
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

รายการประกอบแบบ 

หมวดงานสถาป�ตยกรรม 

 
งานปรบัปรุงห�องปฏิบตักิารและตดิตั้งโต�ะปฏบิัตกิาร 

อาคารศนูย�ปฏบิตักิารวทย�และเครอ่งมอืกลาง จาํนวน 4 ห�อง 

เจ�าของ มหาวทยาลยัสงขลานครนทร� วทยาเขตสรุาษฎร�ธานี 

สถานท่ีก�อสร�าง อาคารศนูย�ปฏบิตักิารทางวทยาศาสตร�และเครอ่งมอืกลาง  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานประต+ูหน�าต�าง+วงกบ อลมูเินยีม 

 

1. ขอบเขตของงาน 

ผู�รับจ�างจะต�องจัดหาวัสดุ/อุปกรณ�ที่ดีมีคุณภาพ แรงงานที่ดีมีความชํานาญการติดตั้งประตู-หน�าต�าง

อลูมิเนียมตามที่ระบุไว�ในแบบและรายการ พร�อมทั้งทําการทดสอบให�สามารถใช�งานได�ดี 

 

2. วัสดุ 

ประต-ูหน�าต�างและวงกบอลูมิเนียม จะต�องมีคุณสมบัติดังนี ้

2.1 เนื้ อ อลู มิ เนี ย ม ที่ ใช� จ ะต� อ ง เป� น  ALLOY ชนิ ด  6063 TS โด ย มี  ULTIMATE TENSILE 

STRENGTH ไม�น�อยกว�า 22,000 ปอนด� ต�อตารางนิ้ว ของ เมืองทองอลูมิเนียม หรอ TOSTEM 

หรอคุณภาพและราคาเทียบเท�า ซ่งจะต�องมีขนาดหน�าตัดที่เหมาะสม หรอตามที่ระบุไว�ในแบบ 

และรายการ 

2.2 ผิวของอลูมิเนียมจะต�องเป�นส ีNA-1 หรอเทียบเท�า ตามกรรมวธ ANODISED หรอเทียบเท�า  

2.3 ขนาดและความหนา และนํ้าหนกัของ SECTION ทุกอันจะต�องไม�เล็กหรอบางกว�าที่ระบุไว�ในแบบ

และรายการ (หนา 1.20 มม.) โดยมีความคลาดเคลื่อนที่ยอมให� (ALLOWABLE TOLERANCE) 

ตามมาตรฐานการรดโลหะสากล 

 

3. ส�วนประกอบต�าง ๆ 

3.1 สกร ู

ส�วนประกอบต�างๆ ของประตู-หน�าต�างอลูมิเนียมและวงกบ เช�น สกรูยึด วงกบ และยึดตวับานทุก

ตัวต�องใช�ชนิดที่เป�น STAINLESS STEEL หรอโลหะชุบสีเดียวกันกับสีอลูมิเนียม ในส�วนที่มองเห็น 

สําหรับส�วนที่มองไม�เห็นอนุญาตให�ใช�สกรูชนิด CAD PLATED ได� 

สกรูที่ขันติดกับส�วนที่ไม�ใช�ไม� หรอวัสดุที่เป�นโลหะ หรอกําแพง ค.ส.ล. เสา ค.ส.ล. หรอผนังก�ออิฐ

ฉาบปูน เป�นต�น ตะปูควงหรอสกรูที่ขัน ต�องใช�ร�วมกับพุก PLASTIC ทําด�วย NYLON ของ U-PAT 

หรอคุณภาพและราคาเทียบเท�า 

3.2 ยางอัดกระจก 

รอยต�อรอบๆ หน�าต�างอลูมิเนียมทั้งภายนอกและภายใน ส�วนที่ติดแนบกบัปูนคอนกรต ไม�หรอวัสดุ

อื่นใดนั้นจะต�องยาแนว หรออุดด�วย SILICONE SEALANT ของ G.E. หรอ DOWN CORNING 

ชนิดหรอคุณภาพและราคาเทียบเท�า จะต�องรองรับด�วย JOINT BACKING และจะต�องทําความ

สะอาดเสียก�อนจงจะทําการยาแนวหรออุด 

ส�วนรอยต�อกระจกกับกระจกและกระจกกับอลูมิเนียมหรอกระจกกับวัสดุอื่น จะต�องยาแนวด�วย 

SILICONE SEALANT ของ G.E. หรอ DOWN CORNING หรอคุณภาพและราคาเทียบเท�า โดย

ปฏิบัติตามคําแนะนําของบรษัทผู�ผลิตและจัดจําหน�ายอย�างเคร�งครัด ให�ใช�สีที่ใกล�เคียงหรอสี

เดียวกันกบัสีของวงกบอลูมิเนียม 

การยาแนวหรออุด SILICONE SEALANT รอบๆ วงกบอลูมิเนียม เม่ือเสร็จแล�วต�องตกแต�งให�

เรยบร�อยสวยงามทั้งภายนอกและภายใน 

 

 

 

 



4. การประกอบติดตั้ง 

งานอลูมิเนียมสําหรับประตู-หน�าต�างและวงกบทั้งหมดจะต�องติดตั้งโดยช�างผู�ชํานาญงานให�เป�นไป

ตาม SHOP DRAWING และรายละเอียดต�างๆ ซ่งจัดทําโดยผู�รับจ�างและได�รับการอนุมัติจาก

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุก�อนดําเนินการ 

ผู�รับจ�างหรอผู�ติดตั้งจะต�องเป�นบรษัท ที่มเีคร่องมือสําหรบัติดตั้ง การติดตั้งที่ดีมีช�างทีฝ่�มือประณีต 

มีเช่ยวชาญจากบรษัทฯ มาควบคุมงานโดยตรง และเคยมีผลงานที่ได�ติดตั้งมาแล�วจนเป�นที่เช่อถือได� 

โดยต�องมีใบรับรองจากการติดตั้งนั้นๆ และได�รับการอนุมัติจากสถาปนิก และ/หรอผู�ว�าจ�างแล�วเท�านั้น 

 

5. การป�องกันประตู-หน�าต�างและวงกบอลูมิเนียม 

เมื่อติดตั้งประตู-หน�าต�างและวงกบอลูมิเนียมเสร็จแล�ว ผู�รับจ�างจะต�องพ�น STRIPABLE P.V.C. 

COATING เพื่อป�องกันผิวของวัสดุเอาไว�ให�ปลอดภัยจากนํ้าปูนหรอจากสิ่งอื่นใด อันอาจจะทําความ

เสียหายกับผิวอลูมิเนียมได�ห�ามใช�นํ้ามันเคร่องหรอนํ้ามันอื่นๆ ทาผิวเพื่อป�องกันนํ้าปูนเป�นอันขาด 

 

6. การป�องกันการรั่วซม 

ประตู-หน�าต�างและวงกบอลูมิเนียมทุกชุด เม่ือติดตั้งเสร็จแล�วจะต�องสามารถกันนํ้าฝนรั่วซมเข�ามาใน

ตัวอาคารได�อย�างด ีต�องทําการทดสอบโดยการฉีดนํ้า หากยังมีการรั่วซม ผู�รับจ�างจะต�องทําการแก�ไขให�

เรยบร�อยตามคําสั่งของผู�ควบคุมงานและ/หรอสถาปนิก 

 

7. อุปกรณ� 

7.1 ประตูสวง 

สําหรับประตูสวงทั้งหมดให�ใช�วงกบ และกรอบบานทําด�วยอลูมิเนียมไม�น�อยกว�า 2 มม. หรอตาม

คําแนะนําของบรษัทผู�ผลิต 

7.1.1 บานพับสปรง (DOOR CLOSER) ใช�ของ RYOBI 300 หรอเทียบเท�า ชนิดฝ�งอยู�ในวงกบ

อลู มิ เนียมเหนือบานประตูแบบ  STANDARD DUTY, DOUBLE ACTION HOLD 

OPEN AT 90 DEGREE ต�องเป�นอุปกรณ�ที่ผ�านการทดสอบ และรับรองคุณภาพจาก

ผู�ผลิต โดยรับประกันคุณภาพการใช�งานตามปกติไม�น�อยกว�า 20 ป� 

7.1.2 กุญแจประตูสวง ใช�ชนิดฝ�งในกรอบบาน ไส�  ADAMSRITE ของ SCHLAGE หรอ  

SHOWA หรอคุณภาพและราคาเทียบเท�า ชนิดล�อคภายนอกด�วยกุญแจล็อคภายในด�วย

ปุ�มหมุน 

7.1.3 มือจับประตูสวง ชนิดขวางตลอดความกว�างของประตูทั้ง 2 ด�าน พร�อมบุแผ�นลามิเนท 

7.1.4 กลอนสปรงสําหรับบานประตูสวงคู� ใช�กลอนสปรงชนิดฝ�งในบานกรอบ ทั้งบนและล�าง

ขนาด 6” สําหรับบานที่ไม�ติดกุญแจ ทําด�วย STAINLESS STEEL  ของ SHOWA หรอ

คุณภาพและราคาเทียบเท�า 

7.2 ประต-ูหน�าต�างบานเลื่อน 

บานเลื่อนทั้งหมด ให�ใช�รางเลื่อนและกรอบบานทําด�วยอลูมิเนียมหนาไม�น�อยกว�า 1.5 มม. สําหรับ

หน�าต�างบานเลื่อน และหนาไม�น�อยกว�า 1.8 มม. สําหรับประตูบานเลื่อน จะต�องมีระบบกันไม�ให�

บานหน�าต�างหลุดจากรางและกันนํ้าฝนรั่วเข�าได�อย�างดี โดยเสนอ SHOP DRAWING ขออนุมัติ

จากสถาปนิกก�อนทําการตดิตั้ง 

7.2.1 กุญแจประตูบานเลื่อน ใช�ชนิดฝ�งในกรอบบาน ไส�  ADAMSRITE ของ SCHLAGE หรอ 

SHOWA หรอเทียบเท�า ล�อคภายนอกด�วยกุญแจ ล�อคภายในด�วยปุ�มหมุน 



7.2.2 มีจับประตู-หน�าต�างบานเลื่อนชนิดฝ�งในกรอบบานของ RELIANCE หรอเทียบเท�ากลอน

หน�าต�างบานเลื่อนชนิดฝ�งในกรอบบาน ของ RELINACE หรอคุณภาพและราคาเทียบเท�า 

7.2.3 ลูกล�อบานเลื่อนทั้งหมดจะต�องเป�นลูกล�อ NYLON ชนิดมี  BALL BEARING มีความ

แข็งแรงเป�นพเิศษของ DELMAR# D-7000 หรอคุณภาพและราคาเทียบเท�า 

 

7.3 หน�าต�างบานกระทุ�ง 

หน�าต�างบานกระทุ�งทั้งหมดให�ใช�วงกบและกรอบาน ทําด�วยอลูมิเนียมหนาไม�น�อยกว�า 1.5 มม. 

หรอตามคําแนะนําของบรษัทผู�ผลิต 

7.3.1 บานพับสําหรับหน�าต�างบานกระทุ�ง ใช�ของ A.W. ANDERBERG หรอคุณภาพและราคา

เทียบเท�า ตามคําแนะนําของบรษัทผู�ผลิตและจัดจําหน�ายอย�างเคร�งครัด 

7.3.2 มือจับ/กลอนล�อคสําหรับบานกระทุ�ง ให�ใช�ของ TRUTH หรอ METALCHIMAX หรอ

คุณภาพและราคาเทียบเท�า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

งานกระจก 

 

1. ขอบเขตของงาน 

ผู�รับจ�างจะต�องจัดหาวัสดุ/อุปกรณ�ที่ดีมีคุณภาพ แรงงานที่ดีมีความชํานาญในการติดตั้งกระจกตามที่

ระบุในแบบและรายการ 

 

2. วัสดุ 

2.1 ให�ใช�กระจกที่ผลิตตามกรรมวธการผลิตแบบ  FLOAT GLASS ของไทยอาซาฮี หรอคุณภาพและ

ราคาเทียบเท�า นอกจากจะระบุเป�นอย�างอื่น กระจกทั้งหมดทีใ่ช�ต�องมีคุณภาพด ีผิวเรยบสม่ําเสมอ

ตลอดทั้งแผ�น ปราศจากร้วรอยขดข�วน ไม�หลอกตาหรอฝ�ามัว กระจกที่ใช�อาจเป�นกระจกใส กระจก

ตัดแสงหรออื่นๆ ตามที่ระบุในแบบก�อสร�างจะต�องมีการตกแต�งลบมุมให�เรยบร�อยสวยงาม มีขนาด

และความหนาตามต�องการ 

2.2 ความหนาของกระจกหากไม�ระบุในแบบให�ใช�ความหนาของกระจกโดยได�รับการอนุมัติจากสถาปนิก

ดังนี้ 

- สําหรับลูกฟ�กบานประต-ูหน�าต�าง    6  มม. 

