
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกจิกรรมนักศกึษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

เป็นโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศูนย์รังสิต) จาํนวน 1 งาน 
ตาํบลคลองหน่ึง    อําเภอคลองหลวง จงัหวัดปทุมธานี 

 

รายการประกอบแบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
 

งานงวดที่  2 

ฉบับลงวันที่ 30 กันยายน 2560 

 



สารบญั 

สารบัญ 

รายการประกอบแบบวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 

    

                                                   หน้า 

 

1 รายละเอียดข้อกําหนดทัว่ ๆ ไป (GENERAL SPECIFICATION)     1/3 

2   มาตรฐานการติดตัง้และการผลติ        1/1 

3 ขอบเขตของงาน          1/1 

4   พดัลม   (Ventilating or Exhaust Fan)        1/1 

5  เคร่ืองปรับอากาศ (Direct Expansion Cooled Split Type Air-conditioners)   1/2  

6. ระบบท่อลม           1/3 

7.    ระบบปรับอากาศระบายความร้อนแบบรวมศนูย์  ชนิดปรับปริมาณนํา้ยาอตัโนมติั    1/10 

      (VRF SYATEM) 

8. งานไฟฟ้าสาํหรับระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ      1/2 

9.   ตวัอย่างมาตรฐานผลติภณัฑ์         1/6 

 

         

 

 

               บริษัท ชาน สตูดิโอ จํากดั               1/1 

    โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนกัศึกษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติเป็นโรงเรียนสาธิตแหง่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศูนย์รังสติ) จํานวน 1 งาน 

 



    1. รายละเอียดข้อกําหนดทัว่ ๆ ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. รายละเอียดข้อกาํหนดทั่วไป 
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1.  รายละเอียดทัว่ไป 

 

 

     รายการประกอบแบบงานวศิวกรรมระบบเคร่ืองกล ปรับอากาศ และระบายอากาศ 

 

ข้อกําหนดงานวศิวกรรมงานเคร่ืองกล ปรับอากาศ และ ระบายอากาศ 

 

1.   รายละเอียดข้อกําหนดทั่ว ๆ ไป (GENERAL SPECIFICATION) 

1.1.  ขอบเขตของรายละเอียดข้อกําหนด (SCOPE OF SPECIFICATION) 

  ก. ผู้ รับจ้างจะต้องตดิตัง้ระบบแบบแปลน  และตามรายละเอียดข้อกําหนดดงันี ้

  ข. คําว่า“อนุมตัิแล้วว่าเทียบเท่า”ในรายละเอียดข้อกําหนดหรือในแบบแปลนให้ หมายถึง การอนุมตัิเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรจากผู้วา่จ้างหรือวศิวกรผู้ออกแบบหรือผู้ รับมอบอํานาจจากผู้วา่จ้าง 

  ค. คําวา่“วศิวกร”ในรายละเอียดข้อกําหนดนีห้มายถึงวศิวกรออกแบบหรือวิศวกรผู้ ได้รับมอบ อํานาจจากเจ้าของ

หรือผู้วา่จ้าง 

ง. ในกรณีท่ีข้อความหรือรายละเอียดในรายละเอียดข้อกําหนดนีข้ดักบัแบบแปลนหรือแตกต่างไปจากแบบแปลน

ให้ถือการวนิิจฉยัของวศิวกรเป็นการชีข้าด 

  จ. ผู้ รับจ้างจะต้องศกึษาแบบแปลนรายละเอียดข้อกําหนดและรายการประกอบ อ่ืนๆ ของงานท่ีใช้ประกอบใน

สญัญาอย่างละเอียดถ่ีถ้วนถ้าหากมีปัญหาหรือขดัข้องใด ๆผู้ รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนการลง

นามในสญัญามิฉะนัน้ผู้ว่าจ้างจะถือว่าผู้ รับจ้างได้ศึกษาแบบแปลน  และรายละเอียดข้อกําหนดตลอดจน

รายการประกอบแบบอ่ืนๆ ครบถ้วนสมบรูณ์ โดยผู้ รับจ้างจะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จใช้งานได้อย่างสมบูรณ์

ตามสญัญา 

1.2 แบบแปลน (DRAWINGS) 

ตําแหน่งท่ีตัง้ของวสัดอุุปกรณ์ทัง้หมดในแบบแปลนเป็นเพียงตําแหน่งโดยประมาณซึ่งอาจเปล่ียนแปลงได้บ้าง

เลก็น้อย เพ่ือให้เหมาะสมกบัสภาพและลกัษณะโครงสร้างของอาคาร ทัง้นี ้จะต้องได้รับอนมุตัจิากวศิวกรเสียก่อน 

1.3  วสัดแุละอปุกรณ์ (METERIAL OF EQUIPMENT) 

  ก. วสัด ุและอปุกรณ์ท่ีระบุในแบบแปลนและในรายละเอียดข้อกําหนดจะต้องเป็นของใหมไ่ม่บุบสลายหรือผ่าน

การใช้งานมาก่อนทัง้ต้องเป็นผลติภณัฑ์แบบใหมล่า่สดุของโรงงานผู้ผลิต 

  ข. วสัดแุละอปุกรณ์ท่ีระบใุนแบบแปลนและในรายละเอียดข้อกําหนดท่ีผู้ รับจ้างจะนํามาใช้ จะ ต้ อ งส่ ง ตัวอ ย่ า ง

วสัดแุละอปุกรณ์หรือแคตตาล็อค พร้อมทัง้รายละเอียดคณุสมบตัิท่ีสมบูรณ์ให้กับวิศวกรพิจารณาอนุมตัิเป็น

ลายลกัษณ์อักษรก่อนนําไปสัง่ซือ้หรือใช้งานหากนําไปใช้งานก่อนโดยมิได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรแล้ว 

ปรากฏว่าวัสดุหรืออุปกรณ์นัน้ๆ ไม่ถูกต้องตามแบบแปลนและรายละเอียด ข้อกําหนดผู้ รับจ้างจะต้อง

รับผดิชอบคา่เสียหายในการรือ้ถอน เปล่ียนวสัดหุรือ อปุกรณ์นัน้เอง 

  ค. ผู้ รับจ้าง  ต้องจดัทําแผนงานก่อนสง่ตวัอย่างวสัดแุละอปุกรณ์ตามข้อ ข.โดย กําหนดวนัส่งอนุมตัิและวนัท่ีส่ง

เข้าหน่วยงานก่อสร้างทกุรายการเพ่ือขออนมุตัใิห้ สอดคล้องกบัแผนงานการดําเนินการก่อสร้าง 

1.4  การทดสอบระบบและอปุกรณ์ (EQUIPMENT & SYSTEM TEST) 

หลงัจากการติดตัง้ระบบแล้วเสร็จผู้ รับจ้างจะต้องดําเนินการทดสอบระบบและอุปกรณ์ของระบบต่อหน้าเจ้าของ

และวิศวกรตามวิธีการในรายละเอียดท่ีวิศวกรกําหนดให้โดยผู้ว่าจ้างจะต้องออกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ท่ีจําเป็นในการ

ดําเนินการทดสอบทัง้หมด 

1.5 การรับประกนัคณุภาพ  (GUARANTEE) 
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1.  รายละเอียดทัว่ไป 

 

 ผู้ รับจ้างจะต้องรับประกนัคณุภาพของวสัดอุุปกรณ์ทุกชนิดและคณุภาพการติดตัง้ระบบนีเ้ป็นเวลา 2 ปี นับจากวนัท่ีลง

นามตรวจรับงานงวดสดุท้ายโดยวศิวกรหรือผู้ว่าจ้างในระหว่างระยะ เวลารับประกันหากมีวสัดอุุปกรณ์หรือชิน้ส่วนชํารุด

ใช้งานไมไ่ด้หรือทํางานไม ่สมบรูณ์ อนัเน่ืองมาจากความบกพร่องในการติดตัง้ผู้ว่าจ้างจะต้องแก้ไขและ/หรือเปล่ียนวสัด ุ

อุปกรณ์ชิน้ส่วนนัน้ ๆโดยไม่คิดราคาจากผู้ ว่าจ้างในกรณีท่ีผู้ รับจ้างไม่รีบดําเนินการแก้ไข ซ่อมแซมเปล่ียนแปลง

ข้อบกพร่องหรือความเสียหายดงักล่าวผู้ว่าจ้างทรงสิทธ์ิไว้ในการท่ีจะว่าจ้างผู้ อ่ืนมากระทําการแทนโดยคิดค่าใช้จ่ายเอา

กบัผู้ รับจ้าง 

1.6  แบบรายละเอียดการตดิตัง้    (SHOP DRAWING) 

 ให้ผู้วา่จ้างจดัสง่แบบรายละเอียดการตดิตัง้และการจดัเตรียมอปุกรณ์ตา่งๆ ทุกชนิดท่ีจําเป็นหรือตามท่ีวศิวกรเห็น

วา่จําเป็นเสนอตอ่วศิวกรเพ่ืออนมุตักิ่อนดําเนินการติดตัง้ไม่น้อยกว่า 21 วนัหากมิได้รับการอนุมตัิ ผู้ รับจ้างจะต้อง

ดําเนินการแก้ไขและสง่ให้ใหมภ่ายใน 7 วนัหลงัจากวนัท่ีได้รับแจ้ง 

1.7  แผนงานและรายงานความคืบหน้าของงาน (WORKING SCHEDULE AND PROGRESS REPORT) 

  ผู้ รับจ้างจะต้องสง่แผนการทํางานโดยละเอียดทัง้หมดของระยะเวลาในการตดิตัง้และรายงานความคืบหน้าของงาน

ทกุ ๆ เดือน ตอ่วศิวกรและผู้ควบคมุงานคนละ 1 ชดุ ไมเ่กินวนัท่ี  5  ของทกุ ๆ เดือนจนกวา่งานจะแล้วเสร็จ 

1.8  วศิวกรประจําหน่วยงาน   (SITE   ENGINEER) 

  ผู้ รับจ้างจะต้องมีวศิวกรท่ีมีใบประกอบวชิาชีพวิศวกรรมควบคมุ (กว.)ทํางานไม่น้อยกว่า 1 ท่านประจําหน่วยงาน

ตลอดเวลาโดยวศิวกรหรือผู้ รับมอบอํานาจสามารถจะกําหนดจํานวนตามความจําเป็นได้ จนกวา่งานจะได้รับมอบ

โดยผู้วา่จ้าง 

1.9  การตรวจสอบผลงาน   (INSPECTION) 

  ในระหว่างการติดตัง้ระบบ ผู้ว่าจ้าง หรือวิศวกรมีสิทธ์ิท่ีจะขอตรวจสอบผลงานโดยผู้ รับจ้างจะต้องอํานวยความ

สะดวกตามท่ีวศิวกรร้องขอและมีสทิธ์ิท่ีจะระงบัผู้ รับจ้างให้หยุดปฏิบตัิงานในหน่วยงานได้ทันที หากพบว่าผลงาน

การตดิตัง้ หรือบคุคลดงักลา่วไมมี่คณุสมบตัเิพียงพอในการปฏิบตังิาน 

1.10 ความรับผดิชอบตอ่ความเสียหาย  

ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ รับผดิชอบโดยตรงตอ่ความเสียหายใด ๆ ก็ตามท่ีเกิดขึน้แก่ทรัพย์สินและบุคคลอันเกิดขึน้จาก

อบุตัเิหต ุหรือความประมาทท่ีเกิดขึน้จากการกระทําของผู้ รับจ้าง 

1.11  แบบแปลนท่ีตดิตัง้จริง   (REPRODUCIBLE  AS  BUILT  DRAWINGS) 

  หลงัจากการติดตัง้ระบบแล้วเสร็จในแต่ละส่วนงานผู้ รับจ้างจะต้องทําสําเนาแบบแปลนท่ีติดตัง้จริง มาตราส่วน 

1:100 จํานวน 1 ชุด เสนอต่อวิศวกรของผู้ว่าจ้างเพ่ือตรวจสอบทุกครัง้ ตามท่ีวิศวกรร้องขอให้ผู้ รับจ้างทําส่งและ

ภายหลงัท่ีงานตดิตัง้ทัง้ระบบแล้วเสร็จสมบรูณ์ ผู้ รับจ้างต้องสง่มอบแบบแปลน ท่ีวศิวกรได้ตรวจสอบแล้วส่งมอบให้

ผู้วา่จ้างเป็นพมิพ์เขียว 3 ชดุ กระดาษไขอีก 1 ชดุ ก่อนการตรวจรับมอบงานเป็นเวลาไมน้่อยกวา่  30  วนั 

12. ปา้ยช่ือ   (NAME  PLATE) 

  อุปกรณ์หลกัทุกตัว หรืออุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีจําเป็นต้องติดตัง้ป้ายช่ือเพ่ือระบุความสามารถหน้าท่ีและรายการท่ี

อปุกรณ์ ๆ นัน้ ทําหน้าท่ีเก่ียวข้องอยู่ให้ตดิตัง้ปา้ยช่ือหรือเลขหมายชนิดคงทนถาวรทําด้วยทองเหลือง ทองแดงหรือ

เหลก็ไร้สนิมขนาดท่ีเหมาะสม ทัง้นีเ้ป็นอํานาจของวิศวกรท่ีจะต้องกําหนดให้ผู้ รับจ้างดําเนินการในส่วนนีท้ัง้หมด

ตามความเหมาะสม 

13. การฝึกอบรม และคําแนะนําช่างให้กบัผู้วา่จ้าง 
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1.  รายละเอียดทัว่ไป 

 

  ผู้ว่าจ้างจะต้องแนะนําและฝึกช่างของผู้ว่าจ้าง  ให้มีความสามารถในการใช้และควบคุมการทํางานตลอดจน

บํารุงรักษาวสัดอุปุกรณ์ทัง้หมดจนเป็นท่ีเข้าใจโดยละเอียด 

14. คูมื่อการใช้งานและการบํารุงรักษา   (INSTRUCTION MANUAL FOR OPERATING AND MAINTENANCE) 

  ผู้ รับจ้างจะต้องจัดมอบหนังสือคู่มือการใช้การซ่อมบํารุงและรายการอะไหล่อุปกรณ์ (PART LIST) ของอุปกรณ์

หลกัทัง้หมดแก่ผู้วา่จ้างอย่างน้อย 4 ชดุ ในวนัสง่มอบงาน 

15. ผู้ รับจ้างจะต้องจัดทําแผนภูมิ และ/หรือ แผ่นภาพ แสดงการทํางานโดยระบุขนาด, ช่ือและตําแหน่งของอุปกรณ์

หลกัแตล่ะตวัด้วยแผน่พลาสตกิหนา 3 มม.  ขนาดตามความเหมาะสม ทัง้นี ้แผนภูมิ และ/หรือ  แผ่นภาพดงักล่าว   

จะต้องได้รับการอนมุตัจิากวศิวกรก่อนการดําเนินการจะจดัทํา  
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    2. มาตรฐานการตดิตัง้และการผลติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. มาตรฐานการติดตัง้และการผลิต 
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2. มาตรฐานการติดตัง้และการผลติ 

 

2.  มาตรฐานการตดิตัง้และการผลิต 

ถ้ามไิด้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน วสัดอุปุกรณ์การประกอบการติดตัง้ จะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์และข้อกําหนดมาตรฐาน

ดงัตอ่ไปนี ้

• ARI  - Air-conditioning and Refrigeration Institute 

• ASA - Acoustical Society of American 

• ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and  

   Air-conditioning Engineers 

• BS  - British Standard 

• IEC  - International electro technical Commissions 

• MEA - Metropolitan Electricity Authority 

• ASME - American Society of Mechanical Engineer 

• NEC - National Electrical Code 

• NEMA - National Electrical Manufacturer Association 

• SMACNA - Sheet Metal and Air-conditioning Contractors National Association Inc. 

• TISI  - Thai Industrial Standard Institute 

• UL  - Underwriters Laboratories, Inc. 

