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บทที ่ 1 
เง่ือนไขทัว่ไป 

 
1. งานท่ีตอ้งท า 

1.1 จดัหาและติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศชนิดปรับปริมาณน ้ายาอตัโนมติั และ/หรือเคร่ืองปรับอากาศชนิดแยกส่วน ขนาดท่ี
ไม่เล็กกว่าก  าหนด พร้อมอุปกรณ์และส่วนประกอบอ่ืนๆท่ีก าหนดและท่ีจ าเป็นตอ้งใชจ้นงานแลว้เสร็จสมบูรณ์ใช้
งานไดต้ามจุดประสงคข์องผูว้่าจา้ง และผา่นการทดสอบแลว้  

1.2 จดัหาและติดตั้งพดัลมระบายอากาศ,ท่อลม, หัวจ่าย, ช่องลมกลบัและส่วนประกอบอ่ืนๆ ท่ีก  าหนด และท่ีจ าเป็น 
ตอ้งใชต่้อ ท่อเขา้กบัเคร่ืองปรับอากาศ หรือพดัลม ท าการปรับลมจนแลว้เสร็จสมบูรณ์ใชง้านไดผ้ลดี  

1.3 จดัหาและติดตั้ งตู้ควบคุม,สายไฟฟ้า, ท่อร้อยสายโลหะ และอุปกรณ์ต่างๆ โดยต่อจาก Disconnection Switch            
( Weather Proof ) ซ่ึงอยูใ่กลก้บัคอนเดนซ่ิงไปยงัเคร่ืองปรับอากาศจนงานแลว้เสร็จสมบูรณ์ มีไฟใชเ้ดินเคร่ือง และ
อุปกรณ์ไดต้ามปกติ  

1.4 รับประกนัคุณภาพเคร่ืองปรับอากาศ, ช้ินส่วนอุปกรณ์ และงานติดตั้งเป็นระยะเวลา 2 ปี นบัแต่วนัท่ี ผูว้่าจา้งรับมอบ
งาน ซ่ึงรวมทั้งการตรวจและการบ ารุงรักษาเคร่ือง ลา้งฟิลเตอร์และเปล่ียนช้ินส่วนท่ีเสียและ/หรือเส่ือมคุณภาพ โดย
ให้ท  าทุกเดือนเป็นเวลา  2 ปี รวม 24 คร้ัง 

2. การเสนอราคา ในการเสนอราคาให้ผูเ้สนอราคาแสดงรายละเอียดต่างๆ อยา่งนอ้ยดงัน้ี 
 แสดงขนาดความเยน็สุทธิ (Matched Net Rating or Combination Rating) ท่ีสภาวะ 

Ambient Temperature : 95 o FDB 83 o FWB (35oCDB28oCWB)  
  100o FDB ส าหรับ Condensing Unit ท่ีตั้งภายนอกอาคาร 
Air Entering Coil : 80o FDB 67o FWB (27oCDB19.5o CWB) 
Air Capacity : At Specified CFM. or M3/HR. 
Power Supply : 50 Hz at Rated Voltage 

 แสดงการค านวณขนาดความเยน็สุทธิ พร้อมทั้งแนบแคตตาล็อกของผูท้  าเคร่ืองเพ่ือเป็นหลกัฐาน 
 แสดงก าหนดแลว้เสร็จ, ระยะเวลาและแผนการท างานเป็นช่วงตอน 
 ราคาท่ีเสนอให้แสดงแยกเป็นหัวขอ้ดงัน้ี 

- ค่าเคร่ืองปรับอากาศ 
- ค่าติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศรวมทั้งวสัดุและอุปกรณ์ท่ีใช,้ ค่าขนส่ง,ค่าแรง ฯลฯ 
- ค่าท่อลมและฉนวนหุ้ม, หัวจ่าย, ช่องลมกลบั, ช่องอากาศบริสุทธ์ิ ฯลฯ 
- ค่าเดินสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมด 
- ค่าตรวจและบ ารุงรักษาเคร่ืองทุกเดือนระยะเวลา 2 ปี รวม 24 คร้ัง 

3. การตรวจสถานท่ีติดตั้ง 
ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผดิชอบตรวจสอบแบบแปลนทั้งแบบสถาปัตยกรรม แบบโครงสร้าง แบบไฟฟ้า แบบประปาสุขาภิบาล 
ฯลฯท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งการตรวจสถานท่ีติดตั้ง (ถ้าเห็นว่าจ  าเป็น) และท าการส ารวจระบบไฟฟ้าท่ีจะใช้กบัเคร่ืองก่อน
ด าเนินการจดัหาและติดตั้งเคร่ือง การเจาะรู การเวน้ช่อง ฯลฯท่ีจ าเป็นตอ้งท าท่ีสถานท่ีติดตั้ง ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผิดชอบ
ด าเนินการเองทั้งส้ิน รวมทั้งการซ่อมแซมอาคารให้กลบัอยูใ่นสภาพดีดงัเดิม 
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4. วสัดุอุปกรณ์ 
วสัดุอุปกรณ์ท่ีน ามาใชต้อ้งเป็นของใหม่แบบล่าสุด มีคุณภาพดี อยูใ่นสภาพดีถูกตอ้งตามขอ้ก าหนดตามความตอ้งการของผู ้
ว่าจา้ง เป็นมาตรฐานของผูผ้ลิตและผา่นการตรวจสอบอนุมติัโดยผูว้่าจา้งแลว้ ส่ิงใดท่ีผูว้่าจา้งไดต้รวจสอบแลว้และเห็นว่า
ไม่ถูกตอ้งตามขอ้ก าหนด ผูรั้บจา้งตอ้งขนยา้ยออกจากสถานท่ีปฏิบติังานโดยเร็วท่ีสุด 

5. กรรมสิทธ์ิ 
วสัดุอุปกรณ์ท่ีผูรั้บจา้งจดัหามา และงานท่ีเสร็จแลว้ยงัคงถือว่าเป็นทรัพยสิ์นของผูรั้บจา้งท่ีจะตอ้งรับผิดชอบเต็มท่ีในการ
บ ารุงรักษาความเส่ือมสภาพ, สูญหาย, ถูกท าลายและ/หรือความเสียหายใดๆ จนกว่า ผูว้่าจา้งจะไดรั้บมอบงานท่ีเสร็จหรือ
ไดรั้บงานท่ีเสร็จมาเปิดใชง้านของผูว้่าจา้งเป็นประจ า 

6. การปฏิบติังาน 
ผูรั้บจา้งตอ้งปฏิบติังานตามท่ีก าหนดทั้งในแบบแปลนและในรายการประกอบแบบ (Spec.) ถึงแม ้ว่างานบางรายการมี
แสดงในแบบแต่ไม่ปรากฏในรายการ หรือมีก าหนดในรายการและไม่แสดงในแบบก็ตาม ผูรั้บจ้างตอ้งปฏิบติังานนั้ น
เช่นกนั เสมือนกบัว่าแสดงไวท้ั้งสองแห่ง งานท่ีเก่ียวขอ้งและจ าเป็นตอ้งท า เพ่ือให้งานลุล่วงถูกตอ้งตามหลกัวิชา แต่ไม่ได้
แสดงรายละเอียดไวใ้นแบบและรายการ และ/ หรือบญัชีรายการวสัดุและอุปกรณ์ของผูว้่าจา้ง (ซ่ึงให้ถือว่าเป็นเพียงแนวทาง
ในการคิดราคาเท่านั้น) และ/ หรือบญัชีใบเสนอราคาของผูรั้บจา้ง ผูรั้บจา้งตอ้งท าให้ถูกตอ้งครบถว้น โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ
ทั้งส้ิน ในกรณีท่ีรายการ และ/ หรือแบบมีขอ้ขดัแยง้ และ/ หรือมีความจ าเป็นท่ีผูรั้บจา้งต้องเปล่ียนแปลงจากแบบและ
รายการแต่ประการใด ผูรั้บจา้งตอ้งแจง้ให้ผูว้่าจา้งทราบเป็นหนงัสือทนัที เพ่ือให้ผูว้่าจา้งพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยหาก
จ าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงแบบ รายการ ขนาดของอุปกรณ์ท่ีบ่งไว ้หรือการณ์ใดก็ตาม เพ่ือให้ระบบสามารถท างานไดถู้กตอ้ง
ตามความมุ่งหมาย ผูรั้บจา้งจะตอ้งท าการแกไ้ข โดยค่าใชจ่้ายเกิดข้ึนให้ถือว่ารวมอยู่ในรายการจา้งเหมาแลว้ หากผูรั้บจา้ง
ด าเนินการไปก่อนไดรั้บอนุญาต ผูว้่าจา้งสงวนสิทธ์ิท่ีจะสั่งให้ผูรั้บจา้งแกไ้ขใหม่ให้ถูกต้องทุกประการได ้โดยผูรั้บจา้ง
จะตอ้งเป็นผูเ้สียค่าใชจ่้าย โดยทัว่ไปหากรายละเอียดในขอ้ก าหนดและในแบบไม่ตรงกนั ให้ถืออนัท่ีถูกตอ้ง และ/หรือดีกว่า
เป็นหลกัแบบท่ีใชใ้นการประมูลน้ีเป็นเพียงการแสดงถึงแนวความคิด และความตอ้งการในการออกแบบ ในการท างาน
ติดตั้งจริง ผูรั้บจา้งจะตอ้งจัดท า Shop Drawing ข้ึนมาเพ่ือให้ผูว้่าจา้งพิจารณาอนุมติัก่อนการด าเนินงานติดตั้ง รวมทั้งผู ้
รับจา้งจะตอ้งท าการตรวจเช็คค่าวิศวกรรมต่างๆ ท่ีอาจจะเปล่ียนไปตามแบบ  Shop Drawing เพ่ือใชใ้นการท างานให้ส าเร็จ
ลุล่วงตามจุดประสงคใ์นการออกแบบระบบ ค่าดงัท่ีกล่าวมาน้ี เช่น Friction Loss ของท่อลม, ท่อน ้า ฯลฯ และการท่ีผูว้่าจา้ง
อนุมติัให้ท  าได้ตามท่ีเสนอ มิได้หมายความว่าผูรั้บจ้างจะพน้ความรับผิดชอบในความผิดพลาดต่างๆ ผูรั้บจ้างยงัคง
รับผิดชอบต่องานท่ีจัดท าทุกประการหากมีความจ าเป็นจะต้องเปล่ียนแปลงแบบ หรือรายการ ท่ีได้แบ่งไวเ้พ่ือให้ระบบ
สามารถท างานไดถู้กตอ้งตามความมุ่งหมาย ผูรั้บจา้งจะตอ้งท าการแกไ้ข โดยค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนผูรั้บจา้งจะเป็นผูรั้บผิดชอบ
ทั้งส้ินผูรั้บจา้งตอ้งปฏิบติังานตามหลกัวิชาการท่ีดี และเป็นไปตามมาตรฐานและกฎขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง กฎขอ้บงัคบัของ
หน่วยงานทอ้งถ่ิน กฎขอ้บงัคบัของการไฟฟ้าทอ้งถ่ิน มาตราฐานเพ่ือความปลอดภยัทางไฟฟ้าของประเทศไทย มาตรฐาน
ต่างๆของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ผูรั้บจา้งตอ้งรีบแกไ้ขงานท่ีผดิกฎต่างๆ ให้ถูกตอ้งโดยไม่คิดค่าใชจ่้ายใดๆทั้งส้ิน
ผูรั้บจา้งตอ้งศึกษาแบบแปลนระบบปรับอากาศและแบบแปลนอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น แบบโครงสร้าง  แบบสถาปัตยต่์างๆ 
เป็นตน้ ให้มีความเขา้ใจถึงความตอ้งการของงานในส่วนท่ีมีความสัมพนัธ์กนั และให้ความร่วมมือประสานงานกบัผูรั้บจา้ง
รายอ่ืนท่ีปฏิบติังานในสถานท่ีเก่ียวขอ้งกนัอย่างเต็มท่ี ส่ิงใดส าคญั และเก่ียวพนัถึงผูรั้บจา้งรายอ่ืนแลว้ ผูรั้บจา้งงานระบบ
ปรับอากาศจะตอ้งจดัท ารายละเอียดและแจง้ให้ผูรั้บงานนั้นๆ ทราบเป็นลายลกัษณ์อกัษรพร้อมท าส าเนาถึงผูว้่าจา้งเสียแต่
เน่ินๆ เพ่ือให้การท างานเป็นไปอยา่งราบร่ืนไม่มีอุปสรรคจนเกิดความล่าชา้ข้ึนได ้ในกรณีท่ีผูรั้บจา้งงานระบบปรับอากาศ
ด าเนินงานโดยพลการ จนก่อให้เกิดความเสียหายในส่วนท่ีเก่ียวกบัผลงานของผูรั้บจา้งอ่ืนๆแลว้ ผูรั้บจา้งงานระบบปรับ



               
 

รายการประกอบแบบ ระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ          4 
 

 

อากาศต้องรับผิดชอบในการแก้ไขงานนั้ นๆให้ถูกต้อง และเสียค่าใช้จ่ายเองตามค าช้ีขาดของผูว้่าจ้าง ผูรั้บจ้างต้อง
ระมดัระวงัรักษาความปลอดภยัรวมทั้งอคัคีภยัเก่ียวกบัทรัพยสิ์น บุคคลต่างๆ ท่ีเขา้ไปในบริเวณปฎิบติังาน ผูรั้บจา้งตอ้ง
รับผิดชอบเต็มท่ีเก่ียวกับความเสียหายต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนจากการปฏิบติังาน และตอ้งดูแลสถานท่ีปฏิบติังานให้สะอาด
เรียบร้อย และอยูใ่นสภาพปลอดภยัตลอดเวลา 

7. พนกังาน 
ผูรั้บจา้งตอ้งมีวิศวกรเคร่ืองกลท่ีช านาญงานตาม พ.ร.บ. ควบคุมวิชาชีพวิศวกรรมเป็นผูรั้บผิดชอบในการควบคุมการสร้าง
และอ านวยการติดตั้งให้เป็นไปตามแบบและรายการ และให้ถูกตอ้งตามกฎและหลกัวิชาการท่ีดี ผูรั้บจา้งตอ้งมีหัวหน้าท่ีดี 
เพ่ือสั่งและควบคุมงานในสถานท่ีก่อสร้างตลอดเวลาปฎิบติังาน และตอ้งใชค้นงานท่ีมีความรู้ความสามารถในการท างาน
ตามวิธีการท่ีถูกต้องท าตามหลกัวิชาช่างท่ีดีดว้ยฝีมือท่ีดีและมีจ านวนคนงานเพียงพอท่ีจะปฏิบติังานให้เสร็จตามความ
ตอ้งการของผูว้่าจา้ง 

8. ขอบเขตของการเห็นชอบ 
การท่ีผูว้่าจา้งอนุมติัเห็นชอบและ/หรือยนิยอมใดๆเก่ียวกบัวสัดุอุปกรณ์ ฝีมือ รูปแบบ รายการ วิธีการหรือกรรมวิธี นัยแห่ง
การกระท าใดๆ ส่ิงท่ีจะท าการติดตั้งและ/หรือขอ้เสนอใดๆโดยผูรั้บจา้ง ให้เป็นท่ีเขา้ใจเพียงว่าเป็นการรับรองของผูว้่าจา้งใน
ขณะนั้นซ่ึงยงัไม่มีเหตุผลอนัสมควรท่ีจะคดัคา้นเร่ืองต่างๆดงักล่าว การกระท าดงักล่าวโดยผูว้่าจา้งยอ่มไม่ท าให้ผูรั้บจา้งพน้
ภาระจากความรับผิดชอบเต็มท่ีในเร่ืองความถูกต้อง และสมบูรณ์ของงานท่ีต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามรูปแบบและ
รายละเอียดข้อก าหนดและ/หรือพน้ภาระจากหน้าท่ีโดยตรงของผูรั้บจ้างเ ก่ียวกับพันธกรรม หน้ีสินและ/หรือความ
รับผดิชอบต่อความเสียหายต่อทรัพยสิ์นและ/หรือบุคคล 

9. การทดสอบ 
ถา้ผูว้่าจา้งเห็นว่าวสัดุและอุปกรณ์น ามาใชมี้คุณสมบติัไม่ดีเท่าท่ีก  าหนดไวใ้นรายการ ผูว้่าจา้งมีสิทธ์ิท่ีน ามาใชง้านน้ี หรือถา้
ผูว้่าจา้งเห็นว่าควรส่งให้สถาบนัท่ีผูว้่าจา้งเช่ือถือท าการทดสอบคุณสมบติัเพ่ือเปรียบเทียบกบัขอ้ก าหนดความตอ้งการของผู ้
ว่าจา้งก่อนท่ีจะอนุมติัให้น ามาใชไ้ด ้ผูรั้บจา้งตอ้งเป็นผูด้  าเนินการ และเสียค่าใชจ่้ายเองทั้งส้ินเม่ืองานเสร็จแลว้ตอ้งมีการ
ตรวจรับมอบ ผูรั้บจา้งจะตอ้งท าการทดสอบอุปกรณ์การใชง้าน และอ่ืนๆ เพ่ือแสดงให้เห็นว่างานท่ีท าและอุปกรณ์ถูกตอ้ง
ตามรายการและแบบทุกประการ ก่อนผูว้่าจา้งจะช าระเงินงวดสุดทา้ยน้ี ยกเวน้ค่าใชก้ระแสไฟฟ้า  และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆใน
ส่วนของผูว้่าจา้ง 

10. แผนผงั แบบ และคู่มือ 
10.1 แบบใชง้าน  ( Shop Drawings) 
 ผูรั้บจา้งตอ้งเสนอแบบงานและแบบแสดงการติดตั้งอุปกรณ์ผูว้่าจา้งพิจารณาก่อนการด าเนินการติดตั้งตามท่ีผู ้

ว่าจา้งเป็นผูก้  ากบัให้ ขนาดของแบบตอ้งเท่ากบัแบบของผูว้่าจา้งหรือขนาดตาม มอก.33 (ฉบบัล่าสุด) เม่ือผูว้่าจา้ง
เห็นชอบดว้ยแลว้ผูรั้บจา้งตอ้งส่งแบบพิมพใ์ห้ผูว้่าจา้ง (3) ชุดเพ่ือใชใ้นการควบคุมงาน 

10.2  แบบผงัและแบบตามท่ีสร้างจริง (As-Built Drawings)  
ถา้หากมีการเปล่ียนแปลงการปฏิบติังานไปจากแบบ เช่น เปล่ียนแนวทางเดินท่อเป็นตน้ หรือ มีการเปล่ียนแปลง
ใดๆ ท่ีผูว้่าจา้งไม่ไดจ้ัดท าแบบให้ ผูรั้บจ้างตอ้งจัดท าแผนผงัตามท่ีสร้างจริงโดยให้สร้างแบบพิมพ์  1 ชุด ซ่ึง
วิศวกรเคร่ืองกลของผูรั้บจา้งลงนามรับรองความถูกตอ้งแลว้ให้แก่ผูว้่าจา้งภายใน 30 วนั นบัแต่วนัท่ีงานแลว้เสร็จ 
เม่ือผูว้่าจา้งตรวจรับรองความถูกตอ้ง และส่งแบบคืนให้แก่ผูรั้บจา้ง ผูรั้บจา้งตอ้งส่งตน้ฉบบัเขียนลงกระดาษเขียน
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แบบชนิดหนกัไม่นอ้ยกว่า 100/105 กรัม / ม2  พร้อมแบบพิมพอี์ก  ( 3 ) ชุด และคืนตน้ฉบบัท่ีผูว้่าจา้งรับรองให้แก่
ผูว้่าจา้งแลว้จึงจะช าระเงินงวดสุดทา้ยให้ตามเง่ือนไขการช าระเงินต่อไป 