- สําหรบักระจกติดตายที่มีขนาดไม�เกนิ 20 ตร.ฟุต  6 มม. 

- สําหรบักระจกบานเกล็ด     6 มม. 

- สําหรับประตูที่ไม�มีบานกรอบ (TEMPER GLASS)            10 มม. 

 

3. การตดิตั้ง 

3.1 การตัดกระจกและการช�องเว�นสําหรับการติดตั้งให�ปฏิบัติตามคําแนะนําของบรษัทผู�ผลิตกระจก

อย�างเคร�งครัด 

3.2 ขอบกระจกทั้งหมดต�องขัดเรยบ จะมีส�วนแหลมคมอยู�ไม�ได� เพราะจะเป�นเหตุให�เกิดแรงกดรวมกัน

ที่ของส�วนนั้น ทําให�กระจกแตกในที่สุด 

3.3 ร�องใส�กระจกจะต�องแห�งสะอาดปราศจากฝุ�น, เศษผง ก�อนการติดตั้ง เศษวสัด ุหรออื่นๆ ก�อนการ

ติดตั้ง และเม่ือติดตั้งกระจกลงในร�องแล�วจะต�องยาแนวหรออุดด�วย SILICONE SEALANT ตาม

ระบุในหมวดประตู-หน�าต�างและวงกบอลูมิเนยีม 

3.4 ห�ามทําให�เกิดการกระเทือน ส�วนที่ติดกระจกแล�ว รวมทั้งห�ามเป�ด-ป�ดบานประตู-หน�าต�างเป�นบาน

เป�ดจนกว�าวสัด ุSILOCONE SEALANT ที่ยึดกระจกจะแห�งดีแล�ว 

3.5 กระจกที่ติดตั้งแล�ว จะต�องป�องกันฝนรั่วซมได�อย�างดหีากมีรอยแตกร�าวหรอมีรอยขูดขดหรอรอยอัน

เกิดจากความบกพร�องในการทํางานอื่นๆ ผู�รับจ�างจะต�องจัดการเปลี่ยนให�ใหม�โยดค�าใช�จ�ายเป�น

ของผุ�รับจ�าง ผู�รับจ�างต�องทําความสะอาดกระจกให�เรยบร�อยทั้งสองด�านทุกบานก�อนส�งมอบงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



งานทาส ี

 

1. ขอบเขตของงาน 

ผู�รับจ�างต�องจัดหาวัสดุ แรงงาน และอุปกรณ�ที่จําเป�นสําหรับการทาสีอาคารทั้งหมดที่ระบุในแบบและ

รายการก�อสร�าง และจะต�องประสานงานกบัผู�รับเหมางานตกแต�งภายใน 

 

2. รายการทั่วไป 

สีที่ใช�และสีรองพื้น จะต�องปฏิบัติตามคําแนะนําของบรษัทผู�ผลิตโดยเคร�งครัด หรอให�ดําเนินการโดย

บรษัทผู�ผลิต หรอภายใต�การแนะนําและตรวจสอบของผู�ชํานาญงานจากบรษัทผู�ผลิต  ผู�รับเหมาจะต�อง

นําใบรับรองปรมาณสีจากบรษัทผู�ผลิต พร�อมทั้งใบรบัประกันคุณภาพสีที่ใช�ในงานไม�ตํ่ากว�า 5 ป�ส�งมอบ

แก�ผู�ว�าจ�าง 

2.1 ช�างทาสี ต�องเป�นช�างสีที่มีความชํานาญ มีผู�ควบคุมงานคอยดูแลตลอดเวลา ห�ามทําการทาสีที่

ขณะฝนตก อากาศช้นจัด หรอบนพื้นผิวที่ยังไม�แห�งสนิท 

2.2 งานทาสีทั้งหมด จะต�องเรยบร�อยสมํ่าเสมอ ไม�มีรอยแปลง รอยหยดสีและข�อบกพร�อง อื่นใด ต�อง

ทําความสะอาดรอยเป��อนสีบนกระจก พื้นฯลฯ งานทาสีจะต�องได�รบการตรวจตราและได�รับความ

เห็นชอบจากผู�ควบคุมงาน 

2.3 งานที่ไม�ต�องทาสี โดยทั่วไปสีที่ทาทั้งภายนอกและภายในจะทาผนังกําแพงผิวคอนกรต ผิวท�อ

โลหะโครงต�างๆ หรอที่กําหนดไว�ในแบบสําหรับสิ่งที่ไม�ต�องการทาสีนั้นมีข�อกําหนดดังนี้คือ 

2.3.1 ผิวพื้นคอนกรตขัดมัน 

2.3.2 ผิวบันไดคอนกรตทั้งลูกตั้ง ลูกนอน 

2.3.3 ผิวกระเบื้องที่มีสีในตัว ฝ�าอะคูสตกิ กระเบื้องมุงหลังคา 

2.3.4 อุปกรณ�สําเร็จรูป 

2.3.5 ผิววสัดุที่ผ�านวธกันสนิม 

2.3.6 สแตนเลส 

2.3.7 ผิวภายในรางนํ้า 

2.3.8 โคมไฟ 

2.3.9 ส�วนของอาคารหรอโครงสร�างซ่งซ�อนอยู�ภายในไม�สามรถมองเห็นได� 

2.4 งานฝ�มือ สีที่ทาจะต�องทําด�วยความประณีต ตามวธการของผลิตภัณฑ� การผสมสีและเก็บรักษา

จะต�องรัดกุมไม�ให�มีวัสดุอื่นปนหรอช้น สีที่ค�างจากการทา จะต�องนําไปทําลายทันทีนอกบรเวณ

ก�อสร�าง 

 

3. วัสดุ 

3.1 สีทาภายนอกอาคาร  หมายถึง  สีที่จะทาในส�วนภายนอกอาคารให�ใช�ชนิดสีนํ้าพลาสติก ดังนี ้

SUPERCOTE  ของ ICI 

PERMOLITE  ของ PAMMASTIC 

JOTATOUGH  ของ JOTUN 

4 SEASON  ของ TOA 

3.2 สีทาภายใน หมายถึง สีที่จะทาส�วนภายในของอาคาร เช�น ผนังห�อง ฝ�าเพดาน ให�ใช�ชนิดสีนํ้า

พลาสติก ดังนี ้

SUPERCOTE  ของ ICI 

PERMOLITE  ของ PAMMASTIC 



JOTATOUGH  ของ JOTUN 

4 SEASON  ของ TOA 

3.3 สีนํ้ามันสําหรับงานไม�และโลหะ หรอส�วนอื่นๆ ที่ระบุให�ทาสีนํ้ามัน ให�ใช� 

DULX GLOSS  ของ ICI 

BODELAC 1000  ของ NIPPON PAINT 

SUPER GLOSS  ของ PAMMASTIC 

HIGH GLOSS  ของ TOA 

GARDEX  ของ JOTUN 

3.4 สี รองพื้ น กันสนิ ม  ให� ใช�  ZINC CHROMATE ของ  ICI, NIPPON PAINT, PAMMASTIC, 

JOTUN, TOA หรอคุณภาพและราคาเทียบเท�า 

3.5 สีรองพื้น ให�ใช�ของบรษัทผู�ผลิตเดียวกันกบัสีทาทบัหน�าตามกรรมวธของบรษัทผู�ผลิต 

3.6 สีนํ้ามันย�อมเนื้อไม� สําหรับงานไม�ภายใน เช�น วงกบ บานประตู, หน�าต�าง ให�ใช�สีย�อมเนื้อไม� ชนิด

ภายนอกของ ICI, NIPPON PAINT, PAMMASTIC, TOA, JOTUN หรอคุณภาพและราคา

เทียบเท�า 

3.7 สีสําหรับงานพื้นไม� งานที่ต�องการเคลือบแข็งพิเศษ เช�น พื้นปาร�เก�ไม� ให�ใช� FOLYURE THANE 

ชนิดภายนอกของ ICI, NIPPON PAINT, PAMMASTIC, JOTUN, TOA หรอคุณภาพและราคา

เทียบเท�า 

3.8 สี SILICONE งานที่ต�องการโชว�ผิววัสดุ เช�น ผนังก�ออิฐ, โชว�แนว, กระเบื้องดินเผ�า, กรวดล�าง, 

ทรายล�าง, หินกาบ ให�ใช�สี SILICONE ของ ICI, NIPPON PAINT, PAMMASTIC, JOTUN, 

TOA หรอคุณภาพและราคาเทียบเท�า 

3.9 สีรองพื้นไม� ให�ใช�สีรองพื้นอลูมิเนียม ของ ICI, NIPPON PAINT, PAMMASTIC, JOTUN, TOA  

หรอคุณภาพและราคาเทียบเท�า 

 

4. วธการทาสี 

4.1 การทาสีสําหรับงานไม� 

การเตรยมพื้นผิว 

4.1.1 ไม�ต�องแห�ง มีความช้นประมาณ 14 - 15% รอยต�อหรอส�วนของไม�ที่จะต�องนําไปประกบ

กับวัสดุอย�างอื่น เช�น ผนังอิฐ ซเมนต� ปูนพลาสเตอร�  ต�องทาสีรองพื้นก�อนนําไปประกบ

ติดกัน 

4.1.2 ผิวไม�ใหม� 

- ไม�ต�องผ�านกรอบ หรอตากจนแห�งดีแล�ว 

- ให�ขัดให�เรยบด�วยกระดาษทราย 

- เช็ดฝุ�นออกให�หมด 

- ทาด�วนสีรองพื้นไม�ชนดิอลูมิเนียมหนึง่ครั้ง ทิ้งให�แห�งเป�นเวลา 16 ชั่วโมง 

- ทาสรีองพื้นเสรมเพื่อเพิ่มความเรยบเนียนและสวยงามของฟ�ล�มสีทับหน�าอกีหนึ่งครั้ง  

ทิ้งให�แห�ง 6  ชั่วโมงก�อนทาสีนํ้ามัน ทับหน�าอีก 2 ครั้ง โดยทิ้งระยะ 7 ชั่วโมง 

4.2 การทาสีสําหรับงานปูนหรอคอนกรต 

4.2.1 การเตรยมพื้นผิว และการรองพืน้ปูนฉาบ อิฐ และคอนกรต 

การเตรยมพืน้ผิวก�อนทาสี จะต�องสะอาด ปราศจากฝุ�นหรอสิ่งสกปรก 

4.2.2 กรณีผิวใหม� 



ทิ้งให�พืน้ผิวแห�งสนิทอย�างตํา่ 21 วัน หลังการถอดแบบหรอฉาบปูน ขจัดฝุ�นโดยใช�ผ�าแห�ง

เนือ้หยาบๆ เช็ด แล�วเช็ดตามด�วยผ�าช้นอีกครั้งหนึ่ง ก�อนทาสีรองพื้นต�องแน�ใจว�าได�ขจัด

