
       เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา หมายเลข 1.1  
         แผนที่ 1 ของ  13 แผน 

 
เอกสารรางขอบเขตของงาน(Terms of Reference: TOR) 

งานจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ 53 ชุด และ มานอากาศ 18 ชุด พรอมติดตั้ง จํานวน 1 งาน   

1. ความเปนมา  

เนื่องจากระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนท่ีมีอยูเดิม มีอายุการใชงานเปนเวลานานจึงทําให

อุปกรณหลายสวนเสื่อมสภาพ หากใชงานตอไปจะตองเสียคาใชจายในการบํารุงรักษาและซอมแซมสูงข้ึนและ

สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟา 

2. วัตถุประสงค 

เพ่ือจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ 53 ชุด และ มานอากาศ 18 ชุด พรอมติดตั้ง จํานวน 1 งาน  ซ่ึงจะทํา

ใหสามารถประหยัดพลังงานโดยสอดคลองตอนโยบายของรัฐบาล รวมถึงเพ่ือลดคาใชจายในการบํารุงรักษา

และคาซอมแซมท่ีเพ่ิมสูงข้ึน และมีประสิทธิภาพในการใชงานของระบบเครื่องปรับอากาศท่ีสูงข้ึน 

3. ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้   
3.1     มีความสามารถตามกฎหมาย 

      3.2     ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  3.3     ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
       3.4     ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
    3.5     ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
      3.6     มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
     3.7     เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
        3.8     ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแก มหาวิทยาลัย ณ 
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
     3.9     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ    
ผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

3.10 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
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4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซ้ือ 
           4.1 ผูเสนอราคาตองประกอบกิจการดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 5 ป นับถึงวันยื่นซองเสนอราคา 

 4.2 ผูเสนอราคาตองมีผลงานติดตั้งซอมแซมและบํารุงรักษาระบบปรับอากาศประเภทเดียวกันกับ

งานท่ีประกวดราคาจัดซ้ือดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส ในวงเงินไมนอยกวา 1,700,000 บาท (หนึ่งลานเจ็ดแสน

บาทถวน) ในสัญญาฉบับเดียวกัน และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หรือหนวยงานอ่ืนท่ีมี

กฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนท่ีมหาวิทยาลัย

เชื่อถือท่ีผานมาไมเกิน 5 ป โดยตองยื่นแสดงผลงานเปนสําเนาหนังสือรับรองผลงานและสําเนาคูสัญญา ไป

พรอมกับการเสนอราคาในระบบ 

4.3 ผูเสนอราคาตองจัดหาวิศวกรไฟฟาและวิศวกรเครื่องกลท่ีไดรับใบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรและเปนพนักงานบริษัทฯท่ีมีประสบการณไมนอยกวา 3 ป ความสามารถท่ี
เหมาะสมกับงานท่ีไดรับมอบหมายและหัวหนาชาง และชางท่ีชํานาญงานเทานั้น เขามาปฏิบัติงานใหเปนตาม
แผนงานและมาตรฐานการปฏิบัติงานและทํางานท่ีถูกตองตามหลักวิชาการและมีจํานวนเพียงพอสําหรับการ
ปฏิบัติงานไดทันที และสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพแลวเสร็จตามกําหนด โดยตองย่ืนเอกสารไป
พรอมการเสนอราคาในระบบ 

4.4 ผูเสนอราคาตองจัดทําเอกสารตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิคท่ีกําหนด

ท้ังหมดกับรายละเอียดท่ีบริษัทเสนอ โดยระบุ รุน ยี่หอของเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณประกอบเบื้องตน 

พรอมแนบแคตตาล็อค และตองขีดเสนใตระบุหมายเลขขอท่ีอางอิงใหชัดเจน โดยตองย่ืนเอกสารไปพรอมการ

เสนอราคาในระบบ 

4.5 ผูเสนอราคาตองไดรับการแตงต้ังใหเปนตัวแทนจําหนายจากผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายใน

ประเทศไทย โดยตองย่ืนเอกสารไปพรอมการเสนอราคาในระบบ 

4. ระยะเวลาจัดซ้ือ 

ภายใน 120 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

5. ราคากลางของพัสดุท่ีจะจัดซ้ือ 

 จํานวน 3,465,008 บาท (สามลานสี่แสนหกหม่ืนหาพันแปดบาทถวน) 

6. งบประมาณในการจัดซ้ือ 

 จํานวน 3,500,000บาท (สามลานหาแสนบาทถวน) 
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7. การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 

 โดยใชเกณฑราคา 

หมายเหตุ  ผูขายจะตองสงมอบครุภัณฑท่ีติดสติกเกอรรหัสครุภัณฑตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดย

ผูขายจะตองติดตอประสานงานในการกําหนดรหัสครุภัณฑกับงานคลังพัสดุ กองพัสด ุ

 การรับฟงความคิดเห็นรางขอบเขตของงาน ผูสนใจสามารถวิจารณเสนอขอคิดเห็น หรือ

ขอเสนอแนะเก่ียวกับรางรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะนี้  เปนลายลักษณอักษรโดยทางไปรษณียตอบรับดวน

พิเศษ  (EMS) สงไปท่ี กองพัสดุ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เลขท่ี 9/9  หมู 9  ถนนแจงวัฒนะ  ตําบล

บางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120  หรือทางโทรศัพทหมายเลข 02 504 – 7123  , 02 504 – 

7124   หรือทางโทรสารหมายเลข 02 503 – 3560  หรือทาง e-mail  :  pm.proffice@stou.ac.th หรือดูผาน

จาก http://www.stou.ac.th  โดยระบุชื่อ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได 
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รายละเอียดประกอบการงานจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศจํานวน 53 ชุดและมานอากาศ จํานวน 18 ชุด 
พรอมติดตั้ง 

 
1. ขอกําหนดท่ัวไป 
1.1 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบระบายความรอนดวยอากาศจํานวน 53 ชุด 
1.2 ติดตั้งสายเมนไฟฟาเครื่องปรับอากาศท้ังหมดจนถึงเบรกเกอรตูควบคุมไฟฟาภายในหองไฟฟา 

หากตรวจสอบแลวพบวาอุปกรณไมเปนไปตามมาตราฐานวิศวกรรมใหผูขายดําเนินการเปลี่ยนอุปกรณดังกลาว
ใหม พรอมติดตั้งสวิทชควบคุมเครื่องปรับอากาศภายในหองหรือตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

1.3 ติดตั้ง Safety Switch ภายนอกในบริเวณพ้ืนท่ีติดตั้งคอยลรอนในแตละชุด ตามมาตรฐาน
วิศวกรรมหรือตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

1.4  ผูประสงคเสนอราคาจะตองเสนอรายละเอียดเครื่องปรับอากาศและมานอากาศพรอมแคตตาล็
อกท่ีแสดงคุณสมบัติของเครื่องปรับอากาศและมานอากาศ ในวันยื่นซองขอเสนอทางเทคนิค 

1.5  เครื่องปรับอากาศท่ีเสนอตองเปนยี่หอท่ีใชงานแพรหลายในประเทศไทย และไดรับการจด
ทะเบียนการคาไมนอยกวา 5 ป โดยตองเปนเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสําเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหนวยสงความเย็น
และหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน และเครื่องปรับอากาศจํานวน 53 ชุดนี้เปนยี่หอเดียวกัน
ท้ังหมด  

1.6  ระยะเวลาในการสงมอบและติดตั้งเครื่องปรับอากาศจํานวน  120 วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญา 

1.7 ราคาท่ีเสนอเปนราคารวมคารื้อถอนพรอมซอมแซมและทําความสะอาดบริเวณท่ีไดรับผลกระทบ
จากการดําเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศดังกลาว  

1.8 เครื่องปรับอากาศท่ีรื้อถอนนั้นตองสงคืนใหแกมหาวิทยาลัยพรอมจัดทําวัสดุอุปกรณปดก้ันพ้ืนท่ี 
โดยนําไปจัดเก็บในบริเวณตามมหาวิทยาลัยกําหนด 

1.9 เครื่องปรับอากาศท่ีเสนอตองไดรับการรับรอง มาตรฐาน มอก.TIS 18001  
 
2. คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องปรับอากาศ  
2.1  เครื่องปรับอากาศชนิดระบายความรอนดวยอากาศ ประกอบดวย  

2.1.1  Air – Cooled  Condensing  Unit  ประกอบเรียบรอยท้ังชุดมาจากโรงงานผูผลิตมี
รายละเอียด  ดังนี้ 

2.1.1.1  สวนโครงภายนอก  (Casing , Cabinet)  ทําดวยแผนเหล็กผานกระบวนการ
ปองกันสนิม และกระบวนการเคลือบและอบสี หรือวัสดุท่ีทนหรือทําใหทนตอการเกิดสนิม เชน ไฟเบอรกลาส 
หรือวัสดุท่ีเหมาะสมสําหรับติดตั้งกลางแจง  ตัวโครงจะตองม่ันคงแข็งแรงไมสั่นสะเทือน หรือเกิดเสียงดังเม่ือใช
งาน 

