
 

 

แผนท่ี 1 ของ 22 แผน 

สวนท่ี 1 รายละเอียดท่ัวไป 

ลิฟตโดยสารและลิฟตขนของ พรอมติดตั้ง  
 

1. ความเปนมา  

เนื่องจากลิฟตโดยสาร ยี่หอ OTIS จํานวน 3 ชุด ประจําอาคารตรีศร ขนาด 4 ชั้น สําหรับใช

โดยสารและขนของข้ึน-ลงระหวางชั้น 1 ถึงชั้น 4 และลิฟตขนของ ยี่หอ FUJITEC จํานวน 1 ชุด อาคาร

บริการ 2 (ขนาด 4 ชั้น) สําหรับใชขนของข้ึน-ลงระหวางชั้น 1 ถึงชั้น 3 จากการตรวจสอบมีการติดตั้งใช

งานมาพรอมกับอาคารจนถึงปจจุบัน ดังกลาวมีสภาพเกา ชํารุดบอยครั้ง ทําใหตองเสียคาใชจายในการ

ซอมแซมเปลี่ยนอะไหลอยูบอยครั้ง ซ่ึงจะมีความเสี่ยงสูงตอการเกิดอุบัติเหตุและอันตรายระหวางการใช

งานของบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ หรือผูมาติดตอราชการได รวมถึงทรัพยสินระหวางการขนและยายได  

ดังนั้น เพ่ือใหเกิดความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตของผูใชงาน ตลอดจนทรัพยสินของมหาวิทยาลัย และเพ่ือ

เปนการประหยัดพลังงานไฟฟา  
 

2. วัตถุประสงค  

2.1 เพ่ือเปนการเปลี่ยนทดแทนลิฟตโดยสารและลิฟตขนของท่ีมีอายุการใชงานาวนาน โดยทําการ 

     ติดตั้งลิฟตโดยสาร ลิฟตขนของชุดใหม และทําการรื้อถอนลิฟตฯ ชุดเดิมออกท้ัง 4 ชุด  

2.2 เพ่ือทําการรื้อถอนลิฟตขนของเดิม จํานวน 1 ชุด  

2.3 เพ่ือเปนการลดคาใชจายในการบํารุงรักษาและซอมแซมอุปกรณลิฟตท่ีมีการเสื่อมสภาพทรุดโทรม  

หรือตกรุน หรือไมมีสายการผลิต ณ ปจจุบัน และเปนการปองกันความเสี่ยงในการใชงานตอบุคลากรฯ 

รวมถึงทรัพยสินของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
 

3. ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้   

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 

3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 

3.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

3.4 ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 

ตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

3.5 ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของหนวยงาน 

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวน  

ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

3.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.7 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกมหาวิทยาลัย ณ วัน

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน- 

ธรรมในการประกวดราคาอิเลกทรอนิกสครั้งรั้งนี้ ตามขอ 1.5 
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3.8 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา  

     ไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น   

               3.10 ไมเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง 

           กําหนด 

               3.11 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  (e-Government   

                      Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

               3.12 ตองเปนนิติบุคคล และเปนผูประกอบอาชีพในลักษณะงานซ้ือนี้  

     3.13 ตองมีผลงานการขาย พรอมติดตั้งลิฟตโดยสาร และลิฟตขนของประเภทเดียวกันกับงานท่ีจะ     

            ดําเนินการซ่ึงผลงานดังกลาว ของผูขายตองเปนผลงานในสัญญาเดียวกัน ในวงเงินไมนอยกวา  

            2,700,000 บาท (สองลานเจ็ดแสนบาทถวน) และเปนสัญญาท่ีผูรับจางไดทํางานแลวเสร็จตามสัญญา 

            ซ่ึงไดมีการสงมอบงานและตรวจรับเรียบรอยแลว  ท้ังนี้ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองผลงาน และ 

           สําเนาคูสัญญาฯ ไปพรอมกับการเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส  

                3.14 ตองสงเอกสารรับรองการทดสอบ (Certificate) ของมาตรฐานดานความปลอดภัยในการใชงาน  

                       ANSI หรือ JIS หรือ EN81 หรือ SISR และ มาตรฐานดานคุณภาพการผลิต ISO 9001 โดยตองย่ืน 

                      ไปพรอมกับการเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส 

     3.15 ตองแนบแคตตาล็อก  หรือรายละเอียด (Data Sheet)  หรือหนังสือคูมือการใชงานของอุปกรณตางๆ 

            ท่ีเก่ียวของมาประกอบการพิจารณาดวย และตองแสดงขอมูลคุณสมบัติตามรายละเอียดขอกําหนด 

            ทางเทคนิค พรอมท้ังบอกหมายเลขขอกํากับโดยตองระบุขออางอิงอยางชัดเจนดวยเพ่ือ         

           ประกอบการพิจารณา โดยตองย่ืนปพรอมกับการเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส   

            ท้ังนี้ คุณสมบัติเฉพาะของอุปกรณท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไมปรากฏในแคตตาล็อก หรือ 

            เอกสารแสดงรายละเอียด  (Data Sheet)  ผูเสนอราคาตองยืนยันคุณสมบัติเฉพาะของอุปกรณ 

            ท่ีเสนอเปนลายลักษณอักษร พรอมลายเซ็นของผูมีอํานาจวาอุปกรณ และผลิตภัณฑมีรายละเอียด 

            ตรงตามท่ีกําหนด กรณีการรับรองคุณสมบัติมีขอมูลขัดแยงกับคุณสมบัติท่ีกําหนดไวในแคตตาล็อก  

            หรือเอกสารแสดงรายละเอียด (Data Sheet) และไมมีขอชี้แจงท่ีมีเหตุผลเพียงพอถึงเหตุแหงความ 

               ขัดแยงนั้น มหาวิทยาลัยฯ จะถือตามแคตตาล็อกหรือเอกสารแสดงรายละเอียด (Data Sheet) เปนสําคัญ  

     3.16 ตองสงและจัดทําตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะของอุปกรณ และผลิตภัณฑท่ีเสนอกับคุณลักษณะ 

            ของอุปกรณและผลิตภัณฑท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด โดยตองย่ืนไปพรอมกับการเสนอราคาทาง 

            ระบบอิเล็กทรอนิกส 

     3.17 ตองไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายจากผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายในประเทศไทย    

            กําหนด โดยตองย่ืนไปพรอมกับการเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส 
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               3.18 ตองมีวิศวกรท่ีมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  แขนงไฟฟากําลัง  หรือแขนงเครื่องกล  

                      ระดับสามัญวิศวกร หรือวุฒิวิศวกร เทานั้น พรอมแสดงท้ังหลักฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม   

                      ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542  เพ่ือรับผิดชอบและรับรองงานในสวนท่ีเก่ียวของในการ 

                     ปฏิบัติงานใหเปนไปตามรูปแบบ และขอกําหนดรายละเอียดมาในวันยื่นซองเสนอราคา โดยตองย่ืนไป 

                    พรอมกับการเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส 

     

4. ราคากลางในการจัดซ้ือ   จํานวน 6,800,000.00 บาท (หกลานแปดแสนหม่ืนบาทถวน)  

                  อนึ่ง การจัดซ้ือครั้งนี้ จะมีผลลงนามในสัญญา หรือขอตกลงได ตอเม่ือพระราชบัญญัติงบประมาณ 

       รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  มีผลบังคับใช และไดรับจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําป- 

          งบประมาณ พ.ศ.2563 จากสํานักงบประมาณเทานั้น 
 

5. ราคากลางในการจัดซ้ือ : จํานวน 7,120,850-บาท (เจ็ดลานหนึ่งแสนสองหม่ืนแปดรอยหาสิบบาทถวน)  
 

6. เกณฑการพิจารณา :  โดยใชเกณฑราคา  
 

7. ระยะเวลาดําเนินการ :  ภายใน 200 วัน (สองรอยวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญา                                        
                            

   หมายเหตุ  ประชาชนผูสนใจสามารถวิจารณเสนอขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะเก่ียวกับรางรายละเอียด 

                          คุณลักษณะเฉพาะนี้  เปนลายลักษณอักษรโดยทางไปรษณียตอบรับดวนพิเศษ  (EMS) สงไปท่ี 

                  กองพัสดุ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เลขท่ี 9/9  หมู 9  ถนนแจงวัฒนะ  ตําบลบางพูด  

                         อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120   

    หรือทางโทรศัพทหมายเลข 02 504 – 7123  , 02 504 – 7124    

    หรือทางโทรสารหมายเลข 02 503 – 3560    

                  หรือทาง e-mail  :  pm.proffice@stou.ac.th หรือดูผานจาก http://www.stou.ac.th  

                  โดยระบุชื่อ  ท่ีอยู  หมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได 
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สวนท่ี 2 ขอกําหนดทางเทคนิค 

ลิฟตโดยสารและลิฟตขนของ พรอมติดตั้ง  

 

1. รายละเอียดขอกําหนด 

1.1 ลิฟตโดยสาร (L1-L2)  ตองมีคุณสมบัติไมนอยกวาดังนี้ 

         สถานท่ีติดตัง้                            อาคารตรีศร 

         ประเภทของลิฟต                       แบบมีหองเครื่อง  

              จํานวนชั้นจอด                          4 ชั้น 4 ประตู 

              ขนาดบรรทุก                        1,000 Kg 

              ขนาดหองโดยสาร                      (ก) 1,600 มม. (ล) 1400 mm  

              ความเร็ว                                   60 เมตรตอนาที 

 

1.2 ลิฟตโดยสาร (L3)  ตองมีคุณสมบัติไมนอยกวาดังนี้ 

         สถานท่ีติดตัง้                            อาคารตรีศร 

         ประเภทของลิฟต                       แบบมีหองเครื่อง         

              จํานวนชั้นจอด                          4 ชั้น 4 ประต ู

              ขนาดบรรทุก                            1,000 Kg 

              ขนาดหองโดยสาร                     (ก) 1,600 มม. (ล) 1400 mm  

              ความเร็ว                                   60 เมตรตอนาที 

 

1.3 ลิฟตขนของ (L4)  ตองมีคุณสมบัติไมนอยกวาดังนี้ 

         สถานท่ีติดตัง้                            อาคารบริการ 2  

         ประเภทของลิฟต                       แบบไมมีหองเครื่อง         

              จํานวนชั้นจอด                          3 ชั้น 3 ประต ู

              ขนาดบรรทุก                            800 Kg 

              ขนาดหองโดยสาร                     (ก) 1,400 มม. (ล) 1350 mm  

              ความเร็ว                                   60 เมตรตอนาที 
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2. มาตรฐาน 

