
สำหรับแบบเลขที่ 7919 (60 เตียง)
หรือแบบใกลเคียง

เอกสารเลขที่ ก.40/เม.ย./63





แบบ ปร.6 แผ่นท่ี  1/1 

 ส่วนราชการ  กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ    กระทรวงสาธารณสุข   

 โครงการก่อสร้าง  ปรับปรุงหอผู้ป่วยเพ่ือรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ชนิดมีระบบกรองอากาศ ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยสามัญ แบบเลขที่ 7919

 หรือแบบใกล้เคียง

 สถานท่ีก่อสร้าง มาตรฐาน 

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ   กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

แบบเลขท่ี - เอกสารเลขที่ ก.40/เม.ย./63 พ้ืนท่ีปรับปรุง ตร.ม.

ประมาณราคาตามแบบ     ปร.4 จํานวน  5 แผ่น จํานวนชั้น(ปรับปรุง) 1 ชั้น

ราคาค่าวัสดุ สํานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า  กระทรวงพานิชย์ กรุงเทพมหานคร ประจําเดือน มีนาคม  2563

ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดําเนินการ สําหรับถอดแบบคํานวณราคากลางงานก่อสร้างเดือน

ประมาณราคาเมื่อเดือน            แจ้งราคาเมื่อเดือน  เมษายน   2563 

หลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกําหนด
ราคากลางงานก่อสร้าง ประกาศ ณ วันท่ี 19 ตุลาคม 2560 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลว.14 พ.ย. 2560 มีผลบังคับใช้ วันท่ี 15 พ.ย. 2560)
FACTOR . F ประเภทงานอาคาร  เง่ือนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , - เงินประกันผลงานหัก 0 % , - ดอกเบ้ียเงินกู้ 6 % , - ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7 %

ลําดับที่

1 ค่างานส่วนท่ี 1 ค่างานต้นทุน (คํานวณในราคาทุน) 1,517,318

     ราคารวมค่า  Factor  F 1.3042 1,978,886

2 ค่างานส่วนท่ี 2 หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ 59,485

      ราคารวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม (VAT) 7 % 63,649

3 ค่างานส่วนท่ี 3  ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกําหนดฯ (ถ้ามี) 0

รวมเงิน (1)+(2)+(3) 2,042,535

คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ 2,042,500

  

คณะทํางานปรับปรุงแบบหอพักผู้ป่วย เพื่อรองรับผู้ติดเข้ือ COVID-19
กองแบบแผน  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 

กระทรวงสาธารณสุข 

ตามคําสั่งกองแบบแผน ท่ี 9/2563

ลงวันท่ี 27 มีนาคม 2563

  

หมายเหตุ  - ปริมาณงานใน BOQ.นี้เป็นแนวทางในการประมาณราคาเท่านั้น ผู้เสนอราคาจะต้องตรวจสอบ

   ปริมาณท่ีถูกต้องตามรูปแบบ และรายการก่อสร้างท่ีกําหนด

 - หากต้องการใช้ BOQ.นี้ให้ผู้เสนอราคา กรอกรายละเอียด จะต้องลบปริมาณวัสดุ และราคาออกก่อน 

(ตัวหนังสือ) สองล้านสี่หมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสําหรับงานก่อสร้างอาคาร

ราคาค่าก่อสร้าง หมายเหตุรายการ
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เอกสารเลขที่ ก.40/เม.ย./63  (จำนวน 14 แผ่น) 

 
รายการประกอบแบบปรับปรุงหอผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ติดเช้ือ COVID-19 

ชนิดมีระบบกรองอากาศ 
ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยสามัญ แบบเลขที่ 7919 หรือแบบใกล้เคียง 