• วสัดท่ีุผลติภายในประเทศต้องได้รับการรับรองและได้มาตรฐานมอก.(มาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรม) 

ของกระทรวงอตุสาหกรรม 
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    3. ขอบเขตของงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. ขอบเขตของงาน 
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3. ขอบเขตงาน 

 
3. ขอบเขตของงาน 

 

3.1 ผู้ รับจ้างต้องจดัหาตดิตัง้และทดสอบอปุกรณ์ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ และรายละเอียดเพ่ือให้ใช้

งานได้สมบรูณ์และถกูต้องตามความประสงค์ของผู้วา่จ้างโดยมีเคร่ืองมือ อปุกรณ์ และงานระบบตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

• ระบบระบายอากาศ ประกอบด้วยพดัลมระบายอากาศ ท่อลมและหน้ากากลม 

• ระบบท่อนํา้ทิง้  (Condensate Drain Piping System) ประกอบด้วย ท่อนํา้ทิง้ ฉนวนหุ้มท่อและอุปกรณ์

ประกอบตา่ง ๆ 

• ระบบ DX Split Type Air Conditioners ตามท่ีแสดงในแบบ 

• ระบบ VRF  Air Conditioners ตามท่ีแสดงในแบบ 

• ระบบอ่ืน ๆ ตามท่ีแสดงในแบบและรายละเอียด 

3.2 เคร่ืองปรับอากาศและอปุกรณ์จะต้องได้รับการอนมุตัจิากวศิวกรหรือผู้วา่จ้าง ก่อนทําการสัง่ซือ้ 

3.3 เคร่ืองและอุปกรณ์ทุกชิน้ ต้องเป็นของใหม่ ได้มาตรฐาน ไม่เคยผา่นการใช้ท่ีใดมาก่อนและอยู่ในสภาพเรียบร้อย

สมบรูณ์ จนถึงวนัสง่มอบงาน 

3.4 ผู้ รับจ้างจะต้องรับผดิชอบในการขนสง่เคร่ืองและอุปกรณ์รวมทัง้การติดตัง้, บํารุงรักษา และป้องกนัความเสียหาย

ใด ๆ อนัอาจจะเกิดขึน้ จนถึงวนัสง่มอบงาน 

3.5 การตดิตัง้ การขนส่ง การใช้แรงงาน การเก็บรักษา และการปฏิบตัิการต่าง ๆ ซึ่งจําเป็นในการดําเนินการติดตัง้ให้

เป็นไปโดยเรียบร้อย ถกูต้องตามข้อกําหนด และหลกัวชิาการทางวศิวกรรม จนกระทั่งระบบปรับอากาศและระบาย

อากาศสามารถใช้งานได้ดี 

3.6 วสัดแุละอปุกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีจําเป็นสําหรับช่วยในระบบปรับอากาศ และระบายอากาศใช้งานได้ดีแม้ว่าจะไม่ได้ระบุไว้

ในแบบรูปและรายการเป็นหน้าท่ีของผู้ รับจ้างต้องจดัหามาตดิตัง้ในโครงการเพ่ือให้ได้ระบบท่ีสมบูรณ์ ทัง้นีโ้ดยการ

พจิารณาเห็นชอบของโครงการ 

3.7 หากพบวา่มีความขดัแย้งระหวา่งแบบก่อสร้างและรายการ หรือในท่ีคิดว่ามีสิ่งบกพร่อง ผู้ รับจ้างต้องแจ้งให้วิศวกร

ทราบทนัทีเพ่ือจะได้พจิารณาตดัสนิตอ่ไป 

3.8 ผู้ จ้างจะต้องรับผดิชอบตอ่สมรรถนะ และความสามารถของเคร่ืองและอปุกรณ์ ท่ีนํามาใช้ในโครงการทัง้หมดเพ่ือให้

ได้จุดประสงค์ความต้องการของผู้ว่าจ้างหากมีการเปล่ียนแปลงใด ๆ จะต้องแจ้งให้วิศวกรทราบล่วงหน้า เพ่ือ

พจิารณาอนมุตัเิสียก่อน 

3.9 แบบก่อสร้างท่ีแสดงไว้เป็นแบบไดอะแกรม เพ่ือให้ผู้ รับจ้างทราบถึงแนวทางและหลกัการของระบบ รวมทัง้ความ

ต้องการของผู้วา่จ้าง แบบก่อสร้างดงักลา่วได้แสดงแนวการเดนิท่อตา่ง ๆ และตําเหน่งการติดตัง้เคร่ืองและอุปกรณ์

ใกล้เคียงกบัความเป็นจริงในการตดิตัง้ ผู้ รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบสถาปัตยกรรมแบบโครงสร้างและระบบงาน

อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดพร้อมทัง้จัดทําแบบ Shop Drawing เสนอให้วิศวกรพิจารณาเห็นชอบก่อนทําการติดตัง้

จริงทกุครัง้ ทัง้นีเ้พ่ือให้งานตดิตัง้ดําเนินไปโดยสะดวกไมข่ดัแย้งกบัระบบงานอ่ืน 

3.10 ผู้ รับจ้างจะต้องรับผดิชอบคา่ใช้จ่ายเก่ียวข้องกับการขออนุญาต ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับงานติดตัง้ระบบปรับอากาศ

และระบบระบายอากาศและอ่ืน ๆ กบัหน่วยราชการท่ีเก่ียวข้องท่ีอาจจะพงึมี และจะต้องจดัทําเอกสารท่ีจําเป็นหาก

มีการเรียกขอจากหน่วยราชการท่ีเก่ียวข้องเหลา่นัน้ด้วย 
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    4.พดัลม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. พัดลม 
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4. พดัลม 

 
4. พดัลม (Ventilating or Exhaust Fan) 

4.1 พดัลมแบบหอยโขง่  (Centrifugal Fan) 

4.1.1 Housing ทําด้วยเหล็กแผ่นอาบสงักะสี สามารถถอดออกเป็นส่วน ๆได้เพ่ือสะดวกในการติดตัง้ 

ผา่นกรรมวธีิปอ้งกนัตามมาตรฐานของโรงงาน 

4.1.2    Wheel เป็น DOWDY หรือ SWSI ชนิด forward curved blades back-ward curved BL ตามท่ี

ระบุไว้ในแบบ Width, Double Inlet, Forward curved BL ทําด้วยเหล็กอาบสังกะสี หรือ

อะลมูเินียมผา่นกรรมวธีิปอ้งกนัสนิม ตามมาตรฐานของโรงงานและจะต้องได้สมดลุทัง้ทาง Static 

และ Dynamic 

4.1.3   Shaft ทําด้วยเหลก็กล้า สามารถทนตอ่การใช้งานได้ดี ท่ีรอบความเร็วไม่ต่ํากว่า 2 เท่าของความเร็ว

ท่ีใช้งาน 

4.1.4 Bearing เป็นแบบ Self-aligning Ball Bearing มีอายกุารใช้งานเฉล่ียไมน้่อยกว่า 200,000 ชั่วโมง 

การอดัจาระบี จะต้องทําได้โดยง่าย 

4.1.5 Motor เป็นแบบ Induction Squirrel Cage Totally Enclose Fan Cooled ระบบไฟฟ้า 380 V 

Phase 50 Hz ทดสอบโดยสายพานรูปตวัวี Pulley เป็นแบบ Variable Pitch Diameter และจะต้อง

มี Belt Guard ด้วย 

4.1.6 พดัลมจะต้องมีสมรรถนะใกล้เคียงท่ีสดุกับท่ีกําหนดไว้ในแบบและต้องมีระดบัเสียงอยู่ในเกณฑ์ต่ํา

ประสทิธ์ิภาพการทํางานไมน้่อยกวา่ 75% และรอบของพดัลมไมเ่กิน 800 RPM 

4.1.7 พดัลมแบบตัง้พืน้ จะต้องอยู่บน Anti-vibration Fan Base 

4.1.8 พดัลมแบบแขวนจะต้องมี Spring Vibration Isolators ตดิตัง้ท่ี Hanger Rods 

 4.2 พดัลมแบบ Propeller 

4.2.1 พดัลม มอเตอร์ และท่ีกําบงัลมจะต้องยึดตดิบนโครงสร้างโลหะท่ีมัน่คงแขง็แรง ผา่นกรรมวิธีป้องกัน

สนิมตามมาตรฐานของโรงงาน 

4.2.2 พดัลมทําด้วยเหลก็กล้าหรืออะลมูเินียมหรือวสัดอ่ืุน และจะต้องได้สมดลุ Static และ Dynamic พดั

ลมต้องเป็นแบบขบัเคล่ือนโดยตรงด้วยมอเตอร์ 

4.2.2 พดัลมต้องมีสมรรถนะใกล้เคียงท่ีสดุกบัท่ีกําหนดในแบบ 

 4.3 พดัลมแบบ Centrifugal Direct Drive 

4.3.1 พดัลมระบายอากาศแบบ Mini-Sirocco ให้เป็นแบบ Low noise type  

4.3.2 มอเตอร์เป็นแบบ moisture-proof, dust proof, totally enclosed direct drive 

4.3.3 พดัลมต้องมีสมรรถนะใกล้เคียงท่ีสดุกบัท่ีกําหนดในแบบ 
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    5. เคร่ืองปรับอากาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. เคร่ืองปรับอากาศ 
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5. เคร่ืองปรับอากาศ 

 

DISCRIPTION

INHERENT FAN MOTOR PROTECTION T T

COMPRESSOR OVERLOAD & MAGNETIC

CONTRACTOR T T

SUCTION SHUT OFF VALVE F T

LIQUID SHUT OFF VALVE F T

CHARGING PORT T T

HIGH-LOW PRESSSURE SWITCH F T

START CAPACITOR T T

RUNNING CAPACITOR T T

TIMER DELAY RELAY T T

12,000-36,000 >36,000

5. เคร่ืองปรับอากาศ Direct Expansion Cooled Split Type Air-conditioners 

 

5.1 เคร่ืองระบายความร้อนด้วยอากาศ (AIR-COOLED CONDENSING UNIT) มีข้อกําหนดและรายละเอียดดงันี ้

• ขนาดความเย็น (COOLING CAPACITY) คิดท่ีอุณหภูมิของนํา้ยาด้านดดู 45°F.และอุณหภูมิของอากาศท่ี

ผา่นคอนเดนเซอร์ = 95°F. ท่ีระบบไฟฟา้ 380 โวลต์ 3 เฟส 50 ไซเกิล หรือ 200 โวลต์ 1 เฟส 50 ไซเกิล ตาม

รายละเอียดท่ีระบใุนแบบ 

• ตวัถงัของเคร่ือง ต้องทนตอ่สภาพดนิฟา้อากาศ สําหรับการตดิตัง้ภายนอกอาคารทําด้วยGALVANIZED 

STEEL,BONDERIZEDหรือ FIBER GLASS พร้อมทัง้พน่สีกนัสนิมและอบสีเรียบร้อยสวยงามจากโรงงาน

ผู้ผลติ 

• คอนเดนเซอร์คอยล์ ทําด้วยท่อทองแดง ชนิดไมมี่ตะเขบ็ หรือทําด้วยโลหะชนิดไมมี่สนิม ครีบอดัตดิกับท่อด้วย

วธีิกลผา่นการทดสอบภายใต้ความดนัในท่อ   450  ปอนด์ ตอ่ ตร.นิว้ (กจ) 

• พดัลมระบายความร้อนของของคอนเดนเซอร์และมอเตอร์ขบั พดัลมเป็นพดัลมใบพดั(PROPELLER TYPE) 

ขบัโดยตรงด้วยมอเตอร์ ใบพดัจะต้องทําด้วยโลหะท่ีไมเ่ป็นสนิม หรืออะลมูิเนียม มอเตอร์ท่ีขบัพดัลมต้องเป็น 

PERMANENTLY LUBRICATED TYPE 

• คอมเพรสเซอร์ เป็นแบบ HERMETIC OR SEMI-HERMETIC, REFRIGERANT GAS-COOLED ตวัเคร่ือง

ตัง้อยู่บนยางกันสะเทือน สารทําความเย็นท่ีใช้ HCFC-134a (คอมเพรสเซอร์ขนาดเกิน 12 ตนั ต้องมี 

CRANKCASE HEATER และ OIL PRESSURE SAFETY SWITCH และ SOLENOID VALVE) 

• อปุกรณ์การทํางานของเคร่ือง ต้องประกอบทดสอบและเดินสายมาเรียบร้อยจากโรงงานอุปกรณ์ควบคมุการ

ทํางานของเคร่ืองให้ปลอดภยัและทนทานตอ่การใช้งาน ดงัตารางนี ้

COOLING CAPACITY (BTUH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE T= BE INSTALLED, F= NOT BE INSTALLED 

 สารทําความเย็น เป็น R-410a 

 ระบบไฟฟา้ 380 โวลต์ 3 เฟส หรือ 220 โวลต์ 1 เฟส 50 ไซเกิล 

5.2 เคร่ืองเป่าความเย็น (FAN COIL UNIT) มีข้อกําหนดรายละเอียดดงันี ้
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5. เคร่ืองปรับอากาศ 

 

• ขนาดความเย็น (COOLING CAPACITY) ต้อง MATCH กับเคร่ืองระบายความร้อนในข้อ 5.1 และอากาศท่ี

ผา่นคอยล์เย็นต้องมีอณุหภมูเิท่ากบั 80°F.D.B. และ 67°F.W.B. 

• ตวัถังเคร่ือง ต้องทําด้วย HEAVY GAUGE GALVANIZED STEEL SHEET โดยพ่นสีกันสนิมพร้อมทัง้อบสี

เรียบร้อยมาจากโรงงานผู้ผลติ หรือทําด้วยอะลเูนียมสําหรับเคร่ืองเป่าลมเย็น ท่ีอยู่ใต้เฟอร์นิเจอร์ ไม่ต้องพ่นสี

แตจ่ะต้องตอ่ท่อลมด้านเป่ามายงัแผงจ่ายลมท่ีเฟอร์นิเจอร์ 

• ถาดรองนํา้ทิง้ ต้องไม่เป็นสนิม ทาทับด้วย ฟลิน้ โคทและมีท่อสําหรับต่อเข้ากับท่อระบายนํา้ทิง้ พร้อมมี 

AUXILIARY DRAIN PAN และท่อระบายนํา้ 

• ฉนวนภายในเคร่ืองเป่าความเย็นเป็นแผน่ยางสงัเคราะห์อีลาสโตเมอริก ของ MAXFLEX พร้อม NEOPRENE 

COATING ความหนาพอเหมาะพอท่ีจะไมใ่ห้เกิดการ  CONDENSATION ต้องบภุายในเคร่ืองให้เรียบร้อยมา

จากโรงงาน 

• คอยล์เย็น เป็นแบบ   DX-COIL, SEAMLESS COPPER TUBE, และ FIN ทําด้วยอลเูนียมซึ่งอัดติดกับท่อ 

ด้วยกลวธีิ คอยล์ต้องผา่นการทดสอบภายใต้ความดนั 300 ปอนด์/ตร.นิว้ (เกจ) มาจากโรงงาน 

• พดัลม เป็นแบบกรงกระรอก (CENTRIFUGAL TYPE ), FORWARD CURVED BLADE, STATICALLY 

AND DYNAMICALLY BALANCE มาจากโรงงานพัดลมขับตรงด้วยมอเตอร์หรือถูกขับด้วยสายพาน 

(VBELT) ถ้าเป็นชนิดท่ีถูกขบัด้วยสายพานจะมี VARIABLE PITCH PULLEY มอเตอร์เป็นแบบ TOTALLY 

ENCLOSED FAN COOLED (TEFC) ระบบไฟฟ้า 200 โวลต์ 1 เฟส 50 ไซเกิล หรือ 380 โวลต์ 3 เฟส 50 

ไซเกิล 

• แผงกรองอากาศ เป็นแบบ CLEANABLE TYPE ทําด้วยอะลมูเินียม สําหรับเคร่ืองขนาดต่ํากว่า 5 ตนั ใช้หนา 

½  นิว้ (หรือเป็นชนิดใยสงัเคราะห์หนาไมน้่อยกวา่ ¼นิว้)สว่นเคร่ืองหนาเกินกวา่ 5 ตนั ใช้หนา 1 นิว้ 

• สารทําความเย็น ใช้ R 410a 

•  ท่อระบายนํา้ทิง้ ท่อระบายนํา้จากเคร่ืองเป่าลมเย็นทกุจดุ ต้องมีขนาดเหมาะสมตามระบจุากโรงงานผู้ผลิต

