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เอกสารเลขที� ก.115/ส.ค./63

ER-NEW NORMALกองแบบแผน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

 แบบ/รายการปรับปรุงแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินรูปแบบใหม[ER-New Normal] : หองแยกโรคความดันลบ ; โรงพยาบาลศูนย 

 งบประมาณฯ 2.9 ลานบาท ระยะเวลากอสราง 90 วัน พื้นที่ปรับปรุงทั้งหมด 45.69 ตรม. 
 สำหรับรับรองผูปวยฉุกเฉินที่มีความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19  เพื่อปองกันการแพรกระจายเชื้อแบบ AIRBORNE ในขณะที่เจาหนาที่กำลังชวยชีวิตผูปวย โดยการกั้นพื้นที่หองแยกโรคความดันลบ AIIR และหอง 
ANTE ROOM เพื่อใหบุคลากรทางการแพทยที่สวมชุดปองกัน ซึ่งบริเวณ ANTE ROOM นี้ยังสามารถใหเจาหนาที่เขา-ออก ไดโดยสะดวกผานแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิน มีการติดตั้งกลองวงจรปดสังเกตุอาการภายในหอง AIIR
 การติดตั้งระบบปรับอากาศ รวมกับระบบเติมอากาศบริสุทธิ์จากภายนอกอาคารและดูดอากาศออกโดย EXHAUST FAN ผานเครื่องกรองอากาศ 3 ชั้น
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รายการปรบัปรุงแผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินรูปแบบใหม่ 
[ER-New Normal] ; ห้องแยกโรคความดันลบ  

สําหรับโรงพยาบาลศูนย์  

วัตถุประสงค์ 

แบบปรับปรุงน้ีใช้สําหรับประกอบการดัดแปลงและปรับปรุง อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ แบบเลขที ่10100 
หรือแบบใกล้เคียงตามรายละเอียดที่ปรากฏในรูปแบบและรายการ ให้ถกูต้องเรียบร้อย มั่นคงแข็งแรง 
ด้วยช่างฝีมือดี วัสดุอุปกรณ์ทีม่ีคุณภาพ ให้เสร็จสมบูรณ์ทกุประการ 

หมวดงานสถาปัตยกรรม 

1. งานร้ือผนังและปรับระดับพืน้ ให้ผู้รับจ้างรือ้ผนัง ประตู หน้าต่าง อาคารผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ แบบเลขที่
10100 หรือทีม่ีลักษณะใกล้เคียงรายละเอียดตามแบบแปลนบริเวณพ้ืนส่วนที่รื้อทุบผนังออกแล้วให้สกัด
แล้ว ปรับระดับให้เรียบร้อยด้วยปูนทรายผิวขัดมัน

2. งานผนงั ระบบผนังสําหรับห้องผ่าตัด (Modular Theater) ที่ออกแบบและผลิตสําหรบัโรงพยาบาล
โดยเฉพาะ ด้วยโครงเคร่าเหล็กชุปสังกะสีตามมาตรฐานตามแบบ แล้วปิดผิวด้วยผนังแผ่น Compact
Laminate ชนิด Anti Bacteria ประกอบด้วยแผ่นผนังสาเร็จรูปแผ่นเรียบ (flat panel) ที่มีคุณสมบัติผิว
เรียบ ไม่สะสมฝุ่นและเช้ือโรค ป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์ anti static สามารถทนกรดทนด่างทําความ
สะอาดง่าย มีความแข็งแรงทนต่อแรงกระแทก เหมาะสาหรับใช้กับห้องที่ต้องการความสะอาด (clean
room) หนาไมน้่อยกว่า 8 มม. และต้องผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน JIS Z 2801 ใหติ้ดต้ังระบบไฟฟ้า
และอุปกรณ์จา่ยกระแสไฟฟ้าให้กับเต้ารับไฟฟ้าภายในห้องผ่าตัด โดยจ่ายเป็นระบบ ISOLATING POWER
SYSTEM PANEL รายละเอียดตามแบบแปลนกําหนด

3. งานอุดรอยต่อวัสดุ ในการทดสอบ antibacteria ของผิววัสดุ แนวรอยต่อระหว่างแผ่นไม่เกิน 0.5 ซม.
และใช้ ซิลิโคนยาแนวชนิด Anti Bacteria ที่มีคุณสมบัติยืดหยุ่นได้ดีและยืดขยายได้รอบตัว

4. งานพื้น ในห้องแยกความดันลบให้ใช้กระเบ้ืองยางชนิดม้วน ชนิด HOMOGENEOUS  ขนาดหน้ากว้างไม่
น้อยกว่า  2  เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร ความหนาไม่น้อยกว่า  2  มิลลิเมตร  ย่ีห้อ
ARMSTRONG รุ่น PASTELL, ย่ีห้อ FORBO รุ่น  COLOREX SD   หรือ      ที่มีคุณภาพเทียบเท่า

5. ฝ้าเพดาน ฝ้าเป็นแผ่นฉนวนสําเร็จรูป
- ผิว 2 ด้าน ของแผ่นฉนวน เป็น “คัลเลอร์บอนด์” ใช้แผน่เหล็กอาบด้วยสังกะสีเบอร์แซท 275 

สําหรับป้องกันการเกิดสนิมและเคลือบทับด้วย “ซีลีโคนโมดิฟรายโพลีเยสเตอร์” หนา 3 ช้ัน แต่ละช้ันของ
การเคลือบผ่านขั้นตอนการอบด้วยความร้อนทุกครั้ง เพ่ือป้องกันการหลุดล่อนของสีเคลือบใช้เหล็กนําเข้า
จากต่างประเทศ หรือเทียบเทา่ 
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- ฉนวนไส้กลางสําหรับเป็นฉนวนป้องกันความร้อน ใช้ “โพลีสไตรีนโฟม เอฟเกรด” ซึ่งเป็น ชนิด
หน่วงเหนียวการลุกของไฟ ความหนาแน่น 1.25 ปอนด์/ลบ.ฟ.   

กรณีในบริเวณที่ทําการรื้อผนังก้ันห้องออกไปให้ตกแต่งเพดานน้ันให้เรียบร้อยด้วยวัสดุชนิด
เดียวกับฝ้าเพดานเดิม ฉาบรอยต่อให้เรียบ แล้วทาสีตามท่ีกําหนด 

6. งานประตู– หน้าต่าง ให้ผู้รบัจ้างติดต้ัง–หน้าต่างประตู ตามรายละเอียดในรูปแบบและรายการ สําหรับ
ประตู หรือหน้าต่างบานเปิด/บานกระทุ้งที่ต้องปิดตายเพ่ือก้ันห้อง ต้องปิดให สนิท อุดรูรั่ว แล้ว seal
ขอบด้วย Silicone Sealent

งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 

1. ให้ผู้รับจ้างดําเนินการร้ือถอนอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้าและดวงโคมและอ่ืนๆที่เก่ียวข้องทัง้หมด  ในส่วนที่มี
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบเดิม

2. ให้ผู้รับจ้างดําเนินการต่อเช่ือมสายเมนไฟฟ้า สายวงจรย่อยและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดเข้ากับแผงควบคุม
ไฟฟ้า(ของเดิม) จนใช้งานได้ดี

3. งานเดินสายไฟฟ้า กําหนดให้เป็นการเดินสายร้อยในท่อโลหะท้ังหมด
4. รหัสสแีละสสีญัลักษณ ์ของงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ให้เป็นตามเอกสารเล่มมาตรฐานการก่อสร้าง

ของกองแบบแผน ปี 53  สําหรับสีของสายไฟฟ้าและบัสบาร์  ใหใ้ช้มาตรฐานของสายไฟฟ้าล่าสุด
5. การติดต้ังระบบไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทย  พร้อมกับต่อเช่ือม

ระบบจนใช้การได้ดี
ก่อนทําการติดต้ังอุปกรณ์ไฟฟ้า ผู้รับจ้างจะต้องทํา SHOP DRAWING  เสนอต่อคณะกรรมการตรวจการ
จ้างอนุมัติ ก่อนดําเนินการติดต้ัง

หมวดงานวิศวกรรมเครื่องกล  

รายละเอียดประกอบแบบระบบปรับอากาศแบบแยกสว่น (SPILT TYPE) 
1. ข้อกําหนดทั่วไป
 1.1 ผู้รับจ้างต้องจัดหาติดต้ังระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ตามรายละเอียดที่กําหนดในแบบ 
     และรายการประกอบแบบ เพ่ือให้ใช้งานได้สมบูรณ์และถูกต้องตามความประสงค์ ผู้รับจ้างต้อง 
     รับประกันคุณภาพและสมรรถนะของเคร่ืองเป็นระยะเวลา 2 ปี และรับประกันคอมเพรสเซอร์ไม ่
     น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันส่งมอบงาฯ 

 1.2 หากเคร่ืองหรืออุปกรณ์เสียหายเน่ืองจากโรงงานผู้ผลิตหรือความบกพร่องในการติดต้ัง ผู้รับจ้าง 
     จะต้องดําเนินการเปลี่ยนหรือแก้ไขซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม โดยไม่คิดมูลค่า ผู้รบัจ้างจะต้อง       
     ส่งช่างผู้ชํานาญงานมาตรวจสอบ ซ่อมแซม และบํารุงรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีเป็น 
     ประจําทุก 2 เดือน ภายในระยะเวลารับประกัน 2 ปี 
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2. รายละเอียดของเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์และติดต้ัง
     เคร่ืองปรับอากาศที่เสนอต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และต้องเป็นผลิตภัณฑ์  
    ได้รับมาตรฐาน ISO 9001, ISO14000, TIS 18001, 
3. เครื่องปรบัอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE AIR CONDITIONERS) ขนาดต้ังแต่ 12,000–
60,000 BTU/H 

