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หมวดงานวิศวกรรมเคร่ืองกล 
 
 
รายละเอียดมาตราฐานลิฟท์โดยสาร 
 
ลฟิต์โดยสาร                 2  เคร่ือง    
   
หมายเลข L1-L2                                            ลฟิต์โดยสาร  630 กก.  แบบไมม่ีห้องเคร่ือง  
 
 
ระบบขบัเคลือ่น    ACVVVF-Gearless 
 
ระบบควบคมุ    Duplex collective selective control   
 
ขนาดน า้หนกับรรทกุ   630  กิโลกรัม  
 
ความเร็ว     60 เมตร/นาท ี
 
จ านวนชัน้ท่ีหยดุรับสง่และประต ู  7 ชัน้ 7 ประต ู( 1-7 ) 
 
ระยะลฟิต์วิง่    ประมาณ 19.2 เมตร 
 
ขนาดตวัลฟิต์    กว้าง 1400 มม. ลกึ 1100 มม. สงู 2239 มม.  
     (ก่อนตกแตง่ฝ้าเพดาน) 
 
ขนาดประตลูฟิต์    กว้าง 800 มม. สงู 2100 มม.  
     แบบเปิดออกจากกึ่งกลาง 
 
 
ขนาดและระยะต่าง ๆ ของช่องลิฟต์ 
 
ขนาดภายในช่องลฟิต์   : กว้าง  3950 มม. ลกึ 1500 มม.  
ความสงู Overrun    : 4300 มม. 
ความลกึบอ่ลฟิต์(Pit)   : 1100 มม. 
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การตกแต่งภายในตัวลิฟต์และประตูชานพกั (Car and Landing Architectural Finishes) 
 
ภายในตวัลิฟต์  
ผนงัด้านหน้าประต ู   : Hairline Stainless Steel 
ผนงัด้านข้าง    : Hairline Stainless Steel พร้อมราวมือจบั Stainless Steel 
ผนงัด้านหลงั    : Hairline Stainless Steel พร้อมราวมือจบั Stainless Steel  
ประตลูฟิต์    : Hairline Stainless Steel 
ฝ้าเพดาน    : Hairline stainless steel 
ไฟแสงสวา่ง    : LED 
พืน้     : Artificial Granite 
บวักนักระแทก    : Aluminum 
ธรณีประต ู    : Aluminum  
 
กรอบประต ู    :  ขนาด 50 x 50 มม., Hairline Stainless Steel 
ประตชูานพกั    : Hairline Stainless Steel 
 
 
 
แผงปุ่มกดและไฟบอกชัน้ (Boards & Indicators) 
 
แผงปุ่ มกดในตวัลฟิต์ (COP)  : แบบ 1 แผงตอ่ลฟิต์ 
      ภายในแผงปุ่ มกดประกอบด้วย 

- ไฟบอกชัน้พร้อมลกูศร 
- ป้ายขนาดบรรทกุ 
- ไฟและเสยีงเตือนเมื่อน า้หนกัเกิน 
- ปุ่ มกดสญัญาณกรณีฉกุเฉินและ Intercom 
- ไฟแสงสวา่งฉกุเฉิน 
- ปุ่ มกดชัน้จอด 
- ปุ่ มเปิดประต ู  
- ปุ่ มปิดประต ู  
- Reservation 
- เปิด/ปิด พดัลมระบายอากาศ 
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ปุ่มกดอักษรเบรลล์ส าหรับผู้พกิาร (HCOP) 
 
แผงปุ่ มกดหน้าชานพกั (LOP)   : แบบ แตล่ะชัน้มี 1 แผง 
       
 
ไฟบอกชัน้หน้าชานพกั    : ประกอบด้วย 

-  ตวัเลขบอกชัน้พร้อมลกูศร 
       ติดตัง้รวมอยูใ่นแผงปุ่ มกดด้านข้างของประตลูฟิต์ 
 
 
A)     ระบบขับเคลื่อน (Drive System) 
 
ชนิดของเคร่ือง 
 
ใช้มอเตอร์กระแสสลบั (AC MOTOR) ชนิด Permanent Magnet เบรคแมเ่หลก็ไฟฟ้าประกอบเป็นชดุเดียวกนัควบคมุ
การขบัเคลือ่นด้วยระบบ Variable voltage variable frequency (ACVVVF) โดยผา่นวงจร Solid state thyristor 
feedback controlled AC drive motor ซึง่จะถกูควบคมุจากระบบคอมพิวเตอร์ 
 
ระบบไฟฟ้า :  ส าหรับไฟฟ้าของระบบ 3  เฟส  5  สาย  380 โวลท์  50  ไซเกิล  +5%-10%  
     ส าหรับไฟฟ้าแสงสวา่ง 1  เฟส  3  สาย  220 โวลท์  50  ไซเกิล  +5%-10%   
   
B)      หมวดระบบควบคุม (Control System) 
 
 
การท างาน  
ลฟิต์ท างานโดยสามารถหยดุรับสง่ผู้ โดยสารได้ทกุชัน้ทัง้ขาขึน้ และขาลงโดยใช้ Micro-computer ค านวณ และประมวณผล
ของลฟิต์ เพื่อให้ลฟิต์ไปท าการรับ หรือสง่ผู้ โดยสารให้ถึงจดุหมายโดยใช้เวลาน้อยที่สดุ 
 
โปรแกรมการใช้งาน 
Overload control 
มีเสยีงสญัญาณแจ้งให้ทราบวา่ลฟิต์บรรทกุน า้หนกัเกินพิกดัและมสีญัญาณเตือนให้ผู้ โดยสารทราบวา่ลฟิต์จะไมท่ างาน 
และประตจูะเปิดค้างจนกวา่น า้หนกับรรทกุ  จะลดลงอยูใ่นระดบัที่ลฟิต์จะท างานได้ตามปกติ 
 
