
รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 
โครงการก่อสร้างอาคารและโรงเรือนพัฒนาสายพันธุ์และปลูกกญัชา 

ก่อสร้าง ณ พ้ืนที่แม่สา  อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
------------------------------------- 

 
1. เตาเผาขยะไร้มลพิษ  มีคุณลักษณะดังนี้ 

1.1 ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.40 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร  สูงไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร 
1.2 โครงสร้างเหล็กความหนาไม่น้อยกว่า 4 มม. 
1.3 ระบบเตา เป็นระบบเชื้อเพลิงและลมธรรมชาติแบบ 2 ระบบ 
1.4 อัตราการเผาไหม้ ไม่น้อยกว่า 400 กก./วัน (50 กก./ชม.) และเผาติดต่อได้ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง 
1.5 มีห้องเผาไหม้ ประกอบด้วย  1 ห้องเผาไหม้ และ  1 ห้องเผาควันกลิ่น 
1.6 มีหัวพ่นไฟ FBR 
1.7 มีพัดลมช่วยอากาศ VENZ 
1.8 ท าจากวัสดุทนความร้อนได้ไม่น้อยกว่า 1,260F 
1.9 ใช้ปูนทนไฟ 
1.10 ใช้อิฐฉนวนทนความร้อน 
1.11 มีประตูบานสวิง 
1.12 ระบบไฟฟ้า มีการควบคุมการท างานด้วยระบบไฟฟ้า ขนาด 220V 
1.13 ชุดวัดอุณหภูมิและควบคุมอุณหภูมิเป็นแบบ digital แสดงค่าอุณหภูมิภายในห้องเผา เป็นแบบ

ระบบดิจิตอล 
1.14 มีรายงานการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องเตาเผา โดยแสดงค่ามลพิษที่ปล่อย

ออกจากปล่องเตาเผาให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
1.15 มีบริการตรวจสภาพการท างานของเตาเผาขยะทุก ๆ  3 เดือน 
1.16 มีการอบรมเจ้าหน้าที่ประจ าเตาเผาขยะของมหาวิทยาลัย จนสามารถใช้งานได้อย่างช านาญ 
1.17 มีคู่มือการใช้งานที่เป็นภาษาไทย 

2. โรงเรือนปลูกพืชทรงโค้ง 
2.1 โครงสร้างเป็นเหล็กกัลป์วาไนซ์กันสนิมทั้งหมด 
2.2 เสาแป๊ปกลมกัลป์วาไนซ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. 
2.3 คานระนาบแป๊ปกลมกัลป์วาไนซ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ½ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. 
2.4 คานด้านข้างแป๊ปกลมกัลป์วาไนซ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ½ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. 
2.5 โค้งหลังคาแป๊ปกลมกัลป์วาไนซ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ½ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. 
2.6 เสากระโดงเหล็กแป๊ปกลมกัลป์วาไนซ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 1  นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. 



2.7 คานยาวยึดโค้งหลังคาเหล็กกลมกัลป์วาไนซ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ¼ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 
มม. 

2.8 ประตู 2 ชั้น ทั้ง 2 บานติดแผ่นโพลีคาร์บอเนต พร้อมกล่องประตู 
2.9 หลังคาติดพลาสติกหนา 200 ไมครอน ป้องกัน UV 7% 
2.10 ด้านข้างติดมุ้งตาข่ายกันแมลง ความถ่ี 32 ตา 
2.11 พลาสติกและมุ้งตาข่ายยึดติดกับโครงสร้างด้วยรางล็อกและสปริง 
2.12 โครงสร้างน็อคดาวน์ 
2.13 รอกมือหมุน 
2.14 รางล็อกพลาสติกและมุ้งตาข่าย 
2.15 สปริงล็อกในราง 

 

   
 

   
  



 
3. ระบบระบายอากาศ   

3.1 AIR CONDITIONING  ให้ใช้ผลิตภัณฑ์  York,  Daikin, Mitsubishi Electric 
3.2 VENTILATION FANS  ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ Kruger,  Panasonic,  Mitsubishi 

4. งานระบบดับเพลิง 

4.1 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) มีรายละเอียดดังนี้ 
ข้อก าหนดทางเทคนิค (TECHNICAL SPECIFICATION) 
4.1.1  ความต้องการทั่วไป (General Requirement) 

(1)  ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องเป็นระบบ Pre signal, Non–Coded โดยตู้ควบคุม
และอุปกรณ์ต้องได้การรับรองคุณภาพสินค้าตามมาตรฐาน UL Listed หรือ EN54 การ
เดินสายและการติดตั้งให้เป็นไปตามมาตรฐาน NFPA 70, NFPA 72, และ ว.ส.ท. 2002/43 

(2)  การรับประกันสินค้า 
- รับประกันคุณภาพสินค้า 2 ปี 
- รับประกันการส ารองอะไหล่ส าหรับซ่อมบ ารุงรักษาระบบไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยโรงงาน

ผู้ผลิตออกเอกสารให้ส าหรับโครงการที่ขออนุมัติใช้งาน 
4.1.2 ขอบเขตของงาน (Scope of work) 

ผู้รับจ้างต้องติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้   และทดสอบระบบจนสามารถใช้งานได้ตาม
ต าแหน่งและจ านวนที่ปรากฏในแบบ ซึ่งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้จะต้องประกอบด้วยอุปกรต่างๆ
ดังต่อไปนี้ 

