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สวนที่ 1 รายละเอียดทั่วไป
ลิฟตโดยสารและลิฟตขนของ พรอมติดตั้ง
1. ความเปนมา
เนื่ องจากลิฟต โดยสาร ยี่หอ OTIS จํ านวน 3 ชุด ประจําอาคารตรีศร ขนาด 4 ชั้ น สําหรับ ใช
โดยสารและขนของขึ้น-ลงระหวางชั้น 1 ถึงชั้น 4 และลิฟตขนของ ยี่หอ FUJITEC จํานวน 1 ชุด อาคาร
บริการ 2 (ขนาด 4 ชั้น) สําหรับใชขนของขึ้น-ลงระหวางชั้น 1 ถึงชั้น 3 จากการตรวจสอบมีการติดตั้งใช
งานมาพรอมกับอาคารจนถึงปจจุบัน ดังกลาวมีสภาพเกา ชํารุดบอยครั้ง ทําใหตองเสียคาใชจายในการ
ซอมแซมเปลี่ยนอะไหลอยูบอยครั้ง ซึ่งจะมีความเสี่ยงสูงตอการเกิดอุบัติเหตุและอันตรายระหวางการใช
งานของบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ หรือผูมาติด ตอราชการได รวมถึงทรัพยสินระหวางการขนและยายได
ดังนั้น เพื่อใหเกิดความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตของผูใชงาน ตลอดจนทรัพยสินของมหาวิทยาลัย และเพื่อ
เปนการประหยัดพลังงานไฟฟา
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อเปนการเปลี่ยนทดแทนลิฟตโดยสารและลิฟตขนของที่มีอายุการใชงานาวนาน โดยทําการ
ติดตั้งลิฟตโดยสาร ลิฟตขนของชุดใหม และทําการรื้อถอนลิฟตฯ ชุดเดิมออกทั้ง 4 ชุด
2.2 เพื่อทําการรื้อถอนลิฟตขนของเดิม จํานวน 1 ชุด
2.3 เพื่อเปนการลดคาใชจายในการบํารุงรักษาและซอมแซมอุปกรณลิฟตที่มีการเสื่อมสภาพทรุดโทรม
หรือตกรุน หรือไมมีสายการผลิต ณ ปจจุบัน และเปนการปองกันความเสี่ยงในการใชงานตอบุคลากรฯ
รวมถึงทรัพยสินของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3. ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย
3.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
3.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว
ตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
3.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
3.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
3.7 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกมหาวิทยาลัย ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเลกทรอนิกสครั้งรั้งนี้ ตามขอ 1.5
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3.8 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา
ไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
3.10 ไมเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
กําหนด
3.11 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-Government
Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
3.12 ตองเปนนิติบุคคล และเปนผูประกอบอาชีพในลักษณะงานซื้อนี้
3.13 ตองมีผลงานการขาย พรอมติดตั้งลิฟตโดยสาร และลิฟตขนของประเภทเดียวกันกับงานที่จะ
ดําเนินการซึ่งผลงานดังกลาว ของผูขายตองเปนผลงานในสัญญาเดียวกัน ในวงเงินไมนอยกวา
2,700,000 บาท (สองลานเจ็ดแสนบาทถวน) และเปนสัญญาที่ผูรับจางไดทํางานแลวเสร็จตามสัญญา
ซึ่งไดมีการสงมอบงานและตรวจรับเรียบรอยแลว ทั้งนี้ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองผลงาน และ
สําเนาคูสัญญาฯ ไปพรอมกับการเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส
3.14 ตองสงเอกสารรับรองการทดสอบ (Certificate) ของมาตรฐานดานความปลอดภัยในการใชงาน
ANSI หรือ JIS หรือ EN81 หรือ SISR และ มาตรฐานดานคุณภาพการผลิต ISO 9001 โดยตองยื่น
ไปพรอมกับการเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส
3.15 ตองแนบแคตตาล็อก หรือรายละเอียด (Data Sheet) หรือหนังสือคูมือการใชงานของอุปกรณตางๆ
ที่เกี่ยวของมาประกอบการพิจารณาดวย และตองแสดงขอมูลคุณสมบัติตามรายละเอียดขอกําหนด
ทางเทคนิค พรอมทั้งบอกหมายเลขขอกํากับโดยตองระบุขออางอิงอยางชัดเจนดวยเพื่อ
ประกอบการพิจารณา โดยตองยื่นปพรอมกับการเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส
ทั้งนี้ คุณสมบัติเฉพาะของอุปกรณที่มหาวิทยาลัยกําหนดไมปรากฏในแคตตาล็อก หรือ
เอกสารแสดงรายละเอียด (Data Sheet) ผูเสนอราคาตองยืนยันคุณสมบัติเฉพาะของอุปกรณ
ที่เสนอเปนลายลักษณอักษร พรอมลายเซ็นของผูมีอํานาจวาอุปกรณ และผลิตภัณฑมีรายละเอียด
ตรงตามที่กําหนด กรณีการรับรองคุณสมบัติมีขอมูลขัดแยงกับคุณสมบัติที่กําหนดไวในแคตตาล็อก
หรือเอกสารแสดงรายละเอียด (Data Sheet) และไมมีขอชี้แจงที่มีเหตุผลเพียงพอถึงเหตุแหงความ
ขัดแยงนั้น มหาวิทยาลัยฯ จะถือตามแคตตาล็อกหรือเอกสารแสดงรายละเอียด (Data Sheet) เปนสําคัญ
3.16 ตองสงและจัดทําตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะของอุปกรณ และผลิตภัณฑที่เสนอกับคุณลักษณะ
ของอุปกรณและผลิตภัณฑที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด โดยตองยื่นไปพรอมกับการเสนอราคาทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส
3.17 ตองไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายจากผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายในประเทศไทย
กําหนด โดยตองยื่นไปพรอมกับการเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส
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3.18 ตองมีวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม แขนงไฟฟากําลัง หรือแขนงเครื่องกล
ระดับสามัญวิศวกร หรือวุฒิวิศวกร เทานั้น พรอมแสดงทั้งหลักฐานการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 เพื่อรับผิดชอบและรับรองงานในสวนที่เกี่ยวของในการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปตามรูปแบบ และขอกําหนดรายละเอียดมาในวันยื่นซองเสนอราคา โดยตองยื่นไป
พรอมกับการเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส
4. ราคากลางในการจัดซื้อ จํานวน 6,800,000.00 บาท (หกลานแปดแสนหมื่นบาทถวน)
อนึ่ง การจัดซื้อครั้งนี้ จะมีผลลงนามในสัญญา หรือขอตกลงได ตอเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 มีผลบังคับใช และไดรับจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 จากสํานักงบประมาณเทานั้น
5. ราคากลางในการจัดซื้อ : จํานวน 7,120,850-บาท (เจ็ดลานหนึ่งแสนสองหมื่นแปดรอยหาสิบบาทถวน)
6. เกณฑการพิจารณา :

โดยใชเกณฑราคา

7. ระยะเวลาดําเนินการ : ภายใน 200 วัน (สองรอยวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
หมายเหตุ ประชาชนผูสนใจสามารถวิจารณเสนอขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับรางรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะนี้ เปนลายลักษณอักษรโดยทางไปรษณียตอบรับดวนพิเศษ (EMS) สงไปที่
กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เลขที่ 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 ที่อยู หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได
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สวนที่ 2 ขอกําหนดทางเทคนิค
ลิฟตโดยสารและลิฟตขนของ พรอมติดตั้ง
1. รายละเอียดขอกําหนด
1.1 ลิฟตโดยสาร (L1-L2) ตองมีคุณสมบัติไมนอยกวาดังนี้
สถานที่ติดตัง้
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
สถานที่ติดตัง้
อาคารตรีศร
ประเภทของลิฟต
แบบมีหองเครื่อง
จํานวนชั้นจอด
4 ชั้น 4 ประตู
ขนาดบรรทุก
1,000 Kg
ขนาดหองโดยสาร
(ก) 1,600 มม. (ล) 1400 mm
ความเร็ว
60 เมตรตอนาที
1.3 ลิฟตขนของ (L4) ตองมีคุณสมบัติไมนอยกวาดังนี้
สถานที่ติดตัง้
อาคารบริการ 2
ประเภทของลิฟต
แบบไมมีหองเครื่อง
จํานวนชั้นจอด
3 ชั้น 3 ประตู
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) ที่ผลิตภายใตชื่อผลิตภัณฑยี่หอเดียวกัน จาก
โรงงานของผูผลิต เทานั้นทั้งนี้ผูขายจะตองแสดงหลักฐานการนําเขาของอุปกรณนั้นตอ
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 วัสดุอุปกรณไฟฟาที่นํามาใชเปนของใหม อยูในสภาพดี เปนชนิดที่คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุยินยอมใหใช และผานการตรวจอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแลว อุปกรณตอง
ผลิตตามมาตรฐาน ANSIหรือ JIS หรือมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสหกรรมของประเทศไทยหรือ
ตองไดรับการรับรองโดยสถาบันที่เชื่อถือได
2.14 ผูขายตองปฏิบัติตามหลักวิชาทางชางที่ดี และเปนไปตามมาตรฐาน สําหรับงานทางดาน
ระบบไฟฟาตองปฏิบัติตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย พ.ศ.2556หรือ
ฉบับลาสุด
3 ขอกําหนดทางเทคนิค
3.1 เครื่องลิฟตและอุปกรณควบคุมจะตองสามารถใชกับระบบไฟฟา220/380 โวลต 50 เฮิรตซ 3 เฟส 4 สาย
และแรงดันเปลี่ยนแปลงไดไมเกิน +5% หรือ -10%
3.2 Guide Rails จะตองเปน Heavy Machined Steel มีหนาตัดรูปตัว T ที่จุดตอของ Guide Rails จะตอง
เปนแบบรองและลิน้ (Dovetail) Guide Rails จะตองติดตั้งใหไดแนวตรงเพื่อใหเลื่อนขึ้นลงของลิฟต และ
Counterweight เปนไปอยางราบรื่น การยึด Guide Rails ติดกับโครงสรางอาคารจะตองใช Rail Clips ที่
เหมาะสม เพื่อปองกันมิให Guide Rails มีโอกาสรับน้ําหนักอาคารได
3.3 ตัวลิฟตจะเคลื่อนที่ขึ้นลงตาม Guide Rails ดวย Sliding Guide Shoes ซึ่งติดกับตัวลิฟตและถาความเร็ว
ลิฟตตั้งแต 2.5 m/s จะตองเปนแบบ Synthetic Roller Guide Shoes
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3.4 Hoist Ropes จะตองทําจาก Traction Steel Wires ซึ่งออกแบบและผลิตสําหรับใชงานกับระบบลิฟต
โดยเฉพาะโดยมี Safety Factor ไมนอยกวา 12 เทา ตามมาตรฐานในขอ 2.5
3.5 Buffers ที่ Lift Pit จะตองเปนชนิด PU Type สําหรับลิฟตที่มีความเร็วไมเกิน 60 เมตร/นาที และเปน
ชนิด Oil Type สําหรับลิฟตที่มีความเร็วตั้งแต 90 เมตร/นาทีขึ้นไป
3.6 สวนที่เปนเหล็กทุกชิ้นที่ไมไดรับการพนสีหรือการชุบสี จะตองทาดวยสีปองกันสนิม
3.7 การตกแตงภายในหองโดยสารลิฟต ใหใชวัตถุอยางดี (Premium Grade) มีความทันสมัยโดยผูซื้อสงวน
สิทธิ์จะเลือกแบบภายหลัง
3.8 ลิฟตทุกตัวจะตองมีอุปกรณและระบบตางๆ เพื่อความสะดวกในการใชงานและความปลอดภัย ดังตอไปนี้
3.8.1.1 ระบบ Automatic Self-Leveling เพื่อควบคุมระดับการจอดของลิฟตใหตรง
ระดับชั้นเสมอ
3.8.1.2 ระบบ Automatic Door Operation เพื่อบังคับการปดเปดประตูของลิฟตและ
ประตูชานพักโดยพรอมกัน การควบคุมจะตองเปนดังนี้
- ประตูเปดเมื่อลิฟตเคลื่อนที่มาจอดที่ชานพัก
- ประตูปดเมื่อเวลาผานไประยะหนึ่ง หรือมีผูกดสวิทซในลิฟตใหประตูปด
- ลิฟตจะเคลื่อนที่ออกชานพักไมได หากประตูชานพักและประตูลิฟตยังไมปดสนิท ประตู
ชานพักและประตูลิฟตไมสามารถจะเปดได ในขณะที่ลิฟตยังเคลื่อนที่อยู
3.8.1.3 Limit Switch Control สําหรับปองกันมิใหลิฟตวิ่งเลยชั้นบนสุดและชั้นลางสุด
3.8.1.4 Over Speed Control และ Safety Rail Clamps สําหรับปองกันมิใหลิฟตเคลื่อนที่เร็วกวา
ความเร็วที่กําหนด ในกรณีบอลิฟต (Lift Pit) อยูชั้นสูงกวาชั้น 2 ขึ้นไปจะตองติดตั้ง Safety
Gear ที่ถวงน้ําหนัก (Counterweight)
3.8.1.5 อุปกรณปองกันการบรรทุกน้ําหนักเกิน โดยมีเสียงสัญญาณเตือนและลิฟตจะไม
ทํางาน
3.8.1.6 ระบบติดตอภายใน (Interphone) ผูโดยสารลิฟตจะสามารถติดตอกับพนักงาน
รักษาความปลอดภัย และพนักงานในหองเครื่องลิฟตของอาคารไดจากภายในหอง
ลิฟตเมื่อลิฟตขัดของ
3.8.1.7 ไฟฟาแสงสวางในหองโดยสารลิฟตใชหลอด LED ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา
50,000 ชั่วโมง
3.8.1.8 ระบบไฟฟาสํารองจากแบตเตอรี่ ซึ่งมี Automatic Battery Charger พรอมระบบ
ไฟฟาสํารองจะจายกระแสไฟฟาใหระบบไฟฟาแสงสวาง พัดลมระบายอากาศและ
ระบบติดตอภายใน ในกรณีที่ระบบไฟฟาของอาคารขัดของ 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 ในกรณีที่มีวัตถุหรือนิ้วมือผูโดยสารเจา
ไปอยูในชองระหวางประตูชานพักกับกรอบประตูชานพักซึ่งไปทําใหเกิดแรง
ตอตานการปดประตูระบบ Safety Return จะสั่งใหประตู Reverse เปดกลับไป
ใหมเพื่อปองกันมิใหเกิดอันตรายแกนิ้วมือผูโดยสาร
3.8.1.13 Low Speed Automatic Rescue Operation สําหรับบังคับใหลิฟตจอดที่ชาน
พักที่ใกลที่สุดพรอมเปดประตูเอง หากระบบลิฟตเกิดขัดของในขณะที่กําลัง
เคลื่อนที่อยู
3.8.1.14 Emergency Back-Up System สําหรับใชสํารองวงจรของ Microprocessor
ระยะเวลาไมนอยกวา 1 ชั่วโมงหากเกิดขัดของ โดยลิฟตจะยังคงทํางานไดตอไป
3.8.1.15 Stop Up/Down Limited Switch สําหรับบังคับลิฟตใหหยุดทันที ในกรณีที่
ระบบจอดชั้นโดยอัตโนมัติเกิดขัดของ
3.8.1.16 ลิฟตที้ตองเดินทางใน Blind Shaft จะตองมีทางออกฉุกเฉินจากชองลิฟตทุกๆ 3
ชั้น ตามมาตรฐานความปลอดภัย ขนาดประตูและจํานวนประตูใหยึดตามแบบ
งานสถาปตย
3.8.1.17 อุปกรณอื่นๆ ตามมาตรฐานความปลอดภัยของ ANSI หรือ JIS
3.8.1.18 แผนปายแสดงขอปฏิบัติของผูโดยสารในกรณีที่ลิฟตเกิดเหตุขัดของเปนภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ติดไวอยางถาวรภายในหองลิฟต
3.8.1.19 แผนปายแสดงวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติ ในการเลื่อนหองโดยสารลิฟตโดยใช
แรงคน ในกรณีฉุกเฉิน และวิธีนําผูโดยสารที่คางอยูในหองโดยสารออกนอกตัว
ลิฟตติดไวอยางถาวรภายในหองเครื่องลิฟตใกลเคียงจุดที่ปฏิบัติงาน
