
����������	
�������������������������������������������������� ��!�"�"�#���������$���	%������������	��&�
��"	�' �()*+,--,./01111111111111111234567895:;9<5=>;?@=A9B<5923AC653D<EFBCGHED<EI6J<5C5KLMNH;JKLMNC<O>;PQG2HR5S6S2T2<59I5<JU6967VAD<EI6J<5C5N7@:WI8<NS7IFG2XYZ[\]]\̂_̀2<5C5I:5BaNBB5SKLMNbSI5<D<EI6J<5C5C<;MBSAM2@DcS@B7S8;MBF7MS1Tdefgdhhhihh1j581XF53:U5S@IU5kFSFAl43LlSFNBm;Sj58nU6S̀1o53<59I5<2J;BSAM1 1@C<LlNBD<;jN5I5p HR5S6S T1 1<59I5<11111111111111112qrU9LlSaUN@FSNHEoUNB3ACOPF3j;o72J;BosNtDSAM11111111111111112ui23AC653F535<no53Iv435911111111111111112gi2t3s@DcSjOCC::U3:E:5911111111111111112Ti2t3sN9rs<E46s5B@:7II7HI5<11111111111111112fi2t3s@DcSjOCC:KwlBN9rs<E46s5BnrI<EB;jI5<9LlSaUN@FSN4<LN8R5F;xx5I;j4Ss69B5SaNB<;yt6U=;l6C<56@SLlNBH5I@DcSqrU8Alt3sqs5S@IPQGI5<D<E@37Sq:I5<D?7j;o7B5SaNBqrUD<EINjI5<o53<E@jA9j8Al<;y3So<A6s5I5<I<E8<6BI5<C:;BIR54SJo538AlD<EI5p@q9km<sbS<Ejj@C<LNas59F5<FS@8paNBI<3j;x=AI:5B11111111111111112zi2t3s@DcSjOCC:KwlBnrI<EjO=LlNt6UbSj;x=A<59=LlNqrU87MBB5Sk:EtJUkHUB@6A9S=LlNb4U@DcSqrU87MBB5SaNB4Ss69B5SaNB<;ybS<Ejj@C<LNas59F5<FS@8paNBI<3j;x=AI:5B2KwlB<63nwBS7o7jOCC:8AlqrU87MBB5S@DcS4OUSFs6SqrUH;JI5<2I<<3I5<qrUH;JI5<2qrUj<745<2qrU3ANR5S5HbSI5<JR5@S7SB5SbSI7HI5<aNBS7o7jOCC:S;MSJU6911111111111111112{i23ACOPF3j;o7k:Et3s3A:;I|PEoUNB4U53o538AlCPEI<<3I5<S}9j59I5<H;JKLMNH;JHU5Bk:EI5<j<745<m;FJO>5C<;yIR54SJbS<5=I7HH5SO@jI|511111111111111112~i2@DcSjOCC:V<<3J54<LNS7o7jOCC:2qrU3AN5=Ama59m;FJO8AlD<EI6J<5C5KLMNJU6967VAD<EI6J<5C5N7@:WI8<NS7IFGJ;BI:s5611111111111111112�i2t3s@DcSqrU3Aq:D<E}9=SG<s63I;SI;jqrU9LlSaUN@FSN<59NLlS8Al@aU59LlSaUN@FSNb4UkIs34567895:;9<5=>;?@=A9B<592P26;SD<EI5pD<EI6J<5C5N7@:WI8<NS7IFG24<LNt3s@DcSqrUI<E8R5I5<N;S@DcSI5<a;Ja65BI5<kasBa;SN9s5B@DcSV<<3bSI5<D<EI6J<5C5N7@:WI8<NS7IFGC<;MBSAM11111111111111112ei2t3s@DcSqrUtJU<;j@NIF78V7�4<LNC653COU3I;S2KwlBN5HD?7@FVt3s9N3awMSp5:t892@6USkos<;yj5:aNBqrU9LlSaUN@FSNtJU3ACR5F;lBb4UF:E@NIF78V7�C653COU3I;S@=sS6s5S;MS11111111111111112uhi2qrU9LlSaUN@FSNoUNB:B8E@jA9SbS<EjjH;JKLMNH;JHU5B>5C<;yJU69N7@:WI8<NS7IFG2X��Y����̂\����Y�̂�Ŷ�2������Y�Ŷ�2�2Y2Z2��̀2aNBI<3j;x=AI:5B11111111111111112uuiqrU9LlSaUN@FSNKwlBtJU<;jC;J@:LNI@DcSCrsF;xx5oUNB:B8E@jA9SbS<EjjH;JKLMNH;JHU5B>5C<;yJU69N7@:WI8<NS7IFG2X��Y����̂\�2���Y�̂�Ŷ�2������Y�Ŷ�2�2Y2Z2��̀2aNBI<3j;x=AI:5B2o538AlCPEI<<3I5<DiDi=i2IR54SJ11111111111111112ugi2qrU9LlSaUN@FSNoUNBt3sN9rsbSy5SE@DcSqrUt3skFJBj;x=A<59<;j<59Hs594<LNkFJBj;x=A<59<;j<59Hs59t3snrIoUNBC<jnU6SbSF5<EFR5C;x2o538AlCPEI<<3I5<2DiDi=i2IR54SJ
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1. คุณลักษณะเฉพาะเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด แขวนใต้ฝ้าเพดาน จํานวน 117 ชุด และ
ข้อกําหนดในการติดตั้ง 

- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดไม่น้อยกว่า 18000  BTU/HR แบบแขวนฝ้าเพดาน 
จํานวน..17..เครื่อง ระบบไฟฟ้า 220 โวลท์ /1 เฟส / 50 Hz 

- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดไม่น้อยกว่า 24000  BTU/HR แบบแขวนฝ้าเพดาน 
จํานวน..50..เครื่อง ระบบไฟฟ้า 220 โวลท์ /1 เฟส / 50 Hz 

- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาดไม่น้อยกว่า 36000  BTU/HR แบบแขวนฝ้าเพดาน 
จํานวน...50..เครื่อง ระบบไฟฟ้า 380 โวลท์ /3 เฟส / 50 Hz 

 
1.1 ขอบเขตของงาน 

ผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการจัดหาและติดต้ังระบบปรับอากาศ รวมท้ังอุปกรณ์ประกอบและวัสดุ
ปลีกย่อยตามข้อกําหนด โดยเครื่องปรับอากาศ วัสดุ อุปกรณ์ และส่วนประกอบท้ังหมดท่ีนํามาติดต้ัง ต้องเป็น
ของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน พร้อมท้ังทําการทดสอบการทํางานของระบบปรับอากาศให้ใช้งานได้
สมบูรณ์ ถูกต้อง ตามความประสงค์ของโครงการ 
 

1.2 มาตรฐานและกฎเกณฑ์ท่ีใช้อ้างอิง 
 ถ้ามิได้ไว้เป็นอย่างอ่ืน มาตรฐานท่ัวไปของวัสดุ อุปกรณ์ และระบบ เพ่ือใช้อ้างอิงสําหรับงานตาม
สัญญาในโครงการนี้ ให้ถือตามมาตรฐานของสถาบันท่ีเก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 
 มอก.  - สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 วสท.  - วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
 AHAM  - Association of Home Appliance Manufacturers 
 AMCA  - Air Moving and Conditioning Association 
 ANSI  - America National Standard Institute 
 API  - American Petroleum Institute 
 ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning  
                                          Engineers 
 ASME  - American Society of Mechanical Engineers 
 ASTM  - American Society of Testing Materials 
 BS  - British Standard 
 FM  - Factory Mutual 
 IEC  - International Elector-technical Commission 
 NEC  - National Electrical Code 
 NEMA  - National Electrical Manufacturers Association 
 NFPA  - National Fire Protection Association 
 SMACNA - Sheet Metal and Air-conditioning Contractors National  
                                          Association Inc. 
 UL  - Underwriters Laboratories, Inc. 
 พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 

KAI
Textbox
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ เลขที่ 31/2561

KAI
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1.3 คุณลักษณะเฉพาะเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด แขวนใต้ฝ้าเพดาน 
1.3.1  โรงงานผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐาน ISO9001:2008 และ 14001:2004 และ OHSAS 18001:2007 

และใบรับรองอุตสาหกรรม สีเขียวระดับ 3 ข้ึนไป ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
1.1.2 สําหรับเครื่องปรับอากาศขนาด 9,000 – 36,000 BTU/hr ท่ีเสนอต้องได้รับมาตรฐาน มอก.

1155-2536 และ มอก.2134-2553 เครื่องปรับอากาศสําหรับห้องแบบแยกส่วนระบายความร้อน
ด้วยอากาศ 

1.1.3 เครื่องปรับอากาศท่ีเสนอต้องได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ใช้ชิ้นส่วนท่ีไม่ลุกลามไฟ โดยผ่าน
มาตรฐานทดสอบการติดไฟจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 

1.1.4 เครื่องปรับอากาศท่ีเสนอต้องมีหนังสือรับรองค่าอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานจากสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 

1.1.5 เครื่องปรับอากาศท่ีเสนอต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
1.1.6 เครื่องปรับอากาศท่ีเสนอต้องเสียภาษีและปิดเครื่องหมายสําหรับเครื่องปรับอากาศตามระเบียบ

กรมสรรพสามิต ว่าด้วยการปิดและควบคุมเครื่องหมายสําหรับเครื่องปรับอากาศ 
1.1.7 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด แขวนใต้ฝ้าเพดาน เป็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ 

ประกอบด้วยชุดแฟนคอยล์ (Fan coil unit) และเครื่องระบายความร้อน (Air cooled 
condensing unit) พร้อมระบบท่อสารทําความเย็น ซ่ึงแต่ละชุดสามารถทําความเย็นได้ไม่น้อย
กว่าท่ีกําหนดไว้ และมีอุณหภูมิระเหย (Evaporating temperature) ไม่เกิน 7.2 องศาเซลเซียส 

1.1.8 อัตราส่วนประสิทธิภาพการใช้พลังงานเครื่องปรับอากาศ จะต้องอ้างอิงจากสภาวะการทดสอบท่ี
อุณหภูมิภายในเท่ากับ 27˚C (db) /19.0˚C (wb) และอุณหภูมิภายนอกเท่ากับ 35˚C (db) โดย
เครื่องปรับอากาศท่ีเสนอต้องมีอัตราส่วนประสิทธิภาพการใช้พลังงานตามฤดูกาล (seasonal 
energy efficiency ratio: SEER) ไม่น้อยกว่าค่าในตารางพิกัด และผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสาร
รับรองค่ามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ (Specifications) เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