(1) ตู้ควบคุม Fire Alarm Control Panel C/W Battery Backup and Charger 
(2) แผงแสดงผลเพลิงไหม้ Graphic Annunciator 
(3) อุปกรณ์แจ้งสัญญาณแบบระบุต าแหน่ง Intelligent Analog Devices 
(4) อุปกรณ์ตรวจจับควัน Smoke Detectors 
(5) อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน Heat Detectors 
(6) อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ Manual Pull Stations 
(7) อุปกรณ์ แจ้งเหตุ  Audible/Visible Notification Appliance (such as : Bells, Horns, 

Horns Strobes Light) 
(8) อุปกรณ์อ่ืนๆที่ระบุในแบบ 
ผู้รับจ้างต้องด าเนินการเดินสายร้อยท่อ (Conduit and Wiring System) รวมทั้งประสานงาน

และเดินสายสัญญาณเพ่ือรับหรือส่งสัญญาณกับระบบอ่ืนที่เกี่ยวข้องให้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ 
4.1.3  การท างานของระบบ (System Operation) 

(1) การท างานของระบบ Pre signal คือเมื่อวงจรเริ่มสัญญาณได้รับสัญญาณเพลิงไหม้จาก
อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณ หรือจาก Manual Station  ระบบจะแสดงข้อความระบุต าแหน่งหรือโซนที่เกิดเหตุบน



จอ LCD พร้อมแสดงสัญญาณ Alarm เป็นไฟสีแดงและมีเสียงเตือนที่ตู้ควบคุมดังและระบบจะส่งสัญญาณไปที่
หลอดไฟของตู้แสดงผลเพลิงไหม้(Graphic Annunciator) จนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่กดปุ่มหยุดเสียง Alarm Silence 
ไฟสัญญาณ Alarm สีแดงจะอยู่แต่เสียงสัญญาณที่ตู้ Control จะเงียบลง และหลอดไฟแสดงโซนที่เกิดเหตุที่
ตู้ควบคุมจะยังคงติดค้างอยู่ หากเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นในโซนใหม่สัญญาณเสียงจะกลับมาเตือนซ้ าอีกครั้ง  

(2)  ถ้าไม่มีการกดปุ่ม Alarm Silence ภายในเวลา 0-3 นาทีซึ่งสามารถตั้งได้ ระบบจะส่ง
แจ้งสัญญาณเตือนไปยังโซนหรือชั้นที่เกิดเหตุ อาจรวมทั้งโซนที่ใกล้เคียงนั้นสามารถโปรแกรมได้รวมทั้งสามารถตั้ง
เวลาในแต่ละช่วงได้(Sequence) หลังจากนั้นอีก0-3 นาทีซึ่งสามารถตั้งได้ถ้ายังไม่มีการกดปุ่ม Alarm Silence 
ระบบจะส่งสัญญาณเตือนไปทั่วทั้งอาคาร (General Alarm)รวมทั้งส่งสัญญาณไปที่ระบบพัดลมอัดอากาศและ
ระบบลิฟต ์

(3) สัญญาณเตือนจะประกอบด้วยสัญญาณเสียง(Audible signal) และสัญญาณแสง 
(Visible signal) (ถ้าหากมีระบุในแบบ) การหยุดเสียงสัญญาณเตือนท าได้โดยการกดปุ่ม Alarm Silence เสียง
สัญญาณจะเงียบลง  

(4) เมื่อเกิดปัญหาในเรื่องของสายสัญญาณ คือสายขาด , สายวงจรรั่วลงดิน, ไฟเมนดับ, ไฟ
แบตเตอรี่ต่ ารวมทั้งแผงวงจรควบคุมช ารุด ให้แสดงสัญญาณ Trouble เป็นไฟสีเหลืองพร้อมทั้งมีเสียงเตือนที่
ตู้ควบคุมดัง จนกว่าจะมีเจ้าหน้าที่กดปุ่มหยุดเสียง Panel Silence ไฟสัญญาณ Trouble สีเหลืองจะติดอยู่แต่
เสียงสัญญาณจะเงียบลง โดยเจ้าหน้าที่สามารถทราบสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นได้จากข้อความระบุต าแหน่งหรือ
โซนที่เกิดเหตุบนจอ LCD ในกรณีที่ระบบได้รับการแก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้ว ตู้ควบคุมจะ Reset ระบบให้กลับสู่
สภาวะปกติอัตโนมัติ โดยไม่จ าเป็นต้องกดปุ่มReset ที่ตู้ควบคุมอีกครั้ง 

(5) ในกรณีที่มี Computer Display เมื่อเกิดการตรวจจับเหตุเพลิงไหม้ได้ จอ Monitor จะ
แสดงแผนผังของอาคารเฉพาะจุดที่เกิดเหตุโดยอัตโนมัติ  

4.1.4  วัสดุ (Material) 
(1) ตู้ควบคุม Fire Alarm Control Panel  ประกอบด้วยแผงควบคุม เป็นระบบ 

