
รายการประกอบแบบรูปติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

-------------------------------------------------------------- 
1.    วัตถุประสงค 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  มีความประสงคจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพรอมติดตั้ง 
เปนเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดแขวนเพดาน ขนาดไมต่ํากวา 36,000 บีทียู จํานวน 50 ชุด 
เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดแขวนเพดาน ขนาดไมต่ํากวา 42,000 บีทียู จํานวน 30 ชุด และ
เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดแขวนเพดาน ขนาดไมต่ํากวา 24,000 บีทียู จํานวน 30 ชุด 
ตําแหนงการติดตั้ง ดูผังสังเขปแนบทาย  
 
2.    การดําเนินงาน 

2.1 ผูเสนอราคาจะตองไปดูสถานที่  เพื่อรับทราบสภาพของสถานที่และตําแหนงที่จะดําเนินงาน 
ในวันที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด (หากผูเสนอราคารายใดไมดูสถานที่ติดตั้ง มหาวิทยาลัยฯจะถือวาไดรับทราบ
รายละเอียดตางๆในวันดูสถานที่โดยตลอดแลว) 

2.2 วัสดุอุปกรณทั้งหมดที่นํามาใชจะตองเปนของใหมทั้งหมด  ไมชํารุดเสียหายผูเสนอราคาจะ 
ตองใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูแทนตรวจสอบกอน  เมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงนําไปติดตั้งได 

2.3 ในกรณีที่มีปญหาเกี่ยวกับแบบรูปรายการ  หรือมีอุปสรรคในการดําเนินงานผูเสนอราคาจะ 
ตองสอบถามคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อแกไข  เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใหแกไขประการใด 
ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติทันที 

2.4 ในการดําเนินงานหากเกิดการเสียหายใด ๆ นอกเหนือจากรายการที่ผูเสนอราคาจะตองจัดทํา   
ผูเสนอราคาจะตองดําเนินการแกไขใหเรียบรอยกอนสงมอบพัสดุงวดสุดทาย  โดยไมคิดคาใชจายเพิ่มเติม 
แตประการใด 

2.5 วัสดุอุปกรณที่รื้อออกใหเปนสมบัติของมหาวิทยาลัยฯ โดยจะตองไปเก็บไวในที่ทีม่หาวิทยาลัย 
กําหนด 

2.6 หากผูเสนอราคาจะใชน้ําประปาและไฟฟาของมหาวิทยาลัย ฯ  จะตองไดรับอนุญาตจาก 
มหาวิทยาลัยกอนและตองออกคาใชจายในสวนนี้ 

2.7 การใชวัสดุเทียบเทา 
2.7.1   ในกรณีที่ผูเสนอราคาจะใชวัสดุคุณภาพเทียบเทาวัสดุที่ระบุไวในรายการใหผูเสนอ

ราคาทําหนังสือขอเทียบเทาพรอมทั้งหลักฐาน เหตุผล และหนังสือรับรองคุณภาพจากสถาบันของทาง
ราชการหรือสถาบันที่เชื่อถือไดตอผูซื้อ     โดยผานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อพิจารณากอนเมื่อไดรับ
อนุมัติใหใชวัสดุดังกลาวไดแลวจึงนําไปติดตั้งได หากยังไมไดรับอนุมัติหามนําไปติดตั้งกอน 
โดยเด็ดขาด ระยะเวลาที่เสียไปในการขอเทียบเทานี้  ผูเสนอราคาจะถือเปนเหตุตอสัญญาไมได   
ไมวากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
                       2.7.2   เมื่อผูเสนอราคาใชวัสดุที่มีคุณภาพเทียบเทา  หากราคาของวัสดุที่ขอเทียบเทา
ต่ํากวาวัสดุที่ระบุในรายการ  ผูเสนอราคาตองยินยอมใหผูซื้อหักเงินในสวนของราคาที่ขาดไป  เมื่อมีการ
จายเงินสําหรับการสงมอบพัสดุงวดนั้น 

2.8  การใชวัสดุและอุปกรณที่กําหนดในแบบรูปรายการ 
2.8.1 ใหผูเสนอราคาใชเฉพาะวัสดุอุปกรณ ที่ไดระบุหมายเลขมาตรฐานผลิตภัณฑ 