วัตถุประสงค์ 
 แบบปรับปรุงน้ี ใช้สำหรับประกอบการดัดแปลง และปรับปรุงแบบ หอพักผู้ป่วยสามัญ อาคารผู้ป่วย 60 
เตียง แบบเลขที่ 7919 หรือแบบใกล้เคียง ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรูปแบบและรายการ ให้ถูกต้องเรียบร้อย 
มั่นคงแข็งแรง ด้วยช่างฝีมือดี วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ให้เสร็จสมบูรณ์ทุกประการ 

ขอบเขตของงาน 
1. งานผนัง  

1.1 ให้ทำการก่อสร้างและติดต้ังผนังเบา, ประตู-หน้าต่าง ตามรายละเอียดในแบบปรับปรุงเพ่ือเป็นการปิด
ก้ันพ้ืนที่ส่วนต่างๆ ให้เหมาะสมในการใช้งานเป็นพ้ืนที่ควบคุมการติดเช้ือ 

1.2 ให้ทำการก่อสร้างผนังเบาตามรายการท่ีระบุในแบบปรับปรุง บริเวณด้านหน้าห้องน้ำรวม, ห้อง BED 
PAN และห้องผ้าสกปรก จากระดับเหนือผนังเดิมหรือเหนือวงกบประตูเดิม ไปจนจรดท้องพ้ืนหรือฝ้าเพดาน 

1.3 ให้รื้อถอนผนังเดิมขนาดใกล้เคียงกับประตูที่จะติดต้ัง บริเวณ Nurse Station เพ่ือทำการติดต้ังประตู 
เบอร์ D2 ตามแบบปรับปรุง 

1.3 ผนังและหน้าต่าง W1 บริเวณด้านหน้าเคาน์เตอร์ Nurse Station ให้ทำการติดต้ังในแนวริมนอกของ
เคาน์เตอร์ โดยติดต้ังจากพ้ืนจรดท้องพ้ืนหรือฝ้าเพดาน 

1.4 ให้ทำการติดต้ังประตู D3 รายละเอียดตามท่ีระบุในแบบปรับปรุง ในกรณีที่ของเดิมไม่มีการติดต้ังไว้ 
2. งานพื้น 

วัสดุพ้ืนให้ใช้ของเดิม     
3.งานฝ้าเพดาน 

3.1 กรณีไม่มีฝ้าเพดานเดิม ให้ทำการติดต้ังฝ้าเพดานแผ่นยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ ทาสี 
โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีตามมาตรฐานผู้ผลิต บริเวณห้อง NURSE STATION ติดต้ังที่ระดับความสูงประมาณ 
2.90 ม. จากพ้ืนห้อง (กรณีมีฝ้าเพดานเดิมให้ใช้ฝ้าเพดานของเดิม) 

3.2 บริเวณอ่ืนๆ นอกเหนือจากข้อ 3.1 วัสดุฝ้าเพดานให้ใช้ของเดิม 
4.งานประตู-หน้าต่าง 

ให้ติดต้ัง ประตู-หน้าต่าง ตามรายละเอียดในรูปแบบและรายการ  สำหรับประตูบานเปิด ต้องปิดให้สนิท
ไม่ให้มีการร่ัวของอากาศ โดยใช้วัสดุสักหลาด หรือ Seal ยาง 
5.งานทาสี 

ให้ทำการทาสีอาคารส่วนที่ทำการปรับปรุงต่อเติมใหม่ภายในอาคาร  โดยจะต้องเตรียมผิววัสดุทุกส่วนให้
เรียบร้อยก่อนทำการทาสี  ส่วนที่เป็นไม้จะต้องอุดโป๊ว ขัดผิวด้วยกระดาษทรายจนเรียบ และปล่อยให้ผิวที่จะทำ
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การทาสีแห้งสนิทเสียก่อน  ส่วนผนังอาคารเดิม (กรณีต้องทาสีใหม่) ให้ลอกสีเดิมออกให้หมด ทาสีรองพ้ืน
ปูนเก่า แล้วจึงทาทับด้วยสีอีมัลชั่นทนสภาวะอากาศ (มอก. 2321-2549) 6.  
6.งานวิศวกรรมไฟฟ้า   