ฝุ�น คราบไขมัน คราบปูนจนหมด รอจนพื้นผิวนั้นแห�งสนิทจรงๆ จงทาด�วยสีรองพื้นปูน

ชนิดอะครลิค 1 ครั้ง ก�อนทาสีทับหน�า 

4.2.3 สีรองพื้นปูน 

การทา ทาด�วยแปรง ระยะเวลาแห�งหรอการทาทับ ทิ้งระยะไว� 2 ชั่วโมง 

4.2.4 สีพลาสติกทบัหน�า 

การทา ทาด�วยแปรงหรอลูกกล้ิง จํานวน 2 ครั้ง การทาทับ ทิ้งระยะ 4 ช่ัวโมง 

4.3 การทาสีสําหรับงานโลหะ 

การเตรยมพื้นผิว 

4.3.1 พื้นผิวโลหะที่ผิวไม�เคยทาสีมาก�อน 

- ขจัดคราบนํ้ามันด�วยทินเนอร� หรอนํ้ามันก�าด 

- ขจัดสนิมหรอเศษผงออกด�วยการขัดกระดาษทรายหรอแปรงลวด 

- ทําความสะอาดด�วยนํ้ายาล�างสนิม แล�วล�างให�สะอาดด�วยนํ้า 

- เช็ดด�วยเศษผ�า แล�วทิ้งไว�ให�แห�งสนิท 

- ทาทับหนึ่งครั้งด�วยสีรองพื้นกันสนิม RED LEAD PRIMER ขณะส�งเหล็กเข�ามายัง

หน�วยงานก�อสร�าง ทาครั้งที ่2 ใช�  ZINE CHROMATE เม่ือประกอบติดตั้งแล�ว และ

ทาครั้งที่ 3 ใช�  ZINE CHROMATE เฉพาะโดยรอบรอยเช่อมแล�วจงทาสีทับหน�าอีก 

2 ครั้ง ด�วยสีนํ้ามันเฉพาะโครงเหล็กที่ต�องการทาสีทับหน�า 

4.3.2 พื้นผิวโลหะที่ไม�มีส�วนผสมของเหล็ก 

- ทําความสะอาดพืน้ผิวด�วยการะดาษทรายเบอร� 360 แล�วเช็ดด�วยนํ้ามันสน 

- ทาด�วยสีรองพื้น RED READ PRIMER หนึ่งครั้ง แล�วทาด�วยสีนํ้ามันทับหน�า 2 ครั้ง 

4.3.3 พื้นผิวสังกะสีและเหล็กที่เคลือบสังกะสี 

- ขจัดคราบไขมันและฝุ�นทานํ้ายาเสรมการยึดเกาะ ทั้งไว� 5 นาที แล�วล�างด�วยนํ้า

สะอาด 

- เช็ดด�วยเศษผ�าทิ้งไว�ให�แห�ง 

- ทาสีรองพื้น ZINC CHROMATE 1 ครั้ง แล�วทาด�วยสีนํ้ามัน 

4.3.4 พื้นผิวทองแดง และตะกั่ว 

- ขัดด�วยกระดาษทรายเบอร� 280 หรอเบอร� 320 

- เช็ดฝุ�นออกด�วยผ�าชุบนํ้ามันก�าด 

- ทาสีนํ้ามันทับหน�า 2 ครัง้ ไม�ต�องใช�สีรองพื้น 

4.3.5 สีรองพื้นโลหะกันสนิม 

- ทาบนผิวโลหะที่มีเหลก็บน หรอโลหะอื่นๆ 

- การทา ใช�แปรง หรอลูกกล้ิง หากจะพ�นให�ผสมด�วยทินเนอร� 10% ทิง้ระยะครั้งละ 16 

ชั่วโมง 

4.3.6 สีทับหน�า 

-    ทาด�วยแปรงหรอลูกกลิ้ง หากพ�นให�ผสมด�วยทินเนอร� 10% อย�างน�อย 2 ครั้งทิ้ง

ระยะครั้งละ 7 ช่ัวโมง 

4.4 สี SILICONE 

การเตรยมพื้นผิว 

- ซ�อมแซมรอยแตกร�าวต�างๆ 



- ป�ดเช็ดฝุ�นละอองให�หมด 

- พื้นผิวต�องแห�งสนิท 

วธทา ทาไม�น�อยกว�า 2 ครั้ง ทิ้งระยะเป�นเวลา 6 ชั่วโมง การทาใช�แปรงหรอใช�พ�นโดยไม�ต�องผสม

ควรทาให�ซลิโคนชุ�มไหลเยิ้ม เพื่อการซมเข�าไปในพื้นผิว และไม�ควรถูกนํ้าก�อน 6 ชั่วโมง 

4.5 การทาสีย�อมเนื้อไม� 

ให�ทาบนผิวพื้นไม�ภายในอาคาร ส�วนที่ต�องการเห็นความงามตามธรรมชาติของเนื้อไม�หรอย�อมสีให�

เห็นลายไม� เช�น วงกบ ชั้นและราวบันไดไม� หน�าต�างด�านใน เฟอร�นิเจอร� เป�นต�น โดยใช�สีย�อมเนื้อ

ไม�ชนิดเงาและด�าน 

4.5.1 การเตรยมผิว ก�อนทาผิวไม�จะต�องแห�งสนิท ไม�มีฝุ�นและนํ้าสน ถ�าต�องการย�อมสีไม�ให�ใช�

นํ้ามันย�อมไม� หรอสีฝุ�นย�อมสีตามที่สถาปนิกอนุมัติ แล�วจงทําการโป�วเสี้ยนไม� และอุดรู

ด�วยสีโป�วให�เรยบร�อย จงทาทับหน�า 3 ครั้ง 

4.5.2 การทา 

- ครั้งที่ 1 ใช�ชนิดเงาผสมทินเนอร� 20% ทิ้งให�แห�ง 18-24 ชั่วโมง ใช�กระดาษทราย

อย�างละเอียดลงเบาๆ ป�ดฝุ�นให�หมด 

- ครั้งที่ 2 ใช�ชนิดเงาทาโดยไม�ต�องผสมทินเนอร� ทิ้งให�แห�ง 18-24 ช่ัวโมง 

- ครัง้ที ่3 ใช�ชนิดด�านทาโดยไม�ต�องผสมทินเนอร� ทิ้งให�แห�ง 24-48 ช่ัวโมง 

4.6 การทานํ้ามันเคลือบแข็งพเิศษ 

4.6.1 การเตรยม ผิวพื้น 

ขจัดฝุ�น นํ้ามัน คราบไข หรอวัสดุอื่นๆ ออกให�หมด จุดโป�วเสี้ยนไม� และรู�ไม�ให�เรยบแล�ว

ขัดเคร่องจนถึงเนื้อไม� ให�ได�ผิวไม�ที่เรยบสนิท 

4.6.2 การทา 

ให�ทาทั้งหมด 3 ครั้งเป�นอย�างน�อย โดยทิ้งระยะให�แห�งครั้งละ 6 ชั่วโมง หากจําเป�นต�อง

ย�อมสีไม� จะต�องได�รับอนมัุติจากสถาปนิกก�อน 

4.7 สีพ�นเม็ด (TEXTURE PAINT) 

4.7.1 ขอบเขตของงาน 

- ผู�รับจ�างจะต�องจัดเตรยมวัสดุ แรงงานและอุปกรณ�ที่ จําเป�นในการจัดทําสีพ�นเม็ด 

(TEXTURE PAINT) พร�อมที่จะจัดทํางานได�ทันที สําหรับงานก�อสร�างงานสีพ�นเม็ด 

(TEXTURE PAINT) 

- ผู�รับจ�างจะต�องจัดส�งตัวอย�างกรรมวธในการติดตั้งสีพ�นเม็ด (TEXTURE PAINT) พร�อม

รายช่อผู�ทําการติดตั้งขออนุมัติจากผู�ว�าจ�างเสียก�อน 

- ผู� รับจ� างจะต�องทํ าเอกสารรับประกันผลงานสีพ�นเม็ด  (TEXTURE PAINT) โดย

บรษัทผู�ผลิต เป�นระยะเวลาไม�ตํ่ากว�า 10 ป� มอบให�ผู�ว�าจ�างในวันมอบงาน 

4.7.2 วสัด ุ

- สีพ�นเม็ด (TEXTURE PAINT) ให� ใช�ของ ICI, NIPPON PAINT, PAMMASTIC, 

JOTUN, TOA หรอคุณภาพและราคาเทียบเท�า 

4.7.3 กรรมวธ 

ผู�รับจ�างจะต�องปฏิบัติตามคําแนะนําของบรษัทผู�ผลิตอย�างเคร�งครัด ตามขั้นตอนดังนี ้

4.7.3.1 สีรองพื้น (CONCRETE SEALER) ก�อนลงสีรองพื้น พื้นผิวผนังจะต�องสะอาด 

ปราศจากคราบนํ้ามันหรอฝุ�นละอองที่จะเป�นอันตรายต�อสีพ�นเม็ด สีรองพื้น 1 เที่ยว 

4.7.3.2 ผิวขรขุระ (TEXTURE COATING) ลักษณะของ  PATTERN ตามที่ได�อนุมัติแล�ว 



4.7.3.3 สีทับหน�าจะต�องเป�นชนิด (ACRYLIC COATING) อย�างน�อย 3 ครั้ง ตามกรรมวธที่

ได�อนมัุติแล�ว 

 

5. การทําความสะอาด 

หลังจากงานสีพ�นเม็ด (TEXTURE PAINT) และสีแห�งสนิทแล�ว ผู�รับจ�างจะต�องตรวจสอบความไม�เรยบร�อย

พร�อมทั้งซ�อมแซมส�วนที่ไม�เรยบร�อยตามขั้นตอนและคําแนะนําของบรษทัผู�ผลิตและรักษาป�องกันงานสีพ�น

เม็ด (TEXTURE PAINT) ไม�ให�ชํารุดเสียหายจากงานก�อสร�างส�วนอื่นๆ ของอาคารเป�นอันขาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

รายการประกอบแบบ 

หมวดครุภัณฑ�ประกอบทางวทยาศาสตร� 

 
งานปรบัปรุงห�องปฏิบตักิารและตดิตั้งโต�ะปฏบิัตกิาร 

อาคารศนูย�ปฏบิตักิารวทย�และเครอ่งมอืกลาง  

เจ�าของ มหาวทยาลยัสงขลานครนทร� วทยาเขตสรุาษฎร�ธานี 

สถานท่ีก�อสร�าง อาคารศนูย�ปฏบิตักิารทางวทยาศาสตร�และเครอ่งมอืกลาง  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โต�ะปฏบิัตกิารพร�อมอ�างนํา้  

WB1 , WB2 , WB3 , WB4 , WB5 , WB6 

       

1. ส�วนพื้นโต�ะปฎิบัติการ WORK TOP 

1.1 วัสดุแผ�น COMPACT LAMINATE ชนดิ LAB GRADE ความหนาตลอดแผ�นไม�น�อยกว�า 

16 มม. มีคุณสมบัติผลิตภณัฑ�ตามมาตรฐาน BSEN 438 

1.2 พื้นผิวผ�านผลการทดสอบการทนสารเคมี ตามมาตรฐาน SEFA PL 2010-Clause 8.1 ,  

1.3 พื้นผิวผ�านผลการทดสอบการทนสารเคมีได� 24 ชั่วโมงตามมารตรฐาน SEFA 3-2020, 

Clause 2.1  

1.4 ได�รับมาตรฐาน SEFA-1999 Laboratory Furniture casework วัสดสุําหรับใช�ใน

ห�องปฎิบัติการเคมี 

1.5 พื้นผิวผ�านการทดสอบการทนต�อคราบหมึกตามมารตรฐาน ASTM D6578-08 

1.6 พื้นผิวมีคุณสมบติัยับยั้งไวรสั มาตรฐาน ISO 15189 : 2012 ANTI SARS-COV2 และ 

ISO 21702 : 2019 

1.7 พื้นผิวมีคุณสมบติัยับยั้งแบคทีเรย มาตรฐาน JIS Z 2801:2000 

1.8 พื้นผิวมีคุณสมบติัยับยั้งเช้อรา มาตรฐาน G21-09 

1.9 เป�นผลิตภัณฑ�สเีขยวเป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม ไม�ปล�อยสารพิษอนัตราย ตามมาตรฐานวสัดุ

