
รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ 
  
1. ชื่อครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา ระยะแรก 

2. จ านวนที่ต้องการ 1  ระบบ 

3. รายละเอียดคุณสมบัติทั่วไป 
3.1 ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศที่น ามาติดตั้งต้องเป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและมีเครื่องหมาย

การค้า (แบรนด์) เดียวกัน ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 พร้อมทั้งท า
การทดสอบการท างานของระบบปรับอากาศให้ใช้งานได้สมบูรณ์ถูกต้องตามหลักการและมาตรฐานการทดสอบจาก
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบที่เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของโรงงานผู้ผลิต  มีคู่มือการใช้งานตาม
มาตรฐานของเจ้าของผลิตภัณฑ์ เพ่ือยืนยันในความมีประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แนบเป็นเอกสารใน
วันยื่นเสนอราคา 

3.2 ครุภัณฑ์ทั้งหมดสามารถใช้กับระบบไฟฟ้าของประเทศไทยได้ 
3.3 ผู้ขายต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์

ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ (e-Government Procurement: e-GP) 
3.4 ผู้ขายต้องด าเนินการรื้อเครื่องปรับอากาศเดิมโดยน าเครื่องปรับอากาศเดิมที่รื้อแล้วไปไว้ในพ้ืนข้างเคียง

หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
3.5 การติดตั้งทดแทนของเดิม ต้องมีรางครอบท่อน้ ายา สายไฟ และท่อน้ าทิ้งเรียบร้อย โดยผู้ขายต้องเข้า

ส ารวจก่อนการด าเนินการ 
3.6 ผู้ขายต้องด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์รองรับตัวเครื่อง ท่อน้ ายา ท่อน้ าทิ้ง พร้อมอุปกรณ์ประกอบใหม่

ทั้งหมด ยกเว้นในส่วนของระบบไฟฟ้าอนุญาตให้ใช้ของเดิมได้ โดยผู้ขายต้องมีการตรวจสอบว่าระบบไฟฟ้าเดิมยัง
สามารถใช้งานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด 

3.7 พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าส าหรับเครื่องปรับอากาศ 
3.7.1 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 – 60,000 BTU ไฟ 3 เฟส 30แอมป ์(IP65) 
3.7.2 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 – 30,000 BTU ไฟ 1 เฟส 20แอมป์ (IP65) ผู้ขายต้องเข้า

ส ารวจหน้างานจริงและจัดท าแผนการติดตั้งส่งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาอนุมัติก่อนการติดตั้ง ก่อน 5 วัน
ท าการ โดยการติดตั้งจะต้องมีวิศวกรเครื่องกลและวิศวกรไฟฟ้า ที่มีใบประกอบวิชาชีพ ควบคุมการติดตั้ง ตลอด
ระยะเวลาตามสัญญาซื้อขาย 
 
4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

4.1 เครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ (INVERTER) แบบแยกส่วน ชนิดแขวน                        
ขนาดไม่น้อยกว่า 24000 บีทียู จ านวน 4 ชุด  

4.1.1 รายละเอียดคุณสมบัติทั่วไป 
4.1.1.1 เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) ชนิดแขวน ประกอบด้วยเครื่อง

ระบายความร้อนด้วยอากาศ (Condensing Unit) และเครื่องส่งลมเย็น (Fan Coil Unit) ประกอบและทดสอบ
มาตรฐานจากโรงงาน 

4.1.1.2 อัตราการท าความเย็น (Cooling Capacity) ไดไ้ม่น้อยกว่า 24,000 บีทียู/ชั่วโมง และ
ค่า SEER ไม่น้อยกว่า 20.00 หรือดีกว่าได้รับการรับรองการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ติดฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 

4.1.1.3 มีใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2553 OHSAS 18001 และ
โรงงานผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐาน มอก. 17025-2548 และใบรับรองอุตสาหกรรม สีเขียวระดับ 3 ขึ้นไปของกระทรวง
อุตสาหกรรม 



4.1.1.4 เครื่องปรับอากาศท่ีเสนอต้องได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ลุกลามไฟ 
โดยผ่านมาตรฐานทดสอบการติดไฟ จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (สมอ.) เครื่องปรับอากาศที่เสนอ
ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ระบบไฟ 220V หรือไฟ 380V 

4.1.1.5 มีแผงกรองอากาศท่ีสามารถถอดล้างท าความสะอาดได้ การเดินท่อน้ ายาที่คอนเดนซิ่ง
ยูนิตสามารถติดตั้งได้ทางด้านหลัง  

4.1.2 รายละเอียดส าหรับเครื่องระบายความร้อนด้วยอากาศ 
4.1.2.1 ส่วนโครง (Casing) ท าด้วยแผ่นเหล็กเคลือบกันสนิม (Galvanized Steel) หรือวัสดุ

อ่ืนที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า ผ่านกระบวนการท าสีระบบสีฝุ่นอบแห้งแบบ Powder Coating System หรือ
ระบบป้องกันการกัดกร่อนที่มีคุณสมบัติดีกว่าหรือเทียบเท่า 

4.1.2.2 เครื่องปรับอากาศต้องมีชุดแบบอินเวอร์เตอร์ (INVERTER) อย่างน้อย 1 ชุด เพ่ือ
ควบคุมการเปลี่ยนความเร็วรอบของมอเตอร์  และคอมเพรสเซอร์ (Compressor) เป็นแบบสวิงมอเตอร์หุ้มปิด 
(Hermetically Sealed Swing Type) หรือแบบโรตารี่ (Rotary Type) หรือดีกว่า 

4.1.2.3 แผงคอยล์ระบายความร้อน (Condenser Coil) แผงระบายความร้อนท าด้วยท่อทองแดง 
อัดติดกับครีบอลูมิเนียมยึดติดด้วยวิธีเชิงกล ครีบอลูมิเนียมต้องเคลือบสาร (ACRILIC RESIN และ HYDRO PHILIC 
(PE FIN)) หรือสารเคลือบที่ดีกว่า เพ่ือป้องกันการกัดกร่อน 

4.1.2.4 มอเตอร์พัดลมระบายความร้อน แบบ Induction หรือดีกว่า 
4.1.2.5 พัดลมระบายความร้อน (Condensing Fan) แบบ Propeller จ านวน 1 ตัว 
4.1.2.6 ระบบน้ ายาท าความเย็นด้วยน้ ายา R 410 A หรือดีกว่า 

4.1.3 รายละเอียดส าหรับเครื่องส่งลมเย็น 
4.1.3.1 ส่วนโครง (Casing) ท าด้วยเหล็กชุบสังกะสี (Galvanized Steel) หรือวัสดุอ่ืนที่มี

คุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า ผ่านกระบวนการป้องกันการกัดกร่อน และมีระบบป้องกันการเกิดหยดน้ า 
4.1.3.2 แผงคอยล์เย็น (Cooling Coil) แผงคอยล์เย็นท าด้วยทองแดง อัดติดกับครีบอลูมิเนียม

ยึดติดด้วยวิธีเชิงกล 
4.1.3.3 มอเตอร์พัดลมส่งลมเย็น (Evaporator Fan Motor) เป็นแบบปิดมิดชิด 
4.1.3.4 ระบบควบคุม เป็นแบบรีโมทมีสาย แสดงผลบนหน้าจอดิจิตอล 
4.1.3.5 รีโมทสามารถตั้งค่าการเปิด – ปิด แบบรายสัปดาห์ ได้ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง ใน 1 วัน 
4.1.3.6 มีแผ่นกรองอากาศ แบบ SARANET กรองฝุ่นละอองอย่างมีประสิทธิภาพสามารถถอด

ล้างได้และมีโหมดลดความชื้นหรือระบบฟอกอากาศท่ีดีกว่า 
4.1.3.7 หน้ากากกระจายลมเย็น ท าด้วยพลาสติกคุณภาพดี กระจายลมได้ซ้ายขวา และปรับ

ขึ้นลงแบบอัตโนมัติ 
4.1.3.8 อุปกรณ์ทุกชิ้นต้องเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน  
4.1.3.9 เดินท่อน้ ายาได้ไม่น้อยกว่า 50 เมตร และความต่างระดับได้ไม่น้อยกว่า 30 เมตร  
4.1.3.10 มีระบบแจ้งเหตุขัดข้องของเครื่องปรับอากาศด้วยตัวเอง (SELF DDIAGNOSIS FUNCTION) 
4.1.3.11 เครื่องปรับอากาศมีฟังก์ชั่น Auto Restart กรณีระบบไฟฟ้าในอาคารเกิดความบกพร่อง 