Addressable Analog System รองรับอุปกรณ์ได้จ านวนไม่น้อยกว่า 96 Address Detectors และ  Address 
Modules ต่อ Loop และสามารถขยายได้ไม่น้อยกว่า 2 Loops การท างานควบคุมด้วย CPU, Power Supply 
24Vdc, Battery Charger /Battery Back up ชนิด Seal Lead – Acid  สามารถจ่ายไฟได้ในสภาวะปรกติไม่
น้อยกว่า 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นแล้วในสภาวะแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไม่น้อยกว่า 15 นาที โปรแกรมเก็บไว้ใน Memory 
EPROM ข้อมูลไม่หายในกรณีท่ีไฟดับ แผงควบคุมทั้งหมดบรรจุในกล่องเหล็กประกอบส าเร็จจากโรงงานผู้ผลิตซึ่ง
ผ่านการป้องกันสนิมและสีเคลือบอย่างดี มีกุญแจล็อคด้านหน้าป้องกันผู้ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ระบบต้องมี
ความสามารถอย่างน้อย ดังนี้ 

- ตรวจสอบสายวงจรโซนได้ตลอดเวลา (Supervised Circuit)  
- รองรับการเดินสายสัญญาณได้ทั้งแบบ Class A หรือ Class B ตามที่ก าหนดใน

โปรแกรม 



- มีสัญญาณแจ้ง Alarm, Trouble, Alarm Silence, Trouble Silence, AC Power 
Fail, Battery Trouble และ Ground Fault แสดงเป็ นแสงและเสียงเตื อนที่
ตู้ควบคุม 

- มีปุ่มกด Reset, Panel Silence, Alarm Silence, Drill 
- มี Common Alarm Relay และ Common Trouble Relay 

(2)  อุปกรณ์ต่อเชื่อมสัญญาณ (Initiating Devices และ Indicating Devices) 
- Monitor Module เป็นแบบ Addressable สามารถตั้ง Address ได้พร้อมทั้งมี 

LED เพ่ือแจ้งสภาวะ Alarm หรือ Trouble  
- Control Module เป็นแบบ Addressable สามารถตั้ ง Address ได้พร้อมทั้ งมี 

LED เพ่ือแจ้งสถานะ 
(3)  แผงแสดงผลเพลิงไหม้ (Graphic Annunciator) 

- Computer Display  เป็นแบบแสดงผลผ่านระบบ Computer สามารถแสดง
ต าแหน่งเกิดเหตุผ่านทางจอ Monitor และสามารถควบคุมระบบผ่านทาง 
Computer ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้เป็นแบบ Personal Computer CPU รุ่น
ใหม่ล่าสุดในขณะนั้น จอ Monitor ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว 

- Mimic Annunciator เป็นแผนภาพแสดงโซนที่เกิดเหตุท าจากแผ่นอลูมิเนียมอโน
ไดซเ์ป็นรูปแบบอาคารและประกอบด้วย 
(1) หลอดไฟสีเขียวแสดง Power On 
(2) หลอดไฟสีแดงแสดงโซนที่เกิดเหตุเพลิงไหม้  
(3) Test Lamp Switch เพ่ือท าการทดสอบการท างานของหลอดไฟทุกดวง 

(4)  อุปกรณ์ตรวจจับ (Automatic Sensor) 
 -  Smoke Detector  เป็นอุปกรณ์ตรวจจับควันแบบ Intelligent Photoelectric 

Smoke Detector ตรวจจับควันด้วยล าแสงที่อยู่ภายในอุปกรณ์  
 -  Heat Detector  เป็นแบบ Intelligent Heat Detector เป็นอุปกรณ์ตรวจจับความ

ร้อนแบบ Fixed Temp หรือ Fixed Temp with Rate of Rise (ต ามก าหนดในแบบ)  
 -  Optical Smoke Detectors  เป็นอุปกรณ์ตรวจจับควันที่ใช้ล าแสงที่อยู่ภายใน

อุปกรณ์เป็นตัวตรวจจับ อุปกรณ์สามารถท างานได้ในสภาพอุณหภูมิ –10 องศาเซลเซียสถึง +50 องศาเซลเซียส 
ความชื้น 20%-95% RH อุปกรณ์ตรวจจับควันเป็นแบบ Simple twist and lock กับฐานซึ่งมี Terminal แบบ
สกรูส าหรับเข้าสายสัญญาณและสามารถต่อพ่วง Remote LED ได้ที่ฐาน มีหลอดไฟ LED แสดงการท างานขณะ
เกิด Alarm 

-  Smoke Beam Detector  เป็นอุปกรณ์ ตรวจจับควัน แบบแสงติดตั้งในโครงหลังคา 
อุปกรณ์ประกอบด้วย อุปกรณ์ส่งแสงและรับแสง หลักการท างานคือเมื่อมีควันไฟเคลื่อนผ่านล าแสง Beam 



ระหว่างตัวรับและตัวส่ง จะท าให้อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟท างาน ระยะห่างในการตรวจจับระหว่างตัวรับและตัวส่ง
สามารถติดตั้งห่างกันได้ไม่น้อยกว่า 100 เมตร 

-  Combination Type Heat Detectors  เป็นชนิดที่มีการท างาน 2 ลักษณะคือ 
ท างานเม่ืออัตราการเพ่ิมของอุณหภูมิเกิน 15 F(9 C)ต่อนาที (Rate of Rise Temperature) เป็นแบบself-
restoring และเม่ืออุณหภูมิสูงเกิน 135 F(57 C)  (Fixed Temperature) การติดตั้งใช้หมุนล็อคบนฐานพลาสติก 

