ข่วนและแรงกระแทกได้ดี มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเย่ียม 16 ช่ัวโมง ทนสาร 

เคมีได้ถึง 154 รายการ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, 

ISO 4586-2/EN 438, ANSI/NEMA LD3 ส่วนใต้ WORK TOP มี WATER DROP EDGE SYSTEM  

ป้องกันการไหลซึมของหยดน้ําเข้าตู้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า 30x30 ซม. มาแสดงใน

วันขออนุมัติวัสดุ 

2. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
2.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืน

กล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม.) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL 
(High Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน 
มอก.1163-2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 
1,000 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร 

2.2 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate)  ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.
1163-2536  ทั้งสองด้าน ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC  

2.3 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า  5 ระดับ  

2.4 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิด
ความเสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 

2.5 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติ
กันนํ้า  
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3. บานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ทําด้วยสแตนเลส มีระบบ
ไฮโดรลิคในตัว เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน 
ง่ายต่อการติดต้ังและปรับบานซ้าย-ขวา โดยไม่ต้องคลายสกรู มีจุกพลาสติกปิด  2 จุด ต่อ 1 หน้า
บาน พร้อมแนบเอกสารรับรองการทํางานเปิด-ปิด บานพับได้ไม่น้อยกว่า 50,000 cycle จากห้อง
แลปที่เช่ือถือได้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

4. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน
ไม่น้อยกว่า 60,000 คร้ัง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ  ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา
แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

5. กุญแจล๊อคหน้าบานและล้ินชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ
ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001  ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง
มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

6. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION  วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. 
มีหัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบ
ป้องกันการเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย  ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝัง
อยู่ด้านบนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขอ
อนุมัติวัสดุ 

7. ปลั๊กไฟฟ้า เป็นปลั๊กไฟที่สามารถสวมปล๊ักตัวผู้ได้ทั้งแบบกลมและแบบแบน ชนิด 3 สาย 2 เต้าเสียบ 
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO หรือ IEC พร้อมกล่องไฟสามเหลี่ยมวัสดุทําด้วย Polypropylene (PP) 

8. ขาตู้ทําจากพลาสติก ABS มีจํานวน 4 ขาต่อตู้ ปรับระดับความสูง-ตํ่าได้ และสามารถรับนํ้าหนักได้ 
100 กิโลกรัม ต่อขาภายนอกของขาเป็นพีวีซีฉีดขึ้นรูปผิวด้านหน้าด้วยแผ่นอลูมิเนียมเป็นช้ินเดียวกัน
สําเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 13 มม.  ด้านหลังแบ่งเป็น 2 รางสําหรับใช้ล๊อคขาตู้  ส่วนที่สัมผัสกับพ้ืน
และสัมผัสกับตู้ส่วนล่างมียางรองรับเพ่ือรีดนํ้า และป้องกันการไหลซึมของสารเคมีและน้ําเข้าตัวตู้ 
ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร สามารถถอดออกเพ่ือทําความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้ 

9. คุณลักษณะเฉพาะชุดอ่างนํ้า  
9.1 อ่างนํ้าโพลีโพรพีลีน ขนาดหลุมอ่างไม่น้อยกว่า 390x790x300 มม. (กว้างxยาวxลึก) (หนา 

8 มม.) พร้อมท่อนํ้าล้น (Overflow) ภายในอ่างมีชุดตระกร้าสําหรับดักตะกอน วัสดุทําด้วย 

Polypropylene ฉีดขึ้นรูป ขนาดไม่น้อยกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 110 มม. ลึก 50 

มม.  พร้อมชุดฝาปิดและโซ่คล้องทําด้วยวัสดุชนิดเดียวกัน   บริเวณหลุมเป็นรูปถ้วยขนาดไม่

น้อยกว่าไม่น้อยกว่า 120 มม. ลึก 70 มม. เพ่ือใช้ดักตะกอนก่อนการระบายและสามารถนํา
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สิ่งอุดตันต่าง ๆ ออกได้ง่าย   ด้านล่างเป็นเกลียว ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ½ ” สามารถขันล๊อค

กับที่ดักกลิ่นได้พอดี  ผ่านการทดสอบสารเคมีตามมาตรฐาน ASTM D543 ไม่น้อยกว่า 100 

ชนิด โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยเอกสารใบรับรองจะต้องออกภายใต้หน่วยงาน

เดียวกันเท่าน้ัน โดยต้องแนบใบทดสอบจากหน่วยงานราชการ พร้อมแนบเอกสาร

ประกอบการพิจารณา และนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

9.2 ที่ดักกลิ่น วัสดุทําด้วยโพลีโปรพีลีน เป็นระบบ MECHANICAL JOINT มีเส้นผ่าศูนย์กลาง  1 
½”  แกนสามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า 16 ซม.ผ่านการทดสอบการทน
สารเคมีตามมาตรฐาน ASTM D543 ไม่น้อยกว่า 100 รายการ ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 48 
ช่ัวโมง โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้รับจ้างจะต้องแนบเอกสารการรับรองจะต้องออก
ภายใต้หน่วยงานเดียวกันเท่าน้ัน ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขอ
อนุมัติวัสดุ 

9.3 ก๊อกนํ้า 1 ทางต้ังพ้ืนตัวก๊อกทําด้วยทองเหลืองเคลือบด้วยสารโพลีโค้ท (Polycoat 
Powder Lacquer) เป็นก๊อกที่ใช้เฉพาะห้องแลป ปลายก๊อกเรียวเล็กสามารถสวมต่อกับท่อ
ยางหรือพลาสติกและสามารถสวิงซ้าย-ขวาได้ ทนแรงดันได้ 147 psi ผลิตภัณฑ์ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

10. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 
18001 

11. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
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ครุภัณฑ์ LAB ชั้น 6 

 

ห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมอาหาร   

1. 6-RERU.IB2 โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด 1.20x2.50x0.85 ม.                                    6 ชุด 

2. RERU.LSC-401 เก้าอ้ีปฏิบัติการ                                                                       60 ตัว 

3. 6-RERU.IB1 โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมอ่างนํ้า ขนาด 1.20x3.80x0.85 ม.                    1 ชุด 

4. 6-RERU.WB1 โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 0.75x10.00x0.80 ม.                              1 ชุด 

5. 6-RERU.CC3 ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด 0.60x1.20x1.80 ม.                                        5 ชุด 

     

ห้องเก็บเคร่ืองมือ   

1. 6-RERU.WB2 โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมอ่างนํ้า ขนาด 1.20x3.80x0.85 ม.                 1 ชุด 

2. 6-RERU.CC3 ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด 0.60x1.20x1.80 ม.                                      2 ชุด 
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ห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมอาหาร จํานวน 1 ห้อง 

ประกอบด้วย  

 

1. 6-RERU.IB2 โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด 1.20x2.50x0.85 ม. 6 ชุด 

RERU.LSC-401 เก้าอ้ีปฏิบัติการ 60 ตัว 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้

 

1. ส่วนพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP)  วัสดุทําด้วยแผ่นคอมแพคไฮเพรสเชอร์ลามิเนท ชนิด Lab 

Grade ที่มีคุณสมบัติทนสารเคมี ผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบแกนในด้วยนํ้ายา Phenolic Resin  ภายใต้

กระบวนการอัดแรงดันและความร้อนสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความหนา 16 มม. และสามารถทนการขีด

ข่วนและแรงกระแทกได้ดี มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเย่ียม 16 ช่ัวโมง ทนสาร 

เคมีได้ถึง 154 รายการ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, 

ISO 4586-2/EN 438, ANSI/NEMA LD3 ส่วนใต้ WORK TOP มี WATER DROP EDGE SYSTEM  

ป้องกันการไหลซึมของหยดน้ําเข้าตู้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า 30x30 ซม. มาแสดงใน

วันขออนุมัติวัสดุ 

2. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
2.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืนกล่อง

ลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม .) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.1163-
2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 1,000 กิโลกรัมต่อ 1 
ตารางเมตร  

2.2 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.1163-
2536  ทั้งสองด้าน ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้ด้วย PVC  

2.3 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High Pressure 
Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้ด้วย PVC สามารถ
ปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า  5 ระดับ  

2.4 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิดความ
เสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับมาตรฐาน 
ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 8 
มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 
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2.5 การปิดขอบพีวีซี 
2.6 ให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติกันนํ้า  

3. บานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ทําด้วยสแตนเลส มีระบบ
ไฮโดรลิคในตัว เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน 
ง่ายต่อการติดต้ังและปรับบานซ้าย-ขวา โดยไม่ต้องคลายสกรู มีจุกพลาสติกปิด 2 จุด ต่อ 1 หน้าบาน 
พร้อมแนบเอกสารรับรองการทํางานเปิด-ปิด บานพับได้ไม่น้อยกว่า 50,000 cycle จากห้องแลปที่
เช่ือถือได้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

4. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน
ไม่น้อยกว่า 60,000 ครั้ง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา
แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

5. กุญแจล๊อคหน้าบานและล้ินชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ
ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001  ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง
มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

6. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION  วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. 
มีหัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบ
ป้องกันการเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย  ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝัง
อยู่ด้านบนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขอ
อนุมัติวัสดุ 

7. ปลั๊กไฟฟ้าแบบ Pop - up เป็นปลั๊กไฟท่ีสามารถสวมปล๊ักตัวผู้ได้ทั้งแบบกลมและแบบแบน ชนิด 3 
สาย 2 เต้าเสียบ ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO หรือ IEC 

8. ลักษณะเก้าอ้ีปฏิบัติการ 
8.1 เบาะรองน่ัง ทําด้วยโพลียูรีเทรน (PU สีดํา) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ø 380x48 

มม. 
8.2 แป้นรับที่รองนั่ง ทําจากเหล็กแผ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 165x165 มม. หนาไม่น้อยกว่า 2.8 

มม. ส่วนกลาง ขึ้นรูปเป็นทรงสี่เหลี่ยม 2 ช้ัน ช้ันที่ 1 มีขนาดไม่น้อยกว่า 88x88 มม. ช้ันที่ 2 
มีขนาดไม่น้อยกว่า 50x50 มม. ส่วนกลางรับแกนปรับระดับหรือโช๊คปรับระดับ เป็นเหล็ก
กลึงขึ้นรูป ด้านบนมีขนาด Ø 37 มม. หนาไม่น้อยกว่า 5 มม. ส่วนกลางมีบูธเหล็กกลึงเช่ือม
ติดกับแผ่นเหล็กช้ันที่ 1 และช้ันที่ 2 เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรง  พ่นสีผงอีพ็อกซี่ (Epoxy 
Powder Coat)  ยึดติดกับเบาะด้วยน๊อต ขนาด M6  อย่างน้อย 4 ตัว 
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8.3 โครงสร้างขา 5 แฉก ทําด้วยอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปชนิดผิวส้ม ขนาดของแต่ละแฉก มีความ
กว้างไม่น้อยกว่า 45 มม. ขามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø ไม่น้อยกว่า 440 มม. แต่ไม่เกิน 460 
มม. พ่นสีผงอีพ็อกซี่ (Epoxy Powder Coat) ปลายขาทุกด้านต้องมีเกลียวสําหรับใส่ปุ่มรับ
ปลายขา 

8.4 ที่พักเท้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 410 มม. ทําด้วยโลหะกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 18 
มม. หนา 1.2 มม. พ่นสีผงอีพ็อกซี่ (Epoxy Powder Coat) 

8.5 แกนกลางส่วนนอก ทําด้วยโลหะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 50 มม. หนา 1.5 มม. พ่นสีผง
อีพ็อกซี่ (Epoxy Powder Coat)  

8.6 แกนกลางส่วนใน ทําด้วยโลหะเกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø  25 มม. สามารถปรับ
ระดับสูง-ตํ่าได้ต้ังแต่ 520 – 760 มม.  

8.7 ปลอกบังเกลียว ทําด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูป ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 60 มม. มีอุปกรณ์ยึด
กับแป้นรับที่น่ังส่วนปลอกสามารถหมุนฟรีได้โดยรอบและเมื่อปรับขึ้นสูงสุดช่วยบังไม่ให้เห็น
แกนโลหะ 

8.8 การปรับความสูง-ตํ่า ใช้ระบบ “แกนเกลียว” ซึ่งสามารถปรับความสูง-ตํ่า ด้วยการหมุนด้วย
มือ 

8.9 ปุ่มปรับระดับขา ทําด้วยพลาสติกฉีดเป็นทรงกลม ส่วนกลางมีแกนเกลียวเหล็ก ขนาด 10 
มม. หัวบอลกลมฝังอยู่สามารถปรับองศาได้รอบตัวเพ่ือแก้ไขปัญหาพ้ืนห้องไม่เรียบ ส่วนที่
สัมผัสกับพ้ืนมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 45 มม. ส่วนยึดปุ่มปรับระดับขาใช้เกลียวน๊อต 
ขนาด 10 มม. ขันยึดติดกับขาอลูมิเนียม 

8.10 ขนาดของเก้าอ้ีที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน ± ไม่เกิน 3 % 
9.  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 

18001 
10. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FU - 125 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด                   

2. 6-RERU.IB1 โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมอ่างน้ํา ขนาด 1.20x3.80x0.85 ม. 1 ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้

 

1. ส่วนพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) วัสดุทําด้วยแผ่นคอมแพคไฮเพรสเชอร์ลามิเนท ชนิด Lab 

Grade ที่มีคุณสมบัติทนสารเคมี ผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบแกนในด้วยนํ้ายา Phenolic Resin ภายใต้

กระบวนการอัดแรงดันและความร้อนสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความหนา 16 มม. และสามารถทนการขีด

ข่วนและแรงกระแทกได้ดี มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเย่ียม 16 ช่ัวโมง ทนสาร 

เคมีได้ถึง 154 รายการ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, 

ISO 4586-2/EN 438, ANSI/NEMA LD3 ส่วนใต้ WORK TOP มี WATER DROP EDGE SYSTEM  

ป้องกันการไหลซึมของหยดน้ําเข้าตู้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า 30x30 ซม. มาแสดงใน

วันขออนุมัติวัสดุ 

2. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
2.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืนกล่อง

ลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม .) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.1163-
2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 1,000 กิโลกรัมต่อ 1 
ตารางเมตร  

2.2 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate)  ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.1163-
2536  ทั้งสองด้าน  ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า  15 มม. ปิดขอบไม้ด้วย PVC  

2.3 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High Pressure 
Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้ด้วย PVC สามารถ
ปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า  5 ระดับ  

2.4 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิดความ
เสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับมาตรฐาน 
ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 8 
มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 

2.5 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติกัน
นํ้า  

3. บานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ทําด้วยสแตนเลส มีระบบ
ไฮโดรลิคในตัว เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน 
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ง่ายต่อการติดต้ังและปรับบานซ้าย-ขวา โดยไม่ต้องคลายสกรู มีจุกพลาสติกปิด  2 จุด ต่อ 1 หน้า
บาน พร้อมแนบเอกสารรับรองการทํางานเปิด-ปิด บานพับได้ไม่น้อยกว่า 50,000 cycle จากห้อง
แลปที่เช่ือถือได้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

4. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน
ไม่น้อยกว่า 60,000 คร้ัง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ  ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา
แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

5. กุญแจล๊อคหน้าบานและล้ินชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ
ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001  ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง
มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

6. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION  วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. 
มีหัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบ
ป้องกันการเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย  ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝัง
อยู่ด้านบนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขอ
อนุมัติวัสดุ 

7. ปลั๊กไฟฟ้าแบบ Pop - up เป็นปลั๊กไฟท่ีสามารถสวมปล๊ักตัวผู้ได้ทั้งแบบกลมและแบบแบน ชนิด 3 
สาย 2 เต้าเสียบ ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO หรือ IEC 

8. คุณคุณลักษณะเฉพาะชุดอ่างนํ้า  
8.1 อ่างนํ้าพร้อมหน้าอ่างทําด้วย Polypropylene ฉีดขึ้นรูป ขนาดไม่น้อยกว่า 750x1,500 มม. 

มีขอบกันนํ้าโดยรอบทั้ง 4 ด้าน ด้านข้างเป็นลอนเพ่ือให้นํ้าไหลลงสู่อ่างนํ้าได้ดี ขนาดหลุม

อ่าง 400x800x300 มม. มีสะดืออ่างในตัวพร้อม Over Flow ผ่านการทดสอบสารเคมีตาม

มาตรฐาน ASTM D543 ไม่น้อยกว่า 100 ชนิด โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยเอกสาร

ใบรับรองจะต้องออกภายใต้หน่วยงานเดียวกันเท่าน้ัน โดยต้องแนบใบทดสอบจากหน่วยงาน

ราชการ พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา  

8.2 ที่ดักกลิ่น วัสดุทําด้วยโพลีโปรพีลีน เป็นระบบ MECHANICAL JOINT มีเส้นผ่าศูนย์กลาง  1 
½”  แกนสามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า 16 ซม.ผ่านการทดสอบการทน
สารเคมีตามมาตรฐาน ASTM D543 ไม่น้อยกว่า 100 รายการ ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 48 
ช่ัวโมง โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้รับจ้างจะต้องแนบเอกสารการรับรองจะต้องออก
ภายใต้หน่วยงานเดียวกันเท่าน้ัน ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขอ
อนุมัติวัสดุ 
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8.3 ก๊อกนํ้า 1 ทางต้ังพ้ืนตัวก๊อกทําด้วยทองเหลืองเคลือบด้วยสารโพลีโค้ท (Polycoat 
Powder Lacquer) เป็นก๊อกที่ใช้เฉพาะห้องแลป ปลายก๊อกเรียวเล็กสามารถสวมต่อกับท่อ
ยางหรือพลาสติกและสามารถสวิงซ้าย-ขวาได้ ทนแรงดันได้ 147 psi ผลิตภัณฑ์ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

9. ลักษณะเก้าอ้ีปฏิบัติการ 
9.1 เบาะรองน่ัง ทําด้วยโพลียูรีเทรน (PU สีดํา) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ø 380x48 

มม. 
9.2 แป้นรับที่รองนั่ง ทําจากเหล็กแผ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 165x165 มม. หนาไม่น้อยกว่า 2.8 

มม. ส่วนกลาง   ขึ้นรูปเป็นทรงสี่เหลี่ยม 2 ช้ัน ช้ันที่ 1 มีขนาดไม่น้อยกว่า  88x88 มม. ช้ันที่ 
2 มีขนาดไม่น้อยกว่า 50x50 มม. ส่วนกลางรับแกนปรับระดับหรือโช๊คปรับระดับ  เป็นเหล็ก
กลึงขึ้นรูป ด้านบนมีขนาด Ø 37 มม. หนาไม่น้อยกว่า 5 มม.  ส่วนกลางมีบูธเหล็กกลึงเช่ือม
ติดกับแผ่นเหล็กช้ันที่ 1 และช้ันที่ 2 เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรง  พ่นสีผงอีพ็อกซี่ (Epoxy 
Powder Coat)  ยึดติดกับเบาะด้วยน๊อต ขนาด M6  อย่างน้อย 4 ตัว 

9.3 โครงสร้างขา 5 แฉก ทําด้วยอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปชนิดผิวส้ม ขนาดของแต่ละแฉก มีความ
กว้างไม่น้อยกว่า 45 มม. ขามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø ไม่น้อยกว่า 440 มม. แต่ไม่เกิน 460 
มม. พ่นสีผงอีพ็อกซี่ (Epoxy Powder Coat) ปลายขาทุกด้านต้องมีเกลียวสําหรับใส่ปุ่มรับ
ปลายขา 

9.4 ที่พักเท้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 410 มม. ทําด้วยโลหะกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 18 
มม. หนา 1.2 มม. พ่นสีผงอีพ็อกซี่ (Epoxy Powder Coat) 

9.5 แกนกลางส่วนนอก ทําด้วยโลหะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 50 มม. หนา 1.5 มม. พ่นสีผง    
อีพ็อกซี่ (Epoxy Powder Coat)  

9.6 แกนกลางส่วนใน ทําด้วยโลหะเกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø  25 มม. สามารถปรับ
ระดับสูง-ตํ่าได้ต้ังแต่ 520 – 760 มม.  

9.7 ปลอกบังเกลียว ทําด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูป ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 60 มม. มีอุปกรณ์ยึด
กับแป้นรับที่น่ังส่วนปลอกสามารถหมุนฟรีได้โดยรอบและเมื่อปรับขึ้นสูงสุดช่วยบังไม่ให้เห็น
แกนโลหะ 

9.8 การปรับความสูง-ตํ่า ใช้ระบบ “แกนเกลียว”ซึ่งสามารถปรับความสูง-ตํ่า ด้วยการหมุนด้วย
มือ 

9.9 ปุ่มปรับระดับขา ทําด้วยพลาสติกฉีดเป็นทรงกลม ส่วนกลางมีแกนเกลียวเหล็ก ขนาด 10 
มม. หัวบอลกลมฝังอยู่สามารถปรับองศาได้รอบตัวเพ่ือแก้ไขปัญหาพ้ืนห้องไม่เรียบ ส่วนที่
สัมผัสกับพ้ืนมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 45 มม. ส่วนยึดปุ่มปรับระดับขาใช้เกลียวน๊อต 
ขนาด 10 มม. ขันยึดติดกับขาอลูมิเนียม 

9.10 ขนาดของเก้าอ้ีที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน ± ไม่เกิน 3 % 
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10. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 
18001 

11. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
 

 

3. 6-RERU.WB1 โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 0.75x10.00x0.80 ม. 1 ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้

 

1. ส่วนพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) วัสดุทําด้วยแผ่นคอมแพคไฮเพรสเชอร์ลามิเนท ชนิด Lab 

Grade ที่มีคุณสมบัติทนสารเคมี ผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบแกนในด้วยนํ้ายา Phenolic Resin ภายใต้

กระบวนการอัดแรงดันและความร้อนสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความหนา 16 มม. และสามารถทนการขีด

ข่วนและแรงกระแทกได้ดี มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเย่ียม 16 ช่ัวโมง ทนสาร 

เคมีได้ถึง 154 รายการ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, 

ISO 4586-2/EN 438, ANSI/NEMA LD3 ส่วนใต้ WORK TOP มี WATER DROP EDGE SYSTEM  

ป้องกันการไหลซึมของหยดน้ําเข้าตู้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า 30x30 ซม. มาแสดงใน

วันขออนุมัติวัสดุ 

2. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
2.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืน

กล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม.) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL 
(High Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน 
มอก.1163-2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 
1,000 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร  

2.2 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate)  ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.
1163-2536  ทั้งสองด้าน  ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า  15 มม. ปิดขอบ
ไม้ด้วย PVC  

2.3 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า  5 ระดับ  

2.4 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิด
ความเสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับ
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มาตรฐาน ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 

2.5 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติ
กันนํ้า  

3. บานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ทําด้วยสแตนเลส มีระบบ
ไฮโดรลิคในตัว เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน 
ง่ายต่อการติดต้ังและปรับบานซ้าย-ขวา โดยไม่ต้องคลายสกรู มีจุกพลาสติกปิด  2 จุด ต่อ 1 หน้า
บาน พร้อมแนบเอกสารรับรองการทํางานเปิด-ปิด บานพับได้ไม่น้อยกว่า 50,000 cycle จากห้อง
แลปที่เช่ือถือได้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

4. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน
ไม่น้อยกว่า 60,000 คร้ัง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ  ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา
แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

5. กุญแจล๊อคหน้าบานและล้ินชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ
ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001  ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง
มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

6. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION  วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. 
มีหัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบ
ป้องกันการเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย  ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝัง
อยู่ด้านบนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขอ
อนุมัติวัสดุ 

7. ปลั๊กไฟฟ้า เป็นปลั๊กไฟที่สามารถสวมปลั๊กตัวผู้ได้ทั้งแบบกลมและแบบแบน ชนิด 3 สาย 2 เต้าเสียบ  
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO หรือ IEC พร้อมกล่องไฟสามเหลี่ยมวัสดุทําด้วย Polypropylene (PP) 

8. ขาตู้ทําจากพลาสติก ABS มีจํานวน 4 ขาต่อตู้ ปรับระดับความสูง-ตํ่าได้ และสามารถรับนํ้าหนักได้ 
100 กิโลกรัม ต่อขาภายนอกของขาเป็นพีวีซีฉีดขึ้นรูปผิวด้านหน้าด้วยแผ่นอลูมิเนียมเป็นช้ินเดียวกัน
สําเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 13 มม.  ด้านหลังแบ่งเป็น 2 รางสําหรับใช้ล๊อคขาตู้  ส่วนที่สัมผัสกับพ้ืน
และสัมผัสกับตู้ส่วนล่างมียางรองรับเพ่ือรีดนํ้า และป้องกันการไหลซึมของสารเคมีและน้ําเข้าตัวตู้ 
ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร สามารถถอดออกเพ่ือทําความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้ 

9. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 
18001 

10. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
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4. 6-RERU.CC3 ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด 0.60x1.20x1.80 ม. 5 ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้เฉพาะดังนี้ 
 

1. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
1.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืน

กล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม.) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL 
(High Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน 
มอก.1163-2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 
1,000 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร  

1.2 หน้าบานตู้กระจกชนิดบานสไลด์ วัสดุทําด้วยกระจกใส หนา 6 มม.  
1.3 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 

Pressure Laminate)  ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.
1163-2536  ทั้งสองด้าน  ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า  15 มม. ปิดขอบ
ไม้ด้วย PVC  

1.4 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้ 
ด้วย PVC สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า  5 ระดับ  

1.5 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิด
ความเสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 

1.6 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติ
กันนํ้า  

2. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 

ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน

ไม่น้อยกว่า 60,000 คร้ัง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ  ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา

แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

3. กุญแจล๊อคหน้าบานและล้ินชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ

ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001  ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง

มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 
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4. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION  วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. 

มีหัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบ

ป้องกันการเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย  ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝัง

อยู่ด้านบนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขอ

อนุมัติวัสดุ 

5. ขาตู้ทําจากพลาสติก ABS มีจํานวน 4 ขาต่อตู้ ปรับระดับความสูง-ตํ่าได้ และสามารถรับนํ้าหนักได้ 

100 กิโลกรัม ต่อขาภายนอกของขาเป็นพีวีซีฉีดขึ้นรูปผิวด้านหน้าด้วยแผ่นอลูมิเนียมเป็นช้ินเดียวกัน

สําเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 13 มม.  ด้านหลังแบ่งเป็น 2 รางสําหรับใช้ล๊อคขาตู้  ส่วนที่สัมผัสกับพ้ืน

และสัมผัสกับตู้ส่วนล่างมียางรองรับเพ่ือรีดนํ้า และป้องกันการไหลซึมของสารเคมีและน้ําเข้าตัวตู้ 

ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร สามารถถอดออกเพ่ือทําความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้ 

6. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 

18001 

7. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
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ห้องเก็บเคร่ืองมือ จํานวน 1 ห้อง 

ประกอบด้วย 

   

1. 6-RERU.WB2 โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมอ่างน้ํา ขนาด 1.20x3.80x0.85 ม. 1 ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้

 

1. ส่วนพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP)  วัสดุทําด้วยแผ่นคอมแพคไฮเพรสเชอร์ลามิเนท ชนิด Lab 

Grade ที่มีคุณสมบัติทนสารเคมี ผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบแกนในด้วยนํ้ายา Phenolic Resin ภายใต้

กระบวนการอัดแรงดันและความร้อนสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความหนา 16 มม. และสามารถทนการขีด

ข่วนและแรงกระแทกได้ดี มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเย่ียม 16 ช่ัวโมง ทนสาร 

เคมีได้ถึง 154 รายการ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, 

ISO 4586-2/EN 438, ANSI/NEMA LD3 ส่วนใต้ WORK TOP มี WATER DROP EDGE SYSTEM  

ป้องกันการไหลซึมของหยดน้ําเข้าตู้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า 30x30 ซม. มาแสดงใน

วันขออนุมัติวัสดุ 

2. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
2.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืน

กล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม.) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL 
(High Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน 
มอก.1163-2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 
1,000 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร 

2.2 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.
1163-2536  ทั้งสองด้าน ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC  

2.3 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า  5 ระดับ  

2.4 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิด
ความเสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 



FU - 133 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด                   

2.5 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติ
กันนํ้า 

3. บานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ทําด้วยสแตนเลส มีระบบ
ไฮโดรลิคในตัว เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน 
ง่ายต่อการติดต้ังและปรับบานซ้าย-ขวา โดยไม่ต้องคลายสกรู มีจุกพลาสติกปิด  2 จุด ต่อ 1 หน้า
บาน พร้อมแนบเอกสารรับรองการทํางานเปิด-ปิด บานพับได้ไม่น้อยกว่า 50,000 cycle จากห้อง
แลปที่เช่ือถือได้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

4. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน
ไม่น้อยกว่า 60,000 ครั้ง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา
แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

5. กุญแจล๊อคหน้าบานและล้ินชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ
ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001  ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง
มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

6. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION  วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. 
มีหัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบ
ป้องกันการเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝังอยู่
ด้านบนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขอ
อนุมัติวัสดุ 

7. ปลั๊กไฟฟ้า เป็นปลั๊กไฟที่สามารถสวมปล๊ักตัวผู้ได้ทั้งแบบกลมและแบบแบน ชนิด 3 สาย 2 เต้าเสียบ 
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO หรือ IEC พร้อมกล่องไฟสามเหลี่ยมวัสดุทําด้วย Polypropylene (PP) 

8. ขาตู้ทําจากพลาสติก ABS มีจํานวน 4 ขาต่อตู้ ปรับระดับความสูง-ตํ่าได้ และสามารถรับนํ้าหนักได้ 
100 กิโลกรัม ต่อขาภายนอกของขาเป็นพีวีซีฉีดขึ้นรูปผิวด้านหน้าด้วยแผ่นอลูมิเนียมเป็นช้ินเดียวกัน
สําเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 13 มม.  ด้านหลังแบ่งเป็น 2 รางสําหรับใช้ล๊อคขาตู้  ส่วนที่สัมผัสกับพ้ืน
และสัมผัสกับตู้ส่วนล่างมียางรองรับเพ่ือรีดนํ้า และป้องกันการไหลซึมของสารเคมีและน้ําเข้าตัวตู้ 
ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร สามารถถอดออกเพ่ือทําความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้ 

9. คุณลักษณะเฉพาะชุดอ่างนํ้า  
9.1 อ่างนํ้าโพลีโพรพีลีน  ขนาดหลุมอ่างไม่น้อยกว่า 390x790x300 มม. (กว้างxยาวxลึก) (หนา 

8 มม.) พร้อมท่อนํ้าล้น (Overflow) ภายในอ่างมีชุดตระกร้าสําหรับดักตะกอน วัสดุทําด้วย 

Polypropylene ฉีดขึ้นรูป ขนาดไม่น้อยกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 110 มม. ลึก 50 

มม. พร้อมชุดฝาปิดและโซ่คล้องทําด้วยวัสดุชนิดเดียวกัน  บริเวณหลุมเป็นรูปถ้วยขนาดไม่
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น้อยกว่าไม่น้อยกว่า 120 มม. ลึก 70 มม. เพ่ือใช้ดักตะกอนก่อนการระบายและสามารถนํา

สิ่งอุดตันต่าง ๆ ออกได้ง่าย ด้านล่างเป็นเกลียว ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ½ ” สามารถขันล๊อคกับ

ที่ดักกลิ่นได้พอดี ผ่านการทดสอบสารเคมีตามมาตรฐาน ASTM D543 ไม่น้อยกว่า 100 

ชนิด โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยเอกสารใบรับรองจะต้องออกภายใต้หน่วยงาน

เดียวกันเท่าน้ัน โดยต้องแนบใบทดสอบจากหน่วยงานราชการ พร้อมแนบเอกสาร

ประกอบการพิจารณา และนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

9.2 ที่ดักกลิ่น วัสดุทําด้วยโพลีโปรพีลีน เป็นระบบ MECHANICAL JOINT มีเส้นผ่าศูนย์กลาง  1 
½”  แกนสามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า 16 ซม.ผ่านการทดสอบการทน
สารเคมีตามมาตรฐาน ASTM D543 ไม่น้อยกว่า 100 รายการ ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 48 
ช่ัวโมง โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้รับจ้างจะต้องแนบเอกสารการรับรองจะต้องออก
ภายใต้หน่วยงานเดียวกันเท่าน้ัน ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขอ
อนุมัติวัสดุ 

9.3 ก๊อกนํ้า 1 ทางต้ังพ้ืนตัวก๊อกทําด้วยทองเหลืองเคลือบด้วยสารโพลีโค้ท (Polycoat 
Powder Lacquer) เป็นก๊อกที่ใช้เฉพาะห้องแลป ปลายก๊อกเรียวเล็กสามารถสวมต่อกับท่อ
ยางหรือพลาสติกและสามารถสวิงซ้าย-ขวาได้ ทนแรงดันได้ 147 psi ผลิตภัณฑ์ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

10. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 
18001 

11. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
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2. 6-RERU.CC3 ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด 0.60x1.20x1.80 ม. 2 ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้เฉพาะดังนี้ 
 

1. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
1.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืน

กล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม.) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL 
(High Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน 
มอก.1163-2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 
1,000 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร  

1.2 หน้าบานตู้กระจกชนิดบานสไลด์ วัสดุทําด้วยกระจกใส หนา 6 มม.  
1.3 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 

Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.
1163-2536  ทั้งสองด้าน ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC  

1.4 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า  5 ระดับ  

1.5 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิด
ความเสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 

1.6 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติ
กันนํ้า  

2. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 

ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน

ไม่น้อยกว่า 60,000 ครั้ง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา

แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

3. กุญแจล๊อคหน้าบานและล้ินชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ

ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง

มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 
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4. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. มี

หัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบป้องกัน

การเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝังอยู่ด้าน

บนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติ

วัสดุ 

5. ขาตู้ทําจากพลาสติก ABS มีจํานวน 4 ขาต่อตู้ ปรับระดับความสูง-ตํ่าได้ และสามารถรับนํ้าหนักได้ 

100 กิโลกรัม ต่อขาภายนอกของขาเป็นพีวีซีฉีดขึ้นรูปผิวด้านหน้าด้วยแผ่นอลูมิเนียมเป็นช้ินเดียวกัน

สําเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 13 มม. ด้านหลังแบ่งเป็น 2 รางสําหรับใช้ล๊อคขาตู้ ส่วนที่สัมผัสกับพ้ืนและ

สัมผัสกับตู้ส่วนล่างมียางรองรับเพ่ือรีดนํ้า และป้องกันการไหลซึมของสารเคมีและน้ําเข้าตัวตู้ ส่วนสูง

ไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร สามารถถอดออกเพ่ือทําความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้ 

6. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 

18001 

7. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
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ครุภัณฑ์ LAB ชั้น 7 

 

ห้องเตรียม   

1. 7-RERU.WB1 โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง พร้อมตู้แขวนลอย ขนาด 0.75x6.40x0.80 ม.   1     ชุด 

2. 7-RERU.WB2 โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 0.75x1.50x0.80 ม.    1     ชุด 

3. 7-REFU.SU1 ชุดเคาน์เตอร์อ่างล้าง ขนาด 0.75x1.25x0.80 ม.    2     ชุด 

     

 ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร   

1. 7-RERU.IB2 โต๊ะปฏิบัติการกลาง พร้อมช้ันวางของกลางโต๊ะ ขนาด 0.75x3.00x0.85 ม.  4     ชุด 

RERU.LSC-401 เก้าอ้ีปฏิบัติการ 32 ตัว 

2. 7-RERU.IB1 โต๊ะปฏิบัติการสาธิตพร้อมอ่างนํ้า ขนาด 0.75x3.00x0.85 ม.    1    ชุด 

3. 7-RERU.WB3 โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 0.75x6.05x0.80 ม.      1    ชุด 

4. 7-RERU.ST-1078 โต๊ะปฏิบัติการ ขนาด 0.75x1.00x0.80 ม.       3    ชุด 

5. 7-RERU.CC4 ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 0.60x1.20x1.80 ม.       2    ชุด 

6. 7-RERU.LV1250 ตู้ปลอดเช้ือ          2    ชุด 

7. 7-RERU.WD1 กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 1.20x3.60 ม.       1  แผ่น 

     

 ห้องปฏิบัติการทางด้าน การประเมินคุณภาพประสาทสัมผสั   

1. 7-RERU.WB4 โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง พร้อมตู้แขวนลอย ขนาด 0.75x3.60x0.80 ม.   1     ชุด 

2. 7-RERU.FB1 ตู้ชิม ขนาด 0.80x0.80x2.00 ม.       12   ชุด 

3. 7-RERU.CH1 เก้าอ้ีทํางาน         12   ตัว 

     

 ห้องเตรียมปฏิบัติการ   

1. 7-RERU.WB4 โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง พร้อมตู้แขวนลอย ขนาด 0.75x3.60x0.80 ม.    1    ชุด 

2. 7-RERU.WB8 โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง พร้อมตู้แขวนลอย ขนาด 0.75x8.40x0.80 ม.    1    ชุด 

     

 ห้องเตรียมปฏิบัติการ   

1. 7-RERU.IB5 โต๊ะปฏิบัติการสาธิต ขนาด 0.75x3.00x0.85 ม.      2    ชุด 

2. 7-RERU.WB6 โต๊ะปฏิบัติการติดผนังรูปตัวยู พร้อมอ่างนํ้าขนาด 0.75x(1.20+3.90+1.20)x0.80 ม. 1 ชุด 

3. 7-RERU.CC4 ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 0.60x1.20x1.80 ม.        4    ชุด 

4. 7-RERU.AS10050 ช้ันวางอุปกรณ์ ขนาด 0.50x1.00x1.80 ม.               4    ชุด 
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  ห้องปฏิบัติการเคมีด้านการวิเคราะห์   

1. 7-RERU.IB3 โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด 1.20x2.50x0.85 ม.     2     ชุด 

2. 7-RERU.IB4 โต๊ะปฏิบัติการกลาง พร้อมช้ันวางของกลางโต๊ะ ขนาด 1.50x4.35x0.85 ม.  3     ชุด 

RERU.LSC-401 เก้าอ้ีปฏิบัติการ 38 ตัว 

3. 7-RERU.WB5 โต๊ะปฏิบัติการติดผนังรูปตัวแอล พร้อมตู้แขวนลอยขนาด 0.75x(7.20+7.80)x0.80 ม.1ชุด 

4. 7-RERU.SF-210D/SS ชุดที่ล้างตัว –ล้างตาฉุกเฉิน       1     ชุด 

5. 7-RERU.SH150DC ตู้ดูดไอสารเคมี ขนาด 0.90x1.50x2.35 ม.     1     ชุด 

6. 7-RERU.WD1 กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 1.20x3.60 ม.      1     ชุด 

     

ห้องปฏิบัติการด้านเคมีกายภาพ   

1. 7-RERU.IB6 โต๊ะปฏิบัติการสาธิตพร้อมอ่างนํ้า ขนาด 0.75x4.00x0.85 ม.    1     ชุด 

2. 7-RERU.IB7 โต๊ะปฏิบัติการสแตนเลส ขนาด 1.00x2.00x0.85 ม.     6     ชุด 

3. 7-RERU.WB7 โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 0.75x7.90x0.80 ม.     1     ชุด 

4. 7-RERU.WD1 กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 1.20x3.60 ม.      1     ชุด 
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ห้องเตรียม จํานวน 1 ห้อง 

ประกอบด้วย  

  

1. 7-RERU.WB1 โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง พร้อมตู้แขวนลอย ขนาด 0.75x6.40x0.80 ม.     1 ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้

 

1. ส่วนพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) วัสดุทําด้วยแผ่นคอมแพคไฮเพรสเชอร์ลามิเนท ชนิด Lab 

Grade ที่มีคุณสมบัติทนสารเคมี ผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบแกนในด้วยนํ้ายา Phenolic Resin ภายใต้

กระบวนการอัดแรงดันและความร้อนสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความหนา 16 มม. และสามารถทนการขีด

ข่วนและแรงกระแทกได้ดี มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเย่ียม 16 ช่ัวโมง ทนสาร 

เคมีได้ถึง 154 รายการ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, 

ISO 4586-2/EN 438, ANSI/NEMA LD3 ส่วนใต้ WORK TOP มี WATER DROP EDGE SYSTEM  

ป้องกันการไหลซึมของหยดน้ําเข้าตู้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า 30x30 ซม. มาแสดงใน

วันขออนุมัติวัสดุ 

2. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
2.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืน

กล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม.) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL 
(High Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน 
มอก.1163-2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 
1,000 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร  

2.2 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.
1163-2536  ทั้งสองด้าน  ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า  15 มม. ปิดขอบ
ไม้ด้วย PVC  

2.3 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า  5 ระดับ  

2.4 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิด
ความเสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 
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2.5 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติ
กันนํ้า  

3. ตู้แขวนลอย วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High Pressure Laminate)  
ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.1163-2536 ทั้งสองด้าน ภายหลัง
ปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้ด้วย PVC หน้าบานวัสดุทําด้วยกระจกใส 
หนา 6 มม. ผังอยู่ในกรอบไม้อัด พร้อมติดต้ังมือจับวัสดุทําด้วยโลหะรูปตัวซี ( C ) พร้อมติดต้ังกุญแจ
ล็อคหน้าบานตู้ 

4. บานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ทําด้วยสแตนเลส มีระบบ
ไฮโดรลิคในตัว เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน 
ง่ายต่อการติดต้ังและปรับบานซ้าย-ขวา โดยไม่ต้องคลายสกรู มีจุกพลาสติกปิด  2 จุด ต่อ 1 หน้า
บาน พร้อมแนบเอกสารรับรองการทํางานเปิด-ปิด บานพับได้ไม่น้อยกว่า 50,000 cycle จากห้อง
แลปที่เช่ือถือได้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

5. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน
ไม่น้อยกว่า 60,000 ครั้ง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา
แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

6. กุญแจล๊อคหน้าบานและล้ินชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ
ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001  ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง
มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

7. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. มี
หัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบป้องกัน
การเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝังอยู่ด้าน
บนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติ
วัสดุ 

8. ปลั๊กไฟฟ้า เป็นปลั๊กไฟที่สามารถสวมปล๊ักตัวผู้ได้ทั้งแบบกลมและแบบแบน ชนิด 3 สาย 2 เต้าเสียบ 
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO หรือ IEC พร้อมกล่องไฟสามเหลี่ยมวัสดุทําด้วย Polypropylene (PP) 

9. ขาตู้ทําจากพลาสติก ABS มีจํานวน 4 ขาต่อตู้ ปรับระดับความสูง-ตํ่าได้ และสามารถรับนํ้าหนักได้ 
100 กิโลกรัม ต่อขาภายนอกของขาเป็นพีวีซีฉีดขึ้นรูปผิวด้านหน้าด้วยแผ่นอลูมิเนียมเป็นช้ินเดียวกัน
สําเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 13 มม. ด้านหลังแบ่งเป็น 2 รางสําหรับใช้ล๊อคขาตู้ ส่วนที่สัมผัสกับพ้ืนและ
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สัมผัสกับตู้ส่วนล่างมียางรองรับเพ่ือรีดนํ้า และป้องกันการไหลซึมของสารเคมีและน้ําเข้าตัวตู้ ส่วนสูง
ไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร สามารถถอดออกเพ่ือทําความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้ 

10. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 
18001 

11. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
 

 

2. 7-RERU.WB2 โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 0.75x1.50x0.80 ม.   1 ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้

 

1. ส่วนพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) วัสดุทําด้วยหินแกรนิต หนา 18 มม. 

2. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ ( Cubboard ) 
2.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืน

กล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม.) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL 
(High Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน 
มอก.1163-2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 
1,000 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร  

2.2 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.
1163-2536 ทั้งสองด้าน ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC  

2.3 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า  5 ระดับ  

2.4 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิด
ความเสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 

2.5 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติ
กันนํ้า  
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3. บานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ทําด้วยสแตนเลส มีระบบ
ไฮโดรลิคในตัว เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน 
ง่ายต่อการติดต้ังและปรับบานซ้าย-ขวา โดยไม่ต้องคลายสกรู มีจุกพลาสติกปิด  2 จุด ต่อ 1 หน้า
บาน พร้อมแนบเอกสารรับรองการทํางานเปิด-ปิด บานพับได้ไม่น้อยกว่า 50,000 cycle จากห้อง
แลปที่เช่ือถือได้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

4. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน
ไม่น้อยกว่า 60,000 คร้ัง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ  ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา
แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

5. กุญแจล๊อคหน้าบานและล้ินชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ
ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001  ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง
มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

6. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION  วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. 
มีหัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบ
ป้องกันการเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย  ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝัง
อยู่ด้านบนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขอ
อนุมัติวัสดุ 

7. ปลั๊กไฟฟ้า เป็นปลั๊กไฟที่สามารถสวมปล๊ักตัวผู้ได้ทั้งแบบกลมและแบบแบน ชนิด 3 สาย 2 เต้าเสียบ 
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO หรือ IEC พร้อมกล่องไฟสามเหลี่ยมวัสดุทําด้วย Polypropylene (PP) 

8. ขาตู้ทําจากพลาสติก ABS มีจํานวน 4 ขาต่อตู้ ปรับระดับความสูง-ตํ่าได้ และสามารถรับนํ้าหนักได้ 
100 กิโลกรัม ต่อขาภายนอกของขาเป็นพีวีซีฉีดขึ้นรูปผิวด้านหน้าด้วยแผ่นอลูมิเนียมเป็นช้ินเดียวกัน
สําเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 13 มม.  ด้านหลังแบ่งเป็น 2 รางสําหรับใช้ล๊อคขาตู้  ส่วนที่สัมผัสกับพ้ืน
และสัมผัสกับตู้ส่วนล่างมียางรองรับเพ่ือรีดนํ้า และป้องกันการไหลซึมของสารเคมีและน้ําเข้าตัวตู้ 
ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร สามารถถอดออกเพ่ือทําความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้ 

9. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 
18001 

10. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
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3. 7-REFU.SU1 ชุดเคาน์เตอร์อ่างล้าง ขนาด 0.75x1.25x0.80 ม.   2 ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 

 

1. ส่วนพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) วัสดุทําด้วยแผ่นคอมแพคไฮเพรสเชอร์ลามิเนท ชนิด Lab 

Grade ที่มีคุณสมบัติทนสารเคมี ผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบแกนในด้วยนํ้ายา Phenolic Resin ภายใต้

กระบวนการอัดแรงดันและความร้อนสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความหนา 16 มม. และสามารถทนการขีด

ข่วนและแรงกระแทกได้ดี มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเย่ียม 16 ช่ัวโมง ทนสาร 

เคมีได้ถึง 154 รายการ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, 

ISO 4586-2/EN 438, ANSI/NEMA LD3 ส่วนใต้ WORK TOP มี WATER DROP EDGE SYSTEM  

ป้องกันการไหลซึมของหยดน้ําเข้าตู้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า 30x30 ซม. มาแสดงใน

วันขออนุมัติวัสดุ 

2. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
2.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืน

กล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม.) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL 
(High Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน 
มอก.1163-2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 
1,000 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร  

2.2 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.
1163-2536  ทั้งสองด้าน ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC  

2.3 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า  5 ระดับ  

2.4 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิด
ความเสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 

2.5 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติ
กันนํ้า  
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3. บานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ทําด้วยสแตนเลส มีระบบ
ไฮโดรลิคในตัว เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน 
ง่ายต่อการติดต้ังและปรับบานซ้าย-ขวา โดยไม่ต้องคลายสกรู มีจุกพลาสติกปิด  2 จุด ต่อ 1 หน้า
บาน พร้อมแนบเอกสารรับรองการทํางานเปิด-ปิด บานพับได้ไม่น้อยกว่า 50,000 cycle จากห้อง
แลปที่เช่ือถือได้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

4. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. มี
หัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบป้องกัน
การเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝังอยู่ด้าน
บนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติ
วัสดุ 

5. ขาตู้ทําจากพลาสติก ABS มีจํานวน 4 ขาต่อตู้ ปรับระดับความสูง-ตํ่าได้ และสามารถรับนํ้าหนักได้ 
100 กิโลกรัม ต่อขาภายนอกของขาเป็นพีวีซีฉีดขึ้นรูปผิวด้านหน้าด้วยแผ่นอลูมิเนียมเป็นช้ินเดียวกัน
สําเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 13 มม.  ด้านหลังแบ่งเป็น 2 รางสําหรับใช้ล๊อคขาตู้  ส่วนที่สัมผัสกับพ้ืน
และสัมผัสกับตู้ส่วนล่างมียางรองรับเพ่ือรีดนํ้า และป้องกันการไหลซึมของสารเคมีและน้ําเข้าตัวตู้ 
ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร สามารถถอดออกเพ่ือทําความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้ 

6. คุณลักษณะเฉพาะชุดอ่างนํ้า  
6.1 อ่างนํ้าโพลีโพรพีลีน ขนาดหลุมอ่างไม่น้อยกว่า 390x790x300 มม. (กว้างxยาวxลึก) (หนา 

8 มม.) พร้อมท่อนํ้าล้น (Overflow) ภายในอ่างมีชุดตระกร้าสําหรับดักตะกอน วัสดุทําด้วย 

Polypropylene ฉีดขึ้นรูป ขนาดไม่น้อยกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 110 มม. ลึก 50 

มม.  พร้อมชุดฝาปิดและโซ่คล้องทําด้วยวัสดุชนิดเดียวกัน บริเวณหลุมเป็นรูปถ้วยขนาดไม่

น้อยกว่าไม่น้อยกว่า 120 มม. ลึก 70 มม. เพ่ือใช้ดักตะกอนก่อนการระบายและสามารถนํา

สิ่งอุดตันต่าง ๆ ออกได้ง่าย  ด้านล่างเป็นเกลียว ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ½ ” สามารถขันล๊อค

กับที่ดักกลิ่นได้พอดี  ผ่านการทดสอบสารเคมีตามมาตรฐาน ASTM D543 ไม่น้อยกว่า 100 

ชนิด โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยเอกสารใบรับรองจะต้องออกภายใต้หน่วยงาน

เดียวกันเท่าน้ัน โดยต้องแนบใบทดสอบจากหน่วยงานราชการ พร้อมแนบเอกสาร

ประกอบการพิจารณา และนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

6.2 ที่ดักกลิ่น วัสดุทําด้วยโพลีโปรพีลีน เป็นระบบ MECHANICAL JOINT มีเส้นผ่าศูนย์กลาง  1 
½”  แกนสามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า 16 ซม.ผ่านการทดสอบการทน
สารเคมีตามมาตรฐาน ASTM D543 ไม่น้อยกว่า 100 รายการ ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 48 
ช่ัวโมง โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้รับจ้างจะต้องแนบเอกสารการรับรองจะต้องออก
ภายใต้หน่วยงานเดียวกันเท่าน้ัน ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขอ
อนุมัติวัสดุ 
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6.3 ก๊อกนํ้า 1 ทางต้ังพ้ืนตัวก๊อกทําด้วยทองเหลืองเคลือบด้วยสารโพลีโค้ท (Polycoat Powder 
Lacquer) เป็นก๊อกที่ใช้เฉพาะห้องแลป ปลายก๊อกเรียวเล็กสามารถสวมต่อกับท่อยางหรือ
พลาสติกและสามารถสวิงซ้าย-ขวาได้ ทนแรงดันได้ 147 psi ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 
9001 ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

7. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 
18001 

8. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
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ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางอาหาร จํานวน 1 ห้อง 

ประกอบด้วย 

  

1. 7-RERU.IB2 โต๊ะปฏิบัติการกลาง พร้อมชัน้วางของกลางโต๊ะ ขนาด 0.75x3.00x0.85 ม.  4  ชุด 

RERU.LSC-401 เก้าอ้ีปฏิบัติการ 32 ตัว 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้

 

1. ส่วนพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) วัสดุทําด้วยแผ่นคอมแพคไฮเพรสเชอร์ลามิเนท ชนิด Lab 

Grade ที่มีคุณสมบัติทนสารเคมี ผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบแกนในด้วยนํ้ายา Phenolic Resin  ภายใต้

กระบวนการอัดแรงดันและความร้อนสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความหนา 16 มม. และสามารถทนการขีด

ข่วนและแรงกระแทกได้ดี มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเย่ียม 16 ช่ัวโมง ทนสาร 

เคมีได้ถึง 154 รายการ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, 

ISO 4586-2/EN 438, ANSI/NEMA LD3 ส่วนใต้ WORK TOP มี WATER DROP EDGE SYSTEM  

ป้องกันการไหลซึมของหยดน้ําเข้าตู้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า 30x30 ซม. มาแสดงใน

วันขออนุมัติวัสดุ 

2. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
2.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืน

กล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม.) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL 
(High Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน 
มอก.1163-2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 
1,000 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร  

2.2 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.
1163-2536  ทั้งสองด้าน ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า  15 มม. ปิดขอบ
ไม้ด้วย PVC  

2.3 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า  5 ระดับ  

2.4 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิด
ความเสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับ
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มาตรฐาน ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 

2.5 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มี
คุณสมบัติกันนํ้า  

3. ช้ันวางของกลางโต๊ะวัสดุทําด้วยไม้อัด ปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High Pressure 

Laminate)  ได้รับมาตรฐาน มอก.1163-2536  ทั้งสองด้าน ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่

น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้ด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ด้วยกาวกันนํ้าทุกด้าน ด้วยเครื่องจักร

ทันสมัย ช้ินงานที่ได้จะติดสนิทแน่น พร้อมติดต้ังราวกันตกวัสดุทําพีวีซีชนิดแท่งตัน Ø 12 มม. 

4. บานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ทําด้วยสแตนเลส มีระบบ
ไฮโดรลิคในตัว เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน 
ง่ายต่อการติดต้ังและปรับบานซ้าย-ขวา โดยไม่ต้องคลายสกรู มีจุกพลาสติกปิด  2 จุด ต่อ 1 หน้า
บาน พร้อมแนบเอกสารรับรองการทํางานเปิด-ปิด บานพับได้ไม่น้อยกว่า 50,000 cycle จากห้อง
แลปที่เช่ือถือได้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

5. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน
ไม่น้อยกว่า 60,000 ครั้ง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา
แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

6. กุญแจล๊อคหน้าบานและล้ินชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ
ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001  ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง
มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

7. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. มี
หัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบป้องกัน
การเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย  ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝังอยู่ด้าน
บนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติ
วัสดุ 

8. ปลั๊กไฟฟ้าแบบ Pop - up เป็นปลั๊กไฟท่ีสามารถสวมปล๊ักตัวผู้ได้ทั้งแบบกลมและแบบแบน ชนิด 3 
สาย 2 เต้าเสียบ ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO หรือ IEC 

 
9. คุณคุณลักษณะเฉพาะชุดอ่างนํ้า  

9.1 อ่างนํ้าวัสดุทําด้วย Polypropylene ฉีดขึ้นรูป ขนาดหลุมอ่างไม่น้อยกว่า 390x590x250 
มม. หนา 6 มม. ชนิดมีสะดืออ่างเป็นช้ินเดียวกับอ่าง ด้านล่างเป็นเกลียว ขนาดไม่น้อยกว่า  
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1 ½” สามารถขัน ล๊อคกับที่ดักกลิ่นได้พอดี สามารถทนการกัดกร่อนของกรด-ด่างได้ดี ผ่าน
การทดสอบการทนสารเคมีตามมาตรฐาน ASTM ไม่น้อยกว่า 100 รายการ ที่อุณหภูมิห้อง
เป็นเวลา 48 ช่ัวโมง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ  ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการ
หรือหน่วยงานที่เช่ือถือได้โดยเอกสารใบรับรองจะต้องออกภายใต้หน่วยงานเดียวกันเท่าน้ัน  

9.2 ที่ดักกลิ่น วัสดุทําด้วยโพลีโปรพีลีน เป็นระบบ MECHANICAL JOINT มีเส้นผ่าศูนย์กลาง  1 
½”  แกนสามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า 16 ซม.ผ่านการทดสอบการทน
สารเคมีตามมาตรฐาน ASTM D543 ไม่น้อยกว่า 100 รายการ ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 48 
ช่ัวโมง โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้รับจ้างจะต้องแนบเอกสารการรับรองจะต้องออก
ภายใต้หน่วยงานเดียวกันเท่าน้ัน ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขอ
อนุมัติวัสดุ 

9.3 ก๊อกนํ้า 1 ทางต้ังพ้ืนตัวก๊อกทําด้วยทองเหลืองเคลือบด้วยสารโพลีโค้ท (Polycoat Powder 
Lacquer) เป็นก๊อกที่ใช้เฉพาะห้องแลป ปลายก๊อกเรียวเล็กสามารถสวมต่อกับท่อยางหรือ
พลาสติกและสามารถสวิงซ้าย-ขวาได้ ทนแรงดันได้ 147 psi ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 
9001 ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

9.4 ที่แขวนหลอดแก้ว (PEG BOARD) ทําด้วย PHENOLIC RESIN ความหนาไม่น้อยกว่า 16 
มม. มีแป้นทําด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูป รูปสี่เหลี่ยมคางหมู, พร้อมก้านทําด้วย PP ฉีดขึ้นรูป 
ขนาดไม่น้อยกว่า Ø 12 มม. และ ขนาดไม่น้อยกว่า Ø 10 มม. และมีความยาว 15 ซม. 
สามารถถอดเข้า-ออก ได้ โดยในแผงแขวนก้าน PP ทั้ง 2 ขนาดไม่น้อยกว่า เพ่ือเลือกใช้งาน
ได้ตามความต้องการ มีรางรับปล่อยนํ้าพร้อมสายยางอยู่ด้านล่างผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา
แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

10. ลักษณะเก้าอ้ีปฏิบัติการ 
10.1 เบาะรองนั่ง ทําด้วยโพลียูรีเทรน (PU สีดํา) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ø 380x48 มม. 
10.2 แป้นรับที่รองน่ัง ทําจากเหล็กแผ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 165x165 มม. หนาไม่น้อยกว่า 2.8 มม. 

ส่วนกลาง ขึ้นรูปเป็นทรงสี่เหลี่ยม 2 ช้ัน ช้ันที่ 1 มีขนาดไม่น้อยกว่า 88x88 มม. ช้ันที่ 2 มี
ขนาดไม่น้อยกว่า 50x50 มม. ส่วนกลางรับแกนปรับระดับหรือโช๊คปรับระดับ เป็นเหล็กกลึง
ขึ้นรูป ด้านบนมีขนาด Ø 37 มม. หนาไม่น้อยกว่า 5 มม.  ส่วนกลางมีบูธเหล็กกลึงเช่ือมติดกับ
แผ่นเหล็กช้ันที่ 1 และช้ันที่ 2 เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรง  พ่นสีผงอีพ็อกซี่ (Epoxy Powder Coat)  
ยึดติดกับเบาะด้วยน๊อต ขนาด M6  อย่างน้อย 4 ตัว 

10.3 โครงสร้างขา 5 แฉก ทําด้วยอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปชนิดผิวส้ม ขนาดของแต่ละแฉก มีความกว้าง
ไม่น้อยกว่า 45 มม. ขามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø ไม่น้อยกว่า 440 มม. แต่ไม่เกิน 460 มม. 
พ่นสีผงอีพ็อกซี่ (Epoxy Powder Coat) ปลายขาทุกด้านต้องมีเกลียวสําหรับใส่ปุ่มรับปลาย
ขา 
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10.4 ที่พักเท้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 410 มม. ทําด้วยโลหะกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 18 
มม. หนา 1.2 มม. พ่นสีผงอีพ็อกซี่ (Epoxy Powder Coat) 

10.5 แกนกลางส่วนนอก ทําด้วยโลหะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 50 มม. หนา 1.5 มม. พ่นสีผงอีพ็
อกซี่ (Epoxy Powder Coat)  

10.6  แกนกลางส่วนในทําด้วยโลหะเกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางø 25 มม. สามารถปรับระดับสูง-
ตํ่าได้ต้ังแต่ 520 – 760 มม.  

10.7 ปลอกบังเกลียว ทําด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูป ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 60 มม. มีอุปกรณ์ยึดกับ
แป้นรับที่น่ังส่วนปลอกสามารถหมุนฟรีได้โดยรอบและเมื่อปรับขึ้นสูงสุดช่วยบังไม่ให้เห็นแกน
โลหะ 

10.8 การปรับความสูง-ตํ่า ใช้ระบบ “แกนเกลียว” ซึ่งสามารถปรับความสูง-ตํ่า ด้วยการหมุนด้วยมือ 
10.9 ปุ่มปรับระดับขา ทําด้วยพลาสติกฉีดเป็นทรงกลม ส่วนกลางมีแกนเกลียวเหล็ก ขนาด 10 มม. 

หัวบอลกลมฝังอยู่สามารถปรับองศาได้รอบตัวเพ่ือแก้ไขปัญหาพ้ืนห้องไม่เรียบ ส่วนที่สัมผัสกับ
พ้ืนมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 45 มม. ส่วนยึดปุ่มปรับระดับขาใช้เกลียวน๊อต ขนาด 10 มม. 
ขันยึดติดกับขาอลูมิเนียม 

10.10 ขนาดของเก้าอ้ีที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน ± ไม่เกิน 3 % 
11. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 

18001 
12. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 

 
 

2. 7-RERU.IB1 โต๊ะปฏิบัติการสาธิตพร้อมอ่างน้าํ ขนาด 0.75x3.00x0.85 ม.   1  ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้เฉพาะดังนี้ 
 

1. ส่วนพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) วัสดุทําด้วยแผ่นคอมแพคไฮเพรสเชอร์ลามิเนท ชนิด Lab 

Grade ที่มีคุณสมบัติทนสารเคมี ผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบแกนในด้วยนํ้ายา Phenolic Resin ภายใต้

กระบวนการอัดแรงดันและความร้อนสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความหนา 16 มม. และสามารถทนการขีด

ข่วนและแรงกระแทกได้ดี มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเย่ียม 16 ช่ัวโมง ทนสาร 

เคมีได้ถึง 154 รายการ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, 

ISO 4586-2/EN 438, ANSI/NEMA LD3  ส่วนใต้ WORK TOP มี WATER DROP EDGE SYSTEM  

ป้องกันการไหลซึมของหยดน้ําเข้าตู้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า 30x30 ซม. มาแสดงใน

วันขออนุมัติวัสดุ 
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2. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
2.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืน

กล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม.) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL 
(High Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน 
มอก.1163-2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 
1,000 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร 

2.2 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate)  ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.
1163-2536  ทั้งสองด้าน  ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า  15 มม. ปิดขอบ
ไม้ด้วย PVC  

2.3 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า  5 ระดับ  

2.4 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิด
ความเสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 

2.5 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติ
กันนํ้า  

3. บานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ทําด้วยสแตนเลส มีระบบ

ไฮโดรลิคในตัว เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน 

ง่ายต่อการติดต้ังและปรับบานซ้าย-ขวา โดยไม่ต้องคลายสกรู มีจุกพลาสติกปิด  2 จุด ต่อ 1 หน้า

บาน พร้อมแนบเอกสารรับรองการทํางานเปิด-ปิด บานพับได้ไม่น้อยกว่า 50,000 cycle จากห้อง

แลปที่เช่ือถือได้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

4. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 

ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน

ไม่น้อยกว่า 60,000 คร้ัง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ  ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา

แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

5. กุญแจล๊อคหน้าบานและลิ้นชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ

ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001  ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง

มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 
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6. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION  วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. 

มีหัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบ

ป้องกันการเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย  ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝัง

อยู่ด้านบนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขอ

อนุมัติวัสดุ 

7. ปลั๊กไฟฟ้า เป็นปลั๊กไฟที่สามารถสวมปล๊ักตัวผู้ได้ทั้งแบบกลมและแบบแบน ชนิด 3 สาย 2 เต้าเสียบ 

ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO หรือ IEC พร้อมกล่องไฟสามเหลี่ยมวัสดุทําด้วย Polypropylene (PP) 

8. ขาตู้ทําจากพลาสติก ABS มีจํานวน 4 ขาต่อตู้ ปรับระดับความสูง-ตํ่าได้ และสามารถรับนํ้าหนักได้ 

100 กิโลกรัม ต่อขาภายนอกของขาเป็นพีวีซีฉีดขึ้นรูปผิวด้านหน้าด้วยแผ่นอลูมิเนียมเป็นช้ินเดียวกัน

สําเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 13 มม.  ด้านหลังแบ่งเป็น 2 รางสําหรับใช้ล๊อคขาตู้  ส่วนที่สัมผัสกับพ้ืน

และสัมผัสกับตู้ส่วนล่างมียางรองรับเพ่ือรีดนํ้า และป้องกันการไหลซึมของสารเคมีและน้ําเข้าตัวตู้ 

ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร สามารถถอดออกเพ่ือทําความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้ 

9. คุณลักษณะเฉพาะชุดอ่างนํ้า  
9.1 อ่างนํ้าโพลีโพรพีลีน ขนาดหลุมอ่างไม่น้อยกว่า 390x790x300 มม. (กว้างxยาวxลึก) (หนา 

8 มม.) พร้อมท่อนํ้าล้น (Overflow) ภายในอ่างมีชุดตระกร้าสําหรับดักตะกอน วัสดุทําด้วย 

Polypropylene ฉีดขึ้นรูป ขนาดไม่น้อยกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 110 มม. ลึก 50 

มม.  พร้อมชุดฝาปิดและโซ่คล้องทําด้วยวัสดุชนิดเดียวกัน บริเวณหลุมเป็นรูปถ้วยขนาดไม่

น้อยกว่าไม่น้อยกว่า 120 มม. ลึก 70 มม. เพ่ือใช้ดักตะกอนก่อนการระบายและสามารถนํา

สิ่งอุดตันต่าง ๆ ออกได้ง่าย ด้านล่างเป็นเกลียว ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ½ ” สามารถขันล๊อคกับ

ที่ดักกลิ่นได้พอดี ผ่านการทดสอบสารเคมีตามมาตรฐาน ASTM D543 ไม่น้อยกว่า 100 

ชนิด โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยเอกสารใบรับรองจะต้องออกภายใต้หน่วยงาน

เดียวกันเท่าน้ัน โดยต้องแนบใบทดสอบจากหน่วยงานราชการ พร้อมแนบเอกสาร

ประกอบการพิจารณา และนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

9.2 ที่ดักกลิ่น วัสดุทําด้วยโพลีโปรพีลีน เป็นระบบ MECHANICAL JOINT มีเส้นผ่าศูนย์กลาง  1 
½”  แกนสามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า 16 ซม.ผ่านการทดสอบการทน
สารเคมีตามมาตรฐาน ASTM D543 ไม่น้อยกว่า 100 รายการ ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 48 
ช่ัวโมง โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้รับจ้างจะต้องแนบเอกสารการรับรองจะต้องออก
ภายใต้หน่วยงานเดียวกันเท่าน้ัน ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขอ
อนุมัติวัสดุ 

9.3 ก๊อกนํ้า 1 ทางต้ังพ้ืนตัวก๊อกทําด้วยทองเหลืองเคลือบด้วยสารโพลีโค้ท (Polycoat Powder 
Lacquer) เป็นก๊อกที่ใช้เฉพาะห้องแลป ปลายก๊อกเรียวเล็กสามารถสวมต่อกับท่อยางหรือ
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พลาสติกและสามารถสวิงซ้าย-ขวาได้ ทนแรงดันได้ 147 psi ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 
9001 ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

10. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 
18001 

11. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
 

 

3. 7-RERU.WB3 โต๊ะปฏิบัติการติดผนงั ขนาด 0.75x6.05x0.80 ม.     1   ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้

 

1. ส่วนพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) วัสดุทําด้วยแผ่นคอมแพคไฮเพรสเชอร์ลามิเนท ชนิด Lab 

Grade ที่มีคุณสมบัติทนสารเคมี ผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบแกนในด้วยนํ้ายา Phenolic Resin ภายใต้

กระบวนการอัดแรงดันและความร้อนสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความหนา 16 มม. และสามารถทนการขีด

ข่วนและแรงกระแทกได้ดี  มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเย่ียม 16 ช่ัวโมง ทนสาร 

เคมีได้ถึง 154 รายการ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, 

ISO 4586-2/EN 438, ANSI/NEMA LD3 ส่วนใต้ WORK TOP มี WATER DROP EDGE SYSTEM  

ป้องกันการไหลซึมของหยดน้ําเข้าตู้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า 30x30 ซม. มาแสดงใน

วันขออนุมัติวัสดุ 

2. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
2.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืน

กล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม.) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL 
(High Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน 
มอก.1163-2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 
1,000 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร  

2.2 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate)  ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.
1163-2536  ทั้งสองด้าน ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC  

2.3 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า  5 ระดับ  
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2.4 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิด
ความเสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 

2.5 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติ
กันนํ้า  

3. บานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ทําด้วยสแตนเลส มีระบบ
ไฮโดรลิคในตัว เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน 
ง่ายต่อการติดต้ังและปรับบานซ้าย-ขวา โดยไม่ต้องคลายสกรู มีจุกพลาสติกปิด  2 จุด ต่อ 1 หน้า
บาน พร้อมแนบเอกสารรับรองการทํางานเปิด-ปิด บานพับได้ไม่น้อยกว่า 50,000 cycle จากห้อง
แลปที่เช่ือถือได้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

4. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน
ไม่น้อยกว่า 60,000 ครั้ง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ  ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา
แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

5. กุญแจล๊อคหน้าบานและล้ินชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ
ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001  ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง
มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

6. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. มี
หัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบป้องกัน
การเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝังอยู่ด้าน
บนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติ
วัสดุ 

7. ปลั๊กไฟฟ้า เป็นปลั๊กไฟที่สามารถสวมปล๊ักตัวผู้ได้ทั้งแบบกลมและแบบแบน ชนิด 3 สาย 2 เต้าเสียบ 
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO หรือ IEC พร้อมกล่องไฟสามเหลี่ยมวัสดุทําด้วย Polypropylene (PP) 

8. ขาตู้ทําจากพลาสติก ABS มีจํานวน 4 ขาต่อตู้ ปรับระดับความสูง-ตํ่าได้ และสามารถรับนํ้าหนักได้ 
100 กิโลกรัม ต่อขาภายนอกของขาเป็นพีวีซีฉีดขึ้นรูปผิวด้านหน้าด้วยแผ่นอลูมิเนียมเป็นช้ินเดียวกัน
สําเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 13 มม.  ด้านหลังแบ่งเป็น 2 รางสําหรับใช้ล๊อคขาตู้  ส่วนที่สัมผัสกับพ้ืน
และสัมผัสกับตู้ส่วนล่างมียางรองรับเพ่ือรีดนํ้า และป้องกันการไหลซึมของสารเคมีและน้ําเข้าตัวตู้ 
ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร สามารถถอดออกเพ่ือทําความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้ 
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9. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 
18001 

10. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
 
 

4. 7-RERU.ST-1078 โต๊ะปฏิบติัการ ขนาด 0.75x1.00x0.80 ม.     3   ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้

 

1. ส่วนพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) วัสดุทําด้วยหินแกรนิต หนา 18 มม. 

2. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ ( Cubboard ) 
2.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืน

กล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม.) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL 
(High Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน 
มอก.1163-2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 
1,000 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร 

2.2 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.
1163-2536  ทั้งสองด้าน ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า  15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC  

2.3 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า  5 ระดับ  

2.4 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิด
ความเสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 

2.5 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติ
กันนํ้า  

3. บานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ทําด้วยสแตนเลส มีระบบ
ไฮโดรลิคในตัว เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน 
ง่ายต่อการติดต้ังและปรับบานซ้าย-ขวา โดยไม่ต้องคลายสกรู มีจุกพลาสติกปิด  2 จุด ต่อ 1 หน้า
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บาน พร้อมแนบเอกสารรับรองการทํางานเปิด-ปิด บานพับได้ไม่น้อยกว่า 50,000 cycle จากห้อง
แลปที่เช่ือถือได้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

4. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน
ไม่น้อยกว่า 60,000 คร้ัง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ  ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา
แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

5. กุญแจล๊อคหน้าบานและล้ินชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ
ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001  ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง
มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

6. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. มี
หัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบป้องกัน
การเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝังอยู่ด้าน
บนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติ
วัสดุ 

7. ปลั๊กไฟฟ้า เป็นปลั๊กไฟที่สามารถสวมปล๊ักตัวผู้ได้ทั้งแบบกลมและแบบแบน ชนิด 3 สาย 2 เต้าเสียบ 
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO หรือ IEC พร้อมกล่องไฟสามเหลี่ยมวัสดุทําด้วย Polypropylene (PP) 

8. ขาตู้ทําจากพลาสติก ABS มีจํานวน 4 ขาต่อตู้ ปรับระดับความสูง-ตํ่าได้ และสามารถรับนํ้าหนักได้ 
100 กิโลกรัม ต่อขาภายนอกของขาเป็นพีวีซีฉีดขึ้นรูปผิวด้านหน้าด้วยแผ่นอลูมิเนียมเป็นช้ินเดียวกัน
สําเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 13 มม.  ด้านหลังแบ่งเป็น 2 รางสําหรับใช้ล๊อคขาตู้  ส่วนที่สัมผัสกับพ้ืน
และสัมผัสกับตู้ส่วนล่างมียางรองรับเพ่ือรีดนํ้า และป้องกันการไหลซึมของสารเคมีและน้ําเข้าตัวตู้ 
ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร สามารถถอดออกเพ่ือทําความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้ 

9. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 
18001 

10. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
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5. 7-RERU.CC4 ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 0.60x1.20x1.80 ม.      2   ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้

 

1. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
1.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืน

กล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม.) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL 
(High Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน 
มอก.1163-2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 
1,000 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร  

1.2 หน้าบานบานกระจกชนิดบานสไลด์ วัสดุทําด้วยกระจกใสหนา 6 มม. 
1.3 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 

Pressure Laminate)  ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.
1163-2536  ทั้งสองด้าน ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC  

1.4 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า  5 ระดับ  

1.5 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิด
ความเสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 

1.6 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติ
กันนํ้า  

2. บานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ทําด้วยสแตนเลส มีระบบ
ไฮโดรลิคในตัว เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน 
ง่ายต่อการติดต้ังและปรับบานซ้าย-ขวา โดยไม่ต้องคลายสกรู มีจุกพลาสติกปิด  2 จุด ต่อ 1 หน้า
บาน พร้อมแนบเอกสารรับรองการทํางานเปิด-ปิด บานพับได้ไม่น้อยกว่า 50,000 cycle จากห้อง
แลปที่เช่ือถือได้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

3. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน
ไม่น้อยกว่า 60,000 คร้ัง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ  ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ
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หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา
แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

4. กุญแจล๊อคหน้าบานและล้ินชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ
ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001  ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง
มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

5. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. มี
หัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบป้องกัน
การเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝังอยู่ด้าน
บนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติ
วัสดุ 

6. ขาตู้ทําจากพลาสติก ABS มีจํานวน 4 ขาต่อตู้ ปรับระดับความสูง-ตํ่าได้ และสามารถรับนํ้าหนักได้ 
100 กิโลกรัม ต่อขาภายนอกของขาเป็นพีวีซีฉีดขึ้นรูปผิวด้านหน้าด้วยแผ่นอลูมิเนียมเป็นช้ินเดียวกัน
สําเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 13 มม. ด้านหลังแบ่งเป็น 2 รางสําหรับใช้ล๊อคขาตู้  ส่วนที่สัมผัสกับพ้ืนและ
สัมผัสกับตู้ส่วนล่างมียางรองรับเพ่ือรีดนํ้า และป้องกันการไหลซึมของสารเคมีและน้ําเข้าตัวตู้ ส่วนสูง
ไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร สามารถถอดออกเพ่ือทําความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้ 

7. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 
18001 

8. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
 

 

6. 7-RERU.LV1250 ตู้ปลอดเชื้อ         2   ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้

 

1. โครงสร้างทําจาก GALVANIZED  STEEL พ่นสี EPOXY 
2.  ผนังทั้ง 2  ด้าน ภายในตู้ เป็นกระจกใส 
3.  โต๊ะต้ังเคร่ือง สูง  70  Cm. มีล้อ  สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก 
4.  พ้ืนที่ปฏิบัติงานทําจาก STAINLESS STEEL โดยมีตะแกรง สําหรับให้ลมไหลกลับสามารถเลื่อนออกมา

เมื่อ ต้องการทําความสะอาด  Pre  Filter  หรือเปลี่ยนช้ินใหม่ 
5.  ด้านหน้าเป็นกระจกใสชนิดเลื่อนขึ้น – ลง ในแนวด่ิง พร้อมทั้งควบคุมระบบการทํางานของเคร่ือง 
6. แผ่นกรอง  HEPA  FILTER  มี 2  ชุด  มีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคขนาด 0.3  ไมครอน ได้ไม่น้อย

กว่า  99.99% 
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- ชุดแรกสําหรับกรองอากาศลงสู่พ้ืนที่ทํางาน   

- ชุดสองสําหรับกรองอากาศเพ่ือระบายออกด้านบนของเคร่ือง 
7. PRE  FILTER  เป็นแผ่นกรองผลิตจากใยสังเคราะห์  สําหรับกรองฝุ่นละอองขั้นต้นสามารถทําความ

สะอาดได้  (ถ้าใช้งานกับเช้ืออันตรายให้เปลี่ยนช้ินใหม่) 
8.  ความเร็วลม  100 ฟุต/นาที  หรือ  0.3 – 0.5 เมตร/วินาที  + 20% 
9.  ติด  MAGNEHELIG  GAGE  เพ่ือแสดงประสิทธิภาพของ  HEPA  FILTER 
10.  พัดลม (BLOWER)  เป็นแบบ Centrifugal Blower สําหรับอัดอากาศจากแผ่นกรอง ลงสู่พ้ืนที่ปฏิบัติงาน

มี ระดับเสียงตํ่า   
11.  ติดหลอด  UV. LAMP  เพ่ือฆ่าเช้ือบริเวณพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ควบคุมด้วย Timer 0 – 3 ช่ัวโมง   
12.   ติดหลอด  UV. LAMP  เพ่ือฆ่าเช้ือที่ตกค้างบริเวณด้านหลังของ  HEPA  FILTER 
13.   ควบคุมด้วย Timer  0 – 3 ช่ัวโมง  ในกรณีที่ต้องการเพ่ิมเวลา 
14.   ติดหลอดแสงสว่างสําหรับพ้ืนที่ปฏิบัติงาน  มีความสว่างไม่น้อยกว่า 800 Lux  
15.   ติดชุดนับช่ัวโมงการทํางาน ( HOUR  METER ) เพ่ือให้ทราบเวลาทําความสะอาดหรือเปลี่ยน  PRE  

FILTER 
16.   มีปลั๊กสําหรับเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าใช้กับไฟฟ้าขนาด 220 VOLTS 50 HZ 
17.   มี  Fuse  สําหรับป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร 
18.   รับประกันคณุภาพ  1 ปี 

 

                                                         

7. 7-RERU.WD1 กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 1.20x3.60 ม.      1        แผ่น 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้

 

1. ตัวบอร์ดทําด้วยไม้อัดหนา 10  มม. ปิดผิวด้วยแผ่นไวท์บอร์ดสีขาว 
2. ตัวกรอบทําด้วยไม้อัด หนา 10  มม. ปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกด้วยระบบ  HIGH PRESSURE  ปิด

ขอบด้วย  PVC 
3. มีรางสําหรับวางแปรงลบกระดาน 
4. บอร์ดติดประกาศปิดบานอ้อยบุด้วยกํามะหย่ี 
5. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 

18001 
6. รับประกนัคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
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ห้องปฏิบัติการทางด้าน การประเมินคุณภาพประสาทสัมผสั จํานวน 1 ห้อง 

ประกอบด้วย 

    

1. 7-RERU.WB4 โต๊ะปฏิบัติการติดผนงั พร้อมตู้แขวนลอย ขนาด 0.75x3.60x0.80 ม.       1 ชุด 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้

 

1. ส่วนพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP)  วัสดุทําด้วยแผ่นคอมแพคไฮเพรสเชอร์ลามิเนท ชนิด Lab 

Grade ที่มีคุณสมบัติทนสารเคมี ผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบแกนในด้วยนํ้ายา Phenolic Resin ภายใต้

กระบวนการอัดแรงดันและความร้อนสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความหนา 16 มม. และสามารถทนการขีด

ข่วนและแรงกระแทกได้ดี มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเย่ียม 16 ช่ัวโมง ทนสาร 

เคมีได้ถึง 154 รายการ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, 

ISO 4586-2/EN 438, ANSI/NEMA LD3 ส่วนใต้ WORK TOP มี WATER DROP EDGE SYSTEM  

ป้องกันการไหลซึมของหยดน้ําเข้าตู้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า 30x30 ซม. มาแสดงใน

วันขออนุมัติวัสดุ 

2. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
2.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืน

กล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม.) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL 
(High Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน 
มอก.1163-2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 
1,000 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร  

2.2 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate)  ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.
1163-2536  ทั้งสองด้าน  ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า  15 มม. ปิดขอบ
ไม้ด้วย PVC  

2.3 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า  5 ระดับ  

2.4 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิด
ความเสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 
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2.5 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติ
กันนํ้า  

3. ตู้แขวนลอย วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High Pressure Laminate)  
ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.1163-2536  ทั้งสองด้าน  ภายหลัง
ปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้ด้วย PVC หน้าบานวัสดุทําด้วยกระจกใส 
หนา 6 มม. ผังอยู่ในกรอบไม้อัด พร้อมติดต้ังมือจับวัสดุทําด้วยโลหะรูปตัวซี ( C ) พร้อมติดต้ังกุญแจ
ล็อคหน้าบานตู้ 

4. บานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ทําด้วยสแตนเลส มีระบบ
ไฮโดรลิคในตัว เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน 
ง่ายต่อการติดต้ังและปรับบานซ้าย-ขวา โดยไม่ต้องคลายสกรู มีจุกพลาสติกปิด  2 จุด ต่อ 1 หน้า
บาน พร้อมแนบเอกสารรับรองการทํางานเปิด-ปิด บานพับได้ไม่น้อยกว่า 50,000 cycle จากห้อง
แลปที่เช่ือถือได้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

5. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน
ไม่น้อยกว่า 60,000 คร้ัง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ  ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา
แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

6. กุญแจล๊อคหน้าบานและล้ินชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ
ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001  ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง
มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

7. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. มี
หัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบป้องกัน
การเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝังอยู่ด้าน
บนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติ
วัสดุ 

8. ปลั๊กไฟฟ้า เป็นปลั๊กไฟที่สามารถสวมปล๊ักตัวผู้ได้ทั้งแบบกลมและแบบแบน ชนิด 3 สาย 2 เต้าเสียบ 
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO หรือ IEC พร้อมกล่องไฟสามเหลี่ยมวัสดุทําด้วย Polypropylene (PP) 

9. ขาตู้ทําจากพลาสติก ABS มีจํานวน 4 ขาต่อตู้ ปรับระดับความสูง-ตํ่าได้ และสามารถรับนํ้าหนักได้ 
100 กิโลกรัม ต่อขาภายนอกของขาเป็นพีวีซีฉีดขึ้นรูปผิวด้านหน้าด้วยแผ่นอลูมิเนียมเป็นช้ินเดียวกัน
สําเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 13 มม. ด้านหลังแบ่งเป็น 2 รางสําหรับใช้ล๊อคขาตู้  ส่วนที่สัมผัสกับพ้ืนและ
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สัมผัสกับตู้ส่วนล่างมียางรองรับเพ่ือรีดนํ้า และป้องกันการไหลซึมของสารเคมีและน้ําเข้าตัวตู้ ส่วนสูง
ไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร สามารถถอดออกเพ่ือทําความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้ 

10. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 
18001 

11. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
 

 

2. 7-RERU.FB1 ตู้ชิม ขนาด 0.80x0.80x2.00 ม.      12  ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้

 

1. โครงสร้างโต๊ะทั้งหมด วัสดุทาํด้วยไม้อัด หนา 15 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม. ได้รบัมาตรฐาน มอก.1163-2536  
ทั้งสองด้าน ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้ด้วย PVC หนา 2 มม.  
ประกอบตู้ด้วยเดือยไม้อัดกาวสามารถถอดและต่อประกอบตู้ใหม่ได้โดยไม่ทําให้ตู้เสียหาย  

2. หลอดฟลูออเรสเซนต์ 18 วัตต์ และไฟรางอาหารสีแดง-เขียว แต่ละช่องน่ังมีช่องเป็นช่องสําหรับรับ-ส่ง
อาหาร เป็นลักษณะหน้าบานสไลด์ (ให้ส่งแบบตรวจสอบก่อนสร้างทําจริง) 

3. หลอดไฟกลมแสดงการเตือนว่าได้ชิมเสร็จ 
4. สวิทซ์เปิด-ปิด หลอดไฟกลม สีเขียวและสแีดง 
5. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 18001 
6. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
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3. 7-RERU.CH1 เก้าอ้ีทํางาน        12  ตัว 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้

   

1. โครงเก้าอ้ีเป็นโครงไม้วีเนียร์ยางพาราเพรสข้ึนรูปช้ินเดียวกันทั้งที่น่ังและพนักพิง หนาไม่น้อยกว่า 12 มม. 