เครื่องปรับอากาศสามารถกลับเข้าสู่การท างานได้โดยอัตโนมัติ เมื่อได้ท าการแก้ไขระบบไฟฟ้าในอาคารเรียบร้อยแล้ว 
4.1.3.12 สามารถตรวจสอบการท างานมากกว่า 40 รายการ และแสดงข้อความหรือรหัส ทันทีที่

เกิดปัญหาขึ้น มีระบบตรวจสอบความผิดปกติของตัวเครื่องโดยมีฟังก์ชั่นแก้ปัญหาด้วยตัวเอง 
4.1.3.13 การท างานของเครื่องต้องไม่ท าให้เกิดเสียงดังเกินกว่า 38DB  

 
 



4.2 เครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ (INVERTER) แบบแยกส่วน ชนิดแขวน             
ขนาดไม่น้อยกว่า 30000 บีทียู  จ านวน 5 ชุด  
4.2.1 รายละเอียดคุณสมบัติทั่วไป 

4.2.1.1 เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) ชนิดแขวน ประกอบด้วยเครื่อง
ระบายความร้อนด้วยอากาศ (Condensing Unit) และเครื่องส่งลมเย็น (Fan Coil Unit) ประกอบและทดสอบ
มาตรฐานจากโรงงาน 

4.2.1.2 อัตราการท าความเย็น (Cooling Capacity) ได้ไม่น้อยกว่า 30,000 บีทียู/ชั่วโมง และ
ค่า SEER ไม่น้อยกว่า 18.00 หรือดีกว่า ได้รับการรับรองการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ติดฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 

4.2.1.3 มีใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2553 OHSAS 18001 และ
โรงงานผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐาน มอก. 17025-2548 และใบรับรองอุตสาหกรรม สีเขียวระดับ 3 ขึ้นไปของกระทรวง
อุตสาหกรรม 

4.2.1.4 เครื่องปรับอากาศท่ีเสนอต้องได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ลุกลามไฟ 
โดยผ่านมาตรฐานทดสอบการติดไฟ จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เครื่องปรับอากาศที่เสนอ
ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ระบบไฟ 220V หรือไฟ 380V 

4.2.1.5 มีแผงกรองอากาศท่ีสามารถถอดล้างท าความสะอาดได้ การเดินท่อน้ ายาที่คอนเดนซิ่ง
ยูนิตสามารถติดตั้งได้ทางด้านหลัง  

4.2.2 รายละเอียดส าหรับเครื่องระบายความร้อนด้วยอากาศ 
4.2.2.1 ส่วนโครง (Casing) ท าด้วยแผ่นเหล็กเคลือบกันสนิม (Galvanized Steel) หรือวัสดุ

อ่ืนที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า ผ่านกระบวนการท าสีระบบสีฝุ่นอบแห้งแบบ Powder Coating System หรือ
ระบบป้องกันการกัดกร่อนที่มีคุณสมบัติดีกว่าหรือเทียบเท่า 

4.2.2.2 เครื่องปรับอากาศต้องมีชุดแบบอินเวอร์เตอร์ (INVERTER) อย่างน้อย 1 ชุด เพ่ือ
ควบคุมการเปลี่ยนความเร็วรอบของมอเตอร์ และคอมเพรสเซอร์ (Compressor) เป็นแบบสวิงมอเตอร์หุ้มปิด 
(Hermetically Sealed Swing Type) หรือแบบโรตารี่ (Rotary Type) หรือดีกว่า 

4.2.2.3 แผงคอยล์ระบายความร้อน (Condenser Coil) แผงระบายความร้อนท าด้วยท่อ
ทองแดง อัดติดกับครีบอลูมิเนียมยึดติดด้วยวิธีเชิงกล ครีบอลูมิเนียมต้องเคลือบสาร (ACRILIC RESIN และ HYDRO 
PHILIC (PE FIN)) หรือสารเคลือบที่ดีกว่า เพ่ือป้องกันการกัดกร่อน 

4.2.2.4 มอเตอร์พัดลมระบายความร้อน แบบInduction 
4.2.2.5 พัดลมระบายความร้อน (Condensing Fan) แบบ Propeller จ านวน 1 ตัว 
4.2.2.6 ระบบน้ ายาท าความเย็นด้วยน้ ายา R 410 A หรือดีกว่า 

4.2.3 รายละเอียดส าหรับเครื่องส่งลมเย็น 
4.2.3.1 ส่วนโครง (Casing) ท าด้วยเหล็กชุบสังกะสี (Galvanized Steel) หรือวัสดุอ่ืนที่มี

คุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า ผ่านกระบวนการป้องกันการกัดกร่อน และมีระบบป้องกันการเกิดหยดน้ า 
4.2.3.2 แผงคอยล์เย็น (Cooling Coil) แผงคอยล์เย็นท าด้วยทองแดง อัดติดกับครีบอลูมิเนียม

ยึดติดด้วยวิธีเชิงกล 
4.2.3.3 มอเตอร์พัดลมส่งลมเย็น (Evaporator Fan Motor) เป็นแบบปิดมิดชิด 
4.2.3.4 ระบบควบคุม เป็นแบบรีโมทมีสาย แสดงผลบนหน้าจอดิจิตอล 
4.2.3.5 รีโมทสามารถตั้งค่าการเปิด – ปิด แบบรายสัปดาห์ ได้ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง ใน 1 วัน 
4.2.3.6 มีแผ่นกรองอากาศ แบบ SARANET กรองฝุ่นละอองอย่างมีประสิทธิภาพสามารถถอด

ล้างได้และมีโหมดลดความชื้นหรือระบบฟอกอากาศท่ีดีกว่า 
4.2.3.7 หน้ากากกระจายลมเย็น ท าด้วยพลาสติกคุณภาพดี กระจายลมได้ซ้ายขวา และปรับ

ขึ้นลงแบบอัตโนมัติ 



4.2.3.8 อุปกรณ์ทุกชิ้นต้องเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน  
4.2.3.9 เดินท่อน้ ายาได้ไม่น้อยกว่า 50 เมตร และความต่างระดับได้ไม่น้อยกว่า 30 เมตร  
4.2.3.10 มีระบบแจ้งเหตุขัดข้องของเครื่องปรับอากาศด้วยตัวเอง (SELF DDIAGNOSIS FUNCTION) 
4.2.3.11 เครื่องปรับอากาศมีฟังก์ชั่น Auto Restart กรณีระบบไฟฟ้าในอาคารเกิดความบกพร่อง 

เครื่องปรับอากาศสามารถกลับเข้าสู่การท างานได้โดยอัตโนมัติ เมื่อได้ท าการแก้ไขระบบไฟฟ้าในอาคารเรียบร้อยแล้ว 
4.2.3.12 สามารถตรวจสอบการท างานมากกว่า 40 รายการ และแสดงข้อความหรือรหัสทันทีที่

เกิดปัญหาขึ้น มีระบบตรวจสอบความผิดปกติของตัวเครื่องโดยมีฟังก์ชั่นแก้ปัญหาด้วยตัวเอง 
4.2.3.13 การท างานของเครื่องต้องไม่ท าให้เกิดเสียงดังเกินกว่า 38DB  

 
4.3 เครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ (INVERTER) แบบแยกส่วน ชนิดแขวน                       

ขนาดไม่น้อยกว่า 36000 บีทียู  จ านวน 4 ชุด  
4.3.1 รายละเอียดคุณสมบัติทั่วไป 

4.3.1.1 เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) ชนิดแขวน ประกอบด้วยเครื่อง
ระบายความร้อนด้วยอากาศ (Condensing Unit) และเครื่องส่งลมเย็น (Fan Coil Unit) ประกอบและทดสอบ
มาตรฐานจากโรงงาน 

4.3.1.2 อัตราการท าความเย็น (Cooling Capacity) ได้ไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู/ชั่วโมง และ
ค่า SEER ไม่น้อยกว่า 19.00 หรือดีกว่า ได้รับการรับรองการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ติดฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 

4.3.1.3 มีใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2553 OHSAS 18001 และ
โรงงานผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐาน มอก. 17025-2548 และใบรับรองอุตสาหกรรม สีเขียวระดับ 3 ขึ้นไปของกระทรวง
อุตสาหกรรม 