10.3 หนงัสือคู่มือการใชง้านและการบ ารุงรักษา 
ผูรั้บจา้งตอ้งจดัรายละเอียดของอุปกรณ์ท่ีใชทุ้กชนิดประกอบดว้ยวิธีใช ้วิ ธีบ  ารุงรักษา วงจรไฟฟ้า ทั้งภายนอก
และภายในเคร่ือง รายการอะไหล่ และอ่ืนๆ เป็นภาษาไทยและ / ภาษาองักฤษ จ านวน 4 ชุด มอบให้แก่ผูว้่าจา้ง
ก่อนท่ีจะไดรั้บเงินงวดสุดทา้ย 

11. ป้ายช่ือ 
ผูรั้บจา้งตอ้งจดัท าป้ายช่ือติดท่ีแผงสวิทซ์ อุปกรณ์ต่างๆ หลอดไฟสัญญาณ สวิทซ์พิเศษต่างๆ เคร่ืองวดัและอ่ืนๆ เพ่ือแสดง
ช่ือขนาด ของอุปกรณ์และการใชง้าน โดยใชภ้าษาไทยและ / หรือภาษาองักฤษ และระบบเมตริก จะตอ้งสลกัตวัอกัษร โดย
ไม่ตอ้งใชสี้เติมหรือใชป้้ายชนิดอ่ืนท่ีผูว้่าจา้งอนุมติั ป้ายตอ้งยดึติดให้มัน่คง ถาวร 

12. การฝึกอบรม 
ผูรั้บจา้งตอ้งฝึกพนกังานของผูว้่าจา้งให้มีความรู้ความสามารถในการใชง้าน และบ ารุงรักษางานท่ีผูรั้บจา้ง เป็นผูติ้ดตั้ง 

13. การเปล่ียน เพ่ิม และลดงาน 
ผูว้่าจา้งมีสิทธ์ิสั่งเปล่ียน เพ่ิมและ/หรือลดงาน และอุปกรณ์จากท่ีระบุในขอ้ก าหนดและแบบ การเปล่ียนแปลงราคาจะถือ
ตามราคาต่อหน่วยท่ีเสนอราคาไวแ้ลว้ หรือในกรณีท่ีไม่มีราคาต่อหน่วยจะคิดโดยวิธีต่อรองราคากบัผูรั้บจา้ง การเปล่ียน 
เพ่ิมและ/หรือลดงานจะท าไดก้็ต่อเม่ือไดรั้บอนุมติัจากผูว้่าจา้งเป็นหนังสือเท่านั้น หากมีความจ าเป็นตอ้งเปล่ียนระยะเวลา
การท างาน ให้ผูรั้บจา้งแจง้ผูว้่าจา้งเพ่ือความตกลงกนัต่อไป 

14. การส่งมอบงาน 
ในการส่งมอบงาน ผูรั้บจา้งจะตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี 
ก่อนถึงก าหนดเวลาส่งมอบงานผูรั้บจา้งตอ้งเดินระบบปรับอากาศและอุปกรณ์ต่างๆเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 ชัว่โมง 
ติดต่อกนั ผูรั้บจา้งตอ้งส่งมอบเอกสารและวสัดุ-อุปกรณ์เหล่าน้ีพร้อมกนัในวนัส่งมอบงาน 
- ขอ้มูลการใชง้าน และผลการทดสอบ จ านวน 4 ชุด 
- As-Built Drawing ท่ีวิศวกรเคร่ืองกลของผูรั้บจา้งเซ็นตรั์บรองความถูกตอ้งเขียนลงบนกระดาษไขตน้ฉบบั 1 ชุด พิมพ์

บนกระดาษพิมพ ์จ านวน 3 ชุด 
- As-Built Drawing บนัทึกลงบน  CD-ROM จ านวน 1 ชุด 
- หนงัสือคู่มือการใชแ้ละบ ารุงรักษา จ านวน 4 ชุด 
- เคร่ืองมือพิเศษส าหรับใช้ในการปรับแต่ง ซ่อมบ ารุงเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ซ่ึงโรงงานผูผ้ลิตส่งมาให้ดว้ย หรือตาม

ขอ้ก าหนด 
- แบบงานการฝึกอบรมการใชง้าน 
เอกสารและวสัดุ - อุปกรณ์ขา้งตน้จะตอ้งไดรั้บการตรวจสอบและอนุมติัจากผูว้่าจา้ง ก่อนวนัส่งมอบงาน 

 
15. การรับประกนั 

ผูรั้บจา้งตอ้งรับประกนั การเปล่ียนแปลง และ/หรือแกไ้ขวสัดุ อุปกรณ์ และแกไ้ขงานตามขอ้ก าหนดน้ี ซ่ึงในความเห็นของ
ผูว้่าจา้ง จ  าเป็นตอ้งให้ผูรั้บจา้งท าเพ่ือให้วสัดุ อุปกรณ์ และงานเป็นไปตามขอ้ก าหนดของผูว้่าจา้ง กฎของการไฟฟ้าทอ้งถ่ิน 
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และกฎอ่ืนๆท่ีก าหนดให้ปฏิบติัตาม รวมทั้งขอ้ผดิพลาดและส่ิงตกหล่นท่ีเกิดข้ึนเพราะผูรั้บจา้งในการเสนอราคา ซ่ึงผูว้่าจา้ง
ตรวจพบ ไม่ว่าก่อน และ/หรือหลงัการตรวจรับในระหว่างระยะเวลาการรับประกนั ผูรั้บจา้งตอ้งเปล่ียน แกไ้ข และ / หรือ
ติดตั้งเพ่ิมเติม ตามท่ีผูว้่าจา้งสั่ง โดยไม่คิดค่าใชจ่้ายต่างๆ จากผูว้่าจา้งทั้งส้ินหากผูรั้บจา้งไม่ด าเนิน การตามท่ีไดรั้บแจ้ง
ภายในสิบห้า (15) วนั ผูว้่าจา้งมีสิทธ์ิจา้งผูอ่ื้น หรือด าเนินการเอง แลว้คิดเงินจากผูรั้บจา้งส าหรับค่าใชจ่้ายทุกชนิด ผูรั้บจา้ง
ตอ้งรับประกันอุปกรณ์ของระบบปรับอากาศ ท าการแกไ้ขงานท่ีไม่ถูกต้อง เปล่ียนวสั ดุ และอุปกรณ์ท่ีเสีย หรือเส่ือม
คุณภาพรวมทั้งการบริการรายเดือนและในกรณีฉุกเฉินภายในระยะเวลาเจ็ดร้อยสามสิบ ( 730 ) วนั นับแต่วนัท่ีผูว้่าจา้งรับ
มอบงานหรือนบัแต่วนัท่ีผูว้่าจา้งเร่ิมใชง้าน เป็นประจ า โดยถือวนัท่ีถึงก าหนดก่อนเป็นเกณฑ ์หากผูรั้บจา้งไม่เร่ิมแกไ้ขและ
ด าเนินการให้เสร็จโดยเร็วแล้ว ผูว้่าจ้างสงวนสิทธ์ิท่ีจะด าเนินการเอง แลว้คิดค่าใช้จ่ายจากผูรั้บจา้งทั้งส้ิน ในระหว่าง
ระยะเวลารับประกนั ผูรั้บจา้งตอ้งมีหลกัทรัพยว์างค ้าประกนัไว ้ตามจ านวนท่ีก าหนดไว ้โดยผูว้่าจา้งมีสิทธ์ิน ามาใชจ่้ายได ้
ในกรณีท่ีผูรั้บจา้งไม่ปฏิบติัตามเง่ือนไขการรับประกนั 

16. อ่ืนๆ 
เคร่ืองเป่าลมเยน็ชนิดท่ีแขวนในฝ้าเพดานให้จดัเตรียมช่องท่ีเหมาะสมส าหรับตรวจซ่อมดูแลรักษา และท าความสะอาด
เคร่ืองได ้ โดยต าแหน่งของเคร่ืองและช่องต่างๆท่ีจดัท า ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากผูว้่าจา้งก่อนและผูรั้บจา้งตอ้งเป็นผู ้
ออกค่าใชจ่้ายเอง จดัท าแท่นเคร่ืองและอุปกรณ์ลดการสั่นสะเทือนของอุปกรณ์ระบบปรับอากาศทั้งหมด จดัหา และติดตั้ง 
Smoke Detector ไวท่ี้ดา้นหนา้ทางลมกลบัของเคร่ืองเป่าลมเยน็ทุกเคร่ือง (AHU) เพ่ือควบคุมให้เคร่ืองหยุดท างานขณะเกิด
เพลิงไหม ้จัดเตรียมช่องเพ่ือติดตั้งเกล็ดระบายลมออก เกล็ดลมกลบั และเกล็ดอากาศบริสุทธ์ิ พร้อมตะแกรงกันแมลง 
ส าหรับเกล็ดอากาศบริสุทธ์ิ และ  Volume Damper ท่ีผนัง และ/หรือพ้ืน แลว้ท าการตกแต่งช่องให้เรียบร้อยโดยร่วมมือ
ประสานงานกบัผูรั้บจา้งงานก่อสร้างอาคาร แต่ผูรั้บจา้งงานระบบปรับอากาศตอ้งเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้ายเอง จดัหา และติดตั้ง  
Fire Damper ส าหรับท่อลมท่ีเดินทะลุผ่านพ้ืนแต่ละชั้น และส่วนท่ีผ่านผนังกนัไฟ  จดัท าการเวน้รูรอบท่อลม ท่อน ้ า ท่อ
สายไฟ ท่ีทะลุผา่นคาน พ้ืน หรือส่วนโครงสร้างต่างๆโดยให้ท  าพร้อมงานก่อสร้างอาคาร 

17. นิยาม 
ผูว้่าจา้ง  หมายถึง  เจา้ของงานผูมี้สัญญาโดยตรงกบัผูว้่าจา้ง และรวมถึงผูแ้ทนของผูว้่าจา้ง คือ สถาปนิก วิศวกร ผูต้รวจงาน 
ผูค้วบคุมงาน และผูอ่ื้นท่ีผูว้่าจา้งแต่งตั้งให้เป็นผูแ้ทนของผูว้่าจา้ง 
ผูรั้บจา้ง  หมายถึง  บริษทั ห้าง บุคคล ผูป้ฏิบติังานตามสัญญาน้ีและรวมถึงพนกังาน ผูแ้ทนของผูรั้บจา้ง ซ่ึงไดรั้บมอบหมาย
ให้ปฏิบติังานน้ีโดยผูรั้บจา้ง 
งาน  หมายถึง  วสัดุ อุปกรณ์ แรงงาน และการปฏิบติังานตามสัญญาน้ี 
แบบ  หมายถึง  แบบแปลนท่ีแนบทา้ยสัญญาน้ี และรวมถึงแบบท่ีจดัท าเพ่ิมเติมโดยผูว้่าจา้ง 
วนั  หมายถึง  วนัในปฏิทินของปี หรือ 24 ชัว่โมง นบัเป็นหน่ึงวนั 
เดือน  หมายถึง  30 วนั นบัเป็น 1 เดือน 
ปี  หมายถึง  365 วนั นบัเป็น 1 ปี 
มาตราฐานต่างๆท่ีอา้งถึง  หมายถึง  มาตราฐานฉบบัล่าสุดในวนัท่ีลงนามในสัญญา 
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บทที ่  2 
เคร่ืองปรับอากาศชนิดแยกส่วน 

 
ตอ้งเป็นเคร่ืองแบบ Air-Cooled Split System หรือ Air-Cooled Remote Condenser System ประกอบดว้ย คอนเดนซ่ิงยนิูต แฟนคอยล์
ยนิูต และส่วนประกอบ ถา้ใชค้อนเดนซ่ิงยนิูตสองเคร่ืองหรือใชค้อมเพรสเซอร์มากกว่า 1 อนั ร่วมกบั แฟนคอยลเ์คร่ืองเดียว ตอ้งแยก
วงจรน ้ายาเป็น 2 วงจร เคร่ืองทั้งหมดตอ้งเป็นของผูผ้ลิตเดียวกนั และเป็น Matched Units ท่ีผูท้  าแนะน า โดยมีหลกัฐานแสดงเช่น ใน
แคตตาล็อก 

1. ระบบไฟฟ้า 
เคร่ืองปรับอากาศทั้งชุดตอ้งสามารถใชง้านกบัระบบไฟฟ้าท่ีผูว้่าจา้งติดตั้งใช ้ณ สถานท่ีติดตั้งโดยไม่ตอ้งมีการดดัแปลง
หรือใชห้มอ้แปลงแรงดนัไฟฟ้า  ยกเวน้ส าหรับระบบควบคุม 

2. ค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ 
ค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ของเคร่ืองปรับอากาศทั้งชุดขณะใชง้านไม่ว่าเวลาใดตอ้งมีค่าอยูร่ะหว่าง 0.85 ถึง 1.00 
ถา้ค่าต ่ากว่าผูรั้บจา้งตอ้งติดตั้งแคปแปซิเตอร์เพ่ิมเติมส าหรับมอเตอร์ทุกตวั และคอมเพรสเซอร์เพ่ือปรับค่าเพาเวอร์แฟก
เตอร์ให้อยูใ่นระดบัท่ีก าหนดตลอดเวลา โดยไม่คิดค่าใชจ่้ายใดๆ เพ่ิมจากผูว้่าจา้งทั้งส้ิน ในการทดสอบเพ่ือตรวจรับผูรั้บจา้ง
ตอ้งวดัค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์ทั้งขณะคอมเพรสเซอร์ท างาน และขณะหยุด พร้อมทั้งส่งหลกัฐานแสดงผลการวดัให้ผูว้่าจา้ง
ดว้ย แคปแปซิเตอร์ท่ีใชต้อ้งเป็นชนิดท่ีมีความตา้นทานต่อคร่อมส าหรับปล่อยประจุ และตอ้งเป็นแคปแปซิเตอร์ท่ีมีคุณภาพ
ดี ผลิตส าหรับใชก้บัมอเตอร์และทนแรงดนัไฟฟ้าไดเ้พียงพอ ส าหรับระบบไฟฟ้าท่ีใชแ้คปแปซิเตอร์แลว้ตอ้งปรับลดเคร่ือง
ป้องกนักระแสเกินขนาด และการใชเ้กินก าลงัของมอเตอร์ และคอมเพรสเซอร์เพ่ือให้มีขนาดเหมาะสมกบัค่ากระแสไฟฟ้า
สูงสุดท่ีลดลง 

3. สมรรถภาพ 
เคร่ืองปรับอากาศท่ีน ามาใชจ้ะตอ้งเป็นแบบท่ีผลิตมาส าหรับการประหยดัพลงังาน ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัหาเคร่ืองปรับอากาศท่ี
มีค่า EER สูง เทียบเท่ากบัเคร่ืองปรับอากาศเบอร์ 5 ตามประกาศ ฯ มาใชส้ าหรับโครงการ ยกเวน้ในกรณีท่ีสามารถพิสูจน์
เป็นลายลกัษณ์อกัษรไดว้่าเคร่ืองปรับอากาศขนาดนั้นๆ ทางบริษทัผูผ้ลิตยงัมิไดผ้ลิตมาจ าหน่าย 

4. ระบบควบคุม และระบบอุปกรณ์มาตราฐาน 
         High And Low Pressure Cutout 
         Compressor Overload Protection Device 
         Compressor Time Delay 
         Filter and Dryer 
         Sight Glass 
         Charging Port 

Suction / Liquid / Hot Gas Shut-off  Valve 
อุปกรณ์ควบคุมอ่ืนๆ ตอ้งมีครบตามท่ีผูผ้ลิตเคร่ืองแนะน า 
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ระบบควบคุมอุณหภูมิให้ใช ้ Remote Thermostat with Thermometer and Built-In , On-Off Switch or Separate Push 
Buttons On-Off Switch Thermostat ให้ใชผ้ลิตภณัฑ์ของ HONEYWELL , PENN หรือของผูผ้ลิตเคร่ือง ยกเวน้ถา้ใช ้ Fan 
Coil Unit ชนิดตั้งพ้ืนแบบมีตวัถงั (Exposed with Cabinet) ให้ใชช้นิดติดตั้งในตวัเคร่ือง 

5. มอเตอร์พดัลม 
ถา้ผูรั้บจา้งติดตั้งมอเตอร์ส าหรับแฟนคอลย์ยนิูตให้ใชม้อเตอร์ชนิด Totally Enclosed , Fan Cooled ขนาดตามท่ีก าหนดหรือ
สามารถเป่าลมไดต้ามปริมาณตามท่ีก าหนด มอเตอร์ขนาด  0.55 กิโลวตัต ์และเล็กกว่าชนิด Single Phase หรือ Three Phase 
ขนาด 0.75 กิโลวตัต์ และใหญ่กว่าชนิด Three Phase มอเตอร์ทุกชนิด และขนาดตอ้งมีเคร่ืองประกอบการเร่ิมเดินพร้อม
เคร่ืองป้องกนักระแสเกินขนาด และการใชเ้กินก าลงั มอเตอร์ขนาด 11 กิโลวตัต์ และใหญ่กว่าตอ้งมีเคร่ืองช่วยการเร่ิมเดิน
เพ่ือลดปริมาณกระแสไฟฟ้าตอนเร่ิมเดิน เช่น ใชอ้อโตเมติก สตาร์เดลตา้สตาร์ทเตอร์ เป็นตน้ 

6. ฟิลเตอร์ 
ฟิลเตอร์กรองฝุ่ นใชข้นาดหนาตามท่ีก าหนด ฟิลเตอร์ทุกชนิดตอ้งมีกรอบท่ีแข็งแรงพอและสามารถถอดออกมาท าความ
สะอาดไดส้ะดวก 
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บทที ่  3 
CONDENSING  UNIT 

 
1. ตวัถงั (Casing) 

ท าดว้ยแผน่เหล็กอาบสังกะสีแลว้พ่นดว้ยสีน ้ ามนั ชนิดอบความร้อนตามมาตราฐานของผูผ้ลิต สามารถทนทานต่อสภาพลม
ฟ้า อากาศ และการกดักร่อนนอกอาคาร ฝาตอ้งสามารถถอดออก เพ่ือการบ ารุงรักษา และตรวจสอบไดส้ะดวก 

2. คอลย์ระบายความร้อน 
ท าดว้ยท่อทองแดงชนิดไม่มีตะเข็บ เช่ือมติดโดยวิธีกลเขา้กบัครีบอลูมิเนียม  สามารถระบายความร้อนของคอล์ยท าความ
เยน็ออกไดท้ั้งหมด และยงั Sub-cool สารความเยน็เหลว ให้มีอุณหภูมิพอเหมาะตามมาตราฐานของผูผ้ลิต 