6.1 ให้ผู้รับจ้างติดตั้งและเดินท่อร้ายสายเมนไฟวงจรไฟฟ้าย่อย ส าหรับระบบเครื่ องปรับอากาศ
และระบบ ระบายอากาศโดยให้ต่อเชื่อมจากแผงควบคุมตู้เมนไฟของเดิม จนสามารถใช้งานได้ดีถูกต้อง
ตามหลักงานวิศวกรรม   

6.2 สายเมนวงจรไฟฟ้าย่อยระบบเครื่องปรับอากาศขนาด 2x4, 1x2.5 sq.mm. in Ø1/2” 
EMT, ระบบ ระบายอากาศใช้สาย 3x2.5 sq.mm. in Ø1/2” EMT (IEC-01)   

6.3 บริเวณห้อง Nurse Station กรณีถ้าต้องปรับปรุงฝ้าเพดานตามข้อก าหนดของงาน
สถาปัตยกรรมและ มีระบบปรับอากาศให้รื้อถอนพัดลมโคจรออก และให้ติดตั้งโคมไฟฟ้าใหม่ ชนิดฝังฝ้า
เพดาน ขนาด 2x18 W.LED ฝาครอบตะแกรงอลูมิเนียม 60x120 cm. จ านวน 3 ชุด วงจรไฟฟ้าต่อเชื่อม
กับของเดมิ 
7. งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ 
รายละเอียดประกอบแบบระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPILT TYPE) 
1.  ข้อก าหนดทั่วไป 

 1.1  ผู้รับจ้างต้องจัดหาติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ตามรายละเอียดที่ก าหนดใน
แบบและรายการประกอบแบบ เพ่ือให้ใช้งานได้สมบูรณ์และถูกต้องตามความประสงค์ ผู้รับจ้าง
ต้องรับประกันคุณภาพและสมรรถนะของเครื่องเป็นระยะเวลา  2 ปี และรับประกัน
คอมเพรสเซอร์ไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันส่งมอบงานฯ 

 1.2  หากเครื่องหรืออุปกรณ์เสียหายเนื่องจากโรงงานผู้ผลิตหรือความบกพร่องในการติดตั้ง ผู้รับ 
 จะต้องด าเนินการเปลี่ยนหรือแก้ไขซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม โดยไม่คิดมูลค่า ผู้รับจ้างจะต้อง
ส่งช่างผู้ช านาญงานมาตรวจสอบ ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีเป็น
ประจ าทุก 2 เดือน ภายในระยะเวลารับประกัน 2 ปี 

2.  รายละเอียดของเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 
เครื่องปรับอากาศท่ีเสนอต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และผลิตจากโรงงานที่ได้รับ 
มาตรฐาน ISO9001, ISO14000 หรือมาตรฐานอ่ืนเทียบเท่า  

3.  เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE AIR CONDITIONERS) ขนาดตั้งแต่ 12,000 – 60,000 
BTU/H 

 3.1  เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  เป็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ  ประกอบด้วย
เครื่องเป่าลมเย็น (FAN COIL UNIT) และเครื่องระบายความร้อน (AIR COOLED 
CONDENSING UNIT) ใช้น้ ายา R-410,R32 เป็นสารท าความเย็น และแต่ละชุดสามารถท าความ
เย็นได้ไม่น้อยกว่าที่ก าหนดในแบบที่สภาวะตามท่ีก าหนดไว้ในแบบ และมี SUCTION TEMP.  ไม่
เกิน  45 OF 

 3.2  ส าหรับเครื่องปรับอากาศขนาดไม่เกิน  40,000 BTU/H ที่เสนอต้องได้รับการการรับรอง 
มอก. 2134-2545 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)  หรือได้รับฉลาก 
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ประหยัดไฟ เบอร์  5 โดยมีค่า EER ไม่น้อยกว่า 11.0 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) โดยผู้รับจ้างต้องแนบหนังสือรับรองการทดสอบจากสถาบันมาเพ่ือประกอบการพิจารณา 