 
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด แขวนใต้ฝ้าเพดาน 
ขนาดทําความเย็น 
(BTU/hr) 

อัตราส่วนประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (SEER/EER) 
ไม่น้อยกว่า 

ต้ังแต่ 9,000 ถึง 24,500 11.6 
มากกว่า 24,500 ถึง 
38,500 

11 

1.1.9 ระดับเสียงของเครื่องปรับอากาศ จะต้องเป็นผลมาจากการตรวจวัดของผลิตภัณฑ์ท่ีได้จาการ
ทดสอบในห้องไร้เสียงสะท้อนภายใต้เง่ือนไขการทดสอบมาตรฐานอุตสาหกรรมของ มอก. และ
ต้องมีระดับเสียงสูงสุดไม่เกินค่าในตารางค่าพิกัด 

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด แขวนใต้ฝ้าเพดาน 
ขนาดทําความเย็น (BTU/hr) ระดับเสียงชุดเป่าลมเย็นไม่เกิน (Decibel: dB) 
ต้ังแต่ 9,000 ถึง 20,000 39 
มากกว่า 20,000 ถึง 32,000 44 
มากกว่า 32,000 ถึง 40,000 46 
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1.1.10 อุปกรณ์หลักเครื่องเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด แขวนใต้ฝ้าเพดาน มีรายละเอียด
ข้อกําหนดของตัวเครื่องปรับอากาศ ดังต่อไปนี้ 
• เครื่องระบายความร้อน (Air cooled condensing unit) 

ก. ตัวถังเครื่อง (Casing) ต้องมีโครงสร้างท่ีแข็งแรง ประกอบข้ึนจากเหล็กแผ่นผ่าน
กรรมวิธีเคลือบผิว Powder paint สําหรับการติดต้ังภายนอกอาคาร ด้วยวิธีการพับ
อย่างแข็งแรง และเคลือบสารป้องกันการกัดกร่อนของลมพิษในอากาศ หรือทําการ
เคลือบสีแบบพิเศษโดยมีปริมาณของสีท่ีเคลือบอยู่ระดับสูงมาก และน๊อตท่ียึดควร
เป็นสแตนเลสเพ่ือทําให้ไม่เป็นสนิมท่ีเกิดจากตัวน๊อต 

ข. คอมเพรสเซอร์ (Compressor) สําหรับเครื่องแบบแยกส่วนชนิด แขวนใต้ฝ้าเพดาน 
พิกัด 9,000 ถึง 33,000 BTU/hr ใช้กับไฟฟ้า 220V/1Ph/50Hz สําหรับเครื่องพิกัด
มากกว่า 33,000 BTU/hr ข้ึนไป 380V/3Ph/50Hz คอมเพรสเซอร์ ใช้สารทําความ
เย็น R-410A หรือ R-32 

ค. แผงระบายความร้อน (Condenser Coil) คอยล์ระบายความร้อนทําด้วยท่อ
ทองแดงผิวเรียบ (Smooth) หรือท่อทองแดงทําร่องเกลียวบนผิวภายใน (Inner 
grooved) ขนาดเส้นผ่าศูนย์ กลางนอกไม่น้อยกว่า 3/8 นิ้ว จัดเรียงกันไม่น้อยกว่า 2 
แถว และมีครีบอลูมิเนียมระบายความร้อน (Aluminum fin) จัดวางเป็นรูปตัว L 
อัดติดแน่นกับท่อทองแดงด้วยวิธีกล มีครีบระบายความร้อนไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว และ
ผ่านการทดสอบรอยรั่ว ขจัดความชื้นจากโรงงานผู้ผลิต 

ง. พัดลมของแผงระบายความร้อน (Condenser Fan) เป็นแบบ Propeller ขับเคลื่อน
โดยตรงจากมอเตอร์ และได้รับการถ่วงสมดุลทางด้าน Static และ Dynamic จาก
โรงงานผู้ผลิต 

จ. ระบบป้องกัน จะต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ไม่น้อยกว่าท่ีระบุดังนี้ 
- Compressor magnetic contactor 
- Compressor overload protection device 
- Fan motor overload protection device 
- Filter drier or strainer 
- Refrigerant service valve 
- 3 – Minute delay for compressor 
- Hi – pressure safety switch (เฉพาะพิกัดทําความเย็นมากกว่า 41,000 

BTU/hr) 
 

• ชุดแฟนคอยล์ ต้องประกอบเรียบร้อยท้ังชุดจากโรงงานผู้ผลิต และเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ
เดียวกับคอนเด็นซ่ิงยูนิต มีรายละเอียด ดังนี้ 

