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รายละเอียดแนบทา้ยประกาศ เลขที่ 11/2562 
 
รายละเอียดครุภัณฑ์เคร่ืองปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จํานวน 7 รายการ 
1. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 9000 BTU     
ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จํานวน 2 เครื่อง(สังคมศาสตร์) 
คุณลักษณะ  

1. ผู้ขายต้องมีหน้าท่ีจัดหาและติดต้ังเครื่องปรับอากาศ รวมท้ังอุปกรณ์และวัสดุปลีกย่อยท่ีแสดงไว้ใน
รายละเอียดทางเทคนิค ท้ังนี้ตัวเครื่องปรับอากาศวัสดุ และอุปกรณ์ท้ังหมด ท่ีนํามาติดต้ังต้องเป็นของใหม่ไม่เคย
ผ่านการใช้งานมาก่อน เครื่องปรับอากาศท้ังหมดท่ีใช้นี้ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกันพร้อมท้ังทําการทดสอบการ
ทํางานของระบบปรับอากาศให้ใช้งานได้สมบูรณ์ 

2. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 9000 BTU   
3. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดทําความเย็นรวม (Matching 

Capacity) กําหนดไว้ในแบบ แต่ละชุดมี Fan Coil Unit ชนิดแขวนเพดาน และ Condensing Unit โดยชุด Fan 
Coil Unit และ Condensing Unit ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันและมีอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานของ
เครื่องปรับอากาศ (EER/SEER)  ไม่ต่ํากว่า 12 และมีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 

4. คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศใช้กับระบบไฟฟ้า 220-240  V 
5. มีรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย ควบคุมเครื่องปรับอากาศชนิดมีจอแสดงค่าต่างๆ  
6. สารทําความเย็นของเครื่องปรับอากาศ (Liquid Refrigerant) ต้องใช้สารทําความเย็น R32 หรือ 

R410A ตามข้อกําหนดของเครื่องปรับอากาศเท่านั้น 
7. ตัวเครื่องสามารถหน่วงเวลาการทํางานของเพรสเซอร์เพ่ือป้องกันคอมเพรสเซอร์เสียหายได้อัตโนมัติ 
8. เครื่องปรับอากาศท่ีเสนอต้องได้รับมาตรฐานมอก. 2134-2553  หรือมาตรฐาน ISO 9001/2008 และ 

14001:2004 และ OHSAS 18001:2007 หรือดีกว่า โดยมีเอกสารแสดง 
9. การติดต้ังเครื่องปรับอากาศ ขนาด 9,000 -28,000 BTU           

9.1 ท่อน้ํายาทําด้วยท่อทองแดงชนิดไม่มีตะเข็บ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตามคุณลักษณะของ
เครื่องปรับอากาศสําหรับ ท่อน้ํายาดูดกลับหุ้มด้วยฉนวน CLOSED CELL FOAM PLASTIC หนาไม่น้อย
กว่า 3/8 นิ้ว 

9.2 ท่อน้ําท้ิง PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.5 นิ้ว และมีความหนาไม่น้อย กว่า 8.5 
ม.ม. และแนวท่อให้ทาสีให้เข้ากับสีผนังห้อง 

9.3 เดินท่อน้ําท้ิงจากตัวเครื่องให้เดินถึงพ้ืนดินหรือให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการ 
ควบคุมงานติดต้ังในจุดท่ีเหมาะสม 

9.4 ติดต้ังสวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติขนาดต้องทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 1.75 เท่าของกระแส
รวมตัวเครื่องปรับอากาศ 

9.5 ทําการติดต้ังสายไฟฟ้าเมนหลักจากตู้ควบคุมไฟฟ้าหรือให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการควบคุม
งาน ไปยังสวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติภายในห้องท่ีทําการติดต้ังเครื่องปรับอากาศและต่อสายไฟฟ้าไปยังตัว
เครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานการไฟฟ้า ใช้สายไฟฟ้า THW พ้ืนท่ีหน้าตัดไม่น้อยกว่า 4 ตร.มม ใน
ระบบ 1 เฟส และต่อสายดินพ้ืนท่ีหน้าตัดไม่น้อยกว่า 2.5 ตร.มม หรือตามสเป็กเครื่องปรับอากาศ 

9.6 สายไฟฟ้าควบคุมเครื่องเป่าลมเย็นและวงจรควบคุมเครื่องปรับอากาศ 
พ้ืนท่ีหน้าตัดไม่น้อยกว่า 2.5 ตร.มม 

9.7 การเดินสายไฟฟ้าระหว่างเครื่องระบายความร้อนและเครื่องส่งลมเย็นให้เดินร้อยท่อ ภายใน
และภายนอกอาคารท่อ PVC และให้ใช้ท่ออ่อนแบบกันน้ํา 
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10. ระบบแรงดันไฟฟ้าและรหัส 
10.1 ถ้ามิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ระบบไฟฟ้าในโครงการนี้เป็นระบบ 400/220  โวลต์ 3 เฟส 

4 สาย 50 เฮิร์ท 
10.2 กําหนดให้ใช้รหัสสีของสายไฟฟ้าเป็นไปตามข้อกําหนดดังต่อไปนี้ 

ก.   สีน้ําตาล....................................สําหรับเฟส  A  
ข.   สีดํา...........................................สําหรับเฟส  B  
ค.   สีเทา..........................................สําหรับเฟส  C  
ง.   สีฟ้า............................................สําหรับสายศูนย์  (NEUTRIAL) 
จ.   สีเขียวหรือเขียวคาดเหลือง.........สําหรับสายดิน 