-  Fixed Temperature Heat Detector  เป็นชนิดที่ท างานตามอุณหภูมิที่ก าหนด 
โดยเมื่อตรวจจับความร้อนแล้วอุณหภูมิถึงจุดที่ก าหนดแล้ว อุปกรณ์จะท างานทันที (อุณหภูมิที่ก าหนดตามระบุใน
แบบ) 

(5)  อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ Manual Pull Stations 
-  Manual Station Addressable  เป็นแบบ Intelligent Devices แบบ Single 

Action ท าด้วยพลาสติกหรือโลหะอลูมิเนียมพร้อม Switch และหรือพลาสติกด้านหน้าป้องกันการดึงหรือกดได้
ง่ายในสภาวะปกติ และเป็นแบบ Addressable สามารถตั้ง Address ได้  

-  Manual Pull Station เป็นแบบ Single Action ท าด้วยพลาสติกหรือ
โลหะอลูมิเนียมพร้อม Switch อยู่ภายในเป็นตัวส่งสัญญาณแจ้งเหตุ ตัวกล่องเป็นสีแดง มี พลาสติกด้านหน้า
ป้องกันการดึงหรือกดได้ง่ายในสภาวะปกติ 

 -  Manual Break Glass Station เป็นแบบ Single Action ตัวกล่องสีแดงมีแผ่น
กระจกด้านหน้า จะท างานเมื่อมีบุคคลทุบกระจกให้แตก 

(6) อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุ  
   - Horns and Strobes  ใช้ไฟ 24 Vdc ความดังของ Horn ไม่น้อยกว่า 85 dB(peak) ที่ 

24 Vdc และ ในส่วนของ Strobe เป็นชนิด 24Vdc  
 - Alarm Bell  เป็นแบบระฆัง (Bell) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว ท างาน

ด้วยไฟ DC 24 Volt 
4.1.5  การติดตั้ง (Installation) 

(1)  ให้ติดตั้งแผงควบคุมรวมของระบบสัญญาณแจ้งเตือนเพลิงไหม้ พร้อมทั้งแบตเตอรี่และ
เครื่องอัดในแผงควบคุมรวมของอาคาร ตามต าแหน่งที่ก าหนดในแบบ 

(2)  สายไฟฟ้าให้ใช้สาย มอก.11 ชนิด 75 องศาเซลเซียส 250 โวลท์ ขนาดไม่เล็กกว่า 1.5 
ตารางมิลลิเมตร ส าหรับวงจรสัญญาณแจ้งเตือนเพลิงไหม้ และขนาดไม่เล็กกว่า 2.5 ตารางมิลลิเมตร ส าหรับวงจร
แจ้งเหตุ สายให้ใช้สายสีตามระบบสีที่เหมาะสม และต้องมีป้ายรหัสติดทุกจุดที่มีการต่อสายเข้าแผงหรือต่อสาย
ระหว่างทาง สายให้ร้อยในท่อร้อยสายตามที่ก าหนดตลอด เมื่อติดตั้งแล้วต้องมีการทดสอบสายขาด และสาย
ลัดวงจร เพ่ือแก้ไขให้ดีก่อนจะเข้าสายที่ตู้ควบคุมรวม  

(3)  ให้ผู้รับจ้างก าหนดขนาดและจ านวนสายต่างๆตามค าแนะน าของผู้ผลิต สายให้ร้อยในท่อ 
EMT หรือ IMC ตลอด นอกจากก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ขนาดท่อให้ก าหนดตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยความปลอดภัยทางด้านไฟฟ้า 



(4)  ต าแหน่งที่แน่นอนของ Detectors, Manual stations, Horns with Strobescและ
อุปกรณ์อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง  อาจมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างก่อสร้าง 

 
4.1.6  การทดสอบระบบ ( Commissioning ) 
  การทดสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน UL หรือ วสท. และตามที่ผู้ควบคุมงานเห็นสมควร 

ผู้รับจ้างต้องท าการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง ให้รู้ถึงวิธีการใช้งานระบบและวิธีบ ารุงรักษา รวมทั้งจัดท าคู่มือ
การใช้งาน และบ ารุงรักษาให้ด้วย 
 
 5. ระบบ Access control      

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน หน่วย 

1 
 -Computer  Core I7 พร้อม Wifi ในตัว +HDD 1TB+Keybord+Monitor  21" 
หรือเทียบเท่ำ  1.0  ชุด 

2  -เครื่องส ำรองไฟ UPS ขนำด 2000VA/1800W  หรือเทียบเท่ำ 1.0  ชุด 

3  -อุปกรณ์เชื่อมระบบ Sever 1.0 ชุด 

4 AMC2 Doorcontroller 4 Wiegand with CF Card  2.0 เครื่อง 

5 AMC2 Doorcontroler extention WiegandIF 2.0 เครื่อง 

6 AMC enclosure with 2 Din rails 2.0 ตัว 

7 AMC Power Supply with integrated UPS 2.0 ตัว 

8 Lite license AMS 1.0 set 

9 RP 10 iClass SE,terminal 900PTNTEK00000 13.0 ชุด 

10 Mifare Classic 1kB ISO Card(50pcs/pkg)ACD-MFC-ISO 4.0 ชุด 

11 
3Amp 12 Vdc Regulator Power Supply w/dharger,and box w/o Battery 
Ps-3112 13.0 อัน 