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3.9

ระบบการทํางาน
3.9.1 กลไกและระบบขับเคลื่อน
ชุดขับเคลื่อนแบบมอเตอรเหนี่ยวนํากระแสสลับชนิดแมเหล็กถาวรไมมีเกียรทดแทน (Gearless
Permanent Magnet Tarction Machine With A.C. Synchronous Motor) พรอมเบรก
แมเหล็กไฟฟาประกอบเปนชุดเดียวกัน ติดตั้งบนแทนเครื่องเหล็กมีแผนยางรองรับเพื่อปองกนเสียง และ
ลดการสั่นสะเทือนชุดขับเคลื่อน และเครื่องควบคุมทั้งหมดติดตั้งบนหองเครื่องเหนือชองลิฟตและระบบ
ควบคุมเปนดังนี้
3.9.1.11 เปนระบบอัตโนมัติทั้งหมด สามารถควบคุมการหยุดรับ-สงไดทุกชั้น ขาขึ้น-ขาลง
ตามลําดับขั้นที่ลิฟตผานโดยไมตองมีพนักงานประจําลิฟต
3.9.1.12 จะมีระบบควบคุมความเร็วลิฟตและการปรับระดับการจอด ซึ่งจะทําใหสามารถ
ควบคุมการเรงความเร็วการวิ่งดวยความเร็วเต็มพิกัด ตลอดจนถึงการลดความเร็ว
เปนไปอยางตอเนื่องและใชกําลังไฟฟาที่จําเปนนอยที่สุดในการขับเคลื่อนมอเตอร
ซึ่งจะทําใหการหยุดรับ-สงของลิฟตเปนไปอยางนิ่มนวล สําหรับการควบคุมการ
จอดใหตรงชั้นเปนแบบอัตโนมัติทั้งขาขึ้น-ขาลง จะตองมีระบบควบคุมและปรับ
ระดับการจอดของลิฟตชุดที่ติดตั้ง ที่ความสูงมากกวา 5 ชั้น เปนแบบอัตโนมัติ
และจะตองมีการลดกระแสฮาโมนิกส เพื่อปองกันผลกระทบในระบบไฟฟา
3.9.2 การทํางานของลิฟต
3.9.2.11 การตอบรับคําสั่งเรียกใชงานแตละคําสั่ง จะควบคุมโดยการคํานวณเวลาแลวสั่ง
ใหลิฟตบริการตามคําสั่งนั้นๆ โดยใหเสียเวลารอคอยนอยที่สุด
3.9.2.12 มีระบบ Independent Service โดยใชสวิทซกุญแจเพื่อตัดลิฟตออกจากการใช
งานอัตโนมัติ และใชงานเปนอิสระโดยการควบคุมจากคําสั่งภายในตัวลิฟตเทานั้น
3.9.2.13 เมื่อลิฟตบรรทุกน้ําหนักเต็มอัตรา (Full Load By Pass) อุปกรณวัดน้ําหนักจะ
ทํางานและทําใหลิฟตผานเลยไปโดยไมหยุดรับผูโดยสารที่เรียกตามชั้น แตจะ
หยุดตามชั้นโดนคําสั่งที่กดปุมภายในตัวลิฟต
3.9.2.14 มีระบบ Automatic Lighting & Fan Switch Off ในกรณีลิฟตไมไดใชงานตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไว ระบบแสงสวางและพัดลมระบายอากาศจะปดโดย
อัตโนมัติเพื่อประหยัดพลังงานและจะเปดโดยอัตโนมัติเมื่อลิฟตมีการใชงาน
3.9.2.15 ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม และระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมของลิฟตเกิดขัดของ
ระบบลิฟตจะตองมีสวิทซควบคุมสําหรับบังคับใหลิฟตลงมาชั้นที่ 1 ของอาคาร
หรือชั้นที่ใกลทางออกชั้นพื้นดินมากที่สุด โดยสวิทซควบคุมจะตองติดตั้งอยู
บริเวณชั้นที่ 1 หรือ ชั้นที่สามารถออกจากอาคารไดเร็วที่สุด
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3.9.2.16 ประตูชานพักและประตูลิฟตเปนแบบสองบานเลื่อน ปด-เปด จากกึ่งกลางโดย
อัตโนมัติ
3.9.2.17 แผงควคุมภายในหองโดยสารลิฟต (Car Operating Panel๗ ติดอยูกับผนัง
ดานขางของหองโดยสาร ประกอบดวยปุมควบคุมแบบ Micro Touch Button
และมีรายละเอียดดังนี้
- ปุมแจงเหตุลิฟตขัดของ (Emergency Call)
- ปุมกดบังคับลิฟตไปชั้นตางๆ
- ปุมเรงเปดประตู
- ปุมเรงปดประตู
- Interphone สามารถติดตอกับหองเครื่องลิฟตและหองผูควบคุมดูแลอาคารได
- ตูควบคุมสําหรับพนักงานควบคุมลิฟตโดยเฉพาะสามารล็อคกุญแจไดซึ่งภายใน
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 พรอมลูกศรแสดงทิศทางการเคลื่อนที่ (Directional Arrows)
3.9.2.19 แผงไฟบอกตําแหนงชั้นของลิฟตที่ประตูชานพัก (Hall Position Indicator) แผง
แสดงลูกศรบอกทิศทางของลิฟต (Directional Arrows) และปุมเรียกลิฟต (Hall
Call Button) ที่ประตูชานพัก เปนแบบ LED Display กําหนดใหติดตั้งทุกชั้นที่
ลิฟตนั้นจอดใหบริการ
3.9.2.20 มีระบบชวยเหลือฉุกเฉินเมื่อไฟฟาขัดของ ARD (AUTOMATIC RESCUE
DEVICE) โดยระบบจะนําลิฟตเขาจอดชั้นที่ใกลที่สุด และเปดประตูใหผูโดยสาร
ออกจากตัวลิฟตหลังจากนั้นจะหยุดการทํางานจนกวาระบบไฟฟาจะกลับคืนสู
สภาพปกติ ซึ่งไฟฟาที่นํามาใชในการขับเคลื่อนลิฟตมาจากชุดแบตเตอรรี่สํารอง
โดยมีเครื่องอัดไฟอัตโนมัติ
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4. ระบบความปลอดภัยสําหรับผูโดยสาร
4.1 มีอุปกรณปองกันประตูหนีบผูโดยสารชนิด INFRARED LIGHT CURTAIN เมื่อมีสิ่งของ หรือ
4.2 ผูโดยสารขวางประตูจะทําใหประตูไมปด หรือประตูที่กําลังจะปดใหเปดออกใหมโดยอัตโนมัติ
4.3 มีอุปกรณควบคุมความเร็วลิฟต (SPEED GOVERNOR) ปองกันลิฟตเคลื่อนที่เร็วเกินกําหนด
4.4 มีอุปกรณปองกันลิฟตเคลื่อนที่เลยชั้นบนสุดและลางสุด (UPPER AND LOWER LIMIT)
4.5 มีอุปกรณรองรับแรงกระแทกของหองลิฟต (OIL BUFFER) ติดตั้งในกนบอลิฟต
4.6 มีระบบเตือนการบรรทุกน้ําหนักเกินพิกัด (OVERLOAD ALARM)
4.7 ระบบเบรกเปนชนิด ELECTRO MAGNETIC TYPE และมีอุปกรณสําหรับคลายเบรกดวยมือพรอมอุปกรณ
สําหรับเลื่อนตัวลิฟตใหขึ้น หรือลงมาจอดยังระดับพื้น เพื่อชวยเหลือผูโดยสารออกในกรณีที่ระบบไฟฟา
ขัดของหรือลิฟตคาง
4.8 การปด – เปดประตูเปนระบบอัตโนมัติโดยประตูลิฟตและประตูชานพักปด – เปด พรอมกันเมื่อลิฟตเขา
จอดที่ชั้น โดยใชมอเตอรไฟฟา พรอมทั้งที่ประตูปลองลิฟตทุกชั้นจะมีสลักกลไกและคอนแทคไฟฟาเพื่อ
ล็อคประตูไมใหเปดออกไดเมื่อลิฟตไมอยูที่ชั้น และปองกันลิฟตเคลื่อนที่ขณะประตูเปดอยูหรือปดไมสนิท
5. ขอบเขตงาน
5.1 งานรื้อถอน ลิฟตโดยสารชุดเดิม จํานวนทั้งสิ้น 5 ชุด (อาคารตรีศร จํานวน 3 ชุด และอาคาร บริการ2
จํานวน 2 ชุด) และสงคืนมหาวิทยาลัย
5.2 งานตกแตงบริเวณหนาโถงลิฟตทั้งหมด และงานกอปดผนังโครงสรางปลองลิฟตที่ไมไดใชงาน (L5) เพื่อทํา
ใหพื้นที่โดยรอบมีสภาพเรียบรอย
5.3 ตองจัดหา และติดตั้งลิฟตโดยสารและลิฟตขนของ ที่มีจํานวนขนาดบรรทุก และความเร็วไมนอยกวาตามที่
กําหนด
5.4 ตองจัดทําแบบรูปรายละเอียดงาน (Shop Drawing) อยางนอย 7 ชุด ของบอลิฟต ชองลิฟต ชวงประตู
ลิฟต คานคอนกรีตรับรางลิฟต การเจาะชองขางและเหนือประตูลิฟต หองเครื่องลิฟตการติดตั้งดานไฟฟา
และงานอื่นๆ สงมอบใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุภายใน 20 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5.5 หากมีการแกไขแตกตางไปจากแบบรูปรายละเอียดงาน (Shop Drawing) ผูขายตองแจงผลตอ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในการพิจารณาแตละครั้งภายใน 5 วันทําการ โดยผูขายตองดําเนินการแกไข
ใหแลวเสร็จจนกวาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะเห็นชอบ มิฉะนั้นจะไมอนุญาตทํางานติดตั้งใดๆ ทั้งสิ้น
ทั้งนี้ ผูขายไมมีสิทธินําเอาระยะเวลาที่เสียไปดังกลาวมาขอขยายเวลาสงมอบงาน หรือขอลด หรือของด