อุตสาหกรรมไวแลว ในรายการประกอบแบบรูป  โดยใหเลือกใชจากผูผลิตที่ไดรับใบอนุญาตแสดง 
เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ประเภท ชนิด และขนาดเดียวกัน โดยตองไดรบัความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ
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2.8.2 วัสดุอุปกรณใดที่ยังไมมีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแตมี 
ผูจดทะเบียนไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมแลว หรือมีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
แลวแตมีผูไดรับอนุญาตไมถึงสองราย  ใหผูเสนอราคาเลือกใชวัสดุอุปกรณที่ผลิตในประเทศไทยเทียบเทาได  
โดยใหมีรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะตามที่ระบุไวในคูมือผูซื้อหรือใบแทรกคูมือผูซื้อของกระทรวง
อุตสาหกรรม และใหผูเสนอราคาดําเนินการขออนุญาตใชวัสดุเทียบเทาขอ 2.7 ได 

2.8.3 วัสดุอุปกรณที่ระบุไวในรายการประกอบแบบรูปที่ยังไมไดกําหนดเปนมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมไว ใหผูเสนอราคาใชตามรายการที่ระบุ 

หมายเหตุ  กรณีมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ระบุไวในรายการประกอบแบบรูป 
มีหมายเลขใดที่มีการปรับปรุงหรือแกไขเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงหมายเลขมาตรฐานภายหลังการทํา
สัญญาแลวใหถือหมายเลขมาตรฐานหรือประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมฉบับลาสุดเปน
เกณฑ 
 
3 ฝมือแรงงาน 

ผูเสนอราคาจะตองใชชางที่มีฝมือดีมาทํางานใหถูกตองเรียบรอยตามแบบรูปรายการทุกประการ 
งานบางประเภทตองการความชํานาญในการติดตั้ง หรือปฏิบัติงานโดยเฉพาะผูเสนอราคาจะตองใช 
ชางเทคนิคที่ชํานาญดําเนินการ และปฏิบัติใหถูกตองตามหลักวิชาชางที่ดี 
 
4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาดไมนอยกวา 36,000  
BTU/Hr 

4.1 ขอกําหนดทั่วไป 
เปนเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดระบายความรอนดวยอากาศเปนผลิตภัณฑของประเทศ 

ไทย ยุโรป ญี่ปุน หรือสหรัฐอเมริกา ที่ประกอบจากโรงงานภายในประเทศ ภายใตลิขสิทธิ์ (License)  
ของผลิตภัณฑนั้นๆ ซึ่งจะตองมีเอกสารมาแสดงและทั้งนี้จะตองเปนผลิตภัณฑยี่หอเดียวกันทั้งงาน และ
ผลิตภัณฑทีเ่สนอจะตองมีศูนยบริการของผลิตภัณฑอยูในพื้นที่ภาคเหนือ และตัวแทนจําหนายตองอยูใน
เขตภาคเหนือตอนลางเทานั้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการในการบริการหลังการขาย รวมถึงผูเสนอ
ราคาจะตองไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายจากเจาของผลิตภัณฑนั้นๆอยางเปนทางการโดยมีเอกสาร
ฉบับจริงมาแสดง ซึ่งเอกสารดังกลาวตองระบุถึงหนวยงานโดยตรงแนบมาในวันที่ยื่นขอเสนอ 

 
4.2 มาตรฐานเครื่องปรับอากาศ 

เครื่องปรับอากาศที่เสนอตองประกอบสําเร็จรูปเปนชุดจากโรงงานที่ไดรับมาตรฐาน โดยไดรับ 
การรับรองตามขอกําหนด มีคาประสิทธิภาพพลังงาน (SEER) ไมนอยกวา 14.00 หรือ EER ไมต่ํากวา 
12.50 แสดงโดยฉลากประหยัดไฟเบอร 5 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย รวมถึงเครื่องปรับอากาศ
ดังกลาวตองไดรับการผลิตจากโรงงานที่ไดรับมาตรฐาน ISO9001 , ISO14001 

