




















แบบ บก.06 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

การจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 
 
1. ชื่อโครงการ     ซ้ือเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง จ านวน 43 เครื่อง                       .      
                                                                                                                             .                                                               
2. หน่วยงาน กลุ่มงาน/ฝ่าย       กลุ่มงานบริหารทั่วไป                                                          .               
    ส่วนราชการ       สถาบันมะเร็งแห่งชาติ                                                                       .   .  
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร                          1,501,500.00                      บาท  
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่            21 พฤษภาคม 2562                          . 
    เป็นเงิน          1,501,500.00                บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี)            -                บาท 
      4.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 13,000 บีทียู จ านวน 10 เครื่อง 
            เป็นเงินเครื่องละ 23,0๐๐.00 บาท                                                                      .                                                                                                           
.     4.2 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 18,000 บีทียู จ านวน  5 เครื่อง. 
            เป็นเงินเครื่องละ 28,6๐๐.00 บาท                                                                      .                                                                       
.     4.3 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู จ านวน 15 เครื่อง 
            เป็นเงินเครื่องละ 32,4๐๐.00 บาท                                                                      .                                                                       
.     4.4 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู จ านวน 8 เครื่อง. 
            เป็นเงินเครื่องละ 47,0๐๐.00 บาท                                                                      .                                                                       
.     4.5 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 44,000 บีทียู จ านวน 5 เครื่อง. 
            เป็นเงินเครื่องละ 53,3๐๐.00 บาท                                                                      . 
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    5.1   ราคามาตรฐานส านักงบประมาณ                                                                         . 
    5.2                                                                                                                   . 
    5.3                                                                                                                    . 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
    6.1  นายสมศักดิ ์ วงศานราธิบ        ต าแหน่ง        รองผู้อ านวยการด้านอ านวยการ               . 
    6.2  นายอนุพงษ์ ไชยมูล               ต าแหน่ง        นักเทคนิคการแพทย์ช านาญการพิเศษ        . 
                                                                         ด้านบริการทางวิชาการ                         .                                                                                                                 
    6.3  นายฐานวัฒน์    หิรญัพงษ์วัฒนา    ต าแหน่ง         นายช่างเทคนิคช านาญงาน                     . 
                                                                                                                               .                                                                                                                 
.                  

 

 

 
     (ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ 

          (นายสมศักดิ์      วงศานราธิบ) 
                                           
 (ลงชื่อ)................................................กรรมการ       (ลงชือ่)........................................................กรรมการ 
             (นายอนุพงษ์      ไชยมูล)                               (นายฐานวัฒน์    หิรัญพงษ์วัฒนา)                                                 



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะการซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนพร้อมติดตั้ง จ านวน ๕ รายการ 
ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

  
๑. ความเป็นมา 

สถาบันมะเร็งแห่งชาติได้มีการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการประหยัดพลังงาน          
โดยปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเก่าที่ใช้งานนานเกินกว่า ๑๐ ปี มีประสิทธิภาพต่ ากว่ามาตรฐาน ใช้พลังงาน
ไฟฟ้าสูงและเสียบ่อย  โดยได้รับงบประมาณ เงินบ ารุงโรงพยาบาลปี  ๒๕๖๒ ในการปรับ เปลี่ยน
เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งให้ใช้งานได้จ านวน ๔๓ เครื่อง 
  
๒. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้าเพดานพร้อมการติดตั้งให้ใช้งานได้ จ านวน ๕ รายการ  
ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ ขนาดความสามารถในการท าความเย็นไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐  BTU/hr  จ านวน  ๑๐ เครื่อง 
๒.๒ ขนาดความสามารถในการท าความเย็นไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐  BTU/hr  จ านวน  ๕ เครื่อง 
๒.๓ ขนาดความสามารถในการท าความเย็นไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐  BTU/hr  จ านวน ๑๕ เครื่อง 
๒.๔ ขนาดความสามารถในการท าความเย็นไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐  BTU/hr  จ านวน  ๘ เครื่อง 
๒.๕ ขนาดความสามารถในการท าความเย็นไม่น้อยกว่า ๔๔,๐๐๐  BTU/hr  จ านวน  ๕ เครื่อง 