12 UP to 600lbs.Holding force UL275-S 25.0 ชุด 

13 ZL Bracket 3 rd Party 25.0 ชุด 

14 Slanless Steel Exit Push Button EBP-SOlA 13.0 ชุด 

15 Manusl Call Point Breakglass D-108GR 13.0 ชุด 

16 Mini-mag W/sticky tape,UL BS-2011 25.0 ชุด 

17 Piezo sounder,single tone H-206-L 13.0 ตัว 

18 Battery,12V 7 AH 3rd Party 15.0 ชุด 
    



 6. ระบบ CCTV      

ล ำดับ รำยกำร จ ำนวน หน่วย 

1  - Recorder 2U Management Appliance w/o HD  DIP-7280-00N 1.0 ชุด 

2  - License Plus base for DIVAR IP AIO 6000-7000  MBV-BPLU-DIP 1.0 ชุด 

3  - License Camera/decoder expansion  MBV-1CKAN-DIP 37.0 ชุด 

4 
 - 8 TB HDD (ฮำร์ดดิสก์แนส) SEGATE IRONWOLF 7200RPM SATA3 
(ST8000VN0022) 4 ชุด 

5 
 -24 PORT FAST ETHERNET POE WEBSMART SWITCH WITH 4UPLINK 
PORTALLIED TELESIS  3.0 ชุด 

  AT-FS750/28PS     

6  - LED Monitor 40"  2.0 ชุด 

7  -UPS True On-Line Double Conversion 2,000VA/1800W  2.0 ชุด 

8  -อุปกรณ์เชื่อมระบบ ติดตั้งกล้อง สำยพ่วงเชื่อมต่อระบบ 1.0 ชุด 

9 
 - HD 1080p IP Bullet Outdoor Camera w/Surface Mount-
AVF,Varifocal2.7-12 mm. 38.0 ชุด 

10  -Infrared IP Dome 1080p indoor  NII-51022-V3 31.0 ชุด 

      



7. เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรอง     

    

 
IF66  1.0 เครื่อง 

  เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำดีเซล CUUMMINS รุ่น IF66 ขนำด 60-66 KV (52 KW.)     

  
เครื่องยนต์ดีเซล CUMMINS รุ่น 4BTA3.9-G2  ไดนำโม ยี่ห้อ Eagga ( 

อังกฤษ) รุ่น EG225-50N เทียบเท่ำ หรือดีกว่ำ 
    

  ไฟ 380 V,50Hz,1500 รอบ  สตำร์ทไฟฟ้ำ,แบบมีตู้เก็บเสียง     

 

  ข้อก ำหนดทำงเทคนิค (TECHNICAL SPECIFICATION) 

  1 ควำมต้องกำรทั่วไป 

  1.1 เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำเป็นแบบที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเป็นต้นก ำลัง   ชุดเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำต้อง

เป็นรุ่นล่ำสุดที่ผู้ผลิตท ำขึ้น  จ ำหน่ำย ประกอบโดยโรงงำนของผู้ผลิตเครื่องยนต์ และเป็น

ผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกำหรือยุโรป    ตะวันตกหรือญี่ปุ่น ผลิตภัณฑ์มำตรฐำน 

Cummins Power Generation, Mitsubishi, MTU 

  1.2 พิกัดก ำลังที่ระบุ หมำยถึง ก ำลังที่ชุดเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำสำมำรถจ่ำยได้เป็นอย่ำงต่ ำ โดยที่ได้

ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบต่ำงๆ  เข้ำกับเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำแล้ว และโดยที่เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ

ได้ติดตั้งอยู่ที่สถำนที่ติดตั้งตำมแบบ โดยอ้ำงอิงที่อุณหภูมิโดยรอบ 40 องศำเซลเซียส 

ควำมชื้นสัมพันธ์ 50 เปอร์เซ็นต์ มี Power factor 0.8 Lagging 

  1.3 ผู้เสนอชุดเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำต้องให้ข้อมูลส ำหรับกำรพิจำรณำอย่ำงน้อยดังนี้ 

  - แบบของชุดเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ พร้อมด้วยควำมต้องกำรต่ำงๆ ในกำรสร้ำงฐำนเครื่อง 

  - ค ำบรรยำยรำยละเอียดของเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ ให้ระบุพิกัดก ำลังของเครื่องชุดที่เสนอ

ด้วย ถ้ำค ำบรรยำยรวมถึงเครื่องหลำยแบบรวมกัน ให้ชี้เฉพำะถึงเครื่องแบบที่เสนอให้

ชัดเจน 

  - แบบและค ำบรรยำยของอุปกรณ์ประกอบที่เสนอมำ พร้อมกับชุดเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ 

  - ตำรำงแสดงข้อมูลของเครื่องยนต์ ประกอบด้วยข้อมูลอย่ำงน้อยดังนี้ 

  (1) ชื่อเครื่องยนต์ และประเทศผู้ผลิต 

  (2) จ ำนวนกระบอกสูบ 

  (3) ขนำดของกระบอกสูบ (มม) 

