
เอกสารแนบ 1 

แบบปรับปรุงพื้นที่เพื่อจัดตั้ง 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนอาคารสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสงเสริมภาพลักษณในการเปนศูนยเรียนรูและสรางการมีสวนรวมในการอนุรักษพลังงาน 

สวนงานที่ 2 จัดสรางศูนยนิทรรศการเพื่อเผยแพรความรูดานการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและหองสมุด 
ณ บริเวณ ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน  (สนพ.) 



ID-0.00

ID-0.01

แผ่นที่ รายการ มาตราส่วน

FURNITURE PLAN

ID-1.01 1ST FL. FURNITURE PLAN

สารบัญแบบ

ปก

1:100

REFLECTED CEILING & ELECTRICAL PLAN

ID-2.01 1ST FL. REFLECTED CEILING PLAN 

ID-1.02

ID-2.02

ID-1.03 1ST FL. FINISHING PLAN

1:100

ID-1.04 1ST FL. PARTITION PLAN

1:100

1:100

ID-2.03 1ST FL. ELECTRICAL & TELEPHONE PLAN

1ST FL. FLOOR PATTERN PLAN

ID-1.00 1ST FL. EXISTING PLAN

1ST FL. CEILING PLAN

1:100

1:100

1:100

1:100

1ST FLOOR

2ND FLOOR

2ND FL. EXISTING PLANID-1.05

6TH FLOOR

6TH FL. EXISTING PLANID-1.08

1:100

1:100

ELEVATION

ID-3.01 ELEVATION/SECTION 1A (PART 1) 1:50

ID-3.02 ELEVATION/SECTION 1A (PART 2) 1:50

ID-3.03 ELEVATION/SECTION 1B 1:50

ID-3.04 ELEVATION/SECTION 2 (PART 1) 1:50

ID-3.05 ELEVATION/SECTION 2 (PART 2) 1:50

ELEVATION/SECTION 3

ELEVATION/SECTION 4

ELEVATION/SECTION 5

ELEVATION/SECTION 6

ELEVATION/SECTION 7

ELEVATION/SECTION 8

ELEVATION/SECTION 9

ELEVATION/SECTION 10

ELEVATION/SECTION 11

ELEVATION/SECTION 12-13

ELEVATION/SECTION 14

ID-3.06

ID-3.07

ID-3.08

ID-3.09

ID-3.10

ID-3.11

ID-3.12

ID-3.13

ID-3.14

ID-3.15

ID-3.16

ID-3.17

ID-3.18

TYPICAL DETAIL

TYPICAL DETAIL

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:50

1:5

1:5/1:10

BUILT IN FURNITURE

ID-4.01 B-1 DETAIL 1:25

ID-4.02A

ID-4.03

ID-4.04

ID-4.05

ID-4.06

ID-4.07

ID-4.08

ID-4.09

B-2 DETAIL

B-3 DETAIL

B-4A DETAIL

B-4B DETAIL

B-4B SECTION

B-5 DETAIL

B-6 DETAIL

B-7 DETAIL

DOOR DETAIL

1:25

1:25

1:25

1:25

1:25

1:25

1:25

1:25

1:25

1:25

ID-5.01 DOOR D-1, D-2, D-3, D-3A, D-4 DETAIL 

ID-5.02 DOOR D-5, D-5A, D-6, D-7 DETAIL

ID-4.02B B-2B DETAIL

1:25

RAISED FLOOR DETAIL

ID-6.01 RAISED FLOOR PLAN

ID-6.02 RAISED FLOOR SECTION & DETAIL

1:50

1:25/1:10

(ชั้น 1)

(ผังเฟอร์นิเจอร์)

(ผังพื้นเด ิมชั้น 1)

(ผังเฟอร์นิเจอร ชั้น 1)

(ผังพื้นชั้น 1)

(ผังวัสดุุปิิดผิวผนังชั้น 1)

(ผังผนังกั้นห ้องชั้น 1)

(ผังดวงโคมช ั้น 1)

(ผังฝาเพดานชั้น 1)

(ผังไฟฟ้าและระบบสื่อสารชั้น 1)

(ชั้น 2)

(ผังพื้นเดมิชั้ั้น 2)

ID-1.06 1:1002ND FL. FURNITURE PLAN (ผังเฟอร์นิเจอร์ชั้น 2)

ID-1.07 1:1002ND FL. ELECTRICAL & TELEPHONE PLAN (ผังไฟฟ ้าและระบบสื่อสารชั้น 2)

(ชั้น 6)

(ผังเดิมชั้น 6)

(รูปด้าน)

(รูปด้านและรูปตัด 1A (ส่วนที่ 1))

(รูปด้านและรูปตัด 1A (ส่วนที่ 2))

(รูปด้านและรูปตัด 1B)

(รูปด้านและรูปตัด 2 (ส่วนที่ 1))

(รูปด้านและรูปตัด 2 (ส่วนที่ 2))

(รูปด้านและรูปตัด 3)

(รูปดานและรปูตดั 4)

(รูปด้านและรูปตัด 5)

(รูปด้านและรูปตัด 6)

(รูปด้านและรูปตัด 7)

(รูปด้านและรูปตัด 8)

(รูปด้านและรูปตัด 9)

(รูปด้านและรูปตัด 10)

(รูปด้านและรูปตัด 11)

(รูปด้านและรูปตัด 12-13)

(รูปด้านและรูปตัด 14)

(แบบขยาย DT1 - DT7)

(แบบขยาย DT8 - DT10)

(เฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง)

(แบบขยาย เฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง B-1)

(แบบขยาย เฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง B-2A)

(แบบขยาย เฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง B-2B)

(แบบขยาย เฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง B-3)

(แบบขยาย เฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง B-4A)

(แบบขยาย เฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง B-4B)

(รูปตัด เฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง B-4B)

(แบบขยาย เฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง B-5)

(แบบขยาย เฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง B-6)

(แบบขยาย เฟอร์นิเจอร์ติดตั้ง B-7)

(แบบขยายประตู)

(แบบขยายประตู D-1, D-2, D-3, D3A, D-4)

(แบบขยายประตู D-5, D-5A, D-6, D-7)

(แบบขยายพื้นยกระดบั)

(ผังโครงสร้างพื้นยกระดับ)

(รูปตัดและแบบขยายพื้นยกระดับ)

แผ่นที่ รายการ มาตราส่วน

(ผังดวงโคม ฝา้เพดาน และผังไฟฟ้า)

สารบัญแบบ

ID-0.01

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

สถาปนิก

วิศวกร

ชื่อโครงการ

แบบแสดง

รวม

แผ่นที่

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมิทัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน

1 / 45



A

1

2

B C D E F G H I

ตํำแหน่งผนังรื้อถอนหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์เดิม

ตํำแหน่งรื้อถอนวัสดุกรุเสาตํำแหน่งรื้อถอนวัสดุกรุเสาตํำแหน่งรื้อถอนวัสดุกรุเสาตํำแหน่งรื้อถอนวัสดุกรุเสาตํำแหน่งรื้อถอนวัสดุกรุเสา

ตํำแหน่งรื้อถอนงานพื้นเดิม ติดตั้งพื้นใหม่ตามระบุแบบแปลนพื้น

งานรื้อถอนชั้น 1

3

2

1

4 4 4 4 4 4 4 4 4

5

แนวตํำแหน่งกั้นผนังชั่วคราวสําหรับพื้นที่ก่อสร้าง

1ST FL. EXISTING PLAN

แบบแสดง

รวม

แผ่นที่

ผังพื้นเดิมชั้น 1

ชื่อโครงการ

สถาปนิก

วิศวกร

2 / 45

ID-1.00

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมิทัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน

(1) งานรื้อถอนนิทรรศการเดิม และสิ่งกีดขวางออกทั้งหมด

(2) งานรื้อถอนพื้นส่วนบริเวณโถง

(3) งานรื้อถอนส่วนห้องสารบรรณเดิม และสิ่งกีดขวางออกทั้งหมด

(4) งานรื้อถอนผนังกรุเสาเดิม

(5) งานรื้อถอนฝ้าเพดานเดิม
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ตำแหน่ง finger scan ใหม่

รวม

แผ่นที่

ชื่อโครงการ

สถาปนิก

วิศวกร
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ID-1.01

1ST FL. F N T  PLAN

แบบแสดง

ผงั ชั้น 1

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมิทัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน
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STAINLESS SS-1

FL-0

พืน้พรม FL-1

ความสงูเท่าระดับความสูงพรม

+0.15

+0.30

+0.45

+0.60

+0.75

+0.90

รวม

แผ่นที่

ชื่อโครงการ

สถาปนิก

วิศวกร
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ID-1.02

1ST FL. FLOOR PATTERN PLAN

แบบแสดง

ผงัพื้นชั้น 1

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมิทัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน

ตำแหน่ง finger scan ใหม่
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SP-1
SP-1

GL-2 GL2

P-1

SP-1

P-0

P-0 P-0

P-1

P-1
P-0

P-0

P-0

P-0

P-1
P-1

P0 P-1

P-1

P-0

P-0
P-0P-0

P-0

P0

P0
P0

P0

P-0

P-0

P-0

P-0

A

1

2

B C D E F G H I

P1

GL-3

กระจกเดิมติดฟิล์มฝ้า 
ระดับความสูงเท่าเฟอร์นิเจอร์
ติดตาย

GL-3

กระจกเดิมติดฟิล์มฝ้า 
ระดับความสูงเท่าเฟอร์นิเจอร์
ติดตาย

GL-3

GL-3

GL-3

GL-3

GL-3

กระจกเดิมติดฟิล์มฝ้า 
เต็มแผ่น

กระจกเดิมติดฟิล์มฝ้า 
เต็มแผ่น

กระจกเดิมติดฟิล์มฝ้า 
เต็มแผ่น

กระจกเดิมติดฟิล์มฝ้า 
ระดับความสูงเท่าเฟอร์นิเจอร์
ติดตาย

GL-3 GL-3 GL-3กระจกเดิมติด
ฟิล์มฝ้าเต็มแผ่น

กระจกเดิมติด
ฟิล์มฝ้าเต็มแผ่น

กระจกเดิมติด
ฟิล์มฝ้าเต็มแผ่น

รวม

แผ่นที่

ชื่อโครงการ

สถาปนิก

วิศวกร
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ID-1.03

1ST FL. FINISHING PLAN

แบบแสดง

ผงัวัสดุปดผิวผนังชั้น 1

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมิทัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน

ตำแหน่ง finger scan ใหม่



+0.15
+0.30
+0.45
+0.60
+0.75
+0.90

D1 D2 D4

D5A

+0.30

+0.60

+1.05

+0.15
+0.30
+0.45
+0.60
+0.75
+0.90

D3

D3A

A

1

2

B C D E F G H I

รวม

แผ่นที่

ชื่อโครงการ

สถาปนิก

วิศวกร
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ID-1.04

1ST FL. PARTITION PLAN

แบบแสดง

ผงัผนังกั้นหองชั้น 1

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมิทัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน

ตำแหน ่ง finger scan ใหม่



J K L

งานรื้อถอนชั้น 2

(1) งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องยางเดิม เตมพื้นที่

(2) งานรื้อถอนนิทรรศการเดิม และสิ่งกีดขวางออกทั้งหมด

(3) งานรื้อถอนผนังหน้าห้องน้ําเดิม

(4) งานรื้อถอนประตูเดิม ตาม สนพ. กําหนด

1 2

3 4

4
444

5
6

(5) งานรื้อถอนวัสดุกรุผิวผนังหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์ฯ เดิม

(6)  CL-0

1

2

รวม

แผ่นที่

ชื่อโครงการ

สถาปนิก

วิศวกร
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ID-1.05

2ND FL. EXISTING PLAN

แบบแสดง

ผังพื้นเดิมชั้น 1

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมิทัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน

I

ตำแหน่ง finger scan ใหม่

4



1

2

D5

D5 D5 D6

D7

D7

FL-0 FL-0

FL-0P1

P1

SP-1

SP-1

P0

SP-1

P-1

SP-1 P-1 P-1 P-1 P-1

P-1

โครงผนังเดิมเปลี่ยนวัสดุกรุผวิตามรูปดา้น

โครงผนังเดิม กรุวัสดุตามแบบ

SP-1

SP-1

J K L

รวม

แผ่นที่

ชื่อโครงการ

สถาปนิก

วิศวกร
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ID-1.06

2ND FL. F N T  PLAN

แบบแสดง

ผงั ชั้น 2

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมิทัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน

I

ตำแหน่ง finger scan ใหม่

FL-5



1

2

D5

D5 D5 D6

D7

D7

FL-0 FL-0

FL-0P1

P1

SP-1

SP-1

P0

SP-1

P-1

SP-1 P-1 P-1 P-1 P-1

P-1

โครงผนังเดิม รื้อถอนออก 
สร้างใหม่ตามรูปดา้น

SP-1

SP-1

H=1200

ตําแหน่งแสกนนิ้วมือใหม่ 
อยู่ที่ระดับความสูง 1.20 ม.

H+1.20 
วงจรพ่วงกับปลักไฟเดิมบริเวณใกล้เคียง

LAN

LAN

J K L

รวม

แผ่นที่

ชื่อโครงการ

สถาปนิก

วิศวกร
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ID-1.07

2ND FL. ELECTRICAL & TELEPHONE PLAN

แบบแสดง

ผงัไฟฟาและระบบสื่อสารชั้น 2

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมิทัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน

I



FL-06

ระดับพื้นเดมิ

งานรื้อถอนชั้น 6

(1) งานจัดเกบหนังสือภายในห้องสมุดเดิม / งานรื้อถอนครุภัณ ์ในพื้นที่ทั้งหมด

(2) งานซอมแซมพื้นเดมิ FL-6 ส่วนที่เสียหายจากการรื้อถอน / ขัดสีพื้นไม้เดิม พร้อมทําสีใหม่ เทียบสีเดิม

(3) งานซอมแซมฝ้าเพดานเดิม CL-0 ส่วนที่เสียหายจากการรื้อถอน / ทาสีฝ้าเพดานใหม่ เทียบสีเดิม

1

1

1

1
1

1

1

1 1
1

1

2 3

รวม

แผ่นที่

ชื่อโครงการ

สถาปนิก

วิศวกร
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ID-1.08

6TH FL. EXISTING PLAN

แบบแสดง

ผังพื้นเดิมชั้น 1

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมิทัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน



DL1

A

1

2

B C D E F G H I

DL1DL1DL1

DL4 DL4 DL4DL4

DL4

DL4

DL4

DL4

DL4

DL4

DL4

DL4

DL2

DL2

DL2

DL2

DL2

DL2

DL2

DL2

DL2

DL2

DL2

DL1

DL1 DL1

DL2

PD1 PD1 PD1

WW1

WW1

WW1

WW1 WW1

S S S

SSS

CL
WINDOW

S
SS

CL

CL
WINDOW

S

CL
WINDOW

CL
WINDOW

CL
WINDOW

DL4

CL
DOOR

CL
WINDOW

CL
WINDOW

CL
WINDOW

CL
WINDOW

ALIGN ALIGN ALIGN

CP2

CL
COLUMN

BUILT IN

BUILT IN

DL3

DL3

DL3

CP2

CP2

LED

CP2

CP2

CP2

CP2

CP2

CP2

CL-3
CH=3900

CL-3
CH=3000

CL-1
CH=2500

CL-1

DOOR
CL

DOOR

BUILT IN

CL-1
CH=2500CH=2500

CL
WINDOW

CL
WINDOW

CL-3
CH=3000

S
S

CL-3
CH=3000

F1

F1

F2 F2

CL-3
CH=3000

CL-3
CH=3000

FL2S

CL-3 CH=3000

CP1

CP1

MOTION CENSER

CP1

CP1

2300X2400

2500X4650

2000X2800

CP2

CP2

CP2

CP2

CL-1
CH=2500

CL-1
CH=2500

CL-5
CH=3000

CL-5
CH=3000

CL-5
CH=3000

CL-2
CH=3000

CL-2
CH=3000

CL-2
CH=3000

CL-2
CH=3900

CL-2
CH=3900

CL-2
CH=3900

CL-2
CH=3900

CL-2
CH=3900

CH=4100CL-2

CL

DL1
CP2

CP2

CP1

CP1

CL-3
CH=2500

CL-3
CH=3200

CL-3
CH=3000

CL-4
CH=3900

CL-4***
ฝ้าฉาบเรียบทาสี
P-2 +ระแนงไม้พ่นสี
SP-1ขนาดตามแบบ

WW1

WW1

CP2

CP1

CL-4***
ฝ้าฉาบเรียบทาสี
P-2 +ระแนงไม้พ่นสี
SP-1 ขนาดตามแบบ

CP1

CL-4
CH=3900

CL
-4

CH
=3

90
0

CL-3
CH=3200

SPEC FOR ELECTRICAL LOAD CALCULATION

F1

F2

PD

LOAD CENTER

WW1

DL1 CP1

DL4

DL4

CP1

PENDENT 1,2,3(ตำแหน่งดูตามแปลนไฟ)

PD2

PD3

PD2

PD2

PD3

PD3

CP2

PD4

CP1

CP1

CP1

CP1

CP1

CL-0

CP1

ตำแหน่งเส้น LED
ระบุภายหลัง

LED1 LED1 LED2

LED1TR1

F3

F3

F3

F3F3

F3

F3

TR1

ตำแหน่ง finger scan ใหม

CP2

CP1

S รวม

แผ่นที่

ชื่อโครงการ

สถาปนิก

วิศวกร

11 / 45

ID-2.01

1ST FL. REFLECTED CEILING PLAN

แบบแสดง

ผงัดวงโคมชั้น 1

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมิทัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน



A

1

2

B C D E F G H I

BUILT IN

BUILT IN

LED

CL-3
CH=3900

CL-3
CH=3200

CL-1
CH=2500

CL-1 CL-1
CH=2500CH=2500

CL-3
CH=3000

CL-3
CH=3000

CL-3
CH=3000

CL-3
CH=3000

CL-1
CH=2500

CL-1
CH=2500

CL-5
CH=3000

CL-5
CH=3000

CL-5
CH=3000

CL-5
CH=3000

CL-5
CH=3000

CL-5
CH=3000

CL-2
CH=3900

CH=4100CL-2

CL-3
CH=3000

CL-4***
ฝ้าฉาบเรียบทาสี
P-2 +ระแนงไม้พ่นสี
SP-1ขนาดตามแบบ

CL-4***
ฝ้าฉาบเรียบทาสี
P-2 +ระแนงไม้พ่นสี
SP-1ขนาดตามแบบ

CH=3900

CL-3
CH=3000

CL-6

CL-3
CH=3000

CL-3
CH=3000

PROJECTOR

P3 P4

PROJECTOR

P2P1

P5 P6

P7

P8
P9

CL-0
CH=ระดับฝ้าเพดานเดิม

CH=3400

BL-1
BL-1 BL-1 BL-1

CL-0
CH=ระดับฝ้าเพดานเดิม

BL-1

BL-1

BL-1

BL-1

BL-1 BL-1 BL-1 BL-1

รา
งก

รุล
าม

ิเนต
 CL

-1

รา
งก

รุล
าม

ิเนต
 CL

-1

รางกรุลามิเนต CL-2

รวม

แผ่นที่

ชื่อโครงการ

สถาปนิก

วิศวกร
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ID-2.02

1ST FL. CEILING PLAN

แบบแสดง

ผังฝาเพดานชั้น 1

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมิทัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน

ตำแหน่ง finger scan ใหม
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รวม

แผ่นที่

ชื่อโครงการ

สถาปนิก

วิศวกร
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ID-2.03

1ST FL. ELECTRICAL & TELEPHONE PLAN

แบบแสดง

ผงัไฟฟาและระบบสื่อสารชั้น 1

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมิทัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงานลําโพง ฝาเพดาน

ลําโพง ฝาเพดาน

ลําโพง ฝาเพดาน
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วิศวกร
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ID-3.01

ELEVATION/SECTION 1A (PART 1)

แบบแสดง

รูปดานและรูปตัด 1A (สวนที่ 1)

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมิทัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน
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ID-3.02

แบบแสดง

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมิทัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน

ELEVATION/SECTION 1A (PART 2) 

รูปดานและรูปตัด 1A (สวนที่ 2)

จอสอบถามความพึงพอใจ
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ชื่อโครงการ

สถาปนิก

วิศวกร

16 / 45

ID-3.03

ELEVATION/SECTION 1B

แบบแสดง

รูปดานและรูปตัด 1B

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมิทัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน

พลงังานทางเลอืก
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รวม

แผ่นที่

ชื่อโครงการ

สถาปนิก

วิศวกร
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ID-3.04

ELEVATION/SECTION 2 (PART 1)

แบบแสดง

รูปดานและรูปตัด 2 (สวนที่ 1)

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมิทัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน
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รวม

แผ่นที่

ชื่อโครงการ

สถาปนิก

วิศวกร
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ID-3.05

ELEVATION/SECTION 2 (PART 2)

แบบแสดง

รูปดานและรูปตัด 2 (สวนที่ 2)

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมิทัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน

บรรณารักษ์
คลินิกกองทุน

ประชาสัมพันธ
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ชื่อโครงการ

สถาปนิก

วิศวกร

19 / 45

ID-3.06

ELEVATION/SECTION 3

แบบแสดง

รูปดานและรูปตัด 3

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมิทัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน

คลินกิกองทุน

บรรณารักษ
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รวม

แผ่นที่

ชื่อโครงการ

สถาปนิก

วิศวกร
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ID-3.07

ELEVATION/SECTION 4

แบบแสดง

รูปดานและรูปตัด 4

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมิทัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน
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รวม

แผ่นที่

ชื่อโครงการ

สถาปนิก

วิศวกร
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ID-3.08

ELEVATION/SECTION 5

แบบแสดง

รูปดานและรูปตัด 5

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมิทัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน
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แผ่นที่

ชื่อโครงการ

สถาปนิก

วิศวกร
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ID-3.09

ELEVATION/SECTION 6

แบบแสดง

รูปดานและรูปตัด 6

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมิทัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน
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รวม

แผ่นที่

ชื่อโครงการ

สถาปนิก

วิศวกร
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ID-3.10

ELEVATION/SECTION 7

แบบแสดง

รูปดานและรูปตัด 7

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมิทัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน

โครงเหลก็พนสีดํา ยึดโครงสรางของเสนไฟ LED

พลังงานทางหลัก
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แผ่นที่

ชื่อโครงการ

สถาปนิก

วิศวกร
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ID-3.11

ELEVATION/SECTION 8

แบบแสดง

รูปดานและรูปตัด 8

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมิทัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน

B-6

พลังงานทางหลัก

พลังงานทางเลือก
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รวม

แผ่นที่

ชื่อโครงการ

สถาปนิก

วิศวกร
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ID-3.12

ELEVATION/SECTION 9

แบบแสดง

รูปดานและรูปตัด 9

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมิทัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน
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EPPO HISTORY

พลังงานทางหลัก

พลังงานทางเลือก
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B-7

รวม

แผ่นที่

ชื่อโครงการ

สถาปนิก

วิศวกร
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ID-3.13

ELEVATION/SECTION 10

แบบแสดง

รูปดานและรูปตัด 10

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมิทัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน

เก็บของ

นิทรรศการ



NEWS BOARD

CH=3,900

1

I

EPPO CHALLENGES

เชคขนาดทีวี
และรุ่น
เสนอ SHOP DRAWING 
ก่อนดําเนินการ

รวม

แผ่นที่

ชื่อโครงการ

สถาปนิก

วิศวกร
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ID-3.14

ELEVATION/SECTION 11

แบบแสดง

รูปดานและรูปตัด 11

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมิทัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน

จอ 55"

เก็บของ

นิทรรศการ

NEWS BOARD



CH=2,400

D5 D5 D6

กรอบเฟรมอลูมิเนียม พนสีอุตสาหกรรม

ผนังทาสี

ผนังหนาลิฟต ใชวัสดุเดิม

ผนังทาสี

D0D0

SIGNAGE

หองนํ้าหญิง
SIGNAGE

หองนํ้าชาย

ผนังเบา กรุไมอัดพนสีอุตสาหกรรม

หองสารบรรณ

เตรียมพื้นที่สําหรับ 
ติดตั้งจอ TV 55" เดิม

  จอ 55"

ตําแหนง

ตําแหนง

ระดับ 1,200

รวม

แผ่นที่

ชื่อโครงการ

สถาปนิก

วิศวกร
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ID-3.15

ELEVATION/SECTION 12-13

แบบแสดง

รูปดานและรูปตัด 12-13

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมิทัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน

CH=2,400



D7D7

ผนังตกแต่งโครงเคร่าไม้ ปิดทับไม้อัด 6 มม.
ทับโครงเดิมกรุกระจก GL-2 

เสริมจาก BUILT IN เดิม (วัดหน้างานอีกครั้ง)

เช็คระยะตามหน้างานก่อนดำเนินการ

D6

D0

D0

ALIGN ALIGN

รวม

แผ่นที่

ชื่อโครงการ

สถาปนิก

วิศวกร
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ID-3.16

ELEVATION/SECTION 14

แบบแสดง

รูปดานและรูปตัด 14

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมิทัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน



สูง
ชน

ฝา
เพ

ดา
น

ผนังกรุไม้อัดทำสีพ่น

กระจก กระจก 

แผงไม้หนา 1" 
ทำสีพ่น HI-GLOSS

เว้นร่อง 15มม.ตามแบบ

ในร่องทำสีพ่น

ผนังกรุไม้อัดทำสีพ่น

เว้นร่อง 15มม.ตามแบบ
ในร่องทำสีพ่น

บัวพื้น

ไม้อัดทำสีพ่นไม้อัดทำสีพ่น ฉาบเรียบทาสีขาว
โครงผนังกรุยิบซั่ม

ฉาบเรียบทาสีขาว
โครงผนังกรุยิบซั่ม

ผนังกรุไม้อัดทำสีพ่น

เว้นร่อง 15มม.ตามแบบ

TOP:กรุลามิเนต

ผนังกรุไม้อัดทำสีพ่น

ในร่องทำสีพ่น

รวม

แผ่นที่

ชื่อโครงการ

สถาปนิก

วิศวกร
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ID-3.17

TYPICAL DETAIL

แบบแสดง

แบบขยาย DT1 - DT7

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมิทัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน



ALIGN

เหล็กฉีก
พ่นสี

ต้นไม้ปลอม

โครงเหล็กพ่นสี โครงเหล็กพ่นสี

ALIGN

เหล็กฉีก
พ่นสี

ต้นไม้ปลอม

CH=3,400

CH=3,900

ไฟLED

ตามขนาดไฟ

โครงไม้
กรุไม้อัดทำสีพ่น ไฟLED

ตามขนาดไฟ

โครงไม้
กรุไม้อัดทำสีพ่น

รวม

แผ่นที่

ชื่อโครงการ

สถาปนิก

วิศวกร
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ID-3.18

TYPICAL DETAIL

แบบแสดง

แบบขยาย DT8 - DT10

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมิทัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน



BY ARCHITECT

EXISTING 

BY ARCHITECT

EXISTING 

ผนังกรุไม้อัดทำสีพ่น

คิ้วไม้จริง 10x10 มม.
ทำสีพ่น

ซ่อนไฟ LED ตามแบบขยาย 

กรุแผ่น PERFORATE

คิ้วไม้จริง 25x25 มม.
ทำสีพ่น

พนักพิงบุฟองยาง
หุ้มหนัง

เบาะนั่งบุฟองยาง
หุ้มหนัง

ตีนตู้

ผนังกรุไม้อัดทำสีพ่น

คิ้วไม้จริง 10x10 มม.
ทำสีพ่น

กรุแผ่น PERFORATE 

ซ่อนไฟ LED ตามแบบขยาย

คิ้วไม้จริง 25x25มม.
ทำสีพ่น

สามารถถอดออก SERVICE
ไฟได้

รวม

แผ่นที่

ชื่อโครงการ

สถาปนิก

วิศวกร
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ID-4.01

B-1 DETAIL

แบบแสดง

แบบขยาย เฟอรนิเจอรติดตั้ง B-1

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมิทัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน



เช็คระยะจากแปลน

DRAWER DRAWER DRAWER DRAWER DRAWER DRAWER

หน้าลิ้นชักกรุลามิเนต
บากมือจับในตัวตามแบบ

TOP&

เช็คระยะจากแปลน

รอยต่อลามิเนต

ระยะลิ้นชักต่อ1ลิ้นชัก
อยู่ระหว่าง 450-600มม.

หน้าลิ้นชักกรุลามิเนต

บากมือจับในตัวตามแบบ

TOP&

รวม

แผ่นที่

ชื่อโครงการ

สถาปนิก

วิศวกร
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ID-4.02A

B-2A DETAIL

แบบแสดง

แบบขยาย เฟอรนิเจอรติดตั้ง B-2A

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมิทัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน



รวม

แผ่นที่

ชื่อโครงการ

สถาปนิก

วิศวกร
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ID-4.02B

B-2B DETAIL

แบบแสดง

แบบขยาย เฟอรนิเจอรติดตั้ง B-2B

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมิทัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน



BY ARCHITECT

EXISTING 

FIX

BY ARCHITECT

EXISTING 

TOP

TOP

EX
IS

TI
NG

 

TOP

TOP:กรุลามิเนต

หน้าบานกรุไม้อัดทำสีพ่น
บากมือจับในตัวตามแบบ

แผงภายในและชั้นปรับระดับ
กรุไม้อัดทำสีพ่น

คิ้วไม้จริง 1"x1"

ทำสีพ่น

STEP

แผงหลังตู้
กรุไม้อัดทำสีพ่น

กระจกเดิม
ติดฟิล์มฝ้า

ระยะความสูง
เท่าระดับBUILT IN

ระยะตามหนางาน

รวม

แผ่นที่

ชื่อโครงการ

สถาปนิก

วิศวกร
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ID-4.03

B-3 DETAIL

แบบแสดง

แบบขยาย เฟอรนิเจอรติดตั้ง B-3

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมิทัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน



EX
IST

ING
 เส้นประบากมือจับข้างบาน

FIX FIX FIX

หน้าบานกรุไม้อัดทำสีพ่น

บากมือจับในตัวที่สันบาน

หน้าบานกรุไม้อัดทำสีพ่น

บากมือจับในตัวที่สันบาน

หน้าบานกรุไม้อัดทำสีพ่น

บากมือจับในตัวที่สันบาน

แผงภายในและชั้นปรับระดับ
กรุไม้อัดทำสีพ่น

แผงภายในและชั้นปรับระดับ
กรุไม้อัดทำสีพ่น

ชั้นปรับระดับกรุลามิเนต

FIXEDFIXEDFIXED FIXED

รวม

แผ่นที่

ชื่อโครงการ

สถาปนิก

วิศวกร
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ID-4.04

B-4A DETAIL

แบบแสดง

แบบขยาย เฟอรนิเจอรติดตั้ง B-4A

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมิทัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน



@A3  1:25B-4B

FIX

B-5CH=1,100

+0.15

+0.30

+0.45

+0.60

+0.75

+0.90

B-4B B-4B

TV 55" TV 55"

B-4A

B-4A

AL
IG

N

CH=3,000

TV 55" TV 55"

THAI ENERGY HISTORY

BY ARCHITECT

EXISTING 

BY ARCHITECT

EXISTING 

BY ARCHITECT

EXISTING 

xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

ปุ่มหมุน+เครื่องสแกน

CARD ข้อมูล
BY MEDIA CONSTUCTOR

รวม

แผ่นที่

ชื่อโครงการ

สถาปนิก

วิศวกร
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ID-4.05

B-4B DETAIL

แบบแสดง

แบบขยาย เฟอรนิเจอรติดตั้ง B-4B

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมิทัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน



EX
IST

ING
 

B-4B

กรุลามิเนต

หน้าบานกรุไม้อัดทำสีพ่น
บากมือจับในตัวที่สันบาน

แผงภายในและชั้นปรับระดับ
กรุไม้อัดทำสีพ่น

หน้าบานกรุกระจก

เว้นมือจับด้านล่าง

แผงภายในและชั้นปรับระดับ
กรุไม้อัดทำสีพ่น

TOP ลามิเนต

กรุลามิเนต

กรุลามิเนต กรุลามิเนต

แปนหมุน BY MEDIA

ที่สแกนบัตร BY MEDIA

ลิ้นชักใสบัตร
หนาบานกรุกระจกใส

กระจกเดิม
ติดฟิล์มฝ้า

ระยะความสูง

กระจกเดิม
ติดฟิล์มฝ้า

ระยะความสูง
3.00 ม.

กระจกเดิม
ติดฟิล์มฝ้า

ระยะความสูง
เท่าระดับBUILT IN

จอ TV 55"

3.00 ม.

รวม

แผ่นที่

ชื่อโครงการ

สถาปนิก

วิศวกร
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ID-4.06

B-4B SECTION

แบบแสดง

แบบขยาย รูปตัด B-4B

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมิทัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน



B-5

BY ARCHITECT

EXISTING 

BY ARCHITECT

EXISTING 

1,000X400 1,000X400
B-5 B-5

B-5 B-5

1,000X400
B-5

ช่องโล่ง ช่องโล่ง

TOP:กรุลามิเนต
ขา:กรุลามิเนต

TOP:กรุลามิเนต

ขา:กรุลามิเนต

รวม

แผ่นที่

ชื่อโครงการ

สถาปนิก

วิศวกร
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ID-4.07

B-5 DETAIL

แบบแสดง

แบบขยาย เฟอรนิเจอรติดตั้ง B-5

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมิทัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน



B-6

ฉาบเรียบทาสีขาวโครงผนังกรุยิบซั่มบอร์ด

บัวพื้น

FINAL ENERGY

โครงเคร่าไม้ กรุไม้อัด
4 มม. พ่นสี

@A3  1:25

บัวพื้น

ฉาบเรียบทาสีขาวโครงผนังเบา

รวม

แผ่นที่

ชื่อโครงการ

สถาปนิก

วิศวกร
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ID-4.08

B-6 DETAIL

แบบแสดง

แบบขยาย เฟอรนิเจอรติดตั้ง B-6

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมิทัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน



จอ LCD

จอ LCD
ปิดด้านหน้าด้วยไม้อัด10มม.
ทำสีพ่นสีขาว

ดูแบบขยาย
ระยะยึดตามขนาดจอ LCD

ระยะยึดตามขนาดจอ LCD

ปิดด้วยไม้จริงหนา 3 มม.
ทำสีพ่นสีขาว

ปิดด้วยไม้จริงหนา 3 มม
พับตามแบบ ทำสีพ่นสีขาว

ไม้จริงขนาด 1"x1"
ทำสีพ่นสีเทาเข้ม

โครงเหล็กกล่องขนาด 1"x1"
ทำสีพ่นสีดำ

กล่องไม้จริงหนา 10มม.
ทำสีพ่นสีขาว

ปิดด้วยไม้จริงหนา 10มม.
ทำสีพ่นสีขาว

ไม้จริงขนาด 1"x1"
ทำสีพ่นสีเทาเข้ม

กล่องไม้จริงหนา 10มม.
ทำสีพ่นสีขาว

กล่องไม้จริงหนา 10มม.
ทำสีพ่นสีขาว

ปิดด้วยไม้จริงหนา 10มม.
ทำสีพ่นสีขาว

รวม

แผ่นที่

ชื่อโครงการ

สถาปนิก

วิศวกร
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ID-4.09

B-7 DETAIL

แบบแสดง

แบบขยาย เฟอรนิเจอรติดตั้ง B-7

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมิทัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน



หลังบานกรุไม้อัดทำสีพ่น

หน้าบานกรุกระจก

หลังบานกรุไม้อัดทำสีพ่น

กรอบบานไม้จริงทำสีพ่น
กระจก

รวม

แผ่นที่

ชื่อโครงการ

สถาปนิก

วิศวกร
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ID-5.01

DOOR DETAIL D-1, D-2, D-3, D-3A, D-4

แบบแสดง

แบบขยายประตู D-1, D-2, D-3, D-3A, D-4

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมิทัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน



รวม

แผ่นที่

ชื่อโครงการ

สถาปนิก

วิศวกร
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ID-5.02

DOOR DETAIL D-5, D-5A, D-6, D-7

แบบแสดง

แบบขยายประตู D-5, D-5A, D-6, D-7

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมิทัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน



เหลกกล่อง 2"x5" มม. 
หนา 3.2 มม.

ระยะตามขั้นบันไดระยะตามขั้นบันได

FL-2
+1.05

+0.60
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+0.30
FL-2

FL-3

TO CP2

TO CP2
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แนวก่อนถงกระจกอาคาร

แน
วก

ระ
จก

ถง
หน

า้เ
สา

จุดเริ่มต้น
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Q

.

แปลนโครงสร้าง

FL-3

+0.15

+0.30

+0.45

+0.60

+0.75

+0.90

รวม

แผ่นที่

ชื่อโครงการ

สถาปนิก

วิศวกร
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ID-5.03

RAISED FLOOR PLAN

แบบแสดง

ผังโครงสรางพื้นยกระดับ

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมิทัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน

เหลกกล่อง 2"x5" มม. 
หนา 3.2 มม.

เหลกกล่อง 2"x5" มม. 
หนา 3.2 มม.

เหลกกล่อง 2"x5" มม. 
หนา 3.2 มม.

ซอ
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ฟ 
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D 
1

ซอ
นไ

ฟ 
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D 
1

ซอ
นไ

ฟ 
LE

D 
1



ระยะตามขั้นบันไดระยะตามขั้นบันได

ดูแบบขยาย

ระยะตามแปลนระยะตามแปลน

พื้น FL-2
ตามรายการวัสดุ

พื้น FL-2
ตามรายการวัสดุ

พื้น FL-2
ตามรายการวัสดุ

พื้น FL-2
ตามรายการวัสดุ

FL-2

FL-2

พื้น FL-2
ตามรายการวัสดุ

พื้น FL-2
ตามรายการวัสดุ

่อนไฟ LED 1

รวม

แผ่นที่

ชื่อโครงการ

สถาปนิก

วิศวกร
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ID-5.04

RAISED FLOOR SECTION & DETAIL

แบบแสดง

รูปตัดและแบบขยายพื้นยกระดับ

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมิทัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน

เหลกกล่อง 2"x5" มม. 
หนา 3.2 มม.

เหลกกล่อง 2"x5" มม. 
หนา 3.2 มม.

เหลกกล่อง 2"x5" มม. 
หนา 3.2 มม.



เอกสารแนบ 2 

รายการประกอบแบบปรับปรุงพ้ืนท่ีเพ่ือจัดตั้ง 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนอาคารสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสงเสริมภาพลักษณในการเปนศูนยเรียนรูและสรางการมีสวนรวมในการอนุรักษพลังงาน 

สวนงานท่ี 2 จัดสรางศูนยนิทรรศการเพ่ือเผยแพรความรูดานการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและหองสมุด  

ณ บริเวณ ช้ัน 1, ช้ัน 2 และช้ัน 6 อาคารสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 



 

ข 

 

คําช้ีแจง 

 

1. เอกสารประกอบแบบ เปนรายการแสดงรายละเอียดประกอบแบบปรับปรุงของงานนี้ ซ่ึง สนพ.  