2.1.1.2  Compressor เปนแบบมอเตอรหุมปด (Hermetic) ระบายความรอนดวยสาร
ทําความเย็น และท่ีมอเตอรตองมีอุปกรณปองกันเม่ือเกิดความรอนสูงเกินเกณฑ  
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2.1.1.3  Condenser  Coil  เปนทอทองแดงแบบ  Inner  Groove ท่ีถูกอัดเขากับครีบ

อลูมิเนียมซ่ึงจะตองเรียงเปนระเบียบเรียบรอยยึดแนนกับทอทองแดง  ผานการทดสอบรอยรั่วและการขจัด
ความชื้นมาจากโรงงานผูผลิต 

2.1.1.4  พัดลมของ  Condenser  เปนแบบใบพัดแฉก  (Propeller)  ไดรับการถวง
สมดุลมาเรียบรอย ขับเคลื่อนโดยตรงจากมอเตอร  มีตะแกรงเหล็กโปรงท่ีผานกระบวนการปองกันสนิมเพ่ือ
ปองกันอุบัติเหตุหรือตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต 

2.1.1.5  มอเตอรพัดลม  เปนแบบหุมปดมิดชิด   มีอุปกรณปองกันเม่ือเกิดความรอนสูง
เกินเกณฑมีระบบหลอลื่นแบบตลับลูกปน  หรือแบบปลอกท่ีมีการหลอลื่นตลอดอายุการใชงาน  

2.1.1.6 ร ะบบคว บ คุ ม  มี  Magnetic  Contactor  Overload ขอ ง  Compressor  
อุปกรณหนวง เวลา (Time  Delay  Relay)  ยกเวนในกรณี ท่ี มี อุปกรณหนวง เวลาติดตั้ งอยูแลวใน  
Thermostat  และมี  Shut off valves พรอม  Service ports  

2.1.2  Fan -  Coil  Unit  ตองประกอบเรียบรอยท้ังชุดจากโรงงานผูผลิตและเปนผลิตภัณฑ
ยี่หอเดียวกับ  Condensing  Unit มีรายละเอียด  ดังนี้  

2.1.2.1  สวนโครงภายนอก เปนแบบท่ีตกแตงสําเร็จ ทําดวยแผนเหล็กท่ีผานกระบวน
การเคลือบและอบสี  หรือทําใหทนตอการเกิดสนิม เชน ไฟเบอรกลาสหรือพลาสติกอัดแรง  ภายในบริเวณท่ี
อาจจะเกิดหยดน้ําไดซ่ึงจําเปนใหบุดวยฉนวนยาง หรือวัสดุเทียบเทา มีถาดน้ําท้ิงท่ีหุมฉนวน ในการใชงานปกติ
จะตองไมเกิดหยดน้ําเกาะท่ีภายนอกของตัวโครง   

2.1.2.2  พัดลมแบบสงลมเย็น  เปนพัดลมแบบ  Centrifugal , Turbo  Fan  หรือแบบ 
Cross Flow  Fan  มีพัดลมท่ีขับเคลื่อนโดยตรงดวยมอเตอรซ่ึงสามารถปรับความเร็วลมไดไมนอยกวา           
3 อัตรา 

2.1.2.3  มอเตอร เปนชนิด Split Capacitor ท่ีมีอุปกรณปองกันความรอนสูงเกินเกณฑ
อยูภายในใชระบบไฟฟา  220 V หรือ 380 V / 1  Phase หรือ 3 Phase  / 50  Hz 

2.1.2.4  คอยลเย็น (Evaporation  Cool) เปนทอทองแดงแบบ Inner  Groove ท่ีถูก
อัดใหเขากับครีบอลูมิเนียมซ่ึงจะตองเรียงเปนระเบียบเรียบรอยยึดแนนกับทอทองแดง ผานการทดสอบรอยรั่ว
และการขจัดความชื้นมาจากโรงงานผูผลิต 

2.1.2.5  อุปกรณจายสารทําความเย็นเปนแบบเอ็กซแพนชั่นวาลว (Expansion valve) 
หรือ แคปปลารีท้ิว (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 เปน
แบบอิเล็กทรอนิกสชวงอุณหภูมิ 18 0C ถึง 30 0C ความละเอียด  1 0C พรอมวงจรหนวงเวลา 2 – 5 นาที 
ยกเวนในกรณีท่ีมีการติดตั้งอุปกรณหนวงเวลา อยูท่ีตัว Condensing Unit   

2.1.2.7  แผงกรองอากาศเปนแบบอลูมิเนียมหนาไมนอยกวา   ½    นิ้ว   หรือใย
สังเคราะหหรือตาขายโพลีพรอบเพอลีนท่ีสามารถถอดลางทําความสะอาดได 
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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) และอุณหภูมิน้ํายา

ท่ีคอยลเย็น (Evaporator  Temperature)  เดียวกันอยูในชวง  5.50C – 720C  (420F – 450F)   
2.2.2  การคิดเทียบปริมาณความเย็นของชุด  Condensing  Unit และ Fan -  Coil  Unit  ท่ี

ทํางานรวมกันนั้น  ตองไมมากเกินกวาคาความสามารถในการทําความเย็นของ Compressor  
2.2.3 การ คิดความสามารถในการ ทําความเย็นของ  Compressor ให คิด เ ทียบ เ ม่ือ 

Compressor ทํางานในภาวะ ดังนี้  
- อุณหภูมิน้ํายาอ่ิมตัวดานดูด   ไมเกิน  7.2 0C (450F)  
- อุณหภูมิน้ํายาอ่ิมตัวดานคอยลรอน  ไมต่ํากวา 490C (1200F) (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 ตองมีคาอัตราสวน
ประสิทธิภาพพลังงาน หรือ EER (Energy   Efficiency Ratio) ไมนอยกวา 11.0 บีทียูตอวัตต 

2.2.5.2 เครื่องปรับอากาศท่ีมีขนาดตั้งแต 36,001 – 40,940 BTU ตองมีคาอัตราสวน
ประสิทธิภาพพลังงาน หรือ คา EER (Energy  Efficiency Ratio) ไมนอยกวา 10.6 บีทียูตอวัตต 

2.2.5.3 เครื่องปรับอากาศท่ีมีขนาดตั้งแต 40,941 BTU ข้ึนไป ตองมีคาอัตราสวน
ประสิทธิภาพพลังงาน หรือ คา EER (Energy  Efficiency Ratio) ไมนอยกวา 9.6 บีทียูตอวัตต 

 
หมายเหตุ  1. เครื่องปรับอากาศท่ีมีขีดความสามารถทําความเย็นไมเกิน 40,000 BTU ตองไดรับ

การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหรรมและตองมีหนังสือรับรองคา EER หรือ SEER หรือฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟาเบอร 5  

              2. เครื่องปรับอากาศท่ีมีขีดความสามารถทําความเย็นเกิน 40,000 BTU ตองมีหนังสือ
รับรองคา EER หรือ SEER จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) หรือฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟาเบอร 5 หรือหนังสือรับรองประสิทธิภาพการประหยัดไฟจากการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย (กฟผ.) หรือผลการทดสอบจากหองปฏิบัติการทดสอบของมหาวิทยาลัยของรัฐ 

3. เครื่องปรับอากาศชนิดฝงฝาหรือตูตั้งพ้ืนหรือCassette Type อาจไมเปนไปตาม
ขอกําหนด 2.2.5  ท้ังนี้ผูเสนอราคาตองแสดงเอกสารหรือหนังสือรับรองแสดงคาอัตราสวนประสิทธิภาพ
พลังงานหรือคา EER (Energy  Efficiency Ratio)  ของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) 
หรือสถาบันอ่ืนๆท่ีมหาวิทยาลัยเชื่อถือได 
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3. การติดตั้ง 
    กอนการเขาดําเนินการติดตั้งใหแจงงานอาคารสถานท่ีทุกครั้ง และการติดตั้งตองถูกตองตามหลัก

วิศวกรรมระบบปรับอากาศ ซ่ึงตองมีวิศวกรไฟฟาและวศิวกรเครื่องกลควบคุมการติดตั้ง พรอมท้ังใหสงรายชื่อ
วิศวกรไฟฟาและวิศวกรเครื่องกล พรอมสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม (เปนผูควบคุม และ
รับรองการติดตั้ง) วิศวกรดังกลาวตองมีประสบการณในการควบคุมการติดตั้งเครื่องปรับอากาศมาไมนอยกวา 
3 ปโดยกอนเขาดําเนินการใหรายงานตอผูควบคุมงานของมหาวิทยาลัยทราบและทางผูขายจะตองจัดทํา
แผนงานแสดงระยะเวลาการติดตั้งของแตละอาคารโดยละเอียดพรอมคําชี้แจงแจงทราบตอคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุผานผูควบคุมงานของมหาวิทยาลัยทราบ ถาปรากฏวามีการติดตั้งท่ีไมไดมาตรฐานและไมถูกตอง
ตามหลักวิศวกรรมระบบปรับอากาศแลว   ผูขายจะตองดําเนินการแกไขใหใหมโดยไมคิดคาใชจายในการ
ดําเนินการ 

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

 
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) ในกรณีจุดติดตั้งทอน้ําท้ิงไกลหรือไมไดระดับและไมกอใหเกิดความสวยงามใหผู
รับจางติดตั้งชุดปมน้ําท้ิงแยกจากตัวเครื่องนั้นๆตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