4.3.1.4 เครื่องปรับอากาศท่ีเสนอต้องได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ลุกลามไฟ 
โดยผ่านมาตรฐานทดสอบการติดไฟ จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เครื่องปรับอากาศที่เสนอ
ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ระบบไฟ 220V หรือไฟ 380V 

4.3.1.5 มีแผงกรองอากาศท่ีสามารถถอดล้างท าความสะอาดได้ การเดินท่อน้ ายาที่คอนเดนซิ่ง
ยูนิตสามารถติดตั้งได้ทางด้านหลัง  

4.3.2 รายละเอียดส าหรับเครื่องระบายความร้อนด้วยอากาศ 
4.3.2.1 ส่วนโครง (Casing) ท าด้วยแผ่นเหล็กเคลือบกันสนิม (Galvanized Steel) หรือวัสดุ

อ่ืนที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า ผ่านกระบวนการท าสีระบบสีฝุ่นอบแห้งแบบ Powder Coating System หรือ
ระบบป้องกันการกัดกร่อนที่มีคุณสมบัติดีกว่าหรือเทียบเท่า 

4.3.2.2 เครื่องปรับอากาศต้องมีชุดแบบอินเวอร์เตอร์ (INVERTER) อย่างน้อย 1 ชุด เพ่ือ
ควบคุมการเปลี่ยนความเร็วรอบของมอเตอร์ และคอมเพรสเซอร์ (Compressor) เป็นแบบสวิงมอเตอร์หุ้มปิด 
(Hermetically Sealed Swing Type) หรือแบบโรตารี่ (Rotary Type) หรือดีกว่า 

4.3.2.3 แผงคอยล์ระบายความร้อน (Condenser Coil) แผงระบายความร้อนท าด้วยท่อ
ทองแดง อัดติดกับครีบอลูมิเนียมยึดติดด้วยวิธีเชิงกล ครีบอลูมิเนียมต้องเคลือบสาร (ACRILIC RESIN และ HYDRO 
PHILIC (PE FIN)) หรือสารเคลือบที่ดีกว่า เพ่ือป้องกันการกัดกร่อน 

4.3.2.4 มอเตอร์พัดลมระบายความร้อนแบบ Induction 
4.3.2.5 พัดลมระบายความร้อน (Condensing Fan) แบบ Propeller จ านวน 1 ตัว 
4.3.2.6 ระบบน้ ายา ท าความเย็นด้วยน้ ายา R 410 A หรือดีกว่า 

4.3.3 รายละเอียดส าหรับเครื่องส่งลมเย็น 
4.3.3.1 ส่วนโครง (Casing) ท าด้วยเหล็กชุบสังกะสี (Galvanized Steel) หรือวัสดุอ่ืนที่มี

คุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า ผ่านกระบวนการป้องกันการกัดกร่อน และมีระบบป้องกันการเกิดหยดน้ า 



4.3.3.2 แผงคอยล์เย็น (Cooling Coil) แผงคอยล์เย็นท าด้วยทองแดง อัดติดกับครีบอลูมิเนียม
ยึดติดด้วยวิธีเชิงกล 

4.3.3.3 มอเตอร์พัดลมส่งลมเย็น (Evaporator Fan Motor) เป็นแบบปิดมิดชิด 
4.3.3.4 ระบบควบคุม เป็นแบบรีโมทมีสาย แสดงผลบนหน้าจอดิจิตอล 
4.3.3.5 รีโมทสามารถตั้งค่าการเปิด – ปิด แบบรายสัปดาห์ ได้ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง ใน 1 วัน 
4.3.3.6 มีแผ่นกรองอากาศ แบบ SARANET กรองฝุ่นละอองอย่างมีประสิทธิภาพสามารถถอด

ล้างได้และมีโหมดลดความชื้นหรือระบบฟอกอากาศท่ีดีกว่า 
4.3.3.7 หน้ากากกระจายลมเย็น ท าด้วยพลาสติกคุณภาพดี กระจายลมได้ซ้ายขวา และปรับ

ขึ้นลงแบบอัตโนมัติ 
4.3.3.8 อุปกรณ์ทุกชิ้นต้องเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน  
4.3.3.9 เดินท่อน้ ายาได้ไม่น้อยกว่า 50 เมตร และความต่างระดับได้ไม่น้อยกว่า 30 เมตร  
4.3.3.10 มีระบบแจ้งเหตุขัดข้องของเครื่องปรับอากาศด้วยตัวเอง (SELF DDIAGNOSIS FUNCTION) 
4.3.3.11 เครื่องปรับอากาศมีฟังก์ชั่น Auto Restart กรณีระบบไฟฟ้าในอาคารเกิดความบกพร่อง 

เครื่องปรับอากาศสามารถกลับเข้าสู่การท างานได้โดยอัตโนมัติ เมื่อได้ท าการแก้ไขระบบไฟฟ้าในอาคารเรียบร้อยแล้ว 
4.3.3.12 สามารถตรวจสอบการท างานมากกว่า 40 รายการ และแสดงข้อความหรือรหัสทันทีที่

เกิดปัญหาขึ้น มีระบบตรวจสอบความผิดปกติของตัวเครื่องโดยมีฟังก์ชั่นแก้ปัญหาด้วยตัวเอง 
4.3.3.13 การท างานของเครื่องต้องไม่ท าให้เกิดเสียงดังเกินกว่า 44DB  

 
4.4 เครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ (INVERTER) แบบแยกส่วน ชนิดแขวน                       

ขนาดไม่น้อยกว่า 38000 บีทียู  จ านวน 15 ชุด  
4.4.1 รายละเอียดคุณสมบัติทั่วไป 

4.4.1.1 เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) ชนิดแขวน ประกอบด้วยเครื่อง
ระบายความร้อนด้วยอากาศ (Condensing Unit) และเครื่องส่งลมเย็น (Fan Coil Unit) ประกอบและทดสอบ
มาตรฐานจากโรงงาน 

4.4.1.2 อัตราการท าความเย็น (Cooling Capacity) ได้ไม่น้อยกว่า 38,000 บีทียู/ชั่วโมง และ
ค่า SEER ไม่น้อยกว่า 18.00 หรือดีกว่า ได้รับการรับรองการประหยัดพลังงานไฟฟ้า ติดฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 

4.4.1.3 มีใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2553 OHSAS 18001 และ
โรงงานผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐาน มอก. 17025-2548 และใบรับรองอุตสาหกรรม สีเขียวระดับ 3 ขึ้นไปของกระทรวง
อุตสาหกรรม 

4.4.1.4 เครื่องปรับอากาศท่ีเสนอต้องได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ลุกลามไฟ 
โดยผ่านมาตรฐานทดสอบการติดไฟ จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (สมอ.) เครื่องปรับอากาศที่เสนอ
ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ระบบไฟ 220V หรือไฟ 380V 

4.4.1.5 มีแผงกรองอากาศท่ีสามารถถอดล้างท าความสะอาดได้ การเดินท่อน้ ายาที่คอนเดนซิ่ง
ยูนิตสามารถติดตั้งได้ทางด้านหลัง  

4.4.2 รายละเอียดส าหรับเครื่องระบายความร้อนด้วยอากาศ 
4.4.2.1 ส่วนโครง (Casing) ท าด้วยแผ่นเหล็กเคลือบกันสนิม (Galvanized Steel) หรือวัสดุ

อ่ืนที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า ผ่านกระบวนการท าสีระบบสีฝุ่นอบแห้งแบบ Powder Coating System หรือ
ระบบป้องกันการกัดกร่อนที่มีคุณสมบัติดีกว่าหรือเทียบเท่า 

4.4.2.2 เครื่องปรับอากาศต้องมีชุดแบบอินเวอร์เตอร์ (INVERTER) อย่างน้อย 1 ชุด เพ่ือ
ควบคุมการเปลี่ยนความเร็วรอบของมอเตอร์ และคอมเพรสเซอร์  (Compressor) เป็นแบบสวิงมอเตอร์หุ้มปิด 
(Hermetically Sealed Swing Type) หรือแบบโรตารี่ (Rotary Type) หรือดีกว่า 



4.4.2.3 แผงคอยล์ระบายความร้อน (Condenser Coil) แผงระบายความร้อนท าด้วยท่อทองแดง 
อัดติดกับครีบอลูมิเนียมยึดติดด้วยวิธีเชิงกล ครีบอลูมิเนียมต้องเคลือบสาร (ACRILIC RESIN และ HYDRO PHILIC 
(PE FIN)) หรือสารเคลือบที่ดีกว่า เพื่อป้องกันการกัดกร่อน 