11. การรับประกัน  
- ต้องมีการรับประกันอายุการใช้งานคอมเพรสเซอร์ไม่ต่ํากว่า 5 ปี และอุปกรณ์อ่ืนๆ ไม่ตํ่ากว่า 1 ปี  

12. การบริการหลังการขาย  
12.1 การบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศผู้ขายจะต้องปฏิบัติดังนี้  
12.2 การบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจําเดือน ( 1 ปี /2 ครั้ง )    
12.3 ล้างแผนกรองอากาศ  
12.4 ตรวจสอบระดับน้ํายา  
12.5 ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าของมอเตอร์และคอมเพรสเซอร์  
12.6 ตรวจสอบข้ัวต่อไฟฟ้า  
 

2. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า  
18000 BTU  ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จํานวน 1 เครื่อง(สังคมศาสตร์) 
คุณลักษณะ  

1. ผู้ขายต้องมีหน้าท่ีจัดหาและติดต้ังเครื่องปรับอากาศ รวมท้ังอุปกรณ์และวัสดุปลีกย่อยท่ีแสดงไว้ใน
รายละเอียดทางเทคนิค ท้ังนี้ตัวเครื่องปรับอากาศวัสดุ และอุปกรณ์ท้ังหมด ท่ีนํามาติดต้ังต้องเป็นของใหม่ไม่เคย
ผ่านการใช้งานมาก่อน เครื่องปรับอากาศท้ังหมดท่ีใช้นี้ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกันพร้อมท้ังทําการทดสอบการ
ทํางานของระบบปรับอากาศให้ใช้งานได้สมบูรณ์ 

2. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 
18000 BTU   

3. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดทําความเย็น
รวม (Matching Capacity) กําหนดไว้ในแบบ แต่ละชุดมี Fan Coil Unit ชนิดแขวนเพดาน และ Condensing 
Unit โดยชุด Fan Coil Unit และ Condensing Unit ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันและมีอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน
ของเครื่องปรับอากาศ (EER/SEER)  ไม่ต่ํากว่า 12 และมีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 

4. คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศใช้กับระบบไฟฟ้า 220-240  V 
5. มีรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย ควบคุมเครื่องปรับอากาศชนิดมีจอแสดงค่าต่างๆ  
6. สารทําความเย็นของเครื่องปรับอากาศ (Liquid Refrigerant) ต้องใช้สารทําความเย็น R32 หรือ 

R410A ตามข้อกําหนดของเครื่องปรับอากาศเท่านั้น 
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7. ตัวเครื่องสามารถหน่วงเวลาการทํางานของเพรสเซอร์เพ่ือป้องกันคอมเพรสเซอร์เสียหายได้อัตโนมัติ 
8. เครื่องปรับอากาศท่ีเสนอต้องได้รับมาตรฐานมอก. 2134-2553  หรือมาตรฐาน ISO 9001/2008 และ 

14001:2004 และ OHSAS 18001:2007 หรือดีกว่า โดยมีเอกสารแสดง 
9. การติดต้ังเครื่องปรับอากาศ ขนาด 9,000 -28,000 BTU           

9.1 ท่อน้ํายาทําด้วยท่อทองแดงชนิดไม่มีตะเข็บ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตามคุณลักษณะของ
เครื่องปรับอากาศสําหรับ ท่อน้ํายาดูดกลับหุ้มด้วยฉนวน CLOSED CELL FOAM PLASTIC หนาไม่น้อย
กว่า 3/8 นิ้ว 

9.2 ท่อน้ําท้ิง PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.5 นิ้ว และมีความหนาไม่น้อย กว่า 8.5 
ม.ม. และแนวท่อให้ทาสีให้เข้ากับสีผนังห้อง 

9.3 เดินท่อน้ําท้ิงจากตัวเครื่องให้เดินถึงพ้ืนดินหรือให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการ 
ควบคุมงานติดต้ังในจุดท่ีเหมาะสม 

9.4 ติดต้ังสวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติขนาดต้องทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 1.75 เท่าของกระแส
รวมตัวเครื่องปรับอากาศ 

9.5 ทําการติดต้ังสายไฟฟ้าเมนหลักจากตู้ควบคุมไฟฟ้าหรือให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการควบคุม
งาน ไปยังสวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติภายในห้องท่ีทําการติดต้ังเครื่องปรับอากาศและต่อสายไฟฟ้าไปยังตัว
เครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานการไฟฟ้า ใช้สายไฟฟ้า THW พ้ืนท่ีหน้าตัดไม่น้อยกว่า 4 ตร.มม ใน
ระบบ 1 เฟส และต่อสายดินพ้ืนท่ีหน้าตัดไม่น้อยกว่า 2.5 ตร.มม หรือตามสเป็กเครื่องปรับอากาศ 

9.6 สายไฟฟ้าควบคุมเครื่องเป่าลมเย็นและวงจรควบคุมเครื่องปรับอากาศ 
พ้ืนท่ีหน้าตัดไม่น้อยกว่า 2.5 ตร.มม 

9.7 การเดินสายไฟฟ้าระหว่างเครื่องระบายความร้อนและเครื่องส่งลมเย็นให้เดินร้อยท่อ ภายใน
และภายนอกอาคารท่อ PVC และให้ใช้ท่ออ่อนแบบกันน้ํา 
10. ระบบแรงดันไฟฟ้าและรหัส 