2.1.1 เครื่องลิฟต และอุปกรณตองเปนของใหม อยูในสภาพดีไมมีสนิม และไมเคยผานการใชงานมากอน 

2.1.2 มอเตอรลิฟต ระบบควบคุมมอเตอร (Drive System) และระบบควมคุมการทํางาน(Logic Control 

System) จะตองเปนชุดสําเร็จ (Complete Set) ท่ีผลิตภายใตชื่อผลิตภัณฑยี่หอเดียวกัน จาก

โรงงานของผูผลิต เทานั้นท้ังนี้ผูขายจะตองแสดงหลักฐานการนําเขาของอุปกรณนั้นตอ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และอุปกรณเหลานี้ตองผลิตตามมาตรฐานสากล ดังตอไปนี้ 

- มาตรฐานระบบลิฟต วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 

- The American Standard Safety Code For Elevators, Escalators, 

Dumbwaiters And Moving Walks, A17.1 

- Japanese Industrial Standard For Elevators And Escalators JIS 

- European Committee For Standardization, CEN(EN 81 For Electric Lift& EN 

115 For Escalator And Passenger Conveyors) 

ในกรณีเกิดการขัดแยงระหวางมาตรฐานสากลกับมาตรฐานของประเทศไทยใหยึดถือ

มาตรฐานของประเทศไทยเปนหลัก 

2.1.3 วัสดุอุปกรณไฟฟาท่ีนํามาใชเปนของใหม อยูในสภาพดี เปนชนิดท่ีคณะกรรมการตรวจรับ

พัสดุยินยอมใหใช และผานการตรวจอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแลว อุปกรณตอง

ผลิตตามมาตรฐาน ANSIหรือ JIS หรือมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสหกรรมของประเทศไทยหรือ

ตองไดรับการรับรองโดยสถาบันท่ีเชื่อถือได 

2.14  ผูขายตองปฏิบัติตามหลักวิชาทางชางท่ีดี และเปนไปตามมาตรฐาน สําหรับงานทางดาน

ระบบไฟฟาตองปฏิบัติตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย พ.ศ.2556หรือ

ฉบับลาสุด 

 

3 ขอกําหนดทางเทคนิค 

3.1 เครื่องลิฟตและอุปกรณควบคุมจะตองสามารถใชกับระบบไฟฟา220/380 โวลต 50 เฮิรตซ 3 เฟส 4 สาย 

และแรงดนัเปลี่ยนแปลงไดไมเกิน +5% หรือ -10% 

3.2 Guide Rails จะตองเปน Heavy Machined Steel มีหนาตัดรูปตัว T ท่ีจุดตอของ Guide Rails จะตอง

เปนแบบรองและลิน้ (Dovetail) Guide Rails จะตองติดตั้งใหไดแนวตรงเพ่ือใหเลื่อนข้ึนลงของลิฟต และ 

Counterweight เปนไปอยางราบรื่น การยึด Guide Rails ติดกับโครงสรางอาคารจะตองใช Rail Clips ท่ี

เหมาะสม เพ่ือปองกันมิให Guide Rails มีโอกาสรับน้ําหนักอาคารได 

3.3 ตัวลิฟตจะเคลื่อนท่ีข้ึนลงตาม Guide Rails ดวย Sliding Guide Shoes ซ่ึงติดกับตัวลิฟตและถาความเร็ว

ลิฟตตั้งแต 2.5 m/s จะตองเปนแบบ Synthetic Roller Guide Shoes 
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3.4 Hoist Ropes จะตองทําจาก Traction Steel Wires ซ่ึงออกแบบและผลิตสําหรับใชงานกับระบบลิฟต

โดยเฉพาะโดยมี Safety Factor ไมนอยกวา 12 เทา ตามมาตรฐานในขอ 2.5 

3.5 Buffers ท่ี Lift Pit จะตองเปนชนิด PU Type สําหรับลิฟตท่ีมีความเร็วไมเกิน 60 เมตร/นาที และเปน

ชนิด Oil Type สําหรับลิฟตท่ีมีความเร็วตั้งแต 90 เมตร/นาทีข้ึนไป 

3.6 สวนท่ีเปนเหล็กทุกชิ้นท่ีไมไดรับการพนสีหรือการชุบสี จะตองทาดวยสีปองกันสนิม 

3.7 การตกแตงภายในหองโดยสารลิฟต ใหใชวัตถุอยางดี (Premium Grade) มีความทันสมัยโดยผูซ้ือสงวน

สิทธิ์จะเลือกแบบภายหลัง 

3.8 ลิฟตทุกตัวจะตองมีอุปกรณและระบบตางๆ เพ่ือความสะดวกในการใชงานและความปลอดภัย ดังตอไปนี้ 

3.8.1.1 ระบบ Automatic Self-Leveling เพ่ือควบคุมระดับการจอดของลิฟตใหตรง

ระดับชั้นเสมอ 

3.8.1.2 ระบบ Automatic Door Operation เพ่ือบังคับการปดเปดประตูของลิฟตและ

ประตูชานพักโดยพรอมกัน การควบคุมจะตองเปนดังนี้ 

- ประตูเปดเม่ือลิฟตเคลื่อนท่ีมาจอดท่ีชานพัก 

- ประตูปดเม่ือเวลาผานไประยะหนึ่ง หรือมีผูกดสวิทซในลิฟตใหประตูปด 

- ลิฟตจะเคลื่อนท่ีออกชานพักไมได หากประตูชานพักและประตูลิฟตยังไมปดสนิท ประตู

ชานพักและประตูลิฟตไมสามารถจะเปดได ในขณะท่ีลิฟตยังเคลื่อนท่ีอยู 

3.8.1.3 Limit Switch Control สําหรับปองกันมิใหลิฟตวิ่งเลยชั้นบนสุดและชั้นลางสุด 

3.8.1.4 Over Speed Control และ Safety Rail Clamps สําหรับปองกันมิใหลิฟตเคลื่อนท่ีเร็วกวา

ความเร็วท่ีกําหนด ในกรณีบอลิฟต (Lift Pit) อยูชั้นสูงกวาชั้น 2 ข้ึนไปจะตองติดตั้ง Safety 

Gear ท่ีถวงน้ําหนัก (Counterweight) 

3.8.1.5 อุปกรณปองกันการบรรทุกน้ําหนักเกิน โดยมีเสียงสัญญาณเตือนและลิฟตจะไม

ทํางาน 

3.8.1.6 ระบบติดตอภายใน (Interphone) ผูโดยสารลิฟตจะสามารถติดตอกับพนักงาน

รักษาความปลอดภัย และพนักงานในหองเครื่องลิฟตของอาคารไดจากภายในหอง

ลิฟตเม่ือลิฟตขัดของ 

3.8.1.7 ไฟฟาแสงสวางในหองโดยสารลิฟตใชหลอด LED ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 

50,000 ชั่วโมง 

3.8.1.8 ระบบไฟฟาสํารองจากแบตเตอรี่ ซ่ึงมี Automatic Battery Charger พรอมระบบ

ไฟฟาสํารองจะจายกระแสไฟฟาใหระบบไฟฟาแสงสวาง พัดลมระบายอากาศและ

ระบบติดตอภายใน ในกรณีท่ีระบบไฟฟาของอาคารขัดของ โดยใหใชงานไดนานไม

นอยกวา 1 ชั่วโมง 
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3.8.1.9 ไฟสัญญาณและปุมสวิทซตางๆ ภายในหองลิฟต 

3.8.1.10 Control And Indicator Panel สําหรับลิฟต 

                                3.8.1.11 อุปกรณปองกันทางไฟฟา สําหรับวงจรและอุปกรณไฟฟาของระบบลิฟต เชน 

3.8.1.11.1 Over Current Protection 

       3.8.1.11.2   Reverse Phase หรือ Open Phase Protection 

 

3.8.1.12 Safety Return System อยางนอยตองมีมานแสง (Infrared Light Curtain) 

โดยมีชุดยิงลําแสงไฟไมนอยกวา 20 จุด ในกรณีท่ีมีวัตถุหรือนิ้วมือผูโดยสารเจา

ไปอยูในชองระหวางประตูชานพักกับกรอบประตูชานพักซ่ึงไปทําใหเกิดแรง

ตอตานการปดประตูระบบ Safety Return จะสั่งใหประตู Reverse เปดกลับไป

ใหมเพ่ือปองกันมิใหเกิดอันตรายแกนิ้วมือผูโดยสาร 

3.8.1.13 Low Speed Automatic Rescue Operation สําหรับบังคับใหลิฟตจอดท่ีชาน

พักท่ีใกลท่ีสุดพรอมเปดประตูเอง หากระบบลิฟตเกิดขัดของในขณะท่ีกําลัง

เคลื่อนท่ีอยู 

3.8.1.14 Emergency Back-Up System สําหรับใชสํารองวงจรของ Microprocessor 

ระยะเวลาไมนอยกวา 1 ชั่วโมงหากเกิดขัดของ โดยลิฟตจะยังคงทํางานไดตอไป 

3.8.1.15 Stop Up/Down Limited Switch สําหรับบังคับลิฟตใหหยุดทันที ในกรณีท่ี

ระบบจอดชั้นโดยอัตโนมัติเกิดขัดของ 

3.8.1.16 ลิฟตท้ีตองเดินทางใน Blind Shaft จะตองมีทางออกฉุกเฉินจากชองลิฟตทุกๆ 3 

ชั้น ตามมาตรฐานความปลอดภัย ขนาดประตูและจํานวนประตูใหยึดตามแบบ

งานสถาปตย 

3.8.1.17 อุปกรณอ่ืนๆ ตามมาตรฐานความปลอดภัยของ ANSI หรือ JIS 

3.8.1.18 แผนปายแสดงขอปฏิบัติของผูโดยสารในกรณีท่ีลิฟตเกิดเหตุขัดของเปนภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ ติดไวอยางถาวรภายในหองลิฟต 

3.8.1.19 แผนปายแสดงวิธีการและข้ันตอนการปฏิบัติ ในการเลื่อนหองโดยสารลิฟตโดยใช

แรงคน ในกรณีฉุกเฉิน และวิธีนําผูโดยสารท่ีคางอยูในหองโดยสารออกนอกตัว

ลิฟตติดไวอยางถาวรภายในหองเครื่องลิฟตใกลเคียงจุดท่ีปฏิบัติงาน 
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3.9 ระบบการทํางาน 