 
๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา 
     ๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
     ๓.๒ ผู้ เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ เสนอราคารายอ่ืน หรือต้องไม่ เป็นผู้ มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคา
ซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
     ๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีค าสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
     ๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องมีวิศวกรที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุมไฟฟ้าหรือเครื่องกลระดับไม่ต่ ากว่า
ภาคีวิศวกร พร้อมแนบส าเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุมในวันยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
     ๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องมีช่างควบคุมไฟฟ้าหรือเครื่องกลวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่า ปวส. พร้อมแนบส าเนาใบ
แสดงวุฒิการศึกษาในวันยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 
 

           (ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ 
             (นายสมศักดิ์     วงศานราธบิ) 

                                           
 (ลงชื่อ)....................................................กรรมการ       (ลงชื่อ)...........................................................กรรมการ 
             (นายอนุพงษ์    ไชยมูล)                                     (นายฐานวัฒน์    หิรัญพงษ์วฒันา) 

 
3.6 ผู้เสนอราคา... 

 



- ๒ - 
 

๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องแจ้งแหล่งผลิตเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนประสิทธิภาพสูง พร้อมแนบแคตตาล็อก  
แสดง รูปแบบ รุ่น ของเครื่องปรับอากาศฯ ไว้อย่างชัดเจนในวันยื่นซองเสนอราคา 

    ๓.๗ ผู้เสนอราคาต้องท าการเปรียบเทียบคุณสมบัติเฉพาะของครุภัณฑ์ระหว่างคุณสมบัติเฉพาะที่ สถาบัน 
มะเร็งแห่งชาติก าหนดกับคุณสมบัติเฉพาะของสินค้าที่เสนอราคาโดยแสดงว่าคุณสมบัติดังกล่าวตรงตาม 
ข้อก าหนดหรือดีกว่า ทั้งนี้ต้องท าเครื่องหมายหรือส่วนแสดงข้อก าหนดในแคตตาล็อกหรือเอกสารอ้างอิง   
ให้ชัดเจน                  

๓.๘ ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือรับประกันคุณภาพเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนประสิทธิภาพสูง       
ที่เสนอไม่น้อยกว่า ๒ ปี ต้องเป็นหนังสือรับประกันคุณภาพที่ออกโดยผู้ผลิตเท่านั้น เสนอมาพร้อม
เอกสารเสนอราคา และอุปกรณ์จะต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 

๓.๙ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจ าหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งของเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
ประสิทธิภาพสูง อย่างเป็นทางการ โดยยี่ห้อเครื่องปรับอากาศที่น าเสนอต้องเป็นยี่ห้อที่มีการใช้งาน
อย่างแพร่หลายในประเทศไทยมาไม่น้อยกว่า ๕ ปี 

๓.๑๐ ผู้เสนอราคาจะต้องมีผลงานการขายเครื่องปรับอากาศแยกส่วนประสิทธิภาพสูงพร้อมติดตั้งมีมูลค่า
ไม่น้อยกว่า ๗๕๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งผลงานนี้ผู้ เสนอราคาต้องเป็นคู่สัญญา
โดยตรงและจะต้องเป็นผลงงานสัญญาเดียว (สัญญาภายในประเทศ) ต้องเป็นผลงานที่เสร็จเรียบร้อย
มาแล้วไม่เกิน ๕ ปี นับตั้งแต่ด าเนินการแล้วเสร็จจนถึงวันยื่นซองประกวดราคา โดยจะต้องเป็น
ผลงานที่ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขแห่งสัญญานั้นทุกประการ  และต้องเป็นผลงานที่ผู้เสนอราคาเป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น โดย
ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นส าเนาหนังสือรับรองผลงานหรือส าเนาสัญญา ทั้งนี้สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จะ
ด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคของผู้ เสนอราคาทุกรายว่าเป็นไปตาม
เงื่อนไขและข้อก าหนดในการประกวดราคาหรือไม่ หากผู้ เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน 
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขอตัดสิทธิ์ในการประกวดราคาในครั้งนี้ 

 
๔. ระยะเวลาส่งมอบ  

ภายใน ๙๐ วัน  
 

 
 
    (ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ 

             (นายสมศักดิ์     วงศานราธบิ) 
                                           
 (ลงชื่อ)....................................................กรรมการ       (ลงชื่อ)...........................................................กรรมการ 
             (นายอนุพงษ์    ไชยมูล)                                     (นายฐานวัฒน์    หิรัญพงษ์วฒันา) 

 
 

   รายละเอียด..... 
 