 3.1 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน เป็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ ประกอบด้วยเคร่ืองเป่า 
     ลมเย็น (FAN COIL UNIT) และเคร่ืองระบายความร้อน (AIR COOLED CONDENSING UNIT) 
     ใช้นํ้ายา R-32 หรือR-410a เป็นสารทําความเย็น และแต่ละชุดสามารถทําความเย็นได้ไม่น้อยกว่าที่ 
     กําหนดในแบบที่สภาวะตามที่กําหนดไว้ในแบบ และมี SUCTION TEMP. ไม่เกิน 45 OF 

 3.2 สําหรับเครื่องปรับอากาศขนาดไม่เกิน 40,000 BTU/H ที่เสนอต้องได้รับการการรับรอง มอก. 
     2134-2545 จากสํานักงานมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) หรือได้รับฉลากประหยัดไฟ 
     เบอร์ 5 โดยมีค่า EER ไม่น้อยกว่า 11.0 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)               
     โดยผู้รับจา้งต้องแนบหนังสือรับรองการทดสอบจากสถาบันมาเพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

เครื่องระบายความร้อน 
ตัวถังเครื่อง (CASING) 

ต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรง ประกอบขึ้นจากเหล็กแผ่นความหนาไม่น้อยกว่าเบอร์ 21 ผ่านกรรมวิธี 
เคลือบผิว POWDER PAINT สําหรับการติดต้ังภายนอกอาคาร โดยขารองรับตัวถังทําด้วยเหล็กแผ่น  
ความหนาไม่น้อยกว่าเบอร์ 18 ด้วยวิธีการข้ึนรูป หรือไม่น้อยกว่าเบอร์ 14 ด้วยการพับอย่างแข็งแรงและ
เคลือบสารป้องกันการกัดกร่อน AERIS COATING เพ่ือเพ่ิมความทนทานและป้องกันการกัดกร่อนของ
มลพิษในอากาศ โดยมีหนังสือรับรองผลการทดสอบมาแสดง 

คอมเพรสเซอร์ (COMPRESSOR) 
เป็นแบบปิดมิดชิด (HERMATIC) สําหรับเคร่ืองขนาดไม่เกิน 36,000 BTU/H ใช้กับไฟฟ้า 

 220V/1Ph/50Hz โดย COMPRESSOR เป็นแบบ ROTARY หรือ SCROLL และสําหรับเคร่ืองขนาด
มากกว่า 36,000 BTU/H ขึ้นไปใช้กับไฟฟ้า 380V/3Ph/50Hz เป็นแบบ SCROLL ติดต้ังบนลูกยางกัน
กระเทือนหรือสปริงกันกระเทือน 
แผงระบายความร้อน (CONDENSER COIL) 

คอยล์ระบายความร้อนทําด้วยท่อทองแดงผิวเรียบ (SMOOTH) หรือท่อทองแดงทําร่องเกลียว 
บนผิวภายใน (INNER GROOVED) ขนาดเสน้ผ่าศูนย์กลางนอกไม่น้อยกว่า 3/8 น้ิว จัดเรียงกันไม่น้อย 
กว่า 2 แถว และมีครีบอลูมิเนียมระบายความร้อน (ALUMINIUM FIN) จัดวางเป็นรูปตัว L อัดติดแน่น 
กับท่อทองแดงด้วยวิธีกล มีครีบระบายความร้อนไม่น้อยกว่า 14 ครีบต่อระยะ 1 น้ิว และผ่านการ 
ทดสอบรอยรั่วและขจัดความช้ืนจากโรงงานผู้ผลิต 
พัดลมของแผงระบายความร้อน (CONDENSER FAN) 

เป็นแบบ PROPELLER ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 15 น้ิว ขับเคล่ือนโดยตรงจากมอเตอร์ 
และได้รับการถ่วงสมดุลทางด้าน STATIC และ DYNAMIC จากโรงงานผู้ผลิต ใบพัดลมทําจากพลาสติก 
จะต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ ดังน้ี 

- Compressor Magnetic Contactor 
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- Compressor Overload Protection Device 
- Fan Motor Overload Protection Device 
- Filter Drier 
- Refrigerant Service Valve 
- 3-MINUTE DELAY FOR COMPRESSOR 
- HI-LOW PRESSURE SAFETY SWITCH (เฉพาะเคร่ืองที่มีขนาด 48,000 BTU/H ขึ้นไป) 

ผู้กําหนดรายการ  :  นายธนเศรษฐ์ ร่วมชาติ 
     สถาปนิกชํานาญการ 

  :  นายเอกกฤต ขันคํามุด 
               สถาปนิกปฏิบัติการ 

:  นายประสทิธ์ิ  พรหมศิริไพบูลย์ 
     วิศวกรเคร่ืองกลชํานาญการ 

  :  ร.ต.สุรพงษ์  พินขา 
               วิศวกรเคร่ืองกล 

  :  นายสุเทพ  เข้มขัน 
     วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ 

  :  นายอัครพล ห่อทรัพย ์
     นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 

  :  นายสมศักด์ิ  อัครนวเสร ี
วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ 
หัวหน้ากลุม่มาตรฐานอาคารและสภาพแวดล้อม 4 

กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข 



แบบ ปร.6 (ปร.5ก+ปร.5ข)

 ส่วนราชการ  กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ    กระทรวงสาธารณสุข   

 โครงการก่อสร้าง  รายการปรับปรุงแผนกอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน รูปแบบวิถีใหม่ [ER-New Normal] 

 : ห้องอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน ความดันลบ สําหรับโรงพยาบาลศูนย์

 สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ   กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

แบบเลขที่ - เอกสารเลขที่ ก.115/ส.ค./63 พื้นที่ปรับปรุง ตร.ม.

ประมาณราคาตามแบบ     ปร.4 จํานวน  8 แผ่น จํานวนช้ัน (ปรับปรุง) 1 ช้ัน

ราคาค่าวัสดุ สํานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า  กระทรวงพานิชย์ กรุงเทพมหานคร ประจําเดือน ตุลาคม  2563

ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดําเนินการ สําหรับถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน

ประมาณราคาเม่ือเดือน            แจ้งราคาเม่ือเดือน  พฤศจิกายน  2563 

หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 (ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 14 พ.ย. 2560 มีผลใช้บังคับ วันที่ 15 พ.ย. 2560)

ประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ฯ และปรับปรุงตาราง Factor F หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว.281 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563

Factor F งานก่อสร้างอาคาร  เงื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย  0 % , - เงินประกันผลงานหัก  0 % , - ดอกเบี้ยเงินกู้  5 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  7 %

ลําดับท่ี

1 ค่างานส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน (คํานวณในราคาทุน) 1,944,565

     ราคารวมค่า  Factor  F 1.3018 2,531,435

2 ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซ้ือ หรือส่ังซ้ือ 364,200

      ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 % 389,694

3 ค่างานส่วนที่ 3  ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนดฯ (ถ้ามี) 0

รวมเงิน (1)+(2)+(3) 2,921,129

คิดเป็นเงินท้ังส้ินโดยประมาณ 2,921,100

  

คณะทํางานพัฒนารูปแบบอาคารและสภาพแวดล้อม New Normal
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข 

ตามคําส่ังกองแบบแผน ที่ 17/2563 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

  

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสําหรับงานก่อสร้างอาคาร

ราคาค่าก่อสร้าง หมายเหตุรายการ

(ตัวหนังสือ) สองล้านเก้าแสนสองหม่ืนหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน

64-ก.115-สค-63 (ตค-63) -ปรับปรุงฯ ER -รพ.ศูนย์ 



แบบ ปร.6 (ปร.5ก+ปร.5ข)
หมายเหตุ  - ปริมาณงานใน BOQ.น้ีเป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่าน้ัน ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบ

   ปริมาณที่ถูกต้องตามรูปแบบ และรายการก่อสร้างที่กําหนด

 - หากต้องการใช้ BOQ.น้ีให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียด จะต้องลบปริมาณวัสดุ และราคาออกก่อน 

64-ก.115-สค-63 (ตค-63) -ปรับปรุงฯ ER -รพ.ศูนย์ 
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TOP VIEW

SIDE VIEW
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ห้องพักแพทยป์ระจาํบ้าน

ห้องประชุม 

สาํนักงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ทํางานพยาบาล
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โถงทางเข้า

จอดรถรับ-ส่ง

พักคอย

RESUSCITATION

จัดสวน

พักคอย

ห้องเครืองไฟฟ้า

M.WC.

BED PAN
ผ้าสกปรก
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ห้อง X-RAY
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นอนเวร 
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และนักศึกษาแพทย์

สาํนักงานนิติเวช

NURSE STATION

COMMON ROOM

6

ห้องรับประทานอาหาร

ห้องเรียน 

ห้องเรียน 

ห้องเรียน 

งานประกันสุขภาพ

งานสังคมสงเคราะห์

วัสดุครุภัณฑ์

ห้องมืด

2A

MANIFOLD

VACUUM

หอ้ง ER

บริเวณรอรับเวชระเบียง

ห้องให้บริการเวชระเบียง ห้องให้บริการเวชระเบียง
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เก็บยาจ่ายยา

ห้องเก็บเวชระเบียง

นอนเวร

เก็บเงิน

250

แปลนอาคารเดิม

มาตราส่วน 1:

(ปรับปรุงจากแบบเลขที  รพ.ลาํปาง)

พืนทีปรับปรุงโซนทางเข้าแผนกฉุกเฉิน

* ระยะตามแบบขยายส่วนต่างๆ เป็นระยะอ้างอิงโดยประมาณเพียง
เท่านั้น ใหผู้้รับจา้งทํา Shop drawing การติดตั้งตามมาตรฐานผู้
ผลิต    เสนอต่คณกรรมการตรวจการจ้างเพื่อพิจารณาอนมุัตกิอ่น
การดําเนินการ

** แบบก่อสร้างนี้ เป็นงานอันมีลขิสทิธิ์ตาม พระราชบัญญัตลิิขสทิธิ์

หมายเหตุ

รายการปรบัปรุงหอ้งผา่ตดัรูปแบบใหม ่[ER-New Normal] : หอ้งอบุตัเิหตฉุกุเฉิน ความดนัลบ สาํหรบั รพ. ศนูย์

FRONT VIEW

TOP VIEW

SIDE VIEW

เอกสาร ก 115/ส.ค./63 แผน่ที  / 
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โถงทางเข้า

จอดรถรับ-ส่ง

คดักรอง ANTEROOM 1AIIR

3

3
3
3

23

2 2

22
2

41
1

F2

1

D1

C1 F1 C2 F1 C2W1
D1

ฝา้ยิปซมับอรด์ หนา  มม. ฉาบเรยีบทาส ีโครงเครา่เหลก็ชบุสงักะสีตามมาตรฐานผูผ้ลจิต1

2

หนารวม  ซม.