Full load by-pass 
เมื่อลฟิต์บรรทกุน า้หนกัเตม็พิกดัแล้วลฟิต์จะวิ่งผา่นชัน้ตา่งๆ  โดยไมห่ยดุรับผู้โดยสารท่ีเรียกจากแผงปุ่ มกดตามชัน้ แตจ่ะ
หยดุตามชัน้โดยเรียกจากแผงปุ่ มกดภายในตวัลฟิต์เทา่นัน้ แตจ่ะมลีฟิต์เคร่ืองอื่นภายในกลุม่วิง่มาจอดรับ 
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Lift alarm 
เมื่อผู้ โดยสารกดปุ่ มสญัญาณขอความชว่ยเหลอืในตวัลฟิต์เสยีงสญัญาณจะเตือนไปยงัห้องเคร่ืองลฟิต์ของอาคาร  และระบบ
การติดตอ่ภายในจะสามารถใช้งานได้เมื่อผู้ โดยสารกดปุ่ มสญัญาณขอความชว่ยเหลอืและระบบการติดตอ่ภายในนีใ้ช้
กระแสไฟฟ้าจากแบตเตอร่ีส ารอง ท าให้ถึงแม้กระแสไฟฟ้าภายนอกดบัระบบนีก็้ยงัสามารถใช้งานได้ 
 
Car fan and light automatic switched off 
พดัลมระบายอากาศและไฟแสงสวา่งในตวัลฟิต์จะหยดุการท างานโดยอตัโนมตัิ  เมื่อไมม่ีการใช้งานในช่วงระยะเวลาหนึง่ 
 
Car fan manually switched 
ในแผงควบคมุลฟิต์จะมีสวิทช์หยดุการท างานของพดัลมระบายอากาศเมื่อไมต้่องการใช้งาน 
 
Emergency light in the car operating panel 
ในกรณีที่กระแสไฟฟ้าภายนอกดบั  ไฟฉกุเฉินในแผงควบคมุลฟิต์จะสวา่งขึน้โดยใช้ไฟจากแบตเตอร่ี ซึง่แบตเตอร่ีนีจ้ะ
จ่ายไฟให้แก่ alarm และ intercom ด้วย 
 
Electronic door safety 
“Infra Red Light Curtain” เป็นอปุกรณ์ที่ติดตัง้ที่บานประตลูฟิต์ ซึง่มีล าแสงอินฟราเรด ฉายจากแผงกระจาย ล าแสงที่ตดิ
ตัง้อยู ่ณ ขอบประตดู้านหนึง่ไปยงัแผงรับแสงทีต่ิดตัง้อยู ่ณ ขอบประตอูีกด้านหนึง่ ซึง่สามารถป้องกนัผู้ โดยสาร หรือสิง่ของ
มิให้ถกูประตหูนีบโดยปราศจากการสมัผสั และที่บานประตชูานพกัทกุชัน้สามารถเปิดได้ในกรณีฉกุเฉินโดยใช้ กญุแจเฉพาะ
  
 
Reservation control 
โดยใช้สวิทช์กญุแจในตวัลฟิต์ เพื่อแยกลฟิต์ออกจากระบบจากการท างานโดยอตัโนมตัิ  มาเป็นการท างานโดยอิสระ ด้วย
การควบคมุจากค าสัง่ภายในตวัลฟิต์ เทา่นัน้ 
 
Anti-nuisance 
เพื่อเป็นการป้องกนัการใช้ลฟิต์อยา่งไมเ่หมาะสม ในกรณีทีม่ีการกดปุ่ มบงัคบัภายในตวัลฟิต์โดยทีไ่มม่ีผู้ โดยสารอยูภ่ายใน 
ลฟิต์จะจอดบริการ 2 ชัน้ถดัไปและจะยกเลกิค าสัง่ที่เหลอืทัง้หมด 
 
Fireman’s control 
เมื่อได้รับสญัญาณจากแผงควบคมุระบบสญัญาณแจ้งเหตเุพลงิไหม้ ลฟิต์ทกุเคร่ืองจะถกูบงัคบัโดยอตัโนมตัิ ให้ลงมาชัน้ 
Main lobby โดยไมแ่วะจอดรับระหวา่งทางพร้อมทัง้เปิดประตใูห้ผู้ โดยสารท่ีอยูใ่นลฟิต์ออกไปจากลฟิต์ จากนัน้ลฟิต์ทกุ
เคร่ืองจะหยดุท างาน  
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ARD (Automatic Rescue Device) 
เมื่อระบบไฟฟ้าปกติที่จ่ายให้ระบบลฟิต์ขดัข้อง ลฟิต์ทกุเคร่ืองที่ก าลงัท างานอยู ่ จะหยดุท างานภายในระยะเวลาหนึง่ และ
ระบบ ARD (Automatic rescue device) จะจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กบัตวัลฟิต์ และขบัลฟิต์ไปยงัชัน้จอดที่ใกล้ที่สดุพร้อมเปิด
ประตไูว้ให้ผู้ โดยสารออกมา (ประมาณไมเ่กิน 30 วินาที) แล้วประตจูะปิดเองด้วยกลไกของ Mechanic เมื่อไฟฟ้าจริง
กลบัมาลฟิต์ก็จะรีเซตตวัเองลงจอดชัน้ Main  
 
C)     อุปกรณ์ที่รองรับการกระแทก 
มีที่รองรับการกระแทกของตวัลฟิต์และลกูถ่วงเพื่อไมใ่ห้เกิดอนัตรายตดิตัง้ทีก้่นบอ่ลฟิต์เป็นแบบ Spring buffer ส าหรับลฟิต์
ที่มีความเร็วไมเ่กิน 1 เมตรตอ่วินาที่ และเป็นแบบ Oil buffer ส าหรับลฟิต์ที่มีความเร็วเกิน 1 เมตรตอ่วินาที ่
 