และผูยื่นขอเสนอไดพิจารณาโดยละเอียดถือเปนสวนหนึ่งของการจางเหมาปรับปรุง และยอมรับปฏิบัติตามโดย

เครงครัดของสัญญาโครงการปรับปรุงภูมิทัศนอาคารสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพและสงเสริมภาพลักษณในการเปนศูนยเรียนรูและสรางการมีสวนรวมในการอนุรักษพลังงาน สวน

งานท่ี 2 จัดสรางศูนยนิทรรศการเพ่ือเผยแพรความรูดานการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและหองสมุด ณ 

บริเวณ ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

2. ในกรณีท่ีแบบและรายการประกอบแบบขัดแยง ไมชัดเจน ผูยื่นขอเสนอจะตองแจง สนพ. เพ่ือให

สนพ. จัดการแกไขขอขัดของนั้นทันทีท่ีพบ คําวินิจฉัยของ สนพ. ใหถือเปนเด็ดขาด 

3. การเปลี่ยนแปลงวัสดุท่ีกําหนดตามแบบและเอกสารประกอบแบบโดยผูยื่นขอเสนอดวยเหตุจาก

ผูแทนจําหนายวัสดุ ผูยื่นขอเสนอตองแจงอยางนอย 3 เดือน กอนกําหนดการใชวัสดุนั้นเพ่ือขออนุมัติการ

เปลี่ยนวัสดุ 

4. การเปลี่ยนแปลงแกไขตามขอ (2) และ (3) จะทําเปนหนังสือระหวาง สนพ. และผูยื่นขอเสนอ

กอสรางเทานั้นจึงจะบังคับได 

5. ผูยื่นขอเสนอ ท่ีใสลงนามในสัญญาจางแลว ถือวาเปนผูไดตรวจดูแบบรูป รายการละเอียด และ

เอกสารประกอบแบบตาง ๆ โดยถ่ีถวน และเขาใจความหมายโดยแจมแจงทุกประการ 

6. สิ่งใดท่ีมิไดกลาวไวในแบบ และรายการละเอียด แตสิ่งนั้นเปนสวนจําเปนท่ีตองกระทํา เพ่ือความ

ถูกตองตามหลักวิชาการแลว ผูรับจางจะตองทํางานนั้น ๆโดยไมเรียกรองคาจางเพ่ิมอีก 

7. สิ่งใดท่ีไดกําหนดไวในแบบรูป และรายการละเอียดแลว แตไมสามารถระบุใหชัดเจนได เชน ความ

ออนแกของสี การติดตั้ง รูปราง ลักษณะ และสิ่งปลีกยอยตาง ๆ ตลอดจนแบบรูปขยาย รายละเอียด เปนตน 

คณะกรรมการชี้สถานท่ี หรือ สนพ.  จะชี้แจงอธิบาย เปนลายลักษณอักษรให การชี้แจงรายละเอียดนี้ถือเปน

สวนหนึ่งของแบบรูป และรายการละเอียด ในการปรับปรงุภมิูทัศนครั้งนี้ 

8. การพิจารณาใหความเห็นชอบ การพิจารณาอนุมัติตาง ๆ ของ สนพ. เปนสวนหนึ่งของการบริหาร

จัดการ และควบคุมกํากับ เพ่ือใหงานปรับปรุงสถานท่ีมีคุณภาพ แลวเสร็จตามขอกําหนดของสัญญา สวนการ

ดําเนินการจริงหนางานเปนหนาท่ีของผูยื่นขอเสนอ ความผิดพลาด ความคลาดเคลื่อน คุณภาพของเนื้องานใน

งานปรับปรุง การใชวัสดุ การติดตั้งอุปกรณ หรือหากไมถูกตองตามสาระสําคัญของสัญญา ผูยื่นขอเสนอมิอาจ

พนผิดจากความรับผิดชอบตามขอผูกมัดของสัญญา 

 

  

  



 

ค 

 

สารบัญ 

 

ลักษณะของโครงการและขอกําหนดท่ัวไป      1  

ขอกําหนดท่ัวไปสําหรับงานเฟอรนิเจอร     8 

ขอกําหนดท่ัวไปสําหรับงานสีและการทําผิว               12     
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หมวดท่ี 8 งานเฟอรนิเจอรติดตั้ง       38 

หมวดท่ี 9  งานเฟอรนิเจอรลอยตัว       45 

    

 

  



 

1 

 

 ลักษณะของโครงการและขอกําหนดท่ัวไป 

 

ลักษณะของโครงการ 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนอาคารสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ

สงเสริมภาพลักษณในการเปนศูนยเรียนรูและสรางการมีสวนรวมในการอนุรักษพลังงาน  

สวนงานท่ี 2 จัดสรางศูนยนิทรรศการเพ่ือเผยแพรความรูดานการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและ

หองสมุด ณ บริเวณ ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

ท่ีตั้ง  121/1-2 เพชรบุรี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

 

ขอกําหนดท่ัวไปท่ีผูรับจางตกแตงภายใน ตองปฏิบัติตามมีดังนี้ 

1.1  ฝมือและแรงงาน 

1.1.1 ผูยื่นขอเสนอตองจัดหาแรงงาน และใชชางท่ีมีฝมือดีไดมาตรฐานทําการตกแตง

ติดตั้ง และดําเนินงานอ่ืน ๆ 

1.1.2  งานประเภทท่ีตองใชความประณีต เชน กระจก โลหะ ประเภท Stainless Steel 

งานชุบโลหะ สังกะสี อะคริลิก และทําสี ฯลฯ ผูยื่นขอเสนอจะตองใชชางท่ีมีความชํานาญเฉพาะดานเปน

ผูจัดทํา 

1.1.3 งานท่ีเก่ียวของทางดานเทคนิคเฉพาะ เชน ไฟฟา แสง ฯลฯ ผูยื่นขอเสนอจะตองใชผู

ท่ีมีความชํานาญในเทคนิคนั้น ๆ เปนผูจัดทําหรือประสานงานในการติดตั้ง ใหถูกตองตามหลักวิชาการ 

สวยงาม ม่ันคง แข็งแรง และเรียบรอยทุกประการ 

1.1.4    การจัดหาแรงงานจะตองจัดหาใหมีจํานวนเพียงพอ เพ่ือในการปรับปรุงแลวเสร็จตาม

กําหนดเวลา 

1.1.5    ในกรณีชางคนใดของผูวาจางไมมีความรูความสามารถ ความชํานาญในงานนั้น ๆ หรือมี

พฤติกรรมท่ีไมเหมาะสม สนพ. มีอํานาจในการขอใหยายออกหรือเปลี่ยนลูกจาง และผูยื่นขอเสนอจะตอง

จัดหาคนใหมมาแทนโดยเร็ว 

 

1.2  คุณภาพของวัสดุ 

    1.2.1    วัสดุทุกชิ้นตองมีคุณภาพดีถูกตองตามแบบและรายการทุกประการ และเปนของใหม ไม

มีรอยชํารุด รอยเปรอะเปอน แตกราว หรือเสียหาย และเกาเก็บเสื่อมคุณภาพ การเก็บรักษาวัสดุถูกตอง

ตามมาตรฐานของผูผลิต วัสดุและอุปกรณท่ีจะนํามาใชในงานตกแตงจะตองนําตัวอยางมาให สนพ. ตรวจ

รับรองวาถูกตองกอนจึงทําการสั่ง ซ้ือหรือติดตั้งได ถาปรากฏวาผูยื่นขอเสนอติดตั้งโดยพลการหรือใชวัสดุ

ท่ีชํารุดเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพ ผูยื่นขอเสนอจะตองเปลี่ยนใหใหม จนเปนท่ีพอใจของ สนพ. โดยจะ

เรียกรองคาเสียหายใด ๆ ไมได 
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1.2.2 วัสดุอุปกรณท่ีไมไดกําหนดรายละเอียดไวเปนอยางอ่ืน ใหเลือกใชวัสดุอุปกรณท่ีผลิตใน

ประเทศ มีคุณภาพไดมาตรฐานประเทศไทย และ/หรือ มาตรฐานตางประเทศ ตามลําดับ 

 

1.3  การประกันผลงาน 

ผูยื่นขอเสนอจะตองรับประกันผลงานในระยะเวลา 1 ป หรอืตามท่ีระบุในสัญญาวาจางนับจากวัน

สงมอบงาน ถาหากมีความเสียหายผูยื่นขอเสนอตองทําการซอมแซมใหใชการไดทันที โดยจะเรียกรอง

คาเสียหายใด ๆ เพ่ิมไมได 

 

1.4  ความรับผิดชอบ 

ในกรณีท่ีเปนงานตอเนื่องหรือตองรวมมือกับหลายฝาย หากไมมีการกําหนดใหเก่ียวกับงานหนึ่ง

งานใดก็ตาม ใหถือเปนหนาท่ีของผูยื่นขอเสนอท่ีจะตองดําเนินการตอเนื่องใหแลวเสร็จจนใชงานไดดี  

 

1.5  การเตรียมงานของผูย่ืนขอเสนอ 

1.5.1  ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําผังสํารวจสถานท่ีปรับปรุง เก็บขอมูล ตามสภาพความเปน

จริง ท้ังสวนท่ีมองเห็น และสวนท่ีมองไมเห็น เชน ระยะหางของสถานท่ีขางเคียง ทอระบายน้ํา 

สาธารณูปโภคตางๆ เพ่ือใชประกอบการจัดเตรียมแผนงาน รายงานตอ สนพ. รวมท้ังตรวจวัดระยะ และ

ขนาดของอาคารอุปกรณไฟฟา ทอลมระบบปรับอากาศ และงานทอน้ําโดยละเอียด เพ่ือเปนขอมูลในการ

ประกอบเฟอรนิเจอรและการตกแตงภายใน ซ่ึงจะตองปรับตามสถานท่ีและอุปกรณเครื่องใชดังกลาว 

1.5.2 ผูยื่นขอเสนอจะตองทําการศึกษาแบบรูป และรายการประกอบแบบ ตลอดจน

ข้ันตอนการดําเนินงานตาง ๆ รวมถึงการประสานงานกับผูท่ีเก่ียวของรายอ่ืนๆ อยางละเอียดถ่ีถวน ท้ังนี้

รวมท้ังการทําความเขาใจกับ สนพ. ในรายละเอียดปลีกยอยอ่ืน ๆ (ถามี) ใหเปนท่ีเรียบรอยกอนเริ่ม

ดําเนินการ 

1.5.3 จัดหา จัดซ้ือวัสดุอุปกรณประกอบการตกแตง ชางเทคนิค ชางฝมือและแรงงาน

ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ เพ่ือดําเนินการตกแตงตามแบบรูป และรายการประกอบใหเสร็จ

สมบูรณทันเวลาท่ีกําหนดใหในสัญญาวาจาง 

1.5.4  หาวิธีการในการปฏิบัติงาน เพ่ือมิใหเปนการรบกวนตอการทํางาน สนพ. เชน การ

เก็บรักษาวัสดุตกแตง การเก็บกวาดสิ่งปฏิกูล หรือเศษวัสดุเหลือใช และการรักษาความสงบในระหวางการ

ปฏิบัติงาน และอ่ืน ๆ 

1.5.5       กรณีท่ีตองมีการยายระบบสาธารณูปโภคในการปรับปรุงนี้ หากสัญญาจางมิไดกําหนด

ไวเปนอยางอ่ืน ผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบในการโยกยายระบบสาธารณูปโภคท่ีเปนอุปสรรคตอ

การปรับปรุงพ้ืนท่ีท่ีมีอยูเดิมใหพนจากบริเวณปรับปรุง การโยกยายจะตองกระทําดวยความระมัดระวัง 

ถูกตองตามหลักวิชาการชาง ตองไมมีผลกระทบเสียหายตอการใชงานปกติ สามารถใชงานไดดีดังเดิม ผูยื่น
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ขอเสนอตองจัดทําแผนการโยกยายระบบสาธารณูปโภคโดยแผนดังกลาวประกอบดวยแผนปฏิบัติการ 

แบบรูปผังการใชวัสดุอุปกรณ  ผูยื่นขอเสนอตองระบุใหชัดเจน 

 

1.6  การจัดแผนการดําเนนิโครงการ 

ผูยื่นขอเสนอตองจัดแผนการดําเนินโครงการนําเสนอตอ สนพ. ภายใน 7 วัน นับแตวันท่ีไดรับ

แจงการตัดสินใหเปนผูดําเนินการโครงการ ซ่ึงจะตองประกอบดวย 

1.6.1 เวลาเริ่มงานปรับปรุงตาง ๆ 

1.6.2 เวลาการจัดหาวัสดุกอสราง และอุปกรณ ถาวัสดุรายการใดตองใชระยะเวลาใน

การสั้งซ้ือ ผูยื่นขอเสนอตองรีบดําเนินการสั่งซ้ือทันที มิฉะนั้นถาไมสามารถจัดหาของไดตามกําหนดเวลา

ของงาน ผูยื่นขอเสนอจะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการจัดสงวัสดุเรงดวน 

1.6.3  การเตรียมงานและการดําเนินการประกอบงานท่ีโรงงาน 

1.6.4  ระยะเวลาติดตั้ง 

1.6.5  เวลาแลวเสร็จของงานปรับปรุงท้ังหมด โดยมีขอแมตามเง่ือนไขท่ี สนพ. ไดกําหนดไว 

1.6.6  ตองแสดงสถิติของการปฏิบัติงานปรับปรุงทุกประเภทโดยแสดงไว ณ สถานท่ี

ดําเนินงานปรับปรุง เพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบงานของ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจาง 

และท่ีปรึกษาผูควบคุมงาน 

  

1.7  สวัสดิการและความปลอดภัย 

ผูยื่นขอเสนอจะตองรับผิดชอบในความปลอดภัยเก่ียวกับทรัพยสินของ คณะกรรมการตรวจรับ

พัสดุ  การบาดเจ็บ เสียชีวิตอันเกิดจากอุบัติเหตุในการดําเนินงานของผูเก่ียวของ หรือชาง และคนงานของ

ผูยื่นขอเสนอตลอดจนตองจัดเตรียมอุปกรณการปฐมพยาบาล และสวัสดิการใหคนงานตามสมควร 

 

1.8 การปองกันความเสียหายอันจะเกิดข้ึนแกอาคารเดิม 

ผูยื่นขอเสนอตองระมัดระวังไมใหการทํางานเกิดความเสียหายตออาคารเดิม รวมท้ังโครงสราง

อาคารสวนประกอบอ่ืน ๆ ท่ีมีอยูแลว เชน อุปกรณไฟฟา ปรับอากาศ ฯลฯ หากมีความเสียหายใด ๆ 

เกิดข้ึน ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบในการซอมแซมแกไขจนไดรับความพอใจจาก สนพ. โดยเปนคาใชจาย

ของผูยื่นขอเสนอเองท้ังสิ้น 

 

1.9 การควบคุมบุคคลภายนอก 

ผูยื่นขอเสนอควบคุมไมใหบุคคลท่ีไมเก่ียวของกับงานปรับปรุงเขามาในบริเวณท่ีทําการปรับปรุง

เปนอันขาด และจะตองรับผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดข้ึนในทุกกรณี 
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1.10  ผูควบคุมงานของผูรับจาง 

ผูยื่นขอเสนอจะตองจางหรือแตงตั้งผูควบคุมงานปรับปรุง หรือผูรับผิดชอบงาน เพ่ือเปนตัวแทน

รับผิดชอบงานทุกชนิดของผูยื่นขอเสนอท่ีสถานท่ีปรับปรุง  ในกรณีท่ีมีขอผิดพลาดขอ สงสัยใด ๆ ขณะท่ีผู

ยื่นขอเสนอไมอยู ผูควบคุมงานจะตองเปนผูท่ีสามารถเขาใจในแบบและรายการปรับปรุง และมีความรูใน

การใชวัสดุ และอุปกรณตกแตงเปนอยางดี หากพบวาผูควบคุมงานผูนั้นไมมีประสิทธิภาพหรือ

ความสามารถในการปฏิบัติงานอันจะทําใหเกิดผลเสียหายกับงาน สนพ.  มีสิทธิท่ีจะขอเปลี่ยนผูควบคุม

งาน 

 

1.11  การตรวจงาน 

สนพ. มีสิทธิตรวจและดูความคืบหนาของงานระหวางการดําเนินงานปรับปรุงท้ังท่ีโรงงานและ

สถานท่ีทําการปรับปรุงทุกเวลา เพ่ือตรวจสอบและวัดผลการดําเนินงานใหถูกตอง โดยผูยื่นขอเสนอตอง

แสดงสถิติของการปฏิบัติงานทุกข้ันตอนตามความเปนจริงตั้งแตเริ่มลงมือกอสรางจนกระท่ังแลวเสร็จ

สมบูรณ อีกท้ังตองอํานวยความสะดวกในการตรวจงานในสถานท่ีปรับปรุงดวย 

 

1.12 การส้ังซ้ือของและวัสดุ 

วัสดุและอุปกรณการตกแตงบางอยางซ่ึงจําเปนตองสั่งซ้ือเปนพิเศษ ผูยื่นขอเสนอตองสั่งของนั้น 

ๆ ลวงหนา หรือตรวจสอบจํานวนวามีมากพอท่ีจะใชหรือไม เพ่ือจะไดทันกับการประกอบและดําเนินงาน

ไดทันตามสัญญาท่ีกําหนด ไมวาวัสดุนั้นจะสั่งซ้ือภายในประเทศหรือจากตางประเทศ หากการดําเนินการ

สั่งซ้ือลาชาดวยเหตุผลใดก็ตาม ผูยื่นขอเสนอจะตองรับผิดชอบในทุกกรณี โดยปราศจากเง่ือนไขใด ๆ 

ท้ังสิ้น 

 

1.13 การใชวัสดุเทียบเทาและการใชวัสดุอ่ืนแทน 

ในกรณีท่ีวัสดุหรืออุปกรณตกแตงท่ีกําหนดใหตามแบบและรายการไมสามารถท่ีจะหาไดใน

ทองตลาด ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขออนุมัติการใชวัสดุเทียบเทาโดยมีคุณสมบัติไมต่ํากวาท่ีแบบรูป รายการ

ละเอียดกําหนด ผูรับจางตองจัดทําเอกสารระบุเหตุผล นําเสนอวัสดุท่ีขอเทียบเทามากกวา 1 รายการ เพ่ือ

จะไดเปรียบเทียบคุณภาพและราคา และระยะเวลาท่ีเสียไปในการขอเทียบเทานี้ให สนพ. เห็นชอบ ผูยื่น

ขอเสนอจะถือเปนเหตุในการขอขยายระยะเวลาไมได และในการขอเทียบเทานั้น หากวัสดุหรืออุปกรณท่ี

ขอเทียบเทาราคาต่ํากวาวัสดุท่ีกําหนดใหในแบบและรายการ ผูยื่นขอเสนอยินดีท่ีจะให สนพ.   หักเงินใน

สวนของวัสดุท่ีขาดไป เม่ือมีการจายเงินในงวดตอไป หรือถาหากราคาสูงกวาเดิมผูยื่นขอเสนอจะเรียกรอง

คาใชจายเพ่ิมจากเดิมไมได ฉะนั้นในการขออนุมัติวัสดุเทียบเทาหรือใชวัสดุแทนใหใชวัสดุท่ีมีราคาและ

คุณภาพใกลเคียงกับวัสดุท่ีกําหนดใหในแบบและรายการ 
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1.14  แบบและรายการปรับปรุง 

แบบและรายการปรับปรุงท้ังหมด ผูยื่นขอเสนอจะนําไปใชในงานอ่ืนไมไดโดย สนพ. มีสิทธิท่ีจะ

เรียกแบบ และรายการประกอบแบบคืนเม่ืองานตกแตงท้ังหมดไดสิ้นสุดลง 

 

1.15  การรักษาแบบและรายการประกอบแบบ 

ผูยื่นขอเสนอตองรักษาแบบ และรายการประกอบแบบ รวมท้ังแบบของการแกไขการ

เปลี่ยนแปลงครั้งหลังสุดใหอยูในสภาพท่ีดีอยางครบถวน 1 ชุด โดยเก็บไวท่ีสถานท่ีปรับปรุงตลอดเวลา 

เพ่ือให สนพ. สามารถตรวจสอบไดทุกเวลา 

 

1.16  ขอขัดแยงในแบบและรายการ 

ในการปฏิบัติการหรือดําเนินการตกแตง หากมีขอขัดแยงหรือประสบปญหาอันเปนขอขัดของใน

วิธีปฏิบัติงาน อันเกิดจากแบบและรายการประกอบแบบ ใหผูยื่นขอเสนอแจงตอ สนพ. เพ่ือพิจารณาทันที

กอนท่ีจะลงมือดําเนินการตอไปตามท่ีกําหนดไว โดยตองไมถือวาเปนการแกไขเปลี่ยนแปลงแบบและ

รายการแตอยางใด 

  

1.17  ขนาดและมาตราสวนตาง ๆ 

ขนาดและมาตราสวนตาง ๆ ท่ีปรากฏในแบบและรายการ ใหปรับไดตามสถานท่ีท่ีทําการ

ปรับปรุง หรือติดตั้งและยึดถือตัวเลขท่ีระบุไวเปนสําคัญ การวัดจากแบบโดยตรงอาจทําใหเกิดความ

ผิดพลาดได ถามีขอสงสัยใหสอบถามจาก สนพ. กอนเริ่มดําเนินการ อนึ่ง ในการตกแตงโดยท่ัวไปผูยื่น

ขอเสนอจะตองวางแนวการตกแตงตาง ๆ ให สนพ. ตรวจกอนเริ่มดําเนินงาน เชน งานก้ันหอง และ

ประกอบงานครุภัณฑ ผูยื่นขอเสนอตองตรวจสอบระยะตาง ๆ ของอาคารเครื่องใชอุปกรณ ไฟฟา ปรับ

อากาศ และงานระบบตาง ๆ เพ่ือเปนหลักในการวางแผนการตกแตง 

 

1.18  การเปล่ียนแปลงในการตกแตง 

สนพ. มีสิทธิท่ีจะสั่งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวัสดุ และอุปกรณการตกแตง หรือเปลี่ยนแปลง

รูปแบบตามสภาพของสถานท่ีติดตั้ง เพ่ือใหไดซ่ึงประโยชนใชสอยและใหไดมาซ่ึงงานท่ีสมบูรณ โดยท่ีการ

เปลี่ยนแปลงนี้ไมไดทําใหราคาคากอสรางสูงข้ึน 

 

1.19  การเพ่ิมหรือลดงานจากแบบและรายการ 

สนพ. มีสิทธิท่ีจะทําการแกไขหรือเพ่ิมเติม หรือลดงานจากแบบแปลนรายการเดิมไดทุกอยาง 

โดยไมตองยกเลิกสัญญาเดิม ในกรณีนี้ใหผูยื่นขอเสนอเสนอราคาและกําหนดระยะเวลาการทํางานให 

สนพ. พิจารณากอนดําเนินการ 
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1.20  การตกแตงท่ีไมตรงกับรูปแบบและรายการ 

ในกรณีท่ีมีการตรวจพบวาผูยื่นขอเสนอทํางานไมถูกตองตามแบบหรือรายการ  สนพ. มีสิทธิให

ยื่นขอเสนอหยุดงาน และทําการแกไขใหถูกตองทันที โดยผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายหรือตอ

สัญญาหรือยืดระยะเวลาการทํางานไมไดไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น 

 

1.21  การเสนอแบบขยายระยะตามพ้ืนท่ีหนางานจริง 

กอนท่ีงานปรับปรุงจะดําเนินการ ผูยื่นขอเสนอตองเสนอแบบขยายระยะตามพ้ืนท่ีหนางานจริง

หรือตามท่ี สนพ. กําหนดเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยเฉพาะงานท่ีตองการความประณีตและงานท่ีตองการ

ความสวยงาม ฯลฯ ท้ังนี้หากผูยื่นขอเสนอไดดําเนินการไปกอนโดยพลการและมีผลเสียหายแกงาน

ปรับปรุง สนพ. มีสิทธิท่ีจะสั่งระงับหรือแกไข โดยผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ไมได  

 

1.22  การเสนอตัวอยางเฟอรนิเจอรและตัวอยางวัสดุ 

กอนดําเนินการประกอบเฟอรนิเจอรทุกชิ้นผูยื่นขอเสนอตองเสนอตัวอยางท่ีประกอบเสร็จแลว

อยางละ1 ชิ้น ให สนพ. พิจารณาอนุมัติหรือทําการปรับปรุงแกไขจนเปนท่ีพอใจ สนพ. ใหยึดถือตัวอยางท่ี

ไดรับอนุมัตินี้เปนหลักในการประกอบเฟอรนิเจอรชิ้นอ่ืนตอไป ถามีปญหาเก่ียวกับวัสดุหรืออุปกรณ

สําเร็จรูปตาง ๆ ท่ีมีรูปทรง ลักษณะผิว สี หรือลวดลายอันจะกอใหเกิดความแตกตางกันในดานความงาม 

ผูยื่นขอเสนอตองสงรูปแบบหรือตัวอยางวัสดุหรืออุปกรณให สนพ. ตรวจเลือกกอนนําไปดําเนินการทุก

ครั้ง หากผูยื่นขอเสนอดําเนินการติดตั้ง หรือประกอบอุปกรณตาง ๆ ท่ีไมไดรับความเห็นชอบจาก สนพ. ผู

ยื่นขอเสนอตองจัดหาวัสดุหรืออุปกรณท่ี สนพ. เห็นชอบมาเปลี่ยนใหทันที  

 

1.23  การสงมอบงาน 

กอนสงมอบงานผูย่ืนขอเสนอตองปฏิบัติดังตอไปนี้ 

1.23.1  ทําความสะอาดสถานท่ี 

ผูยื่นขอเสนอจะตองระวังรักษาความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย สัมภาระ เศษวัสดุ และทํา

ความสะอาดบริเวณกอสรางใหเรียบรอยกอนท่ีจะสงมอบงานดวย 

1.23.2  ทดสอบอุปกรณตาง ๆ 

ผูยื่นขอเสนอตองทดสอบอุปกรณตาง ๆ เชน อุปกรณบานเปด รางเลื่อน กุญแจ ไฟฟา 

ประปา และอุปกรณเครื่องใช จนสามารถใชการไดดีทุกจุด 

1.23.3  กุญแจตาง ๆ 

ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําปายแจงรายละเอียดไวกับลูกกุญแจรวมท้ัง MASTER KEY (ถามี) 

ใหตรง กับแมกุญแจทุกชนิด และตองสงมอบกุญแจท้ังหมดให สนพ. ทันทีเม่ือ สนพ.  รับมอบงาน ลูก
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กุญแจเหลานี้ตองอยูในความดูแลของ สนพ. อยางดี หามจําลองลูกกุญแจเหลานี้โดยเด็ดขาดไมวากรณีใด 

ๆ หากผูยื่นขอเสนอทําลูกกุญแจหาย ผูยื่นขอเสนอตองเปลี่ยนกุญแจชุดนั้นใหมโดยจะคิดคาใชจายเพ่ิม

ไมได 

1.23.4  การปฏิบัตินอกเหนือจากนี้ ใหถือตามขอตกลงและสัญญาวาจางระหวาง สนพ. กับผู

ยื่นขอเสนอ 

 

1.24  ความคลาดเคล่ือน บกพรอง ขัดแยง และความผิดพลาดระหวางแบบปรับปรุง 

รายการประกอบแบบและเอกสารสัญญา  

1.24.1  การพิจารณาและอนุมัติของผูคุมงาน 

ในกรณีท่ีเกิดมีความคลาดเคลื่อน ความขาดบกพรอง ความขัดแยง ความผิดพลาด 

หรือไมชัดเจนในแบบกอสราง รายการประกอบแบบ และเอกสารสัญญา ผูยื่นขอเสนอจะตองหยุด

ดําเนินการในสวนนั้นทันทีแลวรีบแจง สนพ. เพ่ือขอคําวินิจฉัย โดย สนพ. จะถือเอาสวนท่ีดีกวาเปนเกณฑ

ความถูกตองในวิชาชางและความเหมาะสมในการพิจารณาทุกครั้ง เม่ือ สนพ. ใหคําวินิจฉัย และสั่งการ

อยางใดอยางหนึ่งแลว ผูยื่นขอเสนอจะตองรีบดําเนินการปฏิบัติตามคําวินิจฉัยนั้นโดยเปนคาใชจายของผู

ยื่นขอเสนอและจะถือเปนขออางในการขอขยายระยะเวลาสัญญาไมได หากผูยื่นขอเสนอไมปฏิบัติตามนี้

และเกิดขอผิดพลาดใด ๆ ข้ึน ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบแกไขขอผิดพลาดนั้น ๆ ใหถูกตองตามคําสั่งของ 

สนพ. โดยเปนคาใชจายของผูยื่นขอเสนอท้ังสิ้น 

1.24.2  คําวินิจฉัยตาง ๆ 

หากผูยื่นขอเสนอเสนอขอคําวินจิฉัยเก่ียวกับเรื่องแบบและรายการประกอบแบบโดยไม

แจงรายละเอียดของขอขัดแยงระหวางแบบ และรายการประกอบแบบให สนพ. ทราบวามีอยู ในสวน

ใดบางหรือมีความสัมพันธกับงานอ่ืนในสวนใดบาง คําวินิจฉัยของ สนพ. อาจจะเปลี่ยนแปลงใหมไดตาม

ความเหมาะสม และผูยื่นขอเสนอจะตองดําเนินการแกไขตามคําสั่งของ สนพ. โดยจะคิดคาใชจายเพ่ิมและ

ขอตอสัญญาไมได 

 

1.25    การตรวจรับพัสดุในงานจาง และการควบคุมงาน 

                     ใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ 
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ขอกําหนดท่ัวไปสําหรับงานเฟอรนิเจอร 

       1.  งานไม 

งานไม หมายถึง งานไมท่ัวไปทุกประเภทในงานเฟอรนิเจอรทุกชนิดไมจะตองเปนไมท่ีเลือกมาจากไม 

และลายไมประเภทดีท่ีสุด ไมมีรอยบิ่น ปราศจากกระพ้ีหรือตําหนิอ่ืน ๆ ซ่ึงจะมีผลเสียหายตอความทนทาน ไม

ท่ีใชทุกชิ้น ตองมีคุณภาพดีเหมาะกับงาน มีขนาดยาวเทากัน ผานการเขาอบอยางดี และทาน้ํายารักษาเนื้อไม 

หากมีกรณีการบิดงอของชิ้นงานภายหลัง ผูยื่นขอเสนอจะตองรับผิดชอบเปลี่ยนชิ้นงานในทันที 

 

ชนิดของไม 

โครงเฟอรนิเจอรโดยท่ัวไปใชไมสัก JOINT ขนาด 1 นิ้ว x 2 นิ้ว ยกเวนท่ีระบุเปนอยางอ่ืน ในสวนท่ี

เปนโครงภายนอกหรือสามารถมองเห็นไดจากภายนอกใหใชไมสักหรือไมชนิดเดียวกันกับผิวไมอัดท่ีกําหนดใน

แบบ ในสวนท่ีเปนโครงภายในหรือไมสามารถมองเห็นจากภายนอกใหใชไมอัดน้ํายาหรือท่ีระบุเปนไมเนื้อแข็งก็

ใหใชไมตะเคียนทอง สวนกรุไมภายในตูหรือสวนท่ีไมสามารถมองเห็นใหใชไมอัดยางท่ีไดมาตรฐาน มอก. 178-

2519 หนา 4 มม. ยกเวนในสวนท่ีตองรับน้ําหนักใหใชไมอัดยางท่ีไดมาตรฐาน มอก. 178-2519 หนา 6 มม. 

หรือตามท่ีระบุเปนอยางอ่ืน 

 

ขนาดของไม 

ขนาดท่ีระบุไวในรูปแบบและรายการ คือ ขนาดของไมท่ียังไมไดไสเรียบและการนําไมท่ีไสเรียบท้ังหมด

มาใช ขนาดตองไมเล็กกวาท่ีระบุเกิน 4 มม. ไมทอนใดท่ีมีน้ําหนักเบาหรือเปราะหามนํามาใชเด็ดขาด 

 

       2. งานประกอบยึดหรือติดตั้งโครงไม 

การตั้งโครงไมท้ังหมดตองตั้งแนวใหไดระดับ และไดฉากท้ังแนวตั้งและแนวนอนตามท่ีกําหนด

ระยะหางของโครงไมตองไมเกินกวา 0.40 ม. นอกจากจะระบุเปนอยางอ่ืน การเขาไมตองเขาเดือย เขามุม 

หามตีชนเปนอันขาด กรณีท่ีจะตองตอไมใหตอท่ีแนวการแบงชวง หามตอในสวนกลางของการแบง นอกจากท่ี

จําเปนใหบังใบและเขามุมรอยตอใหสนิทเปนผิวเดียวกัน สําหรับกรณีท่ีตองตั้งชิดติดผนัง ใหใชเชือกขึง ทดสอบ

ความเรียบของผนังและปรับแนวกอนติดตั้งการยึดโครงไมกับผนังปูนหรือผนังคอนกรีต ระยะหางตองไมเกิน

กวา 0.40 ม. กอนตอกใหเจาะรูนํากอนท่ีจะตอกและสงหัวตะปูใหสนิทไดระดับกับผิวไม ยกเวนท่ีระบุเปนอยาง

อ่ืน 

 

      3.  การแบงชวงหรือระยะตาง ๆ 

ผูยื่นขอเสนอตองทําการตรวจสอบระยะตาง ๆ ของสถานท่ีติดตั้งหรือเครื่องใชท่ีจะตองติดตั้งในงาน

เฟอรนิเจอรกอนเริ่มดําเนินการประกอบและติดตั้ง การแบงชวงโครงแนวตั้งของเฟอรนิเจอรใหยึดถือระยะท่ีได

ตรวจสอบจากสถานท่ี และเครื่องใชตาง ๆ เปนแนวในการแบง หากถูกตองตรงกับชวงท่ีกําหนดใหตามแบบ
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และรายการ และสามารถบรรจุหรือติดตั้งเครื่องใชท่ีกําหนดให ก็ใหดําเนินการตอไปได ในกรณีท่ีไมตรงกับชวง

ท่ีกําหนดให ตองทําการขออนุมัติจาก สนพ. กอนดําเนินการ หากมีขอบกพรองหรือเสียหายอันเนื่องมาจาก

การท่ีไมไดตรวจสอบขนาดดังกลาว ผูยื่นขอเสนอตองแกไขจนกระท่ังเปนท่ีพอใจของ สนพ.  โดยผูยื่นขอเสนอ

จะเรียกคาใชจายเพ่ิมเติมและขอตอสัญญาไมได 

 

      4. การเขามุมและเขาเดือยตาง ๆ 

การเขาไมหรือเขามุมตาง ๆ ตองใหสนิทและไดฉากหรือไดระดับ ท้ังแนวดิ่งและแนวตั้ง การเขาไมหรือ

เขาเดือยหรือเขามุมตองทําดวยความประณีต ทุกจุดตองอัดแนนดวยการท่ีใชกับงานไมโดยเฉพาะกาวตองมี

ประสิทธิภาพท่ีคงทนและเหนียวแนน หามเจือปนสารอ่ืนท่ีทําใหประสิทธิภาพของกาวเจือจาง เชน น้ํา หรือ

น้ํามันตาง ๆ การเขาเดือยเขามุมทุกอันตองมีขนาดไมต่ํากวา 3/8 นิ้ว หรือครึ่งหนึ่งของหนาตัดไม อัดดวยกาว

ลาเท็กซ ท้ิงไวจนกวากาวจะแหงสนิท การตอกตะปูท่ีมีความยาวมากวา 1 นิ้ว ใหใชสวานเจาะนํากอนและตอง

ตอกดวยตะปูตัด หรือทุบหัว และสงใหจมในเนื้อไมกอนท่ีอุดหัวตะปู การตอกอยาใหปรากฏรอยคอนท่ีผิวไม 

 

       5. การกรุผิวหนาไมอัด 

ในการกรุผิวหนาเฟอรนิเจอรดวยไมอัด การเขาไมใหใชกาว ทาท่ีโครงและสวนท่ีจะยึดติดกอนท่ีจะยึด

ดวยตะปูทุบหรือตัดหัว และสงใหลึกลงไปในเนื้อไม การตอกตะปูตองทําดวยความประณีตไมมีรอยหัวฆอน

ปรากฎท่ีผิว ระยะตอกตะปูตองหางไมเกิน 20 ซม. และตองอัดแนวตอไวจนกวากาวจะแหงสนิท ในกรณีท่ีตอง

ทําการตอไมอัดตามแนวยาวเกินกวา 2.40 ม. ใหกรุลายไมขวางแนวความยาวของตู นอกจากจะมีวัสดุอ่ืนกรุ

ทับหนา ไมอัดสักท่ีใชตองใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน มอก. 178-2519 เกรดเอ คัดลาย ไมอัดยางเปนไมอัด

คุณภาพมาตรฐาน มอก. 178-2519 

 

       6. บานเปดตู 

โครงไมเนื้อแข็งกรุไมอัด 2 ดาน (ใน-นอก) ขนาดหนาตามกําหนด / กรอบ บน-ลาง ดานขาง ปดไม

เนื้อแข็ง และขนาดตามกําหนดในแบบรอบดาน / ติดอุปกรณบานพับ, กลอนล็อค, ตัวหนีบกามปู, มือจับ, 

กุญแจล็อค (ถามี) ไมอัดยาง เปนไมอัดคุณภาพมาตรฐาน มอก. 178-2519  

 

      7.  ช้ันไมประดับ 

โครงไมเนื้อแข็งกรุไมอัด 2 ดาน / ดานบนไมอัดหนา 6 มม. ดานลางหนา 4 มม. หนาไมเนื้อแข็งชนิด

และขนาดตามกําหนดปดรอบดาน วางบนปุมรับชั้นสเตนเลสกลึงสําเร็จรูป หรือปุมอ่ืนตามกําหนด 
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      8.  ล้ินชักไม 

- โครงไมเนื้อแข็งชนิดเดียวกันกับไมท่ีบุผิวเฟอรนิเจอร ดานขางติดรางเลื่อนอลูมิเนียมดานหนาติดมือ

จับ กุญแจล็อค (ถามี) 

- ลิ้นชักมือจับในตัว เซาะรองดานบนหรือลางเปนมือจับในตัว ไมตองติดมือจับสําเร็จรูป 

 

      9. อุปกรณติดตั้ง 

       9.1  รูรับชั้น / ปุมรับชั้น ปุมรบัชั้น 0 1/2” รูรับชั้น ฝงในดานขางใหไดระดับกันในแนวนอน หางกัน 

2 นิ้ว ตลอดความสูงของฝา 

          9.2  มือจับ ชนิดและขนาดตามกําหนดในแบบ 

          9.3  บานพับ บานพับขอบเปดไดไมนอยกวา 92 องศา สําหรับบานตูท่ัวไป บานเปดในขอบ ใชบาน

พับชนิดถวยฝงตามขนาดความหนาของบาน (กําหนดโดยรุนและขนาดความหนาของบาน) 

          9.4  รางเลื่อนอลูมิเนียม ติดตั้งกับลิ้นชัก ขนาดหนาลิ้นชัก 2.5 นิ้วข้ึนไป โดยติดตั้งดานขางท้ังสองของ

ลิ้นชัก ถาหนาลิ้นชักต่ํากวา 2.5 นิ้วลงมา ใชรางเลื่อนไมเซาะรองในตัว หรือกรณีท่ีความลึกของลิ้นชักไมพอ

สําหรับอุปกรณรางเลื่อน 

 

    10.  การดําเนินการติดตั้งเฟอรนิเจอรติดผนัง 

ในการประกอบเฟอรนิเจอรติดผนังท่ีโรงงาน ชวงระยะตาง ๆ ผูยื่นขอเสนอตองเตรียมเผื่อการตัดตอ

เขามุมกับสถานท่ีกอนท่ีจะติดตั้ง หากเฟอรนิเจอรท่ีจะติดต้ังบังอุปกรณไฟฟาหรืออุปกรณใด ๆ ผูยื่นขอเสนอ 

ตองเคลื่อนยายหรือปรับอุปกรณตาง ๆ เหลานั้นไวบนเฟอรนิเจอรในตําแหนงท่ีเหมาะสมดวย 

 

     11. งานโลหะ 

-  โลหะท่ีใชทุกอยางตองมีคุณภาพดีเยี่ยม และมีผิวมาตรฐาน คุณภาพสูง 

-  ขอตอทุกแหงตองใชเครื่องเชื่อมโลหะเชื่อม 

-  โลหะท่ีอยูบนพ้ืน ตองใชยางหุมหรือมีวัสดุอ่ืนหุม 

-  โลหะทุกชนิดตองเปนของใหมและเปนไปตามขอระบุ โลหะตองดีปราศจากสนิมและรอยแตกราว 

และตําหนิตาง ๆ 

-  งานฝมือตองอยูในระดับดีเยี่ยมในทุกดาน งานทุกชิ้นจะตองเชื่อมตอหรือเขากันไดอยางพอดีเม่ือ

ติดตั้ง  

-  งานเชื่อมตองมีลักษณะเหมือนกันหมด และตองเปนงานประณีต ปราศจากรอยแตก ตําหนิ รอย

ไหม ฯลฯ 
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-  ชางเชื่อมจะตองใชชางท่ีมีความชํานาญผิวหนาท่ีจะเชื่อมตองสะอาด ปราศจากตะกรัน สนิมไขมัน 

สี และวัสดุแปลกปลอมอ่ืน ๆ ท่ีจะทําใหเกิดผลเสียหายตอการเชื่อมและภายหลังการเชื่อมแลวจะตองทําการ

ตกแตงจุดเชื่อมใหเรียบรอยแนบเนียนท่ีสุด 

 

    12.  งานกระจก 

-  แกวท่ีใชตองเปนแกวคุณภาพดี ปราศจากฟองอากาศ และตําหนิตาง ๆ 

-  แกวท่ีนํามาสงตองมีชื่อผูผลิต และ/หรือเครื่องหมาย ทางการคาปรากฏ ขอระบุ ชนิด, คุณภาพ 

และความหนา 

-  การตัด ตองทําอยางปราณีต และลบคมทุกดาน การใสกรอบตองพอดี 

-  กระจกตองมีคุณภาพ ORDINARY GLAZING QUALITY (“QQ”) 

- PUTTY หรือ SILICLONE ท่ีใชในการติดตั้งกระจกตองเปนชนิดท่ีใชไดดีในเมืองรอนกระจกท่ัวไป

สําหรับบานเปดหรือบานเลื่อน ใชความหนา 3/16 นิ้ว หรือตามท่ีระบุในแบบขัดแตงขอบ ใหเรียบรอยตลอด

กระจกท่ัวไปท่ีใชเปนชั้นปรับระดับใชความหนา 3/8 นิ้ว หรือตามท่ีระบุในแบบ เจียระไนขอบรอบตลอด 

 

     13. งานไฟฟาและโทรศัพทในเฟอรนิเจอร 

-   การเดินสายไฟฟา และ/หรือสายโทรศัพทในเฟอรนิเจอร ใหดูรายละเอียดในแบบงานระบบ และ

แจง สนพ. กอนดําเนินการประกอบงานเฟอรนิเจอรท้ังหมด 

-   ใหผูยื่นขอเสนอทําเดินสายไฟฟาตามแบบ โดยทําการจัดหาและติดตั้งแผงสวิทชจายไฟ ดวงโคม 

ปลั๊กใหครบถวน และถูกตองตามตําแหนงท่ีกําหนดในแบบ 

-   การเดินสายไฟฟาใหใชทอ CONDUIT ชนิด EMT ซอนในฝาเพดานหรือผนัง 

-   การตอสายใหตอในกลองตอสาย (JUNCTION BOX) หามตอในทอรอยสาย 

-   สวิทชและปลั๊กใชชนิดฝงในผนังตามระบุในแบบ 

-   หลอดแสงสวางชนิดฟลูออเรสเซนต  

-   ใหผูยื่นขอเสนอสงอุปกรณอยางละ 1 ชุด ให สนพ. พิจารณากอนการติดตั้ง 

-   การเดินสายไฟฟา และการทํางานติดตั้งงานไฟฟา ใหดําเนินการตามมาตรฐานการไฟฟานครหลวง

ผูยื่นขอเสนอจะตองรับผิดชอบแกไขจนเปนท่ียอมรับจากการไฟฟา ในกรณีท่ีมีการตรวจสอบกอนการอนุญาต

ใหใชกระแสไฟฟา  
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ขอกําหนดท่ัวไปสําหรับงานสีและการทําผิว 

 

งานสีและการทําผิว หมายถึง การพน การลงข้ีผึ้ง การทาเชลแลค การยอมสี การทาน้ํามันตาง ๆ ตลอดจน

งานตกแตงอ่ืนท่ีมีลักษณะคลายคลึงกัน ยกเวนสวนท่ีกําหนดใหเปนวัสดุอ่ืน 

      1. ข้ันตอนการทําสี 

1.1. ประเภทของสี 

 -  สีอะคริลิกทาบนผนังกออิฐฉาบปูนโดยท่ัวไป หรือท่ีกําหนดใหตามแบบ และรายการ 

-  สีน้ํามัน ทาหรือพนผิวไมหรือโลหะตาง ๆ 

-  เชลแลคและน้ํามันท่ีมาหรือพนบนผิวไม 

-  สีอ่ืน ๆ จะระบุเพ่ิมเติมไวเฉพาะงาน หรือเปนพิเศษเฉพาะแหง 

 

1.2.     การเตรียมงานและรองพ้ืน 

-  ปูนฉาบ, คอนกรีต, ผิวพ้ืนใหม 

                        ใหทําความสะอาดพ้ืนท่ีท่ีจะทาสี โดยปดฝุนเศษผง คราบน้ํามัน เศษวัสดุตาง ๆ ออกให

หมด หากมีรอยแตกราวใหสกัดแตงผิวและฉาบปูนแตงใหเรียบรอย ท้ิงระยะใหผิวปูนท่ีแตงใหมแหงเสียกอนจึง

ทาสีรองพ้ืน 

-  งานไม 

                        สวนท่ีเปนไมจะตองแหงสนิท ปดฝุนผงวัสดุตาง ๆ ใหปราศจากรอยสกปรกหรือคราบ

น้ํามัน ย้ําหัวตะปูใหจมลงไปในเนื้อไมและอุดรอยตอตาง ๆ ใหเรียบรอยใชกระดาษทรายขัด ไมหรือเฟอรนิเจอร

ตาง ๆ ท่ีทําสําเร็จจากโรงงานตองทําสีรองพ้ืนหรือทําสีในชั้น แรกกอนท่ีจะนํามาติดตั้ง 

-  สวนท่ีเปนโลหะ 

                        กอนอ่ืนตองทําความสะอาดผิวโลหะใหปราศจากสนิทฝุนละอองตาง ๆ หรือสิ่งสกปรกอ่ืน 

โดยใชกระดาษทรายหรือแปรงลวดขัด และลางดวยน้ํายา กันสนิม เช็ดใหแหงดวยผาสะอาด กอนท่ีจะทาสีรอง

พ้ืนเรดออกไซด หรือดําเนินการทําสีหรือผิวตามท่ีระบุ ในแบบ และรายการ  

 

      2.  การดําเนินการ 

การดําเนินงานสีหรือทําผิวท่ัวไป ใหปฏิบัติตามขอตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

1.2.1    ตามกําหนดในแบบ กรณีท่ีระบุไมสีธรรมชาติ ตองคัดเลือกไมใหมีสีและลายไมใหใกลเคียงกัน

ท่ีสุด 

1.2.2 เฟอรนิเจอรท่ีกําหนดใหเปนสีพน ตองเทียบสีจากตัวอยางสีท่ีกําหนดใหเปนหลัก 

1.2.3  การยอมสีเนื้อไมใด ๆ ผูยื่นขอเสนอตองทําตัวอยางไมยอมสี ในคาสีตาง ๆ กัน เสนอให สนพ. 