หนารวม 10 ซม.

โครงสร้างระบบผนังสาํหรับห้องผ่าตัด(Modular Theater) ปิดผิวด้วยแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. ทาสีขาว3
หนารวม 10 ซม.

W2

ผิวผนงัเดิม4

1

D1

C1

C2

F1

พืนเดิมF2

โครงสรา้งระบบผนงัสาํหรบัหอ้งผ่าตดั(Modular Theater) ทีออกแบบและผลติสาํหรบัโรงพยาบาลโดยเฉพาะ
ติดต้ังด้วยโครงเคร่าเหล็กชุปสังกะสีตามมาตรฐานตามแบบแล้วปิดผิวด้วยผนังแผ่น Compact Laminate
ชนิด Anti Bacteria ประกอบด้วยแผ่นผนังสาเร็จรูปแผ่นเรียบ (flat panel) ทีมีคุณสมบัติผิวเรียบ ไม่สะสมฝุ่น
และเชือโรค ป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย ์anti static สามารถทนกรดทนด่างทําความสะอาดง่าย มีความแข็งแรง
ทนต่อแรงกระแทก เหมาะสาหรับใช้กับห้องทีต้องการความสะอาด (clean  room) หนาไม่น้อยกว่า  มม. และ
ต้องผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน JIS Z 2801 ในการทดสอบ antibacteria ของผิววัสดุ แนวรอยต่อระหว่าง
แผ่นไม่เกิน .  ซม. และใช้ ซิลิโคนยาแนวชนิด Anti Bacteria ทีมีคุณสมบัติยืดหยุ่นได้ดีและยืดขยายได้รอบตัว

รายการประกอบแบบโดยยอ่

ฝ้าเป็นแผ่นฉนวนสาํเร็จรูป
- ผิว 2 ด้าน ของแผ่นฉนวน เป็น “คัลเลอร์บอนด์” ใช้แผ่นเหล็กอาบด้วยสังกะสีเบอร์แซท 275 สาํหรับป้องกันการเกิดสนิมและเคลือบทับด้วย
“ซีลีโคนโมดิฟรายโพลีเยสเตอร์” หนา 3 ชัน แต่ละชันของการเคลือบผ่านขันตอนการอบด้วยความร้อนทุกครัง เพือป้องกัน การหลุดล่อนของสี
เคลือบใช้เหล็กนําเข้าจากต่างประเทศ หรือเทียบเท่า
- ฉนวนไส้กลางสาํหรับเป็นฉนวนป้องกันความร้อนใช้ “โพลีสไตรีนโฟม เอฟเกรด” ซึงเป็น ชนิดหน่วงเหนียว การลุกของไฟ
ความหนาแน่น 1.25 ปอนด์/ลบ.ฟ.
- กาวสาํหรับประสานระหว่างแผ่นเหล็กกับแผ่นฉนวนใช้กาว “โพลียูรีเทน” ชนิดแห้งช้าซึง เหมาะสมกับงานห้องเย็นโดยเฉพาะ
- การต่อแผ่นฉนวนระหว่างแผ่นต่อแผ่นใช้การต่อระบบ “คลิบล็อค” ซึงเป็นระบบทีประหยัด ทันสมัย และสวยงาม วัสดุอุปกรณท์ีใช้ใน การติดตัง
- อลูมิเนียมหน้าตัดต่าง  ๆสาํหรับประกอบเข้าระหว่างรอยต่อประกบของแผ่นฉนวนอลูมิเนียมที ใช้เป็นชนิดพ่นสีขาว(Powder coat)
เพือป้องกันการ เกิดสนิม อลูมิเนียมเป็นตัวอลูมิเนียมเป็นตัวช่วยเสริม ความแข็งแรงให้กับแผ่นฉนวน
- “ ซิลิโคล” สาํหรับซีลระหว่างแนวเชือมต่อของแผ่นฉนวนและระหว่างอลูมิเนียมกับแผ่นฉนวนเพือ ป้องกันการรัว และป้องกันความชืน

กระเบืองยางชนิดม้วน ชนิด HOMOGENEOUS   มีลวดลายในตัวเองเป็นเนือเดียวกันทีพืนรองหลังมีคุณสมบัติ
ในการเหนียวนําประจุไฟฟ้า (Vinyl Synthetic Floor Covering  with conductive backing) ขนาดหน้ากวา้ง
ไม่น้อยกว่า  2  เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร ความหนาไม่น้อยกว่า 2  มิลลิเมตร หรือ
กระเบืองยางชนิดแผ่น ขนาด 615 x 615 มม.  มีค่าชนิดพิเศษ Conductive ทีมีคุณภาพเทียบเท่า พท. ห้องผ่าตัด
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รายการปรบัปรุงหอ้งผา่ตดัรูปแบบใหม ่[ER-New Normal] : หอ้งอบุตัิเหตฉุกุเฉิน ความดนัลบ สาํหรบั รพ. ศนูย์
เอกสาร ก 115/ส.ค./63 แผน่ที   /

* ระยะตามแบบขยายส่วนต่างๆ เป็นระยะอา้งองิโดยประมาณเพียง
เทา่นั้น ให้ผู้รับจ้างทํา Shop drawing การติดตั้งตามมาตรฐานผู้
ผลิต    เสนอต่คณกรรมการตรวจการจ้างเพื่อพิจารณาอนุมตัิกอ่น
การดําเนินการ

** แบบก่อสร้างนี้ เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตาม พระราชบัญญัติลขิสทิธิ์

หมายเหตุ
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เฟรมอลมูิเนียม
PORTA CHIUSA / DOOR CLOSED

Sez.: A - A

DOOR OPEN
PORTA APERTA

แผ่นลามิเนต .  mm.
 + ไม ้  mm.

FRONT VIEW

TOP VIEW

SIDE VIEW

ฉีดโฟมโพลียลูีเทน (PU)

เคลียรใ์นวงกบ

เคลียรใ์นผนงั

Handle

แผ่นลามิเนต .  mm.
 + ไม ้  mm.

ANTA CHIUSA CON MANIGLIA
DOOR CLOSED WITH HANDLE

Sez.: C - C

Maniglia MANA1
MANA1 handle

ALLOY AW. 04 5x5 mm.

touchless switch (PS100)

1 2 3 4 5 6

1 2 43

5 6

COM-E Program switch
  เดินสาย  คอร์

เดินสาย  คอร์

กระจก Temper 6 mm. + Air gap
+ กระจก Temper 6 mm.

Maniglia MANA1
MANA1 handle

ALLOY
AW.04

เดินสาย  คอร์
touchless switch (PS100)

กระจก Temper 6 mm. + Air gap
+ กระจก Temper 6 mm.

สายไฟขนาด 2.5 sq.mm.ระบบไฟฟ้า 1 Amp 1 เฟส
ไม่ควรต่อพวงจากอุปกรณ์อื่น)

ตาํแหน่งทิ้งปลายสายไฟ 220 V

(ควรต่อจากตูเ้มนโดยตรง

เคลียรใ์นวงกบ

เคลียรใ์นผนงั

กระจก Temper 6 mm. + Air gap
+ กระจก Temper 6 mm.

= t60

เหล็กกล่อง 2"x6"

เหลก็กลอ่ง 2"x4"

แผ่นไวนลิ

เหล็กกลอ่ง 2"x4"
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140

แบง่รอ่งวสัดรุอย
ต่อดว้ยALLOY

AW. 04 5x5 mm

ขอบยางRumber Gaske1

รายการปรบัปรุงหอ้งผา่ตดัรูปแบบใหม ่[ER-New Normal] : หอ้งอบุตัิเหตฉุกุเฉิน ความดนัลบ สาํหรบั รพ. ศนูย์
เอกสาร ก 115/ส.ค./63 แผน่ที  /

หมายเหตุ * ระยะตามแบบขยายส่วนต่างๆ เป็นระยะอ้างองิโดยประมาณเพยีง
เทา่นั้น ให้ผู้รับจ้างทาํ Shop drawing การติดตั้งตามมาตรฐานผู้
ผลิต    เสนอต่คณกรรมการตรวจการจ้างเพื่อพิจารณาอนุมัตกิอ่น
การดําเนินการ
** แบบกอ่สร้างนี้ เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตาม พระราชบัญญัตลิิขสิทธิ์

กอ
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บบ
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น



อ่างสแตนเลส
A2 มาตราสว่น  : 
A3 มาตราสว่น  : 

แปลนอ่างลา้งมือหอ้งผ่าตดัสแตนเลส
A2 มาตราสว่น  : 
A3 มาตราสว่น  : 

รูปดา้น
A2 มาตราสว่น  : 
A3 มาตราสว่น  : 

รูปตดั
A2 มาตราสว่น  : 
A3 มาตราสว่น  : 

แบบขยายรูปตดั A, B
A2 มาตราสว่น  : 
A3 มาตราสว่น  : 

ความยาวตามแปลน ความยาวตามแปลน

ความยาวตามแปลน

รายการปรบัปรุงหอ้งผา่ตดัรูปแบบใหม ่[ER-New Normal] : หอ้งอบุตัิเหตฉุกุเฉิน ความดนัลบ สาํหรบั รพ. ศนูย์
เอกสาร ก 115/ส.ค./63 แผน่ที  /

* ระยะตามแบบขยายส่วนต่างๆ เป็นระยะอ้างองิโดยประมาณเพยีง
เทา่นั้น ให้ผู้รับจ้างทาํ Shop drawing การติดตั้งตามมาตรฐานผู้
ผลิต    เสนอต่คณกรรมการตรวจการจ้างเพื่อพิจารณาอนุมัตกิอ่น
การดําเนินการ

** แบบกอ่สร้างนี้ เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตาม พระราชบัญญัตลิิขสิทธิ์

หมายเหตุ
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POP RIVET 

AL.ANGLE

COVING

CEILING 

WALL & CEILING CORNER

W
A

LL

CEILING

5.80

3.0
0

0.3
0

1.4
0

รูปดา้น D หอ้ง AIIR

EE. DULPEX PLUG

FINISHED FLOOR LEVEL

CEILING LEVEL

U-Stud Framing
Size 25x39x1.5 mm.