3.1.3 การติดตั้งทอสารทําความเย็นจะตองเดินใหขนาน หรือตั้งฉากกับตัวอาคาร สวนท่ีผาน
โครงสรางตัวอาคาร เชน คาน กําแพง หรือพ้ืนจะตองมีปลอกรอยทอ (Sleeve)  ถาปลอกรอยทอดังกลาว
ติดตั้งในสวนท่ีติดกับดานนอกของตัวอาคารจะตองอุดชองวางระหวางทอสารทําความเย็น กับปลอกรอยทอ 
(Sleeve)  ดวยวัสดุยาง หรือวัสดุอ่ืนท่ีเทียบเทาพรอมตกแตงอยางเรียบรอย ทอสารทําความเย็นตองยึดอยูกับ
อุปกรณรองรับอยางม่ันคง ทอสารทําความเย็นดานกาชเย็นดูดกลับจะตองสามารถใหน้ํามันหลอลื่นกลับไปท่ี  
Compressor ไดสะดวกในทุกสภาวะของการทํางาน ทอสารทําความเย็นตองมีขนาดพอเหมาะ คือ ใหคาความ
ดันตกในทอไมเกินกวาคาท่ีทําอุณหภูมิควบแนน  (Saturated  Temperature)  เปลี่ยนไปเกินกวา 1.2 0C  
(2 0F)  ทุกระยะความสูงประมาณ 4 เมตร ของทอ ตามแนวดิ่งจะตองมี  Oil Trap เฉพาะทอสารทําความเย็น
ดานกาซเย็นดูดกลับในกรณีท่ี  Condensing  Unit อยูต่ํา  กวา  Fan -  Coil  Unit ตองทํา  Invert  Loop ท่ี
ทอสารทําความเย็นดานกาซเย็นกลับ หรือตามคําแนะนําผูผลิต  

3.1.4 ทอสารทําความเย็นท้ังหมด ตองติดตั้งอยูบนอุปกรณรองรับ (Support , Hanger) 
โดยใชประกับเหล็กอาบสังกะสี  หรือ อลูมิเนียมรัดตัวทอเขากับอุปกรณรองรับอยางม่ันคงทุกระยะไมเกิน 2.5 
เมตร หรือ เดินใหเรียบรอยในรางรองรับ PVCท่ีออกแบบมาใชสําหรับทอน้ํายาของเครื่องปรับอากาศ 
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3.1.5 หลังการเชื่อมระบบทอสารทําความเย็นแลวใหทําการทดสอบหารอยรั่วดวยกาซ

ไนโตรเจนท่ีความดันประมาณ 17.5 กก. / ตร.ซม. ท้ิงไวอยางนอย 15 นาที แลวจึงทําการดูดเอาความชื้น
ออก และทําใหเปนสุญญากาศดวยปมดูดสุญญากาศ (Vacuum Pump) จนมีความดันต่ํากวาบรรยากาศ
ประมาณ 2 กก/ตร.ซม. (29 นิ้ว ปรอท) อยางนอย 30 นาที แลวจึงเติมสารทําความเย็น หรือตามมาตรฐาน
ของผูผลิต 

 
3.2 ระบบไฟฟา  

3.2.1 ผูขายจะตองจัดหา และติดตั้งอุปกรณไฟฟาสําหรับเครื่องปรับอากาศ ตามรายละเอียด
ประกอบการติดตั้ง และอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนท่ีอาจมิไดกําหนดไว โดยการติดตั้งท้ังหมดไดมาตรฐานของการไฟฟา  

3.2.2 Magnetic Contactor พรอม Overload ใหใชผลิตภัณฑตามมาตรฐานของประเทศ
ไทย  สหรัฐอเมริกา  ยุโรป  หรือ ญี่ปุน ขนาดตองไมต่ํากวา 125 % ของกระแสใชงานเต็มกําลัง 

3.2.3 สายไฟฟาท้ังหมด ใหใชสายทองแดงหุมฉนวน ท่ีไดรับอนุญาตแสดงเครื่องหมาย 
มอก.11-2553 

3.2.3.1  สายไฟฟาเดินลอยใหใชชนิด 300 V 70 0C  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 ขนาดสายไฟฟาจะตองเปนขนาดท่ีรับกระแส
ไดไมต่ํากวา 125 % ของกระแสใชงานเต็มท่ี (Full  Load)  และขนาดพ้ืนท่ีหนาตัดไมต่ํากวา  4 ตร .มม.   

3.2.5  ขนาดสายไฟฟาสําหรับมอเตอรปรับความเร็วพัดลม  และ Thermostat ใหใช
สายไฟฟาขนาดพ้ืนท่ีหนาตัดไมต่ํากวา 1.5 ตร.มม. สายไฟฟาคอนโทรลใหใชสายออนชนิด  300 V  70 0C  
ขนาดพ้ืนท่ีหนาตัดไมเล็กกวา 1.5  ตร.มม.  

3.2.6 การติดตั้งระบบสายดินตัวเครื่องปรับอากาศท่ีเปนโลหะท่ีในการทํางานปกติไมมี
กระแสไฟฟาไหลผานขนาดของสายดินใหเปนไปตามตารางท่ี 1 โดยตอกับหลักสายดินของอาคาร กรณีไมมี
หลักสายดิน ใหจัดทําสายดินใหม 

 
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 ขนาดและจํานวน

สายในทอตามตารางท่ี 2 
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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 
 
3.2.9  การตัดตอสายไฟฟา ใหทําท่ีกลองตอสาย , กลองสวิทช เทานั้น ตําแหนงท่ีทําการตัด

ตอสายไฟฟาตองอยูในตําแหนงท่ีสามารถทําการตรวจสอบ หรือซอมบํารุงไดงาย 
3.2.10 การเชื่อมตอสายไฟฟาขนาดพ้ืนท่ีหนาตัดไมเกิน 10 ตร.มม. ใหใช Wire Nut หรือ 

Scott  
3.2.11 การเดินสายไฟฟาเขามอเตอร Fan -  Coil Unit หรือ Condensing Unit ใหเดิน

รอยสายใน Flexible Conduit โดยท่ีในสวนของ Condensing ใหใช Flexible Conduit ชนิดกันน้ํา (Rain 
Tight Conduit) ท่ีความยาว ไมเกิน 1 เมตร 

3.3 การทาสี 
วัสดุอุปกรณท่ีเปนเหล็กท้ังหมดตองทาสีกันสนิม 2 ชั้น และตองทาสีเพ่ิมเติมเพ่ือความสวยงาม 

ในสวนท่ีมีผลกระทบจากการติดต้ัง การเจาะชองของอาคาร หรือตีกลองไมอัดหุมทอ ผูขายตองแจงตอ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบกอนดําเนินการ และจะตองทําการตกแตงใหอยูในสภาพดีเชนเดิม พรอม
ทาสีใหสวยงามเชนเดียวกับสีของหองนั้น ๆ ดวย ในกรณีท่ีมีผลกระทบกับงานอ่ืนๆใหดําเนินการ แกไขใหอยูใน
สภาพเดิม 

3.4 การทดสอบและการสงมอบงาน 
การทดสอบใหกระทําโดยการตรวจวัดขอมูลตาง ๆ ทางดานวิศวกรรมระบบปรับอากาศท่ี

สําคัญ  เชน ความดันของสารทําความเย็น กําลังไฟฟาท่ีใชของมอเตอรทุกตัว อุณหภูมิอากาศในหองปรับ
อากาศ อุณหภูมิอากาศท่ีออกจากคอยลเย็น อุณหภูมิอากาศภายนอก และอุณหภูมิท่ีออกจาก Condensing  
Unit  การทํางานของ Thermostat  และสวิทชคอนโทรล ตาง ๆ ทดสอบการไหลของน้ําท้ิง การตรวจสอบ
และปรับปริมาณลม เปนตน โดยผูขายจะตองดําเนินการทดสอบดังกลาว โดยมีตัวแทนของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุควบคุมและลงนามกํากับแบบฟอรมการตรวจวัดคาขอมูลตางๆจากการทดสอบเพ่ือเสนอตอ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในการสงมอบงานเครื่องปรับอากาศงวดสุดทาย พรอมแนบรายการและ
รายละเอียดของผลการทดสอบ  พรอมท้ังมอบแบบแผนผังแสดงการติดตั้งจริง (AS - BUILT DRAWING) ท้ัง
ระบบ ในรูปแบบ CD-ROM (โปรแกรม  AUTO CAD) อยางนอย 3 ชุด พรอมคูมือการใชงานและใบรับประกัน
คอมเพรสเซอรมาพรอมกับหนังสือเอกสารและสง มอบงาน ในสวนของคาใชจายในการทดสอบ ซ่ึงรวมถึงคา
กระแสไฟฟาดวยผูขายจะตองเปนผูรับผิดชอบเองท้ังสิ้น พรอมจัดทําสติกเกอร วัน เดือน ป ท่ีรับประกันและ
เบอรโทรศัพทติดตอใหชัดเจน 
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3.5 ขอกําหนดความปลอดภัยในการทํางาน 
 3.5.1 ผูขายท่ีดําเนินการติดตั้งเก่ียวกับงานเชื่อมหรืองานตางๆท่ีทําใหเกิดประกายไฟ ตองมี

อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล และผูขายตองจัดเตรียมถังดับเพลิงในพ้ืนท่ีปฎิบัติงาน เพ่ือไวสําหรับดับไฟ
ในเหตุสถานะการณเบื้องตน  

3.5.2 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในสํานักงานตางๆตองมีผา ผาใบ หรือ พลาสติก ปก
คลุมอุปกรณในสํานักงาน เชน เครื่องคอมพิวเตอร โตะทํางานหรือเอกสารเปนตน 

3.5.3 พ้ืนท่ีดังกลาวเปนสวนปฎิบัติงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ผูขายตองดําเนินการ
ดวยความระมัดระวัง หามสงเสียงพูดคุยหรือดําเนินการโดยใชเสียงดัง หามสูบบุหรี่หรือเสพของมึนเมา ในสวน
ท่ีจําเปนตองใชเสียงดําเนินการใดๆท่ีอาจสงผลกระทบและเปนการรบกวน จะตองขออนุญาตการดําเนินการ
ใดๆตอผูควบคุมงานของฝายผูวางจางกอนการดําเนินการ และมีหนาท่ีประสานกับบุคลาการประจําหนวยงาน
ตางๆ เพ่ือแจงทราบเหตุแหงความไมสะดวกดังกลาวนั้น 

3.5.4 ผูขายตองติดตั้งปายแสดงชื่อโครงการ ระยะเวลาดําเนินการ ชื่อบุคลากรท่ีเก่ียวของ 
ไวบริเวณทางเขาและออกใหชัดเจน 

 
 4. คุณลักษณะเฉพาะ 
  4.1 เครื่องปรับอากาศท่ีติดตั้งภายในหองศูนยบริการ 2 เปนแบบชนิดเปลื่อยฝงฝา(Direct 
Expansion) แบบมีPlenumรับลมReturnดานลาง ผูรับจางตองดําเนินการติดตั้ง Return Air Grill , Supply 
Air Grill , Chamber ใหมท้ังหมดพรอมทาสีฝาบริเวณแนวเครื่องปรับอากาศท้ังหมดหรือตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด 
  4.3 ติดตั้งชองระบายลมชุดระบายความรอน บริเวณพ้ืนท่ีอาคารบริภัณฑ จํานวน 2 ชุดหรือ
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

4.2 ติดตั้งมานอากาศ ขนาดความยาวประมาณไมนอยกวา 1187 มม. ปริมาณลมสูงสุด
ประมาณ 2640 m3/h และปริมาณลมต่ําสุดประมาณ 2310 m3/h  , ความเร็วลมสูงสุดประมาณ 13.5 
m/sec และความเร็วลมต่ําสุดประมาณ 11 m/sec , ความดังเสียงไมเกิน 59 dB พรอมติดตั้งเดินระบบไฟฟา
หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

หมายเหตุ ***มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการยายพ้ืนท่ีการติดตั้งหรือปรับลดจํานวน
เครื่องปรับอากาศตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
   

5. การรับประกัน การดูแลบํารุงรักษาและการซอมแซม 
ผูขายตองรับประกันเครื่องปรับอากาศพรอมอุปกรณประกอบตาง ๆเปนเวลา 1 ป นับถัดจากวันท่ี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับเรียบรอยแลวพรอมจัดสงเอกสารการรับประกันคอมเพรสเซอร 5 ป 
โดยมีการเขาตรวจสอบดูแลบํารุงรักษาระบบทุก ๆ 1 เดือนในระยะเวลาการรับประกันเครื่องปรับอากาศ 
ผูขายตองจัดทํารายงานผลการตรวจวัดปริมาณสารทําความเย็น, การตรวจสอบระบบไฟฟา และทําความ
สะอาดอุปกรณตางๆไดแก แผนกรองอากาศ ถาดน้ําท้ิง ทอน้ําท้ิง ชุด Condensing Unit และ Fan Coil Unit 
พรอมจัดสงรายงานผลการตรวจสอบและการดูแลบํารุงรักษาใหแกตัวแทนท่ีทางมหาวิทยาลัยมอบหมายทุก
ครั้ง โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ ท้ังสิ้น โดยหากพบวาอุปกรณสวนใดสวนหนึ่งชํารุดเสียหายหรือเกิดความผิดปกติ
อยางหนึ่งอยางใดเนื่องจากการใชงานใหผูขายรีบดําเนินการแกไขและ/หรือเปลี่ยนใหมภายในระยะเวลา        
1  วันเพ่ือใหใชงานไดปกติ  โดยไมคิดคาใชจายแตอยางใดในชวงระยะเวลาของการรับประกันนี้ 
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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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ลําดับ ขนาด

ที่  Btu/hr 

อาคารบริหาร

ชั้น 2

1 หองฝายงานอาคาร (กองอาคารสถานที่) 30,000      4 way 1

2 หองฝายออกแบบ (กองอาคารสถานที่) 30,000      4 way 1

3 หองฝายออกแบบ (กองอาคารสถานที่) 30,000      4 way 1

4 หองฝายออกแบบ (กองอาคารสถานที่) 30,000      4 way 1

5 หองฝายออกแบบ (กองอาคารสถานที่) 30,000      4 way 1

6 หองฝายออกแบบ (กองอาคารสถานที่) 30,000      4 way 1

7 หองผูอํานวยการกองอาคารสถานที่ (กองอาคารสถานที่) 18,000      4 way 1

ชั้น 6

8 หองอุปกรณโสตทัศนศึกษา (1605) 24,000      แขวน 1

อาคารบริการ 2 (อาคาร3ชั้น)