D)     รางลิฟต์ และรางลูกถ่วง 
เป็นรางเหลก็รูปตวั 'T' ใช้ส าหรับลฟิต์โดยเฉพาะผิวหน้ารางเรียบมีขนาดมาตรฐานท่ีจะรับความเร็วและน า้หนกัของตวัลฟิต์ 
เมื่อบรรทกุน า้หนกัเตม็ที่ได้โดยปลอดภยั   และมีทีเ่ก็บน า้มนัติดอยูก่บัตวัลฟิต์และโครงน า้หนกัถว่ง (เฉพาะส าหรับอปุกรณ์น า
ร่องแบบ sliding guides) เพื่อให้การหลอ่ลืน่แก่รางลฟิต์ตลอดเวลาสม ่าเสมอ 
 
E)      อุปกรณ์น าร่อง 
เป็นแบบ Sliding guides   โดยจะใช้ทัง้ตวัลฟิต์และน า้หนกัถ่วง 
 
F)      อุปกรณ์ตรวจจับความเร็ว 
ในกรณีที่ลฟิต์มกีารขบัเคลือ่นขึน้หรือลงเกินกวา่อตัราความเร็วที่ก าหนด ระบบนีจ้ะสง่สญัญาณทางอิเลคทรอนิคให้ระบบ
ควบคมุ เพื่อตดักระแสไฟเข้ามอเตอร์ขบัเคลือ่นอนัจะท าให้ระบบเบรคท างาน 
 
G)      Safety Gear 
เป็นอปุกรณ์ที่ป้องกนัมิให้ลฟิต์เคลือ่นท่ีมายงัชัน้ลา่งอยา่งรวดเร็วเกินอตัราความเร็วที่ก าหนดโดยอปุกรณ์นีจ้ะติดตัง้ใน
ต าแหนง่ที่สามารถชลอความเร็วของลฟิต์และยดึตวัลฟิต์ไว้กบัรางโดยมิให้เคลือ่นท่ี พร้อมตดักระแสไฟฟ้าที่เข้ามอเตอร์
ขบัเคลือ่นท าให้ลฟิต์หยดุการท างานทนัที 
 
H)     ทางออกฉุกเฉิน 
จะอยูด้่านบนของฝ้าเพดานโดยจะสามารถเปิดได้จากด้านนอกตวัลฟิต์   
 
I)      การป้องกนัสนิม 
วสัดทุี่เป็นโลหะทกุชิน้ จะได้รับการป้องกนัสนิมโดยการพน่ หรือทาสีกนัสนิมอยา่งด ี
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J)      ความปลอดภยั 
ระบบความปลอดภยัมีดงันี ้  

1. ระบบป้องกนัไฟฟ้าลดัวงจร +/- 10% 
2. ระบบป้องกนัไฟกลบัเฟส หรือแรงดนัแตล่ะเฟสไมเ่ทา่กนั +/- 10% 
3. ระบบป้องกนัมอเตอร์กินกระแสเกินก าหนด +/- 10% 
4. ระบบป้องกนัมอเตอร์ร้อนเกินก าหนด 
5. ระบบ Inter lock ของประตชูานพกั ซึง่มีระยะหา่งของประตชูานพกัหา่งกนัได้ไมเ่กิน 3 มม.  
        ถ้าหา่งมากกวา่นี ้ลฟิต์จะไมว่ิ่งเพื่อป้องกนัอนัตราย 
6. อปุกรณ์ป้องกนัลฟิต์วิ่งเลยชัน้ Stop up/down limited switch จะหยดุลฟิต์ทนัที  ในกรณีที่ระบบการจอดชัน้

อตัโนมตัิเกิดขดัข้อง, Final up/down limited switch ซึง่ติดตัง้อยูช่่วงบนสดุและลา่งสดุของช่องลฟิต์ ระบบนีจ้ะ
ท างานทนัทีเมื่อลฟิต์วิ่งเลยชัน้บนสดุและลา่งสดุของอาคาร 

7. แผงสวิทช์ที่หลงัคาส าหรับการตรวจสอบและบ ารุงรักษา 
8. อปุกรณ์หมนุลฟิต์ขึน้ลงในกรณีขดัข้อง (เนื่องจากไมม่ีไฟฟ้า) 

 
 
 

รายชื่อผลิตภณัฑ์มาตราฐาน 
 
SCHINDLER ,MITSUBISHI,TOSHIBA 
 
  

 
 
 
 
 
 

 

ระบบปรับอากาศ 

ขอบเขตของงาน ของโครงการ ประกอบด้วย 

 
1. จดัหาและติดตัง้เคร่ืองจกัรและอปุกรณ์ของระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ที่ไมเ่ลก็กวา่ที่ก าหนดไว้ใน  
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แบบแปลน และรายการพร้อมสว่นประกอบอ่ืน ๆ ท่ีจาเป็นท่ีต้องใช้เพื่อให้งานแล้วเสร็จสมบรูณ์ ใช้งานได้ตาม  

จดุประสงค์ของผู้วา่จ้าง  

2. ผู้ รับจ้างต้องปฏิบตัิงานตามที่กาหนดในแบบแปลน และรายการ ถึงแม้วา่งานบางอยา่งมีแสดงในแบบแตไ่ม ่ ปรากฏใน
รายการ หรือมีกาหนดในรายการแตไ่ม่แสดงในแบบผู้ รับจ้างต้องปฏิบตัิงานนัน้เช่นกนั เหมือนกบัวา่ ได้แสดงไว้ทัง้สอง
แหง่ งานท่ีเก่ียวข้องและจาเป็นต้องทาเพื่อให้งานลลุว่งถกูต้องตามหลกัวิชา แตไ่มไ่ด้บง่ใน แบบและรายการ และ /หรือ
ในบญัชีรายช่ือ รายการวสัดแุละอปุกรณ์ผู้วา่จ้าง ผู้ รั บจ้างจะต้องทาให้ถูกต้อง ครบถ้วนโดยไมม่ีเง่ือนไขใด ๆ ทัง้สิน้ 
และจะไมค่ิดคา่ใช้จ่ายใด ๆ เพื่อเติมอีกจากผู้วา่จ้าง  