Rubber Floor Covering
Conductive Floor & Base (By Others)

Screw on U-Stud with Self Taping Screw Size 3/4"
@ 0.6 m. Vertical/@ 0.6 m. Horizontal

Distance Plate

Distance Plate

Distance Plate
Compact Laminate 8 mm. THICKCompact Laminate 8 mm. THICK

งานระบบตามแบบวิศวกรรมเครืองกล

0.150.15

Distance Plate

มาตราส่วน :

D1

* ระยะตามแบบขยายส่วนต่างๆ เป็นระยะอ้างอิงโดยประมาณเพยีง
เท่านั้น ให้ผู้รับจา้งทํา Shop drawing การติดตั้งตามมาตรฐานผู้
ผลิต    เสนอต่คณกรรมการตรวจการจ้างเพื่อพจิารณาอนุมตัิก่อน
การดําเนินการ

** แบบก่อสร้างนี้ เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตาม พระราชบัญญตัิลิขสิทธิ์

หมายเหตุ

รายการปรบัปรุงหอ้งผา่ตดัรูปแบบใหม ่[ER-New Normal] : หอ้งอบุตัิเหตฉุกุเฉิน ความดนัลบ สาํหรบั รพ. ศนูย์
เอกสาร ก 115/ส.ค./63 แผน่ที /
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2.200ประมาณ              วัดจากสถานทีจริง

1.200 0.550

1.750ประมาณ             วัดจากสถานทีจริง

0.200

0.750
0.950

2
ID-05

3
ID-05

0.550

0.950

0.200

0.550

0.200

0.300

TOP พาติเคิลบอร์ดหนา  มม. ปิดทับลามิเนทหนา .  มม.
เลือกสีขณะก่อสร้างปิดขอบ PVC หนา  มม. สีเหมือนลามิเนท

หน้าบานพาติเคิลบอร์ดหนา  มม.ปิดทับลามิเนทหนา .  มม.
ปิดขอบ PVC.สีเหมือนลามิเนท

ภายในและชันปรับระดับโครงไม้กรุไม้อัดยาง  มม.ปิดทับลามิเนท
สีขาวปิดขอบ PVC. 

บัวโครงไม้กรุไม้อัดยางชนิดกันนําหนา  มม. ปิดทับลามิเนท 

ผนังปูนทาสีเหมือนงานสถาปัตย์

TOP พาติเคิลบอร์ดหนา  มม. ปิดทับลามิเนทหนา .  มม.
เลือกสีขณะก่อสร้างปิดขอบ PVC หนา  มม. สีเหมือนลามิเนท
บนโครงไม้กรุไม้อัดยาง  มม.ปิดทับลามิเนท ปิดขอบ PVC.

1
ID-05

0.550

ฝาพลาสติกสาํเร็จรูปครอบช่องเดินสายคอมพิวเตอร์

0.300
0.550

1.200

3.20ประมาณ              วัดจากสถานทีจริง

0.500

FUR.1 รูปดา้น 

A
-

0.100

0.504
0.950

0.145

0.200

1.050

1.050

0.200

0.950
0.750

0.7500.750

1.050 1.050

สีเหมือนหน้า
บาน

มาตราส่วน : .

FUR.1 รูปดา้น 3

FUR.1 รูปดา้น 1

W1

W1

แปลน FUR.1

เคาน์เตอร์ด้านนอกกรุ
โครงไม้เนือแข็ง 1"x2"
กรุไม้อัดยาง  มม. เวน้
ร่อง  มม.ภายในร่อง
ทําสีดาํ ปิดทับลามิเนท
 .  มม. เลือกสีขณะ
ก่อสร้าง

W2

หน้าต่างกระจกบานติดตาย

วงกบ: อลูมิเนียมสีธรรมชาติ

กรอบบาน: -

กระจก: อะคริริคใส หนาไม่น้อยกว่า  มม.
เจาะรูสือสารและช่องสวมถุงมือตามแบบ

W2

W1

หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลือน

วงกบ: อลูมิเนียมสีธรรมชาติ

กรอบบาน: อลูมิเนียมสีธรรมชาติ  (ความหนาตามมาตรฐานกองแบบแผน)

กระจก: กระจกใส หนา  มม.

FUR.1 รูปตดั   A

* ระยะตามแบบขยายส่วนต่างๆ เป็นระยะอ้างอิงโดยประมาณเพียง
เทา่นั้น ให้ผู้รับจ้างทํา Shop drawing การติดตั้งตามมาตรฐานผู้
ผลิต    เสนอต่คณกรรมการตรวจการจ้างเพื่อพจิารณาอนุมตัิก่อน
การดําเนินการ

** แบบก่อสร้างนี้ เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตาม พระราชบญัญัติลขิสทิธิ์

หมายเหตุ

รายการปรบัปรุงหอ้งผา่ตดัรูปแบบใหม ่[ER-New Normal] : หอ้งอบุตัิเหตฉุกุเฉิน ความดนัลบ สาํหรบั รพ. ศนูย์
เอกสาร ก 115/ส.ค./63 แผน่ที /

มาตราส่วน : . มาตราส่วน : .

มาตราส่วน : .มาตราส่วน : .
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3.
0 m Distance Plate

Laminated Panel

3.
0 

m

Concrete

C Channel

0.15 0.1
Wall Thickness

รูปแสดงความหนาของผนัง

C Channel

Concrete

Upper Support

รูปแสดงการติดตัง C CHANNEL กับท้องพืนอาคาร

EQ
.

CE
IL

IN
G 

LE
VE

L

C Support

C Channel

ความหนาผนัง 100
150 และ 200 mm

Laminated Panel หนา  mm.

ขอบพืนกระเบืองยางปูขึนผนัง
พืนกระเบืองยาง

รูปแสดงการติดตังผนัง

Air DuctConduit Pipe

Power Plug
 & Socket

รูปแสดงการติดตังโครงสร้างผนัง

Air Duct
Conduit Pipe

RETURN AIR GRILLE

Power Plug
& Socket

Distance Plate

C Channel

Clamping Plate

Wall Thickness

1.2 m
0.6 m

Self Leveling

เส้นกันหลัง

Laminate panel

กระเบืองยางโค้งขึน

Metal Column

รูปแสดงการติดตังพืนกระเบืองยาง

ปูกระเบืองยาง
โค้งขึนผังสูง 10 cm

Detail A

RETURN AIR GRILLE

ยาแนวรอยต่อด้วยวัสดุซิลิโคนชนิดป้องกันเชือรา

Section

รูปแสดงการติดตัง Floor Base

Clamping Plate

Concrete

Floor Rail

Concrete

Clamping Plate

Distance Plate

Laminated Panel

C Channel

Floor Rail

คิวขอบกระเบืองยาง

ระ
ยะ
พืน

ถึง
ท้อ

งพื
น

ระ
ยะ
พืน

ถึง
ฝ้า
เพ
ดา
น

Welding line

Detail A

Detail A

SQUARE TUBE 75x75x2.3mm.

Detail B

SQUARE TUBE 75x75x2.3mm.
SQUARE TUBE 75x75x2.3mm. SQUARE TUBE 75x75x2.3mm.

Welding line

with rust protection painting with rust protection paintingwith rust protection painting with rust protection painting

Detail ◌ฺB

2.
12

4

แบบขยายการติดตงัหอ้งผ่าตดั Modular Wall

แบบติดตงัโครงสรา้งประตบูานสไลด์ การตดิตังแผ่นผนัง Modular Wall และพนืกระเบอืงยาง

EQ
.

EQ
.

EQ
.

Air Duct

A3 มาตราสว่น  : 140

รายการปรบัปรุงหอ้งผ่าตดัรูปแบบใหม ่[ER-New Normal] : หอ้งอบุตัิเหตฉุกุเฉิน ความดนัลบ สาํหรบั รพ. ศนูย์
เอกสาร ก 115/ส.ค./63 แผน่ที /

* ระยะตามแบบขยายส่วนต่างๆ เป็นระยะอา้งองิโดยประมาณเพียง
เท่านั้น ให้ผู้รับจ้างทํา Shop drawing การติดตั้งตามมาตรฐานผู้
ผลิต    เสนอต่คณกรรมการตรวจการจ้างเพื่อพิจารณาอนุมัตกิอ่น
การดําเนินการ
** แบบก่อสร้างนี้ เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตาม พระราชบัญญัตลิขิสทิธิ์

หมายเหตุ

A3 มาตราสว่น  : 140

A3 มาตราสว่น  : 140

กอ
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บบ
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น



WIRING SIZE

เอกสารประกอบแบบงานระบบปรับอากาศและระบบเซน็ทรัลไปป์ไลน์

รรายการปรบัปรุงหอ้งผา่ตดัรูปแบบใหม ่[ER-New Normal] : หอ้งอบุตัิเหตฉุกุเฉิน ความดนัลบ สาํหรบั รพ. ศนูย์
                                                                                                                                                               เอกสาร ก 115/ส.ค./63 แผน่ที

* ระยะตามแบบขยายส่วนต่างๆ เป็นระยะอา้งองิโดยประมาณเพียง
เทา่นั้น ให้ผู้รับจ้างทํา Shop drawing การติดตั้งตามมาตรฐานผู้
ผลิต    เสนอต่คณกรรมการตรวจการจ้างเพื่อพิจารณาอนุมตัิกอ่น
การดําเนินการ

** แบบก่อสร้างนี้ เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตาม พระราชบัญญัติลขิสทิธิ์

หมายเหตุ
12 / 20
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LIFT  3 LIFT  4

โถงทางเข้า

จอดรถรับ-ส่ง

RESUSCITATI

วัสดุครุภัณฑ์

75

แปลนแผนกผ่าตัด
1:

(ปรับจากแบบเลขที / )

คดักรอง
ANTEROOM 1AIIR

CDU - 1 - 01

400 CFM.
SAG. 12" x 12" (VD)

200 CFM.
SAG. 8" x 8" (VD)

-7.5 Pa. -2.5 Pa.