ใช�ภายในอาคารได�รับมาตรฐาน GREENGUARD ,และ GREENGUARD-GOLD , 

GREENLABEL , FSC และ PEFC 

1.10 มีคุณบัติผ�านการทดสอบการทนไฟ, การลุกลามของเปลวเพลงิและความหนาแน�น

ของควนั ตามมาตรฐาน PSB 476 PART6, PSB 476 PART 7 , UL 94 ,UL 723 

และ EN 13501-1    

1.11 ได�รับมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 18001 

1.12 บรเวณส�วนใต�ของแผ�น WORK TOP จะต�องทําการเซาะร�อง WATER DROP 

EDGE SYSTEM เพื่อป�องกันการไหลย�อนของนํ้าและสารเคมเีข�าตู� 

2. ตัวตู� (BASE CUPBOARD) วสัดเุป�นไม�อัดชนิดภายนอก  (Exterior Plywood) ได�รบัมาตรฐาน 

มอก.178/2538 หนาไม�น�อยกว�า 15 มิลลิเมตร ป�ดผิวด�วยลามิเนท (High Pressure Laminate) 

หนา 0.8 มิลลิเมตร ทั้งสองด�านป�ดขอบด�านหน�าของตวัตู�ด�วย PVC. เกรด A หนาไม�น�อยกว�า 2.0 

มิลลิเมตร และส�วนที่เหลือป�ดขอบด�วย PVC เกรด A หนาไม�น�อยกว�า 0.45 มิลลิเมตร ด�วยกาวกนั

นํ้า (HOT MELT) ส�วนขอบ PVC ต�องลบมุมด�วยเคร่องจักร การต�อยึดประกอบตัวตู�ด�วยอุปกรณ�  

FULLY KNOCKDOWN SYSTEMS ชนดิ CAM LOCK & DOWEL ทําจากโลหะผสม ZINC 

ALLOY ฉีดข้นรูป ได�รับมาตรฐาน ISO 9001:2000 พร�อมเดือยไม�ขนาดไม�น�อยกว�า

เส�นผ�าศูนย�กลาง 8 มิลลิเมตร x 30 มิลลิเมตร เพื่อเสรมความแข็งแรงของตัวตู� สามารถถอด

ประกอบตัวตู�ทุกช้นส�วนใหม�ได�โดยไม�ทําให�ตัวตู�ได�รบัความเสยีหาย ประกอบเป�นตวัตู�สําเรจ็รูป

(MODULAR UNIT SYSTEM)  

3. โครงสร�างตัวตู�ทุกยูนิต (STRUCTURE OF BASE CUPBOARD MUDOLAR UNIT SYSTEM) 

สามารถเป�ดแผ�นด�านหลัง ( BACK  SERVICE ) ออกได�  เพื่อการซ�อมแซมงานระบบด�านหลงั 



4. ชั้นวางของภายในตู� (SHELF) สามารถปรับระดับความสูง-ตํ่าได�มากกว�า 5 ระดับ เป�นไม�อัดชนิด

ภายนอก  (Exterior Plywood) ได�รับมาตรฐาน มอก.178 หนาไม�น�อยกว�า 15 มิลลิเมตร ป�ดผิว

ด�วยลามิเนท (High Pressure Laminate) หนา 0.8 มิลลิเมตร ทั้ง 2 ด�าน ป�ดขอบด�านหน�าของ

ชั้นวางของด�วย PVC. เกรดA หนา 2.0 มิลลิเมตร ด�วยกาวกันนํ้า (HOT MELT)โดยลบมุมด�วย

เคร่องจักรส�วนด�านข�างและด�านหลังชั้นวางของป�ดขอบด�วย PVC.เกรด A หนาไม�น�อยกว�า 0.45 

มิลลิเมตร. ด�วยกาวกันนํ้า (HOT MELT) ส�วนปุ�มปรับระดับช้ันเป�นอุปกรณ�รบัชั้นทําด�วยโลหะชบุนิ

เกลิ  

5. กล�องลิ้นชัก ( DRAWER  BOX ) เป�นไม�อดัชนิดภายนอก  (Exterior Plywood) ได�รับมาตรฐาน 

มอก.178 หนาไม�น�อยกว�า 15 มิลลิเมตร ป�ดผิวด�วยลามิเนท (High Pressure Laminate)  0.8 

มิลลิเมตร ทัง้สองด�านป�ดขอบด�วย PVC เกรด A หนาไม�น�อยกว�า 0.45 มิลลิเมตร ด�วยกาวกนันํ้า 

(HOT MELT) โดยลบมุมด�วยเครอ่งจักร และสามารถรับนํา้หนักได�ตามมาตรฐานของระบบราง

ลิ้นชัก 

6. หน�าลิ้นชัก หน�าบานตู� ( FRONT DOOR &  DRAWER) เป�นไม�อัดชนิดภายนอก  (Exterior 

Plywood) ได�รบัมาตรฐาน มอก.178 หนาไม�น�อยกว�า 15 มิลลิเมตร ป�ดผิวด�วยลามิเนท (High 

Pressure Laminate)  หนา 0.8 มิลลิเมตร ทั้งสองด�านป�ดขอบด�วย PVC. เกรดคุณภาพ A หนา

ไม�น�อยกว�า 2.0 มิลลเิมตร ทั้ง 3 ด�านและหนาไม�น�อยกว�า 0.45 มิลลิเมตร 1 ด�าน ด�วยกาวกนันํ้า 

(HOT MELT) โดยลบมุมมนด�วยเคร่องจักร พร�อมปุ�มยางกันกระแทก (DOOR &  DRAWER 

BUFFERS) ไม�น�อยกว�า 2 จุดเพ่ือลดเสียงในกรณเีป�ด – ป�ด หน�าลิ้นชักและหน�าบานตู�  

7. บานพับ เป�นบานพบัถ�วยสําหรบับานไม�อัอ PLYWOOD เส�นผ�าศูนย�กลาง ขนาดมาตรฐาน 35 

มิลลิเมตร ทําด�วยโลหะชบุนเิกิลป�องกันการเป�นสนิม เป�ดกว�างได�ถงึ 100 องศา เป�นระบบ 

SLIDE-ON แบบเสียบล็อคเข�ากับขารองหนุน ง�ายต�อการตดิตัง้และปรับบานซ�าย-ขวา โดยไม�ต�อง

คลายสกรู   ทั้งนี้บานพับยงัมีระบบ DOUBLE SAFETY LOCK ป�องกันบานประตูเลื่อนหล�น ส�วน

การยึดรางบานพบักับตัวตู�โดยใช�สกูรชนิดพเิศษ EURO SCREWS 4 จุด ต�อ 1 หน�าบาน 

8. ระบบรางลิน้ชัก เป�นรางแบบรบัใต�ลิ้นชัก ขนาด 45 เซนตเิมตร รางเป�นโลหะชุบอีพ็อกซ่ ลูกล�อ

พลาสติก ลื่นและเงยบสนิทรางลิ้นชักรับนํ้าหนักได�ถงึ 35 กิโลกรมั หรอ 77 ปอนด� (DYNAMIC 

LOAD) และเป�นรางระบบ DOUBLE STOP ป�องกันการไหลย�อนกลับของลิ้นชัก และเม่ือดึงลิ้นชัก

จนสุดจะมีตัวล็อคทําให�ลิ้นชักไม�หลุดออกมา เหมาะกบัการใช�งานได�เป�นอย�างดี  รางยังมีระบบ 

SELF-CLOSING DRAWER RUNNER BOTTOM MOUNTED เม่ือถึงตําแหน�งประมาณ 70 

มิลลิเมตร ก�อนป�ด โดยลิ้นชักจะไหลกลับเองโดยอตัโนมัติ และรางมีลักษณะเป�นแบบ DOUBLE 

CAPTIVE โดยรางข�างซ�ายที่ยึดกับผนังตู�มลีักษณะงุ�มเข�าทัง้บนและล�างป�องกันลูกล�อตกรางซ่ง 

การยึดรางลิ้นชักกับตัวตู�ใช�สกรชูนิดพิเศษ EURO SCREWS 

9. มือจับเป�ด-ป�ด เป�น PVC  GRIP SECTION POSTFORM HANDLE EMULATION SYSTEM 

ขนาดหน�าตดัไม�น�อยกว�า 21 x 50 มิลลิเมตร โดยมีเดือยฝ�งอยู�หน�าลิ้นชักและหน�าบานตู� โดยมี 

CHANNEL CAP ขนาดไม�น�อยกว�า 21x50x80 มิลลิเมตร สําหรับป�ด GRIP SECTION 

POSTFORM HANDLE ทั้งด�านข�างซ�ายและขวาของมือจับ ทําจากพลาสติก ABS สามารถใส�แผ�น

ป�ายบอกรายการ (CARD LABEL) หรอสามารถตดิกญุแจล็อคได� มีแผ�นหน�ากาก (LABEL 

COVER MASK) ขนาดไม�น�อยกว�า 30x60x3 มลิลิเมตร ทีท่าํจากพลาสติกอะคิลิคใสฉีดข้นรปู เพื่อ

ป�ดขอบป�องกันการเป�ยกช้นและเปรอะเป��อนของแผ�นป�าย 

10. ขาตู�สําเร็จรูปปรับระดับกนันํ้าเป�นพลาสติกสดีํา สามารถปรับระดับความสงู-ตํ่าได� 2 ระดับในตัว

เดียวกัน  10 และ 15 เซ็นติเมตร และสามารถพับเกบ็ได� รับนํ้าหนักได� 150 กิโลกรมั ต�อขา 

ฐานรองขาตู�สามารถหมุนเพื่อปรับระดับความสงูได�ตั้งแต� 0-5 เซนติเมตร ช�วยลดป�ญหากรณพ้ืีนที่



ลาดเอยีง ผลิตภัณฑ�มาตรฐาน ISO 9001  ภายนอกของขาเป�นไม�อัด หนา 10 มิลลิเมตร ป�ดทับ

ด�วยแผ�นลามิเนทสีดํา ส�วนที่สัมผสักับพื้นและสัมผัสกบัตู�ส�วนล�างมียางรองรบัเพื่อรดนํ้า และ

ป�องกันการไหลซมของสารเคมีและนํ้าเข�าตัวตู� ส�วนนี้สามารถที่จะถอดออกมาทําความสะอาดใต�พื้น

ตู�ได�  

11. อุปกรณ�เช่อมต�อตัวตู� (CONNECTING SCREWS) ชนิดพเิศษเป�นแบบ METAL TO  METAL  

สามารถถอด  

ประกอบได�โดยไม�ทําให�เสียโครงสร�างของระบบพร�อมกับความสวยงามของตู�ทําด�วยโลหะชุบนิเกิล

ขนาดเกลียว  M4 ยาว 28-36 มิลลิเมตร จํานวน 4 จุดต�อตัวตู� ได�รับมาตรฐาน  DIN-EN-ISO 

9001, DIN-EN-ISO 14001 

12. SINK UNIT ส�วนของ WORK TOP ทําจากวัสดเุดยีวกนักับโต�ะปฏิบัติการ (หัวข�อ 1) 

  12.1   หลุมอ�างทําด�วย PP (ขนาดตามรูปแบบ) ส�วนหลงัมีบัวกันนํ้า (BACK SPLASH)  

