
(ร่าง) 
ขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) 

ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จ านวน 87 เครื่อง 
ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. ความเป็นมา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้ง
ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จ านวน 87 เครื่อง ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใช้งานใน
การเรียนการสอนและเป็นการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัย 

2. วัตถุประสงค์ 
จัดซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จ านวน 87 เครื่อง ประจ าคณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ ใช้งานในการเรียนการสอนและเป็นการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัย 
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 

3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้า
เสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ครั้งนี ้

4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคา ได้รับค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันนั้น 

5. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการประกวดราคาซื้อพัสดุด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยฯ 

 
 
 
 
 



4.  รายละเอียดคุณลักษณะ 
คุณลักษณะเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 36,000 บีทียูต่อชั่วโมง 
1.ข้อก าหนดทั่วไป 
 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศเป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ    
หรือเป็นผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศที่ผลิตในประเทศไทยภายใต้ลิขสิทธิ์ของผลิตภัณฑ์นั้นๆและมีจ าหน่ายใน
ประเทศไทย 
2.มาตรฐานเครื่องปรับอากาศ 
 เครื่องปรับอากาศที่เสนอต้องประกอบส าเร็จรูปเป็นชุดจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และ
มาตรฐาน มอก.2134-2553 หรือ มอก.2134-2545 หรือ ISO 18001 หรือ TIS 18001 หรือ OHSAS 18001
โดยมีค่าประสิทธิภาพพลังงาน (EER) ไม่น้อยกว่า 11.0  
3.เครื่องระบายความร้อน (Condensing Unit) 
 3.1ตัวถัง (Casing) ส่วนโครงภายนอกท าด้วยวัสดุที่ทนหรือท าให้ทนต่อการเป็นสนิม เช่น ไฟเบอร์
กลาส หรือพลาสติกอัดแรง หรือแผ่นเหล็กที่ผ่านกระบวนการกันสนิม และกระบวนการเคลือบและอบสีเหมาะ
ส าหรับติดตั้งกลางแจ้ง ตัวโครงจะต้องมั่นคงแข็งแรง 
 3.2เครื่องอัดน้ ายา (Compressor) เป็นแบบหุ้มปิดมิดชิด (Hermitic) ชนิด Rotary หรือ Scroll     
ใช้กับน้ ายา R-22 หรือดีกว่า และระบบไฟฟ้า 220V/1Ph/50Hz หรือ 380V/3Ph/50Hz 
 3.3คอยล์ระบายความร้อน (Condenser Coil) ท าด้วยท่อทองแดงไร้ตะเข็บและมีครีบอลูมิเนียม
ระบายความร้อน (Aluminum Fin) จัดวางเป็นรูปตัว L อัดติดแน่นกับท่อทองแดงด้วยวิธีกล มีครีบระบาย
ความร้อนไม่น้อยกว่า 14 ครีบต่อระยะ 1 นิ้ว จะต้องผ่านการทดสอบรอยรั่วและขจัดความชื้นจากโรงงาน
ผู้ผลิต 
 3.4พัดลมระบายความร้อน (Condenser Fan) เป็นแบบใบพัด (Propeller) ใช้กับมอเตอร์แบบขับ
ตรง (Direct Drive) ติดตั้งในแนวระดับ เป่าลมร้อนออกด้านข้าง มีตะแกรงเหล็กหรือพลาสติกอย่างดีปิด
ป้องกันใบพัด  
 3.5อุปกรณ์อ่ืน อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
 - Compressor Magnetic Contactor 
 - Compressor Overload Protection Device 
 - Timer relay 
 - Filter Drier 
 - Refrigerant Service Valve 
4.เครื่องส่งลมเย็น (Fan Coil Unit)  
 4.1ตัวถัง (Casing) ส่วนโครงภายนอก เป็นแบบที่ตกแต่งส าเร็จ ท าด้วยวัสดุที่ทนหรือท าให้ทนต่อการ
เป็นสนิม เช่น ไฟเบอร์กลาส หรือพลาสติกอัดแรง หรือแผ่นเหล็กท่ีผ่านกระบวนการกันสนิม และกระบวนการ
เคลือบและอบสีภายในบุด้วยฉนวนยาง Elastomeric Closed Cell Plastic เทียบเท่าหรือดีกว่า มีถาดน้ าทิ้งที่



หุ้มด้วยฉนวนยางดังกล่าวด้วย และในการใช้งานปกติจะต้องไม่เกิดหยดน้ าเกาะที่ภายนอกของตัวถังถ้าเป็น
ชนิดเป่าลมเย็นโดยตรง 
 4.2มีช่องจ่ายลมเย็นปรับได้ไม่น้อยกว่า 4 ทิศทาง และเป็นระบบกระจายลมอัตโนมัติ 
 4.3คอยล์ส่งลมเย็น (Evaporator Coil) ท าด้วยท่อทองแดงไร้ตะเข็บ และจะต้องผ่านการทดสอบรอย
รั่วและขจัดความชื้นจากโรงงานผู้ผลิต 
 4.4พัดลมส่งลมเย็น (Evaporator) เป็นแบบหอยโข่ง (Centrifugal) จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด มีขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว ใช้กับมอเตอร์แบบขับตรง (Direct Drive) สามารถปรับความเร็วได้ไม่
น้อยกว่า 3 ระดับ  
 4.5เครื่องควบคุมอุณหภูมิ 
  4.5.1แบบรีโมทมีสาย มีคุณสมบัติพ้ืนฐานดังนี้ 
  -สามารถแสดงอุณหภูมิห้องเป็นตัวเลข Digital ได้ตั้งแต่ 15-30 องศาเซลเซียส  
  -สามารถเลือกแสดงอุณหภูมิได้ทั้งองศาเซลเซียสหรือดีกว่า 
  -ปรับตั้งความเร็วพัดลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับหรือดีกว่า 
 4.6อุปกรณ์อ่ืนๆอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
  -อุปกรณ์ลดความดันน้ ายา (Capillary Tube) 
  -ถาดน้ าทิ้งพร้อมข้อต่อขนาดไม่น้อยกว่า ¾ นิ้ว 
  -แผงกรองอากาศชนิดถอดล้างได้ 
5.การติดตั้งระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ 
 5.1 ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีใช้แรงดันไฟฟ้า 220V/1Ph/50Hz หรือ 380V/3Ph/50Hz 

 5.2 ใช้เบรกเกอร์ 1 เฟส 32 A หรือ เบรกเกอร์ 3 เฟส เบรกเกอร์ 30 A ควบคุมเครื่องปรับอากาศ     
1 ชุด ต่อ 1 เครื่อง      
 5.3 สายไฟฟ้าจากเบรกเกอร์ไปเครื่องปรับอากาศ ไฟฟ้า 220V/50Hz ใช้สายไฟฟ้า THW         
ขนาดไม่น้อยกว่า 6 SQ.MM.หรือ ไฟฟ้า 380V/3Ph/50Hz ใช้สายไฟฟ้า THW ขนาดไม่น้อยกว่า 4 SQ.MM. 
 5.4 สายไฟฟ้าและท่อน้ ายาให้เดินรางพลาสติกหรืออยู่ในรางพลาสติกตามมาตรฐาน 

5.5 มีประกันตัวเครื่องปรับอากาศอย่างน้อย 2 ปี และ Compressor อย่างน้อย 5 ปี 
5.6 มีการล้างเครื่องปรับอากาศไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง ต่อ 1 ปี ระยะเวลา 2 ปี เป็นการล้างเครื่องระบาย

ความร้อนและเครื่องส่งลมเย็นโดยใช้น้ าแรงดันสูงและตรวจสอบน้ ายาให้ได้ตามมาตรฐาน 
5.7 มีพัดลมระบายอากาศขนาด 8 นิ้ว และสวิตช์ควบคุมตัวต่อตัว (ชนิดพัดลมระบายอากาศตาม