2. ฟองนํ้าเบาะน่ังและพนักพิงเป็นฟองนํ้า Polyurethane Foam ปรับแต่งรูปทรงตามแบบของเก้าอ้ี 

3. ใต้เบาะน่ังติดก้อนโยก Tilt Mechanism พร้อมด้วยระบบ Back Lock ปรับความนุ่มนวลในการนั่งด้วย

ระบบสปริงโดยใช้มือหมุน 

4. การปรับสูง-ตํ่าปรับความสูงของเบาะน่ังด้วยแกนแก๊ส (Gas Lift) ได้ระหว่าง ประมาณ 8 ซม. 

5. ขาเก้าอ้ีเป็นแบบ 5 แฉกทําด้วย Die-Casting Aluminium ฉีดขึ้นรูปช้ินเดียวปัดผิวเงา ขนาด Ø 650 มม.

(วัดรวมล้อ) 

6. ล้อเป็นล้อคู่ Nylon ขนาด Ø 50 มม.สามาถรับนํ้าหนักได้ถึง 30 กก./ล้อ ยึดติดกับขาด้วยการตบเข้า 

7. วัสดุหุ้มสามารถเลือกหุ้มด้วยวัสดุต่างๆกันได้ 3 แบบ คือ หนังเทียม พียู-ไมโครไฟเบอร์  

8. ขนาด ของเก้าอ้ีที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน + -ไม่เกิน 2 ซม. 
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ห้องเตรียมปฏิบัติการ จํานวน 1 ห้อง 

ประกอบด้วย   

 

1. 7-RERU.WB4 โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง พร้อมตู้แขวนลอย ขนาด 0.75x3.60x0.80 ม.     1  ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้

 

1. ส่วนพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) วัสดุทําด้วยแผ่นคอมแพคไฮเพรสเชอร์ลามิเนท ชนิด Lab 

Grade ที่มีคุณสมบัติทนสารเคมี ผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบแกนในด้วยนํ้ายา Phenolic Resin ภายใต้

กระบวนการอัดแรงดันและความร้อนสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความหนา 16 มม. และสามารถทนการขีด

ข่วนและแรงกระแทกได้ดี มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเย่ียม 16 ช่ัวโมง ทนสาร 

เคมีได้ถึง 154 รายการ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, 

ISO 4586-2/EN 438, ANSI/NEMA LD3 ส่วนใต้ WORK TOP มี WATER DROP EDGE SYSTEM  

ป้องกันการไหลซึมของหยดน้ําเข้าตู้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า 30x30 ซม. มาแสดงใน

วันขออนุมัติวัสดุ 

2. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
2.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืน

กล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม.) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL 
(High Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน 
มอก.1163-2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 
1,000 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร 

2.2 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate)  ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.
1163-2536  ทั้งสองด้าน  ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า  15 มม. ปิดขอบ
ไม้ด้วย PVC  

2.3 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า  5 ระดับ  

2.4 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิด
ความเสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 
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2.5 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติ
กันนํ้า  

3. ตู้แขวนลอย วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High Pressure Laminate)  
ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.1163-2536  ทั้งสองด้าน  ภายหลัง
ปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้ด้วย PVC หน้าบานวัสดุทําด้วยกระจกใส 
หนา 6 มม. ผังอยู่ในกรอบไม้อัด พร้อมติดต้ังมือจับวัสดุทําด้วยโลหะรูปตัวซี ( C ) พร้อมติดต้ังกุญแจ
ล็อคหน้าบานตู้ 

4. บานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ทําด้วยสแตนเลส มีระบบ
ไฮโดรลิคในตัว เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน 
ง่ายต่อการติดต้ังและปรับบานซ้าย-ขวา โดยไม่ต้องคลายสกรู มีจุกพลาสติกปิด  2 จุด ต่อ 1 หน้า
บาน พร้อมแนบเอกสารรับรองการทํางานเปิด-ปิด บานพับได้ไม่น้อยกว่า 50,000 cycle จากห้อง
แลปที่เช่ือถือได้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

5. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน
ไม่น้อยกว่า 60,000 คร้ัง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ  ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา
แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

6. กุญแจล๊อคหน้าบานและล้ินชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ
ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001  ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง
มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

7. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. มี
หัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบป้องกัน
การเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝังอยู่ด้าน
บนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติ
วัสดุ 

8. ปลั๊กไฟฟ้า เป็นปลั๊กไฟที่สามารถสวมปล๊ักตัวผู้ได้ทั้งแบบกลมและแบบแบน ชนิด 3 สาย 2 เต้าเสียบ 
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO หรือ IEC พร้อมกล่องไฟสามเหลี่ยมวัสดุทําด้วย Polypropylene (PP) 

9. ขาตู้ทําจากพลาสติก ABS มีจํานวน 4 ขาต่อตู้ ปรับระดับความสูง-ตํ่าได้ และสามารถรับนํ้าหนักได้ 
100 กิโลกรัม ต่อขาภายนอกของขาเป็นพีวีซีฉีดขึ้นรูปผิวด้านหน้าด้วยแผ่นอลูมิเนียมเป็นช้ินเดียวกัน
สําเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 13 มม.  ด้านหลังแบ่งเป็น 2 รางสําหรับใช้ล๊อคขาตู้  ส่วนที่สัมผัสกับพ้ืน
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และสัมผัสกับตู้ส่วนล่างมียางรองรับเพ่ือรีดนํ้า และป้องกันการไหลซึมของสารเคมีและน้ําเข้าตัวตู้ 
ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร สามารถถอดออกเพ่ือทําความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้ 

10. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 
18001 

11. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
 

 

2. 7-RERU.WB8 โต๊ะปฏิบัติการติดผนงั พร้อมตู้แขวนลอย ขนาด 0.75x8.40x0.80 ม.     1  ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้

 

1. ส่วนพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) วัสดุทําด้วยแผ่นคอมแพคไฮเพรสเชอร์ลามิเนท ชนิด Lab 

Grade ที่มีคุณสมบัติทนสารเคมี ผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบแกนในด้วยนํ้ายา Phenolic Resin ภายใต้

กระบวนการอัดแรงดันและความร้อนสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความหนา 16 มม. และสามารถทนการขีด

ข่วนและแรงกระแทกได้ดี มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเย่ียม 16 ช่ัวโมง ทนสาร 

เคมีได้ถึง 154 รายการ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, 

ISO 4586-2/EN 438, ANSI/NEMA LD3 ส่วนใต้ WORK TOP มี WATER DROP EDGE SYSTEM  

ป้องกันการไหลซึมของหยดน้ําเข้าตู้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า 30x30 ซม. มาแสดงใน

วันขออนุมัติวัสดุ 

2. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
2.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืน

กล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม.) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL 
(High Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน 
มอก.1163-2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 
1,000 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร 

2.2 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate)  ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.
1163-2536  ทั้งสองด้าน  ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า  15 มม. ปิดขอบ
ไม้ด้วย PVC  

2.3 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า  5 ระดับ  
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2.4 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิด
ความเสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 

2.5 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติ
กันนํ้า  

3. ตู้แขวนลอย วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High Pressure Laminate)  
ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.1163-2536  ทั้งสองด้าน  ภายหลัง
ปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้ด้วย PVC หน้าบานวัสดุทําด้วยกระจกใส 
หนา 6 มม. ผังอยู่ในกรอบไม้อัด พร้อมติดต้ังมือจับวัสดุทําด้วยโลหะรูปตัวซี ( C ) พร้อมติดต้ังกุญแจ
ล็อคหน้าบานตู้ 

4. บานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ทําด้วยสแตนเลส มีระบบ
ไฮโดรลิคในตัว เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน 
ง่ายต่อการติดต้ังและปรับบานซ้าย-ขวา โดยไม่ต้องคลายสกรู มีจุกพลาสติกปิด  2 จุด ต่อ 1 หน้า
บาน พร้อมแนบเอกสารรับรองการทํางานเปิด-ปิด บานพับได้ไม่น้อยกว่า 50,000 cycle จากห้อง
แลปที่เช่ือถือได้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

5. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน
ไม่น้อยกว่า 60,000 คร้ัง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ  ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา
แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

6. กุญแจล๊อคหน้าบานและล้ินชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ
ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001  ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง
มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

7. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. มี
หัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบป้องกัน
การเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝังอยู่ด้าน
บนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติ
วัสดุ 

8. ปลั๊กไฟฟ้า เป็นปลั๊กไฟที่สามารถสวมปล๊ักตัวผู้ได้ทั้งแบบกลมและแบบแบน ชนิด 3 สาย 2 เต้าเสียบ 
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO หรือ IEC พร้อมกล่องไฟสามเหลี่ยมวัสดุทําด้วย Polypropylene (PP) 
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9. ขาตู้ทําจากพลาสติก ABS มีจํานวน 4 ขาต่อตู้ ปรับระดับความสูง-ตํ่าได้ และสามารถรับนํ้าหนักได้ 
100 กิโลกรัม ต่อขาภายนอกของขาเป็นพีวีซีฉีดขึ้นรูปผิวด้านหน้าด้วยแผ่นอลูมิเนียมเป็นช้ินเดียวกัน
สําเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 13 มม.  ด้านหลังแบ่งเป็น 2 รางสําหรับใช้ล๊อคขาตู้  ส่วนที่สัมผัสกับพ้ืน
และสัมผัสกับตู้ส่วนล่างมียางรองรับเพ่ือรีดนํ้า และป้องกันการไหลซึมของสารเคมีและน้ําเข้าตัวตู้ 
ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร สามารถถอดออกเพ่ือทําความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้ 

10. คุณลักษณะเฉพาะชุดอ่างนํ้า  
10.1 อ่างนํ้าโพลีโพรพีลีน  ขนาดหลุมอ่างไม่น้อยกว่า 390x790x300 มม. (กว้างxยาวxลึก) (หนา 

8 มม) พร้อมท่อนํ้าล้น (Overflow) ภายในอ่างมีชุดตระกร้าสําหรับดักตะกอน วัสดุทําด้วย 

Polypropylene ฉีดขึ้นรูป ขนาดไม่น้อยกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 110 มม. ลึก 50 

มม.  พร้อมชุดฝาปิดและโซ่คล้องทําด้วยวัสดุชนิดเดียวกัน   บริเวณหลุมเป็นรูปถ้วยขนาดไม่

น้อยกว่าไม่น้อยกว่า 120 มม. ลึก 70 มม เพ่ือใช้ดักตะกอนก่อนการระบายและสามารถนํา

สิ่งอุดตันต่างๆ ออกได้ง่าย   ด้านล่างเป็นเกลียว ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ½ ” สามารถขันล๊อค

กับที่ดักกลิ่นได้พอดี  ผ่านการทดสอบสารเคมีตามมาตรฐาน ASTM D543 ไม่น้อยกว่า 100 

ชนิด โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยเอกสารใบรับรองจะต้องออกภายใต้หน่วยงาน

เดียวกันเท่าน้ัน โดยต้องแนบใบทดสอบจากหน่วยงานราชการ พร้อมแนบเอกสาร

ประกอบการพิจารณา และนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

10.2 ที่ดักกลิ่น วัสดุทําด้วยโพลีโปรพีลีน เป็นระบบ MECHANICAL JOINT มีเส้นผ่าศูนย์กลาง  1 
½”  แกนสามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า 16 ซม.ผ่านการทดสอบการทน
สารเคมีตามมาตรฐาน ASTM D543 ไม่น้อยกว่า 100 รายการ ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 48 
ช่ัวโมง โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้รับจ้างจะต้องแนบเอกสารการรับรองจะต้องออก
ภายใต้หน่วยงานเดียวกันเท่าน้ัน ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขอ
อนุมัติวัสดุ 

10.3 ก๊อกนํ้า 1 ทางตั้งพ้ืนตัวก๊อกทําด้วยทองเหลืองเคลือบด้วยสารโพลีโค้ท (Polycoat Powder 
Lacquer) เป็นก๊อกที่ใช้เฉพาะห้องแลป ปลายก๊อกเรียวเล็กสามารถสวมต่อกับท่อยางหรือ
พลาสติกและสามารถสวิงซ้าย-ขวาได้ ทนแรงดันได้ 147 psi ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 
9001 ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

11. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 
18001 

12. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
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ห้องเตรียมปฏิบัติการ จํานวน 1 ห้อง 

ประกอบด้วย   

 

1. 7-RERU.IB5 โต๊ะปฏิบัติการสาธิต ขนาด 0.75x3.00x0.85 ม.     2  ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้

 

1. ส่วนพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) วัสดุทําด้วยแผ่นคอมแพคไฮเพรสเชอร์ลามิเนท ชนิด Lab 

Grade ที่มีคุณสมบัติทนสารเคมี ผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบแกนในด้วยนํ้ายา Phenolic Resin ภายใต้

กระบวนการอัดแรงดันและความร้อนสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความหนา 16 มม. และสามารถทนการขีด

ข่วนและแรงกระแทกได้ดี มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเย่ียม 16 ช่ัวโมง ทนสาร 

เคมีได้ถึง 154 รายการ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, 

ISO 4586-2/EN 438, ANSI/NEMA LD3 ส่วนใต้ WORK TOP มี WATER DROP EDGE SYSTEM  

ป้องกันการไหลซึมของหยดน้ําเข้าตู้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า 30x30 ซม. มาแสดงใน

วันขออนุมัติวัสดุ 

2. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
2.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืน

กล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม.) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL 
(High Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน 
มอก.1163-2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 
1,000 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร  

2.2 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate)  ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.
1163-2536  ทั้งสองด้าน ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า  15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC  

2.3 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า  5 ระดับ  

2.4 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิด
ความเสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 
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2.5 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติ
กันนํ้า  

3. บานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ทําด้วยสแตนเลส มีระบบ
ไฮโดรลิคในตัว เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน 
ง่ายต่อการติดต้ังและปรับบานซ้าย-ขวา โดยไม่ต้องคลายสกรู มีจุกพลาสติกปิด  2 จุด ต่อ 1 หน้า
บาน พร้อมแนบเอกสารรับรองการทํางานเปิด-ปิด บานพับได้ไม่น้อยกว่า 50,000 cycle จากห้อง
แลปที่เช่ือถือได้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

4. กุญแจล๊อคหน้าบานและล้ินชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ
ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001  ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง
มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

5. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. มี
หัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบป้องกัน
การเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝังอยู่ด้าน
บนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติ
วัสดุ 

6. ขาตู้ทําจากพลาสติก ABS มีจํานวน 4 ขาต่อตู้ ปรับระดับความสูง-ตํ่าได้ และสามารถรับนํ้าหนักได้ 
100 กิโลกรัม ต่อขาภายนอกของขาเป็นพีวีซีฉีดขึ้นรูปผิวด้านหน้าด้วยแผ่นอลูมิเนียมเป็นช้ินเดียวกัน
สําเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 13 มม.  ด้านหลังแบ่งเป็น 2 รางสําหรับใช้ล๊อคขาตู้  ส่วนที่สัมผัสกับพ้ืน
และสัมผัสกับตู้ส่วนล่างมียางรองรับเพ่ือรีดนํ้า และป้องกันการไหลซึมของสารเคมีและน้ําเข้าตัวตู้ 
ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร สามารถถอดออกเพ่ือทําความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้ 

7. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 
18001 

8. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
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2. 7-RERU.WB6 โต๊ะปฏิบัติการติดผนงัรูปตัวยู พร้อมอ่างน้ํา ขนาด 0.75x(1.20+3.90+1.20)x0.80 ม. 

1 ชุด 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้

 

1. ส่วนพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) วัสดุทําด้วยแผ่นคอมแพคไฮเพรสเชอร์ลามิเนท ชนิด Lab 

Grade ที่มีคุณสมบัติทนสารเคมี ผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบแกนในด้วยนํ้ายา Phenolic Resin ภายใต้

กระบวนการอัดแรงดันและความร้อนสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความหนา 16 มม. และสามารถทนการขีด

ข่วนและแรงกระแทกได้ดี  มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเย่ียม 16 ช่ัวโมงทนสาร 

เคมีได้ถึง 154 รายการ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, 

ISO 4586-2/EN 438, ANSI/NEMA LD3 ส่วนใต้ WORK TOP มี WATER DROP EDGE SYSTEM  

ป้องกันการไหลซึมของหยดน้ําเข้าตู้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า 30x30 ซม. มาแสดงใน

วันขออนุมัติวัสดุ 

2. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ ( Cubboard ) 
2.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืน

กล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม.) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL 
(High Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน 
มอก.1163-2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 
1,000 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร  

2.2 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate)  ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.
1163-2536  ทั้งสองด้าน  ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า  15 มม. ปิดขอบ
ไม้ด้วย PVC  

2.3 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า  5 ระดับ  

2.4 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิด
ความเสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 

2.5 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติ
กันนํ้า  
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3. บานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ทําด้วยสแตนเลส มีระบบ
ไฮโดรลิคในตัว เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน 
ง่ายต่อการติดต้ังและปรับบานซ้าย-ขวา โดยไม่ต้องคลายสกรู มีจุกพลาสติกปิด  2 จุด ต่อ 1 หน้า
บาน พร้อมแนบเอกสารรับรองการทํางานเปิด-ปิด บานพับได้ไม่น้อยกว่า 50,000 cycle จากห้อง
แลปที่เช่ือถือได้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

4. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน
ไม่น้อยกว่า 60,000 คร้ัง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ  ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา
แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

5. กุญแจล๊อคหน้าบานและล้ินชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ
ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001  ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง
มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

6. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. มี
หัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบป้องกัน
การเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝังอยู่ด้าน
บนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติ
วัสดุ 

7. ปลั๊กไฟฟ้า เป็นปลั๊กไฟที่สามารถสวมปล๊ักตัวผู้ได้ทั้งแบบกลมและแบบแบน ชนิด 3 สาย 2 เต้าเสียบ 
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO หรือ IEC พร้อมกล่องไฟสามเหลี่ยมวัสดุทําด้วย Polypropylene (PP) 

8. ขาตู้ทําจากพลาสติก ABS มีจํานวน 4 ขาต่อตู้ ปรับระดับความสูง-ตํ่าได้ และสามารถรับนํ้าหนักได้ 
100 กิโลกรัม ต่อขาภายนอกของขาเป็นพีวีซีฉีดขึ้นรูปผิวด้านหน้าด้วยแผ่นอลูมิเนียมเป็นช้ินเดียวกัน
สําเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 13 มม.  ด้านหลังแบ่งเป็น 2 รางสําหรับใช้ล๊อคขาตู้  ส่วนที่สัมผัสกับพ้ืน
และสัมผัสกับตู้ส่วนล่างมียางรองรับเพ่ือรีดนํ้า และป้องกันการไหลซึมของสารเคมีและน้ําเข้าตัวตู้ 
ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร สามารถถอดออกเพ่ือทําความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้ 

9. คุณลักษณะเฉพาะชุดอ่างนํ้า  
9.1 อ่างนํ้าโพลีโพรพีลีน ขนาดหลุมอ่างไม่น้อยกว่า 390x790x300 มม. (กว้างxยาวxลึก) (หนา 

8 มม.) พร้อมท่อนํ้าล้น (Overflow) ภายในอ่างมีชุดตระกร้าสําหรับดักตะกอน วัสดุทําด้วย 

Polypropylene ฉีดขึ้นรูป ขนาดไม่น้อยกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 110 มม. ลึก 50 

มม. พร้อมชุดฝาปิดและโซ่คล้องทําด้วยวัสดุชนิดเดียวกัน บริเวณหลุมเป็นรูปถ้วยขนาดไม่

น้อยกว่าไม่น้อยกว่า 120 มม. ลึก 70 มม. เพ่ือใช้ดักตะกอนก่อนการระบายและสามารถนํา
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สิ่งอุดตันต่าง ๆ ออกได้ง่าย ด้านล่างเป็นเกลียว ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ½ ” สามารถขันล๊อคกับ

ที่ดักกลิ่นได้พอดี ผ่านการทดสอบสารเคมีตามมาตรฐาน ASTM D543 ไม่น้อยกว่า 100 

ชนิด โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยเอกสารใบรับรองจะต้องออกภายใต้หน่วยงาน

เดียวกันเท่าน้ัน โดยต้องแนบใบทดสอบจากหน่วยงานราชการ พร้อมแนบเอกสาร

ประกอบการพิจารณา และนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

9.2 ที่ดักกลิ่น วัสดุทําด้วยโพลีโปรพีลีน เป็นระบบ MECHANICAL JOINT มีเส้นผ่าศูนย์กลาง  1 
½”  แกนสามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า 16 ซม.ผ่านการทดสอบการทน
สารเคมีตามมาตรฐาน ASTM D543 ไม่น้อยกว่า 100 รายการ ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 48 
ช่ัวโมง โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้รับจ้างจะต้องแนบเอกสารการรับรองจะต้องออก
ภายใต้หน่วยงานเดียวกันเท่าน้ัน ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขอ
อนุมัติวัสดุ 

9.3 ก๊อกนํ้า 1 ทางต้ังพ้ืนตัวก๊อกทําด้วยทองเหลืองเคลือบด้วยสารโพลีโค้ท (Polycoat 
Powder Lacquer) เป็นก๊อกที่ใช้เฉพาะห้องแลป ปลายก๊อกเรียวเล็กสามารถสวมต่อกับท่อ
ยางหรือพลาสติกและสามารถสวิงซ้าย-ขวาได้ ทนแรงดันได้ 147 psi ผลิตภัณฑ์ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

10. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 
18001 

11. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
 

 

3. 7-RERU.CC4 ตู้เก็บเอกสาร ขนาด 0.60x1.20x1.80 ม.     4  ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้

 

1. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
1.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืน

กล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม.) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL 
(High Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน 
มอก.1163-2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 
1,000 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร   
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1.2 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า  5 ระดับ  

1.3 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิด
ความเสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 

1.4 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติ
กันนํ้า  

2. บานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ทําด้วยสแตนเลส มีระบบ
ไฮโดรลิคในตัว เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน 
ง่ายต่อการติดต้ังและปรับบานซ้าย-ขวา โดยไม่ต้องคลายสกรู มีจุกพลาสติกปิด  2 จุด ต่อ 1 หน้า
บาน พร้อมแนบเอกสารรับรองการทํางานเปิด-ปิด บานพับได้ไม่น้อยกว่า 50,000 cycle จากห้อง
แลปที่เช่ือถือได้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

3. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน
ไม่น้อยกว่า 60,000 คร้ัง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ  ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา
แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

4. กุญแจล๊อคหน้าบานและล้ินชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ
ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001  ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง
มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

5. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. มี
หัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบป้องกัน
การเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝังอยู่ด้าน
บนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติ
วัสดุ 

6. ขาตู้ทําจากพลาสติก ABS มีจํานวน 4 ขาต่อตู้ ปรับระดับความสูง-ตํ่าได้ และสามารถรับนํ้าหนักได้ 
100 กิโลกรัม ต่อขาภายนอกของขาเป็นพีวีซีฉีดขึ้นรูปผิวด้านหน้าด้วยแผ่นอลูมิเนียมเป็นช้ินเดียวกัน
สําเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 13 มม.  ด้านหลังแบ่งเป็น 2 รางสําหรับใช้ล๊อคขาตู้  ส่วนที่สัมผัสกับพ้ืน
และสัมผัสกับตู้ส่วนล่างมียางรองรับเพ่ือรีดนํ้า และป้องกันการไหลซึมของสารเคมีและน้ําเข้าตัวตู้ 
ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร สามารถถอดออกเพ่ือทําความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้ 
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7. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 
18001 

8. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
 

 

4. 7-RERU.AS10050 ชั้นวางอุปกรณ์ ขนาด 0.50x1.00x1.80 ม.    4  ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้

 

1. โครงสร้างวัสดุทําด้วยเหล็กฉากเจาะรู พ่นทับด้วยสี EPOXY ปลายขามียางรองรับเพ่ือป้องกันพ้ืนเกิด

รอยขูดขีด 

2. ช้ันวางของวัสดุทําด้วยแผ่นคอมแพคไฮเพรสเชอร์ลามิเนท ชนิด Lab Grade ที่มีคุณสมบัติทนสารเคมี 

ผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบแกนในด้วยนํ้ายา Phenolic Resin ภายใต้กระบวนการอัดแรงดันและความ

ร้อนสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความหนา 16 มม. และสามารถทนการขีดข่วนและแรงกระแทกได้ดี มีความ

ทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเย่ียม 16 ช่ัวโมง ทนสารเคมีได้ถึง 154 รายการ ตามมาตรฐาน 

ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, ISO 4586-2/EN 438, ANSI/NEMA 

LD3 

3. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 

18001 

4. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
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ห้องปฏิบัติการเคมีด้านการวิเคราะห์ จํานวน 1 ห้อง 

ประกอบด้วย 

   

1. 7-RERU.IB3 โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด 1.20x2.50x0.85 ม.                           2       ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้

 

1. ส่วนพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) วัสดุทําด้วยแผ่นคอมแพคไฮเพรสเชอร์ลามิเนท ชนิด Lab 

Grade ที่มีคุณสมบัติทนสารเคมี ผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบแกนในด้วยนํ้ายา Phenolic Resin ภายใต้

กระบวนการอัดแรงดันและความร้อนสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความหนา 16 มม. และสามารถทนการขีด

ข่วนและแรงกระแทกได้ดี มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเย่ียม 16 ช่ัวโมง  ทนสาร 

เคมีได้ถึง 154 รายการ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, 

ISO 4586-2/EN 438, ANSI/NEMA LD3 ส่วนใต้ WORK TOP มี WATER DROP EDGE SYSTEM  

ป้องกันการไหลซึมของหยดน้ําเข้าตู้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า 30x30 ซม. มาแสดงใน

วันขออนุมัติวัสดุ 

2. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
3.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืน

กล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม.) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL 
(High Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน 
มอก.1163-2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 
1,000 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร 

3.2 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate)  ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.
1163-2536  ทั้งสองด้าน  ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า  15 มม. ปิดขอบ
ไม้ด้วย PVC  

3.3 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า  5 ระดับ  

3.4 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิด
ความเสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 
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3.5 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มี
คุณสมบัติกันนํ้า  

3. บานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ทําด้วยสแตนเลส มีระบบ
ไฮโดรลิคในตัว เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน 
ง่ายต่อการติดต้ังและปรับบานซ้าย-ขวา โดยไม่ต้องคลายสกรู มีจุกพลาสติกปิด  2 จุด ต่อ 1 หน้า
บาน พร้อมแนบเอกสารรับรองการทํางานเปิด-ปิด บานพับได้ไม่น้อยกว่า 50,000 cycle จากห้อง
แลปที่เช่ือถือได้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

4. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน
ไม่น้อยกว่า 60,000 คร้ัง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ  ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา
แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

5. กุญแจล๊อคหน้าบานและล้ินชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ
ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001  ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง
มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

6. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. มี
หัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบป้องกัน
การเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝังอยู่ด้าน
บนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติ
วัสดุ 

7. ปลั๊กไฟฟ้าแบบ Pop - up เป็นปลั๊กไฟท่ีสามารถสวมปล๊ักตัวผู้ได้ทั้งแบบกลมและแบบแบน ชนิด 3 
สาย 2 เต้าเสียบ ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO หรือ IEC 

8. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 
18001 

9. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
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2. 7-RERU.IB4 โต๊ะปฏิบัติการกลาง พร้อมชัน้วางของกลางโต๊ะ ขนาด 1.50x4.35x0.85 ม.  3  ชุด 

RERU.LSC-401 เก้าอ้ีปฏิบัติการ 38 ตัว 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้
 

1. ส่วนพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) วัสดุทําด้วยแผ่นคอมแพคไฮเพรสเชอร์ลามิเนท ชนิด Lab 

Grade ที่มีคุณสมบัติทนสารเคมี ผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบแกนในด้วยนํ้ายา Phenolic Resin ภายใต้

กระบวนการอัดแรงดันและความร้อนสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความหนา 16 มม. และสามารถทนการขีด

ข่วนและแรงกระแทกได้ดี  มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเย่ียม 16 ช่ัวโมง ทนสาร 

เคมีได้ถึง 154 รายการ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, 

ISO 4586-2/EN 438, ANSI/NEMA LD3 ส่วนใต้ WORK TOP มี WATER DROP EDGE SYSTEM  

ป้องกันการไหลซึมของหยดน้ําเข้าตู้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า 30x30 ซม. มาแสดงใน

วันขออนุมัติวัสดุ 

2. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
2.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืนกล่อง

ลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม .) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.1163-
2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 1,000 กิโลกรัมต่อ 1 
ตารางเมตร  

2.2 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate)  ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.1163-
2536  ทั้งสองด้าน  ภายหลังปิดลามิเนทไมม้ีความหนาไม่น้อยกว่า  15 มม. ปิดขอบไม้ด้วย PVC  

2.3 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High Pressure 
Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้ด้วย PVC สามารถ
ปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า  5 ระดับ  

2.4 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิดความ
เสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับมาตรฐาน 
ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 8 
มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 

2.5 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติกัน
นํ้า  
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3. ช้ันวางของกลางโต๊ะวัสดุทําด้วยไม้อัด ปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High Pressure 

Laminate)  ได้รับมาตรฐาน มอก.1163-2536  ทั้งสองด้าน ภายหลังปิดลามิเนทไม้มคีวามหนาไม่

น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้ด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ด้วยกาวกันนํ้าทุกด้าน ด้วยเครื่องจักร

ทันสมัย ช้ินงานที่ได้จะติดสนิทแน่น พร้อมติดต้ังราวกันตกวัสดุทําพีวีซีชนิดแท่งตัน Ø 12 มม. 

4. บานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ทําด้วยสแตนเลส มีระบบ
ไฮโดรลิคในตัว เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน 
ง่ายต่อการติดต้ังและปรับบานซ้าย-ขวา โดยไม่ต้องคลายสกรู มีจุกพลาสติกปิด  2 จุด ต่อ 1 หน้า
บาน พร้อมแนบเอกสารรับรองการทํางานเปิด-ปิด บานพับได้ไม่น้อยกว่า 50,000 cycle จากห้อง
แลปที่เช่ือถือได้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

5. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน
ไม่น้อยกว่า 60,000 คร้ัง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ  ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา
แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

6. กุญแจล๊อคหน้าบานและล้ินชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ
ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001  ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง
มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

7. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. มี
หัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบป้องกัน
การเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝังอยู่ด้าน
บนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติ
วัสดุ 

8. ปลั๊กไฟฟ้า เป็นปลั๊กไฟที่สามารถสวมปลั๊กตัวผู้ได้ทั้งแบบกลมและแบบแบน ชนิด 3 สาย 2 เต้าเสียบ 
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO หรือ IEC 

9. คุณลักษณะเฉพาะชุดอ่างนํ้า  
9.1 อ่างนํ้าพร้อมหน้าอ่างทําด้วย Polypropylene ฉีดขึ้นรูป ขนาดไม่น้อยกว่า 750x1,500 มม. มี

ขอบกันนํ้าโดยรอบทั้ง 4 ด้าน ด้านข้างเป็นลอนเพ่ือให้นํ้าไหลลงสู่อ่างนํ้าได้ดี ขนาดหลุมอ่าง 

400x800x300 มม. มีสะดืออ่างในตัวพร้อม Over Flow ผ่านการทดสอบสารเคมีตามมาตรฐาน 

ASTM D543 ไม่น้อยกว่า 100 ชนิด โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยเอกสารใบรับรอง

จะต้องออกภายใต้หน่วยงานเดียวกันเท่าน้ัน โดยต้องแนบใบทดสอบจากหน่วยงานราชการ 

พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา  
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9.2 ที่ดักกลิ่น วัสดุทําด้วยโพลีโปรพีลีน เป็นระบบ MECHANICAL JOINT มีเส้นผ่าศูนย์กลาง  1 ½”  
แกนสามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า 16 ซม.ผ่านการทดสอบการทนสารเคมีตาม
มาตรฐาน ASTM D543 ไม่น้อยกว่า 100 รายการ ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 48 ช่ัวโมง โดยไม่เกิด
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้รับจ้างจะต้องแนบเอกสารการรับรองจะต้องออกภายใต้หน่วยงาน
เดียวกันเท่าน้ัน ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

9.3 ก๊อกนํ้า 1 ทางต้ังพ้ืนตัวก๊อกทําด้วยทองเหลืองเคลือบด้วยสารโพลีโค้ท (Polycoat Powder 
Lacquer) เป็นก๊อกที่ใช้เฉพาะห้องแลป ปลายก๊อกเรียวเล็กสามารถสวมต่อกับท่อยางหรือ
พลาสติกและสามารถสวิงซ้าย-ขวาได้ ทนแรงดันได้ 147 psi ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 
9001 ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

9.4 ที่แขวนหลอดแก้ว (PEG BOARD) ทําด้วย PHENOLIC RESIN ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. มี
แป้นทําด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูป รูปสี่เหลี่ยมคางหมู, พร้อมก้านทําด้วย PP ฉีดขึ้นรูป ขนาดไม่น้อย
กว่า Ø 12 มม. และ ขนาดไม่น้อยกว่า Ø 10 มม. และมีความยาว 15 ซม. สามารถถอดเข้า-ออก 
ได้ โดยในแผงแขวนก้าน PP ทั้ง 2 ขนาดไม่น้อยกว่า เพ่ือเลือกใช้งานได้ตามความต้องการ มีราง
รับปล่อยนํ้าพร้อมสายยางอยู่ด้านล่างผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขอ
อนุมัติวัสดุ 

10. ลักษณะเก้าอ้ีปฏิบัติการ 
10.1 เบาะรองน่ัง ทําด้วยโพลียูรีเทรน (PU สีดํา) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ø 380x48 

มม. 
10.2 แป้นรับที่รองน่ัง ทําจากเหล็กแผ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 165x165 มม. หนาไม่น้อยกว่า 2.8 

มม. ส่วนกลาง   ขึ้นรูปเป็นทรงสี่เหลี่ยม 2 ช้ัน ช้ันที่ 1 มีขนาดไม่น้อยกว่า  88x88 มม. ช้ัน
ที่ 2 มีขนาดไม่น้อยกว่า 50x50 มม. ส่วนกลางรับแกนปรับระดับหรือโช๊คปรับระดับ  เป็น
เหล็กกลึงขึ้นรูป ด้านบนมีขนาด Ø 37 มม. หนาไม่น้อยกว่า 5 มม.  ส่วนกลางมีบูธเหล็ก
กลึงเช่ือมติดกับแผ่นเหล็กช้ันที่ 1 และช้ันที่ 2 เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรง  พ่นสีผงอีพ็อกซี่ 
(Epoxy Powder Coat)  ยึดติดกับเบาะด้วยน๊อต ขนาด M6  อย่างน้อย 4 ตัว 

10.3 โครงสร้างขา 5 แฉก ทําด้วยอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปชนิดผิวส้ม ขนาดของแต่ละแฉก มีความ
กว้างไม่น้อยกว่า 45 มม. ขามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø ไม่น้อยกว่า 440 มม. แต่ไม่เกิน 
460 มม พ่นสีผงอีพ็อกซี่ (Epoxy Powder Coat) ปลายขาทุกด้านต้องมีเกลียวสําหรับใส่
ปุ่มรับปลายขา 

10.4 ที่พักเท้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 410 มม. ทําด้วยโลหะกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 18 
มม. หนา 1.2 มม. พ่นสีผงอีพ็อกซี่ (Epoxy Powder Coat) 

10.5 แกนกลางส่วนนอก ทําด้วยโลหะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 50 มม. หนา 1.5 มม. พ่นสีผง
อีพ็อกซี่ (Epoxy Powder Coat)  
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10.6 แกนกลางส่วนใน ทําด้วยโลหะเกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø  25 มม. สามารถปรับ
ระดับสูง-ตํ่าได้ต้ังแต่ 520 – 760 มม.  