 3.3  ส าหรับเครื่องปรับอากาศแบบแขวนใต้ฝ้าขนาด 42,000 - 60,000 BTU/H ต้องได้รับการ
ทดสอบประสิทธิภาพตามมาตรฐานผู้ผลิต 
เครื่องระบายความร้อน  
ตัวถังเครื่อง  (CASING)   

ต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรง  ประกอบขึ้นจากเหล็กแผ่นความหนาไม่น้อยกว่าเบอร์ 21 
ผ่านกรรมวิธี เคลือบผิว  POWDER PAINT  ส าหรับการติดตั้งภายนอกอาคาร  โดยขารองรับ
ตัวถังท าด้วยเหล็กแผ่น  ความหนาไม่น้อยกว่าเบอร์ 18  ด้วยวิธีการข้ึนรูป  หรือไม่น้อยกว่าเบอร์  
14 ด้วยการพับอย่างแข็งแรง  
คอมเพรสเซอร์  (COMPRESSOR)   

เป็นแบบปิดมิดชิด (HERMATIC) ส าหรับเครื่องขนาดไม่เกิน 36,000 BTU/H ใช้กับ
ไฟฟ้า 220V/1Ph/50Hz โดย COMPRESSOR เป็นแบบ ROTARY หรือ SCROLL และส าหรับ
เครื่องขนาดมากกว่า 36,000 BTU/H ขึ้นไปใช้กับไฟฟ้า 380V/3Ph/50Hz เป็นแบบ SCROLL 
ติดตั้งบนลูกยางกันกระเทือนหรือสปริงกันกระเทือน   
แผงระบายความร้อน  (CONDENSER COIL) 

คอยล์ระบายความร้อนท าด้วยท่อทองแดงผิวเรียบ (SMOOTH) หรือท่อทองแดงท าร่อง
เกลียวบนผิวภายใน (INNER GROOVED) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนอกไม่น้อยกว่า 3/8 นิ้ว 
จัดเรียงกันไม่น้อยกว่า 2 แถว และมีครีบอลูมิเนียมระบายความร้อน (ALUMINIUM FIN) จัดวาง
เป็นรูปตัว L อัดติดแน่นกับทอ่ทองแดงด้วยวิธีกล มีครีบระบายความร้อนไม่น้อยกว่า 12 ครีบต่อ
ระยะ 1 นิ้ว และผ่านการทดสอบรอยรั่วและขจัดความชื้นจากโรงงานผู้ผลิต 
พัดลมของแผงระบายความร้อน  (CONDENSER FAN)   

เป็นแบบ PROPELLER ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 15 นิ้ว ขับเคลื่อนโดยตรง
จากมอเตอร์ และได้รับการถ่วงสมดุลทางด้าน STATIC และ DYNAMIC จากโรงงานผู้ผลิต ใบพัด
ลมท าจากพลาสติก จะต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ไม่น้อยกว่าที่ระบุไว้ ดังนี้ 

*    Compressor Magnetic Contactor 
*     Compressor Overload Protection Device 
*     Fan Motor Overload Protection Device 
*     Filter Drier 
*     Refrigerant Service Valve 
*     3-MINUTE DELAY FOR COMPRESSOR 
*     HI-LOW PRESSURE SAFETY SWITCH (เฉพาะเครื่องที่มีขนาด 48,000 BTU/H ขึ้น
ไป) 
 
 
 



 

กองแบบแผน  กรมสนบัสนุนบรกิารสขุภาพ  กระทรวงสาธารณสขุ                                                  

เอกสารเลขที่ ก.40/เม.ย./63   แผ่นที่ 4/14 
 

เครื่องเป่าลมเย็นแบบแยกส่วนชนิดต่อท่อลม  
ตัวถังเครื่อง  (CASING)   