3. พดัลม และมอเตอร์ขบัเคล่ือน 
พดัลมตอ้งเป็นชนิดใบพดั หรือเหวี่ยงหนีศูนย ์ติดตั้งอยู่ภายใน Fan Guard เป่าลมออกในแนวด่ิงหรือแนวนอน ตวัใบตอ้ง
ผ่านกรรมวิธีป้องกนัสนิมตามมาตราฐานของผูผ้ลิต มอเตร์เป็นแบบ Drip Proof หรือ Totally Enclosed ขบัเคล่ือนพดัลม
โดยตรง 

4. คอมเพรสเซอร์ 
เป็นชนิดลูกสูบ (Reciprocating) หรือชนิด Rotary แบบ Hermetic หรือ Scroll มี Over Load Protection 

5. Hot Air Discharge Deflector 
ในการติดตั้งหนา้งาน ถา้ปรากฏว่าลมร้อนจาก Condensing Unit เม่ือถูกเป่าออกไปแลว้จะไปกระทบกบัส่ิงกีดขวาง ให้ผูรั้บ
จา้งท าการจดัหาและติดตั้ง Deflector ท าจาก Galvanized Steel Sheet  เพ่ือท าการปรับทิศทางของลมมิให้เกิดการ Short 
Circuit ข้ึนได ้โดยการท า Deflector น้ีจะตอ้งไม่ท าให้เกิดภาระแก่พดัลมระบายอากาศของ Condensing Unit จนมิสามารถ
ระบายอากาศร้อนได ้ตวั Deflector เม่ือติดตั้งเรียบร้อยแลว้จะตอ้งทา Primer และ Finished Painting ทบัเพ่ือความสวยงาม 

6. อุปกรณ์ควบคุมต่างๆ 
ประกอบดว้ยอุปกรณ์ต่างๆ ตามขอ้ก าหนด และมาตราฐานของผูผ้ลิตไดรั้บการต่อวงจรเรียบร้อยมาจากโรงงาน หากไม่มี  
Time Delay Relay ส าหรับป้องกนัการ Short Cycling ให้จดัหาและติดตั้งเพ่ิมเติม เป็นชนิดหน่วงเวลาการท างาน ของ
คอมเพรสเซอร์ไดไ้ม่นอ้ยกว่า 3 นาที 
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บทที่   4 
เคร่ืองเป่าลมเยน็ขนาดใหญ่ (AIR HANDLING UNIT) 

 
1. เคร่ืองเป่าลมเยน็ Air Handling Unit (AHU) 

เคร่ืองเป่าลมเยน็ Air Handling Unit (AHU) ระบบปรับอากาศชนิดปรับปริมาณน ้ ายาอตัโนมติั (VRF) ตอ้งเป็นของผูผ้ลิต
เดียวกบัเคร่ืองปรับอากาศชนิดปรับปริมาณน ้ ายาอตัโนมติั (VRF) หรือเป็นของผูผ้ลิตเดียวกบัเคร่ืองปรับอากาศชนิดแยก
ส่วนโดยอาจถอดมาเป็นช้ินส่วน (Knock-Down) เพ่ือความสะดวกในการขนส่งและน ามาประกอบให้เขา้รูป ณ สถานท่ี
ติดตั้งก็ได ้ตวัเคร่ืองจะผา่นการทดสอบมาตรฐาน ARI Standard 

2. ส่วนประกอบของเคร่ือง 
แต่ละเคร่ืองจะประกอบดว้ยส่วนท่ีเป็นพดัลม ส่วนท่ีเป็นคอยลเ์ยน็ ส่วนท่ีเป็นแผน่กรองอากาศ ถาดน ้ าท้ิง ชุดขบัเคล่ือนพดั
ลมพร้อมแผงป้องกนั และ ส่วนประกอบอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นเพ่ือให้การท างานถูกตอ้งสมบูรณ์ตามท่ีสภาพก าหนด จะตอ้งทาสี
แท่นมอเตอร์ และเพลากลวง ส่วนเพลาตนัจะตอ้งใชว้ิธีป้องกนัสนิม 

3. โครงสร้างและตวัถงั (Frame and Casing) 
โครงสร้างจะตอ้งท าจากเหล็กฉากชุบสังกะสี ตวัถงัตอ้งท าจากแผน่เหล็กชุบสังกะสีมีความหนาไม่นอ้ยกว่า 1.2 mm. เคลือบ
ด้วยสี Enamel ส่วนโครงสร้างและตัวถังท่ีสัมผสักับอากาศเย็นต้องเคลือบด้วยสารป้องกันการกัดกร่อน (Enameled 
Anticorrosive Material) Casing เป็นแบบ  Double Skin และตอ้งมีประตู เพ่ือตรวจสอบการท างานและบ ารุงรักษา และใน
ส่วนของ Return Plenum จะตอ้งมี Access Door เพ่ือความสะดวกในการถอดแผน่กรองอากาศและการลา้งคอลย์เยน็ 

4. การหุ้มฉนวนและถาดรองน ้าท้ิง (Insulation and Condensate Drain Pan) 
 ผวิดา้นในทั้งหมดของโครงสร้างและตงัถงัซ่ึงสัมผสักบัอากาศเยน็ตอ้งหุ้มดว้ยฉนวนดา้นในเพ่ือป้องกนัการเกิดหยดน ้ า ใน

กรณีท่ีเป็น Double Skinned Panel ฉนวนภายในจะตอ้งเป็น Closed Celled Insulation, Polyurethane Foam (Fire Retardant 
Type) หรือฉนวนใยแกว้ ความหนาไม่น้อยกว่า 1” รอยต่อของฉนวนจะตอ้งสมบูรณ์เรียบร้อย ถาดรองน ้ าท้ิงเตรียมไว้
ส าหรับรองน ้าจากคอลย์เยน็ มีความหนาอยา่งนอ้ย 1.5 mm. ถาดรองตอ้งมีขอบสูงท่ีเพียงพอในการป้องกนัการไหลลน้ของ
น ้ าท้ิง และมีการต่อท่อน ้ าท้ิงไวอ้ย่างน้อย 2 จุด ภายในถาดน ้ าท้ิงท่ีสัมผสักับน ้ าจะต้องทาด้วยวสัดุป้องการกัดกร่อน 
(Enameled Anti Corrosive) และใตถ้าดน ้ าท้ิงจะตอ้งหุ้มฉนวนดว้ย Closed Cell Insulation ความหนาอย่างน้อย 3/4 ” และ
ในการต่อท่อน ้าท้ิงตอ้งมี Water Trap พร้อมท่ออากาศ และจุดท าความสะอาด ถาดตอ้งมีความเอียงเป็นแบบ Double Slope 
และมีทิศทางการไหลของน ้าท่ีถูกตอ้งเพ่ือป้องกนัการขงัตวัของ Condensate Drain 

5. พดัลม 
Fan Wheel และเพลาพดัลมจะตอ้งไดรั้บการถ่วงให้สมดุลทั้งขณะหยดุน่ิง และหมุน (Statically and Dynamically Balanced) 
เพลาพดัลมจะตอ้งเป็นโลหะช้ินเดียวกนัตลอดแบบกลวงหรือตนั ความคาดเคล่ือนของขนาดเพลาอยู่ในเกณฑ์ต ่าเหมาะสม
กบัขนาด Ball Bearing มาตรฐาน ล้อพดัลมจะตอ้งยึดติดแน่นกบัเพลาออกท่ีแบบไวส้ าหรับท างานตลอดเวลาท่ี Static 
Pressure สูงสุด ตามท่ีก าหนด Ball Bearing จะตอ้งเป็นแบบปรับแนวศูนยก์ลางไดเ้อง คุณภาพสูงวางใจได ้และมีท่ีส าหรับ
อดัจารบี 
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6. ชุดขบัเคล่ือนพดัลม (Fan Driver)  
Bearing ท่ีปลายสุดของพดัลมจะตอ้งมีฝาปิด มู่เล่ของมอเตอร์พดัลมจะตอ้งเป็นแบบปรับ Pitch ไดจ้ากโรงงานโดยตรง และ
มี Belt Guard ส าหรับส่วนประกอบต่างๆท่ีหมุนไดท้ั้งหมด มอเตอร์จะตอ้งเป็นแบบ 380 โวลท ์3 เฟส 50 เฮิทส์ 1450 รอบ
ต่อนาทีและถูกตอ้งตามมาตรฐานของ IEC 

7. คอยลท์  าความเยน็ 
คอยลท์  าความเยน็จะตอ้งมีพ้ืนท่ีผิว จ  านวนขด (Rows) และจ านวนครีบ (Fins) เพียงพอท่ีจะปรับสภาวะอากาศท่ีออกจาก
เคร่ืองให้ไดต้ามท่ีก าหนดใน Equipment Schedule ตวัคอยลต์อ้งท าดว้ยท่อทองแดงชนิดหนา มีครีบอลูมิเนียมยดึติดแน่นกบั
ตัวท่ออย่างสม ่าเสมอโดยวิธีกล ตัวคอยล์ต้องได้รับการผลิต และทดสอบตามมาตรฐานของโรงงานผูผ้ลิต ขนาด
พ้ืนท่ีหนา้ตดัของคอยลต์อ้งมีขนาดท่ีความเร็วลมผา่นคอยลต์อ้งไม่เกิน 500 ฟุต / นาที 

8. แผน่กรองอากาศ (Air Filter) 
Filter เป็นแบบถอดลา้งได ้(Washable) ท  าจาก Synthetic Fiber มีความหนาแน่นไม่นอ้ยกว่า 2 ” และมีประสิทธิภาพไม่น้อย
กว่า 85% Arrestance ตรวจสอบโดย ASHRAE Method และความเร็วผา่นแผน่กรองอากาศจะตอ้งไม่เกิน 400 fpm. 

9. มอเตอร์ขบัเคล่ือน 
มอเตอร์ขบัเคล่ือนจะตอ้งเป็นแบบ Squirrel Cage Induction Motor, Totally Enclosed Fan Cooled (TEFC) Class F. ใชก้บั
มอเตอร์ไฟฟ้า 380 โวลท ์3 เฟส  50 เฮิทส์ 1450 รอบต่อนาที มอเตอร์ขนาดเล็กกว่า 1 แรงมา้ ให้ใชร้ะบบไฟฟ้า 220 V.1 PH 
50 Hz. ได ้ก าลงัขบัมอเตอร์ตอ้งไม่นอ้ยกว่า 1.2 เท่าของ Brake Horse Power ของพดัลม 

10. Firestat 
ตอ้งมี Firestat ท่ีดา้นหนา้ทางลมกลบัของเคร่ืองทุกเคร่ืองเพ่ือตดัการท างานของเคร่ืองกรณีเกิดเพลิงไหม  ้

11. Vibration Isolator 
ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัหา Spring Isolator และ / หรือ Neoprene Rubber ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
- AHU แบบแขวนจะตอ้งมี Spring Isolation เป็นตวัรองรับการสั่นสะเทือนสู่อาคาร โดยเลือกตามค าแนะน าของผูผ้ลิต

สปริง 
- AHU แบบตั้งพ้ืนจะตอ้งมีการติดตั้ง Spring Isolator ตามค าแนะน าของผูติ้ดสปริง ยกเวน้ในกรณีพิสูจน์ไดว้่า ส่วนของ

พดัลมและมอเตอร์ภายใน AHU ไดมี้การติดตั้ง Spring Isolator อยูก่่อนแลว้ ในกรณีน้ีให้ใช ้Neoprene Rubber Pad แทน
ได ้
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บทที ่  5 
เคร่ืองเป่าลมเยน็ขนาดเลก็ชนิดแยกส่วน (FAN COIL UNIT) 

 
1. ส่วนประกอบของเคร่ือง 

ประกอบดว้ยคอยลท์  าความเยน็ ถาดน ้าท้ิง พดัลม มอเตอร์ แผน่กรองอากาศ Thermostatic Expansion Valve อยูภ่ายในตวัถงั
ท่ีมีลกัษณะบางยาว ซ่ึงพ่นสีอยา่งสวยงาม ความหนาตอ้งไม่เกิน 0.03 ม. หากเป็นชนิดตั้งพ้ืน ตอ้งมีสวิทซ์ควบคุมปริมาณลม 
และ Thermostat อยูภ่ายในตวัเคร่ืองดว้ย ส่วนชนิดแขวนติดเพดาน สวิทซ์ควบคุม พดัลม และ Thermostat ตอ้งเป็นแบบ
ชนิดติดผนงั และรวมเป็นช้ินเดียวกนั แสดงค่าอุณหภูมิและการตั้งอุณหภูมิเป็นตวัเลข ( Digital Temperature Controller ) 
เป็นผลิตภณัฑข์อง HONEYWELL หรือเทียบเท่า 

2. ตวัถงั (Casing) 
ท าดว้ยแผน่เหล็กอาบสังกะสีแลว้พ่นดว้ยสีน ้ ามนัชนิดอบความร้อน ให้แลดูสวยงามตามมาตรฐานของผูผ้ลิตและสามารถ
ท าการบ ารุงรักษา มีเกล็ดกระจายลม และฝาส าหรับปิด-เปิด ช่องท่ีจะเขา้ไปตั้งปรับตวั Thermostat และสวิทซ์พดัลมได ้
ส าหรับ Fan Coil ซ่ึงตั้งซ่อนในฝ้า หรือในเฟอร์นิเจอร์ ตวัถงัให้ท  าดว้ยแผน่เหล็กอาบสังกะสี และออกแบบให้เหมาะสมกบั
การติดตั้งภายในตวัถงั ตอ้งมีถาดรองรับน ้า ท่ีกลัน่จากคอยลท์  าความเยน็ และวาลว์ต่างๆ 

3. การหุ้มฉนวน 
ตวัถงัส่วนท่ีอยู่หลงัคอยล์ท  าความเย็น และโดยรอบถาดน ้ าท้ิง ซ่ึงสัมผสักบัอากาศเยน็ท่ีออกจากตวัคอยล์ตอ้งหุ้มฉนวน
ความร้อนท่ีมีความหนาเพียงพอท่ีป้องกนัการกลัน่ตวั 

4. พดัลม และมอเตอร์ 
ตวัพดัลมตอ้งเป็นชนิดเหวี่ยงหนีศูนย ์ขบัเคล่ือนโดยตรง ตวัมอเตอร์ท่ีใชก้บัระบบไฟ 220 โวลท ์  1 เฟส  50 เฮิร์ต สามารถ
เปล่ียนความเร็วรอบในการหมุนได ้ 3 จงัหวะ การท างานของพดัลมท่ีทุกความเร็วตอ้งไม่ท าให้เกิดเสียงดงัมากเกินไป 

5. คอยลท์  าความเยน็ 
ท าดว้ยทองแดงไม่มีตะเข็บ เช่ือมติดโดยวิธีกลเขา้กบัครีบอลูมิเนียม ซ่ึงใชใ้นการถ่ายเทความร้อน สามารถท าความเยน็ไม่
นอ้ยกว่าท่ีระบุบในแบบ ในขณะท่ีมอเตอร์หมุนดว้ยความเร็วสูงสุด 

6. แผน่กรองอากาศ 
แผน่กรองอากาศเป็นแบบถอดลา้งได ้ ( Washable ) ท  าจาก Synthetic Fiber ความหนาเป็นไปตามค าแนะน าของผูผ้ลิต
เคร่ืองปรับอากาศ สามารถออกมาลา้งท าความสะอาดได ้โดยไม่ตอ้งร้ือตวัถงัออกก่อน 
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บทที ่ 6 
เคร่ืองปรับอากาศชนิดปรับปริมาณน า้ยาอตัโนมตั ิ(VRF) 

 
1. ข้อก าหนดทัว่ไป 

เคร่ืองปรับอากาศชนิดปรับปริมาณน ้ายาอตัโนมติั (Variable Refrigerant Flow, VRF.) ประกอบดว้ยคอนเดนซ่ิงยนิูตแบบ 
ระบายความร้อนดว้ยอากาศ    ( Air cooled condensing Unit ) ซ่ึงสามารถใชร่้วมกบัเคร่ืองส่งลมเยน็ (Fan Coil Unit) ไดไ้ม่
นอ้ยกว่า ท่ีก  าหนดในแบบและรายการประกอบแบบ ต่อคอนเดนซ่ึงยนิูต และสามารถท างานไดท่ี้ 20% ของภาระความเยน็
ท่ีตอ้งการและสามารถควบคุมไดจ้ากระบบควบคุมกลาง (Central Control Unit) โดยทั้งชุดประกอบมาเสร็จเรียบร้อยมาจาก
โรงงานในต่างประเทศ หรือประกอบภายในประเทศ ภายใตลิ้ขสิทธ์ิของผลิตภณัฑน์ั้น และจะตอ้งเป็นยีห่้อเดียวกนัโดย
จะตอ้งสามารถท าความเยน็รวม   ( Matching Capacity ) ไดไ้ม่นอ้ยกว่าท่ีระบุในแบบ ( Drawings ) โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี 
- สภาวะอากาศเขา้คอลย์เยน็ ( Air Temperature Entering Cooling Coil ) 80 F DB.  67 F WB. 
- ช่วงอุณหภูมิน ้ ายาทางดา้นดูดกลบั ( Saturated Suction Temperature Range ) 34 – 47 F 
- สภาวะอากาศก่อนเขา้คอลย์ร้อน ( Ambient  Entering Air Temperature ) 95 F DB. 83 F WB 

2. เคร่ืองปรับอากาศแบบ VRF 
ผลิตภณัฑเ์คร่ืองปรับอากาศท่ีใชใ้นโครงการจะตอ้งมีท่ีใชแ้พร่หลายในประเทศไทยและ ผลิตภณัฑ์ผ่านการติดตั้งภายใน
โครงการอ่ืนโดยมีจ านวนตนัความเยน็ท่ีเคยติดตั้งโครงการไม่นอ้ยกว่า 500 ตนัความเยน็ 
 เคร่ืองปรับอากาศเป็นแบบขยายตัวรับความร้อนโดยตรง ระบบร่วมแยกส่วนระบายความร้อนด้วยอากาศ ( Direct 
Expansion Air-Cooled Spilt System  ) ซ่ึงคอนเด็นซ่ิงยนิูต 1 ชุดสามารถต่อกบัเคร่ืองเป่าลมเยน็ไดห้ลายชุด ใชส้ารท าความ
เยน็ R–410A มีสมรรถนะตามท่ีก าหนดในแบบ และมีรายละเอียดขอ้ก าหนดของตวัเคร่ืองปรับอากาศ ดงัต่อไปน้ี 
2.1  คอนเด็นซ่ิงยนิูต ( Condensing Unit ) 

- Casing     
ท าดว้ยแผน่เหล็กท่ีผา่นกระบวนการกนัสนิม และกระบวนการเคลือบอบ/สี หรือวสัดุท่ีทนต่อการเป็นสนิม เช่น 
ไฟเบอร์กลาส หรือพลาสติกอดัแข็งท่ีเหมาะส าหรับการติดตั้ งกลางแจง้ ตวัโครงจะตอ้งมัน่คงแข็งแรงไม่สั่น
สะเทีอน หรือเกิดเสียงดงัเมื่อใชง้าน 