3.9.1 กลไกและระบบขับเคลื่อน 

ชุดขับเคลื่อนแบบมอเตอรเหนี่ยวนํากระแสสลับชนิดแมเหล็กถาวรไมมีเกียรทดแทน (Gearless  

Permanent Magnet Tarction Machine With A.C. Synchronous Motor) พรอมเบรก

แมเหล็กไฟฟาประกอบเปนชุดเดียวกัน ติดตั้งบนแทนเครื่องเหล็กมีแผนยางรองรับเพ่ือปองกนเสียง และ

ลดการสั่นสะเทือนชุดขับเคลื่อน และเครื่องควบคุมท้ังหมดติดตั้งบนหองเครื่องเหนือชองลิฟตและระบบ

ควบคุมเปนดังนี้ 

3.9.1.11 เปนระบบอัตโนมัติท้ังหมด สามารถควบคุมการหยุดรับ-สงไดทุกชั้น ขาข้ึน-ขาลง

ตามลําดับข้ันท่ีลิฟตผานโดยไมตองมีพนักงานประจําลิฟต 

3.9.1.12 จะมีระบบควบคุมความเร็วลิฟตและการปรับระดับการจอด ซ่ึงจะทําใหสามารถ

ควบคุมการเรงความเร็วการวิ่งดวยความเร็วเต็มพิกัด ตลอดจนถึงการลดความเร็ว

เปนไปอยางตอเนื่องและใชกําลังไฟฟาท่ีจําเปนนอยท่ีสุดในการขับเคลื่อนมอเตอร 

ซ่ึงจะทําใหการหยุดรับ-สงของลิฟตเปนไปอยางนิ่มนวล สําหรับการควบคุมการ

จอดใหตรงชั้นเปนแบบอัตโนมัติท้ังขาข้ึน-ขาลง จะตองมีระบบควบคุมและปรับ

ระดับการจอดของลิฟตชุดท่ีติดตั้ง ท่ีความสูงมากกวา 5 ชั้น เปนแบบอัตโนมัติ 

และจะตองมีการลดกระแสฮาโมนิกส เพ่ือปองกันผลกระทบในระบบไฟฟา 

3.9.2 การทํางานของลิฟต 

3.9.2.11 การตอบรับคําสั่งเรียกใชงานแตละคําสั่ง จะควบคุมโดยการคํานวณเวลาแลวสั่ง

ใหลิฟตบริการตามคําสั่งนั้นๆ โดยใหเสียเวลารอคอยนอยท่ีสุด 

3.9.2.12 มีระบบ Independent Service โดยใชสวิทซกุญแจเพ่ือตัดลิฟตออกจากการใช

งานอัตโนมัติ และใชงานเปนอิสระโดยการควบคุมจากคําสั่งภายในตัวลิฟตเทานั้น 

3.9.2.13 เม่ือลิฟตบรรทุกน้ําหนักเต็มอัตรา (Full Load By Pass) อุปกรณวัดน้ําหนักจะ

ทํางานและทําใหลิฟตผานเลยไปโดยไมหยุดรับผูโดยสารท่ีเรียกตามชั้น แตจะ

หยุดตามชั้นโดนคําสั่งท่ีกดปุมภายในตัวลิฟต 

3.9.2.14 มีระบบ Automatic Lighting & Fan Switch Off ในกรณีลิฟตไมไดใชงานตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนดไว ระบบแสงสวางและพัดลมระบายอากาศจะปดโดย

อัตโนมัติเพ่ือประหยัดพลังงานและจะเปดโดยอัตโนมัติเม่ือลิฟตมีการใชงาน 

3.9.2.15 ในกรณีท่ีเกิดเพลิงไหม และระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมของลิฟตเกิดขัดของ

ระบบลิฟตจะตองมีสวิทซควบคุมสําหรับบังคับใหลิฟตลงมาชั้นท่ี 1 ของอาคาร 

หรือชั้นท่ีใกลทางออกชั้นพ้ืนดินมากท่ีสุด โดยสวิทซควบคุมจะตองติดตั้งอยู

บริเวณชั้นท่ี 1 หรือ ชั้นท่ีสามารถออกจากอาคารไดเร็วท่ีสุด 
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3.9.2.16 ประตูชานพักและประตูลิฟตเปนแบบสองบานเลื่อน ปด-เปด จากก่ึงกลางโดย

อัตโนมัติ 

3.9.2.17 แผงควคุมภายในหองโดยสารลิฟต (Car Operating Panel๗ ติดอยูกับผนัง

ดานขางของหองโดยสาร ประกอบดวยปุมควบคุมแบบ Micro Touch Button 

และมีรายละเอียดดังนี้ 

- ปุมแจงเหตุลิฟตขัดของ (Emergency Call) 

- ปุมกดบังคับลิฟตไปชั้นตางๆ 

- ปุมเรงเปดประตู 

- ปุมเรงปดประตู 

- Interphone สามารถติดตอกับหองเครื่องลิฟตและหองผูควบคุมดูแลอาคารได 

- ตูควบคุมสําหรับพนักงานควบคุมลิฟตโดยเฉพาะสามารล็อคกุญแจไดซ่ึงภายใน

ประกอบดวย 

ก. สวิทซ เปด-ปด ไฟแสงสวาง 

ข. สวิทซ เปด-ปด พัดลม 

ค. สวิทซ STOP 

ง. Interphone Service Switch 

3.9.2.18 แผงไฟบอกตําแหนงของชั้นในหองโดยสาร (Position Indicator) เปนแบบ LED 

Display พรอมลูกศรแสดงทิศทางการเคลื่อนท่ี (Directional Arrows) 

3.9.2.19 แผงไฟบอกตําแหนงชั้นของลิฟตท่ีประตูชานพัก (Hall Position Indicator) แผง

แสดงลูกศรบอกทิศทางของลิฟต (Directional Arrows) และปุมเรียกลิฟต (Hall 

Call Button) ท่ีประตูชานพัก เปนแบบ LED Display กําหนดใหติดตั้งทุกชั้นท่ี

ลิฟตนั้นจอดใหบริการ 

3.9.2.20 มีระบบชวยเหลือฉุกเฉินเม่ือไฟฟาขัดของ ARD (AUTOMATIC RESCUE 

DEVICE) โดยระบบจะนําลิฟตเขาจอดชั้นท่ีใกลท่ีสุด และเปดประตูใหผูโดยสาร

ออกจากตัวลิฟตหลังจากนั้นจะหยุดการทํางานจนกวาระบบไฟฟาจะกลับคืนสู

สภาพปกติ ซ่ึงไฟฟาท่ีนํามาใชในการขับเคลื่อนลิฟตมาจากชุดแบตเตอรรี่สํารอง 

โดยมีเครื่องอัดไฟอัตโนมัติ   
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4. ระบบความปลอดภัยสําหรับผูโดยสาร 

4.1 มีอุปกรณปองกันประตูหนีบผูโดยสารชนิด INFRARED LIGHT CURTAIN เม่ือมีสิ่งของ หรือ   

4.2 ผูโดยสารขวางประตูจะทําใหประตูไมปด หรือประตูท่ีกําลังจะปดใหเปดออกใหมโดยอัตโนมัติ 

4.3 มีอุปกรณควบคุมความเร็วลิฟต (SPEED GOVERNOR) ปองกันลิฟตเคลื่อนท่ีเร็วเกินกําหนด 

4.4 มีอุปกรณปองกันลิฟตเคลื่อนท่ีเลยชั้นบนสุดและลางสุด (UPPER AND LOWER LIMIT)   

4.5 มีอุปกรณรองรับแรงกระแทกของหองลิฟต (OIL BUFFER) ติดตั้งในกนบอลิฟต 

4.6 มีระบบเตือนการบรรทุกน้ําหนักเกินพิกัด (OVERLOAD  ALARM) 

4.7 ระบบเบรกเปนชนิด ELECTRO MAGNETIC TYPE และมีอุปกรณสําหรับคลายเบรกดวยมือพรอมอุปกรณ   

                สําหรับเลื่อนตัวลิฟตใหข้ึน หรือลงมาจอดยังระดับพ้ืน  เพ่ือชวยเหลือผูโดยสารออกในกรณีท่ีระบบไฟฟา  

                ขัดของหรือลิฟตคาง 

4.8 การปด – เปดประตูเปนระบบอัตโนมัติโดยประตูลิฟตและประตูชานพักปด – เปด พรอมกันเม่ือลิฟตเขา

จอดท่ีชั้น โดยใชมอเตอรไฟฟา พรอมท้ังท่ีประตูปลองลิฟตทุกชั้นจะมีสลักกลไกและคอนแทคไฟฟาเพ่ือ

ล็อคประตูไมใหเปดออกไดเม่ือลิฟตไมอยูท่ีชั้น และปองกันลิฟตเคลื่อนท่ีขณะประตูเปดอยูหรือปดไมสนิท 

 

5. ขอบเขตงาน 

5.1 งานรื้อถอน ลิฟตโดยสารชุดเดิม จํานวนท้ังสิ้น 5 ชุด (อาคารตรีศร จํานวน 3 ชุด และอาคาร บริการ2 

จํานวน 2 ชุด)  และสงคืนมหาวิทยาลัย 

5.2 งานตกแตงบริเวณหนาโถงลิฟตท้ังหมด และงานกอปดผนังโครงสรางปลองลิฟตท่ีไมไดใชงาน (L5) เพ่ือทํา

ใหพ้ืนท่ีโดยรอบมีสภาพเรียบรอย 

5.3 ตองจัดหา และติดตั้งลิฟตโดยสารและลิฟตขนของ ท่ีมีจํานวนขนาดบรรทุก และความเร็วไมนอยกวาตามท่ี 

กําหนด 

5.4 ตองจัดทําแบบรูปรายละเอียดงาน (Shop Drawing) อยางนอย 7 ชุด ของบอลิฟต ชองลิฟต ชวงประตู

ลิฟต คานคอนกรีตรับรางลิฟต การเจาะชองขางและเหนือประตูลิฟต หองเครื่องลิฟตการติดตั้งดานไฟฟา

และงานอ่ืนๆ สงมอบใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุภายใน 20 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา   

5.5 หากมีการแกไขแตกตางไปจากแบบรูปรายละเอียดงาน (Shop Drawing) ผูขายตองแจงผลตอ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการพิจารณาแตละครั้งภายใน 5 วันทําการ โดยผูขายตองดําเนินการแกไข

ใหแลวเสร็จจนกวาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะเห็นชอบ มิฉะนั้นจะไมอนุญาตทํางานติดตั้งใดๆ ท้ังสิ้น 

ท้ังนี้ ผูขายไมมีสิทธินําเอาระยะเวลาท่ีเสียไปดังกลาวมาขอขยายเวลาสงมอบงาน หรือขอลด หรือของด