    10.1 ถ้ามิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ระบบไฟฟ้าในโครงการนี้เป็นระบบ 400/220  โวลต์ 3 เฟส 
4 สาย 50 เฮิร์ท 
    10.2 กําหนดให้ใช้รหัสสีของสายไฟฟ้าเป็นไปตามข้อกําหนดดังต่อไปนี้ 

ก.   สีน้ําตาล....................................สําหรับเฟส  A  
ข.   สีดํา...........................................สําหรับเฟส  B  
ค.   สีเทา..........................................สําหรับเฟส  C  
ง.   สีฟ้า............................................สําหรับสายศูนย์  (NEUTRIAL) 
จ.   สีเขียวหรือเขียวคาดเหลือง.........สําหรับสายดิน 

11. การรับประกัน  
       -  ต้องมีการรับประกันอายุการใช้งานคอมเพรสเซอร์ไม่ต่ํากว่า 5 ปี และอุปกรณ์อ่ืนๆ  

ไม่ต่ํากว่า 1 ปี  
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12. การบริการหลังการขาย  
12.1 การบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศผู้ขายจะต้องปฏิบัติดังนี้  
12.2 การบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจําเดือน ( 1 ปี /2 ครั้ง )    
12.3 ล้างแผนกรองอากาศ  
12.4 ตรวจสอบระดับน้ํายา  
12.5 ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าของมอเตอร์และคอมเพรสเซอร์  
12.6 ตรวจสอบข้ัวต่อไฟฟ้า  

 
3. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า  
24000 BTU  ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จํานวน 27 เครื่อง(สังคม10,ครุ17) 
คุณลักษณะ  

1. ผู้ขายต้องมีหน้าท่ีจัดหาและติดต้ังเครื่องปรับอากาศ รวมท้ังอุปกรณ์และวัสดุปลีกย่อยท่ีแสดงไว้ใน
รายละเอียดทางเทคนิค ท้ังนี้ตัวเครื่องปรับอากาศวัสดุ และอุปกรณ์ท้ังหมด ท่ีนํามาติดต้ังต้องเป็นของใหม่ไม่เคย
ผ่านการใช้งานมาก่อน เครื่องปรับอากาศท้ังหมดท่ีใช้นี้ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกันพร้อมท้ังทําการทดสอบการ
ทํางานของระบบปรับอากาศให้ใช้งานได้สมบูรณ์ 

2. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 
24000 BTU   

3. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดทําความเย็น
รวม (Matching Capacity) กําหนดไว้ในแบบ แต่ละชุดมี Fan Coil Unit ชนิดแขวนเพดาน และ Condensing 
Unit โดยชุด Fan Coil Unit และ Condensing Unit ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันและมีอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน
ของเครื่องปรับอากาศ (EER/SEER)  ไม่ต่ํากว่า 12 และมีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 

4. คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศใช้กับระบบไฟฟ้า 220-240  V 
5. มีรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย ควบคุมเครื่องปรับอากาศชนิดมีจอแสดงค่าต่างๆ  
6.สารทําความเย็นของเครื่องปรับอากาศ (Liquid Refrigerant) ต้องใช้สารทําความเย็น R32 หรือ 

R410A ตามข้อกําหนดของเครื่องปรับอากาศเท่านั้น 
7. ตัวเครื่องสามารถหน่วงเวลาการทํางานของเพรสเซอร์เพ่ือป้องกันคอมเพรสเซอร์เสียหายได้อัตโนมัติ 
8. เครื่องปรับอากาศท่ีเสนอต้องได้รับมาตรฐานมอก. 2134-2553  หรือมาตรฐาน ISO 9001/2008 และ 

14001:2004 และ OHSAS 18001:2007 หรือดีกว่า โดยมีเอกสารแสดง 
9. การติดต้ังเครื่องปรับอากาศ ขนาด 9,000 -28,000 BTU           

9.1 ท่อน้ํายาทําด้วยท่อทองแดงชนิดไม่มีตะเข็บ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตามคุณลักษณะของ
เครื่องปรับอากาศสําหรับ ท่อน้ํายาดูดกลับหุ้มด้วยฉนวน CLOSED CELL FOAM PLASTIC หนาไม่น้อย
กว่า 3/8 นิ้ว 

9.2 ท่อน้ําท้ิง PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.5 นิ้ว และมีความหนาไม่น้อย กว่า 8.5 
ม.ม. และแนวท่อให้ทาสีให้เข้ากับสีผนังห้อง 

9.3 เดินท่อน้ําท้ิงจากตัวเครื่องให้เดินถึงพ้ืนดินหรือให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการ 
ควบคุมงานติดต้ังในจุดท่ีเหมาะสม 
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9.4 ติดต้ังสวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติขนาดต้องทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 1.75 เท่าของกระแส
รวมตัวเครื่องปรับอากาศ 

9.5 ทําการติดต้ังสายไฟฟ้าเมนหลักจากตู้ควบคุมไฟฟ้าหรือให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการควบคุม
งาน ไปยังสวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติภายในห้องท่ีทําการติดต้ังเครื่องปรับอากาศและต่อสายไฟฟ้าไปยังตัว
เครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานการไฟฟ้า ใช้สายไฟฟ้า THW พ้ืนท่ีหน้าตัดไม่น้อยกว่า 4 ตร.มม ใน
ระบบ 1 เฟส และต่อสายดินพ้ืนท่ีหน้าตัดไม่น้อยกว่า 2.5 ตร.มม หรือตามสเป็กเครื่องปรับอากาศ 