พิจารณากอนดําเนินการ 
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  1.2.4  สภาพดินฟาอากาศท่ีไมเหมาะสม 

ผูยื่นขอเสนอจะตองไมทําสีหรือผิวในขณะท่ีมีดินฟาอากาศไมเหมาะ เชน ในวันท่ีอากาศชื้น

หรือ มีฝนตก หามทําสีในบริเวณท่ีความเปยกชื้นหรือฝุนละอองจับเม่ือมีการทําสีครั้งท่ี 2 หรือในการทําสีแตละ

ครั้งตองรอใหสีเดิมแหงสนิทเสียกอน 

1.2.5  กอนทําสีทุกครั้งผูยื่นขอเสนอจะตองปดบริเวณท่ีไมไดทําสีอ่ืน ใหเรียบรอยดวยเทปและแกะ

ออก เม่ือทําสีหรือผิวเสร็จแลว ผูยื่นขอเสนอตองเสนอตัวอยางสีจริงครั้งสุดทายให สนพ. พิจารณากอนหรือ

แสดงตัวอยางของสีกับ สนพ. โดยทาบนพ้ืนผิวนั้น ๆ เปนเนื้อท่ีประมาณ 1 ตร.ม. ทุก ๆ พ้ืนผิวท่ีจะตองทําสี

หรือผิว หากผูยื่นขอเสนอดําเนินการไปโดยพลการผลเสียหายท่ีเกิดข้ึน ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบในการ

แกไขจนเปนท่ีพอใจ แก สนพ. โดยเปนคาใชจายของผูยื่นขอเสนอเองท้ังสิ้นและจะขอตอสัญญาไมได 

1.2.6  การเก็บรักษาสี 

การเก็บรักษาสีจะตองเก็บในท่ีไมอบ ชื้น สีทุกสีท่ีกําหนดตองจัดแยกแตละชนิดอยาใหปนกัน 

 

      3.  การยอมสีและพนสีไม 

หลักการยอมสีและพนสีไม โดยท่ัวไปมีดังนี้ 

     3.1  การยอมสีไม 

-  ย้ําหัวตะปูตาง ๆ ใหจมในเนื้อไม 

-  อุดรอยตอ หัวตะปู มุมตางๆ ดวย PUTTY หรือดินสอพองผสมเชลแลค 

-  ขัดผิวใหเรียบรอยกระดาษทรายหยาบเหมือนครั้งแรก 

-  ปดเทปก้ันแนวสวนท่ีไมไดยอมสี 

-  ลงฝุนจีนยอมผิว และขัดผิวใหเรียบตามสีท่ีตองการ (เฉพาะการทําสีโอค) 

-  ทาสีน้ํามันหรือสีจริงครั้งท่ี 1 หากมีรอยขนแปรงหรือผิวไมเรียบขัดดวยกระดาษทราย

ละเอียดแตงลายและรอยตอตาง ๆ 

-  ทาสีน้ํามันหรือสีจริงครั้งท่ี 2 หากมีรอยขนแปรงใหขัดใหเรียบ ลงลูกประคบแตงสีและ 

ลายไมใหเรียบรอย 

-  ทาสีน้ํามันหรือสีจริงครั้งสุดทายกอนลงลูกประคบและแตงสีครั้งสุดทายกอนท่ีจะเคลือบ

ดวยน้ํามันเคลือบผิวอีกครั้ง 

       3.2   การพนสี 

การพนสีบนผิวท่ีสามารถมองเห็นไดจากภายนอกใหปฏิบัติดังนี้ 

 -  ย้ําหัวตะปูตาง ๆ ใหจมลงในเนื้อไม 

-  อุดหัวตะปูและโปวดวยสีโปว ใหท่ัวบริเวณท่ีจะพนสี ขัดผิวตาง ๆ ใหเรียบ 

-  หากมีรอยขรุขระใหโปว แตงและขัดดวยกระดาษทรายใหเรียบ ท้ิงใหสีโปวแหงสนิทจึง

พนดวยสีจริงครั้งท่ี 1 ขัดและแตงผิวตาง ๆ ใหเรียบ จึงพนดวยสีจริงครั้งท่ี 2 
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-  หากมีรอยหรือผิวไมเรียบ แตงและขัดดวยกระดาษทรายและพนสีจริงครั้งสุดทาย 

      3.3   การทาสีน้ํามันหรือสี 

การทาสีน้ํามันหรือสีในสวนท่ีไมสามารถมองเห็นไดจากภายนอกตู ใหดําเนินการดังนี้ 

-  ย้ํา หัวตะปู และอุดดวย PUTTY ขัดผิวและปดฝุนละอองใหเรียบรอย และปดเทปกัน

สวนท่ีไมตองการ 

-  ทาสีน้ํามันหรือสีจริงครั้งท่ี 1 และขัดผิวใหเรียบกอนท่ีจะทาสีจริงครั้งสุดทาย 

      3.4   การทําสีธรรมชาติ 

จะตองเคลือบผิวไมดวยเชลแลค แลวอุดรูเสี้ยนใหเต็ม ขัดดวยกระดาษทราย ลงเชลแลค 

อยางนอย 3 ครั้ง ดวยลูกประคบ แลวจึงพนทับดวยสีโพลียูริเทนชนิดดาน หรือชนิดมันตามกําหนด 

      3.5   การลงแลคเกอร 

-  งานท่ีลงแลคเกอร ใหใชกระดาษทรายเบอร 0 

-  ทา “ISOCYANIDE” แลคเกอร 2 ครั้ง กอนลงครั้งท่ี 2 ใหขัดผิวดวยกระดาษทราย 

-  เม่ือแหงแลวประมาณ 5 ชั่วโมง ขัดลงน้ํามันโดยใชกระดาษทราย “OLISAND” กอน

แลวจึงใชชนิด STEEL WOOD NO. “00” 

-  เช็คผิวใหเกลี้ยงดวยน้ําสะอาด 

 

      4.  การทําสีโลหะ 

ตองขัดผิวโลหะใหปราศจากสนิม และทําความสะอาดกอนจึงทาสีรองพ้ืนกันสนิม (RUST OLIUM) 

แตงผิวใหเรียบเสมอจึงพนสีจริงทับอีกครั้งหนึ่ง 

การเตรียมพ้ืนผิวโดยท่ัวไป 

พ้ืนผิวทุกชนิดจะตองแข็งแรง สะอาด แหง ปราศจากน้ํามัน คราบน้ํามัน เชื้อรา น้ํายาทําความสะอาด 

น้ํายาทําใหผิวแหง คราบสารเคมี หรือสารแปลกปลอมใด ๆ เพ่ือใหไดผลงานท่ีดี สีรองพ้ืนหรือสีชั้นกลางควร

เรียบเนียน และไมมีขอบกพรอง เชน รอยไหล ละอองแหงจากการพน หรือรอยผิวสม 

 

พ้ืนผิวใหม 

เหล็ก 

  ทําความสะอาด และทารองพ้ืนดวย แคธา-โคท® 302เอช หรือเดฟแรน® 201 หรือบาร-รัสท® 231 

ไฟเบอรกลาส 

ลางดวยตัวทําละลาย ขัดดวยกระดาษทราย แลวลางดวยตัวทําละลายอีกครั้ง  
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หมวดท่ี 1 งานรื้อถอน 

      1.  โถงดานลางช้ัน 1 

1.1 งานรื้อถอน 

1.1.1 งานรื้อถอนนิทรรศการเดิม และสิ่งกีดขวางออกท้ังหมด ใหเปนไปตามแบบเลขท่ี  

ID-1.00 

1.1.2 งานรื้อถอนพ้ืนสวนบริเวณโถง ใหเปนไปตามแบบเลขท่ี ID-1.00 

1.1.3 งานรื้อถอนสวนหองสารบรรณเดิม และสิ่งกีดขวางออกท้ังหมด ใหเปนไปตามแบบ

เลขท่ี ID-1.00 

1.1.4 งานรื้อถอนผนังกรุเสาเดิม ใหเปนไปตามแบบเลขท่ี ID-1.00 

1.1.5 งานรื้อถอนฝาเพดานเดิม ใหเปนไปตามแบบเลขท่ี ID-1.00 

1.1.6 งานขนยายเศษวัสดุ  

1.1.7 งานขนสงดวยรถบรรทุกระยะทาง 10-20 กม. หรือเปนไปตามท่ี สนพ. กําหนด 

1.1.8 งานกําจัดขยะและเศษวัสดุ 

       2. โถงช้ัน 2 บริเวณหนาหองประชุม 2 

2.1 งานรื้อถอน 

2.1.1 งานรื้อถอนพ้ืนกระเบื้องยางเดิม เต็มพ้ืนท่ี ใหเปนไปตามแบบเลขท่ี ID-1.05 

2.1.2 งานรื้อถอนนิทรรศการเดิม และสิ่งกีดขวางออกท้ังหมด ใหเปนไปตามแบบเลขท่ี 

ID-1.05 

2.1.3 งานรื้อถอนผนังหนาหองน้ํา ใหเปนไปตามแบบเลขท่ี ID-1.05 

2.1.4 งานรื้อถอนประตูเดิม ใหเปนไปตามแบบเลขท่ี ID-1.05 

2.1.5 งานรื้อถอนวัสดุกรุผิวผนังหนาศูนยประชาสัมพันธฯ เดิม ใหเปนไปตามแบบเลขท่ี 

ID-1.05 

2.1.6 งานขนยายเศษวัสดุ  

2.1.7 งานขนสงดวยรถบรรทุกระยะทาง 10-20 กม. หรือเปนไปตามท่ี สนพ. กําหนด 

2.1.8 งานกําจัดขยะและเศษวัสดุ 

 

       3. หองสมุดช้ัน 6 

3.1 งานรื้อถอน และ/หรือ ขนยายวัสดุครุภัณฑท้ังหมดไปยังพ้ืนท่ีท่ี สนพ. เห็นสมควร 

3.1.1 งานรื้อถอน 

(1) งานจัดเก็บหนังสือภายในหองสมุดเดิม ใหเปนไปตามแบบเลขท่ี ID-1.08 
(2) งานรื้อถอนครุภัณฑในพ้ืนท่ีท้ังหมด ใหเปนไปตามแบบเลขท่ี ID-1.08 
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(3) งานขนยายเศษวัสดุ 
(4) งานขนสงดวยรถบรรทุกระยะทาง 10-20 กม. หรือเปนไปตามท่ี สนพ. กําหนด 
(5) งานกําจัดขยะและเศษวัสดุ 

3.1.2 งานพ้ืนและงานบัวเชิงผนัง 

(1) งานซอมแซมพ้ืนเดิมสวนท่ีเสียหายจากการรื้อถอน  
(2) ขัดสีพ้ืนไมเดิม พรอมทําสีใหม เทียบสีเดิม 

3.1.3 งานฝาเพดาน 
(1) งานซอมแซมฝาเพดานเดิมสวนท่ีเสียหายจากการรื้อถอน 
(2) ทาสีฝาเพดานใหม เทียบสีเดิม 
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หมวดท่ี 2 งานพ้ืนและงานบัวเชิงผนัง 

2.1  รายละเอียดและสัญลักษณ 

ลําดับท่ี รหัส รายละเอียด ตัวอยางภาพประกอบ หมายเหตุ 

1 FL-0 พ้ืนหินวัสดุและขนาดเดิมของทางโครงการ ทําความ

สะอาดและซอมแซมสวนท่ีเสียหาย หรือเทียบเทา 

 

 - 

2 FL-1       พ้ืนปูพรมสีเขียว เกรด A ขนาดไมนอยกวา 50x50 ซม. 

หรือเทียบเทา 

 - 

3 FL-2 พ้ืนหินสังเคราะหสีขาว 

ผิวมันเรียบ เกรด A ความหนาไมนอยกวา 1.2 ซม. 

ขนาดปรับตามพ้ืนท่ีหนางาน หรือเทียบเทา 

 - 

4 FL-3 พ้ืนข้ันบันไดไม White Oak หนากวางไมนอย 5 นิ้ว 

ความหนาไมนอยกวา 1 ½ นิ้ว 

ยอมสีธรรมชาติตามมาตรฐานขอกําหนดท่ัวไปสําหรับ

การทําผิวสี หรือเทียบเทา 

 - 

5 FL-4 กระเบื้องสีดํา แกรนิโต 

ผิวมันเรียบ เกรด A ความหนาไมนอยกวา 1.2 ซม. 

ขนาดไมนอยกวา 60x60 ซม. หรือเทียบเทา 

 - 

6 FL-5 
พ้ืนกระเบื้องยางลายไม เกรด A สีและลวดลายเทียบ
ลายไมโอค หนากวางไมต่ํากวา 5 นิ้ว ความหนาไมนอย
กวา 5 มม. หรือเทียบเทา 

 

 

 

 

- 

7 
FL-6 

พ้ืนไมเดิม สวนหองสมุด ชั้น 6 ขัดพรอมซอมแซม 

และทําสีก่ึงเงาก่ึงดาน เทียบสีพ้ืนเดิม หรือ

เทียบเทา 

 - 

8 MD-1 บัวเชิงผนังไมจริงหนากวางไมนอย 2 นิ้ว ความหนาไม

นอยกวา 1 ซม. พนสีอุตสาหกรรมสีดําก่ึงเงาก่ึงดาน 

หรือเทียบเทา 

 - 
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หมายเหตุ:  

1. ผูยื่นขอเสนอตองนําเสนอวัสดุ ให สนพ. อนุมัติกอนดําเนินการ  

2. ผูยื่นขอเสนอนําเสนอวิธีการติดต้ัง หรือ แบบขยายการติดตั้ง (Shop Drawing) ให สนพ. อนุมัติกอน

ดําเนินการ   

3. ผูยื่นขอเสนอติดตั้งวัสดุทุกรายการ ตามมาตรฐานของผูผลิต 

 

2.2  ขอกําหนดท่ัวไปสําหรับงานพ้ืน 

2.2.1  ปูพ้ืนไม 

พ้ืนท่ีท่ีจะปูไมพ้ืนจะตองทําความสะอาดปราศจากฝุน ปูน น้ํามัน และวัสดุอ่ืนใด การเตรียม

พ้ืนท่ีจะตองทําผิวซีเมนตขัดเรียบ และท้ิงใหแหงสนิทอยางนอย 30 วัน นับแตวันขัดผิวเรียบรอย นําไม

ท่ีจะปูมาวางเรียงตอกัน โดยการคัดไมท่ีมีสีสัน และลวดลายสมํ่าเสมอใกลเคียงกันโดยตลอด ยึดติดกับ

พ้ืนดวยนอตและพุกไม เม่ือปูไมพ้ืนแลว แลวหามเหยียบย่ําอยางนอย 5 วัน จึงทําการขัดผิวได ขอบ

หรือรอยตอของไมจะตองเรียบสนิท มีชองวางไดไมเกิน 1 มม. การทําบัวเชิงผนังไมยึดกับโครงสราง

ผนังจะตองทําดวยความประณีต แข็งแรง ไดแนวระดับเรียบรอย โดยทําการฝงพุกไม 2 ตัว หรือตาม

ความเหมาะสมทุกระยะไมเกิน 50 ซม. 

การเคลือบผิวพ้ืนไม 

1. ชนิดเคลือบเงา 

สวนท่ีเปนไมตองแหง ไมมีรอยสกปรกเปรอะเปอนน้ํามัน ใชกระดาษทรายขัดจนเรียบทําให

สะอาด ตกแตงเนื้อไมใหสมํ่าเสมอ ตาไม รอยแตกราว เปนรูตองอุดแตงใหเรียบรอย หากเปนตาไม

ใหญตองเจาะและอุดดวยไมชนิดเดียวกันขัดใหเรียบ แลวจึงทาสีใส ชนิดเงา รองพ้ืนไม เพียง 1 เท่ียว

โดยไมตองผสมทินเนอร ท้ิงไวใหแหงอยางนอย 2 – 4 ชม. ขัดผิวหนาใหเรียบแลวเช็ดทําความสะอาด

พ้ืนผิว หลังจากนั้นใหทาสีใส ชนิดเงา สําหรับภายใน ท้ิงใหแหงอยางนอย 4 ชั่วโมง หรือ จนกวาแหง

สนิทแตไมควรเกิน 24 ชม. แลวลูบหนาผิวไมดวยกระดาษทรายเบอร ละเอียด ทําความสะอาดพ้ืนผิว

กอนทาเท่ียวตอไป ควรทาอยางนอย 2 – 3 รอบ เพ่ือใหผิวไมไดรับการปกปองผิวท่ีดี 

2. ชนิดเคลือบดาน 

เม่ือเสร็จข้ันตอนของการเคลือบเงาจนไดเนื้อฟลมตามตองการแลว จึงทาทับเท่ียวสุดทาย

ดวยสีใส ชนิดดาน สําหรับภายในชนิดเคลือบก่ึงเงาก่ึงดาน ผสมสีใส ชนิดเงา และ สีใส ชนิดดานเขา

ดวยกัน ในอัตราสวน 2 ตอ 3 สวน แลวจึงทาทับเท่ียวสุดทาย 

  

2.2.2 พ้ืนปูหินออน หินแกรนิต หิน Lime Stone และหินออนสังเคราะห 

ผูยื่นขอเสนอจะตองทําการคัดเลือกและจัดวางหินสังเคราะหท่ีจะปูให สนพ. อนุมัติกอนดําเนินการ

ติดต้ัง แผนหินออนท่ีจะนําไปปูทุกแผนจะตองทําความสะอาดแลวทาดวยน้ํายาเคมีกันซึม ประเภททีมี
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คุณสมบัติปองกันการซึมของน้ําแตไมทําใหผิวของหินเปลี่ยนสี เชน ผลิตภัณฑ HYDROTHERM HX หรือ

เทียบเทา การทาน้ํายาใหทาทุกดาน (ดานหนา ดานหลัง ดานขางแผนหินโดยรอบ) จากนั้นท้ิงไว 24 ชม. จึง

นําไปสูพ้ืน การปูจะตองใชปูนซีเมนตขาวผสมทรายเปนตัวยึดเกาะแผนหิน สวนรอยตอระหวางแผนใหใชกาว

ซีเมนตอุดยาแนวรอยตอ เม่ือปูเสร็จแลวผิวหนาของแผนหินจะตองไดระดับเรียบเทากันหมดไมเปนแอง และ

จะตองไมใหมีการเดินผาน หรือบรรทุกน้ําหนักในขณะท่ีปูเสร็จใหม ๆ จากนั้นใหทําความสะอาดผิวหินออนให

เรียบรอยแลวลง WAX ใหท่ัว 1 ครั้ง กอนการสงมอบงานใหใชพลาสติก หรือวัสดุปดคลุมผิวหนาหินไว เพ่ือ

ปองกันรอยขูดขีดตาง ๆ ซ่ึงจะทําใหผิวหนาหินเสียหาย 

 

แบบขยายการติดตั้ง (Shop drawing) 

ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอแบบขยายรายละเอียดในการติดตั้งแผนพ้ืนหิน การตอและรอยตอตาง ๆ ให 

สนพ. พิจารณา และอนุมัติกอนทําการปู ท้ังนี้ผูยื่นขอเสนอจะตองทําการวัดและตรวจสอบสถานท่ีจริงบริเวณท่ี

จะปู เพ่ือความถูกตองของขนาด และระยะตามความเปนจริง Shop drawing นี้จะตองแสดงรายละเอียดดังนี้ 

-  ลาย หรือ รอยตอของแผนหิน เม่ือปูเสร็จแลวท้ังหมด โดยแสดงแบบลาย หรือรอยตอของแผนหินนี้

จะตองเขียนแสดงในมาตราสวน 1:20 หรือใหญกวา 

- แบบขยาย การเขามุม การตอ อุปกรณประกอบในการติดต้ัง และแบบขยายประกอบตาง ๆ ท่ีจําเปน

ตามท่ีผูควบคุมงาน สนพ. ตองการ 

- ระยะตาง ๆ แสดงเปนตัวเลขในระบบเมตริก และจะตองแสดงระยะของงานเม่ือปูเสร็จเรียบรอยแลว

เปนหลัก 

  

ขนาดของวัสดุ 

แผนหินสําหรับปูพ้ืนจะตองใชตามชนิด และขนาดตามท่ีระบุไวในแบบ และ รายการตามท่ี สนพ. 

กําหนด หินทุกแผนจะตองไมมีโพรง หรือมุมแตกบิ่นหรือขอบกพรองอ่ืน ๆ ผูยื่นขอเสนอจะตองนําตัวอยางแผน

หินใหผูควบคุมงานพิจารณากอนลงมือติดตั้ง 

 

การติดตั้งและอุปกรณประกอบ 

แผนหินท่ีจะนําไปปูบริเวณใดจะตองจัดเรียงแผนหินไวในบริเวณนั้นเพ่ือให สนพ. ไดพิจารณา คัดเลือก

สีหิน และลายหินจนเปนท่ีพอใจของ สนพ. กอนจึงจะทําการปูได การปูพ้ืนจะตองใชปูนซีเมนตขาวสําหรับยึด 

แผนหินสวนรอยตอระหวางหินใหใชปูนซีเมนตขาวอุดยาแนวรอยตอ 

รอยตอระหวางแผนหินจะตองใหชิดกันมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได และแนวรอยตอจะตองตรงกับมุม

จะตองไดฉาก หรือตามท่ีไดระบุ หรือแสดงไวเปนอยางอ่ืน ผิวหนาของแผนหินเม่ือปูเต็มพ้ืนท่ีแลวจะตองได

ระดับเรียบเทากันหมด จะตองไมมีแผนหนึ่งแผนใดสูงเหลื่อมข้ึนมาหรือเปนแองลงไป 
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การปองกัน 

ผูยื่นขอเสนอจะตองไมใหมีน้ําหนักกดทับลงบนแผนมากเกินไป และท่ีกองเก็บในพ้ืนท่ี จะตองมีถุง

กระสอบ หรือหมอนไมรองแผนหรือวัสดุอ่ืน ๆ หามมีการเดินผาน หรือบรรทุกน้ําหนักในขณะท่ีปูเสร็จใหม ๆ 

และในขณะปรับปรุง บริเวณใดท่ีจําเปนจะตองมีการสัญจรจะตองมีการปองกันผิวหิน โดยใชพลาสติก หรือ

วัสดุคลุมผิวหนาหิน ซ่ึงจะตองเสนอขออนุมัติจาก สนพ. กอน 

 

การทําความสะอาด 

ผูยื่นขอเสนอจะตองทําความสะอาดผิวหินออนและหินแกรนิตใหเรียบรอย โดยปราศจากเศษปูนทราย 

รอยขีด ดินสอ เครื่องหมายตาง ๆ รอยเปอนหยดของสี และฝุนผง ฯลฯ รอยตอจะตองอุดใหเรียบรอย แลวลง

น้ํายาเคลือบผิวขัดใหท่ัว พ้ืน 2 ครั้ง 

 

2.2.3 พ้ืนปูกระเบ้ืองเซรามิค 

ผูยื่นขอเสนอจะตองทําความสะอาดพ้ืนผิวท่ีจะปูกระเบื้องใหสะอาดปราศจากคราบไขมันเศษปูน 

ทราย หรือสิ่งสกปรกท่ีเกาะติดอยูออกใหหมดและตองปรับแตงผิวใหเรียบไดระดับ ไมเปนคลื่น ไมเปนแองหรือ

หลุม หลังจากนั้นผูยื่นขอเสนอจะตองหาแนวกระเบื้องกําหนดจํานวนแผน และเศษแผน โดยจะตองไดรับความ

เห็นชอบจาก สนพ. แนวกระเบื้องกําหนดใหหางกันประมาณ 2 มม. หรือตามท่ีระบุในแบบ หรือตามความ

เห็นชอบของแบบการติดตั้งใหใชกาวซีเมนตเปนตัวยึด และตองวางแผนกระเบื้องใหไดแนว กดเคาะแผน

กระเบื้องใหแนนไมเปนโพรง เม่ือติดต้ังเสร็จแลวจะตองไมมีแผนใดนูน หรือยุบต่ํากวากัน ผิวจะตองเรียบได

ระดับ รอยตอกระเบื้องใหยาแนวดวยกาวยาแนวชนิดปองกันราดําหรือกาวยาแนวชนิดปองกันราดํา ผสมสี 

ตามท่ี สนพ. กําหนดให หลังจากนั้นใหทําความสะอาดผิวกระเบื้องใหเรียบรอย  
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หมวดท่ี 3 งานผนังและงานผนังกั้นช่ัวคราว 

3.1  รายละเอียดและสัญลักษณ 

ลําดับ รหัส รายละเอียดวัสดุ ตัวอยางภาพประกอบ หมายเหตุ 

1 P-0 ผนังเดิมของโครงการทําความสะอาดและซอมแซม

ใหอยูในสภาพเหมือนใหม หากมีการชํารุด 

 - 

2 P-1 ทาสีน้ํา อะคริลิก 100% เกรด A สีขาว ผิวก่ึงเงาก่ึง

ดาน หรือเทียบเทา 

 - 

3 P-2 ทาสีน้ํา อะคริลิก 100% เกรด A สีเทาเขม ผิวก่ึงเงา

ก่ึงดาน หรือเทียบเทา 

 - 

4 SP-1 สีพนอุตสาหกรรม สีขาว ผิวก่ึงเงาก่ึงดาน เกรด A 

หรือเทียบเทา 

 - 

5 SP-2 สีพนอุตสาหกรรม สีเทาเขม ผิวก่ึงเงาก่ึงดาน เกรด A 

หรือเทียบเทา 

 - 

6 SP-3 สีพนอุตสาหกรรม สีดํา High Gloss เกรด A 

หรือเทียบเทา 

 - 

7 L-1 ลามิเนตลายไม AGED ASH เกรด A 

หรือเทียบเทา 

 - 

8 L-2 ลามิเนต สีขาวลายจุดตามตัวอยางภาพประกอบ  

เกรด A หรือเทียบเทา 

 - 

9 L-3 ลามิเนต สีดําลายจุดตามตัวอยางภาพประกอบ 

เกรด A หรือเทียบเทา 

 - 

10 GL-1 กระจก ใสหนาไมนอยกวา 6 มม. เกรด A 

หรือเทียบเทา 

 - 

11 GL-2 กระจกลามิเนต Back Paint สีขาว หนา 12 มม. 

เกรด A หรือเทียบเทา 

 - 

12 GL-3 กรุกระจกใสเดิมติดสติกเกอรฟลมฝาไมนอยกวา 80% 

เกรด A หรือเทียบเทา 

 - 
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ลําดับ รหัส รายละเอียดวัสดุ ตัวอยางภาพประกอบ หมายเหตุ 

13 GL-4 กระจกใสนิรภัย ความหนาไมนอยกวา 10 มม. ติด 

Smart Film สําหรับ Animation Media พรอม

อุปกรณและระบบติดตั้ง หรือเทียบเทา 

 - 

14 MT-1 ไมเนื้อแข็งพนสีอุตสาหกรรมสีดํา ผิวก่ึงเงาก่ึงดาน 

เกรด A หรือเทียบเทา 

 - 

15 MT-2 แผนเหล็ก Perforate พนสีอุตสาหกรรมสีขาว  

ผิวก่ึงเงาก่ึงดาน ความหนาเหล็กไมนอยกวา 3 มม. 

ขนาดรูเจาะอยูระหวาง 5-6 มม. วางลายสับหวาง  

 - 

16 MT-3 เหล็กฉีก พนสีอุตสาหกรรมสีขาว ผิวก่ึงเงาก่ึงดาน 

เกรด A ความหนาไมนอยกวา 1.6 มม. 

ความยาวของรูในแนวนอนไมนอยกวา 5 ซม. และ 

ความยาวของรูในแนวตั้งไมนอยกวา 2.5 ซม. หรือ

เทียบเทา 

 - 

17 SS-1 แผนสแตนเลส Mirror เกรดไมนอยกวา 304 หรือ

เทียบเทา 

 - 

18 LT-1 

 

หนังเทียม สีขาวครีม เกรด A ลวดลายตาม

ภาพประกอบ หรือเทียบเทา 

 - 

19 LT-2 

 

หนังเทียม สีเหลืองมัสตารด เกรด A ลวดลายตาม

ภาพประกอบ หรือเทียบเทา 

 - 

20 LT-3 

 

หนังเทียม สีสม เกรด A ลวดลายตามภาพประกอบ 

หรือเทียบเทา 

 - 

21 LT-4 

 

หนังเทียม สีเขียว เกรด A ลวดลายตามภาพประกอบ 

หรือเทียบเทา 

 - 

 

หมายเหตุ:  

1. ผูยื่นขอเสนอตองนําเสนอวัสดุ ให สนพ. อนุมัติกอนดําเนินการ  
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2. ผูยื่นขอเสนอนําเสนอวิธีการติดต้ัง หรือ แบบขยายการติดตั้ง (Shop Drawing) ให สนพ. อนุมัติกอน

ดําเนินการ   

3. ผูยื่นขอเสนอติดตั้งวัสดุทุกรายการ ตามมาตรฐานของผูผลิต 

 

3.2 ขอกําหนดท่ัวไปสําหรับงานผนัง 

3.2.1 ผนังทาสีและสีพน 

การเตรียมผิวผนัง 

- ผูยื่นขอเสนอจะตองเปนผูจัดหาอุปกรณตาง ๆ รวมท้ังบันได หรือนั่งรานสําหรับทาสีท่ี

เหมาะสมหรือตามความจําเปน และผาหรือวัสดุอ่ืนใดท่ีใชปกคลุมพ้ืนท่ีหรือสวนอ่ืนของอาคาร เปนการปองกัน 

ความสกปรก ซ่ึงอาจเกิดข้ึนไดจากงานทาสี 

-  ฝาครอบสวิทชและปลั๊กไฟฟา ซ่ึงไดติดตั้งเรียบรอยแลว ตองนําออกกอนทําการทาสีเม่ือทาสี 

เสร็จและสีแหงดีแลว จึงทําการติดตั้งตามเดิมใหเรียบรอย 

- การตัดเสนตามขอบตาง ๆ และการทาระหวางรอยตอของสีตางกันจะตองระมัดระวังเปน

อยางดีอยาใหมีรอยทับกันระหวางสี 

- ผิวปูนฉาบ ผนังกออิฐ ผนังกอคอนกรีตบล็อค หรือผนังคอนกรีตเสริมเหล็กท่ีจะทาสีจะตองแหง

สนิท และจะตองทําความสะอาดใหปราศจากเศษฝุนละออง คราบฝุน คราบสกปรกถามีคราบไขมันน้ํามัน หรือสี

เคลือบละลายติดอยูใหลางออกดวยน้ํายาขจัดไขมัน หรือผงซักฟอก ท้ิงใหผิวแหงสนแลว ใหทาดวยสีรองพ้ืน 

ตามชนิดของสีทาทับหนา โดยใหเปนไปตามคําแนะนํา และกรรมวิธีของผูผลิต 

 

การติดตั้ง 

ในการทาสี จะตองทาใหสีมีความเรียบสมํ่าเสมอกันตลอดปราศจากรอยตอชองวาง หรือเปนรอแปรง

ปรากฏอยู ไมมีรอยหยดของสี การทาสี แตละชั้นตองใหแนใจวาสีแตละชั้นจะตองแหงสนิทดีแลวจึงจะลงมือ

ทาสีชั้นตอไป ควรจะพิจารณาความเรียบรอยหลังจากการทาสีแตละชั้น 

 

3.2.2   ผนังกรุกระจก 

ผูยื่นขอเสนอจะตองทําการติดตั้ง และยึดกระจกดวย SILICONE SEALANT ท่ีไดตามมาตรฐานกอน

การติดตั้งตองเจียรไนขอบกระจกโดยรอบใหเรียบรอย เม่ือติดตั้งเสร็จระดับผิวกระจกทุกแผนจะตองดู

เรียบรอยสมํ่าเสมอเทากันหมดไดแนวตรงท้ังทางตั้งและทางนอน ผิวกระจกตองสะอาดเรียบรอยไมมีตําหนิใด 

ๆ กระจกตองมีคุณภาพอยางดีของตางประเทศท่ีมีคุณสมบัติเทียบเทา 
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ประเภทกระจก 

1. กระจกใสตามมาตรฐาน BS 952/1964 FLOAT PROCESS ความหนาตามท่ีระบุในแบบกอสราง

กระจกตองมีคุณภาพดีผิวเรียบสมํ่าเสมอท้ังแผน ปราศจากริ้วรอยขีดขวน หรือฝามัว กระจกทุกแผนตองมีการ

แตงลบมุมใหเรียบรอย สวยงาม มีขนาดความหนา และคุณสมบัติตามท่ีกําหนดในแบบและในรายการกอสราง 

2. กระจกนิรภัยตามมาตรฐาน BS 952/1964 จะตองใชชนิดและสีตามท่ี 

สถาปนิกกําหนดขนาดความหนา และคุณสมบัติใหเปนไปตามท่ีกําหนดในแบบกอสราง และรายการกอสราง 

3. กระจกเงา กระจกเงาใหใชกระจกชนิด FLOAT GLASS เปนเนื้อกระจกใส สําหรับกรรมวิธีในการ

เคลือบทําเปนกระจกเงาจะตองเปนระบบ ELECTRO COPPERED SILVERING รายละเอียดผลิตภัณฑขนาด

และความหนา ตามรูปแบบและรายการกอสราง 

 

ความหนาของกระจก 

หากไมไดกําหนดเปนอยางอ่ืนในแบบกอสรางใหใชความหนาของกระจกตามท่ีกําหนดไวในรายการ

กอสรางนี้ และสําหรับสวนท่ีตองใชกระจกตามท่ีกําหนดในแบบหนากวาท่ีกําหนดนี้ ใหใชกระจกความหนาตาม

มาตรฐาน BS 952/1964 

1.   สําหรับหนาตางท่ัวไป     6  มม. 

2.   สําหรับประตูท่ัวไป      6  มม. 

3.   สําหรับกระจกติดตายท่ัวไป     6  มม.  

4.   สําหรับกระจกติดตายท่ีมีพ้ืนท่ี เกิน 30 ตร.ม.  8  มม.      

5.  สําหรับกระจกบานเกล็ด     6  มม. 

6.  สําหรับกระจกเงา      6   มม. 

สวนตอไปนี้ใหใชเปนประเภทกระจกเทมเปอร หรือกระจกลามิเนต ความหนาและสีกระจกตามท่ี

กําหนดในแบบกอสราง   

1. สวนท่ีทําหนาท่ีเปนผนังกระจก 

2. สวนตาง ๆ ท่ีกําหนดในแบบกอสราง 

สวนท่ีเปนกระจกนิรภัยตาง ๆ ใหผูยื่นขอเสนอ เสนอแบบขยายการติดตั้ง ( Shop drawing )และ

รายการคํานวณ ขนาด และความหนาของกระจกท่ีใชในแตละสวนตามแบบกอสรางตอ สนพ. พิจารณาอนุมัติ

กอนดําเนินการ 
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หมวดท่ี 4 งานประตูและติดตั้งอุปกรณ 

4.1 ขอกําหนดท่ัวไป 

4.1.1 วัสดุท่ีใชวงกบ 

ชนิดของไมท่ีใชทําวงกบจะตองเปนประเภทไมตามท่ีกําหนดให ถามิไดกําหนดไวในแบบกอสราง หรือ

รายการกอสรางเปนอยางอ่ืน ใหใชไมตะเคียนทอง สําหรับบานประตูหองน้ําหรือติดกับผนังท่ีตองบุกระเบื้อง 

ใหใชวงกบ 2 นิ้ว x 5 นิ้ว และในทุกกรณี หามกรุกระเบื้องหรือฉาบปูนทับผิววงกบเปนอันขาด 

4.1.2 การประกอบวงกบ 

การทําวงกบ จะตองไสไม เซาะรอง บังใบ ตกแตงอยางประณีตตรงตามลักษณะท่ีกําหนดในแบบ

กอสราง การประกอบวงกบจะตองเขาไมโดยการเจาะเขาเดือย และเขามุมอยางประณีตและแนนหนา ไดดิ่ง 

ไดฉาก หามประกอบกันโดยวิธีตัดชนโดยเด็ดขาด 

4.1.3  การติดตั้งวงกบ 

ไมวงกบทุกตัวกอนนําไปติดตั้งใหทาดวยเชลแลคขาว 1 ครั้ง ถาติดต้ังวงกบไมกับสวนท่ีเปนอิฐ หรือ

คอนกรีต บล็อคจะตองเทเสาเอ็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ระหวางอิฐหรือคอนกรีตบล็อคกับวงกบไมทุกแหงสวนท่ี

ติดกับเสา หรือคานคอนกรีต จะตองใสพุกไมท้ิงไวในขณะท่ีเทคอนกรีต วงกบไมท่ีติดตั้งเสร็จเรียบรอยแลว

จะตองเรียบไมมีรอยตะปู รอยยอนหรือรอยแตกตามเนื้อไม และขอบไม 

 

4.2  บานประต ู

4.2.1 ประตูไมอัดวีเนียร  

ประตูไมอัดตามท่ีระบุในแบบจะตองเปนประตูชนิดท่ีประกอบดวยแผนไมอัดยาง หนา 6 มม. ท่ีได

คุณภาพตาม มอก. 178-2519 อัดดวยเยื่อวีเนียรไมตามระบุในรายการประกอบแบบ โดยไมมีการตอลายของ

เยื่อวีเนียรในแนวขวางบานประตูโดยเด็ดขาด แลวปดทับบนไมอัดยางบางนาหนา 6 มม. ท้ัง 2 ดาน โครง

ภายในไมเนื้อแข็งทาน้ํายากันปลวก และแมลง ชนิดใส ขอบบานประตูปดดวยเยื่อวีเนียรไมชนิดเดียวกับหนา

บาน ความหนาของบานประตูจะตองมีขนาดตรงตามท่ีกําหนดในแบบกอสราง ประตูท่ีใชตองไดฉาก ไมบิด

แอนงอ หรือมีตําหนิใด ๆ 

  

4.2.2 ประตูไมอัด ทําสีพน 

ประตูไมอัดตามท่ีระบุในแบบจะตองเปนประตูชนิดท่ีประกอบดวยแผนไมอัดยาง หนา 6 มม. ท่ีได

คุณภาพตาม มอก. 178-25196 แลวปดทับบนไมอัดสักหนา 6 มม. ท้ัง 2 ดาน โครงภายในไมเนื้อแข็งทาน้ํายา

กันปลวกและแมลง ขอบบานประตูปดดวยไมสัก ขนาดตามระบุในแบบกอสราง ความหนาของบานประตู

จะตองมีขนาดตรงตามท่ีกําหนดในแบบกอสราง หรือตรงตามท่ีกําหนดในรายการประกอบแบบ ประตูท่ีใชตอง

ไดฉาก ไมบิดแอนงอ หรือมีตําหนิใด ๆ 
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4.2.3  ประตูบานไมลูกฟกกระจกใส TEMPERED หรือ กระจก LAMINATED 

กรอบบานประตูใหใชไมสักขนาดหนาตัดตามแบบ ลูกฟกกระจกใส Tempered หรือกระจก 

Laminated หรือตามระบุในรายการประกอบแบบ ความหนากระจกตามระบุในรายการประกอบแบบ กระจก

ท่ีใชจะตองมีคุณภาพอยางดี กรอบติดค้ิวไมสักสามารถถอดออกเพ่ือเปลี่ยนกระจกได ความหนาของกรอบบาน

ประตูจะตองมีขนาดตรงตามท่ีกําหนดในแบบกอสราง ประตูท่ีใชตองไดฉาก ไมบิดแอนงอ หรือมีตําหนิใด ๆ 

 

4.2.4 การติดตั้งประตู  

จะตองประกอบและติดต้ังโดยชางไมฝมือดี ถูกตองตามท่ีระบุในแบบกอสราง และรายการกอสราง 

กอนการติดตั้ง ผูยื่นขอเสนอจะตองตรวจดูความเรียบรอยถูกตองของวงกบเสียกอนถาเกิดขอผิดพลาดหรืออ่ืน 

ๆ เนื่องจากการคดโกงงอของวงกบ หรือเกิดการชํารุด ซ่ึงอาจจะเปนผลเสียหายภายหลัง ผูยื่นขอเสนอตองแจง

ให สนพ. ทราบ เพ่ือทําการแกไขซอมแซมใหเรียบรอยแลวจึงทําการติดตั้งประตู การติดต้ังประตูอาจจะตองมี

การตัดแตงบางเล็กนอย เพ่ือใหพอดีกับวงกบประตูสะดวกในการปดเปดและสอดคลองกับการทํางาน ผูยื่น

ขอเสนอจะตองทําดวยความระมัดระวัง โดยถือระยะเหลานี้เปนพ้ืนฐาน คือ 

ดานบนควรจะหางจากวงกบประมาณ    2  มม. 

ดานขางควรจะหางจากวงกบประมาณ    1.5  มม. 

ดานลางควรจะหางจากพ้ืนท่ีทําผิวแลวประมาณ  4   มม. 

 

4.3 อุปกรณประกอบบานประตู  

การติดตั้ง อุปกรณตาง ๆ เชน กุญแจ ลูกบิด ขอรับ ขอสับ ฯลฯ ผูยื่นขอเสนอจะตองใช TEMPLATE 

กําหนดตําแหนงท่ีจะเจาะประตูกอน แลวจึงทําการเจาะประตู เพ่ือไมใหเกิดความผิดพลาดข้ึนไดหลังจากการ

ติดตั้งอุปกรณตาง ๆ และไดทดสอบการใชงานเรียบรอยแลว ใหถอดอุปกรณตาง ๆ ออกใหหมด (ยกเวนบาน

พับ) แลวนําเก็บลงในกลองตามเดิมท้ัง นี้เพ่ือใหชางสีทํางานไดโดยสะดวก และเม่ือสีท่ีทาประตูหรือวงกบแหง

สนิทแลว จึงทําการติดตั้งอุปกรณเหลานั้นใหมและทดสอบจนใชการไดดังเดิม 

 

หมายเหตุ : ขอบกพรองใด ๆ ก็ตามท่ีเกิดข้ึนจะตองไดรับการแกไขจนใชการไดดีตามหลักวิชาการ โดยเปน

คาใชจายของผูยื่นขอเสนอเองท้ังสิ้น 
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4.4 รายละเอียดและสัญลักษณ  

(รายละเอียดงานประตูและติดตั้งอุปกรณ D1 / D2 / D3 / D4 / D5)       

             

ลําดับ รายละเอียดวัสดุ ตัวอยางภาพประกอบ หมายเหตุ 

1 บานพับประตู สเตนเลส ขนาด 1.2x10.8x4.5 ซม.  