 
4.3 เครื่องระบายความรอน 

4.3.1 ตัวถัง (Casing) รวมถาดลางของตัวรอน ตองทําดวยเหล็กแผนพนสีชนิดทนทานพิเศษ  
(EG SHEET ELECTROSTATIC POWDER PAINTING) โดยขารองรับตัวถังทําดวยเหล็กแผน 
ELECTROGALVANIZED STEEL ดวยวิธีการขึ้นรูปหรือดวยการพับอยางแข็งแรง โดยตองมีผลทดสอบวา 
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เหล็กพนสีดังกลาว ตองผานการทดสอบ Salt Spray Test ตามมาตรฐาน และตองผานการทดสอบ 
Humidity Resistance ตามมาตรฐาน ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 95% ความชื้นสัมพัทธ  

4.3.2 คอมเพรสเซอร (Compressor) เปนแบบหุมปด (Hermetic) ชนิด Rotary หรือ Scroll  
ใชกับสารทําความเย็นชนิด R-410A และใชกับระบบไฟฟา 1 เฟส 50 Hz สําหรับประเทศไทย 

4.3.3 คอยลระบายความรอน (Condenser Coil) ทําดวยทอทองแดงผิวเกลียว (INNER  
GROOVED TUBE) และมีครีบอลูมีเนียมอัดติดแนนกับทอทองแดงดวยวิธีกล จํานวนไมต่ํากวา 17 ครีบ  
ตอระยะ 1 นิ้ว โดยครีบอลูมิเนียมตองมีการเคลือบดวยสารปองกันการกัดกรอน และมีผลทดสอบสามารถ
ชวยลดการกัดกรอนของไอเกลือ (Salt Test Spray)  

4.3.4 พัดลมระบายความรอน (Condenser Fan) เปนแบบใบพัด (Propeller Type) ออกแบบ 
ใหใชกับมอเตอรแบบขับเคลื่อนโดยตรง 2 ใบ 

4.3.5 อุปกรณอื่นๆ อยางนอยประกอบไปดวย 
4.3.5.1 FAN MOTOR OVERLOAD PROTECTION DEVICE 
4.3.5.2 SERVICE VALVE 
4.3.5.3 TIME DELAY RELAY (FOR INDOOR UNIT) 
4.3.5.4 OVER LOAD PROTECTION 
4.3.5.5 ยางรองขาแอร 

4.4 เครื่องแฟนคอยล (Fan Coil Unit) 
4.4.1 คอยลเย็นทําดวยทองแดงผิวแบบเกลียว (Inner Groove Tube) และมีครีบอลูมิเนียม 

อัดติดแนนกับทอทองแดงดวยวิธีกล จํานวนไมต่ํากวา 17 ครีบ ตอระยะ 1 นิ้ว โดยครีบอลูมิเนียมตองมี 
การเคลือบดวยสารปองกันกันสนิม และมีผลทดสอบสามารถชวยลดการกัดกรอนของไอเกลือ (Salt Test 
Spray)  

4.4.2 พัดลมสงลมเย็น (Evaporator Fan) ใชกับมอเตอรแบบขับโดยตรงแบบหลอลื่นถาวร  
(Permanent Lubricated type) โดยมีปริมาณลมไมต่ํากวา 1,350 ลูกบาศกฟุต/นาที ใชกับระบบไฟฟา 
220V/1 Ph/50 Hz 

4.4.3 อุปกรณควบคุมอุณหภูมเิปนแบบอิเล็กทรอนิกส ชนิดไรสาย Digital Control สามารถ 
ควบคุมอุณหภูมิอยูในชวง 15-30 องศา หรือกวางกวา เปนยี่หอเดียวกันกับเครื่องปรับอากาศที่เสนอ 

4.5 อุปกรณอื่นๆอยางนอยตองประกอบดวย 
- แผนกรองอากาศชนิดถอดลางทําความสะอาดได  
- ชุดฝาครอบทอแอร 

4.6 การรับประกัน 
4.6.1 เครื่องปรับอากาศและอุปกรณจะตองเปนของใหมไมเคยใชงานมากอน โดยทั้งนี้ 

เครื่องปรับอากาศตองเปนผลิตภัณฑยี่หอเดียวกันทั้งเครื่องระบายความรอนและเครื่องสงลมเย็น 
4.6.2 เครื่องปรับอากาศตองมีมาตรฐานการรับประกันคอมเพรสเซอรเปนระยะเวลาอยางนอย    

5 ป และอุปกรณอื่นๆภายในตัวเครื่องปรับอากาศรับประกันเปนระยะเวลาอยางนอย 1 ป ทั้งนี้ตองมี
เอกสารยืนยันจากผูรับจาง 
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5. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาดไมนอยกวา 42,000  
BTU/Hr 