คาปรับอันเนื่องมาจากสาเหตุความลาชานี้ นอกจากนี้ ผูขายงานระบบลิฟตจะตองรับผิดชอบในความ
เสียหายตางๆ อันเนื่องมาจากการจัดทําแบบดังกลาวผิดพลาด
5.6 ผูขายจะตองจัดหา และติดตั้งคานเหล็ก (I-Beam) และคานคอนกรีดรับแรงลิฟตที่คั่นอยูระหวางลิฟต
(Rail Bracket Supports) ที่สามารถรับแรงไดเพียงพอทั้งคานดานริมและระหวางลิฟต (Separate Beam)
โดยมีขนาดตามที่ผูผลิตลิฟตกําหนด
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5.7 ผูขายตองจัดหาและติดตั้งแผงควบคุมและระบบอื่นๆ ที่จําเปนเพื่อใหลิฟตสามารถใชงานไดตามมาตรฐา
รของผูผลิตและตามขอบเขตที่กําหนด
5.8 ผูขายตองจัดทําแผนดําเนินการ แผนงาน และกําหนดการนําวัสดุและอุปกรณเขามายังหนวยงานพรอมทั้ง
ระบุชื่อบุคลากร ประวัติ ผลงานของวิศวกรและหัวหนางานที่ปฏิบัติงานทุกคน พรอมทั้งตําแหนงหนาที่ใน
การปฏิบัติงานในโครงการติดตั้ง วัน เวลา สถานที่ที่จะเขามาดําเนินการ ภานใน 10 วันถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาเมื่อผูซื้อใหความเห็นชอบหรืออนุมัติผูขายจึงสามารถปฏิบัติงานได
5.9 คาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือคาแรงคาขนสงคาทดสอบวัสดุตามที่ผูซื้อกําหนดในการตรวจรับและคาใชจาย
อื่นๆ ทุกชนิดที่ตองใชในงานนี้เพื่อใหงานแลวเสร็จสมบูรณตามรายการผูขายตองเปนผูชําระทั้งสิ้น
4.10 งานที่ตองประสานงานกับระบบอื่นๆ และจัดหาและติดตั้งโดยผูขาย
4.10.1 สวิตชตัดตอนอัตโนมัติ ระบบไฟฟา 380 โวลต 50 เฮิรตซ 3 เฟส สําหรับใชทดสอบระบบ
ขับเคลื่อน ลิฟต
4.10.2 สายสัญญาณจากระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม (Fire Alarm System) ไปยังแผงควบคุมการ
ทํางานของลิฟตในเครื่องลิฟตทั้งหมด
4.10.3 ไฟแสงสวางและเตารับในบอหลุมลิฟตและในหองเครื่องลิฟต
5

ขอกําหนดเพิ่มเติม
5.1 ตองเสนอรายละเอียดใหครบถวนตามหัวขอตางๆ ในขอกําหนดรวมทั้งขนาดมอเตอร
กระแสไฟฟาที่ตองการ ขนาดสวิทชตัดตอนอัตโนมัติ ขนาดสายปอน ขนาดหองลิฟต ขนาดชองลิฟต และ
อื่นๆ พรอมทั้งตรวจสอบวาขนาดดังกลาวเพียงพอหรือตรงกับความตองการของผูขายระบบลิฟต หรือไม
หากไมตรงตามความตองการผูขายจะตองดําเนินการปรับปรุงเองทั้งหมด โดยคาใชจายที่เกิดขี้นผูขายเปน
ผูรับผิดชอบแตเพียงฝายเดียว
5.1 กรณีที่ขอกําหนดของผูขายไมตรงกันกับขอกําหนดของผูซื้อใหระบุอยางชัดเจนวาตางกันอยางไร สิ่งใดมีเสนอ
เพิ่มจากขอกําหนดใหแยกแสดงตางหากใหชัดเจนเปนขอๆ นอกจากนั้นใหสงเอกสารทางเทคนิคแสดง
รายละเอียดตางๆใหครบถวนเพียงพอที่จะเปรียบเทียบกับขอกําหนดไดงาย
5.2 คาวัสดุอุปกรณเครื่องมือคาแรงขนสง คาทดสอบวัสดุตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกําหนดในรายการ
ตรวจรับ และคาใชจายอื่นๆทุกชนิดที่ตองใชในงานนี้เพื่อใหงานแลวเสร็จสมบูรณตามรายการผูขายตองเปนผู
ชําระทั้งสิ้น
5.3 วัสดุและอุปกรณที่ผูขายจัดหาตองเปนของที่ใชกับลิฟตโดยสารและลิฟตขนของใหถูกตองตามขอกําหนดความ
ตองการของผูซื้อเปนของใหมแบบลาสุดอยูในสภาพดีและผานการตรวจอนุมัติโดยผูซื้อแลว
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6 การปฏิบัติงาน
6.1 การรื้อลิฟตเกาและติดตั้งลิฟตใหมจะตองสงผลกระทบกับผูใชงานใหนอยที่สุด การติดตั้งลิฟตใหมตั้งแต 2
เครื่องขึ้นไปในพื้นที่เดียวกันจะตองรื้อและติดตั้งลิฟตใหเสร็จทีละเครื่องหรือตองคงคางลิฟตใหใชงานไดอยาง
นอย 50 เปอรเซ็นตของจํานวนลิฟตที่ตองติดตั้งผูขายจะตองสงแผนงานที่จะใชในการปฏิบัติงานจริงให
มหาวิทยาลัยภายใน 20 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา แผนงานที่เสนอจะตองแยกสวนของงานออกให
เหมาะสมและละเอียดตามสมควรทั้งทางดานชาง การติดตั้งและการแลวเสร็จของงาน และตองแจงจํานวน
ของพนักงานของผูขายที่จะใชในแตละสวน/แตละชวงเวลาของงานกํากับมาดวย ในระหวางปฏิบัติงานถา
จะตองมีการเปลี่ยนแปลงแผนงานจะทําไดเมื่อไดรับแจงเปนหนังสือจากมหาวิทยาลัยแลวเทานั้น
6.2 ผูขายจะตองแจงกําหนดสงวัสดุและอุปกรณใหแกมหาวิทยาลัย ถาหากกําหนดการนั้นไมเหมาะสมถามีการ
เปลี่ยนแปลงกําหนดการสงของระหวางเวลาทํางานผูขายตองแจงใหมหาวิทยาลัยทราบ
6.3 กอนเขาดําเนินการในอาคารแตละครั้งผูขายตองทําหนังสือขออนุญาตเขาดําเนินการโดยระบุชื่อบุคลากรและ
เวลาที่จะเขามาดําเนินการไมนอยกวา 5 วันทําการพรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนโดยผูขายสามารถ
ปฏิบัติงานไดตั้งแตวันจันทร-เสาร เวลา 8.00-17.30 น. หากตองการปฏิบัติงานนอกเหนือจากเวลาที่กําหนด
ผูขายจะตองแจงใหผูซื้อทราบลวงหนาไมนอยกวา 10 วันทําการ และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงสามารถ
ปฏิบัติงานไดและผูขายจะตองรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นจากตองปฏิบัติงานนอกเหนือเวลาที่กําหนดเวลา
ในการปฏิบัติ
6.4 หากผูขายตองการดับไฟฟาเพื่อปฏิบัติงาน ผูขายตองแจงเตือนใหมหาวิทยาลัยทราบกอนวันดําเนินการอยาง
นอย 5 วันทําการ และเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงสามารถปฏิบัติงานไดทั้งนี้ชวงเวลาที่สามารถขอดับไฟฟาได
คือจันทร-ศุกรเวลา 17.30 - 20.00 น. วันเสาร เวลา 7.30 – 15.30 น.และผูขายตองรับผิดชอบคาใชจายอัน
เนื่องจากการดับไฟดวย เชน การเดินสายไฟฟาสํารองคาน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องกําเนิดไฟฟาสํารอง
(ถามี)
6.5 วัสดุและอุปกรณซึ่งผูขายจัดนํามาหรือติดตั้งเปนที่เรียบรอยแลว ยังคงถือวาเปนทรัพยสินของผูขาย ที่ตอง
รับผิดชอบโดยตรง จนกวามหาวิทยาลัยตรวจรับมอบงานเปนที่เรียบรอยแลว
6.6 ผูขายตองตรวจดูแบบแปลน ขอกําหนดอื่น (Specification) ที่มีความเกี่ยวของกับงานอื่น เชน แบบ
สถาปตยกรรม โครงสราง ระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟา เปนตน ใหมีความเขาใจถึงความตองการของงาน
อื่นๆ เพื่อกําหนดตําแหนงของวัสดุอุปกรณใหไดตามแบบและไมขัดกับงานอื่นๆ โดยจะตองประสานงานกับ
ผูรับผิดชอบในงานนั้นๆ เมื่อตําแหนงของวัสดุและ/หรืออุปกรณที่จะติดตั้งขัดกับงานอื่นผูขายตองแจงให
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทันทีที่ตรวจพบแตตองไมชากวา 15 วัน กอนกําหนดที่จะติดตั้ง เพื่อ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะไดจัดใหทําความตกลงรวมกันแกไข ถาตําแหนงที่ติดตั้งวัสดุและ/หรืออุปกรณ
ขัดกับงานอื่น หลังจากที่ไดติดตั้งไปแลว โดยผูขายไมไดแจงใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบตามกําหนด
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสงวนสิทธิ์ที่จะสั่งใหแกไขโดยผูขายจะเรียกคาจางเพิ่มเติมหรือขอตอเวลาทํางาน