ก. ตัวถังเครื่อง (Casing) ต้องมีโครงสร้างท่ีแข็งแรง ประกอบข้ึนจากเหล็กแผ่น ผ่าน
กรรมวิธีเคลือบผิว Powder paint จากโรงงานผู้ผลิตหรือประกอบข้ึนจากแม่แบบ
พลาสติกตามแบบของโรงงานผู้ผลิต ภายในตัวเครื่องบุฉนวนหนาท่ีทําจาก 
Polyethylene โดยมีช่องส่งลมเย็นท่ีด้านบนและด้านหน้าของเครื่อง 
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ข. พัดลมส่งลมเย็น เป็นแบบหอยโข่ง (Centrifugal) จํานวน 2 ชุด ได้รับการถ่วงสมดุล
ทางด้าน Static และ Dynamic มาแล้วจากโรงงานผู้ผลิต ใช้มอเตอร์แบบขับตรง 
(Direct drive) สามารถปรับความเร็วได้ 3 ระดับ ใช้กับระบบไฟฟ้า 
220V/1Ph/50Hz 

ค. แผงคอยล์เย็นเป็นแบบ Direct expansion coil ทําด้วยท่อทองแดง หรือทําร่อง
เกลียวบนผิวภายใน (Inner grooved) มีครีบระบายความร้อนทําด้วยอลูมิเนียม 
(Aluminum fin) อัดติดแน่นกับท่อด้วยวิธีกลไม่น้อยกว่า 12 ครีบ ต่อระยะ 1 นิ้ว 
และผ่านการทดสอบรอยรั่ว และขจัดความชื้นจากโรงงานผู้ผลิต 

 
 

1.4 ระบบไฟฟ้าสําหรับระบบปรับอากาศ 
ระบบไฟฟ้าท้ังหมดท่ีผู้รับจ้างติดต้ัง ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ

มาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทย วสท. พ.ศ.2556 

1.4.1 ติดต้ังสวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติขนาดทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 30 A ต่อเครื่อง 

1.4.2 สายไฟฟ้าจากสวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติภายในห้องท่ีทําการติดต้ังเครื่องปรับอากาศไปยังตัว
เครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานการไฟฟ้า ใช้สายไฟฟ้า THW พ้ืนท่ีหน้าตัดไม่น้อยกว่า 4 ตร.มม ใน
ระบบ 1 เฟส และต่อสายดินพ้ืนท่ีหน้าตัดไม่น้อยกว่า 2.5 ตร.มม หรือตามสเป็กเครื่องปรับอากาศ 

1.4.3 สายไฟฟ้าควบคุมเครื่องเป่าลมเย็นและวงจรควบคุมเครื่องปรับอากาศพ้ืนท่ีหน้าตัดไม่น้อย
กว่า 2.5 ตร.มม 

1.4.4 การเดินสายไฟฟ้าระหว่างเครื่องระบายความร้อนและเครื่องส่งลมเย็นให้เดินร้อยท่อ 
ภายในและภายนอกอาคารท่อ PVC และให้ใช้ท่ออ่อนแบบกันน้ํา 

1.4.4 ระบบแรงดันไฟฟ้าและรหัส 

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

 -   กําหนดให้ใช้รหัสสีของสายไฟฟ้าเป็นไปตามข้อกําหนดดังต่อไปนี้ 

ก.   สีแดง................................สําหรับเฟส  A (R) 

ข.   สีเหลือง............................สําหรับเฟส  B (S) 

ค.   สีน้ําเงิน............................สําหรับเฟส  C (T) 

ง.   สีขาว.................................สําหรับสายศูนย์  (NEUTRIAL) 

จ.   สีเขียวหรือเขียวคาดเหลือง.........สําหรับสายดิน 
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1.5  ข้อกําหนดในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด แขวนใต้ฝ้าเพดาน 
1.5.1 เตรียมงานติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้องจัดทําแบบสําหรับก่อสร้างจริง (For construction 

drawing) มานําเสนอและขออนุมัติต่อผู้ว่าจ้างจ้างและท่ีปรึกษาของผู้ว่าจ้าง ก่อนดําเนินการติดต้ัง
วัสดุ อุปกรณ์ และระบบท้ังหมด 

1.5.2 พนักงาน 
• ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานและควบคุมการติดต้ัง ให้เป็นไปตามแบบรูป

รายการ และข้อกําหนดให้ถูกต้องตามหลักวิชา และวิธีปฏิบัติซ่ึงเป็นท่ียอมรับการลงนามใน
เอกสารขณะปฏิบัติงานจะถือเป็นความผูกพันของผู้รับจ้างไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้รับจ้างจะยก
ข้ออ้างถึงการท่ีตนไม่ทราบข้อเท็จจริงต่างๆ เพ่ือประโยชน์ของตนมิได้ 

• วิศวกรผู้รับผิดชอบโครงการของผู้รับจ้าง ต้องเป็นวิศวกรท่ีได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรควบคุมตามพระราชบัญญัติควบคุมวิชาชีพวิศวกรรมระดับสามัญข้ึนไป และเป็นผู้ลง
นามรับรองผลงานในเอกสารการส่งมอบงานท้ังหมด 

• ผู้รับจ้างต้องจัดหาวิศวกร หัวหน้าช่าง และช่างชํานาญงานท่ีมีประสบการณ์ความสามารถท่ี
เหมาะสมกับงานท่ีได้มอบหมาย เข้ามาปฏิบัติงานโดยมีวิธีการจัดงาน และทํางานท่ีถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ และมีจํานวนเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานได้ทันที และแล้วเสร็จทันตาม
ความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง 

• ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนพนักงานท่ีเห็นว่าปฏิบัติงานไม่ดีพอ หรืออาจ
เกิดความเสียหาย หรือก่อให้เกิดอันตราย ผู้รับจ้างต้องจัดหาพนักงานใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพ
ดีพอมาทํางานแทนโดยทันที และค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้
รับจ้างท้ังสิ้น 

• ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ อันตราย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่ชีวิตบุคคล 
และทรัพย์สินของพนักงานและผู้ทํางานทุกคน และผู้ได้รับผลจากอุบัติเหตุนั้น 

 
1.5.3 วัสดุ และอุปกรณ์ 
• ผู้รับต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุและอุปกรณ์ รวมท้ังเอกสารของผู้ผลิตท่ีแสดงรายละเอียดทาง

เทคนิค ขนาด และรูปร่างท่ีชัดเจนของวัสดุ และอุปกรณ์แต่ละชิ้น ให้ผู้ว่าจ้างได้ตรวจ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนนําไปทําการติดต้ัง และวัสดุอุปกรณ์ท่ีได้รับอนุมัติแล้วมิได้
หมายความว่าเป็นการพ้นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง หากตรวจพบข้อผิดพลาดใน
ภายหลังผู้รับจ้างต้องดําเนินการแก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง 

• ในกรณีท่ีผู้ว่าจ้างมีความประสงค์ให้ผู้รับจ้างแสดงวิธีการติดต้ัง เพ่ือเป็นตัวอย่างหรือความ
เหมาะสมแล้วแต่กรณี ผู้รับจ้างต้องแสดงการติดต้ัง ณ สถานท่ีติดต้ังจริงตามท่ีผู้ว่าจ้าง
กําหนด เม่ือวิธีและการติดต้ังนั้นๆ ได้รับอนุมัติแล้วให้ถือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติต่อไป 

• ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าวัสดุและอุปกรณ์ท่ีนํามาใช้มีคุณสมบัติไม่ดีเท่าท่ีกําหนดไว้ในรายการ ผู้ว่า
จ้างมีสิทธิ์ท่ีจะไม่ยอมให้นํามาใช้งานนี้ ในกรณีท่ีผู้ว่าจ้างมีความเห็นว่าควรส่งให้สถาบันท่ีผู้
ว่าจ้างเชื่อถือทําการทดสอบคุณสมบัติ เพ่ือเปรียบเทียบกับข้อกําหนดก่อนท่ีจะอนุมัติให้
นํามาใช้ได้ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ดําเนินการให้โดยมิชักช้า และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง
ท้ังสิ้น 
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• วัสดุและอุปกรณ์ท่ีนํามาติดต้ังต้องเป็นของใหม่และไม่เคยถูกนําไปใช้งานมาก่อน หากมี
ความจําเป็นอันกระทําให้ผู้รับจ้างไม่สามารถหาวัสดุหรืออุปกรณ์ตามท่ีได้แจ้งใน
รายละเอียด หรือตามตัวอย่างท่ีได้ให้ไว้แก่ผู้ว่าจ้าง และจําต้องจัดหาวัสดุหรืออุปกรณ์อ่ืนมา
ทดแทนแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องชี้แจงเปรียบเทียบรายการละเอียดของสิ่งของดังกล่าวพร้อมท้ัง
แสดงหลักฐานข้อพิสูจน์จนเป็นท่ีพอใจแก่ผู้ว่าจ้าง 

 
1.5.4 เครื่องมือ  

ผู้รับจ้างต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องผ่อนแรง ท่ีมีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสําหรับ
ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นชนิดท่ีเหมาะสม อีกท้ังจํานวนเพียงพอกับปริมาณงาน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะ
ขอให้ ผู้รับจ้างเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมจํานวนให้เหมาะสมกับการใช้งาน 

 
1.5.5 ป้ายและเครื่องหมาย ของวัสดุและอุปกรณ์ 
• ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา หรือจัดทําป้ายชื่อเป็นตัวหนังสือ และเครื่องหมายแสดงต่างๆ เพ่ือ

แสดงชื่อ และขนาดของอุปกรณ์และการใช้งาน โดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
• ป้ายชื่อให้ทําด้วยแผ่นพลาสติกพ้ืนสีดํา แกะสลักตัวอักษรสีขาวขนาดโตอย่างน้อย ½ นิ้ว 

และเคลือบพลาสติกอีกชั้นหนึ่ง ป้ายต้องยึดติดให้ม่ันคงถาวร ป้ายชื่อดังกล่าวจะต้องจัดหา
ให้กับอุปกรณ์ต่อไปนี้ คือ 

- แผงควบคุมไฟฟ้าท้ังหมด 
- เครื่องจักร และอุปกรณ์ท้ังหมด 

• สีท่ีพ่นเป็นตัวหนังสือ และเครื่องหมายให้ใช้สีสเปรย์กระป๋อง โดยจะต้องจัดทําแบบสําหรับ
การพ่นสี 

• เพ่ือให้วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีติดต้ังแล้วสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน ต้องแสดง
เครื่องหมายและอักษรย่อหรือข้อความท่ีสั้นกะทัดรัดง่ายต่อการเข้าใจ 

 
 

1.5.6 การขนส่งเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ 
• ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการขนส่งเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ มายังสถานท่ีติดต้ังรวมท้ัง

