
   

ขอบเขตของงาน 
(Term of Reference : TOR) 

รายการ ครุภณัฑ์ห้องบรรยาย คณะเภสัชศาสตร์ ประกอบด้วย 
 เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่่ากว่า 44,000 บีทียู จ่านวน 16 เครื่อง ห้อง 6801, 6901 พร้อมติดตั้ง 
 เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่่ากว่า 48,000 บีทียู จ่านวน 1 เครื่อง ห้อง 6501 พร้อมติดตั้ง 
 เครื่องปรับอากาศขนาดไม่ต่่ากว่า 18,000 บีทียู จ่านวน 1 เครื่อง ห้อง 6501/C พร้อมติดตั้ง 
 
1. คุณลักษณะเฉพาะ ดังนี้ 
1. ส ำหรับห้อง 6801 

1.1 เป็นเครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วน ชนิด 4 ทิศทำง มีปั๊มน้ ำทิ้งในตัว ขนำดควำมสำมำรถในกำรท ำ
 ควำมเย็นไม่ต่ ำกว่ำ 44,000 บีทียู จ ำนวน 8 เครื่อง ใช้กับระบบไฟฟ้ำ 380 โวลต์ 3 เฟส 50 เฮิร์ต 
 พร้อมติดตั้งพัดลมระบำยอำกำศ ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 350 CFM จ ำนวน 4 ตัว ใช้กับระบบไฟฟ้ำ 220 โวลต์ 
 1 เฟส 50 เฮิร์ต  

2. ส ำหรับห้อง 6901 
2.1 เป็นเครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วน ชนิด 4 ทิศทำง มีปั๊มน้ ำทิ้งในตัว ขนำดควำมสำมำรถในกำรท ำ
 ควำมเย็นไม่ต่ ำกว่ำ 44,000 บีทียู จ ำนวน 8 เครื่อง ใช้กับระบบไฟฟ้ำ 380 โวลต์ 3 เฟส 50 เฮิร์ต 
 พร้อมติดตั้งพัดลมระบำยอำกำศ ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 350 CFM จ ำนวน 4 ตัว ใช้กับระบบไฟฟ้ำ 220 โวลต์ 
 1 เฟส 50 เฮิร์ต  

3. ส ำหรับห้อง 6501 
3.1 เป็นเครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนใต้ฝ้ำ/เพดำน ขนำดควำมสำมำรถในกำรท ำควำมเย็นไม่
 ต่ ำกว่ำ 48,000 บีทียู จ ำนวน 1 เครื่อง ใช้กับระบบไฟฟ้ำ 380 โวลต์ 3 เฟส 50 เฮิร์ต พร้อมติดตั้งพัด
 ลมระบำยอำกำศ ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 350 CFM จ ำนวน 1 ตัว ใช้กับระบบไฟฟ้ำ 220 โวลต์ 1 เฟส 50 
 เฮิร์ต 

4. ส ำหรับห้อง 6501/C 
4.1 เป็นเครื่องปรับอำกำศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง ขนำดควำมสำมำรถในกำรท ำควำมเย็นไม่ต่ ำกว่ำ 
 18,000 บีทียู จ ำนวน 1 เครื่อง ใช้กับระบบไฟฟ้ำ 220 โวลต์ 1 เฟส 50 เฮิร์ต พร้อมติดตั้งพัดลมระบำย
 อำกำศ ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 150 CFM จ ำนวน 1 ตัว ใช้กับระบบไฟฟ้ำ 220 โวลต์ 1 เฟส 50 เฮิร์ต 

5. ใช้สำรท ำควำมเย็น ประเภท R32 หรือ R410A ประกอบด้วย (Condensing Unit) ซึ่งใช้คู่กับเครื่องเป่ำลม
เย็นทั้งชุด ประกอบมำเสร็จเรียบร้อยจำกโรงงำนในประเทศ ภำยใต้ลิขสิทธิ์ของผลิตภัณฑ์  

6. ท่อน้ ำยำต้องใส่รำงครอบท่อในจุดที่จ ำเป็นเพื่อควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงำม 
7. ปรับควำมเร็วพัดลมไดไ้ม่น้อยกว่ำ 3 ระดับ พร้อมโหมดอัตโนมัติ  
8. ระบบควบคุมกำรท ำงำนแบบรีโมทไร้สำย 
9. กระจำยลมไดท้ั่วถึงและท ำงำนเงียบด้วยมอเตอร์พัดลมแบบไฟฟ้ำกระแสตรง ท ำให้เย็นสบำยอย่ำงรวดเร็ว  
10. สำมำรถกระจำยลมข้ึน – ลงแบบอัตโนมัติได ้



   

11. มีแผน่กรองดักจับฝุ่น 
12. สำมำรถตั้งเวลำเปิด-ปิดล่วงหน้ำได้ 
13. เครื่องปรับอำกำศ ต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำนผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม มอก. 2134-2553 หรือฉลำก

ประหยัดไฟเบอร์ 5 ของกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 
14. ผู้ขำยจะต้องติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์ ส ำหรับตัดต่อวงจรของเครื่องปรับอำกำศ 1 ตัว/เครื่อง ทุกเครื่อง 
15. ส ำหรับระบบท่อน้ ำทิ้งของเครื่องปรับอำกำศ ผู้ขำยจะต้องติดตั้งท่อน้ ำทิ้งของแต่ละเครื่อง โดยใช้ท่อ PVC 

ตำมขนำดมำตรฐำนกำรติดตั้ง และต้องติดตั้งท่อ PVC ส ำหรับเป็นท่อเมนน้ ำทิ้งขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 1/2 นิ้ว 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 จุด เพ่ือใช้เป็นท่อเมนน้ ำทิ้งรวมส ำหรับเชื่อมต่อท่อน้ ำทิ้งของแต่ละเครื่อง ระบำยน้ ำทิ้ง
ลงสู่พ้ืนชั้นล่ำง และต้องมีอุปกรณ์จับยึดท่อเมนน้ ำทิ้งทุกๆ ระยะ 1.5 เมตร ห้ำมปล่อยท่อน้ ำทิ้งโดยตรงบน
ระเบียงของชั้นนั้นๆ 

16. ผู้ขำยจะต้องจัดหำรำยกำรอุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ เช่น สำยไฟ ท่อเฟลกซ์ ท่อน้ ำยำแอร์ น้ ำยำแอร์ กำลักน้ ำ 
รำงครอบท่อ ขำแขวน ฐำนรอง เซอร์กิตเบรกเกอร์ ตลอดจนเครื่องมือประกอบ เช่น นั่งร้ำน บันได รวมถึง
อุปกรณ์อ่ืนๆ ที่จ ำเป็นต้องใช้เพ่ิมเติมในกำรติดตั้งเอง 

17. รับประกันผลงำนกำรติดตั้งไม่น้อยกว่ำ 1 ปี และรับประกันคุณภำพคอมเพรสเซอร์ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี, แผง
คอยล์ร้อนและแผงคอยล์เย็นไม่น้อยกว่ำ 2 ปี และอุปกรณ์อ่ืนๆ ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี  

 
3. งบประมาณ   912,700.-บำท  (เก้ำแสนหนึ่งหมื่นสองพันบำทเจ็ดร้อยบำทถ้วน)     
 
4. ก่าหนดส่งมอบงาน   ส่งมอบงำนภำยใน 75 วัน นับถัดจำกลงนำมในสัญญำ 