ผานมาตรฐาน SUS 304 หรือเทียบเทา 
 

 

2 ชุดมือจับกานโยก สเตนเลส ขนาด 13.5x6x3.5 ซม.  

ผานมาตราฐาน SUS 304 หรือเทียบเทา 
 

 

3 ตลับกุญแจระบบมอรทิสล็อค ขนาด 11x33.7x5 ซม. 

แข็งแรงทนทาน หรือเทียบเทา 
 

 

4 ไสกุญแจ  สเตนเลสดาน ขนาด 3x12x4 ซม. แข็งแรง

ทดทาน หรือเทียบเทา 
 

 

5 กันชนประตู กันชนติดพ้ืน สเตนเลสดานสําหรับกัน

ประตูกระแทก แข็งแรงทนทาน หรือเทียบเทา 
 

 

 

หมายเหตุ:  

1. ผูยื่นขอเสนอตองนําเสนอวัสดุให สนพ. อนุมัติกอนดําเนินการ  

2. ผูยื่นขอเสนอนําเสนอวิธีการติดต้ัง หรือ แบบขยายการติดตั้ง (Shop Drawing) ให สนพ. อนุมัติกอน

ดําเนินการ   

3. ผูยื่นขอเสนอติดตั้งวัสดุทุกรายการ ตามมาตรฐานของผูผลิต 

  

. 



 

28 

 

4.5  รายละเอียดและสัญลักษณ 

(รายละเอียดงานประตูและติดตั้งอุปกรณ D3A / D5A)  

 

ลําดับ รายละเอียดวัสดุ ตัวอยางภาพประกอบ หมายเหตุ 

1 โชคอัพฝงพ้ืน สเตนเลส ขนาด 36x10x14.5 ซม. 

แข็งแรงทนทาน หรือเทียบเทา 

  

2 ตลับกุญแจแมเหล็กระบบมอรทิสล็อคชนิดลิ้นตาย 

วัสดุทําจากสเตนเลสดาน ติดตั้งชุดอุปกรณดวยสกรู

สําหรับประตูไม ลิ้นตาย 2 จังหวะ ติดตั้งไดท้ังบาน

ซายและบานขวา ระยะเจาะตลับกุญแจ 55 มม. 

ความกวางของเพลทดานหนา 24 มม. หรือเทียบเทา 

  

3 ไสกุญแจ  สแตนเลสดาน ขนาด 3x12x4 ซม. แข็งแรง

ทนทาน หรือเทียบเทา 

  

4 แปนรูกุญแจ สแตนเลสดาน ขนาด 52 มม. แข็งแรง

ทนทาน หรือเทียบเทา 

  

5 กันชนประตู กันชนติดพ้ืน สแตนเลสดาน สําหรับกัน

ประตูกระแทก แข็งแรงทนทาน หรือเทียบเทา 

  

 

หมายเหตุ:  

1. ผูยื่นขอเสนอตองนําเสนอวัสดุให สนพ. อนุมัติกอนดําเนินการ  

2. ผูยื่นขอเสนอนําเสนอวิธีการติดต้ัง หรือ แบบขยายการติดตั้ง (Shop Drawing) ให สนพ. อนุมัติกอน

ดําเนินการ   

3. ผูยื่นขอเสนอติดตั้งวัสดุทุกรายการ ตามมาตรฐานของผูผลิต 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 

 

4.6  รายละเอียดและสัญลักษณ 

(รายละเอียดงานประตูและติดตั้งอุปกรณ D6 / D7)  

 

ลําดับ รายละเอียดวัสดุ ตัวอยางภาพประกอบ หมายเหตุ 

1 บานพับประตู สเตนเลส ขนาด 1.2x10.8x4.5 ซม.  

ผานมาตรฐาน SUS 304 หรือเทียบเทา 
 

 

2 ชุดมือจับกานโยก สเตนเลส ขนาด 13.5x6x3.5 ซม.  

ผานมาตรฐาน SUS 304 หรือเทียบเทา 
 

 

3 ตลับกุญแจระบบมอรทิสล็อค ขนาด 11x33.7x5 ซม.  

แข็งแรงทนทาน หรือเทียบเทา 
 

 

4 ไสกุญแจ  สเตนเลสดาน ขนาด 3x12x4 ซม. แข็งแรง

ทนทาน หรือเทียบเทา 
 

 

5 กันชนประตู กันชนติดพ้ืน สเตนเลสดาน สําหรับกัน

ประตูกระแทก แข็งแรงทนทาน หรือเทียบเทา 
 

 

6 อุปกรณแผนฝงยึดมือจับประตู แข็งแรงทนทาน หรือ

เทียบเทา 

  

7 กลอนฝง สเตนเลสดาน  ขนาด 450X19X17 มม.  

แข็งแรงทนทาน หรือเทียบเทา 

  

8 กลอนฝง สเตนเลสดาน  ขนาด 200X19X17 มม.  

แข็งแรงทนทาน หรือเทียบเทา 

  

9 กันชนติดพ้ืน สีสเตนเลสดาน สําหรับกันประตู

กระแทก แข็งแรงทนทาน หรือเทียบเทา 

  

หมายเหตุ:  

1. ผูยื่นขอเสนอตองนําเสนอวัสดุให สนพ. อนุมัติกอนดําเนินการ  

2. ผูยื่นขอเสนอนําเสนอวิธีการติดต้ัง หรือ แบบขยายการติดตั้ง (Shop Drawing) ให สนพ. อนุมัติกอน

ดําเนินการ   

3. ผูยื่นขอเสนอติดตั้งวัสดุทุกรายการ ตามมาตรฐานของผูผลิต 

. 
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หมวดท่ี 5 งานฝาเพดาน 

5.1 รายละเอียดและสัญลักษณ 

ลําดับ รหัส รายละเอียดวัสดุ ตัวอยางภาพประกอบ หมายเหตุ 

1 CL-0 

 

ฝาเพดานเดิม หากมีการเสียหายใหซอมแซมใหมี

สภาพเหมือนใหม 

  

2 CL-1 

 

ฝาเพดานกรุแผนลามิเนตสีขาว ผิวดานลายจุด เกรด

A กรุบนไมอัดยางกันน้ํา หนา 4 มม. โครงภายในไม 

เนื้อแข็งทาน้ํายากันปลวกชนิดใส คุณภาพคงทน 

หรือเทียบเทา 

  

3 CL-2 ฝาเพดานกรุแผนลามิเนตสีดํา ผิวดาลายจุด เกรด A 

กรุบนไมอัดยางกันน้ํา หนา 4 มม. โครงภายในไม 

เนื้อแข็งทาน้ํายากันปลวกชนิดใส คุณภาพคงทน 

หรือเทียบเทา 

  

4 CL-3 ฝาเพดานยิปซัมบอรด หนา 9 มม. ชนิด ธรรมดา 

ขอบลาดรอยตอฉาบเรียบ โครงเคราโลหะ 

GYPERAME CASOLINE ML SYSTEM ติดตั้งตาม

มาตรฐานผูผลิต ทาสีน้ําพลาสติก 100% สเีทาเขม  

ก่ึงเงาก่ึงดาน หรือเทียบเทา 

  

5 CL-4 ฝาเพดานระแนงอะลูมิเนียม ขนาด 2.5x20x10 ซม. 

สีขาว คงทนแข็งแรง ติดตั้งตามมาตรฐานของผูผลิต 

หรือเทียบเทา 

  

6 CL-5 ฝาเพดาน โครงภายในไมเนื้อแข็งทาน้ํายากัน ปลวก

ชนิดใส ปดทับไมอัด 4 มม. ตามแบบ ทําสีพน

อุตสาหกรรม ก่ึงเงาก่ึงดาน SP-3 ติดตั้งตาม

มาตรฐานของผูผลิต หรือเทียบเทา 

  

7 CL-6 ฝาเพดาน ตะแกรงเหล็กพนสีขาว MT-3 ติดตั้งพุม

ไม เ ทียมสี เ ขียวทําจากพลาสติก ในกระถาง

พลาสติกสีขาว ขนาดเสนผานศูนยกลาง 12 ซม. 

แข็งแรงทนทานติดตั้งตามมาตรฐานผูผลิต หรือ

เทียบเทา 
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หมายเหตุ:  

1. ผูยื่นขอเสนอตองนําเสนอวัสดุให สนพ. อนุมัติกอนดําเนินการ  

2. ผูยื่นขอเสนอนําเสนอวิธีการติดต้ัง หรือ แบบขยายการติดตั้ง (Shop Drawing) ให สนพ. อนุมัติกอน

ดําเนินการ   

3. ผูยื่นขอเสนอติดตั้งวัสดุทุกรายการ ตามมาตรฐานของผูผลิต 

 

5.2  ขอกําหนดท่ัวไปสําหรับงานฝาเพดาน 

5.2.1  ฝาเพดานโครงเคราโลหะ กรุยิปซัมบอรด 

มาตรฐานในการใชงาน 

- มาตรฐานในการใชงานและการรับน้ําหนักของฝาเพดาน หากมิไดระบุเปนอยางอ่ืน ใหถือ

ปฏิบัติตาม มอก. 863-2532 ของกระทรวงอุตสาหกรรม 

- โครงเคราโลหะข้ึนรูปท้ังหมดตองผลิตจากวัตถุดิบท่ีผลิตตามมาตรฐาน JIS G 3302-1987 

(ฉบับลาสุด) หรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติของโครงเคราโลหะท่ีข้ึนรูปแลวสอดคลองตามมาตรฐาน มอก. 

863-2532 ชั้นคุณภาพท่ีสอง เปนอยางนอย โดยคุณสมบัติของโครงเคราหลังการข้ึนรูป จะตองมีคา Safety 

Factor ของโครงเคราไมต่ํากวา 3 เม่ือคํานวณการรับน้ําหนัก จากระบบฝาเพดานยิปซัมความหนาท้ัง 9 และ 

12 มม. (คิดคาความตานทานแรงดึงยอมใหของเหล็กท่ี 0.6 Fy ) 

- ชุดยึดแขวนโครงเครา ซ่ึงประกอบไปดวย พุกเหล็ก ฉากยึดทองพ้ืน ลวดโลหะแขวน สปริง

ปรับระดับ และขอล็อกโครง เม่ือประกอบกันแลวจะตองมีความสามารถในการรับน้ําหนักตามการทดสอบแรง

ดึงท่ีไมต่ํากวา 100 กก. ตอจุด เพ่ือความปลอดภัยในการรับน้ําหนัก 

- สปริงปรับระดับท่ีใชในการปรับระดับ ตองผลิตจากเหล็กสเตนเลส ท่ีมีคุณสมบัติความเปน

สปริง โดยผานการทดสอบการกดซํ้าเพ่ือทดสอบความเปนสปริงที 1,000 ครั้ง แลวยังคงสภาพเดิม และ

สามารถรับน้ําหนัก (แรงดึง) เม่ือประกอบรวมกับชุดแขวนไดไมต่ํากวา 150 กก. ตอจุด 

   

วัสดุ 

- การชุบเคลือบสังกะสีของโครงเคราและอุปกรณท้ังหมดตองผานขอกําหนดตามาตรฐาน มอก. 

50-2538 ชั้น เคลือบสมํ่าเสมอ และมวลของสังกะสีท่ีชุบเคลือบสีตองไมนอยกวา 220 ก. ตอ ตร.ม.  (เกรด Z 

22) และเม่ือทดสอบความติดแนนของสังกะสีตามมาตรฐาน มอก. ตองไมราวหรือปริตรงสวนโคงดานนอก และ

สังกะสีตองไมลอกหรือลอนออกจากชิ้นทดสอบ 

- การปองกันสนิมของโครงคราวตัวหลัก จะตองผานการทดสอบการปองกันกัดกรอน ตาม

มาตรฐาน ASTM C 635-94 และ B117 ท่ีระยะเวลาอยางนอย 96 ชม. โดยยังไมเกิดสนิม หรือการลอกหลุด

ของผิวเคลือบ 



 

32 

 

- สเตนเลส ท่ีนํามาผลิตเปนสปริงจะตองเปนเหล็ก ท่ีผลิตตามมาตรฐาน JIS G4313 หรือ

เทียบเทา 

- การปองกันสนิมของสปริงปรับระดับ จะตองผานการทดสอบ Salt SprayTest ตามมาตรฐาน 

ASTM B117 และ ASTM D1654 ไมต่ํากวา 300 ชม. โดยไมเกิดสนิม 

 

การติดแผนยิปซัมบอรดกับโครงเคราโลหะฝาเพดานฉาบเรียบ 

- แผนยิปซัมบอรดใหใช ผลิตภัณฑตราชาง หรือตรา BPB หรือเทียบเทาความหนาตามระบุใน

รายการประกอบแบบ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 219-2524 (สําหรับหองน้ําใหใชแผนยิปซัม

บอรด ชนิดกันความชื้น) 

- การติดแผนยิปซัมบอรด ตองติดแผนยิปซัมบอรด ในทิศทางแนวขวางตั้งฉากกับโครงฝา

เพดานฉาบเรียบตัวลางเสมอ โดยยิงดวยสกรูความยาว 25 มม. โดยใหระยะหางระหวางสกรูหางไมเกิน 20 ซม. 

ตามแนวของโครงฝาเพดานฉาบเรียบตัวลาง ยกเวนท่ีบริเวณขอบเรียบหัวแผน และทายแผนของแผนยิปซัม

บอรด จะตองลดระยะหางระหวางสกรูลงมา โดยหางไมเกิน 15 ซม. 

- ในการติดแผนยิปซัมบอรด ตองติดแผนยิปซัมบอรด ในแตละแถวตามความยาวแผน เยื้องกัน

เสมอ (ใหรอยตอของหัวแผนสลับแนวกัน) โดยถาเปนแผนยิปซัมบอรด ความหนา 9 มม. ก็จะเยื้องกันท่ีระยะ 

80 ซม. 120 ซม. และ 160 ซม. ถาเปนแผนยิปซัมบอรด ความหนา 12 มม. ก็จะเยื้องกันท่ีระยะ 120 ซม. และ 

180 ซม. สําหรับเศษแผนฝาสวนท่ีเหลือใหวัดและตัดขนาดตามเศษฝาจริง 
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   หมวดท่ี 6 งานโคมไฟตกแตงและอุปกรณ 

6.1  รายละเอียดและสัญลักษณ 
 

ลําดับ รหัส รายละเอียดวัสดุ ตัวอยางภาพประกอบ หมายเหตุ 

1 LED1 

 

LED แบบเสน แสงสีขาว กําลังวัตตไมนอยกวา 

14.4W 4000K ผานมาตรฐาน มอก. ความยาว

ระบุตามแบบ ติดตั้งพรอมอุปกรณแปลงไฟ หรือ

เทียบเทา  

- 

2 LED2 LED NEON FLEX กําลังวัตตไมนอยกวา 12W 

4000K ความยาวระบุตามแบบ ผานมาตรฐาน 

มอก. ความยาวระบุตามแบบ ติดตั้งพรอม

อุปกรณแปลงไฟ หรือเทียบเทา 

 - 

3 WW1 

 

ดาวไลทปรับมุมไดไมนอยกวา 25 องศา 

(Adjustable Recessed Downlight) วัสดุโคม

เหล็กพนสีขาวดาน  

ติดตั้งพรอมอุปกรณหลอดไฟแสงสีขาว LED 26W 

4000K หรือเทียบเทา 

 - 

4 PD1 ไฟตกแตงหอย รูปลักษณตามภาพประกอบ  

วัสดุโคมอลูมิเนียมสีเงินผิวดาน (ขนแมว) ปดบังไฟ

ดวยอะคริลิกขาวขุน ติดตั้งพรอมอุปกรณหลอดไฟ

แสงสีขาวฟลูออเรสเซนต TS G5 ความยาวสลิงไม

นอยกวา 90 ซม.  หรือเทียบเทา 

 - 

5 PD2 Linear LED Light 

แสงสีขาว  กําลังวัตตไมนอยกวา 18W 4000K 

ผานมาตรฐาน มอก. ความยาวตอเนื่องระบุตาม

แบบ ติดตั้งพรอมอุปกรณแปลงไฟ ความยาวสลิง

ไมนอยกวา 90 ซม. หรือเทียบเทา 

 - 

6 PD3 Linear LED Light 

แสงสีขาว  กําลังวัตตไมนอยกวา 18W 6500K 

ผานมาตรฐาน มอก. ความยาวตอเนื่องระบุตาม

แบบ ติดตั้งพรอมอุปกรณแปลงไฟ ความยาวสลิง

ไมนอยกวา 90 ซม. หรือเทียบเทา 

 - 
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ลําดับ รหัส รายละเอียดวัสดุ ตัวอยางภาพประกอบ หมายเหตุ 

7 PD4 โคมไฟหอยตกแตงทรงกลมรูปลักษณตามภาพ 

วัสดุโคมอลูมิเนียมพนสีเทาก่ึงเงาก่ึงดาน ขนาด

เสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 45 ซม. ติดตั้ง

พรอมอุปกรณหลอด LED E27 กําลังวัตตไมนอย

กวา 10W 4000K หรือเทียบเทา 

 - 

8 DL1 ดาวไลทฝงฝา วัสดุโคมเหล็กพนสีขาวดาน  

ติดตั้งพรอมอุปกรณหลอดไฟแสงสีขาว LED 26W 

4000K หรือเทียบเทา 

 - 

9 DL2 ดาวไลทฝงฝา วัสดุโคมเหล็กพนสีขาวดาน ระยะ

ความลึกโคมไมเกิน 10 ซม.  ติดตั้งพรอมอุปกรณ

หลอดไฟแสงสีขาว LED 26W 4000K หรือ

เทียบเทา 

 

    

- 

10 DL3 ดาวไลทโคมลอย วัสดุโคมเหล็กพนสีขาวดาน  

ติดตั้งพรอมอุปกรณหลอดไฟแสงสีขาว LED 26W 

4000K หรือเทียบเทา          

- 

11 DL4 ดาวไลทโคมลอยปรับมุมไมนอยกวา 40 องศา 

วัสดุโคมเหล็กพนสีขาวดาน ติดตั้งพรอมอุปกรณ

หลอดไฟแสงสีขาว LED 2x10W 4000K หรือ

เทียบเทา 

 

 

- 

12 TR-1 แทกไลทกลม โคมเหล็กพนสีขาวก่ึงเงาก่ึงดาน 

ติดตั้งพรอมอุปกรณรางและหลอดไฟแสงสีขาว 

LED 18W 4000K หรือเทียบเทา 

 - 

13 F1 โคมฟลูออเรสเซนต ติดตั้งพรอมอุปกรณหลอดไฟ

แสงสีขาว LED T5 8W 4000K ความยาว 1.20 

ม. หรือเทียบเทา 

 - 

14 F2 โคมฟลูออเรสเซนต ติดตั้งพรอมอุปกรณหลอดไฟ

แสงสีขาว LED T5 8W 4000K ความยาว 0.60 

ม. หรือเทียบเทา 

 - 
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ลําดับ รหัส รายละเอียดวัสดุ ตัวอยางภาพประกอบ หมายเหตุ 

15 F3 โคมฟลูออเรสเซนตตะแกรงแบบฝงฝา ตัวโคม

เหล็กพนสีอุตสาหกรรมสีขาว ติดตั้งพรอมอุปกรณ

หลอดไฟแสงสีขาว LED T8 2x16W 4000K หรือ

เทียบเทา 

 - 

 

หมายเหตุ:  

1. ผูยื่นขอเสนอตองนําเสนอวัสดุให สนพ. อนุมัติกอนดําเนินการ  

2. ผูยื่นขอเสนอนําเสนอวิธีการติดต้ัง หรือ แบบขยายการติดตั้ง (Shop Drawing) ให สนพ. อนุมัติกอน

ดําเนินการ   

3. ผูยื่นขอเสนอติดตั้งวัสดุทุกรายการ ตามมาตรฐานของผูผลิต 

 

6.2  รายละเอียดและสัญลักษณ 

ลําดับ รหัส รายละเอียด ตัวอยางภาพประกอบ 

1 
 

ฝาปลั๊กติดตั้งพรอมเตารับมีกราวด 1 ชอง / สีขาว หรือ

เทียบเทา  

 

2 
 

ฝาปลั๊กติดตั้งพรอมเตารับมีกราวด 2 ชอง / สีขาว หรือ

เทียบเทา 

 

  

3 
 

ceiling 

ฝาปลั๊กติดตั้งพรอมเตารับมีกราวดสําหรับฝาเพดาน 2 ชอง  

/ สีขาว หรือเทียบเทา 

 

 

 

4 
 

ปลั๊กกราวดคูฝงพ้ืนพรอมชุดฝาเสริมและกลองสําหรับติดตั้ง 

หรือเทียบเทา 

 

5 
 
ฝาปลั๊กโทรศัพทพลาสติกพรอมติดตั้ง สีขาว หรือเทียบเทา  

 

6  ฝาปลั๊กคอมพิวเตอรพรอมติดตั้ง สีขาว หรือเทียบเทา   
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7  

VGA 
ฝา VGA สีขาวพรอมอุปกรณติดตั้ง หรือเทียบเทา 

      
 

8  
HDMI 

ฝา HDMI สีขาวพรอมอุปกรณติดตั้ง หรือเทียบเทา  

 
 

9 CP1 ฝาสวิทชติดตั้งพรอมสวิทช 1 หรือ 2 หรือ 3 ชอง / สีขาว 

ติดตั้งพรอมอุปกรณ หรือเทียบเทา 
  

10 CP2 ฝาสวิทชติดตั้งพรอมสวิทช 1 หรือ 2 หรือ 3 ชอง / สีขาว 

ติดตั้งพรอมอุปกรณ หรือเทียบเทา 
  

 

หมายเหตุ:  

1. ผูยื่นขอเสนอตองนําเสนอวัสดุให สนพ. อนุมัติกอนดําเนินการ  

2. ผูยื่นขอเสนอนําเสนอวิธีการติดต้ัง หรือ แบบขยายการติดตั้ง (Shop Drawing) ให สนพ. อนุมัติกอน

ดําเนินการ   

3. ผูยื่นขอเสนอติดตั้งวัสดุทุกรายการ ตามมาตรฐานของผูผลิต 
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หมวดท่ี 7 งานมานและอุปกรณ 

7.1  รายละเอียดและสัญลักษณ 

ลําดับ รหัส รายละเอียด ตัวอยางภาพประกอบ หมายเหตุ 

1 BL-1 มานมวนบังตา SUNSCREEN สีเทาเขม ไวนิล  

กันน้ํา กันชื้น โปรงแสง รอยละ 20 หรือเทียบเทา 

รางมานมวนสีดําผิวดาน 

  

 

หมายเหตุ:  

1. ผูยื่นขอเสนอตองนําเสนอวัสดุ สนพ. อนุมัติกอนดําเนินการ  

2. ผูยื่นขอเสนอนําเสนอวิธีการติดต้ัง หรือ แบบขยายการติดตั้ง (Shop Drawing) ให สนพ. อนุมัติกอน

ดําเนินการ   

3. ผูยื่นขอเสนอติดตั้งวัสดุทุกรายการ ตามมาตรฐานของผูผลิต 
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หมวดท่ี 8 งานเฟอรนิเจอรติดตั้ง 

8.1  รายละเอียดและสัญลักษณ B-1 ถึง B-7 

ลําดับ รหัส รายละเอียดวัสดุ ตัวอยางภาพประกอบ หมายเหตุ 

1 P-0 ผนังเดิมของโครงการทําความสะอาดและซอมแซม

ใหอยูในสภาพเหมือนใหม หากมีการชํารุด 

 - 

2 P-1 ทาสีน้ําอะคริลิก 100% เกรด A สีขาว ผิวก่ึงเงาก่ึง

ดาน หรือเทียบเทา 

 - 

3 P-2 ทาสีน้ําอะคริลิก 100% เกรด A สีเทาเขม ผิวก่ึงเงาก่ึง

ดาน หรือเทียบเทา 

 - 

4 SP-1 สีพนอุตสาหกรรม สีขาว ผิวก่ึงเงาก่ึงดาน เกรด A 

หรือเทียบเทา 

 

 - 

5 SP-2 สีพนอุตสาหกรรม สีเทาเขม ผิวก่ึงเงาก่ึงดาน เกรด A 

หรือเทียบเทา 

 

 - 

6 SP-3 สีพนอุตสาหกรรม สีดํา High Gloss เกรด A หรือ

เทียบเทา 

 - 

7 L-1 ลามิเนตลายไม Aged Ash เกรด A หรือเทียบเทา  - 

8 L-2 สีขาวลามิเนต ลวดลายตามตัวอยางภาพประกอบ 

เกรด A หรือเทียบเทา 

 

 - 

9 L-3 ลามิเนต สีดําลวดลายตามตัวอยางภาพประกอบ 

เกรด A หรือเทียบเทา 

 - 

10 GL-1 กระจกใสหนาไมนอยกวา 6 มม. เกรด A หรือ

เทียบเทา 

 - 
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ลําดับ รหัส รายละเอียดวัสดุ ตัวอยางภาพประกอบ หมายเหตุ 

11 GL-2 กระจกลามิเนต Back Paint สีขาว หนา 12 มม. 

เกรด A หรือเทียบเทา 

 

 - 

12 GL-3 กรุกระจกใสเดิมติดสติกเกอรฟลมฝาไมนอยกวา 80% 

เกรด A หรือเทียบเทา 

 - 

13 GL-4 กระจกใสนิรภัย ความหนาไมนอยกวา 10 มม. ติด 

Smart Film สําหรับ Animation Media พรอม

อุปกรณและระบบติดตั้ง หรือเทียบเทา 

 - 

14 MT-1 ไมเนื้อแข็งพนสีอุตสาหกรรมสีดํา ผิวก่ึงเงาก่ึงดาน 

เกรด A หรือเทียบเทา 

 - 

15 MT-2 แผนเหล็ก Perforate พนสีอุตสาหกรรมสีขาว  

ผิวก่ึงเงาก่ึงดาน ความหนาเหล็กไมนอยกวา 3 มม. 

ขนาดรูเจาะอยูระหวาง 5-6 มม. วางลายสับหวาง  

 - 

16 MT-3 เหล็กฉีก พนสีอุตสาหกรรมสีขาว ผิวก่ึงเงาก่ึงดาน 

เกรด A ความหนาไมนอยกวา 1.6 มม. 

ความยาวของรูในแนวนอนไมนอยกวา 5 ซม. และ 

ความยาวของรูในแนวตั้งไมนอยกวา 2.5 ซม. หรือ

เทียบเทา 

 - 

17 SS-1 แผนสเตนเลส Mirror เกรดไมนอยกวา 304 หรือ

เทียบเทา 

 - 

18 LT-1 

 

หนังเทียม สีขาวครีม เกรด A ลวดลายตาม

ภาพประกอบ หรือเทียบเทา 

 - 

19 LT-2 

 

หนังเทียม สีเหลืองมัสตารด เกรด A ลวดลายตาม

ภาพประกอบ หรือเทียบเทา 

 - 
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ลําดับ รหัส รายละเอียดวัสดุ ตัวอยางภาพประกอบ หมายเหตุ 

20 LT-3 

 

หนังเทียม สีสม เกรด A ลวดลายตามภาพประกอบ 

หรือเทียบเทา 

 - 

21 LT-4 

 

หนังเทียม สีเขียว เกรด A ลวดลายตามภาพประกอบ 

หรือเทียบเทา 

 - 

 

หมายเหตุ:  

1. ผูยื่นขอเสนอตองนําเสนอวัสดุให สนพ. อนุมัติกอนดําเนินการ  

2. ผูยื่นขอเสนอนําเสนอวิธีการติดต้ัง หรือ แบบขยายการติดตั้ง (Shop Drawing) ให สนพ. อนุมัติกอน

ดําเนินการ   

3. ผูยื่นขอเสนอติดตั้งวัสดุทุกรายการ ตามมาตรฐานของผูผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

41 

 

8.1  รายละเอียดและสัญลักษณ (รายละเอียดอุปกรณ B-2) 

 

 

 

ลําดับ รายละเอียด ตัวอยางภาพประกอบ หมายเหตุ 

1 อุปกรณรางลิ้นชัก 2 ตอน แบบ Soft Close 

ขนาด 52x4.5x4 ซม. รับน้ําหนักไดไมนอยกวา 30 กก. 

ติดตั้งพรอมอุปกรณ แข็งแรง ทนทาน หรือเทียบเทา 
 

 

 

 

หมายเหตุ:  

1. ผูยื่นขอเสนอตองนําเสนอวัสดุ สนพ. อนุมัติกอนดําเนินการ  

2. ผูยื่นขอเสนอนําเสนอวิธีการติดต้ัง หรือ แบบขยายการติดตั้ง (Shop Drawing) ให สนพ. อนุมัติกอน

ดําเนินการ   

3. ผูยื่นขอเสนอติดตั้งวัสดุทุกรายการ ตามมาตรฐานของผูผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

. 



 

42 

 

. 

. 

. 

8.2 รายละเอียดและสัญลักษณ (รายละเอียดอุปกรณ B-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ รายละเอียด ตัวอยางภาพประกอบ หมายเหตุ 

1 

 

บานพับถวย สเตนเลส สีนิเกลเงาแบบ Soft Close 

ขนาด 1.25x9.5x 3.01 ซม. แข็งแรงทนทาน ผาน

มาตราฐาน DIN EN Level 3-80,000 Cycle Test หรือ

เทียบเทา 

  

2 

 

ปุมปรับระดับ ทองเหลือง สีเงินแข็งแรงทนทาน หรือ

เทียบเทา 

  

3 

 

สไบดวง ทองเหลือง ขนาด 5X8 ซม. แข็งแรงทนทาน 

หรือเทียบเทา 

  

 

หมายเหตุ:  

1. ผูยื่นขอเสนอตองนําเสนอวัสดุ สนพ. อนุมัติกอนดําเนินการ  

2. ผูยื่นขอเสนอนําเสนอวิธีการติดต้ัง หรือ แบบขยายการติดตั้ง (Shop Drawing) ให สนพ. อนุมัติกอน

ดําเนินการ   

3. ผูยื่นขอเสนอติดตั้งวัสดุทุกรายการ ตามมาตรฐานของผูผลิต 

 

 

  

. 
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. 

. 

8.4 รายละเอียดและสัญลักษณ (รายละเอียดอุปกรณ B-4) 

 

 

ลําดับ รายละเอียด ตัวอยางภาพประกอบ หมายเหตุ 

1 

 

บานพับถวย สเตนเลส สีนิเกลเงาแบบ Soft Close 

ขนาด 1.25x9.5x 3.01 ซม. แข็งแรงทนทาน ผาน

มาตราฐาน DIN EN Level 3-80,000 Cycle Test หรือ

เทียบเทา 

 
 

2 

 

ปุมปรับระดับ ทองเหลือง สีเงินแข็งแรงทนทาน หรือ

เทียบเทา 

  

3 

 

สไบดวง ทองเหลือง ขนาด 5X8 ซม. แข็งแรงทนทาน 

หรือเทียบเทา 
  

 

หมายเหตุ:  

1. ผูยื่นขอเสนอตองนําเสนอวัสดุให สนพ. อนุมัติกอนดําเนินการ  

2. ผูยื่นขอเสนอนําเสนอวิธีการติดต้ัง หรือ แบบขยายการติดตั้ง (Shop Drawing) ให สนพ. อนุมัติกอน

ดําเนินการ   

3. ผูยื่นขอเสนอติดตั้งวัสดุทุกรายการ ตามมาตรฐานของผูผลิต 

 

 

 

  

. 
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. 

. 

8.5 รายละเอียดและสัญลักษณ (รายละเอียดอุปกรณ B-4A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลําดับ รายละเอียด ตัวอยางภาพประกอบ หมายเหตุ 

1 

 

บานพับถวย สเตนเลส สีนิเกลเงาแบบ Soft Close 

ขนาด 1.25x9.5x 3.01 ซม. แข็งแรงทนทาน ผาน

มาตราฐาน DIN EN Level 3-80,000 Cycle Test หรือ

เทียบเทา 

  

2 

 

ปุมปรับระดับ ทองเหลือง สีเงินแข็งแรงทนทาน หรือ

เทียบเทา 

  

3 

 

สไบดวง ทองเหลือง ขนาด 5X8 ซม. แข็งแรงทนทาน 

หรือเทียบเทา 

  

 

หมายเหตุ:  

1. ผูยื่นขอเสนอตองนําเสนอวัสดุ สนพ. อนุมัติกอนดําเนินการ  

2. ผูยื่นขอเสนอนําเสนอวิธีการติดต้ัง หรือ แบบขยายการติดตั้ง (Shop Drawing) ให สนพ. อนุมัติกอน

ดําเนินการ   

3. ผูยื่นขอเสนอติดตั้งวัสดุทุกรายการ ตามมาตรฐานของผูผลิต 

  

. 
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หมวดท่ี 9 งานเฟอรนิเจอรลอยตัว 

     9.1 รายละเอียดและสัญลักษณงานเฟอรนิเจอรลอยตัว 

ลําดับ รหัส รายละเอียด ตัวอยางภาพประกอบ หมายเหตุ 

1 F-1 เกาอ้ีทรงกลมโครงเคราไมกรุไมอัดดัดโคง 4 มม. บุ

ฟองน้ําหนาไมนอยกวา 1 นิ้ว เสริมสปริง เพ่ิมความ

แข็งแรง ขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยวา 40 ซม. 

หุมหนังเทียมเกรด A สีเขียว สีสม สีเหลือง  

สั่งทํา  

 

- 

2 F-2 โตะกลางแบบกลม วัสดุขาสเตนเลสกลม Black 

Mirror ทอปโตะหินออนขาวลายเสนผานศูนยกลาง

ไมนอยกวา 75 ซม.  และ ความสูงโตะไมนอยกวา 

75 ซม. หรือเทียบเทา 

 
- 

3 F-3 โตะกลางแบบกลม วัสดุขาเหล็กกลมพนสี

อุตสาหกรรมสีดํา ก่ึงเงาก่ึงดาน ทอปโตะหินออน

ขาวลายเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 65 ซม. และ 

ความสูงโตะไมนอยกวา 75 ซม.  หรือเทียบเทา 

 

 - 

4 F-4 เกาอ้ี Arm Chair โครงไมเนื้อแข็งจริงหุมฟองน้ํา

หนาไมนอยกวา 1 นิ้ว บุผาสีเขียวเทียภาพประกอบ 

ขนาดไมนอยกวา 45x45 ซม. เบาะฟองน้ําหนาไม

นอยกวา 2 นิ้ว บุหนังสีเขียว ขาไมจริงทําสี

ธรรมชาติ ขนาดไมนอยกวา 35x35 ซม. หรือ

เทียบเทา 

 - 

5 F-5 เกาอ้ี  Arm Chair เบาะและผนักพิงพลาสติกเกรด 

A สีดํา  ขาไมจริงทําสีธรรมชาติ รูปลักษณตามภาพ 

หรือเทียบเทา 

 - 
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ลําดับ รหัส รายละเอียด ตัวอยางภาพประกอบ หมายเหตุ 

6 F-6 โตะกลาง แบบกลม สีขาว วัสดุขาเหล็กพนสี

อุตสาหกรรมสีขาว ก่ึงเงาก่ึงดาน ทอปโตะหินออน

ขาวลายเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 75 ซม.  

และ ความสูงโตะไมนอยกวา 75 ซม.  รูปลักษณ

ตามภาพ หรือเทียบเทา 

 - 

7 F-7 

 

เกาอ้ีสํานักงาน ขาสเตนเลสลอ 5 ลอ หุมผาสีดํา 

รูปลักษณตามภาพ หรือเทียบเทา 

  

8 F-8 เกาอ้ีทรงเหลี่ยมโครงเคราไมกรุไมอัดดัดโคง  

4 มม. บุฟองน้ําหนาไมนอยกวา 1 นิ้ว เสริมสปริง 

เพ่ิมความแข็งแรง ขนาดไมนอยกวา 40x40x40 

ซม. หุมหนังเทียมเกรด A สีเขียว สีสม สีเหลือง  

สั่งทํา  โดยให สนพ. อนุมัติกอนดําเนินการ 

  

9 F-9 

 

เบาะฟองน้ํา ชนิดหนาไมนอยกวา 10 ซม. 

หุมหนังเทียมเกรด A สีเขียว สีสม สีเหลือง  

ขนาดไมนอยกวา 70x100x50 ซม.  

สั่งทํา  โดยให สนพ. อนุมัติกอนดําเนินการ 

  

10 

 

F-10 ตูเก็บเอกสารโครง MDF กรุลามิเนตลายไมสีน้ําตาล

เขม ขนาดไมนอยกวา 118x110x38 ซม. รูปลักษณ

ตามภาพ หรือเทียบเทา 

  

11 F-11 ตูเก็บเอกสารโครง MDF หนาบานไมจริงทําสี

น้ําตาลเขม กรุกระจกใสหนาไมนอยกวา 6 มม. 

ขนาดไมนอยกวา 118x110x38 ซม. รูปลักษณตาม

ภาพ หรือเทียบเทา 
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หมายเหตุ: 

1. ผูยื่นขอเสนอตองนําเสนอวัสดุให สนพ. อนุมัติกอนดําเนินการ

2. ผูยื่นขอเสนอนําเสนอวิธีการติดต้ัง หรือ แบบขยายการติดตั้ง (Shop Drawing) ให สนพ. อนุมัติกอน

ดําเนินการ

3. ผูยื่นขอเสนอติดตั้งวัสดุทุกรายการ ตามมาตรฐานของผูผลิต



เอกสารแนบ  3

แบบปรับปรุงงานกราฟกและปายบอกตําแหนง

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนอาคารสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสงเสริมภาพลักษณในการเปนศูนยเรียนรูและสรางการมีสวนรวมในการอนุรักษพลังงาน 

สวนงานที่ 2 จัดสรางศูนยนิทรรศการเพื่อเผยแพรความรูดานการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและหองสมุด 
ณ บริเวณ ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสาํนักงานนโยบายและแผนพลังงาน



แผนที่ มาตราสวน

IG-1.00

IG-1.01

IG-1.02

IG-2.01

IG-2.02

IG-2.03

IG-2.04

IG-2.05

IG-2.06

IG-2.07

IG-4.01

IG-4.02

IG-4.03

IG-4.04

1 : 100

1 : 100

1 : 50

1 : 50

1 : 50

1 : 50

1 : 50

1 : 50

1 : 50

IG-2.08

IG-3.01

IG-3.02

IG-3.03

IG-3.04

IG-3.05

รายการ

ELEVATION ( รูปดาน )

PERSPECTIVE ( ทัศนียภาพ )

GRAPHIC DETAILS ( รายละเอียดงานกราฟกและปายบอกตำแหนง )

1 ST FLOOR (ชั ้น 1)

2 ND FLOOR (ชั ้น 2)

ปก

สารบัญแบบ

1 ST FL. GRAPHIC PLAN (ผังกราฟก ชั ้น 1)

2 ND FL. GRAPHIC PLAN (ผังกราฟก ชั ้น 2)

( รูปดาน 1, สวนหองสมุดดิจิทัล โถงทางเขาและนิทรรศการสวน EPPO HISTORY )
ELEVATION 1

( รูปดาน 2, สวนหองสมุดดิจิทัล โถงทางเขาและนิทรรศการสวน EPPO HISTORY )
ELEVATION 2

ELEVATION 3
( รูปดาน 3, สวนหองสมุดดิจิทัล สวนนิทรรศการ THAI ENERGY HISTORY )

ELEVATION 4

PERSPECTIVE 1

PERSPECTIVE 2

PERSPECTIVE 3

PERSPECTIVE 5

GRAPHIC DETAILS 1

ELEVATION 5

ELEVATION 6

ELEVATION 7

( รูปดาน 4, สวนหองสมุดดิจิทัล สวนนิทรรศการ THAI ENERGY HISTORY )

( รูปดาน 5, สวนนิทรรศการ EPPO HISTORY )

( รูปดาน 6, สวนนิทรรศการถาวร )

( รูปดาน 7, สวนโถง ชั้น 2 บริเวณหนาหองประชุม )

ELEVATION 8
( รูปดาน 8, สวนโถง ชั้น 2 บริเวณหนาหองประชุม )

( สวนหองสมุดดิจิทัล โถงทางเขาและนิทรรศการสวนที่ 2 )

( สวนหองสมุดดิจิทัล สวนหนังสือประวัติศาสตรพลังงานไทย )

( สวนนิทรรศการ EPPO HISTORY )
PERSPECTIVE 4
( สวนนิทรรศการถาวร )

( สวนหนาหองประชุม ชั้น 2 )

( งานกราฟก ปายบอกตำแหนง และวิธีการใชงาน GP-1 )

GRAPHIC DETAILS 5
( งานกราฟก ปายบอกตำแหนง และวิธีการใชงาน GP-5 )

GRAPHIC DETAILS 6
( งานกราฟก ปายบอกตำแหนง และวิธีการใชงาน GP-6 )

GRAPHIC DETAILS 7
( งานกราฟก ปายบอกตำแหนง และวิธีการใชงาน GP-7 )

GRAPHIC DETAILS 8
( งานกราฟก ปายบอกตำแหนง และวิธีการใชงาน GP-8 )

GRAPHIC DETAILS 9
( งานกราฟก ปายบอกตำแหนง และวิธีการใชงาน GP-9 )

GRAPHIC DETAILS 10
( งานกราฟก ปายบอกตำแหนง และวิธีการใชงาน GP-10 )

GRAPHIC DETAILS 11
( งานกราฟก ปายบอกตำแหนง และวิธีการใชงาน GP-11 )

GRAPHIC DETAILS 12
( งานกราฟก ปายบอกตำแหนง และวิธีการใชงาน GP-12 )

GRAPHIC DETAILS 13
( งานกราฟก ปายบอกตำแหนง และวิธีการใชงาน GP-13 )

GRAPHIC DETAILS 14
( งานกราฟก ปายบอกตำแหนง และวิธีการใชงาน GP-14 )

GRAPHIC DETAILS 15
( งานกราฟก ปายบอกตำแหนง และวิธีการใชงาน GP-15 )

GRAPHIC DETAILS 16
( งานกราฟก ปายบอกตำแหนง และวิธีการใชงาน GP-16 )

GRAPHIC DETAILS 17
( งานกราฟก ปายบอกตำแหนง และวิธีการใชงาน GP-17 )

GRAPHIC DETAILS 18
( งานกราฟก ปายบอกตำแหนง และวิธีการใชงาน GP-18 )

GRAPHIC DETAILS 19
( งานกราฟก ปายบอกตำแหนง และวิธีการใชงาน GP-19 )

GRAPHIC DETAILS 20
( งานกราฟก ปายบอกตำแหนง และวิธีการใชงาน GP-20 )

GRAPHIC DETAILS 21
( งานกราฟก ปายบอกตำแหนง และวิธีการใชงาน GP-21 )

GRAPHIC DETAILS 22
( งานกราฟก ปายบอกตำแหนง และวิธีการใชงาน GP-22 )

GRAPHIC DETAILS 2
( งานกราฟก ปายบอกตำแหนง และวิธีการใชงาน GP-2 )

GRAPHIC DETAILS 3
( งานกราฟก ปายบอกตำแหนง และวิธีการใชงาน GP-3 )

GRAPHIC DETAILS 4
( งานกราฟก ปายบอกตำแหนง และวิธีการใชงาน GP-4 )

1 : 50

แผนที่ มาตราสวนรายการ

IG-4.05

IG-4.06

IG-4.12

IG-4.13

IG-4.14

IG-4.15

IG-4.16

IG-4.07

IG-4.08

IG-4.09

IG-4.10

IG-4.11

IG-4.17

IG-4.18

IG-4.19

IG-4.20

IG-4.21

IG-4.22

สารบัญแบบ

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

สถาปนิก

วิศวกร

ชื่อโครงการ

แบบแสดง

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมิทัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชัน้ 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน

IG-0.01

รวม

แผ่นที่

1 / 38

IG-0.00



1

2

B C D E F G H I

GP-12

GP-10

GP-7

GP-8

GP-11

GP-2 GP-4

GP-14

GRAPHIC PLAN1ST

GP-1 GP-3 GP-5

GP-15

GP-13

GP-22
GP-21

GP-6

GP-9

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

สถาปนิก

วิศวกร

ชื่อโครงการ

แบบแสดง

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมทิัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชัน้ 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน

รวม

แผ่นที่

IG-1.01

2 / 38

AQ

1ST FL. GRAPHIC PLAN

ผังกราฟกช้ัน 1



GRAPHIC PLAN2ND

GP-16

GP-19 GP-20

GP-17

GP-18

QI J K L

28,200 

11,400 8,400 8,400 

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

สถาปนิก

วิศวกร

ชื่อโครงการ

แบบแสดง

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมิทัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน

รวม

แผ่นที่

IG-1.02

3 / 38

2ND FL. GRAPHIC PLAN

ผังกราฟกช้ัน 2



1สวนหองสมุดดิจิทัล
โถงทางเขา และ
นิทรรศการสวนที่2

235
81

22801776.5 1908.5

750

325

526

288

288

25

81

12911088

56 255

GP-4

GP-3

GP-2

GP-1

775

360350
65

2500

1754

671

75

คล�นิกกองทุน

ELEVATION 1
IG-2.01 1 : 50

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

สถาปนิก

วิศวกร

ชื่อโครงการ

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมทิัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน

แบบแสดง

รวม

แผ่นที่

IG-2.01

4 / 38

รูปดาน 1, สวนหองสมุดดิจิทัล 

โถงทางเขาและนิทรรศการ

สวน EPPO HISTORY



สวนหองสมุดดิจิทัล
โถงทางเขา และ
นิทรรศการสวนที่2

ELEVATION 2
IG-2.02 1 : 50

GP-5

215
91

1348101 101

2 สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

สถาปนิก

วิศวกร

ชื่อโครงการ

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมิทัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน

แบบแสดง

รวม

แผ่นที่

IG-2.02

5 / 38

รูปดาน 2, สวนหองสมุดดิจิทัล 

โถงทางเขาและนิทรรศการ

สวน EPPO HISTORY



สวนหองสมุดดิจิทัล
โถงทางเขา และ
นิทรรศการสวนที่2

ELEVATION 3
IG-2.03 1 : 50

GP-11

GP-7

373

264

2356

2388

150
64

3 สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

สถาปนิก

วิศวกร

ชื่อโครงการ

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมิทัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน

แบบแสดง

รวม

แผ่นที่

IG-2.03
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รูปดาน 3, สวนหองสมุดดิจทิลั 

สวนนิทรรศการ

THAI ENERGY HISTORY



4

ELEVATION 4
IG-2.04 1 : 50

สวนหองสมุดดิจิทัล
สวนหนังสือประวัติศาสตร
พลังงานไทย

A B C D E F

1150

2150

480

309 842

GP-10

GP-8

GP-8

542

700

75075 75

ENERGY
POLICY &
PLANNING
OFFICE

GP-9

72090 90

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

สถาปนิก

วิศวกร

ชื่อโครงการ

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมิทัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน

แบบแสดง

รวม

แผ่นที่

IG-2.04
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รูปดาน 4, สวนหองสมุดดิจิทัล 

สวนนิทรรศการ

THAI ENERGY HISTORY



5

ELEVATION 5
IG-2.05 1 : 50

สวนนิทรรศการ
EPPO
HISTORY

1 2

GP-15

GP- 6

827.5

681160

1064

184

240

53

189.5 150250

ตัวอักษรสูง
41.5 mm.