12.2 ตัวตู� (BASE CUPBOARD) เป�นไม�อัดชนดิภายนอก ได�รับมาตรฐาน มอก.178                               

หนาไม�น�อยกว�า 15 มิลลิเมตร ป�ดผิวด�วยแผ�นลามิเนท (High Pressure Laminate) ทัง้

สองด�านป�ดขอบด�านหน�าของตวัตู�ด�วย PVC. เกรด A หนาไม�น�อยกว�า 2.0 มิลลิเมตร และ

ส�วนที่เหลือป�ดขอบด�วย PVC เกรด A หนาไม�น�อยกว�า 0.45 มิลลิเมตร ด�วยกาวกันนํ้า 

(HOT MELT) ส�วนขอบ PVC ต�องลบมุมด�วยเคร่องจักร การต�อยึดประกอบตัวตู�ด�วย

อุปกรณ�  FULLY KNOCKDOWN SYSTEMS การเดินงานระบบต�องมีช�องเดินงานระบบ

ด�านหลงัตัวตู� SINK UNIT โดยช�องเดินงานระบบด�านหลังสามารถถอดออกและป�ดกลับไป

ได�ใหม�โดยไม�ทําให�ตัวตู�เสยีหาย โครงสร�างตัวตู�ทุกยูนิต (STRUCTURE OF BASE 

CUPBOARD MUDOLAR UNIT SYSTEM) สามารถเป�ดแผ�นด�านหลงั ( BACK  

SERVICE ) ออกได�  เพื่อการซ�อมแซมงานระบบด�านหลัง 

12.3  หน�าบานตู� ( FRONT DOOR &  DRAWER) เป�นไม�อัดชนิดภายนอก ได�รบัมาตรฐาน มอก.178 

หนาไม�น�อยกว�า 15 มิลลิเมตร ป�ดผิวด�วยลามิเนท (LAMINATE) หนา 0.8 มม.ทั้งสองด�านป�ด

ขอบด�วย PVC. เกรดคณุภาพ A หนาไม�น�อยกว�า 2.0 มิลลิเมตร ทัง้ 3 ด�านและหนาไม�น�อยกว�า 

0.45 มิลลิเมตร 1 ด�าน ด�วยกาวกนันํ้า (HOT MELT) โดยลบมุมมนด�วยเคร่องจักร พร�อมปุ�มยาง

กันกระแทก (DOOR &  DRAWER BUFFERS) ไม�น�อยกว�า 2 จุดเพื่อลดเสยีงในกรณีเป�ด – ป�ด 

หน�าบานตู� และมีระบบ AIR GRILL SYSTEM (ตามรูปแบบ) 

13. ก�อกนํ้า 3 ทางตัง้พื้น  (Bench Fitting with 3 Vaves) ตัวก�อกทําด�วยทองเหลืองพ�นทบัสารโพลี

โค�ท (POLYCOAT) เป�นก�อกทีใ่ช�เฉพาะห�องแลป็ ทนต�อการกดักร�อน (Corrosive) ของกรด-ด�าง 

ปลายก�อกเรยวเล็ก, Maximum working pressure 10 bar/147 psi, สามารถสวมต�อกบัท�อยาง 

หรอ พลาสติก จํานวน 1 ชุด (ยี่ห�อ BROEN หรอยี่ห�อ Mastap หรอยี่ห�อ RWD หรอยี่ห�อ FAR 

หรอคุณภาพและราคาเทยีบเท�า) 

14. บรษัทฯที่เสนอราคา ต�องมีเจ�าหน�าที่ที่ผ�านการฝ�กอบรมในหวัข�อ ข�อกาํหนดและการประยุต�ใช� 

ISO/lec17025 สําหรบัห�องปฏบิัติการทดสอบ และสอบเทียบ เพื่อเป�นประโยชน�ต�อทาง

มหาวทยาลัย พร�อมยื่นเอกสารพิจารณาประกอบ ถือว�าเป�นนยัสําคัญในการพจิารณา 

15. การรับประกันคุณภาพสินค�า 2 ป� 

 

 

 

 



 

 

โต�ะปฏบิตักิารกลางพร�อมอ�างนํา้  

IB2 

 

1. ส�วนพื้นโต�ะปฎิบัติการ WORK TOP 

1.1 วัสดุแผ�น COMPACT LAMINATE ชนดิ LAB GRADE ความหนาตลอดแผ�นไม�น�อยกว�า 

16 มม. มีคุณสมบัติผลิตภณัฑ�ตามมาตรฐาน BSEN 438 

1.2 พื้นผิวผ�านผลการทดสอบการทนสารเคมี ตามมาตรฐาน SEFA PL 2010-Clause 8.1 , 

1.3 พืน้ผิวผ�านผลการทดสอบการทนสารเคมีได� 24 ชั่วโมงตามมารตรฐาน SEFA 3-2020, 

Clause 2.1  

1.4 ได�รับมาตรฐาน SEFA-1999 Laboratory Furniture casework วัสดสุําหรับใช�ใน

ห�องปฎิบัติการเคมี 

1.5 พื้นผิวผ�านการทดสอบการทนต�อคราบหมึกตามมารตรฐาน ASTM D6578-08 

1.6 พื้นผิวมีคุณสมบติัยับยัง้ไวรสั มาตรฐาน ISO 15189 : 2012 ANTI SARS-COV2 และ 

ISO 21702 : 2019 

1.7 พื้นผิวมีคุณสมบติัยับยั้งแบคทีเรย มาตรฐาน JIS Z 2801:2000 

1.8 พื้นผิวมีคุณสมบติัยับยั้งเช้อรา มาตรฐาน G21-09 

1.9 เป�นผลิตภัณฑ�สเีขยวเป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม ไม�ปล�อยสารพิษอนัตราย ตามมาตรฐานวสัดุ

ใช�ภายในอาคารได�รับมาตรฐาน GREENGUARD ,และ GREENGUARD-GOLD , 

GREENLABEL , FSC และ PEFC 

1.10 มีคุณบัติผ�านการทดสอบการทนไฟ, การลุกลามของเปลวเพลงิและความหนาแน�นของ

ควัน ตามมาตรฐาน PSB 476 PART6, PSB 476 PART 7 , UL 94 ,UL 723 และ EN 

13501-1   

1.11 ได�รับมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 18001 

1.12 บรเวณส�วนใต�ของแผ�น WORK TOP จะต�องทําการเซาะร�อง WATER DROP EDGE 

SYSTEM เพื่อป�องกันการไหลย�อนของนํ้าและสารเคมีเข�าตู� 

2. ตัวตู� (BASE CUPBOARD) วัสดุเป�นไม�อดัชนดิภายนอก  (Exterior Plywood) ได�รบั

มาตรฐาน มอก.178/2538 หนาไม�น�อยกว�า 15 มิลลิเมตร ป�ดผิวด�วยลามิเนท (High 

Pressure Laminate) หนา 0.8 มิลลิเมตร ทั้งสองด�านป�ดขอบด�านหน�าของตัวตู�ด�วย PVC. 

เกรด A หนาไม�น�อยกว�า 2.0 มิลลิเมตร และส�วนที่เหลือป�ดขอบด�วย PVC เกรด A หนาไม�

น�อยกว�า 0.45 มิลลิเมตร ด�วยกาวกันนํ้า (HOT MELT) ส�วนขอบ PVC ต�องลบมุมด�วย

เคร่องจักร การต�อยึดประกอบตัวตู�ด�วยอุปกรณ�  FULLY KNOCKDOWN SYSTEMS ชนิด 

CAM LOCK & DOWEL ทําจากโลหะผสม ZINC ALLOY ฉีดข้นรูป ได�รับมาตรฐาน ISO 

9001:2000 พร�อมเดือยไม�ขนาดไม�น�อยกว�าเส�นผ�าศูนย�กลาง 8 มิลลิเมตร x 30 มิลลิเมตร 

เพื่อเสรมความแข็งแรงของตัวตู� สามารถถอดประกอบตัวตู�ทุกช้นส�วนใหม�ได�โดยไม�ทําให�ตัวตู�

ได�รับความเสียหาย ประกอบเป�นตัวตู�สําเร็จรูป(MODULAR UNIT SYSTEM)  



3. โครงสร�างตัวตู�ทุกยูนิต (STRUCTURE OF BASE CUPBOARD MUDOLAR UNIT 

SYSTEM) สามารถเป�ดแผ�นด�านหลัง ( BACK  SERVICE ) ออกได�  เพื่อการซ�อมแซมงาน

ระบบด�านหลงั 

4. ชั้นวางของภายในตู� (SHELF) สามารถปรับระดับความสูง-ตํ่าได�มากกว�า 5 ระดับ เป�นไม�อัด

ชนิดภายนอก  (Exterior Plywood) ได�รับมาตรฐาน มอก.178/2538 หนาไม�น�อยกว�า 15 

มิลลิเมตร ป�ดผิวด�วยลามิเนท (High Pressure Laminate) หนา 0.8 มิลลิเมตร ทัง้ 2 ด�าน 

ป�ดขอบด�านหน�าของชัน้วางของด�วย PVC. เกรดA หนา 2.0 มิลลิเมตร ด�วยกาวกนันํ้า (HOT 

MELT)โดยลบมุมด�วยเคร่องจักรส�วนด�านข�างและด�านหลงัช้ันวางของป�ดขอบด�วย PVC.เกรด 

A หนาไม�น�อยกว�า 0.45 มิลลิเมตร. ด�วยกาวกันนํ้า (HOT MELT) ส�วนปุ�มปรับระดับชั้นเป�น

อุปกรณ�รับชั้นทาํด�วยโลหะชุบนิเกิล  

5. กล�องลิ้นชัก ( DRAWER  BOX ) เป�นไม�อัดชนิดภายนอก  (Exterior Plywood) ได�รับ

มาตรฐาน มอก.178/2538 หนาไม�น�อยกว�า 15 มิลลิเมตร ป�ดผิวด�วยลามิเนท (High 

Pressure Laminate)  0.8 มิลลิเมตร ทั้งสองด�านป�ดขอบด�วย PVC เกรด A หนาไม�น�อยกว�า 

0.45 มิลลิเมตร ด�วยกาวกันนํ้า (HOT MELT) โดยลบมุมด�วยเคร่องจักร และสามารถรบั

นํ้าหนักได�ตามมาตรฐานของระบบรางลิ้นชัก 

6. หน�าลิ้นชัก หน�าบานตู� ( FRONT DOOR &  DRAWER) เป�นไม�อัดชนิดภายนอก  (Exterior 

Plywood) ได�รบัมาตรฐาน มอก.178/2538 หนาไม�น�อยกว�า 15 มิลลิเมตร ป�ดผิวด�วยลามิเนท 

(High Pressure Laminate)  หนา 0.8 มิลลิเมตร ทั้งสองด�านป�ดขอบด�วย PVC. เกรด

คุณภาพ A หนาไม�น�อยกว�า 2.0 มิลลิเมตร ทัง้ 3 ด�านและหนาไม�น�อยกว�า 0.45 มิลลิเมตร 1 

ด�าน ด�วยกาวกนันํ้า (HOT MELT) โดยลบมุมมนด�วยเคร่องจักร พร�อมปุ�มยางกันกระแทก 

(DOOR &  DRAWER BUFFERS) ไม�น�อยกว�า 2 จุดเพื่อลดเสยีงในกรณเีป�ด – ป�ด หน�า

ลิ้นชักและหน�าบานตู�  

7. บานพับ เป�นบานพับถ�วยสําหรบับานไม�อัอ PLYWOOD เส�นผ�าศูนย�กลาง ขนาดมาตรฐาน 35 

มิลลิเมตร ทําด�วยโลหะชบุนิเกลิป�องกันการเป�นสนิม เป�ดกว�างได�ถงึ 100 องศา เป�นระบบ 

SLIDE-ON แบบเสียบล็อคเข�ากับขารองหนุน ง�ายต�อการตดิตัง้และปรับบานซ�าย-ขวา โดยไม�

ต�องคลายสกร ู   ทั้งนี้บานพบัยังมีระบบ DOUBLE SAFETY LOCK ป�องกันบานประตเูลื่อน

หล�น ส�วนการยึดรางบานพับกบัตัวตู�โดยใช�สกูรชนดิพิเศษ EURO SCREWS 4 จุด ต�อ 1 

หน�าบาน 

8. ระบบรางลิน้ชัก เป�นรางแบบรับใต�ลิ้นชัก ขนาด 45 เซนตเิมตร รางเป�นโลหะชุบอีพอ็กซ่ ลูกล�อ