OAG. 10" x 10" W/GD

ชดุวดัแรงดนั  ANTI ROOM  และหอ้งผูป้่วย

(VD)

18" x 10" 

8" x 8" 

ชดุ CDU 1 และ  ติดตงับนหลงัคา จอดรถรบัสง่ของอาคาร ชนั 
CDU - 1 - 01

120,000  BTU/H
(FRESH  AIR 100 %)

AHU - 1 - 01 (DOUBLE SKIN)

FAG. 12"x 12"
300 CFM. 

Fresh Air

(PRE + MED (UV) FILTER )

BOX 12" x 12"x 12" 

36,000  BTU/H
FCU - 01 - 1 (4 WAY CASSETTE)

รรายการปรบัปรุงหอ้งผา่ตดัรูปแบบใหม ่[ER-New Normal] : หอ้งอบุตัิเหตฉุกุเฉิน ความดนัลบ สาํหรบั รพ. ศนูย์
                                                                                                                                                               เอกสาร ก 115/ส.ค./63 แผน่ที

* ระยะตามแบบขยายส่วนต่างๆ เป็นระยะอา้งองิโดยประมาณเพียง
เทา่นั้น ให้ผู้รับจ้างทํา Shop drawing การติดตั้งตามมาตรฐานผู้
ผลิต    เสนอต่คณกรรมการตรวจการจ้างเพื่อพิจารณาอนุมตัิกอ่น
การดําเนินการ

** แบบก่อสร้างนี้ เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตาม พระราชบัญญัติลขิสทิธิ์

หมายเหตุ
13 / 20
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LIFT  3 LIFT  4

โถงทางเข้า

จอดรถรับ-ส่ง

RESUSCITATI

วัสดุครุภัณฑ์

75

แปลนแผนกผ่าตัด
1:

(ปรับจากแบบเลขที / )

คดักรอง
ANTEROOM 1AIIR

550 CFM.
WEAG. 18" x 10" (WALL GRILLE)

EAD. 14" x 12" (VD)

200 CFM.
WEAG. 10" x 8"

8" x 8"12" x 10"

ชุด FFU ติดตังบนชนั  ของอาคาร

สงูระดบั  เมตร (หวัเตียงคนไข)้
หนา้กากลมระบายอากาศ

FAN FILTER UNIT (VSD)

ชุดกรองอากาศแบบ ตงัพืน 

SWITCH เปิด - ปิด ชดุ FAN FILTER UNIT

ขนาด  cfm

Exhaust Air 
(ใส่ตะแกรงปอ้งกนัแมลง)

1,000 CFM.
14" x 12"(PRE+HEPA  FILTER)

ชุดกรองอากาศแบบ ตงัพืน 
ขนาด  cfm

SPLITER

รรายการปรบัปรุงหอ้งผา่ตดัรูปแบบใหม ่[ER-New Normal] : หอ้งอบุตัิเหตฉุกุเฉิน ความดนัลบ สาํหรบั รพ. ศนูย์
                                                                                                                                                               เอกสาร ก 115/ส.ค./63 แผน่ที

* ระยะตามแบบขยายส่วนต่างๆ เป็นระยะอา้งองิโดยประมาณเพียง
เทา่นั้น ให้ผู้รับจ้างทํา Shop drawing การติดตั้งตามมาตรฐานผู้
ผลิต    เสนอต่คณกรรมการตรวจการจ้างเพื่อพิจารณาอนุมตัิกอ่น
การดําเนินการ

** แบบก่อสร้างนี้ เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตาม พระราชบัญญัติลขิสทิธิ์

หมายเหตุ
14 / 20
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Pressure monitor
Pressure monitor

EAG 18"x10"
WALL GRILLE

Pressure monitor

INLET 

OUTLET 

มีตะแกรงกันแมลง

750 CFM.
SUPPLY AIR

CO
IL 

CO
OL

IN
G 

1

CO
IL 

PR
E 

CO
OL

ED

LIQ.SUC.

LIQ.SUC.

750 CFM.

VD.
UV

UV

Ef
f. 9

0-
95

 %
ME

DI
UM

 FI
LT

ER

24
"x2

4"x
4"

Ef
f. 2

0-
25

 %
PR

E 
FIL

TE
R

24
"x2

4"x
2"

AIR HANDLING UNIT

SCR

(PRE+MED FILTER)

SCROLL COMPRESSOR
VARIABLE SPEED

120,000 btu/h

Pressure Gage Pressure Gage 
Pre - Medium Filter

Pressure Gage 
Hepa Filter Operating Room

 Control Panel

YELGRN GRN

GRN GRNGRN

YEL YEL

LIQ

ACCUMULATOR

OIL SEPERATER

CDU

P

22 °C

DISPLAY

Room Display22 °C

Temperature Humidity Sensor
VariableSpeed Drive 
SCR Heater Control
Temperature Transmitter
Diff Pressure Switch
Pressure Transmitter

OUTLET 

VD.VD.

OUTLET 

OAG. 10" x 10" W/GD

FRESH AIR

รรายการปรบัปรุงหอ้งผา่ตดัรูปแบบใหม ่[ER-New Normal] : หอ้งอบุตัิเหตฉุกุเฉิน ความดนัลบ สาํหรบั รพ. ศนูย์
                                                                                                                                                               เอกสาร ก 115/ส.ค./63 แผน่ที

* ระยะตามแบบขยายส่วนต่างๆ เป็นระยะอา้งองิโดยประมาณเพียง
เทา่นั้น ให้ผู้รับจ้างทํา Shop drawing การติดตั้งตามมาตรฐานผู้
ผลิต    เสนอต่คณกรรมการตรวจการจ้างเพื่อพิจารณาอนุมตัิกอ่น
การดําเนินการ

** แบบก่อสร้างนี้ เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตาม พระราชบัญญัติลขิสทิธิ์
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เครอืงปรบัอากาศสาํหรบัหอ้ง AIIR 

. คอนเด็นซิงยนูิตระบายความรอ้นดว้ยลมแบบ  (AIR – COOLED CONDENSING UNIT) ประกอบเรยีบรอ้ยทงัชดุ

• สว่นโครงภายนอก  ( CASING , CARBINET )  เป็นแบบเป่าลมรอ้นขึนดา้นบนหรอืดา้นขา้ง ทาํดว้ย
แผน่เหลก็ทีผา่นกระบวนการกนัสนิมและกระบวนการเคลือบอบ/สี หรอืวสัดทุีทนตอ่การเป็นสนิม
เช่น  ไฟเบอรก์ลาส  หรอืพลาสติกอดัแข็งทีเหมาะสาํหรบัการติดตงักลางแจง้   ตวัโครงจะตอ้ง
มนัคงแข็งแรง  ไมส่นัสะเทือน   หรอืเกิดเสียงดงัเมือใชง้าน

• คอมเพรสเซอร ์ ( COMPRESSOR )  เป็นแบบ Scroll Compressor โดยมีชดุ Inverter ควบคมุ

    เครืองปรบัอากาศสาํหรบัหอ้ง AIIR ประกอบดว้ยอปุกรณใ์นการควบคมุสภาวะอากาศตา่งๆ 

ไดแ้ก่ การควบคมุอณุหภมูิ การควบคมุความชืนสมัพทัธ ์การควบคมุแรงดนัอากาศภายในหอ้งใหเ้ป็นความดนับวก  
การควบคมุปรมิาณการไหลเวียนของอากาศ การควบคมุทิศทางการไหลของอากาศ การกรองอากาศ โดยมีระบบ
ควบคมุการทาํงานดว้ยไมโครโปรเซสเซอรแ์บบ Direct Digital Control (DDC) แสดงผลการทาํงานของ
พารามิเตอรต์า่งๆ และควบคมุใหอ้ยู่ในขอบเขตทีกาํหนด

เครืองปรบัอากาศสาํหรบัหอ้ง AIIR เป็นแบบขยายตวัรบัรอ้นตรงระบบแยกสว่นระบายความรอ้นดว้ยลม
(DIRECT EXPANSION AIR – COOLED SPLIT SYSTEM) ใชส้ารทาํความเยน็ R-410A หรอื R-407C เป็น
ผลิตภณัฑข์องประเทศไทย สหรฐัอเมรกิา ญีปุ่ น หรอืยโุรป ภายใตร้ะบบบรหิารงานคณุภาพมาตรฐาน ISO9001-

เครืองปรบัอากาศสาํหรบัหอ้ง AIIR  มีสมรรถนะตามทีกาํหนดในแบบและมีรายละเอียดขอ้กาํหนดของตวั เครอืงปรบัอากาศดงัตอ่ไปนี

