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รายละเอียดคุณลักษณะครุ ภัณฑ์
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่ วน ขนาดไม่ น้อยกว่า 36,000 BTU พร้ อมติดตั้ง จานวน 6 ชุ ด
คุณลักษณะเฉพาะทัว่ ไป
1. เป็ นเครื่ องปรับอากาศแบบแยกส่ วน(Split type) ชนิ ดแขวนซ่ อนในฝ้ า มีขีดความสามารถทาความเย็นรวม
สุ ทธิ ไม่นอ้ ยกว่า 36,000 BTU/Hr.
2. เป็ นเครื่ องปรับอากาศที่ประกอบสาเร็ จรู ปเป็ นชุด ทั้งเครื่ องส่ งลมเย็นและเครื่ องระบายความร้อน จากโรงงาน
เดียวกันและต้องเป็ นยีห่ ้อเดียวกันทั้งชุด
3. โรงงานผูผ้ ลิตต้องได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตไม่นอ้ ยกว่า ISO9001 หรื อ ISO9002
4. เครื่ องปรับอากาศที่เสนอ ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.1155-2134 หรื อ มอก.
21345-2545 และมีฉลากแสดงระดับประสิ ทธิภาพอุปกรณ์ ไฟฟ้ าเบอร์ 5 หรื อหนังสื อรับรองประสิ ทธิภาพการ
ประหยัดไฟจากการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)หรื อผลการทดสอบจากห้องปฏิบตั ิการทดสอบของ
มหาวิทยาลัยของรัฐ โดยมีประสิ ทธิภาพในการทาความเย็น(EER)
5. ใช้กบั ระบบไฟฟ้ า 220V/1Phase/50Hz
คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องระบายความร้ อน(CDU : Condensing Unit)
1. ตัวถังของคอนเดนซิ่ ง(Condensing Unit) ทาด้วยแผ่นโลหะที่ผา่ นการชุบเคลือบผิว พ่นสี โดยต้องผ่านกรรมวิธี
การอบเคลือบสี ป้องกันสนิมอย่างดี (Powder Paint) จากโรงงานผูผ้ ลิต
2. ชุ ดคอนเดนซิ่ งต้องประกอบด้วย คอมเพรสเซอร์ (Compressor), แผงควบแน่ น(Condenser), พัดลมพร้อม
มอเตอร์ , สวิตซ์แม่เหล็ก(Magnetic Contactor), ข้อต่อพร้อมวาล์วบริ การ,ช่ องอัดเติ ม และลิ้ นท่อ(Discharge
and Suction Service Valve), ขั้วต่อสายดิ น, ชุ ดหน่ วงเวลา(Delay Timer) และระบบป้ องกันโหลดเกิน
(Overload Protector) ได้ตามมาตรฐาน
3. คอมเพรสเซอร์ (Compressor) เป็ นแบบหุม้ ปิ ดสนิท(Hermitic) ชนิด Scroll ใช้กบั น้ ายา R-22 หรื อดีกว่า และ
ระบบไฟฟ้ า 220Volt/1Phase/50Hz โดยรุ่ นที่จะใช้จะต้องมีขนาดทาความเย็นไม่นอ้ ยกว่าขนาดทาความเย็นที่
กาหนด และให้มีอุปกรณ์ป้องกันเมื่อเกิดความร้อนหรื อกระแสไฟฟ้ าสู งเกินกว่าปกติ
4. แผงควบแน่น (Condenser) ทาด้วยทองแดงไร้ตะเข็บอัดยึดแน่นเข้ากับครี บอลูมิเนียมแบบ Plate Fin ผ่านการ
ทดสอบรอยรั่วและขจัดความชื้นจากโรงงานผูผ้ ลิต
5. พัดลมของชุดคอนเดนซิ่ งใช้ชนิดใบกลม(Propeller) ขับลมด้วยมอเตอร์ แบบขับเคลื่อนโดยตรง(Direct Drive)
ติดตั้งในแนวระดับเป่ าลมร้อนออกด้านข้าง มีตะแกรงป้ องกันอุบตั ิเหตุที่ใบพัด