4.4.2.4 มอเตอร์พัดลมระบายความร้อนแบบ Induction 
4.4.2.5 พัดลมระบายความร้อน (Condensing Fan) แบบ Propeller จ านวน 1 ตัว 
4.4.2.6 ระบบน้ ายาท าความเย็นด้วยน้ ายา R 410 A 

4.4.3 รายละเอียดส าหรับเครื่องส่งลมเย็น 
4.4.3.1 ส่วนโครง (Casing) ท าด้วยเหล็กชุบสังกะสี (Galvanized Steel) หรือวัสดุอ่ืนที่มี

คุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า ผ่านกระบวนการป้องกันการกัดกร่อน และมีระบบป้องกันการเกิดหยดน้ า 
4.4.3.2 แผงคอยล์เย็น (Cooling Coil) แผงคอยล์เย็นท าด้วยทองแดง อัดติดกับครีบอลูมิเนียม

ยึดติดด้วยวิธีเชิงกล 
4.4.3.3 มอเตอร์พัดลมส่งลมเย็น (Evaporator Fan Motor) เป็นแบบปิดมิดชิด 
4.4.3.4 ระบบควบคุม เป็นแบบรีโมทมีสาย แสดงผลบนหน้าจอดิจิตอล 
4.4.3.5 รีโมทสามารถตั้งค่าการเปิด – ปิด แบบรายสัปดาห์ ได้ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง ใน 1 วัน 
4.4.3.6 มีแผ่นกรองอากาศแบบ SARANET กรองฝุ่นละอองอย่างมีประสิทธิภาพสามารถถอด

ล้างได้และมีโหมดลดความชื้นหรือระบบฟอกอากาศท่ีดีกว่า 
4.4.3.7 หน้ากากกระจายลมเย็น ท าด้วยพลาสติกคุณภาพดี กระจายลมได้ซ้ายขวา และปรับ

ขึ้นลงแบบอัตโนมัติ 
4.4.3.8 อุปกรณ์ทุกชิ้นต้องเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน  
4.4.3.9 เดินท่อน้ ายาได้ไม่น้อยกว่า 50 เมตร และความต่างระดับได้ไม่น้อยกว่า 30 เมตร  
4.4.3.10 มีระบบแจ้งเหตุขัดข้องของเครื่องปรับอากาศด้วยตัวเอง (SELF DDIAGNOSIS FUNCTION) 
4.4.3.11 เครื่องปรับอากาศมีฟังก์ชั่น Auto Restart กรณีระบบไฟฟ้าในอาคารเกิดความบกพร่อง 

เครื่องปรับอากาศสามารถกลับเข้าสู่การท างานได้โดยอัตโนมัติ เมื่อได้ท าการแก้ไขระบบไฟฟ้าในอาคารเรียบร้อยแล้ว 
4.4.3.12 สามารถตรวจสอบการท างานมากกว่า 40 รายการ และแสดงข้อความหรือรหัสทันทีที่

เกิดปัญหาขึ้น มีระบบตรวจสอบความผิดปกติของตัวเครื่องโดยมีฟังก์ชั่นแก้ปัญหาด้วยตัวเอง 
4.4.3.13 การท างานของเครื่องต้องไม่ท าให้เกิดเสียงดังเกินกว่า 44DB  

 
4.5 เครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ (INVERTER) แบบแยกส่วน ชนิดแขวน                        

ขนาดไม่น้อยกว่า 48000 บีทียู  จ านวน 4 ชุด  
4.5.1 รายละเอียดคุณสมบัติทั่วไป 

4.5.1.1 เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) ชนิดแขวน ประกอบด้วยเครื่อง
ระบายความร้อนด้วยอากาศ (Condensing Unit) และเครื่องส่งลมเย็น (Fan Coil Unit) ประกอบและทดสอบ
มาตรฐานจากโรงงาน 

4.5.1.2 อัตราการท าความเย็น (Cooling Capacity) ได้ไม่น้อยกว่า 48,000 บีทียู/ชั่วโมง และ
ค่า SEER ไม่น้อยกว่า 15.00 หรือดีกว่า 

4.5.1.3 ได้ใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.2134-2553 OHSAS 18001 และ
โรงงานผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐาน มอก. 17025-2548 และใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 3 ขึ้นไปของกระทรวง
อุตสาหกรรม 

4.5.1.4 เครื่องปรับอากาศท่ีเสนอต้องได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ลุกลามไฟ 
โดยผ่านมาตรฐานทดสอบการติดไฟ จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เครื่องปรับอากาศที่เสนอ
ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ระบบไฟ 220V หรือไฟ 380V 



4.5.1.5 มีแผงกรองอากาศท่ีสามารถถอดล้างท าความสะอาดได้ การเดินท่อน้ ายาที่คอนเดนซิ่ง
ยูนิตสามารถติดตั้งได้ทางด้านหลัง  

4.5.2 รายละเอียดส าหรับเครื่องระบายความร้อนด้วยอากาศ 
4.5.2.1 ส่วนโครง (Casing) ท าด้วยแผ่นเหล็กเคลือบกันสนิม (Galvanized Steel) หรือวัสดุ

อ่ืนที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า ผ่านกระบวนการท าสีระบบสีฝุ่นอบแห้งแบบ Powder Coating System หรือ
ระบบป้องกันการกัดกร่อนที่มีคุณสมบัติดีกว่าหรือเทียบเท่า 

4.5.2.2 เครื่องปรับอากาศต้องมีชุดแบบอินเวอร์เตอร์ (INVERTER) อย่างน้อย 1 ชุด เพ่ือ
ควบคุมการเปลี่ยนความเร็วรอบของมอเตอร์ และคอมเพรสเซอร์ (Compressor) เป็นแบบสวิงมอเตอร์หุ้มปิด 
(Hermetically Sealed Swing Type) หรือแบบโรตารี่ (Rotary Type) หรือดีกว่า 

4.5.2.3 แผงคอยล์ระบายความร้อน (Condenser Coil) แผงระบายความร้อนท าด้วยท่อทองแดง 
อัดติดกับครีบอลูมิเนียมยึดติดด้วยวิธีเชิงกล ครีบอลูมิเนียมต้องเคลือบสาร (ACRILIC RESIN และ HYDRO PHILIC 
(PE FIN)) หรือสารเคลือบที่ดีกว่า เพื่อป้องกันการกัดกร่อน 

4.5.2.4 มอเตอร์พัดลมระบายความร้อนแบบ Induction 
4.5.2.5 พัดลมระบายความร้อน (Condensing Fan) แบบ Propeller จ านวน 1 ตัว 
4.5.2.6 ระบบน้ ายา ท าความเย็นด้วยน้ ายา R 410 A 

4.5.3 รายละเอียดส าหรับเครื่องส่งลมเย็น 
4.5.3.1 ส่วนโครง (Casing) ท าด้วยเหล็กชุบสังกะสี (Galvanized Steel) หรือวัสดุอ่ืนที่มี

คุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า ผ่านกระบวนการป้องกันการกัดกร่อน และมีระบบป้องกันการเกิดหยดน้ า 
4.5.3.2 แผงคอยล์เย็น (Cooling Coil) แผงคอยล์เย็นท าด้วยทองแดง อัดติดกับครีบอลูมิเนียม

ยึดติดด้วยวิธีเชิงกล 
4.5.3.3 มอเตอร์พัดลมส่งลมเย็น (Evaporator Fan Motor) เป็นแบบปิดมิดชิด 
4.5.3.4 ระบบควบคุม เป็นแบบรีโมทมีสาย แสดงผลบนหน้าจอดิจิตอล 
4.5.3.5 รีโมทสามารถตั้งค่าการเปิด – ปิด แบบรายสัปดาห์ ได้ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง ใน 1 วัน 
4.5.3.6 มีแผ่นกรองอากาศ แบบ SARANET กรองฝุ่นละอองอย่างมีประสิทธิภาพสามารถถอด

ล้างได้และมีโหมดลดความชื้นหรือระบบฟอกอากาศท่ีดีกว่า 
4.5.3.7 หน้ากากกระจายลมเย็น ท าด้วยพลาสติกคุณภาพดี กระจายลมได้ซ้ายขวา และปรับ