ผู้ รับจ้างต้องออกแบบเมนระบายนํา้จากเคร่ืองเป่าลมเย็นแตล่ะตวั และขออนุมัติก่อนการดําเนินการติดตัง้   

ท่อเดนิภายในให้หุ้มฉนวน CLOSED CELL PLASTIC FORM หนา ½ นิว้ ท่อท่ีมองเห็นไม่สวยงามให้ทาสีให้

เข้ากบัอาคาร 
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    6. ระบบท่อลม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6.ระบบท่อลม 
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6. ระบบท่อลม 

 
6. ระบบท่อลม 

6.1 ท่อลม 

6.1.1 ท่อลมสําหรับระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศจะต้องทําด้วยแผน่เหลก็อาบสงักะสีท่ีมีคณุภาพดี

โดยมีความหนาและการประกอบเป็นไปตามมาตรฐานของ ASHRAE หรือตามท่ีแสดงในแบบ   

6.1.2 ขนาดของท่อลม จะต้องเป็นไปตามกําหนดในแบบและประกอบขึน้ด้วยฝีมือประณีต โดยไม่มีการร่ัวไหล 

ผวิภายในของท่อต้องเรียบ  

6.1.3  ข้อโค้งงอ ต้องเป็นแบบ Full Radius อนึ่งถ้าไมส่ามารถทําได้เน่ืองจากท่ีจํากดั จึงจะใช้รัศมีความโค้งน้อย

กวา่นี ้แตจ่ะต้องใส ่Guide Vanes โดยมีจํานวนและระยะห่างตามมาตรฐานท่ีกําหนดทกุประการ 

6.1.4 ทุกทางแยกของท่อลม (Branch Circuit) จะต้องมี  Splitter Damper สําหรับแบ่งลมซึ่ง จะต้องทําให้

สามารถปรับปริมาณลมได้ และเม่ือปรับแล้วมี Lock Screw ขนัยึดได้ด้วย 

6.1.5 การลดขนาดของท่อลมเน่ืองจากปริมาณลมลดลงจะต้องกระทําโดยให้มี Slope ของท่อลมไมน้่อยกว่า1 ตอ่ 5  

6.1.6 ท่อลมท่ีทะลผุา่นพืน้หรือกําแพงต้องทําวงกบไม้เนือ้แขง็ทานํา้ยากันปลวก Duct Sleeves และอุดช่องว่าง

ด้วยวสัดทุนไฟด้วย 

6.1.7 ท่อท่ีเดินลอยโดยไม่หุ้ มฉนวน ต้องทาสีกันสนิม 2 ชัน้แล้วจึงทาสีจริง ซึ่งสถาปนิกจะเป็นผู้ กําหนดให้

ภายหลงั 

6.1.8 ท่อลมสว่นท่ีตอ่เข้ากบัเคร่ืองเป่าลมเย็น และพดัลม ให้มีผ้าใบหน่ึงช่วงเพ่ือป้องกันการสัน่สะเทือนการต่อ

ผ้าใบให้ตอ่โดยใช้หน้าแปลน 

6.2 การแขวนยดึท่อลม 

6.2.1 การแขวนท่อลมให้ใช้ขนาดของ Steel Rod และเหลก็ฉาบตามในแบบท่ีกําหนดโดยต้องใช้เหล็กแขวนท่อ

ลมห่างกันไม่เกิน 2.5 เมตร ส่วนปลายของ Steel Rod ให้ทําเกลียวสําหรับใส่น็อตโดยตรง ห้ามนํา Bolt 

มาเช่ือมต่อปลาย Rod อีกทีหนึ่ง และให้ทาสีกนัสนิมเหล็กท่ีใช้แขวนท่อลมทัง้หมดด้วย Red Lead 

Primer 1 ชัน้ และสีเทาอีก 1 ชัน้ ก่อนการตดิตัง้ 

6.2.2  ขนาดของเหล็กแขวน และเหล็กฉากรองรับ จะต้องเปล่ียนไปตามขนาดของท่อตามมาตรฐาน SHEAR 

และยึดตดิแน่นกบัพืน้คอนกรีตโดยใช้ Steel หรือ Brass Expansion Shield 

6.2.3 ท่ีแขวนท่อจะต้องเป็นท่ีชนิดท่ีปรับระยะได้ 

6.3 Damper 

6.3.1 Volume Damper ติดตัง้เพ่ือการควบคุม และปรับการกระจายลมของท่อลมผู้ รับจ้างจะต้องจัดหา 

Manometer สําหรับวดัปริมาณลมอย่างน้อย 1 ชดุไว้ด้วย     

6.3.2 Splitter Damper จะต้องทําขึน้โดยมีรายละเอียดดงัท่ีระบุไว้ในแบบติดตัง้ตามทางแยกของท่อลม โดย

ความยาวจะต้องไม่น้อยกว่าขนาดท่อทางแยกนัน้ ตวัใบปรับจะต้องทําด้วยวสัดเุช่นเดียวกับท่อลม และ

จะต้องยึดแน่น แขง็แรง ไมมี่การสัน่สะเทือน และมีก้านเหลก็ เส้นผ่าศนูย์กลางไม่น้อยกว่า 3/8 นิว้ ติดกับ

ใบปรับลม พร้อมด้วย Nut ท่ีไมผ่กุร่อน เพ่ือการตัง้ปรับได้ 

6.3.3 Automatic Control Damper โดยทั่วไปตวั Damper จะมีรายละเอียดเช่นเดียวกันกับ Volume Control 

Damper ยกเว้นแกนหมนุปรับใบเป็น Steel หรือ Brass ของ Linkage จะต้องเป็นแบบ Ball and Socket 

Joint หรือ Clevis Joint ขบัด้วย Motor 

6.3.4 Fire Damper จะต้องทําขึน้โดยมีรายละเอียดดงัท่ีระบุในแบบตวัเรือนของ Fire Damper และ Damper 

จะต้องทําด้วยวสัด ุเช่น Mild Steel ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. ตวัเรือนเป็นแบบยึดกับท่อ (Flanged 
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6. ระบบท่อลม 

 
Connection) ตวั Fire Damper จะต้องยึดให้เปิดไว้ตลอดเวลาด้วย Fusible Links ซึ่งจะทํางานท่ี

อุณหภูมิ 120 องศา ฟ. ท่ีตําแหน่งติดตัง้ Fire Damper จะต้องติดตัง้ช่องประต ู(Access Door) ขนาด 

12”x12” ยกเว้นท่อลมท่ีมีขนาดเล็กกว่า 12 นิว้ ให้ใช้ช่องประตขูนาด 6”x6” จุดท่ีท่อลมทะลผุ่านผนังกัน

ไฟทกุจดุต้องมี Fire Damper 

6.4 ฉนวนหุ้มท่อ 

6.4.1 ท่อลมสง่และท่อลมกลบัจะต้องหุ้มด้วยฉนวน ฉนวนหุ้มท่อลมจะต้องเป็น แผ่นยางสงัเคราะห์อีลาสโตเม

อริก คุณภาพสูงความหนาตามคําแนะนําของผู้ ผลิต อะลูมิเนียมปะหลัง เสร็จเรียบร้อยมาจาก

โรงงานผลติ และเป็นแบบ Fire Retardant 

6.4.2  ก่อนท่ีจะหุ้ มฉนวนเข้ากับท่อลม จะต้องทาพืน้ผิวภายนอกท่อลมทัง้หมดด้วย Non-Flammable 

Adhesive, NEO-BOND PL 1  ฉนวนหุ้ม Air Chamber หรือ Plenum และท่อลมขนาดใหญ่กว่า 24 นิว้ 

ต้องมีอุปกรณ์ช่วยยึดท่อลมไม่ให้แอ่นหรือโปร่งออก โดยใช้ Clamp Pin และ Clip ยึดติดท่อลมโดยใช้ 

Adhesive ท่ีผู้ผลติแนะนํา โดยมีระยะห่างไมเ่กิน 18 นิว้ และห่างจากมมุท่อลมไมเ่กิน 14 นิว้ 

6.4.3 ตรงรอยตอ่ของฉนวนจะต้องคาดทบัด้วยเทป Acrylic Aluminum Tape  ขนาดกว้างไมน้่อยกวา่ 2½ นิว้ 

6.4.4 คาดแผน่อะลมูเินียมขนาดความกว้าง 1 นิว้ รอบฉนวนหุ้มท่อลมทกุ ๆระยะ 4 ฟตุของท่อลม 

6.4.5  ทกุ ๆ จดุท่ีแขวนต้องรองด้วย Celotex หรือไม้อัดขนาดความหนา ¼ นิว้ กว้าง15 ซม. เพ่ือป้องกันฉนวน

หุ้มท่อลมได้รับความเสียหายจากการแขวน 

6.5 หัวจ่ายลมแบบตดิเพดาน 

6.5.1 หวัจ่ายลมเพดานแบบส่ีเหล่ียมจตัรัุส มีขนาด และจํานวนตามท่ีระบใุนแบบ 

6.5.2 หวัจ่ายลมเพดานทกุชนิดต้องทําด้วย Anodized Extruded Aluminum ขอบ และมมุเรียบฝังแนบสนิทกับ

ฝา้เพดาน 

6.5.3  จะต้องมีใบปรับปริมาณลมแบบปีกผีเสือ้ (Butterfly หรือ Opposed Blade Damper) ติดตัง้ไว้กับหัวจ่าย

ลมเพดานทุก ๆ หัวอปุกรณ์ใบปรับลมทัง้หมดให้ทําด้วยวัสดเุช่นเดียวกับวัสดท่ีุใช้ทําหัวจ่ายลม และ

ประกอบเข้าด้วยกนั โดยไมใ่ห้ชิน้สว่นท่ีเคล่ือนไหว และเป็นโลหะเกิดสมัผสักนั 

6.5.4 ชิน้ส่วนภายในหัวจ่ายลม จะต้องสามารถถอดแยกออกจากกนัได้เป็นชุด ๆ เพ่ือสะดวกในการซ่อมแซม

และทําความสะอาด 

6.6 หัวจ่ายหรือดูดลมแบบตดิผนัง (Registers) 

6.6.1 หัวจ่ายแบบติดผนังแบบปรับให้จ่ายลมได้ตามแนวนอน และแนวดิ่งทําด้วย Anodized Extruded 

Aluminum พร้อมทัง้ใบปรับปริมาณลมแบบ 2 ทิศทาง (Opposed Blade Volume Control Damper) ทํา

ด้วยวสัดชุนิดเดียวกบัหวัจ่ายลม   

6.6.2 ปีกหวัจ่ายท่ีตดิกบัผนงัหรือสว่นหนึ่งสว่นใดของอาคาร ต้องมีปะเก็นฟองนํา้หรือยางอดัอยู่โดยรอบมิให้ลม

ร่ัวได้ 

6.6.3 Bushing ของ Blades เป็นแบบ Nylon 

6.6.4   หน้ากากลมกลบัจะต้องทําด้วย Extruded Anodized Aluminum และตดิตัง้เข้าท่ีโดยไมใ่ช้วธีิการเช่ือม 

6.6.5  หน้ากากลมบริสทุธ์ิ และหน้ากากลมระบายออก ลกัษณะ และวิธีการสร้างเช่นเดียวกันกับหน้ากากลมกลบั 

แต่จะต้องมีใบปรับปริมาณลมแบบ 2 ทาง (Opposed Blades Volume Control Damper) หน้ากากลม

บริสุทธ์ิทุกชุด จะต้องมีตะแกรงกันแมลงติดตัง้อยู่ด้วย และจะต้องสามารถถอดออกทําความสะอาดได้

โดยง่าย 
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6. ระบบท่อลม 

 
6.6.6 ครอบดดูอากาศร้อน (HOOD) โดยนําวสัดทํุาด้วยสเตนเลส คณุภาพ 340 เบอร์ 28 พบัขึน้รูปเรียบร้อย 

สวยงาม โครงภายในเป็นเหลก็รูปพรรณทาสีกนัสนิม ทับด้วยสี EPOXY ชนิดทนความร้อน ให้ผู้ รับจ้างส่ง

แบบ SHOP DRAWING เพ่ือให้วิศวกร หรือสถาปนิกท่ีปรึกษาจัดการโครงการพิจารณาอนุมตัิเห็นชอบ

ก่อนดําเนินการ 
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    7. ระบบปรับอากาศระบายความร้อน 
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7.ระบบปรับอากาศระบายอากาศ 

 
7. ระบบปรับอากาศระบายความร้อนแบบรวมศูนย์  ชนิดปรับปริมาณนํา้ยาแบบอัตโนมัต ิ   

VARIABLE REFRIGERANT FLOW หรือ  VARIABLE REFRIGERANT VOLUME 

 

7.1 ข้อกาํหนดทั่วไป 

7.1.1  ขอบเขตของงาน 

ผู้ รับจ้างจะต้องดําเนินการจดัหา  และตดิตัง้ระบบปรับอากาศ  รวมทัง้อปุกรณ์ประกอบและวสัดปุลีกย่อย

ท่ีแสดงไว้ในแบบและข้อกําหนด  ทัง้นีต้วัเคร่ืองปรับอากาศ วสัด ุและอุปกรณ์ทัง้หมด ท่ีนํามาติดตัง้ต้อง

เป็นของใหมท่ี่ไมเ่คยผา่นการใช้งานมาก่อน  พร้อมทัง้ทําการทดสอบการทํางานของระบบปรับอากาศให้

ใช้งานได้สมบรูณ์ ถกูต้องตามความประสงค์ของแบบและโครงการ 

7.1.2 คณุสมบตัขิองผู้ รับจ้างติดตัง้ระบบปรับอากาศและผลติภณัฑ์เคร่ืองปรับอากาศ 

- ผู้ รับจ้างติดตัง้ระบบปรับอากาศ จะต้องเป็นผู้ แทนจําหน่ายท่ีได้รับการแต่งตัง้โดยตรง จาก

บริษัทผู้ผลติหรือผู้ แทนจําหน่ายหลักของเคร่ืองปรับอากาศ และต้องไม่เคยมีรายช่ือในรายนาม

บริษัทท่ีทิง้งานราชการ ทัง้นีผู้้ รับจ้างจะต้องติดตัง้ระบบปรับอากาศรวมทัง้ระบบไฟฟา้ของระบบ

ปรับอากาศโดยช่างผู้ ชํานาญ  เป็นผู้ควบคุมการติดตัง้ อีกทัง้ระบบปรับอากาศและผลิตภัณฑ์

เคร่ืองปรับอากาศท่ีเสนอใช้ในโครงการจะต้องเป็นย่ีห้อท่ีใช้แพร่หลายในประเทศไทยมาแล้วไม่

น้อยกวา่ 10 ปี  และคดิเป็นจํานวนตนัความเย็นไมน้่อยกวา่ 3,000 ตนัความเย็น 

- ผู้ รับจ้างต้องมีความเข้าใจในมาตรฐานการตดิตัง้ระบบปรับอากาศ  VRF หรือ VRV ท่ีถูกต้อง โดย

ต้องผา่นการฝึกอบรมจากบริษัทผู้ผลติระบบปรับอากาศ  และมีจดหมายรับรองยืนยันการผ่านการ

ฝึกอบรม  

- ผู้ รับจ้างจะต้องเสนอรายละเอียดตา่งๆ  เพ่ือประกอบการพจิารณา  ดงัตอ่ไปนี ้

1. แคตตาล๊อก  ตวัจริง  ท่ีแสดงรายละเอียดทางวิศวกรรมของตวัเคร่ืองปรับอากาศ วสัด ุและ

อปุกรณ์ตา่งๆ  ตามท่ีกําหนดในแบบ  และรายการประกอบแบบทัง้หมด 

2. ก่อนเข้าดําเนินการตดิตัง้  ให้ผู้ รับจ้างเสนอแบบรายละเอียดการตดิตัง้ (SHOP DRAWING ) 

มาให้ผู้วา่จ้างหรือวศิวกรผู้ออกแบบ เพ่ือตรวจสอบก่อนดําเนินการตดิตัง้  โดยต้องแนบสําเนา

ใบประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคมุของวศิวกรเคร่ืองกลท่ีควบคมุการติดตัง้เพ่ือประกอบการ

พจิารณาด้วย ในกรณีท่ีไมเ่สนอแบบรายละเอียดการตดิตัง้(SHOP DRAWING) 

เพ่ือขออนมุตั ิ จะไมไ่ด้รับอนญุาตให้เข้าดําเนินการตดิตัง้ 

7.1.3 การดําเนินงาน 

ผู้ รับจ้างจะต้องใช้วศิวกรเคร่ืองกล  ซึ่งเป็นบคุลากรของบริษัทเอง มาทําการควบคมุการติดตัง้ หรือว่าจ้าง

ผู้ ท่ีมีความชํานาญการตดิตัง้มาควบคมุการตดิตัง้ ตามแบบแปลนท่ีได้รับการอนุมตัิเรียบร้อยแล้วผู้ รับจ้าง

จะต้องจดัสง่ตวัอย่างวสัดท่ีุจะใช้งานทกุอย่างมาขออนุมตัิการใช้งาน  จากวิศวกรผู้ออกแบบก่อนทําการ

ตดิตัง้ 

7.1.4 การรับประกนัและการบํารุงรักษา 

- ผู้ รับจ้างจะต้องรับประกนัระบบปรับอากาศทัง้ระบบ ท่ีทําการติดตัง้เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี  

นบัจากวนัสง่มอบงานงวดสดุท้าย โดยระบบปรับอากาศจะต้องทํางานได้ถกูต้องทกุประการ 

- ผู้ รับจ้างจะต้องส่งช่างเข้าบริการทุก 3 เดือน หลงัการส่งมอบงาน และเปิดใช้งาน พร้อมเอกสาร

การตรวจเช็ค  ให้ผู้วา่จ้างรับรองการเข้าบริการทกุครัง้  จนครบกําหนดการรับประกนั 
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7.ระบบปรับอากาศระบายอากาศ 

 
- ในช่วงเวลาการรับประกันนี  ้หากระบบปรับอากาศมีข้อขัดข้อง ผู้ ว่าจ้างจะต้องแจ้งรายการ

ข้อขัดข้องอย่างละเอียด ต่อผู้ รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้ รับจ้างจะต้องส่งช่างเข้า

ตรวจสอบ ภายใน 3 วนัทําการ เม่ือได้รับเอกสารจากทางผู้วา่จ้าง 

 

7.2 รายละเอียดเคร่ืองปรับอากาศ 

เคร่ืองปรับอากาศเป็นระบบแบบรวมศนูย์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ ซึ่งคอนเดนซิ่งยนิูต 1 ชุด สามารถต่อกับ

เคร่ืองเป่าลมเย็นได้หลายชดุ ใช้สารทําความเย็น R-410A และสามารถควบคมุได้จากระบบควบคมุกลาง (Central 

Control Unit) โดยคอนเดนซิ่งยูนิต (Condensing Unit) และเคร่ืองส่งลมเย็น (Fan Coil Unit)ทัง้ชุดประกอบมา

เสร็จเรียบร้อยจากโรงงานผู้ผลติในประเทศไทย, ยโุรปหรือญ่ีปุ่ น  ภายใต้ลขิสทิธ์ิของผลติภณัฑ์นัน้และต้องเป็นย่ีห้อ

เดียวกนั และโรงงานของผู้ผลติจะต้องได้รับมาตรฐาน ได้แก่ ISO 14001, ISO 9001 เป็นต้น 

ผลติภณัฑ์เคร่ืองปรับอากาศท่ีใช้ในโครงการจะต้องมีสมรรถนะตามท่ีกําหนดในแบบและมีรายละเอียดข้อกําหนด

ของตวัเคร่ืองปรับอากาศ  ดงัตอ่ไปนี ้

7.2.1 คอนเดน็ซิ่งยนูิต (CONDENSING UNIT) ระบายความร้อนด้วยอากาศ ประกอบเรียบร้อยทัง้ชุดมาจาก

โรงงานผู้ผลติในประเทศไทย ,ยโุรปหรือญ่ีปุ่ น โดยมีรายละเอียดดงันี ้

- ส่วนโครงภายนอก(CASING, CARBINET)ทําด้วยแผ่นเหล็กท่ีผ่านกระบวนการกันสนิมและ

กระบวนการเคลือบอบ /สี หรือวสัดท่ีุทนตอ่การเป็นสนิม  เช่น  ไฟเบอร์กลาส หรือพลาสติกอัดแข็งท่ี

เหมาะสําหรับการตดิตัง้กลางแจ้ง  ตวัโครงจะต้องมัน่คงแข็งแรง ไม่สัน่สะเทือน หรือเกิดเสียงดงัเม่ือ

ใช้งาน 

- คอนเด็นซิ่งยูนิทสามารถทํางานเป็นโมดลูเด่ียวๆได้หรือจะประกอบกันเป็น SYSTEM ก็ได้โดยควร 

ประกอบได้สงูสดุ 3 โมดลูรวมเป็น 1 systemกรณีท่ีประกอบด้วย 2 โมดลูหรือ3 โมดลูหากมี 1 โมดลู

เสีย โมดลูท่ีเหลือสามารถจ่ายความเย็นให้ทัง้ระบบได้โดยผู้ ใช้ งานสามารถเปิดเองได้ด้วย Remote 

Control ปกต ิ  

 ในแตล่ะโมดลูต้องมีชดุ INVERTER เป็นตวัควบคมุการเปล่ียนความเร็วรอบของมอเตอร์ โดยท่ี

ชดุ INVERTER เป็นแบบ IGBT (INSULATED GATE BIPOLAR TRANSISTER) 

 โดยย่ีห้อของผลติภณัฑ์ท่ีใช้ในโครงการนี ้ จะต้องย่ีห้อท่ีมีประสบการณ์ในการใช้ชุด INVERTER 

เป็นตวัควบคมุการปรับเปล่ียนปริมาณสารทําความเย็น  ซึ่งถูกติดตัง้และใช้อย่างแพร่หลายใน

ประเทศไทยมาแล้วไมน้่อยกวา่ 10 ปี   

 นอกจากนีจ้ะต้องรองรับกบัระบบการเปล่ียนอุณหภูมิของสารทําความเย็นด้วย VRT [Variable 

Refrigerant Temperature] 

- คอมเพรสเซอร์  (COMPRESSOR )เป็นแบบก้นหอย, มอเตอร์หุ้มปิด (HERMETIC SCROLL TYPE)  

ระบายความร้อนด้วยนํา้ยา และท่ีมอเตอร์มีอปุกรณ์ปอ้งกนัในกรณีท่ีเกิดความร้อนสงูเกินเกณฑ์   

- คอยล์ของคอนเด็นเซอร์  (CONDENSER COIL)  เป็นท่อทองแดงท่ีถูกอัดเข้ากับครีบอลมูิเนียมท่ี

เคลือบสาร PE ปอ้งกนัการกดักร่อนซึ่งจะต้องเรียงเป็นระเบียบเรียบร้อยยึดแน่นกบัท่อทองแดง  และ

ผา่นการทดสอบรอยร่ัวและขจดัความชืน้มาจากโรงงานผลติ 

- พดัลมของคอนเด็นเซอร์  เป็นแบบใบพดัแฉก (PROPELLER) ได้รับการถ่วงสมดลุมาเรียบร้อยมา

จากโรงงานผู้ผลติ  ขบัเคล่ือนโดยตรงจากมอเตอร์  มีตะแกรงโปร่งปอ้งกนัอบุตัเิหต ุ
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- มอเตอร์พดัลม เป็นแบบหุ้มปิดมิดชิด มีอุปกรณ์ป้องกันการเกิดความร้อนสงูเกินเกณฑ์มีระบบรอง

ล่ืน  แบบตลบัลกูปืน  หรือแบบปลอก  ท่ีมีการหลอ่ล่ืนระยะยาว 

- ระบบควบคมุ  แผงควบคมุ (PC BOARD)จะต้องมีการเคลือบป้องกนัฝุ่ นและความชืน้  อีกทัง้ต้องมี

การระบายความร้อนของแผงควบคมุด้วยสารทําความเย็น  นอกจากนีจ้ะต้องมีตวัป้องกันเม่ือความ

ดนัสงูเกินเกณฑ์ (HIGH  PRESSURE CUT OUT)และมีฟิวส์ปอ้งกนัวงจรควบคมุ 

- ระบบไฟฟา้  380 V / 3 P / 50 Hz 

- นอกจากนีต้ัวคอนเด็นซิ่งยูนิตจะต้องมี AUTOMATIC TEST OPERATIONเพ่ือตรวจสอบการ

เดินสายระหว่าง CONDENSING UNIT และ FAN COIL UNIT, ระยะท่อและสถานะของ STOP 

VALVE . 

7.2.2  เคร่ืองส่งลมเย็น (FAN COIL UNIT) ประกอบเรียบร้อยทัง้ชุดมาจากโรงงานผู้ผลิตในประเทศไทย หรือ

ญ่ีปุ่ น  และเป็นผลติภณัฑ์ย่ีห้อเดียวกบัคอนเดน็ซิ่งยนิูตโดยมีรายละเอียดดงันี ้

- สว่นโครงภายนอก  เป็นแบบท่ีตกแตง่เสร็จ  ทําด้วยแผน่เหลก็ท่ีผา่นกระบวนการเคลือบและอบสีหรือ

วสัดท่ีุทนตอ่การเป็นสนิม เช่น  ไฟเบอร์กลาส พลาสตกิอดัแรง ภายในบริเวณท่ีจําเป็นให้บุด้วยฉนวน

ยางหรือฟองนํา้หรือวสัดเุทียบเท่า มีถาดนํา้ทิง้ท่ีหุ้มด้วยฉนวนดงักล่าวในการใช้งานปกติจะต้องไม่

เกิดหยดนํา้เกาะท่ีภายนอกของตวัโครง และถ้าเป็นชนิดเป่าลมเย็นโดยตรง(FREE BLOW)  ต้องมี

หน้ากากจ่ายลม  สามารถปรับทิศทางการจ่ายลมได้ 

- พดัลมส่งลมเย็น  เป็นพดัลมแบบหอยโข่ง (CENTRIFUGAL,TURBO FAN) หรือแบบใบพัดยาว 

(CROSS FLOW FAN)  ขบัเคล่ือนโดยตรงหรือผา่นสายพานด้วยมอเตอร์  ซึ่งสามารถปรับความเร็ว

ได้  ไมน้่อยกวา่ 2 อตัรา 

- มอเตอร์  เป็นชนิด INDUCTION HOLD IC CONTROL หรือ SPLIT CAPACITOR  ท่ีมีอุปกรณ์

ภายใน  ปอ้งกนัความร้อนสงูเกินเกณฑ์ 

- คอยล์เย็น  (EVAPORATOR COIL)  เป็นท่อทองแดงท่ีถูกอดัเข้ากับครีบอลมูิเนียม  ซึ่งจะต้องเรียง

เป็นระเบียบเรียบร้อยยึดแน่นกบัท่อทองแดง  และผา่นการทดสอบรอยร่ัวจากโรงงานผู้ผลติ 

- อปุกรณ์จ่ายสารทําความเย็นเป็นแบบอิเลก็ทรอนิกส์เอ็กแปนชัน่วาล์ว(ELECTRONIC EXPANSION 

VALVE) 

- เคร่ืองสง่ลมเย็นชนิดซ่อนในฝา้ (CEILING MOUNTED DUCT TYPE) ขนาดความเย็นตัง้แต ่24,900 

BTU/H ขึน้ไป สามารถปรับแรงลมได้มากกวา่ 7 ขัน้ขึน้ไปจากรีโมทคอนโทรล 

- เคร่ืองส่งลมเย็นชนิดซ่อนในฝ้า CASSETTE TYPE เป็นรุ่น Round Flow และมี Silver Ions เพ่ือลด

การเจริญเตบิโตของแบคทีเรียในถาดนํา้ทิง้ 

- เคร่ืองส่งลมเย็นชนิดแขวนใต้ฝ้าCASSETTE TYPE เป็นรุ่นท่ีสามารถปรับแรงลมแต่ละทิศทางได้

อย่างอิสระ 

- ระบบควบคมุ มีสวิทช์ เปิด ปิด เคร่ืองและปรับความเร็วรอบพดัลม พร้อมทัง้สวิตช์เทอร์โมสแตตอยู่ท่ี

เคร่ือง หรือเป็นแบบตัง้แยก (REMOTE TYPE)ท่ีตอ่สายสง่สญัญานควบคมุการทํางาน ระหวา่งเคร่ืองส่ง

ลมเย็นกบัชดุควบคมุการทํางาน (CONTROLLER) เป็นแบบ NON POLARITY ด้วยสาย2 แกน   

- แผงกรองอากาศเป็นแบบอลมูเินียม, ใยสงัเคราะห์ หรือ RESIN NET ท่ีสามารถถอดล้างทําความ

สะอาดได้ 

- ระบบไฟฟา้ 220 V / 1 P / 50 Hz 
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7.3 ท่อสารทาํความเยน็  ท่อนํา้ทิง้  และอุปกรณ์ 

7.3.1 ท่อสารทําความเย็น  ให้ใช้ท่อทองแดงดงัตารางตอ่ไปนี ้

ขนาดเส้นผา่นศนูย์กลางภายนอก ชนิดของท่อทองแดง 

6.4 มม. หรือ  1/4“ O1  or   ½ H 

9.5 มม. หรือ 3/8” O1  or   ½ H 

12.7 มม. หรือ 1/2” O1  or   ½ H 

15.9 มม. หรือ  5/8” O2 or   ½ H 

19.1 มม. หรือ 3/4” ½ H 

22.2 มม. หรือ 7/8” ½ H 

25.4 มม. หรือ 1” ½ H 

28.6 มม. หรือ 1 1/8” ½ H 

31.8 มม. หรือ 1 1/4” ½ H 

34.9 มม. หรือ  1 3/8” ½ H 

38.1 มม. หรือ 1 1/2” ½ H 

41.3 มม. หรือ  1 5/8” ½ H 

 

หมายเหตุ  

       O1    =  Soft Drawn (ท่อม้วน) ความหนาขัน้ต่ํา 0.80 มม.  

       O2    =  Soft Drawn (ท่อม้วน) ความหนาขัน้ต่ํา 0.99 มม. 

      ½ H    =  Hard Drawn (ท่อตรง) Type L  

 

7.3.2 ข้อต่อทองแดงสามทางสําหรับแยกสารทําความเย็น ให้ใช้ Refnet Joint ซึ่งจะมีลกัษณะคล้ายตวั Y ซึ่ง

สามารถแบง่จา่ยสารทําความเย็นได้อย่างสม่ําเสมอ   ไม่อนุญาตให้ใช้ข้อต่อสามทางรูปตวั T ซึ่งการแบ่ง

จ่ายสารทําความเย็นอาจจะไมส่ม่ําเสมอ 

7.3.3 ท่อสารความเย็น   ให้หุ้ มรอบด้วย  FLEXIBLE CLOSED CELL ELASTOMERIC THERMAL 

INSOLUTION  ชนิดไมล่ามไฟ  ท่ีมีความหนาไมน้่อยกวา่ 19 มม.  หรือตามท่ีกําหนดไว้ในแบบ 

7.3.4 ท่อนํา้ทิง้ขนาดไมเ่ลก็กวา่ 20 มม.  เป็นท่อพี.วี.ซี ชัน้ 8.5 ตาม มอก.17  ท่อสว่นท่ีอยู่ภายในฝา้เพดานหรือ

ท่อสว่นท่ีอยู่ภายในอาคารท่ีไมอ่ยู่ในบริเวณปรับอากาศให้หุ้มด้วยฉนวนหนาไมน้่อยกวา่ 9.5 มม. 