การเปลียนความเรว็รอบของมอเตอร ์ระบายความรอ้นดว้ยนาํยา มอเตอรม์ีอปุกรณป์อ้งกนัในกรณีท
ทีเกิดความรอ้นสงูเกินเกณฑ ์คอมเพรสเซอรแ์ตล่ะชดุตอ้งติดตงัอยูบ่นฐานทีแข็งแรง และมีลกูยาง
กนักระเทือนรองรบั และออกแบบสาํหรบัสารทาํความเย็น R410A หรอื R407C โดยสามารถ
ควบคมุสมรรถนะของขนาดทาํความเย็น โดยปรบัการใชก้ระแสไฟฟ้าตามอยา่งมีประสิทธิภาพสงูสดุ 
ตามการใชง้านในช่วงเวลาตา่งๆ โดยอตัโนมตัิ

• การควบคมุสมรรถนะของเครอืง ทาํงานโดยอตัโนมตัิ  ปรบั-เพิมลดการทาํงานของเครอืง ขนึ-ลง 
ตามภาระโหลดดว้ยระบบอิเลค็โทรนิค โดยแผงควบคมุ Inverter (PCB Board) จะตอ้งไดร้บัการ
ระบายความรอ้นดว้ยระบบนาํยาทาํความเย็นจากเครืองปรบัอากาศ (Refrigerant cooling system)

เพือป้องกนัคลืนสนามแมเ่หลก็ไปรบกวนระบบสือสารตา่งๆ

• ลมของคอนเด็นเซอร ์ เป็นแบบใบพดัแฉก  ( PROPELLER )  ไดร้บัการถ่วงสมดลุ Statically หรอื 
Dynamically balanced มาเรยีบรอ้ยมาจากโรงงานผูผ้ลิต  ขบัเคลือนโดยตรงจากมอเตอร ์ มีตะแกรงโปรง่ปอ้งกนัอบุตัิเหตุ

• คอยลข์องคอนเด็นเซอร ์(CONDENSER COIL) เป็นท่อทองแดงทีถกูอดัใหเ้ขา้กบัครบีอลมูิเนียมซงึ
จะตอ้งเรยีงเป็นระเบียบเรยีบรอ้ยยดึแน่นกบัท่อทองแดงผา่นการทดสอบรอยรวัและการขจดัความชืนมาจากโรงงานผูผ้ลติ

• มอเตอรพ์ดัลมระบายความรอ้น เป็นแบบหุม้ปิดมิดชิด มีอปุกรณป์้องกนัการเกิดความรอ้นสงูเกินเกณฑ์
มีชดุ Inverter ควบคมุการเปลียนความเรว็รอบของมอเตอร ์ใหก้ารทาํงานมีความสมัพนัธก์บัภาระการใชง้านจรงิได้

• อปุกรณป์้องกนัและควบคมุเพือความปลอดภยัเป็นแบบใชไ้ฟฟ้า ทาํงานโดยอตัโนมตัิควบคมุดว้ย
ไมโครคอมพิวเตอร ์ทาํใหเ้ครืองหยดุการทาํงานไดเ้องเมือมีความผิดปกติเกิดขนึ เชน่ ความดนัใน
ระบบนาํยาสงูเกินไป คอมเพรสเซอรม์ีอณุหภมูิสงูเกินไป เป็นตน้ 

 ถา้เป็นผลิตภณัฑข์องประเทศไทยตอ้งผา่นการรบัรองดว้ยวฒุิวิศวกรเครืองกล ทีมากประสบการณ ์โดย

เพือยืดอายกุารใชง้านแผงควบคมุ Inverter (PCB Board)
• ระบบ Inverter ของเครืองปรบัอากาศจะตอ้งไม่ทาํใหเ้กิดคลืนสนามแมเ่หลก็ไฟฟา้ (EMC : Electromagnetic compatibility) 

มาจากโรงงานผูผ้ลิตมีรายละเอียดดงันี

• ระบบควบคมุ  มีแมกเนติกคอนแทรคเตอร ์หรอื รเีลย ์, เครอืงป้องกนัเมือความดนัสงูเกินเกณฑ ์  ( HIGH  PRESSURE CUT OUT ) 
 และมีฟิวสป์้องกนัวงจรควบคมุ

• ใชร้ะบบไฟฟ้า   V / 3 Ø / 50 Hz  อปุกรณอ์ืนๆในเครอืงระบายความรอ้นมีดงันี
-  Magnetic contactor or Relay

• ระบบไฟฟ้า / /
. เครอืงสง่ลมเย็นแบบ Double Skinned Casing สาํหรบัหอ้งAIIR
ตอ้งประกอบเรยีบรอ้ยทงัชดุจากโรงงานผูผ้ลิต และเป็นผลิตภณัฑย์ีหอ้เดียวกบัคอนเดน็ซิงยนูิต มีรายละเอียดดงันี

• เครืองสง่ลมเย็นสาํหรบัหอ้ง AIIR ตอ้งเป็นแบบ Direct Expansion Coil
• โครงสรา้งเครอืงสง่ลมเย็น เป็นแบบ Modular Frame ทาํดว้ยวสัด ุAluminum  พรอ้มฉนวนยางรดี
เรยีบรอ้ยหุม้โครงสรา้งภายใน ทาํหนา้ทีเป็น Cold Barrier ระหวา่งอากาศภายในและภายนอก เพือ
ป้องกนัการกลนัตวั  แผ่น Double skinned Panel เป็นแผน่ Sandwich Panel ผนงัดา้นนอกและ
ดา้นในทาํจากวสัดแุผน่เหลก็ทีผา่นกระบวนการเคลือบสงักะสี หรอืพน่และอบสี สว่นฉนวนภายในเป็น 
Poly Urethane Foam หรือ ฉนวนยาง หนา  นิว มีถาดนาํทิงทาํจากวสัด ุStainless Steel พรอ้ม

พเูลย ์แบบขบัตรง ตอ้งมีความสามารถในการสง่ลมเย็นใหไ้ดป้รมิาณและความดนัไดต้ามทีกาํหนดไวใ้นแบบ

การหุม้ดว้ยฉนวนดงักลา่วดว้ย ในการใชง้านปกติจะตอ้งไม่มีหยดนาํเกาะทีภายนอกของตวัถงั
• พดัลมสง่ลมเย็น เป็นพดัลมแบบหอยโข่ง (CENTRIFUGAL Fan) ขบัเคลือนดว้ยมอเตอร ์ผา่นชดุ 

-  Oil separator
-  Accumulator
-  Refrigerant charging port

• มอเตอรท์ีใชข้บัเคลือนพดัลมสง่ลมเย็นผา่นชดุขบัเคลือนสายพานเป็นแบบ TOTALLY ENCLOSE 
FAN COOLED (TEFC), SQUIRREL CAGE INDUCTION MOTOR พรอ้มขบัเคลือนดว้ยเครอืงปรบั
ความถี (VARIABLE SPEED DRIVE) ใชก้บัระบบไฟฟ้า  V./3PH./50 HZ. มาตรฐาน IEC 
(SYNCHRONOUS SPEED) 1450 RPM. ฉนวนไฟฟ้าเป็น CLASS F, ROTER TORQUE CLASS ไม่
ตาํกวา่ IP54, MOUNTING ARRANGEMENT จะตอ้งเหมาะสมกบัลกัษณะการติดตงัพดัลมสง่ลมเยน็

• คอยลเ์ย็น เป็นทอ่ทองแดงอดัเขา้กบัครบีอลมูิเนียมทีเรยีงตวัเป็นระเบียบและอดัแน่นกบัทอ่ทองแดง 
ผา่นการทดสอบรอยรวัมาจากโรงงานผูผ้ลติ

• อปุกรณจ์่ายสารทาํความเย็นเป็นแบบอิเลก็ทรอนิกสเ์อ็กแพนชนัวาลว์ (ELECTRONIC EXPANSION  VALVE)

• แผงกรองอากาศ จาํนวน  ชนั ไดแ้ก่ Pre Filter, Medium Filter, HEPA Filter  
- PRE FILTER จะตอ้งมีประสิทธิภาพทีไดร้บัการรบัรองมาตรฐานจาก ASHRAE 52.1-1992  
โดยมีประสิทธิภาพในการกรองไม่ตาํกว่า -  % Efficiency (Dust Spot Efficiency)

- MEDIUM FILTER จะตอ้งมีประสิทธิภาพทีไดร้บัการรบัรองมาตรฐานจาก ASHRAE 52.1-1992  
โดยมีประสิทธิภาพในการกรองไม่ตาํกว่า -  % Efficiency (Dust Spot Efficiency)

- HEPA FILTER จะตอ้งมีประสิทธิภาพทีไดร้บัการรบัรองมาตรฐานจาก ASHRAE 52.1-1992  
โดยมีประสิทธิภาพในการกรองไม่ตาํกวา่ .  %  (DOP Test)

. การปิด-เปิดและการ Heat Recovery Unit ควบคมุอณุหภมูิโดยอตัโนมตัิ
การควบคมุอณุหภมูิ ใชช้ดุควบคมุการทาํงานแบบ Direct Digital Controller  ไดร้บัมาตรฐาน UL และ
CE Mark ชดุแสดงผลและชดุควบคมุ เป็นแบบ Color LCD Touch Screen Panel ขนาดไม่ตาํกวา่ 7” ติดตงัอยู่
ตามแบบทีกาํหนดไว ้การเปิด-ปิดอปุกรณส์าํหรบัเครืองปรบัอากาศ พดัลมระบายอากาศ  รวมถงึการ

ปรบัอณุหภมูิ ความชืน ใหท้าํผา่นชดุ LCD Display นี
   เครืองลดความชืนแบบ Heat Recovery Unit HRU
เครืองลดความชืน เป็นระบบลดความชืนจากอากาศดว้ยวิธี Reheat Coil  และ Cooling Coil โดยใช้
ระบบ Heat Recovery Unit โดยใชค้วามรอ้นจาก Hot Gas ทาํงานโดยรบัคาํสงัจาก DDC Controller และตอ้ง
ไม่ใช ้ฮีตเตอรไ์ฟฟ้า การติดตงั Re heat Coil และ Cooling Coil ของระบบ Heat Pump ใหต้ิดตงั ภายใน