9.6 สายไฟฟ้าควบคุมเครื่องเป่าลมเย็นและวงจรควบคุมเครื่องปรับอากาศ 
พ้ืนท่ีหน้าตัดไม่น้อยกว่า 2.5 ตร.มม 

9.7 การเดินสายไฟฟ้าระหว่างเครื่องระบายความร้อนและเครื่องส่งลมเย็นให้เดินร้อยท่อ ภายใน
และภายนอกอาคารท่อ PVC และให้ใช้ท่ออ่อนแบบกันน้ํา 
10. ระบบแรงดันไฟฟ้าและรหัส 

    10.1 ถ้ามิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ระบบไฟฟ้าในโครงการนี้เป็นระบบ  
400/220  โวลต์ 3 เฟส 4 สาย 50 เฮิร์ท 

    10.2 กําหนดให้ใช้รหัสสีของสายไฟฟ้าเป็นไปตามข้อกําหนดดังต่อไปนี้ 
ก.   สีน้ําตาล....................................สําหรับเฟส  A  
ข.   สีดํา...........................................สําหรับเฟส  B  
ค.   สีเทา..........................................สําหรับเฟส  C  
ง.   สีฟ้า............................................สําหรับสายศูนย์  (NEUTRIAL) 
จ.   สีเขียวหรือเขียวคาดเหลือง.........สําหรับสายดิน 

11. การรับประกัน  
        - ต้องมีการรับประกันอายุการใช้งานคอมเพรสเซอร์ไม่ต่ํากว่า 5 ปี และอุปกรณ์อ่ืนๆ ไม่ตํ่ากว่า 1 ปี  

12. การบริการหลังการขาย  
12.1 การบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศผู้ขายจะต้องปฏิบัติดังนี้  
12.2 การบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจําเดือน ( 1 ปี /2 ครั้ง )    
12.3 ล้างแผนกรองอากาศ  
12.4 ตรวจสอบระดับน้ํายา  
12.5 ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าของมอเตอร์และคอมเพรสเซอร์  
12.6 ตรวจสอบข้ัวต่อไฟฟ้า  
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4. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า     
32000 BTU  ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จํานวน 13 เครื่อง(สังคม) 
คุณลักษณะ   

1. ผู้ขายต้องมีหน้าท่ีจัดหาและติดต้ังเครื่องปรับอากาศ รวมท้ังอุปกรณ์และวัสดุปลีกย่อยท่ีแสดงไว้ใน
รายละเอียดทางเทคนิค ท้ังนี้ตัวเครื่องปรับอากาศวัสดุ และอุปกรณ์ท้ังหมด ท่ีนํามาติดต้ังต้องเป็นของใหม่ไม่เคย
ผ่านการใช้งานมาก่อน เครื่องปรับอากาศท้ังหมดท่ีใช้นี้ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกันพร้อมท้ังทําการทดสอบการ
ทํางานของระบบปรับอากาศให้ใช้งานได้สมบูรณ์ 

2. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 
32000 BTU 

3. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดทําความเย็น
รวม (Matching Capacity) กําหนดไว้ในแบบ แต่ละชุดมี Fan Coil Unit ชนิดแขวนเพดาน และ Condensing 
Unit โดยชุด Fan Coil Unit และ Condensing Unit ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันและมีอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน
ของเครื่องปรับอากาศ (EER/SEER) ไม่ต่ํากว่า 11.6 และมีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 

4. คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศใช้กับระบบไฟฟ้า 220-240  V 
5. มีรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย ควบคุมเครื่องปรับอากาศชนิดมีจอแสดงค่าต่างๆ  
6. สารทําความเย็นของเครื่องปรับอากาศ (Liquid Refrigerant) ต้องใช้สารทําความเย็น R32 หรือ 

R410A ตามข้อกําหนดของเครื่องปรับอากาศเท่านั้น 
7. ตัวเครื่องสามารถหน่วงเวลาการทํางานของเพรสเซอร์เพ่ือป้องกันคอมเพรสเซอร์เสียหายได้อัตโนมัติ 
8. เครื่องปรับอากาศท่ีเสนอต้องได้รับมาตรฐานมอก. 2134-2553  หรือมาตรฐาน ISO 9001/2008 และ 

14001:2004 และ OHSAS 18001:2007 หรือดีกว่า โดยมีเอกสารแสดง 
9. การติดต้ังเครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 -50,000 BTU           

9.1 ท่อน้ํายาทําด้วยท่อทองแดงชนิดไม่มีตะเข็บ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตามคุณลักษณะของ
เครื่องปรับอากาศสําหรับ ท่อน้ํายาดูดกลับหุ้มด้วยฉนวน CLOSED CELL FOAM PLASTIC หนาไม่น้อย
กว่า 3/8 นิ้ว 

9.2 ท่อน้ําท้ิง PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.5 นิ้ว และมีความหนาไม่น้อย กว่า 8.5 
ม.ม. และแนวท่อให้ทาสีให้เข้ากับสีผนังห้อง 

9.3 เดินท่อน้ําท้ิงจากตัวเครื่องให้เดินถึงพ้ืนดินหรือให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการ 
ควบคุมงานติดต้ังในจุดท่ีเหมาะสม 

9.4 ติดต้ังสวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติขนาดต้องทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 1.75 เท่าของกระแส
รวมตัวเครื่องปรับอากาศ 