3. ผู้ รับจ้างจะต้องรั บผิดชอบตรวจแบบแปลนทัง้แบบสถาปั ตยกรรม แบบไฟฟ้า แบบโครงสร้าง แบบ เคร่ืองปรับอากาศ 
แบบประปาที่เก่ียวข้อง รวมทัง้การตรวจสถานท่ี ติดตัง้ ( ถ้าเห็นวา่จาเป็น ) และทาการ สารวจระบบไฟฟ้าที่จะใช้กบั
เคร่ือง ก่อนดาเนินการจดัหา และติดตัง้เคร่ือง การเจาะรูการเว้นช่อง ฯลฯ ที่ จ าเป็นต้องทาในสถานท่ีติดตัง้ ผู้ รับจ้าง
จะต้องรับผิดชอบดาเนินการเองทัง้สิน้รวมทัง้การซอ่มแซมอาคารใช้กลบั  

สูส่ภาพดีดงัเดิมทัง้หมด โดยเป็นคา่ใช้จา่ยผู้ รับจ้าง  

4. ประสานงานกบัผู้ รับจ้างงานก่อสร้าง และรายอื่น ๆ ของผู้วา่จ้าง เพื่อให้การปฏิบตังิานตามรายการก่อสร้างงาน  

ระบบปรับอากาศเสร็จสิน้เรียบร้อยสมบรูณ์ใช้งานได้ดี  

5. ตาแหนง่ทอ่ และอปุกรณ์ตา่ง ๆ ที่อยูใ่นฝ้าเพดาน ใช้จดัเตรียมช่องที่เหมาะสมสาหรับตรวจซอ่มดแูลรักษาและ  

ทาความสะอาดได้ โดยตาแหนง่ตา่ง ๆ ของช่องที่จดัทาต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้วา่จ้างก่อน และผู้ รับจ้าง  

ต้องเป็นผู้ออกคา่ใช้จ่ายเอง  

6. เคร่ืองเป่าลมเย็นชนดิที่แขวนในฝ้าเพดาน ให้จดัเตรียมช่องที่เหมาะสมสาหรับตรวจซอ่ม ดแูลรักษ าและทา  

ความสะอาดเคร่ืองได้ โดยตาแหนง่ตา่ง ๆ ของชอ่งที่จดัทาต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้วา่จ้างก่อน และผู้ รับ  

จ้างต้องเป็นผู้ออกคา่ใช้จา่ย  

7. จดัเตรียมช่องทะลพุืน้ คาน หรือผนงั ( SLEEVE OR BLOCKOUT ) สาหรับทอ่ตา่ง ๆ  
8. ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหาวสัด ุอปุกรณ์ทาการติดตัง้ รวมทัง้เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และแรงงานทกุชนิดทีจ่าเป็นสาหรับ  

งานระบบปรับอากาศนีแ้ละงานที่เก่ียวข้อง โดยครบถ้วนตามที่ปรากฏในแบบหรือรายละเอียดที่กาหนดไว้ 
จนกระทัง่ใช้งานได้ตามความประสงค์ของผู้วา่จ้าง นอกจากนีจ้ะต้องมวีิศวกรทางด้านเคร่ืองกล สาหรับควบคมุ 
งานนีโ้ดยตลอดขอบเขตงานจะรวมไปถึงรายการตอ่ไปนี ้ 
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1.1 ระบบปรับอากาศ 
1.2 ระบบระบายอากาศ 
1.3 ระบบกระจายลมเย็น 
1.4 ระบบควบคมุอณุหภมูิโดยอตัโนมตัิ 
1.5 เทอร์โมมเิตอร์ และมาตรวดัความดนั 
1.6 WATER TREATMENT ( ไมไ่ด้ระบใุนแบบ ) 
1.7 ฉนวนกนัความร้อน 
1.8 มอเตอร์ไฟฟ้าและตู้ควบคมุ 
1.9 ทอ่ลมระบายควนัห้องครัว 
1.10 การเจาะ ปะ และวางทอ่สลฟี ของระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 1.11 วงกบไม้สาหรับหวัจ่าย หวัลม
กลบัและพดัลมดดูอากาศ 
1.12 การทดลองเคร่ืองและแตง่ระบบ 
1.13 RETURN AIR CHAMBER ( ไมใ่ช้ ( Return in ceiling ) )  

 9 รายละเอียดคุณลกัษณะเคร่ืองปรับอากาศ แบบแยกส่วน อนิเวอส์เตอร์ 
 
9.1. ข้อก าหนดทั่วไป 

1.1 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกสว่น อินเวอส์เตอร์ (Split Type Inverter Air Conditioners) ทกุขนาดทีเ่สนอต้องเป็น
ผลติภณัฑ์ ยี่ห้อเดียวกนั ประกอบเรียบร้อยทัง้ชดุมาจากโรงงานผู้ผลติ 

1.2 ผลติจากโรงงานท่ีได้รับมาตรฐาน ISO 9001, ด้านสิง่แวดล้อม ISO 14001 หรือมีมาตรฐาน CE (Certificate of 
European) ซึง่ท าการจดัจ าหนา่ยในประเทศไทยมาแล้วไมต่ า่กวา่ 5 ปี 