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6. ต้องติดตั้งสวิตซ์ควบคุมระดับความดันน้ ายา(Hi-Low Pressure Switch) ช่องกระจกมองน้ ายา(Sight Glass) ชุ ด
กรองและดู ดความชื้ น
7. ชุดคอนเดนซิ่ง ให้ติดตั้งบนขาเหล็กหรื อลูกยางลดการสัน่ สะเทือนของคอมเพรสเซอร์ ด้วยความแข็งแรง
คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องส่ งลมเย็น (FCU : Fancoil Unit)
1. ตัวถังของชุดแฟนคอล์ย (Fancoil Unit) ทาด้วยแผ่นโลหะที่ผา่ นการชุบเคลือบผิว พ่นสี โดยต้องผ่านกรรมวิธี
การอบเคลือบสี ป้องกันสนิมอย่างดี(Powder Paint) จากโรงงาน เป็ นชนิดแขวนซ่อนในฝ้ า(Concealed Type)
2. ชุดแฟนคอยล์ ต้องประกอบด้วย แผงอีแวพอเรเตอร์ (Evaporator), พัดลมพร้อมมอเตอร์ แผงเปลือกนอก
(Enclosure Panel), แผ่นกรองอากาศ(Filter), ขั้วต่อสายไฟฟ้ าและขั้วต่อสายดินสาหรับสวิทซ์ปรับความเร็ วรอบ
มอเตอร์พดั ลม, อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ และอุปกรณ์ควบคุมการไหลของสารทาความเย็น (Expansion Valve
หรื อ Capillary Tube)
3. ชุดแฟนคอยล์(FanCoil Unit) ต้องสามารถส่ งปริ มาณลม(C.F.M.) ได้ไม่ต่ากว่า 1300 ลบ.ฟุต/นาที
4. พัดลมของชุดแฟนคอยล์ยเป็ นแบบ Centrifugal Blower ลมเข้าได้สองทาง ใช้กบั มอเตอร์ แบบขับตรง(Direct
Drive) สามารถปรับความเร็ วได้ 3 ระดับ
5. แผงคอล์ยเย็น เป็ นแบบ Direct Expansion Coil ทาด้วยทองแดงไร้ตะเข็บอัดยึดแน่นเข้ากับครี บอลูมิเนียมแบบ
Plate Fin ผ่านการทดสอบรอยรั่วและขจัดความชื้นจากโรงงานผูผ้ ลิต
6. แผ่นกรองอากาศ(Filter) เป็ นแบบใยสังเคราะห์ที่สามารถถอดล้างทาความสะอาดได้ง่าย
7. สารทาความเย็นของเครื่ องปรับอากาศ(Liquid Refrigerant) ให้ใช้น้ ายาทาความเย็น R-22 หรื อดีกว่า
8. อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ เป็ นแบบรี โมทไร้สาย โดยอุปกรณ์ตอ้ งติดตั้งจากโรงงานและเป็ นผลิตภัณฑ์เดียวกัน
กับเครื่ องและยีห่ อ้ ที่เสนอมา
9. ระบบท่อน้ ายาและท่อน้ าทิ้ง ให้ติดตั้งตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์
10. ต้องติดตั้งท่อลมส่ งลมเย็น ทาด้วยแผ่นเหล็กงานสังกะสี หุ ม้ ทับภายนอกด้วยฉนวนกันความร้อนหนาไม่นอ้ ย
กว่า 1 นิ้ว เชื่ อมต่อจากตัวถัง Fancoil Unit มายังหน้ากากส่ งลมเย็น
11.ต้องติดตั้งหน้ากากส่ งลมเย็นด้านหน้าเครื่ อง หน้ากากส่ งลมทาด้วย Extruded Aluminium สามารถปรับทิศทาง
ลม ได้ 4 ทิศทาง
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ขอบเขตงาน
1. อุปกรณ์ท้ งั หมดที่นามาใช้ในการติดตั้งต้องเป็ นของใหม่ที่ได้มาตรฐาน และไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
2. ต้อ งรื้ อถอนเครื่ อ งปรั บ อากาศที่ ติ ด ตั้ง อยู่เดิ ม จ านวน6ชุ ด ของห้ อ งส านัก งานเลขานุ ก ารคณะรั ฐ ศาสตร์