7.3.5 การติดตัง้ท่อสารทําความเย็น  จะต้องเดินให้ขนานหรือได้ฉากกับตวัอาคาร  หรือตามแนวในแบบ  ใน

สว่นท่ีผา่นคาน  กําแพง  หรือพืน้ จะต้องมีการวางปลอก ( SLEEVE )  ถ้าปลอกตดิตัง้ในส่วนท่ีติดกับด้าน

นอกของอาคาร  จะต้องอุดช่องว่างระหว่างท่อสารทําความเย็นและปลอกด้วยวสัดยุาง  หรือวสัดอ่ืุนท่ี

เทียบเท่า  พร้อมทัง้ตกแต่งอย่างเรียบร้อย  และท่อสารทําความเย็นต้องยึดอยู่กับอุปกรณ์รองรับอย่าง

มัน่คง  ระบบการทํางานของคอนเด็นซิ่งยูนิทและเคร่ืองส่งลมเย็นจะต้องสามารถทําให้นํา้มันหล่อล่ืน

กลบัไปท่ีคอมเพรสเซอร์ได้โดยไมเ่กิดปัญหาตอ่ระบบโดยไมต้่องตดิตัง้ OIL TRAP ท่ีท่อสารความเย็น  ท่อ

สารทําความเย็นต้องมีขนาดพอเหมาะคือ  ให้คา่ความดนัตกในท่อไมเ่กินกวา่คา่ท่ีทําให้อุณหภูมิควบแน่น

เปล่ียนไปเกินกวา่ 1 – 2 oc  หรือมีขนาดตามท่ีกําหนดในแบบ 

ผู้ตดิตัง้ไมจํ่าเป็นต้องตดิตัง้ Sight Glass เพ่ือตรวจสอบความชืน้และสารความเย็นในระบบ 
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แตผู่้ตดิตัง้จําเป็นต้องทําการเช่ือม ทดสอบร่ัว และทําสญุญากาศในระบบท่ออย่างถกูต้อง ซึ่งจะ 

กลา่วถึงรายละเอียดในข้อ 3.8 , 3.9 , 3.10    

7.3.6 ท่อสารทําความเย็นทัง้หมด  จะต้องตดิตัง้อยู่บนอปุกรณ์รองรับ (SUPPORT, HANGER) ทุกระยะไมเ่กิน 

1.5 เมตร โดยให้เรียงท่อ Gas และท่อ Liquid คนละระดบัตามแนวตัง้ เพราะเม่ือถึงจุดท่ีติดตัง้ Refnet 

Joint ท่อท่ีแยกออกไปของท่อ Gas และท่อ Liquid จะอยู่คนละระดบั จึงไมจํ่าเป็นต้องยกท่อเส้นหน่ึงเพ่ือ

หลบท่ออีกเส้นหนึ่ง ซึ่งปกตกิารยกท่อหลบนีจ้ะต้องใช้ข้องอ 4 ตวั และเช่ือม 8 รอย  การจัดเรียงท่อตาม

แนวดิ่งจึงช่วยลดรอยเช่ือมได้ถึง 8 รอย ภาพต่อไปนีเ้ป็นตวัอย่างการติดตัง้ดงักล่าวโดยรวมท่อนํา้ทิง้ไว้

ด้วยโดยใช้ Hanger เพียงตวัเดียว เจาะรูยึดเข้ากับเพดานเพียงจุดเดียว โดยระดบัของท่อนํา้ทิง้สามารถ

ปรับได้เพ่ือให้มีความลาดเอียง 

 
กรณีท่ีระดบัเนือ้ท่ีบนฝา้มีไมเ่พียงพอ  ให้แยกท่อนํา้ทิง้ออกแล้วใช้ Hanger ตา่งหาก ถ้าระดบัเนือ้ท่ีบนฝ้า

ยงัคงไมพ่อสําหรับการจดัเรียงท่อ Gas กบั ท่อ Liquid ให้อยู่คนละระดบั จึงให้จดัเรียงท่อทัง้หมดในระดบั

เดียวกนัได้ 

การยึดท่อเข้ากบั Support หรือ Hanger แยกเป็น 2 กรณี ดงันี ้

• ท่อแนวนอน – ให้ใช้ท่อ พี.วี.ซี. ผา่คร่ึงตามยาว หรือ แผ่นหล็กอาบสงักะสีไม่บางกว่าเบอร์ 

22 B.W.G. ยาวไมน้่อยกวา่ 20 ซม. ประกบ แล้วรัดด้วย Clamp  

 สําหรับบริเวณท่ี Support หรือ Hanger อยู่ใกล้กบัท่อแนวดิง่ และ มีนํา้หนักกดทับจากท่อ

แนวดิง่มากจนฉนวนมีการยบุตวัมาก ให้ใช้ฉนวนสําหรับรับนํา้หนักโดยเฉพาะ (Insulation 

Pipe Support ) แทนฉนวนปกต ิ เพ่ือมใิห้ฉนวนมีการยบุตวั 

• ท่อแนวดิ่ง – ให้ใช้ฉนวนสําหรับรับนํา้หนักโดยเฉพาะ (Insulation Pipe Support) แล้วจึง

รัดด้วย Clamp เข้ากบั Support เพ่ือให้สามารถรับนํา้หนักในแนวดิ่งได้ ป้องกันมิให้ท่อใน

แนวดิง่เกิดการเล่ือนไถลลงซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียตอ่ระบบท่อได้ 

- ในการติดตัง้ท่อสารความเย็น ผู้ รับจ้างต้องระมดัระวงัมิให้สิ่งสกปรกฝุ่ นผงเข้าไปในท่อโดยใช้

วสัดท่ีุเหมาะสมปิดปลายท่อไว้  ถ้าการปิดปลายท่อใช้วิธีหุ้มด้วยพลาสติกแล้วพนัด้วยกระดาษ
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กาว หรือ เทปพนัสายไฟ หรือวสัดท่ีุมีความเหนียว ให้พนัในระยะท่ีห่างจากปลายท่ออย่างน้อย 

3” มเิช่นนัน้เวลาเช่ือมปลายท่อ  รอยเช่ือมอาจจะไมดี่อนัเกิดจากคราบกาวท่ีตดิอยู่ท่ีผวิท่อ 

ถ้าหากสิ่งสกปรกฝุ่ นผงได้เข้าไปแล้วให้ทําความสะอาดภายในท่อโดยใช้ฟองนํา้ชุบนํา้ยา 

R141B เช็ดภายในท่อทองแดงหลายๆครัง้ โดยในแต่ละครัง้ให้เปล่ียนฟองนํา้โดยใช้ฟองนํา้ท่ี

สะอาด จนกวา่ฟองนํา้ท่ีเช็ดแล้วจะไมมี่คราบสกปรกตดิออกมา   

- ในการเช่ือมท่อทองแดงให้ผ่านก๊าซไนโตรเจนภายในท่อตลอดเวลาขณะเช่ือมเพ่ือป้องกันมิให้

เกิดเขมา่อ๊อกไซด์ของทองแดงขึน้ภายในท่อซึ่งจะเป็นฝุ่ นผงท่ีก่อให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์

ภายในตอ่ไปในอนาคตได้  

- ภายหลงัการเช่ือมระบบท่อสารทําความเย็นแล้ว  ให้ทําการทดสอบหารอยร่ัวด้วยการอัดก๊าซ

ไนโตรเจนเข้าไปภายในท่อ  ใช้ Regulator ปรับให้มีความดนัตามลําดบั ดงันี ้

ขัน้ท่ื 1 ความดนัไมต่ํ่ากวา่ 42 PSI หรือ 3 kgf/cm2 เป็นเวลาอย่างน้อยกวา่ 3 นาที 

ขัน้ท่ื 2 ความดนัไมต่ํ่ากวา่ 213 PSI หรือ 15 kgf/cm2 เป็นเวลาอย่างน้อยกวา่ 3 นาที 

ขัน้ท่ื 3 ความดนัไมต่ํ่ากวา่ 540 PSI หรือ 38 kgf/cm2 เป็นเวลาอย่างน้อยกวา่ 24 ชม. 

ให้บนัทึกอณุหภมูบิรรยากาศก่อนและหลงัทดสอบไว้ด้วย เน่ืองจากความดนัภายในท่อจะมีการ

เปล่ียนแปลงได้ตามอณุหภมูบิรรยากาศท่ีเปล่ียนไปในอตัราประมาณ 1 kgf/cm2 ตอ่ 0.1 oC 

-  หลงัจากทดสอบหารอยร่ัวแล้วไมพ่บวา่มีรอยร่ัว  ให้ทําการดดูความชืน้ออกจากภายในท่อโดย

ทําให้เป็นสญูญากาศด้วยปัม้ดดูสญูญากาศ  ( VACUUM PUMP ) โดยมีขัน้ตอน ดงันี ้

ขัน้ท่ี 1 ทําสญูญากาศ จนมีความดนั -755 mmHg หรือ -1 kgf/cm2  ทําตอ่ให้ครบ 2 ชัว่โมง  

ขัน้ท่ี 2 อดัก๊าซไนโตรเจนจนมีความดนั 0.05 MPa หรือ 0.51 kgf/cm2   

ขัน้ท่ี 3 ทําสญูญากาศอีกครัง้ จนมีความดนั -755 mmHg หรือ -1 kgf/cm2  หลงัจากนัน้รักษา 

     ความดนัท่ีระดบันีเ้ป็นเวลาอย่างน้อย 1 ชัว่โมง 

ขัน้ท่ี 4 เตมิสารความเย็นเข้าไปในระบบท่อ 

 

               บริษัท ชาน สตูดิโอ จํากดั                 6/10 

    โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนกัศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติเป็นโรงเรียนสาธิตแหง่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศูนย์รังสติ) จํานวน 1 งาน 

 



7.ระบบปรับอากาศระบายอากาศ 

 
7.4 ระบบท่อส่งความเยน็ 

7.4.1  ท่อลมมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

• วสัด ุ ใช้แผ่นเหล็กกล้า อาบสงักะสี โดยมีความหนาและการเสริมเหล็กฉากตามมาตรฐานของ ASHERAE 

หรือ SMACNA แห่งสหรัฐอเมริกาขนาดท่อลมให้เป็นไปตามท่ีกําหนดในแบบ 

• ตารางแสดงความหนาของเหลก็แผน่ประกอบท่อลม 

ขนาดความกว้างของท่อลม 
ความหนาเหลก็แผน่  อาบสงักะสี 

เบอร์ ( B.W.G ) มม. 

ไมเ่กิน 12” 26 0.47 – 0.63 

เกิน 12” แตไ่มเ่กิน 30” 24 0.60 – 0.80 

เกิน 30” แตไ่มเ่กิน 54” 22 0.80 – 0.95 

เกิน 54” แตไ่มเ่กิน 85” 20 0.90 – 1.10 

เกิน 85” 18 1.18 – 1.44 

 

• ให้มีเหลก็ฉากรองรับท่อตามท่ี ASHRAE หรือ SMACNA หรือ ตามท่ีกําหนดในแบบ 

• การตดิตัง้  และการตอ่ท่อต้องเป็นไปตามมาตรฐานของ ASHRAE หรือ SMACNA หรือ ตามท่ีกําหนดในแบบ 

• การโค้งท่อ  ต้องให้รัศมีความโค้งท่อกบัขนาดท่อในทิศทางท่ีโค้งนัน้  หากมีท่ีไม่พอจึงจะขออนุญาติให้มีรัศมี

ความโค้งน้อยกวา่นีไ้ด้  แตต้่องใส่ GUIDE VANE  โดยมีจํานวนและตําแหน่งตามมาตรฐาน ASHRAE  หรือ 

ตามท่ีกําหนดในแบบ 

• จดุตอ่ระหวา่งท่อลมกบัอปุกรณ์ท่ีมีความสัน่สะเทือน   ให้ใช้แผน่ผ้าใบอย่างหนา 

• ท่อลมท่ีมีขนาดความกว้างในแนวนอนไม่เกิน 100 ซม.  ต้องมีอุปกรณ์แขวน หรือ ท่ียึดท่อทุกระยะ 3.0 เมตร  

ถ้าใหญ่กว่านีใ้ห้มีทุกระยะ 2.50 เมตร  และสําหรับจุดต่อแยกต้องยึดติดโดยเร่ิมจากจุดต่อแยกไม่เกิน 0.60 

เมตร 

7.4.2  ฉนวนหุ้มท่อลมเย็นสง่  และท่อลมเย็นกลบั จะต้องบดุ้วยฉนวนใยแก้วชนิดอ่อน ท่ีมีความหนาแน่นไม่น้อย

กวา่ 15 กิโลกรัม/ลกูบาศก์เมตร หนาไม่น้อยกว่า 25 มลิลิเมตรและเป็นชนิดมีแผ่นอลมูิเนียมฟอยล์แบบ

ทนไฟ  ทําหน้าท่ีเป็น  VAPOR BARRIER ปะทบัหลงัมาเรียบร้อยจากโรงงานผู้ผลติ รอยตอ่ของฉนวนต้อง

ให้ปลายแผน่ฉนวนซ้อนเหล่ือมกนัไม่น้อยกว่า 4 ซม. ให้ใช้  PRESSURE ALUMINIUM TAPE กว้างไม่

น้อยกวา่  50 มม.ปิดทบัในการหุ้มฉนวน ให้รัดฉนวนด้วยเทปพลาสตกิหรือพี.วี.ซี.กว้างไม่น้อยกว่า15 มม. 

อีกทุกระยะ 0.5 เมตร ท่ีทางแยกของท่อลมทุกๆ ทางแยกจะต้องมีแผ่นช่องลมเลีย้ว( SRLITTER 

DAMPER )  ซึ่งทําด้วยแผน่สงักะสีทําท่อลม  และสามารถปรับแผ่นช่องลมเลีย้วนี ้ โดยก้านเหล็กท่ีทะลุ

พืน้ หรือ กําแพงต้องทําปลอกท่อลม  ( DUCT SLEEVE )  ด้วยเหลก็ฉาก  หรือไม้ตามความเหมาะสม 

7.1.2 อปุกรณ์ระบบลม 

- อุปกรณ์ต่อไปนี ้  ต้องทํามาเรียบร้อยจากโรงงาน และเป็นแบบ ANODIZED EXTRUDED 

ALUMINIUM มีขนาดตามท่ีแสดงในแบบ 

- หัวจ่ายลมจากฝ้าเพดานเป็นแบบส่ีเหล่ียม ( SQUARE OR RECTANGULAR )  แบบกลม ( 

ROUND )  หรือแบบตามยาว  ( SLOT , LINEAR )  ดงัในแบบ 
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- สําหรับแบบส่ีเหล่ียมและแบบกลม  ต้องมีชุดแผ่นปรับปริมาณลม  ( OPPOSSED BLADE 

VOLUME DAMPER )  หัวจ่ายลมด้านข้างเป็นแบบส่ีเหล่ียม  ต้องมีบานเกล็ดปรับได้ 4 ทิศทาง  

และหวัจ่ายต้องมีชดุแผน่ปรับปริมาณลม 

- หวัดดูอากาศภายนอก  เป็นแบบส่ีเหล่ียมชนิดท่ีมีบานเกลด็กบัฝน  มีตะแกรงกนัแมลงและยุง  และมี

ชดุปรับปริมาณลม  ( ถ้ากําหนดในแบบ ) 

- หวัดดูอากาศกลบั  เป็นแบบส่ีเหล่ียม  มีบานเกลด็ปรับทิศทางเดียว หรือสองทาง  และอาจมีชุดแผ่น

ปรับปริมาณลม  ( ถ้ากําหนดในแบบ ) 

7.1.3 ระบบควบคมุสว่นกลาง  i-Touch Manager  [ถ้ามี]  

เป็นอปุกรณ์ท่ีสามารถควบคมุการทํางานของเคร่ืองสง่ลมเย็นได้ดงันี ้

- ต้องเป็นย่ีห้อเดียวกนักบัระบบปรับอากาศ 

- สามารถควบคมุระบบปรับอากาศบนหน้าจอคอมพิวเตอร์อ่ืนๆ ผ่านระบบ Network  พร้อมทัง้

แสดง Layout ตําแหน่งเคร่ืองปรับอากาศนัน้ๆ ได้ เพ่ือความสะดวกในการควบคมุ 

- สามารถเก็บข้อมลูการควบคมุสว่นกลาง [Back Up] ผ่าน port USB เพ่ือป้องกันการสญูหายของ

ข้อมลูได้ 

- เช่ือมตอ่ระบบ Fire Alarm เพ่ือสัง่ปิดระบบปรับอากาศ เม่ือได้รับสญัญาณจากระบบ Fire Alarm ได้ 