ความเหมาะสมในสถานที่ติดตั้ง) 
ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ ากว่า 36,000 บีทียูต่อช่ัวโมง จ านวน 8 เครื่อง พร้อมติดตั้ง  

 

 



คุณลักษณะเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 32,000 บีทียูต่อชั่วโมง 
1.ข้อก าหนดทั่วไป 
 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศเป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ    
หรือเป็นผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศที่ผลิตในประเทศไทยภายใต้ลิขสิทธิ์ของผลิตภัณฑ์นั้นๆและมีจ าหน่ายใน
ประเทศไทย 
2.มาตรฐานเครื่องปรับอากาศ 
 เครื่องปรับอากาศท่ีเสนอต้องประกอบส าเร็จรูปเป็นชุดจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และ
มาตรฐาน มอก.2134-2553 หรือ มอก.2134-2545 หรือ ISO 18001 โดยมีค่าประสิทธิภาพพลังงาน (EER) 
ไม่น้อยกว่า 11.0 
3.เครื่องระบายความร้อน (Condensing Unit) 
 3.1 ตัวถัง (Casing) ส่วนโครงภายนอกท าด้วยวัสดุที่ทนหรือท าให้ทนต่อการเป็นสนิม เช่น ไฟเบอร์
กลาส หรือพลาสติกอัดแรง หรือแผ่นเหล็กที่ผ่านกระบวนการกันสนิม และกระบวนการเคลือบและอบสีเหมาะ
ส าหรับติดตั้งกลางแจ้ง ตัวโครงจะต้องมั่นคงแข็งแรง 
 3.2 เครื่องอัดน้ ายา (Compressor) เป็นแบบหุ้มปิดมิดชิด (Hermitic) ชนิด Rotary หรือ Scroll  ใช้
กับน้ ายา R-22 หรือดีกว่า และระบบไฟฟ้า 220V/1Ph/50Hz หรือ 380V/3Ph/50Hz 
 3.3 คอยล์ระบายความร้อน (Condenser Coil) ท าด้วยท่อทองแดงไร้ตะเข็บและมีครีบอลูมิเนียม
ระบายความร้อน (Aluminum Fin) จัดวางเป็นรูปตัว L อัดติดแน่นกับท่อทองแดงด้วยวิธีกล มีครีบระบาย
ความร้อนไม่น้อยกว่า 14 ครีบต่อระยะ 1 นิ้ว จะต้องผ่านการทดสอบรอยรั่วและขจัดความชื้นจากโรงงาน
ผู้ผลิต 
 3.4 พัดลมระบายความร้อน (Condenser Fan) เป็นแบบใบพัด (Propeller) ใช้กับมอเตอร์แบบขับ
ตรง (Direct Drive) ติดตั้งในแนวระดับ เป่าลมร้อนออกด้านข้าง มีตะแกรงเหล็กหรือพลาสติกอย่างดีปิด
ป้องกันใบพัด  
 3.5 อุปกรณ์อ่ืน อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
 - Compressor Magnetic Contactor 
 - Compressor Overload Protection Device 
 - Timer relay 
 - Filter Drier 
 - Refrigerant Service Valve 
4.เครื่องส่งลมเย็น (Fan Coil Unit)  
 4.1 ตัวถัง (Casing) ส่วนโครงภายนอก เป็นแบบที่ตกแต่งส าเร็จ ท าด้วยวัสดุที่ทนหรือท าให้ทนต่อการ
เป็นสนิม เช่น ไฟเบอร์กลาส หรือพลาสติกอัดแรง หรือแผ่นเหล็กท่ีผ่านกระบวนการกันสนิม และกระบวนการ
เคลือบและอบสีภายในบุด้วยฉนวนยาง Elastomeric Closed Cell Plastic เทียบเท่าหรือดีกว่า มีถาดน้ าทิ้งที่



หุ้มด้วยฉนวนยางดังกล่าวด้วย และในการใช้งานปกติจะต้องไม่เกิดหยดน้ าเกาะที่ภายนอกของตัวถังถ้าเป็น
ชนิดเป่าลมเย็นโดยตรง 
 4.2 มีช่องจ่ายลมเย็นปรับได้ไม่น้อยกว่า 4 ทิศทาง และเป็นระบบกระจายลมอัตโนมัติ 
 4.3 คอยล์ส่งลมเย็น (Evaporator Coil) ท าด้วยท่อทองแดงไร้ตะเข็บ และจะต้องผ่านการทดสอบ
รอยรั่วและขจัดความชื้นจากโรงงานผู้ผลิต 
 4.4 พัดลมส่งลมเย็น (Evaporator) เป็นแบบหอยโข่ง (Centrifugal) จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด ใช้กับ
มอเตอร์แบบขับตรง (Direct Drive) สามารถปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ  
 4.5 เครื่องควบคุมอุณหภูมิ 
  4.5.1แบบรีโมทมีสาย มีคุณสมบัติพ้ืนฐานดังนี้ 
  -สามารถแสดงอุณหภูมิห้องเป็นตัวเลข Digital ได้ตั้งแต่ 15-30 องศาเซลเซียส  
  -สามารถเลือกแสดงอุณหภูมิได้ทั้งองศาเซลเซียสหรือดีกว่า 
  -ปรับตั้งความเร็วพัดลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับหรือดีกว่า 
 4.6 อุปกรณ์อ่ืนๆอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
  -อุปกรณ์ลดความดันน้ ายา (Capillary Tube) 
  -ถาดน้ าทิ้งพร้อมข้อต่อขนาดไม่น้อยกว่า ¾ นิ้ว 
  -แผงกรองอากาศชนิดถอดล้างได้ 
5.การติดตั้งระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ 
 5.1 ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีใช้แรงดันไฟฟ้า 220V/1Ph/50Hz หรือ 380V/3Ph/50Hz 
 5.2 ใช้เบรกเกอร์ 1 เฟส 32 A หรือ เบรกเกอร์ 3 เฟส เบรกเกอร์ 30 A ควบคุมเครื่องปรับอากาศ     
1 ชุด ต่อ 1 เครื่อง      
 5.3 สายไฟฟ้าจากเบรกเกอร์ไปเครื่องปรับอากาศ ไฟฟ้า 220V/50Hz ใช้สายไฟฟ้า THW         
ขนาดไม่น้อยกว่า 6 SQ.MM.หรือ ไฟฟ้า 380V/3Ph/50Hz ใช้สายไฟฟ้า THW ขนาดไม่น้อยกว่า 4 SQ.MM. 
 5.4 สายไฟฟ้าและท่อน้ ายาให้เดินรางพลาสติกหรืออยู่ในรางพลาสติกตามมาตรฐาน 

5.5 มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  
5.6 มีประกันตัวเครื่องปรับอากาศอย่างน้อย 2 ปี และ Compressor อย่างน้อย 5 ปี 
5.7 มีการล้างเครื่องปรับอากาศไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง ต่อ 1 ปี ระยะเวลา 2 ปี เป็นการล้างเครื่องระบาย

ความร้อนและเครื่องส่งลมเย็นโดยใช้น้ าแรงดันสูงและตรวจสอบน้ ายาให้ได้ตามมาตรฐาน 
5.8 มีพัดลมระบายอากาศขนาด 8 นิ้ว และสวิตช์ควบคุมตัวต่อตัว (ชนิดพัดลมระบายอากาศตาม

ความเหมาะสมในสถานที่ติดตั้ง) 
 

ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ ากว่า 32,000 บีทียูต่อช่ัวโมง จ านวน 4 เครื่อง พร้อมติดตั้ง  

 
 



คุณลักษณะเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 30,000 บีทียูต่อชั่วโมง 
1. ข้อก าหนดทั่วไป 
 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศเป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศหรือ
เป็นผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศท่ีผลิตในประเทศไทยภายใต้ลิขสิทธิ์ของผลิตภัณฑ์นั้นๆและมีจ าหน่ายใน
ประเทศไทย 
2. มาตรฐานเครื่องปรับอากาศ 
 เครื่องปรับอากาศท่ีเสนอต้องประกอบส าเร็จรูปเป็นชุดจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2545 หรือ มอก.2134-2553 หรือ ISO 18001 โดยมีค่า
ประสิทธิภาพพลังงาน (EER)   ไม่น้อยกว่า 11.0 
3. เครื่องระบายความร้อน (Condensing Unit) 
 3.1 ตัวถัง (Casing) ส่วนโครงภายนอกท าด้วยวัสดุที่ทนหรือท าให้ทนต่อการเป็นสนิม เช่น ไฟเบอร์
กลาส หรือพลาสติกอัดแรง หรือแผ่นเหล็กที่ผ่านกระบวนการกันสนิม และกระบวนการเคลือบและอบสีเหมาะ
ส าหรับติดตั้งกลางแจ้ง ตัวโครงจะต้องมั่นคงแข็งแรง 
 3.2 เครื่องอัดน้ ายา (Compressor) เป็นแบบหุ้มปิดมิดชิด (Hermitic) ชนิด Rotary หรือ Scroll  ใช้
กับน้ ายา R-22 หรือดีกว่า และระบบไฟฟ้า 220V/1Ph/50Hz  
 3.3 คอยล์ระบายความร้อน (Condenser Coil) ท าด้วยท่อทองแดงไร้ตะเข็บและมีครีบอลูมิเนียม
ระบายความร้อน (Aluminum Fin) จัดวางเป็นรูปตัว L อัดติดแน่นกับท่อทองแดงด้วยวิธีกล มีครีบระบาย
ความร้อนไม่น้อยกว่า 14 ครีบต่อระยะ 1 นิ้ว จะต้องผ่านการทดสอบรอยรั่วและขจัดความชื้นจากโรงงาน
ผู้ผลิต 
 3.4 พัดลมระบายความร้อน (Condenser Fan) เป็นแบบใบพัด (Propeller) ใช้กับมอเตอร์แบบขับ
ตรง (Direct Drive) ติดตั้งในแนวระดับ เป่าลมร้อนออกด้านข้าง มีตะแกรงเหล็กหรือพลาสติกอย่างดีปิด
ป้องกันใบพัด  
 3.5 อุปกรณ์อ่ืน อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
 - Compressor Magnetic Contactor 
 - Compressor Overload Protection Device 
 - Timer relay 
 - Filter Drier 
 - Refrigerant Service Valve 
4. เครื่องส่งลมเย็น (Fan Coil Unit)  
 4.1 ตัวถัง (Casing) ส่วนโครงภายนอก เป็นแบบที่ตกแต่งส าเร็จ ท าด้วยวัสดุที่ทนหรือท าให้ทนต่อการ
เป็นสนิม เช่น ไฟเบอร์กลาส หรือพลาสติกอัดแรง หรือแผ่นเหล็กท่ีผ่านกระบวนการกันสนิม และกระบวนการ
เคลือบและอบสีภายในบุด้วยฉนวนยาง Elastomeric Closed Cell Plastic เทียบเท่าหรือดีกว่า มีถาดน้ าทิ้งที่



หุ้มด้วยฉนวนยางดังกล่าวด้วย และในการใช้งานปกติจะต้องไม่เกิดหยดน้ าเกาะที่ภายนอกของตัวถังถ้าเป็น
ชนิดเป่าลมเย็นโดยตรง 
 4.2 มีช่องจ่ายลมเย็นปรับได้ไม่น้อยกว่า 4 ทิศทาง และเป็นระบบกระจายลมอัตโนมัติ 
 4.3 คอยล์ส่งลมเย็น (Evaporator Coil) ท าด้วยท่อทองแดงไร้ตะเข็บ และจะต้องผ่านการทดสอบ
รอยรั่วและขจัดความชื้นจากโรงงานผู้ผลิต 
 4.4 พัดลมส่งลมเย็น (Evaporator) เป็นแบบหอยโข่ง (Centrifugal) จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด  ใช้กับ
มอเตอร์แบบขับตรง (Direct Drive) สามารถปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ  
 4.5 เครื่องควบคุมอุณหภูมิ 
  4.5.1 แบบรีโมทมีสาย มีคุณสมบัติพื้นฐานดังนี้ 
  -สามารถแสดงอุณหภูมิห้องเป็นตัวเลข Digital ได้ตั้งแต่ 15-30 องศาเซลเซียส  
  -สามารถเลือกแสดงอุณหภูมิได้ทั้งองศาเซลเซียสหรือดีกว่า 
  -ปรับตั้งความเร็วพัดลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับหรือดีกว่า 
 4.6 อุปกรณ์อ่ืนๆอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
  -อุปกรณ์ลดความดันน้ ายา (Capillary Tube) 
  -ถาดน้ าทิ้งพร้อมข้อต่อขนาดไม่น้อยกว่า ¾ นิ้ว 
  -แผงกรองอากาศชนิดถอดล้างได้ 
5. การติดตั้งระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ 
 5.1 ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีใช้แรงดันไฟฟ้า 220V/1Ph/50Hz 
 5.2 มีเบรกเกอร์ ควบคุมเครื่องปรับอากาศ 1 ชุด ต่อ 1 เครื่อง เบรกเกอร์ขนาดไม่ต่ ากว่า 32 A 
 5.3 สายไฟฟ้าจากเบรกเกอร์ไปเครื่องปรับอากาศ ให้ใช้สายไฟฟ้า THW ขนาดไม่น้อยกว่า 4 SQ.MM. 
 5.4 สายไฟฟ้าและท่อน้ ายาให้เดินรางพลาสติกหรืออยู่ในรางพลาสติกตามมาตรฐาน 
 5.5 มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  

5.6 มีประกันตัวเครื่องปรับอากาศอย่างน้อย 2 ปี และ Compressor อย่างน้อย 5 ปี 
5.7 มีการล้างเครื่องปรับอากาศไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง ต่อ 1 ปี ระยะเวลา 2 ปี เป็นการล้างเครื่องระบาย

ความร้อนและเครื่องส่งลมเย็นโดยใช้น้ าแรงดันสูงและตรวจสอบน้ ายาให้ได้ตามมาตรฐาน 
5.8 มีพัดลมระบายอากาศขนาด 8 นิ้ว และสวิตช์ควบคุมตัวต่อตัว (ชนิดพัดลมระบายอากาศตาม

ความเหมาะสมในสถานที่ติดตั้ง) 
 

ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ ากว่า 30,000 บีทียูต่อช่ัวโมง จ านวน 26 เครื่อง พร้อมติดตั้ง  
 

 

 



คุณลักษณะเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 28,000 บีทียูต่อชั่วโมง 
1. ข้อก าหนดทั่วไป 
 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศเป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศหรือ
เป็นผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศท่ีผลิตในประเทศไทยภายใต้ลิขสิทธิ์ของผลิตภัณฑ์นั้นๆและมีจ าหน่ายใน
ประเทศไทย 
2. มาตรฐานเครื่องปรับอากาศ 
 เครื่องปรับอากาศท่ีเสนอต้องประกอบส าเร็จรูปเป็นชุดจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2545 หรือ มอก.2134-2553 หรือ ISO 18001 โดยมีค่า
ประสิทธิภาพพลังงาน (EER)   ไม่น้อยกว่า 11.0 
3. เครื่องระบายความร้อน (Condensing Unit) 
 3.1 ตัวถัง (Casing) ส่วนโครงภายนอกท าด้วยวัสดุที่ทนหรือท าให้ทนต่อการเป็นสนิม เช่น ไฟเบอร์
กลาส หรือพลาสติกอัดแรง หรือแผ่นเหล็กที่ผ่านกระบวนการกันสนิม และกระบวนการเคลือบและอบสีเหมาะ
ส าหรับติดตั้งกลางแจ้ง ตัวโครงจะต้องมั่นคงแข็งแรง 
 3.2 เครื่องอัดน้ ายา (Compressor) เป็นแบบหุ้มปิดมิดชิด (Hermitic) ชนิด Rotary หรือ Scroll  ใช้
กับน้ ายา R-22 หรือดีกว่า และระบบไฟฟ้า 220V/1Ph/50Hz  
 3.3 คอยล์ระบายความร้อน (Condenser Coil) ท าด้วยท่อทองแดงไร้ตะเข็บและมีครีบอลูมิเนียม
ระบายความร้อน (Aluminum Fin) จัดวางเป็นรูปตัว L อัดติดแน่นกับท่อทองแดงด้อยวิธีกล มีครีบระบาย
ความร้อนไม่น้อยกว่า 14 ครีบต่อระยะ 1 นิ้ว จะต้องผ่านการทดสอบรอยรั่วและขจัดความชื้นจากโรงงาน
ผู้ผลิต 
 3.4 พัดลมระบายความร้อน (Condenser Fan) เป็นแบบใบพัด (Propeller) ใช้กับมอเตอร์แบบขับ
ตรง (Direct Drive) ติดตั้งในแนวระดับ เป่าลมร้อนออกด้านข้าง มีตะแกรงเหล็กหรือพลาสติกอย่างดีปิด
ป้องกันใบพัด  
 3.5 อุปกรณ์อ่ืน อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
 - Compressor Magnetic Contactor 
 - Compressor Overload Protection Device 
 - Timer relay 
 - Filter Drier 
 - Refrigerant Service Valve 
4. เครื่องส่งลมเย็น (Fan Coil Unit)  
 4.1 ตัวถัง (Casing) ส่วนโครงภายนอก เป็นแบบที่ตกแต่งส าเร็จ ท าด้วยวัสดุที่ทนหรือท าให้ทนต่อการ
เป็นสนิม เช่น ไฟเบอร์กลาส หรือพลาสติกอัดแรง หรือแผ่นเหล็กท่ีผ่านกระบวนการกันสนิม และกระบวนการ
เคลือบและอบสีภายในบุด้วยฉนวนยาง Elastomeric Closed Cell Plastic เทียบเท่าหรือดีกว่า มีถาดน้ าทิ้งที่



หุ้มด้วยฉนวนยางดังกล่าวด้วย และในการใช้งานปกติจะต้องไม่เกิดหยดน้ าเกาะที่ภายนอกของตัวถังถ้าเป็น
ชนิดเป่าลมเย็นโดยตรง 
 4.2 มีช่องจ่ายลมเย็นปรับได้ไม่น้อยกว่า 4 ทิศทาง และเป็นระบบกระจายลมอัตโนมัติ 
 4.3 คอยล์ส่งลมเย็น (Evaporator Coil) ท าด้วยท่อทองแดงไร้ตะเข็บ และจะต้องผ่านการทดสอบ
รอยรั่วและขจัดความชื้นจากโรงงานผู้ผลิต 
 4.4 พัดลมส่งลมเย็น (Evaporator) เป็นแบบหอยโข่ง (Centrifugal) จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด  ใช้กับ
มอเตอร์แบบขับตรง (Direct Drive) สามารถปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ  
 4.5 เครื่องควบคุมอุณหภูมิ 
  4.5.1 แบบรีโมทมีสาย มีคุณสมบัติพื้นฐานดังนี้ 
  -สามารถแสดงอุณหภูมิห้องเป็นตัวเลข Digital ได้ตั้งแต่ 15-30 องศาเซลเซียส  
  -สามารถเลือกแสดงอุณหภูมิได้ทั้งองศาเซลเซียสหรือดีกว่า 
  -ปรับตั้งความเร็วพัดลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับหรือดีกว่า 
 4.6 อุปกรณ์อ่ืนๆอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
  -อุปกรณ์ลดความดันน้ ายา (Capillary Tube) 
  -ถาดน้ าทิ้งพร้อมข้อต่อขนาดไม่น้อยกว่า ¾ นิ้ว 
  -แผงกรองอากาศชนิดถอดล้างได้ 
5. การติดตั้งระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ 
 5.1 ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีใช้แรงดันไฟฟ้า 220V/1Ph/50Hz 
 5.2 มีเบรกเกอร์ ควบคุมเครื่องปรับอากาศ 1 ชุด ต่อ 1 เครื่อง เบรกเกอร์ขนาดไม่ต่ ากว่า 32 A 
 5.3 สายไฟฟ้าจากเบรกเกอร์ไปเครื่องปรับอากาศ ให้ใช้สายไฟฟ้า THW ขนาดไม่น้อยกว่า 4 SQ.MM. 
 5.4 สายไฟฟ้าและท่อน้ ายาให้เดินรางพลาสติกหรืออยู่ในรางพลาสติกตามมาตรฐาน 
 5.5 มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  

5.6 มีประกันตัวเครื่องปรับอากาศอย่างน้อย 2 ปี และ Compressor อย่างน้อย 5 ปี 
5.7 มีการล้างเครื่องปรับอากาศไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง ต่อ 1 ปี ระยะเวลา 2 ปี เป็นการล้างเครื่องระบาย

ความร้อนและเครื่องส่งลมเย็นโดยใช้น้ าแรงดันสูงและตรวจสอบน้ ายาให้ได้ตามมาตรฐาน 
5.8 มีพัดลมระบายอากาศขนาด 8 นิ้ว และสวิตช์ควบคุมตัวต่อตัว (ชนิดพัดลมระบายอากาศตาม

ความเหมาะสมในสถานที่ติดตั้ง) 
 

ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ ากว่า 28,000 บีทียูต่อช่ัวโมง จ านวน 11 เครื่อง พร้อมติดตั้ง  
 

 

 



คุณลักษณะเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000 บีทียูต่อชั่วโมง 
1. ข้อก าหนดทั่วไป 
 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศเป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศหรือ
เป็นผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศท่ีผลิตในประเทศไทยภายใต้ลิขสิทธิ์ของผลิตภัณฑ์นั้นๆและมีจ าหน่ายใน
ประเทศไทย 
2. มาตรฐานเครื่องปรับอากาศ 
 เครื่องปรับอากาศท่ีเสนอต้องประกอบส าเร็จรูปเป็นชุดจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2545 หรือ มอก.2134-2553 หรือ ISO 18001 โดยมีค่า
ประสิทธิภาพพลังงาน (EER)   ไม่น้อยกว่า 11.6 
3. เครื่องระบายความร้อน (Condensing Unit) 
 3.1 ตัวถัง (Casing) ส่วนโครงภายนอกท าด้วยวัสดุที่ทนหรือท าให้ทนต่อการเป็นสนิม เช่น ไฟเบอร์
กลาส หรือพลาสติกอัดแรง หรือแผ่นเหล็กที่ผ่านกระบวนการกันสนิม และกระบวนการเคลือบและอบสีเหมาะ
ส าหรับติดตั้งกลางแจ้ง ตัวโครงจะต้องมั่นคงแข็งแรง 
 3.2 เครื่องอัดน้ ายา (Compressor) เป็นแบบหุ้มปิดมิดชิด (Hermitic) ชนิด Rotary หรือ Scroll  ใช้
กับน้ ายา R-22 หรือดีกว่า และระบบไฟฟ้า 220V/1Ph/50Hz  
 3.3 คอยล์ระบายความร้อน (Condenser Coil) ท าด้วยท่อทองแดงไร้ตะเข็บและมีครีบอลูมิเนียม
ระบายความร้อน (Aluminum Fin) จัดวางเป็นรูปตัว L อัดติดแน่นกับท่อทองแดงด้วยวิธีกล มีครีบระบาย
ความร้อนไม่น้อยกว่า 14 ครีบต่อระยะ 1 นิ้ว จะต้องผ่านการทดสอบรอยรั่วและขจัดความชื้นจากโรงงาน
ผู้ผลิต 
 3.4 พัดลมระบายความร้อน (Condenser Fan) เป็นแบบใบพัด (Propeller) ใช้กับมอเตอร์แบบขับ
ตรง (Direct Drive) ติดตั้งในแนวระดับ เป่าลมร้อนออกด้านข้าง มีตะแกรงเหล็กหรือพลาสติกอย่างดีปิด
ป้องกันใบพัด  
 3.5 อุปกรณ์อ่ืน อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
 - Compressor Magnetic Contactor 
 - Compressor Overload Protection Device 
 - Timer relay 
 - Filter Drier 
 - Refrigerant Service Valve 
4. เครื่องส่งลมเย็น (Fan Coil Unit)  
 4.1 ตัวถัง (Casing) ส่วนโครงภายนอก เป็นแบบที่ตกแต่งส าเร็จ ท าด้วยวัสดุที่ทนหรือท าให้ทนต่อการ
เป็นสนิม เช่น ไฟเบอร์กลาส หรือพลาสติกอัดแรง หรือแผ่นเหล็กท่ีผ่านกระบวนการกันสนิม และกระบวนการ
เคลือบและอบสีภายในบุด้วยฉนวนยาง Elastomeric Closed Cell Plastic เทียบเท่าหรือดีกว่า มีถาดน้ าทิ้งที่



หุ้มด้วยฉนวนยางดังกล่าวด้วย และในการใช้งานปกติจะต้องไม่เกิดหยดน้ าเกาะที่ภายนอกของตัวถังถ้าเป็น
ชนิดเป่าลมเย็นโดยตรง 
 4.2 มีช่องจ่ายลมเย็นปรับได้ไม่น้อยกว่า 4 ทิศทาง และเป็นระบบกระจายลมอัตโนมัติ 
 4.3 คอยล์ส่งลมเย็น (Evaporator Coil) ท าด้วยท่อทองแดงไร้ตะเข็บ และจะต้องผ่านการทดสอบ
รอยรั่วและขจัดความชื้นจากโรงงานผู้ผลิต 
 4.4 พัดลมส่งลมเย็น (Evaporator) เป็นแบบหอยโข่ง (Centrifugal) จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด  ใช้กับ
มอเตอร์แบบขับตรง (Direct Drive) สามารถปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ  
 4.5 เครื่องควบคุมอุณหภูมิ 
  4.5.1 แบบรีโมทมีสาย มีคุสมบัติพื้นฐานดังนี้ 
  -สามารถแสดงอุณหภูมิห้องเป็นตัวเลข Digital ได้ตั้งแต่ 15-30 องศาเซลเซียส  
  -สามารถเลือกแสดงอุณหภูมิได้ทั้งองศาเซลเซียสหรือดีกว่า 
  -ปรับตั้งความเร็วพัดลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับหรือดีกว่า 
 4.6 อุปกรณ์อ่ืนๆอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
  -อุปกรณ์ลดความดันน้ ายา (Capillary Tube) 
  -ถาดน้ าทิ้งพร้อมข้อต่อขนาดไม่น้อยกว่า ¾ นิ้ว 
  -แผงกรองอากาศชนิดถอดล้างได้ 
5. การติดตั้งระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ 
 5.1 ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีใช้แรงดันไฟฟ้า 220V/1Ph/50Hz 
 5.2 มีเบรกเกอร์ ควบคุมเครื่องปรับอากาศ 1 ชุด ต่อ 1 เครื่อง เบรกเกอร์ขนาดไม่ต่ ากว่า 30 A 
 5.3 สายไฟฟ้าจากเบรกเกอร์ไปเครื่องปรับอากาศ ให้ใช้สายไฟฟ้า THW ขนาดไม่น้อยกว่า 4 SQ.MM. 
 5.4 สายไฟฟ้าและท่อน้ ายาให้เดินรางพลาสติกหรืออยู่ในรางพลาสติกตามมาตรฐาน 
 5.5 มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  

5.6 มีประกันตัวเครื่องปรับอากาศอย่างน้อย 2 ปี และ Compressor อย่างน้อย 5 ปี 
5.7 มีการล้างเครื่องปรับอากาศไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง ต่อ 1 ปี ระยะเวลา 2 ปี เป็นการล้างเครื่องระบาย

ความร้อนและเครื่องส่งลมเย็นโดยใช้น้ าแรงดันสูงและตรวจสอบน้ ายาให้ได้ตามมาตรฐาน 
5.8 มีพัดลมระบายอากาศขนาด 8 นิ้ว และสวิตช์ควบคุมตัวต่อตัว (ชนิดพัดลมระบายอากาศตาม

ความเหมาะสมในสถานที่ติดตั้ง) 
 

ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ ากว่า 24,000 บีทียูต่อช่ัวโมง จ านวน 31 เครื่อง พร้อมติดตั้ง  
 

 

 



 คุณลักษณะเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 18,000 บีทียูต่อชั่วโมง 
1. ข้อก าหนดทั่วไป 
 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศเป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศหรือ
เป็นผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศท่ีผลิตในประเทศไทยภายใต้ลิขสิทธิ์ของผลิตภัณฑ์นั้นๆและมีจ าหน่ายใน
ประเทศไทย 
2. มาตรฐานเครื่องปรับอากาศ 
 เครื่องปรับอากาศท่ีเสนอต้องประกอบส าเร็จรูปเป็นชุดจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2545 หรือ มอก.2134-2553 หรือ ISO 18001 โดยมีค่า
ประสิทธิภาพพลังงาน (EER)   ไม่น้อยกว่า 11.6 
3. เครื่องระบายความร้อน (Condensing Unit) 
 3.1 ตัวถัง (Casing) ส่วนโครงภายนอกท าด้วยวัสดุที่ทนหรือท าให้ทนต่อการเป็นสนิม เช่น ไฟเบอร์
กลาส หรือพลาสติกอัดแรง หรือแผ่นเหล็กที่ผ่านกระบวนการกันสนิม และกระบวนการเคลือบและอบสีเหมาะ
ส าหรับติดตั้งกลางแจ้ง ตัวโครงจะต้องมั่นคงแข็งแรง 
 3.2 เครื่องอัดน้ ายา (Compressor) เป็นแบบหุ้มปิดมิดชิด (Hermitic) ชนิด Rotary หรือ Scroll  ใช้
กับน้ ายา R-22 หรือดีกว่า และระบบไฟฟ้า 220V/1Ph/50Hz  
 3.3 คอยล์ระบายความร้อน (Condenser Coil) ท าด้วยท่อทองแดงไร้ตะเข็บและมีครีบอลูมิเนียม
ระบายความร้อน (Aluminum Fin) จัดวางเป็นรูปตัว L อัดติดแน่นกับท่อทองแดงด้วยวิธีกล มีครีบระบาย
ความร้อนไม่น้อยกว่า 12 ครีบต่อระยะ 1 นิ้ว จะต้องผ่านการทดสอบรอยรั่วและขจัดความชื้นจากโรงงาน
ผู้ผลิต 
 3.4 พัดลมระบายความร้อน (Condenser Fan) เป็นแบบใบพัด (Propeller) ใช้กับมอเตอร์แบบขับ
ตรง (Direct Drive) ติดตั้งในแนวระดับ เป่าลมร้อนออกด้านข้าง มีตะแกรงเหล็กหรือพลาสติกอย่างดีปิด
ป้องกันใบพัด  
 3.5 อุปกรณ์อ่ืน อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
 - Compressor Magnetic Contactor 
 - Compressor Overload Protection Device 
 - Timer relay 
 - Filter Drier 
 - Refrigerant Service Valve 
4. เครื่องส่งลมเย็น (Fan Coil Unit)  
 4.1 ตัวถัง (Casing) ส่วนโครงภายนอก เป็นแบบที่ตกแต่งส าเร็จ ท าด้วยวัสดุที่ทนหรือท าให้ทนต่อการ
เป็นสนิม เช่น ไฟเบอร์กลาส หรือพลาสติกอัดแรง หรือแผ่นเหล็กท่ีผ่านกระบวนการกันสนิม และกระบวนการ
เคลือบและอบสีภายในบุด้วยฉนวนยาง Elastomeric Closed Cell Plastic เทียบเท่าหรือดีกว่า มีถาดน้ าทิ้งที่