- Compressor  
ชนิด Twin Rotary ส าหรับคอลย์ร้อนโดยมีชุด Inverter ควบคุมการเปล่ียนความเร็วรอบของมอเตอร์ ระบาย
ความร้อนดว้ยน ้ายา และท่ีมอเตอร์มีอุปกรณ์ป้องกนัในกรณีท่ีเกิดความร้อนสูงเกินเกณฑ ์ในกรณีท่ีคอนเด็นซ่ิงยู
นิต มีขนาดท าความเยน็เกินกว่า 136,400 Btu/hr ให้มีจ  านวนคอมเพรสเซอร์ตั้งแต่ 2 ชุดข้ึนไป และ คอนเด็นซ่ิงยู
นิตในแต่ละชุดให้ใชค้อมเพรสเซอร์ท่ีควบคุมดว้ยวงจร Inverter อยา่งต ่า 1 ชุด 

- Condenser Coil  
ท าดว้ยท่อทองแดงมีครีบระบายความร้อนท าดว้ย Aluminium ชนิด  Plate Fin อดัติดแน่นกบัท่อทองแดงดว้ยวิธี
กลตามมาตรฐานของผูผ้ลิต 

- พดัลม  
เป็นแบบใบพดัแฉก (Propeller) ไดรั้บการถ่วงสมดุลมาเรียบร้อยมาจากโรงงานผูผ้ลิต ขบัเคล่ือนโดยตรงจาก
มอเตอร์ มีตะแกรงโปร่งป้องกนัอุบติัเหตุ 
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- มอเตอร์พดัลม  
เป็นแบบหุ้มปิดมิดชิด มีอุปกรณ์ป้องกนัการเกิดความร้อนสูงเกินเกณฑ ์ มีระบบรองล่ืนแบบตลบัลูกปืน หรือ
แบบปลอก ท่ีมีการหล่อล่ืนระยะยาว สามารถปรับปริมาณลมระบายความร้อนไดอ้ยา่งนอ้ย 4 ระดบั 

- ระบบควบคุม  
 มีแมกเนติกคอนแทคเตอร์, เคร่ืองป้องกนัเม่ือความดนัสูงเกินเกณฑ ์ (High Pressure Cut Out) และมีฟิวส์
ป้องกนัวงจรควบคุม 

2.2 เคร่ืองส่งลมเยน็ ( Fan Coil Unit )  
- เป็นเคร่ืองส่งลมเยน็ ซ่ึงประกอบและผ่านการทดสอบเรียบร้อยมาจากโรงงานผูผ้ลิต และมีขนาดไม่น้อยกว่าท่ี

แสดงค่าในแบบ (Drawing) มีอุปกรณ์ควบคุมน ้ ายาเป็นแบบ Microprocessor ซ่ึงเช่ือมโยงสัญญาณกับชุด
ควบคุมของคอนเดนซ่ิงยูนิตมีชุด Liquid Electronic Expansion Valve เป็นตวัควบคุมปริมาณน ้ ายาโดยท างาน
ร่วมกบั Thermostat และชุดควบคุม 

- ตวัถงั เป็นแบบท่ีตกแต่งส าเร็จสวยงาม และแข็งแรงท าด้วยแผ่นเหล็กมีความหนาไม่ต ่ากว่า 1.2 มม. ท่ีผ่าน
กระบวนการกนัสนิม และกระบวนการเคลือบสีและอบสีกรณีเป็นเคร่ืองรุ่นต่อท่อลมซ่อนในฝ้าตวัถงัภายนอก
ไม่ตอ้งท าสี ภายในบุด้วยฉนวนใยแกว้ท่ีมีความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 2 ปอนด์/ลูกบาศก์ฟุต ความหนาของ
ฉนวนตอ้งไม่น้อยกว่า 1/2" หรือ บุดว้ยฉนวน Polyurethane  Foam หนาไม่น้อยกว่า 1/2" ท่ีถาดน ้ าท้ิงหุ้มดว้ย
ฉนวนดงักล่าวดว้ย  

-  พดัลม เป็นแบบ Centrifugal Fan ขบัเคล่ือนโดยตรงดว้ยมอเตอร์เคร่ืองท่ีมีขนาดท าความเยน็ต ่ากว่า  4 ตนัความ
เยน็ สามารถปรับความเร็วได้ ไม่น้อยกว่า 2 ระดับส่วนเคร่ืองท่ีมีขนาดตั้งแต่ 6 ตันความเย็นเป็นชนิดระดับ
ความเร็วเดียว  ใบพดัและตวัพดัลมท ามาจากพลาสติกหรือเหล็กอาบสังกะสีไดรั้บการถ่วงสมดุลยท์ั้ง Static และ 
Dynamic  

- มอเตอร์พดัลม มอเตอร์เป็นชนิด Permanent Split Capacitor ฉนวนไฟฟ้าเป็น Class B ท่ีมีอุปกรณ์ภายใน
ป้องกนัความร้อนสูงเกินเกณฑ ์ใชร้ะบบไฟฟ้า  220V./1Ph./50Hz. 

- คอล์ยเย็นเป็นท่อทองแดงแบบไม่มีตะเข็บอัดเข้ากับครีบอลูมิเนียม ซ่ึงยึดติดกันอย่างสม ่าเสมอโดยวิธีกล 
(Mechanical Bonding) และจะตอ้งผา่นการทดสอบร่ัวท่ีความดนั 200 PSI จ  านวนครีบอยู่ในช่วง 9-12 ครีบต่อ
น้ิว และจ านวนแถว 2-4 แถว ผา่นการทดสอบรอยร่ัวมาจากโรงงานผูผ้ลิต 

- ระบบไฟฟ้าและควบคุม มีสวิทซ์ปิด-เปิดเคร่ือง พร้อมทั้งปรับความเร็วพดัลม ทั้งสวิตซ์ติดอยูท่ี่เคร่ือง หรือเป็น
ชนิดตั้งแยก (Remote Type) ตามท่ีระบุในแบบ (Drawings)  

3. ท่อสารท าความเยน็ ท่อน า้ทิง้ และอุปกรณ์ 
ท่อสารท าความเยน็ ใชท่้อทองแดงอยา่งแข็ง Hard Drawn TYPE “ L “ และใช ้Pipe Fitting ชนิด Forged  or Wrought , 

Solder Type ในการเช่ือมต่อ ท่อสารท าความเยน็เหลว (Liquid line)  และท่อสารท าความเยน็ดา้นก๊าชเยน็กลบั (Suction Line) 
ให้หุ้มรอบดว้ย  Closed Cell, Elastomeric Thermal Insulation ชนิดไม่ลามไฟ ท่ีมีความหนาไม่น้อยกว่า 3/4 ” ท่ีก  าหนดไวใ้น
แบบ ขนาดของท่อสารท าความเยน็ติดตั้งตามค าแนะน าของผูผ้ลิต หรือ ตามท่ีก าหนดไวใ้นแบบ 

ท่อน ้าท้ิงขนาดไม่เล็กกว่า 3/4” เป็นท่อพี.วี.ซี ชั้น 8.5 ตาม มอก.17-2523 ท่อส่วนท่ีอยูภ่ายในฝ้าเพดานหรือท่อส่วนท่ี
อยูภ่ายในอาคารท่ีไม่อยูใ่นบริเวณปรับอากาศ ให้หุ้มดว้ยฉนวน เช่นเดียวกบัท่อสารท าความเยน็ดา้นก๊าซเยน็กลบั ความหนา
ไม่นอ้ยกว่า 1/2"  



               
 

รายการประกอบแบบ ระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ          15 
 

 

การติดตั้งท่อสารท าความเยน็ จะตอ้งเดินให้ขนานหรือไดฉ้ากกบัตวัอาคาร หรือตามแนวในแบบ ในส่วนท่ีผ่านคาน 
ก าแพง หรือพ้ืน จะตอ้งมีการวางปลอก (Sleeve) ถา้ปลอกติดตั้งในส่วนท่ีติดกบัด้านนอกของอาคาร จ าตอ้งอุดช่องว่าง
ระหว่างท่อสารท าความเยน็ และปลอกดว้ยวสัดุยาง หรือวสัดุอ่ืนท่ีเทียบเท่า พร้อมทั้งตกแต่งอย่างเรียบร้อย และท่อสารท า
ความเยน็ตอ้งยึดอยู่กบัอุปกรณ์รองรับอย่างมัน่คงท่อสารท าความเย็นดา้นก๊าชเย็นกลบัจะตอ้งสามารถให้น ้ ามนัหล่อล่ืน
กลบัไปท่ีคอมเพรสเซอร์ไดส้ะดวกในทุกภาวะของการท างาน โดยไม่ตอ้งติดตั้ง OIL TRAP ท่อสารท าความเยน็ตอ้งมีขนาด
พอเหมาะคือ ให้ค่าความดนัตกในท่อไม่เกินกว่าค่าท่ีท  าให้อุณหภูมิควบแน่นเปล่ียนไปเกินกว่า 1-2 oC หรือมีขนาดตามท่ี
ก าหนดในแบบ 

ท่อสารท าความเยน็ทั้งหมด จะตอ้งติดตั้งอยู่บนอุปกรณ์รองรับ (Support  Hanger) โดยใชป้ระกบกับเหล็กอาบ
สังกะสี หรืออลูมิเนียมรัดตวัท่อเขา้กบัอุปกรณ์รองรับอย่างมัน่คงทุกระยะไม่เกิน 3  เมตร ส าหรับท่อสารท าความเยน็เหลว    
(Liquid Line) และท่อสารท าความเยน็ดา้นก๊าซเยน็กลบัจะตอ้งหุ้มฉนวน  ณ จุดท่ีวางบนอุปกรณ์รองรับ (Support ,Hanger) 
ตอ้งป้องกนัไม่ให้น ้ าหนดัท่อกดทบัฉนวน ณ จุดรองรับจนเสียหาย โดยอาจใชท่้อ พี.วี.ซี. ผา่คร่ึงตามยาว หรือแผน่เหล็ก อาบ
สังกะสีไม่บางกว่าเบอร์ 22B.W.G. ยาวไม่นอ้ยกว่า 20 ซม. หรือหุ้มโดยรอบ 

ภายหลงัการเช่ือมระบบท่อสารท าความเยน็แลว้ ให้ท  าการทดสอบหารอยร่ัวดว้ยก๊าซไนโตรเจนท่ีมีความดนัไม่ต ่ากว่า 
42 กก./ ซม.2 เป็นเวลาอยา่งนอ้ย 24 ชม. โดยท่ีความดนัอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามอุณหภูมิท่ีเปล่ียนไป (0.1 oC / 1 กก./ซม.2 ) 
แลว้จึงท าการดูดความช้ืนออก และท าให้เป็นสูญญากาศ ดว้ยเป็นสูญญากาศ ดว้ยป๊ัมดูดสูญญากาศ (Vacuum Pump) จนมี
ความดนัประมาณ 2.1 กม./ซม. อยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมง แลว้จึงเติมสารท าความเยน็เพ่ิม 

4. การตดิตั้งเคร่ือง 
บุคคลากรท่ีใช้ในการติดตั้ งเคร่ืองปรับอากาศระบบ VRF ต้องเป็นช่างฝีมือท่ีได้รับ การฝึกอบรม และมี

ประสบการณ์ในการติดตั้ง จนมีความช านาญในการท างานดา้นน้ี โดยมีการรับรองจากเจา้ของผลิตภณัฑเ์คร่ืองปรับอากาศ 
เคร่ือง CDU จะตอ้งมีท่ีรองรับการสั่นสะเทือนประเภทยางหรือสปริงและส าหรับเคร่ือง Fan Coil Unit ชนิดแขวน

จะตอ้งติดตั้งโดยมีเหล็กยดึแขวนติดกบัโครงสร้างอยา่งแข็งแรง ท่อท่ีน าเขา้มาเก็บท่ีหน่วยงานจะตอ้งมีการอุดหัวทา้ยท่อดว้ย
ปลั๊กอุด เพ่ือป้องกนัส่ิงของท่ีจะเข้าไปในท่อ ในขณะท่ีติดตั้ งท่อเม่ือเลิกงานให้อุดด้วยปลั๊กอุด ท่ีปลายท่อท่ียงัไม่ได้ต่อ 
จ  านวนน ้ ายาและน ้ ามนัหล่อล่ืนท่ี ต้องใช้อดั ให้ปฏิบติัตามค าแนะน าของผูผ้ลิต เพ่ือให้อายุการใช้งานของเคร่ืองอัดน ้ ายา
ยาวนาน 

แผงกรองอากาศเป็นชนิด Aluminium หนา 1/2 ” หรือตามท่ีระบุในแบบ อยูใ่นกรอบท่ีแข็งแรงและความสะอาดได ้
จดัหาโดยผูรั้บจา้งติดตั้ง 

5. ขอบเขตของงานทีเ่กีย่วข้องกบัระบบไฟฟ้า 
5.1 ส าหรับระบบ VRF ผูรั้บจา้งจะตอ้งเดินสายไฟจาก Safety Switch ไปยงั Condensing Unit แต่ละ Unit และส าหรับ 

Fan Coil Unit ผูรั้บจา้งจะตอ้งเดินสายไฟจาก Junction Box ไปยงั Fan Coil Unit ส าหรับสายควบคุมผูรั้บจา้งระบบ
ปรับอากาศเป็นผูจ้ดัหาและติดตั้งทั้งหมด 

5.2 พดัลมระบายอากาศทุกชุด ผูรั้บจา้งมีหนา้ท่ีเดินสายไฟจาก Junction Box มายงัพดัลมระบายอากาศ โดย สายเมน
ไฟฟ้าจาก Switch มายงั Junction Box และ Junction Box อยูใ่นขอบเขตงานของผูรั้บจา้งระบบไฟฟ้า  

5.3 ผูรั้บจา้งจะตอ้งประสานงานกบัผูรั้บจา้งระบบไฟฟ้าในการให้ข้อมูลของก าลงัไฟฟ้าจริงของอุปกรณ์ต่าง ๆ เทียบกบั
ก าลงัไฟฟ้าตามแบบก่อสร้าง เพ่ือตรวจสอบขนาด Circuit Breaker 
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6. การรับประกนัการบ ารุงรักษา ( Warrantee ) 
ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับประกนัความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดจากช้ินส่วนท่ีช ารุดบกพร่องท่ีเกิดจากการผลิต และการติดตั้งท่ีผดิวิธีโดย 
- คอมเพรสเซอร์ มีอายกุารรับประกนัไม่นอ้ยกว่า 5 ปี 
- ช้ินส่วนอ่ืน ๆ มีอายกุารรับประกนัไม่นอ้ยกว่า 2 ปี 
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บทที ่ 7 
อุปกรณ์ระบายอากาศ 

 
1. ความทัว่ไป 

1.1 พดัลมระบายอากาศท่ีใช้ตอ้งสามารถระบายอากาศไดใ้นปริมาตรท่ีตอ้งการตามตารางท่ีระบุในแบบ และวดัค่า
สมรรถภาพจากโรงงานผูผ้ลิตตามมาตรฐาน AMCA Standard ท่ีเก่ียวขอ้ง และระดบัความดงัของเสียงตอ้งเหมาะสม
กบัการใชง้านโดยตอ้งแสดง Sound Power Level มาดว้ย 

1.2 ระดบัความดงัของเสียงจากพดัลมไม่ควรเกิน 75 dBa และพดัลมแบบ Free Blow ไม่ควรเกิน 55 dBa วดัห่างจากพดั
ลม 1.5 m. ถา้ตรวจพบว่ามีความดงัของเสียงมากกว่าท่ีก  าหนดผูรั้บจา้งตอ้งรับผดิชอบจดัการติดตั้งอุปกรณ์เก็บเสียง 
เพ่ือให้ระดบัของเสียงไดต้ามตอ้งการ 

1.3 พดัลมส าหรับ Waste Treatment Plant จะตอ้งเป็นแบบป้องกนัสารเคมี (Chemical Proof Type) ตวัโครงสร้าง, 
ใบพดั และช้ินส่วนอ่ืนท่ีสัมผสักบักระแสลมควรท าดว้ย PVC ชนิดแข็ง, Fiberglass หรือแผ่นเหล็กเคลือบดว้ย สี 
Epoxy เพลาขบัท าดว้ย Stainless Steel 

1.4 พดัลมระบายอากาศท่ีใชจ้ะตอ้งผลิตจากโรงงานผูผ้ลิตท่ีมีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ  

2. พดัลมแบบเหวี่ยงหนีศูนย ์(Centrifugal Fan) 
2.1 ความทัว่ไป 

พดัลมทั้งชุดจะตอ้งประกอบดว้ย Housing, Wheel, เพลา, แบร่ิง และอุปกรณ์เพ่ิมเติมอ่ืนๆ ท่ีระบุ ไวใ้น Ventilating 
Fan Schedule ของแบบโดยประกอบเรียบร้อยมาแลว้จากโรงงานผูผ้ลิต และถา้จ าเป็นตอ้งติดตั้ง Vibration Isolator 
ตามค าแนะน าของผูผ้ลิต 

2.2 สมรรถนะ 
ตอ้งเป็นไปตามท่ีก าหนดไวใ้น  Ventilating Fan Schedule ของแบบโดยไดรั้บการทดสอบ และ วดัค่าสมรรถนะจาก
โรงงานผูผ้ลิตตามมาตรฐาน  AMCA 210 and The Certified Rating Program ฉบบัล่าสุดและตอ้งไดรั้บการรองรับ
สมรรถนะท่ีทดสอบไดจ้าก AMCA ดว้ยเสียงตอ้งเหมาะสมกบัการใชง้านโดยให้แสดง Sound Power Level ดว้ย 

2.3 Housing 
ประกอบจากแผน่เหล็กกลา้อยา่งหนาเช่ือมติดกนัแลว้ใชเ้หล็กโครงสร้างเสริมให้แข็งแรงอีกทีหน่ึง และไดรั้บการ
พ่นสีเรียบร้อยมาแลว้จากโรงงานผูผ้ลิต 

2.4  Fan Wheel  
เป็นชนิด Forward, Backward หรือ Backward Inclined Air-Foil ตามความเหมาะสมของการใช้งาน ท าด้วย
เหล็กกลา้หรืออลูมิเนียม หากใชเ้หล็กกลา้จะตอ้งไดรั้บการพ่นสีตามมาตรฐานโรงงานของผูผ้ลิตหรือผ่านกรรมวิธี
ป้องกนัสนิม, ใบพดัตอ้งไดรั้บการปรับสมดุลยแ์ลว้ (Statically and Dynamically Balance) 

2.5 เพลา 
ท าดว้ยเหล็กกลา้ตามมาตรฐานของผูผ้ลิต 

2.6  มอเตอร์ (Motor) 
มอเตอร์ขบัเป็นแบบ Totally Enclosed Fan Cooled, IP 55 มีความเร็ว 1,450 รอบ / นาที ตามมาตรฐาน IEC ใชก้บั
ไฟฟ้า 380 V / 3 Ф / 50 Hz ฉนวนของขดลวดเป็นแบบ Class F มี Service Factor ของมอเตอร์เป็น 1.15 เม่ือใช้
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ใบพดัลมเป็นแบบ  Backward Curve หรือ Air Foil Blade และมี Service Factor 1.2 เม่ือใชใ้บพดัลมเป็นแบบ 
Forward Curve 