 
9.2 รายละเอียดเคร่ืองปรับอากาศ 

ระบบปรับอากาศต้องสามารถประหยดัพลงังานได้ไมน้่อยกวา่ 35 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทยีบกบัระบบปรับอากาศเดมิ ให้
สามารถ ท างานโดยคา่กระแสไฟต ่าสดุแม้จะมีผู้ใช้เคร่ืองปรับอากาศอยูใ่นห้องเพียง 1-2 คน เคร่ืองปรับอากาศจะ
สามารถปรับลด คา่ความเย็นจากสงูสดุซึง่สามารถใช้กบัคนทัง้ห้องในบริเวณกว้างให้ลดการท างาน โดยให้ความเย็นคือ
ต ่าสดุได้ถงึ 12,000 บีทียตูอ่ชัว่โมง เคร่ืองปรับอากาศทกุเคร่ืองจงึจะต้องเป็นระบบอินเวอร์เตอร์ซึง่สามารถเร่ง หรือลด
การท างานได้โดยการเปลีย่น ความถ่ีของไฟฟ้าและจะต้องใช้คอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์ชนิดกระแสตรง (Direct 
Current) ทกุลกูเพื่อการประหยดัพลงังาน สงูสดุ ไมส่ามารถใช้คอมเพรสเซอร์แบบความเร็วรอบคงที่ (Fixed Speed 
Compressor) ท างานร่วมกบัคอมเพรสเซอร์ อินเวอร์เตอร์(Inverter Compressor) ได้ เคร่ืองปรับอากาศต้องเป็น
ผลติภณัฑ์ใหมท่ี่ไมเ่คยผา่นการใช้งานมาก่อน ไมเ่ป็น ของเก่าเก็บ และผลิตมาแล้วไมเ่กินกวา่ 2 ปี ใช้น า้ยา R-410A 
หรือ น า้ยา R-32 เป็นสารท าความเย็น  และแตล่ะชดุมีคา่ขีดความสามารถท าความเย็นรวมสทุธิของเคร่ืองปรับอากาศ 
ไมน้่อยกวา่คา่บีทียตูอ่ชัว่โมงตามที่ก าหนด ในแบบ  เมื่อทดสอบวดัที่สภาวะอณุหภมูิอากาศภายในห้อง 27°C DB/ 
19°C WB อณุหภมูิอากาศภายนอกห้อง 35°C DB/24°C WB 
9.2.1 รายละเอียดคณุลกัษณะเคร่ืองปรับอากาศอินเวอส์เตอร์ แบบติดผนงั  
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 คณุลกัษณะเคร่ืองเป่าลมเย็น หรือคอยล์เย็น 
- เคร่ืองปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ซึง่สามารถปรับระดบัการท าความเย็นความเย็นต ่าสดุ สงูสดุตาม

ความ ต้องการความเย็นในห้อง โดยระบบสามารถตรวจสอบความต้องการความเย็นของห้อง และ
ปรับระดบัก าลงั การท าความเยน็ให้เหมาะกบัความต้องการดงักลา่วได้ โดยต้องมชี่วงการท าความ
เย็นต า่สดุและสงูสดุ ที่ท าได้เป็นไปตามข้อก าหนด 

- เคร่ืองปรับอากาศติดผนงั (Wall Type) ขนาดไมเ่กิน 28,000 บีทียตูอ่ชัว่โมง ที่เสนอต้องได้รับการ
รับรอง มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม มอก. 2134- 2553  

- เคร่ืองปรับอากาศแขวนใต้ฝ้า (Ceiling Type) ขนาดไมเ่กิน 24,200 บีทียตูอ่ชัว่โมง ระบบการ
กระจายลมสามารถปรับการกระจายลมแนวตัง้ (Up-Down Swing) ได้ไมน้่อยกวา่ 4 รูปแบบ และ
สามารถปรับแบบการสา่ยกระจายลมแนวนอน (Left-Right Swing) ได้ไมน้่อยกวา่ 5 แบบ มีแผน่
กรองอากาศ สามารถถอดออกจากด้านบนของตวัเคร่ืองโดยตรงเพื่อสะดวกและง่ายส าหรับ การท า
ความสะอาด ส าหรับเคร่ืองปรับอากาศขนาด 29,000 – 48,000 บีทียตูอ่ชัว่โมง การท างานของ
เคร่ืองสง่ลมเย็นต้องมคีวามดงัของเคร่ือง ไมเ่กินมาตรฐาน NC LEVEL ซึง่วดัคา่ ความดงัแบบ SPL 
(SOUND PRESSURE LEVEL) ต้องดงัไมเ่กิน 51 dB (A) ท่ีความเร็วลมสงูสดุ 

- เคร่ืองปรับอากาศฝังบนฝ้า ลมเป่า 4 ทิศทาง (4-Way Cassette Type) ขนาดไมเ่กิน 24,200 บีทียู
ตอ่ชัว่โมง ตวัถงัท าจากแผน่เหลก็ที่ผา่นขบวนการกนัสนิมและผา่นกระบวนการเคลอืบ และอบส ี
ทางไฟฟ้า (Electro-Powder Painting Processes) ระบบการกระจายลมสามารถปรับการกระจาย
ลมแนวตัง้ (Up-Down Swing) ได้ไมน้่อยกวา่ 4 รูปแบบ ป๊ัมดดูน า้ทิง้ (Drain Pump) สามารถยกน า้
ได้ไมน้่อยกวา่ 70 เซนติเมตร ในแนวดิ่งนบัจากหน้ากากเคร่ือง ส าหรับเคร่ืองปรับอากาศขนาด 
29,000 – 45,000 บีทียตูอ่ชัว่โมง ป๊ัมดดูน า้ทิง้ (Drain Pump) สามารถยกน า้ได้ไมน้่อยกวา่ 85 
เซนตเิมตร ในแนวดิง่นบัจากหน้ากากเคร่ือง 