คาปรับอันเนื่องมาจากสาเหตุความลาชานี้ นอกจากนี้ ผูขายงานระบบลิฟตจะตองรับผิดชอบในความ

เสียหายตางๆ อันเนื่องมาจากการจัดทําแบบดังกลาวผิดพลาด 

5.6 ผูขายจะตองจัดหา และติดตั้งคานเหล็ก (I-Beam) และคานคอนกรีดรับแรงลิฟตท่ีค่ันอยูระหวางลิฟต 

    (Rail Bracket Supports) ท่ีสามารถรับแรงไดเพียงพอท้ังคานดานริมและระหวางลิฟต (Separate Beam)  

    โดยมีขนาดตามท่ีผูผลิตลิฟตกําหนด 
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5.7 ผูขายตองจัดหาและติดตั้งแผงควบคุมและระบบอ่ืนๆ ท่ีจําเปนเพ่ือใหลิฟตสามารถใชงานไดตามมาตรฐา

รของผูผลิตและตามขอบเขตท่ีกําหนด 

5.8 ผูขายตองจัดทําแผนดําเนินการ แผนงาน และกําหนดการนําวัสดุและอุปกรณเขามายังหนวยงานพรอมท้ัง

ระบุชื่อบุคลากร ประวัติ ผลงานของวิศวกรและหัวหนางานท่ีปฏิบัติงานทุกคน พรอมท้ังตําแหนงหนาท่ีใน

การปฏิบัติงานในโครงการติดตั้ง วัน เวลา สถานท่ีท่ีจะเขามาดําเนินการ ภานใน 10   วนัถัดจากวันลงนาม

ในสัญญาเม่ือผูซ้ือใหความเห็นชอบหรืออนุมัติผูขายจึงสามารถปฏิบัติงานได 

5.9 คาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือคาแรงคาขนสงคาทดสอบวัสดุตามท่ีผูซ้ือกําหนดในการตรวจรับและคาใชจาย

อ่ืนๆ ทุกชนิดท่ีตองใชในงานนี้เพ่ือใหงานแลวเสร็จสมบูรณตามรายการผูขายตองเปนผูชําระท้ังสิ้น 

4.10 งานท่ีตองประสานงานกับระบบอ่ืนๆ และจัดหาและติดตั้งโดยผูขาย 

     4.10.1 สวิตชตัดตอนอัตโนมัติ ระบบไฟฟา 380 โวลต 50 เฮิรตซ 3 เฟส สําหรับใชทดสอบระบบ

ขับเคลื่อน ลิฟต  

4.10.2 สายสัญญาณจากระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม (Fire Alarm System) ไปยังแผงควบคุมการ

ทํางานของลิฟตในเครื่องลิฟตท้ังหมด 

4.10.3  ไฟแสงสวางและเตารับในบอหลุมลิฟตและในหองเครื่องลิฟต 

 

5 ขอกําหนดเพ่ิมเติม 

5.1 ตองเสนอรายละเอียดใหครบถวนตามหัวขอตางๆ ในขอกําหนดรวมท้ังขนาดมอเตอร  

    กระแสไฟฟาท่ีตองการ ขนาดสวิทชตัดตอนอัตโนมัติ ขนาดสายปอน ขนาดหองลิฟต ขนาดชองลิฟต และ 

    อ่ืนๆ พรอมท้ังตรวจสอบวาขนาดดังกลาวเพียงพอหรือตรงกับความตองการของผูขายระบบลิฟต หรือไม     

    หากไมตรงตามความตองการผูขายจะตองดําเนินการปรับปรุงเองท้ังหมด โดยคาใชจายท่ีเกิดข้ีนผูขายเปน 

    ผูรับผิดชอบแตเพียงฝายเดียว 

5.1 กรณีท่ีขอกําหนดของผูขายไมตรงกันกับขอกําหนดของผูซ้ือใหระบุอยางชัดเจนวาตางกันอยางไร สิ่งใดมีเสนอ

เพ่ิมจากขอกําหนดใหแยกแสดงตางหากใหชัดเจนเปนขอๆ นอกจากนั้นใหสงเอกสารทางเทคนิคแสดง

รายละเอียดตางๆใหครบถวนเพียงพอท่ีจะเปรียบเทียบกับขอกําหนดไดงาย 

5.2 คาวัสดุอุปกรณเครื่องมือคาแรงขนสง คาทดสอบวัสดุตามท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกําหนดในรายการ

ตรวจรับ และคาใชจายอ่ืนๆทุกชนิดท่ีตองใชในงานนี้เพ่ือใหงานแลวเสร็จสมบูรณตามรายการผูขายตองเปนผู

ชําระท้ังสิ้น 

5.3 วัสดุและอุปกรณท่ีผูขายจัดหาตองเปนของท่ีใชกับลิฟตโดยสารและลิฟตขนของใหถูกตองตามขอกําหนดความ    

ตองการของผูซ้ือเปนของใหมแบบลาสุดอยูในสภาพดีและผานการตรวจอนุมัติโดยผูซ้ือแลว 

 

 

 



 

 

แผนท่ี 12 ของ 22 แผน 

6 การปฏิบัติงาน 

6.1 การรื้อลิฟตเกาและติดตั้งลิฟตใหมจะตองสงผลกระทบกับผูใชงานใหนอยท่ีสุด การติดตั้งลิฟตใหมตั้งแต 2 

เครื่องข้ึนไปในพ้ืนท่ีเดียวกันจะตองรื้อและติดตั้งลิฟตใหเสร็จทีละเครื่องหรือตองคงคางลิฟตใหใชงานไดอยาง

นอย 50 เปอรเซ็นตของจํานวนลิฟตท่ีตองติดตั้งผูขายจะตองสงแผนงานท่ีจะใชในการปฏิบัติงานจริงให

มหาวิทยาลัยภายใน 20 วันนบัถัดจากวันลงนามในสัญญา แผนงานท่ีเสนอจะตองแยกสวนของงานออกให

เหมาะสมและละเอียดตามสมควรท้ังทางดานชาง การติดตั้งและการแลวเสร็จของงาน และตองแจงจํานวน

ของพนักงานของผูขายท่ีจะใชในแตละสวน/แตละชวงเวลาของงานกํากับมาดวย ในระหวางปฏิบัติงานถา 

จะตองมีการเปลี่ยนแปลงแผนงานจะทําไดเม่ือไดรับแจงเปนหนังสือจากมหาวิทยาลัยแลวเทานั้น 

6.2 ผูขายจะตองแจงกําหนดสงวัสดุและอุปกรณใหแกมหาวิทยาลัย ถาหากกําหนดการนั้นไมเหมาะสมถามีการ

เปลี่ยนแปลงกําหนดการสงของระหวางเวลาทํางานผูขายตองแจงใหมหาวิทยาลัยทราบ 

6.3 กอนเขาดําเนินการในอาคารแตละครั้งผูขายตองทําหนังสือขออนุญาตเขาดําเนินการโดยระบุชื่อบุคลากรและ

เวลาท่ีจะเขามาดําเนินการไมนอยกวา 5 วันทําการพรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนโดยผูขายสามารถ

ปฏิบัติงานไดตั้งแตวันจันทร-เสาร เวลา 8.00-17.30 น. หากตองการปฏิบัติงานนอกเหนือจากเวลาท่ีกําหนด 

ผูขายจะตองแจงใหผูซ้ือทราบลวงหนาไมนอยกวา 10 วันทําการ และเม่ือไดรับอนุญาตแลวจึงสามารถ

ปฏิบัติงานไดและผูขายจะตองรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากตองปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาท่ีกําหนดเวลา

ในการปฏิบัติ 

6.4 หากผูขายตองการดับไฟฟาเพ่ือปฏิบัติงาน ผูขายตองแจงเตือนใหมหาวิทยาลัยทราบกอนวันดําเนินการอยาง

นอย  5 วันทําการ และเม่ือไดรับอนุญาตแลวจึงสามารถปฏิบัติงานไดท้ังนี้ชวงเวลาท่ีสามารถขอดับไฟฟาได 

คือจันทร-ศุกรเวลา 17.30 - 20.00 น. วันเสาร เวลา 7.30 – 15.30 น.และผูขายตองรับผิดชอบคาใชจายอัน

เนื่องจากการดับไฟดวย เชน การเดินสายไฟฟาสํารองคาน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง 

(ถามี) 

6.5 วัสดุและอุปกรณซ่ึงผูขายจัดนํามาหรือติดตั้งเปนท่ีเรียบรอยแลว ยังคงถือวาเปนทรัพยสินของผูขาย ท่ีตอง

รับผิดชอบโดยตรง จนกวามหาวิทยาลัยตรวจรับมอบงานเปนท่ีเรียบรอยแลว 

6.6 ผูขายตองตรวจดูแบบแปลน ขอกําหนดอ่ืน (Specification) ท่ีมีความเก่ียวของกับงานอ่ืน เชน แบบ

สถาปตยกรรม โครงสราง ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟา เปนตน ใหมีความเขาใจถึงความตองการของงาน

อ่ืนๆ เพ่ือกําหนดตําแหนงของวัสดุอุปกรณใหไดตามแบบและไมขัดกับงานอ่ืนๆ โดยจะตองประสานงานกับ

ผูรับผิดชอบในงานนั้นๆ เม่ือตําแหนงของวัสดุและ/หรืออุปกรณท่ีจะติดตั้งขัดกับงานอ่ืนผูขายตองแจงให

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทันทีท่ีตรวจพบแตตองไมชากวา 15 วัน กอนกําหนดท่ีจะติดตั้ง เพ่ือ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะไดจัดใหทําความตกลงรวมกันแกไข ถาตําแหนงท่ีติดตั้งวัสดุและ/หรืออุปกรณ

ขัดกับงานอ่ืน หลังจากท่ีไดติดตั้งไปแลว โดยผูขายไมไดแจงใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบตามกําหนด

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสงวนสิทธิ์ท่ีจะสั่งใหแกไขโดยผูขายจะเรียกคาจางเพ่ิมเติมหรือขอตอเวลาทํางาน

มิได  
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6.7 ผูขายตองปฏิบัติงานตามท่ีกําหนดท้ังในแบบแปลน และในรายการถึงแมวางานบางรายการมีแสดงในแบบ 

              แตไมปรากฎในรายการ หรือมีกําหนดในรายการและไมแสดงในแบบก็ตามผูขายตองปฏิบัติงานนั้น เชนกัน           

             เสมือนกับวาแสดงไวท้ังสองแหง หากมีขอขัดแยงระหวางแบบรูปรายการกับรายละเอียดเนื้องาน ผูขายตอง 