2.7  พดัลมท่ีมีขนาดใหญ่ตอ้งติดตั้งและรองรับดว้ย  Spring Vibration Isolator โดยมี Static Deflection ตามตารางใน
แบบ และในการเลือก Isolator ควรท าการเลือกให้สอดคลอ้งกบัค าแนะน าของผูผ้ลิต Spring Isolator 

2.8  พดัลมท่ีความสามารถในการระบายอากาศน้อยกว่า 600  CFM ควรเป็นแบบ Low Noise Type ขบัโดยตรง และมี 
Neoprene Vibration Isolator ความหนาไม่นอ้ยกว่า 1” 

2.9 ทางเขา้และทางออกของพดัลมท่ีไม่ไดต่้อกบัท่อลมจะตอ้งมีตะแกรงลวด (Wire Mesh)  ปิดเพ่ือป้องกนัอนัตราย 

3. พดัลมระบายอากาศ แบบ  Propeller  
3.1  โครงสร้าง 

พดัลม มอเตอร์ และท่ีก าบงัพดัลมจะตอ้งยดึติดบนโครงโลหะท่ีมัน่คงแข็งแรง และทาสีตามมาตรฐานของโรงงาน 
3.2 ใบพดั 

ท าดว้ยเหล็กกลา้ , อลูมิเนียม หรือวสัดุอ่ืนท่ีเทียบเท่า ตั้งศูนยไ์ดถู้กตอ้งสมบูรณ์ทั้งแบบ Static และ Dynamic 
3.3  สมรรถนะ 

ใกล้เคียงท่ีสุดกับท่ีแสดงไวท้ั้งปริมาณลม และ Static Pressure โดยมีระดับความดังของเสียงอยู่ใน เกณฑ์ต ่า
เหมาะสมกบัสถานท่ีท่ีใชง้าน 

3.4  การขบัเคล่ือน 
แบบขบัเคล่ือนโดยตรง มี Ball Bearing แบบอดัจารบีไวถ้าวร 

3.5 ตอ้งมี Gravity Shutter 
3.6  ตอ้งมี Safety Guard / Louver ติดอยูท่ี่ดา้น Inlet ของพดัลม 
3.7  มอเตอร์ 

ระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานของผูผ้ลิต เป็นแบบ Totally – Enclosed ความเร็วรอบของมอเตอร์ชนิดขบัเคล่ือนพดัลม
โดยตรงท่ีสมรรถนะ 300 CFM หรือมากว่าจะตอ้งไม่เกิน 1,450 รอบต่อนาที 

4.  พดัลมระบายอากาศแบบฝังเพดาน (Ceiling Mounted Type) 
4.1 ความทัว่ไป 

พดัลมจะตอ้งไดรั้บการออกแบบส าหรับการติดตั้งฝังเพดาน มีช่องลมออกส าหรับต่อท่อลม และมี Gravity Shutter 
ติดอยูท่ี่ทางออกของพดัลม 

4.2  โครงสร้าง 
พดัลม มอเตอร์ จะตอ้งติดตั้งอยูใ่นกล่องโลหะ ท่ีมัน่คงแข็งแรง และพ่นสีตามมาตรฐานของโรงงาน 

4.3 Fan Wheel  
ท าดว้ยเหล็ก,อลูมิเนียมหรือพลาสติก ไดรั้บการถ่วงและตั้งศูนยใ์ห้สมดุลยท์ั้งในขณะหยดุน่ิงและหมุน 

5. พดัลมแบบเพดานแบบโคจร (Cycling Fan 360o ) 
5.1  ความทัว่ไป 

พดัลมตอ้งไดรั้บการออกแบบส าหรับติดตั้งบนเพดาน การติดตั้งตอ้งท าการติดตั้งให้มัน่คงแข็งแรงโดยการติดตั้งให้
เป็นไปตามค าแนะน าของผูผ้ลิต 

5.2 ใบพดัลม มอเตอร์ และตวัเรือนจะตอ้งถูกประกอบยดึติดกนัอยา่งมัน่คง และท าการเคลือบและอบสีมาจากโรงงานผูผ้ลิต 
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5.3 อุปกรณ์อ่ืนๆ 
5.3.1  มี Regulator เพ่ือท าการควบคุมความเร็ว 3 จงัหวะ 
5.3.2  สามารถหมุนไดร้อบตวั 360 องศา 
5.3.3  ใบพดัลมท าจากเหล็กแลว้น าไปเคลือบสี 

6.  พดัลมแบบติดเพดาน (Ceiling Fan) 
6.1  วสัดุท่ีเป็นเหล็กลา้ เคลือบและอบสีจากโรงงาน (Baked Enamel) ใบพดั 3 ใบ และไดรั้บการถ่วงสมดุลย ์จากโรงงานผูผ้ลิต 

พดัลมมี Safety Wire เพ่ือป้องกนัอนัตราย 
6.2  สวิทชค์วบคุม 5 ระดบั ส าหรับควบคุมพดัลมจากระดบัพ้ืนห้อง 
6.3  ความเร็วรอบของพดัลมเม่ือท างานในระดบัความเร็วสูงสุด ไม่เกิน 300 รอบต่อนาที 
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บทที ่ 8 
การตดิตั้ง 

 
1.  การติดตั้งคอนเดนซ่ิงยนิูต 

1.1  การติดตั้งบนทางเทา้ หรือถนน ให้ท  าฐานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดสูงไม่นอ้ยกว่า 150 มม. จากระดบัพ้ืนท่ีติดตั้ง
ขนาดฐานใหญ่ไม่นอ้ยกว่าขนาดของเดนซ่ิงยนิูต หรือท าฐานเฉพาะแต่ละขาของเคร่ืองก็ได ้ ผวิให้ฉาบปูนขดัมนัให้
เรียบขาตอ้งยดึติดกบัฐานดว้ยสลกัเกลียวฝังในฐานและใชแ้ป้นเกลียวยดึติดและตอ้งท าไม่ให้มีโอกาสท่ีน ้ าจะขงัคา้ง
อยูท่ี่ขาส่วนท่ีเป็นเหล็กได ้

1.2  การติดตั้งบนพ้ืนดิน ให้ท  าฐานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ตลอดตวัเคร่ืองและใหญ่กว่าเคร่ืองไม่น้อยกว่า 500 
มม.รอบทุกดา้น ฐานสูงกว่าระดบัดินไม่น้อยกว่า 200 มม. ฐานตอ้งท าสีให้เหมาะสมกบัสภาพดินและสามารถรับ
น ้าหนกัเคร่ืองไดโ้ดยไม่ทรุด การติดตั้งให้ท  าเช่นเดียวกนักบัขอ้ 1.1 

1.3  การติดตั้งบนหลงัคาหรือกนัสาด เคร่ืองตอ้งตั้งอยูบ่นเหล็กรูปตวั (I) หรือตวั (C) เพ่ือเฉล่ียน ้ าหนักยึดขาทุกขาให้ติด
แน่นกบัเหล็กโดยใชส้ลกัเกลียวหรือแป้นเกลียว ตวัเหล็กให้ยึดติดกบัพ้ืนหลงัคาหรือกนัสาดดว้ย ก่อนติดตั้งให้
ปรึกษาผูว้่าจา้งก่อน ถา้หากพ้ืนหลงัคาหรือกนัสาดสามารถรับน ้าหนกัไดโ้ดยไม่ตอ้งมีเหล็กรับเพ่ือเฉล่ียน ้ าหนกัก็ให้
ยดึเคร่ืองให้ติดกบัพ้ืนไดเ้ลย หรือท าฐานคอนกรีตเพ่ิมข้ึนส าหรับแต่ละขา ทั้งน้ีตอ้งป้องกนัน ้ าขงัใตข้าดว้ย จะตอ้ง
ติดตั้ง Vibration Isolator เพ่ือป้องกนัการสั่นสะเทือนดว้ย 

2.  การติดตั้งแฟนคอยลย์นิูต 
2.1  การติดตั้งบนพ้ืน แฟนคอยลต์อ้งตั้งบนพ้ืนโดยมี ขาเหล็กรองเคร่ือง และให้มีท่ีว่างใตเ้คร่ืองไม่น้อยกว่า 300 มม. ขา

เหล็กให้มีแผน่ยาง หรือวสัดุอ่ืนรองเพ่ือกนัน ้ าขงัใตข้าให้ยดึขาติดกบัพ้ืนห้องดว้ย 
2.2  การติดตั้งแขวนจากเพดาน ให้ยึดดว้ยโครงเหล็กติดกบัพ้ืนของชั้นบนโดยตรงโดยใชส้ลกัเกลียวและแป้นเกลียว 

หรือใช ้Expansion Bolts ซ่ึงสามารถรับน ้าหนกัเคร่ืองไดอ้ยา่งปลอดภยั 
2.3  ท่อน ้าท้ิง ให้ต่อท่อน ้าท้ิงจากถาดรองรับน ้าของ แฟนคอยลไ์ปหาท่อระบายน ้าท่ีใกลท่ี้สุด ตรงจุดท่ีต่อออกจากเคร่ือง

ตอ้งมีขอ้งอเพ่ือดกัผงและเปิดออกเพ่ือท าความสะอาดไดง่้าย ท่อน ้ าท้ิงให้ใชท่้อพีวีซีตามมาตรฐาน มอก. 17-2523 
ประเภท 8.5 จะตอ้งหุ้มฉนานชนิดเดียวกนักบัท่อน ้ายา ความหนา 1/2 ” การยึดติดกบัผนัง ฯลฯ ให้ใช้ประกบัเหล็บ
สังกะสีหรืออลูมิเนียมชนิดส าหรับใชรั้ดท่อรัดติดเหนือท่อก่อนยึดเพ่ือป้องกันความเสียหาย ท่อน ้ าท้ิงส่วนท่ีวิ่ง
ออกไปนอกอาคารหรือส่วนท่ีมองเห็นได้ให้ท  าการทาสีเพ่ือความสวยงามและป้องกนั UV โดยสีท่ีทาจะตอ้งลง 
PRIMER ก่อนและสีจะตอ้งเป็นสีส าหรับทาท่อชนิดน้ีโดยเฉพาะ 

3.  ท่อน ้ ายา 
3.1  ท่อน ้ายา ให้ใชท่้อทองแดงชนิด Hard Drawn ตามมาตรฐาน ASTM B-88 Type L หรือตามมาตรฐานอ่ืนท่ีเทียบเท่า 

ขอ้ต่อใชช้นิด Forget or Wrought Copper, Solder Type รอยต่อเช่ือมดว้ย Silver Solder ขนาดท่อน ้ ายาให้ค  านวณ
ตามสภาพหนา้งานการติดตั้งจริงและตามค าแนะน าของผูผ้ลิตเคร่ืองปรับอากาศ 

 3.2  การเดินท่อน ้ายา ท่อตอ้งอยูใ่นแนวขนานและ/หรือตั้งฉากไปกบัตวัอาคาร ถา้เดินผา่นทางเทา้ท่ีมีคนเดิน ใตดิ้น และ/ 
หรือถนน ให้ท  าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาครอบเหล็กหล่อเพ่ือใส่ท่อน ้ายาและ ท่อร้อยสายไฟ ถา้อยู่บนถนนตอ้ง
ท าให้รับน ้าหนกัรถยนตท่ี์อาจวิ่งผา่นไดด้ว้ย ท่อตอ้งมี Anchors and Expansion Bends เพ่ือรับการขยายตวัของท่อใน
กรณีท่ีจ าเป็น ตอ้งใช ้Flexible Woven Metal Connector ต่อเขา้กบัคอมเพรสเซอร์เพ่ือป้องกนัท่อแตกเพราะการ
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สั่นสะเทือน การยดึท่อให้ใชเ้หล็กและ/หรือเหล็กฉากยดึให้แข็งแรง ท่อท่ีอยูใ่นสภาพท่ีถูกกระทบให้เสียหายได ้ตอ้ง
มีการป้องกนั เช่น มีฝาครอบ เป็นตน้ ท่อน ้ายาขนาดใหญ่เกิน 1-1/4” ตอ้งมีการยดึท่อทุกท่อดว้ย Clamp ทุกระยะไม่
เกิน 3,000 มม. 

3.3  ฉนวนหุ้มท่อน ้ ายา ให้ใชช้นิด Closed-Cell Foamed Plastic ท่อขนาด 3/8” ให้ใชฉ้นวนหนาไม่น้อยกว่า 1/2” ท่อ
ขนาด 5/8” ข้ึนไป ให้ใชฉ้นวนหนาไม่นอ้ยกว่า 3/4” ตรงท่ีแขวนท่อหรือยดึท่อ ฉนวนหุ้มท่อตอ้งเป็นชนิดแข็ง และ
ยาวไม่นอ้ยกว่า 100 มม. ตรงจุดแขวนท่อหรือยดึท่อทุกแห่งตอ้งใส่แผน่เหล็กอาบสังกะสีหนา 1 มม. คัน่ไวร้ะหว่าง
อุปกรณ์แขวนหรือยึดท่อกบัฉนวน และท่อน ้ ายาท่ีเดินภายนอกอาคารให้ทาสีเคลือบ Insulation โดยใชสี้ท่ีผลิตมา
ส าหรับทาท่อ Insulation โดยเฉพาะ เม่ือทาแลว้ยงัมีความยดืหยุน่สูง และมีสารช่วยยดึเกาะระหว่างชั้นสีกบัผวิฉนวน 
โดยทาสีอยา่งนอ้ย 3 คร้ัง 

3.4  อุปกรณ์อ่ืนๆ ผูรั้บจา้งตอ้งติดตั้งอุปกรณ์เพ่ิมเติม (ถา้ไม่มีติดมาพร้อมเคร่ืองปรับอากาศ) เช่น Drier, Filter, Liquid 
Sight Glass, Charging Valve, Shut-Off Valve, Hot Gas Muffler (เฉพาะเคร่ืองขนาด 100,000 BTU ข้ึนไป) Service 
Valve, อุปกรณ์ป้องกนัทางไฟฟ้า เป็นตน้ ทั้งน้ีตอ้งไม่ขดักบัค าแนะน าของผูผ้ลิตเคร่ือง 

3.5  การทาสี ช้ินส่วนท่ีเป็นเหล็กให้ทาสีกนัสนิมอยา่งดีท่ีสามารถทนต่อการกดักร่อนของไอทะเลไดเ้ป็นอย่างดีโดยตอ้ง
ท าการขออนุมติัจากผูว้่าจา้งหรือผูค้วบคุมงานก่อนท าการติดตั้ง 
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บทที ่ 9 
ท่อลม และระบบการกระจายลม 

 
1.  ความทัว่ไป 

ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัหาช่างท่ีมีฝีมือดี และไดรั้บการเห็นชอบดา้นผลงานจากผูว้่าจา้ง ท าและติดตั้งงานท่อลม ตะแกรงลมกลบั 
ช่องอากาศบริสุทธ์ิ ตามชนิด ขนาด และต าแหน่งท่ีถูกตอ้งตามท่ีระบุไวใ้นแบบ รอยต่อของท่อแต่ละท่อตอ้งแน่นสนิท ลม
ไม่สามารถร่ัวออกได ้ตวัท่อยดึติดกบัโครงสร้างของอาคารอยา่งแข็งแรง ปราศจากการสั่นสะเทือนในทุกสภาวะการใชง้าน
และรอยตะเข็บของท่อลมจะตอ้งท าการ Seal ดว้ยสารท่ีไม่ลามไฟ เพ่ือป้องกนัการร่ัวของลม การผลิตท่อตอ้งเป็นไปตาม
มาตรฐานของ ASHRAE และ SMACNA 

2. การผลิตท่อลม (Duct Construction) 
2.1  แผน่โลหะ (Sheet Metal) 

ท่อลมจะตอ้งประกอบข้ึนจากแผน่เหล็กอาบสังกะสี มาตรฐาน มอก.50-2516 ชุบหนาไม่นอ้ยกว่า 172 กรัม/ม2  (0.72 
ออนซ์/ฟุต) ยกเวน้ขนาดหนา 0.45 มม.(เบอร์ 26) ชุบหนาไม่นอ้ยกว่า 147 กรัม/ม2 (0.59 ออนซ์/ฟุต) ความหนาของ
แผน่เหล็กอาบสังกะสี และการเสริมท่อลมให้แข็งแรงและตอ้งเป็นไปตามตารางดงัน้ี 

 
ความกว้างของท่อลม 

มม.(นิว้) 
ความหนาของแผ่นเหลก็ 

มม.(BWG) 
รอยต่อตามขวาง ขนาดเหลก็ฉากเสริมความ

แข็งแรงของท่อลม มม. 
 
UP TO 305 
(12) 
 
 
303 TO 457 
(13 TO 18) 
 
483 TO 762 
(19 TO 30) 
 
 
 
787 TO 1067 
(31 TO 42) 
 
 
 
 

 
0.45 (26) 
 
 
 
0.55 (24) 
 
 
0.55 (24) 
 
 
 
 
0.70 (22) 
 
 
 
 
 

 
DRIVE SLIP OR PLAIN 
“S” SLIP OR POCKET 
LOCK 
 
SAME AS UP TO 305 
 
 
POCKET LOCK OR 
HAMMED “S” SLIP OR 
BAR SLIP OR 25 mm. 
COMPAINION ANGLES 
 
POCKET LOCK OR BAR 
SLEP OR REINFORCED 
BAR SLIP OR 25 mm. 
COMPANION ANGLES 
 
 

 
NONE 
 
 
 
NONE 
 
 
25×25×3 1200 CC. 
 
 
 
 
25×25×3 1200CC. 
 
 
 
 
 



               
 

รายการประกอบแบบ ระบบปรบัอากาศและระบายอากาศ          23 
 

 

1092 TO 1372 
(43 TO 54) 
 
 
 
1398 TO 1524 
(55 TO 60) 
 
1549 TO 2134 
(61 TO 84) 
 
 
 
 
 
 
 
 
2195 TO 2438 
(85 TO 96) 

0.70 (22) 
 
 
 
 
0.90 (20) 
 
 
0.90 (20) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.20 (18) 

SAME AS 787 TO 1067 
BUT 38 mm. 
COMPANION ANGLES 
 
 
SAME AS 1092 TO 1372 
 
 
REINFORCES BAR SLIP 
OR ANGLES SLIP OR 
ALTERNATE BAR SLIP 
OR  ANGLES 
REINFORCED 
STANDING SEAM OR  
38 mm. COMPANION 
ANGLE 
 
 
ANGLE SLIP OR 
ANGLE REINFORCED 
STANDING SEAM OR 
ANGLE REINFORCED 
PACKET LOCK OR   
38 mm. COMPANION 
ANGLES 

38×38×3 1200 CC. 
 
 
 
 
38×38×3 1200 CC. 
 
 
38×38×3 600 CC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38×38×5 600 CC. 