9.5 ทําการติดต้ังสายไฟฟ้าเมนหลักจากตู้ควบคุมไฟฟ้าหรือให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการควบคุม
งาน ไปยังสวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติภายในห้องท่ีทําการติดต้ังเครื่องปรับอากาศและต่อสายไฟฟ้าไปยังตัว
เครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานการไฟฟ้า ใช้สายไฟฟ้า THW พ้ืนท่ีหน้าตัดไม่น้อยกว่า 4 ตร.มม ใน
ระบบ 1 เฟส และต่อสายดินพ้ืนท่ีหน้าตัดไม่น้อยกว่า 2.5 ตร.มม หรือตามสเป็กเครื่องปรับอากาศ 

9.6 สายไฟฟ้าควบคุมเครื่องเป่าลมเย็นและวงจรควบคุมเครื่องปรับอากาศ 
พ้ืนท่ีหน้าตัดไม่น้อยกว่า 2.5 ตร.มม 
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9.7 การเดินสายไฟฟ้าระหว่างเครื่องระบายความร้อนและเครื่องส่งลมเย็นให้เดินร้อยท่อ ภายใน
และภายนอกอาคารท่อ PVC และให้ใช้ท่ออ่อนแบบกันน้ํา 
10. ระบบแรงดันไฟฟ้าและรหัส 

10.1 ถ้ามิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ระบบไฟฟ้าในโครงการนี้เป็นระบบ 400/220  โวลต์ 3 เฟส 
4 สาย 50 เฮิร์ท 

    10.2 กําหนดให้ใช้รหัสสีของสายไฟฟ้าเป็นไปตามข้อกําหนดดังต่อไปนี้ 
ก.   สีน้ําตาล....................................สําหรับเฟส  A  
ข.   สีดํา...........................................สําหรับเฟส  B  
ค.   สีเทา..........................................สําหรับเฟส  C  
ง.   สีฟ้า............................................สําหรับสายศูนย์  (NEUTRIAL) 
จ.   สีเขียวหรือเขียวคาดเหลือง.........สําหรับสายดิน 

11. การรับประกัน  
        - ต้องมีการรับประกันอายุการใช้งานคอมเพรสเซอร์ไม่ต่ํากว่า 5 ปี และอุปกรณ์อ่ืนๆ ไม่ตํ่ากว่า 1 ปี  

12. การบริการหลังการขาย  
12.1 การบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศผู้ขายจะต้องปฏิบัติดังนี้  
12.2 การบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจําเดือน ( 1 ปี /2 ครั้ง )    
12.3 ล้างแผนกรองอากาศ  
12.4 ตรวจสอบระดับน้ํายา  
12.5 ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าของมอเตอร์และคอมเพรสเซอร์  
12.6 ตรวจสอบข้ัวต่อไฟฟ้า  

 
5. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า   
36000 BTU ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จํานวน 24 เครื่อง(สังคม4,ครุ20) 
คุณลักษณะ   

1. ผู้ขายต้องมีหน้าท่ีจัดหาและติดต้ังเครื่องปรับอากาศ รวมท้ังอุปกรณ์และวัสดุปลีกย่อยท่ีแสดงไว้ใน
รายละเอียดทางเทคนิค ท้ังนี้ตัวเครื่องปรับอากาศวัสดุ และอุปกรณ์ท้ังหมด ท่ีนํามาติดต้ังต้องเป็นของใหม่ไม่เคย
ผ่านการใช้งานมาก่อน เครื่องปรับอากาศท้ังหมดท่ีใช้นี้ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกันพร้อมท้ังทําการทดสอบการ
ทํางานของระบบปรับอากาศให้ใช้งานได้สมบูรณ์ 

2. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 
36000 BTU 

3. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดทําความเย็น
รวม (Matching Capacity) กําหนดไว้ในแบบ แต่ละชุดมี Fan Coil Unit ชนิดแขวนเพดาน และ Condensing 
Unit โดยชุด Fan Coil Unit และ Condensing Unit ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันและมีอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน
ของเครื่องปรับอากาศ (EER/SEER) ไม่ต่ํากว่า 11.6 และมีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 

4. คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศใช้กับระบบไฟฟ้า 380  V 
5. มีรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย ควบคุมเครื่องปรับอากาศชนิดมีจอแสดงค่าต่างๆ  
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6. สารทําความเย็นของเครื่องปรับอากาศ (Liquid Refrigerant) ต้องใช้สารทําความเย็น R32 หรือ 
R410A ตามข้อกําหนดของเครื่องปรับอากาศเท่านั้น 

7. ตัวเครื่องสามารถหน่วงเวลาการทํางานของเพรสเซอร์เพ่ือป้องกันคอมเพรสเซอร์เสียหายได้อัตโนมัติ 
8. เครื่องปรับอากาศท่ีเสนอต้องได้รับมาตรฐานมอก. 2134-2553  หรือมาตรฐาน ISO 9001/2008 และ 

14001:2004 และ OHSAS 18001:2007 หรือดีกว่า โดยมีเอกสารแสดง 
9. การติดต้ังเครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 -50,000 BTU           

9.1 ท่อน้ํายาทําด้วยท่อทองแดงชนิดไม่มีตะเข็บ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตามคุณลักษณะของ
เครื่องปรับอากาศสําหรับ ท่อน้ํายาดูดกลับหุ้มด้วยฉนวน CLOSED CELL FOAM PLASTIC หนาไม่น้อย
กว่า 3/8 นิ้ว 