- ตวัถงัคอยลเ์ย็น ท าจากพลาสตกิ ฉีดขึน้รูปจากโรงงาน หรือท าจากแผน่เหลก็ที่ผา่นขบวนการกนั
สนิม และขึน้รูปจากโรงงานผู้ผลติ และผา่นการทดสอบร่ัวจากโรงงานเรียบร้อยแล้ว 

- พดัลมเป็นพลาสติกใบพดัแบบ Cross flow fan, Turbo, Sirocco หรือขบัเคลือ่นโดยตรงด้วย
มอเตอร์ ใบพดัลมท าจากพาสติกหรือโลหะอยา่งดี และได้รับการถว่งดลุจากโรงงาน 

- มอเตอร์พดัลม เป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง สามารถปรับความเร็วรอบได้ 5 จงัหวะ (High–
Medium-Low-Quiet-Auto) และมีอปุกรณ์ภายในป้องกนัความร้อนสงูเกินเกณฑ์ 

- คอยล์เย็นเป็นทอ่ทองแดงแบบไมม่ีตะเข็บอดัเข้ากบัครีบอลมูเินียมซึง่ยดึติดกนัอยา่งสม า่เสมอโดย
วิธีกล (Mechanical Bonding) และผา่นการทดสอบร่ัวจากโรงงานเรียบร้อยแล้ว 

- ใช้ไฟฟ้าระบบ 220 V / 1 Ph. / 50 Hz หรือ 380 V / 3 Ph. / 50 Hz 
- ระบบไฟฟ้าและการควบคมุ  ใช้ระบบไมโครโพรเซสเซอร์คอนโทรล  ซึง่อปุกรณ์ควบคมุสามารถใช้ 

เป็นแบบรีโมทมีสาย (Wired Remote Control Unit) หรือรีโมทไร้สาย (Wireless Remote Control 
Unit) พร้อมมีระบบตรวจสอบและสามารถแจ้งความผิดพลาดของเคร่ืองได้ในขณะที่เคร่ืองท างาน
ผิดปกติ  
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- มีระบบหนว่งเวลาสตาร์ทคอมเพรสเซอร์ (Anti-Recycle Timer) เป็นเวลา 3 นาทีเพื่อป้องกนั 
คอมเพรสเซอร์เสยีหาย 
 

 คณุลกัษณะเคร่ืองเป่าลมร้อน หรือ คอยล์ร้อน 
- ตวัถงั ท าจากแผน่เหลก็ที่ผา่นขบวนการกนัสนิมและผา่นกระบวนการเคลอืบ และอบส ี ทางไฟฟ้า 

(Electro-Powder Painting Processes) ที่ผา่นการขึน้รูปจากโรงงานเดียวกนั      ในการผลติและ
ประกอบพร้อมเสร็จ   

- เคร่ืองถกูประกอบเรียบร้อยและผา่นการทดสอบจากโรงงาน ระบบมีการระบายความร้อนด้วย
อากาศโดย เป่าออกทางด้านข้าง พร้อมเติมน า้ยาท าความเย็นมาเรียบร้อย พอเพียงตอ่การเดินทอ่
น า้ยา ระหวา่งคอยล์ร้อนกบัคอยล์เย็น  

- คอยล์ร้อนท าจากวสัดทุอ่ทองแดง แบบไมม่ีตะเข็บอดัเข้ากบัครีบอลมูิเนียมซึง่ยดึติดกนั     อยา่ง
สม ่าเสมอ 

- โดยวิธีเชิงกล (Mechanical Bonding) และผา่นการทดสอบร่ัวจากโรงงานเรียบร้อยแล้ว 
- คอมเพรสเซอร์ เป็นแบบ Rotary Inverter ซึง่มีอปุกรณ์ภายในป้องกนัความร้อนสงูเกินเกณฑ์ 
- พดัลมคอยล์ร้อน เป็นแบบใบพดัแฉก (Propeller Fan) ขบัเคลือ่นโดยตรงจากมอเตอร์โดยผา่นการ 

ถ่วงดลุย์จากโรงงาน 
- มอเตอร์พดัลม มีอปุกรณ์ภายในป้องกนัความร้อนสงูเกินเกณฑ์ 
- ระบบไฟฟ้า 220 V / 1 Ph / 50 Hz หรือ 380 V / 3 Ph. / 50 Hz 
- มีระบบป้องกนัความเสยีหายจากฟ้าผา่, ระบบป้องกนัความเสยีหายจากไฟฟ้าตก – เกิน ได้ถึง ± 

10% จากมาตรฐานท่ีระบ ุ และระบบป้องกนัการรบกวนจากสนามแมเ่หลก็ ซึง่ ตามมาตรฐาน CE 
ของยโุรป 

- เนื่องจากประเทศไทยมีอากาศร้อนขึน้อยา่งตอ่เนื่องประกอบกบัอาจมีอาคารส านกังาน ที่มีข้อจ ากดั 
ด้านพืน้ท่ีในการตดิตัง้เคร่ืองระบายความร้อน (Outdoor Unit ) ซึง่อาจท าให้เกิดความร้อน สะสม
จากปริมาณเคร่ืองระบายความร้อนท่ีอยูใ่กล้กนั หรือมีโอกาสที่ลมจากอาคารภายนอก จะย้อนกลบั
มา สง่ผลให้บริเวณสถานท่ีติดตัง้เคร่ืองระบายความร้อน ไมส่ามารถระบายลมร้อนออก นอกอาคาร
จนเกิด ความร้อนสะสม ท าให้อณุหภมูิสงูขึน้ ในกรณีที่หากเกิดเหตดุงักลา่ว เคร่ืองระบายความ
ร้อน สามารถท างานได้แม้อณุหภมูิอากาศ โดยรอบเคร่ืองระบายความร้อนจะสงูถึง 46 องศา
เซลเซยีส 
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9. การรับประกนัและบริการ 
หลงัจากการติดตัง้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องให้การรับประกนัอปุกรณ์และการติดตัง้พร้อมทัง้  