หุ้มด้วยฉนวนยางดังกล่าวด้วย และในการใช้งานปกติจะต้องไม่เกิดหยดน้ าเกาะที่ภายนอกของตัวถังถ้าเป็น
ชนิดเป่าลมเย็นโดยตรง 
 4.2 มีช่องจ่ายลมเย็นปรับได้ไม่น้อยกว่า 4 ทิศทาง และเป็นระบบกระจายลมอัตโนมัติ 
 4.3 คอยล์ส่งลมเย็น (Evaporator Coil) ท าด้วยท่อทองแดงไร้ตะเข็บ และจะต้องผ่านการทดสอบ
รอยรั่วและขจัดความชื้นจากโรงงานผู้ผลิต 
 4.4 พัดลมส่งลมเย็น (Evaporator) เป็นแบบหอยโข่ง (Centrifugal) ใช้กับมอเตอร์แบบขับตรง 
(Direct Drive) สามารถปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ  
 4.5 เครื่องควบคุมอุณหภูมิ 
  4.5.1 แบบรีโมทมีสาย มีคุณสมบัติพื้นฐานดังนี้ 
  -สามารถแสดงอุณหภูมิห้องเป็นตัวเลข Digital ได้ตั้งแต่ 15-30 องศาเซลเซียส  
  -สามารถเลือกแสดงอุณหภูมิได้ทั้งองศาเซลเซียสหรือดีกว่า 
  -ปรับตั้งความเร็วพัดลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับหรือดีกว่า 
 4.6 อุปกรณ์อ่ืนๆอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
  -อุปกรณ์ลดความดันน้ ายา (Capillary Tube) 
  -ถาดน้ าทิ้งพร้อมข้อต่อขนาดไม่น้อยกว่า ¾ นิ้ว 
  -แผงกรองอากาศชนิดถอดล้างได้ 
5. การติดตั้งระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ 
 5.1 ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีใช้แรงดันไฟฟ้า 220V/1Ph/50Hz 
 5.2 มีเบรกเกอร์ ควบคุมเครื่องปรับอากาศ 1 ชุด ต่อ 1 เครื่อง เบรกเกอร์ขนาดไม่ต่ ากว่า 20 A 
 5.3 สายไฟฟ้าจากเบรกเกอร์ไปเครื่องปรับอากาศ ให้ใช้สายไฟฟ้า THW ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 
SQ.MM. 
 5.4 สายไฟฟ้าและท่อน้ ายาให้เดินรางพลาสติกหรืออยู่ในรางพลาสติกตามมาตรฐาน 
 5.5 มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  

5.6 มีประกันตัวเครื่องปรับอากาศอย่างน้อย 2 ปี และ Compressor อย่างน้อย 5 ปี 
5.7 มีการล้างเครื่องปรับอากาศไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง ต่อ 1 ปี ระยะเวลา 2 ปี เป็นการล้างเครื่องระบาย

ความร้อนและเครื่องส่งลมเย็นโดยใช้น้ าแรงดันสูงและตรวจสอบน้ ายาให้ได้ตามมาตรฐาน 
5.8 มีพัดลมระบายอากาศขนาด 8 นิ้ว และสวิตช์ควบคุมตัวต่อตัว (ชนิดพัดลมระบายอากาศตาม

ความเหมาะสมในสถานที่ติดตั้ง) 
ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ ากว่า 18,000 บีทียูต่อช่ัวโมง จ านวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้ง  
  

 

 



คุณลักษณะเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 15,000 บีทียูต่อชั่วโมง 
1. ข้อก าหนดทั่วไป 
 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศเป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศหรือ
เป็นผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศท่ีผลิตในประเทศไทยภายใต้ลิขสิทธิ์ของผลิตภัณฑ์นั้นๆและมีจ าหน่ายใน
ประเทศไทย 
2. มาตรฐานเครื่องปรับอากาศ 
 เครื่องปรับอากาศท่ีเสนอต้องประกอบส าเร็จรูปเป็นชุดจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2545 หรือ มอก.2134-2553 หรือ ISO 18001 โดยมีค่า
ประสิทธิภาพพลังงาน (EER)   ไม่น้อยกว่า 11.6 
3. เครื่องระบายความร้อน (Condensing Unit) 
 3.1 ตัวถัง (Casing) ส่วนโครงภายนอกท าด้วยวัสดุที่ทนหรือท าให้ทนต่อการเป็นสนิม เช่น ไฟเบอร์
กลาส หรือพลาสติกอัดแรง หรือแผ่นเหล็กที่ผ่านกระบวนการกันสนิม และกระบวนการเคลือบและอบสีเหมาะ
ส าหรับติดตั้งกลางแจ้ง ตัวโครงจะต้องมั่นคงแข็งแรง 
 3.2 เครื่องอัดน้ ายา (Compressor) เป็นแบบหุ้มปิดมิดชิด (Hermitic) ชนิด Rotary หรือ Scroll  ใช้
กับน้ ายา R-22 หรือดีกว่า และระบบไฟฟ้า 220V/1Ph/50Hz  
 3.3 คอยล์ระบายความร้อน (Condenser Coil) ท าด้วยท่อทองแดงไร้ตะเข็บและมีครีบอลูมิเนียม
ระบายความร้อน (Aluminum Fin) จัดวางเป็นรูปตัว L อัดติดแน่นกับท่อทองแดงด้วยวิธีกล มีครีบระบาย
ความร้อนไม่น้อยกว่า 10 ครีบต่อระยะ 1 นิ้ว จะต้องผ่านการทดสอบรอยรั่วและขจัดความชื้นจากโรงงาน
ผู้ผลิต 
 3.4 พัดลมระบายความร้อน (Condenser Fan) เป็นแบบใบพัด (Propeller) ใช้กับมอเตอร์แบบขับ
ตรง (Direct Drive) ติดตั้งในแนวระดับ เป่าลมร้อนออกด้านข้าง มีตะแกรงเหล็กหรือพลาสติกอย่างดีปิด
ป้องกันใบพัด  
 3.5 อุปกรณ์อ่ืน อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
 - Compressor Magnetic Contactor 
 - Compressor Overload Protection Device 
 - Timer relay 
 - Filter Drier 
 - Refrigerant Service Valve 
4. เครื่องส่งลมเย็น (Fan Coil Unit)  
 4.1 ตัวถัง (Casing) ส่วนโครงภายนอก เป็นแบบที่ตกแต่งส าเร็จ ท าด้วยวัสดุที่ทนหรือท าให้ทนต่อการ
เป็นสนิม เช่น ไฟเบอร์กลาส หรือพลาสติกอัดแรง หรือแผ่นเหล็กท่ีผ่านกระบวนการกันสนิม และกระบวนการ
เคลือบและอบสีภายในบุด้วยฉนวนยาง Elastomeric Closed Cell Plastic เทียบเท่าหรือดีกว่า มีถาดน้ าทิ้งที่