  (4) ช่วงชัก (มม) 



  (5) ปริมำตรของเครื่องยนต์ (ลบ.ซม) 

  (6) BMEP at Rated kw Output 

  (7) ชื่อผู้ผลิตชนิดของ Generator และประเทศผู้ผลิต 

  (8) พิกัดก ำลัง ( kVA ) ของ Generator 

  (9) ชนิดของ Exciter 

 2 ข้อก ำหนดส ำหรับเครื่องยนต์ดีเซล 

2.1 ต้องเป็นเครื่องยนต์แบบ 2 หรือ 4 จังหวะ จุดระเบิดด้วยควำมร้อนจำกแรงอัด ใช้น้ ำมัน

ดีเซลแบบที่มีจ ำหน่ำยทั่วไปในประเทศไทยเป็นเชื้อเพลิง มีมลภำวะต่ ำ ( low emissions) 

สำมำรถตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโหลดได้รวดเร็ว (fast response to load 

change) 

2.2 แรงม้ำของเครื่องยนต์ต้องไม่ต่ ำกว่ำ 1.5 แรงม้ำต่อกิโลวัตต์ ที่สถำนที่ติดตั้งและอุณหภูมิ

โดยรอบตำมท่ีก ำหนดโดยต้องส่ง Curve แสดงลักษณะกำรท ำงำนที่ผู้ผลิตเครื่องยนต์รับรอง

แล้วว่ำ ใช้ส ำหรับกำรใช้ผลงำนส ำรองของเครื่องยนต์นั้นๆ มำด้วย 

2.3 ควำมเร็วของเครื่องยนต์ขณะจ่ำย Load เต็มพิกัด ต้องอยู่ระหว่ำง 1000-1500 RPM 

2.4 ระบบควบคุมควำมเร็วของเครื่องยนต์ (Governor) ต้องเป็นแบบ Electrical Load  

 Sensing (Microprocessor control with electrical actuator) ติดตั้งส ำเร็จจำกโรงงำน 

 ผู้ผลิตหรือเป็นชุดเดียวกับเครื่องยนต์ ทั้งนี้ต้องควบคุมรอบของเครื่องยนต์เพ่ือให้ควำมถี่ของ

กระแสไฟฟ้ำที่จ่ำยออกอยู่ระหว่ำง 50 แฮร์ตซ์ + - 0.25% ในกรณีที่ใช้เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ

ส ำรองมำกกว่ ำ  1 เครื่ องและระบุ ว่ ำจะมี กำรต่ อขนำน เข้ ำด้ วยกันจะต้องมี ชุ ด 

Synchronizer ใช้เพื่อกำรต่อขนำนด้วย 

2.5 ระบบเชื้อเพลิง ในระบบต้องมีเครื่องกรองน้ ำมันแบบเปลี่ยนไส้ได้ ติดตั้งตำมต ำแหน่งที่เข้ำ

บ ำรุงรักษำได้สะดวกระบบเชื้อเพลิงต้องมีอุปกรณ์ส ำหรับกักน้ ำที่อำจจะปนอยู่ในน้ ำมัน

เชื้อเพลิง อุปกรณ์นี้ต้องถ่ำยน้ ำที่กักไว้ทั้งได้ โดยอัตโนมัติ 

2.6 ในระบบหล่อลื่นต้องมีเครื่องกรองน้ ำมันหล่อลื่นติดตั้งไว้ในที่ๆ บ ำรุงรักษำได้สะดวก เครื่อง

กรองต้องมี Bypassท ำงำนด้วยสปริงเพื่อให้น้ ำมันหล่อลื่นไหลผ่ำนได้ ถ้ำไส้กรองตัน 

2.7 กำรกรองอำกำศต้องมีเครื่องกรองอำกำศท่ีจะใช้กับเครื่องยนต์อย่ำงน้อย 1 ชุด เครื่องกรอง

อำกำศอำจจะเป็นแบบแห้งหรือแบบมีน้ ำมัน (Oil Bath) ก็ได้ 

2.8 ระบบส ำหรับติดเครื่องยนต์ต้องเป็นแบบท ำงำนได้ทั้งโดยอัตโนมัติและ Manual โดยใช้ 



 แบตเตอรี่ขนำด 24 โวลต์ 

  2.9 แบตเตอรี่และระบบประจุไฟให้แบตเตอรี่ 

- แบตเตอรี่ให้ใช้แบบ Lead-Acid ขนำด 24 โวลต์ เป็นแบบที่จัดหำในประเทศไทยได้ 

แบตเตอรี่ต้องมีควำมจุพอที่จะใช้ติดเครื่องยนต์ได้อย่ำงน้อย 4 ครั้ง โดยสำมำรถสตำร์ท