             บริการให้โดยไมค่ิดมลูคา่ เป็นเวลา 2 ปี 
10.1 ผู้ รับจ้างจะต้องรับประกนัความเสยีหายตา่ง ๆ ดงันี ้
- ความเสยีหายทีเ่กิดขึน้แก่เคร่ื องและอปุกรณ์ตา่ง ๆ ของระบบปรับอากาศ อนัเนื่องจากวสัด ุและฝีมือ ท่ีใช้ในการ
ผลติ และอปุกรณ์แตล่ะชิน้ไมด่ีพอ  

- ความเสยีหายทีเ่กิดแก่ระบบตา่ง ๆ ของระบบปรับอากาศ เช่น ระบบทอ่น้ายา ทอ่ลม ฯลฯ ซึง่เกิดจากฝีมือในการ
ประกอบหรือติดตัง้ของผู้ รับจ้างไมด่ีพอ 
- ทัง้สองกรณีดงักลา่วข้างต้นนี ้ผู้ รับจ้างจะต้องดาเนินแก้ไข ซอ่มแซม หรือเปลีย่นเคร่ืองมือหรือ ชิน้สว่นของ
อปุกรณ์ หรือชิน้สว่นของเคร่ืองอปุกรณ์ หรือชิน้สว่นอปุกรณ์ให้โดยไมค่ิดคา่ใช้จา่ยแก่ผู้วา่จ้าง และต้องทาการโดย
รวดเร็วไมบ่งัเกิดความเสียหายตอ่การใช้งานของผู้วา่จ้าง 
10.2 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัการให้มกีารบริการ ล้างเคร่ือง ปรับอากาศ โดยไม ่คิดคา่จ้างตอ่ผู้วา่จ้าง ตลอด  

ระยะเวลา 2 ปี ดงันี ้ 

 -  ล้างยอ่ย 3 เดือนตอ่ครัง้  
 -  ล้างใหญ่ 6 เดือนตอ่ครัง้ 

- สง่วิศวกรมาทาการตรวจเช็คการทางานของระบบปรับอากาศ  

- ท ารายงานตรวจสอบทกุครัง้ทีม่าตรวจเช็ค และเสนอให้ความเห็นแก่เจ้าหน้าที่ของผู้วา่จ้าง 9.3 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหา
เจ้าหน้าที่ทางเทคนคิ ซึง่มีความสามารถในการควบคมุการเดินเคร่ือง และ  

อปุกรณ์ของระบบปรับอากาศมาประจาที่อาคาร เพื่อทาการให้เคร่ืองทางานได้ตามปกติ และฝึกสอนช่างของผู้  วา่จ้างให้
สามารถควบคมุระบบปรับอากาศและระบายอากาศจนสามารถที่จะดาเนินการเองได้ มีกาหนดอยา่งน้อย 90 วนั  

10.3 ผู้ รับจ้างจะต้องมีวศิวกรเคร่ืองกล ควบคมุการติดตัง้ระบบปรับอากาศให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

 11. SHOP DRAWING และของตวัอยา่ง  

ผู้ รับจ้างจะต้องสง่แบบ SHOP DRAWINGS และตวัอยา่งอปุกรณ์ที่จะนามาใช้ให้ คณะกรรมการ พิจารณาก่อน ดาเนินการ
ติดตัง้ โดย SHOP DRAWING จะต้องแสดงถงึการติดตัง้อยา่งละเอียดของ เคร่ืองปรับอากาศ และอื่น ๆ แสดงการเดินทอ่
ของทอ่ลมทอ่น้ายาตลอดจนแสดงรายละเอียดทีเ่ช่ือมตอ่เก่ียวข้องกบั งานอื่น ๆ เช่น โครงสร้าง , ไฟฟ้า , สขุาภิบาล ฯลฯ 
12. หนงัสอืคูม่ือ และคาแนะนาการใช้  

12.1 ผู้ รับจ้างจะต้องสง่หนงัสอืคูม่ือในการใช้ และบารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศ จานวน 2 ชดุ ให้แก่ผู้  วา่จ้าง
ก่อนที่จะสง่มอบงาน  



 
อาคารหอพกันกัศกึษา  ศนูย์แมริ่ม                                                                                                     มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่

บริษัทแผลงฤทธ์ิ จ ากดั                                                                                                                งานวิศวกรรมระบบเคร่ืองกล         12  

 

12.2 ผู้ รับจ้างจะต้องให้คาแนะนาและสาธิตแก่ผู้วา่จ้างหรือพนกังานของผู้ว ่าจ้างในเร่ืองการใช้ บารุงรักษา
เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และอปุกรณ์ตา่ง ๆ จนกวา่ผู้วา่จ้างหรือพนกังานของผู้วา่จ้าง สามารถดาเนินการด้วย ตนเองได้ 
13. แบบก่อสร้างจริง  

หลงัจากการติดตัง้เสร็จเรียบร้อย ผู้ รับจ้างจะต้องทาแบบก่อสร้างจริง เพื่อสง่มอบให้แก่ผู้วา่จ้างในวนัสง่ มอบงาน  

14. การทาส ี
อปุกรณ์ตา่ง ๆ จะต้องทาสดีงันี ้ 

14.1 ทอ่น้าตากแดดตากฝนเหนือหลงัคา ทาด้วย “ HWAVY COAT BITUMINOUS SOLUTION PAINT “  