ขึ้นลงแบบอัตโนมัติ 
4.5.3.8 อุปกรณ์ทุกชิ้นต้องเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน  
4.5.3.9 เดินท่อน้ ายาได้ไม่น้อยกว่า 50 เมตร และความต่างระดับได้ไม่น้อยกว่า 30 เมตร  
4.5.3.10 มีระบบแจ้งเหตุขัดข้องของเครื่องปรับอากาศด้วยตัวเอง (SELF DDIAGNOSIS FUNCTION) 
4.5.3.11 เครื่องปรับอากาศมีฟังก์ชั่น Auto Restart กรณีระบบไฟฟ้าในอาคารเกิดความบกพร่อง 

เครื่องปรับอากาศสามารถกลับเข้าสู่การท างานได้โดยอัตโนมัติ เมื่อได้ท าการแก้ไขระบบไฟฟ้าในอาคารเรียบร้อยแล้ว 
4.5.3.12 สามารถตรวจสอบการท างานมากกว่า 40 รายการ และแสดงข้อความหรือรหัสทันทีที่

เกิดปัญหาขึ้น มีระบบตรวจสอบความผิดปกติของตัวเครื่องโดยมีฟังก์ชั่นแก้ปัญหาด้วยตัวเอง 
4.5.3.13 การท างานของเครื่องต้องไม่ท าให้เกิดเสียงดังเกินกว่า 46DB 
 

4.6 อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า  ประกอบด้วย 
4.6.1 เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker) ควบคุมวงจรไฟฟ้า ใช้กับระบบแรงดันไฟฟ้าแบบ 3 เฟส 

ทนต่อกระแส ไม่น้อยกว่า 30 แอมป์ และทดสอบความมาตรฐาน IEC 60947-2 หรือ IEC 947-2     จ านวน 26 ตัว 
4.6.2 เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker) ควบคุมวงจรไฟฟ้า ใช้กับระบบแรงดันไฟฟ้าแบบ 1 เฟส 

ทนต่อกระแส ไม่น้อยกว่า 20 แอมป์ และทดสอบความมาตรฐาน IEC 60947-2 หรือ IEC 947-2      จ านวน 9 ตัว 



4.6.3 ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าแบบแรงดันไฟฟ้าแบบ 3 เฟส ภายในตู้ควบคุมต้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 
ช่อง รองรับเมนเบรกเกอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 แอมป์ เป็นตู้โลหะและมีความหนาของวัสดุไม่ต่ ากว่า 1.2 มม. 
ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน มอก.1436-2540 หรือที่ได้เห็นชอบจากการไฟฟ้า           จ านวน 3 ตู ้

  4.6.4 การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าชนิดกันน้ า IP66 ให้เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด 
 
5. การติดตั้งระบบปรับอากาศ 

5.1 ผู้ขายจะต้องควบคุมการติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้มีระบบความปลอดภัยการติดตั้งระบบปรับอากาศให้
ยึดถือตามข้อก าหนดของผู้ผลิต และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วศท.) ส าหรับเครื่องส่งลมเย็นเครื่องระบายความ
ร้อนสวิทช์ ปิด – เปิด เครื่องควบคุมอุณหภูมิท่อน้ ายาและอ่ืนๆ ให้ยึดถือต าแหน่งติดตั้งตามความเหมาะสมโดยได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ซื้อก่อนจึงจะด าเนินการต่อได้ 

5.2 ท่อน้ ายา (Refrigerant Piping Systems) ที่เชื่อมต่อระหว่างเครื่องระบายความร้อน (Condensing 
Unit) กับเครื่องส่งลมเย็น (Fan Coil Unit) ใช้ท่อทองแดงอ่อนม้วนอย่างหนาขนาดตามที่ผู้ผลิตก าหนดหุ้มด้วยฉนวนกัน
ความร้อนClosed Cell Insulation หนาไม่ต่ ากว่า 0.5 นิ้ว การจับยึดท่อให้ใช้เข็มขัดรัดให้มั่นคงหรือวางประกบส าหรับ
รางตัวซี(Conduit Clips for C-Channel) ส่วนที่ทะลุผ่านตัวอาคารให้ใส่ Pipe Sleeve ทุกจุด และมีรางครอบท่อทั้ง
ภายนอกและภายในอาคาร 

5.3 ท่อน้ าทิ้ง (Condensing Drain) ให้ใช้ท่อ PVC อย่างหนาชั้นคุณภาพไม่น้อยกว่า 8.5 หรือตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ¾ นิ้ว แนวการเดินท่อน้ าทิ้งให้เดินชิดกับผนัง
อาคารหรือเดินให้มิดชิดเพื่อป้องกันความเสียหายทางกายภาพและเกิดความสวยงาม 

5.4 การจับยึดท่อน้ าทิ้งส่วนที่อยู่ภายนอกอาคารให้ใช้ เข็มขัดรัดให้มั่นคงหรือใช้ประกบส าหรับรางตัวซี 
(Conduit Clips for C-Channel) ส่วนปลายของท่อน้ าทิ้งต้องอยู่ที่ระดับพ้ืนชั้นล่างของอาคารหรือท่อน้ าทิ้งต่อเข้ากับ
ท่อน้ าทิ้งของอาคารนั้นๆ โดยต้องได้รับความเห็นชอบของผู้ชื้อ 

5.5 การติดตั้งเครื่องระบายความร้อนจะต้องติดตั้งสูงจากพ้ืนไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร หรือตามต าแหน่งที่ผู้
ซ้ือก าหนดให้ใช้แท่นรองที่ผลิตส าหรับรองเครื่องระบายความร้อน (Condensing Unit) โดยเฉพาะกรณีไม่มีแท่นรอง
ส าเร็จรูป ให้ท าแท่นรองด้วยเหล็กฉากขนาด 2×2 นิ้ว หนาไมน่้อยกว่า 4 มิลลิเมตร ทาสีหรือพ่นกันสนิมไม่น้อยกว่า 1 
ชั้นก่อนทาสีจริงหรือพ่นทับอีก 2 ชั้น ทั้งด้านในและด้านนอก ระหว่างโครงเครื่องระบายความร้อนกับแท่นรองต้องมี
แผ่นยางรองเพ่ือการสั่นสะเทือน หากติดตั้งบนพื้นจะต้องติดตั้งบนยางรองเครื่องและยึดติดกับพ้ืนเดิมให้แน่น 

5.6 หากต าแหน่งติดตั้งเครื่องระบายความร้อนอยู่ต่ ากว่าเครื่องส่งลมเย็นท่อทางดูด (Suction Line) ต้อง
ติดตั้งอุปกรณ์ดักน้ ามันหรือวิธีการอ่ืนที่ผู้ผลิตแนะน า 

5.7 ต าแหน่งติดตั้งเครื่องระบายความร้อนต้องค านึงถึงประสิทธิภาพของการระบายความร้อนและการเกิด
เสียงดังเป็นส าคัญ กรณีการติดตั้งเครื่องระบายความร้อนอยู่ในต าแหน่งอับอากาศ ให้ติดตั้งใบหรือท่อบังคับลมให้ลม
ร้อนสามารถระบายความร้อนออกจากบริเวณอับอากาศได้โดยต้องเสนอแบบรูปให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอนุมัติ
ก่อนการติดตั้ง 

5.8 ก่อนการติดตั้งผู้ขายต้องน าเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ประกอบส่งมอบให้ผู้ซื้อตรวจสอบเมื่อได้รับ
อนุมัติแล้วจึงจะน าไปติดตั้งได้ 

5.9 ก่อนส่งมอบงานผู้ขายต้องซ่อมแซมอาคารหรือบริเวณโดยรอบที่เสียหายเนื่องจากการปฏิบัติงานให้มี
สภาพใกล้เคียงกับสภาพเดิมมากท่ีสุดและท าความสะอาดพ้ืนที่ท างานให้สะอาดเรียบร้อย 

5.10 ภายหลังการติดตั้งแล้วเสร็จต้องมีการทดสอบการท างานถ้าพบข้อบกพร่องหรือการช ารุดจากการติดตั้ง
หรือต้องเปลี่ยนอุปกรณ์อ่ืนๆ ผู้ขายต้องจัดหามาทดแทนเพื่อให้สามารถใช้งานได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนส่งมอบตามสัญญา 