 



- ๓ - 
 

รายละเอียดเครื่องปรับอากาศแยกส่วนพร้อมติดตั้ง 

1. ลักษณะท่ัวไป 
ผู้เสนอราคาต้องจัดหาติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศตาม

รายละเอียดที่ก าหนดเพื่อให้ใช้งานได้สมบูรณ์และถูกต้องตามรายละเอียด โดยผู้เสนอราคาจะต้องแนบ
หนังสือยืนยันลิขสิทธิ์ซึ่งระบุชื่อโรงงานที่ใช้ประกอบเครื่องปรับอากาศรุ่นที่เสนอ และต้องแสดงใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน รง. 4 การ 

๒. รายละเอียดของเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 
๒.๑. คุณลักษณะเฉพาะ 

๑)  เครื่องปรับอากาศเป็นชนิดแยกส่วนประสิทธิภาพสูง ใช้สารท าความเย็น R๓๒ หรือ R๔๑๐  
     ประกอบด้วย 

   - ชนิดแขวนใต้ฝ้าเพดานพิกัดท าความเย็นไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐ BTU/hr   จ านวน  ๑๐  ชุด 
   - ชนิดแขวนใต้ฝ้าเพดานพิกัดท าความเย็นไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ BTU/hr   จ านวน    ๕  ชุด 
   - ชนิดแขวนใต้ฝ้าเพดานพิกัดท าความเย็นไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ BTU/hr   จ านวน  ๑๕  ชุด 
   - ชนิดแขวนใต้ฝ้าเพดานพิกัดท าความเย็นไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ BTU/hr   จ านวน    ๘  ชุด 
   - ชนิดแขวนใต้ฝ้าเพดานพิกัดท าความเย็นไม่น้อยกว่า ๔๔,๐๐๐ BTU/hr   จ านวน    ๕  ชุด 

๒)  เครื่องปรับอากาศที่เสนอในพิกัดท าความเย็นเดียวกันต้องเป็นผลิตภัณฑ์ในเครื่องหมาย
การค้าเดียวกันทั้งหมดและเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และต้องเป็นผลิตภัณฑ์
ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ และมาตรฐาน ISO ๑๔๐๐๑ โดยประกอบเรียบร้อยทั้งชุดมา
จากโรงงานผู้ผลิต 

๓) เครื่องปรับอากาศที่เสนอ ต้องไม่เป็นสินค้า OEM (Original Equipment Manufacturer) 
หรือสินค้าจ้างผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ เสนอต้องมีโรงงานเป็นของตัวเอง โดยมีเอกสารยืนยัน
ประกอบการพิจารณา 

4) กรณีเครื่องปรับอากาศพิกัดท าความเย็นขนาดไม่มากกว่า ๔๐,๙๔๔ btu/hr ต้องได้รับ
มาตรฐาน มอก. ๒๑๓๔-๒๕๕๓ เครื่องปรับอากาศส าหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน และ
ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ประหยัดไฟเบอร์ ๕ จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ 
             (นายสมศักดิ์     วงศานราธบิ) 

                                           
 (ลงชื่อ)....................................................กรรมการ       (ลงชื่อ)...........................................................กรรมการ 

   (นายอนุพงษ์    ไชยมูล)                                   (นายฐานวัฒน์    หิรัญพงษ์วัฒนา) 
 
 

5) สามารถ... 