- เปิด -  ปิด 

- ปรับอณุหภมู ิ

- ปรับปริมาณลม 

- ตัง้เวลาได้เป็นนาที  ลว่งหน้าได้ 1 ปี  

- ลอ็กอณุหภมูขิัน้ต่ําของเคร่ืองสง่ลมเย็นแตล่ะเคร่ือง 

- ลอ็กการทํางานของเคร่ืองสง่ลมเย็นแตล่ะเคร่ือง ได้ เช่น ห้ามเปิด, ห้ามปิด , ห้ามปรับอณุหภมู ิ, 

ห้ามปรับปริมาณลม , ลอ็กอณุหภมูขิัน้ต่ํา 

- สามารถแจ้งเตือน Error Code โดยบอกอาการเสียหายได้วา่เสียหายท่ีสว่นไหน 

- บนัทึกประวติกิารทํางานท่ีเกิดขึน้ในอดีต 500,000 ครัง้ ย้อนหลงัได้ 

- ระบบควบคมุแบบมีสาย [Individual Wired Remote Controller] สามารถกําหนดช่วงอุณหภูมิ

การใช้งานของผู้ใช้งาน เพ่ือการประหยดัพลงังานมากยิ่งขึน้ [ โหมด Energy Saving ] 

 

7.5  ระบบควบคุมแยกส่วนแบบ Wired Remote Controller 

เป็นอปุกรณ์ท่ีสามารถควบคมุการทํางานของเคร่ืองสง่ลมเย็นได้ดงันี ้

ความต้องการทัว่ไป 

- สามารถตดิตัง้ไกลจากตวัเคร่ืองปรับอากาศได้สดูสดุ 500 เมตร 

- ต้องเป็นย่ีห้อเดียวกนักบัระบบปรับอากาศ 

- ปรับอณุหภมู ิ

- ปรับปริมาณลม 

โหมดประหยดัพลงังาน 

- สามารถกําหนดช่วงอุณหภูมสงูสดุ และต่ําสดุได้ เพ่ือป้องกันผู้ ใช้ปรับอุณหภูมิเกินกําหนด (Setpoint Rang 

Set) 
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- สามารถตัง้เวลาให้กลบัมาใช้อณุหภมเิดมิได้ตามเวลาท่ีกําหนด (Setpoint Auto Reset) 

- สามารถตัง้เวลาปิดเคร่ืองปรับอากาศได้ (Off Timer) 

- ตัง้เวลาได้เป็นรายสปัดาห์ 

- สามารถตัง้เวลาได้สงูสดุ 5 เหตกุารณ์ตอ่วนั 

7.6 ระบบไฟฟ้าสําหรับปรับอากาศ 

7.6.1 ผู้ รับจ้างจะต้องจดัหา และตดิตัง้อปุกรณ์ไฟฟา้สําหรับระบบปรับอากาศตามแบบ  และรายการประกอบนี ้ 

และอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็นท่ีมอิาจได้กําหนดไว้  โดยการติดตัง้  ทัง้หมดต้องเป็นไปตามกฎของการไฟฟ้าฯ  หรือ

มาตรฐาน  NEC. 

7.6.2 มอเตอร์เป็นผลติภณัฑ์ของประเทศไทย ญ่ีปุ่ น สหรัฐอเมริกา หรือยโุรป และมอเตอร์ขนาดโตกว่า746 วตัต์  

ต้องเป็นแบบ TOTALLY ENCLOSED  ส่วนมอเตอร์ในคอนเด็นซิ่งยูนิต ต้องเป็นแบบ TOTALLY 

ENCLOSED  เท่านัน้  และถ้ามอเตอร์เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศไทย จะต้องมีผลงานและคณุภาพ

เหมาะสมตามข้อพจิารณาของผู้วา่จ้าง 

7.6.3 สวติช์อตัโนมตั ิในตู้แผงสวติช์เมน และสวติช์อตัโนมตัยิ่อย (LOAD CENTER)เป็นผลิตภัณฑ์ของ SQUARE D 

, WESTING HOUSE , GE  ฯลฯ  หรือเทียบเท่า 

7.6.4 สายไฟฟา้ทัง้หมดให้ใช้สายทองแดงหุ้มฉนวน  ท่ีได้รับอนุญาตแสดงเคร่ืองหมาย  มอก.11-2531  อาทิ  

BANGKOK CABLE, THAI YAZAKI, PHELPS DODGE  ยกเว้นสายไฟฟ้าภายในตวัเคร่ืองปรับอากาศ  

หรือท่ีสว่นประกอบของอุปกรณ์ท่ีเป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศเท่านัน้อาจเป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศ

นัน้ ๆ ได้ 

7.6.5 ชนิดของสายไฟฟา้  หากมไิด้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนให้ใช้ดงันี ้

- สายไฟฟา้เมนให้ใช้ชนิด  THW 750 V. 70 oC  PVC TYPE – A 

- สายไฟฟา้คอนโทรลให้ใช้ชนิด  VCT 750 V. 70 oC  PVC 

7.6.6 ขนาดสายไฟฟา้เมนเคร่ืองปรับอากาศ หากมไิด้กําหนดไว้ ขนาดสายไฟฟา้จะต้องเป็นขนาดท่ีรับกระแสได้

ไมต่ํ่ากวา่ 125% ของกระแสใช้งานเตม็ท่ี (FULL LOAD) และขนาดเลก็สดุ 2.5ตร.มม. 

7.6.7 ขนาดสายไฟฟา้สําหรับมอเตอร์ปรับความเร็วลม  ให้ใช้สายไฟฟา้ขนาดไมเ่ลก็กวา่1.5 ตร.มม. 

7.6.8 ขนาดของสายไฟฟา้ของระบบคอนโทรลเคร่ืองปรับอากาศ เป็นชนิดท่ีไม่มี shield หุ้มและสามารถเดินได้

ไกลสดุ 1,000 เมตร โดยท่ีขนาดต้องไมเ่ลก็กวา่ 1 ตร.มม. 

7.6.9 การติดตัง้ระบบสายดินตวัเคร่ืองปรับอากาศท่ีเป็นโลหะ ในการทํางานปกติต้องไม่มีกระแสไฟฟ้าผ่าน( 

NON CURRENT–CARRYING METAL PARTS OF SYSTEMOF EQUIPMENT)ขนาดสายดิน ให้

เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟา้ ฯ  หรือท่ีกําหนดในแบบ 

7.6.10 ท่อร้อยสายไฟฟา้ ให้ใช้ผลติภณัฑ์ท่ีได้รับอนญุาตแสดงเคร่ืองหมาย  มอก. 

7.6.11 การเดินสายไฟฟ้า หากไม่ได้กําหนดไว้ ต้องเดินสายในท่อ EMT หรือ IMC ขนาดและจํานวนสายในท่อ  

ให้เป็นไปตามมาตรฐานของการไฟฟา้ฯ  หรือท่ีกําหนดในแบบ 

7.6.12 การตดัตส่ายไฟฟ้า  ต้องทําในกล่องต่อสาย  กล่องสวิตช์  หรือรางเดินสายเท่านัน้ ตําแหน่งท่ีทําการต่อ

สายไฟฟา้  ต้องอยู่ในตําแหน่งท่ีสามารถทําการตรวจสอบหรือซ่อมบํารุงได้ง่าย 

7.6.13 การเช่ือมตอ่สายไฟฟา้ขนาดไมเ่กิน 10 ตร.มม. ให้ใช้  WIRE NUT หรือ SCOTT LOCK ขนาดโตกวา่ให้ใช้  

SPLIT BOLT หรือ BOLT หรือ SLEEVE พนัด้วยเทปไฟฟา้ ให้มีฉนวนเทียบเท่าฉนวนของสายไฟฟา้ 
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7.ระบบปรับอากาศระบายอากาศ 

 
7.6.14 การเดินสายไฟฟ้าเข้ากับมอเตอร์ ของแฟนคอยล์ยูนิต หรือ คอนเด็นซิ่งยูนิต ให้เดินร้อยสายใน  

FLEXIBLE CONDUIT 

7.6.15 ท่อร้อยสายไฟฟา้  ท่ีเดนิซ่อนไว้เหนือฝา้เพดาน หรือเดนิเกาะเพดาน หรือฝังในผนงัให้ใช้ท่อ  EMT   

7.6.16 ท่อร้อยสายไฟฟา้  ท่ีเดนิฝังในคอนกรีตหรือนอกอาคารให้ใช้ท่อ  IMC 

7.6.17 ท่อร้อยสายไฟฟา้คอนโทรล ให้ใช้ท่อพี.วี.ซี. สีเหลือง ชัน้ 8.5 ตาม ม.อ.ก.216 

 

7.7 การปรับปริมาณอากาศและการทดสอบ 

7.7.1 เม่ือตดิตัง้ระบบปรับอากาศเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ถ้ามีระบบท่อลม และหวัจ่ายลมแล้ว ผู้ รับจ้างจะต้องปรับ 

ปริมาณอากาศ ให้เท่ากับปริมาณท่ีกําหนดไว้ในแบบ  โดยท่ียอมให้มีความแตกต่างได้ไมเ่กินร้อยละ10   

และอากาศท่ีออกมาจากแตล่ะหวัจ่าย จะต้องสมดลุกันทุกทิศทาง การปรับปริมาณลมนัน้ ให้ปรับท่ีแผ่น

ของลมเลีย้ว  หรืออาจจะปรับท่ีชดุแผน่รับปริมาณลม ท่ีหวัจ่ายลมก็ได้  แตต้่องไมใ่ห้เกิดเสียงดงั 

7.7.2 การทดสอบ  ให้กระทําโดยตรวจวดัข้อมลูตา่ง ๆ ทางวศิวกรรมท่ีสําคญั ๆ  เช่น ความดนัของสารทําความ

เย็น  กระแสไฟฟ้าท่ีใช้ของมอเตอร์ทุกตัว ปริมาณลมท่ีหัวจ่ายลมทุกหัว อุณหภูมิในห้องปรับอากาศ  

อุณหภูมิท่ีออกจากคอยล์เย็น  อุณหภูมิภายนอก  อุณหภูมิก่อนเข้าและออกจากคอนเด็นซิ่งยูนิต  การ

ทํางานของเทอร์โมสแตท  และสวิตช์คอนโทรลต่างๆ เป็นต้น โดยผู้ รับจ้างจะต้องดําเนินการทดสอบ

ดงักลา่ว  โดยมีตวัแทนของผู้วา่จ้างมาทําการควบคมุ และลงนามกํากับแบบฟอร์มการทดสอบ เพ่ือเสนอ

ตอ่ผู้ว่าจ้าง  ในการส่งมอบงานระบบปรับอากาศงวดสุดท้าย  ค่าใช้จ่ายในการทดสอบ  ซึ่งรวมถึงค่า

กระแสไฟฟา้  ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้ รับผดิชอบทัง้สิน้ 

 

7.8 การส่งมอบ  

ผู้ รับจ้าง ต้องแนบรายการ และรายละเอียดของการทดสอบ  พร้อมทัง้แสดงการตดิตัง้จริง ( ASBUILT DRAWING)  

ทัง้ระบบ  พร้อมทัง้คู่มือการใช้งาน  หากระบบคอนโทรลเป็นระบบพิเศษ  หรือมีขนาดใหญ่กว่า 15 ตนัความเย็น  

จะต้องทํา  DIAGRAM  แสดงวิธีการควบคมุการทํางานของเคร่ืองปรับอากาศ  เคลือบด้วยพลาสติกใสติดไว้ท่ี

ตู้ควบคมุ  และนําสง่มาพร้อมกบัหนงัสือสง่มอบงานอีก  อย่างน้อย 3 ชดุ 
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8. งานไฟฟ้าสาํหรับระบบปรับอากาศ
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8.  งานไฟฟ้าสําหรับระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ 

8.1 ขอบเขตของงาน 

ขอบเขตของงานนีร้วมถึงการจดัหา ตดิตัง้ ทดสอบ  และตรวจรับงาน  ศนูย์ควบคมุมอเตอร์ แผงควบคมุไฟฟ้า การ

เดนิสายไฟทัง้หมดรวมถึงติดตัง้อุปกรณ์ควบคมุ ฯลฯ การติดตัง้ และทดสอบจะต้องปฏิบตัิตามกฎของ NEC และ

การไฟฟา้สว่นภมูภิาคอย่างเคร่งครัด และระบบไฟฟา้สําหรับงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศให้เป็นไปตาม

รายการประกอบแบบและท่ีแสดงในแบบของงานระบบไฟฟ้า 

8.2 มอเตอร์ไฟฟา้ 

มอเตอร์ทัง้หมดจะต้องเป็นแบบทํางานเงียบ รับประกันการทํางานโดยปราศจากเสียงมอเตอร์ทัง้หมด จะต้องเป็น

แบบท่ีออกแบบสําหรับใช้งานต่อเน่ือง และเม่ือทํางานเต็มท่ี จะต้องมีอุณหภูมิสงูขึน้ไม่เกิน 40 องศา ซ.สําหรับ 

Open Protected มอเตอร์ และ 55 องศา ซ. สําหรับ Tefc มอเตอร์ฉนวนจะต้องเป็นแบบ NEMA Class B แบบใช้

กบัเส้นศนูย์สตูร และกันเชือ้รา มอเตอร์ขนาด 1 แรงม้า และใหญ่กว่าจะต้องทํางานโดยใช้ไฟ 380 Volt, 3 Phase 

50 Hz.มอเตอร์เลก็กวา่ 1 แรงม้า ใช้ไฟ 220 Volt 1 Phase 

8.3 ระบบควบคมุมอเตอร์ 

8.3.1 กลอ่งจะต้องสร้างด้วยเหลก็แผน่เบอร์ 12 พร้อมโครงสร้างท่ีแขง็แรง และพน่สี 

8.3.2 Bas Bar จะต้องมีขนาดไมเ่ลก็กวา่ขนาดของ Feeder และรองรับอย่างมัน่คงบนโครงของกลอ่ง 

8.3.3 มอเตอร์ สตาร์ทเตอร์สมบูรณ์พร้อมด้วย Motor Overload Protection On All Phases  พร้อมทัง้ Trip 

Setting & Reset แบบรับและสลบักนัได้ 

8.3.4 มาตราวดักระแสไฟฟา้จะต้องเป็นแบบ 4”x4” ส่ีเหล่ียมเป็นช่วงสเกลเพียงพอกับกระแสไฟตอน Full Load 

และตอนเร่ิม 

8.3.5 การเดินสายไฟจะต้องเดินโดย ความประณีต สะอาด และง่ายต่อการ Traced Terminal Connectors 

จะต้องทําหมายเลขเพ่ือบง่บอกความหมายเลขวงจรของสายไฟฟา้ 

8.3.6 Circuit Breaker จะต้องเป็นแบบ Molded Case-Bolt –In 

8.3.7 มอเตอร์สตาร์ทเตอร์ 

 การใช้สตาร์ทเตอร์แบบ Magnetic Star-Delta หรือ Across The Line Starters ให้เป็นไปตามกฎของ 

NEC และการไฟฟา้สว่นภมูภิาค 

8.4 การเดนิสายไฟฟา้ 

8.4.1 สายไฟฟ้าต้องเป็นแบบทองแดง IEC-01 สายขนาดเล็กสดุสําหรับ Feeders ต้องเป็นสาย 2.5 Sq.mm. 