5.11 ระบบควบคุมไฟฟ้า และการเดินสายไฟฟ้าในท่อร้อยสายไฟฟ้า 



5.11.1 ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าส าหรับเครื่องปรับอากาศ ภายในตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ต้องมีช่องขนาดไม่
น้อยกว่า 18 ช่อง จ านวน 3 ชุด ซึ่งภายในตู้มีเมนเบรกเกอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 100 แอมป ์ 

5.11.2 ขนาดของท่อร้อยสายไฟจะต้องมีพ้ืนที่ที่หน้าตัดภายในมากพอสมควรส าหรับร้อยท่อสายไฟฟ้า 
โดยไม่ท าให้เกิดความเสียหายต่อสายไฟฟ้าขณะร้อยสายไฟฟ้า 

5.11.3 การดัดท่อร้อยสายไฟฟ้า ห้ามดัดท่อร้อยสายไฟฟ้าเป็นมุมแคบกว่า 90 องศา รัศมีความโค้งของ
ท่อต้องไม่น้อยกว่า 6 เท่า ของเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของท่อ การดัดท่อต้องใช้ Standard Bender เท่านั้น 

5.11.4 ท่อร้อยสายไฟฟ้าที่เดินลอยจะต้องจับยึดกับผนังอาคารหรือโครงสร้างอย่างแข็งแรงด้วยแคลมป์ 
(Clamp) รัดท่อ โดยใช้แคลมป์ให้เหมาะสมและถูกต้องตามชนิดของท่อนั้นๆ 

5.12 สายไฟฟ้าที่ใช้ในการติดตั้งให้ใช้สาย THW (ตามแบบรูปรายการ) ที่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
รับรอง 

5.12.1 สายไฟฟ้าชนิดร้อยในท่อหรือรางเดินสายต้องเป็นสายทองแดงเดี่ยวหุ้มฉนวน PVC ทนแรงดันไฟฟ้า
ได้ไม่ต่ ากว่า 750 โวลต์ และทนอุณหภูมิได้ไม่ต่ ากว่า 70 องศาเซลเซียสตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

5.12.2 สายไฟฟ้าต้องมีความยาวตลอดความยาวท่อ ห้ามตัดต่อสายภายในท่อ อนุญาตให้ต่อสายดินได้
ภายในกล่องต่อสายเท่านั้น 

5.13 ก่อนด าเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแต่ละห้อง ผู้ขายจะต้องน าเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
ต่างๆ มาแสดง ณ ห้องที่จะติดตั้งก่อน เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบ ก่อนที่จะท าการรื้อถอน
เครื่องปรับอากาศเดิม และต้องท าการติดตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง หากด าเนินการไม่แล้วเสร็จ คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ขอสงวนสิทธิจะไม่ให้ไปติดตั้งห้องอ่ืนๆ ต่อไป จนกว่าจะด าเนินการติดตั้งห้องนั้นจนแล้วเสร็จ 

 
6. คุณสมบัติผู้ขายและเงื่อนไข 

6.1 ผู้ขายต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุตามประกาศราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยตรง 
6.2 ผู้ขายต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็น

ผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
6.3 ผู้ขายต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้

ประสงค์จะขายได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
6.4 ผู้ขายต้องมีหนังสือรับรองการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจ าหน่ายจากผู้ผลิตนั้นๆ โดยระบชุื่องานและหน่วยงาน 
6.5 ผู้ขายต้องมีวิศวกรเครื่องกลและไฟฟ้าระดับภาคีขึ้นไป ซึ่งมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเป็นผู้ควบคุม

ก ากับดูแลการติดตั้ง พร้อมแนบหลักฐานและบัตรประชาชนเป็นเอกสารประกอบการเสนอราคา และเอกสารการเสีย
ภาษ ีภงด.1 

6.6 ผู้ขายต้องนัดประชุมเพ่ือเตรียมการเริ่มด าเนินโครงการ (Kick off Meeting) เพ่ือชี้แจงรายละเอียดการ
นัดหมายร่วมกับทางมหาวิทยาลัยฯ 

6.7 ผู้ขายต้องด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ และต้อง ดูแลรับผิดชอบการติดตั้งครุภัณฑ์จนสามารถใช้งานได้
อย่างสมบูรณ์ตามคุณลักษณะ และความสามารถของระบบที่ก าหนดไว้ ก่อนการส่งมอบและการตรวจรับครุภัณฑ์ ให้
ทางมหาวิทยาลัย 

6.8 เมื่อได้รับการแจ้งแก้ไขปัญหาจากมหาวิทยาลัย ผู้ขายต้องแจ้งยืนยันการรับทราบปัญหาและต้อง
ด าเนินการแก้ไขโดยเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น หนังสือราชการ โทรศัพท์ โทรสาร เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

6.9 ผู้ขายต้องแจ้งรายชื่อ เบอร์โทรศัพท์ e-mail address ผู้ประสานงานในด้านต่างๆ ให้กับผู้ชื้อเพ่ือใช้
ส าหรับการติดต่อประสานงาน เป็นอย่างน้อยดังนี้ 

6.9.1 ผู้ประสานงานทั่วไป 
6.9.2 ผู้ดูแลด้านเทคนิค 
6.9.3 ผู้จัดการโครงการ 



6.9.4 ผู้บริหารที่มีอ านาจตัดสินใจของผู้ขายหรือผู้รับจ้าง กรณีการประสานงานในกรณีอ่ืนๆ ประสบ
ปัญหา 

6.9.5 มีวิศวกรควบคุมงานและเซ็นรับรองในระดับภาคีวิศวกรเครื่องกลและระดับภาคีวิศวกรไฟฟ้า  
จ านวนอย่างละ 1 คนเป็นอย่างต่ า 

6.10 การด าเนินการอ่ืนใดที่ไม่ได้ก าหนดไว้ให้เป็นไปตามสัญญาฯ และหลักวิชาการที่ได้ก าหนดไว้ในแต่ละ
สาขาวิชาชีพ ให้ท าข้อตกลงร่วมกันเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการ และเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

6.11 ผู้ขายต้องแสดงการเปรียบเทียบคุณสมบัติเฉพาะของครุภัณฑ์ระหว่างคุณสมบัติเฉพาะที่มหาวิทยาลัยฯ 
ก าหนดกับคุณสมบัติเฉพาะของสินค้าที่เสนอราคา โดยแสดงว่าคุณสมบัติดังกล่าวตรงตามข้อก าหนดหรือดีกว่าทั้งนี้
จะต้องท าเครื่องหมายหรือส่วนข้อก าหนดในแคตตาล็อกหรือเอกสารอ้างอิงให้ 

6.12 ในกรณีที่เอกสารคุณลักษณะครุภัณฑ์เป็นภาษาอังกฤษจะต้องใส่หมายเลขในเอกสารภาษาอังกฤษให้ตรง
กับคุณลักษณะครุภัณฑ์ที่น าเสนอและตรงกับหมายเลขที่ก าหนดจากมหาวิทยาลัย 

6.13 ผู้ขายต้องแนบแคตตาล็อกท่ีมีคุณลักษณะทางเทคนิคเฉพาะอุปกรณ์น าเสนอแต่ละชิ้น 
6.14 เอกสารทุกฉบับที่เกี่ยวข้องต้องเป็นฉบับภาษาไทยหรือฉบับภาษาอังกฤษเท่านั้น  
6.15 ผู้ขายต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุ และอุปกรณ์ รวมทั้งเอกสารของผู้ผลิตที่แสดงรายละเอียดทางเทคนิค 

ขนาด และรูปร่างที่ชัดเจนของวัสดุ และอุปกรณ์แต่ละชิ้น ให้ผู้ว่าจ้างได้ตรวจล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนน าไปท าการ
ติดตั้ง และวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับอนุมัติแล้ว มิได้หมายความว่าเป็นการพ้นความรับผิดชอบของผู้ขาย หากตรวจพบ
ข้อผิดพลาดในภายหลัง ผู้ขายต้องด าเนินการแก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง 

6.16 ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการขนส่งเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์มายังสถานที่ติดตั้งรวมทั้งการยกเข้าไปยังที่
ติดต้ัง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นของผู้ขายเองทั้งสิ้น  

6.17 ผู้ขายจะต้องส่งรายงานสรุปผลความคืบหน้าของการปฏิบัติงานติดตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้แก่ผู้ซื้อ
โดยสม่ าเสมอเป็นรายอาทิตย์ และสิ้นสุดเมื่อส่งมอบให้แก่ผู้ชื้อเรียบร้อยแล้ว 