มิได
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6.7 ผูขายตองปฏิบัติงานตามที่กําหนดทั้งในแบบแปลน และในรายการถึงแมวางานบางรายการมีแสดงในแบบ
แตไมปรากฎในรายการ หรือมีกําหนดในรายการและไมแสดงในแบบก็ตามผูขายตองปฏิบัติงานนั้น เชนกัน
เสมือนกับวาแสดงไวทั้งสองแหง หากมีขอขัดแยงระหวางแบบรูปรายการกับรายละเอียดเนื้องาน ผูขายตอง
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางวิศวกรรม และเปนไปตามมาตรฐานการติดตั้งของผูผลิตเพื่อใหเกิดความปลอดภัย
6.8 ผูขายตองมีเครื่องมือเครื่องใชในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และเปนชนิดที่ถูกตองเหมาะสมกับประเภท
ของงานที่ทําเปนจํานวนที่เพียงพอ ผูซื้อมีสิทธิที่จะบังคับใหผูขายเพิ่มและ/หรือเปลี่ยนแปลงจํานวนและ/หรือ
ประเภทของเครื่องมือตางๆ เมื่อเห็นวาผูขายมีเครื่องมือไมเพียงพอและ/หรือใชเครื่องมือที่ไมถูกตองเหมาะสม
กับงาน
6.9 ผูขายตองระมัดระวังรักษาความปลอดภัย รวมทั้งอัคคีภัยอันเกี่ยวกับทรัพยสินทั้งปวงและบุคคลตางๆ ที่เขา
ไปในบริเวณปฏิบัติงาน โดยผูขายตองรับผิดชอบเต็มที่เกี่ยวกับเหตุเสียหายตางๆที่อาจเกิดขี้นจากการ
ปฏิบัติงาน ผูขายตองดูแลสถานที่ปฏิบัติงานใหสะอาดเรียบรอยและอยูในสภาพที่ปลอดภัยตลอดเวลา
6.10 ผูขายจะตองแตงตั้งตัวแทนซึ่งไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาเครื่องกล
หรือ สาขาไฟฟากําลัง ระดับสามัญวิศวกร หรือวุฒิวิศวกร ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 และมี
ความรูความเขาใจในงานที่เสนอเปนอยางดีและที่เปนที่ยอมรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อทํา
หนาที่เปนผูควบคุมงานติดตอประสานงานดูแลการทํางานใหเปนไปตามสัญญาตลอดเวลาที่ปฏิบัติงานและ
ปฏิบัติตามเอกสารคําแนะนําของมหาวิทยาลัยใหแกผูขาย
6.11 ผูขายจะจายไฟเขาในวงจรหรือระบบไฟฟาใดๆ ไดเพียงพอเพื่อเปนการทดสอบตามขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงานเทานั้น การจายไฟเขาวงจรหรือระบบไฟฟาใดๆ เพื่อประโยชนอยางอื่นโดยไมไดรับอนุมัติจาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกอน ถือเปนการละเมิดสัญญา และผูขายตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้นทั้งหมด
6.12 เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นเปนการเหมาะสม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจจะเรียกรองให
ผูขายทดสอบเพียงบางสวนของงานกอนงานทั้งหมดแลวเสร็จก็ได โดยผูขายตองเปนผูจัดหาพนักงานและ
เครื่องมือในการทดสอบและเปนผูเสียคาใชจายในการนี้ทั้งสิ้น การทดสอบตามขั้นตอนกอนงานทั้ง
หมดแลวเสร็จนีไ้ มถือเปนเงื่อนไขหรือขอผูกมัดในการรับงานอยางใดอยางหนึ่งมิได
6.13 ผูขายตองจัดทําปายชื่อติดที่ตูแผงสวิทชจายไฟ อุปกรณตางๆ หลอดไฟสัญญาณสวิทชพิเศษตางๆ
เครื่องวัด และอื่นๆ เพื่อแสดงชื่อ และขนาดของอุปกรณและการใชงานตามขอความที่ผูซื้อจะกําหนดให
ปายชื่อใหทําดวยแผนพลาสติกและแกะสลักตัวอักษร ซึ่งเมื่อแกะออกแลว จะเห็นตัวอักษรไดชัดเจน โดยไม
ตองใชสีหรือใชปายชนิดอื่นตามที่ผูซื้ออนุมัติ ปายตองยึดติดใหมั่นคงถาวร
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6.14 ผูขายตองทําความสะอาดบริเวณปฏิบัติงานทุกวันและตองระมัดระวังรักษาความปลอดภัยทั้งดานอัคคีภัย
อันเกี่ยวจของกับทรัพยสินทั้งปวง อีกทั้งบุคคลตางๆ ที่เขาไปในบริเวณปฏิบัติงานผูขายตองรับผิดชอบเต็มที่
เกี่ยวกับเหตุเสียหายตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานผูขายจะตองมีเครื่องมือพรอมอุปกรณดับเพลิง
อยางเพียงพอ อีกทั้งดูแลสถานที่ปฏิบัติงานใหสะอาดเรียบรอยและอยูในสภาพที่ปลอดภัยตลอดเวลา
6.15ผูขายตองปฏิบัติงานโดยไมสงเสียงดังและสั่นสะเทือนเพื่อมิใหเกิดความเดือนรอนและผลกระทบตอการ
ปฏิบัติงานของบุคคลากรมหาวิทยาลัยภายในอาคารที่ทําการติดตั้งและอาคารใกลเคียง ผูขายตองกําชับ
พนักงานใหปฏิบัติตามที่กลาวนี้ พรอมทั้งจัดหาเครื่องมือ เครื่องใชตางๆ ที่มีเสียงรบกวนหรือการ
สั่นสะเทือนนอยที่สุดมาใช คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสงวนสิทธิ์ที่จะสั่งใหผูขายทําการแกไขปญหาเรื่อง
เสียงและการสั่นสะเทือนใหอยูในระดับที่ตองการไดโดยคาใชจายตางๆ ผูขายเปนผูรับผิดชอบทั้งสิ้น
6.16ผูขายจะตองปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ และความปลอดภัยตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัยโดย
เครงครัด
6.17 ตองจัดทําปายประกาศติดตั้งภายในตัวลิฟตโดยขอบทําดวย STAINLESS STEEL ใหมีขนาดเหมาะสมกับผนังดานขาง 2
ดานตัวลิฟต พรอมเสนอรูปแบบและขนาดกอนดําเนินการติดตั้ง

รายละเอียดประกอบการงานเครื่องปรับอากาศจํานวน 4 ชุด หองลิฟตอาคารตรีศร พรอมติดตั้ง
1. ขอกําหนดทั่วไป
1.1 เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศแบบระบายความรอนดวยอากาศจํานวน 4 ชุด
1.2 เปลี่ ยนสายเมนไฟฟ าเครื่องปรับ อากาศทั้ งหมดจนถึงเบรกเกอรตูควบคุมไฟฟาภายในห องไฟฟ า หาก
ตรวจสอบแลวพบวาอุปกรณไมเปนไปตามมาตราฐานวิศวกรรมใหผูรับจางดําเนินการเปลี่ยนอุปกรณดังกลาวใหม พรอม
ติดตั้งสวิทชควบคุมเครื่องปรับอากาศภายในหองหรือตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
1.3 ติดตั้ง Safety Switch ภายนอกในบริเวณพื้นที่ติดตั้งคอยลรอนในแตละชุด ตามมาตราฐานวิศวกรรมหรือ
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
1.4 ผูประสงคเสนอราคาจะตองเสนอรายละเอียดเครื่องปรับอากาศพรอมแคตตาล็อกที่แสดงคุณสมบัติของ
เครื่องปรับอากาศ ในวันยื่นซองขอเสนอทางเทคนิค
1.5 เครื่องปรับอากาศที่เสนอตองเปนยี่หอที่ใชงานแพรหลายในประเทศไทย และไดรับการจดทะเบียนการคา
ไมนอยกวา 5 ป โดยตองเปนเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสําเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหนวยสงความเย็นและหนวยระบายความ
รอนจากโรงงานเดียวกัน และเครื่องปรับอากาศจํานวน 4 ชุดนี้เปนยี่หอเดียวกันทั้งหมด
1.6 ราคาที่เสนอเปนราคารวมคารื้อถอนพรอมซอมแซมและทําความสะอาดบริเวณที่ไดรับผลกระทบจากการ
ดําเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศดังกลาว
1.7 เครื่องปรับ อากาศที่ถอดออกนั้นตองสงคืนใหแกมหาวิทยาลัยพรอมจัดทําวัสดุอุปกรณ ปดกั้นพื้นที่ โดย
นําไปจัดเก็บในบริเวณตามมหาวิทยาลัยกําหนด
1.8 เครื่องปรับอากาศที่เสนอตองไดรับการรับรอง มาตรฐาน มอก.TIS 18001
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2. คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องปรับอากาศ