ตัวอักษรสูง
41.5 mm.

ตัวอักษรสูง
41.5 mm.

1

GP-12 GP-13

3000

528.5

824

1648

406.5

319

73.5

ENERGY
LIFE CYCLE

3000

528.5

824

1648

406.5

319

73.5

4444

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

สถาปนิก

วิศวกร

ชื่อโครงการ

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมิทัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน

แบบแสดง

รวม

แผ่นที่

IG-2.05
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รูปดาน 5, สวนนิทรรศการ

EPPO HISTORY



6

ELEVATION 6
IG-2.06 1 : 50

สวนนิทรรศการ
ENERGY
EXHIBITION

401

6577808 808

I H G F

GP-14

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

สถาปนิก

วิศวกร

ชื่อโครงการ

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมิทัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน

แบบแสดง

รวม

แผ่นที่

IG-2.06

9 / 38

รูปดาน 6, 

สวนนิทรรศการถาวร



7

ELEVATION 7
IG-2.07 1 : 50

สวนหนาหองประชุมชั้น 2

357

1575 212.5212.5

684

779 1367

135
237

GP-17GP-16

GP-18

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

สถาปนิก

วิศวกร

ชื่อโครงการ

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมิทัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน

แบบแสดง

รวม

แผ่นที่

IG-2.07
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รูปดาน 7, สวนโถงช้ัน 2

บริเวณหนาหองประชุม



95 110125

8 สวนหนาหองประชุมชั้น 2

ELEVATION 8
IG-2.08 1 : 50

GP-19GP-20

125

235

380

235

380

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

สถาปนิก

วิศวกร

ชื่อโครงการ

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมิทัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน

แบบแสดง

รวม

แผ่นที่

IG-2.08
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รูปดาน 8, สวนโถงช้ัน 2 

บริเวณหนาหองประชุม



1สวนหองสมุดดิจิทัล
โถงทางเขา และ
นิทรรศการสวนที่2 สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน

กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

สถาปนิก

วิศวกร

ชื่อโครงการ

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมทิัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน

แบบแสดง

รวม

แผ่นที่

IG-3.01
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สวนหองสมุดดิจิทัล โถงทางเขา

และนิทรรศการสวนท่ี 2



2 สวนหองสมุดดิจิทัล
สวนหนังสือประวัติศาสตร
พลังงานไทย สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน

กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

สถาปนิก

วิศวกร

ชื่อโครงการ

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมทิัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน

แบบแสดง

รวม

แผ่นที่

IG-3.02
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สวนหองสมุดดิจิทัล

สวนหนังสือประวัติศาสตรพลังงานไทย



3 สวนนิทรรศการ
EPPO
HISTORY สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน

กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

สถาปนิก

วิศวกร

ชื่อโครงการ

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมทิัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน

แบบแสดง

รวม

แผ่นที่

IG-3.03
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สวนนิทรรศการ

EPPO HISTORY



4 สวนนิทรรศการ
ENERGY
EXHIBITION สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน

กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

สถาปนิก

วิศวกร

ชื่อโครงการ

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมิทัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน

แบบแสดง

รวม

แผ่นที่

IG-3.04
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สวนนิทรรศการถาวร



5 สวนหนาหองประชุมชั้น 2

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

สถาปนิก

วิศวกร

ชื่อโครงการ

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมิทัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน

แบบแสดง

รวม

แผ่นที่

IG-3.05

16 / 38

สวนหองสมุดดิจิทัล โถงทางเขา

และนิทรรศการสวนท่ี 2



รหัส :  

รายการวัสดุ :   

ขนาด :  

ตำแหนง :   

GP-1

อะคริลิก หนา 5 มม. ไดคัท พนสีเทาเขม ผิวดาน 

ยาว 384.35 x สูง 73.5 มม.

คลินิกกองทุน 

งานกราฟก ปายบอกตำแหนง และวิธีการใชงาน GP-1

หมายเหตุ: 1 ผูยื่นขอเสนอตองนำเสนอวัสดุใหกับ สนพ.และที่ปรึกษา กอนดำเนินการ / 2 ผูยื่นขอเสนอนำเสนอวิธีการติดตั้ง หรือ shop drawing ใหกับ สนพ.และที่ปรึกษากอนดำเนินการ  / 3 ผูยื่นขอเสนอติดตั้งวัสดุทุกรายการ ตามมาตรฐานของผูผลิต

แสดงตำแหนงติดตั้งจากภาพทัศนียภาพ

GP-1

ระบุขนาดโดยละเอียด :  

384.35

73
.5

 

42
.5

 
31

 คลินิกกองทุน

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

สถาปนิก

วิศวกร

ชื่อโครงการ

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมิทัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน

แบบแสดง

รวม

แผ่นที่

IG-4.01

17 / 38

งานกราฟก ปายบอกตําแหนง

และวิธีการใชงาน GP-1



งานกราฟก ปายบอกตำแหนง และวิธีการใชงาน GP-2

แสดงตำแหนงติดตั้งจากภาพทัศนียภาพ

GP-2

หมายเหตุ: 1 ผูยื่นขอเสนอตองนำเสนอวัสดุใหกับ สนพ.และที่ปรึกษา กอนดำเนินการ / 2 ผูยื่นขอเสนอนำเสนอวิธีการติดตั้ง หรือ shop drawing ใหกับ สนพ.และที่ปรึกษากอนดำเนินการ  / 3 ผูยื่นขอเสนอติดตั้งวัสดุทุกรายการ ตามมาตรฐานของผูผลิต

ระบุขนาดโดยละเอียด :  

12
4

88
21

.5

23
5

1291
580.5 710

รหัส :  

รายการวัสดุ :   

ขนาด :  

ตำแหนง :   

GP-2

อะคริลิก หนา 5 มม. ไดคัท พนสีเทาเขม ผิวดาน 

ยาว 1291 x สูง 235 มม.

หองสมุดดิจิทัล 

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

สถาปนิก

วิศวกร

ชื่อโครงการ

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมทิัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน

แบบแสดง

รวม

แผ่นที่

IG-4.02

18 / 38

งานกราฟก ปายบอกตําแหนง

และวิธีการใชงาน GP-2



งานกราฟก ปายบอกตำแหนง และวิธีการใชงาน GP-3

แสดงตำแหนงติดตั้งจากภาพทัศนียภาพ

GP-3

1650

1915

630

2280

365

54220 265 265 320 335 33573 68.5 45 45 35.5

33
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0
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.5
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0

66.5300 300 32062.5

60 60

59.5 82.5

182.5

48 50

หมายเหตุ: 1 ผูยื่นขอเสนอตองนำเสนอวัสดุใหกับ สนพ.และที่ปรึกษา กอนดำเนินการ / 2 ผูยื่นขอเสนอนำเสนอวิธีการติดตั้ง หรือ shop drawing ใหกับ สนพ.และที่ปรึกษากอนดำเนินการ  / 3 ผูยื่นขอเสนอติดตั้งวัสดุทุกรายการ ตามมาตรฐานของผูผลิต

ระบุขนาดโดยละเอียด :  

รหัส :  

รายการวัสดุ :   

ขนาด :  

ตำแหนง :   

GP-3

อะคริลิก หนา 15 มม. ไดคัท พนสีขาว ผิวดาน 

ยาว 2280 x สูง 750 มม.

หองสมุดดิจิทัล 

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

สถาปนิก

วิศวกร

ชื่อโครงการ

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมิทัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน

แบบแสดง

รวม

แผ่นที่

IG-4.03
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งานกราฟก ปายบอกตําแหนง

และวิธีการใชงาน GP-3



งานกราฟก ปายบอกตำแหนง และวิธีการใชงาน GP-4

แสดงตำแหนงติดตั้งจากภาพทัศนียภาพ

GP-4

หมายเหตุ: 1 ผูยื่นขอเสนอตองนำเสนอวัสดุใหกับ สนพ.และที่ปรึกษา กอนดำเนินการ / 2 ผูยื่นขอเสนอนำเสนอวิธีการติดตั้ง หรือ shop drawing ใหกับ สนพ.และที่ปรึกษากอนดำเนินการ  / 3 ผูยื่นขอเสนอติดตั้งวัสดุทุกรายการ ตามมาตรฐานของผูผลิต

ระบุขนาดโดยละเอียด :  

รหัส :  GP-4

รายการวัสดุ :   

ขนาด :  

ตำแหนง :   

1. HEAD อะคริลิก หนา 5 มม. ไดคัทพนสีเขียวเขม ผิวดาน

2. SUB HEAD อะครลิิก หนา 5 มม. ไดคัทพนสีเทาเขม ผิวดาน

ยาว 1088 x สูง 526 มม.

หองสมุดดิจิทัล

DIGITAL EPPO
DIGITAL DATA CENTER
DIGITAL TRANSFORMATION

14
9 

62

52
6

10
3

44
 

DIGITAL DATA SERVICE

44
 

910 178

62
62

1088

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

สถาปนิก

วิศวกร

ชื่อโครงการ

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมทิัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน

แบบแสดง

รวม

แผ่นที่

IG-4.04
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งานกราฟก ปายบอกตําแหนง

และวิธีการใชงาน GP-4



งานกราฟก ปายบอกตำแหนง และวิธีการใชงาน GP-5

แสดงตำแหนงติดตั้งจากภาพทัศนียภาพ

GP-5

หมายเหตุ: 1 ผูยื่นขอเสนอตองนำเสนอวัสดุใหกับ สนพ.และที่ปรึกษา กอนดำเนินการ / 2 ผูยื่นขอเสนอนำเสนอวิธีการติดตั้ง หรือ shop drawing ใหกับ สนพ.และที่ปรึกษากอนดำเนินการ  / 3 ผูยื่นขอเสนอติดตั้งวัสดุทุกรายการ ตามมาตรฐานของผูผลิต

1348

21
5

15
5

60

รหัส :  

รายการวัสดุ :   

ขนาด :  

ตำแหนง :   

GP-5

อะคริลิก หนา 10 มม. ไดคัทพนสีเทาเขม ผิวดาน     

ยาว 1348 x สูง 215 มม.

ประชาสัมพันธ 

ระบุขนาดโดยละเอียด :  

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

สถาปนิก

วิศวกร

ชื่อโครงการ

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมทิัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน

แบบแสดง

รวม

แผ่นที่

IG-4.05
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งานกราฟก ปายบอกตําแหนง

และวิธีการใชงาน GP-5



งานกราฟก ปายบอกตำแหนง และวิธีการใชงาน GP-6
GP-6
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แสดงตำแหนงติดตั้งจากภาพทัศนียภาพ

หมายเหตุ: 1 ผูยื่นขอเสนอตองนำเสนอวัสดุใหกับ สนพ.และที่ปรึกษา กอนดำเนินการ / 2 ผูยื่นขอเสนอนำเสนอวิธีการติดตั้ง หรือ shop drawing ใหกับ สนพ.และที่ปรึกษากอนดำเนินการ  / 3 ผูยื่นขอเสนอติดตั้งวัสดุทุกรายการ ตามมาตรฐานของผูผลิต

ระบุขนาดโดยละเอียด :  

รหัส :  

รายการวัสดุ :   

ขนาด :  

ตำแหนง :   

GP-6

ตัวเลข: อักษรสังกะสียกขอบ สูง 2 ซม. พนสีเขียวเขม ผิวดาน 

ดานหนา ปดอะคริลิกสีขาวซอนไฟ LED แสงสีขาว ไฟออกดานหนา 

อักษร: อะคริลิก หนา 5 มม. ไดคัทพนสีเทาเขม ผิวดาน    

ยาว 245 x สูง 824 มม.

นิทรรศการถาวร สวนที่ 1 

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

สถาปนิก

วิศวกร

ชื่อโครงการ

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมทิัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน

แบบแสดง

รวม

แผ่นที่

IG-4.06
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งานกราฟก ปายบอกตําแหนง

และวิธีการใชงาน GP-6



งานกราฟก ปายบอกตำแหนง และวิธีการใชงาน GP-7
GP-7

แสดงตำแหนงติดตั้งจากภาพทัศนียภาพ

หมายเหตุ: 1 ผูยื่นขอเสนอตองนำเสนอวัสดุใหกับ สนพ.และที่ปรึกษา กอนดำเนินการ / 2 ผูยื่นขอเสนอนำเสนอวิธีการติดตั้ง หรือ shop drawing ใหกับ สนพ.และที่ปรึกษากอนดำเนินการ  / 3 ผูยื่นขอเสนอติดตั้งวัสดุทุกรายการ ตามมาตรฐานของผูผลิต

รหัส :  

รายการวัสดุ :   

ขนาด :  

ตำแหนง :   

GP-7

อะคริลิก หนา 5 มม. ไดคัทพนสีเทาเขม ผิวดาน     

ยาว 2388 x สูง 150 มม.

Thai Energy History  หองสมุดดิจิทัล  

ระบุขนาดโดยละเอียด :  

2388 

15
0 

106.5 92 

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

สถาปนิก

วิศวกร

ชื่อโครงการ

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมทิัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน

แบบแสดง

รวม

แผ่นที่

IG-4.07
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งานกราฟก ปายบอกตําแหนง

และวิธีการใชงาน GP-7



งานกราฟก ปายบอกตำแหนง และวิธีการใชงาน GP-8
GP-8

21
50

 

310 

รหัส :  

รายการวัสดุ :   

ขนาด :  

ตำแหนง :   

GP-8

อะคริลิก หนา 15 มม. ไดคัทพนสีเขียว ผิวดาน     

ยาว 310 x สูง 2150 มม.

Thai Energy History  หองสมุดดิจิทัล  

แสดงตำแหนงติดตั้งจากภาพทัศนียภาพ

หมายเหตุ: 1 ผูยื่นขอเสนอตองนำเสนอวัสดุใหกับ สนพ.และที่ปรึกษา กอนดำเนินการ / 2 ผูยื่นขอเสนอนำเสนอวิธีการติดตั้ง หรือ shop drawing ใหกับ สนพ.และที่ปรึกษากอนดำเนินการ  / 3 ผูยื่นขอเสนอติดตั้งวัสดุทุกรายการ ตามมาตรฐานของผูผลิต

ระบุขนาดโดยละเอียด :  

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

สถาปนิก

วิศวกร

ชื่อโครงการ

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมทิัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน

แบบแสดง

รวม

แผ่นที่

IG-4.08
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งานกราฟก ปายบอกตําแหนง

และวิธีการใชงาน GP-8



งานกราฟก ปายบอกตำแหนง และวิธีการใชงาน GP-9
GP-9
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แสดงตำแหนงติดตั้งจากภาพทัศนียภาพ

หมายเหตุ: 1 ผูยื่นขอเสนอตองนำเสนอวัสดุใหกับ สนพ.และที่ปรึกษา กอนดำเนินการ / 2 ผูยื่นขอเสนอนำเสนอวิธีการติดตั้ง หรือ shop drawing ใหกับ สนพ.และที่ปรึกษากอนดำเนินการ  / 3 ผูยื่นขอเสนอติดตั้งวัสดุทุกรายการ ตามมาตรฐานของผูผลิต

ระบุขนาดโดยละเอียด :  

รหัส :  GP-9

รายการวัสดุ :   

ขนาด :  

ตำแหนง :   

1. HEAD อะคริลกิ หนา 5 มม. ไดคัทพนสีเขียวเขม ผิวดาน

2. SUB HEAD อะคริลิก หนา 5 มม. ไดคัทพนสีเทาเขม ผิวดาน

และสีเขียวเขม ผิวดาน

ยาว 750 x สูง 542 มม.

หองสมุดดิจิทัล

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

สถาปนิก

วิศวกร

ชื่อโครงการ

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมิทัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมสี่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน

แบบแสดง

รวม

แผ่นที่

IG-4.09
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งานกราฟก ปายบอกตําแหนง

และวิธีการใชงาน GP-9



งานกราฟก ปายบอกตำแหนง และวิธีการใชงาน GP-10
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รหัส :  

รายการวัสดุ :   

ขนาด :  

ตำแหนง :   

GP-10

อะคริลิก หนา 5 มม. ไดคัทพนสีเทาเขม ผิวดาน 

และสีเขียวเขม ผิวดาน    

ยาว 720 x สูง 480 มม.

หองสมุดดิจิทัล 

แสดงตำแหนงติดตั้งจากภาพทัศนียภาพ

หมายเหตุ: 1 ผูยื่นขอเสนอตองนำเสนอวัสดุใหกับ สนพ.และที่ปรึกษา กอนดำเนินการ / 2 ผูยื่นขอเสนอนำเสนอวิธีการติดตั้ง หรือ shop drawing ใหกับ สนพ.และที่ปรึกษากอนดำเนินการ  / 3 ผูยื่นขอเสนอติดตั้งวัสดุทุกรายการ ตามมาตรฐานของผูผลิต

ระบุขนาดโดยละเอียด :  

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

สถาปนิก

วิศวกร

ชื่อโครงการ

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมทิัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน

แบบแสดง

รวม

แผ่นที่

IG-4.10
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งานกราฟก ปายบอกตําแหนง

และวิธีการใชงาน GP-10
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งานกราฟก ปายบอกตำแหนง และวิธีการใชงาน GP-11
GP-11

รหัส :  GP-11

รายการวัสดุ :   

ขนาด :  

ตำแหนง :   

1. อะคริลิก หนา 15 มม. ไดคัทพนสีเขียวเขม ผิวดาน

2. อะคริลิก หนา 5 มม. ไดคัทพนสีเทาเขม ผิวดาน

ยาว 2356 x สูง 313 มม.

หองสมุดดิจิทัล

แสดงตำแหนงติดตั้งจากภาพทัศนียภาพ

หมายเหตุ: 1 ผูยื่นขอเสนอตองนำเสนอวัสดุใหกับ สนพ.และที่ปรึกษา กอนดำเนินการ / 2 ผูยื่นขอเสนอนำเสนอวิธีการติดตั้ง หรือ shop drawing ใหกับ สนพ.และที่ปรึกษากอนดำเนินการ  / 3 ผูยื่นขอเสนอติดตั้งวัสดุทุกรายการ ตามมาตรฐานของผูผลิต

ระบุขนาดโดยละเอียด :  

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

สถาปนิก

วิศวกร

ชื่อโครงการ

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมิทัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน

แบบแสดง

รวม

แผ่นที่

IG-4.11
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งานกราฟก ปายบอกตําแหนง

และวิธีการใชงาน GP-11



งานกราฟ�ก ป�ายบอกตำแหน�ง และว�ธีการใช�งาน GP-12

หมายเหตุ: 1 ผูยื่นขอเสนอตองนำเสนอวัสดุใหกับ สนพ.และที่ปรึกษา กอนดำเนินการ / 2 ผูยื่นขอเสนอนำเสนอวิธีการติดตั้ง หรือ shop drawing ใหกับ สนพ.และที่ปรึกษากอนดำเนินการ  / 3 ผูยื่นขอเสนอติดตั้งวัสดุทุกรายการ ตามมาตรฐานของผูผลิต

ระบุขนาดโดยละเอียด :  

รหัส :  

รายการวัสดุ :   

ขนาด :  

ตำแหนง :   

GP-12

ตัวเลข: อักษรสังกะสียกขอบ สูง 2 ซม. พนสีเขียวเขม ผิวดาน 

ดานหนาปดอะครลิิกสีขาวซอนไฟ LED แสงสีขาว ไฟออกดานหนา 

อักษร: อะคริลิก หนา 5 มม. ไดคัทพนสีเทาเขม ผิวดาน    

ยาว 315 x สูง 824 มม.

นิทรรศการถาวร สวนที่ 2 
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สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

สถาปนิก

วิศวกร

ชื่อโครงการ

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมทิัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน

แบบแสดง

รวม

แผ่นที่

IG-4.12

28 / 38

งานกราฟก ปายบอกตําแหนง

และวิธีการใชงาน GP-12



งานกราฟก ปายบอกตำแหนง และวิธีการใชงาน GP-13
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หมายเหตุ: 1 ผูยื่นขอเสนอตองนำเสนอวัสดุใหกับ สนพ.และที่ปรึกษา กอนดำเนินการ / 2 ผูยื่นขอเสนอนำเสนอวิธีการติดตั้ง หรือ shop drawing ใหกับ สนพ.และที่ปรึกษากอนดำเนินการ  / 3 ผูยื่นขอเสนอติดตั้งวัสดุทุกรายการ ตามมาตรฐานของผูผลิต

ระบุขนาดโดยละเอียด :  

รหัส :  

รายการวัสดุ :   

ขนาด :  

ตำแหนง :   

GP-13

ตัวเลข: อักษรสังกะสียกขอบ สูง 2 ซม. พนสีเขียว ผิวดาน 

ดานหนาปดอะครลิิกสีขาวซอนไฟ LED แสงสีขาว ไฟออกดานหนา 

อักษร: อะคริลิก หนา 5 มม. ไดคัทพนสีเทาเขม ผิวดาน    

ยาว 375 x สูง 824 มม.

นิทรรศการถาวร สวนที่ 2 

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

สถาปนิก

วิศวกร

ชื่อโครงการ

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมิทัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน

แบบแสดง

รวม

แผ่นที่

IG-4.13
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งานกราฟก ปายบอกตําแหนง

และวิธีการใชงาน GP-13



งานกราฟก ปายบอกตำแหนง และวิธีการใชงาน GP-14

แสดงตำแหนงติดตั้งจากภาพทัศนียภาพ

GP-14

6576.2

40
1

หมายเหตุ: 1 ผูยื่นขอเสนอตองนำเสนอวัสดุใหกับ สนพ.และที่ปรึกษา กอนดำเนินการ / 2 ผูยื่นขอเสนอนำเสนอวิธีการติดตั้ง หรือ shop drawing ใหกับ สนพ.และที่ปรึกษากอนดำเนินการ  / 3 ผูยื่นขอเสนอติดตั้งวัสดุทุกรายการ ตามมาตรฐานของผูผลิต

ระบุขนาดโดยละเอียด :  

รหัส :  

รายการวัสดุ :   

ขนาด :  

ตำแหนง :   

GP-14

ปายกลองไฟอะคริลิก หนา 5 มม. ไดคัทรูอักษรตามแบบ พนสีเทาออน ผิวดาน 

ซอนไฟ LED แสงสีขาว ไฟออกดานหนา  

ยาว 6576.2 x สูง 401 มม.

นิทรรศการถาวร  

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

สถาปนิก

วิศวกร

ชื่อโครงการ

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมิทัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมสี่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน

แบบแสดง

รวม

แผ่นที่

IG-4.14
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งานกราฟก ปายบอกตําแหนง

และวิธีการใชงาน GP-14



งานกราฟก ปายบอกตำแหนง และวิธีการใชงาน GP-15

หมายเหตุ: 1 ผูยื่นขอเสนอตองนำเสนอวัสดุใหกับ สนพ.และที่ปรึกษา กอนดำเนินการ / 2 ผูยื่นขอเสนอนำเสนอวิธีการติดตั้ง หรือ shop drawing ใหกับ สนพ.และที่ปรึกษากอนดำเนินการ  / 3 ผูยื่นขอเสนอติดตั้งวัสดุทุกรายการ ตามมาตรฐานของผูผลิต

ระบุขนาดโดยละเอียด :  

รหัส :  GP-15

รายการวัสดุ :   

ขนาด :  

ตำแหนง :   

1. HEAD อะคริลิก หนา 5 มม. ไดคัทพนสีเขียวเขม ผิวดาน และสีเขียวเขม ผิวดาน

2. SUBHEAD อะคริลิก หนา 3 มม. ไดคัทพนสีเทาเขม ผิวดาน

ยาว 681 x สูง 1064 มม.

หองสมุดดิจิทัล
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ส�วนสำนักงาน

ส�วนนิทรรศการ

ส�วนห�องสมุด

ส�วน Co-Working Space

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

สถาปนิก

วิศวกร

ชื่อโครงการ

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมิทัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน

แบบแสดง

รวม

แผ่นที่

IG-4.15
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งานกราฟก ปายบอกตําแหนง

และวิธีการใชงาน GP-15



งานกราฟก ปายบอกตำแหนง และวิธีการใชงาน GP-16
GP-16

แสดงตำแหนงติดตั้งจากภาพทัศนียภาพ

หมายเหตุ: 1 ผูยื่นขอเสนอตองนำเสนอวัสดุใหกับ สนพ.และที่ปรึกษา กอนดำเนินการ / 2 ผูยื่นขอเสนอนำเสนอวิธีการติดตั้ง หรือ shop drawing ใหกับ สนพ.และที่ปรึกษากอนดำเนินการ  / 3 ผูยื่นขอเสนอติดตั้งวัสดุทุกรายการ ตามมาตรฐานของผูผลิต

ระบุขนาดโดยละเอียด :  

รหัส :  GP-16

รายการวัสดุ :   1. HEAD อะคริลิก หนา 5 มม. ไดคัทพนสีเขียวเขม ผิวดาน

และสีเขียวเขม ผิวดาน

2. SUBHEAD อะคริลิก หนา 3 มม. ไดคัทพนสีเทาเขม ผิวดาน

ขนาด :  ยาว 779 x สูง 684 มม.

ตำแหนง :   หองสารบรรณ 
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สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

สถาปนิก

วิศวกร

ชื่อโครงการ

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมทิัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน

แบบแสดง

รวม

แผ่นที่

IG-4.16
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งานกราฟก ปายบอกตําแหนง

และวิธีการใชงาน GP-16



งานกราฟก ปายบอกตำแหนง และวิธีการใชงาน GP-17
GP-17
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รหัส :  

รายการวัสดุ :   

ขนาด :  

ตำแหนง :   

GP-17

อะคริลิก หนา 5 มม. ไดคัทพนสีเทาเขม ผิวดาน         

ยาว 1367 x สูง 237 มม.

หองสารบรรณ 

แสดงตำแหนงติดตั้งจากภาพทัศนียภาพ

หมายเหตุ: 1 ผูยื่นขอเสนอตองนำเสนอวัสดุใหกับ สนพ.และที่ปรึกษา กอนดำเนินการ / 2 ผูยื่นขอเสนอนำเสนอวิธีการติดตั้ง หรือ shop drawing ใหกับ สนพ.และที่ปรึกษากอนดำเนินการ  / 3 ผูยื่นขอเสนอติดตั้งวัสดุทุกรายการ ตามมาตรฐานของผูผลิต

ระบุขนาดโดยละเอียด :  

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

สถาปนิก

วิศวกร

ชื่อโครงการ

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมทิัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน

แบบแสดง

รวม

แผ่นที่

IG-4.17
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งานกราฟก ปายบอกตําแหนง

และวิธีการใชงาน GP-17



งานกราฟก ปายบอกตำแหนง และวิธีการใชงาน GP-18
GP-18

รหัส :  

รายการวัสดุ :   

ขนาด :  

ตำแหนง :   

GP-18

กระจกลามิเนตหนา 12 มม. กัดฝา ขนาดและรูปแบบอักษรตามแบบที่ระบุ 

ยาว 3550 x สูง 2400 มม.

สวนโถงชั้น 2 บริเวณหนาหองประชุม

แสดงตำแหนงติดตั้งจากภาพทัศนียภาพ

หมายเหตุ: 1 ผูยื่นขอเสนอตองนำเสนอวัสดุใหกับ สนพ.และที่ปรึกษา กอนดำเนินการ / 2 ผูยื่นขอเสนอนำเสนอวิธีการติดตั้ง หรือ shop drawing ใหกับ สนพ.และที่ปรึกษากอนดำเนินการ  / 3 ผูยื่นขอเสนอติดตั้งวัสดุทุกรายการ ตามมาตรฐานของผูผลิต

ระบุขนาดโดยละเอียด :  

890

53
54

61
53

12
7.

65

1325

1575

250

36
2

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

สถาปนิก

วิศวกร

ชื่อโครงการ

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมิทัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมสี่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน

แบบแสดง

รวม

แผ่นที่

IG-4.18
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งานกราฟก ปายบอกตําแหนง

และวิธีการใชงาน GP-18



งานกราฟก ปายบอกตำแหนง และวิธีการใชงาน GP-19

หมายเหตุ: 1 ผูยื่นขอเสนอตองนำเสนอวัสดุใหกับ สนพ.และที่ปรึกษา กอนดำเนินการ / 2 ผูยื่นขอเสนอนำเสนอวิธีการติดตั้ง หรือ shop drawing ใหกับ สนพ.และที่ปรึกษากอนดำเนินการ  / 3 ผูยื่นขอเสนอติดตั้งวัสดุทุกรายการ ตามมาตรฐานของผูผลิต

ระบุขนาดโดยละเอียด :  

รหัส :  

รายการวัสดุ :   

ขนาด :  

ตำแหนง :   

GP-19

อะคริลิก หนา 5 มม. ไดคัทพนสีเขียวเขม ผิวดาน           

ยาว 110 x สูง 235 มม.

สวนโถงชั้น 2 บริเวณหนาหองประชุม 

23
5

110

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

สถาปนิก

วิศวกร

ชื่อโครงการ

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมทิัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน

แบบแสดง

รวม

แผ่นที่

IG-4.19
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งานกราฟก ปายบอกตําแหนง

และวิธีการใชงาน GP-19



งานกราฟก ปายบอกตำแหนง และวิธีการใชงาน GP-20

หมายเหตุ: 1 ผูยื่นขอเสนอตองนำเสนอวัสดุใหกับ สนพ.และที่ปรึกษา กอนดำเนินการ / 2 ผูยื่นขอเสนอนำเสนอวิธีการติดตั้ง หรือ shop drawing ใหกับ สนพ.และที่ปรึกษากอนดำเนินการ  / 3 ผูยื่นขอเสนอติดตั้งวัสดุทุกรายการ ตามมาตรฐานของผูผลิต

ระบุขนาดโดยละเอียด :  

รหัส :  

รายการวัสดุ :   

ขนาด :  

ตำแหนง :   

GP-20

อะคริลิก หนา 5 มม. ไดคัทพนสีเขียวเขม ผิวดาน           

ยาว 95 x สูง 235 มม.

สวนโถงชั้น 2 บริเวณหนาหองประชุม

23
5

95

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

สถาปนิก

วิศวกร

ชื่อโครงการ

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมทิัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน

แบบแสดง

รวม

แผ่นที่

IG-4.20
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งานกราฟก ปายบอกตําแหนง

และวิธีการใชงาน GP-20



งานกราฟก ปายบอกตำแหนง และวิธีการใชงาน GP-21

หมายเหตุ: 1 ผูยื่นขอเสนอตองนำเสนอวัสดุใหกับ สนพ.และที่ปรึกษา กอนดำเนินการ / 2 ผูยื่นขอเสนอนำเสนอวิธีการติดตั้ง หรือ shop drawing ใหกับ สนพ.และที่ปรึกษากอนดำเนินการ  / 3 ผูยื่นขอเสนอติดตั้งวัสดุทุกรายการ ตามมาตรฐานของผูผลิต

ระบุขนาดโดยละเอียด :  

รหัส :  

รายการวัสดุ :   

ขนาด :  

ตำแหนง :   

GP-21

ปายสำเร็จรูป ถังดับเพลิง ติดสติกเกอรสะทอนแสงคุณภาพสูง (Commercial Grade ใชภายในอาคาร) บนวัสดุอลูมิเนียมอัลลอยด หนา 2 มม. หรือเทียบเทา 

กวาง 300 x สูง 450 มม.

นิทรรศการถาวร สวนที่ 1 

45
0

300

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

สถาปนิก

วิศวกร

ชื่อโครงการ

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมทิัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน

แบบแสดง

รวม

แผ่นที่

IG-4.21
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งานกราฟก ปายบอกตําแหนง

และวิธีการใชงาน GP-23



งานกราฟก ปายบอกตำแหนง และวิธีการใชงาน GP-22

หมายเหตุ: 1 ผูยื่นขอเสนอตองนำเสนอวัสดุใหกับ สนพ.และที่ปรึกษา กอนดำเนินการ / 2 ผูยื่นขอเสนอนำเสนอวิธีการติดตั้ง หรือ shop drawing ใหกับ สนพ.และที่ปรึกษากอนดำเนินการ  / 3 ผูยื่นขอเสนอติดตั้งวัสดุทุกรายการ ตามมาตรฐานของผูผลิต

ระบุขนาดโดยละเอียด :  

รหัส :  

รายการวัสดุ :   

ขนาด :  

ตำแหนง :   

GP-22

ปายสำเร็จรูป สายฉีดน้ำดับเพลิง ติดสติกเกอรสะทอนแสงคุณภาพสูง (Commercial Grade ใชภายในอาคาร) บนวัสดุอลูมิเนียมอัลลอยด หนา 2 มม. หรือเทียบเทา 

กวาง 300 x สูง 450 มม.

นิทรรศการถาวร สวนที่ 1 

45
0

300

สํานักงานนโยบายและแผนพลงังาน
กระทรวงพลงังาน
121/1-2 เพชรบุุรี แขวงทุงพญาไท
เขตราชเทวี กรุุงเทพฯ 10400
โทร +662 612 1555

สถาปนิก

วิศวกร

ชื่อโครงการ

นายวรายุุทธ รุุจินิธิกุุล ส-สถ 3167 
นางสาวกรพรรณ วณิชย์คูพลังกูร ภ-สน 336

นายปุุณยวัศม นันทพงศ์ วฟก. 961

โครงการปรับปรุุงภูมทิัศน์อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เพ่ือเพิ่ม
ประสิทธิภาพและส่งเสริมภาพลักษณ์ในการ 
เป็็นศูนย์เรียนรู้และสร้างการมีส่วนร่วมใน 
การอนุุรักษพลังงาน
ส่วนงานที่ 2 จัดสร้างศูนย์นิทรรศการเพื่อ 
เผยแพร่ความรู้ด้านการใชพลังงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและหองสมุุด ณ บริเวณ
ชั้น 1, ชั้น 2 และชั้น 6 อาคารสํำนักงาน 
นโยบายและแผนพลังงาน

แบบแสดง

รวม

แผ่นที่

IG-4.22

38 / 38

งานกราฟก ปายบอกตําแหนง

และวิธีการใชงาน GP-24
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เอกสารแนบ 6 

 

รายการประกอบแบบปรับปรุงงานระบบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนอาคารสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสงเสริมภาพลักษณในการเปนศูนยเรียนรูและสรางการมีสวนรวมในการอนุรักษพลังงาน 

สวนงานท่ี 2 จัดสรางศูนยนิทรรศการเพ่ือเผยแพรความรูดานการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและหองสมุด  

ณ บริเวณ ช้ัน 1 ช้ัน 2 และช้ัน 6 อาคารสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)



 

 

เรื่อง รายละเอียดขอกําหนดท่ัวไป



   
___________________________________________________________________________ 

 

 

สารบัญ 

  หนา 

หมวดท่ี  1 รายละเอียดขอกําหนดท่ัวไปประกอบแบบระบบไฟฟาและระบบส่ือสาร 

1 มาตรฐาน และกฎเกณฑท่ีใชอางอิง EE 1-1 

 

 

หมวดท่ี  2 รายละเอียดขอกําหนดท่ัวไปประกอบแบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

                    1    มาตรฐาน และกฎเกณฑท่ีใชอางอิง AC 1-1 

 

 

หมวดท่ี  3  รายละเอียดขอกําหนดท่ัวไปประกอบแบบระบบปองกันและระงับอัคคีภัย 

1 มาตรฐาน และกฎเกณฑท่ีใชอางอิง  SN 1-1



   
___________________________________________________________________________ 

EE 1-1 

 

หมวดท่ี  1 

รายละเอียดขอกําหนดท่ัวไปประกอบแบบระบบไฟฟาและระบบส่ือสาร 

 

1. มาตรฐาน และกฎเกณฑท่ีใชอางอิง  

1.1 กรณี มิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ขอกําหนด และมาตรฐานท่ัวไปของระบบไฟฟาและสื่อสาร  จะตอง

ไดรับการออกแบบ  การประกอบ  การทดสอบ และวิธีการติดตั้ง ตามมาตรฐาน ดังตอไปนี้ 

- MEA        METROPOLITAN ELECTRICITY AUTHORITY 

- ANSI        AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE 

- NEC         NATIONAL ELECTRICAL CODE 

- UL           UNDERWRITER'S LABORATORIES 

- NFPA        NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION 

- DIN          DEUTSCHE INDUSTRIENORMEN 

- ASTM       AMERICAN SOCIETY OF TESTING MATERIAL 

- NEMA       NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURES ASSOCIATION 

- IEC           INTERNATIONAL ELECTRO TECHNICAL COMMISSIONS 

- มอก.        สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

- วสท.        วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย 

- VDE         VERBAND DEUTSCHER ELEKTRO  TECHNEKER 

 

 

 

  



   
___________________________________________________________________________ 

  AC 1-1  

 

หมวดท่ี 2 

รายละเอียดขอกําหนดท่ัวไปประกอบแบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

 

1 มาตรฐาน และกฎเกณฑท่ีใชอางอิง 

ถามิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน มาตรฐานท่ัวไปของวัสดุ อุปกรณ การประกอบและการติดตั้งท่ีระบุไวในแบบ 

และรายละเอียดประกอบแบบเพ่ือใชอางอิงสําหรับงานตามสัญญาในโครงการนี้ ใหถือตามมาตรฐานของ

สถาบันท่ีเก่ียวของดังนี้ 

- สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 

- กฎกระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร       

พ.ศ. 2522 

- พระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 2535 

- AIR MOVEMENT AND CONTROL ASSOCIATON (AMCA) 

- AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE (ANSI) 

- AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE (API) 

- AIR-CONDITIONING AND REFRIGERATION INSTITUTE (ARI) 

- AMERICAN SOCIETY OF HEATING, REFRIGERATING AND AIR CONDITIONING 

ENGINEERS (ASHRAE) 

- AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS (ASME) 

- AMERICAN SOCIETY OF TESTING MATERIALS (ASTM) 

- NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURERS ASSOCIATION (NEMA) 

- NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION (NFPA) 

- SHEET METAL AND AIR-CONDITIONING CONTRACTORS NATIONAL ASSOCIATION 

INC. (SMACNA) 

- UNDERWRITERS LABORATORIES, INC. (UL) 

- อ่ืน ๆ ท่ีระบุ
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หมวดท่ี 3 

รายละเอียด ขอกําหนดท่ัวไปประกอบแบบระบบดับเพลิง 

 

1 มาตรฐาน และกฎเกณฑท่ีใชอางอิง (STANDARD AND CODE) 

ถามิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน มาตรฐานท่ัวไปของวัสดุ อุปกรณ การประกอบและการติดตั้งท่ีระบุไวในแบบ 

และรายละเอียดประกอบแบบเพ่ือใชอางอิงสําหรับงานตามสัญญาในโครงการนี้ ใหถือตามมาตรฐานของ

สถาบันท่ีเก่ียวของดังนี้ 

- สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) 

- กฎกระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร 

พ.ศ. 2522 

- มาตรฐานการเดินทอภายในอาคารของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยใน      

พระบรมราชูปถัมภ (E.I.T.Standard  หมายเลข 1004 – 16) 

- มาตรฐานของการประปานครหลวง 

- มาตราฐานการปองกันอัคคีภัยของวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 