พลาสติก ลื่นและเงยบสนิทรางลิน้ชักรับนํ้าหนักได�ถงึ 35 กิโลกรมั หรอ 77 ปอนด� 

(DYNAMIC LOAD) และเป�นรางระบบ DOUBLE STOP ป�องกันการไหลย�อนกลับของลิ้นชัก 

และเม่ือดึงลิน้ชักจนสุดจะมีตัวล็อคทําให�ลิน้ชักไม�หลุดออกมา เหมาะกับการใช�งานได�เป�น

อย�างดี  รางยังมีระบบ SELF-CLOSING DRAWER RUNNER BOTTOM MOUNTED เมื่อ

ถึงตําแหน�งประมาณ 70 มิลลิเมตร ก�อนป�ด โดยลิน้ชักจะไหลกลับเองโดยอตัโนมัติ และรางมี

ลักษณะเป�นแบบ DOUBLE CAPTIVE โดยรางข�างซ�ายทีย่ดึกับผนังตู�มีลักษณะงุ�มเข�าทัง้บน

และล�างป�องกันลูกล�อตกรางซ่ง การยึดรางลิน้ชักกบัตวัตู�ใช�สกรชูนิดพิเศษ EURO SCREWS 

9. มือจับเป�ด-ป�ด เป�น PVC  GRIP SECTION POSTFORM HANDLE EMULATION 

SYSTEM ขนาดหน�าตดัไม�น�อยกว�า 21x50 มิลลิเมตร โดยมีเดือยฝ�งอยู�หน�าลิ้นชักและหน�า

บานตู� โดยมี CHANNEL CAP ขนาดไม�น�อยกว�า 21x50x80 มิลลิเมตร สําหรับป�ด GRIP 

SECTION POSTFORM HANDLE ทัง้ด�านข�างซ�ายและขวาของมือจับ ทําจากพลาสติก ABS 

สามารถใส�แผ�นป�ายบอกรายการ (CARD LABEL) หรอสามารถติดกุญแจล็อคได� มีแผ�น



หน�ากาก (LABEL COVER MASK) ขนาดไม�น�อยกว�า 30x60x3 มลิลิเมตร ทีท่ําจากพลาสตกิ

อะคิลิคใสฉีดข้นรปู เพื่อป�ดขอบป�องกันการเป�ยกช้นและเปรอะเป��อนของแผ�นป�าย 

10. ขาตู�สําเร็จรูปปรับระดับกนันํ้าเป�นพลาสติกสดีํา สามารถปรับระดับความสงู-ตํ่าได� 2 ระดับใน

ตัวเดียวกนั  10 และ 15 เซ็นติเมตร และสามารถพบัเกบ็ได� รับนํ้าหนักได� 150 กิโลกรมั ต�อ

ขา ฐานรองขาตู�สามารถหมุนเพื่อปรับระดับความสงูได�ตั้งแต� 0-5 เซนติเมตร ช�วยลดป�ญหา

กรณีพื้นที่ลาดเอยีง ผลิตภณัฑ�มาตรฐาน ISO 9001  ภายนอกของขาเป�นไม�อดั หนา 10 

มิลลิเมตร ป�ดทับด�วยแผ�นลามิเนทสีดํา ส�วนที่สัมผัสกับพื้นและสัมผสักับตู�ส�วนล�างมียาง

รองรับเพื่อรดนํ้า และป�องกันการไหลซมของสารเคมแีละนํ้าเข�าตัวตู� ส�วนนี้สามารถที่จะถอด

ออกมาทําความสะอาดใต�พ้ืนตู�ได�  

11. อุปกรณ�เช่อมต�อตัวตู� (CONNECTING SCREWS) ชนิดพเิศษเป�นแบบ METAL TO  METAL  

สามารถถอดประกอบได�โดยไม�ทําให�เสียโครงสร�างของระบบพร�อมกับความสวยงามของตู�ทํา

ด�วยโลหะชุบนเิกิลขนาดเกลียว  M4 ยาว 28-36 มิลลิเมตร จํานวน 4 จุดต�อตัวตู� ได�รับ

มาตรฐาน  DIN-EN-ISO 9001, DIN-EN-ISO 14001 

12. SINK UNIT ส�วนของ WORK TOP ทําจากวัสดุเดยีวกนักบัโต�ะปฏิบัติการ (หัวข�อ 1) 

12.1   หลุมอ�างทําด�วย PP (ขนาดตามรูปแบบ) ส�วนหลงัมีบัวกันนํ้า (BACK SPLASH)  

12.2 ตัวตู� (BASE CUPBOARD) เป�นไม�อัดชนิดภายนอก ได�รับมาตรฐาน มอก.178                               

หนาไม�น�อยกว�า 15 มิลลเิมตร ป�ดผิวด�วยแผ�นลามิเนท (High Pressure Laminate) 

ทั้งสองด�านป�ดขอบด�านหน�าของตัวตู�ด�วย PVC. เกรด A หนาไม�น�อยกว�า 2.0 

มิลลิเมตร และส�วนที่เหลือป�ดขอบด�วย PVC เกรด A หนาไม�น�อยกว�า 0.45 

มิลลิเมตร ด�วยกาวกันนํ้า (HOT MELT) ส�วนขอบ PVC ต�องลบมุมด�วยเคร่องจักร 

การต�อยึดประกอบตัวตู�ด�วยอุปกรณ�  FULLY KNOCKDOWN SYSTEMS การเดิน

งานระบบต�องมีช�องเดินงานระบบด�านหลงัตัวตู� SINK UNIT โดยช�องเดินงานระบบ

ด�านหลงัสามารถถอดออกและป�ดกลับไปได�ใหม�โดยไม�ทําให�ตัวตู�เสยีหาย โครงสร�าง

ตัวตู�ทุกยูนิต (STRUCTURE OF BASE CUPBOARD MUDOLAR UNIT SYSTEM) 

สามารถเป�ดแผ�นด�านหลัง ( BACK  SERVICE ) ออกได�  เพื่อการซ�อมแซมงานระบบ

ด�านหลงั 

13. บรษัทฯที่เสนอราคา ต�องมีเจ�าหน�าที่ที่ผ�านการฝ�กอบรมในหัวข�อ ข�อกําหนด และการประยุต�ใช� 

ISO/lec17025 สําหรับห�องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทยีบ เพื่อเป�นประโยชน�ต�อทาง

มหาวทยาลัย พร�อมยื่นเอกสารพิจารณาประกอบ ถือว�าเป�นนยัสําคัญในการพจิารณา 

14. การรับประกันคุณภาพสินค�า 2 ป� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โต�ะปฏบิัตกิารกลาง  

IB1 , IB3 , IB4 
 

1. ส�วนพื้นโต�ะปฎิบัติการ WORK TOP 

1.1 วัสดุแผ�น COMPACT LAMINATE ชนดิ LAB GRADE ความหนาตลอดแผ�นไม�น�อยกว�า 

16 มม. มีคุณสมบัติผลิตภณัฑ�ตามมาตรฐาน BSEN 438 

1.2 พื้นผิวผ�านผลการทดสอบการทนสารเคมี ตามมาตรฐาน SEFA PL 2010-Clause 8.1 , 

1.3 พื้นผิวผ�านผลการทดสอบการทนสารเคมีได� 24 ชั่วโมงตามมารตรฐาน SEFA 3-2020, 

Clause 2.1  

1.4 ได�รับมาตรฐาน SEFA-1999 Laboratory Furniture casework วัสดสุําหรับใช�ใน

ห�องปฎิบัติการเคมี 

1.5 พื้นผิวผ�านการทดสอบการทนต�อคราบหมึกตามมารตรฐาน ASTM D6578-08 

1.6 พื้นผิวมีคุณสมบติัยับยั้งไวรสั มาตรฐาน ISO 15189 : 2012 ANTI SARS-COV2 และ 

ISO 21702 : 2019 

1.7 พื้นผิวมีคุณสมบติัยับยั้งแบคทีเรย มาตรฐาน JIS Z 2801:2000 

1.8 พื้นผิวมีคุณสมบติัยับยั้งเช้อรา มาตรฐาน G21-09 

1.9 เป�นผลิตภัณฑ�สเีขยวเป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม ไม�ปล�อยสารพษิอนัตราย ตามมาตรฐานวสัดุ

ใช�ภายในอาคารได�รับมาตรฐาน GREENGUARD ,และ GREENGUARD-GOLD , 

GREENLABEL , FSC และ PEFC 

1.10 มีคุณบัติผ�านการทดสอบการทนไฟ, การลุกลามของเปลวเพลงิและความหนาแน�นของ

ควัน ตามมาตรฐาน PSB 476 PART6, PSB 476 PART 7 , UL 94 ,UL 723 และ EN 

13501-1   

1.11 ได�รับมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 18001 

1.12 บรเวณส�วนใต�ของแผ�น WORK TOP จะต�องทําการเซาะร�อง WATER DROP EDGE 

SYSTEM เพื่อป�องกันการไหลย�อนของนํ้าและสารเคมเีข�าตู� 

2. ตัวตู� (BASE CUPBOARD) วัสดุเป�นไม�อดัชนดิภายนอก  (Exterior Plywood) ได�รบั

มาตรฐาน มอก.178/2538 หนาไม�น�อยกว�า 15 มิลลิเมตร ป�ดผิวด�วยลามิเนท (High 

Pressure Laminate) หนา 0.8 มิลลิเมตร ทัง้สองด�านป�ดขอบด�านหน�าของตัวตู�ด�วย PVC. 

เกรด A หนาไม�น�อยกว�า 2.0 มิลลิเมตร และส�วนที่เหลือป�ดขอบด�วย PVC เกรด A หนาไม�

น�อยกว�า 0.45 มิลลิเมตร ด�วยกาวกันนํ้า (HOT MELT) ส�วนขอบ PVC ต�องลบมุมด�วย

เคร่องจักร การต�อยึดประกอบตัวตู�ด�วยอุปกรณ�  FULLY KNOCKDOWN SYSTEMS ชนิด 

CAM LOCK & DOWEL ทําจากโลหะผสม ZINC ALLOY ฉีดข้นรูป ได�รับมาตรฐาน ISO 

9001:2000 พร�อมเดือยไม�ขนาดไม�น�อยกว�าเส�นผ�าศูนย�กลาง 8 มิลลิเมตร x 30 มิลลิเมตร 

เพื่อเสรมความแข็งแรงของตัวตู� สามารถถอดประกอบตัวตู�ทุกช้นส�วนใหม�ได�โดยไม�ทําให�ตัวตู�

ได�รับความเสียหาย ประกอบเป�นตัวตู�สําเร็จรูป(MODULAR UNIT SYSTEM)  

3. โครงสร�างตัวตู�ทุกยูนิต (STRUCTURE OF BASE CUPBOARD MUDOLAR UNIT 

SYSTEM) สามารถเป�ดแผ�นด�านหลัง ( BACK  SERVICE ) ออกได�  เพื่อการซ�อมแซมงาน

ระบบด�านหลงั 



4. ชั้นวางของภายในตู� (SHELF) สามารถปรับระดบัความสูง-ตํ่าได�มากกว�า 5 ระดับ เป�นไม�อัด

ชนิดภายนอก  (Exterior Plywood) ได�รับมาตรฐาน มอก.178/2538 หนาไม�น�อยกว�า 15 

มิลลิเมตร ป�ดผิวด�วยลามิเนท (High Pressure Laminate) หนา 0.8 มิลลิเมตร ทัง้ 2 ด�าน 

ป�ดขอบด�านหน�าของชัน้วางของด�วย PVC. เกรดA หนา 2.0 มิลลเิมตร ด�วยกาวกนันํ้า (HOT 

MELT)โดยลบมุมด�วยเคร่องจักรส�วนด�านข�างและด�านหลงัช้ันวางของป�ดขอบด�วย PVC.เกรด 

A หนาไม�น�อยกว�า 0.45 มิลลิเมตร. ด�วยกาวกันนํ้า (HOT MELT) ส�วนปุ�มปรับระดับชั้นเป�น