การยกเข้าไปยังท่ีติดต้ัง ค่าใช้จ่ายท้ังหมดเป็นของผู้รับจ้างเองท้ังสิ้น 
• ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการขนส่งวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือ

ต่างๆ มายังสถานท่ีติดต้ัง 
• ผู้รับจ้างจะต้องจัดทํากําหนดการในการนําวัสดุและอุปกรณ์เข้ามายังหน้างาน และแจ้งให้

ผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้า พร้อมท้ังจัดเตรียมสถานท่ีสําหรับเก็บรักษาวัสดุและอุปกรณ์อย่าง
ถูกต้องล่วงหน้า โดยประสานงานกับผู้รับจ้างอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

• เม่ือวัสดุและอุปกรณ์เข้าถึงยังหน้างาน ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพ่ือท่ีจะได้
ตรวจสอบวัสดุและอุปกรณ์เหล่านั้นให้ถูกต้อง ตามท่ีผู้ว่าจ้างได้อนุมัติไว้ก่อนท่ีจะนําวัสดุ
และอุปกรณ์เข้ามายังสถานท่ีเก็บรักษาต่อไป 
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1.5.7 การเก็บรักษาเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ 
• ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาสถานท่ีเก็บรักษาเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ ท่ีนํามาใช้ในการติดต้ัง

ภายในบริเวณท่ีก่อสร้างอาคารเอง โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง ท้ังนี้เครื่องมือ วัสดุ 
และอุปกรณ์ดังกล่าว จะยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับจ้างท้ังหมด ซ่ึงผู้รับจ้างจะต้อง
รับผิดชอบต่อการสูญหาย เสื่อมสภาพ หรือถูกทําลาย จนกว่าจะได้ติดต้ังเสร็จสิ้นโดย
สมบูรณ์และส่งมอบงานแล้ว 

• หากจะเก็บรักษาวัสดุและอุปกรณ์ภายในอาคารท่ีก่อสร้างแล้ว จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากวิศวกรโครงการเสียก่อน ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร
ในส่วนท่ีจะใช้ในการเก็บรักษาวัสดุและอุปกรณ์ ในส่วนท่ีจะต้องขนวัสดุผ่าน เพ่ือป้องกัน
ความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับโครงสร้างอาคาร 

 
1.5.8 การตรวจสอบแบบและข้อกําหนด 
• ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบรายการข้อกําหนดต่างๆ จนแน่ใจว่าเข้าใจถึงข้อกําหนด และเง่ือนไข

ต่างๆ โดยชัดเจน 
• ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบรายละเอียดการติดต้ังจากแบบสถาปนิกและแบบโครงสร้าง พร้อม

ไปกับแบบทางวิศวกรรมสุขาภิบาลและแบบไฟฟ้า ก่อนดําเนินการติดต้ังเสมอ 
• เม่ือพบข้อขัดแย้งระหว่างแบบและรายการ หรือข้อสงสัย หรือข้อผิดพลาดเก่ียวกับแบบและ

รายการ ให้รีบแจ้งต่อผู้ว่าจ้างโดยพลัน และการตีความในข้อความขัดแย้งใดๆ ให้ตีความไป
ในแนวทางท่ีดีกว่า ถูกต้องกว่า ใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพดีกว่า ครบถ้วนกว่าท้ังสิ้น 

 
1.5.9 การแก้ไขเปล่ียนแปลงแบบ ข้อกําหนด วัสดุ และอุปกรณ์ 
• การเปลี่ยนแปลงแบบ ข้อกําหนด วัสดุและอุปกรณ์ ท่ีผิดไปจากข้อกําหนดและเง่ือนไขตาม

สัญญาด้วยความจําเป็น หรือความเหมาะสมก็ดี ผู้รับจ้างต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้
ว่าจ้าง เพ่ือขออนุมัติเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดําเนินการจัดซ้ือหรือทําการติดต้ัง 

• ในกรณีท่ีผลิตภัณฑ์ของผู้รับจ้างมีลักษณะสมบัติอันเป็นเหตุให้อุปกรณ์ตามรายการท่ีผู้ว่า
จ้างกําหนดไว้เกิดความไม่เหมาะสม หรือไม่ทํางานโดยถูกต้อง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เพิกเฉย
ละเลยท่ีจะแจ้งขอความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน และผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อ
ความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนแต่เพียงผู้เดียว 

• ถ้างานส่วนหนึ่งส่วนใดท่ีผู้รับจ้างกําลังติดต้ังหรือติดต้ังเสร็จแล้วก็ดี ผิดไปจากแบบและ
ข้อกําหนด หรือใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่ตรงกับรายการท่ีกําหนดไว้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ในการสั่งให้ผู้รับ
จ้างหยุดงานเป็นการชั่วคราว และผู้รับจ้างต้องทําการแก้ไขให้ถูกต้องทันที แต่ความล่าช้า
อันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาทําการออกไปไม่ได้ 
หรือกล่าวอ้างเป็นข้อแก้ตัวต่อการแล้วเสร็จสมบูรณ์ของงานท้ังหมดไม่ได้ 