- 4 - 
 
5) สามารถท าความเย็นต้องไม่น้อยกว่าค่าพิกัดที่ก าหนด และมีอัตราส่วนประสิทธิภาพการใช้

พลังงานเครื่องปรับอากาศไม่น้อยกว่าค่าในตารางพิกัดหรือการค านวนเทียบเท่า และผู้จะ
เสนอราคาต้องแนบเอกสารรับรองค่ามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ (Specifications) เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาด้วย 

อัตราส่วนประสิทธิภาพการใช้พลังงานเครื่องปรับอากาศ Split type ประเภทแขวนใต้ฝ้า 
ขนาดท าความเย็น (Btu/hr) อัตราส่วนประสิทธิภาพการใช้พลังงานตามฤดูกาล (SEER) ไม่น้อยกว่า  

๑๓,๐๐๐ ๑๒.๘๕ 
๑๘,๐๐๐ ๑๒.๘๕ 
๒๔,๐๐๐  ๑๒.๘๕ 
๓๖,๐๐๐ ๑๒.๔๐ 
๔๔,๐๐๐ - 

 

     6)  เครื่องส่งลมเย็นแบบแขวนใต้ฝ้า (CONVERTIBLE FANCOIL UNIT) จะต้องมีระดับเสียงเมื่อวัด 
ทีร่ะยะห่างจากตัวเครื่อง ๑ เมตร (Dry Coil) และเอกสารรับรองจากโรงงานผู้ผลิตตาม 
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
ระดับความดังของเสียงเครื่องปรับอากาศ Split type ประเภทแขวนใต้ฝ้า (เดซิเบล) 

ขนาดท าความเย็น (Btu/hr) Hi-Speed Low-Speed 
๑๓,๐๐๐ ๔๕.๐ ๔๐ 
๑๘,๐๐๐ ๔๕.๐ ๔๐ 
๒๔,๐๐๐  ๔๘.๐ ๔๒ 
๓๖,๐๐๐ ๕๐.๐ ๔๕ 
๔๔,๐๐๐ ๕๐.๐ ๔๕ 

 
 
 
 
 
 

           (ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ 
             (นายสมศักดิ์     วงศานราธบิ) 

                                           
 (ลงชื่อ)....................................................กรรมการ       (ลงชื่อ)...........................................................กรรมการ 
             (นายอนุพงษ์    ไชยมูล)                                     (นายฐานวัฒน์    หิรัญพงษ์วฒันา) 

 
7) อุปกรณ์... 
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7) อุปกรณ์หลักเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนประสิทธิภาพสูง มีรายละเอียดข้อก าหนดของตัว
เครื่องปรับอากาศ ดังต่อไปนี้ 

เครื่องระบายความร้อน (Air cooled  condensing unit) แต่ละชุดประกอบเรียบร้อยมา
ตั้ งแต่จากโรงงานผู้ผลิต ซึ่ งสามารถท างานและทนต่อสภาวะอุณหภูมิภายนอก 
(Operation Range) ไดไ้ม่น้อยกว่า -๕ องศาเซลเซียส ถึง ๔๘ องศาเซลเซียส 

(1) ตัวถังเครื่อง (CASING) ต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรง ประกอบขึ้นด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสี 
     หรือเหล็กด า พ่นสีกันสนิมและสีภายนอกอย่างดี ซึ่งทนทานต่อสภาพแวดล้อมภายนอก 
 (2) คอมเพรสเซอร์ (COMPRESSOR) เป็นชนิด Scroll Type Compresser หรือชนิด  
      Rotary Type Compresser หรือชนิดที่ดีกว่า(ต้องมีเอกสารเปรียบเทียบในด้าน 
      เทคนิคเพ่ือยืนยัน)  

   (3) แผงระบายความร้อน (Condenser Coil) แผงระบายความร้อน ท าด้วยท่อทองแดง  
        หรืออะลูมิเนียม มีครีบระบายความร้อนท าด้วยอลูมิเนียมชนิด Cross Fin Coil  
        อัดติดแน่นกับท่อด้วยวิธีกล  
   (4) พัดลมของแผงระบายความร้อน (Condenser Fan)เป็นแบบ PROPELLER  
        ขับเคลื่อนโดยตรงจากมอเตอร์ไฟฟ้า และได้รับการถ่วงสมดุลทางด้าน STATIC    
        และ DYNAMIC จากโรงงานผู้ผลิต โดย Condensing Unit จะต้องไม่ท างาน 
        เมื่อมอเตอร์พัดลมเครื่องเป่าหรือเครื่องส่งลมเย็นไม่ท างาน 
   (5) ระบบป้องกัน จะต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ ดังนี้ 