10.7 ปลอกบังเกลียว ทําด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูป ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 60 มม. มีอุปกรณ์ยึด
กับแป้นรับที่น่ังส่วนปลอกสามารถหมุนฟรีได้โดยรอบและเม่ือปรับขึ้นสูงสุดช่วยบังไม่ให้เห็น
แกนโลหะ 

10.8 การปรับความสูง-ตํ่า ใช้ระบบ “แกนเกลียว” ซึ่งสามารถปรับความสูง-ตํ่า ด้วยการหมุน
ด้วยมือ 

10.9 ปุ่มปรับระดับขา ทําด้วยพลาสติกฉีดเป็นทรงกลม ส่วนกลางมีแกนเกลียวเหล็ก ขนาด 10 มม. หัว
บอลกลมฝังอยู่สามารถปรับองศาได้รอบตัวเพ่ือแก้ไขปัญหาพ้ืนห้องไม่เรียบ ส่วนที่สัมผัสกับพ้ืนมี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 45 มม. ส่วนยึดปุ่มปรับระดับขาใช้เกลียวน๊อต ขนาด 10 มม. ขันยึดติด
กับขาอลูมิเนียม 

10.10 ขนาดของเก้าอ้ีที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน ± ไม่เกิน 3 % 
11. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 

18001 
12. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 

 
 

3. 7-RERU.WB5 โต๊ะปฏิบัติการติดผนงัรูปตัวแอล พร้อมตู้แขวนลอย  

ขนาด 0.75x(7.20+7.80)x0.80ม.                                                                 1 ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้

 

1. ส่วนพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) วัสดุทําด้วยแผ่นคอมแพคไฮเพรสเชอร์ลามิเนท ชนิด Lab 

Grade ที่มีคุณสมบัติทนสารเคมี ผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบแกนในด้วยนํ้ายา Phenolic Resin ภายใต้

กระบวนการอัดแรงดันและความร้อนสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความหนา 16 มม. และสามารถทนการขีด

ข่วนและแรงกระแทกได้ดี มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเย่ียม 16 ช่ัวโมง ทนสาร 

เคมีได้ถึง 154 รายการ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, 

ISO 4586-2/EN 438, ANSI/NEMA LD3 ส่วนใต้ WORK TOP มี WATER DROP EDGE SYSTEM  

ป้องกันการไหลซึมของหยดน้ําเข้าตู้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า 30x30 ซม. มาแสดงใน

วันขออนุมัติวัสดุ 
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2. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
2.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืน

กล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม.) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL 
(High Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน 
มอก.1163-2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 
1,000 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร  

2.2 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate)  ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.
1163-2536  ทั้งสองด้าน  ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า  15 มม. ปิดขอบ
ไม้ด้วย PVC  

2.3 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า  5 ระดับ  

2.4 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิด
ความเสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 

2.5 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติ
กันนํ้า  

3. ตู้แขวนลอย วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High Pressure Laminate)  
ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.1163-2536  ทั้งสองด้าน  ภายหลัง
ปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้ด้วย PVC หน้าบานวัสดุทําด้วยกระจกใส 
หนา 6 มม. ผังอยู่ในกรอบไม้อัด พร้อมติดต้ังมือจับวัสดุทําด้วยโลหะรูปตัวซี ( C ) พร้อมติดต้ังกุญแจ
ล็อคหน้าบานตู้ 

4. บานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ทําด้วยสแตนเลส มีระบบ
ไฮโดรลิคในตัว เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน 
ง่ายต่อการติดต้ังและปรับบานซ้าย-ขวา โดยไม่ต้องคลายสกรู มีจุกพลาสติกปิด  2 จุด ต่อ 1 หน้า
บาน พร้อมแนบเอกสารรับรองการทํางานเปิด-ปิด บานพับได้ไม่น้อยกว่า 50,000 cycle จากห้อง
แลปที่เช่ือถือได้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

5. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน
ไม่น้อยกว่า 60,000 คร้ัง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ  ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ
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หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา
แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

6. กุญแจล๊อคหน้าบานและล้ินชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ
ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001  ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง
มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

7. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. มี
หัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบป้องกัน
การเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝังอยู่ด้าน
บนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติ
วัสดุ 

8. ปลั๊กไฟฟ้า เป็นปลั๊กไฟที่สามารถสวมปล๊ักตัวผู้ได้ทั้งแบบกลมและแบบแบน ชนิด 3 สาย 2 เต้าเสียบ 
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO หรือ IEC พร้อมกล่องไฟสามเหลี่ยมวัสดุทําด้วย Polypropylene (PP) 

9. ขาตู้ทําจากพลาสติก ABS มีจํานวน 4 ขาต่อตู้ ปรับระดับความสูง-ตํ่าได้ และสามารถรับนํ้าหนักได้ 
100 กิโลกรัม ต่อขาภายนอกของขาเป็นพีวีซีฉีดขึ้นรูปผิวด้านหน้าด้วยแผ่นอลูมิเนียมเป็นช้ินเดียวกัน
สําเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 13 มม. ด้านหลังแบ่งเป็น 2 รางสําหรับใช้ล๊อคขาตู้  ส่วนที่สัมผัสกับพ้ืนและ
สัมผัสกับตู้ส่วนล่างมียางรองรับเพ่ือรีดนํ้า และป้องกันการไหลซึมของสารเคมีและน้ําเข้าตัวตู้ ส่วนสูง
ไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร สามารถถอดออกเพ่ือทําความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้ 

10. คุณลักษณะเฉพาะโต๊ะวางเครื่องช่ัง  
10.1 โครงสร้างของโต๊ะ ทําด้วยแผ่นเหล็กรีดเย็น NO.18 หนา 1.2 มม . ทุกด้าน (COLD 

ROLLED STEEL) ผิวเหล็กเคลือบด้วยซิงค์และเคลือบทับด้วยฟอสเฟต (PHOSPHATE 
DATING) เคลือบด้วยโครเมต (CHROMATISING) และผิวเหล็กทุกด้านทั้งด้านในและด้าน
นอกพ่นทับด้วยสี อีพ๊อกซี่ชนิดสีผง (CONDUCIVE EPOXY POWER COATED PAINT 
WORK) โดยเป็นแบบอีเล็คโตรสเตติก โดยผ่านกระบวนการอบสีที่ความร้อนอย่างน้อย 
200°C เพ่ือการคงทนของสี เมื่อพ่นเสร็จแล้วสีต้องมีความหนาอย่างน้อยไม่ตํ่ากว่า 80 
ไมครอน (101-106 กรัม/ตรม.) ลักษณะสีที่พ่นออกได้จะเป็นผิวส้ม  

10.2 ส่วนพ้ืนโต๊ะ วัสดุทําด้วยแผ่น Phenolic Resin ชนิด Lab Grade ผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบ
แกนในด้วยนํ้ายา Phenolic Resin ภายใต้กระบวนการอัดแรงดันและความร้อนสูง 
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความหนาตลอดแผ่นไม่น้อยกว่า 16 มม.  สามารถทนการขีดข่วนและแรง
กระแทกได้ดี  และสามารถทนความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 135 oC มีความทนทานต่อการกัด
กร่อนของสารเคมีได้ดีเย่ียม โดยผลการทดสอบต้องไม่ เกิดรอยด่าง  และไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงความมันเงาของพ้ืนผิวเมื่อทําการทดสอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 16 ช่ัวโมง   
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10.3 ส่วนพ้ืนที่ๆ ใช้วางเคร่ืองช่ัง ทําด้วยหินแกรนิต ความหนาไม่น้อยกว่า 18 มม.  ขนาดหลุม
สําหรับวางเครื่องช่ัง  300x400 มม. รองรับด้วย VIBRATION RUBBER   

10.4 ส่วนล่างของโต๊ะเคร่ืองช่ังมีช้ันวางอุปกรณ์ ทําด้วยเหล็กเคลือบสี จํานวน 1 ช้ัน  
10.5 ภายในบรรจุด้วยวัสดุถ่วงนํ้าหนัก  
10.6 ปลั๊กไฟ เป็นปลั๊กชนิดคู่ในตัว ใช้ได้กับไฟ 220 โวลท์ พร้อมสายกราวด์ในตัว ได้รับมาตรฐาน 

ISO 9001 สามารถใช้กับปลั๊กตัวผู้ได้ทั้งแบบกลมและแบบแบน จํานวน 2 ชุด  
10.7 ขาโต๊ะสามารถปรับระดับได้ทั้ง 4 ขา 

11. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 
18001 

12. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
 

 

4. 7-RERU.SF-210D/SS ชุดทีล่้างตัว –ลา้งตาฉุกเฉิน      1   ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนีเ้ฉพาะดังนี ้

 

1. ฝักบัวล้างตัว 
1.1 โคมครอบหัวสเปรย์นํ้า (ส่วนบน)  (Shower Head Shell)  ทําด้วยสแตนเลสป๊ัมขึ้นรูป ขนาด Ø 245 

มม. มีความหนา 2.8  มม.  เคลือบสีอีพ็อกซี่ 
1.2 หัวฝักบัวปล่อยนํ้า (ส่วนล่าง) ทําด้วยสแตนเลส ป๊ัมขึ้นรูป ขนาด Ø 240 มม. มีความหนา 1.2 มม.  
1.3 ท่อสําหรับทางเดินนํ้า ทําด้วยสแตนเลส มีขนาดØ 25 มม. มีความหนา 2 มม. เคลือบสีอีพ็อกซี่ 
1.4 วาล์วนํ้าเปิด-ปิด (VALVE HANDLE) ทําด้วยสแตนเลส ขนาด Ø ¾ น้ิว  มีก้านดึงเปิด-ปิด เป็นเพลา  

สแตนเลส ขนาด Ø 6 มม. เคลือบสีอีพ็อกซี่ 
2. ฝักบัวล้างตา 

2.1 อ่างรับนํ้าทําด้วยสแตนเลสป๊ัมขึ้นรูป ขนาด Ø 300 มม. มีความหนา 2.8 มม. พร้อมท่อรับนํ้าทําด้วย 
สแตนเลส ขนาด  Ø 48 มม. เคลือบสีอีพ็อกซี่ 

2.2 หัวฝักบัวล้างตา ผลิตด้วยโพลีโพรพีลีนฉีดขึ้นรูป ด้านข้างชุบโครเมี่ยม ส่วนหัวฝักบัวล้างตามีเบ้ายาง
ทําด้วยยางฉีดขึ้นรูปสําหรับกันการกระแทกดวงตาขณะใช้งาน 

2.3 ฝาปิดกันฝุ่นหัวฝักบัว (วางปิดอยู่บนเบ้ายาง) วัสดุทําด้วย PP ฉีดขึ้นรูป มีไว้เพ่ือป้องกันฝุ่นและแมลง
ที่อาจเข้าไปที่เกาะอยู่ตามหัวฝักบัว โดยฝาปิดกันฝุ่นจะถูกเปิดออกเองเมื่อเปิดใช้งาน 

2.4 วาล์วนํ้าเปิดปิด วัสดุทําด้วยสแตนเลส ขนาด Ø 3/4 น้ิว พร้อมแผ่นมือผลักเปิด-ปิด ทําด้วยสแตน
เลส ขนาด 100x120 มม. หนา 2.8 มม. เคลือบสีอีพ็อกซี่ 
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2.5 วาล์วนํ้าสําหรับปรับแรงดันนํ้าทําด้วยสแตนเลส Ø ¾ น้ิว  สําหรับปรับระดับแรงดันนํ้าและปริมาณ
นํ้าไม่ให้แรงเกินไปเพ่ือไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน 

2.6 ท่อสําหรับทางเดินนํ้าทําด้วยสแตนเลส Ø ¾ น้ิว เคลือบสีอีพ็อกซี่ 
3. เสา 

3.1 เสาท่อนํ้าดีส่วนล่างสําหรับอ่างรับนํ้าทิ้ง วัสดุทําด้วยสแตนเลส Ø 48 มม. หนา 2.8 มม. เคลือบสี 
อีพ็อกซี่ 

3.2 ฐานเสาวัสดุทําด้วยสแตนเลส ขนาด Ø 300 มม. มีความหนา 4 มม. เคลือบสีอีพ็อกซี่ 
3.3 เท้าเหยียบเปิด-ปิด ฝักบัวล้างตา (Valve Slip Foot Padel) ผลิตจากสแตนเลส เคลือบสีอีพ็อกซี่ 

ขนาด 150x300 มม. หนา 2.8 มม. พร้อมอุปกรณ์โซ่ดึงทําวัสดุชนิดเดียวกันโดยติดต้ังสปริงอยู่ในท่อ
เสาส่วนล่างมีแป้นเหยียบด้านหน้าติดกับพ้ืน เมื่อเหยียบแป้นด้านหลังจะเป็นตัวดึงวาล์วนํ้าให้ฝักบัว
ล้างตาเปิดออกและเมื่อดึงเท้าออกแป้นเหยียบจะกลับคืนสู่ตําแหน่งเดิมโดยอัตโนมัติ 

4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 18001 
5. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 

 

 

5. 7-RERU.SH150DC ตู้ดูดไอสารเคมี ขนาด 0.90x1.50x2.35 ม.    1  ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้

 
1.  รายละเอียดทั่วไป 

1.1 ตู้ดูดควัน (FUME HOOD) สําเร็จรูปสําหรับดูดไอกรดและสารเคมี เป็นชนิดระบบ AUTOMATIC BY 
PASS SYSTEM , AIR FOIL  โดยออกแบบและติดต้ังตามมาตรฐาน BS EN 14175-1:2003,  ASHRAE  
110  สําหรับห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO 17025 

 
 

1.2 ขนาดของตู้ดูดควัน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

* ส่วนบน มีขนาดไม่น้อยกว่า  1.50x1.50x0.90 ม. (กว้างxสูงxลึก) 

* ส่วนล่าง มีขนาดไม่น้อยกว่า 1.50x0.85x0.80 ม. (กว้างxสูงxลึก) 
 
2.  รายละเอียดตู้ดูดควันตอนบน 

2.1 โครงสร้างภายนอก ทุกช้ินเป็นระบบถอดประกอบได้ (KNOCK DOWN) คือสามารถถอดตัวตู้ ด้านหน้า
ด้านซ้าย-ขวา และด้านหลัง  การยึดต่อประกอบช้ินงานเป็นไปด้วยความประณีตไม่เห็นจุดเช่ือมต่อของ
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รูน๊อตหรือสกรู วัสดุทําด้วยเหล็กรีดเย็นชุบซิงค์ (Cold Rolled Steel) ความหนา  1.2 มม. เคลือบกัน
สนิมด้วย ZINC POHSPHATE COATING โดยกรรมวิธี DIPPING เพ่ือกันสนิมทั่วถึงทุกช้ินส่วนของ
โครงสร้างภายนอกแล้วผ่านการอบแห้งด้วยกรรมวิธี DRYING OVEN และต่อเน่ืองด้วยการพ่นทับด้วยสี 
EPOXY ชนิดสีผงทั่วถึงผิวเหล็กทุกด้านทั้งภายในและภายนอก (CONDUCTIVE PAINTING SYSTEM) 
แล้วผ่านกระบวนการอบสีด้วยระบบ DRYING OVEN ที่ความร้อนไม่น้อยกว่า 180 องศาเซลเซียล เป็น
เวลาไม่ตํ่ากว่า 10 นาที เมื่อเสร็จแล้วสีต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 80 ไมครอน โดยสีจะต้องทนต่อการ
กัดกร่อนของไอระเหยสารเคมี และทนต่อการขีดข่วนได้ดี โดยผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานกระบวนการ
ผลิตเหล็ก และมีเอกสารแสดงผลทดสอบการกัดกร่อนแบบละอองเกลือ (SALT SPRAY) เป็นเวลา 600 
ช่ัวโมง ตามาตรฐาน ASTM B117 โดยผู้รับจ้างต้องแนบหลักฐานการทดสอบเป็นชื่อเดียวกันกับผู้
รับจ้าง     

2.2 โครงสร้างภายใน ผนังข้างตู้ซ้าย-ขวา และแผ่นพ้ืนตู้ วัสดุทําด้วย COMPACT LAMINATE หนา 6 มม. 
ส่วนผนังหลังตู้วัสดุทําด้วย COMPACT LAMINATE หนา 6 มม. ผ่านการลบมุมด้วยเคร่ืองที่ทันสมัย การ
เช่ือมต่อประกอบช้ินงานเป็นไปด้วยความประณีตไม่เห็นจุดเช่ือมต่อของรูน๊อตหรือสกรู   

2.3 มี AIR FLOW BY PASS อยู่ด้านล่าง ทําดด้วยวัสดุชนิดเดียวกันกับตัวตู้ มีระบบ AUTOMATIC BY PASS 
เมื่อปิดบานประตูตู้ดูดไอระเหยสารเคมีสนิท จะไม่เกิดสุญญากาศ ซึ่งจะทําให้อากาศไหลเข้าได้ทั้งด้านล่าง
และด้านบนและสารเคมีไม่ไหลย้อนกลับเข้าไปทําอันตรายต่อผู้ใช้งาน  

2.4 บานประตูตู้ดูดไอระเหยสารเคมี เป็นกระจกนิรภัยใส หนา 6 มิลลิเมตร ชนิดแบบ T-Slide เปิดได้  2 ทาง 
(ขึ้นลง,ซ้ายขวา) ติดต้ังฝังอยู่ในกรอบอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป หนาไม่น้อยกว่า 2.5  มม. ทั้ง  4 ด้าน ด้านล่าง
ของขอบอลูมิเนียม มีร่องสําหรับมือจับเลื่อนขึ้น-ลง โดยบานประตูตู้สามารถเล่ือนและหยุดได้ทุกระยะ 
โดยใช้ตุ้มถ่วงนํ้าหนักสแตนเลสหุ้มด้วยพลาสติก พร้อมลูกล้อไนล่อนฉีดหุ้มด้วยลูกปืนสําหรับใส่ลวดสลิง 
รางประตูด้านข้างทั้ง 2 ด้าน ทําด้วย PVC หรือ ABS ฉีดขึ้นรูป โดยฝังอยู่ในรางเหล็กยึดติดกับโครงตู้    

2.5 หลอดไฟแสงสว่างฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 18x2 วัตต์ พร้อมที่ครอบทําด้วยกระจกนิรภัย อยู่ในฝาครอบ
เหล็กชนิดเดียวกันกับตัวตู้ ส่วนของฝาด้านบน สามารถเปิด-ปิด ได้เพ่ือความสะดวกในการซ่อมบํารุง การ
ยึดต่อประกอบอุปกรณ์เป็นไปด้วยความประณีตเรียบร้อย 

2.6 มีปลั๊กไฟฟ้าชนิดคู่ ขนาด 220 โวลท์ 16 แอมป์ จํานวน 1 ชุด ชนิดมีสวิทซ์ควบคุมการเปิด-ปิด สําหรับ
แยกการใช้งานของเต้ารับแต่ละตัว ได้รับมาตรฐาน มอก.824-2551 และ ISO9001 ใช้ร่วมกับอุปกรณ์
ไฟฟ้า เสียบได้ทั้งปลั๊กไฟฟ้าชนิด 2 ขา และ 3 ขา การยึดต่อประกอบอุปกรณ์เป็นไปด้วยความประณีต
เรียบร้อย 

 3. รายละเอียดตู้ดูดควันตอนล่าง 
3.1 โครงสร้างภายนอกทําด้วยวัสดุแบบเดียวกับโครงสร้างตู้ตอนบน การเช่ือมต่อประกอบช้ินงานเป็นไป

ด้วยความประณีตไม่เห็นจุดเช่ือมต่อของรูน๊อตหรือสกรู   
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3.2 ด้านหน้าเป็นบานประตูเปิด-ปิด ทําด้วยวัสดุชนิดเดียวกันกับตู้ ส่วนหน้าบานมีระบบบานพับเป็น
สปริงล๊อค 3 จุด ต่อ 1 หน้าบาน เพ่ือเสริมความแข็งแรงและสะดวกต่อการเปิด-ปิด ได้เป็นอย่างดี มือ
จับเปิด-ปิด ทําด้วย PVC GRIP SECTION  

3.3 หน้าบานเปิด-ปิด เป็นผนังสองช้ันเพ่ือความแข็งแรงและสวยงาม ด้านในแต่ละบานมีที่ใส่แฟ้มงาน
อย่างน้อยหน้าบานละ 1 ช่องพร้อมซีลขอบประตู เพ่ือป้องกันเสียงการทํางานของภายในตู้ดูดไอ
ระเหยสารเคมี พร้อมติดต้ังตระแกรงระบายอากาศวัสดุทําด้วย โพลีโปรพีลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 
21x12 เซนติเมตรแบ่งเป็นสองช้ัน  ส่วนแรกมีลักษณะทํามุมเฉียงไม่น้อยกว่า 45 องศา   และส่วนที่
สองเจาะเป็นรูระบายอากาศตลอดแผ่นและสามารถกันแมลงได้ 

3.4 ลักษณะภายในให้มีการแบ่งแยกช่องงานระบบอย่างชัดเจนไม่รวมกับช่องเก็บของ มีบานเปิด-ปิด และ
มีการปิดช่องงานระบบอย่างเรียบร้อย อีกด้านที่เป็นที่เก็บอุปกรณ์  

4.  อุปกรณ์ประกอบภายนอก 
4.1 ชุดควบคุมการจ่ายนํ้า (FRONT CONTROL) 1 ชุด วัสดุทําด้วยทองเหลืองเคลือบด้วยสารโพลีโค้ท 

(POLYCOAT POWDER LACQUER)   สามารถทนแรงดันได้ 147 PSI. /10 BAR  การยึดต่อประกอบ
เป็นไปด้วยความประณีตไม่เห็นจุดเช่ือมต่อของรูน๊อตหรือสกรู   

4.2 ชุดควบคุมการจ่ายแก๊ส (FRONT CONTROL) 1 ชุด วัสดุทําด้วยทองเหลืองเคลือบด้วยสารโพลีโค้ท 
(POLYCOAT POWDER LACQUER)   สามารถทนแรงดันได้ 100 PSI. / 7 BAR  การยึดต่อประกอบ
เป็นไปด้วยความประณีตไม่เห็นจุดเช่ือมต่อของรูน๊อตหรือสกรู   

4.3 แผงควบคุมการทํางานตู้ดูดควัน ประกอบด้วย (LCD DIGITAL MONITOR SYSTEM)  จากโรงงานผู้ผลิต
ที่ได้การรับรองมาตรฐาน  ISO9001, ISO14001, OHSAS18001      

4.3.1 เป็นชุดควบคุมที่ออกแบบบรรจุในกล่องควบคุมเดียวกันทั้งชุด ออกแบบให้เป็นระบบ Micro-
Processor  เพ่ือความปลอดภัยและมีอายุการใช้งานยาวนาน หน้าจอแสดงผลเป็น ชนิด LCD 
(Liquid Crystal Display) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 x 24 (บรรทัด x ตัวอักษร)    

4.3.2 แผงควบคุมการทํางานประกอบด้วยชุดที่แสดงเสียงและแสง (LED) และการแสดงผลการทํางานที่
หน้าจอแสดงผล (LCD) โดยมีการแสดงผลหน้าจอดังน้ี 

- หน้าจอแสดงผล ( DISPLAY ) มีนาฬิกาสําหรับดูเวลาปกติ  และมีสัญลักษณ์แสดงที่หน้าจอ ( 
FAN,LIGHT, F.S.B ) 

- มีสวิทซ์  ON/OFF  การทํางานของตู้ FUME CUPBOARD สัญญาณไฟ ( LAMP ) แสดงการ
ทํางาน 

- สวิทซ์ เปิด/ปิด แสงสว่าง (LIGHT) พร้อมสัญญาณไฟ ( LAMP ) แสดงการทํางาน 

- สวิทซ์ เปิด/ปิด พัดลม (FAN) พร้อมสัญญาณไฟ ( LAMP ) แสดงการทํางาน 

- สวิทซ์และสัญญาณไฟ  การทํางานของระบบการต้ังเวลาปกติ  และการต้ัง  ( ON/OFF )  ของ  
FUME  CUPBOARD  (อุปกรณ์เสริม ) 

- ปุ่ม เซทค่า ของระบบการต้ังเวลา  ( TIMER ) 
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- ปุ่ม ปิดเสียงในกรณีที่ระบบแรงลม  ทํางานผิดปกติ 

- สัญญาณไฟ ( LAMP ) แสดงการทํางานของลม  ทํางานผิดปกติ 

- สัญญาณไฟ ( LAMP ) แสดงการทํางานของลม  ทํางานปกติ 

- หน้าจอแสดงผลของระดับค่าความเร็วลม  ( แบบตัวเลข )   

- แสดงผลความเร็วลมหน้าตู้ปัจจุบันเป็นตัวเลขดิจิตอล 3 หลัก โดยแสดงผลความเร็วลมแท้จริง
หน้าตู้ Hood ต้องแปรผันตามพ้ืนที่หน้าตัดของบานเลื่อนหน้าตู้ (SASH) 

- มีเบรกเกอร์ติดต้ังที่หน้าตู้ สําหรับเปิด-ปิดเมนไฟฟ้าสําหรับตู้ดูดควันในกรณีที่เกิดการขัดข้อง
หรือซ่อมแซม 

5.  อุปกรณ์ประกอบภายใน 
 5.1 ก๊อกนํ้า 1 ชุด ตัวก๊อกทําด้วยเหลืองเคลือบด้วยสารโพลีโค้ท (POLYCOAT POWDER 

LACQUER) สามารถทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า147 PSI./10 BAR ปลายก๊อกเรียวเล็กสามารถ
สวมต่อด้วยท่อยางหรือพลาสติกได้ ควบคุมการเปิด-ปิด ด้วย Front Control Valve 

 5.2 ก๊อกแก๊ส 1 ชุด ตัวก๊อกทําด้วยเหลืองเคลือบด้วยสารโพลีโค้ท (POLYCOAT POWDER 
LACQUER)) เป็นก๊อกที่ใช้เฉพาะในห้องปฏิบัติการ   สามารถทนแรงดันไม่น้อยกว่า 100 
PSI./7 BAR ปลายก๊อกเรียวเล็กสามารถสวมด้วยท่อยางได้   ควบคุมการเปิด-ปิด ด้วย 
Front Control Valve 

 5.3 สะดืออ่าง ระบบ Mechanical Joint วัสดุทําด้วยโพลีโพรพีลีน ผ่านการทดสอบการทน
สารเคมี ตามมาตรฐาน ASTM ไม่น้อยกว่า 80 ชนิด โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง 

 5.4 ที่ดักกลิ่น ระบบ Mechanical Joint วัสดุทําด้วยโพลีโพรพีลีน ผ่านการทดสอบการทน
สารเคมี ตามมาตรฐาน ASTM ไม่น้อยกว่า 80 ชนิด โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง  แกน
สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า 16 ซม. 

6.  พัดลมตู้ดูดควัน    
6.1 พัดลมเป็นระบบ LOW PRESSURE CENTRIFUGAL  DIRECT  DRIVE  , FORWARD CURVE   
6.2 ตัวกล่องพัดลมทําด้วยโพลีโพรพีลีน (POLYPROPYLENE) ผ่านการทดสอบการทนสารเคมี ตาม

มาตรฐาน ASTM ไม่น้อยกว่า 80 ชนิด โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง  ด้านหน้าของกล่องสามารถ
ถอดประกอบได้ เพ่ือความสะดวกในการซ่อมบํารุง 

6.3 ตัวใบพัดทําด้วย  PP ชนิดเดียวกับกล่อง  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบพัดไม่น้อยกว่า  10 น้ิว   
6.4 แท่นของพัดลมสําหรับติดต้ังมอเตอร์ต้องมีที่ครอบกันนํ้า  
6.5 หน้าแปลนใบพัดและแกนเพลาทําด้วยสแตนเลส 
6.6 มีความสามารถดูดไอสารเคมีจากตู้ควันได้ดี โดยมีค่า FACE VELOCITY ไม่น้อยกว่า 100 FPM. 

เมื่อเปิดกระจกสูง  30 ซม.   
6.7 มอเตอร์แบบกันนํ้า (IP 55) ขนาดไม่น้อยกว่า 1 HP ใช้กับไฟฟ้า 220 / 380 V, 50 Hz, 1/3 

Phase ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 1400 RPM. 
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6.8 พัดลมตู้ดูดควันผลิตโดยโรงงานท่ีผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO9001, ISO14001, 
OHSAS18001     

7.  ระบบท่อระบายควัน 
7.1 ท่อควัน พีวีซี.  ชนิดมี มอก. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  8 น้ิว  พร้อมข้องอ หน้าแปลน 

และอุปกรณ์ยึดท่อ 
7.2 การติดต้ังท่อระบายควัน จุดที่มีการต่อท่อควัน ข้องอ หน้าแปลน ต้องใช้วิธีการเช่ือมด้วยวัสดุชนิด

เดียวกันกับท่อ 
7.3 ติดต้ังจนสามารถใช้งานได้ดี  พร้อมทั้งคู่มือการใช้งาน 1 เล่ม และช่างเทคนิคอบรมการใช้งานและ

การดูแลบํารุงรักษา 
7.4 การเดินท่อควัน ต้องเดินท่อจากหลังตู้ควันไปยังพัดลม ซึ่งติดต้ังอยู่ภายนอกอาคาร และปลายท่อ

ต้องติดต้ังอุปกรณ์กันน้ําฝน กันนก เป็นวัสดุชนิดเดียวกันกับท่อควัน โดยปลายท่อทางออกให้อยู่
สูงขึ้นไปบนหลังคาอาคาร 

7.5 รับประกันคุณภาพสินค้า  24 เดือน 
7.6  หลังจากติดต้ังตู้ดูดควันเสร็จแล้วผู้รับจ้างต้องทําการวัดลมหน้าตู้โดยใช้เครื่องมือที่ผ่านมาสอบ

เทียบจากหน่วยงานราชการมาทําการทดสอบ  และต้องมี TEST REPORT อีกคร้ังหน่ึงพร้อมคู่มือ
การใช้งานภาษาไทย จํานวน 1 เล่ม 

7.7  เป็นสินค้าที่ผู้ผลิตได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล OHSAS หรือ มอก. แล้ว 
 

 

6. 7-RERU.WD1 กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 1.20x3.60 ม.     1  แผ่น 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้

 

1. ตัวบอร์ดทําด้วยไม้อัดหนา 10  มม.  ปิดผิวด้วยแผ่นไวท์บอร์ดสีขาว 
2. ตัวกรอบทําด้วยไม้อัด หนา 10  มม.  ปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกด้วยระบบ  HIGH PRESSURE  ปิด

ขอบด้วย  PVC 
3. มีรางสําหรับวางแปรงลบกระดาน 
4. บอร์ดติดประกาศปิดบานอ้อยบุด้วยกํามะหยี่ 
5. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 

18001 
6. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
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ห้องปฏิบัติการด้านเคมีกายภาพ จํานวน 1 ห้อง 

ประกอบด้วย 

  

1. 7-RERU.IB6 โต๊ะปฏิบัติการสาธิตพร้อมอ่างน้าํ ขนาด 0.75x4.00x0.85 ม.   1  ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้

 

1. ส่วนพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) วัสดุทําด้วยแผ่นคอมแพคไฮเพรสเชอร์ลามิเนท ชนิด Lab 

Grade ที่มีคุณสมบัติทนสารเคมี ผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบแกนในด้วยนํ้ายา Phenolic Resin ภายใต้

กระบวนการอัดแรงดันและความร้อนสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความหนา 16 มม. และสามารถทนการขีด

ข่วนและแรงกระแทกได้ดี มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเย่ียม 16 ช่ัวโมง ทนสาร 

เคมีได้ถึง 154 รายการ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, 

ISO 4586-2/EN 438, ANSI/NEMA LD3 ส่วนใต้ WORK TOP มี WATER DROP EDGE SYSTEM  

ป้องกันการไหลซึมของหยดน้ําเข้าตู้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า 30x30 ซม. มาแสดงใน

วันขออนุมัติวัสดุ 

2. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
2.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืนกล่อง

ลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม .) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.1163-
2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 1,000 กิโลกรัมต่อ 1 
ตารางเมตร  

2.2 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate)  ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.1163-
2536  ทั้งสองด้าน  ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า  15 มม. ปิดขอบไม้ด้วย PVC  

2.3 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High Pressure 
Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้ด้วย PVC สามารถ
ปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า  5 ระดับ  

2.4 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิดความ
เสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับมาตรฐาน 
ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 8 
มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 
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2.5 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติกัน
นํ้า  

3. บานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ทําด้วยสแตนเลส มีระบบ
ไฮโดรลิคในตัว เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน 
ง่ายต่อการติดต้ังและปรับบานซ้าย-ขวา โดยไม่ต้องคลายสกรู มีจุกพลาสติกปิด  2 จุด ต่อ 1 หน้า
บาน พร้อมแนบเอกสารรับรองการทํางานเปิด-ปิด บานพับได้ไม่น้อยกว่า 50,000 cycle จากห้อง
แลปที่เช่ือถือได้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

4. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน
ไม่น้อยกว่า 60,000 คร้ัง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ  ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา
แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

5. กุญแจล๊อคหน้าบานและล้ินชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ
ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001  ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง
มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

6. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. มี
หัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบป้องกัน
การเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝังอยู่ด้าน
บนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติ
วัสดุ 

7. ปลั๊กไฟฟ้าแบบ Pop - up เป็นปลั๊กไฟท่ีสามารถสวมปล๊ักตัวผู้ได้ทั้งแบบกลมและแบบแบน ชนิด 3 
สาย 2 เต้าเสียบ ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO หรือ IEC 

8. คุณคุณลักษณะเฉพาะชุดอ่างนํ้า  
8.1 อ่างนํ้าพร้อมหน้าอ่างทําด้วย สแตนเลส เกรด 304 ขนาดภายในหลุมอ่าง 400x600x250 

มม. 

8.2 ที่ดักกลิ่น วัสดุทําด้วยโพลีโปรพีลีน เป็นระบบ MECHANICAL JOINT มีเส้นผ่าศูนย์กลาง  1 
½”  แกนสามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า 16 ซม.ผ่านการทดสอบการทน
สารเคมีตามมาตรฐาน ASTM D543 ไม่น้อยกว่า 100 รายการ ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 48 
ช่ัวโมง โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้รับจ้างจะต้องแนบเอกสารการรับรองจะต้องออก
ภายใต้หน่วยงานเดียวกันเท่าน้ัน ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขอ
อนุมัติวัสดุ 
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8.3 ก๊อกนํ้า 1 ทางต้ังพ้ืนตัวก๊อกทําด้วยทองเหลืองเคลือบด้วยสารโพลีโค้ท (Polycoat Powder 
Lacquer) เป็นก๊อกที่ใช้เฉพาะห้องแลป ปลายก๊อกเรียวเล็กสามารถสวมต่อกับท่อยางหรือ
พลาสติกและสามารถสวิงซ้าย-ขวาได้ ทนแรงดันได้ 147 psi ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 
9001 ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

9. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 
18001 

10. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
 

 

2. 7-RERU.IB7 โต๊ะปฏิบัติการสแตนเลส ขนาด 1.00x2.00x0.85 ม.    6  ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้

 

1. ส่วนพ้ืนโต๊ะ วัสดุทําด้วยสแตนเลส เกรด 304 พับขึ้นรูป 
2. โครงสร้างขาโต๊ะทั้ง 4 ด้าน ทําด้วยสแตนเลส เกรด 304 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ½ น้ิว 
3. คานโต๊ะ ทําด้วยสแตนเลส เกรด 304 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 น้ิว 
4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 18001 
5. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 

 

 

3. 7-RERU.WB7 โต๊ะปฏิบัติการติดผนงั ขนาด 0.75x7.90x0.80 ม.    1  ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้

 

1. ส่วนพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) วัสดุทําด้วยแผ่นคอมแพคไฮเพรสเชอร์ลามิเนท ชนิด Lab 

Grade ที่มีคุณสมบัติทนสารเคมี ผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบแกนในด้วยนํ้ายา Phenolic Resin ภายใต้

กระบวนการอัดแรงดันและความร้อนสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความหนา 16 มม. และสามารถทนการขีด

ข่วนและแรงกระแทกได้ดี มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเย่ียม 16 ช่ัวโมง ทนสาร 

เคมีได้ถึง 154 รายการ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, 

ISO 4586-2/EN 438, ANSI/NEMA LD3 ส่วนใต้ WORK TOP มี WATER DROP EDGE SYSTEM  

ป้องกันการไหลซึมของหยดน้ําเข้าตู้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า 30x30 ซม. มาแสดงใน

วันขออนุมัติวัสดุ 
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2. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
2.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืน

กล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม.) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม .ได้รับมาตรฐาน มอก .
1163-2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 1,000 
กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร  

2.2 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม .ได้รับมาตรฐาน มอก .
1163-2536  ทั้งสองด้าน  ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า  15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC  

2.3 ภายในตู้มี ช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้ด้วย 
PVC สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า  5 ระดับ  

2.4   การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิดความเสียหาย 
จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และ
ปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ยาว 30 
มิลลิเมตร 

2.5 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติ
กันนํ้า  

3. บานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ทําด้วยสแตนเลส มีระบบ
ไฮโดรลิคในตัว เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน 
ง่ายต่อการติดต้ังและปรับบานซ้าย-ขวา โดยไม่ต้องคลายสกรู มีจุกพลาสติกปิด  2 จุด ต่อ 1 หน้า
บาน พร้อมแนบเอกสารรับรองการทํางานเปิด-ปิด บานพับได้ไม่น้อยกว่า 50,000 cycle จากห้อง
แลปที่เช่ือถือได้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

4. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน
ไม่น้อยกว่า 60,000 คร้ัง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ  ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ
หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา
แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

5. กุญแจล๊อคหน้าบานและล้ินชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ
ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001  ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง
มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 
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6. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. มี
หัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบป้องกัน
การเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝังอยู่ด้าน
บนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติ
วัสดุ 

7. ปลั๊กไฟฟ้า เป็นปลั๊กไฟที่สามารถสวมปล๊ักตัวผู้ได้ทั้งแบบกลมและแบบแบน ชนิด 3 สาย 2 เต้าเสียบ 
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO หรือ IEC พร้อมกล่องไฟสามเหลี่ยมวัสดุทําด้วย Polypropylene (PP) 

8. ขาตู้ทําจากพลาสติก ABS มีจํานวน 4 ขาต่อตู้ ปรับระดับความสูง-ตํ่าได้ และสามารถรับนํ้าหนักได้ 
100 กิโลกรัม ต่อขาภายนอกของขาเป็นพีวีซีฉีดขึ้นรูปผิวด้านหน้าด้วยแผ่นอลูมิเนียมเป็นช้ินเดียวกัน
สําเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 13 มม.  ด้านหลังแบ่งเป็น 2 รางสําหรับใช้ล๊อคขาตู้  ส่วนที่สัมผัสกับพ้ืน
และสัมผัสกับตู้ส่วนล่างมียางรองรับเพ่ือรีดนํ้า และป้องกันการไหลซึมของสารเคมีและน้ําเข้าตัวตู้ 
ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร สามารถถอดออกเพ่ือทําความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้ 

9. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 
18001 

10. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
 
 

4. 7-RERU.WD1 กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 1.20x3.60 ม.     1  แผ่น 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้

 

1. ตัวบอร์ดทําด้วยไม้อัดหนา 10  มม.  ปิดผิวด้วยแผ่นไวท์บอร์ดสีขาว 
2. ตัวกรอบทําด้วยไม้อัด หนา 10  มม.  ปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกด้วยระบบ  HIGH PRESSURE  ปิด

ขอบด้วย  PVC 
3. มีรางสําหรับวางแปรงลบกระดาน 
4. บอร์ดติดประกาศปิดบานอ้อยบุด้วยกํามะหยี่ 
5. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 

18001 
6. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
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ครุภัณฑ์ LAB ชั้น 8 

 

 ห้องเก็บสารเคมี   

1. 8-RERU.CC3 ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด 0.60x1.20x1.80 ม.    3 ชุด 

2. 8-RERU.AS-10050 ช้ันวางอุปกรณ์ ขนาด 0.50x1.00x1.80 ม.   4 ชุด 

3. 8-RERU.1205819GD/F ตู้เหล็กเก็บสารเคมี ขนาด 0.50x1.00x2.00 ม.  1 ชุด 

4. 8-RERU.FMM20220 ตู้เหล็กเก็บสารเคมี ขนาด 0.50x1.00x2.00 ม.  1 ชุด 

 

ห้องชั่งสารเคมี   

1. 8-RERU.WB1 โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 0.75x6.80x0.80 ม.   1 ชุด 

2. 8-RERU.BT352 โต๊ะวางเครื่องช่ัง ขนาด 0.75x1.60x0.80 ม.   1 ชุด 

     

 ห้องวิเคราะหค์ุณภาพน้ํา   

1. 8-RERU.WB2 โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง พร้อมตู้แขวนลอย ขนาด 0.75x7.20x0.80 ม. 1 ชุด 

2. 8-RERU.IB2 โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมอ่างนํ้า ขนาด 1.50x4.35x0.85 ม.  3 ชุด 

ERU.LSC-401 เก้าอ้ีปฏิบัติการ 36 ตัว 

3. 8-RERU.IB1 โต๊ะปฏิบัติการสาธิตพร้อมอ่างนํ้า ขนาด 0.75x3.00x0.85 ม.  1 ชุด 

4. 8-RERU.WD1 กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 3.60x1.20 ม.    1 แผ่น 

5. 8-RERU.LK16 ตู้ล็อคเกอร์ ขนาด 0.50x1.20x1.80 ม.    1 ชุด 

6. 8-RERU.SH150DC ตู้ดูดไอสารเคมี ขนาด 0.90x1.50x2.35 ม.   1 ชุด 

     

 ห้องวิเคราะหค์ุณภาพดินและปุ๋ย   

1. 8-RERU.IB1 โต๊ะปฏิบัติการสาธิตพร้อมอ่างนํ้า ขนาด 0.75x3.00x0.85 ม.  1 ชุด 

2. 8-RERU.IB2 โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมอ่างนํ้า ขนาด 1.50x4.35x0.85 ม.  3 ชุด 

RERU.LSC-401 เก้าอ้ีปฏิบัติการ 36 ตัว 

3. 8-RERU.SH150DC ตู้ดูดไอสารเคมี ขนาด 0.90x1.50x2.35 ม.   1 ชุด 

4. 8-RERU.WB3 โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง พร้อมตู้แขวนลอย ขนาด 0.75x7.20x0.80 ม. 1 ชุด 

5. 8-RERU.LK16 ตู้ล็อคเกอร์ ขนาด 0.50x1.20x1.80 ม.    1 ชุด 
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 ห้องเก็บวัสดุอุปกรณ ์   