 
7. การเสนอราคาและหลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือก 

 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาด้านคุณสมบัติของผู้เสนอราคา โดยจะตรวจสอบคุณสมบัติและการยื่นหลักฐาน 
การเสนอราคาของผู้เสนอราคา หากผู้เสนอราคารายใด มีคุณสมบัติไม่ถูกต้อง หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไว้ไม่
ถูกต้องครบถ้วนแล้ว จะไม่พิจารณาให้กับผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิด
แผกไปจากเง่ือนไขในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่า จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเท่านั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับราคาต่่าสุดหรือราคา
หนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้โดยจะพิจารณาหลักเกณฑ์ราคาควบคู่กับหลักเกณฑ์คุณภาพ และอาจพิจารณา
เลือกจ้างในจ านวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาโดยไม่พิจารณาจัด
จ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณาทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญและให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ในการพิจารณา 

 การยื่นข้อเสนอด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ในครั้งนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะ
พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา และพิจารณาจากราคารวม และในการพิจารณา 
ผู้ชนะในการยื่นข้อเสนอ ส่วนราชการจะใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) โดย
พิจารณาตามปัจจัยหลักและน้ าหนักท่ีก าหนด ดังนี้ เมื่อผู้ยื่นสอบราคามีคุณสมบัติผ่านตามเกณฑ์แล้ว คณะกรรมการฯ 
จะใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาที่มีผลรวมของคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 โดยพิจารณาจากเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้ 

 
 
 



 7.1 ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ 30  (100 คะแนน) 
    7.1.1 ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) ต่ ากว่าวงเงินงบประมาณ ร้อยละ 1–5 หรือเท่ากัน เท่ากับ 70–79 
คะแนน 
    7.1.2 ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) ต่ ากว่าวงเงินงบประมาณ ร้อยละ 6–10 เท่ากับ 80–89 คะแนน 
    7.1.3 ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) ต่ ากว่าวงเงินงบประมาณ ร้อยละ 11–15 หรือต่ ากว่า เท่ากับ 90–
100 คะแนน 
 7.1.4 ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) สูงกว่าวงเงินงบประมาณ เท่ากับ 0 คะแนน 

7.2 คุณภาพและคุณสมบัติของครุภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ (ตัวแปรหลัก) ก าหนดน้ าหนัก
เท่ากับร้อยละ 70 (100 คะแนน) โดยหลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา มีดังนี ้

7.2.1 คุณภาพ ประสิทธิภาพ สมรรถนะมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อของเครื่องปรับอากาศ ต่อ
ความสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน อย่างครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมทั้งมีการบริหารจัดการเป็น
อย่างดี (60 คะแนน) คณะกรรมการฯ จะใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาดังตารางต่อไปนี้ 

 

ที่ รายการที่พิจารณา TOR ข้อ คะแนน การพิจารณาการใหค้ะแนน 
1.1 ประสิทธิภาพพลังงานของเครื่องปรับอากาศ 

ขนาดตั้งแต่ 24000-48000 BTU/hr ไม่น้อยกว่า 
15.0 BTU/hr/W 

4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 

5 พิจารณาจากมาตรฐาน หรือจ านวนการรับรองจาก
หน่วยงานจากภาครัฐ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
บ่งช้ีความมีสมรรถนะของผลิตภัณฑ์ เรียงล าดับ
คะแนน จาก 1-5 คะแนน 

1.2 เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 24000 บีทียู 
ค่า SEER ไม่น้อยกว่า 20.00 และติดฉลาก
ประหยดัไปเบอร์ 5   

4.1.1 6 พิจารณาการให้คะแนนจากค่าประสิทธิภาพสูง และ
การประหยัดพลังงาน โดยดูคา่ที่ใช้วัดประสิทธิภาพ
ในการใช้พลังงานตามฤดูกาลของเครื่องปรับอากาศ 
(SEER) เริ่มจากค่า SEER เท่ากับ 20 เรียงล าดับ
คะแนนจากค่า SEER จากมากที่สดุไลเ่รียงล าดับลง
ไป ให้คะแนน ตั้งแต่ 1-6 คะแนน 

1.3 เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 30000 บีทียู 
ค่า SEER ไม่น้อยกว่า 18.00 และติดฉลาก
ประหยดัไปเบอร์ 5   

4.2.1 6 พิจารณาการให้คะแนนจากค่าประสิทธิภาพสูง และ
การประหยัดพลังงาน โดยดูคา่ที่ใช้วัดประสิทธิภาพ
ในการใช้พลังงานตามฤดูกาลของเครื่องปรับอากาศ 
(SEER) เริ่มจากค่า SEER เท่ากับ 18 เรียงล าดับ
คะแนนจากค่า SEER จากมากทีส่ดุไลเ่รียงล าดับลง
ไป ให้คะแนน ตั้งแต่ 1-6 คะแนน 

1.4 เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 36000 บีทียู 
ค่า SEER ไม่น้อยกว่า 19.00 และติดฉลาก
ประหยดัไปเบอร์ 5   

4.3.1 6 พิจารณาการให้คะแนนจากค่าประสิทธิภาพสูง และ
การประหยัดพลังงาน โดยดูคา่ที่ใช้วัดประสิทธิภาพ
ในการใช้พลังงานตามฤดูกาลของเครื่องปรับอากาศ 
(SEER) เริ่มจากค่า SEER เท่ากับ 19 เรียงล าดับ
คะแนนจากค่า SEER จากมากทีส่ดุไลเ่รียงล าดับลง
ไป ให้คะแนน ตั้งแต่ 1-6 คะแนน 

1.5 เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 38000 บีทียู 
ค่า SEER ไม่น้อยกว่า 18.00 และติดฉลาก
ประหยดัไปเบอร์ 5   

4.4.1 6 พิจารณาการให้คะแนนจากค่าประสิทธิภาพสูง และ
การประหยัดพลังงาน โดยดูคา่ที่ใช้วัดประสิทธิภาพ
ในการใช้พลังงานตามฤดูกาลของเครื่องปรับอากาศ 
(SEER) เริ่มจากค่า SEER เท่ากับ 18 เรียงล าดับ
คะแนนจากค่า SEER จากมากทีส่ดุไลเ่รียงล าดับลง
ไป ให้คะแนน ตั้งแต่ 1-6 คะแนน 

 
 



ที่ รายการที่พิจารณา TOR ข้อ คะแนน การพิจารณาการใหค้ะแนน 
1.6 เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 48000 บีทียู 

ค่า SEER ไม่น้อยกว่า 18.00    
4.5.1 6 พิจารณาการให้คะแนนจากค่าประสิทธิภาพสูง และ

การประหยัดพลังงาน โดยดูคา่ที่ใช้วัดประสิทธิภาพ
ในการใช้พลังงานตามฤดูกาลของเครื่องปรับอากาศ 
(SEER) เริ่มจากค่า SEER เท่ากับ 18 เรียงล าดับ
คะแนนจากค่า SEER จากมากทีส่ดุไลเ่รียงล าดับลง
ไป ให้คะแนน ตั้งแต่ 1-6 คะแนน 

1.7 เครื่องปรับอากาศท่ีเสนอต้องใช้สารท าความเย็น 
R-410A 

4.1.2 (6) 
4.2.2 (6) 
4.3.2 (6) 
4.4.2 (6) 
4.5.2 (6) 

5 พิจารณาถึงสารท าความเย็นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และไม่ตดิไฟ เริม่การพิจารณาต้นจาก สารท าความ
เย็น R-410 A คะแนนท่ีเตม็ 5 หากไม่ใช่ต้องเป็นเป็น
สารที่รับรองด้านความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม จึงมไิด้คะแนนเรยีงล าดับลงมา 

1.8 มอเตอร์พัดลมเครื่องปรับอากาศ มีอุปกรณ์
ป้องกันการเกิดความร้อนสูงเกินเกณฑ ์

4.1.2 (4) 3 พิจารณาจากการติดตั้งชุดป้องกันของมอเตอร์
เครื่องปรับอากาศ (Motor Protector) การควบคมุ
ความร้อนสูงเกินเกณฑ์ ภายในมอเตอร ์ดูจาก
อุปกรณ์ที่ตดิตั้งและคุณภาพ ให้คะแนนจาก 1-3 