ชั้น 1

1 หองหนวยผลิตเทปเสียง 33,000      แขวน 1

ชั้น 2

2 หองทํางานเจาหนาที่ 2 (6242) 33,000      แขวน 1

3 หองทํางานเจาหนาที่ 1 (6242) 30,000      แขวน 1

4 หองทํางานเจาหนาที่ 1 (6242) 30,000      แขวน 1

5 หองทํางานเจาหนาที่ 1 (6242) 18,000      แขวน 1

6 หองหัวหนาฝาย (6228) 24,000      แขวน 1

7 หองคลังขอสอบ (6228) 48,000      แขวน 1

8 หองอานหนังสือ (6228) 48,000      แขวน 1

9 หองอานหนังสือ (6228) 48,000      แขวน 1

10 หองอานหนังสือ (6228) 48,000      แขวน 1

11 หองหนาหอง COMPUTER (6228) 48,000      แขวน 1

12 หอง COMPUTER (6229) (6228) 48,000      แขวน 1

13 หอง COMPUTER (6229) (6228) 48,000      แขวน 1

14 หอง COMPUTER  (6228) 24,000      แขวน 1

15 หอง COMPUTER (6228) 24,000      แขวน 1

16 หองประชุม (6228) 33,000      แขวน 1

17 หองที่ปรึกษา (ควบคุมserver) 30,000      แขวน 1

18 หองทํางานเจาหนาที่ (เลขาสํานัก) 33,000      แขวน 1

19 หองผูอํานวยการ (ผอ.) 33,000      แขวน 1

20 หองธุรการ (รอง ผอ.) 33,000      แขวน 1

21 หองประชุม 33,000      แขวน 1

22 หองพักอาจารย (6222) 40,000      แขวน 1

23 หองศูนยบริการ 2 (6222) 40,000      เปลื่อย 1

24 หองศูนยบริการ 2 (6222) 40,000      เปลื่อย 1

25 หองศูนยบริการ 2 (6222) 40,000      เปลื่อย 1

26 หองศูนยบริการ 2 (6222) 40,000      เปลื่อย 1

27 หองศูนยบริการ 2 (6222) 40,000      เปลื่อย 1

28 หองศูนยบริการ 2 (6222) 40,000      เปลื่อย 1

ชั้น 3

29 หองหนวยบริการโสต 33,000      แขวน 1

30 หองหนวยบริการโสต 33,000      แขวน 1

ขอมูลเครื่องปรับอากาศ

ราคาพรอมติดตั้งชื่ออาคาร/ชื่อหอง จํานวนชนิด



ลําดับ ขนาด

ที่  Btu/hr 
ราคาพรอมติดตั้งชื่ออาคาร/ชื่อหอง จํานวนชนิด

อาคารจัดเลี้ยงชั้นใตดินอาคารตรีศร

1 หองอาหาร (สหกรณรานคา) 60,000      แขวน 1

2 หองอาหาร (สหกรณรานคา) 60,000      แขวน 1

3 หองอาหาร (สหกรณรานคา) 60,000      แขวน 1

4 หองอาหาร (สหกรณรานคา) 60,000      แขวน 1

5 หองอาหาร (สหกรณรานคา) 60,000      แขวน 1

6 หองอาหาร (สหกรณรานคา) 60,000      แขวน 1

7 หองอาหาร (สหกรณรานคา) 60,000      แขวน 1

อาคารบริภัณฑ

1 หองควบคุมเสียงภายในหองประชุม 8228 18,000      ติดผนัง 1

2 หองคอมพิวเตอร 30,000      แขวน 1

อาคารสัมมนา 1

1 หองฉายภาพยนตร (หองควบคุมเสียงภายในหองประชุม5209) 18,000      ติดผนัง 1

อาคารอเนกนิทัศน

1 หองควบคุมระบบ 30,000      4way 1

2 หองควบคุมระบบ 48,000      แขวน 1

3 หองสโตร 24,000      แขวน 1

อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

ชั้น1

1 หองพยาบาล 33,000      แขวน 1

2 หองพยาบาล 33,000      แขวน 1

53

อาคารอเนกนิทัศน ขนาด ชนิด จํานวน ราคาพรอมติดตั้ง

1 มานอากาศ (ประตูหองประชุมพระปกเกลา) 120 cm มาตรฐาน 1

2 มานอากาศ (ประตูหองประชุมพระปกเกลา) 120 cm มาตรฐาน 1

3 มานอากาศ (ประตูหองประชุมพระปกเกลา) 120 cm มาตรฐาน 1

4 มานอากาศ (ประตูหองประชุมพระปกเกลา) 120 cm มาตรฐาน 1

5 มานอากาศ (ประตูหองประชุมพระปกเกลา) 120 cm มาตรฐาน 1

6 มานอากาศ (ประตูหองประชุมพระปกเกลา) 120 cm มาตรฐาน 1

7 มานอากาศ (ประตูหองประชุมพระปกเกลา) 120 cm มาตรฐาน 1

8 มานอากาศ (ประตูหองประชุมพระปกเกลา) 120 cm มาตรฐาน 1

9 มานอากาศ (ประตูหองประชุมพระปกเกลา) 120 cm มาตรฐาน 1

10 มานอากาศ (ประตูหองประชุมพระปกเกลา) 120 cm มาตรฐาน 1

11 มานอากาศ (ประตูหองประชุมพระปกเกลา) 120 cm มาตรฐาน 1

12 มานอากาศ (ประตูหองประชุมพระปกเกลา) 120 cm มาตรฐาน 1

13 มานอากาศ (ประตูหองประชุมพระปกเกลา) 120 cm มาตรฐาน 1

14 มานอากาศ (ประตูหองประชุมพระปกเกลา) 120 cm มาตรฐาน 1

15 มานอากาศ (ประตูหองประชุมพระปกเกลา) 120 cm มาตรฐาน 1

16 มานอากาศ (ประตูหองประชุมพระปกเกลา) 120 cm มาตรฐาน 1

17 มานอากาศ (ประตูหองประชุมพระปกเกลา) 120 cm มาตรฐาน 1

18 มานอากาศ (ประตูหองประชุมพระปกเกลา) 120 cm มาตรฐาน 1

18

หมายเหตุ

*** มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการยายพื้นที่การติดตั้งหรือปรับลดจํานวนเครื่องตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

จํานวนเครื่อง 

จํานวนเครื่อง 

ขอมูลมานอากาศ



       เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา หมายเลข 1.1  
            แผนที ่1 ของ 12 แผน 

 
เอกสารรางขอบเขตของงาน(Terms of Reference: TOR) 

งานจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศพรอมติดตั้งจํานวน 18 ชุด 

1. ความเปนมา  

เนื่องจากระบบเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนท่ีมีอยูเดิม มีอายุการใชงานเปนเวลานานจึงทําให

อุปกรณหลายสวนเสื่อมสภาพ หากใชงานตอไปจะตองเสียคาใชจายในการบํารุงรักษาและซอมแซมสูงข้ึนและ

สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟา 

2. วัตถุประสงค 

เพ่ือจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศพรอมติดตั้งจํานวน 18 ชุด ซ่ึงจะทําใหสามารถประหยัดพลังงานโดย

สอดคลองตอนโยบายของรัฐบาล รวมถึงเพ่ือลดคาใชจายในการบํารุงรักษาและคาซอมแซมท่ีเพ่ิมสูงข้ึน และมี

ประสิทธิภาพในการใชงานของระบบเครื่องปรับอากาศท่ีสูงข้ึน 

3. ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้   
3.1     มีความสามารถตามกฎหมาย 

      3.2     ไมเปนบุคคลลมละลาย 
  3.3     ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
       3.4     ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
    3.5     ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
      3.6     มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
     3.7     เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
        3.8     ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแก มหาวิทยาลัย ณ 
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
     3.9     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ    
ผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น  
 3.10 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 
 
 
 
 

 



เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา หมายเลข 1.1  
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4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซ้ือ  
           4.1 ผูเสนอราคาตองประกอบกิจการดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 5 ป นับถึงวันยื่นซองเสนอราคา 

 4.2 ผูเสนอราคาตองมีผลงานติดตั้งซอมแซมและบํารุงรักษาระบบปรับอากาศประเภทเดียวกันกับ

งานท่ีประกวดราคาจัดซ้ือดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส ในวงเงินไมนอยกวา 450,000 บาท (สี่แสนหาหม่ืนบาทถวน) 

ในสัญญาฉบับเดียวกัน และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หรือหนวยงานอ่ืนท่ีมีกฎหมาย

บัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนท่ีมหาวิทยาลัยเชื่อถือท่ีผาน

มาไมเกิน 5 ป โดยตองยื่นแสดงผลงานเปนสําเนาหนังสือรับรองผลงานและสําเนาคูสัญญา ไปพรอมกับการ

เสนอราคาในระบบ 

4.3 ผูเสนอราคาตองจัดหาวิศวกรไฟฟาและวิศวกรเครื่องกลท่ีไดรับใบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรและเปนพนักงานบริษัทฯท่ีมีประสบการณไมนอยกวา 3 ป ความสามารถท่ี
เหมาะสมกับงานท่ีไดรับมอบหมายและหัวหนาชาง และชางท่ีชํานาญงานเทานั้น เขามาปฏิบัติงานใหเปนตาม
แผนงานและมาตรฐานการปฏิบัติงานและทํางานท่ีถูกตองตามหลักวิชาการและมีจํานวนเพียงพอสําหรับการ
ปฏิบัติงานไดทันที และสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพแลวเสร็จตามกําหนด โดยตองย่ืนเอกสารไป
พรอมการเสนอราคาในระบบ 

4.4 ผูเสนอราคาตองจัดทําเอกสารตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะทางเทคนิคท่ีกําหนด

ท้ังหมดกับรายละเอียดท่ีบริษัทเสนอ โดยระบุ รุน ยี่หอของเครื่องปรับอากาศ และอุปกรณประกอบเบื้องตน 

พรอมแนบแคตตาล็อค และตองขีดเสนใตระบุหมายเลขขอท่ีอางอิงใหชัดเจน โดยตองย่ืนเอกสารไปพรอมการ

เสนอราคาในระบบ 

4.5 ผูเสนอราคาตองไดรับการแตงต้ังใหเปนตัวแทนจําหนายจากผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายใน

ประเทศไทย โดยตองย่ืนเอกสารไปพรอมการเสนอราคาในระบบ 

5. ระยะเวลาจัดซ้ือ 

ภายใน 90 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

6. ราคากลางของพัสดุท่ีจะจัดซ้ือ 

 จํานวน 948,020 บาท (เกาแสนสี่หม่ืนแปดพันยี่สิบบาทถวน) 

7. งบประมาณในการจัดซ้ือ 

 จํานวน 950,400บาท (เกาแสนหาหม่ืนสี่รอยบาทถวน) 
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8. การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 

 โดยใชเกณฑราคา 

หมายเหตุ  ผูขายจะตองสงมอบครุภัณฑท่ีติดสติกเกอรรหัสครุภัณฑตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดย

ผูขายจะตองติดตอประสานงานในการกําหนดรหัสครุภัณฑกับงานคลังพัสดุ กองพัสด ุ

 การรับฟงความคิดเห็นรางขอบเขตของงาน ผูสนใจสามารถวิจารณเสนอขอคิดเห็น หรือ

ขอเสนอแนะเก่ียวกับรางรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะนี้  เปนลายลักษณอักษรโดยทางไปรษณียตอบรับดวน

พิเศษ  (EMS) สงไปท่ี กองพัสดุ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เลขท่ี 9/9  หมู 9  ถนนแจงวัฒนะ  ตําบล

บางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120  หรือทางโทรศัพทหมายเลข 02 504 – 7123  , 02 504 – 

7124   หรือทางโทรสารหมายเลข 02 503 – 3560  หรือทาง e-mail  :  pm.proffice@stou.ac.th หรือดูผาน

จาก http://www.stou.ac.th  โดยระบุชื่อ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได 
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รายละเอียดประกอบการงานจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศจํานวน 18 ชุด พรอมติดตั้ง 
 

1. ขอกําหนดท่ัวไป 
1.1 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบระบายความรอนดวยอากาศจํานวน 18 ชุด 
1.2 ติดตั้งสายเมนไฟฟาเครื่องปรับอากาศท้ังหมดจนถึงเบรกเกอรตูควบคุมไฟฟาภายในหองไฟฟา 

หากตรวจสอบแลวพบวาอุปกรณไมเปนไปตามมาตราฐานวิศวกรรมใหผูขายดําเนินการเปลี่ยนอุปกรณดังกลาว
ใหม พรอมติดตั้งสวิทชควบคุมเครื่องปรับอากาศภายในหองหรือตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