1. 8-RERU.AS-10050 ช้ันวางอุปกรณ์ ขนาด 0.50x1.00x1.80 ม.   18 ชุด 

    

 ศูนย์ปฏิบัติการและวิจัยทางวิทยาศาสตรส์ิง่แวดล้อม   

1. 8-RERU.IB1 โต๊ะปฏิบัติการสาธิตพร้อมอ่างนํ้า ขนาด 0.75x3.00x0.85 ม.  1 ชุด 

2. 8-RERU.IB3 โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมอ่างนํ้า ขนาด 1.50x4.35x0.85 ม.  3 ชุด 

3. RERU.LSC-401 เก้าอ้ีปฏิบัติการ 36 ตัว 

4. 8-RERU.WB4 โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง พร้อมตู้แขวนลอย ขนาด 0.75x10.10x0.80 ม. 1 ชุด 

5. 8-RERU.LK16 ตู้ล็อคเกอร์ ขนาด 0.50x1.20x1.80 ม.    1 ชุด 

6. 8-RERU.WD1 กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 3.60x1.20 ม.    1 แผ่น 

7. 8-RERU.SH150DC ตู้ดูดไอสารเคมี ขนาด 0.90x1.50x2.35 ม.   1 ชุด 

     

 ห้อง LAB COMPUTER   

1. 8-RERU.IB4 โต๊ะปฏิบัติการสาธิต ขนาด 0.75x1.65x0.85 ม.   1 ชุด 

RERU.LSC-1222 เก้าอ้ีสาธิต 1 ตัว 

2. 8-RERU.OED806C โต๊ะทํางาน ขนาด 0.60x0.80x0.75 ม.   36 ชุด 
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ห้องเก็บสารเคมี จํานวน 1 ห้อง 

ประกอบด้วย  

 

1. 8-RERU.CC3 ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด 0.60x1.20x1.80 ม.    3 ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 
 

1. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
1.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืน

กล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม.) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL 
(High Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน 
มอก.1163-2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 
1,000 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร  

1.2 หน้าบานตู้กระจกชนิดบานสไลด์ วัสดุทําด้วยกระจกใส หนา 6 มม.  
1.3 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 

Pressure Laminate)  ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.
1163-2536  ทั้งสองด้าน  ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า  15 มม. ปิดขอบ
ไม้ด้วย PVC  

1.4 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า  5 ระดับ  

1.5 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิด
ความเสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 

1.6 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติ
กันนํ้า  

2. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 

ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน

ไม่น้อยกว่า 60,000 คร้ัง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ  ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ
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หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา

แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

3. กุญแจล๊อคหน้าบานและล้ินชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ

ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001  ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง

มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

4. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. มี

หัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบป้องกัน

การเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝังอยู่ด้าน

บนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติ

วัสดุ 

5. ขาตู้ทําจากพลาสติก ABS มีจํานวน 4 ขาต่อตู้ ปรับระดับความสูง-ตํ่าได้ และสามารถรับนํ้าหนักได้ 

100 กิโลกรัม ต่อขาภายนอกของขาเป็นพีวีซีฉีดขึ้นรูปผิวด้านหน้าด้วยแผ่นอลูมิเนียมเป็นช้ินเดียวกัน

สําเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 13 มม. ด้านหลังแบ่งเป็น 2 รางสําหรับใช้ล๊อคขาตู้  ส่วนที่สัมผัสกับพ้ืนและ

สัมผัสกับตู้ส่วนล่างมียางรองรับเพ่ือรีดนํ้า และป้องกันการไหลซึมของสารเคมีและน้ําเข้าตัวตู้ ส่วนสูง

ไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร สามารถถอดออกเพ่ือทําความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้ 

6. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 

18001 

7. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 

 

 

2. 8-RERU.AS-10050 ชั้นวางอุปกรณ์ ขนาด 0.50x1.00x1.80 ม.  4 ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้

 

1. โครงสร้างวัสดุทําด้วยเหล็กฉากเจาะรู พ่นทับด้วยสี EPOXY ปลายขามียางรองรับเพ่ือป้องกันพ้ืนเกิด

รอยขูดขีด 

2. ช้ันวางของวัสดุทําด้วยแผ่นคอมแพคไฮเพรสเชอร์ลามิเนท ชนิด Lab Grade ที่มีคุณสมบัติทนสารเคมี 

ผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบแกนในด้วยนํ้ายา Phenolic Resin ภายใต้กระบวนการอัดแรงดันและความ

ร้อนสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความหนา 16 มม. และสามารถทนการขีดข่วนและแรงกระแทกได้ดี มีความ

ทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเย่ียม 16 ช่ัวโมง ทนสารเคมีได้ถึง 154 รายการ ตามมาตรฐาน 
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ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, ISO 4586-2/EN 438, ANSI/NEMA 

LD3 

3. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 

18001 

4. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 

 

 

3. 8-RERU.1205819GD/F ตู้เหล็กเก็บสารเคมี ขนาด 0.50x1.00x2.00 ม.  1 ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้

 

1.  โครงสร้างทําด้วยแผ่นเหล็กรีดเย็น NO.18 หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ทุกด้าน (COLD ROOLED 
STEEL) ผิวเหล็กเคลือบด้วยซิงค์และเคลือบทับด้วยฟอสเฟต (PHOSPHATE DATING ROLLED 
STEEL) ผิวเหล็กทุกด้านทั้งด้านในและด้านอกพ่นทับด้วยสีอีพ็อกซี่ชนิดสีผง (CONDUCTIVE 
EPOXY POWER COATED PAINTWORK) โดยเป็นแบบอิเลคโตรสเตติก โดยผ่านกระบวนการอบ
สีที่ความร้อนอย่างน้อย 200 องศาเซลเซียล เพ่ือการคงทนของสีที่พ่นออกมาจะได้เป็นผิวส้ม 

2.  ช้ันปรับระดับภายในตู้ทําด้วยแผ่นเหล็กรีดเย็น No.18 หรือดีกว่า หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ทุกด้าน 
(COLD ROOLED STEEL) ผิวเหล็กทุกด้านทั้งด้านในและด้านอกพ่นทับด้วยสีอีพ็อกซี่ชนิดสีผง 
(CONDUCTIVE EPOXY POWER COATED PAINTWORK) โดยเป็นแบบอิเลคโตรสเตติก โดยผ่าน
กระยวนการอบสีที่ความร้อนอย่างน้อย 200 องศาเซลเซียล (101-108 กรัม/ตร.ม.) ลักษณะสีที่พ่น
ออกมาจะได้เป็นผิวส้ม 

3.  มีประตูบานเปิด 2 บาน วัสดุทําด้วยโลหะเคลือบสีอีพ็อกซี่ มีช่องสําหรับระบายอากาศด้านล่างของ
ประตูบานเปิด โดยมีสลักยึดบานประตูทั้ง 2 บาน  

4.  ติดป้ายและสัญลักษณ์บริเวณตู้ตามประเภทของสารเคมี 
5.  ถาดรอง (Tray) ภายในทําด้วย Polypropylene โดยมีขอบสูงแบบไร้ตะเข็บไม่ตํ่ากว่า 2 เซนติเมตร

ป้องกันการหกรั่วของสารเคมีไหลออกภายนอกตู้ และทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดี 
6.  พัดลมทางตรง (Fan) เป็นพัดลมที่มี่โครงสร้างเป็นพลาสติก และใบพัดเป็นPP (Polypropylene)  

มีมอเตอร์ 12V 4.5A สามารถดูดลมได้ 300 M3/hr 
7.  มีเครื่องต้ังเวลาเพ่ือสลับการทํางานของชุดพัดลม จํานวน 1 ชุด 
8.  เดินท่อระบายอากาศจากด้านบนของตู้ด้วยท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 น้ิว หรือ

ดีกว่าทั้งชนิด Flexible และ Rigid Pipe 
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9.  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 
18001 

10.  รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
4. 8-RERU.FMM20220 ตู้เหล็กเก็บสารเคมี ขนาด 0.50x1.00x2.00 ม.  1 ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้

 

1. โครงสร้างทําด้วยแผ่นเหล็กรีดเย็น NO.18 หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ทุกด้าน (COLD ROOLED STEEL) 
ผิวเหล็กเคลือบด้วยซิงค์และเคลือบทับด้วยฟอสเฟต (PHOSPHATE DATING ROLLED STEEL) ผิวเหล็ก
ทุกด้านทั้งด้านในและด้านอกพ่นทับด้วยสีอีพ็อกซี่ชนิดสีผง (CONDUCTIVE EPOXY POWER COATED 
PAINTWORK) โดยเป็นแบบอิเลคโตรสเตติก โดยผ่านกระบวนการอบสีที่ความร้อนอย่างน้อย 200 องศา
เซลเซียล เพ่ือการคงทนของสีที่พ่นออกมาจะได้เป็นผิวส้ม 

2. ช้ันปรับระดับภายในตู้ทําด้วยแผ่นเหล็กรีดเย็น No.18 หรือดีกว่า หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ทุกด้าน 
(COLD ROOLED STEEL) ผิวเหล็กทุกด้านทั้ งด้านในและด้านอกพ่นทับด้วยสี อี พ็อกซี่ชนิดสีผง 
(CONDUCTIVE EPOXY POWER COATED PAINTWORK) โดยเป็นแบบอิเลคโตรสเตติก โดยผ่านกระ
ยวนการอบสีที่ความร้อนอย่างน้อย 200 องศาเซลเซียล (101-108 กรัม/ตร.ม.) ลักษณะสีที่พ่นออกมาจะ
ได้เป็นผิวส้ม 

3. มีประตูบานเปิด 2 บาน วัสดุทําด้วยโลหะเคลือบสีอีพ็อกซี่ มีช่องสําหรับระบายอากาศด้านล่างของประตู
บานเปิด โดยมีสลักยึดบานประตูทั้ง 2 บาน  

4. ติดป้ายและสัญลักษณ์บริเวณตู้ตามประเภทของสารเคมี 
5. ถาดรอง (Tray) ภายในทําด้วย Polypropylene โดยมีขอบสูงแบบไร้ตะเข็บไม่ตํ่ากว่า 2 เซนติเมตร

ป้องกันการหกรั่วของสารเคมีไหลออกภายนอกตู้ และทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดี 
6. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 18001 
7. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
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ห้องชั่งสารเคมี  จํานวน 1 หอ้ง 

ประกอบด้วย  
 

1. 8-RERU.WB1 โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 0.75x6.80x0.80 ม.   1 ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้

 

1. ส่วนพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) วัสดุทําด้วยแผ่นคอมแพคไฮเพรสเชอร์ลามิเนท ชนิด Lab 

Grade ที่มีคุณสมบัติทนสารเคมี ผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบแกนในด้วยนํ้ายา Phenolic Resin  ภายใต้

กระบวนการอัดแรงดันและความร้อนสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความหนา 16 มม. และสามารถทนการขีด

ข่วนและแรงกระแทกได้ดี มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเย่ียม 16 ช่ัวโมง ทนสาร 

เคมีได้ถึง 154 รายการ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, 

ISO 4586-2/EN 438, ANSI/NEMA LD3 ส่วนใต้ WORK TOP มี WATER DROP EDGE SYSTEM  

ป้องกันการไหลซึมของหยดน้ําเข้าตู้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า 30x30 ซม. มาแสดงใน

วันขออนุมัติวัสดุ 

2. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
2.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืน

กล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม.) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL 
(High Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน 
มอก.1163-2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 
1,000 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร  

2.2 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate)  ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.
1163-2536  ทั้งสองด้าน  ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า  15 มม. ปิดขอบ
ไม้ด้วย PVC  

2.3 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า  5 ระดับ  
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2.4 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิด
ความเสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 

2.5 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติ
กันนํ้า  

3. บานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ทําด้วยสแตนเลส มีระบบ

ไฮโดรลิคในตัว เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน 

ง่ายต่อการติดต้ังและปรับบานซ้าย-ขวา โดยไม่ต้องคลายสกรู มีจุกพลาสติกปิด  2 จุด ต่อ 1 หน้า

บาน พร้อมแนบเอกสารรับรองการทํางานเปิด-ปิด บานพับได้ไม่น้อยกว่า 50,000 cycle จากห้อง

แลปที่เช่ือถือได้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

4. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 

ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน

ไม่น้อยกว่า 60,000 ครั้ง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ  ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา

แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

5. กุญแจล๊อคหน้าบานและล้ินชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ

ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001  ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง

มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

6. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. มี

หัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบป้องกัน

การเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝังอยู่ด้าน

บนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติ

วัสดุ 

7. ปลั๊กไฟฟ้า เป็นปลั๊กไฟที่สามารถสวมปล๊ักตัวผู้ได้ทั้งแบบกลมและแบบแบน ชนิด 3 สาย 2 เต้าเสียบ 

ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO หรือ IEC พร้อมกล่องไฟสามเหลี่ยมวัสดุทําด้วย Polypropylene (PP) 

8. ขาตู้ทําจากพลาสติก ABS มีจํานวน 4 ขาต่อตู้ ปรับระดับความสูง-ตํ่าได้ และสามารถรับนํ้าหนักได้ 

100 กิโลกรัม ต่อขาภายนอกของขาเป็นพีวีซีฉีดขึ้นรูปผิวด้านหน้าด้วยแผ่นอลูมิเนียมเป็นช้ินเดียวกัน

สําเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 13 มม.  ด้านหลังแบ่งเป็น 2 รางสําหรับใช้ล๊อคขาตู้  ส่วนที่สัมผัสกับพ้ืน

และสัมผัสกับตู้ส่วนล่างมียางรองรับเพ่ือรีดนํ้า และป้องกันการไหลซึมของสารเคมีและน้ําเข้าตัวตู้ 

ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร สามารถถอดออกเพ่ือทําความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้ 
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9. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 
18001 

10. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
 

2. 8-RERU.BT352 โต๊ะวางเครื่องชั่ง ขนาด 0.75x1.60x0.80 ม.   1 ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้

 
1. โครงสร้างของโต๊ะ ทําด้วยแผ่นเหล็กรีดเย็น NO.18 หนา 1.2 มม. ทุกด้าน (COLD ROLLED STEEL) 

ผิวเหล็กเคลือบด้วยซิงค์และเคลือบทับด้วยฟอสเฟต (PHOSPHATE DATING) เคลือบด้วยโครเมต 
(CHROMATISING) และผิวเหล็กทุกด้านทั้งด้านในและด้านนอกพ่นทับด้วยสีอีพ๊อกซี่ชนิดสีผง 
(CONDUCIVE EPOXY POWER COATED PAINTWORK) โดยเป็นแบบอีเล็คโตรสเตติก โดยผ่าน
กระบวนการอบสีที่ความร้อนอย่างน้อย 200°C เพ่ือการคงทนของสี เมื่อพ่นเสร็จแล้วสีต้องมีความ
หนาอย่างน้อยไม่ตํ่ากว่า 80 ไมครอน (101-106 กรัม/ตรม.) ลักษณะสีที่พ่นออกได้จะเป็นผิวส้ม  

2. ส่วนพ้ืนโต๊ะ วัสดุทําด้วยแผ่น Phenolic Resin ชนิด Lab Grade ผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบแกนในด้วย
นํ้ายา Phenolic Resin  ภายใต้กระบวนการอัดแรงดันและความร้อนสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความหนา
ตลอดแผ่นไม่น้อยกว่า 16 มม.  สามารถทนการขีดข่วนและแรงกระแทกได้ดี  และสามารถทนความ
ร้อนได้ไม่น้อยกว่า 135 oC มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเย่ียม โดยผลการทดสอบ
ต้องไม่เกิดรอยด่าง และไม่มีการเปลี่ยนแปลงความมันเงาของพ้ืนผิวเมื่อทําการทดสอบเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 16 ช่ัวโมง   

3. ส่วนพ้ืนที่ๆ ใช้วางเครื่องช่ัง ทําด้วยหินแกรนิต ความหนาไม่น้อยกว่า 18 มม.  ขนาดหลุมสําหรับวาง
เครื่องช่ัง  300x400 มม. รองรับด้วย VIBRATION RUBBER   

4. ส่วนล่างของโต๊ะเคร่ืองช่ังมีช้ันวางอุปกรณ์ ทําด้วยเหล็กเคลือบสี จํานวน 1 ช้ัน  
5. ภายในบรรจุด้วยวัสดุถ่วงนํ้าหนัก  
6. ปลั๊กไฟ เป็นปลั๊กชนิดคู่ในตัว ใช้ได้กับไฟ 220 โวลท์ พร้อมสายกราวด์ในตัว ได้รับมาตรฐาน ISO 

9001 สามารถใช้กับปลั๊กตัวผู้ได้ทั้งแบบกลมและแบบแบน จาํนวน 2 ชุด  
7. ขาโต๊ะสามารถปรับระดับได้ทั้ง 4 ขา 
8. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 

18001 
9. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
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ห้องวิเคราะหค์ุณภาพน้ํา  จํานวน 1 หอ้ง 

ประกอบด้วย 

  

1. 8-RERU.WB2 โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง พร้อมตู้แขวนลอย ขนาด 0.75x7.20x0.80 ม.  1   ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้

 

1. ส่วนพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) วัสดุทําด้วยแผ่นคอมแพคไฮเพรสเชอร์ลามิเนท ชนิด Lab 

Grade ที่มีคุณสมบัติทนสารเคมี ผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบแกนในด้วยนํ้ายา Phenolic Resin  ภายใต้

กระบวนการอัดแรงดันและความร้อนสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความหนา 16 มม. และสามารถทนการขีด

ข่วนและแรงกระแทกได้ดี มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเย่ียม 16 ช่ัวโมง ทนสาร 

เคมีได้ถึง 154 รายการ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, 

ISO 4586-2/EN 438, ANSI/NEMA LD3 ส่วนใต้ WORK TOP มี WATER DROP  EDGE SYSTEM  

ป้องกันการไหลซึมของหยดน้ําเข้าตู้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า 30x30 ซม. มาแสดงใน

วันขออนุมัติวัสดุ 

2. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
2.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืน

กล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม.) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL 
(High Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน 
มอก.1163-2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 
1,000 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร  

2.2 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate)  ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.
1163-2536  ทั้งสองด้าน  ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า  15 มม. ปิดขอบ
ไม้ด้วย PVC  

2.3 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า  5 ระดับ  
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2.4 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิด
ความเสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 

2.5 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติ
กันนํ้า  

3. ตู้แขวนลอย วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High Pressure Laminate)  

ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.1163-2536  ทั้งสองด้าน  ภายหลัง

ปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้ด้วย PVC หน้าบานวัสดุทําด้วยกระจกใส 

หนา 6 มม. ผังอยู่ในกรอบไม้อัด พร้อมติดต้ังมือจับวัสดุทําด้วยโลหะรูปตัวซี ( C ) พร้อมติดต้ังกุญแจ

ล็อคหน้าบานตู้ 

4. บานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ทําด้วยสแตนเลส มีระบบ

ไฮโดรลิคในตัว เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน 

ง่ายต่อการติดต้ังและปรับบานซ้าย-ขวา โดยไม่ต้องคลายสกรู มีจุกพลาสติกปิด  2 จุด ต่อ 1 หน้า

บาน พร้อมแนบเอกสารรับรองการทํางานเปิด-ปิด บานพับได้ไม่น้อยกว่า 50,000 cycle จากห้อง

แลปที่เช่ือถือได้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

5. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 

ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน

ไม่น้อยกว่า 60,000 คร้ัง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ  ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา

แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

6. กุญแจล๊อคหน้าบานและล้ินชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ

ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001  ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง

มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

7. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. มี

หัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบป้องกัน

การเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝังอยู่ด้าน

บนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติ

วัสดุ 

8. ปลั๊กไฟฟ้า เป็นปลั๊กไฟที่สามารถสวมปล๊ักตัวผู้ได้ทั้งแบบกลมและแบบแบน ชนิด 3 สาย 2 เต้าเสียบ 

ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO หรือ IEC พร้อมกล่องไฟสามเหลี่ยมวัสดุทําด้วย Polypropylene (PP) 
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9. ขาตู้ทําจากพลาสติก ABS มีจํานวน 4 ขาต่อตู้ ปรับระดับความสูง-ตํ่าได้ และสามารถรับนํ้าหนักได้ 

100 กิโลกรัม ต่อขาภายนอกของขาเป็นพีวีซีฉีดขึ้นรูปผิวด้านหน้าด้วยแผ่นอลูมิเนียมเป็นช้ินเดียวกัน

สําเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 13 มม. ด้านหลังแบ่งเป็น 2 รางสําหรับใช้ล๊อคขาตู้ ส่วนที่สัมผัสกับพ้ืนและ

สัมผัสกับตู้ส่วนล่างมียางรองรับเพ่ือรีดนํ้า และป้องกันการไหลซึมของสารเคมีและน้ําเข้าตัวตู้ ส่วนสูง

ไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร สามารถถอดออกเพ่ือทําความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้ 

10. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 
18001 

11. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
 

 

2. 8-RERU.IB2 โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมอ่างน้ํา ขนาด 1.50x4.35x0.85 ม.      3 ชุด 

ERU.LSC-401 เก้าอ้ีปฏิบัติการ 36 ตัว 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้
 

1. ส่วนพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) วัสดุทําด้วยแผ่นคอมแพคไฮเพรสเชอร์ลามิเนท ชนิด Lab 

Grade ที่มีคุณสมบัติทนสารเคมี ผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบแกนในด้วยนํ้ายา Phenolic Resin ภายใต้

กระบวนการอัดแรงดันและความร้อนสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความหนา 16 มม. และสามารถทนการขีด

ข่วนและแรงกระแทกได้ดี มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเย่ียม 16 ช่ัวโมง ทนสาร 

เคมีได้ถึง 154 รายการ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, 

ISO 4586-2/EN 438, ANSI/NEMA LD3 ส่วนใต้ WORK TOP มี WATER DROP EDGE SYSTEM  

ป้องกันการไหลซึมของหยดน้ําเข้าตู้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า 30x30 ซม. มาแสดงใน

วันขออนุมัติวัสดุ 

2. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
2.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืนกล่อง

ลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม .) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.1163-
2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 1,000 กิโลกรัมต่อ 1 
ตารางเมตร  

2.2 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate)  ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.1163-
2536  ทั้งสองด้าน  ภายหลังปิดลามิเนทไมม้ีความหนาไม่น้อยกว่า  15 มม. ปิดขอบไม้ด้วย PVC  
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2.3 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High Pressure 
Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้ด้วย PVC สามารถ
ปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า  5 ระดับ  

2.4 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิดความ
เสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับมาตรฐาน 
ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 8 
มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 

2.5 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติกัน
นํ้า  

3. ช้ันวางของกลางโต๊ะวัสดุทําด้วยไม้อัด ปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High Pressure 

Laminate)  ได้รับมาตรฐาน มอก.1163-2536  ทั้งสองด้าน ภายหลังปิดลามิเนทไม้มคีวามหนาไม่

น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้ด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ด้วยกาวกันนํ้าทุกด้าน ด้วยเครื่องจักร

ทันสมัย ช้ินงานที่ได้จะติดสนิทแน่น พร้อมติดต้ังราวกันตกวัสดุทําพีวีซีชนิดแท่งตัน Ø 12 มม. 

4. บานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ทําด้วยสแตนเลส มีระบบ

ไฮโดรลิคในตัว เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน 

ง่ายต่อการติดต้ังและปรับบานซ้าย-ขวา โดยไม่ต้องคลายสกรู มีจุกพลาสติกปิด  2 จุด ต่อ 1 หน้า

บาน พร้อมแนบเอกสารรับรองการทํางานเปิด-ปิด บานพับได้ไม่น้อยกว่า 50,000 cycle จากห้อง

แลปที่เช่ือถือได้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

5. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 

ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน

ไม่น้อยกว่า 60,000 คร้ัง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ  ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา

แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

6. กุญแจล๊อคหน้าบานและล้ินชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ

ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001  ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง

มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

7. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. มี

หัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบป้องกัน

การเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝังอยู่ด้าน

บนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติ

วัสดุ 
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8. ปลั๊กไฟฟ้า เป็นปลั๊กไฟที่สามารถสวมปลั๊กตัวผู้ได้ทั้งแบบกลมและแบบแบน ชนิด 3 สาย 2 เต้าเสียบ 

ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO หรือ IEC 

 

9. คุณลักษณะเฉพาะชุดอ่างนํ้า  

9.1 อ่างนํ้าพร้อมหน้าอ่างทําด้วย Polypropylene ฉีดขึ้นรูป ขนาดไม่น้อยกว่า 750x1,500 มม. มี

ขอบกันนํ้าโดยรอบทั้ง 4 ด้าน ด้านข้างเป็นลอนเพ่ือให้นํ้าไหลลงสู่อ่างนํ้าได้ดี ขนาดหลุมอ่าง 

400x800x300 มม. มีสะดืออ่างในตัวพร้อม Over Flow ผ่านการทดสอบสารเคมีตามมาตรฐาน 

ASTM D543 ไม่น้อยกว่า 100 ชนิด โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยเอกสารใบรับรอง

จะต้องออกภายใต้หน่วยงานเดียวกันเท่าน้ัน โดยต้องแนบใบทดสอบจากหน่วยงานราชการ 

พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา  

9.2 ที่ดักกลิ่น วัสดุทําด้วยโพลีโปรพีลีน เป็นระบบ MECHANICAL JOINT มีเส้นผ่าศูนย์กลาง  1 ½”  
แกนสามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า 16 ซม.ผ่านการทดสอบการทนสารเคมีตาม
มาตรฐาน ASTM D543 ไม่น้อยกว่า 100 รายการ ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 48 ช่ัวโมง โดยไม่เกิด
การเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้รับจ้างจะต้องแนบเอกสารการรับรองจะต้องออกภายใต้หน่วยงาน
เดียวกันเท่าน้ัน ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

9.3 ก๊อกนํ้า 1 ทางต้ังพ้ืนตัวก๊อกทําด้วยทองเหลืองเคลือบด้วยสารโพลีโค้ท (Polycoat Powder 
Lacquer) เป็นก๊อกที่ใช้เฉพาะห้องแลป ปลายก๊อกเรียวเล็กสามารถสวมต่อกับท่อยางหรือ
พลาสติกและสามารถสวิงซ้าย-ขวาได้ ทนแรงดันได้ 147 psi ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 
9001 ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

9.4 ที่แขวนหลอดแก้ว (PEG BOARD) ทําด้วย PHENOLIC RESIN ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. มี
แป้นทําด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูป รูปสี่เหลี่ยมคางหมู, พร้อมก้านทําด้วย PP ฉีดขึ้นรูป ขนาดไม่น้อย
กว่า Ø 12 มม. และ ขนาดไม่น้อยกว่า Ø 10 มม. และมีความยาว 15 ซม. สามารถถอดเข้า-ออก 
ได้ โดยในแผงแขวนก้าน PP ทั้ง 2 ขนาดไม่น้อยกว่า เพ่ือเลือกใช้งานได้ตามความต้องการ มีราง
รับปล่อยนํ้าพร้อมสายยางอยู่ด้านล่างผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขอ
อนุมัติวัสดุ 

10. ลักษณะเก้าอ้ีปฏิบัติการ 
10.1 เบาะรองน่ัง ทําด้วยโพลียูรีเทรน (PU สีดํา) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ø 380x48 

มม. 
10.2 แป้นรับที่รองน่ัง ทําจากเหล็กแผ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 165x165 มม. หนาไม่น้อยกว่า 2.8 

มม. ส่วนกลาง  ขึ้นรูปเป็นทรงสี่เหลี่ยม 2 ช้ัน ช้ันที่ 1 มีขนาดไม่น้อยกว่า  88x88 มม. ช้ัน
ที่ 2 มีขนาดไม่น้อยกว่า 50x50 มม. ส่วนกลางรับแกนปรับระดับหรือโช๊คปรับระดับ เป็น
เหล็กกลึงขึ้นรูป ด้านบนมีขนาด Ø 37 มม. หนาไม่น้อยกว่า 5 มม. ส่วนกลางมีบูธเหล็กกลึง
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เช่ือมติดกับแผ่นเหล็กช้ันที่ 1 และช้ันที่ 2 เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรง พ่นสีผงอีพ็อกซี่ (Epoxy 
Powder Coat)  ยึดติดกับเบาะด้วยน๊อต ขนาด M6  อย่างน้อย 4 ตัว 

10.3 โครงสร้างขา 5 แฉก ทําด้วยอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปชนิดผิวส้ม ขนาดของแต่ละแฉก มีความ
กว้างไม่น้อยกว่า 45 มม. ขามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø ไม่น้อยกว่า 440 มม. แต่ไม่เกิน 
460 มม พ่นสีผงอีพ็อกซี่ (Epoxy Powder Coat) ปลายขาทุกด้านต้องมีเกลียวสําหรับใส่
ปุ่มรับปลายขา 

10.4 ที่พักเท้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 410 มม. ทําด้วยโลหะกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 18 
มม. หนา 1.2 มม. พ่นสีผงอีพ็อกซี่ (Epoxy Powder Coat) 

10.5 แกนกลางส่วนนอก ทําด้วยโลหะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 50 มม. หนา 1.5 มม. พ่นสีผง
อีพ็อกซี่ (Epoxy Powder Coat)  

10.6 แกนกลางส่วนใน ทําด้วยโลหะเกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø  25 มม. สามารถปรับ
ระดับสูง-ตํ่าได้ต้ังแต่ 520 – 760 มม.  

10.7 ปลอกบังเกลียว ทําด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูป ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 60 มม. มีอุปกรณ์ยึด
กับแป้นรับที่น่ังส่วนปลอกสามารถหมุนฟรีได้โดยรอบและเม่ือปรับขึ้นสูงสุดช่วยบังไม่ให้เห็น
แกนโลหะ 

10.8 การปรับความสูง-ตํ่า ใช้ระบบ “แกนเกลียว” ซึ่งสามารถปรับความสูง-ตํ่า ด้วยการหมุน
ด้วยมือ 

10.9 ปุ่มปรับระดับขา ทําด้วยพลาสติกฉีดเป็นทรงกลม ส่วนกลางมีแกนเกลียวเหล็ก ขนาด 10 มม. หัว
บอลกลมฝังอยู่สามารถปรับองศาได้รอบตัวเพ่ือแก้ไขปัญหาพ้ืนห้องไม่เรียบ ส่วนที่สัมผัสกับพ้ืนมี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 45 มม. ส่วนยึดปุ่มปรับระดับขาใช้เกลียวน๊อต ขนาด 10 มม. ขันยึดติด
กับขาอลูมิเนียม 

10.10 ขนาดของเก้าอ้ีที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน ± ไม่เกิน 3 % 
11. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 

18001 
12. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
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3. 8-RERU.IB1 โต๊ะปฏิบัติการสาธิตพร้อมอ่างน้าํ ขนาด 0.75x3.00x0.85 ม. 1 ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 
 

1. ส่วนพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) วัสดุทําด้วยแผ่นคอมแพคไฮเพรสเชอร์ลามิเนท ชนิด Lab 

Grade ที่มีคุณสมบัติทนสารเคมี ผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบแกนในด้วยนํ้ายา Phenolic Resin ภายใต้

กระบวนการอัดแรงดันและความร้อนสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความหนา 16 มม. และสามารถทนการขีด

ข่วนและแรงกระแทกได้ดี มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเย่ียม 16 ช่ัวโมง ทนสาร 

เคมีได้ถึง 154 รายการ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, 

ISO 4586-2/EN 438, ANSI/NEMA LD3 ส่วนใต้ WORK TOP มี WATER DROP EDGE SYSTEM  

ป้องกันการไหลซึมของหยดน้ําเข้าตู้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า 30x30 ซม. มาแสดงใน

วันขออนุมัติวัสดุ 

2. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
2.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืน

กล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม.) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL 
(High Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน 
มอก.1163-2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 
1,000 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร  

2.2 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate)  ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.
1163-2536  ทั้งสองด้าน  ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า  15 มม. ปิดขอบ
ไม้ด้วย PVC  

2.3 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า  5 ระดับ  

2.4 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิด
ความเสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 
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2.5 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติ
กันนํ้า  

3. บานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ทําด้วยสแตนเลส มีระบบ

ไฮโดรลิคในตัว เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน 

ง่ายต่อการติดต้ังและปรับบานซ้าย-ขวา โดยไม่ต้องคลายสกรู มีจุกพลาสติกปิด  2 จุด ต่อ 1 หน้า

บาน พร้อมแนบเอกสารรับรองการทํางานเปิด-ปิด บานพับได้ไม่น้อยกว่า 50,000 cycle จากห้อง

แลปที่เช่ือถือได้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

4. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 

ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน

ไม่น้อยกว่า 60,000 คร้ัง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ  ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา

แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

5. กุญแจล๊อคหน้าบานและล้ินชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ

ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001  ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง

มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

6. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. มี

หัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบป้องกัน

การเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝังอยู่ด้าน

บนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติ

วัสดุ 

7. ปลั๊กไฟฟ้าแบบ Pop - up เป็นปลั๊กไฟท่ีสามารถสวมปล๊ักตัวผู้ได้ทั้งแบบกลมและแบบแบน ชนิด 3 

สาย 2 เต้าเสียบ ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO หรือ IEC 

8. ขาตู้ทําจากพลาสติก ABS มีจํานวน 4 ขาต่อตู้ ปรับระดับความสูง-ตํ่าได้ และสามารถรับนํ้าหนักได้ 

100 กิโลกรัม ต่อขาภายนอกของขาเป็นพีวีซีฉีดขึ้นรูปผิวด้านหน้าด้วยแผ่นอลูมิเนียมเป็นช้ินเดียวกัน

สําเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 13 มม.  ด้านหลังแบ่งเป็น 2 รางสําหรับใช้ล๊อคขาตู้  ส่วนที่สัมผัสกับพ้ืน

และสัมผัสกับตู้ส่วนล่างมียางรองรับเพ่ือรีดนํ้า และป้องกันการไหลซึมของสารเคมีและน้ําเข้าตัวตู้ 

ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร สามารถถอดออกเพ่ือทําความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้ 

9. คุณลักษณะเฉพาะชุดอ่างนํ้า  

9.1 อ่างนํ้าโพลีโพรพีลีน ขนาดหลุมอ่างไม่น้อยกว่า 390x790x300 มม. (กว้างxยาวxลึก) (หนา 

8 มม.) พร้อมท่อนํ้าล้น (Overflow) ภายในอ่างมีชุดตระกร้าสําหรับดักตะกอน วัสดุทําด้วย 

Polypropylene ฉีดขึ้นรูป ขนาดไม่น้อยกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 110 มม. ลึก 50 
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มม.  พร้อมชุดฝาปิดและโซ่คล้องทําด้วยวัสดุชนิดเดียวกัน   บริเวณหลุมเป็นรูปถ้วยขนาดไม่

น้อยกว่าไม่น้อยกว่า 120 มม. ลึก 70 มม. เพ่ือใช้ดักตะกอนก่อนการระบายและสามารถนํา

สิ่งอุดตันต่าง ๆ ออกได้ง่าย ด้านล่างเป็นเกลียว ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ½ ” สามารถขันล๊อคกับ

ที่ดักกลิ่นได้พอดี ผ่านการทดสอบสารเคมีตามมาตรฐาน ASTM D543 ไม่น้อยกว่า 100 

ชนิด โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยเอกสารใบรับรองจะต้องออกภายใต้หน่วยงาน

เดียวกันเท่าน้ัน โดยต้องแนบใบทดสอบจากหน่วยงานราชการ พร้อมแนบเอกสาร

ประกอบการพิจารณา และนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

9.2 ที่ดักกลิ่น วัสดุทําด้วยโพลีโปรพีลีน เป็นระบบ MECHANICAL JOINT มีเส้นผ่าศูนย์กลาง  1 
½”  แกนสามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า 16 ซม.ผ่านการทดสอบการทน
สารเคมีตามมาตรฐาน ASTM D543 ไม่น้อยกว่า 100 รายการ ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 48 
ช่ัวโมง โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้รับจ้างจะต้องแนบเอกสารการรับรองจะต้องออก
ภายใต้หน่วยงานเดียวกันเท่าน้ัน ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขอ
อนุมัติวัสดุ 

9.3 ก๊อกนํ้า 1 ทางต้ังพ้ืนตัวก๊อกทําด้วยทองเหลืองเคลือบด้วยสารโพลีโค้ท (Polycoat Powder 
Lacquer) เป็นก๊อกที่ใช้เฉพาะห้องแลป ปลายก๊อกเรียวเล็กสามารถสวมต่อกับท่อยางหรือ
พลาสติกและสามารถสวิงซ้าย-ขวาได้ ทนแรงดันได้ 147 psi ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 
9001 ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

10. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 
18001 

11. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
 

 

4. 8-RERU.WD1 กระดานไวทบ์อร์ด ขนาด 3.60x1.20 ม.    1 แผ่น 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้

 

1. ตัวบอร์ดทําด้วยไม้อัดหนา 10  มม.  ปิดผิวด้วยแผ่นไวท์บอร์ดสีขาว 
2. ตัวกรอบทําด้วยไม้อัด หนา 10  มม.  ปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกด้วยระบบ  HIGH PRESSURE  ปิด

ขอบด้วย  PVC 
3. มีรางสําหรับวางแปรงลบกระดาน 
4. บอร์ดติดประกาศปิดบานอ้อยบุด้วยกํามะหยี่ 
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5. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 

18001 

6. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 

5. 8-RERU.LK16 ตู้ล็อคเกอร์ ขนาด 0.50x1.20x1.80 ม.    1 ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้

 

1. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
1.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืน

กล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม.) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL 
(High Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน 
มอก.1163-2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 
1,000 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร  

1.2 หน้าบานตู้ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High Pressure 
Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.1163-2536  
ทั้งสองด้าน  ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้ด้วย PVC  

1.3 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า  5 ระดับ  

1.4 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิด
ความเสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 

1.5 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติ
กันนํ้า  

2. บานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ทําด้วยสแตนเลส มีระบบ

ไฮโดรลิคในตัว เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน 

ง่ายต่อการติดต้ังและปรับบานซ้าย-ขวา โดยไม่ต้องคลายสกรู มีจุกพลาสติกปิด  2 จุด ต่อ 1 หน้า

บาน พร้อมแนบเอกสารรับรองการทํางานเปิด-ปิด บานพับได้ไม่น้อยกว่า 50,000 cycle จากห้อง

แลปที่เช่ือถือได้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

3. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 

ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน
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ไม่น้อยกว่า 60,000 คร้ัง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ  ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา

แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

4. กุญแจล๊อคหน้าบานและล้ินชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ

ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง

มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

5. มือจับแบบฝังหน้าบานตู้ และลิ้นชัก แบบ RECTANGULAR GRIP ทําด้วยพลาสติก มีขนาด 110 X 60 

ม.ม. มีช่องสําหรับใส่แผ่นป้ายกระดาษสําหรับเขียนรายการ มีแผ่นพลาสติก (อะคริลิคใส) ปิดทับด้าน

นอก เพ่ือป้องกันการเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย สามารถถอดเข้า-ออกได้โดยไม่เกิดความเสียหาย 

6. ขาตู้ทําจากพลาสติก ABS มีจํานวน 4 ขาต่อตู้ ปรับระดับความสูง-ตํ่าได้ และสามารถรับนํ้าหนักได้ 

100 กิโลกรัม ต่อขาภายนอกของขาเป็นพีวีซีฉีดขึ้นรูปผิวด้านหน้าด้วยแผ่นอลูมิเนียมเป็นช้ินเดียวกัน

สําเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 13 มม.  ด้านหลังแบ่งเป็น 2 รางสําหรับใช้ล๊อคขาตู้  ส่วนที่สัมผัสกับพ้ืน

และสัมผัสกับตู้ส่วนล่างมียางรองรับเพ่ือรีดนํ้า และป้องกันการไหลซึมของสารเคมีและน้ําเข้าตัวตู้ 

ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร สามารถถอดออกเพ่ือทําความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้ 

7. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 

18001 

8. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 

 

 

6. 8-RERU.SH150DC ตู้ดูดไอสารเคมี ขนาด 0.90x1.50x2.35 ม.   1 ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้

 
1.  รายละเอียดทั่วไป 

1.1 ตู้ดูดควัน (FUME HOOD) สําเร็จรูปสําหรับดูดไอกรดและสารเคมี เป็นชนิดระบบ AUTOMATIC BY 
PASS SYSTEM , AIR FOIL  โดยออกแบบและติดต้ังตามมาตรฐาน BS EN 14175-1:2003,  ASHRAE  
110  สําหรับห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO 17025 

1.2 ขนาดของตู้ดูดควัน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

� ส่วนบน มีขนาดไม่น้อยกว่า  1.50x1.50x0.90 ม. (กว้างxสูงxลึก) 

� ส่วนล่าง มีขนาดไม่น้อยกว่า 1.50x0.85x0.80 ม. (กว้างxสูงxลึก) 
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2.  รายละเอียดตู้ดูดควันตอนบน 
2.1 โครงสร้างภายนอก ทุกช้ินเป็นระบบถอดประกอบได้ (KNOCK DOWN) คือสามารถถอดตัวตู้ ด้านหน้า