(E.I.T. Standard หมายเลข 0001-26) 

- มาตรฐานการไฟฟานครหลวง 

- American National Standard Institute  (ANSI) 

- American National Plumbing Code  (ANPC) 

- American Petroleum Institute  (API) 

- American Society of Plumbing Engineer  (ASPE) 

- American Society of Testing Materials  (ASTM) 

- British Standard  (BS) 

- Factory Mutual  (FM) 

- International Electro-Technical Commission  (IEC) 

- National Electrical Code  (NEC) 

- National Electrical Manufacturers Association  (NEMA) 

- National Fire Protection Association  (NFPA) 

- National Plumbing Code (NPC) 

- Underwriters Laboratories, INC.(UL) 

- Water Pollution Control Federation, USA.  (WPCF



 

 

เรื่อง รายละเอียดขอกําหนดประกอบการออกแบบ 

   ระบบไฟฟา และสี
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สารบัญ 

  หนา 

หมวดท่ี  1 รายการขอกําหนดทางเทคนคิ 

1 Panel Board EE 1-1 

2 ระบบกระจายสายแรงต่ํา EE 1-2 

3 โคมแสงสวางฉุกเฉิน, สวิทชไฟฟาและเตารับไฟฟา EE 1-7 

4 ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม EE 1-10 

5 ระบบโทรทัศนวงจรปด EE 1-12 

6 ระบบโทรศัพท EE 1-15 

 

หมวดท่ี   2 รายการวัสดุและอุปกรณท่ีอนุมัติใหใช 

1 รายการวัสดุและอุปกรณท่ีอนุมัติใหใช EE 2-1
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หมวดท่ี  1 

รายการขอกําหนดทางเทคนคิ 

 

1. Panel Board 

1.1 แผงสวิทชยอย (Panel Board) 

1.1.1 แผงสวิทชยอย เปนแผงสวิทชท่ีใชควบคุมการจายกําลังไฟฟาใหแก Load ตาง ๆ โดยมี 

Branch Circuit Breaker เปนตัวควบคุม Load แตละกลุมหรือแตละตัวตามกําหนดในแบบ

หรือตาม Panel board Schedule  

1.1.2 ความตองการทางดานการออกแบบ และการสราง 

- Panel board ตองออกแบบข้ึนตามมาตรฐาน Nema หรือ BS โดยสรางสําเร็จจากผูผลิต 

Circuit Breaker ท่ีใชสําหรับ Panel board นี้ เพ่ือใชกับระบบไฟฟา   380/220 โวลต, 

3-Phase, 4-Wire, 50Hz. หรือ  220 โวลต, 1-Phase, 2-Wire, 50Hz.  ตามกําหนดใน

แบบ  และ  Panel board Schedule  

- Cabinet ตองเปนแบบติดลอยตัวตูทําดวย Galvanized Code Gauge Sheet Steel 

With Grey Baked Enamel Finish มีประตูปดเปดดานหนาเปนแบบ  Flush Lock  

- Bus bar ท่ีตอกันกับ Circuit  Breaker ตองเปน Phase Sequence Type และเปนแบบ

ท่ีใชกับ  Plug-In  หรือ  Bolt-On Circuit Breaker  

- Main Circuit Breaker ตองเปน  Molded Case Circuit Breaker มี AMP Trip และ 

AMP Frame ตามท่ีกําหนดใหในแบบประกอบดวย  Instantaneous Magnetic Short 

Circuit Trip และ Thermal Over Current Trip ควรเปนผลิตภัณฑเดียวกับ Feeder 

Circuit Breaker ตนทาง  เพ่ือการทํางาน     ท่ีสัมพันธกัน  (Co-Ordination) 

- Branch Circuit Breaker ตองเปนแบบ Quick-Make, Quick-Break, Thermal 

Magnetic and Trip Indicating และเปนแบบ Plug-in  หรือ Bolt-On Type มีขนาด

ตามท่ีระบุไวใน Panelboard Schedule โดยผลิตและทดสอบตามมาตรฐาน IEC 898 

โดย Circuit Breaker ตองเปนผลิตภัณฑเดียวกัน  Main Circuit Breaker  

- Nameplate แผงสวิทชยอยตองบงบอกดวย Nameplate ตองทําดวยแผนพลาสติกสอง

ชั้น ชั้นนอกเปนสีดํา และชั้นในเปนสีขาว การแกะสลักตัวหนังสือ  กระทําบนแผน

พลาสติกสีดํา  เพ่ือวาเม่ือประกอบกับแลวตัวหนังสือจะ ปรากฎสีขาว  ตัวหนังสือบน 

Nameplate เปนไปดังแสดงไวในแบบ 
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- ผังวงจร  ตูยอยทุกตู  ตองมีผังวงจรท่ีอยูกับตูดังกลาวติดไวท่ีฝาตู  ซ่ึงจะบงบอกถึง

หมายเลขวงจรขนาดสาย ขนาดของ Circuit Breaker และ Load ชนิดใดท่ีบริเวณใดไว

เพ่ือสะดวกในการบํารุงรักษา 

- การติดตั้งใหติดตั้งกับผนังดวย Expansion Bolt ท่ีเหมาะสม หรือติดตั้งบน Supporting  

ท่ีเหมาะสมโดยระดับความสูง 1.80  ม.  จากพ้ืนถึงระดับบนของแผงสวิทช  ตามตําแหนง

ท่ีแสดงในแบบ 

 

2. ระบบกระจายสายแรงต่ํา  

2.1 ผูยื่นขอเสนอจะตองจัดหา ติดตั้ง และตรวจสอบระบบกระจายสายแรงต่ํา ใหสามารถใชงานไดดีและ

เปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

2.2 รายละเอียดนี้ครอบคลุมคุณสมบัติและการติดตั้งระบบกระจายสายแรงต่ํา อันประกอบดวย ทอรอย

สายไฟ (Conduit), สายไฟฟาแรงต่ํา Low Voltage (Cable) และอุปกรณประกอบอ่ืน ๆ 

2.3 ระบบทอรอยสายไฟ (Conduit System) แนวทอรอยสายท่ีระบุในแบบเปนเพียงแนวเพ่ือใหเกิดความ

เขาใจตรงกันระหวางผูออกแบบ และผูยื่นขอเสนอ การติดตั้งจริงจะตองติตตั้งใหเหมาะสมกับสภาพ

หนางานจริงและตามขอกําหนด ตอไปนี้ 

2.3.1 แนววางทอรอยสายจะตองติดตั้งใหสอดคลองกับความประหยัด ความสะดวกในการติดตั้งและ

ความสวยงามตามแบบของสถาปนิก 

2.3.2 ไมอนุญาตใหใชทอท่ีมีขนาดเล็กกวา 15 มม. ในงานระบบไฟฟา 

2.3.3 หากมีงานฝงทอในผนังหรือพ้ืนคอนกรีตทอท่ีใชตองเปนชนิดหนาปานกลาง (IMC) 

2.3.4 ทอรอยสายท่ีมีขนาดเสนผานศูนยกลางเกิน 50 มม. ใหใชแบบ IMC 

2.3.5 สามารถใชทอชนิดหนา (RSC) แทนทอชนิด EMT และ IMC ไดทุกกรณี 

2.3.6 การตอทอรอยสายเขากับอุปกรณหรือเครื่องจักรท่ีมีความสั่นสะเทือนใหใชทอแบบ Flexible 

ความยาวไมเกิน  2 ม. แตไมนอยกวา 0.3 ม. และตองเลือกชนิดท่ีกันน้ําไดกรณีท่ีมีโอกาส                

ถูกน้ําหรือบริเวณท่ีมีความชื้นสูง 

2.3.7 ระยะหางระหวางอุปกรณจับยึดทอตองไมเกิน 3 ม. ในกรณีใชทอ EMT ,IMC และ RSC ไมเกิน 

1 ม. ในกรณีของทอแบบ Flexible และตองหางจากกลองตอสายหรืออุปกรณตาง ๆ ไมเกิน 

0.30 ม.  สําหรับทอทุกประเภทท่ีกลาวมา 

2.3.8 มุมตัดโคงระหวางจุดดึงสายรวมกันแลวตองไมเกิน 360 องศา หากเกินตองใส Junction Box 

เพ่ิมเติม เพ่ือใหดึงสายไดสะดวก 
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2.3.9 จํานวนสายสูงสุดท่ีใชไดตองเปนไปตามตารางภาพผนวก ญ ในหนังสือมาตรฐานการติดตั้งของ

ไฟฟาสําหรับประเทศไทย พ.ศ. 2545 ของ ว.ส.ท. และพ้ืนท่ีหนาตัดสูงสุดของสายไฟทุกเสนคิด

เปนรอยละเทียบกับพ้ืนท่ีหนาตัดทอจะตองเปนไปตามตารางตอไปนี้ ในกรณีท่ีสายไฟไมใชชนิด 

THW หรือ NYY 

จํานวนสายในทอรอยสาย 1 2 3 4 
มากกวา 

4 

สายไฟทุกชนิดยกเวนสายชนิดมีปลอก

ตะก่ัวหุม 
53 31 40 40 40 

สายไฟชนิดมีปลอกตะก่ัวหุม 55 30 40 38 35 

2.3.10 หามใชทอเปนเครื่องแขวนและจัดยึดดวงโคม แนวทางการติดตั้งทอจะตองเปนแนวขนานหรือ

ตั้งฉากกับตัวอาคารเสมอเวนแตมีอุปสรรคใหปรึกษาวิศวกรผูออกแบบเปนแตละกรณีไป 

2.3.11 อุปกรณประกอบการเดินทอ ไดแก Couping ,Connector, Lock Nut, Bushing และ 

Service Entrance Cap ตาง ๆ ตองเหมาะสมกับสภาพและสถานท่ีใชงาน หลังจากท่ีติดตั้งทอ

รอยสายเรียบรอยแลว ใหตรวจสอบดูวาทอมีการตันหรือไมและใหแกไขทันทีในกรณีท่ีพบวาทอ

ใด ๆ ท่ีใชรอยสายมีการตัน 

2.3.12 ทอแตละสวนหรือแตละระยะตองติดตั้งเปนท่ีเรียบรอยกอน จึงสามารถรอยสายไฟฟาเขาทอได 

หามรอยสายเขาทอในขณะกําลังติดตั้งทอในสวนนั้น ๆ 

 

2.4 กลองและตูสายไฟ (Junction, Outlet, Pull Boxes, Wire Way) 

2.4.1 กลองตอสายท่ัวไป (Square Box และ Handy Box) ตองเปนเหล็กหนาไมนอยกวา 1.2 มม. 

ผานการชุบ Galvanized เพ่ือปองกันสนิม และในกรณีของกลองตอสายชนิดกันน้ําตองผลติ

จากเหล็กหลอหรืออลูมิเนียมท่ีมีความหนาไมนอยกวา 2.4 มม.  

2.4.2 กลองตอสายท่ีใหญกวา 100 คิวบิทนิ้ว ตองพับจากแผนเหล็กหนาไมนอยกวา 1.5 มม. โดยผาน

กรรมวิธีการปองกันสนิมเชนเดียวกับกลองตอสายท่ัวไป 

2.4.3 กลองตอสายทุกชนิดทุกขนาดตองมีฝาปดท่ีเหมาะสม และรอบกลองตองไมมีรูนอกจากท่ี ทอ

รอยสายถูกยึดติดอยูเทานั้น 
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2.4.4 การติดตั้งกลองตอสายตองยึดแนนกับโครงสรางอาคารหรือโครงสรางถาวรและตําแหนงของ

กลองตอสายตองเขาถึงและทํางานไดสะดวก 

2.4.5 ใหใช Box แปดเหลี่ยมขนาด 4 นิ้วx 4 นิ้วx 1½ นิ้ว ท่ีมีคุณลักษณะเดียวกับกลองตอสายท่ัวไป

นี้กับโคมไฟและใช Box สี่เหลี่ยม 4 นิ้วx 2 นิ้วx 1½ นิ้ว กับสวิทชไฟ 

2.4.6 ตองสามารถบรรจุตัวนําหรือสายเคเบิลไดท้ังหมด และถาเปน  Pull Boxes ตองมีขนาดใหญ 

กวา 5 เทา ของปริมาณสายไฟรวมกันท้ังหมด แตไมนอยกวา 100 คิวบิทนิ้ว 

2.4.7 Boxes ทุกตัว ตองติดตั้งภายในฝาเพดาน, ผนัง, ในเพดาน หรือในพ้ืนใหพนสายตา  

2.4.8 ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบในการซอมแซมผนัง เพดาน ฝา พ้ืน ฯลฯ ท่ีชํารุดเนื่องจากการ

ติดตั้ง Boxes ตาง ๆ เอง 

2.4.9 ตําแหนง Box ท่ีเขาถึงไดตองไมกระทบกระเทือนงานดานสถาปตยกรรม ในกรณีท่ีตองการ

ตรวจ ซอมแซมตัว Box หรือสายไฟ 

2.4.10 การติดตั้ง Boxes ทุกตัว ใหระมัดระวังอยาใหติดตั้งติดกับทอน้ํา, ทอสงลมเย็นของระบบปรับ

อากาศหรือสิ่งกีดขวางอ่ืนใด และจะตองมีการยึดตรึงอยางแข็งแรง โดยไมอาศัยทอ Conduit 

เปนตัวรับน้ําหนักของตัว Box เอง 

2.4.11 Floor Box สําหรับเตารับไฟฟาตองใช Box แบบท่ีเหมาะสมและท้ังชุดตองกันน้ําได การติดตัง้

ใหฝาเปด/ปด เรียบกับพ้ืน 

2.4.12 Boxes ท่ีติดกลางแจงหรือในท่ีมีความชื้นสูง กําหนดใหตองใชแบบกันน้ําไดและมีหัวตอกับทอ

รอยสายท่ีเปนแบบเกลียวและใชปะเก็นในการปดฝาใหแผนสนิทดวยสกรูทองเหลือง 

2.4.13 รู Knock-Out ท่ีไมไดใชงานตองปดใหเรียบรอยดวยอุปกรณ ซ่ึงสรางข้ึนเพ่ือทําหนาท่ีนี้

โดยเฉพาะหรือเปลี่ยน  Box เสียใหม 

2.4.14 ผูยื่นขอเสนอจะตองทาสี Box ท้ังภายนอกและภายในทุกจุดตามรหัสสีเดิมของโครงการและ

หากไมไดระบุไวใหใชรหัสสีดังนี้ 

ระบบไฟฟาแสงสวาง ใชสีชมพู ตัวอักษร LG  

ระบบไฟฟาฉุกเฉิน ใชสีสม ตัวอักษร E 

ระบบเตารับไฟฟา ใชเขียว ตัวอักษร P 

ระบบแอร ใชสีเทา ตัวอักษร AC 

ระบบโทรศัพท ใชเหลือง ตัวอักษร T 
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ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ใชสีแดง ตัวอักษร FA 

ระบบ MATV ใชสีมวง ตัวอักษร M 

ระบบเสยีง ใชสีขาว ตัวอักษร S 

ระบบ Security ใชสีน้ําเงิน ตัวอักษร SE 

2.4.15 Wire Way และ Support ใชเหล็กพนสีและจะตองติดตั้งตามกฎการ กฟน. กฟภ.  โดยมีแผน

เหล็กมีความหนาไมนอยกวา 1.60 มม. โดยมีการพับขอบขางพรอมฝาปดพรอมสกรูมีความ

แข็งแรงพอท่ีจะรับน้ําหนักสายเม่ือทํา SUPPORT รองรับทุก ๆ  ระยะ 1.5 ถึง 2.4 ม. 

2.4.16 Wire Way จะตองเปนระบบสมบูรณโดยมีอุปกรณประกอบท่ีเหมาะสม ไดแก 

- Coupling 

- Below Horizontal or vertical 

- T-Joint or Crossing Joint 

- Support 

2.4.17 Cable Tray และ Support กฎและวิธีการการติดตั้งรางเดินสาย และจํานวนสาย ใหใชตามท่ี

กําหนดใน NE Code, Article 318, กฎการติดตั้งไฟฟาของ กฟน. ป 2538 และมาตรฐานการ

ติดตั้งระบบไฟฟาสําหรับประเทศไทยของ วสท. 

2.4.18 รางเดินสายพรอมฝาปดรางตองทําดวยเหล็กพนสี Polyester Powder Paint มีความแข็งแรง

พอท่ีจะรับน้ําหนักสายไดเต็มท่ีโดยไมบิดเบี้ยว ขอบขางราง และชั้นของรางจะตองเรียบโดยไมมี

ความคมของขอบเพ่ือปองกันความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนกับสายเคเบิ้ล     อันเนื่องจากการลาก

สายติดตั้งตัวรางประกอบพรอมฝาปดพรอมสกรูขนาดรางเดินสายใช 1.60/2.00 ม.ม. 

 

2.5 สายไฟแรงต่ํา (Low Voltage)  

2.5.1 สายไฟตองเปนสายทองแดง และตองมีสวนผสมท่ีมีทองแดงไมต่ํากวา 98% 

2.5.2 สายไฟตองเปนมาตรฐานของ ม.อ.ก. รับรอง 

2.5.3 สายไฟตองเปนแบบสายเดี่ยว (Single Conductor) มีฉนวนหุมตามท่ีกําหนดขนาดไวใน Load 

Schedule ฉนวนตองทนแรงดันไฟฟาไมต่ํากวา 750 V. 

2.5.4 หามใชสายไฟเล็กกวาขนาด  2.5 ตร.มม.  ยกเวนสาย  Control  ใหใชตามความเหมาะสม 
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2.5.5 คา Voltage Drop จาก Main MDB ไปยังแผง Main แตละชั้น จะตองมีคา Voltage Drop ไม

เกิน 3% กรณีคิดคาเกินจะตองเปลี่ยนขนาด Feeder ใหใหญข้ึนโดยไมคิดมูลคา 

2.5.6 โดยท่ัวไปใหสายไฟฟาแรงต่ํามีตัวนําเปนทองแดงหุมดวยฉนวน Polyvinyl Chloride (PVC) 

สามารถทนแรงดันไฟฟาได 750 โวลต และทนอุณหภูมิไดไมนอยกวา 70 องศาเซลเซียสตาม 

มอก. 11-2531 

2.5.7 สายไฟฟาท่ีมีขนาดใหญกวา 6 ตร.มม. ตองเปนชนิดลวดทองแดงตีเกลียว (Stranded Wire) 

2.5.8 สายไฟฟาท่ีใชรอยในทอโลหะ หรือ Wire Way หรือ Cable Tray (เฉพาะขนาดสายตั้งแต 50 

ตร.มม. ข้ึนไป) โดยท่ัวไปกําหนดใหเปนสายไฟฟาตัวนําแกนเดียว (Single-Core) ตาม มอก. 

11-2531 

2.5.9 สายไฟฟาท่ีกําหนดใหใชฝงดินโดยตรง หรือเดินในราง Cable Tray ใตพ้ืน Access Floor ท้ัง

แบบตัวนําแกนเดียว และตัวนําหลายแกน (Multi-Core) ตองเปนสายไฟฟาท่ีหุนดวยฉนวน 

PVC อยางนอย 2 ชั้น ตาม มอก. 11-2531, NYY-N หรือ NYY-GRD แลวแตกรณี 

2.5.10 สายไฟฟาท่ีใชกับเครื่องจักรถาวรท่ีมีการเคลื่อนท่ีเปนประจํา เชน รอกไฟฟา เครื่องจักรท่ีมีการ

สั่นสะเทือน หรือกรณีท่ีผูคุมงานเห็นชอบใหใชสายไฟฟาชนิด Flexible Cable หุนฉนวน PVC 

สองชั้นตาม มอก. 11-2531 

2.5.11 สําหรับสายไฟฟาภายในดวงโคมท่ีมีความรอนเกิดข้ึนสูง เชน โคมท่ีใชหลอดไส (Incandescent 

Lamp), High Intensity Discharge Lamp เปนตน ใหใชสายชนิดทนความรอนสูง 

2.5.12 สายไฟจะตองเปนเสนเดียวตลอด โดยไมมีการตัดตอระหวางแผงไฟ (Panel board) จนถึง 

Outlet หรือระหวาง Outlet หรือ Switch Board ถึงแผงไฟ การตัดตอสาย (Splicing) 

สําหรับ Branch Circuit         ใหกระทําไดตอเม่ือจําเปนจริง ๆ และตองตัดตอเฉพาะใน

Junction หรือ Outlet Box ซ่ึงอยูในระหวางท่ีสามารถเขาไปตรวจ และ/หรือซอมบํารุงได 

2.5.13 ใหใชเฉพาะท่ีตอสายแบบ Compression ,Bolt หรือ Screw Type หรือ Wire Nut เทานั้น

ข้ัวตอสายท่ีไมมีฉนวน เม่ือตอสายแลวตองพันดวยเทปฉนวนทับกันโดยมีความหนาไมนอยกวา 

3 เทา ของฉนวนสายไฟฟานั้นเทปท่ีใชพันสายตองเปน VINYL เทปทนอุณหภูมิตอเนื่องไดไม

นอยกวา  105 องศาเซลเซียส หนา 7 มม. ทนแรงดันไฟฟาไดไมนอยกวา 600 โวลต การตอ

สายท่ีอยูในท่ีเปยกชื้นหรือใตดินจะตองใชเสริมเรซินหลอหลอมหุมไวดวยเรซิน ตองเปนของท่ีใช

งานเชนนี้ไดดี หามใชท่ีตอสายแบบ Twisted Wire Splice หามตอสายไฟเกิน 4 เสน ณ แตละ

จุดท่ีตอสาย 

2.5.14 หามใชการบัดกรีในการตอสายไฟ 
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2.5.15 ใหใช Lubricant เปนชนิดท่ีไดรับการอนุมัติจากวิศวกรแลวเทานั้นในการดึงสาย 

2.5.16 ตองใชสีเปนรหัส (Color-Coding) ในการเดินสายไฟโดยใชสีน้ําตาล สีดําและสีเทา สําหรับสาย 

Phase (HOT) ท้ังสาม และใหใชสีฟาสําหรับสาย Neutral และสีเขียวแถบเหลืองสําหรับสาย 

Ground 

2.5.17 สายไฟตองเดินใน Conduit ท้ังหมด โดยไมมีสวนหนึ่งสวนใดปรากฏใหเห็นภายนอก 

2.5.18 ใหติดหมายเลขวงจรดวย Wire Marker ชนิดถาวรสําหรับสาย Feeder ใน Pull Box  

ตาง ๆ  ดวย 

2.5.19 ยกเวนแตไดรับอนุมัติจากวิศวกรผูควบคุมงานเปนกรณี ๆ  ไป  หามมิใหดึงสายไฟใน Conduit 

จนกวาจะไดวางระบบ Conduit เสร็จเรียบรอยท้ังหมดกอน และไดรับการตรวจรับแลว 

2.5.20 ภายหลังการติดตั้งสายภายใน Conduit แลว ผูรับจางจะตองทําการ Test Insulation ของ

สายไฟดวย Megger วัดคาความตานทานของสายระหวาง Phase to Phase, Phase to 

Neutral และ Phase to Ground ของทุก Circuit ตั้งแต Panel Board ถึงปลาย Load จุด

สุดทาย และจาก MDB ถึง PANEL Board ทุก ๆ  แผง โดยผูยื่นขอเสนอจะตองบันทึกคาของ

การตรวจสอบนั้นทุกจุดใหผูคุมงาน 2 ชุด กอนท่ีจะมีการติดตั้งอุปกรณทุกชนิดเอกสารการ 

Test ใหรวบรวมเปนเอกสารสงมอบงานในงวดสุดทาย 

2.5.21 สายไฟท่ีมีจํานวนหลายชุดใน 1 วงจรท่ีเดินในราง Cable Tray หรือ Ladder จะตองเรียง

ตามลําดับเฟสเชน R, S, T, N หามวางเรียง Phase เดียวกันเปนกลุมเดียวกัน 

2.5.22 จํานวนสายสูงสุดท่ีใชไดตองเปนไปตามตารางภาพผนวก ญ ในหนังสือมาตรฐานการติดตั้งของ

ไฟฟาสําหรับประเทศไทย พ.ศ. 2545 ของ ว.ส.ท. และพ้ืนท่ีหนาตัดสูงสุดของสายไฟทุกเสนคิด

เปนรอยละเทียบกับพ้ืนท่ีหนาตัดทอจะตองเปนไปตามตารางตอไปนี้ ในกรณีท่ีสายไฟไมใชชนิด 

THW หรือ NYY 

จํานวนสายในทอรอยสาย 1 2 3 4 
มากกวา 

4 

สายไฟทุกชนิดยกเวนสายชนิดมีปลอก

ตะก่ัวหุม 
53 31 40 40 40 

สายไฟชนิดมีปลอกตะก่ัวหุม 55 30 40 38 35 
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3. โคมแสงสวางฉุกเฉิน, สวิทชไฟฟาและเตารับไฟฟา 

3.1 ผูยื่นขอเสนอจะตองจัดหา ติดตั้งและทดสอบโคมแสงสวางฉุกเฉิน, สวิทชไฟฟาและปลั๊กตามแบบท่ี

กําหนด ใหใชงานไดดี และเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

 

3.2 โคมไฟแสงสวางฉุกเฉิน (Self-Contain Battery Unit) 

3.2.1 ไฟเขา 220 VAC/ 50 Hz 

3.2.2 ควบคุมการชารจไฟและคายไฟออกจากแบตเตอรี่อยางแมนยํา ชวยยืดอายุการใชงานของ

แบตเตอรี่ 

3.2.3 ใหแบตเตอรี่แหงขนาด 12 โวลต 

3.2.4 ใชหลอด LED ขนาด 9 วัตต 

3.2.5 ควบคุมการทํางานโดยอัตโนมัติดวยระบบ Computer ขนาด 8 Bit ซ่ึงมีฟงกชั่นพิเศษ 

ดังตอไปนี้ 

- สามารถโปรแกรมการทดสอบตัวเอง (Auto-Test) เพ่ือทดสอบตัวเองไดทุก 10 สัปดาห 

และทานสามารถตั้งโปรแกรมใหทดสอบทุก 4 สัปดาห หรือ 8 สัปดาห ไดตามความ

เหมาะสม 

- สามารถตั้งโปรแกรมระยะเวลาในการทดสอบตัวเองได 3 ระดับ คือ ครึ่งชม. , 1 ชม.และ 

1 ชม. ครึ่ง : เม่ือถึงกําหนดเวลาในการทดสอบตัวเอง ระบบจะเริ่มทํางานตามเวลาท่ีตั้งไว 

(มาตรฐานของเครื่องจะทดสอบตัวเอง 2 ชม.) หลังจากนั้นระบบจะ Reset ตัวเองและเริ่ม

ชารตไฟเขาแบตเตอรี่ในทันทีโดยอัตโนมัติ ซ่ึงจะชวยปองกันการเสื่อมของแบตเตอรี่ อัน

เนื่องมาการการลืมเสียบปลั๊กไฟคืนหลังการทดสอบ 

- สามารถโปรแกรมเวลาในการหนวงใหระบบยังคงทํางานภายหลังจากไฟมาไดนานถึง 10 

นาที 

- สามารถบันทึกและแสดงระยะเวลาการสํารองไฟของแบตเตอรี่ (Backup time) 

- มีสวิทชใหปดหลอดไฟในตอนท่ีไฟฟาดับ เพ่ือเปนการประหยังไฟจากแบตเตอรี่ในยามท่ีไม

จําเปน 

- สามารถสั่งงานระบบไดดวยรีโมทแบบ อินฟราเรด 

3.2.6 กําลังสองสวางไดนานกวา 2 ชม. 
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3.2.7 ระยะเวลาในการอัดไฟ 14 ชม. 

3.2.8 ตัวถึงเปนเหล็กหนด 1 มม. เคลือบสีอยางดี มีความคงทนนานถึง 10 ป 

3.2.9 ขนาดตัวเครื่องกวาง 140 มม.x ยาว 360 มม.x สูง 200 มม. (สูงถึงโคม 310 มม.) 

3.2.10 รับประกันอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 3 ป แบตเตอรี่ 2 ป 

3.3 ไฟปายทางออก, ทางหนีไฟ (Exit Sign) 

3.3.1 เปนชนิด Box Type หรือกลองทําดวยเหล็กพนสี 

3.3.2 ไฟเขา 220 VAC/ 50Hz 

3.3.3 ใชหลอดฟลูออเรสเซนต ขนาด 10 วัตต จํานวน 2 หลอด 

- ในภาวะท่ีไฟฟามาปกติ : มีบัลลาสตอิเล็กทรอนิกส ท่ีชวยประหยัดไฟไดถึง 33% 

- ในภาวะท่ีไฟฟาดับ : High Efficiency Converter จะทําหนาท่ีจายไฟแรงสูงใหกับ   บลั

ลาสตและหลอดซ่ึงจะใหแสงสวางไดมากเหมือนขณะท่ีไฟฟามาตามปกติ 

3.3.4 ใชแบตเตอรี่แหงขนาด 12 โวลต 

3.3.5 ควบคุมการชารจไฟและคายไฟออกจากแบตเตอรี่อยางแมนยํา ชวยยืดอายุการใชงานของ

แบตเตอรี่ 

3.3.6 ฟงกชั่นควบคุมการทํางานพิเศษ 

- กดปุม Test เม่ือตองการทดสอบการทํางานของระบบ จนแรงดันของแบตเตอรี่ลดลงเหลือ 

10.5 VDC ระบบจะหยุดจายไฟใหหลอดและทําการชารจไฟใหแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติ การ

ทดสอบวิธีนี้จะชวยลดโอกาสท่ีทําใหแบตเตอรี่เสื่อมอันเนื่องจากการลืมเสียบปลั๊กหลังจาก

ทดสอบการจายไฟจริงของแบตเตอรี่ 

- กดปุม Reset เม่ือตองการยกเลิก Function ของปุม Test 

3.3.7 Boost Charge Voltage : 15.5 VDC 

         Float Charge Voltage     :  13.8 VDC 

Load Cut-off Voltage  : 10.5 VDC 

3.3.8 กําลังสองสวางไดนานกวา 2 ชม. , ระยะเวลาในการอัดไฟ 14 ชม. 

3.3.9 ตัวถังเปนเหล็กหนา เคลือบสีอยางดี มีความคงทนไมนอยกวา 10 ป 

3.3.10 รับประกันอุปกรณอิเล็กทรอนิกสนานถึง 5 ป แบตเตอรี่ 2 ป 

3.3.11 ขนาดกวาง 137 มม.xยาว 534 มม.xสูง 284 มม. 

3.4 ขอกําหนดระบบ Central Battery 
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3.4.1 Input Voltage : Single Phase 220 VAC + 15% or 3 Phase and 1   

                                        Neutral 380 VAC 

Output Voltage : 225 VAC เม่ือไฟสํารองฉุกเฉินทํางาน 

3.4.2 ใชแบตเตอรี่แหงขนาด 12 โวลต ตออนุกรมกัน 

3.4.3 ใหไดกับหลอดฟลูออเรสเซนต, หลอดคอมแพคฯ, หลอดไฟธรรมดา (Incandescent) และ

หลอดฮาโรเจน, หลอด LED 

3.4.4 สามารถเปดและปดหลอดไฟไดในภาวะท่ีไฟมาตามปกติ และจะทํางานทันทีเม่ือไฟดับ ไมวา

สวิตช อยูในตําแหนงปดหรือเปด 

3.4.5 การชารจไฟออกแบบพิเศษ 2 จังหวะ คือ Boost charge และ Float Charge ซ่ึงชวยปองกัน

ไมใหเกิดภาระ Over Charge หรือ Under Charge 

3.4.6 มีไฟ LED แสดงความพรอมของแบตเตอรี่ท้ังหมด 

3.4.7 มีปุมทดสอบการใชงาน 2 ปุม 

- System Test ใชทดสอบการทํางานระยะยาว เม่ือกดปุมนี้โคมไฟฉุกเฉินจะทํางานเม่ือ

แรงดันแบตเตอรี่ลดลงต่ํากวา 180 VDC ระบบจะ Reset ตัวเองและเริ่มชารจไฟเขา

แบตเตอรี่ในทันทีโดยอัตโนมัติ ซ่ึงจะชวยปองกันการเสื่อมของแบตเตอรี่  อันเนื่องมาจาก

การลืมยก Breaker On หลังการทดสอบ 

- Reset ใชยกเลิกการทํางานของปุม System Test 

3.4.8 ท่ีแบตเตอรี่บางลูกเสื่อมหรือสูญหาย ระบบยังสามารถทํางานไดโดยอัตโนมัติ แตแรงดับ

แบตเตอรี่ตองไมต่ํากวา 175 VDC ในกรณีท่ีจําเปนจริง สามารถใชปุม Manual Override ชวย

ระบบจะจายไฟใหจนแรงดันเหลือ 110 VDC ระบบจะหยุดการทํางานโดยสิ้นเชิง 

3.4.9 ตัวถังเปนเหล็กหนา เคลือบสีอยางดี มีความทนทานนานถึง 10 ป 

3.4.10 มีบัลลาสทอิเล็กทรอนิกส (สําหรับหลอดฟลูออเรสเซนต) หรืออิเล็กทรอนิกสทรานฟอรเมอร 

(สําหรับหลอดฮาโลเจน) ท่ีใชไดท้ังไฟ AC และ DC 

3.4.11 อายุการใชงานนานกวา 10 ป 

3.4.12 รับประกันอุปกรณอิเล็กทรอนิกส 3 ป 

 

4. ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม  

4.1 วัสดุ (Material) 
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4.1.1 ผลิตภัณฑ 

วัสดุอุปกรณท่ีใชใหเปนผลิตภัณฑเดียวกันกับทางอาคารเดิม 

 

4.1.2 อุปกรณ (Field Mounted System Components)  

- อุปกรณตรวจจบัควัน (Smoke Detectors) 

        เปนชนิด Photoelectric light scatter , 2 Wire Circuit, Standby Current 70 

mA Alarm 60 mA Max มี LED กระพริบแสดงสถานะเม่ือปกติ และกระพริบถ่ีข้ึนเม่ือ

สกปรก (SELF-DIAGNOSTIC,BUILT-IN DRIFT COMPENSATION) และติดคางเม่ือ 

Alarm ทํางานไดท่ีระดับแรงดัน 8.5-33 VDC Operating Temp 0-49  องศาเซลเซียส 

สามารถตอ Remote LED ได ติดตั้งโดยประกบเขากับฐานใหสายไฟยึดกับฐานเทานั้น 

สามารถติดตั้งไดท่ีระยะหาง 9.1 ม. ท่ีเพดานราบ ความสูงไมเกิน 4.6 ม. 

- อุปกรณตรวจจบัความรอน (Heat  Detectors) 

เครื่องจับความรอนแบบ Combination Rate of rise-fixed temperature เปน

ชนิดท่ีออกแบบใหสวยงามซ่ึงจะทํางานเม่ืออัตราการเพ่ิมของอุณหภูมิในหองสูงเกิน

กําหนด และในกรณีท่ีอุณหภูมิสูงเกินประมาณ 135 องศาฟาเรนไฮตดวยหรือ 194 องศา

ฟาเรนไฮต ตามแบบ Contact Rating 1.0 A ท่ี 6 ถึง 28 VDC ไดรับ UL, FM CSFM  

โดยสามารถครอบคลุมพ้ืนท่ีไดสูงสุด  252 ตร.ม. และสามารถตอ Remote LED ได  

- อุปกรณแจงเหตุดวยมือ (Manual Stations) 

เปนชนิด Non-Code Pre-signal Pull Type with key Switch เปนโลหะหลอ 

พนสีแดง มีแทงแกวและ Key Switch ตองประกอบสําเร็จมาพรอมกับตัว Pull Station  

จากโรงงานผูผลิต       มีอักษร FIRE และไดรับ มาตรฐาน UL Listed. 

- อุปกรณแจงสัญญาณ (Notification Appliances) ชนิดของอุปกรณตามระบุในแบบ 

 Alarm Bell 

เปนแบบระฆัง (Bell) ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 6 นิ้ว ทํางานดวยไฟ DC 

24 โวลต สีแดง เปนชนิด motor drive ไดรับมาตรฐาน ULC. ใชติดตั้งภายในอาคาร  

โดยถาติดตั้งภายนอกอาคารตองมี whether proof box ตางหาก 
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4.2 การติดตั้ง (Installation) 

4.2.1 สายไฟฟาใหใชสาย  มอก.11 ชนิด 75 องศาเซลเซียส 250 โวลต ขนาดไมเล็กกวา 1.5 ตร.มม. 

สําหรับสาย Loop Signal และ สําหรับวงจรอุปกรณตรวจจับเพลิงไหม และขนาดไมเล็กกวา 

2.5 ตร.มม. สําหรับวงจรอุปกรณแจงสัญญาณ สายใหใชสายสีตามระบบสีท่ีเหมาะสม และตอง

มีปายรหัสติดทุกจุดท่ีมีการตอสายเขาแผงหรือตอสายระหวางทาง สายใหรอยในทอรอยสาย

ตามท่ีกําหนดตลอด เม่ือติดตั้งแลวตองมีการทดสอบสายขาด และสายลัดวงจร เพ่ือแกไขใหดี

กอนจะเขาสายท่ีตูควบคุมรวม  

4.2.2 ใหผูรับจางกําหนดขนาดและจํานวนสายตาง ๆ ตามคําแนะนําของผูผลิต สายใหรอยในทอ 

EMT หรือ IMC ตลอด นอกจากกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ขนาดทอใหกําหนดตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย     วาดวยความปลอดภัยทางดานไฟฟา 

4.2.3 ตําแหนงท่ีแนนอนของ detectors, manual stations, horns with strobes และอุปกรณอ่ืน 

ๆ ท่ีเก่ียวของ  อาจมีการเปลี่ยนแปลงระหวางกอสราง 

 

4.3 การทดสอบระบบ (Commissioning) 

การทดสอบใหเปนไปตามมาตรฐาน NFPA และตามท่ีผูควบคุมงานเห็นสมควร  

 

5. ระบบโทรทัศนวงจรปด 

5.1 ท่ัวไป 

อุปกรณและระบบโทรทัศนวงจรปดท่ีตองการ จะตองเปนอุปกรณรุนใหม ท่ีสามารถทํางานไดโดย

ตอเนื่องตลอดเวลา 24 ชม. ตอวัน ในสภาพแวดลอมอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ ของประเทศไทย ท้ัง

ภายใน หรือภายนอกอาคารไดเปนอยางดี  

 

 

5.2 หลักการทํางานของระบบ 
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เปนระบบท่ีใชเฝาตรวจดูพ้ืนท่ีตอเนื่องตลอดเวลา เพ่ือการรักษาความปลอดภัยภายในอาคาร ดวย

กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดภาพสี แบบติดกับท่ี  มีศูนยรวมสําหรับการควบคุมระบบและเก็บบันทึกภาพ

ตลอดเวลาเพ่ือการตรวจสอบในภายหลัง โดยศูนยรวมระบบมีลักษณะการควบคุมเปนแบบดิจิทัล ทําการ

บันทึกภาพเก็บใน Hard Disk ไดตอเนื่องเปนเวลาไมนอยกวาคาบละ 1 เดือน สามารถเลือกภาพชวงท่ี

สงสัยบันทึกลงแผน VCD เพ่ือการตรวจพิสูจนภายนอกได กับยังสามารถตอเชื่อมโยงเขากับระบบ

คอมพิวเตอรเปนเครือขายขนาดใหญ โดยเครื่องคอมพิวเตอรในเครือขายสามารถเรียกดูภาพจากกลอง    

ใด ๆ ไดตามระดับความสําคัญและรหัสผานของผูท่ีจะเขาดูภาพ 

 

5.3 มาตรฐานและคุณสมบัติของอุปกรณ 

5.3.1 กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมองคงท่ีสําหรับติดตั้งภายในอาคาร สําหรับใช

ในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไป  

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา  1,920 x 1,080 pixel หรือไมนอยกวา 

2,0736,000 pixel 

- มี Frame rate ไมนอยกวา 25 ภาพตอวินาที (frame per second) 

- ใช เท ค โน โล ยี  IR-Cut filter ห รื อ  Infrared Cut-off Removable (ICR) สํ า ห รั บ

บันทึกภาพไดท้ังกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ 

- มีความไวแสงนอยสุด ไมมากกวา 0.25 LUX สําหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม

มากกวา 0.05 LUX สําหรับการแสดงภาพขาวดํา (Black/White) 

- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไมนอยกวา 1/3 นิ้ว 

- มีผลตางคาความยาวโฟกัสต่ําสุดกับคาความยาวโฟกัสสูงสุดไมนอยกวา 4.5 มม. 

- สามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวอัตโนมัติ (Motion Detection) ได 

- สามารถแสดงรายละเอียดของภาพท่ีมีความแตกตางของแสงมาก (Wide Dynamic 

Range หรือ Super Dynamic Range) ได 

- สามารถสงภาพสัญญาณ (Streaming) ไปแสดงไดอยางนอย 2 แหลง 

- ไดรับมาตรฐาน ONVIF (Open Network Video Interface Forum) 

- สามารถสงสัญญาณภาพไดตามมาตรฐาน H.264 เปนอยางนอย 

- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได 
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- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา 

และสามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEE 802.3at (Power over 

Ethernet) ในชองเดียวกันได 

- สามารถใช งาน กับมาตรฐาน  HTTP, HTTPS, “NTP หรือ  SNTP”, SNMP, RTSP, 

IEEE802.1X ไดเปนอยางนอย 

- มีชองสําหรับบันทึกขอมูลลงหนวยความจําแบบ SD Card หรือ Micro SD Card หรือ 

Mini SD Card 

- ต อ ง มี  Software Development Kit (SDK) ห รื อ  Application Programming 

Interface (API) ในรูปแบบแผน  CD หรือ DVD ท่ี มีลิขสิทธิ์ ถูกตอง หรือสามารถ 

Download จากเว็ปไซตผูผลิต 

- ไดรับมาตรฐานดานความปลอดภัยตอผูใชงาน 

- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานระบบจัดการสิ่งแวดลอม 

- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ีมีคุณภาพ 

 

5.4 ระบบการควบคุมและบันทึกภาพจากกลองโทรทัศนวงจรปด  

5.4.1 อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (Network Video Record) แบบ 8 ชอง คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

- เปนอุปกรณท่ีผลิตมาเพ่ือบันทึกภาพจากกลองโทรทัศนวงจรปดโดยเฉพาะ 

- สามารถบันทึกและบีบอัดภาพไดตามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกวา 

- ไดรับมาตรฐาน ONVIF (Open Network Video Interface Forum) 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา 

จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง 

- สามารถบันทึกภาพและสงภาพเพ่ือแสดงผลท่ีความละเอียดของภาพสูงสุดไมนอยกวา 

1,920x1,080 pixel หรือไมนอยกวา 2,073,600 pixel 

- สามารถใชงานกับมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP, หรือ SNTP”, SNMP, RTSP ไดเปน

อยางนอย 

- มีหนวยจัดเก็บขอมูลสําหรับกลองวงจรปดโดยเฉพาะ (Surveillance Hard Disk) ชนดิ 

SATA ขนาดความจุไมนอยกวา 8 TB 
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- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง 

- สามารถใชงานตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได 

- ตองมี Software Development Kit (SDL) หรือ Application Programming 

Interface (API) ในรูปแบบแผน CD หรือ DVD ท่ีมีสิขสิทธิ์ถูกตอง หรือสามารถ 

Download จากเว็บไซตผูผลิต 

- สามารถแสดงภาพท่ีบันทึกจากกลองโทรทัศนวงจรปดผานระบบเครือขายได 

- ผูผลิตตองไดรับมาตรฐานดานการบริหารจัดการหรือบริหารงานท่ีมีคุณภาพ 

 

5.4.2 อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 24 ชอง  คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

- มีลักษณะการทํางานไมนอยกวา Layer 2 ของ OSI Model 

- มี Switching Capacity ไมนอยกวา 30 Gbps 

- รองรับ Mac Address ไดไมนอยกวา 8,000 Mac Address 

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกวา และสามารถทํางานไดตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power 

over Ethernet) ในชองเดียวกันได จํานวนไมนอยกวา 24 ชอง 

- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานชองเชื่อมตอระบบเครือขายทุกชอง 

 

5.5 ระบบการรับภาพจากกลองโทรทัศนวงจรปด 

5.5.1 เครื่ อ งคอม พิ ว เตอร  สํ าห รับ งานประมวลผล  (จอภ าพขนาดไม น อยกว า  19 นิ้ ว )  

คุณลักษณะพ้ืนฐาน 

-  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย มี

หนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

พ้ืนฐานไมนอยกวา 3.0 GHz  

-  มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้  

             1)  เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจําขนาดไม            

นอยกวา 2 GB หรือ  

             2)  มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ 

Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 
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2 GB หรือ  

              3)  มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใชหนวยความจําหลัก

ในการแสดงภาพ ขนาดไมนอยกวา 2 GB  

-  มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB  

-  มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB 

หรือ ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย  

-  มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย  

-  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกวา จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง  

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 

- มีแปนพิมพและเมาส 

- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และมีขนาดไมนอย

กวา 19 นิ้ว จํานวน 1 หนวย  

5.5.2 เครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 VA 

  - มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)  

  - สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 

 

6. ระบบโทรศพัท 

6.1 ขอกําหนดทางเทคนิคของอุปกรณระบบโทรศัพท 

6.1.1 TELEPHONE  OUTLET 

เตารับโทรศัพทจะตองเปนชนิดติดฝงผนังโดยเฉพาะซ่ึงออกแบบ PLUG และ SOCKET สําหรับ

ใชงานระบบโทรศัพท  ติดตั้งอยูในกลองโลหะมีฝาปดเรียบรอย  ผูรับจางจะตองสงตัวอยาง

ขนาด  สีของ COVER  PLATE ใหสถาปนิกฝายผูวาจางอนุมัติกอนทําการติดตั้ง 
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6.1.2 DISTRIBUTION  CABLE 

สายโทรศัพทท่ีใชงาน  DISTRIBUTION  CABLE จะตองเปนแบบ TPEV  POLYETHYLENE  

INSULATED  AND  PVC. SHEATHED TERMINATING CABLE ขนาดเสนผานศูนยกลางไมต่ํา

กวา 0.65 มม. จัดทําใน WIRE  WAY โดยมี CABLE SUPPORT รองรับอยางแข็งแรงมีขนาด

และจํานวนคูสายตามระบุไวในแบบสายท่ีเดินภายนอกอาคาร  หรือในทอรอยสายฝงดินใหใช

สาย DOUBLE  SHEATHED  ALPETH  CABLE 

6.1.3 TELEPHONE WIRE 

สายโทรศัพท  สําหรับใชงานกับเครื่องรับโทรศัพทภายในอาคาร  จะตองเปนประเภท TIEV , 2 

PRS มีขนาดเสนผานศูนยกลางไมต่ํากวา 0.65 มม. มี RESISTANCE/K ไมเกิน 95 OHM ท่ี 

อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส  สายโทรศัพทท้ังหมด  หามทําการตัดตอ ณ จุดท่ีไมใช   

TERMINATING  BLOCK 

6.1.4 TELEPHONE  CABINET (TC) ประกอบดวยกลองเหล็ก (STEEL  BOX) มีฝาปดแบบบานพับ

พรอมมือจับ สามารถปดล็อคไดโดยกุญแจ ภายในบรรจุ TERMINAL  STRIPS ขนาดชุดละ 10 

PAIRS จํานวนตามท่ีระบุในแบบ ท่ีตั้งกลอง KNOCK  OUT เตรียมไวสําหรับเจาะติดตั้งทอรอย

สายไฟได
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หมวดท่ี  2 

รายการวัสดุ และ อุปกรณท่ีอนุมัติใหใช 

 

1. รายการวัสดุและอุปกรณท่ีอนุมัติใหใช 

รายการวัสดุและอุปกรณท่ีอนุมัติใหใชตามหัวขอขางลางนี้เปนเพียงแนวทางประกอบการเลือกวัสดุและ

อุปกรณของระบบไฟฟา  

ลําดับ รายการวัสดุ ผูผลิต 

1. Panel Board 

SQUARE-D 

SIEMENS 

ABB 

หรือเทียบเทา 

2. Safety Switch/ Disconnected Switch 

ABB 

SIEMIENS 

SQUARE-D 

CLIPSAL 

หรือเทียบเทา 

3. Switch & Receptacle 

CLIPSAL 

NATIONAL (PANASONIC) 

B-TICINO 

หรือเทียบเทา 

4. Emergency Battery Light Unit 

SUNNY 

SAFEGUARD 

DELIGHT 

DYNO 

หรือเทียบเทา 

5. 
Emergency Battery Light Back-up For 

Luminaires 

SUNNY 

CEE 

DELIGHT 

DYNO 

หรือเทียบเทา 



   
___________________________________________________________________________ 

EE 2-2 

   

 

ลําดับ รายการวัสดุ ผูผลิต 

6. Lamp 

OSRAM 

PHILIPS 

TOSHIBA 

SYLVANIA 

หรือเทียบเทา 

7. LV Cable 

PHELDS DODGE 

THAI YAZAKI 

BANGKOK CABLE 

หรือเทียบเทา 

8. Cable Tray/ Ladder/ Wire way 

ASEFA 

TIC 

SCI 

หรือเทียบเทา 

9. Conduit (Metal) 

PANASONIC 

TAS 

UI 

หรือเทียบเทา 

10. Fire Alarm System 

EDWARD 

JOHNSON CONTROL 

NOTIFIER 

หรือเทียบเทา 

11. CCTV 

BOSCH 

PELCO 

HONEYWELL 

หรือเทียบเทา 

12. Public Address System (Sound System) 

BOSCH 

TOA 

TYCO 

หรือเทียบเทา 
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ลําดับ รายการวัสดุ ผูผลิต 

13. Telephone Terminal 

3M 

KRONE 

POUYET 

หรือเทียบเทา 

14. 
Data Outlet (Telephone & Computer 

Outlet) 

BELDEN 

NEC 

ALCATEL 

AMP 

CLIPSAL 

PANASONIC (NATIONAL) 

หรือเทียบเทา 

15. 

Data & Communication Cable 

(Computer Cable/ Twisted Pairs 

w/Shield Cable) 

AMP 

BELDEN 

AVAYA 

LINK 

หรือเทียบเทา 

16. Telephone Cable 

PHELDS DODGE 

TAHI YAZAKI 

BANGKOK CABLE 

หรือเทียบเทา 

 

หมายเหตุ : 

              1. ผูยื่นขอเสนอตองนําเสนอวัสดุให สนพ.  อนุมัติกอนดําเนินการ 

              2. ผูยื่นขอเสนอนําเสนอวิธีการติดตั้ง หรือ แบบขยายการติดตั้ง (Shop drawing) ให สนพ. 

อนุมัติกอน          

                 ดําเนินการ 

              3. ผูยื่นขอเสนอติดตั้งวัสดุทุกรายการ ตามมาตรฐานของผูผลิต 

 

 

 



 

 

เรื่อง รายละเอียดขอกําหนดประกอบการออกแบบ 

   ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ
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สารบัญ 

  หนา 

หมวดท่ี  1 ขอกําหนดดานวัสดุ อุปกรณและการปฏิบัติงาน 

2 เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน AC 1-1 

3 ทอลม AC 1-4 

4 ฉนวนหุมทอลม AC 1-5 

5 หนากากลม AC 1-6 

 

หมวดท่ี  2 รายการวัสดุและอุปกรณท่ีอนุมัติใหใช 

a. รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ AC 2-1
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หมวดท่ี 1 

ขอกําหนดดาน วัสดุ อุปกรณและ การปฏิบัติงาน 

 

1 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน  

1.1 เครื่องระบายความรอนดวยอากาศ (Air Cooled Condensing Unit) 

1.1.1 Air Cooled Condensing Unit เปนแบบเปาลมรอนข้ึนดานบน หรือดานขาง ประกอบดวย 

Compressor เปนแบบ Welded Shell Hermetic Type หรือ Semi-Hermetic Type 

Single or Dual Circuits of Refrigeration ใชกับสารทําความเย็น HCFC-22 ระบบไฟฟา 

380 โวลท 3 เฟส 50 เฮิรท หรือ 220 โวลท 1 เฟส 50 เฮิรท ตามท่ีกําหนดในแบบ โดยหาม

ทําการดัดแปลงหรือใชหมอแปลงแรงดันไฟฟาอีกท่ีหนึ่ง รายละเอียดอ่ืน ๆ มีดังตอไปนี้ 

- Compressor แตละชุดตองติดตั้งอยูบนฐานท่ีแข็งแรง และมีสปริง หรือมีลูกยางกัน

กระเทือนรองรับตัว Compressor  

- พัดลมระบายความรอนเปนแบบ Propeller Type หรือ Centrifugal ขับดวยมอเตอร 

ชนิด Weather Proof ใชกับระบบไฟฟา 380 โวลท 3 เฟส 50 เฮิรท หรือ 220 โวลต 1 

เฟส 50 เฮิรท และมีอุปกรณปองกันมอเตอรไหมอยูภายใน และเปนแบบหลอลื่นถาวร 

- แผงระบายความรอน Condenser Coil ทําดวยทอทองแดง อยางหนาชนิดไมมีตะเข็บ มี

ครีบระบายความรอนทําดวย Aluminum ชนิด Plate Fin Type อัดติดแนนกับทอดวย

วิธีกล (Mechanical Bonding) จํานวนครีบระบายความรอนไมนอยกวา 13 ครีบ ตอ

ความยาวหนึ่งนิ้วฟุต (13 Fin/Inch) และจะตองผานการทดสอบรอยรั่ว (Air Pressure 

Leak Test Under Water) ท่ีความดันไมต่ํากวา 300 Psi 

- ตัวถัง ทําจาก Electro Galvanized Steel ความหนาไมนอยกวา 1.2 มม. หรือ Fiber 

Glass พรอมท้ังพนสีกันสนิม และอบสีซ่ึงทนทานตอสภาพแวดลอมภายนอกอาคาร 

- อุปกรณอ่ืน ๆ ในเครื่องระบายความรอน มีดังนี้ 

: Thermal Overload Protection Devices for Compressor 

: Overload Protection for Fan Motor. 

: Start Capacitor 

: High and Low Pressure Switch with Manual Reset 

: Refrigerant Filter Drier. 

: Sight Glass. 

: Suction Line Shut-Off Valves. 

: Liquid Line Shut-Off Valves. 
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: Hot Gas Line Shut-Off Valve (สําหรับเครื่องขนาดตั้งแต 3 ตันความเย็นข้ึน

ไป) 

: Refrigerant Charging Port. 

: Time Delay Relay 

: Crankcase Heater and Oil Pressure Switch with Manual Reset (สําหรับ

เครื่องขนาดตั้งแต 3 ตันความเย็นข้ึนไป) 

1.2 เครื่องเปาลมเย็น (Fan Coil Unit) 

จะตองเปนผลิตภัณฑยี่หอเดียวกับ Air Cooled Condensing Unit และประกอบสําเร็จจากโรงงาน

ผูผลิต ภายใตลิขสิทธิ์ ของผลิตภัณฑนั้น โดย Fan Coil Unit ใหประกอบดวยอุปกรณดังตอไปนี้ 

1.2.1 ตัวถัง (Metal Housing) ประกอบข้ึนจากแผนเหล็กอาบสังกะสีความหนาไมนอยกวา 1.3 มม. 

ss พ นเคลือบดวยสีอยางดี ภายในจะตองกรุดวยฉนวน Close Cell ความหนา 1 นิ้ว  Drain 

Pan จะตองจัดวาง และใหมีขนาดใหญเพียงพอสําหรับน้ํา Condensate ของ Coil และกรุ

ดวยฉนวน Close Cell ความหนา ½ นิ้วเพ่ือปองกันการเกิดหยดน้ําจากถาด  

1.2.2 พัดลมและมอเตอร (Fan and Motor) พัดลมเปนแบบ Forward Curved Blade, Double 

Width, Double Inlet Centrifugal Type ติดตั้งอยูบนเพลา พัดลมจะตองไดรับการสมดุลย

อยางดี ท้ังทางสถิติยศาสตร (Static) และจุลศาสตร (Dynamic) เพ่ือไมใหเกิดการ

สั่นสะเทือน และเสียงดังขณะทํางาน Bearing ใหเปนแบบ Self-Aligning และสามารถถอด

เปลี่ยนไดในการซอมบํารุง  มอเตอรเปนแบบ Split Capacitor และออกแบใหสามารถขับพัด

ลมได ในชวง Low Speed มอเตอรใหเปนชนิด 3 ความเร็วคือ Low, Medium และ High 

Speed และมีอุปกรณ Thermal Overload อยูภายในตัว 

1.2.3 ขดทอทองแดง (Cooling Coil) ใหเปนทอแดง มี Aluminum Fins ยึดติดแนนกับทอทองแดง

โดยเชิงกล ขดทอทองแดงจะตองออกแบบใหมีประสิทธิภาพการถายเทความรอนสูง และ

ความเร็วลมไหลผานขดทอทองแดงไมมากกวา 450 ฟุต/นาที ขดทอทองแดงจะตองผานการ

ทดสอบแรงดันจากโรงงานผูผลิต และจะตองจัดใหมี Air Vent เพ่ือปลอยอากาศออกจาก 

Coil ได 

1.2.4 Expansion Valve สำหรับควบคุมการไหลของสารทําความเย็นท่ีจะเขาขดทอทองแดง 

จะตองสามารถปรับอัตราการไหลของสารทําความเย็นเพ่ือให Fan Coil Unit สามารถปรับ

ความเย็นไดตามอุณหภูมิท่ีตองการ 

1.2.5 ทอน้ําท้ิงจาก Fan Coil Unit ใหใชทอ PVC. Class 8.5 จะตองมี Trap สําหรับทอน้ําท้ิงจาก  

Fan Coil Unit ทุกเครื่อง ทอน้ําท้ิงจะตองมีความลาดชันพอท่ีน้ําจะไหลไดสะดวก และใหหุม

ทอน้ําท้ิงดวยฉนวน  Pre-foamed Tube หนา 1/2 นิ้ว 
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1.2.6 Fan Speed Selector  ใหเปนแบบท่ีประกอบดวย Fan Speed Selector (High, 

Medium, Low และ Off )  พรอมท้ังมี Room Thermostat แบบ electronic ท่ีสามารถ

แสดงอุณหภูมิหอง แบบตัวเลขดิจิทัลไดในชุดเดียวกัน ในตําแหนง Off ท ี่ตัว Switch ให 

สามารถหยุดการ ทํางานของพัดลม และ Compressor ได 

1.3 ทอสารทําความเย็น, การติดตั้งและฉนวน 

1.3.1 ทอสารทําความเย็นให เปนแบบทอทองแดงชนิดไม มีตะเข็บ  Hard Drawn Type L, 

Seamless ขนาดท่ีใชใหเปนตามมาตรฐานท่ีผูผลิตเครื่องปรับอากาศกําหนด หรือใชขนาดทอ

ตามท่ีระบุไวในแบบ หรือรายละเอียดขอกําหนด (ถามี) 

1.3.2 การเชื่อมตอทอสารทําความเย็นจะตองเชื่อมดวยลวดเงิน โดยจะตองตรวจสอบโดยละเอียดวา

ปลายทอจะตองถูกลบมุมในกอนทุกครั้ง และใหใชน้ํายาประสาน (Flux) ทาท่ีปลายทอกอน

เชื่อมดวยลวดเชื่อมคุณภาพดีท่ีสวนผสมของเงินท่ีเหมาะตองาน ผูยื่นขอเสนอตองใชชางท่ีมี

ประสบการณและฝมือดีมาเชื่อม เพ่ือใหไดรอยเชื่อมท่ีดีไมรั่ว ในระหวางการเชื่อม ใหปลอย

กาชไนโตรเจนผานภายในทอดวยความดันประมาณ 2-5 Psi ทุกครั้ง 

1.3.3 การขันเกลียวดวย  Flare Nut ใชในกรณีท่ีตอเขาอุปกรณท่ีปลายเปนเกลียว ใหใชเครื่องมือ

บานปลายทอกับทองแดง เพ่ือบานปลายทอใหเปนมุมอยางถูกตองกอนท่ีจะขัน Flare Nut 

กับอุปกรณนั้น ฯ ใหใช Teflon Tape พันท่ีปลายเกลียวตัวผูกอนทุกครั้ง 

1.3.4 หามทําการดัดทอให โคงงอเปนอันขาด การโคงงอจะตองใช Fitting เทานั้น 

1.3.5 ทอน้ํายาในระบบท้ังหมดตองยึดทอเขาอาคาร โดยทําใหแข็งแรงและทนทานตองใช 

Expansion Bolt ชวยในการยึดแขวนทอกับโครงสรางอาคาร  ระยะของการแขวนหรือยึดทอ

น้ํายา มีดังนี้ 

- ทอน้ํายาท่ีมีขนาดเสนผาศูนยกลางไมเกิน 1 1/4 นิ้ว ระยะหางท่ีจะยึดทอตองไมเกินกวา 

(Max Allowable Spacing) 6 ฟุต 

- ทอน้ํายาท่ีมีขนาดเสนผาศูนยกลางโตกวา 1 1/4 นิ้ว ระยะหางท่ีจะยึดทอตองไมเกินกวา 

(Max Allowable Spacing) 8 ฟุต 

1.3.6 ฉนวนหุมทอสารทําความเย็นทางดานดูด (Suction Line) ใหใช Closed Cell Elastomeric 

Foam แบบ Pre-foamed Tube หนา 3/4 นิ้ว ตรงรอยตอใหใชกาวอยางดีทาเชื่อมใหตอกัน

สนิทแนน และใหปดทับรอยตอดวยแผน Closed Cell Elastomeric Foam หนา 1/8 นิว้ 

กวาง 1 นิ้ว ในกรณีท่ีทออยูภายนอกอาคาร ใหหุมทับดวย  Aluminum Sheet 26 อีก

ชั้นหนึ่ง  

1.3.7 ท่ีทอ Liquid Line ของ Compressor จะตองติดตั้งอุปกรณดังตอไปนี้ 

- Filter/Drier 
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- Sight Glass/ Indicator พรอมท้ัง Service Valve ท่ีทางเขาและทางออก 

1.3.8 ทอน้ํายาท่ีเชื่อมเสร็จเรียบรอยท้ังระบบแลว ใหทดสอบหารอยรั่วทุกครั้งกอนท่ีจะ vacuum 

โดยใชกาชไนโตรเจน อัดดวยความดันไมนอยกวา 350 Psi สําหรับทอ  Liquid และไมนอย

กวา 200 PSI สําหรับทอ  Suction และใหดําเนินการดังนี้ 

- ใหใชน้ําหรือฟองสบู ถูทาบริเวณรอยตอทอทุกจุด เพ่ือหารอยรั่ว 

- อัดกาชหารอยรั่วท้ิงไว 4 ชม. หากความดันไมลดลงจึงจะถือวาผานการทดสอบหลังจาก

นั้นจึงจะทําการ  Vacuum เพ่ือเติมน้ํายาเขาระบบได  

 

2 ทอลม 

2.1 ท่ัวไป 

2.1.1 ทอลมโดยท่ัวไปประกอบข้ึนจากแผนเหล็กชุบสังกะสีเวนแตระบุเปนอยางอ่ืน มีความหนา 

วิธีการประกอบ การผลิต และติดตั้งตามท่ีระบุไวในแบบ รายละเอียดสวนใดท่ีไมไดระบุไวใน

แบบหรือในรายละเอียดจะตองเปนไปตามมาตรฐานของ SMACNA และ/หรือ  ASHRAE 

Standard 

2.1.2 ใหตรวจสอบขนาด และแนวทางการเดินทอลมใหสอดคลองกับงานติดตั้งในระบบอ่ืน ๆ และ

จะตองทําการแกไขเม่ือเกิดปญหาขัดแยง 

2.1.3 ขอโคงงอตองเปนแบบ Full Radius และมีรัศมีความโคงท่ีกลางทอไมนอยกวา 1.5 เทาของ

ความกวางทอลม ถาไมสามารถทําไดเนื่องจากสถานท่ีติดตั้งจํากัด ใหใชของอหักฉาก (Miter 

Bend) มี Turning Vane ตามรายละเอียดท่ีระบุไวในแบบ 

2.1.4 ทอลมสี่เหลี่ยมท่ีมีดานใหญท่ีสุดเกินกวา 300 มม. (12 นิ้ว) จะตองทํา Cross break 

และทุกทางแยกของทอลม (Branch Duct) จะตองติดตั้ง Splitter Damper หรือ Opposed 

Blade Volume Damper ณ จุดแยกของทอ 

2.1.5 ทอลมท่ีเดินทะลุผานกําแพงตองมีวงกบ (Duct Sleeve) ทําดวยวัสดุไมติดไฟ หรือไมลุกลาม

ไฟหนาไมนอยกวา 20 มม. (3/4 นิ้ว) หนากวางเทากับความหนากําแพง และอุดชองวางดวย

วัสดุทนไฟพรอมท้ังมีกรอบโลหะ (Flashing) ปดท้ังสองดาน 

2.1.6 ทอลมท่ีเดินผานพ้ืน หรือผนังกันไฟ ตองติดตั้ง Fire Damper เพ่ือปองกันไฟลามผาน ยกเวน

ทอระบายควันไฟ หรือระบายควันจากครัว 

2.1.7 ทอลมท่ีไมไดหุมฉนวน และปรากฎแกสายตา ตองทาสีตามรายละเอียดในหมวดการตกแตง 

และการทาส ี

2.1.8 ทอลมท่ีตอกับพัดลมและเครื่องปรับอากาศแบบ Ceiling - Concealed ตองใชขอตอออน 

(Flexible Duct Connection) ทําดวยวัสดุ Polyester Fabric ขอตอออนท่ีใชภายนอก
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อาคารจะตองเคลือบดวย Neoprene ใหสามารถกันน้ําได ความยาวของขอตอออนประมาณ 

15 ซม. (6 นิ้ว) ในกรณีท่ีระบุใหใชทอลมกลมออน (Round Flexible Duct) สําหรับตอเขา

หัวจายลม ความยาวของทอลมกลมออนท่ีใชตอจะตองมีความยาวไมเกิน 2.4 ม. (8 ฟุต) เวน

แตจะระบุใหเปนอยางอ่ืนในแบบ   

2.1.9 ผูยื่นขอเสนอตองเปนผูกําหนดขนาด และตําแหนงของชองเปดบนฝาเพ่ือการตรวจซอมและ

บริการทอลม ทอน้ํา เครื่องและอุปกรณตาง ๆ โดยเสนอขออนุมัติตอสถาปนิกกอนการทําฝา  

ถามิไดระบุไวใหเปนอยางอ่ืนคาใชจายในการทําชองเปดใหอยูในความรับผิดชอบของ

ผูรับผิดชอบของผูยื่นขอเสนอ 

2.1.10 สกรู (Screw) สลักเกลียว (Bolt) นอต (Nut) และหมุนย้ํา (Rivet) ท่ีใชกับงานทอลมจะตอง

ทําดวยวัสดุปลอดสนิม หรือชุบดวยสังกะสีหรือแคดเมียม 

2.2 วัสดุทอลม 

2.2.1 ทอลมไมวาจะเปนทอกลมหรือทอลมรูปสี่เหลี่ยม ประกอบข้ึนจากแผนเหล็กเรียบอาบสังกะสี

ปริมาณสังกะสีท่ีอาบไมนอยกวา 300 กรัมตอ ตร.ม. (0.60 ปอนดตอ ตร.ฟุต) รอยตอรอยพับ

ท่ีทําใหสังกะสีท่ีอาบไวแตกหลุด จะตองทาทับดวย Zinc Chromate และสีทาภายนอก 

2.2.2 ความหนาของแผนสังกะสีท่ีระบุใชตามขนาดเบอรเกจ (Gauge Number) จะหมายถึง U.S. 

Standard Gauge (USG) ผูรับจางสามารถเลือกใชแผนสังกะสีตามมาตรฐานอ่ืนไดแตจะตอง

เทียบใหไดความหนาไมนอยกวาเบอร USG ท่ีระบุใหใช 

 

 LARGEST DIMENSION USG GAUGE 

                12 นิ้ว and Less NO. 26 (0.5512 มม.) 

   13 นิ้ว  TO  30 นิ้ว NO. 24 (0.7010 มม.) 

   31 นิ้ว  TO  54 นิ้ว NO. 22 (0.8534 มม.) 

  55 นิ้ว TO  84 นิ้ว NO. 20 (1.006   มม.) 

   85 นิ้ว and Above  NO. 18 (1.311   มม.) 

 

3 ฉนวนหุมทอลม  

3.1 ทอสงลมเย็นท้ังหมด จะตองหุมดวยฉนวนใยแกว ทอลมกลับท่ีเดินอยูในชองลมกลับ (Return Air 

Chamber) ซ่ึงอยูเหนือฝาหรือในหองเครื่องไมตองหุมฉนวน สวนทอลมกลับท่ีเดินในเหนือฝาเพดาน 

และในหองเครื่องท่ีไมไดใชเปน Return Air Chamber  จะตองหุมฉนวนเหมือนทอสงลมเย็น ทอลม

สําหรับอากาศบริสุทธิ์กอนเขาคอยสเย็น และทอลมสําหรับระบายอากาศท่ัวไปไมตองหุมฉนวน แตทอ

ลมสําหรับระบายอากาศท่ีดูดลม  จากหองปรับอากาศตองหุมฉนวนเหมือนทอสงลมเย็น 



   
___________________________________________________________________________ 

AC 1-6 

 

 

3.2 ฉนวนใยแกวจะตองใชฉนวนใยแกวแบบมี Aluminum Foil 2 หนาชนิดไมลามไฟตามมาตรฐาน UL 

723 และ BS 476 ความหนาแนนไมนอยกวา 24 กก. ตอ ลบ.ม. (1.5 ปอนดตอ ลบ. ฟุต) ความหนา 

25 มม. (1 นิ้ว) Thermal Conductivity ตองไมเกิน  0.25 BTU Inch per FT 2 Hour. องศสซาฟา

เรนไฮต ท่ีอุณหภูมิเฉลี่ย 75 องซาฟาเรนไฮต ปะทับหลังจากโรงงานผูผลิต  คุณสมบัติอ่ืน ๆ เม่ือ

ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM วิธีท่ี E 84 จะตองเปนดังนี้ 

               Flame Spread Rating                ตองไมเกิน  25 

               Smoke Developed                    ตองไมเกิน   50 

      Adhesive, Mastics, Cements, Tapes    ตองมีคุณสมบัติดังขางตนดวย 

3.3 กอนท่ีจะหุมฉนวนเขากับทอลมจะตองทาพ้ืนผิวภายนอกทอลมท้ังหมดยกเวนทอ Flexible Duct ดวย

กาวชนิดไมติดไฟ (Non-Flammable Adhesive) ใหท่ัวเสียกอนตรงรอยตอของฉนวนจะตองคราดทับ

ดวย Aluminum Tape ชนิดกาวในตัวขนาดกวางไมนอยกวา 65 มม. (2 ½ นิ้ว) รอบฉนวนใยแกว

ตลอดรอยตอท้ังหมด ฉนวนใยแกวใหยึดดวย Mechanical Fastener แบบ Spindle Pin and Lock 

Washer ซ่ึงยึดติดทอลมดวย Synthetic Elastomer Adhesive ตามระยะท่ีกําหนดใหในแบบ เพ่ือ

ปองกันไมใหฉนวนใตทอลมตกแอนลง (Sagging)  และจะตองปดทับรอยตอของฉนวนและ Locking 

Washer ดวย  Aluminum Tape กวางไมนอยกวา 3 นิ้ว และใช Aluminum Sheet ความกวางไม

นอยกวา 1/2 นิ้วพรอมปลอกรัด รัดรอบฉนวนอีกทีทุกระยะ 1.2 ม.  การคาดแถบสายลัด จะตองทํา

ทันทีหลังจากหุมฉนวน และจะตองหาวิธีปองกันตรงมุมทอไมใหสายรัดปาด Aluminum Foil ของ

ฉนวนจนฉีกขาด สวนฉนวนท่ีถลอก หรือฉีกขาดท่ี Aluminum Foil จะตองปดซอมดวย Acrylic 

Aluminum Tape 

 

4 หนากากลม 

1.1 ท่ัวไป 

4.1.1 หนากากลมท่ีติดตั้งภายในอาคารทุกตัว ตองมีฟองน้ําหรือยางรองรอบดานหลังปกเพ่ือปองกัน

ลมรั่ว การติดตั้งตองแนบสนิทกับผนัง หรือฝาเพดาน 

4.2 CEILING DIFFUSER 

หัวจายลมแบบ Ceiling Diffuser ไมวาจะเปนแบบกลมหรือแบบสี่เหลี่ยมจายลมได ตั้งแต 1 ถึง 4 

ทิศทางตามท่ีระบุในแบบทําดวย Extruded Aluminum, Removable Cores ติดตั้งแนบฝาเพดาน

แบบ Flush Mount หรือ ถาขอบหนากากเปนแบบยกขอบสูง ใหติดตั้งเปน Surface Mount มี 

Opposed Blade Volume Damper ทุกหัวจาย และมีกานปรับปริมาณลม สามารถปรับแตงไดโดย

ไมตองถอดหนากากออก 
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4.3 SUPPLY AIR REGISTER 

หนากากลมแบบ Supply Air Register ทําดวย Extruded Aluminum มีใบปรับทิศทางการจายลม

ไดท้ังในแนวตั้ง และแนวนอน (Double Deflection) โดยใบปรับวางซอนกันและสามารถปรับทิศทาง

ของแตละใบไดโดยอิสระ ใบปรับดานหนาติดตั้งในแนวตั้งสวนดานหลังติดในแนวนอน 

4.4 SUPPLY AIR GRILLE 

หนากากลมแบบ Supply Air Grille ลักษณะเหมือนกับ Supply Air Grille พรอมท้ังมี Opposed 

Blade Volume Damper  ติดตั้งดานหลังหนากากสามารถปรับแตงปริมาณลมไดโดยไมตองถอด

หนากากออก 

4.5 LINEAR SLOT DIFFUSER 

หัวจายลมแบบ Linear Slot Diffuser ทําดวย Extruded Aluminum มีชองจายลมชองเดียว หรือ

หลายชองตามท่ีระบุในแบบ ชองจายลมแตละชองขนาดไมเกิน 20 มม. (3/4 นิ้ว) เวนแตจะระบุเปน

อยางอ่ืนในแบบ 

4.6 RETURN AIR GRILLE 

หนากากลมกลับ (Return Air Grille) ทําดวย Extruded Aluminum มีใบยึดติดแนนกับหนากากใน

แนวนอน ทํามุมประมาณ 45 องศา 

4.7 TRANFER AIR GRILLE 

หนากากลมกลับ แบบ Transfer ลักษณะเหมือนกับหนากากลมกลับ ถาติดตั้งบนผนังจะตองมี

หนากากติดตั้งท้ังสองดานของผนัง 

4.8 FRESH AIR GRILLE 

หนากากลมบริสุทธิ์ (Fresh Air Grille) ลักษณะเหมือนกับหนากากลมกลับพรอมท้ังมี Opposed 

Blade Volume Damper  และตาขายกันแมลงติดตั้งดานหลังหนากากสามารถปรับแตงปริมาณลม

ไดโดยไมตองถอดหนากากออก 

4.9 EXHAUST AIR GRILLE 

หนากากลมระบายอากาศ (Exhaust Air Grille) ลักษณะเหมือนกับหนากากลมกลับ หนากากลม

ระบายอากาศท่ีติดตั้งอยูทางดานดูดของพัดลมระบายอากาศทุกชนิด ตองมี Opposed Blade 

Volume Damper ดว
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หมวดท่ี 2 

รายการวัสดุ และ อุปกรณท่ีอนุมัติใหใช 

 

1. รายการวัสดุและอุปกรณท่ีอนุมัติใหใช 

รายการวัสดุและอุปกรณท่ีอนุมัติใหใชตามหัวขอขางลางนี้เปนเพียงแนวทางประกอบการเลือกวัสดุ 

และอุปกรณของระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

 

 

ลําดับ รายการวัสดุ ผูผลิต 

1 FANCOIL  AND  AIR  HANDLING  UNIT 

SPLIT TYPE 

    CARRIER  

     TRANE 

   MITSUBISHI 

          DAIKIN 

       หรือเทียบเทา 

2 VENTILATING  FANS NICOTRA 

KRUGER 

MITSUBISHI 

หรือเทียบเทา 

3 BLACK STEEL PIPE & GALVANIZED STEEL PIPE THAI STEEL PIPE 

SIAM STEEL PIPE 

      COTCO 

     SAMCHAI 

   หรือเทียบเทา 

4 POLYVINYL CHLORIDE PIPE THAI PIPE 

ELEPHANT PIPE 

หรือเทียบเทา 

5 COPPER PIPE NIBCO 

CAMBRIDGE 

KEMBLA 

หรือเทียบเทา 
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ลําดับ รายการวัสดุ ผูผลิต 

6 PIPE  INSULATION AEROFLEX 

ARMAFLEX 

MAXFLEX 

หรือเทียบเทา 

7 EXPANSION  JOINT,  FLEXIBLE  PIPE  

CONNECTOR 

MASON 

MATRAFLEX 

TOZEN 

หรือเทียบเทา 

8 GALVANIZED  STEEL  SHEET SINGHA 

THAI STEEL SHEET 

BLUE SCOPE STEEL 

หรือเทียบเทา 

9 FLEXIBLE ROUND DUCT AERODUCT 

DUCT EXCEL 

หรือเทียบเทา 

10 DUCT  INSULATION MICROFIBER 

SFG 

หรือเทียบเทา 

11 GRILLES,  REGISTERS  AND  DIFFUSERS KOMFORT FLOW 

FLOTHRU 

ESCOFLOW 

หรือเทียบเทา 

12 AUTOMATIC  CONTROL  EQUIPMENT DANFOSS 

JOHNSON CONTROL 

HONEY WELL 

หรือเทียบเทา 

13 VIBRATION  ISOLATOR MASON 

TOZEN 

หรือเทียบเทา 

 



   
___________________________________________________________________________ 

AC 2-3 

 

 

ลําดับ รายการวัสดุ ผูผลิต 

14 MOTOR BROOK 

SIEMENS 

ABB 

MITSUBISHI 

หรือเทียบเทา 

15 STARTER SQUARE-D 

WESTINGHOUSE 

AEG 

SIEMENS 

ABB 

หรือเทียบเทา 

16 ELECTRICAL CONDUCTOR PHELPS DODGE 

THAI YAZAKI 

BANGKOK CABLE 

หรือเทียบเทา 

17 ELECTRICAL CONDUIT MATSUSHITA 

RSI 

CDC 

TAS 

หรือเทียบเทา 

                 

       หมายเหตุ : 

              1. ผูยื่นขอเสนอตองนําเสนอวัสดุให สนพ.  อนุมัติกอนดําเนินการ 

              2. ผูยื่นขอเสนอนําเสนอวิธีการติดตั้ง หรือ แบบขยายการติดตั้ง (Shop drawing) ให สนพ. อนุมัติ                  

                 กอนดําเนินการ 

              3. ผูยื่นขอเสนอติดตั้งวัสดุทุกรายการ ตามมาตรฐานของผูผลิต



 

 

 

เรื่อง รายละเอียดขอกําหนดประกอบการออกแบบ 

   ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย



   
___________________________________________________________________________ 

หนาท่ี 1 

 

 

สารบัญ 

  หนา 

หมวดท่ี  1 ระบบดับเพลิง 

1 ระบบสปริงเกลอรอัตโนมัติ SN 1-1 

2 การตรวจสอบและทดสอบ SN 1-1 

 

หมวดท่ี  2 รายการวัสดุและอุปกรณท่ีอนุมัติใหใช 

1 รายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ SN 2-1



   
___________________________________________________________________________ 

SN 1-1 

 

 

หมวดท่ี 3 

ระบบดับเพลิง 

 

1. ระบบสปริงเกลอรอัตโนมัติ (Automatic Water Sprinkler) 

1.1 หัวสปริงเกลอร (Sprinkler Head) 

ตองเปนแบบกระเปราะแกวตามแบบระบุ ไดรับการรับรองจาก UL, FM หรือ LPC อุณหภูมิทํางาน 

57 องศาเซลเซียส - 77 องศาเซลเซียส สําหรับติดตั้งในหองครัวและบริเวณท่ีอุณหภูมิฝาสูงกวา 38

องศาเซลเซียส  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.1.1 Upright Sprinkler Head ใชสําหรับติดตั้งในบริเวณท่ีไมมีฝา เหนือฝา หรือบริเวณอ่ืน ๆ 

ตามท่ีแบบกําหนด โดยหัวสปริงเกลอรตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1 Ordinary Hazard Class 

2 Nominal Orifice Size ½ นิว้ Dia. (Standard Orifice Type) 

3 คา K Factor ระหวาง 5.3-5.8 

4 ทําดวยทองเหลืองชุดโครเม่ียม 

1.1.2 Pendent Sprinkler Head ใชสําหรับติดตั้งใตฝาท่ัวไป หรือบริเวณอ่ืน ๆ ตามท่ีแบบกําหนด 

โดยหัวสปริงเกลอรตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1 Ordinary Hazard Class 

2 Nominal Orifice Size ½ นิว้ Dia. (Standard Orifice Type) 

3 คา K Factor ระหวาง 5.3-5.8 

4 ทําดวยทองเหลืองชุดโครเม่ียม 

5 Recess Adjustable Escutcheon ทําดวยทองเหลืองชุดโครเม่ียม สําหรับหัวท่ีติดตั้งใต

ฝาท่ัวไป 

6 Recessed Escutcheon และ Cover Finished Plate ทําดวยทองเหลือง เคลือบดวยสี

หรือโครเม่ียม สําหรับหัวท่ีติดตั้งแบบซอน (Concealed Pendent Sprinkler) 

 

2. การตรวจสอบ และการทดสอบ 

การทดสอบการรั่วซึม ระบบดับเพลิง จะตองทําการทดสอบกอนท่ีผูรับจางตีฝาเพดานหรือกระทําการใด ๆ ท่ี

ปดบังทอ โดยใหใชน้ําท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานน้ําดื่ม กปน. หรือ สมอ. อัดเขาในระบบใหมีความดันมากกวา

ความดันใชงาน 50 % แตตองไมนอยกวา 200 psi ใหคงท่ีเปนเวลาไมต่ํากวา 2 ชม. โดยแรงดันไมตกตลอด

ระยะเวลาท่ีทดสอบ 
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SN 2-1 

 

 

หมวดท่ี 4 

รายการวัสดุ และ อุปกรณท่ีอนุมัติใหใช 

 

1. รายการวัสดุและอุปกรณท่ีอนุมัติใหใช 

รายการวัสดุและอุปกรณท่ีอนุมัติใหใชตามหัวขอขางลางนี้เปนเพียงแนวทางประกอบการเลือกวัสดุ 

และอุปกรณของระบบดับเพลิง 

  

ลําดับ รายการวัสดุ ผูผลิต 

1. 
Black Steel Pipe & 

Galvanized Steel Pipe 

COTCO 

SAHA THAI  STEEL PIPE 

SIAM STEEL PIPE 

SUMITOMO 

THAI STEEL PIPE 

THAI UNION STEEL PIPE 

PACIFIC PIPE 

หรือเทียบเทา 

   หมายเหตุ : 

              1. ผูยื่นขอเสนอตองนําเสนอวัสดุให สนพ.  อนุมัติกอนดําเนินการ 

              2. ผูยื่นขอเสนอนําเสนอวิธีการติดตั้ง หรือ แบบขยายการติดตั้ง (Shop drawing) ให สนพ. อนุมัติ            

                 กอนดําเนินการ 

              3. ผูยื่นขอเสนอติดตั้งวัสดุทุกรายการ ตามมาตรฐานของผูผลิต 

 

 

 

 

    

 

 

 

 



  เอกสารแนบ 7 

 

อุปกรณแสดงผลในระบบดิจิทัลเพ่ิมเติมในสวนหองสมุดและนิทรรศการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนอาคารสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสงเสริมภาพลักษณในการเปนศูนยเรียนรูและสรางการมีสวนรวมในการอนุรักษพลังงาน 

สวนงานท่ี 2 จัดสรางศูนยนิทรรศการเพ่ือเผยแพรความรูดานการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและหองสมุด  

ณ บริเวณ ช้ัน 1 ช้ัน 2 และช้ัน 6 อาคารสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
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เอกสารอุปกรณแสดงผลในระบบดิจิทัลเพ่ิมเติมในสวนหองสมุดและนิทรรศการ 

จัดสรางศูนยนิทรรศการเพ่ือเผยแพรความรูดานการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและหองสมุด  

ณ บริเวณช้ัน 1 ช้ัน 2 และช้ัน 6 อาคารสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

 

 

ผูยื่นขอเสนอจะตองจัดหาและติดตั้งอุปกรณแสดงผลในระบบดิจิทัลและจัดทําสื่อมัลติมีเดียแสดงภาพและเสียง

ภายในหองสมุดดิจิทัลและสวนนิทรรศการ ในสวนตาง ๆ ไดแก 

1. นิทรรศการสวน EPPO History 

2. นิทรรศการสวน Thai Energy History 

3. นิทรรศการสวน EPPO Challenges 

4. นิทรรศการสวน Energy Life Cycle 

5. นิทรรศการสวน Energy Trends 

6. นิทรรศการสวน NEWS Board 

7. จัดทําระบบสอบถามความพึงพอใจ 

โดยมีรายละเอียดขอบเขตของงาน ดังตอไปนี้ 

 

1. งานจัดหาอุปกรณแสดงผลในระบบดิจิทัล 

1.1. นิทรรศการสวน EPPO History 

 1.1.1 จอ LED ขนาด 55 นิ้ว      1 ชุด 

  - ความละเอียดของการแสดงผล (Resolution)  

   1,920 x 1,080 พิกเซล หรือดีกวา 

  - อัตราความคมชัดของภาพ (Contrast Ratio) 

   4,000:1 หรือดีกวา 

  - ความสวางของจอภาพ (Brightness) 