อุปกรณ�รับชั้นทาํด�วยโลหะชุบนิเกิล  

5. กล�องลิ้นชัก ( DRAWER  BOX ) เป�นไม�อัดชนิดภายนอก  (Exterior Plywood) ได�รับ

มาตรฐาน มอก.178/2538 หนาไม�น�อยกว�า 15 มิลลิเมตร ป�ดผิวด�วยลามิเนท (High 

Pressure Laminate)  0.8 มิลลิเมตร ทั้งสองด�านป�ดขอบด�วย PVC เกรด A หนาไม�น�อยกว�า 

0.45 มิลลิเมตร ด�วยกาวกันนํ้า (HOT MELT) โดยลบมุมด�วยเคร่องจักร และสามารถรบั

นํ้าหนักได�ตามมาตรฐานของระบบรางลิ้นชัก 

6. หน�าลิ้นชัก หน�าบานตู� ( FRONT DOOR &  DRAWER) เป�นไม�อัดชนิดภายนอก  (Exterior 

Plywood) ได�รบัมาตรฐาน มอก.178/2538 หนาไม�น�อยกว�า 15 มิลลิเมตร ป�ดผิวด�วยลามิเนท 

(High Pressure Laminate)  หนา 0.8 มิลลิเมตร ทั้งสองด�านป�ดขอบด�วย PVC. เกรด

คุณภาพ A หนาไม�น�อยกว�า 2.0 มิลลิเมตร ทัง้ 3 ด�านและหนาไม�น�อยกว�า 0.45 มิลลิเมตร 1 

ด�าน ด�วยกาวกนันํ้า (HOT MELT) โดยลบมุมมนด�วยเคร่องจักร พร�อมปุ�มยางกันกระแทก 

(DOOR &  DRAWER BUFFERS) ไม�น�อยกว�า 2 จุดเพื่อลดเสยีงในกรณเีป�ด – ป�ด หน�า

ลิ้นชักและหน�าบานตู�  

7. บานพับ เป�นบานพบัถ�วยสําหรบับานไม�อัอ PLYWOOD เส�นผ�าศูนย�กลาง ขนาดมาตรฐาน 35 

มิลลิเมตร ทําด�วยโลหะชบุนิเกลิป�องกันการเป�นสนิม เป�ดกว�างได�ถงึ 100 องศา เป�นระบบ 

SLIDE-ON แบบเสียบล็อคเข�ากับขารองหนุน ง�ายต�อการตดิตัง้และปรับบานซ�าย-ขวา โดยไม�

ต�องคลายสกร ู   ทั้งนี้บานพับยังมีระบบ DOUBLE SAFETY LOCK ป�องกันบานประตเูลื่อน

หล�น ส�วนการยึดรางบานพับกบัตัวตู�โดยใช�สกูรชนดิพิเศษ EURO SCREWS 4 จุด ต�อ 1 

หน�าบาน 

8. ระบบรางลิน้ชัก เป�นรางแบบรับใต�ลิ้นชัก ขนาด 45 เซนตเิมตร รางเป�นโลหะชุบอีพ็อกซ่ ลูกล�อ

พลาสติก ลื่นและเงยบสนิทรางลิน้ชักรับนํ้าหนักได�ถงึ 35 กิโลกรมั หรอ 77 ปอนด� 

(DYNAMIC LOAD) และเป�นรางระบบ DOUBLE STOP ป�องกันการไหลย�อนกลับของลิ้นชัก 

และเม่ือดึงลิน้ชักจนสุดจะมีตัวล็อคทําให�ลิน้ชักไม�หลุดออกมา เหมาะกับการใช�งานได�เป�น

อย�างดี  รางยังมีระบบ SELF-CLOSING DRAWER RUNNER BOTTOM MOUNTED เม่ือ

ถึงตําแหน�งประมาณ 70 มิลลิเมตร ก�อนป�ด โดยลิน้ชักจะไหลกลับเองโดยอตัโนมัติ และรางมี

ลักษณะเป�นแบบ DOUBLE CAPTIVE โดยรางข�างซ�ายทีย่ดึกับผนังตู�มีลักษณะงุ�มเข�าทัง้บน

และล�างป�องกันลูกล�อตกรางซ่ง การยึดรางลิน้ชักกบัตวัตู�ใช�สกรชูนิดพิเศษ EURO SCREWS 

9. มือจับเป�ด-ป�ด เป�น PVC  GRIP SECTION POSTFORM HANDLE EMULATION 

SYSTEM ขนาดหน�าตดัไม�น�อยกว�า 21x50 มิลลิเมตร โดยมีเดือยฝ�งอยู�หน�าลิ้นชักและหน�า

บานตู� โดยมี CHANNEL CAP ขนาดไม�น�อยกว�า 21x50x80 มิลลิเมตร สําหรับป�ด GRIP 

SECTION POSTFORM HANDLE ทัง้ด�านข�างซ�ายและขวาของมือจับ ทําจากพลาสติก ABS 

สามารถใส�แผ�นป�ายบอกรายการ (CARD LABEL) หรอสามารถติดกุญแจล็อคได� มีแผ�น

หน�ากาก (LABEL COVER MASK) ขนาดไม�น�อยกว�า 30x60x3 มลิลิเมตร ทีท่ําจากพลาสตกิ

อะคิลิคใสฉีดข้นรปู เพื่อป�ดขอบป�องกันการเป�ยกช้นและเปรอะเป��อนของแผ�นป�าย 



10. ขาตู�สําเร็จรูปปรับระดับกนันํ้าเป�นพลาสติกสดีํา สามารถปรับระดับความสงู-ตํ่าได� 2 ระดับใน

ตัวเดียวกนั  10 และ 15 เซ็นติเมตร และสามารถพับเก็บได� รับนํ้าหนักได� 150 กิโลกรมั ต�อ

ขา ฐานรองขาตู�สามารถหมุนเพื่อปรับระดับความสงูได�ตั้งแต� 0-5 เซนติเมตร ช�วยลดป�ญหา

กรณีพื้นที่ลาดเอยีง ผลิตภณัฑ�มาตรฐาน ISO 9001  ภายนอกของขาเป�นไม�อดั หนา 10 

มิลลเิมตร ป�ดทับด�วยแผ�นลามิเนทสีดํา ส�วนที่สัมผัสกับพื้นและสัมผสักับตู�ส�วนล�างมียาง

รองรับเพื่อรดนํ้า และป�องกันการไหลซมของสารเคมแีละนํ้าเข�าตัวตู� ส�วนนี้สามารถที่จะถอด

ออกมาทําความสะอาดใต�พื้นตู�ได�  

11. อุปกรณ�เช่อมต�อตัวตู� (CONNECTING SCREWS) ชนิดพเิศษเป�นแบบ METAL TO  METAL  

สามารถถอดประกอบได�โดยไม�ทําให�เสียโครงสร�างของระบบพร�อมกับความสวยงามของตู�ทํา

ด�วยโลหะชุบนเิกิลขนาดเกลียว  M4 ยาว 28-36 มิลลิเมตร จํานวน 4 จุดต�อตัวตู� ได�รับ

มาตรฐาน  DIN-EN-ISO 9001, DIN-EN-ISO 14001 

12. บรษัทฯที่เสนอราคา ต�องมีเจ�าหน�าที่ที่ผ�านการฝ�กอบรมในหัวข�อ ข�อกําหนด และการประยุต�ใช� 

ISO/lec17025 สําหรับห�องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทยีบ เพื่อเป�นประโยชน�ต�อทาง

มหาวทยาลัย พร�อมยื่นเอกสารพิจารณาประกอบ ถือว�าเป�นนยัสําคัญในการพจิารณา 

13. การรับประกันคุณภาพสินค�า 2 ป� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โต�ะปฏบิัตกิารเรยนการสอน 

TB1 , TB2 

       

1. ส�วนพื้นโต�ะปฎิบัติการ WORK TOP 

1.1 วัสดุแผ�น COMPACT LAMINATE ชนดิ LAB GRADE ความหนาตลอดแผ�นไม�น�อยกว�า 

16 มม. มีคุณสมบัติผลิตภณัฑ�ตามมาตรฐาน BSEN 438 

1.2 พื้นผิวผ�านผลการทดสอบการทนสารเคมี ตามมาตรฐาน SEFA PL 2010-Clause 8.1 , 

1.3 พื้นผิวผ�านผลการทดสอบการทนสารเคมีได� 24 ชั่วโมงตามมารตรฐาน SEFA 3-2020, 

Clause 2.1  

1.4 ได�รับมาตรฐาน SEFA-1999 Laboratory Furniture casework วัสดสุําหรับใช�ใน

ห�องปฎิบัติการเคมี 

1.5 พื้นผิวผ�านการทดสอบการทนต�อคราบหมึกตามมารตรฐาน ASTM D6578-08 

1.6 พื้นผิวมีคุณสมบติัยับยั้งไวรสั มาตรฐาน ISO 15189 : 2012 ANTI SARS-COV2 และ 

ISO 21702 : 2019 

1.7 พื้นผิวมีคุณสมบติัยับยั้งแบคทเีรย มาตรฐาน JIS Z 2801:2000 

1.8 พื้นผิวมีคุณสมบติัยับยั้งเช้อรา มาตรฐาน G21-09 

1.9 เป�นผลิตภัณฑ�สเีขยวเป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม ไม�ปล�อยสารพิษอนัตราย ตามมาตรฐานวสัดุ

ใช�ภายในอาคารได�รับมาตรฐาน GREENGUARD ,และ GREENGUARD-GOLD , 

GREENLABEL , FSC และ PEFC 

1.10 มีคุณบัติผ�านการทดสอบการทนไฟ, การลุกลามของเปลวเพลงิและความหนาแน�นของ

ควัน ตามมาตรฐาน PSB 476 PART6, PSB 476 PART 7 , UL 94 ,UL 723 และ EN 

13501-1    

1.11 ได�รับมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 และ ISO 18001 

1.12 บรเวณส�วนใต�ของแผ�น WORK TOP จะต�องทําการเซาะร�อง WATER DROP EDGE 

SYSTEM เพือ่ป�องกันการไหลย�อนของนํ้าและสารเคมีเข�าตู� 

2. ตัวตู� (BASE CUPBOARD) วัสดุเป�นไม�อดัชนดิภายนอก  (Exterior Plywood) ได�รบั

มาตรฐาน มอก.178/2538 หนาไม�น�อยกว�า 15 มิลลิเมตร ป�ดผิวด�วยลามิเนท (High 

Pressure Laminate) หนา 0.8 มิลลิเมตร ทั้งสองด�านป�ดขอบด�านหน�าของตัวตู�ด�วย PVC. 