1.9 เครื่องปรับอากาศ ตดิตั้งอุปกรณ์ลดความดันของ
สารท าความเย็นที่ควบคมุเป็นไปอย่างแม่นย า
และสามารถปรับอัตราการไหลของสารท าความ
เย็นไดส้อดคล้องตามภาระความเย็นที่ต้องการ 

- 3 พิจารณาจากระบบวาล์วลดความดันแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Expansion Valve) มี
ระดับคะแนนท่ี 3 และถ้าเป็นวาลว์ลดความดันแบบ
เทอร์โมสแตตคิ (Thermostatic Expansion 
Valve) ระดับคะแนนท่ี 3 และวาล์วลดความดันชนิด
ปรับด้วยมือ (Hand Expansion Valve) ระดับ
คะแนนท่ี 1 – 3  

1.10 คอยล์ร้อนที่มมีอเตอรร์ะบายความร้อน ใช้
มอเตอร์แบบดีซีมอเตอร์ (DC MOTOR) 

- 3 พิจารณาจาก การน ามอเตอรร์ะบบ DC Motor มา
ใช้การท างานท่ีมีประสิทธิภาพสูงและกินไฟน้อย 
(แสดงข้อมูล) มีเสียงการท างานท่ีเงียบ (แสดงข้อมูล) 
ให้คะแนนจาก 1 – 3  

1.11 หน้ากากจ่ายลม สามารถปรับทิศทางการจ่ายลม
ได้อัตโนมัต ิ

4.1.3.7 3 พิจารณาจากการระบบการกระจายลมเย็นที่
ผลิตภณัฑ์ได้น าเสนอ เรียงล าดับในเรื่อง
ความสามารถท่ีท าได้ เช่น ระบบอตัโนมัติ ระบบ
แมนนวล หรืออ่ืนๆ ให้คะแนนจาก 1-3 

1.12 ระบบกรองอากาศและฟอกอากาศ - 3 พิจารณาจากการระบบกรองอากาศและฟอกอากาศ
ที่ผลิตภัณฑ์ได้น าเสนอ เรียงล าดับในเรื่อง
ความสามารถท่ีท าได้ เช่น ระบบอตัโนมัติ ระบบ
แมนนวล หรืออ่ืนๆ ให้คะแนนจาก 1-3 

1.13 เดินท่อน้ ายาได้ไม่น้อยกว่า 50 เมตร และความ
ต่างระดับไดไ้ม่น้อยกว่า 30 เมตร 

4.1.3.10 3 พิจารณาความสามารถในการเดินท่อน้ า
เครื่องปรับอากาศทีผ่ลติภณัฑ์ได้น าเสนอ เริม่ต้นการ
พิจาณาที่ 50 เมตร แล้วเรยีงล าดบัจากระยะทาง
จากมากไปหาน้อย ของแต่ละผลติภัณฑ์ ให้คะแนน 
ตั้งแต่ 1-3 คะแนน 

1.14 มีระบบแจ้งเหตุขัดข้องของเครื่องปรับอากาศ
ด้วยตัวเอง (SELF DDIAGNOSIS FUNCTION) 

4.1.3.10 
4.1.3.12 

2 พิจารณาความละเอียด ทางด้านข้อมูล แจ้งการ
ขัดข้อง ของระบบเครื่องปรับอากาศ ความสะดวกใน
การรับรู้ของผู้ใช้งาน เรียงล าดับความสามารถ ให้ให้
คะแนน ตั้งแต่ 1-2 คะแนน 

 



7.2.1.1 สมรรถนะของเครื่องปรับอากาศ ที่สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในภาพรวม มี
ความน่าเชื่อถือ (10 คะแนน) 
ที่ รายการที่พิจารณา TOR ข้อ คะแนน การพิจารณาการใหค้ะแนน 
1 การรับรองมาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม 

และโรงงานผู้ผลิตต้องไดร้ับมาตรฐาน 
4.1.1.3 10 พิจารณาจากมาตรฐาน หรือจ านวนการรับรองจาก

หน่วยงานจากภาครัฐ ท้ังในประเทศ และต่างประเทศ 
ระบบการทดสอบ ห้องปฏิบตัิการ และการรับประกัน 
พิจารณาจากความครบถ้วนของการไดร้ับการรับรองให้
คะแนน ตั้งแต่ 1-10 คะแนน 

 
7.2.1.2 ใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า ส าหรับเครื่องปรับอากาศที่

มีประสิทธิภาพสูง มีความปลอดภัย (10 คะแนน) 
ที่ รายการที่พิจารณา TOR คะแนน (10) การพิจารณาการใหค้ะแนน 
1 อุปกรณ์ป้องกันความปลอดภยัของระบบไฟฟ้า   4.6.4 3 พิจารณาจากมาตรฐานผลติภณัฑค์วาม

ปลอดภัยที่ก าหนดรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ
ทั้งใน–ต่างประเทศ และการรับประกัน คะแนน
ตั้งแต่ 1–3 คะแนน 

1.1 เซอร์กิตเบรกเกอร์ (Circuit Breaker) 4.6.1 
4.6.2 

3 พิจารณาจากมาตรฐานผลติภณัฑ์ ความ
ปลอดภัยที่ก าหนดรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ
ทั้งใน–ต่างประเทศ และการรับประกัน คะแนน
ตั้งแต่ 1–3 คะแนน 

1.2 ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าแบบแรงดันไฟฟ้า 4.6.3 2 พิจารณาจากมาตรฐานผลติภณัฑค์วาม
ปลอดภัยที่ก าหนดรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ
ทั้งใน–ต่างประเทศ คุณภาพของวัสดุ ความ
แข็งแรง การรับประกัน คะแนนตัง้แต่ 1–2 
คะแนน 

1.3 การวางแผนการติดตั้ง 3.7 2 พิจารณาจากการน าเสนอแผนกระบวนการ
ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยของระบบ
ไฟฟ้าตามพื้นที่ท่ีด าเนินการ คะแนนตั้งแต่ 1–2 
คะแนน 

 
7.2.2 ความพร้อมของผู้ประกอบการ ด้านเครื่องมือ เครื่องมือวัดในการด าเนิน และความพร้อมของ

บุคลากรต้องมีมาตรฐานด้านแรงงาน (20 คะแนน) 
ที่ รายการที่พิจารณา TOR ข้อ คะแนน การพิจารณาการใหค้ะแนน 
 วิศวกรเครื่องกลและไฟฟ้าระดับภาคีขึ้นไป ซึ่งมี

ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเป็นผูค้วบคุมก ากับ
ดูแลการติดตั้ง 

6.9.5 10 พิจารณาจากความครบถ้วนของการน าเสนอ
บุคลากรตามสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ประสบการณ์ท างานให้คะแนน ตัง้แต่ 1-10 
คะแนน 

 ผู้ปฏิบัติงาน ตามสาขาวิชาชีพควบคุม - 8 พิจารณาจากความครบถ้วนของการน าเสนอ
บุคลากร การรับรองทางด้านมาตรฐานวิชาชีพ 
ตามที่กฎหมายก าหนด ทางด้านการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศให้คะแนน ตั้งแต่ 1-8 คะแนน 

 ประสานงานในด้านต่างๆ ให้กับผูซ้ื้อเพื่อใช้
ส าหรับการตดิต่อประสานงาน  

6.9.1 2 พิจารณาจากความครบถ้วนของโครงสร้างการ
บริหารงาน การจัดการ ความสะดวกรวดเร็วของ
การด าเนินงาน ให้คะแนน ตั้งแต่ 1-2 คะแนน 



8. ระยะเวลาด าเนินการและการเบิกจ่ายเงิน 
ก าหนดการส่งมอบงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 
 

9. ระยะเวลาการรับประกัน 1 ปี  
 
10. สถานที่ส่งมอบ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        คณะกรรมการก าหนดรายละเอียด 
 
   ลงชื่อ....................................................ประธานกรรมการ 
                (นายเรวัต   ซ่อมสุข) 
 
   ลงชื่อ.....................................................กรรมการ 
              (นายจักรวาล   บญุหวาน) 
 
   ลงชื่อ ว่าที่ร้อยตรี...................................กรรมการและเลขานุการ 
                         (อนุรักษ์    ศิริรักษ์) 
 

ลงชื่อ..........................................................หัวหน้าหนว่ยงาน  

                 (นายเรวัต  ซ่อมสุข) 
           ผู้อ านวยการกองอาคารสถานที่ 



 
 