1.3 ติดตั้ง Safety Switch ภายนอกในบริเวณพ้ืนท่ีติดตั้งคอยลรอนในแตละชุด ตามมาตรฐาน
วิศวกรรมหรอืตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

1.4  ผูประสงคเสนอราคาจะตองเสนอรายละเอียดเครื่องปรับอากาศพรอมแคตตาล็อกท่ีแสดง
คุณสมบัติของเครื่องปรับอากาศ ในวันยื่นซองขอเสนอทางเทคนิค 

1.5  เครื่องปรับอากาศท่ีเสนอตองเปนยี่หอท่ีใชงานแพรหลายในประเทศไทย และไดรับการจด
ทะเบียนการคาไมนอยกวา 5 ป โดยตองเปนเครื่องปรับอากาศท่ีประกอบสําเร็จรูปท้ังชุด ท้ังหนวยสงความเย็น
และหนวยระบายความรอนจากโรงงานเดียวกัน และเครื่องปรับอากาศจํานวน 18 ชุดนี้เปนยี่หอเดียวกัน
ท้ังหมด  

1.6  ระยะเวลาในการสงมอบและติดตั้งเครื่องปรับอากาศจํานวน  90 วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญา 

1.7 ราคาท่ีเสนอเปนราคารวมคารื้อถอนพรอมซอมแซมและทําความสะอาดบริเวณท่ีไดรับผลกระทบ
จากการดําเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศดังกลาว  

1.8 เครื่องปรับอากาศท่ีรื้อถอนนั้นตองสงคืนใหแกมหาวิทยาลัยพรอมจัดทําวัสดุอุปกรณปดก้ันพ้ืนท่ี 
โดยนําไปจัดเก็บในบริเวณตามมหาวิทยาลัยกําหนด 

1.9 เครื่องปรับอากาศท่ีเสนอตองไดรับการรับรอง มาตรฐาน มอก.TIS 18001  
 
2. คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องปรับอากาศ  
2.1  เครื่องปรับอากาศชนิดระบายความรอนดวยอากาศ ประกอบดวย  

2.1.1  Air – Cooled  Condensing  Unit  ประกอบเรียบรอยท้ังชุดมาจากโรงงานผูผลิตมี
รายละเอียด  ดังนี้ 

2.1.1.1  สวนโครงภายนอก  (Casing , Cabinet)  ทําดวยแผนเหล็กผานกระบวนการ
ปองกันสนิม และกระบวนการเคลือบและอบสี หรือวัสดุท่ีทนหรือทําใหทนตอการเกิดสนิม เชน ไฟเบอรกลาส 
หรือวัสดุท่ีเหมาะสมสําหรับติดตั้งกลางแจง  ตัวโครงจะตองม่ันคงแข็งแรงไมสั่นสะเทือน หรือเกิดเสียงดังเม่ือใช
งาน 

2.1.1.2  Compressor เปนแบบมอเตอรหุมปด (Hermetic) ระบายความรอนดวยสาร
ทําความเย็น และท่ีมอเตอรตองมีอุปกรณปองกันเม่ือเกิดความรอนสูงเกินเกณฑ  
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2.1.1.3  Condenser  Coil  เปนทอทองแดงแบบ  Inner  Groove ท่ีถูกอัดเขากับครีบ

อลูมิเนียมซ่ึงจะตองเรียงเปนระเบียบเรียบรอยยึดแนนกับทอทองแดง  ผานการทดสอบรอยรั่วและการขจัด
ความชื้นมาจากโรงงานผูผลิต 

2.1.1.4  พัดลมของ  Condenser  เปนแบบใบพัดแฉก  (Propeller)  ไดรับการถวง
สมดุลมาเรียบรอย ขับเคลื่อนโดยตรงจากมอเตอร  มีตะแกรงเหล็กโปรงท่ีผานกระบวนการปองกันสนิมเพ่ือ
ปองกันอุบัติเหตุหรือตามมาตรฐานโรงงานผูผลิต 

2.1.1.5  มอเตอรพัดลม  เปนแบบหุมปดมิดชิด   มีอุปกรณปองกันเม่ือเกิดความรอนสูง
เกินเกณฑมีระบบหลอลื่นแบบตลับลูกปน  หรือแบบปลอกท่ีมีการหลอลื่นตลอดอายุการใชงาน  

2.1.1.6 ร ะบบคว บ คุ ม  มี  Magnetic  Contactor  Overload ขอ ง  Compressor  
อุปกรณหนวง เวลา (Time  Delay  Relay)  ยกเวนในกรณี ท่ี มี อุปกรณหนวง เวลาติดตั้ งอยูแลวใน  
Thermostat  และมี  Shut off valves พรอม  Service ports  

2.1.2  Fan -  Coil  Unit  ตองประกอบเรียบรอยท้ังชุดจากโรงงานผูผลิตและเปนผลิตภัณฑ
ยี่หอเดียวกับ  Condensing  Unit มีรายละเอียด  ดังนี้  

2.1.2.1  สวนโครงภายนอก เปนแบบท่ีตกแตงสําเร็จ ทําดวยแผนเหล็ก ท่ีผาน
กระบวนการเคลือบและอบสี  หรือทําใหทนตอการเกิดสนิม เชน ไฟเบอรกลาสหรือพลาสติกอัดแรง  ภายใน
บริเวณท่ีอาจจะเกิดหยดน้ําไดซ่ึงจําเปนใหบุดวยฉนวนยาง หรือวัสดุเทียบเทา มีถาดน้ําท้ิงท่ีหุมฉนวน ในการใช
งานปกติจะตองไมเกิดหยดน้ําเกาะท่ีภายนอกของตัวโครง   

2.1.2.2  พัดลมแบบสงลมเย็น  เปนพัดลมแบบ  Centrifugal , Turbo  Fan  หรือแบบ 
Cross Flow  Fan  มีพัดลมท่ีขับเคลื่อนโดยตรงดวยมอเตอรซ่ึงสามารถปรับความเร็วลมไดไมนอยกวา 3 
อัตรา 

2.1.2.3  มอเตอร เปนชนิด Split Capacitor ท่ีมีอุปกรณปองกันความรอนสูงเกินเกณฑ
อยูภายในใชระบบไฟฟา  220 V หรือ 380 V / 1  Phase หรือ 3 Phase  / 50  Hz 

2.1.2.4  คอยลเย็น (Evaporation  Cool) เปนทอทองแดงแบบ Inner  Groove ท่ีถูก
อัดใหเขากับครีบอลูมิเนียมซ่ึงจะตองเรียงเปนระเบียบเรียบรอยยึดแนนกับทอทองแดง ผานการทดสอบรอยรั่ว
และการขจัดความชื้นมาจากโรงงานผูผลิต 

2.1.2.5  อุปกรณจายสารทําความเย็นเปนแบบเอ็กซแพนชั่นวาลว (Expansion valve) 
หรือ แคปปลารีท้ิว (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 เปน
แบบอิเล็กทรอนิกสชวงอุณหภูมิ 18 0C ถึง 30 0C ความละเอียด  1 0C พรอมวงจรหนวงเวลา 2 – 5 นาที 
ยกเวนในกรณีท่ีมีการติดตั้งอุปกรณหนวงเวลา อยูท่ีตัว Condensing Unit   

2.1.2.7  แผงกรองอากาศเปนแบบอลูมิเนียมหนาไมนอยกวา   ½    นิ้ว   หรือใย
สังเคราะหหรือตาขายโพลีพรอบเพอลีนท่ีสามารถถอดลางทําความสะอาดได 
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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) และอุณหภูมิน้ํายา

ท่ีคอยลเย็น (Evaporator  Temperature)  เดียวกันอยูในชวง  5.50C – 720C  (420F – 450F)   
2.2.2  การคิดเทียบปริมาณความเย็นของชุด  Condensing  Unit และ Fan -  Coil  Unit  ท่ี

ทํางานรวมกันนั้น  ตองไมมากเกินกวาคาความสามารถในการทําความเย็นของ Compressor  
2.2.3 การ คิดความสามารถในการ ทําความเย็นของ  Compressor ให คิด เ ทียบ เ ม่ือ 

Compressor ทํางานในภาวะ ดังนี้  
- อุณหภูมิน้ํายาอ่ิมตัวดานดูด   ไมเกิน  7.2 0C (450F)  
- อุณหภูมิน้ํายาอ่ิมตัวดานคอยลรอน  ไมต่ํากวา 490C (1200F) (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 ตองมีคาอัตราสวน
ประสิทธิภาพพลังงาน หรือ EER (Energy   Efficiency Ratio) ไมนอยกวา 11.0 บีทียูตอวัตต 

2.2.5.2 เครื่องปรับอากาศท่ีมีขนาดตั้งแต 36,001 – 40,940 BTU ตองมีคาอัตราสวน
ประสิทธิภาพพลังงาน หรือ คา EER (Energy  Efficiency Ratio) ไมนอยกวา 10.6 บีทียูตอวัตต 

2.2.5.3 เครื่องปรับอากาศท่ีมีขนาดตั้งแต 40,941 BTU ข้ึนไป ตองมีคาอัตราสวน
ประสิทธิภาพพลังงาน หรือ คา EER (Energy  Efficiency Ratio) ไมนอยกวา 9.6 บีทียูตอวัตต 