             ปฏิบัติตามมาตรฐานทางวิศวกรรม และเปนไปตามมาตรฐานการติดตั้งของผูผลิตเพ่ือใหเกิดความปลอดภัย  

6.8 ผูขายตองมีเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ และเปนชนิดท่ีถูกตองเหมาะสมกับประเภท

ของงานท่ีทําเปนจํานวนท่ีเพียงพอ ผูซ้ือมีสิทธิท่ีจะบังคับใหผูขายเพ่ิมและ/หรือเปลี่ยนแปลงจํานวนและ/หรือ

ประเภทของเครื่องมือตางๆ เม่ือเห็นวาผูขายมีเครื่องมือไมเพียงพอและ/หรือใชเครื่องมือท่ีไมถูกตองเหมาะสม

กับงาน 

6.9 ผูขายตองระมัดระวังรักษาความปลอดภัย รวมท้ังอัคคีภัยอันเก่ียวกับทรัพยสินท้ังปวงและบุคคลตางๆ ท่ีเขา 

ไปในบริเวณปฏิบัติงาน โดยผูขายตองรับผิดชอบเต็มท่ีเก่ียวกับเหตุเสียหายตางๆท่ีอาจเกิดข้ีนจากการ

ปฏิบัติงาน ผูขายตองดูแลสถานท่ีปฏิบัติงานใหสะอาดเรียบรอยและอยูในสภาพท่ีปลอดภัยตลอดเวลา 

       6.10 ผูขายจะตองแตงตั้งตัวแทนซ่ึงไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาเครื่องกล 

              หรือ สาขาไฟฟากําลัง ระดับสามัญวิศวกร หรือวุฒิวิศวกร ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 และมี 

              ความรูความเขาใจในงานท่ีเสนอเปนอยางดีและท่ีเปนท่ียอมรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพ่ือทํา 

              หนาท่ีเปนผูควบคุมงานติดตอประสานงานดูแลการทํางานใหเปนไปตามสัญญาตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงานและ 

              ปฏิบัติตามเอกสารคําแนะนําของมหาวิทยาลัยใหแกผูขาย 

        6.11 ผูขายจะจายไฟเขาในวงจรหรือระบบไฟฟาใดๆ ไดเพียงพอเพ่ือเปนการทดสอบตามข้ันตอนในการ 

              ปฏิบัติงานเทานั้น การจายไฟเขาวงจรหรือระบบไฟฟาใดๆ เพ่ือประโยชนอยางอ่ืนโดยไมไดรับอนุมัติจาก 

              คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกอน ถือเปนการละเมิดสัญญา และผูขายตองรับผิดชอบตอความเสียหายท่ี 

              อาจจะเกิดข้ึนท้ังหมด 

        6.12 เม่ือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นเปนการเหมาะสม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะเรียกรองให 

              ผูขายทดสอบเพียงบางสวนของงานกอนงานท้ังหมดแลวเสร็จก็ได โดยผูขายตองเปนผูจัดหาพนักงานและ 

                เครื่องมือในการทดสอบและเปนผูเสียคาใชจายในการนี้ท้ังสิ้น การทดสอบตามข้ันตอนกอนงานท้ัง 

                หมดแลวเสร็จนีไ้มถือเปนเง่ือนไขหรือขอผูกมัดในการรับงานอยางใดอยางหนึ่งมิได 

         6.13 ผูขายตองจัดทําปายชื่อติดท่ีตูแผงสวิทชจายไฟ อุปกรณตางๆ หลอดไฟสัญญาณสวิทชพิเศษตางๆ  

                เครื่องวัด และอ่ืนๆ เพ่ือแสดงชื่อ และขนาดของอุปกรณและการใชงานตามขอความท่ีผูซ้ือจะกําหนดให  

               ปายชื่อใหทําดวยแผนพลาสติกและแกะสลักตัวอักษร ซ่ึงเม่ือแกะออกแลว จะเห็นตัวอักษรไดชัดเจน โดยไม 

               ตองใชสีหรือใชปายชนิดอ่ืนตามท่ีผูซ้ืออนุมัติ ปายตองยึดติดใหม่ันคงถาวร 
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6.14  ผูขายตองทําความสะอาดบริเวณปฏิบัติงานทุกวันและตองระมัดระวังรักษาความปลอดภัยท้ังดานอัคคีภัย 

อันเก่ียวจของกับทรัพยสินท้ังปวง อีกท้ังบุคคลตางๆ ท่ีเขาไปในบริเวณปฏิบัติงานผูขายตองรับผิดชอบเต็มท่ี     

เก่ียวกับเหตุเสียหายตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานผูขายจะตองมีเครื่องมือพรอมอุปกรณดับเพลิง  

อยางเพียงพอ อีกท้ังดูแลสถานท่ีปฏิบัติงานใหสะอาดเรียบรอยและอยูในสภาพท่ีปลอดภัยตลอดเวลา 

6.15 ผูขายตองปฏิบัติงานโดยไมสงเสียงดังและสั่นสะเทือนเพ่ือมิใหเกิดความเดือนรอนและผลกระทบตอการ

ปฏิบัติงานของบุคคลากรมหาวิทยาลัยภายในอาคารท่ีทําการติดตั้งและอาคารใกลเคียง ผูขายตองกําชับ

พนักงานใหปฏิบัติตามท่ีกลาวนี้ พรอมท้ังจัดหาเครื่องมือ เครื่องใชตางๆ ท่ีมีเสียงรบกวนหรือการ

สั่นสะเทือนนอยท่ีสุดมาใช คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสงวนสิทธิ์ท่ีจะสั่งใหผูขายทําการแกไขปญหาเรื่อง

เสียงและการสั่นสะเทือนใหอยูในระดับท่ีตองการไดโดยคาใชจายตางๆ ผูขายเปนผูรับผิดชอบท้ังสิ้น 

6.16 ผูขายจะตองปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และความปลอดภัยตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัยโดย

เครงครัด  

6.17 ตองจัดทําปายประกาศตดิตั้งภายในตัวลิฟตโดยขอบทําดวย STAINLESS STEEL ใหมีขนาดเหมาะสมกับผนังดานขาง 2 

ดานตัวลิฟต พรอมเสนอรูปแบบและขนาดกอนดาํเนินการติดตั้ง 

 

รายละเอียดประกอบการงานเครื่องปรับอากาศจํานวน 4 ชุด หองลิฟตอาคารตรีศร พรอมติดตั้ง 

1. ขอกําหนดท่ัวไป 

1.1 เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบระบายความรอนดวยอากาศจํานวน 4 ชุด 

1.2 เปลี่ยนสายเมนไฟฟาเครื่องปรับอากาศท้ังหมดจนถึงเบรกเกอรตูควบคุมไฟฟาภายในหองไฟฟา หาก

ตรวจสอบแลวพบวาอุปกรณไมเปนไปตามมาตราฐานวิศวกรรมใหผูรับจางดําเนินการเปลี่ยนอุปกรณดังกลาวใหม พรอม

ติดตั้งสวิทชควบคุมเครื่องปรับอากาศภายในหองหรือตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

1.3 ติดตั้ง Safety Switch ภายนอกในบริเวณพ้ืนท่ีติดตั้งคอยลรอนในแตละชุด ตามมาตราฐานวิศวกรรมหรือ

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

1.4  ผูประสงคเสนอราคาจะตองเสนอรายละเอียดเครื่องปรับอากาศพรอมแคตตาล็อกท่ีแสดงคุณสมบัติของ

เครื่องปรับอากาศ ในวันยื่นซองขอเสนอทางเทคนิค 

1.5  เครื่องปรับอากาศท่ีเสนอตองเปนยี่หอท่ีใชงานแพรหลายในประเทศไทย และไดรับการจดทะเบียนการคา

ไมนอยกวา 5 ป โดยตองเปนเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสําเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหนวยสงความเย็นและหนวยระบายความ

รอนจากโรงงานเดียวกัน และเครื่องปรับอากาศจํานวน 4 ชุดนี้เปนยี่หอเดียวกันท้ังหมด  

1.6 ราคาท่ีเสนอเปนราคารวมคารื้อถอนพรอมซอมแซมและทําความสะอาดบริเวณท่ีไดรับผลกระทบจากการ

ดําเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศดังกลาว  

1.7 เครื่องปรับอากาศท่ีถอดออกนั้นตองสงคืนใหแกมหาวิทยาลัยพรอมจัดทําวัสดุอุปกรณปดก้ันพ้ืนท่ี โดย

นําไปจัดเก็บในบริเวณตามมหาวิทยาลัยกําหนด 

1.8 เครื่องปรับอากาศท่ีเสนอตองไดรับการรับรอง มาตรฐาน มอก.TIS 18001  
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2. คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องปรับอากาศ  

2.1  เครื่องปรับอากาศชนิดระบายความรอนดวยอากาศ ประกอบดวย  

2.1.1  Air – Cooled  Condensing  Unit  ประกอบเรียบรอยท้ังชุดมาจากโรงงานผูผลิตมีรายละเอียด  

ดังนี้ 

2.1.1.1  สวนโครงภายนอก  (Casing , Cabinet)  ทําดวยแผนเหล็กผานกระบวนการปองกันสนิม 

และกระบวนการเคลือบและอบสี หรือวัสดุท่ีทนหรือทําใหทนตอการเกิดสนิม เชน ไฟเบอรกลาส หรือวัสดุท่ีเหมาะสม

สําหรับติดตั้งกลางแจง  ตัวโครงจะตองม่ันคงแข็งแรงไมสั่นสะเทือน หรือเกิดเสียงดังเม่ือใชงาน 

2.1.1.2  Compressor เปนแบบมอเตอรหุมปด (Hermetic) ระบายความรอนดวยสารทําความ

เย็น และท่ีมอเตอรตองมีอุปกรณปองกันเม่ือเกิดความรอนสูงเกินเกณฑ   

2.1.1.3  Condenser  Coil  เปนทอทองแดงแบบ  Inner  Groove ท่ีถูกอัดเขากับครีบอลูมิเนียม

ซ่ึงจะตองเรียงเปนระเบียบเรียบรอยยึดแนนกับทอทองแดง  ผานการทดสอบรอยรั่วและการขจัดความชื้นมาจากโรงงาน

ผูผลิต 

2.1.1.4  พัดลมของ  Condenser  เปนแบบใบพัดแฉก  (Propeller)  ไดรับการถวงสมดุลมา

เรียบรอย ขับเคลื่อนโดยตรงจากมอเตอร  มีตะแกรงเหล็กโปรงท่ีผานกระบวนการปองกันสนิมเพ่ือปองกันอุบัติเหตุหรือ

ตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต 

2.1.1.5  มอเตอรพัดลม  เปนแบบหุมปดมิดชิด   มีอุปกรณปองกันเม่ือเกิดความรอนสูงเกินเกณฑมี

ระบบหลอลื่นแบบตลับลูกปน  หรือแบบปลอกท่ีมีการหลอลื่นตลอดอายุการใชงาน  

2.1.1.6 ระบบควบคุม มี Magnetic  Contactor  Overload ของ Compressor  อุปกรณหนวง

เวลา (Time  Delay  Relay)  ยกเวนในกรณีท่ีมีอุปกรณหนวงเวลาติดต้ังอยูแลวใน  Thermostat  และมี  Shut off 

valves พรอม  Service ports  

2.1.2  Fan -  Coil  Unit  ตองประกอบเรียบรอยท้ังชุดจากโรงงานผูผลิตและเปนผลิตภัณฑยี่หอเดียวกับ  

Condensing  Unit มีรายละเอียด  ดังนี้  

2.1.2.1  สวนโครงภายนอก เปนแบบท่ีตกแตงสําเร็จ ทําดวยแผนเหล็กท่ีผานกระบวนการเคลือบ

และอบสี  หรือทําใหทนตอการเกิดสนิม เชน ไฟเบอรกลาสหรือพลาสติกอัดแรง  ภายในบริเวณท่ีอาจจะเกิดหยดน้ําได

ซ่ึงจําเปนใหบุดวยฉนวนยาง หรือวัสดุเทียบเทา มีถาดน้ําท้ิงท่ีหุมฉนวน ในการใชงานปกติจะตองไมเกิดหยดน้ําเกาะท่ี

ภายนอกของตัวโครง   

2.1.2.2  พัดลมแบบสงลมเย็น  เปนพัดลมแบบ  Centrifugal , Turbo  Fan  หรือแบบ Cross 

Flow  Fan  มีพัดลมท่ีขับเคลื่อนโดยตรงดวยมอเตอรซ่ึงสามารถปรับความเร็วลมไดไมนอยกวา 3 อัตรา 

2.1.2.3  มอเตอร เปนชนิด Split Capacitor ท่ีมีอุปกรณปองกันความรอนสูงเกินเกณฑอยูภายใน

ใชระบบไฟฟา  220 V หรือ 380 V / 1  Phase หรือ 3 Phase  / 50  Hz 

2.1.2.4  คอยลเย็น (Evaporation  Cool) เปนทอทองแดงแบบ Inner  Groove ท่ีถูกอัดใหเขา

กับครีบอลูมิเนียมซ่ึงจะตองเรียงเปนระเบียบเรียบรอยยึดแนนกับทอทองแดง ผานการทดสอบรอยรั่วและการขจัด

ความชื้นมาจากโรงงานผูผลิต 
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2.1.2.5  อุปกรณจายสารทําความเย็นเปนแบบเอ็กซแพนชั่นวาลว (Expansion valve) หรือ แค

ปปลารีท้ิว (Capillary tube) 

2.1.2.6 ระบบควบคุม มีสวิทช ปด – เปด เครื่อง และปรับความเร็วพัดลม พรอมท้ัง Thermostat  

Switch  ติดตั้งภายในหอง  เพ่ือการควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ และควบคุมการทํางานของ  Condensing  Unit 

สวน  Fan -  Coil  Unit  ทํางานตลอดเวลาท่ีเปดเครื่องปรับอากาศ  Thermostat เปนแบบอิเล็กทรอนิกสชวง

อุณหภูมิ 18 0C ถึง 30 0C ความละเอียด  1 0C พรอมวงจรหนวงเวลา 2 – 5 นาที ยกเวนในกรณีท่ีมีการติดตั้งอุปกรณ

หนวงเวลา อยูท่ีตัว Condensing Unit   

2.1.2.7  แผงกรองอากาศเปนแบบอลูมิเนียมหนาไมนอยกวา   ½    นิ้ว   หรือใยสังเคราะหหรือตา

ขายโพลีพรอบเพอลีนท่ีสามารถถอดลางทําความสะอาดได 

 

2.2  มาตรฐานในการคิดเทียบขีดความสามารถในการทําความเย็น 

2.2.1.  ปริมาณการทําความเย็นท้ังหมดคิดเทียบท่ีความยาวทอน้ํายามาตรฐาน (5 m. ถึง 7.5 m.) เม่ือ 

Condensing  Unit  และ  Fan -  Coil  Unit  ทํางานรวมกันใหคิดเทียบท่ี   

-  อากาศเขาคอยลเย็น ท่ีอุณหภูมิ 27 0C DB /19.50C WB (800F DB/67 0F WB)    

-  อากาศเขาคอยลรอน ท่ีอุณหภูมิ 350C (950F ) 

-  ระบบไฟฟา 50 Hz 

-  อุณหภูมิน้ํายาอ่ิมตัวดานดูด (Saturated Suction Temperature) และอุณหภูมิน้ํายาท่ีคอยล

เย็น (Evaporator  Temperature)  เดียวกันอยูในชวง  5.50C – 720C  (420F – 450F)   

2.2.2  การคิดเทียบปริมาณความเย็นของชุด  Condensing  Unit และ Fan -  Coil  Unit  ท่ีทํางาน

รวมกันนั้น  ตองไมมากเกินกวาคาความสามารถในการทําความเย็นของ Compressor  

2.2.3 การคิดความสามารถในการทําความเย็นของ Compressor ใหคิดเทียบเม่ือ Compressor ทํางาน

ในภาวะ ดังนี้  

- อุณหภูมิน้ํายาอ่ิมตัวดานดูด   ไมเกิน  7.2 0C (450F)  

- อุณหภูมิน้ํายาอ่ิมตัวดานคอยลรอน  ไ ม ต่ํ า ก ว า  490 C (1200 F) (Saturated Suction 

Temperature)   

- อากาศเขาคอยลรอน   ไมต่ํากวา 350C (950F) 

2.2.4  สารทําความเย็นท่ีใชกับเครื่องปรับอากาศใชสารทําความเย็นทดแทน R–22 แบบ Non CFC.  

2.2.5  เครื่องปรับอากาศขนาดตางๆตองมีคาอัตราสวนประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Efficiency Ratio)  

ดังนี้ 

2.2.5.1 เครื่องปรับอากาศท่ีมีขนาดตั้งแต 9,000 – 36,000 BTU ตองมีคาอัตราสวนประสิทธิภาพ

พลังงาน หรือ EER (Energy   Efficiency Ratio) ไมนอยกวา 11.0 บีทียูตอวัตต 
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2 .2.5.2 เครื่ อ งปรับอากาศ ท่ี มีขนาดตั้ งแต  36,001 – 40,940 BTU ต องมีค า อัตราส วน

ประสิทธิภาพพลังงาน หรือ คา EER (Energy  Efficiency Ratio) ไมนอยกวา 10.6 บีทียูตอวัตต 

2.2.5.3 เครื่องปรับอากาศท่ีมีขนาดตั้งแต 40,941 BTU ข้ึนไป ตองมีคาอัตราสวนประสิทธิภาพ

พลังงาน หรือ คา EER (Energy  Efficiency Ratio) ไมนอยกวา 9.6 บีทียูตอวัตต 

 

หมายเหตุ  1. เครื่องปรับอากาศท่ีมีขีดความสามารถทําความเย็นไมเกิน 40,000 BTU ตองไดรับการรับรอง

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหรรมและตองมีหนังสือรับรองคา EER หรือ SEER หรือฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ

ไฟฟาเบอร 5  

              2. เครื่องปรับอากาศท่ีมีขีดความสามารถทําความเย็นเกิน 40,000 BTU ตองมีหนังสือรับรองคา 

EER หรือ SEER จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) หรือฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ

ไฟฟาเบอร 5 หรือหนังสือรับรองประสิทธิภาพการประหยัดไฟจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) หรือผล

การทดสอบจากหองปฏิบัติการทดสอบของมหาวิทยาลัยของรัฐ 

3. เครื่องปรับอากาศชนิดฝงฝาหรือตูตั้งพ้ืนหรือCassette Type อาจไมเปนไปตามขอกําหนด 

2.2.5  ท้ังนี้ผูเสนอราคาตองแสดงเอกสารหรือหนังสือรับรองแสดงคาอัตราสวนประสิทธิภาพพลังงานหรือคา EER 

(Energy  Efficiency Ratio)  ของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) หรือสถาบันอ่ืนๆท่ีมหาวิทยาลัย

เชื่อถือได 

 

3. การติดตั้ง 

    กอนการเขาดําเนินการติดตั้งใหแจงงานอาคารสถานท่ีทุกครั้ง และการติดตั้งตองถูกตองตามหลักวิศวกรรม

ระบบปรับอากาศ ซ่ึงตองมีวิศวกรเครื่องกลควบคุมการติดตั้งพรอมท้ังใหสงรายชื่อวิศวกรเครื่องกล พรอมสําเนา

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม (เปนผูควบคุม และรับรองการติดตั้ง) วิศวกรเครื่องกลรายดังกลาวตองมี

ประสบการณในการควบคุมการติดตั้งเครื่องปรับอากาศมาไมนอยกวา 3 ปโดยกอนเขาดําเนินการใหรายงานตอผู

ควบคุมงานของมหาวิทยาลัยทราบและทางผูขายจะตองจัดทําแผนงานแสดงระยะเวลาการติดตั้งของแตละอาคารโดย

ละเอียดพรอมคําชี้แจงแจงทราบตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุผานผูควบคุมงานของมหาวิทยาลัยทราบ ถาปรากฏวามี

การติดตั้งท่ีไมไดมาตรฐานและไมถูกตองตามหลักวิศวกรรมระบบปรับอากาศแลว   ผูขายจะตองดําเนินการแกไขใหใหม

โดยไมคิดคาใชจายในการดําเนินการ 

     ในกรณี ท่ีเครื่องปรับอากาศมีขนาดใหญกวา  36,000  BTU.  ใหติดตั้ง  High – Low  Pressure 

Switch  หรือระบบ ตรวจสอบปริมาณสารทําความเย็นของเครื่องปรับอากาศ 
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3.1 ทอสารทําความเย็น ทอน้ําท้ิง และอุปกรณ 

3.1.1  ทอสารทําความเย็น ใชทองแดงอยางออนแบบหนา (Soft  Drawn) หรืออยางแข็ง (Hard  

Drawn) Type L ทอสารทําความเย็นดานกาซเย็นดูดกลับ (Suction  Line) ใหหุมดวย  Flexible  Closed – Cell  