และ 1.5 Sq.mm. สําหรับสาย Controls 

8.4.2 การตอ่สายไฟเข้าด้วยกนั ยอมให้ทําได้โดยใช้ Junction Boxed หรืออปุกรณ์คล้ายคลงึกนัท่ีสามารถตรวจได้ 

8.4.3 มอเตอร์ อุปกรณ์ควบคมุมอเตอร์ และโลหะท่ีเก่ียวกับการติดตัง้ระบบไฟฟ้าซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ 

Phase หรือ Neutral Circuit จะต้องยึดตดิกนัและ Ground ตาม NEC 

8.4.4  สายไฟฟา้ทัง้หมดท่ีตดิตัง้ในระบบจะต้องเดนิในท่อ Conduit ชนิดของท่อ และขนาดเป็นไปตามท่ีแสดง

หรือระบไุว้ในแบบงานไฟฟา้ 

8.4.5 Code สีของสาย phase, ground neutral ใช้ตามระบบไฟฟา้ 

8.4.6 ตวัอย่างอปุกรณ์ 
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 จะต้องส่งตวัอย่างหรือแคทตาล็อกของอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ควบคมุมาเพ่ือขออนุมตัิจากวิศวกร

ผู้ออกแบบก่อนการตดิตัง้ 

ผลิตภณัฑ์ไฟฟ้าทัง้หมดจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีทางโรงงานผลิตออกมาเป็นปกติและสามารถหาได้ใน

ท้องตลาด 

8.5 การตดิตัง้ระบบไฟฟา้สําหรับระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ 

7.1 ผู้ รับจ้างจะต้องประสานงานกบังานระบบอ่ืน ๆ เพ่ือหลีกเล่ียงปัญหาท่ีจะเกิดขึน้ในระบบตา่ง ๆ 

7.2 การตดิตัง้ให้เป็นไปตามข้อกําหนด และแบบหมวดงานระบบไฟฟา้ 

7.3 ถ้ามีข้อขดัแย้งระหวา่งแบบ และรายการประกอบแบบผู้ รับจ้างต้องเสนอให้วศิวกรพจิารณา และอนุมตัิก่อน

ดําเนินการตดิตัง้ 
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9. ตัวอย่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
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9.  ตวัอย่างมาตรฐานผลิตภณัฑ์ 

9.1 เคร่ืองและอปุกรณ์ 

9.1.1 เคร่ืองและอปุกรณ์ตลอดจนวสัดแุละอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ จะต้อง

เป็นของใหม ่และเป็นผลติภณัฑ์ ท่ีได้มาตรฐาน 

 และรับรองจากสถาบนัต่างๆ ท่ีได้กล่าวไว้ในหัวข้อ ผลิตภัณฑ์หรือวสัดท่ีุผลิตภายในประเทศ ต้องได้รับ

การรับรองและได้มาตรฐาน มอก. (มาตรฐานผลติภณัฑ์ อตุสาหกรรม) ของกระทรวงอตุสาหกรรม 

9.1.2 ผู้ รับจ้างจะต้องสง่ตวัอย่าง หรือแคตตาลอ็ก เคร่ืองอปุกรณ์ และวสัดท่ีุใช้งานระบบปรับอากาศและระบาย

อากาศให้วศิวกรพจิารณาอนมุตั ิก่อนท่ีจะนําไปตดิตัง้ 

9.2 มาตรฐาน และช่ือผลติภณัฑ์ 

9.2.1 เคร่ืองอุปกรณ์และวสัดใุนระบบปรับอากาศ และระบายอากาศท่ีจะใช้ให้เป็นผลิตภัณฑ์ มาตรฐานของ

ผู้ผลติดงัตอ่ไปนี ้

9.2.2 การพิจารณารายช่ือผลิตภัณฑ์ของอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีใช้ในโครงการ ให้ผู้ รับจ้างพิจารณาจากรายช่ือ

ผลติภัณฑ์ท่ีมีอยู่ในตารางข้างล่างเป็นสิ่งแรก ถ้าหากรายช่ือผลิตภัณฑ์ท่ีระบุไว้ไม่สามารถติดต่อผู้แทน

จําหน่ายได้ หรือจะเสนอผลติภณัฑ์ท่ีผลติโดยผู้ได้รับลขิสทิธ์ิให้สร้างแทน ก็ให้แจ้งแก่ทางผู้ออกแบบทราบ 

เพ่ือขออนมุตัพิจิารณาวสัดอุปุกรณ์เทียบเท่าเป็นลําดบัตอ่ไป 

9.2.3 แตใ่นกรณีท่ีผู้ รับจ้างต้องการใช้วสัดอุปุกรณ์ท่ีเทียบเท่าท่ีนอกเหนือจากท่ีได้ระบุรายผลิตภัณฑ์ข้างล่างนี ้

แล้ว ผู้ รับจ้างต้องชีแ้จงเหตผุลหรือขดัข้องใดก็ตาม ท่ีมีผลให้ผู้ รับจ้างมสิามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีระบุไว้

ได้ เม่ือผู้ออกแบบได้พจิารณาและให้ความเห็นชอบให้สามารถใช้วสัดอุปุกรณ์เทียบเท่าได้แล้ว ผู้ออกแบบ

อาจเห็นวา่จําเป็นต้องมีการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบคณุภาพกันกับวสัดอุุปกรณ์ท่ีระบุไว้ โดยใช้สถานท่ี

ทดสอบท่ีต้องได้รับการอนุมตัิจากผู้ออกแบบก่อน และค่าใช้จ่ายใด ๆท่ีเกิดขึน้ก็ตามผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้

ชําระคา่ใช้จ่ายทัง้สิน้ 

9.3 ผลติภณัฑ์ 

รายช่ือผลติภณัฑ์ท่ีใช้ในโครงการ     ประเทศผู้ผลติ  

1. Fan Coil Unit and Split type Air- Conditioner 

 York           USA or Local under License 

 Trane           USA or Local under License 

 Carrier           USA or Local under License 

 Diakin                 JAPAN or Local under License 

 

2. Centrifugal Fan and Axial Flow Fan 

 Panasonic           Japan 

 ACME            USA 

 Green Heck          USA 

Kruger Switzerland or Local under License 
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9. ตวัอย่างมาตรฐานผลติภณัฑ์ 

 

3. Motor for Fan 

 ABB           Sweden 

 Brook             UK 

 US Motor         USA 

 Siemens            Germany 

 

4 Propeller Fan and Ceiling Fan 

 Mitsubishi           Japan 

 Panasonic                Japan 

Kruger Switzerland or Local under   License 

 

5. VAV  

 Tutus            Canada 

 Trane            USA 

 Price            Singapore 

 Carrier            USA 

 Metal-Aire          USA 

 

6. Black Steel Pipe 

 High Pressure Steel Pipe          Local 

 Thai Steel Pipe           Local 

 Saha Thai Steel Pipe          Local 

 Siam Steel Pipe           Local 

 Thai Union Steel Pipe          Local 

 Nippon Steel           Japan  

  

7. Galvanized Steel Pipe 

 High Pressure Steel Pipe         Local 

 Siam Steel Pipe           Local 

 Thai Union Steel Pipe          Local 

 Saha Thai Steel Pipe          Local 

 

8. PVC  Pipe 

 Thai Pipe           Local 

 Cement Thai Pipe         Local        

 Bangkok Paiboon Pipe          Local 
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9. ตวัอย่างมาตรฐานผลติภณัฑ์ 

 

 

9. Copper Tube 

 Nibco           USA 

 Mueller Brass           USA 

 Sambo            Japan 

 Kembla             Australia 

 

10. Gate Valve 

 Nibco            USA 

 Kenedy            USA 

 Crane            UK 

 Toyo            Japan 

 Kitz            Japan 

11. Thermometer  

 Terrice            USA 

 Weksler            USA 

 Wika            Germany 

 Weiss            USA 

 

12. Vibration Isolator 

 Kinetics            USA 

 Mason            USA 

 Vibration Mount & Control           USA 

Tozen            Japan 

 

13. Closed Cell Foamed Elastomer Insulation 

 Amaflex             USA 

 Maxflex            Local 

 Aeroflex            Local 

 

14. Automatic Control Equipment 

 Siemens            USA 

 Honeywell           USA 

 Johnson Controls           USA 

 Barber Controls            USA 

 T.A.C                            Sweden 
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9. ตวัอย่างมาตรฐานผลติภณัฑ์ 

 

15. Galvanized Steel Sheet 

 Thai Galvanized Steel           Local 

 Singha            Local 

 

16. Flexible Duct 

 Aeroduct           Local 

 Siflex           Singapore 

 

17. Diffusers, Grilles & Louvers 

 Komfort Flow           Local 

 Flothru             Local 

 AS&D            Local 

 Stream Air          Local 

 

18. Fiberglass Insulation 

 Micro-Fiber           Local 

 SFG Insulation          Local 

19. Air Filtration 

 American Air Filter           USA 

 Camfil Farr           USA/Sweden 

 Air Guard            USA 

 

20. Low Voltage Circuit Breaker 

 Schneider           USA 

 Siemens            Germany           

 Merin Gerin           France 

 ABB            Italy 

 

21. Safety Switch 

 Schneider          USA 

 Siemens           USA 

 GE            USA 

 

 

 

 

 

               บริษัท ชาน สตูดิโอ จํากดั                 4/6 

    โครงการออกแบบปรับปรุงอาคารกิจกรรมนกัศึกษา มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสติเป็นโรงเรียนสาธิตแหง่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ อาคาร 2 (ศูนย์รังสติ) จํานวน 1 งาน 

 



9. ตวัอย่างมาตรฐานผลติภณัฑ์ 

 

22. Contactor and Control Relay 

 Siemens            Germany 

 ABB            France 

 Telemecanique            France 

23. Metering and Associated Equipment 

 Westinghouse            USA 

 AEG            Germany 

 ABB            Germany 

 Crompton            UK 

 

24. LV Current Transformer 

 Siemens            Germany 

 AEG             Germany 

 Fuji           Japan 

 Crompton           UK 

 Westinghouse            USA 

 

25. Electrical Conduit 

 ARROW             Local 

 ABSO           Local 

 RSI             Local 

 

26. Electrical Conductor 

 Phelpsdodge            Local 

 Thai Yazaki           Local 

 Bangkok Cable            Local 

 

27. LV Switchboard Local Manufacturer 

 ASEFA            Local 

 Phatara Methakit          Local 

 ESI             Local 
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9. ตวัอย่างมาตรฐานผลติภณัฑ์ 

 

28. Variable Speed Drive(VSD) 

 Danfoss            Denmark 

 Siemens            Germany 

 ABB            Switzerland 

 Allen Bradley            USA 

 Fuji            Japan 

 

29. Fire Barrier 

 Nelson              USA 

 3M             USA 

 GE             USA 

 KBS            Germany 

 HELTI                                     Germany 

 

30. Smoke Damper, Fire Damper and Fire/Smoke Damper 

 Green Heck           USA 

 Ruskin            USA 

 HELTI            Germany 

 