หุ้มด้วยฉนวนยางดังกล่าวด้วย และในการใช้งานปกติจะต้องไม่เกิดหยดน้ าเกาะที่ภายนอกของตัวถังถ้าเป็น
ชนิดเป่าลมเย็นโดยตรง 
 4.2 มีช่องจ่ายลมเย็นปรับได้ไม่น้อยกว่า 4 ทิศทาง และเป็นระบบกระจายลมอัตโนมัติ 
 4.3 คอยล์ส่งลมเย็น (Evaporator Coil) ท าด้วยท่อทองแดงไร้ตะเข็บ และจะต้องผ่านการทดสอบ
รอยรั่วและขจัดความชื้นจากโรงงานผู้ผลิต 
 4.4 พัดลมส่งลมเย็น (Evaporator) เป็นแบบหอยโข่ง (Centrifugal) ใช้กับมอเตอร์แบบขับตรง 
(Direct Drive) สามารถปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ  
 4.5 เครื่องควบคุมอุณหภูมิ 
  4.5.1 แบบรีโมทมีสาย มีคุณสมบัติพื้นฐานดังนี้ 
  -สามารถแสดงอุณหภูมิห้องเป็นตัวเลข Digital ได้ตั้งแต่ 15-30 องศาเซลเซียส  
  -สามารถเลือกแสดงอุณหภูมิได้ทั้งองศาเซลเซียสหรือดีกว่า 
  -ปรับตั้งความเร็วพัดลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับหรือดีกว่า 
 4.6 อุปกรณ์อ่ืนๆอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
  -อุปกรณ์ลดความดันน้ ายา (Capillary Tube) 
  -ถาดน้ าทิ้งพร้อมข้อต่อขนาดไม่น้อยกว่า ¾ นิ้ว 
  -แผงกรองอากาศชนิดถอดล้างได้ 
5. การติดตั้งระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ 
 5.1 ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีใช้แรงดันไฟฟ้า 220V/1Ph/50Hz 
 5.2 มีเบรกเกอร์ ควบคุมเครื่องปรับอากาศ 1 ชุด ต่อ 1 เครื่อง เบรกเกอร์ขนาดไม่ต่ ากว่า 16 A 
 5.3 สายไฟฟ้าจากเบรกเกอร์ไปเครื่องปรับอากาศ ให้ใช้สายไฟฟ้า THW ขนาดไม่น้อยกว่า           
2.5 SQ.MM. 
 5.4 สายไฟฟ้าและท่อน้ ายาให้เดินรางพลาสติกหรืออยู่ในรางพลาสติกตามมาตรฐาน 
 5.5 มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  

5.6 มีประกันตัวเครื่องปรับอากาศอย่างน้อย 2 ปี และ Compressor อย่างน้อย 5 ปี 
5.7 มีการล้างเครื่องปรับอากาศไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง ต่อ 1 ปี ระยะเวลา 2 ปี เป็นการล้างเครื่องระบาย

ความร้อนและเครื่องส่งลมเย็นโดยใช้น้ าแรงดันสูงและตรวจสอบน้ ายาให้ได้ตามมาตรฐาน 
5.8 มีพัดลมระบายอากาศขนาด 8 นิ้ว และสวิตช์ควบคุมตัวต่อตัว (ชนิดพัดลมระบายอากาศตาม

ความเหมาะสมในสถานที่ติดตั้ง) 
 

ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ ากว่า 15,000 บีทียูต่อช่ัวโมง จ านวน 2 เครื่อง พร้อมติดตั้ง  
  

 



คุณลักษณะเครื่องปรับอากาศแบบแขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 13,000 บีทียูต่อชั่วโมง 
1. ข้อก าหนดทั่วไป 
 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศเป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศหรือ
เป็นผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศท่ีผลิตในประเทศไทยภายใต้ลิขสิทธิ์ของผลิตภัณฑ์นั้นๆและมีจ าหน่ายใน
ประเทศไทย 
2. มาตรฐานเครื่องปรับอากาศ 
 เครื่องปรับอากาศท่ีเสนอต้องประกอบส าเร็จรูปเป็นชุดจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2545 หรือ มอก.2134-2553 หรือ ISO 18001 โดยมีค่า
ประสิทธิภาพพลังงาน (EER)   ไม่น้อยกว่า 11.6 
3. เครื่องระบายความร้อน (Condensing Unit) 
 3.1 ตัวถัง (Casing) ส่วนโครงภายนอกท าด้วยวัสดุที่ทนหรือท าให้ทนต่อการเป็นสนิม เช่น ไฟเบอร์
กลาส หรือพลาสติกอัดแรง หรือแผ่นเหล็กที่ผ่านกระบวนการกันสนิม และกระบวนการเคลือบและอบสีเหมาะ
ส าหรับติดตั้งกลางแจ้ง ตัวโครงจะต้องมั่นคงแข็งแรง 
 3.2 เครื่องอัดน้ ายา (Compressor) เป็นแบบหุ้มปิดมิดชิด (Hermitic) ชนิด Rotary หรือ Scroll  ใช้
กับน้ ายา R-22 หรือดีกว่า และระบบไฟฟ้า 220V/1Ph/50Hz  
 3.3 คอยล์ระบายความร้อน (Condenser Coil) ท าด้วยท่อทองแดงไร้ตะเข็บและมีครีบอลูมิเนียม
ระบายความร้อน (Aluminum Fin) จัดวางเป็นรูปตัว L อัดติดแน่นกับท่อทองแดงด้วยวิธีกล มีครีบระบาย
ความร้อนไม่น้อยกว่า 10 ครีบต่อระยะ 1 นิ้ว จะต้องผ่านการทดสอบรอยรั่วและขจัดความชื้นจากโรงงาน
ผู้ผลิต 
 3.4 พัดลมระบายความร้อน (Condenser Fan) เป็นแบบใบพัด (Propeller) ใช้กับมอเตอร์แบบขับ
ตรง (Direct Drive) ติดตั้งในแนวระดับ เป่าลมร้อนออกด้านข้าง มีตะแกรงเหล็กหรือพลาสติกอย่างดีปิด
ป้องกันใบพัด  
 3.5 อุปกรณ์อ่ืน อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
 - Compressor Magnetic Contactor 
 - Compressor Overload Protection Device 
 - Timer relay 
 - Filter Drier 
 - Refrigerant Service Valve 
4. เครื่องส่งลมเย็น (Fan Coil Unit)  
 4.1 ตัวถัง (Casing) ส่วนโครงภายนอก เป็นแบบที่ตกแต่งส าเร็จ ท าด้วยวัสดุที่ทนหรือท าให้ทนต่อการ
เป็นสนิม เช่น ไฟเบอร์กลาส หรือพลาสติกอัดแรง หรือแผ่นเหล็กท่ีผ่านกระบวนการกันสนิม และกระบวนการ
เคลือบและอบสีภายในบุด้วยฉนวนยาง Elastomeric Closed Cell Plastic เทียบเท่าหรือดีกว่า มีถาดน้ าทิ้งที่