  -  FILTER DRIER OR STRAINER 
  -  REFRIGERANT SERVICE VALVE 
  -  3-MINUTE DELAY FOR COMPRESSOR 

 
 
 
 
 
 

                                (ลงชือ่)..............................................................ประธานกรรมการ 
             (นายสมศักดิ์     วงศานราธบิ) 

                                           
 (ลงชื่อ)....................................................กรรมการ       (ลงชื่อ)...........................................................กรรมการ 
             (นายอนุพงษ์    ไชยมูล)                                     (นายฐานวัฒน์    หิรัญพงษ์วฒันา) 
 
 

ชุดแฟนคอยล์... 
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ชุดแฟนคอยล์ ต้องประกอบเรียบร้อยทั้งชุดจากโรงงานผู้ผลิต และเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกับ
คอนเด็นซิ่งยูนิตมีรายละเอียด ดังนี้ 
   (1) ตัวถังเครื่องเป่าลมเย็นต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรง ประกอบขึ้นจากเหล็กแผ่น ผ่านกรรมวิธี   
        เคลือบผิว POWDER PAINT จากโรงงานผู้ผลิต หรือประกอบขึ้นจากแม่แบบพลาสติกตาม 
        แบบของโรงงานผู้ผลิต ภายในตัวเครื่องบุฉนวนหนาที่ท าจาก POLETHYLENE          
   (2) พัดลมเป่าลมเย็นเป็นแบบ CROSS FLOW FAN หอยโข่ง หรือแบบ Centrifugal Blower  
        มอเตอร์แบบขับตรง (DIRECT DRIVE) หรือแบบ Sirocco Fan สามารถปรับความเร็ว  
        ได้ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ ใช้กับระบบไฟฟ้า ๒๒๐V/๑Ph/๕๐Hz 
   (3) แผงคอยล์เย็น เป็นแบบ DIRECT EXPANSING COIL ท าด้วยท่อทองแดง หรืออะลูมิเนียม  
        ท าร่องเกลียวบนผิวภายใน (INNER GROOVED) มีครีบระบายความร้อน ท าด้วยอลูมิเนียม  
        (ALUMINIUM FIN) อัดติดแน่นกับท่อด้วยวิธีกล และผ่านการทดสอบรอยรั่ว และขจัด 
        ความชื้นจากโรงงานผู้ผลิต 
   (4) อุปกรณ์ควบคุมชนิดมีสาย ติดตั้งมาจากโรงงานผู้ผลิต 

- สามารถตั้งอุณหภูมิได้ไม่น้อยกว่า ๑๘-๓๐ องศาเซลเซียส 
- สามารถแสดงอุณหภูมิได้ในแบบองศาเซลเซียส 

   (5) อุปกรณ์ประกอบ มีดังต่อไปนี้ 
 - อุปกรณ์ลดความดันน้ ายา 
 - ถาดน้ าทิ้ง พร้อมข้อต่อขนาดไม่น้อยกว่า ½ นิ้ว 

  - แผงกรองอากาศชนิดถอดล้างได้ 
 

         การติดตั้งท่อสารท าความเย็น  
จะต้องเดินให้ขนานหรือตั้งได้ฉากกับตัวอาคาร หรือตามแบบ ส่วนที่ ผ่านคาน ก าแพงหรือพ้ืน