ด้านซ้าย-ขวา และด้านหลัง  การยึดต่อประกอบช้ินงานเป็นไปด้วยความประณีตไม่เห็นจุดเช่ือมต่อของ
รูน๊อตหรือสกรู  วัสดุทําด้วยเหล็กรีดเย็นชุบซิงค์ (Cold Rolled Steel)  ความหนา  1.2 มม. เคลือบกัน
สนิมด้วย ZINC POHSPHATE COATING โดยกรรมวิธี DIPPING เพ่ือกันสนิมทั่วถึงทุกช้ินส่วนของ
โครงสร้างภายนอกแล้วผ่านการอบแห้งด้วยกรรมวิธี DRYING OVEN และต่อเน่ืองด้วยการพ่นทับด้วยสี 
EPOXY ชนิดสีผงทั่วถึงผิวเหล็กทุกด้านทั้งภายในและภายนอก (CONDUCTIVE PAINTING SYSTEM) 
แล้วผ่านกระบวนการอบสีด้วยระบบ DRYING OVEN ที่ความร้อนไม่น้อยกว่า 180 องศาเซลเซียล เป็น
เวลาไม่ตํ่ากว่า 10 นาที เมื่อเสร็จแล้วสีต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 80 ไมครอน โดยสีจะต้องทนต่อการ
กัดกร่อนของไอระเหยสารเคมี และทนต่อการขีดข่วนได้ดี โดยผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานกระบวนการ
ผลิตเหล็ก และมีเอกสารแสดงผลทดสอบการกัดกร่อนแบบละอองเกลือ (SALT SPRAY) เป็นเวลา 600 
ช่ัวโมง ตามาตรฐาน ASTM B117 โดยผู้รับจ้างต้องแนบหลักฐานการทดสอบเป็นชื่อเดียวกันกับผู้
รับจ้าง     

2.2 โครงสร้างภายใน ผนังข้างตู้ซ้าย-ขวา และแผ่นพ้ืนตู้ วัสดุทําด้วย COMPACT LAMINATE หนา 6 มม. 
ส่วนผนังหลังตู้วัสดุทําด้วย COMPACT LAMINATE หนา 6 มม. ผ่านการลบมุมด้วยเคร่ืองที่ทันสมัย การ
เช่ือมต่อประกอบช้ินงานเป็นไปด้วยความประณีตไม่เห็นจุดเช่ือมต่อของรูน๊อตหรือสกรู   

2.3 มี AIR FLOW BY PASS อยู่ด้านล่าง ทําดด้วยวัสดุชนิดเดียวกันกับตัวตู้ มีระบบ AUTOMATIC BY PASS 
เมื่อปิดบานประตูตู้ดูดไอระเหยสารเคมีสนิท จะไม่เกิดสุญญากาศ ซึ่งจะทําให้อากาศไหลเข้าได้ทั้งด้านล่าง
และด้านบนและสารเคมีไม่ไหลย้อนกลับเข้าไปทําอันตรายต่อผู้ใช้งาน  

2.4 บานประตูตู้ดูดไอระเหยสารเคมี เป็นกระจกนิรภัยใส หนา 6 มิลลิเมตร ชนิดแบบ T-Slide เปิดได้  2 ทาง  
(ขึ้นลง,ซ้ายขวา) ติดต้ังฝังอยู่ในกรอบอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป หนาไม่น้อยกว่า 2.5  มม. ทั้ง 4 ด้าน ด้านล่าง
ของขอบอลูมิเนียม มีร่องสําหรับมือจับเลื่อนขึ้น-ลง โดยบานประตูตู้สามารถเล่ือนและหยุดได้ทุกระยะ 
โดยใช้ตุ้มถ่วงนํ้าหนักสแตนเลสหุ้มด้วยพลาสติก พร้อมลูกล้อไนล่อนฉีดหุ้มด้วยลูกปืนสําหรับใส่ลวดสลิง 
รางประตูด้านข้างทั้ง 2 ด้าน ทําด้วย PVC หรือ ABS ฉีดขึ้นรูป โดยฝังอยู่ในรางเหล็กยึดติดกับโครงตู้    

2.5 หลอดไฟแสงสว่างฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 18x2 วัตต์ พร้อมที่ครอบทําด้วยกระจกนิรภัย อยู่ในฝาครอบ
เหล็กชนิดเดียวกันกับตัวตู้ ส่วนของฝาด้านบน สามารถเปิด-ปิด ได้เพ่ือความสะดวกในการซ่อมบํารุง การ
ยึดต่อประกอบอุปกรณ์เป็นไปด้วยความประณีตเรียบร้อย 

2.6 มีปลั๊กไฟฟ้าชนิดคู่ ขนาด 220 โวลท์ 16 แอมป์ จํานวน 1 ชุด ชนิดมีสวิทซ์ควบคุมการเปิด-ปิด สําหรับ
แยกการใช้งานของเต้ารับแต่ละตัว ได้รับมาตรฐาน มอก.824-2551 และ ISO9001 ใช้ร่วมกับอุปกรณ์
ไฟฟ้า เสียบได้ทั้งปลั๊กไฟฟ้าชนิด 2 ขา และ 3 ขา การยึดต่อประกอบอุปกรณ์เป็นไปด้วยความประณีต
เรียบร้อย 
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3.  รายละเอียดตู้ดูดควันตอนล่าง 

3.1 โครงสร้างภายนอกทําด้วยวัสดุแบบเดียวกับโครงสร้างตู้ตอนบน การเช่ือมต่อประกอบช้ินงานเป็นไป
ด้วยความประณีตไม่เห็นจุดเช่ือมต่อของรูน๊อตหรือสกรู   

3.2 ด้านหน้าเป็นบานประตูเปิด-ปิด ทําด้วยวัสดุชนิดเดียวกันกับตู้ ส่วนหน้าบานมีระบบบานพับเป็น
สปริงล๊อค 3 จุด ต่อ 1 หน้าบาน เพ่ือเสริมความแข็งแรงและสะดวกต่อการเปิด-ปิด ได้เป็นอย่างดี มือ
จับเปิด-ปิด ทําด้วย PVC GRIP SECTION  

3.3 หน้าบานเปิด-ปิด เป็นผนังสองช้ันเพ่ือความแข็งแรงและสวยงาม ด้านในแต่ละบานมีที่ใส่แฟ้มงาน
อย่างน้อยหน้าบานละ 1 ช่องพร้อมซีลขอบประตู เพ่ือป้องกันเสียงการทํางานของภายในตู้ดูดไอ
ระเหยสารเคมี พร้อมติดต้ังตระแกรงระบายอากาศวัสดุทําด้วย โพลีโปรพีลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 
21x12 เซนติเมตรแบ่งเป็นสองช้ัน ส่วนแรกมีลักษณะทํามุมเฉียงไม่น้อยกว่า 45 องศา และส่วนที่สอง
เจาะเป็นรูระบายอากาศตลอดแผ่นและสามารถกันแมลงได้ 

3.4 ลักษณะภายในให้มีการแบ่งแยกช่องงานระบบอย่างชัดเจนไม่รวมกับช่องเก็บของ มีบานเปิด-ปิด และ
มีการปิดช่องงานระบบอย่างเรียบร้อย อีกด้านที่เป็นที่เก็บอุปกรณ์  

 
4.  อุปกรณ์ประกอบภายนอก 

4.1 ชุดควบคุมการจ่ายนํ้า (FRONT CONTROL) 1 ชุด วัสดุทําด้วยทองเหลืองเคลือบด้วยสารโพลีโค้ท 
(POLYCOAT POWDER LACQUER) สามารถทนแรงดันได้ 147 PSI. /10 BAR การยึดต่อประกอบ
เป็นไปด้วยความประณีตไม่เห็นจุดเช่ือมต่อของรูน๊อตหรือสกรู   

4.2 ชุดควบคุมการจ่ายแก๊ส (FRONT CONTROL) 1 ชุด วัสดุทําด้วยทองเหลืองเคลือบด้วยสารโพลีโค้ท 
(POLYCOAT POWDER LACQUER) สามารถทนแรงดันได้ 100 PSI. / 7 BAR การยึดต่อประกอบเป็นไป
ด้วยความประณีตไม่เห็นจุดเช่ือมต่อของรูน๊อตหรือสกรู   

4.3 แผงควบคุมการทํางานตู้ดูดควัน ประกอบด้วย (LCD DIGITAL MONITOR SYSTEM)  จากโรงงานผู้ผลิต
ที่ได้การรับรองมาตรฐาน  ISO9001, ISO14001, OHSAS18001      

4.3.1 เป็นชุดควบคุมที่ออกแบบบรรจุในกล่องควบคุมเดียวกันทั้งชุด ออกแบบให้เป็นระบบ Micro-
Processor เพ่ือความปลอดภัยและมีอายุการใช้งานยาวนาน หน้าจอแสดงผลเป็น ชนิด LCD 
(Liquid Crystal Display) ขนาดไมน้่อยกว่า 2 x 24 (บรรทัด x ตัวอักษร)    

4.3.2 แผงควบคุมการทํางานประกอบด้วยชุดที่แสดงเสียงและแสง (LED) และการแสดงผลการทํางานที่
หน้าจอแสดงผล (LCD) โดยมีการแสดงผลหน้าจอดังน้ี 

- หน้าจอแสดงผล ( DISPLAY ) มีนาฬิกาสําหรับดูเวลาปกติ และมีสัญลักษณ์แสดงที่หน้าจอ        
( FAN,LIGHT, F.S.B ) 
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- มีสวิทซ์  ON/OFF  การทํางานของตู้ FUME CUPBOARD สัญญาณไฟ ( LAMP ) แสดงการ
ทํางาน 

- สวิทซ์ เปิด/ปิด แสงสว่าง (LIGHT) พร้อมสัญญาณไฟ ( LAMP ) แสดงการทํางาน 

- สวิทซ์ เปิด/ปิด พัดลม (FAN) พร้อมสัญญาณไฟ ( LAMP ) แสดงการทํางาน 

- สวิทซ์และสัญญาณไฟ  การทํางานของระบบการต้ังเวลาปกติ  และการต้ัง  ( ON/OFF )  ของ  
FUME  CUPBOARD  (อุปกรณ์เสริม ) 

- ปุ่ม เซทค่า ของระบบการต้ังเวลา  ( TIMER ) 

- ปุ่ม ปิดเสียงในกรณีที่ระบบแรงลม  ทํางานผิดปกติ 

- สัญญาณไฟ ( LAMP ) แสดงการทํางานของลม  ทํางานผิดปกติ 

- สัญญาณไฟ ( LAMP ) แสดงการทํางานของลม  ทํางานปกติ 

- หน้าจอแสดงผลของระดับค่าความเร็วลม  ( แบบตัวเลข )   

- แสดงผลความเร็วลมหน้าตู้ปัจจุบันเป็นตัวเลขดิจิตอล 3 หลัก โดยแสดงผลความเร็วลมแท้จริง
หน้าตู้ Hood ต้องแปรผันตามพ้ืนที่หน้าตัดของบานเลื่อนหน้าตู้ (SASH) 

- มีเบรกเกอร์ติดต้ังที่หน้าตู้ สําหรับเปิด-ปิดเมนไฟฟ้าสําหรับตู้ดูดควันในกรณีที่เกิดการขัดข้อง
หรือซ่อมแซม 

 
5.  อุปกรณ์ประกอบภายใน 

 5.1 ก๊อกนํ้า 1 ชุด ตัวก๊อกทําด้วยเหลืองเคลือบด้วยสารโพลีโค้ท (POLYCOAT POWDER LACQUER) 
สามารถทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า147 PSI./10 BAR ปลายก๊อกเรียวเล็กสามารถสวมต่อด้วยท่อยาง
หรือพลาสติกได้ ควบคุมการเปิด-ปิด ด้วย Front Control Valve 

 5.2 ก๊อกแก๊ส  1 ชุด  ตัวก๊อกทําด้วยเหลืองเคลือบด้วยสารโพลี โค้ท  (POLYCOAT POWDER 
LACQUER)) เป็นก๊อกที่ใช้เฉพาะในห้องปฏิบัติการ สามารถทนแรงดันไม่น้อยกว่า 100 PSI./7 
BAR ปลายก๊อกเรียวเล็กสามารถสวมด้วยท่อยางได้ ควบคุมการเปิด-ปิด ด้วย Front Control 
Valve 

 5.3 สะดืออ่าง ระบบ Mechanical Joint วัสดุทําด้วยโพลีโพรพีลีน ผ่านการทดสอบการทนสารเคมี 
ตามมาตรฐาน ASTM ไม่น้อยกว่า 80 ชนิด โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง 

 5.4 ที่ดักกลิ่น ระบบ Mechanical Joint วัสดุทําด้วยโพลีโพรพีลีน ผ่านการทดสอบการทนสารเคมี 
ตามมาตรฐาน ASTM ไม่น้อยกว่า 80 ชนิด โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง แกนสามารถปรับระดับ
ความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า 16 ซม. 
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6.  พัดลมตู้ดูดควัน    

6.1 พัดลมเป็นระบบ LOW PRESSURE CENTRIFUGAL  DIRECT  DRIVE  , FORWARD CURVE   
6.2 ตัวกล่องพัดลมทําด้วยโพลีโพรพีลีน (POLYPROPYLENE) ผ่านการทดสอบการทนสารเคมี ตาม

มาตรฐาน ASTM ไม่น้อยกว่า 80 ชนิด โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง  ด้านหน้าของกล่องสามารถ
ถอดประกอบได้ เพ่ือความสะดวกในการซ่อมบํารุง 

6.3 ตัวใบพัดทําด้วย  PP ชนิดเดียวกับกล่อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบพัดไม่น้อยกว่า  10 น้ิว   
6.4 แท่นของพัดลมสําหรับติดต้ังมอเตอร์ต้องมีที่ครอบกันนํ้า  
6.5 หน้าแปลนใบพัดและแกนเพลาทําด้วยสแตนเลส 
6.6 มีความสามารถดูดไอสารเคมีจากตู้ควันได้ดี โดยมีค่า FACE VELOCITY ไม่น้อยกว่า 100 FPM. 

เมื่อเปิดกระจกสูง  30 ซม.   
6.7 มอเตอร์แบบกันนํ้า (IP 55) ขนาดไม่น้อยกว่า 1  HP ใช้กับไฟฟ้า 220 / 380 V, 50 Hz, 1/3 

Phase  ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 1400 RPM. 
6.8 พัดลมตู้ดูดควันผลิตโดยโรงงานท่ีผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO9001, ISO14001, 

OHSAS18001     
  
7.  ระบบท่อระบายควัน 

7.1 ท่อควัน พีวีซี.  ชนิดมี มอก.  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  8 น้ิว  พร้อมข้องอ หน้าแปลน 
และอุปกรณ์ยึดท่อ 

7.2 การติดต้ังท่อระบายควัน จุดที่มีการต่อท่อควัน ข้องอ หน้าแปลน ต้องใช้วิธีการเช่ือมด้วยวัสดุชนิด
เดียวกันกับท่อ 

7.3 ติดต้ังจนสามารถใช้งานได้ดี  พร้อมทั้งคู่มือการใช้งาน 1 เล่ม และช่างเทคนิคอบรมการใช้งานและ
การดูแลบํารุงรักษา 

7.4 การเดินท่อควัน ต้องเดินท่อจากหลังตู้ควันไปยังพัดลม ซึ่งติดต้ังอยู่ภายนอกอาคาร และปลายท่อ
ต้องติดต้ังอุปกรณ์กันน้ําฝน กันนก เป็นวัสดุชนิดเดียวกันกับท่อควัน โดยปลายท่อทางออกให้อยู่
สูงขึ้นไปบนหลังคาอาคาร 

7.5 รับประกันคุณภาพสินค้า  24 เดือน 
7.6  หลังจากติดต้ังตู้ดูดควันเสร็จแล้วผู้รับจ้างต้องทําการวัดลมหน้าตู้โดยใช้เครื่องมือที่ผ่านมาสอบ

เทียบจากหน่วยงานราชการมาทําการทดสอบ  และต้องมี TEST REPORT อีกคร้ังหน่ึงพร้อมคู่มือ
การใช้งานภาษาไทย จํานวน 1 เล่ม 

7.7  เป็นสินค้าที่ผู้ผลิตได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล OHSAS หรือ มอก. แล้ว 
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ห้องวิเคราะหค์ุณภาพดินและปุ๋ย จํานวน 1 ห้อง 

ประกอบด้วย 

  

1. 8-RERU.IB1 โต๊ะปฏิบัติการสาธิตพร้อมอ่างน้าํ ขนาด 0.75x3.00x0.85 ม.      1 ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 
 

1. ส่วนพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) วัสดุทําด้วยแผ่นคอมแพคไฮเพรสเชอร์ลามิเนท ชนิด Lab 

Grade ที่มีคุณสมบัติทนสารเคมี ผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบแกนในด้วยนํ้ายา Phenolic Resin  ภายใต้

กระบวนการอัดแรงดันและความร้อนสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความหนา 16 มม. และสามารถทนการขีด

ข่วนและแรงกระแทกได้ดี มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเย่ียม 16 ช่ัวโมง ทนสาร 

เคมีได้ถึง 154 รายการ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, 

ISO 4586-2/EN 438, ANSI/NEMA LD3 ส่วนใต้ WORK TOP มี WATER DROP EDGE SYSTEM  

ป้องกันการไหลซึมของหยดน้ําเข้าตู้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า 30x30 ซม. มาแสดงใน

วันขออนุมัติวัสดุ 

2. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
2.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืน

กล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม.) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL 
(High Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน 
มอก.1163-2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 
1,000 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร 

2.2 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate)  ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.
1163-2536  ทั้งสองด้าน  ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า  15 มม. ปิดขอบ
ไม้ด้วย PVC  

2.3 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า  5 ระดับ  
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2.4 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิด
ความเสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 

2.5 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติ
กันนํ้า  

3. บานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ทําด้วยสแตนเลส มีระบบ

ไฮโดรลิคในตัว เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน 

ง่ายต่อการติดต้ังและปรับบานซ้าย-ขวา โดยไม่ต้องคลายสกรู มีจุกพลาสติกปิด  2 จุด ต่อ 1 หน้า

บาน พร้อมแนบเอกสารรับรองการทํางานเปิด-ปิด บานพับได้ไม่น้อยกว่า 50,000 cycle จากห้อง

แลปที่เช่ือถือได้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

4. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 

ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน

ไม่น้อยกว่า 60,000 ครั้ง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ  ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา

แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

5. กุญแจล๊อคหน้าบานและล้ินชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ

ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001  ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง

มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

6. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. มี

หัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบป้องกัน

การเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝังอยู่ด้าน

บนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติ

วัสดุ 

7. ปลั๊กไฟฟ้าแบบ Pop - up เป็นปลั๊กไฟท่ีสามารถสวมปล๊ักตัวผู้ได้ทั้งแบบกลมและแบบแบน ชนิด 3 

สาย 2 เต้าเสียบ ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO หรือ IEC 

8. ขาตู้ทําจากพลาสติก ABS มีจํานวน 4 ขาต่อตู้ ปรับระดับความสูง-ตํ่าได้ และสามารถรับนํ้าหนักได้ 

100 กิโลกรัม ต่อขาภายนอกของขาเป็นพีวีซีฉีดขึ้นรูปผิวด้านหน้าด้วยแผ่นอลูมิเนียมเป็นช้ินเดียวกัน

สําเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 13 มม.  ด้านหลังแบ่งเป็น 2 รางสําหรับใช้ล๊อคขาตู้  ส่วนที่สัมผัสกับพ้ืน

และสัมผัสกับตู้ส่วนล่างมียางรองรับเพ่ือรีดนํ้า และป้องกันการไหลซึมของสารเคมีและน้ําเข้าตัวตู้ 

ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร สามารถถอดออกเพ่ือทําความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้ 
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9. คุณลักษณะเฉพาะชุดอ่างนํ้า  

9.1 อ่างนํ้าโพลีโพรพีลีน  ขนาดหลุมอ่างไม่น้อยกว่า 390x790x300 มม. (กว้างxยาวxลึก) (หนา 

8 มม) พร้อมท่อนํ้าล้น (Overflow) ภายในอ่างมีชุดตระกร้าสําหรับดักตะกอน วัสดุทําด้วย 

Polypropylene ฉีดขึ้นรูป ขนาดไม่น้อยกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 110 มม. ลึก 50 

มม.  พร้อมชุดฝาปิดและโซ่คล้องทําด้วยวัสดุชนิดเดียวกัน   บริเวณหลุมเป็นรูปถ้วยขนาดไม่

น้อยกว่าไม่น้อยกว่า 120 มม. ลึก 70 มม เพ่ือใช้ดักตะกอนก่อนการระบายและสามารถนํา

สิ่งอุดตันต่างๆ ออกได้ง่าย ด้านล่างเป็นเกลียว ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ½ ” สามารถขันล๊อคกับ

ที่ดักกลิ่นได้พอดี  ผ่านการทดสอบสารเคมีตามมาตรฐาน ASTM D543 ไม่น้อยกว่า 100 

ชนิด โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยเอกสารใบรับรองจะต้องออกภายใต้หน่วยงาน

เดียวกันเท่าน้ัน โดยต้องแนบใบทดสอบจากหน่วยงานราชการ พร้อมแนบเอกสาร

ประกอบการพิจารณา และนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

9.2 ที่ดักกลิ่น วัสดุทําด้วยโพลีโปรพีลีน เป็นระบบ MECHANICAL JOINT มีเส้นผ่าศูนย์กลาง  1 
½”  แกนสามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า 16 ซม.ผ่านการทดสอบการทน
สารเคมีตามมาตรฐาน ASTM D543 ไม่น้อยกว่า 100 รายการ ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 48 
ช่ัวโมง โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้รับจ้างจะต้องแนบเอกสารการรับรองจะต้องออก
ภายใต้หน่วยงานเดียวกันเท่าน้ัน ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขอ
อนุมัติวัสดุ 

9.3 ก๊อกนํ้า 1 ทางต้ังพ้ืนตัวก๊อกทําด้วยทองเหลืองเคลือบด้วยสารโพลีโค้ท (Polycoat Powder 
Lacquer) เป็นก๊อกที่ใช้เฉพาะห้องแลป ปลายก๊อกเรียวเล็กสามารถสวมต่อกับท่อยางหรือ
พลาสติกและสามารถสวิงซ้าย-ขวาได้ ทนแรงดันได้ 147 psi ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 
9001 ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

10. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 
18001 

11. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
 

 

2. 8-RERU.IB2 โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมอ่างน้ํา ขนาด 1.50x4.35x0.85 ม. 3 ชุด 

RERU.LSC-401 เก้าอ้ีปฏิบัติการ 36 ตัว 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้
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1. ส่วนพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) วัสดุทําด้วยแผ่นคอมแพคไฮเพรสเชอร์ลามิเนท ชนิด Lab 

Grade ที่มีคุณสมบัติทนสารเคมี ผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบแกนในด้วยนํ้ายา Phenolic Resin ภายใต้

กระบวนการอัดแรงดันและความร้อนสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความหนา 16 มม. และสามารถทนการขีด

ข่วนและแรงกระแทกได้ดี มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเย่ียม 16 ช่ัวโมง ทนสาร 

เคมีได้ถึง 154 รายการ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, 

ISO 4586-2/EN 438, ANSI/NEMA LD3 ส่วนใต้ WORK TOP มี WATER DROP EDGE SYSTEM  

ป้องกันการไหลซึมของหยดน้ําเข้าตู้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า 30x30 ซม. มาแสดงใน

วันขออนุมัติวัสดุ 

2. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
2.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืนกล่อง

ลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม .) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.1163-
2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 1,000 กิโลกรัมต่อ 1 
ตารางเมตร  

2.2 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate)  ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.1163-
2536  ทั้งสองด้าน  ภายหลังปิดลามิเนทไมม้ีความหนาไม่น้อยกว่า  15 มม. ปิดขอบไม้ด้วย PVC  

2.3 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High Pressure 
Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้ด้วย PVC สามารถ
ปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า  5 ระดับ  

2.4 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิดความ
เสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับมาตรฐาน 
ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 8 
มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 

2.5 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติกัน
นํ้า  

3. ช้ันวางของกลางโต๊ะวัสดุทําด้วยไม้อัด ปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High Pressure 

Laminate)  ได้รับมาตรฐาน มอก.1163-2536  ทั้งสองด้าน ภายหลังปิดลามิเนทไม้มคีวามหนาไม่

น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้ด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ด้วยกาวกันนํ้าทุกด้าน ด้วยเครื่องจักร

ทันสมัย ช้ินงานที่ได้จะติดสนิทแน่น พร้อมติดต้ังราวกันตกวัสดุทําพีวีซีชนิดแท่งตัน Ø 12 มม. 

4. บานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ทําด้วยสแตนเลส มีระบบ

ไฮโดรลิคในตัว เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน 
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ง่ายต่อการติดต้ังและปรับบานซ้าย-ขวา โดยไม่ต้องคลายสกรู มีจุกพลาสติกปิด  2 จุด ต่อ 1 หน้า

บาน พร้อมแนบเอกสารรับรองการทํางานเปิด-ปิด บานพับได้ไม่น้อยกว่า 50,000 cycle จากห้อง

แลปที่เช่ือถือได้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

5. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 

ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน

ไม่น้อยกว่า 60,000 คร้ัง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ  ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา

แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

6. กุญแจล๊อคหน้าบานและล้ินชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ

ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001  ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง

มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

7. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. มี

หัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบป้องกัน

การเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝังอยู่ด้าน

บนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติ

วัสดุ 

8. ปลั๊กไฟฟ้า เป็นปลั๊กไฟที่สามารถสวมปลั๊กตัวผู้ได้ทั้งแบบกลมและแบบแบน ชนิด 3 สาย 2 เต้าเสียบ 

ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO หรือ IEC 

9. คุณลักษณะเฉพาะชุดอ่างนํ้า  

9.1 อ่างนํ้าพร้อมหน้าอ่างทําด้วย Polypropylene ฉีดขึ้นรูป ขนาดไม่น้อยกว่า 750x1,500 มม. มี

ขอบกันนํ้าโดยรอบทั้ง 4 ด้าน ด้านข้างเป็นลอนเพ่ือให้นํ้าไหลลงสู่อ่างนํ้าได้ดี ขนาดหลุมอ่าง 

400x800x300 มม. มีสะดืออ่างในตัวพร้อม Over Flow ผ่านการทดสอบสารเคมีตามมาตรฐาน 

ASTM D543 ไม่น้อยกว่า 100 ชนิด โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยเอกสารใบรับรอง

จะต้องออกภายใต้หน่วยงานเดียวกันเท่าน้ัน โดยต้องแนบใบทดสอบจากหน่วยงานราชการ 

พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา  

9.2 ที่ดักกลิ่น วัสดุทําด้วยโพลีโปรพีลีน เป็นระบบ MECHANICAL JOINT มีเส้นผ่าศูนย์กลาง  1 ½”  
แกนสามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า 16 ซม.ผ่านการทดสอบการทนสารเคมีตาม
มาตรฐาน ASTM D543 ไม่น้อยกว่า 100 รายการ ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 48 ช่ัวโมง โดยไม่เกิด
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้รับจ้างจะต้องแนบเอกสารการรับรองจะต้องออกภายใต้หน่วยงาน
เดียวกันเท่าน้ัน ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 
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9.3 ก๊อกนํ้า 1 ทางต้ังพ้ืนตัวก๊อกทําด้วยทองเหลืองเคลือบด้วยสารโพลีโค้ท (Polycoat Powder 
Lacquer) เป็นก๊อกที่ใช้เฉพาะห้องแลป ปลายก๊อกเรียวเล็กสามารถสวมต่อกับท่อยางหรือ
พลาสติกและสามารถสวิงซ้าย-ขวาได้ ทนแรงดันได้ 147 psi ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 
9001 ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมติัวัสดุ 

9.4 ที่แขวนหลอดแก้ว (PEG BOARD) ทําด้วย PHENOLIC RESIN ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. มี
แป้นทําด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูป รูปสี่เหลี่ยมคางหมู, พร้อมก้านทําด้วย PP ฉีดขึ้นรูป ขนาดไม่น้อย
กว่า Ø 12 มม. และ ขนาดไม่น้อยกว่า Ø 10 มม. และมีความยาว 15 ซม. สามารถถอดเข้า-ออก 
ได้ โดยในแผงแขวนก้าน PP ทั้ง 2 ขนาดไม่น้อยกว่า เพ่ือเลือกใช้งานได้ตามความต้องการ มีราง
รับปล่อยนํ้าพร้อมสายยางอยู่ด้านล่างผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขอ
อนุมัติวัสดุ 

10. ลักษณะเก้าอ้ีปฏิบัติการ 
10.1 เบาะรองน่ัง ทําด้วยโพลียูรีเทรน (PU สีดํา) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ø 380x48 

มม. 
10.2 แป้นรับที่รองน่ัง ทําจากเหล็กแผ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 165x165 มม. หนาไม่น้อยกว่า 2.8 

มม. ส่วนกลาง   ขึ้นรูปเป็นทรงสี่เหลี่ยม 2 ช้ัน ช้ันที่ 1 มีขนาดไม่น้อยกว่า  88x88 มม. ช้ัน
ที่ 2 มีขนาดไม่น้อยกว่า 50x50 มม. ส่วนกลางรับแกนปรับระดับหรือโช๊คปรับระดับ  เป็น
เหล็กกลึงขึ้นรูป ด้านบนมีขนาด Ø 37 มม. หนาไม่น้อยกว่า 5 มม.  ส่วนกลางมีบูธเหล็ก
กลึงเช่ือมติดกับแผ่นเหล็กช้ันที่ 1 และช้ันที่ 2 เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรง  พ่นสีผงอีพ็อกซี่ 
(Epoxy Powder Coat)  ยึดติดกับเบาะด้วยน๊อต ขนาด M6  อย่างน้อย 4 ตัว 

10.3 โครงสร้างขา 5 แฉก ทําด้วยอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปชนิดผิวส้ม ขนาดของแต่ละแฉก มีความ
กว้างไม่น้อยกว่า 45 มม. ขามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø ไม่น้อยกว่า 440 มม. แต่ไม่เกิน 
460 มม. พ่นสีผงอีพ็อกซี่ (Epoxy Powder Coat) ปลายขาทุกด้านต้องมีเกลียวสําหรับใส่
ปุ่มรับปลายขา 

10.4 ที่พักเท้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 410 มม. ทําด้วยโลหะกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 18 
มม. หนา 1.2 มม. พ่นสีผงอีพ็อกซี่ (Epoxy Powder Coat) 

10.5 แกนกลางส่วนนอก ทําด้วยโลหะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 50 มม. หนา 1.5 มม. พ่นสีผง
อีพ็อกซี่ (Epoxy Powder Coat)  

10.6 แกนกลางส่วนใน ทําด้วยโลหะเกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø  25 มม. สามารถปรับ
ระดับสูง-ตํ่าได้ต้ังแต่ 520 – 760 มม.  

10.7 ปลอกบังเกลียว ทําด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูป ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 60 มม. มีอุปกรณ์ยึด
กับแป้นรับที่น่ังส่วนปลอกสามารถหมุนฟรีได้โดยรอบและเม่ือปรับขึ้นสูงสุดช่วยบังไม่ให้เห็น
แกนโลหะ 
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10.8 การปรับความสูง-ตํ่า ใช้ระบบ “แกนเกลียว” ซึ่งสามารถปรับความสูง-ตํ่า ด้วยการหมุน
ด้วยมือ 

10.9 ปุ่มปรับระดับขา ทําด้วยพลาสติกฉีดเป็นทรงกลม ส่วนกลางมีแกนเกลียวเหล็ก ขนาด 10 มม. หัว
บอลกลมฝังอยู่สามารถปรับองศาได้รอบตัวเพ่ือแก้ไขปัญหาพ้ืนห้องไม่เรียบ ส่วนที่สัมผัสกับพ้ืนมี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 45 มม. ส่วนยึดปุ่มปรับระดับขาใช้เกลียวน๊อต ขนาด 10 มม. ขันยึดติด
กับขาอลูมิเนียม 

10.10 ขนาดของเก้าอ้ีที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน ± ไม่เกิน 3 % 
11. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 

18001 
12. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 

 

 

3. 8-RERU.SH150DC ตู้ดูดไอสารเคมี ขนาด 0.90x1.50x2.35 ม.   1 ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้

 
1.  รายละเอียดทั่วไป 

1.1 ตู้ดูดควัน (FUME HOOD) สําเร็จรูปสําหรับดูดไอกรดและสารเคมี เป็นชนิดระบบ AUTOMATIC BY 
PASS SYSTEM , AIR FOIL  โดยออกแบบและติดต้ังตามมาตรฐาน BS EN 14175-1:2003,  ASHRAE  
110  สําหรับห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO 17025 

1.2 ขนาดของตู้ดูดควัน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

� ส่วนบน มีขนาดไม่น้อยกว่า  1.50x1.50x0.90 ม. (กว้างxสูงxลึก) 

� ส่วนล่าง มีขนาดไม่น้อยกว่า 1.50x0.85x0.80 ม. (กว้างxสูงxลึก) 
 
2.  รายละเอียดตู้ดูดควันตอนบน 

2.1 โครงสร้างภายนอก ทุกช้ินเป็นระบบถอดประกอบได้ (KNOCK DOWN) คือสามารถถอดตัวตู้ ด้านหน้า
ด้านซ้าย-ขวา และด้านหลัง  การยึดต่อประกอบช้ินงานเป็นไปด้วยความประณีตไม่เห็นจุดเช่ือมต่อของ
รูน๊อตหรือสกรู วัสดุทําด้วยเหล็กรีดเย็นชุบซิงค์ (Cold Rolled Steel) ความหนา  1.2 มม. เคลือบกัน
สนิมด้วย ZINC POHSPHATE COATING โดยกรรมวิธี DIPPING เพ่ือกันสนิมทั่วถึงทุกช้ินส่วนของ
โครงสร้างภายนอกแล้วผ่านการอบแห้งด้วยกรรมวิธี DRYING OVEN และต่อเน่ืองด้วยการพ่นทับด้วยสี 
EPOXY ชนิดสีผงทั่วถึงผิวเหล็กทุกด้านทั้งภายในและภายนอก (CONDUCTIVE PAINTING SYSTEM) 
แล้วผ่านกระบวนการอบสีด้วยระบบ DRYING OVEN ที่ความร้อนไม่น้อยกว่า 180 องศาเซลเซียล เป็น
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เวลาไม่ตํ่ากว่า 10 นาที เมื่อเสร็จแล้วสีต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 80 ไมครอน โดยสีจะต้องทนต่อการ
กัดกร่อนของไอระเหยสารเคมี และทนต่อการขีดข่วนได้ดี โดยผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานกระบวนการ
ผลิตเหล็ก และมีเอกสารแสดงผลทดสอบการกัดกร่อนแบบละอองเกลือ (SALT SPRAY) เป็นเวลา 600 
ช่ัวโมง ตามาตรฐาน ASTM B117 โดยผู้รับจ้างต้องแนบหลักฐานการทดสอบเป็นชื่อเดียวกันกับผู้
รับจ้าง     

2.2 โครงสร้างภายใน ผนังข้างตู้ซ้าย-ขวา และแผ่นพ้ืนตู้ วัสดุทําด้วย COMPACT LAMINATE หนา 6 มม. 
ส่วนผนังหลังตู้วัสดุทําด้วย COMPACT LAMINATE หนา 6 มม. ผ่านการลบมุมด้วยเคร่ืองที่ทันสมัย การ
เช่ือมต่อประกอบช้ินงานเป็นไปด้วยความประณีตไม่เห็นจุดเช่ือมต่อของรูน๊อตหรือสกรู   

2.3 มี AIR FLOW BY PASS อยู่ด้านล่าง ทําดด้วยวัสดุชนิดเดียวกันกับตัวตู้ มีระบบ AUTOMATIC BY PASS 
เมื่อปิดบานประตูตู้ดูดไอระเหยสารเคมีสนิท จะไม่เกิดสุญญากาศ ซึ่งจะทําให้อากาศไหลเข้าได้ทั้งด้านล่าง
และด้านบนและสารเคมีไม่ไหลย้อนกลับเข้าไปทําอันตรายต่อผู้ใช้งาน  

2.4 บานประตูตู้ดูดไอระเหยสารเคมี เป็นกระจกนิรภัยใส หนา 6 มิลลิเมตร ชนิดแบบ T-Slide เปิดได้  2 ทาง 
(ขึ้นลง,ซ้ายขวา) ติดต้ังฝังอยู่ในกรอบอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป หนาไม่น้อยกว่า 2.5  มม. ทั้ง  4 ด้าน ด้านล่าง
ของขอบอลูมิเนียม มีร่องสําหรับมือจับเลื่อนขึ้น-ลง โดยบานประตูตู้สามารถเล่ือนและหยุดได้ทุกระยะ 
โดยใช้ตุ้มถ่วงนํ้าหนักสแตนเลสหุ้มด้วยพลาสติก พร้อมลูกล้อไนล่อนฉีดหุ้มด้วยลูกปืนสําหรับใส่ลวดสลิง 
รางประตูด้านข้างทั้ง 2 ด้าน ทําด้วย PVC หรือ ABS ฉีดขึ้นรูป โดยฝังอยู่ในรางเหล็กยึดติดกับโครงตู้    

2.5 หลอดไฟแสงสว่างฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 18x2 วัตต์ พร้อมที่ครอบทําด้วยกระจกนิรภัย อยู่ในฝาครอบ
เหล็กชนิดเดียวกันกับตัวตู้ ส่วนของฝาด้านบน สามารถเปิด-ปิด ได้เพ่ือความสะดวกในการซ่อมบํารุง การ
ยึดต่อประกอบอุปกรณ์เป็นไปด้วยความประณีตเรียบร้อย 

2.6 มีปลั๊กไฟฟ้าชนิดคู่ ขนาด 220 โวลท์ 16 แอมป์ จํานวน 1 ชุด ชนิดมีสวิทซ์ควบคุมการเปิด-ปิด สําหรับ
แยกการใช้งานของเต้ารับแต่ละตัว ได้รับมาตรฐาน มอก.824-2551 และ ISO9001 ใช้ร่วมกับอุปกรณ์
ไฟฟ้า เสียบได้ทั้งปลั๊กไฟฟ้าชนิด 2 ขา และ 3 ขา การยึดต่อประกอบอุปกรณ์เป็นไปด้วยความประณีต
เรียบร้อย 

 
3.  รายละเอียดตู้ดูดควันตอนล่าง 

3.1 โครงสร้างภายนอกทําด้วยวัสดุแบบเดียวกับโครงสร้างตู้ตอนบน การเช่ือมต่อประกอบช้ินงานเป็นไป
ด้วยความประณีตไม่เห็นจุดเช่ือมต่อของรูน๊อตหรือสกรู   

3.2 ด้านหน้าเป็นบานประตูเปิด-ปิด ทําด้วยวัสดุชนิดเดียวกันกับตู้ ส่วนหน้าบานมีระบบบานพับเป็น
สปริงล๊อค  3 จุด ต่อ 1 หน้าบาน เพ่ือเสริมความแข็งแรงและสะดวกต่อการเปิด-ปิด ได้เป็นอย่างดี 
มือจับเปิด-ปิด ทําด้วย PVC GRIP SECTION  

3.3 หน้าบานเปิด-ปิด เป็นผนังสองช้ันเพ่ือความแข็งแรงและสวยงาม ด้านในแต่ละบานมีที่ใส่แฟ้มงาน
อย่างน้อยหน้าบานละ 1 ช่องพร้อมซีลขอบประตู เพ่ือป้องกันเสียงการทํางานของภายในตู้ดูดไอ
ระเหยสารเคมี พร้อมติดต้ังตระแกรงระบายอากาศวัสดุทําด้วย โพลีโปรพีลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 



FU - 226 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด                   

21x12 เซนติเมตรแบ่งเป็นสองช้ัน ส่วนแรกมีลักษณะทํามุมเฉียงไม่น้อยกว่า 45 องศา และส่วนที่สอง
เจาะเป็นรูระบายอากาศตลอดแผ่นและสามารถกันแมลงได้ 

3.4 ลักษณะภายในให้มีการแบ่งแยกช่องงานระบบอย่างชัดเจนไม่รวมกับช่องเก็บของ มีบานเปิด-ปิด และ
มีการปิดช่องงานระบบอย่างเรียบร้อย อีกด้านที่เป็นที่เก็บอุปกรณ์  

 
4.  อุปกรณ์ประกอบภายนอก 

4.1 ชุดควบคุมการจ่ายนํ้า (FRONT CONTROL) 1 ชุด วัสดุทําด้วยทองเหลืองเคลือบด้วยสารโพลีโค้ท 
(POLYCOAT POWDER LACQUER) สามารถทนแรงดันได้ 147 PSI. /10 BAR การยึดต่อประกอบ
เป็นไปด้วยความประณีตไม่เห็นจุดเช่ือมต่อของรูน๊อตหรือสกรู   

4.2 ชุดควบคุมการจ่ายแก๊ส (FRONT CONTROL) 1 ชุด วัสดุทําด้วยทองเหลืองเคลือบด้วยสารโพลีโค้ท 
(POLYCOAT POWDER LACQUER)   สามารถทนแรงดันได้ 100 PSI. / 7 BAR  การยึดต่อประกอบ
เป็นไปด้วยความประณีตไม่เห็นจุดเช่ือมต่อของรูน๊อตหรือสกรู   

4.3 แผงควบคุมการทํางานตู้ดูดควัน ประกอบด้วย (LCD DIGITAL MONITOR SYSTEM)  จากโรงงานผู้ผลิต
ที่ได้การรับรองมาตรฐาน  ISO9001, ISO14001, OHSAS18001      

4.3.1 เป็นชุดควบคุมที่ออกแบบบรรจุในกล่องควบคุมเดียวกันทั้งชุด ออกแบบให้เป็นระบบ Micro-
Processor  เพ่ือความปลอดภัยและมีอายุการใช้งานยาวนาน หน้าจอแสดงผลเป็น ชนิด LCD 
(Liquid Crystal Display) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 x 24 (บรรทัด x ตัวอักษร)    

4.3.2 แผงควบคุมการทํางานประกอบด้วยชุดที่แสดงเสียงและแสง (LED) และการแสดงผลการทํางานที่
หน้าจอแสดงผล (LCD) โดยมีการแสดงผลหน้าจอดังน้ี 

- หน้าจอแสดงผล ( DISPLAY ) มีนาฬิกาสําหรับดูเวลาปกติ  และมีสัญลักษณ์แสดงที่หน้าจอ ( 
FAN,LIGHT, F.S.B ) 

- มีสวิทซ์  ON/OFF  การทํางานของตู้ FUME CUPBOARD สัญญาณไฟ ( LAMP ) แสดงการ
ทํางาน 

- สวิทซ์ เปิด/ปิด แสงสว่าง (LIGHT) พร้อมสัญญาณไฟ ( LAMP ) แสดงการทํางาน 

- สวิทซ์ เปิด/ปิด พัดลม (FAN) พร้อมสัญญาณไฟ ( LAMP ) แสดงการทํางาน 

- สวิทซ์และสัญญาณไฟ การทํางานของระบบการตั้งเวลาปกติ และการต้ัง  ( ON/OFF )  ของ  
FUME  CUPBOARD  (อุปกรณ์เสริม ) 

- ปุ่ม เซทค่า ของระบบการต้ังเวลา  ( TIMER ) 

- ปุ่ม ปิดเสียงในกรณีที่ระบบแรงลม  ทํางานผิดปกติ 

- สัญญาณไฟ ( LAMP ) แสดงการทํางานของลม  ทํางานผิดปกติ 

- สัญญาณไฟ ( LAMP ) แสดงการทํางานของลม  ทํางานปกติ 

- หน้าจอแสดงผลของระดับค่าความเร็วลม  ( แบบตัวเลข )   
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- แสดงผลความเร็วลมหน้าตู้ปัจจุบันเป็นตัวเลขดิจิตอล 3 หลัก โดยแสดงผลความเร็วลมแท้จริง
หน้าตู้ Hood ต้องแปรผันตามพ้ืนที่หน้าตัดของบานเลื่อนหน้าตู้ (SASH) 

- มีเบรกเกอร์ติดต้ังที่หน้าตู้ สําหรับเปิด-ปิดเมนไฟฟ้าสําหรับตู้ดูดควันในกรณีที่เกิดการขัดข้อง
หรือซ่อมแซม 

 
5.  อุปกรณ์ประกอบภายใน 

 5.1 ก๊อกนํ้า 1 ชุด ตัวก๊อกทําด้วยเหลืองเคลือบด้วยสารโพลีโค้ท (POLYCOAT POWDER LACQUER) 
สามารถทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า147 PSI./10 BAR ปลายก๊อกเรียวเล็กสามารถสวมต่อด้วยท่อยาง
หรือพลาสติกได้ ควบคุมการเปิด-ปิด ด้วย Front Control Valve 

 5.2 ก๊อกแก๊ส  1 ชุด  ตัวก๊อกทําด้วยเหลืองเคลือบด้วยสารโพลี โค้ท  (POLYCOAT POWDER 
LACQUER)) เป็นก๊อกที่ใช้เฉพาะในห้องปฏิบัติการ สามารถทนแรงดันไม่น้อยกว่า 100 PSI./7 
BAR ปลายก๊อกเรียวเล็กสามารถสวมด้วยท่อยางได้ ควบคุมการเปิด-ปิด ด้วย Front Control 
Valve 

 5.3 สะดืออ่าง ระบบ Mechanical Joint วัสดุทําด้วยโพลีโพรพีลีน ผ่านการทดสอบการทนสารเคมี 
ตามมาตรฐาน ASTM ไม่น้อยกว่า 80 ชนิด โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง 

 5.4 ที่ดักกลิ่น ระบบ Mechanical Joint วัสดุทําด้วยโพลีโพรพีลีน ผ่านการทดสอบการทนสารเคมี 
ตามมาตรฐาน ASTM ไม่น้อยกว่า 80 ชนิด โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง แกนสามารถปรับระดับ
ความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า 16 ซม. 