31.  VRF. Air Condition 

    Saijo Denki                                            JAPAN 

  MITSUBISHI (Heavy Duty)    JAPAN 

 DAIKIN      JAPAN 

              Trane                                                          USA 

              YORK                                                          USA 
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	5. เครื่องปรับอากาศ Direct Expansion Cooled Split Type Air-conditioners
	5.1 เครื่องระบายความร้อนด้วยอากาศ (AIR-COOLED CONDENSING UNIT) มีข้อกำหนดและรายละเอียดดังนี้
	 ขนาดความเย็น (COOLING CAPACITY) คิดที่อุณหภูมิของน้ำยาด้านดูด 45(F.และอุณหภูมิของอากาศที่ผ่านคอนเดนเซอร์ = 95(F. ที่ระบบไฟฟ้า 380 โวลต์ 3 เฟส 50 ไซเกิล หรือ 200 โวลต์ 1 เฟส 50 ไซเกิล ตามรายละเอียดที่ระบุในแบบ
	 ตัวถังของเครื่อง ต้องทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ สำหรับการติดตั้งภายนอกอาคารทำด้วยGALVANIZED STEEL,BONDERIZEDหรือ FIBER GLASS พร้อมทั้งพ่นสีกันสนิมและอบสีเรียบร้อยสวยงามจากโรงงานผู้ผลิต
	 คอนเดนเซอร์คอยล์ ทำด้วยท่อทองแดง ชนิดไม่มีตะเข็บ หรือทำด้วยโลหะชนิดไม่มีสนิม ครีบอัดติดกับท่อด้วยวิธีกลผ่านการทดสอบภายใต้ความดันในท่อ   450  ปอนด์ ต่อ ตร.นิ้ว (กจ)
	 พัดลมระบายความร้อนของของคอนเดนเซอร์และมอเตอร์ขับ พัดลมเป็นพัดลมใบพัด(PROPELLER TYPE) ขับโดยตรงด้วยมอเตอร์ ใบพัดจะต้องทำด้วยโลหะที่ไม่เป็นสนิม หรืออะลูมิเนียม มอเตอร์ที่ขับพัดลมต้องเป็น PERMANENTLY LUBRICATED TYPE
	 คอมเพรสเซอร์ เป็นแบบ HERMETIC OR SEMI-HERMETIC, REFRIGERANT GAS-COOLED ตัวเครื่องตั้งอยู่บนยางกันสะเทือน สารทำความเย็นที่ใช้ HCFC-134a (คอมเพรสเซอร์ขนาดเกิน 12 ตัน ต้องมี CRANKCASE HEATER และ OIL PRESSURE SAFETY SWITCH และ SOLENOID VALVE)
	 อุปกรณ์การทำงานของเครื่อง ต้องประกอบทดสอบและเดินสายมาเรียบร้อยจากโรงงานอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของเครื่องให้ปลอดภัยและทนทานต่อการใช้งาน ดังตารางนี้
	COOLING CAPACITY (BTUH)
	NOTE T= BE INSTALLED, F= NOT BE INSTALLED
	สารทำความเย็น เป็น R-410a
	ระบบไฟฟ้า 380 โวลต์ 3 เฟส หรือ 220 โวลต์ 1 เฟส 50 ไซเกิล
	5.2 เครื่องเป่าความเย็น (FAN COIL UNIT) มีข้อกำหนดรายละเอียดดังนี้
	 ขนาดความเย็น (COOLING CAPACITY) ต้อง MATCH กับเครื่องระบายความร้อนในข้อ 5.1 และอากาศที่ผ่านคอยล์เย็นต้องมีอุณหภูมิเท่ากับ 80(F.D.B. และ 67(F.W.B.
	 ตัวถังเครื่อง ต้องทำด้วย HEAVY GAUGE GALVANIZED STEEL SHEET โดยพ่นสีกันสนิมพร้อมทั้งอบสีเรียบร้อยมาจากโรงงานผู้ผลิต หรือทำด้วยอะลูเนียมสำหรับเครื่องเป่าลมเย็น ที่อยู่ใต้เฟอร์นิเจอร์ ไม่ต้องพ่นสีแต่จะต้องต่อท่อลมด้านเป่ามายังแผงจ่ายลมที่เฟอร์นิเจอร์
	 ถาดรองน้ำทิ้ง ต้องไม่เป็นสนิม ทาทับด้วย ฟลิ้น โคทและมีท่อสำหรับต่อเข้ากับท่อระบายน้ำทิ้ง พร้อมมี AUXILIARY DRAIN PAN และท่อระบายน้ำ
	 ฉนวนภายในเครื่องเป่าความเย็นเป็นแผ่นยางสังเคราะห์อีลาสโตเมอริก ของ MAXFLEX พร้อม NEOPRENE COATING ความหนาพอเหมาะพอที่จะไม่ให้เกิดการ  CONDENSATION ต้องบุภายในเครื่องให้เรียบร้อยมาจากโรงงาน
	 คอยล์เย็น เป็นแบบ   DX-COIL, SEAMLESS COPPER TUBE, และ FIN ทำด้วยอลูเนียมซึ่งอัดติดกับท่อ ด้วยกลวิธี คอยล์ต้องผ่านการทดสอบภายใต้ความดัน 300 ปอนด์/ตร.นิ้ว (เกจ) มาจากโรงงาน
	 พัดลม เป็นแบบกรงกระรอก (CENTRIFUGAL TYPE ), FORWARD CURVED BLADE, STATICALLY AND DYNAMICALLY BALANCE มาจากโรงงานพัดลมขับตรงด้วยมอเตอร์หรือถูกขับด้วยสายพาน (VBELT) ถ้าเป็นชนิดที่ถูกขับด้วยสายพานจะมี VARIABLE PITCH PULLEY มอเตอร์เป็นแบบ TOTALLY ENCLOSED FA�
	 แผงกรองอากาศ เป็นแบบ CLEANABLE TYPE ทำด้วยอะลูมิเนียม สำหรับเครื่องขนาดต่ำกว่า 5 ตัน ใช้หนา ½  นิ้ว (หรือเป็นชนิดใยสังเคราะห์หนาไม่น้อยกว่า ¼นิ้ว)ส่วนเครื่องหนาเกินกว่า 5 ตัน ใช้หนา 1 นิ้ว
	 สารทำความเย็น ใช้ R 410a
	  ท่อระบายน้ำทิ้ง ท่อระบายน้ำจากเครื่องเป่าลมเย็นทุกจุด ต้องมีขนาดเหมาะสมตามระบุจากโรงงานผู้ผลิตผู้รับจ้างต้องออกแบบเมนระบายน้ำจากเครื่องเป่าลมเย็นแต่ละตัว และขออนุมัติก่อนการดำเนินการติดตั้ง   ท่อเดินภายในให้หุ้มฉนวน CLOSED CELL PLASTIC FORM หนา ½ นิ้ว ท�
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	6. ระบบท่อลม
	6.1 ท่อลม
	6.1.1 ท่อลมสำหรับระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศจะต้องทำด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสีที่มีคุณภาพดีโดยมีความหนาและการประกอบเป็นไปตามมาตรฐานของ ASHRAE หรือตามที่แสดงในแบบ
	6.1.2 ขนาดของท่อลม จะต้องเป็นไปตามกำหนดในแบบและประกอบขึ้นด้วยฝีมือประณีต โดยไม่มีการรั่วไหล ผิวภายในของท่อต้องเรียบ
	6.1.3  ข้อโค้งงอ ต้องเป็นแบบ Full Radius อนึ่งถ้าไม่สามารถทำได้เนื่องจากที่จำกัด จึงจะใช้รัศมีความโค้งน้อยกว่านี้ แต่จะต้องใส่ Guide Vanes โดยมีจำนวนและระยะห่างตามมาตรฐานที่กำหนดทุกประการ
	6.1.4 ทุกทางแยกของท่อลม (Branch Circuit) จะต้องมี  Splitter Damper สำหรับแบ่งลมซึ่ง จะต้องทำให้สามารถปรับปริมาณลมได้ และเมื่อปรับแล้วมี Lock Screw ขันยึดได้ด้วย
	6.1.5 การลดขนาดของท่อลมเนื่องจากปริมาณลมลดลงจะต้องกระทำโดยให้มี Slope ของท่อลมไม่น้อยกว่า1 ต่อ 5
	6.1.6 ท่อลมที่ทะลุผ่านพื้นหรือกำแพงต้องทำวงกบไม้เนื้อแข็งทาน้ำยากันปลวก Duct Sleeves และอุดช่องว่างด้วยวัสดุทนไฟด้วย
	6.1.7 ท่อที่เดินลอยโดยไม่หุ้มฉนวน ต้องทาสีกันสนิม 2 ชั้นแล้วจึงทาสีจริง ซึ่งสถาปนิกจะเป็นผู้กำหนดให้ภายหลัง
	6.1.8 ท่อลมส่วนที่ต่อเข้ากับเครื่องเป่าลมเย็น และพัดลม ให้มีผ้าใบหนึ่งช่วงเพื่อป้องกันการสั่นสะเทือนการต่อผ้าใบให้ต่อโดยใช้หน้าแปลน
	6.2 การแขวนยึดท่อลม
	6.2.1 การแขวนท่อลมให้ใช้ขนาดของ Steel Rod และเหล็กฉาบตามในแบบที่กำหนดโดยต้องใช้เหล็กแขวนท่อลมห่างกันไม่เกิน 2.5 เมตร ส่วนปลายของ Steel Rod ให้ทำเกลียวสำหรับใส่น็อตโดยตรง ห้ามนำ Bolt มาเชื่อมต่อปลาย Rod อีกทีหนึ่ง และให้ทาสีกันสนิมเหล็กที่ใช้แขวนท่อลมทั้งหม
	6.2.2  ขนาดของเหล็กแขวน และเหล็กฉากรองรับ จะต้องเปลี่ยนไปตามขนาดของท่อตามมาตรฐาน SHEAR และยึดติดแน่นกับพื้นคอนกรีตโดยใช้ Steel หรือ Brass Expansion Shield
	6.2.3 ที่แขวนท่อจะต้องเป็นที่ชนิดที่ปรับระยะได้
	6.3 Damper
	6.3.1 Volume Damper ติดตั้งเพื่อการควบคุม และปรับการกระจายลมของท่อลมผู้รับจ้างจะต้องจัดหา Manometer สำหรับวัดปริมาณลมอย่างน้อย 1 ชุดไว้ด้วย
	6.3.2 Splitter Damper จะต้องทำขึ้นโดยมีรายละเอียดดังที่ระบุไว้ในแบบติดตั้งตามทางแยกของท่อลม โดยความยาวจะต้องไม่น้อยกว่าขนาดท่อทางแยกนั้น ตัวใบปรับจะต้องทำด้วยวัสดุเช่นเดียวกับท่อลม และจะต้องยึดแน่น แข็งแรง ไม่มีการสั่นสะเทือน และมีก้านเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลา
	6.3.3 Automatic Control Damper โดยทั่วไปตัว Damper จะมีรายละเอียดเช่นเดียวกันกับ Volume Control Damper ยกเว้นแกนหมุนปรับใบเป็น Steel หรือ Brass ของ Linkage จะต้องเป็นแบบ Ball and Socket Joint หรือ Clevis Joint ขับด้วย Motor
	6.3.4 Fire Damper จะต้องทำขึ้นโดยมีรายละเอียดดังที่ระบุในแบบตัวเรือนของ Fire Damper และ Damper จะต้องทำด้วยวัสดุ เช่น Mild Steel ความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. ตัวเรือนเป็นแบบยึดกับท่อ (Flanged Connection) ตัว Fire Damper จะต้องยึดให้เปิดไว้ตลอดเวลาด้วย Fusible 
	6.4 ฉนวนหุ้มท่อ
	6.4.1 ท่อลมส่งและท่อลมกลับจะต้องหุ้มด้วยฉนวน ฉนวนหุ้มท่อลมจะต้องเป็น แผ่นยางสังเคราะห์อีลาสโตเมอริก คุณภาพสูงความหนาตามคำแนะนำของผู้ผลิต อะลูมิเนียมปะหลัง เสร็จเรียบร้อยมาจากโรงงานผลิต และเป็นแบบ Fire Retardant
	6.4.2  ก่อนที่จะหุ้มฉนวนเข้ากับท่อลม จะต้องทาพื้นผิวภายนอกท่อลมทั้งหมดด้วย Non-Flammable Adhesive, NEO-BOND PL 1  ฉนวนหุ้ม Air Chamber หรือ Plenum และท่อลมขนาดใหญ่กว่า 24 นิ้ว ต้องมีอุปกรณ์ช่วยยึดท่อลมไม่ให้แอ่นหรือโปร่งออก โดยใช้ Clamp Pin และ Clip ย...
	6.4.3 ตรงรอยต่อของฉนวนจะต้องคาดทับด้วยเทป Acrylic Aluminum Tape  ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 2½ นิ้ว
	6.4.4 คาดแผ่นอะลูมิเนียมขนาดความกว้าง 1 นิ้ว รอบฉนวนหุ้มท่อลมทุก ๆระยะ 4 ฟุตของท่อลม
	6.4.5  ทุก ๆ จุดที่แขวนต้องรองด้วย Celotex หรือไม้อัดขนาดความหนา ¼ นิ้ว กว้าง15 ซม. เพื่อป้องกันฉนวนหุ้มท่อลมได้รับความเสียหายจากการแขวน
	6.5 หัวจ่ายลมแบบติดเพดาน
	6.5.1 หัวจ่ายลมเพดานแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีขนาด และจำนวนตามที่ระบุในแบบ
	6.5.2 หัวจ่ายลมเพดานทุกชนิดต้องทำด้วย Anodized Extruded Aluminum ขอบ และมุมเรียบฝังแนบสนิทกับฝ้าเพดาน
	6.5.3  จะต้องมีใบปรับปริมาณลมแบบปีกผีเสื้อ (Butterfly หรือ Opposed Blade Damper) ติดตั้งไว้กับหัวจ่ายลมเพดานทุก ๆ หัวอุปกรณ์ใบปรับลมทั้งหมดให้ทำด้วยวัสดุเช่นเดียวกับวัสดุที่ใช้ทำหัวจ่ายลม และประกอบเข้าด้วยกัน โดยไม่ให้ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว และเป็นโลหะ...
	6.5.4 ชิ้นส่วนภายในหัวจ่ายลม จะต้องสามารถถอดแยกออกจากกันได้เป็นชุด ๆ เพื่อสะดวกในการซ่อมแซมและทำความสะอาด
	6.6 หัวจ่ายหรือดูดลมแบบติดผนัง (Registers)
	6.6.1 หัวจ่ายแบบติดผนังแบบปรับให้จ่ายลมได้ตามแนวนอน และแนวดิ่งทำด้วย Anodized Extruded Aluminum พร้อมทั้งใบปรับปริมาณลมแบบ 2 ทิศทาง (Opposed Blade Volume Control Damper) ทำด้วยวัสดุชนิดเดียวกับหัวจ่ายลม
	6.6.2 ปีกหัวจ่ายที่ติดกับผนังหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคาร ต้องมีปะเก็นฟองน้ำหรือยางอัดอยู่โดยรอบมิให้ลมรั่วได้
	6.6.3 Bushing ของ Blades เป็นแบบ Nylon
	6.6.4   หน้ากากลมกลับจะต้องทำด้วย Extruded Anodized Aluminum และติดตั้งเข้าที่โดยไม่ใช้วิธีการเชื่อม
	6.6.5  หน้ากากลมบริสุทธิ์ และหน้ากากลมระบายออก ลักษณะ และวิธีการสร้างเช่นเดียวกันกับหน้ากากลมกลับ แต่จะต้องมีใบปรับปริมาณลมแบบ 2 ทาง (Opposed Blades Volume Control Damper) หน้ากากลมบริสุทธิ์ทุกชุด จะต้องมีตะแกรงกันแมลงติดตั้งอยู่ด้วย และจะต้องสามารถถอ...
	6.6.6 ครอบดูดอากาศร้อน (HOOD) โดยนำวัสดุทำด้วยสเตนเลส คุณภาพ 340 เบอร์ 28 พับขึ้นรูปเรียบร้อย สวยงาม โครงภายในเป็นเหล็กรูปพรรณทาสีกันสนิม ทับด้วยสี EPOXY ชนิดทนความร้อน ให้ผู้รับจ้างส่งแบบ SHOP DRAWING เพื่อให้วิศวกร หรือสถาปนิกที่ปรึกษาจัดการโครงการพิจารณ�
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	8.1 ขอบเขตของงาน
	ขอบเขตของงานนี้รวมถึงการจัดหา ติดตั้ง ทดสอบ  และตรวจรับงาน  ศูนย์ควบคุมมอเตอร์ แผงควบคุมไฟฟ้า การเดินสายไฟทั้งหมดรวมถึงติดตั้งอุปกรณ์ควบคุม ฯลฯ การติดตั้ง และทดสอบจะต้องปฏิบัติตามกฎของ NEC และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอย่างเคร่งครัด และระบบไฟฟ้าสำหรับงานระบบ...
	8.2 มอเตอร์ไฟฟ้า
	มอเตอร์ทั้งหมดจะต้องเป็นแบบทำงานเงียบ รับประกันการทำงานโดยปราศจากเสียงมอเตอร์ทั้งหมด จะต้องเป็นแบบที่ออกแบบสำหรับใช้งานต่อเนื่อง และเมื่อทำงานเต็มที่ จะต้องมีอุณหภูมิสูงขึ้นไม่เกิน 40 องศา ซ.สำหรับ Open Protected มอเตอร์ และ 55 องศา ซ. สำหรับ Tefc มอเ...
	8.3 ระบบควบคุมมอเตอร์
	8.3.1 กล่องจะต้องสร้างด้วยเหล็กแผ่นเบอร์ 12 พร้อมโครงสร้างที่แข็งแรง และพ่นสี
	8.3.2 Bas Bar จะต้องมีขนาดไม่เล็กกว่าขนาดของ Feeder และรองรับอย่างมั่นคงบนโครงของกล่อง
	8.3.3 มอเตอร์ สตาร์ทเตอร์สมบูรณ์พร้อมด้วย Motor Overload Protection On All Phases  พร้อมทั้ง Trip Setting & Reset แบบรับและสลับกันได้
	8.3.4 มาตราวัดกระแสไฟฟ้าจะต้องเป็นแบบ 4”x4” สี่เหลี่ยมเป็นช่วงสเกลเพียงพอกับกระแสไฟตอน Full Load และตอนเริ่ม
	8.3.5 การเดินสายไฟจะต้องเดินโดย ความประณีต สะอาด และง่ายต่อการ Traced Terminal Connectors จะต้องทำหมายเลขเพื่อบ่งบอกความหมายเลขวงจรของสายไฟฟ้า
	8.3.6 Circuit Breaker จะต้องเป็นแบบ Molded Case-Bolt –In
	8.3.7 มอเตอร์สตาร์ทเตอร์
	การใช้สตาร์ทเตอร์แบบ Magnetic Star-Delta หรือ Across The Line Starters ให้เป็นไปตามกฎของ NEC และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
	8.4 การเดินสายไฟฟ้า
	8.4.1 สายไฟฟ้าต้องเป็นแบบทองแดง IEC-01 สายขนาดเล็กสุดสำหรับ Feeders ต้องเป็นสาย 2.5 Sq.mm. และ 1.5 Sq.mm. สำหรับสาย Controls
	8.4.2 การต่อสายไฟเข้าด้วยกัน ยอมให้ทำได้โดยใช้ Junction Boxed หรืออุปกรณ์คล้ายคลึงกันที่สามารถตรวจได้
	8.4.3 มอเตอร์ อุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ และโลหะที่เกี่ยวกับการติดตั้งระบบไฟฟ้าซึ่งไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ Phase หรือ Neutral Circuit จะต้องยึดติดกันและ Ground ตาม NEC
	8.4.4  สายไฟฟ้าทั้งหมดที่ติดตั้งในระบบจะต้องเดินในท่อ Conduit ชนิดของท่อ และขนาดเป็นไปตามที่แสดงหรือระบุไว้ในแบบงานไฟฟ้า
	8.4.5 Code สีของสาย phase, ground neutral ใช้ตามระบบไฟฟ้า
	8.4.6 ตัวอย่างอุปกรณ์
	จะต้องส่งตัวอย่างหรือแคทตาล็อกของอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ควบคุมมาเพื่อขออนุมัติจากวิศวกรผู้ออกแบบก่อนการติดตั้ง
	ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าทั้งหมดจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางโรงงานผลิตออกมาเป็นปกติและสามารถหาได้ในท้องตลาด
	8.5 การติดตั้งระบบไฟฟ้าสำหรับระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ
	7.1 ผู้รับจ้างจะต้องประสานงานกับงานระบบอื่น ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในระบบต่าง ๆ
	7.2 การติดตั้งให้เป็นไปตามข้อกำหนด และแบบหมวดงานระบบไฟฟ้า
	7.3 ถ้ามีข้อขัดแย้งระหว่างแบบ และรายการประกอบแบบผู้รับจ้างต้องเสนอให้วิศวกรพิจารณา และอนุมัติก่อนดำเนินการติดตั้ง
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	9.  ตัวอย่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์
	9.1 เครื่องและอุปกรณ์
	9.1.1 เครื่องและอุปกรณ์ตลอดจนวัสดุและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ จะต้องเป็นของใหม่ และเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ได้มาตรฐาน
	และรับรองจากสถาบันต่างๆ ที่ได้กล่าวไว้ในหัวข้อ ผลิตภัณฑ์หรือวัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ต้องได้รับการรับรองและได้มาตรฐาน มอก. (มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม) ของกระทรวงอุตสาหกรรม
	9.1.2 ผู้รับจ้างจะต้องส่งตัวอย่าง หรือแคตตาล็อก เครื่องอุปกรณ์ และวัสดุที่ใช้งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศให้วิศวกรพิจารณาอนุมัติ ก่อนที่จะนำไปติดตั้ง
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