9.2 ท่อน้ําท้ิง PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.5 นิ้ว และมีความหนาไม่น้อย กว่า 8.5 
ม.ม. และแนวท่อให้ทาสีให้เข้ากับสีผนังห้อง 

9.3 เดินท่อน้ําท้ิงจากตัวเครื่องให้เดินถึงพ้ืนดินหรือให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการ 
ควบคุมงานติดต้ังในจุดท่ีเหมาะสม 

9.4 ติดต้ังสวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติขนาดต้องทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 1.75 เท่าของกระแส
รวมตัวเครื่องปรับอากาศ 

9.5 ทําการติดต้ังสายไฟฟ้าเมนหลักจากตู้ควบคุมไฟฟ้าหรือให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการควบคุม
 งาน ไปยังสวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติภายในห้องท่ีทําการติดต้ังเครื่องปรับอากาศและต่อสายไฟฟ้าไป
ยังตัวเครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานการไฟฟ้า ใช้สายไฟฟ้า THW พ้ืนท่ีหน้าตัดไม่น้อยกว่า 6 ตร.มม 
ในระบบ 1 เฟส พ้ืนท่ีหน้าตัดไม่น้อยกว่า 4 ตร.มม ในระบบ 3 เฟส และต่อสายดินพ้ืนท่ีหน้าตัดไม่น้อย
กว่า 2.5 ตร.มม หรือตามสเป็กเครื่องปรับอากาศ 

9.6 สายไฟฟ้าควบคุมเครื่องเป่าลมเย็นและวงจรควบคุมเครื่องปรับอากาศพ้ืนท่ีหน้าตัดไม่น้อย
กว่า 2.5 ตร.มม 

9.7 การเดินสายไฟฟ้าระหว่างเครื่องระบายความร้อนและเครื่องส่งลมเย็นให้เดินร้อยท่อ ภายใน
และภายนอกอาคารท่อ PVC และให้ใช้ท่ออ่อนแบบกันน้ํา 
10. ระบบแรงดันไฟฟ้าและรหัส 

10.1 ถ้ามิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ระบบไฟฟ้าในโครงการนี้เป็นระบบ 400/220  โวลต์ 3 เฟส 
4 สาย 50 เฮิร์ท 

    10.2 กําหนดให้ใช้รหัสสีของสายไฟฟ้าเป็นไปตามข้อกําหนดดังต่อไปนี้ 
ก.   สีน้ําตาล....................................สําหรับเฟส  A  
ข.   สีดํา...........................................สําหรับเฟส  B  
ค.   สีเทา..........................................สําหรับเฟส  C  
ง.   สีฟ้า............................................สําหรับสายศูนย์  (NEUTRIAL) 
จ.   สีเขียวหรือเขียวคาดเหลือง.........สําหรับสายดิน 

11. การรับประกัน  
       - ต้องมีการรับประกันอายุการใช้งานคอมเพรสเซอร์ไม่ต่ํากว่า 5 ปี และอุปกรณ์อ่ืนๆ ไม่ตํ่ากว่า 1 ปี  
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12. การบริการหลังการขาย  
12.1 การบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศผู้ขายจะต้องปฏิบัติดังนี้  
12.2 การบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจําเดือน ( 1 ปี /2 ครั้ง )    
12.3 ล้างแผนกรองอากาศ  
12.4 ตรวจสอบระดับน้ํายา  
12.5 ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าของมอเตอร์และคอมเพรสเซอร์  
12.6 ตรวจสอบข้ัวต่อไฟฟ้า  

 
6. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดฝังฝ้าเพดาน แบบส่ีทิศทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 36000 BTU  
ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จํานวน 3 เครื่อง (สังคม) 
คุณลักษณะ   

1. ผู้ขายต้องมีหน้าท่ีจัดหาและติดต้ังเครื่องปรับอากาศ รวมท้ังอุปกรณ์และวัสดุปลีกย่อยท่ีแสดงไว้ใน
รายละเอียดทางเทคนิค ท้ังนี้ตัวเครื่องปรับอากาศวัสดุ และอุปกรณ์ท้ังหมด ท่ีนํามาติดต้ังต้องเป็นของใหม่ไม่เคย
ผ่านการใช้งานมาก่อน เครื่องปรับอากาศท้ังหมดท่ีใช้นี้ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกันพร้อมท้ังทําการทดสอบการ
ทํางานของระบบปรับอากาศให้ใช้งานได้สมบูรณ์ 

2. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดฝังฝ้าเพดาน แบบสี่ทิศทาง ขนาดไม่น้อยกว่า 36000 BTU 
3. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดฝังฝ้าเพดาน แบบสี่ทิศทาง ขนาดทําความเย็นรวม 

(Matching Capacity) กําหนดไว้ในแบบ แต่ละชุดมี Fan Coil Unit ชนิดติดฝังฝ้าเพดาน แบบสี่ทิศทาง และ 
Condensing Unit โดยชุด Fan Coil Unit และ Condensing Unit ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันและมีอัตราส่วน
ประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องปรับอากาศ (EER/SEER) ไม่ต่ํากว่า 11.6 และมีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 

4. คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศใช้กับระบบไฟฟ้า 380  V 
5. มีรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย ควบคุมเครื่องปรับอากาศชนิดมีจอแสดงค่าต่างๆ  
6. สารทําความเย็นของเครื่องปรับอากาศ (Liquid Refrigerant) ต้องใช้สารทําความเย็น R32 หรือ 