 
1.5.10 ความรับผิดชอบต่อวัสดุ และอุปกรณ์เดิมของอาคาร 
• การรื้อถอนวัสดุและอุปกรณ์ท่ีต้องใช้งานชั่วคราว และกระทําให้อยู่ในสภาพดีเช่นเดิม 

ภายหลังจากส่งมอบงานแล้ว ก็ยังคงอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างเช่นกัน 
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• ผู้รับจ้างต้องรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิมและอุปกรณ์ประกอบท้ังหมดมาเก็บไว้ในสถานท่ี
ท่ีทางผู้ว่าจ้างกําหนดไว้ 

• ผู้รับจ้างต้องระมัดระวัง และจัดเตรียมอุปกรณ์สําหรับป้องกัน เช่น พลาสติกคลุมโต๊ะ
ทํางาน/ตู้เก็บของ/เก้าอ้ี ผ้าใบก้ันอาณาเขตทํางาน ผ้าใบป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย ผ้าใบ
ป้องกันวัสดุอุปกรณ์ตกจากขอบอาคาร ราวกันตก สายช่วยชีวิต เป็นต้น เพ่ือป้องกันไม่ให้
เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและบุคคลท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง รวมถึงผู้รับ
จ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําของผู้รับจ้าง และบุคลากรของ
ผู้รับจ้าง ในระหว่างทําการติดต้ัง 

• ผู้รับจ้างต้องดําเนินการเปลี่ยนสายไฟฟ้าและหรือเบรกเกอร์เดิม ซ่ึงเป็นระบบไฟฟ้าของ
เครื่องปรับ อากาศและอุปกรณ์ประกอบเดิม ท่ีอยู่ในสภาพชํารุด หรือมีอายุการใช้งานนาน
เกินกว่าจะใช้งานกับเครื่องปรับอากาศใหม่ได้ หรือตามท่ีผู้ว่าจ้างเห็นชอบ ให้สามารถใช้งาน
ได้ตามปกติและเรียบร้อย 

 
1.5.11 การรายงานผล และความคืบหน้าของงาน 
• ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายงานสรุปผลความคืบหน้าของการปฏิบัติงานติดต้ังเป็นลายลักษณ์

อักษร จํานวน 2 ชุด ให้แก่ผู้ว่าจ้างและท่ีปรึกษาของผู้ว่าจ้างโดยสมํ่าเสมอเป็นรายอาทิตย์ 
รวมถึงรายงานสรุปรายเดือน และรายงานสรุปตามงวดของการเบิกจ่ายเงิน และสิ้นสุดเม่ือ
ส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว 

• รายงานดังกล่าวในข้อข้างต้น ผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทําต้ังแต่เม่ือเริ่มมีการปฏิบัติงานท่ีหน้างาน 
และสิ้นสุดลงเม่ือส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว 

• เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างท่ีต้องบันทึกภาพภายในห้องและภายนอกห้อง ก่อนและ
หลัง ทําการเปลี่ยน/ติดต้ังเครื่องปรับอากาศและระบบ กับเครื่องปรับอากาศทุกเครื่องและ
ทุกระบบ และจะต้องส่งมอบสื่อบันทึกข้อมูลรูปภาพท้ังหมด โดยจัดกลุ่มภาพถ่ายแบ่งตาม
ชื่ออาคาร ชั้นของอาคาร และชื่อห้อง จํานวน 2 ชุด ให้แก่ผู้ว่าจ้างและท่ีปรึกษาของผู้ว่าจ้าง
ก่อนส่งมอบงาน 

 
1.5.12 การทดสอบเดินเครื่อง และระบบ 
• ผู้รับจ้างจะต้องทําตารางแผนงานแสดงกําหนดการทดสอบเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์

ต่างๆ เสนอต่อผู้ว่าจ้าง รวมท้ังจะต้องจัดเตรียมเอกสารข้อแนะนําจากผู้ผลิตในการทดสอบ
เครื่องปรับอากาศเสนอต่อผู้ว่าจ้าง จํานวน 2 ชุด 

• ผู้รับจ้างจะต้องทําการทดสอบเครื่องและอุปกรณ์การใช้งานท้ังระบบตามหลักวิชาการ เพ่ือ
แสดงให้ เห็นว่างานท่ีทําถูกต้องตามแบบและรายการท่ีกําหนดทุกประการ โดยมี
คณะกรรมการ ท่ีปรึกษา หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง เข้าร่วมในการทดสอบด้วย และผู้รับจ้าง
จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการนี้ท้ังสิ้น 

• ผู้รับจ้างจะต้องทําการตรวจวัดค่าพลังงานท่ีอุปกรณ์และระบบใช้ ท้ังก่อนเปลี่ยนและหลัง
เปลี่ยน เพ่ือทดสอบและได้มาซ่ึงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ และการประหยัดพลังงานของ
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อุปกรณ์ โดยต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
หรือผู้ว่าจ้าง 

• อุปกรณ์และเครื่องมือท่ีใช้ในการทดสอบ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหามาท้ังหมด 
• การทดสอบเครื่องและระบบต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎของการไฟฟ้าและหน่วยราชการท่ี

เก่ียวข้องตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 

1.5.13 การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีบํารุงรักษาเครื่อง และระบบ  
ผู้รับจ้างจะต้องจัดการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าท่ีควบคุมเครื่อง และดูแลรักษาเครื่องของผู้