 
หมายเหตุ  1. เครื่องปรับอากาศท่ีมีขีดความสามารถทําความเย็นไมเกิน 40,000 BTU ตองไดรับ

การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหรรมและตองมีหนังสือรับรองคา EER หรือ SEER หรือฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟาเบอร 5  

              2. เครื่องปรับอากาศท่ีมีขีดความสามารถทําความเย็นเกิน 40,000 BTU ตองมีหนังสือ
รับรองคา EER หรือ SEER จากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) หรือฉลากแสดงระดับ
ประสิทธิภาพอุปกรณไฟฟาเบอร 5 หรือหนังสือรับรองประสิทธิภาพการประหยัดไฟจากการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย (กฟผ.) หรือผลการทดสอบจากหองปฏิบัติการทดสอบของมหาวิทยาลัยของรัฐ 
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3. เครื่องปรับอากาศชนิดฝงฝาหรือตูตั้งพ้ืนหรือCassette Type อาจไมเปนไปตาม
ขอกําหนด 2.2.5  ท้ังนี้ผูเสนอราคาตองแสดงเอกสารหรือหนังสือรับรองแสดงคาอัตราสวนประสิทธิภาพ
พลังงานหรือคา EER (Energy  Efficiency Ratio)  ของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) 
หรือสถาบันอ่ืนๆท่ีมหาวิทยาลัยเชื่อถือได 

 
3. การติดตั้ง 
    กอนการเขาดําเนินการติดตั้งใหแจงงานอาคารสถานท่ีทุกครั้ง และการติดตั้งตองถูกตองตามหลัก

วิศวกรรมระบบปรับอากาศ ซ่ึงตองมีวิศวกรไฟฟาและวิศวกรเครื่องกลควบคุมการติดตั้ง พรอมท้ังใหสงรายชื่อ
วิศวกรไฟฟาและวิศวกรเครื่องกล พรอมสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม (เปนผูควบคุม และ
รับรองการติดตั้ง) วิศวกรดังกลาวตองมีประสบการณในการควบคุมการติดตั้งเครื่องปรับอากาศมาไมนอยกวา 
3 ปโดยกอนเขาดําเนินการใหรายงานตอผูควบคุมงานของมหาวิทยาลัยทราบและทางผูขายจะตองจัดทํา
แผนงานแสดงระยะเวลาการติดตั้งของแตละอาคารโดยละเอียดพรอมคําชี้แจงแจงทราบตอคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุผานผูควบคุมงานของมหาวิทยาลัยทราบ ถาปรากฏวามีการติดตั้งท่ีไมไดมาตรฐานและไมถูกตอง
ตามหลักวิศวกรรมระบบปรับอากาศแลว   ผูขายจะตองดําเนินการแกไขใหใหมโดยไมคิดคาใชจายในการ
ดําเนินการ 

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

 
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) ในกรณีจุดติดตั้งทอน้ําท้ิงไกลหรือไมไดระดับและไมกอใหเกิดความสวยงามใหผู
รับจางติดตั้งชุดปมน้ําท้ิงแยกจากตัวเครื่องนั้นๆตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

3.1.3 การติดตั้งทอสารทําความเย็นจะตองเดินใหขนาน หรือตั้งฉากกับตัวอาคาร สวนท่ีผาน
โครงสรางตัวอาคาร เชน คาน กําแพง หรือพ้ืนจะตองมีปลอกรอยทอ (Sleeve)  ถาปลอกรอยทอดังกลาว
ติดตั้งในสวนท่ีติดกับดานนอกของตัวอาคารจะตองอุดชองวางระหวางทอสารทําความเย็น กับปลอกรอยทอ 
(Sleeve)  ดวยวัสดุยาง หรือวัสดุอ่ืนท่ีเทียบเทาพรอมตกแตงอยางเรียบรอย ทอสารทําความเย็นตองยึดอยูกับ
อุปกรณรองรับอยางม่ันคง ทอสารทําความเย็นดานกาชเย็นดูดกลับจะตองสามารถใหน้ํามันหลอลื่นกลับไปท่ี  
Compressor ไดสะดวกในทุกสภาวะของการทํางาน ทอสารทําความเย็นตองมีขนาดพอเหมาะ คือ ใหคาความ
ดันตกในทอไมเกินกวาคาท่ีทําอุณหภูมิควบแนน  (Saturated  Temperature)  เปลี่ยนไปเกินกวา 1.2 0C (2 
0F)  ทุกระยะความสูงประมาณ 4 เมตร ของทอ ตามแนวดิ่งจะตองมี  Oil Trap เฉพาะทอสารทําความเย็น
ดานกาซเย็นดูดกลับในกรณีท่ี  Condensing  Unit อยูต่ํา  กวา  Fan -  Coil  Unit ตองทํา  Invert  Loop ท่ี
ทอสารทําความเย็นดานกาซเย็นกลับ หรือตามคําแนะนําผูผลิต  
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3.1.4 ทอสารทําความเย็นท้ังหมด ตองติดตั้งอยูบนอุปกรณรองรับ (Support , Hanger) 

โดยใชประกับเหล็กอาบสังกะสี  หรือ อลูมิเนียมรัดตัวทอเขากับอุปกรณรองรับอยางม่ันคงทุกระยะไมเกิน 2.5 
เมตร หรือ เดินใหเรียบรอยในรางรองรับ PVCท่ีออกแบบมาใชสําหรับทอน้ํายาของเครื่องปรับอากาศ 

3.1.5 หลังการเชื่อมระบบทอสารทําความเย็นแลวใหทําการทดสอบหารอยรั่วดวยกาซ
ไนโตรเจนท่ีความดันประมาณ 17.5 กก. / ตร.ซม. ท้ิงไวอยางนอย 15 นาที แลวจึงทําการดูดเอาความชื้น
ออก และทําใหเปนสุญญากาศดวยปมดูดสุญญากาศ (Vacuum Pump) จนมีความดันต่ํากวาบรรยากาศ
ประมาณ 2 กก/ตร.ซม. (29 นิ้ว ปรอท) อยางนอย 30 นาที แลวจึงเติมสารทําความเย็น หรือตามมาตรฐาน
ของผูผลิต 

 
3.2 ระบบไฟฟา  

3.2.1 ผูขายจะตองจัดหา และติดตั้งอุปกรณไฟฟาสําหรับเครื่องปรับอากาศ ตามรายละเอียด
ประกอบการติดตั้ง และอ่ืน ๆ ท่ีจําเปนท่ีอาจมิไดกําหนดไว โดยการติดตั้งท้ังหมดไดมาตรฐานของการไฟฟา  

3.2.2 Magnetic Contactor พรอม Overload ใหใชผลิตภัณฑตามมาตรฐานของประเทศ
ไทย  สหรัฐอเมริกา  ยุโรป  หรือ ญี่ปุน ขนาดตองไมต่ํากวา 125 % ของกระแสใชงานเต็มกําลัง 

3.2.3 สายไฟฟาท้ังหมด ใหใชสายทองแดงหุมฉนวน ท่ีไดรับอนุญาตแสดงเครื่องหมาย 
มอก.11-2553 

3.2.3.1  สายไฟฟาเดินลอยใหใชชนิด 300 V 70 0C  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 ขนาดสายไฟฟาจะตองเปนขนาดท่ีรับกระแส
ไดไมต่ํากวา 125 % ของกระแสใชงานเต็มท่ี (Full  Load)  และขนาดพ้ืนท่ีหนาตัดไมต่ํากวา  4 ตร .มม.   

3.2.5  ขนาดสายไฟฟาสําหรับมอเตอรปรับความเร็วพัดลม  และ Thermostat ใหใช
สายไฟฟาขนาดพ้ืนท่ีหนาตัดไมต่ํากวา 1.5 ตร.มม. สายไฟฟาคอนโทรลใหใชสายออนชนิด  300 V  70 0C  
ขนาดพ้ืนท่ีหนาตัดไมเล็กกวา 1.5  ตร.มม.  