R410A ตามข้อกําหนดของเครื่องปรับอากาศเท่านั้น 
7. ตัวเครื่องสามารถหน่วงเวลาการทํางานของเพรสเซอร์เพ่ือป้องกันคอมเพรสเซอร์เสียหายได้อัตโนมัติ 
8. เครื่องปรับอากาศท่ีเสนอต้องได้รับมาตรฐานมอก. 2134-2553  หรือมาตรฐาน ISO 9001/2008 และ 

14001:2004 และ OHSAS 18001:2007 หรือดีกว่า โดยมีเอกสารแสดง 
 
9. การติดต้ังเครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 -50,000 BTU           

9.1 ท่อน้ํายาทําด้วยท่อทองแดงชนิดไม่มีตะเข็บ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตามคุณลักษณะของ
เครื่องปรับอากาศสําหรับ ท่อน้ํายาดูดกลับหุ้มด้วยฉนวน CLOSED CELL FOAM PLASTIC หนาไม่น้อย
กว่า 3/8 นิ้ว 

9.2 ท่อน้ําท้ิง PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.5 นิ้ว และมีความหนาไม่น้อย กว่า 8.5 
ม.ม. และแนวท่อให้ทาสีให้เข้ากับสีผนังห้อง 

9.3 เดินท่อน้ําท้ิงจากตัวเครื่องให้เดินถึงพ้ืนดินหรือให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการ 
ควบคุมงานติดต้ังในจุดท่ีเหมาะสม 
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9.4 ติดต้ังสวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติขนาดต้องทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 1.75 เท่าของกระแส
รวมตัวเครื่องปรับอากาศ 

9.5 ทําการติดต้ังสายไฟฟ้าเมนหลักจากตู้ควบคุมไฟฟ้าหรือให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการควบคุม
งาน ไปยังสวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติภายในห้องท่ีทําการติดต้ังเครื่องปรับอากาศและต่อสายไฟฟ้าไปยังตัว
เครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานการไฟฟ้า ใช้สายไฟฟ้า THW พ้ืนท่ีหน้าตัดไม่น้อยกว่า 6 ตร.มม ใน
ระบบ 1 เฟส พ้ืนท่ีหน้าตัดไม่น้อยกว่า 4 ตร.มม ในระบบ 3 เฟส และต่อสายดินพ้ืนท่ีหน้าตัดไม่น้อยกว่า 
2.5 ตร.มม หรือตามสเป็กเครื่องปรับอากาศ  

9.6 สายไฟฟ้าควบคุมเครื่องเป่าลมเย็นและวงจรควบคุมเครื่องปรับอากาศ 
พ้ืนท่ีหน้าตัดไม่น้อยกว่า 2.5 ตร.มม 

9.7 การเดินสายไฟฟ้าระหว่างเครื่องระบายความร้อนและเครื่องส่งลมเย็นให้เดินร้อยท่อ ภายใน
และภายนอกอาคารท่อ PVC และให้ใช้ท่ออ่อนแบบกันน้ํา 
10. ระบบแรงดันไฟฟ้าและรหัส 

    10.1 ถ้ามิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ระบบไฟฟ้าในโครงการนี้เป็นระบบ 400/220  โวลต์ 3 เฟส 
4 สาย 50 เฮิร์ท 
    10.2 กําหนดให้ใช้รหัสสีของสายไฟฟ้าเป็นไปตามข้อกําหนดดังต่อไปนี้ 

ก.   สีน้ําตาล....................................สําหรับเฟส  A  
ข.   สีดํา...........................................สําหรับเฟส  B  
ค.   สีเทา..........................................สําหรับเฟส  C  
ง.   สีฟ้า............................................สําหรับสายศูนย์  (NEUTRIAL) 
จ.   สีเขียวหรือเขียวคาดเหลือง.........สําหรับสายดิน 

11. การรับประกัน  
       ต้องมีการรับประกันอายุการใช้งานคอมเพรสเซอร์ไม่ตํ่ากว่า 5 ปี และอุปกรณ์อ่ืนๆ ไม่ตํ่ากว่า 1 ปี  

12. การบริการหลังการขาย  
12.1 การบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศผู้ขายจะต้องปฏิบัติดังนี้  
12.2 การบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจําเดือน ( 1 ปี /2 ครั้ง )    
12.3 ล้างแผนกรองอากาศ  
12.4 ตรวจสอบระดับน้ํายา  
12.5 ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าของมอเตอร์และคอมเพรสเซอร์  
12.6 ตรวจสอบข้ัวต่อไฟฟ้า  
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7. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวนเพดาน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 44000 BTU  
ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จํานวน 6 เครื่อง(ครุศาสตร์) 
คุณลักษณะ   

1. ผู้ขายต้องมีหน้าท่ีจัดหาและติดต้ังเครื่องปรับอากาศ รวมท้ังอุปกรณ์และวัสดุปลีกย่อยท่ีแสดงไว้ใน
รายละเอียดทางเทคนิค ท้ังนี้ตัวเครื่องปรับอากาศวัสดุ และอุปกรณ์ท้ังหมด ท่ีนํามาติดต้ังต้องเป็นของใหม่ไม่เคย
ผ่านการใช้งานมาก่อน เครื่องปรับอากาศท้ังหมดท่ีใช้นี้ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกันพร้อมท้ังทําการทดสอบการ
ทํางานของระบบปรับอากาศให้ใช้งานได้สมบูรณ์ 

2. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่น้อยกว่า 
44000 BTU 

3. เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ังพ้ืนหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดทําความเย็น
รวม (Matching Capacity) กําหนดไว้ในแบบ แต่ละชุดมี Fan Coil Unit ชนิดแขวนเพดาน และ Condensing 
Unit โดยชุด Fan Coil Unit และ Condensing Unit ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันและมีอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน
ของเครื่องปรับอากาศ (EER/SEER) ไม่ต่ํากว่า 9.6  

4. คอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศใช้กับระบบไฟฟ้า 380  V 
5. มีรีโมทคอนโทรลแบบไร้สาย ควบคุมเครื่องปรับอากาศชนิดมีจอแสดงค่าต่างๆ  
6. สารทําความเย็นของเครื่องปรับอากาศ (Liquid Refrigerant) ต้องใช้สารทําความเย็น R32 หรือ 

R410A ตามข้อกําหนดของเครื่องปรับอากาศเท่านั้น 
7. ตัวเครื่องสามารถหน่วงเวลาการทํางานของเพรสเซอร์เพ่ือป้องกันคอมเพรสเซอร์เสียหายได้อัตโนมัติ 
8. เครื่องปรับอากาศท่ีเสนอต้องได้รับมาตรฐานมอก. 2134-2553  หรือมาตรฐาน ISO 9001/2008 และ 

14001:2004 และ OHSAS 18001:2007 หรือดีกว่า โดยมีเอกสารแสดง 
9. การติดต้ังเครื่องปรับอากาศ ขนาด 30,000 -50,000 BTU           

9.1 ท่อน้ํายาทําด้วยท่อทองแดงชนิดไม่มีตะเข็บ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตามคุณลักษณะของ
เครื่องปรับอากาศสําหรับ ท่อน้ํายาดูดกลับหุ้มด้วยฉนวน CLOSED CELL FOAM PLASTIC หนาไม่น้อย
กว่า 3/8 นิ้ว 

9.2 ท่อน้ําท้ิง PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.5 นิ้ว และมีความหนาไม่น้อย กว่า 8.5 
ม.ม. และแนวท่อให้ทาสีให้เข้ากับสีผนังห้อง 

9.3 เดินท่อน้ําท้ิงจากตัวเครื่องให้เดินถึงพ้ืนดินหรือให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการควบคุมงาน
ติดต้ังในจุดท่ีเหมาะสม 

9.4 ติดต้ังสวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติขนาดต้องทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 1.75 เท่าของกระแส
รวมตัวเครื่องปรับอากาศ 

9.5 ทําการติดต้ังสายไฟฟ้าเมนหลักจากตู้ควบคุมไฟฟ้าหรือให้อยู่ในดุลพินิจของกรรมการควบคุม
งาน ไปยังสวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติภายในห้องท่ีทําการติดต้ังเครื่องปรับอากาศและต่อสายไฟฟ้าไปยังตัว
เครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานการไฟฟ้า ใช้สายไฟฟ้า THW พ้ืนท่ีหน้าตัดไม่น้อยกว่า 6 ตร.มม ใน
ระบบ 1 เฟส พ้ืนท่ีหน้าตัดไม่น้อยกว่า 4 ตร.มม ในระบบ 3 เฟส และต่อสายดินพ้ืนท่ีหน้าตัดไม่น้อยกว่า 
2.5 ตร.มม หรือตามสเป็กเครื่องปรับอากาศ 

9.6 สายไฟฟ้าควบคุมเครื่องเป่าลมเย็นและวงจรควบคุมเครื่องปรับอากาศพ้ืนท่ีหน้าตัดไม่น้อย
กว่า 2.5 ตร.มม 
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9.7 การเดินสายไฟฟ้าระหว่างเครื่องระบายความร้อนและเครื่องส่งลมเย็นให้เดินร้อยท่อ ภายใน
และภายนอกอาคารท่อ PVC และให้ใช้ท่ออ่อนแบบกันน้ํา 

10. ระบบแรงดันไฟฟ้าและรหัส 
10.1 ถ้ามิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ระบบไฟฟ้าในโครงการนี้เป็นระบบ 400/220  

โวลต์ 3 เฟส 4 สาย 50 เฮิร์ท 
     10.2 กําหนดให้ใช้รหัสสีของสายไฟฟ้าเป็นไปตามข้อกําหนดดังต่อไปนี้ 

ก.   สีน้ําตาล....................................สําหรับเฟส  A  
ข.   สีดํา...........................................สําหรับเฟส  B  
ค.   สีเทา..........................................สําหรับเฟส  C  
ง.   สีฟ้า............................................สําหรับสายศูนย์  (NEUTRIAL) 
จ.   สีเขียวหรือเขียวคาดเหลือง.........สําหรับสายดิน 

11. การรับประกัน  
      ต้องมีการรับประกันอายุการใช้งานคอมเพรสเซอร์ไม่ตํ่ากว่า 5 ปี และอุปกรณ์อ่ืนๆ ไม่ตํ่ากว่า 1 ปี  

12. การบริการหลังการขาย  
12.1 การบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศผู้ขายจะต้องปฏิบัติดังนี้  
12.2 การบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศประจําเดือน ( 1 ปี /2 ครั้ง )    
12.3 ล้างแผนกรองอากาศ  
12.4 ตรวจสอบระดับน้ํายา  
12.5 ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าของมอเตอร์และคอมเพรสเซอร์  
12.6 ตรวจสอบข้ัวต่อไฟฟ้า  
 

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