แต่ละครั้งใช้เวลำไม่น้อยกว่ำ 10 วินำที และหยุดพัก 7 วินำที โดยไม่ต้องประจุไฟใหม่ 

และพร้อมกันนั้นยังสำมำรถใช้งำนได้กับระบบอัตโนมัติ ระบบควบคุม ระบบเตือน และ/

หรือระบบอ่ืนๆ 

- ระบบประจุไฟให้แบตเตอรี่ ต้องเป็นระบบอัตโนมัติ ใช้วงจร Solid State ประจุไฟด้วย

แรงดันคงที่สำมำรถประจุไฟให้แบตเตอรี่ได้เต็มโดยเร็วตำมสมควรแต่ไม่เกิน 12 ชั่วโมง  

ระบบประจุไฟให้แบตเตอรี่ต้องเป็นแบบใช้ไฟ  220  โวลต์  1  เฟส  50 เฮิร์ต และต้อง

มีโวลต์  มิเตอร์ แอมมิเตอร์ สวิตซ์และฟิวส์ติดตั้งมำด้วย 

    2.10 เครื่องวัดประจ ำเครื่องยนต์ ที่แผงควบคุมของเครื่องยนต์ต้องมีเครื่องวัดอย่ำงน้อย ดังนี้ 

  - เครื่องวัดอุณหภูมิน้ ำ 

  - เครื่องวัดอุณหภูมิ และเครื่องวัดแรงดันของน้ ำมันหล่อลื่น 

  - เครื่องวัดรอบของเครื่องยนต์ 

  - นำฬิกำจับเวลำแสดงเวลำรวม ที่เครื่องยนต์ท ำงำน 

  2.11 ระบบระบำยควำมร้อน  จะต้องมีระบบระบำยควำมร้อนจัดมำพร้อมเสร็จกับเครื่องยนต์ 

โดยมีขนำดพอที่จะไม่ท ำให้เครื่องยนต์ร้อนเกินก ำหนดในขณะท ำงำน และจ่ำยไฟเต็มที่ตำม

พิกัดในสถำนที่ตั้งและอุณหภูมิโดยรอบตำมที่ระบุส ำหรับเครื่องยนต์นั้นๆ  ในกรณีที่ใช้

ระบบระบำยควำมร้อนด้วยน้ ำ หม้อน้ ำและพัดลมอำจจะเป็นแบบที่ติดอยู่กับเครื่องหรือเป็น

แบบติดตั้งแยกกันตำมที่ก ำหนดในแบบ ในกรณีหม้อน้ ำและพัดลมที่ติดตั้งแยกจำก

เครื่องยนต์ถ้ำหำกเครื่องสูบน้ ำในเครื่องมีขนำดไม่เพียงพอ จะต้องจัดหำเครื่องสูบน้ ำที่ขับ

ด้วยเครื่องยนต์ ซึ่งมีขนำดเพียงพอมำด้วย  และพัดลมต้องขับด้วยมอเตอร์แบบ Totally 

Enclosed  ใช้ไฟ  380 โวลต์ 3 เฟส ให้ผู้เสนอเครื่องยนต์ก ำหนดหรือแนะน ำน้ ำยำที่ใช้เติม

ในน้ ำระบำยควำมร้อน เพ่ือกันกำรผุกร่อนมำด้วย        

  2.12 ระบบไอเสีย จะต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ระงับเสียงหรือหม้อเก็บเสียง เพื่อลดเสียงลงจนถึง

ระดับที่ใช้ได้กับบริเวณที่อยู่อำศัยคือระดับเสียงไม่เกิน 85 dBA หรือตำมที่ก ำหนด ระบบไอ

เสียต้องออกแบบให้แรงดันสะท้อนกลับไปสู่เครื่องยนต์ไม่เกินกว่ำที่ผู้ผลิตเครื่องยนต์แนะน ำ 



หรือก ำหนดไว้ กำรออกแบบและเลือกใช้วัสดุในส่วนที่มีกำรสั่นสะเทือนและ/หรือมีกำรยึด

ตัวเนื่องจำกควำมร้อน ต้องใช้วัสดุที่ป้องกันหรือลดกำรสั่นสะเทือนและต้องมีวิธีกำรป้องกัน

กำรเสียหำยของระบบไอเสียเนื่องจำก กำรยืดตัวจำกควำมร้อนที่อุณหภูมิสูงจนถึง 600 

องศำเซลเซียส  นอกจำกนั้นต้องมีจุดระเบิดระบำยน้ ำที่กลั่นตัวออกจำกระบบไอเสียด้วย 

  2.13 แผงควบคุมเครื่องยนต์จะต้องมีระบบอัตโนมัติเพ่ือควบคุม และเพ่ือท ำให้เกิดเสียงและ/หรือ

ไฟเตือนที่แผงควบคุมเครื่องหรือที่แผงอื่นตำมท่ีก ำหนดในกรณีต่ำงๆ ดังนี้ 

   - เครื่องควบคุมดับเครื่องยนต์ในกรณีแรงดันน้ ำมันเครื่องต่ ำ 

   - เครื่องควบคุมดับเครื่องยนต์ในกรณีอุณหภูมิของน้ ำระบำย ควำมร้อนสูงเกิน (ถ้ำเป็น

เครื่องยนต์ระบำยควำมร้อนด้วยน้ ำ) หรือปริมำณน้ ำส ำหรับระบำยควำมร้อนน้อยกว่ำ

ปกติหรือสำยพำนขำด 

   - เครื่องควบคุมดับเครื่องยนต์ในกรณีอุณหภูมิน้ ำมันหล่อลื่นของเครื่องยนต์สูงกว่ำปกติ 