   
2.2 ขนาดของท่อลม 

ขนาดของท่อลมท่ีก าหนดในแบบเป็นขนาดภายในของท่อลม มิไดร้วมความหนาของฉนวน โดย 
ตวัเลขตวัแรก  หมายถึง  ขนาดดา้นแนวนอนของท่อลม 
ตวัเลขตวัหลงั  หมายถึง  ขนาดดา้นแนวตั้งของท่อลม 

2.3  การประกอบท่อลม 
ห้ามใชเ้ศษ หรือช้ินส่วนของแผน่เหล็กอาบสังกะสีมาต่อกนั ขอ้งอ และส่วนโคง้ทุกอนัตอ้งเป็นแบบ Full Band ซ่ึงมี
รัศมีภายใน ( Throat Radius) เท่ากบั 3/4 ” เท่าของความกวา้งของท่อลม ถา้ขอ้งออนันั้นไม่สามารถท าแบบ Full 
Radius Bend ไดเ้น่ืองจากท่ีจ ากดัให้ติดตั้ง Guide Vanes ไวใ้นขอ้งอ โดยมีระยะห่าง และจ านวน Vane ตาม
มาตรฐาน ASHARE / SMACNA 
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2.4  แผน่แบ่งแนวลม (Splitter Damper) 
ตอ้งติดตั้ง ณ ทุกท่อแยกท่ีไปจ่ายก่ิงยอ่ย ( Branch Take - Off ) ใบ Damper ท  าดว้ยแผน่โลหะซ่ึงหนากว่าขนาดท่ีใช้
ท  าลมช่วงนั้นๆ หน่ึงเบอร์ และยาวอยา่งนอ้ย 1 1/2 เท่า ของความกวา้งของ Branch Throat ปลายดา้นหน่ึงติดบาน
พบัเป็นจุดหมุนยดึกบัท่อท าให้สามารถเล่ือนใบ Damper ไปมาไดโ้ดยไม่หลุดหรือมีเสียงดงั กา้นชกัเป็นแกนโลหะ
อาบสังกะสีท่ียืน่พน้ดา้นขา้งของท่อลมออกมาภายหลงัจากท่ีไดแ้บ่งปรับลมเรียบร้อยแลว้ ตอ้งยดึกา้นน้ีให้แน่นกบั
ตวัท่อดว้ย Lock Screw และ Locking Pin ซ่ึงอยูด่า้นนอกของแผน่ฉนวน กนัมิให้เล่ือนกบัเขา้ไปในท่อไดอี้ก 
ส าหรับบริเวณท่อแยกแบบ Tap-In ผูรั้บจา้งอาจติด Splitter Damper แบบท่ีไดก้ล่าวมาแลว้หรือใช ้Air Extractor ท่ี
ท  าส าเร็จรูปมาจากโรงงานก็ไดแ้ต่ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากผูว้่าจา้งก่อนติดตั้ง 

2.5  Volume Damper  
ตอ้งติดตั้งตามท่ีก าหนดในแบบ ซ่ึงมีอยู ่2 อยา่ง คือ 
-  แบบ Single Leaf ท าดว้ยโลหะแผน่ชนิดเดียวกบัท่ีใชท้  าท่อลม ปลายของ Blade แต่ละใบตอ้งพบังอข้ึนเพ่ือเติม

ความแข็งแรง ขนาดของ Damper แบบน้ีตอ้งกวา้งไม่เกิน 16 น้ิว และยาวไม่เกิน 48 น้ิว หากจ าเป็นตอ้งยาวกว่าน้ี 
ให้ท  าเป็นชุดยอ่ยหลายชุดแต่ละชุดขนานเท่ากนั 

-  แบบ Multi-Leaf ตอ้งเป็นชนิด Opposed Blade แต่ละใบเช่ือมต่อถึงกนัหมด เพ่ือให้สามารถ เปิด-ปิดไดที้เดียว
พร้อมกนัแบบน้ีใชก้บั Damper ท่ีมีความกวา้งเกินกว่า 17 น้ิว ข้ึนไป 

2.6 Fire Damper  
ตอ้งติดตั้งบริเวณท่ีท่อลมทะลุผา่นพ้ืน, ผนงักนัไฟและตามท่ีระบุในแบบ Fire Damper ท่ีใชจ้ะตอ้งเป็นไปตาม
มาตรฐาน NFPA No.90 A และ UL 555 แบบ Dynamic Curtain Type มี Fusible Link ใชเ้ป็นแบบ 165oF Rating 
บริเวณท่ีติดตั้งจะตอ้งท า Access Door ส าหรับเขา้ไปตั้งปรับ ตรวจเช็ค และแกต้วั Damper และ Fusible Link ได ้

2.7  Damper Hardware 
กา้น Damper, Yokes แบร่ิง แหวนรอง (Washers ) Saddles และอ่ืนๆ ตอ้งเป็นผลิตภณัฑข์อง YOUNG 
REGULATOR CO หรือเทียบเท่า 

2.8  Access Doors 
ตอ้งติดตั้ง ณ ท่ีทุกแห่ง  ซ่ึงจ าเป็นตอ้งเขา้ไปบ ารุงรักษาเคร่ืองมือวดัระบบควบคุม หรือ คอลย์ ฯลฯ ท าความเยน็เป็น
ประจ าตวัประตูท าดว้ยแผ่นเหล็กอาบสังกะสี  ยึดกบัตวัท่อทางดา้นหน่ึงดว้ยบานพบัทองเหลือง ส่วนอีกดา้นเป็น
กลอนสองตัวท าด้วยทองเหลืองเช่นกัน บานประตูต้องหุ้มด้วยฉนวนชนิดเดียวกับท่ีใช้หุ้มท่อลม หรือตัวถัง 
(Casing) ขอบประตูโดยรอบตอ้งกรุดว้ยแผน่ประเก็น  Neoprene ยาวตลอดเพ่ือกนัมิให้ลมร่ัวได ้การติดตั้งถา้เป็นท่ี
ท่อลมตอ้งมีขนาด 14”×20” ในกรณีท่ีท่อลมช่วงนั้นมีขนาดเล็กเกินไป ให้ท  าช่องใหญ่ท่ีสุดเท่าท่ีสามารถท าได ้ส่วน
ท่ี Return Air Plenum นั้น ขนาดช่องตอ้งเป็น 60” ×24” หรือ 24” ×24” หรือตามแต่จะก าหนด 

2.9  การแขวนท่อลม 
การแขวนท่อลมให้ใช้เหล็กฉาก ขนาดตามตารางท่ีแสดงขา้งล่าง ยึดติดกบัคอนกรีตดว้ย Expansion Bolts เท่านั้น
ระยะห่างของการแขวนท่อลม ตอ้งไม่เกินท่ีก าหนดไวใ้นตารางขา้งล่าง 
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ความกว้างของท่อลม 
มม.(นิว้) 

ระยะห่างทีแ่ขนท่อลม 
มม. 

ขนาดเหลก็ฉาก 
มม. 

ไม่เกิน 762 (30) 3,000 25×25×3 
787 ถึง 1,524 (31 ถึง 60) 3,000 38×38×3 
1,550 ถึง 2,154 (61 ถึง 84) 2,400 50×50×3 
2,159 ถึง 2,438 (85 ถึง 96) 2,400 50×50×5 

 
2.10  Apparatus Connections  

ปลายท่อลมส่วนท่ีจะต่อเขา้กบัพดัลม หรืออุปกรณ์ท่ีมีการสั่นสะเทือนให้ใช ้Woven Asbestos ชนิดหนัก 15 ออนซ์ 
หรือวสัดุอ่ืนท่ีกนัไฟไดก้วา้งประมาณ 6 น้ิว คัน่กลางไว ้

2.11  ช่องส าหรับสอดเคร่ืองมือวดั (Instrument Insert Holes) ท่อลม หรือ Plenum ส่วนใดท่ีติดตั้ง Pitot Tubes หรือ
เคร่ืองมือวดัอยา่งอ่ืนไวเ้พ่ือให้ทราบการไหลของอากาศ และ Balance ระบบลมนั้นตอ้งท าช่องขนาดพอเหมาะไว้
ตามแต่ก าหนด หรือความจ าเป็น ช่องดงักล่าวตอ้งหุ้มปิดดว้ยฉนวน และท าเคร่ืองหมายไวใ้ห้เห็นไดเ้ด่นชดั 

2.12  Duct Sleeves  
ท่อลมส่วนใดท่ีระบุให้เดินผ่าน พ้ืน เพดาน ผนัง หรือหลงัคา จะตอ้งเดินเฉพาะในช่องท่ีเจาะเตรียมไวใ้ห้เท่านั้ น 
ผูรั้บจา้งตอ้งใช ้เหล็กแผน่อาบสังกะสีหนาไม่นอ้ยกว่า 20 BWG ท าเป็น Sleeve ให้ใหญ่กว่าขนาดท่อท่ีหุ้มฉนวนท่อ
แลว้ 1 น้ิว โดยรอบฝังไวใ้นช่อง และช่องว่าง 1” น้ี จะตอ้งมีสารทนไฟใส่ไวก่้อนท่ีจะท าการปิดดว้ย Flashing ถา้
ปรากฏว่า Block out  ท่ีไดเ้ตรียมไวใ้ห้โดยงานโครงสร้างมีขนาดใหญ่กว่าตวัท่อลมมาก ผูรั้บจา้งตอ้งจดัการต่อเสริม
ส่วนโครงสร้างคอนกรีตเข้ามาจนใกลเ้คียงกับขนาดของท่อ ส าหรับท่อลมซ่ึงผ่านทะลุพ้ืนทุกชั้นและผนังกนัไฟ
จะตอ้งท าการอุดช่องว่างโดยรอบดว้ยการกนัไฟ โดยค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึนผูรั้บจา้งจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบทั้งส้ิน 

3.  ระบบการกระจายลม (Air Distribution) 
3.1  ความทัว่ไป 

Diffusers, Registers, Louver, Extractor และ Griller ทุกอนัตอ้งท าดว้ย  Anodized Extruded Aluminium (ยกเวน้แต่
จะตอ้งระบุว่าใชว้สัดุอยา่งอ่ืน) ของทุกช้ินตอ้งประกอบเรียบร้อย เคลือบและอบสี (ก าหนดภายหลงั)มาจากโรงงาน
ผูผ้ลิต ส่วนขนาด และต าแหน่งท่ีติดตั้งให้ดูจากแบบฝ้าบนเพดาน 

3.2  Diffusers 
รูปร่างของ Diffuser ท่ีใชอ้าจเป็นส่ีเหล่ียมจตุรัส, ส่ีเหล่ียมผืนผา้ หรือแบบ Slot ยาวซ่ึงมีการกระจายลมเป็นแบบ
แน่นอนตายตัว (Fixed) หรือแบบปรับได้ (Adjustable) ตามแต่จะก าหนดไวใ้นแบบ คอหัวจ่ายทุกอันต้องยาว
พอท่ีจะใส่ Volume Damper ส าหรับปรับปริมาณลมเขา้ไวภ้ายในท่อได ้ท่อลมส่งตอ้งยาวเลยหัวจ่ายสุดทา้ยออกไป
อีกอยา่งนอ้ย 8”  

3.3  Registers 
เป็นแบบ Double Deflection  มีกา้นโยกเปิดปิด Volume Damper ไดจ้ากดา้นหนา้ท่ีตรงท่อแยก (Take-Off) อาจตอ้ง
ติด Air Extractor เพ่ือช่วยให้ลมเยน็ออกไดเ้ต็มปริมาณท่ีระบุไว ้เกล็ดกระจายทางดา้นหน้าจะเป็นแนวนอนหรือ
ตั้งข้ึนอยูก่บั Spread และ Drop ท่ีตอ้งการ ปีกหัวจ่ายท่ีติดกบัก าแพง หรือตวัถงัเคร่ือง (Casing) ตอ้งมีประเก็นท าดว้ย
ฟองน ้าอดัอยูโ่ดยรอบมิให้ลมร่ัวได ้
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3.4  Grilles 
-   Supply Air Grilles เกล็ดท่ีใชต้อ้งเป็นแบบ Double Deflection  เช่นเดียวกบั Register 
-   Exhaust Air Grilles ให้ใชเ้กล็ดแบบ Air Louver ตวัเกล็ดท่ีใชภ้ายนอกจะต้องสามารถป้องกนัน ้ าฝนจาก

ภายนอกได ้
-  Transfer Grilles ให้ใชเ้กล็ดแบบ Return Air Grilles 

3.5  ช่องน าอากาศบริสุทธิเขา้ (Fresh Air Intake) 
เป็นแบบเกล็ดติดตาย ตวัเกล็ดมีลกัษณะเดียวกันกบั Air Louver ความเอียงของใบเกล็ดต้องมากพอท่ีน ้ าฝนจาก
ภายนอกจะสาดเขา้มาไม่ได ้มีตะแกรงกนัแมลงและ Volume Damper ติดอยูด่า้นหลงัตวัเกล็ด หรือภายในท่อ Fresh 
Air Duct ท่ีซ่ึงสามารถเขา้ไปปรับปริมาณลมหรือถอดแผน่ตะแกรงลงมาลา้งท าความสะอาด ไดโ้ดยง่าย 

3.6  Air Louver  
ท าดว้ย Extruded Aluminium มีใบยดึติดแน่นกบัโครงในแนวนอนท ามุม 45 องศา ปลายใบทั้งดา้นในและดา้นนอก
หักมุมป้องกันฝนสาดความหนาของโครงต้องไม่ต ่ากว่า 4 น้ิว ด้านในบุด้วย Wire Mesh มีขนาดไม่ต ่ากว่า                 
1 ตารางน้ิว และ Wire Mesh สามารถถอดลา้งไดช่้องว่างระหว่างโครงกบัผนงัอาคารอุดดว้ยสารกนัน ้ าทั้งสองดา้น 

3.7  Round Flexible Duct  
Flexible Duct จะตอ้งท าดว้ย Aluminuim /Polyester คุณภาพสูง ฉนวนท่ีใชเ้ป็นแผน่ใยแกว้ชนิด อ่อน (Fiberglass) มี
ความหนา และความหนาไม่น้อยกว่า 1” และ 1.5 LB/Ft3 ตามล าดับ ในส่วนของ Vapour Barrier จะต้อง
ประกอบด้วย ใยแก้ว (Fiberglass) เคลือบด้วยสาร Black Elastomer และประกอบกนัเป็นชั้นๆ ด้วย Aluminized 
Polyester Film ในการต่อท่อ Flexible Duct ห้ามต่อให้มีความยาวเกิน 1.50 เมตรเป็นอนัขาด 

4.  ท่อลมระบายควนั ส าหรับห้องครัว 
4.1  ความทัว่ไป 

การด าเนินการติดตั้งท่อระบายลม ส าหรับห้องครัวให้เป็นไปตามมาตรฐานของ ASHRAE และ SMACNA,NFPA 
96 เวน้แต่จะไดก้  าหนดเป็นอยา่งอ่ืน การติดตั้งท่อลมจะตอ้งมี Slope และมีท่ีดกัขงั Grease เป็นระยะๆตามท่ีก าหนด
ในมาตรฐาน NFPA และจะตอ้ง Access Door เพ่ือท าการลา้งท าความสะอาด 

4.2  วสัดุส าหรับท่อลม 
ท่อลมตอ้งประกอบข้ึนจากโลหะแผน่ด า ( Black Steel Sheet ) ขนาดความหนาไม่ต ่ากว่า 2.00 มม. ขนาดท่อลม และ
ระยะห่างของเหล็กแขวนให้เป็นไปตามแบบและมาตรฐานขา้งตน้ 

4.3  รอยต่อท่อลม 
รอยต่อส าหรับท่อลมให้ใชก้ารเช่ือมดว้ยไฟฟ้าหรือแก๊สให้สนิทไม่มีรอยร่ัว พร้อมทั้งกรรมวิธีป้องกนัสนิมดว้ยการ
ทาหรือพ่นสีตามขอ้ก าหนด เร่ืองการตกแต่งรอยต่อระหว่างท่อน ให้ต่อดว้ยหน้าแปลน พร้อมดว้ยประเก็นชนิดทน
ความร้อน 

4.4 Volume Damper 
ให้ใชต้ามขอ้ก าหนด เร่ืองท่อลม และการกระจายลม, Damper Hardware ตอ้งเป็นเหล็กทองเหลือง, บรอนซ์ หรือ 
โลหะอ่ืนท่ีไม่ติดไฟ 
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4.5 Access Door 
ตอ้งติดตั้ง ณ ท่ีทุกแห่ง ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีการท าความสะอาดภายในท่อลม ตวัประตูท าดว้ยแผน่เหล็กด าขนาดเดียวกบั
ท่อลม และหุ้มดว้ยฉนวนชนิดเดียวกบัท่ีหุ้มท่อลม ขอบบานประตูตอ้งมีประเก็นชนิดทนความร้อนโดยรอบเพ่ือกนั
มิให้ลมร่ัว 

4.6 Insulation 
ฉนวนท่อลมระบายควนัส าหรับห้องครัวให้ใชฉ้นวนใยหิน (Rock Wool)  ความหนาไม่ต ่ากว่า 2 น้ิว ความหนาแน่น
ไม่ต ่ากว่า 3 lb/ft3 สัมประสิทธ์ิการน าความร้อนเท่ากับ หรือต ่ากว่า 0.034 w/mk ท่ี 20 C การยึดฉนวนบริเวณ 
Exposed ให้ใชก้าวไม่ติดไฟ หรือ Stick Pin, ปิดทบัดว้ยลวดตาข่ายและปิดทบัดว้ย Aluminium Jacket อีกคร้ังส่วน
บริเวณ Concealed ให้ใชฉ้นวนชนิดท่ีมี AL.Foil ติดดว้ยกาวชนิดไม่ติดไฟและปิดทบัรอยต่อดว้ย AL.Tape ขนาด 2 
1/2” ชนิดไม่ลามไฟ ส าหรับท่อส่งลมเยน็ ( Supply Air Duct, Return Air Duct & Pre-cooled Fresh Air Duct ) 
ฉนวนท่ีใชเ้ป็นแผน่ใยแกว้ชนิดอ่อน (Fiber glass) มีความหนา และความหนาแน่นไม่น้อยกว่า 1” และ 1.5 LB/Ft3 

บริเวณท่ีอยู่เหนือฝ้าเพดาน และหุ้มฉนวนภายในท่อส่งลมเยน็ (Supply Air Duct, Return Air Duct) ดว้ย Acoustic 
Insulation Lining ตามท่ีระบุในแบบ และหุ้มดว้ยฉนวน Closed Cell Insulation บริเวณท่ีไม่มีฝ้าเพดานหรือพ้ืนท่ีใต้
ฝ้าเพดานท่ีมองเห็นได ้โดยมีความหนาและความหนาแน่นไม่นอ้ยกว่า 3/4” และ 4LB/Ft3 

4.7 Jacket 
ท าดว้ย Aluminium Sheet Gauge 24 B.W.G. กรรมวิธีการติดตั้งตามขอ้ก าหนดเร่ืองท่อลม และตอ้งท าการซีลตะเข็บ
ต่างๆ ดว้ย Silicone Sealant 
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บทที ่ 10 
งานไฟฟ้า 