2.1 เครื่องปรับอากาศชนิดระบายความรอนดวยอากาศ ประกอบดวย
2.1.1 Air – Cooled Condensing Unit ประกอบเรียบรอยทั้งชุดมาจากโรงงานผูผลิตมีรายละเอียด
ดังนี้
2.1.1.1 สวนโครงภายนอก (Casing , Cabinet) ทําดวยแผนเหล็กผานกระบวนการปองกันสนิม
และกระบวนการเคลือบและอบสี หรือวัสดุที่ทนหรือทําใหทนตอการเกิดสนิม เชน ไฟเบอรกลาส หรือวัสดุที่เหมาะสม
สําหรับติดตั้งกลางแจง ตัวโครงจะตองมั่นคงแข็งแรงไมสั่นสะเทือน หรือเกิดเสียงดังเมื่อใชงาน
2.1.1.2 Compressor เปน แบบมอเตอรหุมป ด (Hermetic) ระบายความรอนดวยสารทําความ
เย็น และที่มอเตอรตองมีอุปกรณปองกันเมื่อเกิดความรอนสูงเกินเกณฑ
2.1.1.3 Condenser Coil เปนทอทองแดงแบบ Inner Groove ที่ถูกอัดเขากับครีบอลูมิเนียม
ซึ่งจะตองเรียงเปนระเบียบเรียบรอยยึดแนนกับทอทองแดง ผานการทดสอบรอยรั่วและการขจัดความชื้นมาจากโรงงาน
ผูผลิต
2.1.1.4 พั ด ลมของ Condenser เป น แบบใบพั ด แฉก (Propeller) ได รับ การถ ว งสมดุ ล มา
เรียบรอย ขับเคลื่อนโดยตรงจากมอเตอร มีตะแกรงเหล็กโปรงที่ผานกระบวนการปองกันสนิมเพื่อปองกันอุบัติเหตุหรือ
ตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต
2.1.1.5 มอเตอรพัดลม เปนแบบหุมปดมิดชิด มีอุปกรณปองกันเมื่อเกิดความรอนสูงเกินเกณฑมี
ระบบหลอลื่นแบบตลับลูกปน หรือแบบปลอกที่มีการหลอลื่นตลอดอายุการใชงาน
2.1.1.6 ระบบควบคุม มี Magnetic Contactor Overload ของ Compressor อุปกรณหนวง
เวลา (Time Delay Relay) ยกเวนในกรณีที่มีอุปกรณหนวงเวลาติดตั้งอยูแลวใน Thermostat และมี Shut off
valves พรอม Service ports
2.1.2 Fan - Coil Unit ตองประกอบเรียบรอยทั้งชุดจากโรงงานผูผลิตและเปนผลิตภัณฑยี่หอเดียวกับ
Condensing Unit มีรายละเอียด ดังนี้
2.1.2.1 สวนโครงภายนอก เปนแบบที่ตกแตงสําเร็จ ทําดวยแผนเหล็กที่ผานกระบวนการเคลือบ
และอบสี หรือทําใหทนตอการเกิดสนิม เชน ไฟเบอรกลาสหรือพลาสติกอัดแรง ภายในบริเวณที่อาจจะเกิดหยดน้ําได
ซึ่งจําเปนใหบุดวยฉนวนยาง หรือวัสดุเทียบเทา มีถาดน้ําทิ้งที่หุมฉนวน ในการใชงานปกติจะตองไมเกิดหยดน้ําเกาะที่
ภายนอกของตัวโครง
2.1.2.2 พั ด ลมแบบส งลมเย็น เป น พั ด ลมแบบ Centrifugal , Turbo Fan หรือแบบ Cross
Flow Fan มีพัดลมที่ขับเคลื่อนโดยตรงดวยมอเตอรซึ่งสามารถปรับความเร็วลมไดไมนอยกวา 3 อัตรา
2.1.2.3 มอเตอร เปนชนิด Split Capacitor ที่มีอุปกรณปองกันความรอนสูงเกินเกณฑอยูภายใน
ใชระบบไฟฟา 220 V หรือ 380 V / 1 Phase หรือ 3 Phase / 50 Hz
2.1.2.4 คอยลเย็น (Evaporation Cool) เปนทอทองแดงแบบ Inner Groove ที่ถูกอัดให เข า
กับครีบอลูมิเนียมซึ่งจะตองเรียงเป นระเบียบเรียบรอยยึด แนนกับ ทอทองแดง ผานการทดสอบรอยรั่วและการขจัด
ความชื้นมาจากโรงงานผูผลิต
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2.1.2.5 อุปกรณจายสารทําความเย็นเปนแบบเอ็กซแพนชั่นวาลว (Expansion valve) หรือ แค
ปปลารีทิ้ว (Capillary tube)
2.1.2.6 ระบบควบคุม มีสวิทช ปด – เปด เครื่อง และปรับความเร็วพัดลม พรอมทั้ง Thermostat
Switch ติดตั้งภายในหอง เพื่ อการควบคุมอุณ หภูมิโดยอัตโนมัติ และควบคุมการทํางานของ Condensing Unit
ส ว น Fan - Coil Unit ทํ างานตลอดเวลาที่ เป ด เครื่ อ งปรับ อากาศ Thermostat เป น แบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ช ว ง
อุณหภูมิ 18 0C ถึง 30 0C ความละเอียด 1 0C พรอมวงจรหนวงเวลา 2 – 5 นาที ยกเวนในกรณีที่มีการติดตั้งอุปกรณ
หนวงเวลา อยูที่ตัว Condensing Unit
2.1.2.7 แผงกรองอากาศเปนแบบอลูมิเนียมหนาไมนอยกวา ½ นิ้ว หรือใยสังเคราะหหรือตา
ขายโพลีพรอบเพอลีนที่สามารถถอดลางทําความสะอาดได
2.2 มาตรฐานในการคิดเทียบขีดความสามารถในการทําความเย็น
2.2.1. ปริมาณการทําความเย็นทั้งหมดคิดเทียบที่ความยาวทอน้ํายามาตรฐาน (5 m. ถึง 7.5 m.) เมื่อ
Condensing Unit และ Fan - Coil Unit ทํางานรวมกันใหคิดเทียบที่
- อากาศเขาคอยลเย็น ที่อุณหภูมิ 27 0C DB /19.50C WB (800F DB/67 0F WB)
- อากาศเขาคอยลรอน ที่อุณหภูมิ 350C (950F )
- ระบบไฟฟา 50 Hz
- อุณหภูมิน้ํายาอิ่มตัวดานดูด (Saturated Suction Temperature) และอุณหภูมิน้ํายาที่คอยล
เย็น (Evaporator Temperature) เดียวกันอยูในชวง 5.50C – 720C (420F – 450F)
2.2.2 การคิดเที ย บปริมาณความเย็น ของชุด Condensing Unit และ Fan - Coil Unit ที่ ทํ างาน
รวมกันนั้น ตองไมมากเกินกวาคาความสามารถในการทําความเย็นของ Compressor
2.2.3 การคิดความสามารถในการทําความเย็นของ Compressor ใหคิดเทียบเมื่อ Compressor ทํางาน
ในภาวะ ดังนี้
- อุณหภูมิน้ํายาอิ่มตัวดานดูด
ไมเกิน 7.2 0C (450F)
- อุณหภูมิน้ํายาอิ่มตัวดานคอยลรอน ไ ม ต่ํ า ก ว า 490 C (1200 F) (Saturated Suction
Temperature)
- อากาศเขาคอยลรอน
ไมต่ํากวา 350C (950F)
2.2.4 สารทําความเย็นที่ใชกับเครื่องปรับอากาศใชสารทําความเย็นทดแทน R–22 แบบ Non CFC.
2.2.5 เครื่องปรับอากาศขนาดตางๆตองมีคาอัตราสวนประสิทธิภาพพลังงาน (Energy Efficiency Ratio)
ดังนี้
2.2.5.1 เครื่องปรับอากาศที่มีขนาดตั้งแต 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 งปรั บ อากาศที่ มี ข นาดตั้ ง แต 36,001 – 40,940 BTU ต อ งมี ค า อั ต ราส ว น
ประสิทธิภาพพลังงาน หรือ คา EER (Energy Efficiency Ratio) ไมนอยกวา 10.6 บีทียูตอวัตต
2.2.5.3 เครื่องปรับอากาศที่มีขนาดตั้งแต 40,941 BTU ขึ้นไป ตองมีคาอัตราสวนประสิทธิภาพ
พลังงาน หรือ คา EER (Energy Efficiency Ratio) ไมนอยกวา 9.6 บีทียูตอวัตต
หมายเหตุ 1. เครื่องปรับอากาศที่มีขีดความสามารถทําความเย็นไมเกิน 40,000 BTU ตองไดรับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหรรมและตองมีหนังสือรับรองคา EER หรือ SEER หรือฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ
ไฟฟาเบอร 5
2. เครื่องปรับอากาศที่มีขีดความสามารถทําความเย็นเกิน 40,000 BTU ตองมีหนังสือรับรองคา
EER หรือ SEER จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) หรือฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพอุปกรณ
ไฟฟาเบอร 5 หรือหนังสือรับรองประสิทธิภาพการประหยัดไฟจากการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) หรือผล
การทดสอบจากหองปฏิบัติการทดสอบของมหาวิทยาลัยของรัฐ
3. เครื่องปรับ อากาศชนิดฝงฝาหรือตูตั้งพื้ น หรือCassette Type อาจไมเปน ไปตามขอกําหนด
2.2.5 ทั้ งนี้ ผูเสนอราคาตองแสดงเอกสารหรือหนั งสือรับรองแสดงค าอัตราส วนประสิทธิภ าพพลั งงานหรือคา EER