ท่าพระจันทร์ พร้อมทั้งขนย้ายเครื่ องปรับอากาศเดิมที่ร้ื อถอนไปยังจุดที่คณะฯกาหนด
3. ต้องนาเครื่ องปรับอากาศและอุปกรณ์ประกอบส่ งมอบให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบก่อนการติดตั้ง
4. การติดตั้งเครื่ องปรับอากาศและอุปกรณ์ประกอบอื่นๆต้องเป็ นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาช่างและ
วิศวกรรม หรื อตามมาตรฐานข้อกาหนดของผูผ้ ลิต โดยวางเครื่ อง Condensing Unit และ Fancoil Unit ไว้ใน
ตาแหน่งติดตั้งเดิม ซึ่ งระบบท่อน้ ายา, ท่อน้ าทิ้งและสายไฟฟ้ าสามารถใช้ระบบเดิมที่มีอยูไ่ ด้
5. ก่ อ นส่ ง มอบงานต้อ งซ่ อ มแซมอาคารและบริ เวณโดยรอบที่ เสี ย หายเนื่ อ งจากการปฏิ บ ัติ ง านให้ มี ส ภาพ
ใกล้เคียงกับสภาพเดิมมากที่สุด และทาความสะอาดพื้นที่ทางานให้สะอาดเรี ยบร้อยจัดเก็บเศษวัสดุและขน
ย้ายออกจากมหาวิทยาลัย
6. ทดสอบการทางานของเครื่ องปรับอากาศ และตรวจวัดค่าต่างๆให้ได้ตามมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ก่อนส่ งมอบ
ต่อคณะกรรมการตรวจรับ
การรับประกัน
1. ผูเ้ สนอราคาต้องมีการรับประกันความเสี ยหายของของคอมเพรสเซอร์ (Compressor) ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี และ
อุปกรณ์อื่นๆไม่นอ้ ยกว่า 1 ปี นับจากวันส่ งมอบ
2. ตลอดระยะเวลารับประกัน ผูร้ ับจ้างต้องจัดช่างมาตรวจสอบปริ มาณสารทาความเย็น, ตรวจสอบประสิ ทธิภาพ
ของเครื่ องปรับอากาศที่ติดตั้งและทาความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ เช่น แผ่นกรองอากาศ ถาดน้ าทิ้ง ฯลฯ ทุก
ระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือน/ครั้ง ตลอดจนทาความสะอาดครั้งใหญ่ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน/ครั้ง
3. หากระบบขัดข้องหรื อพบอุปกรณ์ชารุ ดเสี่ ยหายเนื่ องจากการใช้งานตามปกติ ผูร้ ับจ้างจะต้องทาการแก้ไข และ
เปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชารุ ดให้ระบบสามารถใช้งานได้ดีดงั เดิมภายในเวลาไม่เกิน 3 วันทาการ(นับจากวันที่รับแจ้ง)
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้ น ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยฯเห็ นว่าผูเ้ สนอราคาปฏิ บตั ิงานล่าช้าและได้มีหนังสื อเตือน
เป็ นลายลักษณ์ อกั ษรไปยังผูเ้ สนอราคาภายในเวลา 3 วันทาการแล้ว มหาวิทยาลัยฯมีสิทธิ จา้ งบุคคลภายนอกทา
การซ่อมแซมแก้ไขแทน โดยผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดตลอดระยะเวลารับประกัน
---------------------------------คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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