 
1. ความทัว่ไป 

ขอบเขตของงานน้ีรวมถึง การจดัหา การติดตั้ง ทดสอบและตรวจรับงาน ศูนยค์วบคุมมอเตอร์ แผงควบคุมไฟฟ้า การเดิน
สายไฟทั้งหมด มายงัแผงไฟท่ีเตรียมไว ้รวมถึง “ศูนยค์วบคุม” ของเคร่ืองจกัรกลทั้งหมด มอเตอร์ อุปกรณ์ควบคุม การ
ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุม ฯลฯ การติดตั้งและการทดสอบจะตอ้งปฏิบติัตามกฎของNEC, การไฟฟ้า ฯ และมาตรฐานการติดตั้ง
ทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย ฉบบัล่าสุด ของ วสท อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะเร่ืองมาตรฐานการทนไฟของสายไฟฟ้า 
วงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต และอาคารสาธารณะใตผ้วิดิน  แบบ Shop Drawings ทั้งหมดของระบบไฟฟ้า รวมถึงเดินสายไฟฟ้า ท่อ
ร้อยสายไฟสายไฟและรายละเอียดอ่ืนๆ จะตอ้งยืน่เพ่ือขออนุมติัก่อนการติดตั้งงานแต่ละช่วง 

 ขอ้ก าหนดในแบบ และขอ้ก าหนดอ่ืนๆ ท่ีปรากฎให้ถือเป็นแนวทางในการท างานเท่านั้น ขนาดของสายไฟ สวิทซ ์
ตดัตอนอตัโนมติั ฯลฯ เป็นขนาดท่ีเล็กท่ีสุด ผูรั้บจา้งจะตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบตรวจสอบความสอดคลอ้งและความเหมาะสม
ของอุปกรณ์ท่ีจะน ามาใชง้านจริง และเทียบกบัแบบงานระบบไฟฟ้าและงานระบบอ่ืนๆ และในส่วนของผูรั้บจ้าง หากพบว่า
ตอ้งมีการเปล่ียนแปลงตามสภาพการใชง้านให้ท  าการเปล่ียนอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนถือว่ารวมอยูใ่นการเสนอราคาเหมาตาม
น้ีแลว้ 

 ผูรั้บจา้งงานระบบปรับอากาศตอ้งรับผดิชอบในการจดัหา และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีไม่ขดัต่อขอ้ก าหนดล่าสุดของ
การไฟฟ้าทอ้งถ่ินโดยการจดัหาและติดตั้งน้ีจะรวมไปถึงอุปกรณ์ดงัต่อไปน้ี 
1.1 มอเตอร์ส าหรับเคร่ืองเป่าลมเยน็ ( Air Handling Unit ) และพดัลมระบายอากาศ 
1.2 เคร่ืองช่วยในการเร่ิมเดิน ( Starters ) ส าหรับมอเตอร์ท่ีระบุในขอ้ 1.1 
1.3 สายไฟควบคุม ( Control Wiring ) ส าหรับระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศทั้งหมด 

2. มอเตอร์ 
2.1 มอเตอร์ทุกตัวต้องเป็นผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานจากโรงงานท่ีท าเคร่ืองจักรกลไฟฟ้าชนิดน้ีต่อเน่ืองกันมาเป็น

เวลานาน มีลกัษณะเป็นของใหม่ไดรั้บการออกแบบตามมาตรฐาน IEC ขนาดมอเตอร์ท่ีใชข้บัเคล่ือนอุปกรณ์ต่างๆ 
ตอ้งพอเหมาะกบัความตอ้งการสามารถท างานไดโ้ดยไม่เกินสมรรถนะท่ีปรากฎบนแผ่น Nameplate เป็นชนิดท่ี
ออกแบบมาให้เหมาะสมกับการใช้งานอย่างต่อเน่ือง โดยยึดถืออุณหภูมิของอากาศโดยรอบเท่ากับ 40 องศา
เซลเซียสเป็นเกณฑคุ์ณลกัษณะอ่ืนๆ คือตอ้งเป็นชนิดท่ีมีแรงบิดปกติ ( Normal Torque ) ใชก้ระแสไฟฟ้าน้อยตอน
เร่ิมเดิน ( Low Starting Current ) และ Slip ต ่า( Low Slip ) ขณะใชง้านโดยถือว่า Synchronous Speed เป็น 1,450 
รอบต่อนาที เวน้แต่จะไดร้ะบุเป็นอยา่งอ่ืนมอเตอร์ทุกตวัตอ้งเป็นแบบ Totally Enclosed Fan-Cooled มอเตอร์ขนาด
เล็กกว่า 1 แรงมา้ ตอ้งสามารถใชก้บัระบบไฟ 1 เฟส 220/230 โวลท ์50 เฮิสท ์ได ้ส่วน Control Motor ส าหรับระบบ
ควบคุมต่างๆ ตอ้งเป็นชนิดท่ีออกแบบให้เหมาะกบัการใชง้านในแต่ละประเภทตามมาตรฐานของผูผ้ลิต 

2.2  เคร่ืองช่วยการเร่ิมเดินของมอเตอร์ (Motor Starter) 
แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ชนิด คือ 
2.2.1 Direct - On - Line ( DOL ) Starters ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี  

ก.  Tropicalized Air-Break Contactor, with Thermal Overload Release for All Phases, to VDE 0660 
and/or IEC 158-1  

ข.  Coil Voltage : ตามท่ีก าหนดในแบบ 
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ค.  AC.3 Duty  
ง.  Contact Rating : ตามขนาดของมอเตอร์ (5.5 Kw.) ข้ึนไป ท่ีก  าหนดในแบบ 
จ.  Auxilary Switch อยา่งนอ้ย 1 NO. 1 NC 

2.2.2 Automatic Star-Delta Starters ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
ก.  Tropicalized Air-Break Contactor, Automatic Star-Delta, Contactor, with Thermal Overload Release 

for all phases 
ข.  Coil Voltage : ตามท่ีก าหนดในแบบ 
ค.  AC.3 Duty  
จ.   Auxiliary Switch : อย่างน้อย INC 1NO ท่ี Main Contactor และท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีจ าเป็นตอ้งใชส้ าหรับ 

Automatic Star-Delta Contactors Protection : IP OO (DIN Standard) 

3.  ตูค้วบคุม 
ตอ้งผลิตตามมาตรฐาน ANSI หรือ VDE ส าหรับระบบไฟฟ้า 380/220 โวลท์ 3 เฟส 4 สาย 50 เฮิร์ท ดงัต่อไปน้ี  
3.1  แผงสวิทชจ่์ายไฟเฉพาะแห่ง ( LSP : Localized Switch Panel) 

แผงสวิทช์ตอ้งควบคุมการท างานของมอเตอร์ซ่ึงติดตั้งกระจดักระจายตามท่ีต่างๆนั้น ตอ้งไดรั้บการออกแบบให้
เหมาะกบัวตัถุประสงคก์ารใชง้าน ตวัแผงตอ้งเป็นแบบท่ีเหมาะสมกบัวตัถุประสงค์การใชง้าน ตวัแผงตอ้งเป็นแบบ 
General Purpose หรือเป็นแบบกนัน ้าได ้( Watertight ) ขนาดแผงตอ้งมีขนาดท่ีเหมาะสมจะบรรจุเคร่ืองช่วยการเร่ิม
เดินมอเตอร์ ( Motor Starter ) พร้อมวงจร Interlock วงจรควบคุมจากระยะไกล ( Remotely Control Circuits ) และ
ปุ่มกด ปิด-เปิด ( Push Button ) Toggle Switch หลอดไฟสัญญาณสีแดงซ่ึงแสดงว่ามอเตอร์ก าลงัท างาน บานประตู
หนา้แผงตอ้งติดแผน่ป้ายบอกช่ืออุปกรณ์ทุกชนิด 

3.2  วงจรควบคุม ( Control Wiring ) 
สายท่ีใชต้อ้งเป็นชนิด มอก. 11 ( ฉบบัล่าสุด ), 60 องศาเซลเซียส สามารถทนแรงดนัไฟฟ้าไดไ้ม่นอ้ยกว่า 500 โวล์ท
ขนาดไม่เล็กกว่า 1.5 ตร.มม. ฉนวนหุ้มสายตอ้งมีหลายสีเพ่ือความสะดวกในการบ ารุงรักษา การเดินสายให้ใชร้าง
หรือท่อพลาสติกทั้งหมด ส่วนท่ีต่อเขา้สวิทช์เลือก ฟิวส์ เคร่ืองวดั และอุปกรณ์อ่ืนๆ ร้อยในท่อพลาสติกก่อนเพ่ือ
ป้องกนัลดัวงจร การต่อสายระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ห้ามใชว้ิธีโดยตรงแต่ให้ต่อผ่านขั้วต่อสายชนิด 2 ดา้น (Terminal 
Rail) เพ่ือความสะดวกในการทดสอบแกไ้ขเหตุเสียหายต่างๆ สายท่ีตอ้งมีการเคล่ือนไหวบ่อยๆ ให้ใชส้ายชนิดอ่อน 
ส่วนสายท่ีติดตั้งอยูน่อกตูใ้ห้ใชส้ายชนิดหลายแกนหุ้มฉนวน 2 ชั้น 

3.3 ป้ายช่ือ 
ตูทุ้กใบตอ้งมีป้ายช่ือติดท่ีฝาตูด้า้นหนา้ของช่องใส่อุปกรณ์เพ่ือแสดงช่ือของอุปกรณ์ และการใชง้านเป็นภาษาไทย
หรือภาษาองักฤษท่ีก าหนด หลอดไฟสัญญาณแผน่ป้ายท าดว้ยพลาสติกแกะสลกัตวัอกัษร ( Engraved ) สามารถเห็น
ตวัอกัษรชดัเจน และยดึติดให้มัน่คง 

3.4  Mimic Diagram 
แผงสวิทชต์อ้งมี Mimic Diagram เพ่ือแสดง Single line Diagram ติดไวท่ี้ดา้นหนา้ของแผงอยา่งมัน่คง 

4. การเดินสายไฟก าลงั 
-  สายไฟก าลงัตอ้งเป็นชนิด มอก.11 ฉบบัล่าสุด 75 องศาเซลเซียส ตวัน าแกนเดียวฉนวนสามารถทนแรงดนัไฟฟ้าได ้750 

โวลท์ ขนาดสายตอ้งทนกระแสไฟฟ้าไดต้าม NEC แต่ไม่นอ้ยกว่า 125% ของกระแสสูงสุด ท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส 
และแรงดนัไฟฟ้าตอ้งตกไม่เกิน 2 % ท่ีกระแสไฟฟ้าสูงสุดโดยวดัจากแผง MDP สายไฟท่ีเดินภายในอาคารให้ร้อยใน
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ท่อชนิดบาง(EMT ) หรือท่อโลหะชนิดอ่อน( Flexible Metallic Conduit ) ท่ีสามารถกนัน ้ าได ้ส่วนสายไฟท่ีเดินฝังใน
คอนกรีตหรืออยูภ่ายนอกอาคารให้ร้อยในท่อชนิดกลาง ( IMC ) ท่อร้อยสายตอ้งเป็นชนิด UL-Approved การติดตั้งงาน
ทางด้านไฟฟ้าทั้งหมดตอ้งท าตามกฎของการไฟฟ้านครหลวงมาตรฐานควบคุมการก่อสร้าง และติดตั้ งไฟฟ้าของ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และ US NEC โดยยึดฉบบัล่าสุดเป็นหลกั ผูรั้บจา้งต้องแกไ้ขงานท่ีท าผิดกฎต่างๆ 
ดงักล่าวให้ถูกตอ้งโดยไม่คิดค่าใชจ่้ายใดๆ เพ่ิมทั้งส้ิน 

-  สายไฟฟ้าท่ีใชติ้ดตั้งบริเวณชั้นใตดิ้นในแต่ละอาคาร สายไฟฟ้าทั้งหมดจะตอ้งเป็นชนิด LSF ( Low Smoke and Fume ) 
เป็นอยา่งต ่า 

- สายไฟฟ้าท่ีใชส้ าหรับจ่ายให้แก่ วงจรไฟฟ้าช่วยชีวิต และอาคารเพ่ือการสาธารณะใตผ้ิวดิน ตามท่ีก าหนดในมาตรฐาน
การติดตั้งทางไฟฟ้าส าหรับประเทศไทย พ.ศ. 2545 บทท่ี 11,12 และ13 ตอ้งใชส้ายไฟฟ้าชนิดทนไฟ ( Fire Resistance 
Cable ) และตอ้งผลิตโดยผูผ้ลิตท่ีผูว้่าจา้งเช่ือถือ ไดรั้บการทดสอบและรับรองแลว้ โดยผูมี้อ  านาจรับผิดชอบส าหรับ
มาตรฐานนั้นๆ ว่าใชไ้ด ้

5.  สวิทชต์ดัตอนอตัโนมติั 
ตอ้งใชข้องผูผ้ลิตเดียวกนัทุกตวัขนาดของเฟรมตอ้งไม่เล็กกว่าท่ีก  าหนด สามารถทนกระแสไฟลดัวงจรท่ี 380 โวล์ท ไดไ้ม่
ต ่ากว่าท่ีระบุไวใ้นแบบ โดยไม่ตอ้งมีฟิวส์ป้องกนัหากจ าเป็นตอ้งใช ้ให้ใชฟิ้วส์แบบท่ีสามารถตดัตอนอตัโนมติัไดเ้อง ใน
กรณีท่ีฟิวส์อนัใดอนัหน่ึงขาดโดยจดัให้มี Control Power Supply ตามท่ีจ าเป็น ส่วนขนาดทริปคอลย ์ตอ้งเหมาะสมกบัภาระ
การใชไ้ฟฟ้าท่ีแทจ้ริงของอุปกรณ์ต่างๆ เป็นชนิดผลิตส าหรับใชก้บัไฟฟ้าระบบ 380 โวล์ท แต่ตอ้งทนแรงดนัไฟฟ้าไม่น้อย
กว่า 250 โวลท์ ส าหรับชนิด 1 เฟส และ 440 โวลท์ ส าหรับชนิด 2 เฟส และ 3 เฟส และเป็นชนิด Tropicalized มีคุณสมบติั 
และลกัษณะดงัน้ี 
5.1 -  ขนาดเฟรม ( Frame Size ) ข้ึนไปถึง 400 แอมแปร์ ตอ้งเป็นชนิด Molded Case 
 - ขนาดเฟรมเกินกว่า 400 แอมแปร์ เป็นชนิด Molded Case หรือ Open-Frame 
5.2 - Mounting เป็นชนิดติดตรึงแบบ Fixed หรือ Draw-Out ตามท่ีก าหนดในแบบ 
 -  Fixed Type เป็นแบบติดตั้งถาวร ยดึติดกบัโครงโลหะในตูด้ว้ยสลกั และแป้นเกลียว 

-  Draw-Out ส าหรับขนาดเฟรมเกินกว่า 400  แอมแปร์ ตอ้งติดตั้งบนรางเล่ือนเขา้ออก โดยมี 2 จงัหวะคือ สามารถ
ดึงออกมาช่วงหน่ึงได ้โดยยงัไม่ตดัขาดเพ่ือให้สามารถท าการทดสอบขณะมีกระแสไฟอยูไ่ด ้ตอ้งมีสายคอนโทรล
ชนิดอ่อน , Plug และ Socket ส าหรับต่อสายคอนโทรล 

5.3 Manual Drive เป็นแบบสับเขา้ ละออกไดด้ว้ยมือโยกวิธีปิด หรือสับข้ึนลง อาจจะเป็นแบบ สปริง ( Spring Loaded ) ก็ได ้
5.4 Terminals แบ่งออกเป็น 2 แบบ ดงัน้ี 
 -  ส าหรับขนาดเฟรม 250 แอมแปร์ ข้ึนไปใชข้ั้วชนิดต่อสายไฟเขา้โดยตรง หรือแบบต่อบสับาร์ก็ได ้
 -  ส าหรับขนาดเฟรม 320 แอมแปร์ และใหญ่กว่าให้ใชข้ั้วชนิดต่อบสับาร์ 
5.5 Releases ตอ้งเป็นแบบท่ีเหมาะสมส าหรับวงจรมอเตอร์ ดงัน้ี 

-  Overcurrent Release ตอ้งเป็นชนิด Adjustable Thermal Overload Release,Ambient Temperature Compensated 
ให้ตั้งกระแสไฟฟ้าส าหรับโอเวอร์โหลดตามท่ีก าหนดในแบบ  

 - Short-Circuit Release ตอ้งเป็นชนิด Adjustable or Instantaneous Magnetic Short Circuit Release 
5.6  Interrupting Capacity ( IC ) ตอ้งสามารถป้องกนักระแสไฟลดัวงจรท่ี 380 โวล์ท เอซี ให้ไดไ้ม่น้อยกว่าท่ีก  าหนดใน

แบบ ถา้สวิทช์ตดัตอนอตัโนมติัท่ีใช ้ไม่สามารถป้องกนักระแสไฟลดัวงจรไดต้ามท่ีก าหนดในแบบแลว้ ตอ้งติดตั้ง
ฟิวส์ชนิด HRC ป้องกนัตามท่ีกล่าวไว ้
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6.  Under Voltage Relay  
เป็นรีเลยช์นิด Solid State Controlled ส าหรับใชก้บัไฟฟ้า 380 โวลท์ หรือ 220 โวลท์ 50 เฮิสท ์สามารถปรับตั้งค่า Cut - Out 
Point ไดโ้ดย Cut - Out Point จะแปรเปล่ียนตามไปดว้ย ค่า Cut-Out Point ต ่าสุดท่ีตั้งไดต้อ้งไม่น้อยกว่า 342 โวล์ท มีคอน
แทคชนิด Changeover จ  านวนอยา่งนอ้ย 2 อนั ทนแรงดนัไฟฟ้าไดไ้ม่น้อยกว่า 380 โวล์ท และทนกระแสไฟฟ้าไดไ้ม่น้อย
กว่า 6 แอมแปร์รีเลยต์อ้งเป็นแบบ Tropicalized ชนิด Plug- In พร้อม Socket หรือต่อสายออกมามี Plug and Socket ให้
พร้อมทั้งชุด 

7. Asymmetrical Relay 
เป็นรีเลย์ชนิด Solid State Controlled ส าหรับใช้กับไฟฟ้าระบบ 380/220 โวล์ท 3 เฟส 50 เฮิสท์ ซ่ึงจะท างานเม่ือ
แรงดนัไฟฟ้าระหว่างเฟสแตกต่างกนัโดยสามารถตั้งจุดท่ีท างานไดร้ะหว่าง 5 % asymmetry มีคอนแทคชนิด changeover 
จ  านวนอยา่งนอ้ย 2 อนั ทนแรงดนัไฟฟ้าไดไ้ม่นอ้ยกว่า 380 โวลท์ และทนกระแสไฟฟ้าไดไ้ม่นอ้ยกว่า 6 แอมแปร์รีเลยต์อ้ง
เป็นแบบ tropicalized ชนิด Plug- In พร้อม Socket หรือต่อสายออกมามี Plug and Socket ให้พร้อมทั้งชุด 

8. Time Delay Relay 
เป็นชนิด Off-Delay สามารถถ่วงระยะเวลาได ้1.5 วินาที 

9. Load-Break Switch 
เป็นสวิทช์แบบเดียวกันกบัสวิทช์ตัดตอนอัตโนมติั แต่ไม่มี Over current Release และ Short - Circuit Release ส่วน
คุณสมบติัอ่ืนๆ เหมือนกนัทุกประการ และตอ้งมี Arc Chamber ดว้ย 