(Energy Efficiency Ratio) ของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) หรือสถาบันอื่นๆที่มหาวิทยาลัย
เชื่อถือได
3. การติดตั้ง
กอนการเขาดําเนินการติดตั้งใหแจงงานอาคารสถานที่ทุกครั้ง และการติดตั้งตองถูกตองตามหลักวิศวกรรม
ระบบปรับ อากาศ ซึ่ งต องมี วิ ศวกรเครื่องกลควบคุมการติ ดตั้งพรอมทั้งให สงรายชื่อวิศวกรเครื่องกล พรอมสําเนา
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม (เป นผูควบคุม และรับรองการติดตั้ง) วิศวกรเครื่องกลรายดังกลาวตองมี
ประสบการณ ในการควบคุ มการติดตั้งเครื่องปรับ อากาศมาไม น อยกวา 3 ปโดยกอนเขาดํ าเนิ นการให รายงานต อผู
ควบคุมงานของมหาวิทยาลัยทราบและทางผูขายจะตองจัดทําแผนงานแสดงระยะเวลาการติดตั้งของแตละอาคารโดย
ละเอียดพรอมคําชี้แจงแจงทราบตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุผานผูควบคุมงานของมหาวิทยาลัยทราบ ถาปรากฏวามี
การติดตั้งที่ไมไดมาตรฐานและไมถูกตองตามหลักวิศวกรรมระบบปรับอากาศแลว ผูขายจะตองดําเนินการแกไขใหใหม
โดยไมคิดคาใชจายในการดําเนินการ
ในกรณี ที่ เครื่ อ งปรั บ อากาศมี ข นาดใหญ ก ว า 36,000 BTU. ให ติ ด ตั้ ง High – Low Pressure
Switch หรือระบบ ตรวจสอบปริมาณสารทําความเย็นของเครื่องปรับอากาศ
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3.1 ทอสารทําความเย็น ทอน้ําทิ้ง และอุปกรณ
3.1.1 ท อ สารทํ าความเย็ น ใช ท องแดงอย างอ อ นแบบหนา (Soft Drawn) หรือ อยางแข็ง (Hard
Drawn) Type L ท อสารทํ า ความเย็ น ด านกาซเย็น ดูดกลับ (Suction Line) ให หุ มด วย Flexible Closed – Cell
Thermal Insulation ชนิ ดที่ ไม ล ามไฟ ที่ มีความหนาไม นอยกวา 19 mm. (3/4 นิ้ ว) อุ ป กรณ ป ระกอบให มี Filter
Drier และ Sight Glass
3.1.2 ทอน้ําทิ้ง ขนาดไมเล็กกวา 19 mm.(3/4 นิ้ว)เปนทอ PVC ตาม มอก. 17 -2532 ฉบับปจจุบัน
ทอสวนที่อยูในฝาเพดาน หรือทอสวนที่อยูภายในอาคารที่ไมอยูในบริเวณปรับอากาศใหหุมดวย Flexible Closed –
Cell Thermal Insulation ชนิดที่ไมลามไฟที่มีความหนาไมนอยกวา 9.5 mm. (3/8 นิ้ว) และจุดบริการ(Trap) ในกรณี
จุดติดตั้งทอน้ําทิ้งไกลหรือไมไดระดับและไมกอใหเกิดความสวยงามใหผูรับจางติดตั้งชุดปมน้ําทิ้งแยกจากตัวเครื่องนั้นๆ
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3.1.3 การติดตั้งทอสารทําความเย็นจะตองเดินใหขนาน หรือตั้งฉากกับตัวอาคาร สวนที่ผานโครงสราง
ตัวอาคาร เชน คาน กําแพง หรือพื้นจะตองมีปลอกรอยทอ (Sleeve) ถาปลอกรอยทอดังกลาวติดตั้งในสวนที่ติดกับ
ดานนอกของตัวอาคารจะตองอุดชองวางระหวางทอสารทําความเย็น กับปลอกรอยทอ (Sleeve) ดวยวัสดุยาง หรือ
วัสดุอื่นที่เทียบเทาพรอมตกแตงอยางเรียบรอย ทอสารทําความเย็นตองยึดอยูกับอุปกรณรองรับอยางมั่นคง ทอสารทํา
ความเย็นดานกาชเย็นดูดกลับจะตองสามารถใหน้ํามันหลอลื่นกลับไปที่ Compressor ไดสะดวกในทุกสภาวะของการ
ทํางาน ท อสารทํ าความเย็น ตองมี ขนาดพอเหมาะ คือ ใหคาความดัน ตกในทอไมเกิน กวาคาที่ทําอุณ หภูมิควบแนน
(Saturated Temperature) เปลี่ ย นไปเกิ น กว า 1.2 0C (2 0F) ทุ กระยะความสู งประมาณ 4 เมตร ของท อ ตาม
แนวดิ่งจะตองมี Oil Trap เฉพาะทอสารทําความเย็นดานกาซเย็นดูดกลับในกรณีท่ี Condensing Unit อยูต่ํา กวา
Fan - Coil Unit ตองทํา Invert Loop ที่ทอสารทําความเย็นดานกาซเย็นกลับ หรือตามคําแนะนําผูผลิต
3.1.4 ท อ สารทํ า ความเย็ น ทั้ งหมด ต อ งติ ด ตั้ งอยู บ นอุ ป กรณ ร องรั บ (Support , Hanger) โดยใช
ประกับเหล็กอาบสังกะสี หรือ อลูมิเนียมรัดตัวทอเขากับอุปกรณรองรับอยางมั่นคงทุกระยะไมเกิน 2.5 เมตร หรือ เดิน
ใหเรียบรอยในรางรองรับ PVCที่ออกแบบมาใชสําหรับทอน้ํายาของเครื่องปรับอากาศ
3.1.5 หลังการเชื่อมระบบทอสารทําความเย็นแลวใหทําการทดสอบหารอยรั่วดวยกาซไนโตรเจนที่
ความดั น ประมาณ 17.5 กก. / ตร.ซม. ทิ้ งไวอยางนอย 15 นาที แลว จึงทําการดูด เอาความชื้ น ออก และทํ าให เป น
สุญญากาศดวยปมดูดสุญญากาศ (Vacuum Pump) จนมีความดันต่ํากวาบรรยากาศประมาณ 2 กก/ตร.ซม. (29 นิ้ว
ปรอท) อยางนอย 30 นาที แลวจึงเติมสารทําความเย็น หรือตามมาตรฐานของผูผลิต
3.2 ระบบไฟฟา
3.2.1 ผู ข ายจะต อ งจั ด หา และติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ ไฟฟ า สํ า หรั บ เครื่ อ งปรั บ อากาศ ตามรายละเอี ย ด
ประกอบการติดตั้ง และอื่น ๆ ที่จําเปนที่อาจมิไดกําหนดไว โดยการติดตั้งทั้งหมดไดมาตรฐานของการไฟฟา
3.2.2 Magnetic Contactor พร อ ม Overload ให ใ ช ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ต ามมาตรฐานของประเทศไทย
สหรัฐอเมริกา ยุโรป หรือ ญี่ปุน ขนาดตองไมต่ํากวา 125 % ของกระแสใชงานเต็มกําลัง
3.2.3 สายไฟฟาทั้งหมด ใหใชสายทองแดงหุมฉนวน ที่ไดรับอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก.11-2553
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3.2.3.1 ส า ย ไฟ ฟ า เดิ น ล อ ย ให ใช ช นิ ด 300 V 70 0 C PVC (Type – B – GRD
(VAF – GRD)
3.2.3.2 สายไฟฟ า ร อ ยท อ หรือ ในรางเดิ น สาย ให ใช ช นิ ด 750 V 70 0C PVC Type – A
(THW) IEC-01
3.2.4 ขนาดสายไฟฟาเมนเครื่องปรับอากาศ ขนาดสายไฟฟาจะตองเปนขนาดที่รับกระแสไดไมต่ํากวา
125 % ของกระแสใชงานเต็มที่ (Full Load) และขนาดพื้นที่หนาตัดไมต่ํากวา 4 ตร .มม.
3.2.5 ขนาดสายไฟฟาสําหรับมอเตอรปรับความเร็วพัดลม และ Thermostat ใหใชสายไฟฟาขนาด
พื้นที่หนาตัดไมต่ํากวา 1.5 ตร.มม. สายไฟฟาคอนโทรลใหใชสายออนชนิด 300 V 70 0C ขนาดพื้นที่หนาตัดไมเล็ก
กวา 1.5 ตร.มม.
3.2.6 การติดตั้งระบบสายดินตัวเครื่องปรับอากาศที่เปนโลหะที่ในการทํางานปกติไมมีกระแสไฟฟา
ไหลผานขนาดของสายดินใหเปนไปตามตารางที่ 1 โดยตอกับหลักสายดินของอาคาร กรณีไมมีหลักสายดิน ใหจัดทําสาย
ดินใหม
ตารางที่ 1 ขนาดของตัวนําสําหรับตอลงดินของเครื่องปรับอากาศ
ขนาดสายไฟฟาพรอมสายดิน (ตร.มม.)
สายดินใชสายเดี่ยว (THW) IEC-01 ฉนวนสีเขียว (ตร.มม.)
สายไฟฟา
สายดิน
ขนาดสายดิน
2.5
1.5
1.5
4.0
2.5
2.5
6.0
4.0
4.0
3.2.7 ทอรอยสายไฟฟาใหใชผลิตภัณฑ ที่ไดรับอนุมัติแสดงเครื่องหมาย มอก.770-2533
3.2.8 การเดินสายไฟฟา ตองเดินรอยสายไฟฟาในทอ EMT หรือ IMC ขนาดและจํานวนสายในทอตาม
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จํานวนสูงสุดของสายไฟฟา Type-A (THW) IEC-01 ในทอรอยสายไฟฟา
ขนาดระบุของทอ
จํานวนสูงสุดของสายไฟฟาในทอรอยสายไฟฟา
(มม.)(นิ้ว)
12.7
19
25
32
38
สายไฟฟา (ตร.มม.)