   500 nit หรือดีกวา 

  - ชองตอสัญญาณ 

   HDMI 2.0 จํานวน 2 ชอง หรอืมากกวา, HDCP 2.2, Stereo Mini Jack, RGB,  

  DVI, HDMI 2.0 
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  - ชองตอ USB 

   USB 2.0 จํานวน 2 ชอง หรือมากกวา 

  1.1.2 ท่ีแขวนจอ LED ขนาด 55 นิ้ว    1 ชุด  

  1.1.3 โปรเจคเตอร 3,200 Lumens แบบ Ultra Short Throw 2 ชุด 

- ความละเอียดของการแสดงผล (Resolution) 

 1,920 x 1,080 (WXGA) หรือดีกวา 

- อัตราความคมชัดของภาพ (Contrast Ratio) 

 10,000:1 หรือดีกวา 

- คาความสวาง (Brightness) 

 3,200 ANSI Lumen หรือดีกวา 

- ชองตอสัญญาณเขา 

 RGB, Component (D-Sub 15Pin), HDMI 2.0 Type A จํานวน 2 ชอง หรือมากกวา, 

HDCP supported*4, Video (RCA), (L/R) RCA Audio, Stereo Mini Audio 

- ชองตอสัญญาณออก 

 RGB (D-Sub 15Pin), Stereo Mini Audio, 3D Sync (Mini DIN 3Pin) 

- รองรับการทํางานแบบทัชสกรีน 

- มีลําโพงในตัวเครื่อง 

1.1.4 ท่ีแขวนโปรเจคเตอร     2 ชุด 

1.1.5 คอมพิวเตอรควบคุมระบบ      1 ชุด 

-  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย มีหนวยความจํา

แบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.0 GHz  

-  มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้  

1)  เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ  

2)  มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Pro-

cessing Unit ท่ีสามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ  

3)  มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพ 

ขนาดไมนอยกวา 2 GB  

-  มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB  

-  มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนดิ 

Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย  
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-  มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย  

-  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา 

จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง  

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 

- มีแปนพิมพและเมาส 

- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และมีขนาดไมนอยกวา 19 

นิ้ว จํานวน 1 หนวย       

1.1.6 เครื่องสํารองไฟฟา (UPS) ขนาด 800 VA    1 ชุด  

 - มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)  

- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 

1.1.7 HDMI Connector        2 ชุด 

1.1.8 LAN Cable        1 ชุด 

1.2 นิทรรศการสวน Thai Energy History 

       1.2.1 จอ LED ขนาด 55 นิ้ว      1 ชุด 

  - ความละเอียดของการแสดงผล (Resolution)  

   1,920 x 1,080 พิกเซล หรือดีกวา 

  - อัตราความคมชัดของภาพ (Contrast Ratio) 

   4,000:1 หรือดีกวา 

  - ความสวางของจอภาพ (Brightness) 

   500 nit หรือดีกวา 

  - ชองตอสัญญาณ 

   HDMI 2.0 จํานวน 2 ชอง หรอืมากกวา, HDCP 2.2, Stereo Mini Jack, RGB,  

  DVI, HDMI 2.0 

  - ชองตอ USB 

   USB 2.0 จํานวน 2 ชอง หรือมากกวา 
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  1.2.2 ท่ีแขวนชุดจอขนาด 55 นิ้ว      2 ชุด  

  1.2.3 ชุดแทน RFID ควบคุมจอ      1 ชุด 

  1.2.4 คอมพิวเตอรควบคุมระบบ      1 ชุด 

  -  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย มีหนวยความจํา

แบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.0 GHz  

-  มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้  

1)  เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ  

2)  มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Pro-

cessing Unit ท่ีสามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ  

3)  มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพ 

ขนาดไมนอยกวา 2 GB  

-  มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB  

-  มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนดิ 

Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย  

-  มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย  

-  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา 

จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง  

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 

- มีแปนพิมพและเมาส 

- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และมีขนาดไมนอยกวา 19 

นิ้ว จํานวน 1 หนวย         

1.2.5 คอมพิวเตอรแท็ปเล็ต              2 ชุด 

 - มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) ท่ีมีความเร็วสัญญาณ นาฬิกา 

ไมนอย กวา 1.8 GHz 

 - มีหนวยความจําหลัก (RAM) ท่ีมีขนาดไมนอยกวา 2 GB 

 - มีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 32 GB 

 - มีหนาจอสัมผัสแบบ TFT หรือ IPS หรือ PLS หรือ SUPER AMOLED 

 - มีขนาดหนาจอไมนอยกวา 9.7 น ิ้ว และมีความละเอียดไมนอยกวา 2,048x1,536 Pixel 
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  - สามารถใชงานไดไมนอยกวา Wi-Fi (802.11b/g/n/ac), Bluetooth และ GPS 

  - มีอุปกรณเชื่อมตอระบบ 4G หรือดีกวา แบบติดตั้งภายในตัวเครื่อง (built-in) 

  - มีกลองดานหนาความละเอียดไมนอยกวา 1.2 Megapixel 

  - มีกลองดานหลังความละเอียดไมนอยกวา 8 Megapixel 

 1.2.6 เครื่องสํารองไฟฟา (UPS) ขนาด 800 VA    1 ชุด 

  - มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)  

- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 

1.2.7 HDMI Connector       2 ชุด 

 1.2.8 LAN Cable       1 ชุด  

1.3 นิทรรศการสวน EPPO Challenges 

  1.3.1 ชุดจอทัชสกรีน       2 ชุด 

- มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 2 แกนหลัก (2 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

พ้ืนฐานไมนอยกวา 2.4 GHz จํานวน 1 หนวย และมีเทคโนโลยีเพ่ิมสัญญาณนาฬิกาไดในกรณีท่ีตอง ใช

ความสามารถในการประมวลผลสงู  

- หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มีหนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 3 MB  

- มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้  

1) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูบนแผงวงจรหลักท่ีมีความสามารถในการใช 

หนวยความจําแยกจากหนวยความจําหลักขนาดไมนอยกวา 2 GB 

2) มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพ

ขนาดไมนอยกวา 2 GB  

- มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB  

- มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนิด 

Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย  

- มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย  

- มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา จํานวน 

ไมนอยกวา 1 ชอง  

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง  

- มีแปนพิมพและเมาส 
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- มีจอภาพในตัว และมีขนาดไมนอยกวา 21.5 นิ้ว ความละเอียดแบบ FHD (1920x1080)  

- สามารถใชงาน Wi-Fi (IEEE 802.11b, g, n, ac) และ Bluetooth  

- รองรับการสัมผัสอยางนอย 2 จุด 

1.3.2 โปรเจคเตอร 3,200 Lumens แบบ Ultra Short Throw  1 ชุด 

- ความละเอียดของการแสดงผล (Resolution) 

 1,920 x 1,080 (WXGA) หรือดีกวา 

- อัตราความคมชัดของภาพ (Contrast Ratio) 

 10,000:1 หรือดีกวา 

- คาความสวาง (Brightness) 

 3,200 ANSI Lumen หรือดีกวา 

- ชองตอสัญญาณเขา 

 RGB, Component (D-Sub 15Pin), HDMI 2.0 Type A จํานวน 2 ชอง หรือมากกวา, 

HDCP supported*4, Video (RCA), (L/R) RCA Audio, Stereo Mini Audio 

- ชองตอสัญญาณออก 

 RGB (D-Sub 15Pin), Stereo Mini Audio, 3D Sync (Mini DIN 3Pin) 

  1.3.3 ท่ีแขวนโปรเจคเตอร      1 ชดุ 

  1.3.4 คอมพิวเตอรควบคุมระบบ       1 ชุด 

-  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย มีหนวยความจํา

แบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 3.0 GHz  

-  มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้  

1)  เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ  

2)  มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Pro-

cessing Unit ท่ีสามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ  

3)  มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพ 

ขนาดไมนอยกวา 2 GB  

-  มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB  

-  มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ ชนดิ 

Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย  

-  มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย  
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-  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา 

จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง  

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 

- มีแปนพิมพและเมาส 

- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และมีขนาดไมนอยกวา 19 

นิ้ว จํานวน 1 หนวย   

1.3.5 ชุดลําโพงฝงเพดาน       2 ชุด 

  - การตอบสนองความถ่ี 

   ตั้งแต 50Hz-20kHz หรือดีกวา  

  - เครื่องขยายเสียง (Mixer Power Amplifier) 

 1.3.6 เครื่องสํารองไฟฟา (UPS) ขนาด 800 VA    1 ชุด 

- มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)  

- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 

  1.3.7 HDMI Connector       3 ชุด 

  1.3.8 LAN Cable       1 ชุด  

1.4 นิทรรศการสวน Energy Life Cycle 

 1.4.1 โปรเจคเตอร 3,200 Lumens แบบ Ultra Short Throw  6 ชุด 

 - ความละเอียดของการแสดงผล (Resolution) 

  1,920 x 1,080 (WXGA) หรือดีกวา 

 - อัตราความคมชัดของภาพ (Contrast Ratio) 

  10,000:1 หรือดีกวา 

 - คาความสวาง (Brightness) 

  3,200 ANSI Lumen หรือดีกวา 

 - ชองตอสัญญาณเขา 
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  RGB, Component (D-Sub 15Pin), HDMI 2.0 Type A จํานวน 2 ชอง หรือมากกวา, 

HDCP supported*4, Video (RCA), (L/R) RCA Audio, Stereo Mini Audio 

 - ชองตอสัญญาณออก 

  RGB (D-Sub 15Pin), Stereo Mini Audio, 3D Sync (Mini DIN 3Pin) 

 - รองรับการทํางานแบบทัชสกรีน 

 1.4.2 ท่ีแขวนโปรเจคเตอร      6 ชุด 

 1.4.3 คอมพิวเตอรควบคุมระบบ      3 ชุด 

-  มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลัก (4 core) จํานวน 1 หนวย มี

หนวยความจําแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 6 MB มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไมนอยกวา 

3.0 GHz  

-  มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพ โดยมีคุณลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง หรือดีกวา ดังนี้  

1)  เปนแผงวงจรเพ่ือแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมีหนวยความจําขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ  

2)  มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพติดตั้งอยูภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Pro-

cessing Unit ท่ีสามารถใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 2 GB หรือ  

3)  มีหนวยประมวลผลเพ่ือแสดงภาพท่ีมีความสามารถในการใชหนวยความจําหลักในการแสดงภาพ 

ขนาดไมนอยกวา 2 GB  

-  มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกวา มีขนาดไมนอยกวา 4 GB  

-  มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Drive) ชนิด SATA หรือดีกวา ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB หรือ 

ชนิด Solid State Drive ขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB จํานวน 1 หนวย  

-  มี DVD-RW หรือดีกวา จํานวน 1 หนวย  

-  มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา 

จํานวน ไมนอยกวา 1 ชอง  

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกวา ไมนอยกวา 3 ชอง 
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- มีแปนพิมพและเมาส 

- มีจอภาพแบบ LED หรือดีกวา มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600 : 1 และมีขนาดไมนอยกวา 19 

นิ้ว จํานวน 1 หนวย 

 1.4.4 ชุดลําโพงฝงเพดาน       2 ชุด 

 - การตอบสนองความถ่ี 

  ตั้งแต 50Hz-20kHz หรือดีกวา  

 - เครื่องขยายเสียง (Mixer Power Amplifier) 

 1.4.5 ระบบเซ็นเซอรสั่งการทํางานระบบ     1 ชุด 

 1.4.6 เครื่องสํารองไฟฟา (UPS) ขนาด 800 VA    3 ชุด 

 - มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 800 VA (480 Watts)  

- สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 

1.4.7 HDMI Connector       6 ชุด 

   1.4.8 LAN Cable       3 ชุด  

1.5 นิทรรศการสวน Energy Trends 

  1.5.1 จอ LED ขนาด 43 นิ้ว      2 ชุด 

  - ความละเอียดของการแสดงผล (Resolution)  

   1,920 x 1,080 พิกเซล หรือดีกวา 

  - อัตราความคมชัดของภาพ (Contrast Ratio) 

   3,000:1 หรือดีกวา 

  - ความสวางของจอภาพ (Brightness) 

   500 nit หรือดีกวา 

  - ชองตอสัญญาณ 

   HDMI 2.0 จํานวน 2 ชอง หรอืมากกวา, HDCP 2.2, Stereo Mini Jack, RGB,  

  DVI, HDMI 2.0 
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  - ชองตอ USB 

   USB 2.0 จํานวน 2 ชอง หรือมากกวา 

  1.5.2 ท่ีแขวนจอ LED ขนาด 43 นิ้ว     2 ชุด 

  1.5.3 Flash Drive ความจุ 64 GB      2 ชุด 

1.6 นิทรรศการสวน NEWS Board 

  1.6.1 จอ LED ขนาด 55 นิ้ว      1 ชุด 

  - ความละเอียดของการแสดงผล (Resolution)  

   1,920 x 1,080 พิกเซล หรือดีกวา 

  - อัตราความคมชัดของภาพ (Contrast Ratio) 

   4,000:1 หรือดีกวา 

  - ความสวางของจอภาพ (Brightness) 

   500 nit หรือดีกวา 

  - ชองตอสัญญาณ 

   HDMI 2.0 จํานวน 2 ชอง หรอืมากกวา, HDCP 2.2, Stereo Mini Jack, RGB,  

  DVI, HDMI 2.0 

  - ชองตอ USB 

   USB 2.0 จํานวน 2 ชอง หรือมากกวา 

  1.6.2 ท่ีแขวนชุดจอขนาด 55 นิ้ว      1 ชุด 

  1.6.3 Flash Drive ความจุ 64 GB      1 ชุด 

 

1.7 จัดทําระบบสอบถามความพึงพอใจ 

  1.7.1 คอมพิวเตอร Mini PC ทัชสกรีน ขนาด 8.9 นิ้ว   1 ชุด 

  - ความละเอียดของการแสดงผล (Resolution)  

   1,920 x 1,200 พิกเซล หรือดีกวา 

- หนวยความจําหลัก (RAM) 

 2 GB หรือดีกวา 

- ชองตอสัญญาณ 

 HDMI 1.0, RJ45 LAN Port 
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  - ชองตอ USB 

   USB 2.0 จํานวน 4 ชอง หรือมากกวา 

  1.7.2 LAN Cable       1 ชุด 

   

2. งานติดตั้งอุปกรณแสดงผลในระบบดิจิทัล 

 ผูยื่นขอเสนอตองทําการติดตั้งอุปกรณแสดงผลในระบบดิจิทัลภายในหองสมุดดิจิทัลและสวนนิทรรศการ 

ตามรายละเอียดดังนี้ 

2.1 นิทรรศการสวน EPPO History 

  - ทําการติดตั้งคอมพิวเตอรควบคุมระบบ จํานวน 1 เครื่อง เชื่อมตอสาย LAN และเชื่อมตอกับ UPS 

  - ทําการติดตั้งจอ LED ขนาด 55 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง โดยติดตั้งรวมกับท่ีแขวนจอ และเชื่อมตอสาย 

HDMI เขากับคอมพิวเตอรควบคุมระบบ 

  - ทําการติดตั้งโปรเจคเตอร Ultra Short Throw จํานวน 2 เครื่อง โดยติดตั้งรวมกับท่ีแขวน 

โปรเจคเตอร และเชื่อมตอสาย HDMI เขากับคอมพิวเตอรควบคุมระบบในการติดตั้งตองทําการทดสอบการฉายภาพ 

ของโปรเจคเตอรและทําการปรับแตงใหการฉายภาพของโปรเจคเตอรใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

  - ทําการติดตั้งซอฟทแวรและโปรแกรมตาง ๆ อัพเกรดใหเปนเวอรชั่นลาสุด 

2.2 นิทรรศการสวน Thai Energy History 

  - ทําการติดตั้งคอมพิวเตอรควบคุมระบบ จํานวน 1 เครื่อง เชื่อมตอสาย LAN และเชื่อมตอกับ UPS 

  - ทําการติดตั้งจอ LED ขนาด 55 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง โดยติดตั้งรวมกับท่ีแขวนจอ และเชื่อมตอสาย 

HDMI เขากับคอมพิวเตอรควบคุมระบบ 

  - ทําการติดตั้งชุดแทน RFID ควบคุมจอ จํานวน 1 เครื่อง และเชื่อมตอสาย HDMI เขากับ คอมพิวเตอร 

ควบคุมระบบและจอ LED ขนาด 55 นิ้ว 

  - ทําการติดตั้งคอมพิวเตอรแทปเล็ต จํานวน 2 เครื่อง 

  - ทําการติดตั้งซอฟทแวรและโปรแกรมตาง ๆ อัพเกรดใหเปนเวอรชั่นลาสุด 

2.3 นิทรรศการสวน EPPO Challenges 

  - ทําการติดตั้งคอมพิวเตอรควบคุมระบบ จํานวน 1 เครื่อง เชื่อมตอสาย LAN และเชื่อมตอกับ UPS 

  - ทําการติดตั้งชุดจอทัชสกรีนขนาด 21.5 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง และเชื่อมตอสาย HDMI เขากับ 

คอมพิวเตอรควบคุมระบบ 
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- ทําการติดตั้งโปรเจคเตอร Ultra Short Throw จํานวน 1 เครื่อง โดยติดตั้งรวมกับท่ีแขวน 

โปรเจคเตอร และเชื่อมตอสาย HDMI เขากับคอมพิวเตอรควบคุมระบบ ในการติดตั้งตอง ทําการทดสอบ 

การฉายภาพของโปรเจคเตอรและทําการปรับแตงใหการฉายภาพของโปรเจคเตอรใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

  - ทําการติดตั้งลําโพงและเดินสาย HDMI เชื่อมตอเขากับคอมพิวเตอรควบคุมระบบ 

 - ทําการติดตั้งซอฟทแวรและโปรแกรมตาง ๆ อัพเกรดใหเปนเวอรชั่นลาสุด 

2.4 นิทรรศการสวน Energy Life Cycle 

  - ทําการติดตั้งคอมพิวเตอรควบคุมระบบ จํานวน 1 เครื่อง เชื่อมตอสาย LAN และเชื่อมตอกับ UPS 

  - ทําการติดตั้งโปรเจคเตอร Ultra Short Throw จํานวน 6 เครื่อง โดยติดตั้งรวมกับท่ีแขวน 

โปรเจคเตอร และเชื่อมตอสาย HDMI เขากับคอมพิวเตอรควบคุมระบบ ในการติดตั้งตอง ทําการทดสอบ 

การฉายภาพของโปรเจคเตอรและทําการปรับแตงใหการฉายภาพของโปรเจคเตอรใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

  - ทําการติดตั้งลําโพงและเดินสาย HDMI เชื่อมตอเขากับคอมพิวเตอรควบคุมระบบ 

  - ทําการติดตั้งระบบเซ็นเซอรสั่งการทํางานระบบ โดยใหมีการเชื่อมตอการทํางานของมัลติมีเดีย 

กับชุดกระจก Smart 

  - ทําการติดตั้งซอฟทแวรและโปรแกรมตาง ๆ อัพเกรดใหเปนเวอรชั่นลาสุด 

 

2.5 นิทรรศการสวน Energy Trends 

  - ทําการติดตั้งจอ LED ขนาด 43 นิ้ว จํานวน 2 เครื่อง โดยติดตั้งรวมกับท่ีแขวนจอ 

2.6 นิทรรศการสวน NEWS Board 

 - ทําการติดตั้งจอ LED ขนาด 55 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง โดยติดตั้งรวมกับท่ีแขวนจอ  

2.7 จัดทําระบบสอบถามความพึงพอใจ 

  - ทําการติดตั้งคอมพิวเตอรขนาด 8.9 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง และเชื่อมตอสาย LAN 

  - ทําการติดตั้งซอฟทแวรและโปรแกรมตาง ๆ อัพเกรดใหเปนเวอรชั่นลาสุด 

2.8 หากเกิดความเสียหายระหวางติดตั้งท้ังในสวนของพ้ืน ฝา ผนัง เพดาน หรือบริเวณท่ีรื้อถอน 

และติดตั้งอุปกรณตาง ๆ เม่ืองานเสร็จสมบูรณ ตองปรับปรุงพ้ืนท่ีใหคงสภาพเดิม 

          2.9 อุปกรณไฟฟาในระบบท้ังหมดตองมีการเชื่อมตอกับกราวดของระบบไฟฟาใหถูกตองเรียบรอยตาม 

มาตรฐาน 
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2.10 หากจําเปนตองเพ่ิมอุปกรณใด ๆ เพ่ือใหระบบทํางานไดอยางสมบูรณ ผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบ 

ในสวนคาใชจายตาง ๆ ท่ีเพ่ิมข้ึนท้ังหมด โดยผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิคิดคาใชจายเพ่ิมเติมและขอขยายระยะเวลา 

การสงมอบกับ สนพ. 

3. งานจัดทําส่ือมัลติมีเดียและซอฟทแวร 

3.1 นิทรรศการสวน EPPO History 

 จัดทําสื่อแสดงเก่ียวกับประวัติศาสตรของ สนพ. ตลอดระยะเวลา 25 ปท่ีผานมา ในลักษณะของ  Interactive 

Timeline เรียงลําดับเหตุการณสําคัญท้ัง 3 ยุค ไดแก  

 ยุคท่ี 1 ยุคแหงการจัดโครงสรางพลังงานไทย (พ.ศ. 2516 - 2534) 

 ยุคท่ี 2 ยุคแหงนโยบายพัฒนาพลังงานยั่งยืน (พ.ศ. 2535 - 2544) 

 ยุคท่ี 3 ยุคแหงนโยบายพลังงานสรางสรรค (พ.ศ. 2545 - 2560) 

 และมีการเพ่ิมเนื้อหาในปท่ี 26 ตลอดจนการแสดงขอมูลเบื้องตนขององคกร และ สนพ. Brand Model 

ในสวนของจอท่ีปลายอุโมงค    
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3.2 นิทรรศการสวน Thai Energy History 

 จัดทําสื่อแสดงประวัติศาสตรพลังงานท่ีสําคัญของประเทศไทย ท่ีมีความเก่ียวเนื่องกับหนังสือประวัติศาสตร 

พลังงานงานไทยในหองสมุด และมีการนําเสนอเหตุการณท่ีสําคัญในแตละชวงเวลา ในรูปแบบ Radio-frequency 

identification (RFID) โดยแบงเปน 9 ชวง ไดแก 

 ชวงท่ี 1 ชวงบุกเบิกพลังงานสยาม (พ.ศ. 2411 - 2475) 

 ชวงท่ี 2 ชวงเติบโตดานพลังงาน (พ.ศ. 2476 - 2483) 

 ชวงท่ี 3 ชวงฟนฟูประเทศหลังสงครามโลก (พ.ศ. 2484 - 2500) 

 ชวงท่ี 4 ชวงเรงรัดพัฒนา (พ.ศ. 2501 - 2514) 

 ชวงท่ี 5 ชวงโชตชิวงชัชวาล (พ.ศ. 2515 - 2525)   

 ชวงท่ี 6 ชวงเศรษฐกิจกาวกระโดด (พ.ศ. 2526 - 2540)  

 ชวงท่ี 7 ชวงปรับปรุงโครงสรางพลังงาน (พ.ศ. 2541 -2549) 

 ชวงท่ี 8 ชวงเปลี่ยนผานพลังงาน (พ.ศ. 2550 - ปจจุบัน) 

 ชวงท่ี 9 ชวงอนาคตพลังงานไทย 
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3.3 นิทรรศการสวน EPPO Challenges  

จัดทําเกมสเก่ียวกับการลดการปลอย CO2 โดยใชขอมูลจากโครงการ EPPO Challenges มานําเสนอให 

มีความนาสนใจ ในรูปแบบ Interactive Game 

3.4 นิทรรศการสวน Energy Life Cycle 

 จั ด ทํ า สื่ อ แ ส ด ง ก า ร ใ ห ค ว า ม รู เ ก่ี ย ว กั บ ก ร ะ บ ว น ก า ร ใ น ก า ร ไ ด ม า ข อ ง พ ลั ง ง า น ใ น ป ร ะ เ ท ศ 

ท้ังพลังงานทางหลักและพลังงานทางเลือก ตั้งแตกระบวนการตนน้ําจนถึงปลายน้ํา รวมถึงการอนุรักษพลังงานตาง ๆ 

ในรูปแบบของ Motion Graphic โดยใชขอมูลแบบ Realtime จาก สนพ. และจัดทําหุนจําลองในสวนของ Final 

Energy  โดยใชเทคนิค 3D Mapping 

3.5 นิทรรศการสวน Energy Trends 

 จัดทําสื่อแสดงการอัปเดตขอมูลขาวสารดานพลังงานจากท่ัวโลก  
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3.6 นิทรรศการสวน NEWS Board 

 จัดทําสื่อแสดงขอมูลขาวสารภายในองคกรของ สนพ. 

3.7 จัดทําระบบสอบถามความพึงพอใจ 

จัดทําระบบนับจํานวนและสอบถามความพึงพอใจของผูเขาชมนิทรรศการ 

4. ขอกําหนดอ่ืน ๆ 

4.1 มาตรฐานท่ีกําหนด 

  4.1.1 อุปกรณทุกชิ้นตองเปนอุปกรณใหม ท่ีไมเคยมีการใชงานมากอน 

  4.1.2 ผูยื่นขอเสนอตองจัดหาโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 

  4.1.3 อุปกรณท้ังหมดตองทํางานภายใตแรงดันไฟฟาในประเทศไทย 

4.2 การทดสอบ 

ผูยื่นขอเสนอตองทดสอบอุปกรณตาง ๆ ตามมาตรฐานท่ีบริษัทผูผลิตกําหนดและตองทดสอบฟงกชั่น 

การใชงานตาง ๆ ของอุปกรณท้ังหมดวาทํางานรวมกันไดอยางสมบูรณครบทุกฟงกชั่นการทํางานโดยเสนอเอกสาร 

แสดงกรรมวิธีข้ันตอนการทดสอบใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ สนพ. พิจารณาอนุมัติกอนทดสอบและในระหวาง 

การทดสอบตองมีผูควบคุมงานของ สนพ. เขารวมทดสอบดวย 
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เอกสารแนบ 8 

 

งานโปรแกรมหองสมุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนอาคารสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสงเสริมภาพลักษณในการเปนศูนยเรียนรูและสรางการมีสวนรวมในการอนุรักษพลังงาน 

สวนงานท่ี 2 จัดสรางศูนยนิทรรศการเพ่ือเผยแพรความรูดานการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและหองสมุด  

ณ บริเวณ ช้ัน 1 ช้ัน 2 และช้ัน 6 อาคารสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)
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เอกสารงานโปรแกรมหองสมุด 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนอาคารสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสงเสริมภาพลักษณในการเปนศูนยเรียนรูและสรางการมีสวนรวมในการอนุรักษพลังงาน  

สวนงานท่ี 2 จัดสรางศูนยนิทรรศการเพ่ือเผยแพรความรูดานการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 

และหองสมุด ณ บริเวณ ช้ัน 1 ช้ัน 2 และช้ัน 6 อาคารสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

 

 

 ผูยื่นขอเสนอจะตองจัดทํางานโปรแกรมหองสมุด โดยมีรายละเอียดขอบเขตของงาน ดังตอไปนี้ 

1. เว็บไซตและแอปพลิเคชัน 

1.1 ระบบการล็อกอิน (Login) และลงทะเบียน (Register) 

1.1.1 ระบบรองรับการสมัครสมาชิกเพ่ือใชงานระบบสําหรับบุคลากร สนพ. และสมาชิกภายนอก 

ท่ีเปนประชาชนท่ัวไปหรือผูท่ีสนใจได ดวย E-mail แบบไมจํากัด Domain โดยใช E-mail เปน 

Username ในการเขาระบบ และจะตองทําการ Activate ผาน E-mail จึงจะสามารถใชงานได 

1.1.2 ระบบรองรับการล็อกอินดวย Username 

1.1.3 ร ะบบรอ ง รั บ ก า ร ลื ม รหั ส ผ า น  (Forget Password) สํ า ห รั บ ผู ใ ช ง า น ร ะบบ  (User)              

ท่ีทําการสมัครสมาชิกดวย E-mail 

1.1.4 ระบบสามารถแกไขรหัสผาน (Reset Password) ของผูใชงานระบบได  

1.2 ระบบการกําหนดสิทธิ์ (Authorization) 

1.2.1 ระบบรองรับการกําหนดสิทธิ์ของผูใชงานระบบในการเขาใชงานและเขาถึงทรัพยากรไดหลาย 

ลําดับข้ัน เชน ผูดูแลระบบ (Admin), สมาชิก (Member), บุคลากร (Staff) เปนตน 

โดยแบงตามประเภทการจัดระบบซ่ึงควบคุมโดยผูดูแลระบบ 

1.2.2 ระบบรองรับการ  Inactivate หรือ  Block ผู ใช งานระบบโดยผู ดู แลระบบสามารถ 

ทํ า ร า ยก า รผ า นหน า  Web  App l i c a t i o n  ไ ด  ซ่ึ ง ร ะบบจะยั ง ค ง ข อ มู ล ต า ง  ๆ 

ของผูใชงานระบบทานนั้นไวในระบบเพ่ือใชในการจัดทําสถิติ และรายงานอ่ืน ๆ ตอได 

1.3 ระบบการแสดงผล 

1.3.1 เว็บไซต 
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- เว็บไซต มีการออกแบบให มีสัญลักษณของ  สนพ.โดยมีการ เผยแพรขอมูลทรัพยากรท่ี มี  

ไวใหบริการในระบบท้ังหมด ท่ีสามารถรองรับการใชงานบนระบบปฏิบัติการตาง ๆ ได ท้ัง iOS, Android    

และ Windows 

- เว็บไซตมีระบบใชงานเมนู 2 ภาษา ไดแก ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีปุมเปลี่ยนภาษา 

ของเมนูใหเลือก 

 - เว็บไซตสามารถแสดงรายการท้ังหมดของทรัพยากร โดยแยกหมวดหมูกันอยางชัดเจน เชน หนังสือ 

แมกกาซีน ซีดี ดีวีดี เปนตน  

 - เว็บไซตสามารถแสดงรายละเอียดของทรัพยากร เชน ภาพหนาปก ชื่อทรัพยากร ชื่อผูแตง/ผูผลิต 

ชื่อสํานักพิมพ หมวดหมู จํานวนหนา เนื้อหาโดยยอ เปนตน 

- เว็บไซตมีสวนแสดงรายการทรัพยากรใหม ทรัพยากรแนะนํา และทรัพยากรท่ีไดรับความนิยม 

- เว็บไซตสามารถเพ่ิมแบนเนอรประชาสัมพันธ (Banner Slide) และขอมูลขาวประชาสัมพันธตางๆ ได 

- เว็บไซตมีลิงกไปยังสํานักขาวออนไลนอยางนอย 5 สํานักขาว (ตามท่ี สนพ. กําหนด) 

- เว็บไซตมีลิงกไปยังหองสมุด หนวยงานราชการ และอ่ืน ๆ อยางนอย 5 ลิงก (โดยทาง สนพ. 

จะกําหนดรายชื่อลิงกในภายหลัง) 

 - เว็บไซตมีฟงกชันการแชรไปยัง Social Network ไดแก Facebook, Twitter และ E-Mail ได 

1.3.2 แอปพลิเคชัน 

- แอปพลิเคชันมีการออกแบบใหมีสัญลักษณของ สนพ. โดยมีการเผยแพรขอมูลทรัพยากร 

ท่ีมีไวใหบริการในระบบท้ังหมด ท่ีสามารถรองรับการใชงานไดกับอุปกรณระบบ iOS และระบบ Android 

เวอรชันปจจุบัน 

 - แอปพลิเคชันสามารถแสดงรายการท้ังหมดของทรัพยากร โดยแยกหมวดหมูกันอยางชัดเจน เชน 

หนังสือ แมกกาซีน ซีดี ดีวีดี เปนตน 

- แอปพลิเคชันสามารถแสดงรายละเอียดของทรัพยากร เชน ภาพหนาปก ชื่อทรัพยากร 

ชื่อผูแตง/ผูผลิต ชื่อสํานักพิมพ หมวดหมู จํานวนหนา เนื้อหาโดยยอ เปนตน 

 - แอปพลิเคชันมีสวนแสดงรายการทรัพยากรใหม ทรัพยากรแนะนํา และทรัพยากรท่ีไดรับความนิยม 

 - แอปพลิเคชันมีลิงกไปยังสํานักขาวออนไลนอยางนอย 5 สํานักขาว (ตามท่ี สนพ. กําหนด) 

 - แอปพลิเคชันมีลิงกไปยังหองสมุด หนวยงานราชการ และอ่ืน ๆ อยางนอย 5 ลิงก (โดยทาง สนพ. 

จะกําหนดรายชื่อลิงกในภายหลัง) 
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- แอปพลิเคชันมีฟงกชันการแชรไปยัง Social Network ไดแก Facebook, Twitter และ E-Mail ได 

1.4  ระบบการสืบคน 

เว็บไซตและแอปพลิเคชันสามารถคนหาขอมูลทรัพยากรท้ังหมดไดจาก ชื่อทรัพยากร ชื่อผูแตง/ผูผลิต 

ชื่อสํานักพิมพ เลข ISBN เปนตน ท้ังคําคนภาษาไทยและภาษาอังกฤษและสามารถ เปดดูหนาตัวอยางทรัพยากร 

ท่ีสนใจไดอยางนอย 10 หนา กอนทําการยืมหรือเลือกใชงาน 

1.5 ระบบจัดการผูใชงานระบบ 

1.5.1 ผูดูแลระบบ (Admin) 

-  สามารถมีผูดูแลระบบไดมากกวา 1 คน 

- ระบบสามารถจัดการขอมูลผูดูแลระบบ โดยการ เพ่ิม แกไข หรือลบขอมูลผูดูแลระบบได 

1.5.2 สมาชิก (Member) 

 - ระบบมีหนาแสดงประวัติ (Profile) สวนตัวของผูใชงานระบบ โดยสามารถใสขอมูลและแกไขประวัติ 

หรือลบขอมูลผูใชงานระบบได 

- ระบบมีสวนแสดงประวัติการยืม จอง ทรัพยากรสวนตัวของสมาชิกแตละคน 

2. ระบบจัดการทรัพยากรในหองสมุด 

2.1 การลงระเบยีน (Cataloging) ทรัพยากรในหองสมุด 

ระบบสามารถสรางและบันทึกระเบียน เชน ชื่อทรัพยากร ชื่อผูแตง/ผูผลิต ชื่อสํานักพิมพ หมวดหมู 

จํานวนหนาของทรัพยากรประเภทตาง ๆ ตาม Format มาตรฐาน MARC 21 ได 

2.2 การพิมพ Utility  

  ระบบสามารถพิมพบารโคด เลขเรียกหนังสือ (Call Number) และบัตรรายการได   

2.3 ระบบการจองทรัพยากรในหองสมุด 

2.3.1 ระบบการจองทรัพยากรท่ีหองสมุด โดยผานระบบในหองสมุด 

2.3.2    ระบบการจองทรัพยากรผานเว็บไซตและแอปพลิเคชัน  

  -   ระบบมีการแจงเตือนไปยังผูดูแลระบบ เพ่ือใหทําการอนุมัติการจอง 

 -   กรณีการจองไดรับการอนุมัติจะมีการแจงเตือนผูใชงานระบบทาง E-mail และแอปพลิเคชัน  

- ระบบมีการแสดงสถานะการจอง และสถานะจะเปลี่ยนเปนถูกยืมเม่ือผูจองมารับทรัพยากรนั้น ๆ 

ท่ีหองสมุด ในกรณีท่ีผูจองไมมารับทรัพยากรในเวลาท่ีกําหนด การจองจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ 

2.4 ระบบการยืม-คืนทรัพยากรในหองสมุด   
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2.4.1 ระบบการยืม – คืนทรัพยากรท่ีหองสมุด สามารถใชกับเครื่องอานบารโคดได  

2.4.2 ระบบการยืม – คืนทรัพยากรผานเว็บไซตและแอปพลิเคชัน จะมีการแจงเตือนไปยัง 

ผูยืมผานทาง E-mail และทางแอปพลิเคชัน กอนวันครบกําหนดคืนและเม่ือครบกําหนดคืน 

2.5 ระบบรายงานการวิเคราะหทรัพยากรในหองสมุด 

  มีการรายงานสถิติอยางนอย ดังตอไปนี้  

 2.5.1 รายงานจํานวนทรพัยากรในระบบแตละประเภท  

 2.5.2 รายงานทรัพยากรท่ีมียอดจองและยอดยืม-คืนสูงสุดในระบบแตละประเภท  

 2.5.3 รายงานจํานวนผูยืม-คืนทรัพยากรในหองสมุดท้ังหมด 

3. ระบบ E-Library 

3.1 ระบบการนําเขาทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส และการลงระเบียน 

3.1.1 ระบบต อ ง ร อง รั บทรั พย ากร อิ เ ล็ กทรอนิ ก ส  ( เ ช น  E - Book  และ  E-Magazine) 

ลิขสิทธิ์จากสํานักพิมพในทองตลาดได และมีการเขารหัสความปลอดภัยตนฉบับ (Digital Right 

Management; DRM) มาตรฐาน 256 bit 

3.1.2 ระบบสามารถนําเขาทรัพยากรอิเล็กทรอนิกสจากไฟลตนฉบับนามสกุลตาง ๆ เชน DOC, 

XLS, PPT, JPG, GIF, PNG, BMP, PDF, EPUB เปนตน 

3.1.3 ระบบสามารถสรางและบันทึกระเบียน เชน ชื่อทรัพยากร ชื่อผูแตง/ผูผลิต ชื่อสํานักพิมพ 

หมวดหมู จํานวนหนา ของทรัพยากรอิเล็กทรอนิกสประเภทตาง ๆ 

3.1.4 ระบบสามารถแกไขขอมูลทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส เพ่ิมหนา แทรกหนาหรือลบหนาได 

3.1.5 ในการนําเขาขอมูลทรัพยากรอิเล็กทรอนิกสตองสามารถรองรับการอานไดท้ังบนเว็บไซตและ

แอปพลิเคชัน และรองรับระบบปฏิบัติการตาง ๆ ได ท้ัง iOS, Android และ Window 

3.1.6 สามารถรองรับการนําทรัพยากรอิเล็กทรอนิกสเขาเพ่ิมไดในอนาคต 

3.2  ระบบการจองทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส 

3.2.1 สามารถจองทรัพยากรอิเล็กทรอนิกสผานท้ังทางเว็บไซตและแอปพลิเคชัน 

3.2.2 เม่ือถึงคิวยืมระบบจะมีการแจงเตือนไปยังผูใชผานทาง E-mail และแอปพลิเคชัน เพ่ือใหทํา 

การยืมทรัพยากรอิเล็กทรอนิกสนั้น ๆ 

3.2.3 กรณีท่ีผูจองไมทําการยืมทรัพยากรอิเล็กทรอนิกสในเวลาท่ีกําหนด สถานะการจอง 

จะถูกยกเลิกอัตโนมัติ 
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3.3  ระบบการยืม-คืนทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส 

3.3.1 สามารถยืมทรัพยากรอิเล็กทรอนิกสไดดวยการดาวนโหลดเขาท่ีเก็บทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส 

สวนตัว 

3.3.2 สามารถคืนทรัพยากรอิเล็กทรอนิกสท่ีดาวนโหลดไปดวยการลบออกจากท่ีเก็บทรัพยากร 

อิเล็กทรอนิกสสวนตัว 

3.3.3 มีระบบการแจงเตือนไปยังผูยืมผานทาง E-mail และแอปพลิเคชันกอนวันครบกําหนดการคืน 

ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส 

3.4 โปรแกรมอานทรัพยากรประเภทหนังสอือิเล็กทรอนิกส 

3.4.1 โปรแกรมสามารถรองรับการใชงานบนระบบปฏิบัติการตาง ๆ ได ท้ัง iOS, Android และ 

Windows 

3.4.2 โปรแกรมสามารถยืม-คืนหนังสืออิเล็กทรอนิกสจากคลังขอมูลระบบมาเพ่ือใชงานได 

3.4.3 โปรแกรมสามารถยอขยายในการอานหนังสืออิเล็กทรอนิกสได 

3.4.4 โปรแกรมมีฟงกชั่น Bookmark ชวยในการค่ันหนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส 

3.4.5 เม่ือยืมหนังสืออิเล็กทรอนิกสแลว โปรแกรมอานสามารถรองรับการใชงานไดท้ังแบบ Online 

และ Offline 

3.5 ระบบรายงานการวิเคราะหทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส 

 มีการรายงานสถิติอยางนอย ดังตอไปนี้ 

3.5.1 รายงานจํานวนทรัพยากรในระบบแตละประเภท 

3.5.2 รายงานทรัพยากรท่ีมียอดจองและยอดยืม-คืนสูงสุดในระบบแตละประเภท  

3.5.3 รายงานจํานวนผูยืม-คืนทรัพยากรในหองสมุดท้ังหมด 

4. งานสแกนหนังสือเพ่ือนําเขาระบบ 

4.1 ผูยื่นขอเสนอตองสแกนทรัพยากรท่ีเปนลิขสิทธิ์เปนของ สนพ. จํานวนไมนอยกวา 700 รายการ หรือ 

210,000 หนา เขาระบบเพ่ืออานแบบ E-book โดยทาง สนพ. เปนผูรวบรวมและจัดเตรียมทรัพยากร 

ตนฉบับให 

4.2 ผูยื่นขอเสนอตองสแกนทรัพยากรโดยไมตัดสันหนังสือเพ่ือใหหนังสืออยูในสภาพเดิม หากมีความจําเปน 

ตองตัดสันหนังสือ ตองไดรับการอนุมัติจากทาง สนพ. กอนทุกครั้ง  
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5. ขอกําหนดอ่ืน ๆ 

5.1 ผูยื่นขอเสนอตองทําการโอนยายฐานขอมูลเดิมท่ีมีอยูในหองสมุดเดิมท้ังหมดเขาระบบ 

5.2 ผูยื่นขอเสนอตองจัดหาโปรแกรมท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 

5.3 ผูยื่นขอเสนอตองบํารุงรักษาซอฟตแวรระบบงานใหเปนเวอรชันปจจุบันเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป 

โดยไมคิดคาใชจาย 

5.4 ผูยื่นขอเสนอตองจัดหาและนําเขาทรัพยากรจากสํานักพิมพท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตอง เพ่ือเริ่มตนการใชงานระบบ 

อยางนอย 100 รายการ (ตามท่ี สนพ. กําหนด) 

5.5 ผูยื่นขอเสนอตองสงมอบหลักฐานการอนุญาตใหจําหนาย หรือหนังสือแตงต้ังจาก เจาของลิขสิทธิ์ 

หรือจากสํานักพิมพท่ีไดรับอนุญาตใหจัดพิมพ หรือสัญญารวมจัดจําหนาย สิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส 

กับสํ านั ก พิมพ เ จ าของลิ ขสิ ทธิ์  หรื อสํ านั ก พิมพ ท่ี ได รั บอนุญาต  ให จั ด พิมพทรัพยากรจาก 

สํานักพิมพท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกตองตามขอ 5.5 ท้ังหมดใหแก สนพ. 
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