Thermal  Insulation ชนิดท่ีไมลามไฟ ท่ีมีความหนาไมนอยกวา 19 mm. (3/4 นิ้ว) อุปกรณประกอบใหมี Filter 

Drier และ Sight Glass 

3.1.2  ทอน้ําท้ิง ขนาดไมเล็กกวา 19 mm.(3/4 นิ้ว)เปนทอ PVC  ตาม มอก. 17 -2532 ฉบับปจจุบัน 

ทอสวนท่ีอยูในฝาเพดาน หรือทอสวนท่ีอยูภายในอาคารท่ีไมอยูในบริเวณปรับอากาศใหหุมดวย  Flexible  Closed – 

Cell Thermal Insulation ชนิดท่ีไมลามไฟท่ีมีความหนาไมนอยกวา 9.5 mm. (3/8 นิ้ว) และจุดบริการ(Trap) ในกรณี

จุดติดตั้งทอน้ําท้ิงไกลหรือไมไดระดับและไมกอใหเกิดความสวยงามใหผูรับจางติดตั้งชุดปมน้ําท้ิงแยกจากตัวเครื่องนั้นๆ

ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

3.1.3 การติดตั้งทอสารทําความเย็นจะตองเดินใหขนาน หรือตั้งฉากกับตัวอาคาร สวนท่ีผานโครงสราง

ตัวอาคาร เชน คาน กําแพง หรือพ้ืนจะตองมีปลอกรอยทอ (Sleeve)  ถาปลอกรอยทอดังกลาวติดต้ังในสวนท่ีติดกับ

ดานนอกของตัวอาคารจะตองอุดชองวางระหวางทอสารทําความเย็น กับปลอกรอยทอ (Sleeve)  ดวยวัสดุยาง หรือ

วัสดุอ่ืนท่ีเทียบเทาพรอมตกแตงอยางเรียบรอย ทอสารทําความเย็นตองยึดอยูกับอุปกรณรองรับอยางม่ันคง ทอสารทํา

ความเย็นดานกาชเย็นดูดกลับจะตองสามารถใหน้ํามันหลอลื่นกลับไปท่ี  Compressor ไดสะดวกในทุกสภาวะของการ

ทํางาน ทอสารทําความเย็นตองมีขนาดพอเหมาะ คือ ใหคาความดันตกในทอไมเกินกวาคาท่ีทําอุณหภูมิควบแนน  

(Saturated  Temperature)  เปลี่ยนไปเกินกวา 1.2 0C (2 0F)  ทุกระยะความสูงประมาณ 4 เมตร ของทอ ตาม

แนวดิ่งจะตองมี  Oil Trap เฉพาะทอสารทําความเย็นดานกาซเย็นดูดกลับในกรณีท่ี  Condensing  Unit อยูต่ํา  กวา  

Fan -  Coil  Unit ตองทํา  Invert  Loop ท่ีทอสารทําความเย็นดานกาซเย็นกลับ หรือตามคําแนะนําผูผลิต  

3.1.4 ทอสารทําความเย็นท้ังหมด ตองติดตั้งอยูบนอุปกรณรองรับ (Support , Hanger) โดยใช

ประกับเหล็กอาบสังกะสี  หรือ อลูมิเนียมรัดตัวทอเขากับอุปกรณรองรับอยางม่ันคงทุกระยะไมเกิน 2.5 เมตร หรือ เดิน

ใหเรียบรอยในรางรองรบั PVCท่ีออกแบบมาใชสําหรับทอน้ํายาของเครื่องปรับอากาศ 

3.1.5 หลังการเชื่อมระบบทอสารทําความเย็นแลวใหทําการทดสอบหารอยรั่วดวยกาซไนโตรเจนท่ี

ความดันประมาณ 17.5 กก. / ตร.ซม. ท้ิงไวอยางนอย 15 นาที แลวจึงทําการดูดเอาความชื้นออก และทําใหเปน

สุญญากาศดวยปมดูดสุญญากาศ (Vacuum Pump) จนมีความดันต่ํากวาบรรยากาศประมาณ 2 กก/ตร.ซม. (29 นิ้ว 

ปรอท) อยางนอย 30 นาที แลวจึงเติมสารทําความเย็น หรือตามมาตรฐานของผูผลิต 

 

3.2 ระบบไฟฟา  

3.2.1 ผูขายจะตองจัดหา และติดตั้งอุปกรณไฟฟาสําหรับเครื่องปรับอากาศ ตามรายละเอียด

ประกอบการติดตั้ง และอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนท่ีอาจมิไดกําหนดไว โดยการติดตั้งท้ังหมดไดมาตรฐานของการไฟฟา  

3.2.2 Magnetic Contactor พรอม Overload ใหใชผลิตภัณฑตามมาตรฐานของประเทศไทย  

สหรัฐอเมริกา  ยุโรป  หรือ ญี่ปุน ขนาดตองไมต่ํากวา 125 % ของกระแสใชงานเต็มกําลัง 

3.2.3 สายไฟฟาท้ังหมด ใหใชสายทองแดงหุมฉนวน ท่ีไดรับอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก.11-2553 
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3.2.3.1  ส า ย ไฟ ฟ า เดิ น ล อ ย ให ใ ช ช นิ ด  300 V 70 0 C  PVC  (Type – B – GRD               

(VAF – GRD)  

3.2.3.2  สายไฟฟารอยทอ หรือในรางเดินสาย  ใหใชชนิด 750 V 70 0C PVC Type – A  

(THW) IEC-01 

3.2.4  ขนาดสายไฟฟาเมนเครื่องปรับอากาศ ขนาดสายไฟฟาจะตองเปนขนาดท่ีรับกระแสไดไมต่ํากวา 

125 % ของกระแสใชงานเต็มท่ี (Full  Load)  และขนาดพ้ืนท่ีหนาตัดไมต่ํากวา  4 ตร .มม.   

3.2.5  ขนาดสายไฟฟาสําหรับมอเตอรปรับความเร็วพัดลม  และ Thermostat ใหใชสายไฟฟาขนาด

พ้ืนท่ีหนาตัดไมต่ํากวา 1.5 ตร.มม. สายไฟฟาคอนโทรลใหใชสายออนชนิด  300 V  70 0C  ขนาดพ้ืนท่ีหนาตัดไมเล็ก

กวา 1.5  ตร.มม.  

3.2.6 การติดตั้งระบบสายดินตัวเครื่องปรับอากาศท่ีเปนโลหะท่ีในการทํางานปกติไมมีกระแสไฟฟา

ไหลผานขนาดของสายดินใหเปนไปตามตารางท่ี 1 โดยตอกับหลักสายดินของอาคาร กรณีไมมีหลักสายดิน ใหจัดทําสาย

ดินใหม 

 

ตารางท่ี 1  ขนาดของตัวนําสําหรับตอลงดินของเครื่องปรับอากาศ 

ขนาดสายไฟฟาพรอมสายดิน (ตร.มม.) สายดินใชสายเดี่ยว (THW) IEC-01 ฉนวนสีเขียว (ตร.มม.) 

สายไฟฟา สายดิน ขนาดสายดิน 

2.5 

4.0 

6.0 

1.5 

2.5 

4.0 

1.5 

2.5 

4.0 

3.2.7  ทอรอยสายไฟฟาใหใชผลิตภัณฑ ท่ีไดรับอนุมัติแสดงเครื่องหมาย มอก.770-2533 

3.2.8 การเดินสายไฟฟา ตองเดินรอยสายไฟฟาในทอ EMT หรือ IMC ขนาดและจํานวนสายในทอตาม 

        ตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2  จํานวนสูงสุดของสายไฟฟา Type-A (THW) IEC-01 ในทอรอยสายไฟฟา 

          ขนาดระบุของทอ 

(มม.)(นิ้ว)  
จํานวนสูงสุดของสายไฟฟาในทอรอยสายไฟฟา 

 12.7 19 25 32 38 

สายไฟฟา  (ตร.มม.) ½ ¾ 1 1 ¼ 1 ½ 

1 6 10 18 31 45 

1.5 5 10 14 25 35 

2.5 3 5 9 16 22 

4 3 5 7 13 16 

6 2 4 5 10 14 

10 1 3 4 6 9 
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3.2.9  การตัดตอสายไฟฟา ใหทําท่ีกลองตอสาย , กลองสวิทช เทานั้น ตําแหนงท่ีทําการตัดตอ

สายไฟฟาตองอยูในตําแหนงท่ีสามารถทําการตรวจสอบ หรือซอมบํารุงไดงาย 

3.2.10 การเชื่อมตอสายไฟฟาขนาดพ้ืนท่ีหนาตัดไมเกิน 10 ตร.มม. ใหใช Wire Nut หรือ Scott  

3.2.11 การเดินสายไฟฟาเขามอเตอร Fan -  Coil Unit หรือ Condensing Unit ใหเดินรอยสายใน 

Flexible Conduit โดยท่ีในสวนของ Condensing ใหใช Flexible Conduit ชนิดกันน้ํา (Rain Tight Conduit) ท่ี

ความยาว ไมเกิน 1 เมตร 

3.3 การทาส ี

วัสดุอุปกรณท่ีเปนเหล็กท้ังหมดตองทาสีกันสนิม 2 ชั้น และตองทาสีเพ่ิมเติมเพ่ือความสวยงาม ในสวนท่ี

มีผลกระทบจากการติดตั้ง การเจาะชองของอาคาร หรือตีกลองไมอัดหุมทอ ผูขายตองแจงตอคณะกรรมการตรวจรับ

พัสดุทราบกอนดําเนินการ และจะตองทําการตกแตงใหอยูในสภาพดีเชนเดิม พรอมทาสีใหสวยงามเชนเดียวกับสีของ

หองนั้น ๆ ดวย ในกรณีท่ีมีผลกระทบกับงานอ่ืนๆใหดําเนินการ แกไขใหอยูในสภาพเดิม 

3.4 การทดสอบและการสงมอบงาน 

การทดสอบใหกระทําโดยการตรวจวัดขอมูลตาง ๆ ทางดานวิศวกรรมระบบปรับอากาศท่ีสําคัญ  เชน 

ความดันของสารทําความเย็น,กําลังไฟฟาท่ีใชของมอเตอรทุกตัว, อุณหภูมิอากาศในหองปรับอากาศ, อุณหภูมิอากาศท่ี

ออกจากคอยลเย็น , อุณหภูมิอากาศภายนอก และอุณหภูมิท่ีออกจาก Condensing  Unit , การทํางานของ 

Thermostat  และสวิทชคอนโทรล ตาง ๆ, ทดสอบการไหลของน้ําท้ิง การตรวจสอบและปรับปริมาณลม เปนตน โดย