จะต้องมีปลอก (SLEEVE) ซึ่งเป็นโลหะ หรือ PVC ขนาดโตกว่าท่อที่จะเดินผ่าน และถ้าปลอกติดตั้งในส่วนที่
ติดกับด้านนอกของอาคาร จะต้องอุดช่องว่างระหว่างท่อสารท าความเย็นกับปลอกด้วยวัสดุยาง หรือวัสดุอ่ืนที่
เทียบเท่า พร้อมทั้งฉาบปูนทับอย่างเรียบร้อย และท่อสารท าความเย็นจะต้องยึดอยู่กับพ้ืนผิวติดตั้งอย่างมั่นคง 
ท่อสารก๊าซเย็นกลับจะต้องให้น้ ามันหล่อลื่นกลับไปที่คอมเพรสเซอร์ได้สะดวกทุกสภาวะของการท างานท่อ
สารของเหลว และท่อสารก๊าซเย็นกลับให้เดินแยกห่างจากกัน ท่อสารท าความเย็นจะต้องมีขนาดตาม
มาตรฐานการติดตั้งของเจ้าของผลิตภัณฑ์ และมีความหนาไม่น้อยกว่า0.7 มม. ท่อตามแนวดิ่งจะต้องมี OIL 
TRAP เฉพาะท่อสารเย็นกลับในกรณีที่คอนเดนซิ่งยูนิตอยู่สูงกว่า FANCOIL OR AIR HANDLING UNIT ต้อง
ท า INVENT LOOP ที่ท่อด้านเย็นกลับเพ่ือป้องกันสารท าความเย็นเหลวไหลกลับที่คอมเพรสเซอร์เมื่อหยุด
เครื่อง ท่อที่ติดตั้งบนพ้ืนกันสาดหรือดาดฟ้า ต้องมีขาเหล็กรองรับตลอดแนว 

 
                                (ลงชื(่ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ 

             (นายสมศักดิ์     วงศานราธบิ)                                           
 (ลงชื่อ)....................................................กรรมการ       (ลงชื่อ)...........................................................กรรมการ 
             (นายอนุพงษ์    ไชยมูล)                                     (นายฐานวัฒน์    หิรัญพงษ์วฒันา) 

..............................................ประธานกรรมการ    1) ท่อน้ าท้ิง... 
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1) ท่อน้ าทิ้ง ใช้ท่อ PVC class ๘.๕ ตาม ม.อ.ก. ขนาดตามแบบที่ก าหนดท่อในส่วนที่อยู่ใต้ฝ้าเพดาน
หรือแนวนอนให้หุ้มด้วยฉนวนยางหนาไม่น้อยกว่า ๑๒ ม.ม. การติดตั้งท่อในแนวนอนจะต้องมี SLOPE ไม่น้อย
กว่า ๑/๑๐๐ พร้อมท า WATER TRAP ถ้าคาดว่าปลายท่อน้ าทิ้งต่อลงบริเวณท่ีจะมีกลิ่น  

๒) ระบบไฟฟ้า ผู้เสนอราคาจะต้องจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและวัสดุทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับงาน
ระบบปรับอากาศ ซึ่งจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน  (ยกเว้นชุดเมน)     
ขนาดและจ านวนสายไฟให้เป็นไปตามข้อก าหนดของการไฟฟ้า (๑ phase สายไฟฟ้าแบบ THW: ๒x๔ 
sq.mm + ๑x๒.๕ sq.mm) (๓ phase สายไฟฟ้าแบบ THW: ๔x๔ sq.mm + ๑x๒.๕ sq.mm) 

- ขนาดสายไฟฟ้า ทนกระแสได้มากกว่า ๑๒๕% ของ FULL LOAD AMP 
- สายไฟฟ้า ต้องผ่านการรับรอง ม.อ.ก. 
- การเดินสายไฟฟ้า ให้เดินสายไฟฟ้าร้อยท่อ PVC และเหล็กอ่อน ส าหรับภายในอาคาร 

และร้อยท่อ IMC ส าหรับนอกอาคาร 

          3) ต าแหน่งการติดตั้งเครื่องส่งลมเย็น เครื่องระบายความร้อน แนวท่อน้ ายาและสายไฟ ให้ท าตาม
ต าแหน่งเดิม  

4) การทดสอบการเดินเครื่องปรับอากาศ ผู้เสนอราคาต้องท ารายงานการเดินเครื่อง (Test Run Report)  
ส่งผู้คุมงานดังรายละเอียดนี้               
               - Compressor Running Amps. 