½
¾
1
1¼
1½
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 การตั ด ต อสายไฟฟ า ให ทํ าที่ ก ลอ งต อ สาย , กล องสวิท ช เท านั้ น ตํ าแหน งที่ ทํ าการตั ด ต อ
สายไฟฟาตองอยูในตําแหนงที่สามารถทําการตรวจสอบ หรือซอมบํารุงไดงาย
3.2.10 การเชื่อมตอสายไฟฟาขนาดพื้นที่หนาตัดไมเกิน 10 ตร.มม. ใหใช Wire Nut หรือ Scott
3.2.11 การเดินสายไฟฟาเขามอเตอร Fan - Coil Unit หรือ Condensing Unit ใหเดินรอยสายใน
Flexible Conduit โดยที่ ในส ว นของ Condensing ให ใช Flexible Conduit ชนิ ด กั น น้ํ า (Rain Tight Conduit) ที่
ความยาว ไมเกิน 1 เมตร
3.3 การทาสี
วัสดุอุปกรณที่เปนเหล็กทั้งหมดตองทาสีกันสนิม 2 ชั้น และตองทาสีเพิ่มเติมเพื่อความสวยงาม ในสวนที่
มีผลกระทบจากการติดตั้ง การเจาะชองของอาคาร หรือตีกลองไมอัดหุมทอ ผูขายตองแจงตอคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุทราบกอนดําเนินการ และจะตองทําการตกแตงใหอยูในสภาพดีเชนเดิม พรอมทาสีใหสวยงามเชนเดียวกับสีของ
หองนั้น ๆ ดวย ในกรณีที่มีผลกระทบกับงานอื่นๆใหดําเนินการ แกไขใหอยูในสภาพเดิม
3.4 การทดสอบและการสงมอบงาน
การทดสอบใหกระทําโดยการตรวจวัดขอมูลตาง ๆ ทางดานวิศวกรรมระบบปรับอากาศที่สําคัญ เชน
ความดันของสารทําความเย็น,กําลังไฟฟาที่ใชของมอเตอรทุกตัว, อุณหภูมิอากาศในหองปรับอากาศ, อุณหภูมิอากาศที่
ออกจากคอยล เ ย็ น , อุ ณ หภู มิ อ ากาศภายนอก และอุ ณ หภู มิ ที่ อ อกจาก Condensing Unit , การทํ า งานของ
Thermostat และสวิทชคอนโทรล ตาง ๆ, ทดสอบการไหลของน้ําทิ้ง การตรวจสอบและปรับปริมาณลม เปนตน โดย
ผู ขายจะต อ งดํ า เนิ น การทดสอบดั งกล า ว โดยมีตัว แทนของคณะกรรมการตรวจรับ พั ส ดุค วบคุ มและลงนามกํ ากั บ
แบบฟอรมการตรวจวัดค าขอมูลตางๆจากการทดสอบเพื่อเสนอตอคณะกรรมการตรวจรับพั สดุ ในการสงมอบงาน
เครื่องปรับอากาศงวดสุดทาย พรอมแนบรายการและรายละเอียดของผลการทดสอบ พรอมทั้งมอบแบบแผนผังแสดง
การติ ด ตั้ งจริ ง (AS - BUILT DRAWING) ทั้ งระบบ ในรูป แบบ CD-ROM (โปรแกรม AUTO CAD) อยางนอ ย 3 ชุ ด
พรอมคูมือการใชงานและใบรับประกันคอมเพรสเซอรมาพรอมกับหนังสือเอกสารและสง มอบงาน ในสวนของคาใชจาย
ในการทดสอบ ซึ่งรวมถึงคากระแสไฟฟาดวยผูขายจะตองเปนผูรับผิดชอบเองทั้งสิ้น พรอมจัดทําสติกเกอร วัน เดือน ป
ที่รับประกันและเบอรโทรศัพทติดตอใหชัดเจน
3.5 ขอกําหนดความปลอดภัยในการทํางาน
3.5.1 ผูรับจางที่ดําเนินการติดตั้งเกี่ยวกับงานเชื่อมหรืองานตางๆที่ทําใหเกิดประกายไฟ ตองมีอุปกรณ
ป องกั น อั น ตรายส ว นบุ ค คล และผู รั บ จ างต องจัด เตรีย มถั งดั บ เพลิ งในพื้ น ที่ ป ฎิ บั ติงาน เพื่ อ ไว สําหรั บ ดั บ ไฟในเหตุ
สถานะการณเบื้องตน
3.5.2 การติ ด ตั้ งเครื่องปรับ อากาศภายในสํ านั กงานตางๆต องมี ผ า ผ าใบ หรือ พลาสติ ก ปกคลุ ม
อุปกรณในสํานักงาน เชน เครื่องคอมพิวเตอร โตะทํางานหรือเอกสารเปนตน
3.5.3 พื้นที่ดังกลาวเปนสวนปฎิบัติงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ผูรับจางตองดําเนินการดวย
ความระมัดระวัง หามสงเสียงเอะอะ พูดคุยหรือดําเนินการโดยใชเสียงดัง หามสูบบุหรี่หรือเสพของมึนเมา ในสวนที่
จําเปนตองใชเสียงดําเนินการใดๆที่อาจสงผลกระทบและเปนการรบกวน จะตองขออนุญาตการดําเนินการใดๆตอผู
ควบคุมงานของฝายผูวางจางกอนการดําเนินการ และมีหนาที่ประสานกับบุคลาการประจําหนวยงานตางๆ เพื่อแจง
ทราบเหตุแหงความไมสะดวกดังกลาวนั้น
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3.5.4 ผู รับ จ างต องติ ดตั้ งปายแสดงชื่อโครงการ ระยะเวลาดําเนิน การ ชื่อบุ คลากรที่เกี่ย วของ ไว
บริเวณทางเขาและออกใหชัดเจน
4. คุณลักษณะเฉพาะ
4.1 เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน จํานวน 4 เครื่อง โดยมีชุดควบคุมใหสามารถสลับทํางานอัตโนมัติตลอด 24
ชั่วโมงโดยใช (Timer Digital Control) พรอมหลอดไฟแสดงสถานะแบบ LED หรือตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 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
ผู ข ายต อ งรั บ ประกั น เครื่ อ งปรั บ อากาศพร อ มอุ ป กรณ ป ระกอบต า ง ๆเป น เวลา 2 ป นั บ ถั ด จากวั น ที่
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับเรียบรอยแลวพรอมจัดสงเอกสารการรับประกันคอมเพรสเซอร 5 ป โดยมีการ
เขาตรวจสอบดูแลบํารุงรักษาระบบทุก ๆ 1 เดือนในระยะเวลาการรับประกันเครื่องปรับอากาศ ผูขายตองจัดทํารายงาน
ผลการตรวจวัดปริมาณสารทําความเย็น, การตรวจสอบระบบไฟฟา และทําความสะอาดอุปกรณตางๆไดแก แผนกรอง
อากาศ ถาดน้ําทิ้ง ทอน้ําทิ้ง ชุด Condensing Unit และ Fan Coil Unit พรอมจัดสงรายงานผลการตรวจสอบและการ
ดูแลบํ ารุงรักษาให แกตัวแทนที่ ทางมหาวิทยาลัย มอบหมายทุกครั้ง โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยหากพบวา
อุปกรณสวนใดสวนหนึ่งชํารุดเสียหายหรือเกิดความผิดปกติอยางหนึ่งอยางใดเนื่องจากการใชงานใหผูขายรีบดําเนินการ
แก ไขและ/หรือ เปลี่ ย นใหม ภ ายในระยะเวลา 1 วัน เพื่ อ ให ใชงานได ป กติ โดยไม คิ ดค าใช จายแต อ ยา งใดในชว ง
ระยะเวลาของการรับประกันนี้
ตัวอยางรายชื่อเครื่อง,วัสดุและอุปกรณที่กําหนดใหใช
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 มหาวิทยาลัยจะจายเงินงวดงานในงวดเดียวเมื่อผูรับจางไดสงมอบลิฟต
พรอมติดตั้งแลวเสร็จสมบูรณ 100% และทําการทดสอบระบบลิฟตทั้งสองอาคาร และระบบ
อุปกรณที่เกี่ยวของใหสามารถใชงานไดเปนปกติ และมั่นคง มีความปลอดภัยปลอดภัย รวมถึง
ระบบเครื่องปรับอากาศ พรอมใหแนบรายงานการทดสอบใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ตรวจสอบและพิจารณาผลของลิฟตที่ทําการติดตั้ง
8. การสงมอบงาน
8.1 แผนผังและแบบตามที่สรางจริง (As-Built Drawing) ผูขายจะตองสงมอบแผนผังและแบบตามที่สรางจริง
(AS-BUILT DRAWING) ทั้งหมดเปนเอกสารขนาด A1 จํานวน 5 ชุด และ CD (AutoCAD Format File)
จํานวน 5 ชุด มอบใหแกผูซื้อกอนวันตรวจสอบเพื่อรับมอบงาน
8.2 หนังสือคูมือการใชและบํารุงรักษา
8.2.1 ผูขายตองสงมอบหนังสือคูมือการใชและบํารุงรักษา ประกอบดวยวิธีใช วิธีบํารุงรักษา วิธี
ทํางานของ อุปกรณ รายการอะไหลและอื่นๆ เปนภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษสําหรับ
อุปกรณทุกชิ้นที่ผูขายนํามาใช เปนเอกสารและ CD หรือ DVD จํานวน 5 ชุด มอบให
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกอนวันตรวจสอบเพื่อรับมอบงาน
8.2.2 ผูขายจะตองฝกอบรมการใชงานการซอมบํารุงรักษาลิฟตและการแกไขขอขัดของ โดยมีการ
ทดลองการปฏิบัติงานตามสภาพจริงใหแกเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยใหสามารถใชงาน หรือ
การแกไขเบื้องตน ทั้งนี้ ผูขายตองจัดสง แผนการฝกอบรมดังกลาวใหคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ หัวขอการอบรม (Power Point) การใชงาน การตั้งคาโปรแกรม การซอมบํารุงรักษา
ลิฟตและการแกไขขอขัดของและจัดทําเอกสารการอบรม พรอมแผน CD จํานวน 5 ชุด
8.3 ผูขายตองรับประกันคุณภาพเปนเวลา 2 ป นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดรับมอบสิ่งของ
ครบถวนถูกตองแตละ รายการ ในกรณีที่ผูขายไมแจงไวจะถือวารับประกันคุณภาพ 2 ป นับถัดจากวันที่
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดรับมอบสิ่งของครบถวนถูกตองภายในกําหนดระยะเวลาการรับประกัน
คุณภาพ ผูขายตองมาตรวจสอบดูแลบํารุงรักษาลิฟตทําความสะอาดและซอมแซมการเสียหายตางๆโดยไม
คิดคาบริการและคาอะไหลเปนเวลา 2 ป เปนประจําทุกๆ เดือน ๆ ละไมนอยกวา 1 ครั้ง หากลิฟตเกิด
ขัดของผูขายตองจัดการแกไขใหแลวเสร็จใชการไดเปนปกติ โดยเร็วและมีการบริการตลอด 24 ชั่วโมง ถา
ปรากฎวาสิ่งของที่สงมอบงานสวนใดสวนหนึ่งเกิดการติดขัด หรือชํารุดบกพรองเสียหายเนื่องจากการใช
งานปกติและตองแกไขซอมแซมใหญ ผูขายตองจัดการซอมแซมหรือแกไขใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดี
เหมือนเดิมภายใน 1 วันนับจากวันที่ไดรับแจงการดําเนินการแกไขซอมแซมดังกลาว ผูขายตองดําเนินการ
โดยไมคิดมูลคาหรือคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น
*********************************************************************************