5.1 ขอกําหนดทั่วไป 
เปนเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดระบายความรอยดวยอากาศเปนผลิตภัณฑของประเทศ 

ไทย ยุโรป ญี่ปุน หรือสหรัฐอเมริกา ที่ประกอบจากโรงงานภายในประเทศ ภายใตลิขสิทธิ์ (License)  
ของผลิตภัณฑนั้นๆ ซึ่งจะตองมีเอกสารมาแสดงและทั้งนี้จะตองเปนผลิตภัณฑยี่หองเดียวกันทั้งงาน และ
ผลิตภัณฑที่เสนอจะตองมีศูนยบริการของผลิตภัณฑอยูในพื้นที่ภาคเหนือ และตัวแทนจําหนายตองอยูใน
เขตภาคเหนือตอนลางเทานั้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการในการบริการหลังการขาย รวมถึงผูเสนอ
ราคาจะตองไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายจากเจาของผลิตภัณฑนั้นๆอยางเปนทางการโดยมีเอกสาร
ฉบับจริงมาแสดง ซึ่งเอกสารดังกลาวตองระบุถึงหนวยงานโดยตรงแนบมาในวันที่ยื่นขอเสนอ 

 
5.2 มาตรฐานเครื่องปรับอากาศ 

เครื่องปรับอากาศที่เสนอตองประกอบสําเร็จรูปเปนชุดจากโรงงานที่ไดรับมาตรฐาน โดยไดรับ 
การรับรองตามขอกําหนดดานประสิทธิภาพพลังงาน รวมถึงเครือ่งปรับอากาศดังกลาวตองไดรับการผลิต
จากโรงงานที่ไดรับมาตรฐาน ISO9001 , ISO14001 

 
5.3 เครื่องระบายความรอน 

5.3.1 ตัวถัง (Casing) รวมถาดลางของตัวรอน ตองทําดวยเหล็กแผนพนสีชนิดทนทานพิเศษ  
(EG SHEET ELECTROSTATIC POWDER PAINTING) โดยขารองรับตัวถังทําดวยเหล็กแผน 
ELECTROGALVANIZED STEEL ดวยวิธีการขึ้นรูปหรือดวยการพับอยางแข็งแรง โดยตองมีผลทดสอบวา 
เหล็กพนสีดังกลาว ตองผานการทดสอบ Salt Spray Test ตามมาตรฐาน และตองผานการทดสอบ 
Humidity Resistance ตามมาตรฐาน ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 95% ความชื้นสัมพัทธ 

5.3.2 คอมเพรสเซอร (Compressor) เปนแบบหุมปด (Hermetic) ชนิด Rotary หรือ  
Scroll ใชกับสารทําความเย็นชนิด R-410A และใชกับระบบไฟฟา 3Ph/50Hz ประเทศไทย 

5.3.3 คอยลระบายความรอน (Condenser Coil) ทําดวยทอทองแดงผิวเกลียว (INNER  
GROOVED TUBE) และมีครีบอลูมีเนียมอัดติดแนนกับทอทองแดงดวยวิธีกล จํานวนไมต่ํากวา 17 ครีบ  
ตอระยะ 1 นิ้ว โดยครีบอลูมิเนียมตองมีการเคลือบดวยสารปองกันสนิม และมีผลทดสอบสามารถชวย 
ลดการกัดกรอนของไอเกลือ (Salt Test Spray)  

5.3.4 พัดลมระบายความรอน (Condenser Fan) เปนแบบใบพัด (Propeller Type) ออกแบบ 
ใหใชกับมอเตอรแบบขับเคลื่อนโดยตรง 2 ใบ 

5.3.5 อุปกรณอื่นๆ อยางนอยประกอบไปดวย 
5.3.5.1 FAN MOTOR OVERLOAD PROTECTION DEVICE 
5.3.5.2 SERVICE VALVE 
5.3.5.3 TIME DELAY RELAY (FOR INDOOR UNIT) 
5.3.5.4 OVER LOAD PROTECTION 
5.3.5.5 ยางรองขาแอร 
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5.4 เครื่องแฟนคอยล (Fan Coil Unit) 
5.4.1 คอยลเย็นทําดวยทองแดงผิวแบบเกลียว (Inner Groove Tube) และมีครีบอลูมิเนียม 