AHU ใหเ้รยีบรอ้ยจากโรงงาน โดยมีรายละเอียดดงันี

รรายการปรบัปรุงหอ้งผา่ตดัรูปแบบใหม ่[ER-New Normal] : หอ้งอบุตัิเหตฉุกุเฉิน ความดนัลบ สาํหรบั รพ. ศนูย์
                                                                                                                                                               เอกสาร ก 115/ส.ค./63 แผน่ที

* ระยะตามแบบขยายส่วนต่างๆ เป็นระยะอา้งองิโดยประมาณเพียง
เทา่นั้น ให้ผู้รับจ้างทํา Shop drawing การติดตั้งตามมาตรฐานผู้
ผลิต    เสนอต่คณกรรมการตรวจการจ้างเพื่อพิจารณาอนุมตัิกอ่น
การดําเนินการ

** แบบก่อสร้างนี้ เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตาม พระราชบัญญัติลขิสทิธิ์
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• COMPRESSOR   แตล่ะชดุตอ้งติดตงัอยูบ่นฐานทีแข็งแรง  และมีลกูยางกนักระเทือนรองรบั
• ตวัถงัเครืองระบายความรอ้น ทาํดว้ยเหลก็อาบสงักะสีหรอืเหลก็ดาํพน่สีกนัสนิม หรอืทาํดว้ยไฟเบอรก์ลาส
หรอื  สแตนเลส และพน่สีภายนอกอยา่งดี  ตามมาตรฐานผูผ้ลิต  และตอ้งทนทานตอ่สภาพแวดลอ้มภายนอกอาคารไดเ้ป็นอยา่งดี

 คอมเพรสเซอร ์ ( COMPRESSOR )  เป็นแบบ Scroll Compressor  SINGLE  OR DUAL  CIRCUITS  
OF REFRIGERATION  ใชก้บัระบบนาํยา R410A หรือ R407C ใชก้บัระบบไฟฟา้  โวลท ์  เฟส  
เฮิรท์ หรอื  โวลท ์  เฟส  เฮิรท์ ตามทีกาํหนดไวใ้นแบบ  โดยหา้มทาํการดดัแปลงหรอืใชห้มอ้
แปลง  แปลงแรงดนัไฟฟ้าอีกทีหนงึ และรายละเอียดอืน  ใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนดดงัตอ่ไปนี

ความตอ้งการทวัไป
ผูร้บัจา้งจะตอ้งจดัหาระบบ UVGI โดยใชห้ลอด UVC ทีผลิตความยาวคลืน .  ( ) นาโนเมตร ซงึ

เป็นความยาวคลืนทีมีประสิทธิภาพในการหยดุการเจรญิพนัธุข์องไวรสั แบคทีเรยี และเชือรา โดยจะตอ้งมีคา่ความเขม้ขน้ของรงัส ี(Intensity)
ไม่ตาํกวา่ ,  µW/cm2 ทีบรเิวณมมุสดุ ของขอบคอยลเ์ย็น โดยติดตงัในระบบปรบัอากาศบรเิวณคอยลเ์ยน็  AHU 
เพือใชก้าํจดัไวรสั แบคทีเรยี และเชือรา ป้องกนัการสะสมของไบโอฟิลม์ทีเกิดบรเิวณคอยลเ์ย็น สง่ผลใหค้ณุภาพอากาศภายในอาคารดีขนึ
ลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าและลดคา่ใชจ้่ายในการซอ่มบาํรุงระบบปรบัอากาศ ระบบ UVGI อปุกรณห์ลอด UVC และ Power Supply

• พดัลมระบายความรอ้นเป็นแบบ    PROPELLER   TYPE  มอเตอรช์นิด WEATHER PROOF ใชก้บัระบบไฟฟา้  โวลท ์  เฟส  เฮิรท์
 อปุกรณอ์ืน ๆ ในเครอืงระบายความรอ้นมีดงันี
- THERMAL OVERLOAD PROTECTION FOR COMPRESSOR
- OVERLOAD PROTECTION FOR FAN MOTOR
- COMPRESSOR CONTRACTOR
- HIGH PRESSURE SWITCH
- LOW PRESSURE SWITCH
- REFRIGRAN FILTER DRIER

- LIQUID LINE SHUT-OFF VALVES
5. UVGI SYSTEM

จะตอ้งผลิตจากโรงงานผลิตทีมีประสบการณไ์ม่นอ้ยกวา่  ปี
.  ผูจ้าํหนา่ยตอ้งมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี
ผูจ้าํหน่ายตอ้งแนบเอกสารจดหมายแตง่ตงัจากผูผ้ลิตวา่เป็นผูน้าํเขา้และจดัจาํหนา่ย หรอืในกรณีถกู
แตง่ตงัโดยผูน้าํเขา้ใหเ้ป็นตวัแทนจาํหน่ายใหแ้นบจดหมายแตง่ตงัจากผูน้าํเขา้

.  มาตรฐาน
ผลิตภณัฑแ์ละโรงงานผูผ้ลิตจะตอ้งไดร้บัการยืนยนัตามมาตรฐานทีกาํหนดดงันี ( พรอ้มแนบเอกสารยืนยนั )

.  อปุกรณจ์่ายไฟ และหลอด UVC ทีเสนอ ตอ้งไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน UL

.  โรงงานผูผ้ลิต ตอ้งไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

. .  หลอด UVC ตอ้งผลิตรงัสีทีมีความยาวคลืน .  ( ) nm. โดยมีความเขม้เพียงพอในการกาํจดัเชือรา 
ไวรสั แบคทีเรยีแกว้ทีใชท้าํหลอดทาํจากแร ่Quatz เพือการแผร่งัสีทีสมาํเสมอ สามารถใชง้านไดอ้ยา่งมี

- SUCTION LINE SHUT-OFF VALVES

.  อปุกรณจ์่ายไฟฟ้า (Power Supply) ตอ้งไดร้บัการรบัรองมาตรฐาน มอก. เลขที -

.  ขอ้กาํหนดทางเทคนิค

ประสิทธิภาพ โดยเป็นชนิดขวัหลอดดา้นเดียวชนิด  pin (single ended emitter) และสามารถใชง้าน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพทีอณุหภมูิประมาณ 2-60°C 

. .  ความเขม้ขน้รงัสี UVC ตกกระทบทีบรเิวณแผงคอยลเ์ย็น จะตอ้งมีคา่ความเขม้ขน้ของรงัสทีีความยาวคลนื 
253.7 (254) nm ไม่นอ้ยกวา่ ,  µW/cm2 โดยใหพ้ิจารณามมุของคอยลท์งัสีเป็นสาํคญัโดยจะตอ้ง
แนบรายการผลการคาํนวณความเขม้ขน้ของรงัสีจาก Software ของผูผ้ลิตในการขออนมุตัิใชง้าน 

. .  หลอด UVC และอปุกรณจ์่ายไฟฟ้า (POWER SUPPLY) ตอ้งเป็นแบรนดเ์ดียวกนัไม่อนญุาตใหใ้ช้
ผลิตภณัฑต์า่งยีหอ้เพือควบคมุมาตรฐานความเขม้ของรงัสีใชก้บัระบบไฟฟ้า 220VAC. 50Hz

. งานท่อลมและฉนวนหุม้ทอ่ลม
.  วสัดทุ่อลมเป็นสงักะสีแผน่ ใชค้วามหนาเพิมขนึหนึงเบอรต์ามเบอรต์ามมาตราฐาน SMACNA 

.  ท่อลมหุม้ฉนวนภายนอก ดว้ยฉนวนยางสงัเคราะห ์(Close Cell Foam) มีคณุสมบตัิไม่ลามไฟ 

.  ท่อลมระบายอากาศทิง ตอ้งหุม้ฉนวนดว้ย

. สรุปทา้ยรายการ
.  ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการก่อสรา้งตามรูปแบบรายการ ตลอดจนแบบตอ่เนืองคาํชีแจง้ในวนัชีสถานที (ถา้มี) 
และสญัญาประกอบแบบทกุประการดว้ยความประณีตเรยีบรอ้ย ถา้แบบรูปหรอืรายการใดไมไ่ดร้ะบไุวเ้ป็นอยา่งหนงึ
อยา่งใดหรอืแบบขดัแยง้ไมช่ดัเจน แตใ่นการก่อสรา้ง เป็นสิงจาํเป็นตอ้งทาํเพือความมนัคงแข็งแรงของอาคาร
ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการก่อสรา้งเพิมเติมโดยไม่คิดคา่จา้งแตอ่ยา่งใด

.  ก่อนทาํการเสนอราคา ผูร้บัจา้งจะตอ้งทาํการสาํรวจสถานที พรอ้มศกึษาแบบและรายการทีจะทาํการกอ่สรา้ง
ใหล้ะเอียดรอบคอบ หากมีขอ้สงสยัใหท้าํการสอบถามคณะกรรมการชีสถานทีใหเ้ป็นทีเขา้ใจกอ่นเสนอราคา

จากผูว้า่จา้งไมไ่ด้

. . .   อปุกรณจ์่ายไฟฟ้า (Power Supply) ตอ้งถกูออกแบบมาเพือใชใ้นกระแสอากาศเย็นไดอ้ยา่งดี 
. . .  ชดุขาตงัรองรบัระบบ HIGH INTENSITY UVC ตอ้งเป็นแบบ Sliding aluminum rack support 

. .  ชดุอปุกรณจ์่ายไฟฟ้า (Power Supply) และชดุขาตงัรองรบัอปุกรณ ์(Support Kit)

ผลิตจากอลมูินมัทีมีคณุสมบตัิทีไม่เกิดการกดักรอ่น ( Non-corrosive )