 
6.  พัดลมตู้ดูดควัน    

6.1 พัดลมเป็นระบบ LOW PRESSURE CENTRIFUGAL  DIRECT  DRIVE  , FORWARD CURVE   
6.2 ตัวกล่องพัดลมทําด้วยโพลีโพรพีลีน (POLYPROPYLENE) ผ่านการทดสอบการทนสารเคมี ตาม

มาตรฐาน ASTM ไม่น้อยกว่า 80 ชนิด โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง ด้านหน้าของกล่องสามารถ
ถอดประกอบได้ เพ่ือความสะดวกในการซ่อมบํารุง 

6.3 ตัวใบพัดทําด้วย  PP ชนิดเดียวกับกล่อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบพัดไม่น้อยกว่า  10 น้ิว   
6.4 แท่นของพัดลมสําหรับติดต้ังมอเตอร์ต้องมีที่ครอบกันนํ้า  
6.5 หน้าแปลนใบพัดและแกนเพลาทําด้วยสแตนเลส 
6.6 มีความสามารถดูดไอสารเคมีจากตู้ควันได้ดี โดยมีค่า FACE VELOCITY ไม่น้อยกว่า 100 FPM. 

เมื่อเปิดกระจกสูง  30 ซม.   
6.7 มอเตอร์แบบกันนํ้า (IP 55) ขนาดไม่น้อยกว่า 1  HP ใช้กับไฟฟ้า 220 / 380 V, 50 Hz, 1/3 

Phase  ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 1400 RPM. 
6.8 พัดลมตู้ดูดควันผลิตโดยโรงงานท่ีผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO9001, ISO14001, 

OHSAS18001      
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7.  ระบบท่อระบายควัน 

7.1 ท่อควัน พีวีซี.  ชนิดมี มอก.  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  8 น้ิว  พร้อมข้องอ หน้าแปลน 
และอุปกรณ์ยึดท่อ 

7.2 การติดต้ังท่อระบายควัน จุดที่มีการต่อท่อควัน ข้องอ หน้าแปลน ต้องใช้วิธีการเช่ือมด้วยวัสดุชนิด
เดียวกันกับท่อ 

7.3 ติดต้ังจนสามารถใช้งานได้ดี  พร้อมทั้งคู่มือการใช้งาน 1 เล่ม และช่างเทคนิคอบรมการใช้งานและ
การดูแลบํารุงรักษา 

7.4 การเดินท่อควัน ต้องเดินท่อจากหลังตู้ควันไปยังพัดลม ซึ่งติดต้ังอยู่ภายนอกอาคาร และปลายท่อ
ต้องติดต้ังอุปกรณ์กันน้ําฝน กันนก เป็นวัสดุชนิดเดียวกันกับท่อควัน โดยปลายท่อทางออกให้อยู่
สูงขึ้นไปบนหลังคาอาคาร 

7.5 รับประกันคุณภาพสินค้า  24 เดือน 
7.6  หลังจากติดต้ังตู้ดูดควันเสร็จแล้วผู้รับจ้างต้องทําการวัดลมหน้าตู้โดยใช้เครื่องมือที่ผ่านมาสอบ

เทียบจากหน่วยงานราชการมาทําการทดสอบ  และต้องมี TEST REPORT อีกคร้ังหน่ึงพร้อมคู่มือ
การใช้งานภาษาไทย จํานวน 1 เล่ม 

7.7  เป็นสินค้าที่ผู้ผลิตได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล OHSAS หรือ มอก. แล้ว 
 

 

4. 8-RERU.WB3 โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง พร้อมตู้แขวนลอย ขนาด 0.75x7.20x0.80 ม.  1 ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้

 

1. ส่วนพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) วัสดุทําด้วยแผ่นคอมแพคไฮเพรสเชอร์ลามิเนท ชนิด Lab 

Grade ที่มีคุณสมบัติทนสารเคมี ผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบแกนในด้วยนํ้ายา Phenolic Resin ภายใต้

กระบวนการอัดแรงดันและความร้อนสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความหนา 16 มม. และสามารถทนการขีด

ข่วนและแรงกระแทกได้ดี มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเย่ียม 16 ช่ัวโมง ทนสาร 

เคมีได้ถึง 154 รายการ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, 

ISO 4586-2/EN 438, ANSI/NEMA LD3 ส่วนใต้ WORK TOP มี WATER DROP EDGE SYSTEM  
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ป้องกันการไหลซึมของหยดน้ําเข้าตู้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า 30x30 ซม. มาแสดงใน

วันขออนุมัติวัสดุ 

2. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
2.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืน

กล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม.) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL 
(High Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน 
มอก.1163-2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 
1,000 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร 

2.2 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate)  ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.
1163-2536  ทั้งสองด้าน ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC  

2.3 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า  5 ระดับ  

2.4 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิด
ความเสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 

2.5 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติ
กันนํ้า  

3. ตู้แขวนลอย วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High Pressure Laminate)  ด้วย

ระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.1163-2536  ทั้งสองด้าน  ภายหลังปิดลา

มิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้ด้วย PVC หน้าบานวัสดุทําด้วยกระจกใส หนา 6 มม. 

ผังอยู่ในกรอบไม้อัด พร้อมติดต้ังมือจับวัสดุทําด้วยโลหะรูปตัวซี ( C ) พร้อมติดต้ังกุญแจล็อคหน้าบานตู้ 

4. บานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ทําด้วยสแตนเลส มีระบบไฮโดร

ลิคในตัว เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน ง่ายต่อการ

ติดต้ังและปรับบานซ้าย-ขวา โดยไม่ต้องคลายสกรู มีจุกพลาสติกปิด  2 จุด ต่อ 1 หน้าบาน พร้อมแนบ

เอกสารรับรองการทํางานเปิด-ปิด บานพับได้ไม่น้อยกว่า 50,000 cycle จากห้องแลปท่ีเช่ือถือได้ ผู้รับ

จ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

5. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก ผลิตภัณฑ์

ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งานไม่น้อยกว่า 
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60,000 ครั้ง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ี

เช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อ

คณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

6. กุญแจล๊อคหน้าบานและลิ้นชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจชนิด 

ดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดง

ต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

7. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION  วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. มี

หัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบป้องกัน

การเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝังอยู่ด้านบนสุด

ของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

8. ปลั๊กไฟฟ้า เป็นปลั๊กไฟที่สามารถสวมปลั๊กตัวผู้ได้ทั้งแบบกลมและแบบแบน ชนิด 3 สาย 2 เต้าเสียบ 

ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO หรือ IEC พร้อมกล่องไฟสามเหลี่ยมวัสดุทําด้วย Polypropylene (PP) 

9. ขาตู้ทําจากพลาสติก ABS มีจํานวน 4 ขาต่อตู้ ปรับระดับความสูง-ตํ่าได้ และสามารถรับนํ้าหนักได้ 100 

กิโลกรัม ต่อขาภายนอกของขาเป็นพีวีซีฉีดขึ้นรูปผิวด้านหน้าด้วยแผ่นอลูมิเนียมเป็นช้ินเดียวกันสําเร็จรูป 

หนาไม่น้อยกว่า 13 มม. ด้านหลังแบ่งเป็น 2 รางสําหรับใช้ล๊อคขาตู้  ส่วนที่สัมผัสกับพ้ืนและสัมผัสกับตู้

ส่วนล่างมียางรองรับเพ่ือรีดนํ้า และป้องกันการไหลซึมของสารเคมีและนํ้าเข้าตัวตู้ ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 

100 มิลลิเมตร สามารถถอดออกเพ่ือทําความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้ 

10. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 18001 
11. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 

 

 

5. 8-RERU.LK16 ตู้ล็อคเกอร์ ขนาด 0.50x1.20x1.80 ม.    1 ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้

 

1. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
1.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืน

กล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม.) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL 
(High Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน 
มอก.1163-2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 
1,000 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร  
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1.2 หน้าบานตู้ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High Pressure 
Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.1163-2536  
ทั้งสองด้าน ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า  15 มม. ปิดขอบไม้ด้วย PVC  

1.3 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้ 
ด้วย PVC สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า  5 ระดับ  

1.4 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิด
ความเสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 

1.5 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติ
กันนํ้า  

2. บานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ทําด้วยสแตนเลส มีระบบ

ไฮโดรลิคในตัว เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน 

ง่ายต่อการติดต้ังและปรับบานซ้าย-ขวา โดยไม่ต้องคลายสกรู มีจุกพลาสติกปิด  2 จุด ต่อ 1 หน้า

บาน พร้อมแนบเอกสารรับรองการทํางานเปิด-ปิด บานพับได้ไม่น้อยกว่า 50,000 cycle จากห้อง

แลปที่เช่ือถือได้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

3. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 

ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน

ไม่น้อยกว่า 60,000 คร้ัง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ  ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา

แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

4. กุญแจล๊อคหน้าบานและล้ินชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ

ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001  ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง

มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

5. มือจับแบบฝังหน้าบานตู้ และลิ้นชัก แบบ RECTANGULAR GRIP ทําด้วยพลาสติก มีขนาด 110 X 60 

ม.ม. มีช่องสําหรับใส่แผ่นป้ายกระดาษสําหรับเขียนรายการ มีแผ่นพลาสติก (อะคริลิคใส) ปิดทับด้าน

นอก เพ่ือป้องกันการเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย สามารถถอดเข้า-ออกได้โดยไม่เกิดความเสียหาย 

6. ขาตู้ทําจากพลาสติก ABS มีจํานวน 4 ขาต่อตู้ ปรับระดับความสูง-ตํ่าได้ และสามารถรับนํ้าหนักได้ 

100 กิโลกรัม ต่อขาภายนอกของขาเป็นพีวีซีฉีดขึ้นรูปผิวด้านหน้าด้วยแผ่นอลูมิเนียมเป็นช้ินเดียวกัน

สําเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 13 มม.  ด้านหลังแบ่งเป็น 2 รางสําหรับใช้ล๊อคขาตู้  ส่วนที่สัมผัสกับพ้ืน
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และสัมผัสกับตู้ส่วนล่างมียางรองรับเพ่ือรีดนํ้า และป้องกันการไหลซึมของสารเคมีและน้ําเข้าตัวตู้ 

ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร สามารถถอดออกเพ่ือทําความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้ 

7. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 

18001 

8. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 

   

ห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ จํานวน 1 ห้อง 

ประกอบด้วย 

   

1. 8-RERU.AS-10050 ชั้นวางอุปกรณ์ ขนาด 0.50x1.00x1.80 ม.   18 ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้

 

1. โครงสร้างวัสดุทําด้วยเหล็กฉากเจาะรู พ่นทับด้วยสี EPOXY ปลายขามียางรองรับเพ่ือป้องกันพ้ืน

เกิดรอยขูดขีด 

2. ช้ันวางของวัสดุทําด้วยแผ่นคอมแพคไฮเพรสเชอร์ลามิเนท ชนิด Lab Grade ที่มีคุณสมบัติทน

สารเคมี ผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบแกนในด้วยนํ้ายา Phenolic Resin  ภายใต้กระบวนการอัด

แรงดันและความร้อนสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความหนา 16 มม. และสามารถทนการขีดข่วนและแรง

กระแทกได้ดี มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเย่ียม 16 ช่ัวโมง ทนสารเคมีได้ถึง 

154 รายการ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, ISO 

4586-2/EN 438, ANSI/NEMA LD3 

3. เป็นผลิต ภัณ ฑ์ที่ ดี  มีคุณภาพผ่ านการรับรองมาตรฐาน  ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 

18001,TIS 18001 

4. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
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ศูนย์ปฏิบัติการและวิจัยทางวิทยาศาสตรส์ิง่แวดล้อม จํานวน 1 ห้อง 

ประกอบด้วย 

   

1. 8-RERU.IB1 โต๊ะปฏิบัติการสาธิตพร้อมอ่างน้าํ ขนาด 0.75x3.00x0.85 ม.  1 ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 
 

1. ส่วนพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) วัสดุทําด้วยแผ่นคอมแพคไฮเพรสเชอร์ลามิเนท ชนิด Lab 

Grade ที่มีคุณสมบัติทนสารเคมี ผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบแกนในด้วยนํ้ายา Phenolic Resin ภายใต้

กระบวนการอัดแรงดันและความร้อนสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความหนา 16 มม. และสามารถทนการขีด

ข่วนและแรงกระแทกได้ดี มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเย่ียม 16 ช่ัวโมง ทนสาร 

เคมีได้ถึง 154 รายการ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, 

ISO 4586-2/EN 438, ANSI/NEMA LD3 ส่วนใต้ WORK TOP มี WATER DROP EDGE SYSTEM  

ป้องกันการไหลซึมของหยดน้ําเข้าตู้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า 30x30 ซม. มาแสดงใน

วันขออนุมัติวัสดุ 

2. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
2.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืน

กล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม.) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL 
(High Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน 
มอก.1163-2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 
1,000 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร 

2.2 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.
1163-2536  ทั้งสองด้าน ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC  
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2.3 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า  5 ระดับ  

2.4 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิด
ความเสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 

2.5 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติ
กันนํ้า มีผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่เช่ือถือได้ ที่เป็นหน่วยงานราชการหรือเอกชน 
โดยทดสอบในเวลา 72 ช่ัวโมง   

3. บานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ทําด้วยสแตนเลส มีระบบ

ไฮโดรลิคในตัว เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน 

ง่ายต่อการติดต้ังและปรับบานซ้าย-ขวา โดยไม่ต้องคลายสกรู มีจุกพลาสติกปิด  2 จุด ต่อ 1 หน้า

บาน พร้อมแนบเอกสารรับรองการทํางานเปิด-ปิด บานพับได้ไม่น้อยกว่า 50,000 cycle จากห้อง

แลปที่เช่ือถือได้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

4. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 

ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน

ไม่น้อยกว่า 60,000 ครั้ง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา

แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

5. กุญแจล๊อคหน้าบานและล้ินชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ

ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001  ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง

มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

6. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. มี

หัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบป้องกัน

การเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝังอยู่ด้าน

บนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติ

วัสดุ 

7. ปลั๊กไฟฟ้าแบบ Pop - up เป็นปลั๊กไฟท่ีสามารถสวมปล๊ักตัวผู้ได้ทั้งแบบกลมและแบบแบน ชนิด 3 

สาย 2 เต้าเสียบ ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO หรือ IEC 

8. ขาตู้ทําจากพลาสติก ABS มีจํานวน 4 ขาต่อตู้ ปรับระดับความสูง-ตํ่าได้ และสามารถรับนํ้าหนักได้ 

100 กิโลกรัม ต่อขาภายนอกของขาเป็นพีวีซีฉีดขึ้นรูปผิวด้านหน้าด้วยแผ่นอลูมิเนียมเป็นช้ินเดียวกัน
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สําเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 13 มม.  ด้านหลังแบ่งเป็น 2 รางสําหรับใช้ล๊อคขาตู้  ส่วนที่สัมผัสกับพ้ืน

และสัมผัสกับตู้ส่วนล่างมียางรองรับเพ่ือรีดนํ้า และป้องกันการไหลซึมของสารเคมีและน้ําเข้าตัวตู้ 

ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 100 มลิลิเมตร สามารถถอดออกเพ่ือทําความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้ 

 

 

 

9. คุณลักษณะเฉพาะชุดอ่างนํ้า  

9.1 อ่างนํ้าโพลีโพรพีลีน ขนาดหลุมอ่างไม่น้อยกว่า 390x790x300 มม. (กว้างxยาวxลึก) (หนา 

8 มม.) พร้อมท่อนํ้าล้น (Overflow) ภายในอ่างมีชุดตระกร้าสําหรับดักตะกอน วัสดุทําด้วย 

Polypropylene ฉีดขึ้นรูป ขนาดไม่น้อยกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 110 มม. ลึก 50 

มม. พร้อมชุดฝาปิดและโซ่คล้องทําด้วยวัสดุชนิดเดียวกัน บริเวณหลุมเป็นรูปถ้วยขนาดไม่

น้อยกว่าไม่น้อยกว่า 120 มม. ลึก 70 มม. เพ่ือใช้ดักตะกอนก่อนการระบายและสามารถนํา

สิ่งอุดตันต่าง ๆ ออกได้ง่าย ด้านล่างเป็นเกลียว ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ½ ” สามารถขันล๊อคกับ

ที่ดักกลิ่นได้พอดี  ผ่านการทดสอบสารเคมีตามมาตรฐาน ASTM D543 ไม่น้อยกว่า 100 

ชนิด โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยเอกสารใบรับรองจะต้องออกภายใต้หน่วยงาน

เดียวกันเท่าน้ัน โดยต้องแนบใบทดสอบจากหน่วยงานราชการ พร้อมแนบเอกสาร

ประกอบการพิจารณา และนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

9.2 ที่ดักกลิ่น วัสดุทําด้วยโพลีโปรพีลีน เป็นระบบ MECHANICAL JOINT มีเส้นผ่าศูนย์กลาง  1 
½”  แกนสามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า 16 ซม.ผ่านการทดสอบการทน
สารเคมีตามมาตรฐาน ASTM D543 ไม่น้อยกว่า 100 รายการ ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 48 
ช่ัวโมง โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้รับจ้างจะต้องแนบเอกสารการรับรองจะต้องออก
ภายใต้หน่วยงานเดียวกันเท่าน้ัน ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขอ
อนุมัติวัสดุ 

9.3 ก๊อกนํ้า 1 ทางต้ังพ้ืนตัวก๊อกทําด้วยทองเหลืองเคลือบด้วยสารโพลีโค้ท (Polycoat Powder 
Lacquer) เป็นก๊อกที่ใช้เฉพาะห้องแลป ปลายก๊อกเรียวเล็กสามารถสวมต่อกับท่อยางหรือ
พลาสติกและสามารถสวิงซ้าย-ขวาได้ ทนแรงดันได้ 147 psi ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 
9001 ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

10. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 
18001 

11. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
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2. 8-RERU.IB3 โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมอ่างน้ํา ขนาด 1.50x4.35x0.85 ม. 3 ชุด 

RERU.LSC-401 เก้าอ้ีปฏิบัติการ 36 ตัว 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้
 

1. ส่วนพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) วัสดุทําด้วยแผ่นคอมแพคไฮเพรสเชอร์ลามิเนท ชนิด Lab 

Grade ที่มีคุณสมบัติทนสารเคมี ผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบแกนในด้วยนํ้ายา Phenolic Resin ภายใต้

กระบวนการอัดแรงดันและความร้อนสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความหนา 16 มม. และสามารถทนการขีด

ข่วนและแรงกระแทกได้ดี มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเย่ียม 16 ช่ัวโมง ทนสาร 

เคมีได้ถึง 154 รายการ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, 

ISO 4586-2/EN 438, ANSI/NEMA LD3 ส่วนใต้ WORK TOP มี WATER DROP EDGE SYSTEM  

ป้องกันการไหลซึมของหยดน้ําเข้าตู้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า 30x30 ซม. มาแสดงใน

วันขออนุมัติวัสดุ 

2. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
2.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืนกล่อง

ลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม .) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.1163-
2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 1,000 กิโลกรัมต่อ 1 
ตารางเมตร  

2.2 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate)  ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.1163-
2536  ทั้งสองด้าน ภายหลังปิดลามิเนทไมม้ีความหนาไม่น้อยกว่า  15 มม. ปิดขอบไม้ด้วย PVC  

2.3 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High Pressure 
Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้ด้วย PVC สามารถ
ปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า  5 ระดับ  
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2.4 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิดความ
เสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับมาตรฐาน 
ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 8 
มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 

2.5 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติกัน
นํ้า  

3. บานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ทําด้วยสแตนเลส มีระบบ

ไฮโดรลิคในตัว เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน 

ง่ายต่อการติดต้ังและปรับบานซ้าย-ขวา โดยไม่ต้องคลายสกรู มีจุกพลาสติกปิด  2 จุด ต่อ 1 หน้า

บาน พร้อมแนบเอกสารรับรองการทํางานเปิด-ปิด บานพับได้ไม่น้อยกว่า 50,000 cycle จากห้อง

แลปที่เช่ือถือได้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

4. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 

ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน

ไม่น้อยกว่า 60,000 คร้ัง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ  ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา

แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

5. กุญแจล๊อคหน้าบานและล้ินชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ

ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001  ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง

มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

6. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. มี

หัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบป้องกัน

การเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝังอยู่ด้าน

บนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติ

วัสดุ 

7. ปลั๊กไฟฟ้าแบบ Pop - up เป็นปลั๊กไฟท่ีสามารถสวมปล๊ักตัวผู้ได้ทั้งแบบกลมและแบบแบน ชนิด 3 

สาย 2 เต้าเสียบ ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO หรือ IEC 

8. คุณลักษณะเฉพาะชุดอ่างนํ้า  

8.1 อ่างนํ้าพร้อมหน้าอ่างทําด้วย Polypropylene ฉีดขึ้นรูป ขนาดไม่น้อยกว่า 750x1,500 มม. มี

ขอบกันนํ้าโดยรอบทั้ง 4 ด้าน ด้านข้างเป็นลอนเพ่ือให้นํ้าไหลลงสู่อ่างนํ้าได้ดี ขนาดหลุมอ่าง 

400x800x300 มม. มีสะดืออ่างในตัวพร้อม Over Flow ผ่านการทดสอบสารเคมีตามมาตรฐาน 

ASTM D543 ไม่น้อยกว่า 100 ชนิด โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดยเอกสารใบรับรอง
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จะต้องออกภายใต้หน่วยงานเดียวกันเท่าน้ัน โดยต้องแนบใบทดสอบจากหน่วยงานราชการ 

พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา  

8.2 ที่ดักกลิ่น วัสดุทําด้วยโพลีโปรพีลีน เป็นระบบ MECHANICAL JOINT มีเส้นผ่าศูนย์กลาง  1 ½”  
แกนสามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า 16 ซม.ผ่านการทดสอบการทนสารเคมีตาม
มาตรฐาน ASTM D543 ไม่น้อยกว่า 100 รายการ ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 48 ช่ัวโมง โดยไม่เกิด
การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้รับจ้างจะต้องแนบเอกสารการรับรองจะต้องออกภายใต้หน่วยงาน
เดียวกันเท่าน้ัน ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

8.3 ก๊อกนํ้า 1 ทางต้ังพ้ืนตัวก๊อกทําด้วยทองเหลืองเคลือบด้วยสารโพลีโค้ท (Polycoat Powder 
Lacquer) เป็นก๊อกที่ใช้เฉพาะห้องแลป ปลายก๊อกเรียวเล็กสามารถสวมต่อกับท่อยางหรือ
พลาสติกและสามารถสวิงซ้าย-ขวาได้ ทนแรงดันได้ 147 psi ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 
9001 ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

8.4 ที่แขวนหลอดแก้ว (PEG BOARD) ทําด้วย PHENOLIC RESIN ความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. มี
แป้นทําด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูป รูปสี่เหลี่ยมคางหมู, พร้อมก้านทําด้วย PP ฉีดขึ้นรูป ขนาดไม่น้อย
กว่า Ø 12 มม. และ ขนาดไม่น้อยกว่า Ø 10 มม. และมีความยาว 15 ซม. สามารถถอดเข้า-ออก 
ได้ โดยในแผงแขวนก้าน PP ทั้ง 2 ขนาดไม่น้อยกว่า เพ่ือเลือกใช้งานได้ตามความต้องการ มีราง
รับปล่อยนํ้าพร้อมสายยางอยู่ด้านล่างผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขอ
อนุมัติวัสดุ 

9. ลักษณะเก้าอ้ีปฏิบัติการ 
7.1 เบาะรองน่ัง ทําด้วยโพลียูรีเทรน (PU สีดํา) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ø 380x48 

มม. 
7.2 แป้นรับที่รองน่ัง ทําจากเหล็กแผ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 165x165 มม. หนาไม่น้อยกว่า 2.8 

มม. ส่วนกลาง   ขึ้นรูปเป็นทรงสี่เหลี่ยม 2 ช้ัน ช้ันที่ 1 มีขนาดไม่น้อยกว่า  88x88 มม. ช้ัน
ที่ 2 มีขนาดไม่น้อยกว่า 50x50 มม. ส่วนกลางรับแกนปรับระดับหรือโช๊คปรับระดับ  เป็น
เหล็กกลึงขึ้นรูป ด้านบนมีขนาด Ø 37 มม. หนาไม่น้อยกว่า 5 มม.  ส่วนกลางมีบูธเหล็ก
กลึงเช่ือมติดกับแผ่นเหล็กช้ันที่ 1 และช้ันที่ 2 เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรง  พ่นสีผงอีพ็อกซี่ 
(Epoxy Powder Coat)  ยึดติดกับเบาะด้วยน๊อต ขนาด M6  อย่างน้อย 4 ตัว 

7.3 โครงสร้างขา 5 แฉก ทําด้วยอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปชนิดผิวส้ม ขนาดของแต่ละแฉก มีความ
กว้างไม่น้อยกว่า 45 มม. ขามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø ไม่น้อยกว่า 440 มม. แต่ไม่เกิน 
460 มม พ่นสีผงอีพ็อกซี่ (Epoxy Powder Coat) ปลายขาทุกด้านต้องมีเกลียวสําหรับใส่
ปุ่มรับปลายขา 

7.4 ที่พักเท้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 410 มม. ทําด้วยโลหะกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 18 
มม. หนา 1.2 มม. พ่นสีผงอีพ็อกซี่ (Epoxy Powder Coat) 
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7.5 แกนกลางส่วนนอก ทําด้วยโลหะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 50 มม. หนา 1.5 มม. พ่นสีผง
อีพ็อกซี่ (Epoxy Powder Coat)  

7.6 แกนกลางส่วนใน ทําด้วยโลหะเกลียว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø  25 มม. สามารถปรับ
ระดับสูง-ตํ่าได้ต้ังแต่ 520 – 760 มม.  

7.7 ปลอกบังเกลียว ทําด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูป ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 60 มม. มีอุปกรณ์ยึด
กับแป้นรับที่น่ังส่วนปลอกสามารถหมุนฟรีได้โดยรอบและเม่ือปรับขึ้นสูงสุดช่วยบังไม่ให้เห็น
แกนโลหะ 

7.8 การปรับความสูง-ตํ่า ใช้ระบบ “แกนเกลียว” ซึ่งสามารถปรับความสูง-ตํ่า ด้วยการหมุน
ด้วยมือ 

7.9 ปุ่มปรับระดับขา ทําด้วยพลาสติกฉีดเป็นทรงกลม ส่วนกลางมีแกนเกลียวเหล็ก ขนาด 10 มม. หัว
บอลกลมฝังอยู่สามารถปรับองศาได้รอบตัวเพ่ือแก้ไขปัญหาพ้ืนห้องไม่เรียบ ส่วนที่สัมผัสกับพ้ืนมี
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 45 มม. ส่วนยึดปุ่มปรับระดับขาใช้เกลียวน๊อต ขนาด 10 มม. ขันยึดติด
กับขาอลูมิเนียม 

7.10 ขนาดของเก้าอ้ีที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน ± ไม่เกิน 3 % 
10. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 

18001 
11. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 

 

 

3. 8-RERU.WB4 โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง พร้อมตู้แขวนลอย ขนาด 0.75x10.10x0.80 ม.     1    ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้

 

1. ส่วนพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) วัสดุทําด้วยแผ่นคอมแพคไฮเพรสเชอร์ลามิเนท ชนิด Lab 

Grade ที่มีคุณสมบัติทนสารเคมี ผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบแกนในด้วยนํ้ายา Phenolic Resin ภายใต้

กระบวนการอัดแรงดันและความร้อนสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความหนา 16 มม. และสามารถทนการขีด

ข่วนและแรงกระแทกได้ดี มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเย่ียม 16 ช่ัวโมง ทนสาร 

เคมีได้ถึง 154 รายการ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, 

ISO 4586-2/EN 438, ANSI/NEMA LD3 ส่วนใต้ WORK TOP มี WATER DROP EDGE SYSTEM  

ป้องกันการไหลซึมของหยดน้ําเข้าตู้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า 30x30 ซม. มาแสดงใน

วันขออนุมัติวัสดุ 

2. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
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2.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืน
กล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม.) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL 
(High Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน 
มอก.1163-2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 
1,000 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร  

2.2 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate)  ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.
1163-2536  ทั้งสองด้าน  ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า  15 มม. ปิดขอบ
ไม้ด้วย PVC  

2.3 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า  5 ระดับ  

2.4 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิด
ความเสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 

2.5 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติ
กันนํ้า  

3. ตู้แขวนลอย วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High Pressure Laminate)  ด้วย

ระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.1163-2536  ทั้งสองด้าน  ภายหลังปิดลา

มิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้ด้วย PVC หน้าบานวัสดุทําด้วยกระจกใส หนา 6 มม. 

ผังอยู่ในกรอบไม้อัด พร้อมติดต้ังมือจับวัสดุทําด้วยโลหะรูปตัวซี ( C ) พร้อมติดต้ังกุญแจล็อคหน้าบานตู้ 

4. บานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ทําด้วยสแตนเลส มีระบบไฮโดร

ลิคในตัว เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน ง่ายต่อการ

ติดต้ังและปรับบานซ้าย-ขวา โดยไม่ต้องคลายสกรู มีจุกพลาสติกปิด  2 จุด ต่อ 1 หน้าบาน พร้อมแนบ

เอกสารรับรองการทํางานเปิด-ปิด บานพับได้ไม่น้อยกว่า 50,000 cycle จากห้องแลปท่ีเช่ือถือได้ ผู้รับ

จ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

5. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก ผลิตภัณฑ์

ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งานไม่น้อยกว่า 

60,000 ครั้ง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ  ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่

เช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อ

คณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 
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6. กุญแจล๊อคหน้าบานและลิ้นชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจชนิด

ดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดง

ต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

7. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION  วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. มี

หัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบป้องกัน

การเปียกช้ืนและเปรอะเปื้อนของแผ่นป้าย  ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝังอยู่ด้าน

บนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

8. ปลั๊กไฟฟ้า เป็นปลั๊กไฟที่สามารถสวมปลั๊กตัวผู้ได้ทั้งแบบกลมและแบบแบน ชนิด 3 สาย 2 เต้าเสียบ 

ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO หรือ IEC พร้อมกล่องไฟสามเหลี่ยมวัสดุทําด้วย Polypropylene (PP) 

9. ขาตู้ทําจากพลาสติก ABS มีจํานวน 4 ขาต่อตู้ ปรับระดับความสูง-ตํ่าได้ และสามารถรับนํ้าหนักได้ 100 

กิโลกรัม ต่อขาภายนอกของขาเป็นพีวีซีฉีดขึ้นรูปผิวด้านหน้าด้วยแผ่นอลูมิเนียมเป็นช้ินเดียวกันสําเร็จรูป 

หนาไม่น้อยกว่า 13 มม.  ด้านหลังแบ่งเป็น 2 รางสําหรับใช้ล๊อคขาตู้  ส่วนที่สัมผัสกับพ้ืนและสัมผัสกับตู้

ส่วนล่างมียางรองรับเพ่ือรีดนํ้า และป้องกันการไหลซึมของสารเคมีและนํ้าเข้าตัวตู้ ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 

100 มิลลิเมตร สามารถถอดออกเพ่ือทําความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้ 

10. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 18001 
11. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 

 

 

4. 8-RERU.LK16 ตู้ล็อคเกอร์ ขนาด 0.50x1.20x1.80 ม.    1 ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้

 

1. คุณลักษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
1.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืน

กล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม.) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL 
(High Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน 
มอก.1163-2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 
1,000 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร  

1.2 หน้าบานตู้ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High Pressure 
Laminate)  ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.1163-2536  
ทั้งสองด้าน  ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า  15 มม. ปิดขอบไม้ด้วย PVC  
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1.3 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า  5 ระดับ  

1.4 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิด
ความเสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 

1.5 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติ
กันนํ้า  

2. บานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ทําด้วยสแตนเลส มีระบบ

ไฮโดรลิคในตัว เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน 

ง่ายต่อการติดต้ังและปรับบานซ้าย-ขวา โดยไม่ต้องคลายสกรู มีจุกพลาสติกปิด  2 จุด ต่อ 1 หน้า

บาน พร้อมแนบเอกสารรับรองการทํางานเปิด-ปิด บานพับได้ไม่น้อยกว่า 50,000 cycle จากห้อง

แลปที่เช่ือถือได้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

3. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 

ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน

ไม่น้อยกว่า 60,000 คร้ัง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ  ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา

แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

4. กุญแจล๊อคหน้าบานและล้ินชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ

ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001  ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง

มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

5. มือจับแบบฝังหน้าบานตู้ และลิ้นชัก แบบ RECTANGULAR GRIP ทําด้วยพลาสติก มีขนาด 110 X 60 

ม.ม. มีช่องสําหรับใส่แผ่นป้ายกระดาษสําหรับเขียนรายการ มีแผ่นพลาสติก (อะคริลิคใส) ปิดทับด้าน

นอก เพ่ือป้องกันการเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย สามารถถอดเข้า-ออกได้โดยไม่เกิดความเสียหาย 

6. ขาตู้ทําจากพลาสติก ABS มีจํานวน 4 ขาต่อตู้ ปรับระดับความสูง-ตํ่าได้ และสามารถรับนํ้าหนักได้ 

100 กิโลกรัม ต่อขาภายนอกของขาเป็นพีวีซีฉีดขึ้นรูปผิวด้านหน้าด้วยแผ่นอลูมิเนียมเป็นช้ินเดียวกัน

สําเร็จรูป หนาไม่น้อยกว่า 13 มม.  ด้านหลังแบ่งเป็น 2 รางสําหรับใช้ล๊อคขาตู้  ส่วนที่สัมผัสกับพ้ืน

และสัมผัสกับตู้ส่วนล่างมียางรองรับเพ่ือรีดนํ้า และป้องกันการไหลซึมของสารเคมีและน้ําเข้าตัวตู้ 

ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร สามารถถอดออกเพ่ือทําความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้ 

7. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 

18001 
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8. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 

 

5. 8-RERU.WD1 กระดานไวทบ์อร์ด ขนาด 3.60x1.20 ม.    1 แผ่น 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้

 

1. ตัวบอร์ดทําด้วยไม้อัดหนา 10  มม.  ปิดผิวด้วยแผ่นไวท์บอร์ดสีขาว 
2. ตัวกรอบทําด้วยไม้อัด หนา 10  มม.  ปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกด้วยระบบ  HIGH PRESSURE  ปิด

ขอบด้วย  PVC 
3. มีรางสําหรับวางแปรงลบกระดาน 
4. บอร์ดติดประกาศปิดบานอ้อยบุด้วยกํามะหยี่ 
5. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 

18001 

6. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 

 

 

6. 8-RERU.SH150DC ตู้ดูดไอสารเคมี ขนาด 0.90x1.50x2.35 ม.   1 ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้

 
1.  รายละเอียดทั่วไป 

1.1 ตู้ดูดควัน (FUME HOOD) สําเร็จรูปสําหรับดูดไอกรดและสารเคมี เป็นชนิดระบบ AUTOMATIC BY 
PASS SYSTEM , AIR FOIL  โดยออกแบบและติดต้ังตามมาตรฐาน BS EN 14175-1:2003,  ASHRAE  
110  สําหรับห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO 17025 

1.2 ขนาดของตู้ดูดควัน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 

� ส่วนบน มีขนาดไม่น้อยกว่า  1.50x1.50x0.90 ม. (กว้างxสูงxลึก) 

� ส่วนล่าง มีขนาดไม่น้อยกว่า 1.50x0.85x0.80 ม. (กว้างxสูงxลึก) 
 
