
หน้าท่ี 1 จาก 2  หน้า  

1 งานวิศวกรรมโครงสร้าง

1.1 งานโครงสร้างเหล็กหลังคา ให้ทาสีด้วยสีกันสนิม ทาจ านวน 3 เท่ียว

2 หมวดงานสถาปัตยกรรม 

2.1  งานฝ้าเพดานด้านนอกอาคารตามแบบรูปให้ก่อสร้างตามแนวลาดเอียงของหลังคา

2.2 งานผนังก่ออิฐมอญคร่ึงแผ่น  แก้ไขเป็น ผนังก่ออิฐโปร่ง ก่อคร่ึงแผ่น

2.3 งานผนัง P2 ผนังฉาบปูนกรุกระเบ้ือง ขนาด 8"x10" แก้ไขเป็น ผนังฉาบปูนกรุกระเบ้ืองเซรามิค ขนาด ,รุ่นและสีระบุภายหลัง

2.4 งานวัสดุมุงหลังคา เดิม "กระเบ้ืองลอนคู่ลูกฟูก หนา 5 มม. " แก้ไขเป็น "  Metal Sheet   0.47 มม. เฉดสีมหาวิทยาลัยเลือกภายหลัง

พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ติดต้ังฉนวนกันความร้อน PE  หนา 5.0 มม. รีดใต้แผ่นหลังคา

2.5 งานเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ห้องครัว กว้าง 0.60 ม. ผิวบนปูกระเบ้ืองแกรนิตโต้ สีด า

2.6 งานซิงค์ล้างจานฝังเคาน์เตอร์ ห้องครัว ชนิดสแตนเลส 1 หลุม พร้อมก๊อกคอยาวและอุปกรณ์ซิงค์ล้างจาน

2.7 ให้ยกเลิกแบบก่อสร้าง หน้า A-18 งานติดต้ังหน้าต่างบานติดตาย (W5) ของห้องน้ าในห้องพัก แก้ไขเป็น งานผนังก่ออิฐฉาบปูน ผนัง

ภายในห้องน้ ากรุกระเบ้ืองเซรามิค ผนังภายนอกห้องน้ าผิวฉาบปูนเรียบ ทาสี  ตามแบบขยายห้องน้ าห้องพัก แบบหน้า A-18-1

2.8 ให้ยกเลิกแบบก่อสร้าง หน้า A-04 แก้ไข ต าแหน่งงานก่อผนังช่องท่อ ช้ันท่ี 1 Gridline 1B และ1C  ตามแบบแปลนพ้ืนช้ันล่าง แบบหน้า

 A-04-1

3 งานระบบไฟฟ้าและส่ือสาร

3.1 ให้ท าการติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า โดยน ามารวมกันอยู่ท่ีจุดของงานระบบไฟฟ้าบริเวณข้างตู้ MDB

3.2 ให้ท าการเช่ือมต่อระบบไฟฟ้าแรงสูงภายนอก ให้สามารถใช้งานส าหรับอาคารได้ โดยท าการเช่ือมต่อระบบไฟฟ้าจากอาคารหอพักหลัง

เดิมท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียงกับของเดิม

3.3 ให้ผู้รับจ้างท าการติดต้ังโคมไฟ เพ่ิมเติมจากแบบรูปรายการ บริเวณทางเดิน ช้ันท่ี 2 และช้ันท่ี 3 Line 2-3,C-D  จ านวนช้ันละ 1 ชุด รวม

เป็นจ านวน 2 ชุด

3.4 ให้ผู้รับจ้างท าการติดต้ังลูกเชอร์กิต ขนาด 1P  40A ท่ีตู้ MDB ช่องท่ี 32 พร้อมตู้ควบคุมการท างานเปิด-ปิด แบบอัตโนมัติส าหรับโคมไฟ

ถนน

3.5 ให้ยกเลิกแบบก่อสร้างแบบแปลนแสดงระบบไฟฟ้าแสงสว่างช้ัน 2-3 หน้า E-07 โดยให้แก้ไขรายละเอียดเพ่ิมเติม ให้ท าการการติดต้ังพัด

ลมระบายอากาศ ภายในห้องน้ าของห้องพัก  ตามแบบก่อสร้าง หน้า E-07-1

3.6 ให้ผู้รับจ้างท าการติดต้ังโคมไฟฟ้าพร้อมสายไฟฟ้า ส าหรับงานถนน ชนิดของโคม สายไฟฟ้าและต าแหน่งให้เป็นไปตามแบบรูปท่ีแนบ 

ตามแบบผังระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร แบบหน้า E-00-1

3.7 งานหม้อแปลงไฟฟ้า จากเดิมขนาด 100 KVA แก้ไขขนาดเป็น 160 KVA

3.8 งานเดินระบบสายเมนไฟฟ้า จากหม้อแปลงไฟฟ้าเข้าสู่อาคาร ให้ผู้รับจ้างท าการขุดวางท่อฝังใต้ดิน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการไฟฟ้าฯ

3.9 ค่าธรรมเนียม ค่าเช่ือมต่อระบบ การประสานงานต่างๆ จากการไฟฟ้าฯ  ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท้ังหมด

รายการช้ีแจงเพ่ิมเติม
โครงการก่อสร้างอาคารหอพักส าหรับบุคลากร ขนาด 20 หน่วย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม



หน้าท่ี 2 จาก 2  หน้า  

4 งานระบบสุขาภิบาล

4.1 ให้ท าการก่อสร้างบ่อพัก ส าหรับระบบน้ าดี จ านวน 1 จุด พร้อมวาวล์ควบคุม จ านวน 1 ตัว เพ่ือใช้รองรับการเช่ือมต่อระบบน้ าดีก่อน

เข้าอาคาร

4.2 งานถังดักไขมัน 15 ลิตร  ชนิดต้ังพ้ืน ขนาด 350 x 450 x 335 มม. ให้ติดต้ังใต้เคาน์เตอร์ห้องครัว ได้แก่ผลิตภัณฑ์ของย่ีห้อ COTTO  

หรือเทียบเท่า

4.3 งานป้ัมน้ าอัตโนมัติ แก้ไขเป็น   Packaged Booster Pumps  จ านวน 1 ชุด มอเตอร์ ขนาด 1.1 kw. ได้แก่ผลิตภัณฑ์ของ ย่ีห้อ EBARA

 , MITSUBISHI ,Grundfos  หรือเทียบเท่า

4.4 งานระบบท่อน้ าดีท่ีเช่ือมต่อจาก Packaged Booster Pumps ช้ันท่ี 1จากเดิม ท่อขนาด 3/4" แก้ไขเป็น ขนาด 2"  และท่อน้ าดีภายใน

ช่องท่อแนวด่ิงข้ึนไปจ่ายช้ัน 2,3 จากเดิม ขนาด 3/4" แก้ไขเป็น ขนาด 1"

4.5 ให้ผู้รับจ้างท าการเช่ือมต่อระบบน้ าดี จากระบบท่อน้ าประปาภายในของมหาวิทยาลัยฯ โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน

การเช่ือมต่อท้ังหมด

5 ข้อก าหนดอ่ืนๆ

5.1 เม่ือท าการก่อสร้างแล้วเสร็จ ให้ผู้รับจ้างท าการปรับแต่งระดับดินและสภาพพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบอาคาร ระยะห่างจากตัวอาคารไม่น้อย

กว่า 3.00 ม. ให้เรียบร้อยก่อนการส่งมอบงานงวดสุดท้าย

5.2 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาระบบไฟฟ้าและน้ าประปาช่ัวคราวเพ่ือใช้ในการก่อสร้าง โดยค่าใช้จ่ายท้ังหมดผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ

ท้ังหมด

5.3 ผู้รับจ้างจะต้องท าการส ารวจสภาพพ้ืนท่ีบริเวณก่อสร้าง เพ่ือวางผังก่อสร้างอาคารและบันทึกข้อมูล ชนิด จ านวนและขนาดของต้นไม้ท่ี

ต้องท าการตัดในบริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง ให้มหาวิทยาลัยทราบก่อนด าเนินการก่อสร้าง

5.4 ขอบเขตพ้ืนท่ีก่อสร้างของโครงการ ตามแบบผังบริเวณ  แบบหน้า A-03-1

6 งานท่ีไม่รวมในการก่อสร้าง

6.1 งานระบบท่อป้องกันปลวก

6.2 งานติดต้ังเสาสัญญาณโทรทัศน์ การติดต้ังจานรับสัญญาณและแผงรับสัญญาณโทรทัศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วันท่ี 16 มีนาคม 2563