   - เครื่องควบคุมดับเครื่องยนต์ในกรณีควำมเร็วของเครื่องยนต์สูงเกิน  

   - เครื่องควบคุมส่งสัญญำณเตือนในกรณีระดับน้ ำมันเชื้อเพลิงต่ ำกว่ำที่ก ำหนดและ/หรือ

หมดถัง  

   - เครื่องควบคุมดับเครื่องยนต์ในกรณีระบบ over crank 

2.14 ฐำนเครื่องและส่วนที่ยึดติดกับอำคำรของเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรองต้องมีฐำนเป็นโครงเหล็ก 

เหมำะที่จะติดตั้งบนฐำนคอนกรีต และต้องมีที่รองป้องกันกำรสั่นสะเทือนแบบสปริง จัดมำ

พร้อมเพ่ือติดตั้งระหว่ำงฐำนโครงเหล็กและพ้ืนคอนกรีตส่วนใดๆ ของเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำ

ส ำรองหรืออุปกรณ์ประกอบที่มีกำรสั่นสะเทือนที่ต้องยึดติดกับตัวอำคำร จะต้องใช้วัสดุหรือ

วิธีกำรเพ่ือลดกำรสั่นสะเทือนจนได้ระดับท่ีวิศวกรยอมรับ 

3 ข้อก ำหนดส ำหรับ Generator 

  3.1 Generator ต้องมีพิกัดก ำลังตำมที่ระบุเป็นเครื่องจ่ำยไฟระบบ 380/220 โวลต์ (หรือ  

   400/230 โวลต์) 3 เฟส 4 สำยตำมท่ีก ำหนด 

  3.2 ลักษณะกำรสร้ำง Generator จะต้องได้รับกำรออกแบบให้เป็นแบบที่ทนทำนต่อสภำวะ

อำกำศของประเทศไทยกันน้ ำที่หยดหรือกระเซ็นได้และเป็นแบบใช้สนำมแม่เหล็กเคลื่อนที่

เพลำของ Generator จะต้องท ำให้มีสมดุลได้จนถึงควำมเร็ว 125% ของพิกัดควำมเร็วของ

เครื่อง Generator ต้องมีลักษณะกะทัดรัด และเหมำะส ำหรับกำรใช้งำนหนักฉนวนที่ใช้ใน 

Stator และ Rotor ให้ใช้ Class B และ Class F ตำมล ำดับหรือดีกว่ำลักษณะของขดลวด



สนำมแม่ เหล็กต้องประกอบด้วยขดลวด Amortisseur เพ่ือประโยชน์ เมื่ อต้ องใช้  

Generator ท ำงำนแบบต่อขนำนระบบ Excitation ของ Generator อำจจะใช้แบบที่ติดตั้ง

ร่วมอยู่บนเพลำของ Rotor และใช้ Diode ประกอบหรือจะใช้แบบวงจร Solid State 

จ่ำยไฟผ่ำน Slip Rings ก็ได้ อุปกรณ์ควบคุมแรงดันไฟฟ้ำให้ติดตั้งไว้ที่ข้ำงๆ Generator 

โดยมีที่ครอบแบบกันน้ ำหยดหรือกระเซ็นได้ Generator ต้องมี Restate ส ำหรับปรับ

แรงดันไฟฟ้ำได้สูงต่ ำจำกพิกัดแรงดันไฟฟ้ำอย่ำงน้อย 10 % โดยติดตั้งมำพร้อมเสร็จกับ

เครื่อง 

  3.3 Generator จะต้องมีอุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้ำอัตโนมัติ ระหว่ำงที่เดินตัวเปล่ำกับเมื่อมี 

Load ตำมพิกัด เพ่ือให้อยู่ระหว่ำง + - 2%  ของพิกัดแรงดันไฟฟ้ำ ในภำวะที่ Generator 

ท ำงำนในสภำพปกติ (Steady State) แรงดันไฟฟ้ำจะเปลี่ยนแปลงได้ไม่เกิน 1 Cycle ต่อ

วินำทีเมื่อมี Load เพ่ิมขึ้นทันทีภำยใน 90% ของ Rated load  แรงดันของ  Generator 

จะตกได้ไม่ เกิน 20% ของพิกัดแรงดันไฟฟ้ำ ถ้ำกล่ำวไว้ในที่ อ่ืนว่ำใช้ส ำหรับระบบ

คอมพิวเตอร์ขนำดใหญ่  หรืออุปกรณ์อ่ืนที่มีลักษณะกำรใช้ไฟคล้ำยกันแรงดันจะต้องตกได้

ไม่เกิน 10 % ของพิกัดแรงดันไฟฟ้ำ และแรงดันที่ตกนี้ต้องเพ่ิมขึ้นสู่ระดับเดิมภำยใน 1.5 

วินำที  ควำมสม่ ำเสมอคงที่ทำงด้ำนควำมถี่ ระหว่ำงที่เดินตัวเปล่ำกับเมื่อจ่ำย  Rated 

Load จะต้องเป็นไปตำมควำมสำมำรถในกำรท ำงำนของเครื่องควบคุมควำมเร็วของ

เครื่องยนต์เมื่อ  Load  ของ Generator เพ่ิมขึ้นทันทีภำยใน 90% ของ Load ตำมพิกัด

ควำมถี่ของ Generator จะต้องกลับคืนสู่ค่ำปกติภำยใน 5 วินำที 

 

 