. เครืองระบายอากาศ (FAN FILTER UNIT)
เป็นเครืองแบบระบายอากาศ FFU (FAN FILTER UNIT) ประกอบเรยีบรอ้ยทงัชดุสาํเรจ็จากโรงงานผูผ้ลิตและผลิตมาจากโรงงาน
ทีไดร้บัรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008
.  โครงสรา้งตู ้ทาํเหลก็กลา้ High grade หนาไม่นอ้ยกวา่  มิลลิเมตร และทาํการอบพน่สีขาว โดยโครงสรา้ง
ของตูม้ีการเชือมตลอดแนวทกุจดุไม่มีการใชซ้ิลิโคน (FULLY  WELDED) ฝาปิดจะตอ้งมีประเก็นทีสามารถเปลยีนกรณีเสอืมสภาพ 
ตวัตูจ้ะตอ้งมีระบบทดสอบการรวัแผน่กรองอากาศ

Pre  Filter  
ประเภทแผงกรองอากาศ (Type)  :  Panel Filter แบบไมใ่ชซ้าํ
ประสิทธิภาพในการกรอง   :  G4, follow EN779: 2012
ประเภทแผงกรองอากาศ (Type)  :  Panel Filter แบบไมใ่ชซ้าํ
(Filter Class)    MERV 8, follow ASHRAE 52.2: 2007

ISO coarse 65%, follow ISO16890
ชนิดแผ่นกรอง (Media)  :  Synthetic Fiber 
ชนิดของกรอบ (Frame)   :  Aluminium หรอื Cardboard หรอืเทียบเทา่ 
ขนาดแผงกรอง (Size)  :  เป็นไปตามแบบก่อสรา้ง
อณุหภมูิทีใชง้าน (Temperature)  :  ขีดสงูสดุไม่ตาํกวา่  °C
แรงดนัตกครอ่มเมือเรมิใชง้าน  :  ตอ้งไม่เกิน  Pa (Initial Pressure Drop)
แรงดนัตกครอ่มเมือเกิดการอดุตนั  :  ประมาณ  Pa (Final Pressure Drop)
HEPA Filter 
ประเภทแผงกรองอากาศ (Type)  :  High Airflow Filter แบบไมใ่ชซ้าํ
ประสิทธิภาพในการกรอง   :  H14, follow EN 1822: 2009
(Filter Class) 
MPPS Efficiency   :  min. 99.995%
DOP Efficiency   :  min 99.99%
ชนิดแผ่นกรอง (Media)  :  Glass Fiber Paper
ชนิดของกรอบ (Frame)  : Galvanized Steel 
Separator    : Hot-melt 
Sealant    : Polyurethane
ปะเก็น (Gasket)   :  Polyurethane
ขนาดแผงกรอง (Size)  :  เป็นไปตามแบบก่อสรา้ง 
ความหนา (Depth)   :  ไม่นอ้ยกวา่  mm.
อณุหภมูิทีใชง้าน (Temperature) :  ขีดสงูสดุไม่ตาํกวา่  °C 
แรงดนัตกครอ่มเมือเริมใชง้าน  :  ตอ้งไมเ่กิน  Pa (Initial Pressure Drop)
แรงดนัตกครอ่มเมือเกิดการอดุตนั  :  ประมาณ  Pa (Final Pressure Drop)
หมายเหต ุการประกอบและติดตงั (Fabrication and Installation)ใหป้ระกอบ ติดตงัเป็นไปตามมาตรฐานของผูผ้ลติ

.  การสง่มอบงานติดตงัระบบ UVC ตอ้งมีเอกสารยืนยนัการคาํนวณความเขม้ขน้ของรงัสีจาก Software ของ
ผูผ้ลิตโดยตรง และใชเ้รดิโอมิเตอรต์รวจวดัคา่ความเขม้ของรงัสี UVC ทีมีความยาวคลนื .  ( ) nm ณ 

Pre  Filter  &  HEPA Filter

รรายการปรบัปรุงหอ้งผา่ตดัรูปแบบใหม ่[ER-New Normal] : หอ้งอบุตัิเหตฉุกุเฉิน ความดนัลบ สาํหรบั รพ. ศนูย์
                                                                                                                                                               เอกสาร ก 115/ส.ค./63 แผน่ที

* ระยะตามแบบขยายส่วนต่างๆ เป็นระยะอา้งองิโดยประมาณเพียง
เทา่นั้น ให้ผู้รับจ้างทํา Shop drawing การติดตั้งตามมาตรฐานผู้
ผลิต    เสนอต่คณกรรมการตรวจการจ้างเพื่อพิจารณาอนุมตัิกอ่น
การดําเนินการ

** แบบก่อสร้างนี้ เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตาม พระราชบัญญัติลขิสทิธิ์

หมายเหตุ

ความหนาไม่นอ้ยกวา่  นิว

และ ASHRAE
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Recessed Ceiling
โคม Clean Room (เมด็ใส, สีนม) ฝังฝา้ 3x18W. ขนาดโคม 60x120 cm.
ขวั G13 ชนิดหลอด  LEDtube (แสง COOL WHITE 4500K),
2100 lumen/lamp

ข้อกําหนดของ หลอด LED TUBE T8 18W

EMERGENCY LIGHT (3 LEDs. 2x6W) , Bettery 12v.(แสงสีเหลือง 3000K) ,
Backup Time 3 Hrs.

Wall Ceiling

J

รรายการปรบัปรุงหอ้งผา่ตดัรูปแบบใหม ่[ER-New Normal] : หอ้งอบุตัิเหตฉุกุเฉิน ความดนัลบ สาํหรบั รพ. ศนูย์
                                                                                                                                                               เอกสาร ก 115/ส.ค./63 แผน่ที

* ระยะตามแบบขยายส่วนต่างๆ เป็นระยะอา้งองิโดยประมาณเพียง
เทา่นั้น ให้ผู้รับจ้างทํา Shop drawing การติดตั้งตามมาตรฐานผู้
ผลิต    เสนอต่คณกรรมการตรวจการจ้างเพื่อพิจารณาอนุมตัิกอ่น
การดําเนินการ

** แบบก่อสร้างนี้ เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตาม พระราชบัญญัติลขิสทิธิ์

หมายเหตุ
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แปลนระบบไฟฟ้ากําลัง แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ปรับปรุงรูปแบบ 

(ปรับจากแบบเลขที )

โถงทางเข้า

ทาํงานเจา้หนา้ทีคดักรอง
ANTEROOM 1AIIR

กระจกอะคลีลกิเจาะช่องสวมถงุมือ

3.2
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- ระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้เชือมต่อระบบวงจรเดิมจนใช้งานได้ดี 

- ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุนเฉิน ให้เชือมต่อกับ LOAD CENTER (EE NORMAL) ประจาํชัน โดย 

เพิมเบรกเกอร์ 16AT 1P และเดินสายร้อยท่อ 2x4/2.5G เดินในท่อร้อยสาย /  EMT.

- แหน่งการติดตังโคมไฟ และโคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน หากขัดแย้งกับงานสถาปัตย ์ให้ปรับตาํแหน่งให้สอดคล้องกัน

- ระบบเต้ารับไฟฟ้า ให้เชือมต่อกับ LOAD CENTER (EE EMERGENCY) ประจาํชัน โดย 

เพิมเบรกเกอร์ 16AT 1P และเดินสายร้อยท่อ 2x4/2.5G เดินในท่อร้อยสาย /  EMT.

รรายการปรบัปรุงหอ้งผา่ตดัรูปแบบใหม ่[ER-New Normal] : หอ้งอบุตัิเหตฉุกุเฉิน ความดนัลบ สาํหรบั รพ. ศนูย์
                                                                                                                                                               เอกสาร ก 115/ส.ค./63 แผ่นที /

* ระยะตามแบบขยายส่วนต่างๆ เป็นระยะอ้างอิงโดยประมาณเพียง
เทา่นั้น ให้ผู้รับจ้างทํา Shop drawing การติดตั้งตามมาตรฐานผู้
ผลิต    เสนอต่คณกรรมการตรวจการจ้างเพื่อพิจารณาอนุมัติกอ่น
การดําเนินการ

** แบบกอ่สร้างนี้ เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตาม พระราชบัญญัตลิิขสิทธิ์
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แปลนระบบไฟฟ้ากําลัง แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ปรับปรุงรูปแบบ 

(ปรับจากแบบเลขที  รพ.ลาํปาง)

โถงทางเข้า

ทาํงานเจา้หนา้ทีคดักรอง
ANTEROOM 1AIIR

กระจกอะคลีลกิเจาะช่องสวมถงุมือ

3.2
0

4.275 5.00 3.375

3.2
25

0.5
75

2.1
0

- ระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้เชือมต่อระบบวงจรเดิมจนใช้งานได้ดี 

- ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุนเฉิน ให้เชือมต่อกับ LOAD CENTER (EE NORMAL) ประจาํชัน โดย 

เพิมเบรกเกอร์ 16AT 1P และเดินสายร้อยท่อ 2x4/2.5G เดินในท่อร้อยสาย /  EMT.

- แหน่งการติดตังโคมไฟ และโคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน หากขัดแย้งกับงานสถาปัตย ์ให้ปรับตาํแหน่งให้สอดคล้องกัน

- ระบบเต้ารับไฟฟ้า ให้เชือมต่อกับ LOAD CENTER (EE EMERGENCY) ประจาํชัน โดย 

เพิมเบรกเกอร์ 16AT 1P และเดินสายร้อยท่อ 2x4/2.5G เดินในท่อร้อยสาย /  EMT.

รรายการปรบัปรุงหอ้งผา่ตดัรูปแบบใหม ่[ER-New Normal] : หอ้งอบุตัิเหตฉุกุเฉิน ความดนัลบ สาํหรบั รพ. ศนูย์
                                                                                                                                                               เอกสาร ก 115/ส.ค./63 แผ่นที /

* ระยะตามแบบขยายส่วนต่างๆ เป็นระยะอ้างอิงโดยประมาณเพียง
เทา่นั้น ให้ผู้รับจ้างทํา Shop drawing การติดตั้งตามมาตรฐานผู้
ผลิต    เสนอต่คณกรรมการตรวจการจ้างเพื่อพิจารณาอนุมัติกอ่น
การดําเนินการ

** แบบกอ่สร้างนี้ เป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ตาม พระราชบัญญัตลิิขสิทธิ์
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