- Condensor Fan Running Amps. 
- Fan Coil Unit Running Amps 
- อุณหภูมิภายนอก (Ambient temperature) 
- อุณหภูมิลมส่ง (Leaving air temperature) 
- ความดันด้าน High Pressure 
- ความดันด้าน Low Pressure 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)..............................................................ประธานกรรมการ 
             (นายสมศักดิ์     วงศานราธบิ) 

(ลงชื่อ)....................................................กรรมการ       (ลงชื่อ)...........................................................กรรมการ 
             (นายอนุพงษ์    ไชยมูล)                                     (นายฐานวัฒน์    หิรัญพงษ์วฒันา) 

 
 

3. การรับประกัน... 
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๓. การรับประกันคุณภาพ 
 ๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องรับประกันคุณภาพของอุปกรณ์ภายในทุกชิ้นส่วนของเครื่องปรับอากาศเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี พร้อมทั้งรับประกันคอมเพรสเซอร์เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี นับถัดจาก
วันที่รับมอบ  
 ๓.๒ ภายในระยะเวลารับประกันหากเครื่องหรืออุปกรณ์เสียหายเนื่องจากโรงงานผู้ผลิตหรือ
ความบกพร่องในการติดตั้ง ผู้เสนอราคาจะต้องด าเนินการเปลี่ยนหรือแก้ไขซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิมโดย
ไม่คิดมูลค่าใดๆท้ังสิ้น 
 ๓.๓ ในระหว่างการรับประกันหากเครื่องเกิดขัดข้องเสียหายจากการใช้งานตามปกติผู้ เสนอราคา
จะต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาด าเนินการตรวจเช็คภายใน ๒ วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และด าเนินการซ่อมแซม
ให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งโดยไม่คิดมูลค่าใดๆท้ังสิ้น 

๓.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งช่างผู้ช านาญงานมาตรวจสอบซ่อมแซมและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ใน
สภาพใช้งานได้ดีเป็นประจ าทุกๆสองเดือนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี รวม 12 ครั้ง นับตั้งแต่วันส่งมอบงาน  
(ล้างและบ ารุงรักษาครั้งใหญ่ปีละ ๒ ครั้งเมื่อครบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน) โดยไม่คิดมูลค่าใดๆท้ังสิ้น 
 
 

๔. เงื่อนไขอ่ืน 

          ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ถอดเครื่องปรับอากาศเก่าที่จะปรับเปลี่ยนและส่งอุปกรณ์คืนให้สถาบันฯ  
          ๔.๒ ความยาวของสายไฟฟ้าและท่อทองแดงที่ผู้เสนอราคาติดตั้งจะต้องรับผิดชอบจัดเตรียมมาติดตั้งเอง  
          ๔.๓ หลังจากที่ด าเนินการติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ทางสถาบันฯจะท าการตรวจการติดตั้งงานระบบ 
                ปรับอากาศ หากพบว่าอุปกรณ์หรือระบบติดตั้งไม่ตรงกับรายละเอียด ข้อตกลงของคุณลักษณะเฉพาะ 

       ของระบบปรับอากาศที่ผู้เสนอราคาเสนอมา ผู้เสนอราคาจะต้องด าเนินการเปลี่ยนให้โดยไม่คิด 
      มูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น 
๔.4 ดูแลความสะอาดพ้ืนที่ติดตั้งให้เรียบร้อย มีผ้าคลุมกันฝุ่นตามพ้ืนที่ติดตั้งทุกครั้ง หากเกิดความ 
      เสียหายจากการรื้อถอนติดตั้ง ผู้เสนอราคาต้องรีบด าเนินการซ่อมแซมให้เรียบร้อยสวยงาม 
 

 
คณะกรรมการก าหนดรายละเอียด 
 

(ลงชื่อ).....................................................................ประธานกรรมการ 
          (  นายสมศักดิ์      วงศานราธิบ ) 

                                           
            (ลงชื่อ)......................................................................กรรมการ      
                       (  นายอนุพงษ์     ไชยมูล  ) 
 

    (ลงชื่อ)......................................................................กรรมการ 
                                   (  นายฐานวัฒน ์    หิรัญพงษ์วัฒนา ) 
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