ว่าจ้างให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้งาน และการบํารุงรักษาก่อนส่งมอบงาน 
 

1.5.14 หนังสือคู่มือการใช้งานและบํารุงรักษาเครื่อง และระบบ 
• ผู้รับจ้างต้องจัดทํารายละเอียดของเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ท่ีติดต้ังประกอบด้วย

วิธีการใช้งาน วิธีการบํารุงรักษา และระยะเวลาของการบํารุงรักษารายการอะไหล่ และอ่ืนๆ 
เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สําหรับเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ทุกชิ้นท่ีผู้รับจ้าง
นํามาติดต้ังจํานวน 4 ชุด มอบให้แก่ผู้ว่าจ้างในวันส่งมอบงาน 

• หนังสือคู่มือท้ังหมด ผู้รับจ้างต้องส่งร่างเสนอผู้ว่าจ้าง 1 ชุด เพ่ือตรวจสอบและอนุมัติก่อน
การส่งมอบฉบับจริง 

• บทความโฆษณาของผู้ผลิตหรือแคตตาล็อค ไม่ถือว่าเป็นหนังสือคู่มือการใช้งานและ
บํารุงรักษา 

 
1.5.15 การส่งมอบงาน 
• ผู้รับจ้างต้องเปิดเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานเต็มท่ี หรือ

พร้อมท่ีจะใช้งานได้เต็มท่ีเป็นเวลา 4 ชั่วโมงติดต่อกัน หรือจนเป็นท่ีพอใจของผู้ว่าจ้าง 
• ผู้รับจ้างต้องทดสอบเครื่อง วัสดุ และอุปกรณ์ ตามท่ีผู้ว่าจ้างจะกําหนดให้ทดสอบ จนกว่า

จะได้ผลเป็นท่ีพอใจ และเป็นท่ีแน่ใจของผู้ว่าจ้างว่าเครื่องปรับอากาศ วัสดุ และอุปกรณ์ ท่ี
ติดต้ังเหล่านั้นสามารถทํางานได้ดี ถูกต้องตามข้อกําหนดทุกประการ 

• รายการส่งของต่างๆ ต่อไปนี้ ท่ีผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างในวันส่งมอบงาน และ
ถือเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจรับมอบงานด้วย คือ 

- แบบสร้างจริง (As-built drawing) 
- หนังสือคู่มือการใช้งานและบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ 
- เครื่องมือพิเศษสําหรับใช้ในการปรับแต่ง ซ่อมบํารุงเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ 

ซ่ึงโรงงานผู้ผลิตส่งมาให้ด้วย 
• ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนในการทดสอบเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ และในการตรวจรับมอบ

งาน อยู่ในความรับผิดชอบผู้รับจ้างท้ังสิ้น 
• ผู้รับจ้างต้องนําส่งและติดต้ังเครื่องปรับอากาศตามข้อกําหนดแทนท่ีเครื่องปรับอากาศเดิม 

พร้อมท้ังรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิมตามมาตรฐาน มีความปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม 
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โดยรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม พร้อมทําความสะอาด และจัดเก็บในพ้ืนท่ีท่ีผู้ว่าจ้าง
กําหนด 

• กําหนดติดต้ังแล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับถัดจากวันทําสัญญาจ้าง 
 

1.5.16 การรับประกัน 
• ผู้รับจ้างต้องรับประกันคุณภาพของเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ท้ังหมด ภายใน

ระยะเวลา 2 ปี นับจากวันท่ีเครื่องปรับอากาศติดต้ังแล้วเสร็จ และลงนามในเอกสารรับ
มอบงานแล้ว 

• ภายในช่วงเวลาดังกล่าวหากเครื่อง วัสดุ และอุปกรณ์ เสีย หรือเสื่อมคุณภาพ อันเนื่องจาก
โรงงานผลิตหรือการใช้งานตามปกติ ผู้รับจ้างต้องดําเนินการเปลี่ยน หรือแก้ไขซ่อมแซมให้
อยู่ในสภาพดีเช่นเดิมโดยไม่ชักช้า และรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายท้ังหมด 

• ผู้รับจ้างต้องรับประกัน เปลี่ยน และ/หรือแก้ไขวัสดุอุปกรณ์และงานตามข้อกําหนด รวมท้ัง
ข้อผิดพลาดซ่ึงผู้ว่าจ้างตรวจพบ ไม่ว่าก่อนหรือหลังจากการตรวจรับงาน 

• ผู้รับจ้างต้องรับประกันอุปกรณ์ของระบบต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ทําการแก้ไขท่ีไม่ถูกต้อง 
เปลี่ยนวัสดุและอุปกรณ์ท่ีเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพ รวมท้ังการบริการรายเดือน และใน
กรณีฉุกเฉิน ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันท่ีส่งมอบงาน หากผู้รับจ้างไม่แก้ไขและ
ดําเนินการให้เสร็จเรียบร้อย ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ท่ีจะดําเนินการเองแล้วคิดค่าใช้จ่ายท้ังหมด
จากผู้รับจ้าง 

• ในระยะเวลารับประกัน หากมีการแจ้งซ่อมต้องเข้าดําเนินการภายใน 3 วัน ในช่วงเวลาทํา
การ นับจากได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง 

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