14.2 ทอ่เหลก็ดาก่อนหุ้มฉนวน ทาด้วย “ ZINC CHOMATE PRIMER “  

14.3 ที่แขวนทอ่ เหลก็ยดึ และงานเหลก็อื่นๆ ที่เก่ียวเนื่องกบัทอ่ ทาด้วย “ ZINC CHOMATE PRIMER “  

14.4 Fan coil unit , Air Handling และอื่น ๆ จะต้องได้รับการทาสแีละซอ่มสใีน สถานท่ีก่อสร้าง ตรงสว่นท่ีเกิดการขีดขว่น
และบบุสลายอนัเกิดจากการขนสง่หรือฝุ่ นละอองขณะก่อสร้าง 
15. ทอ่สลฟี การเจาะช่อง และการอดุ  

15.1 ตรงที่ท่ีทอ่ ปลอ่ง ฯลฯ จะต้องเดินผา่นคาน พืน้ หรือ กาแพง หรือ สิง่ก่อสร้าง หรือ คอนกรีต ให้ เป็นหน้าที่
ของผู้ รับจ้างที่จะต้องจดัหาและตดิตัง้สลฟี หรือเว้นท่ีไว้เทา่ทีจ่าเป็น  

15.2 ทกุครัง้ที่ผู้ รับจ้างจะทาการเจาะ ตดั ปะ เพื่อติดตัง้ใด ๆ เก่ียวกบังานของตน จะต้องขอความ เห็นชอบตอ่ผู้
วา่จ้าง หรือ วศิวกรผู้ออกแบบ  

15.3 ทอ่สลฟีท่ีผา่นกาแพงภายนอก จะต้องป้องกนัไมใ่ห้น้าซมึผา่นได้ 
15.4 ทอ่สลฟีท่ีผา่นกาแพงอิฐภายใน จะต้องใช้ทอ่เหลก็อาบสงักะสี 
15.5 ทอ่สลฟีผา่นกาแพงภายในที่ทาด้วยวสัดอุื่น ๆ นอกเหนือไปจากกาแพงอิฐ จะต้องทาด้วยทอ่เหลก็  

อาบด้วยสงักะส ี
15.6 สลฟีจะต้องมเีส้นผา่นศนูย์กลางภายในขนาดใหญ่กวา่เส้นผา่นศนูย์กลางภายนอกของทอ่ ( รวม  

ฉนวนหุ้มถ้ามี ) ที่จะเดินผา่นภายในไมต่า่กวา่ 2” และผู้ รับจ้างจะต้องใช้ใยแอสเบสตอสอดัช่องระห วา่งทอ่กบัสลฟี ให้แนน่
ทกุครัง้ 
16. การกาจดัเสยีงและความสัน่สะเทือน  

16.1 อปุกรณ์ทกุชนิดจะต้องทางานโดยมเีสยีงและสัน่สะเทือนไมม่ากจนเป็นท่ีรบกวน ความสัน่ สะเทือนจะต้อง
ไมเ่ป็นท่ีสงัเกตได้นอกห้องเคร่ืองนัน้ ๆ ผู้ รับจ้างจะต้องใช้มาตรการป้องกนัเสยีงและ การ สัน่สะเทอืนของอปุกรณ์ที่ได้ตดิตัง้
เป็นท่ีเรียบร้อยและเป็นท่ีนา่พอใจแก่ผู้วา่จ้าง  
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16.2 ระดบัของเสยีงอนัเกิดจากระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศในห้องที่มกีารปรับอากาศ จะต้องไม่
เกิน 40 dBA เมื่อใช้เคร่ืองวดัหา่งจากหวัจา่ย หรือ หวัลมกลบัท่ี 1.5 เมตร  

17. รายช่ืออปุกรณ์หรือรายการเทียบเทา่  

เคร่ืองปรับอากาศชนิดแยกสว่น แบบอินเวอส์เตอร์ ติดผนงั ต้องใช้ภายใต้ยี่ห้อ  Fujitsu , Mitsubishi , Carrier  

Copper Tube Unit Cooper Tube ต้องใช้ภายใต้ยี่ห้อ OHCT , Cambrige , BMI 
 

Fitter Drier & Sight Glass ต้องใช้ภายใต้ยี่ห้อ Alco , Castel , Danfoss 
 

PVC Pipe ต้องใช้ภายใต้ยี่ห้อ Thai pipe , Elephant Brand , TOA 
 

Closed Cell Foamed Elastomer Insulation ต้องใช้ภายใต้ยี่ห้อ Aeroflex , Maxflex ,  

AmarflexThermostat ให้ใช้ยี่ห้อเดียวกบัตวัเคร่ืองยกเว้นไมม่ีรุ่นนัน้ๆ ใหใ้ช้้ภายใต้ยี่ห้อ Honeywell,  

TAC , Johnson Control Galvanized Steel Sheet ต้องใช้ภายใต้ยี่ห้อ Singha , BSP  

Flexible Duct ต้องใช้ภายใต้ยี่ห้อ Aeroduct , Escoduct 
 

Fiberglass Insulation ต้องใช้ภายใต้ยี่ห้อ Micro-Fiber , SFG-Industrial 
 

Diffuser and Grilles ต้องใช้ภายใต้ยี่ห้อ Flothru , Aerogrille , Stream Air 
 

ต้องใช้ภายใต้ยี่ห้อ Mitsubishi , ABB , Telemecanique Electrical Conductor ต้องใช้ภายใต้ยี่ห้อ TAS , PAT , RSI 
Electrical Conductor ต้องใช้ภายใต้ยี่ห้อ Phelpsdodge , MCI , Bangkok Cable , YAZAKI Safety Switch ต้องใช้
ภายใต้ยี่ห้อ Square-D , GE  

 