2.  รายละเอียดตู้ดูดควันตอนบน 

2.1 โครงสร้างภายนอก ทุกช้ินเป็นระบบถอดประกอบได้ (KNOCK DOWN) คือสามารถถอดตัวตู้ ด้านหน้า
ด้านซ้าย-ขวา และด้านหลัง การยึดต่อประกอบช้ินงานเป็นไปด้วยความประณีตไม่เห็นจุดเช่ือมต่อของ
รูน๊อตหรือสกรู วัสดุทําด้วยเหล็กรีดเย็นชุบซิงค์ (Cold Rolled Steel) ความหนา  1.2 มม. เคลือบกัน
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สนิมด้วย ZINC POHSPHATE COATING โดยกรรมวิธี DIPPING เพ่ือกันสนิมทั่วถึงทุกช้ินส่วนของ
โครงสร้างภายนอกแล้วผ่านการอบแห้งด้วยกรรมวิธี DRYING OVEN และต่อเน่ืองด้วยการพ่นทับด้วยสี 
EPOXY ชนิดสีผงทั่วถึงผิวเหล็กทุกด้านทั้งภายในและภายนอก (CONDUCTIVE PAINTING SYSTEM) 
แล้วผ่านกระบวนการอบสีด้วยระบบ DRYING OVEN ที่ความร้อนไม่น้อยกว่า 180 องศาเซลเซียล เป็น
เวลาไม่ตํ่ากว่า 10 นาที เมื่อเสร็จแล้วสีต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 80 ไมครอน โดยสีจะต้องทนต่อการ
กัดกร่อนของไอระเหยสารเคมี และทนต่อการขีดข่วนได้ดี โดยผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานกระบวนการ
ผลิตเหล็ก และมีเอกสารแสดงผลทดสอบการกัดกร่อนแบบละอองเกลือ (SALT SPRAY) เป็นเวลา 600 
ช่ัวโมง ตามาตรฐาน ASTM B117 โดยผู้รับจ้างต้องแนบหลักฐานการทดสอบเป็นชื่อเดียวกันกับผู้
รับจ้าง     

2.2 โครงสร้างภายใน ผนังข้างตู้ซ้าย-ขวา และแผ่นพ้ืนตู้ วัสดุทําด้วย COMPACT LAMINATE หนา 6 มม. 
ส่วนผนังหลังตู้วัสดุทําด้วย COMPACT LAMINATE หนา 6 มม. ผ่านการลบมุมด้วยเคร่ืองที่ทันสมัย การ
เช่ือมต่อประกอบช้ินงานเป็นไปด้วยความประณีตไม่เห็นจุดเช่ือมต่อของรูน๊อตหรือสกรู   

2.3 มี AIR FLOW BY PASS อยู่ด้านล่าง ทําดด้วยวัสดุชนิดเดียวกันกับตัวตู้ มีระบบ AUTOMATIC BY PASS 
เมื่อปิดบานประตูตู้ดูดไอระเหยสารเคมีสนิท จะไม่เกิดสูญญากาศ ซึ่งจะทําให้อากาศไหลเข้าได้ทั้งด้านล่าง
และด้านบนและสารเคมีไม่ไหลย้อนกลับเข้าไปทําอันตรายต่อผู้ใช้งาน  

2.4 บานประตูตู้ดูดไอระเหยสารเคมี เป็นกระจกนิรภัยใส หนา 6 มิลลิเมตร ชนิดแบบ T-Slide เปิดได้  2 ทาง  
(ขึ้นลง,ซ้ายขวา) ติดต้ังฝังอยู่ในกรอบอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป หนาไม่น้อยกว่า 2.5  มม. ทั้ง  4 ด้าน ด้านล่าง
ของขอบอลูมิเนียม มีร่องสําหรับมือจับเลื่อนขึ้น-ลง โดยบานประตูตู้สามารถเล่ือนและหยุดได้ทุกระยะ 
โดยใช้ตุ้มถ่วงนํ้าหนักสแตนเลสหุ้มด้วยพลาสติก พร้อมลูกล้อไนล่อนฉีดหุ้มด้วยลูกปืนสําหรับใส่ลวดสลิง 
รางประตูด้านข้างทั้ง 2 ด้าน ทําด้วย PVC หรือ ABS ฉีดขึ้นรูป โดยฝังอยู่ในรางเหล็กยึดติดกับโครงตู้    

2.5 หลอดไฟแสงสว่างฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 18x2 วัตต์ พร้อมที่ครอบทําด้วยกระจกนิรภัย อยู่ในฝาครอบ
เหล็กชนิดเดียวกันกับตัวตู้ ส่วนของฝาด้านบน สามารถเปิด-ปิด ได้เพ่ือความสะดวกในการซ่อมบํารุง การ
ยึดต่อประกอบอุปกรณ์เป็นไปด้วยความประณีตเรียบร้อย 

2.6 มีปลั๊กไฟฟ้าชนิดคู่ ขนาด 220 โวลท์ 16 แอมป์ จํานวน 1 ชุด ชนิดมีสวิทซ์ควบคุมการเปิด-ปิด สําหรับ
แยกการใช้งานของเต้ารับแต่ละตัว ได้รับมาตรฐาน มอก.824-2551 และ ISO9001 ใช้ร่วมกับอุปกรณ์
ไฟฟ้า เสียบได้ทั้งปลั๊กไฟฟ้าชนิด 2 ขา และ 3 ขา การยึดต่อประกอบอุปกรณ์เป็นไปด้วยความประณีต
เรียบร้อย 

 
3.  รายละเอียดตู้ดูดควันตอนล่าง 

3.1 โครงสร้างภายนอกทําด้วยวัสดุแบบเดียวกับโครงสร้างตู้ตอนบน การเช่ือมต่อประกอบช้ินงานเป็นไป
ด้วยความประณีตไม่เห็นจุดเช่ือมต่อของรูน๊อตหรือสกรู   
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3.2 ด้านหน้าเป็นบานประตูเปิด-ปิด ทําด้วยวัสดุชนิดเดียวกันกับตู้ ส่วนหน้าบานมีระบบบานพับเป็น
สปริงล๊อค 3 จุด ต่อ 1 หน้าบาน เพ่ือเสริมความแข็งแรงและสะดวกต่อการเปิด-ปิด ได้เป็นอย่างดี มือ
จับเปิด-ปิด ทําด้วย PVC GRIP SECTION  

3.3 หน้าบานเปิด-ปิด เป็นผนังสองช้ันเพ่ือความแข็งแรงและสวยงาม ด้านในแต่ละบานมีที่ใส่แฟ้มงาน
อย่างน้อยหน้าบานละ 1 ช่องพร้อมซีลขอบประตู เพ่ือป้องกันเสียงการทํางานของภายในตู้ดูดไอ
ระเหยสารเคมี พร้อมติดต้ังตระแกรงระบายอากาศวัสดุทําด้วย โพลีโปรพีลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 
21x12 เซนติเมตรแบ่งเป็นสองช้ัน  ส่วนแรกมีลักษณะทํามุมเฉียงไม่น้อยกว่า 45 องศา และส่วนที่
สองเจาะเป็นรูระบายอากาศตลอดแผ่นและสามารถกันแมลงได้ 

3.4 ลักษณะภายในให้มีการแบ่งแยกช่องงานระบบอย่างชัดเจนไม่รวมกับช่องเก็บของ มีบานเปิด-ปิด และ
มีการปิดช่องงานระบบอย่างเรียบร้อย อีกด้านที่เป็นที่เก็บอุปกรณ์  

 
4.  อุปกรณ์ประกอบภายนอก 

4.1 ชุดควบคุมการจ่ายนํ้า (FRONT CONTROL) 1 ชุด วัสดุทําด้วยทองเหลืองเคลือบด้วยสารโพลีโค้ท 
(POLYCOAT POWDER LACQUER) สามารถทนแรงดันได้ 147 PSI. /10 BAR  การยึดต่อประกอบ
เป็นไปด้วยความประณีตไม่เห็นจุดเช่ือมต่อของรูน๊อตหรือสกรู   

4.2 ชุดควบคุมการจ่ายแก๊ส (FRONT CONTROL) 1 ชุด วัสดุทําด้วยทองเหลืองเคลือบด้วยสารโพลีโค้ท 
(POLYCOAT POWDER LACQUER) สามารถทนแรงดันได้ 100 PSI. / 7 BAR  การยึดต่อประกอบ
เป็นไปด้วยความประณีตไม่เห็นจุดเช่ือมต่อของรูน๊อตหรือสกรู   

4.3 แผงควบคุมการทํางานตู้ดูดควัน ประกอบด้วย (LCD DIGITAL MONITOR SYSTEM)  จากโรงงานผู้ผลิต
ที่ได้การรับรองมาตรฐาน  ISO9001, ISO14001, OHSAS18001      

4.3.1 เป็นชุดควบคุมที่ออกแบบบรรจุในกล่องควบคุมเดียวกันทั้งชุด ออกแบบให้เป็นระบบ Micro-
Processor  เพ่ือความปลอดภัยและมีอายุการใช้งานยาวนาน หน้าจอแสดงผลเป็น ชนิด LCD 
(Liquid Crystal Display) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 x 24 (บรรทัด x ตัวอักษร)    

4.3.2 แผงควบคุมการทํางานประกอบด้วยชุดที่แสดงเสียงและแสง (LED) และการแสดงผลการทํางานที่
หน้าจอแสดงผล (LCD) โดยมีการแสดงผลหน้าจอดังน้ี 

- หน้าจอแสดงผล ( DISPLAY ) มีนาฬิกาสําหรับดูเวลาปกติ  และมีสัญลักษณ์แสดงที่หน้าจอ ( 
FAN,LIGHT, F.S.B ) 

- มีสวิทซ์  ON/OFF  การทํางานของตู้ FUME CUPBOARD สัญญาณไฟ ( LAMP ) แสดงการ
ทํางาน 

- สวิทซ์ เปิด/ปิด แสงสว่าง (LIGHT) พร้อมสัญญาณไฟ ( LAMP ) แสดงการทํางาน 

- สวิทซ์ เปิด/ปิด พัดลม (FAN) พร้อมสัญญาณไฟ ( LAMP ) แสดงการทํางาน 

- สวิทซ์และสัญญาณไฟ  การทํางานของระบบการต้ังเวลาปกติ  และการต้ัง  ( ON/OFF )  ของ  
FUME  CUPBOARD  (อุปกรณ์เสริม ) 
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- ปุ่ม เซทค่า ของระบบการต้ังเวลา  ( TIMER ) 

- ปุ่ม ปิดเสียงในกรณีที่ระบบแรงลม  ทํางานผิดปกติ 

- สัญญาณไฟ ( LAMP ) แสดงการทํางานของลม  ทํางานผิดปกติ 

- สัญญาณไฟ ( LAMP ) แสดงการทํางานของลม  ทํางานปกติ 

- หน้าจอแสดงผลของระดับค่าความเร็วลม  ( แบบตัวเลข )   

- แสดงผลความเร็วลมหน้าตู้ปัจจุบันเป็นตัวเลขดิจิตอล 3 หลัก โดยแสดงผลความเร็วลมแท้จริง
หน้าตู้ Hood ต้องแปรผันตามพ้ืนที่หน้าตัดของบานเลื่อนหน้าตู้ (SASH) 

- มีเบรกเกอร์ติดต้ังที่หน้าตู้ สําหรับเปิด-ปิดเมนไฟฟ้าสําหรับตู้ดูดควันในกรณีที่เกิดการขัดข้อง
หรือซ่อมแซม 

 
5.  อุปกรณ์ประกอบภายใน 

 5.1 ก๊อกนํ้า 1 ชุด ตัวก๊อกทําด้วยเหลืองเคลือบด้วยสารโพลีโค้ท (POLYCOAT POWDER LACQUER) 
สามารถทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า147 PSI./10 BAR ปลายก๊อกเรียวเล็กสามารถสวมต่อด้วยท่อยาง
หรือพลาสติกได้ ควบคุมการเปิด-ปิด ด้วย Front Control Valve 

 5.2 ก๊อกแก๊ส  1 ชุด  ตัวก๊อกทําด้วยเหลืองเคลือบด้วยสารโพลี โค้ท  (POLYCOAT POWDER 
LACQUER)) เป็นก๊อกที่ใช้เฉพาะในห้องปฏิบัติการ สามารถทนแรงดันไม่น้อยกว่า 100 PSI./7 
BAR ปลายก๊อกเรียวเล็กสามารถสวมด้วยท่อยางได้ ควบคุมการเปิด-ปิด ด้วย Front Control 
Valve 

 5.3 สะดืออ่าง ระบบ Mechanical Joint วัสดุทําด้วยโพลีโพรพีลีน ผ่านการทดสอบการทนสารเคมี 
ตามมาตรฐาน ASTM ไม่น้อยกว่า 80 ชนิด โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง 

 5.4 ที่ดักกลิ่น ระบบ Mechanical Joint วัสดุทําด้วยโพลีโพรพีลีน ผ่านการทดสอบการทนสารเคมี 
ตามมาตรฐาน ASTM ไม่น้อยกว่า 80 ชนิด โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง แกนสามารถปรับระดับ
ความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า 16 ซม. 

 
6.  พัดลมตู้ดูดควัน    

6.1 พัดลมเป็นระบบ LOW PRESSURE CENTRIFUGAL  DIRECT  DRIVE  , FORWARD CURVE   
6.2 ตัวกล่องพัดลมทําด้วยโพลีโพรพีลีน (POLYPROPYLENE) ผ่านการทดสอบการทนสารเคมี ตาม

มาตรฐาน ASTM ไม่น้อยกว่า 80 ชนิด โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง  ด้านหน้าของกล่องสามารถ
ถอดประกอบได้ เพ่ือความสะดวกในการซ่อมบํารุง 

6.3 ตัวใบพัดทําด้วย  PP ชนิดเดียวกับกล่อง  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของใบพัดไม่น้อยกว่า  10 น้ิว   
6.4 แท่นของพัดลมสําหรับติดต้ังมอเตอร์ต้องมีที่ครอบกันนํ้า  
6.5 หน้าแปลนใบพัดและแกนเพลาทําด้วยสแตนเลส 
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6.6 มีความสามารถดูดไอสารเคมีจากตู้ควันได้ดี โดยมีค่า FACE VELOCITY ไม่น้อยกว่า 100 FPM. 
เมื่อเปิดกระจกสูง  30 ซม.   

6.7 มอเตอร์แบบกันนํ้า (IP 55) ขนาดไม่น้อยกว่า 1  HP ใช้กับไฟฟ้า 220 / 380 V, 50 Hz, 1/3 
Phase  ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 1400 RPM. 

6.8 พัดลมตู้ดูดควันผลิตโดยโรงงานท่ีผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO9001, ISO14001, 
OHSAS18001      

 
7.  ระบบท่อระบายควัน 

7.1 ท่อควัน พีวีซี.  ชนิดมี มอก.  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  8 น้ิว  พร้อมข้องอ หน้าแปลน 
และอุปกรณ์ยึดท่อ 

7.2 การติดต้ังท่อระบายควัน จุดที่มีการต่อท่อควัน ข้องอ หน้าแปลน ต้องใช้วิธีการเช่ือมด้วยวัสดุชนิด
เดียวกันกับท่อ 

7.3 ติดต้ังจนสามารถใช้งานได้ดี  พร้อมทั้งคู่มือการใช้งาน 1 เล่ม และช่างเทคนิคอบรมการใช้งานและ
การดูแลบํารุงรักษา 

7.4 การเดินท่อควัน ต้องเดินท่อจากหลังตู้ควันไปยังพัดลม ซึ่งติดต้ังอยู่ภายนอกอาคาร และปลายท่อ
ต้องติดต้ังอุปกรณ์กันน้ําฝน กันนก เป็นวัสดุชนิดเดียวกันกับท่อควัน โดยปลายท่อทางออกให้อยู่
สูงขึ้นไปบนหลังคาอาคาร 

7.5 รับประกันคุณภาพสินค้า  24 เดือน 
7.6  หลังจากติดต้ังตู้ดูดควันเสร็จแล้วผู้รับจ้างต้องทําการวัดลมหน้าตู้โดยใช้เครื่องมือที่ผ่านมาสอบ

เทียบจากหน่วยงานราชการมาทําการทดสอบ  และต้องมี TEST REPORT อีกคร้ังหน่ึงพร้อมคู่มือ
การใช้งานภาษาไทย จํานวน 1 เล่ม 

7.7 เป็นสินค้าที่ผู้ผลิตได้ผ่านการรับรองมาตรฐานสากล OHSAS หรือ มอก. แล้ว 
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ห้อง LAB COMPUTER  จํานวน 1 หอ้ง 

ประกอบด้วย 

  

1. 8-RERU.IB4 โต๊ะปฏิบัติการสาธิต ขนาด 0.75x1.65x0.85 ม.   1 ชุด 

RERU.LSC-1222 เก้าอ้ีสาธติ 1 ตัว 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 
 

1. ส่วนพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) วัสดุทําด้วยแผ่นคอมแพคไฮเพรสเชอร์ลามิเนท ชนิด Lab 

Grade ที่มีคุณสมบัติทนสารเคมี ผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบแกนในด้วยนํ้ายา Phenolic Resin ภายใต้

กระบวนการอัดแรงดันและความร้อนสูง ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีความหนา 16 มม. และสามารถทนการขีด

ข่วนและแรงกระแทกได้ดี มีความทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเย่ียม 16 ช่ัวโมง  ทนสาร 

เคมีได้ถึง 154 รายการ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, 

ISO 4586-2/EN 438, ANSI/NEMA LD3 ส่วนใต้ WORK TOP มี WATER DROP EDGE SYSTEM  

ป้องกันการไหลซึมของหยดน้ําเข้าตู้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า 30x30 ซม. มาแสดงใน

วันขออนุมัติวัสดุ 

2. โครงสร้าง เป็นเหล็กกล่องไม้ขีด ขนาด  1”x2”  หนา  2  มม.ชุบซิงค์ฟอสเฟต   เคลือบกันสนิมโดย
กรรมวิธี Dipping เพ่ือเคลือบกันสนิมทั่วถึงทุกช้ินส่วน และอบแห้งด้วยกรรมวิธี  Drying Oven  และ
ต่อเน่ือง เข้าพ่นทับด้วยสี  EPOXY ชนิดผงทั่วถึง ด้วยระบบ Drying Oven ที่มีความร้อนไม่น้อยกว่า  
200  องศาเซลเซียส อย่างน้อย 10 นาที ความหนาของสี จะหนาไม่น้อยกว่า 80 ไมครอน  โดยสี ทน
ต่อการกัดกร่อนของสารเคมี  ได้เป็นอย่างดี ที่ปลายขามีปุ่มปรับระดับรองรับ เพ่ือปรับระดับความสูง 
– ตํ่า ได้  เพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนห้องไม่ได้ระดับ 

3. ปุ่มปรับระดับโครงขาเหล็กมีขนาด  M 10  ฐานรูปทรงสี่เหลี่ยมปิรามิด  ทําด้วยวัสดุพลาสติก  
NYLON  SIX  หากมีการปรับระดับสูง – ตํ่า  ปุ่มรองขาจะไม่หมุนตาม  โดยต้องสามารถรับนํ้าหนัก
ได้ไม่น้อยกว่า  200  กิโลกรัม 

4. คุณลกัษณะเฉพาะตัวตู้ (Cubboard ) 
4.1 โครงสร้างตู้ (แผ่นข้างตู้ทั้ง 2 ด้าน และกล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 15 มม. /แผ่นหลังตู้และพ้ืน

กล่องลิ้นชัก ใช้ไม้หนา 10 มม.) วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL 
(High Pressure Laminate) ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน 
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มอก.1163-2536 โครงสร้างโต๊ะปฏิบัติการขาไม้ต้องสามารถรับนํ้าหนักได้ไม่น้อย กว่า 
1,000 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร  

4.2 หน้าบานตู้, หน้าบานลิ้นชัก วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate)  ด้วยระบบ HIGH PRESSURE หนา 0.8 มม.ได้รับมาตรฐาน มอก.
1163-2536  ทั้งสองด้าน ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า  15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC  

4.3 ภายในตู้มีช้ันปรับระดับ วัสดุทําด้วยไม้อัดปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) ภายหลังปิดลามิเนทไม้มีความหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดขอบไม้
ด้วย PVC สามารถปรับระดับความสูงตํ่าได้ไม่น้อยกว่า  5 ระดับ  

4.4 การยึดต่อประกอบตู้ด้วย Cam Lock & Dowel สามารถถอดประกอบใหม่ได้โดยไม่เกิด
ความเสียหาย จํานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ทําจากโลหะผสม Zinc Alloy ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 และปิด ด้วยจุกพลาสติก 4 จุด พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร ยาว 30 มิลลิเมตร 

4.5 การปิดขอบพีวีซีให้ปิดทุกด้าน ที่ความหนา 2 มิลลิเมตร และใช้สารเคลือบพิเศษ มีคุณสมบัติ
กันนํ้า  

5. บานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดไม่น้อยกว่ามาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ทําด้วยสแตนเลส มีระบบ

ไฮโดรลิคในตัว เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน 

ง่ายต่อการติดต้ังและปรับบานซ้าย-ขวา โดยไม่ต้องคลายสกรู มีจุกพลาสติกปิด  2 จุด ต่อ 1 หน้า

บาน พร้อมแนบเอกสารรับรองการทํางานเปิด-ปิด บานพับได้ไม่น้อยกว่า 50,000 cycle จากห้อง

แลปที่เช่ือถือได้ ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

6. รางลิ้นชักเป็นแบบรับใต้กล่อง ตัวรางเป็นโลหะ ชุบสีอีพ็อกซี่ วัสดุเป็นโลหะมีลูกกลิ้งพลาสติก 

ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ต้องผ่านการทดสอบการใช้งาน

ไม่น้อยกว่า 60,000 คร้ัง พร้อมแนบเอกสารหรือผลการทดสอบ  ที่รับรองโดยหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานท่ีเช่ือถือได้โดยผลการทดสอบต้องเป็นช่ือเดียวกันกับผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมา

แสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

7. กุญแจล๊อคหน้าบานและล้ินชัก วัสดุทําด้วยอัลลอยด์ ติดต้ังด้วยสกรู สีนิกเกิลชนิดเงา พร้อมลูกกุญแจ

ชนิดดอกพับได้ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001  ผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่าง

มาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 

8. มือจับเปิด-ปิดตู้เป็นแบบ GRIP SECTION วัสดุทําด้วยพีวีซี. มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า 21x50 มม. มี

หัวท้ายปิดด้วยพีวีซี. พร้อม CARD LABEL ปิดด้วยแผ่นพลาสติกทําด้วยอะคริลิคใสเพ่ือปิดขอบป้องกัน

การเปียกช้ืนและเปรอะเป้ือนของแผ่นป้าย ติดต้ังกุญแจและป้ายช่ือได้โดยมือจับน้ีจะต้องฝังอยู่ด้าน
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บนสุดของหน้าบานและหน้าลิ้นชักผู้รับจ้างต้องนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติ

วัสดุ 

9. ปลั๊กไฟฟ้าแบบ Pop - up เป็นปลั๊กไฟท่ีสามารถสวมปล๊ักตัวผู้ได้ทั้งแบบกลมและแบบแบน ชนิด 3 

สาย 2 เต้าเสียบ ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO หรือ IEC 

10. คุณลักษณะเก้าอ้ีปฏิบัติการ 
10.1 เบาะรองนั่ง ทําด้วยโพลียูรีเทรน (PU สีดํา) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ø 380x48 

มม. 
10.2 แป้นรับที่รองนั่ง ทําจากเหล็กแผ่น ขนาดไม่น้อยกว่า 165x165 มม. หนาไม่น้อยกว่า 2.8 

มม. ส่วนกลาง ขึ้นรูปเป็นทรงสี่เหลี่ยม 2 ช้ัน ช้ันที่ 1 มีขนาดไม่น้อยกว่า  88x88 มม. ช้ัน
ที่ 2 มีขนาดไม่น้อยกว่า 50x50 มม. ส่วนกลางรับแกนปรับระดับหรือโช๊คปรับระดับ  เป็น
เหล็กกลึงขึ้นรูป ด้านบนมีขนาด Ø 37 มม. หนาไม่น้อยกว่า 5 มม.  ส่วนกลางมีบูธเหล็ก
กลึงเช่ือมติดกับแผ่นเหล็กช้ันที่ 1 และช้ันที่ 2 เพ่ือเพ่ิมความแข็งแรง พ่นสีผงอีพ็อกซี่ 
(Epoxy Powder Coat)  ยึดติดกับเบาะด้วยน๊อต ขนาด M6  อย่างน้อย 4 ตัว 

10.3 โครงสร้างขา 5 แฉก ทําด้วยอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปชนิดผิวส้ม ขนาดของแต่ละแฉก มีความ
กว้างไม่น้อยกว่า 45 มม. ขามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø ไม่น้อยกว่า 440 มม. แต่ไม่เกิน 
460 มม. พ่นสีผงอีพ็อกซี่ (Epoxy Powder Coat) ปลายขาทุกด้านต้องมีเกลียวสําหรับใส่
ล้อเลื่อน 

10.4 ที่พักเท้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 410 มม. ทําด้วยโลหะกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 
18 มม. หนา 1.2 มม. พ่นสีผงอีพ็อกซี่ (Epoxy Powder Coat) 

10.5 แกนกลางส่วนนอก ทําด้วยโลหะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 50 มม. หนา 1.5 มม. พ่นสีผง
อีพ็อกซี่ (Epoxy Powder Coat)  

10.6 ภายนอกมีปลอกพลาสติกบังโลหะ เพ่ือป้องกันมิให้เกิดสนิม และให้เกิดความสวยงาม
สามารถถอดออกได้ 

10.7 แกนกลางส่วนใน เป็นกระบอกโช๊คอัพ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 27 มม. สามารถปรับสูง-
ตํ่าได้ต้ังแต่ 460 – 650 มม.  

10.8 ปลอกบังเกลียว ทําด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูป ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 60 มม. มีอุปกรณ์ยึด
กับแป้นรับที่น่ังส่วนปลอกสามารถหมุนฟรีได้โดยรอบและเมื่อปรับขึ้นสูงสุดช่วยบังไม่ให้
เห็นแกนโลหะ 

10.9 การปรับความสูง-ตํ่า เป็นแบบแกนเหล็กพร้อมแป้นคันยก ทําด้วยพลาสติก 
10.10 ปลายขามีล้อเลื่อน ทําด้วยพลาสติก มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ø 2 น้ิว เพ่ือความสะดวกใน

การเคลื่อนย้าย ส่วนยึดติดกับขาใช้เกลียวน๊อต ขนาด 10 มม.ขันติดกับอลูมิเนียม 
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10.11 พนักพิงหลัง แกนรับพนักพิงทําด้วยโลหะ หนา 6 มม. กว้าง 60 มม. พ่นทับด้วยสีผงอีพ็อก
ซี่ (Epoxy Powder Coat) พนักพิงหลังทําด้วยโลหะ ฉีดหุ้มภายนอกขึ้นรูปด้วย PU ขนาด 
370x270x35 มม.(กว้างxสูงxหนา) 

10.12 ขนาดของเก้าอ้ีที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน ± ไม่เกิน 3 % 
10 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 

18001 
11 รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 

 
 

2. 8-RERU.OED806C โต๊ะทํางาน ขนาด 0.60x0.80x0.75 ม.   36 ชุด 

 

มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี ้

 

1. ส่วนพ้ืนโต๊ะ (Work Top) วัสดุทําด้วยไม้อัด หนา 20 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High 
Pressure Laminate) หนา 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก.1163-2536 ทั้งสองด้าน ปิดขอบไม้ด้วย PVC หนา 2 
มม.ด้วยกาวกันนํ้า (Hot Mel Glue) โดยลบมุมมนด้วยเครื่องจักร  ช้ินงานที่ได้จะติดสนิทแน่น  มีความประณีต
เรียบร้อย 

2. สไลด์คีย์บอร์ดวัสดุทําด้วยไม้ อัด หนา 15 มม. ปิดผิวด้วยลามิเนทพลาสติกชนิด HPL (High Pressure 
Laminate) หนา 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก.1163-2536 ทั้งสองด้าน ปิดขอบไม้ด้วย PVC ด้วยกาวกันนํ้า 

3. คุณลักษณะเฉพาะขาโต๊ะอลูมิเนียม 
3.1 ฐานรับขา ขนาด 60x550x20 มม. (กว้างxยาวxหนา)  ทําด้วยอลูเนียมฉีดขึ้นรูป พ่นสีด้วยระบบ

สีอุตสาหกรรม มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหัวท้ายโค้งมนด้านใต้มีคีบสันเป็นเส้นตรงและโค้งเพ่ือ
เสริมความแข็งแรง ยึดติดกับขาส่วนล่างด้วยเหล็กฉากและสกรู-นัท (SCREW & NUT)  พร้อมมี
ปุ่มปรับระดับขนาด Ø 50 มม.  ทําด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูปฝังอยู่ในแกนเกลียวเหล็ก  M10 
จํานวนไม่น้อยกว่า 3 ปุ่ม สามารถปรับระดับความสูง-ตํ่า และเอียงได้รอบตัว   

3.2 เสาวัสดุ ทําด้วยอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปในระบบ Extrusion ขนาด 45x250 มม. ผนังด้านข้างมีความ
หนาไม่น้อยกว่า 2.5 มม. เป็นลักษณะรูปตัวซี ( C )  ด้านซ้ายและขวาโค้งครึ่งวงกลม โดยมีความ
ยาวตลอดของขาด้านข้างของขาทุกด้านมีเส้นสันจํานวนไม่น้อยกว่า 14 เส้นส้น ตลอดความยาว
ของขาแต่ละเส้น มีความหนาแต่ละเส้นสันไม่น้อยกว่า 2.8 มม. โดยฉีดขึ้นรูปเป็นเน้ือเดียวกันกับ
แผ่นข้างฝาปิดงานระบบ ทําด้วยอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป มีขนาดไม่น้อยกว่า 170 มม. โดยปิดตลอด
ความยาวของขาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. และมีเส้นสันเพ่ือเสริมความแข็งแรง อลูมิเนียมทั้งหมด
เคลือบด้วยสีอีพ๊อกซี่ชนิดสีผง (CONDUCTIVE EPOXY POWER COATED PAINTWORK) โดย
เป็นแบบอีเล็คโตรสเตติก โดยผ่านกระบวนการอบสีที่ความร้อนไม่น้อยกว่า 180-200°C 
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ยาวนานต่อเน่ือง 10-15 นาที เพ่ือการคงทนของสี  ด้านบนและด้านล่างมีพลาสติกทรงสี่เหลี่ยม
ผืนฝ้า ส่วนกลางมีช่องเปิด-ปิด สําหรับเก็บสายไฟฟ้า หรือสายคอมพิวเตอร์ ส่วนน้ีสามารถติดต้ัง
ปลั๊กไฟฟ้าได้  

3.3 มีคานรับโต๊ะ ทําด้วยเหล็กกล่อง ขนาด 1”x2” หนา 1 มม. เคลือบสี Epoxy อบความร้อนที่
อุณหภูมิ 200 0C สามารถเปิดออกได้   

3.4 พร้อมนําตัวอย่างมาแสดงต่อคณะกรรมการในวันขออนุมัติวัสดุ 
4. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001,ISO 14001,OHSAS 18001,TIS 18001 
5. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  24 เดือน 
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หมวดท่ี 10  มาตรฐานอ้างอิง 
 

1.   วัตถุประสงค์  ใหผู้้รับจา้งดําเนินการนําส่งวัสดุตามรายการโดยยึดหลัก 
1.1 วัสดุใดมีมาตรฐาน  มอก. ใหใ้ช้ผลิตภัณฑ์ทีม่ี  มอก. 
1.2 วัสดุใดมีมาตรฐาน  มอก. และมาตรฐานฉลากเขียว ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน มอก. และ

มาตรฐานฉลากเขียว    
1.3 วัสดุใดไม่มีในรายการมาตรฐาน มอก. และมาตรฐานฉลากเขียว ให้ใช้ตามแบบรูปรายการ 
1.4 หากมีข้อขัดแย้งให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจการจ้างเป็นผู้พิจารณา 

 
2. สถาบนัมาตรฐาน (STANDARD INSTITUTE) 
 มาตรฐานท่ัวไปท่ีระบุในแบบก่อสร้าง 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 หมายเลข  มอก. ข้อบังคบั 

 หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง   
1 เหล็กเส้นกลม     มีมอก. 20-2543   มาตรฐานบังคบั 
2 เหล็กข้ออ้อย       มีมอก. 24-2548   มาตรฐานบังคบั 
3 ลวดผูกเหล็ก       มีมอก. 138-2535    
4 เหล็กรูปพรรณขึ้นรูปร้อน ช้ันคุณภาพ SM400   มีมอก. 1227-2537   มาตรฐานบังคบั 
5 เหล็กรูปพรรณขึ้นรูปเย็น  ช้ันคุณภาพ SSC400 มีมอก. 1228-2537   มาตรฐานบังคบั 
6 เหล็กกลวง  ช้ันคุณภาพ HS 41 มีมอก. 107-2533  
7 ปูนซีเมนต์ มีมอก. 80-2517    
8 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์  เลม่ 1   มีมอก. 15 เลม่ 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     มาตรฐานบังคบั 
15 กระจกโฟลตสีตัดแสง    มีมอก. 1344-2541 มาตรฐานบังคบั 
16 เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้ง    มีมอก. 332-2537 มาตรฐานบังคบั 
17 เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดโฟม    มีมอก. 882-2532 มาตรฐานบังคบั 
18 แผ่นฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด       มีมอก. 219-2524  
19 คร่าวโลหะชุบสังกะสี  รูปต่าง ๆ เช่น ตัว C  มีมอก. 863-2532  
20 สีนํ้าอะครีลิคแท้  100 %    มีมอก. 272-2541  
21 สีนํ้ามัน   มีมอก. 327-2541  
22 อะลูมิเนียมทุกช้ินตัวอย่าง   มีมอก. 284-2530  
23 มุ้งลวด   มีมอก. 313-2522  
24 ลูกบิด    มีมอก. 756-2535  
25 โถส้วมแบบนั่งราบ   มีมอก. 792-2544    
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มาตรฐาน  มอก. 
ลําดับ รายการ หมายเลข  มอก. ข้อบังคบั 
26 อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง   มีมอก. 791-2544    
27 ฝักบัวอาบนํ้า   มีมอก. 1187-2547    
28 ฝักบัวอาบนํ้า  รุ่นประหยัดนํ้า   มีมอก.2066-2552 มาตรฐานบังคบั 
29 ที่ใสส่บู่   มีมอก. 797-2544    
30 ก๊อกอ่างล้างหน้า   มีมอก. 2067-2544   มาตรฐานบังคบั 
31 อิฐแก้ว มีมอก. 1395-2540    
32 โครงบานเกล็ดหน้าต่างปรับได้ มีมอก. 778-2531   
33 อุปกรณ์ช่วยปิดประตูสําหรับประตู บานผลักสอง

ทาง 
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. 4  เลม่ 1-2529   มาตรฐานบังคบั 
36 หลอดฟลูออเรสเซนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย   มีมอก. 956-2533 มาตรฐานบังคบั 
37 ฟิวส์ก้ามปู      มีมอก. 10-2529          มาตรฐานบังคบั 
38 สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มด้วยโพลิไวนิลคลอไรด์   มีมอก. 11-2531/11-2553       มาตรฐานบังคบั 
39 สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมหุ้มด้วยโพลิไวนิลคลอไรด์   มีมอก. 293-2541      มาตรฐานบังคบั 
40 สายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มด้วยฉนวนครอสลิงกด์พอลิ

เอทิลีน  ต้ังแต่ 60 – 115 KVA    
มีมอก. 2202-2547 มาตรฐานบังคบั 

41 บัลลาสต์สําหรบัหลอดฟลูออเรสเซนต์             มีมอก. 23-2521         มาตรฐานบังคบั 
42 ตัวนําลวดกลมตีเกลียวร่วมศูนย์กลางสําหรับ

สายไฟฟ้าเหนือดิน 
มีมอก. 85-2548 มาตรฐานบังคบั 

43 โกลว์สตาร์ตเตอร์สําหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์    มีมอก. 183-2547       มาตรฐานบังคบั 
44 ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนต์และขั้วรับสตาร์ตเตอร์  มีมอก. 344-2549    มาตรฐานบังคบั 
45 สวิตช์ไฟฟ้า    มีมอก. 824-2551    มาตรฐานบังคบั 
46 เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณ์ป้องกัน

กระแสเกิน       สําหรับที่อยู่อาศัย  
มีมอก. 909-2548    มาตรฐานบังคบั 
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มาตรฐาน  มอก. 
ลําดับ รายการ หมายเลข  มอก. ข้อบังคบั 
47 พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ เฉพาะด้านความ

ปลอดภัย   
มีมอก. 934-2533 มาตรฐานบังคบั 

48 เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เก่ียวข้องที่ใช้
กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน 

มีมอก. 1195-2536 มาตรฐานบังคบั 

49 เครื่องปรับอากาศสําหรับห้อง   มีมอก. 2134-2548    มาตรฐานบังคบั 
50 ท่อร้อยสายไฟฟ้า    มีมอก. 216-2524     
51 หม้อแปลงไฟฟ้า   มีมอก. 384-2543     
52 ท่อเดินสายไฟ  EMT , IMC   มีมอก. 770-2533     
53 ท่อเหล็กร้อยสายไฟชนิดหนา   มีมอก. 2133-2545     
 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  มรีูปทรง  ดังน้ี มีมอก.827-2531    
59 1.1 จัตุรสั     มีมอก.827-2531   หรือเทียบเทา่ 
60 1.2 คฑา มีมอก.827-2531   หรือเทียบเทา่ 

61 1.3 ศรศิลา  มีมอก.827-2531   หรือเทียบเทา่ 

62 1.4 ศลิาหกเหลี่ยม มีมอก.827-2531   หรือเทียบเทา่ 

63 1.5 อัฐศิลา มีมอก.827-2531   หรือเทียบเทา่ 

64 1.6 ศลิารูปเหลี่ยม มีมอก.827-2531   หรือเทียบเทา่ 

65 1.7 แพรวศิลา มีมอก.827-2531   หรือเทียบเทา่ 

66 1.8 สายศิลา มีมอก.827-2531   หรือเทียบเทา่ 

67 1.9 ศลิาทับทมิ มีมอก.827-2531   หรือเทียบเทา่ 

68 1.10 ดวงศิลา  มีมอก.827-2531   หรือเทียบเทา่ 

69 1.11 รวงผึ้ง  มีมอก.827-2531   หรือเทียบเทา่ 

70 กระเบ้ืองคอนกรีตปูพ้ืนภายนอก   มีมอก.378-2531,826-2531  
71 กระเบ้ืองคอนกรีตตกแต่งพ้ืน    มีมอก. 826-2531  
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หมายเหตุ    
1. “ มาตรฐานบังคับ “  คือ เป็นวัสดุที่ต้องผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐาน มอก.  
2. หากรายการใดมีการเปลี่ยนแปลงวัสดุ ให้ยึดการตรวจสอบตามมาตรฐาน มอก. ของวัสดุชนิดน้ัน โดยให้

ถือการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการควบคุมงานเป็นที่สุด 
3. รายการที่มีข้อความว่า “ หรือเทียบเท่า “ หมายถึง ให้เป็นมาตรฐานตามข้อ 1 เทียบเคียงในวัสดุที่มี

คุณสมบัติและรูปทรงเดียวกันแต่อาจใช้ช่ือเรียกเป็นอย่างอ่ืน ให้ถือว่าวัสดุตัวน้ันสามารถอนุมัติได้ตามมติของ
คณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการควบคุมงาน 

4.  รายการใดมีข้อขัดแย้งให้ถือคําวินิฉัยของคณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการควบคุมงาน
เป็นที่สุด 

 
4. ฉลากเขียว     

ถ้าวัสดุก่อสร้างใดที่ใช้ในแบบรูปรายการ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากเขียว ให้ผู้รับจ้างใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
ฉลากเขียว ตามนโยบาย สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร. 0506/2180 ลงวันที่ 24 มกราคม 2551 เรื่องการ
จัดขึ้นจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ 

 
ผลิตภัณฑ์ที่มีข้อกําหนดเสร็จสมบูรณ ์

พร้อมให้ผู้ผลติย่ืนขอรบัการรับรองเครื่องหมายฉลากเขียว 
 
 

ท่ี ผลิตภัณฑ์ ข้อกําหนด 

1 หลอดฟลูออเรสเซนซ์ TGL-2-R2-02 

2 เคร่ืองสุขภัณฑ์ TGL-5-R2-03 

3 ฉนวนกันความร้อน TGL-14-97 

4 ฉนวนยางกันความร้อน TGL-14/2-01 

5 บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ TGL-23-R1-03 

6 สีเคลือบกระเบื้องมุงหลังคา TGL-32-01 

7 กระเบื้องซีเมนต์มุงหลังคา TGL-40/1-08 

8 กระเบื้องดินเผามุงหลังคา TGL-40/2-09 

9 กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา TGL-40/3-09 

10 แผ่นอัดสําหรับงานอาคาร ตกแต่งและอุตสาหกรรมเครื่องเรือน TGL-41-07 

11 ผลิตภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง TGL-42-08 

12 แผ่นยิปซัม TGL-49-10 
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