เกรด A หนาไม�น�อยกว�า 2.0 มิลลิเมตร และส�วนที่เหลือป�ดขอบด�วย PVC เกรด A หนาไม�

น�อยกว�า 0.45 มิลลิเมตร ด�วยกาวกันนํ้า (HOT MELT) ส�วนขอบ PVC ต�องลบมุมด�วย

เคร่องจักร การต�อยึดประกอบตัวตู�ด�วยอุปกรณ�  FULLY KNOCKDOWN SYSTEMS ชนิด 

CAM LOCK & DOWEL ทําจากโลหะผสม ZINC ALLOY ฉีดข้นรูป ได�รับมาตรฐาน ISO 

9001:2000 พร�อมเดือยไม�ขนาดไม�น�อยกว�าเส�นผ�าศูนย�กลาง 8 มิลลิเมตร x 30 มิลลิเมตร 

เพื่อเสรมความแข็งแรงของตัวตู� สามารถถอดประกอบตัวตู�ทุกช้นส�วนใหม�ได�โดยไม�ทําให�ตัวตู�

ได�รับความเสียหาย ประกอบเป�นตัวตู�สําเร็จรูป(MODULAR UNIT SYSTEM)  



3. โครงสร�างตัวตู�ทุกยูนิต (STRUCTURE OF BASE CUPBOARD MUDOLAR UNIT 

SYSTEM) สามารถเป�ดแผ�นด�านหลัง ( BACK  SERVICE ) ออกได�  เพื่อการซ�อมแซมงาน

ระบบด�านหลงั 

4. ชั้นวางของภายในตู� (SHELF) สามารถปรับระดับความสูง-ตํ่าได�มากกว�า 5 ระดับ เป�นไม�อัด

ชนิดภายนอก  (Exterior Plywood) ได�รับมาตรฐาน มอก.178 หนาไม�น�อยกว�า 15 มิลลิเมตร 

ป�ดผิวด�วยลามิเนท (High Pressure Laminate) หนา 0.8 มิลลิเมตร ทัง้ 2 ด�าน ป�ดขอบ

ด�านหน�าของชั้นวางของด�วย PVC. เกรดA หนา 2.0 มลิลิเมตร ด�วยกาวกันนํ้า (HOT MELT)

โดยลบมุมด�วยเคร่องจักรส�วนด�านข�างและด�านหลงัช้ันวางของป�ดขอบด�วย PVC.เกรด A หนา

ไม�น�อยกว�า 0.45 มิลลเิมตร. ด�วยกาวกันนํ้า (HOT MELT) ส�วนปุ�มปรับระดับช้ันเป�นอุปกรณ�

รับชั้นทําด�วยโลหะชุบนเิกลิ  

5. กล�องลิ้นชัก ( DRAWER  BOX ) เป�นไม�อัดชนิดภายนอก  (Exterior Plywood) ได�รบั

มาตรฐาน มอก.178 หนาไม�น�อยกว�า 15 มิลลิเมตร ป�ดผิวด�วยลามิเนท (High Pressure 

Laminate)  0.8 มิลลเิมตร ทั้งสองด�านป�ดขอบด�วย PVC เกรด A หนาไม�น�อยกว�า 0.45 

มิลลิเมตร ด�วยกาวกันนํ้า (HOT MELT) โดยลบมุมด�วยเคร่องจักร และสามารถรับนํ้าหนักได�

ตามมาตรฐานของระบบรางลิ้นชัก 

6. หน�าลิ้นชัก หน�าบานตู� ( FRONT DOOR &  DRAWER) เป�นไม�อัดชนิดภายนอก  (Exterior 

Plywood) ได�รับมาตรฐาน มอก.178 หนาไม�น�อยกว�า 15 มิลลิเมตร ป�ดผิวด�วยลามิเนท 

(High Pressure Laminate)  หนา 0.8 มิลลิเมตร ทั้งสองด�านป�ดขอบด�วย PVC. เกรด

คุณภาพ A หนาไม�น�อยกว�า 2.0 มิลลิเมตร ทัง้ 3 ด�านและหนาไม�น�อยกว�า 0.45 มิลลิเมตร 1 

ด�าน ด�วยกาวกนันํ้า (HOT MELT) โดยลบมุมมนด�วยเคร่องจักร พร�อมปุ�มยางกันกระแทก 

(DOOR &  DRAWER BUFFERS) ไม�น�อยกว�า 2 จุดเพื่อลดเสยีงในกรณเีป�ด – ป�ด หน�า

ลิ้นชักและหน�าบานตู�  

7. บานพับ เป�นบานพบัถ�วยสําหรบับานไม�อัอ PLYWOOD เส�นผ�าศูนย�กลาง ขนาดมาตรฐาน 35 

มิลลิเมตร ทําด�วยโลหะชบุนิเกลิป�องกันการเป�นสนิม เป�ดกว�างได�ถงึ 100 องศา เป�นระบบ 

SLIDE-ON แบบเสียบล็อคเข�ากับขารองหนุน ง�ายต�อการตดิตัง้และปรับบานซ�าย-ขวา โดยไม�

ต�องคลายสกร ู   ทั้งนี้บานพับยังมีระบบ DOUBLE SAFETY LOCK ป�องกันบานประตเูลื่อน

หล�น ส�วนการยึดรางบานพับกบัตัวตู�โดยใช�สกูรชนดิพิเศษ EURO SCREWS 4 จุด ต�อ 1 

หน�าบาน 

8. ระบบรางลิน้ชัก เป�นรางแบบรับใต�ลิ้นชัก ขนาด 45 เซนตเิมตร รางเป�นโลหะชุบอีพอ็กซ่ ลูกล�อ

พลาสติก ลื่นและเงยบสนิทรางลิน้ชักรับนํ้าหนักได�ถงึ 35 กิโลกรมั หรอ 77 ปอนด� 

(DYNAMIC LOAD) และเป�นรางระบบ DOUBLE STOP ป�องกันการไหลย�อนกลับของลิ้นชัก 

และเม่ือดึงลิน้ชักจนสุดจะมีตวัลอ็คทําให�ลิ้นชักไม�หลุดออกมา เหมาะกับการใช�งานได�เป�น

อย�างดี  รางยังมีระบบ SELF-CLOSING DRAWER RUNNER BOTTOM MOUNTED เมื่อ

ถงึตําแหน�งประมาณ 70 มิลลิเมตร ก�อนป�ด โดยลิน้ชักจะไหลกลับเองโดยอตัโนมัติ และรางมี

ลักษณะเป�นแบบ DOUBLE CAPTIVE โดยรางข�างซ�ายทีย่ดึกับผนังตู�มีลักษณะงุ�มเข�าทัง้บน

และล�างป�องกันลูกล�อตกรางซ่ง การยึดรางลิน้ชักกบัตวัตู�ใช�สกรชูนิดพิเศษ EURO SCREWS 

9. มือจับเป�ด-ป�ด เป�น PVC  GRIP SECTION POSTFORM HANDLE EMULATION 

SYSTEM ขนาดหน�าตัดไม�น�อยกว�า 21 x 50 มิลลิเมตร โดยมีเดือยฝ�งอยู�หน�าลิ้นชักและหน�า

บานตู� โดยมี CHANNEL CAP ขนาดไม�น�อยกว�า 21x50x80 มิลลิเมตร สําหรับป�ด GRIP 

SECTION POSTFORM HANDLE ทัง้ด�านข�างซ�ายและขวาของมือจับ ทําจากพลาสติก ABS 

สามารถใส�แผ�นป�ายบอกรายการ (CARD LABEL) หรอสามารถติดกุญแจล็อคได� มีแผ�น



หน�ากาก (LABEL COVER MASK) ขนาดไม�น�อยกว�า 30x60x3 มลิลิเมตร ทีท่ําจากพลาสตกิ

อะคิลิคใสฉีดข้นรปู เพื่อป�ดขอบป�องกันการเป�ยกช้นและเปรอะเป��อนของแผ�นป�าย 

10. ขาตู�สําเร็จรูปปรับระดับกันนํ้าเป�นพลาสติกสดีํา สามารถปรับระดับความสงู-ตํ่าได� 2 ระดับใน

ตัวเดียวกนั  10 และ 15 เซ็นติเมตร และสามารถพับเก็บได� รับนํ้าหนักได� 150 กิโลกรมั ต�อ

ขา ฐานรองขาตู�สามารถหมุนเพื่อปรับระดับความสงูได�ตั้งแต� 0-5 เซนติเมตร ช�วยลดป�ญหา

กรณีพื้นทีล่าดเอยีง ผลิตภณัฑ�มาตรฐาน ISO 9001  ภายนอกของขาเป�นไม�อดั หนา 10 

มิลลิเมตร ป�ดทับด�วยแผ�นลามิเนทสีดํา ส�วนที่สัมผัสกับพื้นและสัมผสักบัตู�ส�วนล�างมียาง

รองรับเพื่อรดนํ้า และป�องกันการไหลซมของสารเคมแีละนํ้าเข�าตัวตู� ส�วนนี้สามารถที่จะถอด

ออกมาทําความสะอาดใต�พื้นตู�ได�  

11. อุปกรณ�เช่อมต�อตัวตู� (CONNECTING SCREWS) ชนิดพเิศษเป�นแบบ METAL TO  METAL  

สามารถถอดประกอบได�โดยไม�ทําให�เสียโครงสร�างของระบบพร�อมกับความสวยงามของตู�ทํา

ด�วยโลหะชุบนเิกิลขนาดเกลียว  M4 ยาว 28-36 มิลลิเมตร จํานวน 4 จุดต�อตัวตู� ได�รับ

มาตรฐาน  DIN-EN-ISO 9001, DIN-EN-ISO 14001 

12. บรษัทฯที่เสนอราคา ต�องมีเจ�าหน�าที่ที่ผ�านการฝ�กอบรมในหัวข�อ ข�อกําหนดและการประยุต�ใช� 

ISO/lec17025 สําหรบัห�องปฏิบัติการทดสอบ และสอบเทยีบ เพื่อเป�นประโยชน�ต�อทาง

มหาวทยาลัย พร�อมยื่นเอกสารพิจารณาประกอบ ถือว�าเป�นนยัสําคัญในการพจิารณา 

13. การรับประกันคุณภาพสินค�า 2 ป� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เก�าอีน้ัง่สําหรบัโต�ะปฏบิตักิาร  

CH1 , CH2 

 
คณุสมบัต ิ

1. เบาะรองนั่งมีลักษณะเรยบเต็มแผ�นไม�เว�า ทําด�วยโพลียูรเทรน (PU สีดํา)  

2. แป�นรับที่รองนั่ง ทําจากเหล็กแผ�น หนาไม�น�อยกว�า 2.5 มม.  

3. ส�วนกลางรับแกนปรับระดับหรอโช�คปรับระดับ  เป�นเหล็กกลึงข้นรูป หนาไม�น�อยกว�า 5 มม.  พ�นสี

ผงอีพอ็กซ่ (Epoxy Powder Coat)  ยึดติดกับเบาะด�วยน�อต ขนาด M6  อย�างน�อย 4 ตัว 

4. โครงสร�างขา 5 แฉก ทําด�วยโลหะ หนา 1.5 มม. พ�นสีผงอีพ็อกซ่ (Epoxy Powder Coat) ปลาย

ขาทุกด�านต�องมีเกลียวสําหรับใส�ปุ�มรับปลายขา 

5. ที่พักเท�า ทําด�วยโลหะกลม หนา 1.2 มม. พ�นสีผงอีพอ็กซ่ (Epoxy Powder Coat) 

6. แกนกลางส�วนนอก ทําด�วยโลหะ หนา 1.5 มม. พ�นสีผงอีพอ็กซ่ (Epoxy Powder Coat)  

7. ปลอกบังท�อโลหะภายใน ทําด�วยพลาสติกฉีดข้นรูป เพื่อป�องกันการเกิดสนิมและเพื่อความสวยงาม 

สามารถถอดออกได�  

8. แกนกลางส�วนใน ทําด�วยโลหะเกลียวตัน  

9. ปลอกบังเกลียว ทําด�วยพลาสติกฉีดข้นรูป มีอุปกรณ�ยึดกับแป�นรับที่นั่งส�วนปลอกสามารถหมุนฟร

ได�โดยรอบและเม่ือปรับข้นสูงสุดช�วยบังไม�ให�เห็นแกนโลหะ 

10. การปรับความสูง-ตํ่า ใช�ระบบ แกนเกลียว ซ่งสามารถปรับความสูง-ตํ่า ด�วยการหมุนด�วยมือ 

สามารถปรับระดับสูง-ตํ่าได� ตั้งแต� 550 – 750 มม. 

11. ปุ�มปรับระดับขา ทําด�วยพลาสติกฉีดเป�นทรงกลม หัวบอล�กลมฝ�งอยู�สามารถปรับองศาได�รอบตัว

เพื่อแก�ไขป�ญหาพื้นห�องไม�เรยบ ส�วนที่สัมผัสกับพื้น ส�วนยึดปุ�มปรับระดับขาใช�เกลียวน�อต ขนาด 

10 มม. ขันติดกับน�อตตัวเมียที่ยึดตายกับขาเหล็กห�ามใช�น�อตตัวเมียยึดกับพลาสติก   ฝาป�ดขา

เหล็กทําด�วยพลาสติกฉีดข้นรูปป�ดปลายขาเหล็กเก�าอี้ทกุขา 

12. รับประกันการใช�งานปกติ 2 ป� 

 