ผูขายจะตองดําเนินการทดสอบดังกลาว โดยมีตัวแทนของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุควบคุมและลงนามกํากับ

แบบฟอรมการตรวจวัดคาขอมูลตางๆจากการทดสอบเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในการสงมอบงาน

เครื่องปรับอากาศงวดสุดทาย พรอมแนบรายการและรายละเอียดของผลการทดสอบ  พรอมท้ังมอบแบบแผนผังแสดง

การติดตั้งจริง (AS - BUILT DRAWING) ท้ังระบบ ในรูปแบบ CD-ROM (โปรแกรม  AUTO CAD) อยางนอย 3 ชุด 

พรอมคูมือการใชงานและใบรับประกันคอมเพรสเซอรมาพรอมกับหนังสือเอกสารและสง มอบงาน ในสวนของคาใชจาย

ในการทดสอบ ซ่ึงรวมถึงคากระแสไฟฟาดวยผูขายจะตองเปนผูรับผิดชอบเองท้ังสิ้น พรอมจัดทําสติกเกอร วัน เดือน ป 

ท่ีรับประกันและเบอรโทรศัพทติดตอใหชัดเจน 

3.5 ขอกําหนดความปลอดภัยในการทํางาน 

 3.5.1 ผูรับจางท่ีดําเนินการติดตั้งเก่ียวกับงานเชื่อมหรืองานตางๆท่ีทําใหเกิดประกายไฟ ตองมีอุปกรณ

ปองกันอันตรายสวนบุคคล และผูรับจางตองจัดเตรียมถังดับเพลิงในพ้ืนท่ีปฎิบัติงาน เพ่ือไวสําหรับดับไฟในเหตุ

สถานะการณเบื้องตน  

3.5.2 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในสํานักงานตางๆตองมีผา ผาใบ หรือ พลาสติก ปกคลุม

อุปกรณในสํานักงาน เชน เครื่องคอมพิวเตอร โตะทํางานหรือเอกสารเปนตน 

3.5.3 พ้ืนท่ีดังกลาวเปนสวนปฎิบัติงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ผูรับจางตองดําเนินการดวย

ความระมัดระวัง หามสงเสียงเอะอะ พูดคุยหรือดําเนินการโดยใชเสียงดัง หามสูบบุหรี่หรือเสพของมึนเมา ในสวนท่ี

จําเปนตองใชเสียงดําเนินการใดๆท่ีอาจสงผลกระทบและเปนการรบกวน จะตองขออนุญาตการดําเนินการใดๆตอผู

ควบคุมงานของฝายผูวางจางกอนการดําเนินการ และมีหนาท่ีประสานกับบุคลาการประจําหนวยงานตางๆ เพ่ือแจง

ทราบเหตุแหงความไมสะดวกดังกลาวนั้น 
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3.5.4 ผูรับจางตองติดต้ังปายแสดงชื่อโครงการ ระยะเวลาดําเนินการ ชื่อบุคลากรท่ีเก่ียวของ ไว

บริเวณทางเขาและออกใหชัดเจน 

 

4. คุณลักษณะเฉพาะ 

4.1 เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน จํานวน 4 เครื่อง โดยมีชุดควบคุมใหสามารถสลับทํางานอัตโนมัติตลอด 24 

ชั่วโมงโดยใช (Timer Digital Control) พรอมหลอดไฟแสดงสถานะแบบ LED หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน 

2 ชุดๆละ 2 เครื่อง  

- หองเครื่องลิฟตอาคารตรีศร (ลิฟตคู)    

เครื่องปรับอากาศขนาดไมนอยกวา 38,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง ชุดควบคุมจํานวน 1 ชุด 

- หองเครื่องลิฟตอาคารตรีศร (ลิฟตเดียว)   

เครื่องปรับอากาศขนาดไมนอยกวา 38,000 บีทียู จํานวน 2 เครื่อง ชุดควบคุมจํานวน 1 ชุด  

  

5. การรับประกัน การดูแลบํารุงรักษาและการซอมแซม 

ผูขายตองรับประกันเครื่องปรับอากาศพรอมอุปกรณประกอบตาง ๆเปนเวลา 2 ป นับถัดจากวันท่ี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับเรียบรอยแลวพรอมจัดสงเอกสารการรับประกันคอมเพรสเซอร 5 ป โดยมีการ

เขาตรวจสอบดูแลบํารุงรักษาระบบทุก ๆ 1 เดือนในระยะเวลาการรับประกันเครื่องปรับอากาศ ผูขายตองจัดทํารายงาน

ผลการตรวจวัดปริมาณสารทําความเย็น, การตรวจสอบระบบไฟฟา และทําความสะอาดอุปกรณตางๆไดแก แผนกรอง

อากาศ ถาดน้ําท้ิง ทอน้ําท้ิง ชุด Condensing Unit และ Fan Coil Unit พรอมจัดสงรายงานผลการตรวจสอบและการ

ดูแลบํารุงรักษาใหแกตัวแทนท่ีทางมหาวิทยาลัยมอบหมายทุกครั้ง โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ ท้ังสิ้น โดยหากพบวา

อุปกรณสวนใดสวนหนึ่งชํารุดเสียหายหรือเกิดความผิดปกติอยางหนึ่งอยางใดเนื่องจากการใชงานใหผูขายรีบดําเนินการ

แกไขและ/หรือเปลี่ยนใหมภายในระยะเวลา  1  วันเพ่ือใหใชงานไดปกติ  โดยไมคิดคาใชจายแตอยางใดในชวง

ระยะเวลาของการรับประกันนี้ 

ตัวอยางรายช่ือเครื่อง,วัสดุและอุปกรณท่ีกําหนดใหใช 

EQUIPMENTS    PROVED MANUFACTURER 

PIPE, DUCT INSULATION   AEROFLEX 

ELECTEICAL WIRE    BAKOK CABLE , PHELPS DODGE ,  

THAI YAZAKI 

CONDUIT     PANASONIC , MARUICHI , MATSUSHITA , RSI 

LOAD CENTER G.E , WESTINGHOUSE , ITE , FEDERAL , 

SCHNEIDER , SIEMENS , ABB 

CIRCUIT BREAKER G.E , WESTINGHOUSE , ITE , FEDERAL , 

SCHNEIDER , SIEMENS , ABB 

FUSE&MAGNETIC CONTATOR G.E , MERLIN GERIN , SIEMENS , TELEMECANIQUE 

, SCHNEIDER , FEDERAL , ABB 
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7. งวดงาน – งวดเงิน  มหาวิทยาลัยจะจายเงินงวดงานในงวดเดียวเม่ือผูรับจางไดสงมอบลิฟต  

พรอมติดตั้งแลวเสร็จสมบูรณ 100% และทําการทดสอบระบบลิฟตท้ังสองอาคาร และระบบ 

อุปกรณท่ีเก่ียวของใหสามารถใชงานไดเปนปกติ และม่ันคง มีความปลอดภัยปลอดภัย รวมถึง

ระบบเครื่องปรับอากาศ พรอมใหแนบรายงานการทดสอบใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ตรวจสอบและพิจารณาผลของลิฟตท่ีทําการติดตั้ง 

 

8. การสงมอบงาน  

8.1 แผนผังและแบบตามท่ีสรางจริง (As-Built Drawing) ผูขายจะตองสงมอบแผนผังและแบบตามท่ีสรางจริง 

(AS-BUILT DRAWING) ท้ังหมดเปนเอกสารขนาด A1 จํานวน 5 ชุด และ CD (AutoCAD Format File) 

จํานวน 5 ชุด มอบใหแกผูซ้ือกอนวันตรวจสอบเพ่ือรับมอบงาน 

8.2 หนังสือคูมือการใชและบํารุงรักษา 

8.2.1 ผูขายตองสงมอบหนังสือคูมือการใชและบํารุงรักษา ประกอบดวยวิธีใช วิธีบํารุงรักษา วิธี

ทํางานของ อุปกรณ รายการอะไหลและอ่ืนๆ เปนภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษสําหรับ

อุปกรณทุกชิ้นท่ีผูขายนํามาใช เปนเอกสารและ CD หรือ DVD จํานวน 5 ชุด มอบให

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกอนวันตรวจสอบเพ่ือรับมอบงาน 

8.2.2 ผูขายจะตองฝกอบรมการใชงานการซอมบํารุงรักษาลิฟตและการแกไขขอขัดของ โดยมีการ

ทดลองการปฏิบัติงานตามสภาพจริงใหแกเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยใหสามารถใชงาน หรือ

การแกไขเบื้องตน ท้ังนี้ ผูขายตองจัดสง แผนการฝกอบรมดังกลาวใหคณะกรรมการตรวจรับ

พัสดุ หัวขอการอบรม (Power Point) การใชงาน การตั้งคาโปรแกรม การซอมบํารุงรักษา

ลิฟตและการแกไขขอขัดของและจัดทําเอกสารการอบรม พรอมแผน CD จํานวน 5 ชุด   

8.3 ผูขายตองรับประกันคุณภาพเปนเวลา 2 ป นับถัดจากวันท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดรับมอบสิ่งของ

ครบถวนถูกตองแตละ รายการ ในกรณีท่ีผูขายไมแจงไวจะถือวารับประกันคุณภาพ 2 ป นับถัดจากวันท่ี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดรับมอบสิ่งของครบถวนถูกตองภายในกําหนดระยะเวลาการรับประกัน

คุณภาพ ผูขายตองมาตรวจสอบดูแลบํารุงรักษาลิฟตทําความสะอาดและซอมแซมการเสียหายตางๆโดยไม

คิดคาบริการและคาอะไหลเปนเวลา 2 ป เปนประจําทุกๆ เดือน ๆ ละไมนอยกวา 1 ครั้ง หากลิฟตเกิด

ขัดของผูขายตองจัดการแกไขใหแลวเสร็จใชการไดเปนปกติ โดยเร็วและมีการบริการตลอด 24 ชั่วโมง ถา

ปรากฎวาสิ่งของท่ีสงมอบงานสวนใดสวนหนึ่งเกิดการติดขัด หรือชํารุดบกพรองเสียหายเนื่องจากการใช

งานปกติและตองแกไขซอมแซมใหญ ผูขายตองจัดการซอมแซมหรือแกไขใหอยูในสภาพท่ีใชงานไดดี

เหมือนเดิมภายใน 1 วันนับจากวันท่ีไดรับแจงการดําเนินการแกไขซอมแซมดังกลาว ผูขายตองดําเนินการ

โดยไมคิดมูลคาหรือคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น   

 

********************************************************************************* 

 