อัดติดแนนกับทอทองแดงดวยวิธีกล จํานวนไมต่ํากวา 17 ครีบ ตอระยะ 1 นิ้ว โดยครีบอลูมิเนียมตองมี 
การเคลือบดวยสารปองกันสนิมและมีผลทดสอบสามารถชวยลดการกัดกรอนของไอเกลือ (Salt Test 
Spray)  

5.4.2 พัดลมสงลมเย็น (Evaporator Fan) ใชกับมอเตอรแบบขับโดยตรงแบบหลอลื่นถาวร  
(Permanent Lubricated type) โดยมีปริมาณลมไมต่ํากวา 1,350 ลูกบาศกฟุต/นาที ใชกับระบบไฟฟา  
1 Ph/50 Hz สําหรับประเทศไทย 

5.4.3 อุปกรณควบคุมอุณหภูมิเปนแบบอิเล็กทรอนิกส ชนิดไรสาย Digital Control สามารถ 
ควบคุมอุณหภูมิอยูในชวง 15-30 องศา เปนยี่หอเดียวกันกับเครื่องปรับอากาศที่เสนอ 

5.5 อุปกรณอื่นๆอยางนอยตองประกอบดวย 
- แผนกรองอากาศชนิดถอดลางทําความสะอาดได  
- ชุดฝาครอบทอแอร 

5.6 การรับประกัน 
5.6.1 เครื่องปรับอากาศและอุปกรณจะตองเปนของใหมไมเคยใชงานมากอน โดยทั้งนี้ 

เครื่องปรับอากาศตองเปนผลิตภัณฑยี่หอเดียวกันทั้งเครื่องระบายความรอนและเครื่องสงลมเย็น 
5.6.2 เครื่องปรับอากาศตองมีมาตรฐานการรับประกันคอมเพรสเซอรเปนระยะเวลาอยางนอย    

5 ป และอุปกรณอื่นๆภายในตัวเครื่องปรับอากาศรับประกันเปนระยะเวลาอยางนอย 1 ป ทั้งนี้ตองมี
เอกสารยืนยันจากผูรับจาง 
 
6. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสวน ขนาดไมนอยกวา 24,000  
BTU/Hr 

6.1 ขอกําหนดทั่วไป 
เปนเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดระบายความรอยดวยอากาศเปนผลิตภัณฑของประเทศ 

ไทย ยุโรป ญี่ปุน หรือสหรัฐอเมริกา ที่ประกอบจากโรงงานภายในประเทศ ภายใตลิขสิทธิ์ (License)  
ของผลิตภัณฑนั้นๆ ซึ่งจะตองมีเอกสารมาแสดงและทั้งนี้จะตองเปนผลิตภัณฑยี่หองเดียวกันทั้งงาน และ
ผลิตภัณฑที่เสนอจะตองมีศูนยบริการของผลิตภัณฑอยูในพื้นที่ภาคเหนือ และตัวแทนจําหนายตองอยูใน
เขตภาคเหนือตอนลางเทานั้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการในการบริการหลังการขาย รวมถึงผูเสนอ
ราคาจะตองไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายจากเจาของผลิตภัณฑนั้นๆอยางเปนทางการโดยมีเอกสาร
ฉบับจริงมาแสดง ซึ่งเอกสารดังกลาวตองระบุถึงหนวยงานโดยตรงแนบมาในวันที่ยื่นขอเสนอ 

 
6.2 มาตรฐานเครื่องปรับอากาศ 

เครื่องปรับอากาศที่เสนอตองประกอบสําเร็จรูปเปนชุดจากโรงงานที่ไดรับมาตรฐาน โดยไดรับ 
การรับรองตามขอกําหนด มีคาประสิทธิภาพพลังงาน (SEER) ไมนอยกวา 12.6 หรือคา EER ไมนอยกวา 
13.90 แสดงโดยฉลากประหยัดไฟเบอร 5 ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย รวมถึงเครื่องปรับอากาศ
ดังกลาวตองไดรับการผลิตจากโรงงานที่ไดรับมาตรฐาน ISO9001 , ISO14001 
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6.3 เครื่องระบายความรอน 
6.3.1 ตัวถัง (Casing) รวมถาดลางของตัวรอน ตองทําดวยเหล็กแผนพนสีชนิดทนทานพิเศษ  