3.2.6 การติดตั้งระบบสายดินตัวเครื่องปรับอากาศท่ีเปนโลหะท่ีในการทํางานปกติไมมี
กระแสไฟฟาไหลผานขนาดของสายดินใหเปนไปตามตารางท่ี 1 โดยตอกับหลักสายดินของอาคาร กรณีไมมี
หลักสายดิน ใหจัดทําสายดินใหม 
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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 ขนาดและจํานวน

สายในทอตามตารางท่ี 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 
 
3.2.9  การตัดตอสายไฟฟา ใหทําท่ีกลองตอสาย , กลองสวิทช เทานั้น ตําแหนงท่ีทําการตัด

ตอสายไฟฟาตองอยูในตําแหนงท่ีสามารถทําการตรวจสอบ หรือซอมบํารุงไดงาย 
3.2.10 การเชื่อมตอสายไฟฟาขนาดพ้ืนท่ีหนาตัดไมเกิน 10 ตร.มม. ใหใช Wire Nut หรือ 

Scott  
3.2.11 การเดินสายไฟฟาเขามอเตอร Fan -  Coil Unit หรือ Condensing Unit ใหเดิน

รอยสายใน Flexible Conduit โดยท่ีในสวนของ Condensing ใหใช Flexible Conduit ชนิดกันน้ํา (Rain 
Tight Conduit) ท่ีความยาว ไมเกิน 1 เมตร 

3.3 การทาสี 
วัสดุอุปกรณท่ีเปนเหล็กท้ังหมดตองทาสีกันสนิม 2 ชั้น และตองทาสีเพ่ิมเติมเพ่ือความสวยงาม 

ในสวนท่ีมีผลกระทบจากการติดตั้ง การเจาะชองของอาคาร หรือตีกลองไมอัดหุมทอ ผูขายตองแจงตอ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบกอนดําเนินการ และจะตองทําการตกแตงใหอยูในสภาพดีเชนเดิม พรอม
ทาสีใหสวยงามเชนเดียวกับสีของหองนั้น ๆ ดวย ในกรณีท่ีมีผลกระทบกับงานอ่ืนๆใหดําเนินการ แกไขใหอยูใน
สภาพเดิม 
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3.4 การทดสอบและการสงมอบงาน 
การทดสอบใหกระทําโดยการตรวจวัดขอมูลตาง ๆ ทางดานวิศวกรรมระบบปรับอากาศท่ี

สําคัญ  เชน ความดันของสารทําความเย็น กําลังไฟฟาท่ีใชของมอเตอรทุกตัว อุณหภูมิอากาศในหองปรับ
อากาศ อุณหภูมิอากาศท่ีออกจากคอยลเย็น อุณหภูมิอากาศภายนอก และอุณหภูมิท่ีออกจาก Condensing  
Unit  การทํางานของ Thermostat  และสวิทชคอนโทรล ตาง ๆ ทดสอบการไหลของน้ําท้ิง การตรวจสอบ
และปรับปริมาณลม เปนตน โดยผูขายจะตองดําเนินการทดสอบดังกลาว โดยมีตัวแทนของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุควบคุมและลงนามกํากับแบบฟอรมการตรวจวัดคาขอมูลตางๆจากการทดสอบเพ่ือเสนอตอ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในการสงมอบงานเครื่องปรับอากาศงวดสุดทาย พรอมแนบรายการและ
รายละเอียดของผลการทดสอบ  พรอมท้ังมอบแบบแผนผังแสดงการติดตั้งจริง (AS - BUILT DRAWING) ท้ัง
ระบบ ในรูปแบบ CD-ROM (โปรแกรม  AUTO CAD) อยางนอย 3 ชุด พรอมคูมือการใชงานและใบรับประกัน
คอมเพรสเซอรมาพรอมกับหนังสือเอกสารและสง มอบงาน ในสวนของคาใชจายในการทดสอบ ซ่ึงรวมถึงคา
กระแสไฟฟาดวยผูขายจะตองเปนผูรับผิดชอบเองท้ังสิ้น พรอมจัดทําสติกเกอร วัน เดือน ป ท่ีรับประกันและ
เบอรโทรศัพทติดตอใหชัดเจน 

3.5 ขอกําหนดความปลอดภัยในการทํางาน 
 3.5.1 ผูขายท่ีดําเนินการติดตั้งเก่ียวกับงานเชื่อมหรืองานตางๆท่ีทําใหเกิดประกายไฟ ตองมี

อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล และผูขายตองจัดเตรียมถังดับเพลิงในพ้ืนท่ีปฎิบัติงาน เพ่ือไวสําหรับดับไฟ
ในเหตุสถานะการณเบื้องตน  

3.5.2 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในสํานักงานตางๆตองมีผา ผาใบ หรือ พลาสติก ปก
คลุมอุปกรณในสํานักงาน เชน เครื่องคอมพิวเตอร โตะทํางานหรือเอกสารเปนตน 

3.5.3 พ้ืนท่ีดังกลาวเปนสวนปฎิบัติงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ผูขายตองดําเนินการ
ดวยความระมัดระวัง หามสงเสียงพูดคุยหรือดําเนินการโดยใชเสียงดัง หามสูบบุหรี่หรือเสพของมึนเมา ในสวน
ท่ีจําเปนตองใชเสียงดําเนินการใดๆท่ีอาจสงผลกระทบและเปนการรบกวน จะตองขออนุญาตการดําเนินการ
ใดๆตอผูควบคุมงานของฝายผูวางจางกอนการดําเนินการ และมีหนาท่ีประสานกับบุคลาการประจําหนวยงาน
ตางๆ เพ่ือแจงทราบเหตุแหงความไมสะดวกดังกลาวนั้น 

3.5.4 ผูขายตองติดตั้งปายแสดงชื่อโครงการ ระยะเวลาดําเนินการ ชื่อบุคลากรท่ีเก่ียวของ 
ไวบริเวณทางเขาและออกใหชัดเจน 

 
 4. คณุลักษณะเฉพาะ 
  4.1 เครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง จํานวน 2 เครื่อง โดยมีชุดควบคุมใหสามารถสลับทํางาน
อัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมงโดยใช (Timer Digital Control) พรอมหลอดไฟแสดงสถานะแบบ LED หรือตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด จํานวน 1 ชุดๆละ 2 เครื่อง 
  หมายเหตุ ***มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการยายพ้ืนท่ีการติดตั้งหรือปรับลดจํานวน
เครื่องปรับอากาศตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
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5. การรับประกัน การดูแลบํารุงรักษาและการซอมแซม 
ผูขายตองรับประกันเครื่องปรับอากาศพรอมอุปกรณประกอบตาง ๆเปนเวลา 1 ป นับถัดจากวันท่ี

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับเรียบรอยแลวพรอมจัดสงเอกสารการรับประกันคอมเพรสเซอร 5 ป 
โดยมีการเขาตรวจสอบดูแลบํารุงรักษาระบบทุก ๆ 1 เดือนในระยะเวลาการรับประกันเครื่องปรับอากาศ 
ผูขายตองจัดทํารายงานผลการตรวจวัดปริมาณสารทําความเย็น, การตรวจสอบระบบไฟฟา และทําความ
สะอาดอุปกรณตางๆไดแก แผนกรองอากาศ ถาดน้ําท้ิง ทอน้ําท้ิง ชุด Condensing Unit และ Fan Coil Unit 
พรอมจัดสงรายงานผลการตรวจสอบและการดูแลบํารุงรักษาใหแกตัวแทนท่ีทางมหาวิทยาลัยมอบหมายทุก
ครั้ง โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ ท้ังสิ้น โดยหากพบวาอุปกรณสวนใดสวนหนึ่งชํารุดเสียหายหรือเกิดความผิดปกติ
อยางหนึ่งอยางใดเนื่องจากการใชงานใหผูขายรีบดําเนินการแกไขและ/หรือเปลี่ยนใหมภายในระยะเวลา        
1  วันเพ่ือใหใชงานไดปกติ  โดยไมคิดคาใชจายแตอยางใดในชวงระยะเวลาของการรับประกันนี้ 

 
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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               แผนที่ ๑๒ ของ ๑๒ แผน

ลําดับ ขนาด

ที่  Btu/hr 

อาคารบริการ 2 (อาคาร4ชั้น)

ชั้น3

1 หองผูอํานวยการสํานักทะเบียนและวัดผล 7307       30,000 แขวน 1

2 หองรองผูอํานวยการสํานักทะเบียนและวัดผล 7308       30,000 แขวน 1

3 หองศูนยขอมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา       36,000 แขวน 1

4 หองศูนยขอมูลทะเบียนและบริการนักศึกษา       36,000 แขวน 1

อาคารบรรณสาร

 ชั้นที่ 5

1 หองฝายพัฒนา (กองแผนงาน หองรองอธิการบดี) 30,000      แขวน 1

2 หองฝายพัฒนา (กองแผนงาน หองผูอํานวยการ) 30,000      แขวน 1

3 หองฝายพัฒนา (กองแผนงาน หองถายเอกสาร) 30,000      แขวน 1

4 หองฝายพัฒนา (กองแผนงาน) 36,000      แขวน 1

5 หองฝายพัฒนา (กองแผนงาน) 36,000      แขวน 1

6 หองฝายพัฒนา (กองแผนงาน) 36,000      แขวน 1

7 หองฝายพัฒนา (กองแผนงาน) 36,000      แขวน 1

8 หองฝายพัฒนา (กองแผนงาน) 36,000      แขวน 1

9 หองฝายพัฒนา (กองแผนงาน) 36,000      แขวน 1

10 หองฝายพัฒนา (กองแผนงาน) 36,000      แขวน 1

11 หองฝายพัฒนา (กองแผนงาน) 36,000      แขวน 1

12 หองฝายพัฒนา (กองแผนงาน) 36,000      แขวน 1

อาคารอเนกนิทัศน

1 หองควบคุมระบบ UPS 12,000      ติดผนัง 1

2 หองควบคุมระบบ UPS 12,000      ติดผนัง 1

18

หมายเหตุ

*** มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการยายพื้นที่การติดตั้งหรือปรับลดจํานวนเครื่องตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

จํานวนเครื่อง 

ชนิด

ขอมูลเครื่องปรับอากาศ

ราคาพรอมติดตั้งชื่ออาคาร/ชื่อหอง จํานวน
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