หุ้มด้วยฉนวนยางดังกล่าวด้วย และในการใช้งานปกติจะต้องไม่เกิดหยดน้ าเกาะที่ภายนอกของตัวถังถ้าเป็น
ชนิดเป่าลมเย็นโดยตรง 
 4.2 มีช่องจ่ายลมเย็นปรับได้ไม่น้อยกว่า 4 ทิศทาง และเป็นระบบกระจายลมอัตโนมัติ 
 4.3 คอยล์ส่งลมเย็น (Evaporator Coil) ท าด้วยท่อทองแดงไร้ตะเข็บ และจะต้องผ่านการทดสอบ
รอยรั่วและขจัดความชื้นจากโรงงานผู้ผลิต 
 4.4 พัดลมส่งลมเย็น (Evaporator) เป็นแบบหอยโข่ง (Centrifugal) ใช้กับมอเตอร์แบบขับตรง 
(Direct Drive) สามารถปรับความเร็วได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ  
 4.5 เครื่องควบคุมอุณหภูมิ 
  4.5.1 แบบรีโมทมีสาย มีคุณสมบัติพื้นฐานดังนี้ 
  -สามารถแสดงอุณหภูมิห้องเป็นตัวเลข Digital ได้ตั้งแต่ 15-30 องศาเซลเซียส  
  -สามารถเลือกแสดงอุณหภูมิได้ทั้งองศาเซลเซียสหรือดีกว่า 
  -ปรับตั้งความเร็วพัดลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับหรือดีกว่า 
 4.6 อุปกรณ์อ่ืนๆอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
  -อุปกรณ์ลดความดันน้ ายา (Capillary Tube) 
  -ถาดน้ าทิ้งพร้อมข้อต่อขนาดไม่น้อยกว่า ¾ นิ้ว 
  -แผงกรองอากาศชนิดถอดล้างได้ 
5. การติดตั้งระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ 
 5.1 ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศท่ีใช้แรงดันไฟฟ้า 220V/1Ph/50Hz 
 5.2 มีเบรกเกอร์ ควบคุมเครื่องปรับอากาศ 1 ชุด ต่อ 1 เครื่อง เบรกเกอร์ขนาดไม่ต่ ากว่า 16 A 
 5.3 สายไฟฟ้าจากเบรกเกอร์ไปเครื่องปรับอากาศ ให้ใช้สายไฟฟ้า THW ขนาดไม่น้อยกว่า           
2.5 SQ.MM. 
 5.4 สายไฟฟ้าและท่อน้ ายาให้เดินรางพลาสติกหรืออยู่ในรางพลาสติกตามมาตรฐาน 
 5.5 มีฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5  

5.6 มีประกันตัวเครื่องปรับอากาศอย่างน้อย 2 ปี และ Compressor อย่างน้อย 5 ปี 
5.7 มีการล้างเครื่องปรับอากาศไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง ต่อ 1 ปี ระยะเวลา 2 ปี เป็นการล้างเครื่องระบาย

ความร้อนและเครื่องส่งลมเย็นโดยใช้น้ าแรงดันสูงและตรวจสอบน้ ายาให้ได้ตามมาตรฐาน 
5.8 มีพัดลมระบายอากาศขนาด 8 นิ้ว และสวิตช์ควบคุมตัวต่อตัว (ชนิดพัดลมระบายอากาศตาม

ความเหมาะสมในสถานที่ติดตั้ง) 
ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ ากว่า 13,000 บีทียูต่อช่ัวโมง จ านวน 3 เครื่อง พร้อมติดตั้ง  
 
 
 
 



งานระบบไฟฟ้า 
1. อาคาร 1 เดินสายเมนไฟฟ้าจากด้านนอกอาคารเข้ามาในอาคาร เพื่อจ่ายให้กับเบรกเกอร์ของ

เครื่องปรับอากาศแต่ละตัว และต้องรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเก่า 
2. อาคาร 2 เดินสายเมนไฟฟ้าจากด้านนอกอาคารเข้ามาในอาคาร เพื่อจ่ายให้กับเบรกเกอร์ของ

เครื่องปรับอากาศแต่ละตัว และต้องรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ  
3. อาคาร 3 เดินสายเมนไฟฟ้าจากด้านนอกอาคารเข้ามาในอาคาร เพื่อจ่ายให้กับเบรกเกอร์ของ

เครื่องปรับอากาศแต่ละตัว และต้องรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ 
4. อาคาร 4 เดินสายเมนไฟฟ้าจากด้านนอกอาคารเข้ามาในอาคาร เพื่อจ่ายให้กับเบรกเกอร์ของ

เครื่องปรับอากาศแต่ละตัว และต้องรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ 
5. อาคาร 28 เดินสายเมนไฟฟ้าจากด้านนอกอาคารเข้ามาในอาคาร เพ่ือจ่ายให้กับเบรกเกอร์ของ

เครื่องปรับอากาศแต่ละตัว ต้องรื้อถอนเครื่องปรับอากาศ และต้องติดตั้ง Coil ร้อนเครื่องปรับอากาศ
เหนือระดับน้ า ปี พ.ศ.2554 

6. อาคาร 43 เดินสายเมนไฟฟ้าจากด้านนอกอาคารเข้ามาในอาคาร เพ่ือจ่ายให้กับเบรกเกอร์ของ
เครื่องปรับอากาศแต่ละตัว 

7. อาคาร 13 เดินสายเมนไฟฟ้าจากด้านนอกอาคารเข้ามาในอาคาร เพ่ือจ่ายให้กับเบรกเกอร์ของ
เครื่องปรับอากาศแต่ละตัว เดินสายเมนไฟฟ้าโดยใช้รางวายเวย์ ต้องเดินสายเมนไฟฟ้าใหม่ จากตู้ LP 
ไป เซฟตี้สวิทช์ และเพ่ิมเบรกเกอร์ในตู้ LP ใหม่ตามจ านวนเครื่องปรับอากาศ 

8. การติดตั้ง ระบบท่อและสายไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ ห้ามเจาะพ้ืนให้เจาะได้แต่ผนังเท่านั้น 
 
 
ระยะเวลาด าเนินการและส่งมอบของหรืองาน 
                       60 วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วงเงินในการจัดหา 
 งบบ ารุงการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 รวมราคาของครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ จ านวน 87 
เครื่อง พร้อมงานระบบไฟฟ้า เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 3,457,224.26 บาท   (สามล้านสี่แสนห้าหม่ืนเจ็ดพัน
สองร้อยย่ีสิบสี่บาทยี่สิบหกสตางค์) 
 

  …………………………………………….                              …………………………………………….                 
(รองศาสตราจารย์ไพฑูรย์  สมัครกิจ)                       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยรัตน์  ทรรพวสุ) 

           ประธานกรรมการ                                                    กรรมการ 

 

    …………………………………………….                                 ……………………………………………. 

       (นางสุวณี  วิจารัตน์)                                               (นายสุรินทร์  ศรีสังข์งาม) 

              กรรมการ                                                            กรรมการ 

 

    …………………………………………….                                 ……………………………………………. 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญณรงค์  น้อยบางยาง)                         (นางอุมาภรณ์  กล้าหาญ) 

              กรรมการ                                                             กรรมการ 

 

    …………………………………………….                                 ……………………………………………. 

         (นายสุทัศน์  อู่ทอง)                                             (นายพิเชษฐ  เนตรสว่าง) 

              กรรมการ                                                             กรรมการ 

 

……………………………………………. 

(นายชาญชัย  จิตร์ชู) 

กรรมการและเลขานุการ 



 

-  ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 6,000 บาท      
(หกพันบาทถ้วน) จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการเสนอราคา
ครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 6,000 บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 

-  สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น 

  สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที ่

  สถานที่ติดต่อ งานพัสดุ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี    
    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    
    เลขที่ 96 ถนนปรีดีพนมยงค์ ต าบลประตูชัย อ าเภอพระนครศรีอยุธยา 
    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000     
    โทรศัพท์ 0-3532-2081      
    เว็บไซต์ www.aru.ac.th หรือ e-mail : pussadu@aru.ac.th 
              : pussaduayu@gmail.com 

   

  สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้
ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย 
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