(EG SHEET ELECTROSTATIC POWDER PAINTING) โดยขารองรับตัวถังทําดวยเหล็กแผน 
ELECTROGALVANIZED STEEL ดวยวิธีการขึ้นรูปหรือดวยการพับอยางแข็งแรง โดยตองมีผลทดสอบวา 
เหล็กพนสีดังกลาว ตองผานการทดสอบ Salt Spray Test และตองผานการทดสอบ Humidity 
Resistance ตามมาตรฐาน ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 95% ความชื้นสัมพัทธ จากโรงงานผูผลิต  

6.3.2 คอมเพรสเซอร (Compressor) เปนแบบหุมปด (Hermetic) ชนิด Rotary หรือ Scroll  
ใชกับสารทําความเย็นชนิด R-410A และใชกับระบบไฟฟา 1Ph/50Hz สําหรับประเทศไทย 

6.3.3 คอยลระบายความรอน (Condenser Coil) ทําดวยทอทองแดงผิวเกลียว (INNER  
GROOVED TUBE) และมีครีบอลูมีเนียมอัดติดแนนกับทอทองแดงดวยวิธีกล จํานวนไมต่ํากวา 17 ครีบ  
ตอระยะ 1 นิ้ว โดยครีบอลูมิเนียมตองมีการเคลือบดวยสารปองกันสนิม และมีผลทดสอบสามารถชวย 
ลดการกัดกรอนของไอเกลือ (Salt Test Spray)  

6.3.4 พัดลมระบายความรอน (Condenser Fan) เปนแบบใบพัด (Propeller Type) ออกแบบ 
ใหใชกับมอเตอรแบบขับเคลื่อนโดยตรง 2 ใบ 

6.3.5 อุปกรณอื่นๆ อยางนอยประกอบไปดวย 
6.3.5.1 FAN MOTOR OVERLOAD PROTECTION DEVICE 
6.3.5.2 SERVICE VALVE 
6.3.5.3 TIME DELAY RELAY (FOR INDOOR UNIT) 
6.3.5.4 OVER LOAD PROTECTION 
6.3.5.5 ยางรองขาแอร 

6.4 เครื่องแฟนคอยล (Fan Coil Unit) 
6.4.1 คอยลเย็นทําดวยทองแดงผิวแบบเกลียว (Inner Groove Tube) และมีครีบอลูมิเนียม 

อัดติดแนนกับทอทองแดงดวยวิธีกล จํานวนไมต่ํากวา 17 ครีบ ตอระยะ 1 นิ้ว โดยครีบอลูมิเนียมตองมี 
การเคลือบดวยสารปองกันสนิม และมีผลทดสอบสามารถชวยลดการกัดกรอนของไอเกลือ (Salt Test 
Spray) พัดลมสงลมเย็น (Evaporator Fan) ใชกับมอเตอรแบบขับโดยตรงแบบหลอลื่นถาวร (Permanent 
Lubricated type) โดยมีปริมาณลมไมต่ํากวา 1,350 ลูกบาศกฟุต/นาที ใชกับระบบไฟฟา 1 Ph/50 Hz 

6.4.2 อุปกรณควบคุมอุณหภูมิเปนแบบอิเล็กทรอนิกส ชนิดไรสาย Digital Control สามารถ 
ควบคุมอุณหภูมิอยูในชวง 15-30 องศา เปนยี่หอเดียวกันกับเครื่องปรับอากาศที่เสนอ 

6.5 อุปกรณอื่นๆอยางนอยตองประกอบดวย 
- แผนกรองอากาศชนิดถอดลางทําความสะอาดได  
- ชุดฝาครอบทอแอร 

6.6 การรับประกัน 
6.6.1 เครื่องปรับอากาศและอุปกรณจะตองเปนของใหมไมเคยใชงานมากอน โดยทั้งนี้ 

เครื่องปรับอากาศตองเปนผลิตภัณฑยี่หอเดียวกันทั้งเครื่องระบายความรอนและเครื่องสงลมเย็น 
6.6.2 เครื่องปรับอากาศตองมีมาตรฐานการรับประกันคอมเพรสเซอรเปนระยะเวลาอยางนอย    

5 ป และอุปกรณอื่นๆภายในตัวเครื่องปรับอากาศรับประกันเปนระยะเวลาอยางนอย 1 ป ทั้งนี้ตองมี
เอกสารยืนยันจากผูรับจาง 

------------------------------ 