10.  ฟิวส์ และฐาน 
10.1  ฟิวส์ส าหรับป้องกนัสวิทชต์ดัตอนอตัโนมติั และสวิทชอ่ื์นๆ ให้ใชฟิ้วส์ชนิด HRC ตามมาตรฐาน DIN 43620 และ 

VDE 0660 ซ่ึงสามารถป้องกนักระแสไฟลดัวงจรไดไ้ม่นอ้ยกว่า 100 KA. ท่ี 380 โวล์ท ฐานฟิวส์ให้ใชช้นิด Triple-
Pole with Phase Barriers ส าหรับฟิวส์ขนาดถึง 220 แอมแปร์  
( size 00, 0.1 ) และใชฐ้านฟิวส์ชนิด Single Pole ติดชิดกนั 3 อัน โดยมี Phase Barriers ส าหรับฟิวส์ขนาด 224 
แอมแปร์ข้ึนไป 

10.2  ฟิวส์ส าหรับระบบคอนโทรล และส าหรับป้องกันเคร่ืองวดัต่างๆ ให้ใช้ฟิวส์ชนิด Cartridge ตามมาตรฐาน DIN 
49360 และ 49515 และ VDE 0653 ซ่ึงสามารถป้องกนักระแสลดัวงจรไดไ้ม่นอ้ยกว่า 50 KA ท่ี 380 โวล์ท ฐานฟิวส์
ใชช้นิด Flush-Mounting ส าหรับฟิวส์ท่ีติดกบัฝาตู ้และชนิดธรรมดาส าหรับฟิวส์ท่ีติดในตู ้

11. คอนแทคเตอร์ 
ชนิดท่ีตอ้งใชมี้คุณสมบติั ดงัน้ี 
-  Tropicalized, Air-Break Contactor, to VDE 0660 and IEC 158-1 
-  Coil Voltage : 220 V.50 Hz 
-  AC 1 Duty 
-  Contact Rating ไม่นอ้ยกว่าท่ีก  าหนดในแบบ 
-  Auxiliary Switch : 1 NO. 
-  Protection Grade IPOO ( DIN Standard ) 
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12.  Current Transformer ( CT ) 
ตอ้งเป็นชนิด Secondary Current : 5 A, Primary Current ตามท่ีก าหนดในแบบ Accuracy Class : 0.5 หรือดีกว่า Tropical 
Proof , ทนแรงดนัไฟฟ้าไม่นอ้ยกว่า 500 โวลท์ Rated Burden ตามท่ีจ าเป็นตอ้งใช ้

13. Volt Meter 
เป็นชนิดต่อตรงมีสเกลอ่านได ้0.05 โวลท์ หรือตามแบบ Accuracy Class 1.5 หรือดีกว่า 

14. Voltage Switch ( VS ) 
เป็นชนิดเลือกได ้7 จงัหวะ ( RS-ST-TR-O-RO-RO-TO ) ส าหรับ 3 เฟส 4 สาย สามารถวดัค่าไดท้ั้ง 3 เฟส พร้อมค่าของเส้น
เฟสเทียบกบัเส้นศูนยแ์ละมีจงัหวะปิดดว้ย 

15.  Ammeter 
เป็นชนิด CT Type Ammeter สามารถอ่านค่าไดต้ามขนาด Primary Current Rating เป็นแบบใชต่้อกบั Current Transformer 
ชนิด 5A,  Secondary Rated, Current, Accuracy Class : 1.5 หรือดีกว่า 

16. Ammeter Switch ( AS ) 
เป็นชนิดเลือกได ้4 จงัหวะ เพ่ือวดักระแสไฟฟ้าไดท้ั้ง 3 เฟส และมีจงัหวะปิดดว้ย ( O – R – S - T ) ทนกระแสไฟฟ้าไดไ้ม่
ต ่ากว่า 10 แอมแปร์ ส าหรับใชก้บัแอมมิเตอร์แบบใช ้CT 

17.  Indicator Lamps 
ใชช้นิดท่ีผลิตตามมาตรฐาน DIN มี เลนส์สี ดา้นหนา้ ฐานหลอดแบบ E 14 และหลอดนีออน 220 V 
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บทที ่ 11 
การส่ันสะเทือน และเสียง 

 
การควบคุมการสั่นสะเทือน 
1. ความทัว่ไป 

เคร่ืองจกัรกลทุกช้ินของระบบปรับอากาศจะตอ้งไดรั้บการติดตั้งบนตวักนัสะเทือนตามระบุไวใ้น Equipment Schedule 
ของแบบเพ่ือป้องกนัการสั่นสะเทือน และเสียงไปตามโครงสร้างของอาคาร การเลือกขนาดของแท่นกนัสั่นสะเทือนตอ้ง
เหมาะสมกบัการกระจายน ้ าหนัก (Weight Distribution) ของเคร่ืองจกัรกลท่ีเสนอเพ่ือท าให้เกิด Static Deflection อย่าง
สม ่าเสมอตามตอ้งการ 

2. อุปกรณ์การสั่นสะเทือนส าหรับเคร่ืองเป่าลมเยน็ ( Air Handling Unit Isolators ) 
2.1 เคร่ืองเป่าลมเยน็แบบตั้งพ้ืน 

ให้รองหนุนใตเ้คร่ืองดว้ยตวักนัสั่นสะเทือนแบบ Rubber-In-Shear หรือวสัดุอ่ืนท่ีเทียบเท่าซ่ึงสามารถทนต่อการกดั
กร่อนของน ้ ามนัได ้ผิวดา้นบนและดา้นล่างของอุปกรณ์กนัสั่นสะเทือนตอ้งมีลกัษณะเป็น Friction Pad เพ่ือตรึง
เคร่ืองให้อยูก่บัท่ีโดยไม่ตอ้งใชส้ลกัเกลียวยดึ 

2.2 เคร่ืองเป่าลมเยน็แบบแขวน 
ส าหรับดา้นบนของเหล็กแขวนเคร่ืองส่วนท่ียดึติดกบัเพดานให้ใชต้วักนัสั่นสะเทือนแบบท่ีมี Rubber-In-Shear และ
ขดสปริงอยูใ่น Hanger Box เดียวกนั รูดา้นล่างของ Hanger Box ส่วนท่ีกา้นเหล็กแขวนสามารถเคล่ือนท่ีเชิงมุมได้
บา้ง โดยไม่แตะถูกขอบรูอนัจะท าให้เกิดการลดัวงจรของแรงสั่นสะเทือนผ่านขดสปริง และส าหรับ FCU ดา้นบน
และดา้นล่างของเหล็กแขวนเคร่ืองท่ียึดติดกบัตวักนัสั่นสะเทือนแบบ Neoprene Impregnated Duck Washer ร้อย
ผา่นเหล็กแขวน  

3. อุปกรณ์การสั่นสะเทือนส าหรับแขวนท่อน ้า ( Piping Isolators )  
ท่อน ้าท่ีต่อเขา้กบัเคร่ืองท าความเยน็และเคร่ืองสูบน ้ าไม่ว่าจะเป็นท่อน ้ าเขา้ หรือท่อน ้ าออกให้ใชอุ้ปกรณ์การสั่นสะเทือน
แบบเดียวกบัในขอ้ 2.2 ท าการแขวนท่อให้ติดกบัเพดานห่างออกมาจากเคร่ืองจกัรกลนั้นๆ เส้นท่อละไม่น้อยกว่า 3 จุด 
ภายหลงัจากนั้นจึงเปล่ียนไปใชท่ี้แขวนท่อแบบไม่มีตวักนัสั่นสะเทือน 

4. ท่อน ้าท่ีเดินทะลุผา่นพ้ืนหลงั 
ให้ดูรายละเอียดจากแบบ ( Standard Detail ) และปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

5. ท่อร้อยสายท่ีต่อกบัมอเตอร์ไฟฟ้า 
สายไฟท่ีเดินออกจากกล่องต่อสายของมอเตอร์ ให้ร้อยผา่นท่อร้อยสายแบบ  Water Proof  Flexible Conduit  

6. ท่อลมท่ีผา่นก าแพงหรือพ้ืน 
ท่อลมท่ีเดินผา่น Sleeve ท่ีก  าแพง หรือพ้ืน แลว้ตอ้งอดัโดยรอบดว้ยใยแกว้/ใยหิน และปิดทบัดว้ยวสัดุกนัไฟก่อนปิดดว้ย
ปลอกท่ีไม่ยดึแน่นกบัตวัท่อลมอีกทีหน่ึง ( ดูไดจ้าก Standard Detail ในแบบ ) 
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7. การลดเสียง 
เม่ือผูรั้บจา้งไดติ้ดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบปรับอากาศ และระบายอากาศแลว้ หากปรากฎว่าอุปกรณ์ดงักล่าวมีเสียงดัง 
ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัหาและติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียง หือ Sound Attenuator เพ่ือลดเสียงของเคร่ืองเป่าลมเยน็ และลมพดัทุกตวัให้
ไดต้ามมาตรฐานท่ีก าหนด หรือตามท่ีก าหนดในแบบโดยตอ้งแสดงการค านวณมาเพ่ือขออนุมติั โดยก าหนดระดบัเสียงดงัน้ี 
 

ประเภทของพ้ืนทีใ่ช้งาน      RC Level 
 
Private Residences, Apartments, Condominiums    25-35 
Hotels/Motels 
 Individual Room or Suits      25-35 
 Meeting/Banquet Rooms      25-35 
 Halls, corridors, Lobbies      35-45 
 Services/ Support Areas      35-45 
Office Buildings 
 Executive and Private Offices     25-35 
 Conference Rooms       25-35 
 Teleconference Rooms      25 (max) 
 Open Plan Offices       30-40 
 Circulation and Public Lobbies     40-45 
Hospitals and Clinics 
 Private Rooms       25-35 
 Wards        30-40 
 Operating Rooms       25-35 
 Corridors        30-40 
 Public Areas       30-40 
Schools 
 Classrooms Up to 70m2      40 ( max ) 
 Classrooms Over 70m2      35 ( max ) 
 Lecture Rooms for More Than 50 ( Unamplified Speech )   35 ( max ) 
Libraries        30-40 
Courtrooms 
 Unamplified Speech      25-35 
 Amplified Speech       30-40 
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บทที ่  12 
ระบบควบคุมเพลงิ และควนัไฟ 

( Fire and Smoke Control System ) 
 
1. ระบบควบคุมส าหรับเป่าลมเยน็ ขนาดใหญ่ขนาดท่ีมีแรงลมตั้งแต่ 50 CMM ข้ึนไป (AHU / FCU) 

1.1  เคร่ืองเป่าลมเยน็ ขนาดใหญ่ท่ีมีแรงลมตั้งแต่ 50 CMM ข้ึนไป (AHU / FCU) ทุกๆเคร่ืองจะตอ้งติดตั้ง Firestat ไว ้ณ 
ทางลมกลบัของเคร่ืองแต่ละชุด เม่ือเกิดเพลิงไหมแ้ละอุณหภูมิของลมกลบัสูงเกินกว่า 50oC Firestat จะตดัวงจร
ควบคุมของเคร่ืองปรับอากาศชุดนั้นออก ท าให้เคร่ืองหยดุท างาน 

1.2  เคร่ืองส่งลมเยน็ส าหรับบริเวณท่ีเกิดเพลิงไหมต้อ้งหยุดท างานทนัที ในกรณีท่ี Detector จากระบบแจง้เตือนเพลิง
ไหม ้( Fire Alarm System ) สามารถตรวจจบัเพลิงไหมไ้ด ้

1.3  Firestat 
เป็น Limit Control Snap Acting SPST. Normally Closed Switch ลกัษณะเป็นแผ่น Bi-Metal ใชส้ าหรับตดัวงจร
ควบคุมของมอเตอร์เคร่ืองเป่าลมเยน็ หรือของเคร่ืองปรับอากาศท่ีผา่นตวัสวิทช์สูงข้ึนถึงประมาณ 50oC มี  Manual 
Reset  เป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดรั้บการรองรับจาก U.L. 
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บทที ่ 13 
รายการอุปกรณ์มาตรฐานและผู้ผลติ 

 
การพิจารณารายช่ือผลิตภณัฑข์องอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีใชใ้นโครงการ ให้ผูรั้บจา้งพิจารณาจากรายช่ือผลิตภณัฑ์ท่ีมีอยู่ในตาราง

ขา้งล่างเป็นส่ิงแรก ถ้าหากรายช่ือผลิตภณัฑ์ท่ีระบุไวไ้ม่สามารถติดต่อผูแ้ทนจ าหน่ายได้ หรือเสนอผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตโดยผูไ้ดรั้บ
ลิขสิทธ์ิให้สร้างแทน ก็ให้แจง้ทางผูอ้อกแบบทราบ เพ่ืออนุมติัพิจารณาวสัดุอุปกรณ์เทียบเท่าเป็นล าดบัต่อไป 
 แต่ในกรณีท่ีผูรั้บจา้งตอ้งการใชว้สัดุอุปกรณ์ท่ีเทียบเท่าท่ีไดร้ะบุในรายช่ือผลิตภณัฑข์า้งล่างน้ีแลว้ ผูรั้บจา้งตอ้งช้ีแจงเหตุผล
หรือขอ้ขดัขอ้งใดก็ตาม ท่ีมีผลให้ผูรั้บจา้งมิสามารถเลือกใชผ้ลิตภณัฑท่ี์ระบุไวไ้ด ้เม่ือผูอ้อกแบบไดพิ้จารณาและให้ความเห็นชอบให้
สามารถใชว้สัดุอุปกรณ์เทียบเท่าไดแ้ลว้ ผูอ้อกแบบอาจเห็นว่าจ  าเป็นตอ้งมีการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพกนักบัวสัดุอุปกรณ์ท่ี
ระบุไว ้โดยสถานท่ี ท่ีทดสอบตอ้งไดรั้บอนุมติัจากผูอ้ออกแบบก่อน ค่าใชจ่้ายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนก็ตาม ผูรั้บจา้งตอ้งเป็นผูช้  าระค่าใชจ่้าย
ทั้งส้ิน 

 ในการน าเสนอผลิตภณัฑเ์พ่ืออนุมติัให้ผูรั้บจา้งแจง้ช่ือของประเทศตน้ก าเนิดผลิตภณัฑ์(Country of Origin ) และประเทศท่ี
โรงงานผลิตตั้งอยู ่(Country of Production Plant) มาเป็นขอ้มูลประกอบการพิจารณา รวมทั้งให้ผูรั้บจา้งท าการเปรียบเทียบขอ้ก าหนด
ตามขอ้ก าหนดเล่มน้ี และขอ้ก าหนดของอุปกรณ์ท่ีน าเสนอ โดยท าการเปรียบเทียบดงัตารางน้ี 
 

Required 
Specifications 

Offered 
Specifications 

Complied 
( Yes or No ) 

Deviation                   
( If Any ) 

Remarks 

     
     
     

 
รายการอุปกรณ์มาตรฐาน 
อุปกรณ์ตามขอ้ต่อไปน้ีตอ้งเป็นวสัดุอุปกรณ์ท่ีถูกตอ้งตามขอ้ก าหนดทุกประการและเลือกใชจ้ากผูผ้ลิตท่ีก  าหนดไวด้งัน้ี : 
 
1.  Centrifugal Fan and Axial Flow Fan 

-  ACME /  KRUGER / LOREN-COOKs / NICOTRA / PANASONIC  
-  OR EQUIVALENT 

 
2.  Propeller Fan and Ceiling Fan 

-  MITSUBISHI / PANASONIC  
-  OR EQUIVALENT 

 
3. PVC Pipe 

-  C.P. PETROCHEMY /ELEPHANT / THAI PIPE INDUSTRY  
-  OR EQUIVALENT 
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4.  Copper Tube 
-  KEMBLA / MULLER / NIBCO / SAMBO / YORKSHIRE / K COPPER TUBE 
-  OR EQUIVALENT 
 

5.  Flexible Pipe Connection ( Rubber ), Vibration Isolator 
-  MASON / METRAFLEX / TOZEN / VIBRATION MOUNT & CONTROL 
-  OR EQUIVALENT 

 
6. Closed Cell Foamed Elastomeric Isolator 

-  AEROFLEX / ARMAFLEX (ARMACELL) / K-FLEX / THERMOBREAK 
-  OR EQUIVALENT 

 
7. Galvanized Steel Sheet / Black Steel Sheet 

-  BLUESCOPE STEEL / SINGHA / THAI GALVANIZED STEEL / SAHATHAI STEEL  
- OR EQUIVALENT 

 
8. Flexible Duct 

- AERO DUCT / DEC 
- OR EQUIVALENT 

 
9. Diffusers, Grilles & Louvers 

-  FLOTHRU / KRUEGER / KOMFORT FLOW / ESCOFLOW / METAL-AIRE 
- OR EQUIVALENT 

 
10. Fiberglass / Rock wool  Insulation 

-  MICRO FIBER / SFG INSULATION / ROCK WOOL 
-  OR EQUIVALENT 

 
11.  Aluminium Foil Vapour Barrier 

-  AHI FLAMESTOP (524) / SISALATION (431) 
-  OR EQUIVALENT 

 
12. Air Filter 

-  AIR GUARD / AMERICAN AIR FILTER / FARR /AFPRO 
- OR EQUIVALENT 
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13.  Low Voltage Circuit Breaker and Safety Switch 
- ABB / FUJI / GE / MERIN GERIN / SIEMENS / SQUARE-D              
-  OR EQUIVALENT 
 

14.  Contactor and Control Relay 
- ABB / FUJI / MITSUBISHI / SIEMENS 
-  OR EQUIVALENT 

 
15. Metering 

-  ABB/ CROMPTION / FUJI / GENT / MITSUBISHI / SIEMENS 
-  OR EQUIVALENT 
 

16.  LV Current Transformer 
- AEG / CROMPTION / GOSSEN / SIEMENS / WESTINGHOUSE 
- OR EQUIVALENT 

 
17.  Electrical Conduit 

-  ARROW PIPE / PANASONIC / PAT  
-  OR EQUIVALENT 

 
18. Electrical Wiring / Cable 

-  BANGKOK CABLE / PHELPS DODGE / THAI YAZAKI  
-  OR EQUIVALENT 
 

19. Low Voltage Switchboard Manufacturer 
-  ASEFA  / PMK / SMD / TIC 
- OR EQUIVALENT 

 
20. Fire Barrier 

-  3 M / HILTI / METACAULK  
-  OR EQUIVALENT 
 

21. Smoke Damper, Fire Damper and Fire / Smoke Damper 
-  POTTORFF / RUSKIN 
-  OR EQUIVALENT 
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22. Fire Resistant Cable 
-  ALCATEL / MCI-DRAKA / PIRELLI / RADOX / STUDER 
-  OR EQUIVALENT 

 
23. Split Type Air Conditioner/ VRV or VRF Air Conditioner 

-  CARRIER / DAIKIN /  MITSUBISHI / TRANE / TOSHIBA / HITACHI 
-  OR EQUIVALENT 
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