ต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรง ประกอบขึ้นจากเหล็กแผ่นจากโรงงานผู้ผลิต หรือประกอบขึ้น
จากแม่แบบพลาสติกตามแบบของโรงงานผู้ผลิต ภายในตัวเครื่องบุฉนวนหนาที่ท าจาก 
Polyethylene หนาไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร 
พัดลมส่งลมเย็น   

      เป็นแบบหอยโข่ง (CENTRIFUGAL) มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว ตัวพัด
ลมได้รับการถ่วงสมดุลทางด้าน STATIC และ DYNAMIC มาแล้วจากโรงงานผู้ผลิต  
ใช้กับมอเตอร์แบบขับตรง (DIRECT DRIVE) สามารถปรับความเร็วได้อย่างน้อย 3 ระดับ ใช้กับ
ระบบไฟฟ้า 220V/1Ph/50Hz 
แผงคอยล์เย็น 
    เป็นแบบ  DIRECT EXPANSING COIL ท าด้วยท่อทองแดงผิวเรียบ (SMOOTH) หรือ
ท่อทองแดงท าร่องเกลียวบนผิวภายใน (INNER GROOVED) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกไม่
น้อยกว่า 3/8 นิ้ว จัดเรียงกันไม่น้อยกว่า 3 แถว มีครีบระบายความร้อนท าด้วยอลูมิเนียม 
(ALUMINIUM FIN)  
อัดติดแน่นกับท่อด้วยวิธีกลไม่น้อยกว่า 12 ครีบต่อระยะ 1 นิ้ว และผ่านการทดสอบรอยรั่วและ
ขจัดความชื้นจากโรงงานผู้ผลิต 

          อุปกรณ์ประกอบ มีดังต่อไปนี้ 
*   อุปกรณ์ลดความดันน้ ายา  
*   ถาดน้ าทิ้ง ท าจากแผ่น GALVANIZED STEEL SHEET บุด้วยฉนวน POLYSTYLENE 
FOAM พร้อมข้อต่อขนาดไม่น้อยกว่า 3/4 นิ้ว 
*    ท่อต่อน้ าทิ้งแบบ FLEXIBLE HOSE 

ถาดน้ าทิ้ง  (Drain  Pan) 
1.1 ถาดน้ าทิ้งต้องครอบคลุมใต้ส่วนที่เป็นคอยล์เย็นทั้งหมด  ควรมีลักษณะเป็นแบบมี  Slope  3  

ทางเอียงเข้าหาท่อน้ าทิ้ง  (Three  Dimensional  Pitched  Drain  Pan)  เพ่ือการระบายน้ าที่
ดียิ่งขึ้น  หากคอยล์เป็นแบบ  2  ชั้น  (stacked  coils)  ควรจะมีถาดน้ าทิ้งอยู่ตรงกลางระหว่าง  
2  ชั้นด้วย 

1.2 ถาดน้ าทิ้งควรท าจาก  Galvanized  Steel  เคลือบด้วยสารป้องกันการผุกร่อน  (Bitumen)  
หรือ  PVC  เพ่ือง่ายต่อการรักษาความสะอาด   ถาดน้ าทิ้งต้องอยู่ในระดับสูงพอที่น้ าจถ่ายออก
จากถาดได้หมดทางท่อน้ าทิ้งที่ท าการติดตั้ง 

1.3 ท่อน้ าทิ้งจากเครื่องต้องมีแทรป  (Trap)  ที่ใกล้กถาดน้ าทิ้งและเดินท่อลาดเอียงไปในทิศทางการ
ไหลของน้ า 
กล่อง  UV    หลอด UV จะต้องเป็นหลอดซึ่งให้แสงชนิด UV – C  ผลิตจากโรงงานที่ได้
มาตรฐาน ISO9001 ตัวหลอดต้องได้มาตรฐาน UL มีความยาวคลื่นตามมาตรฐาน ASHRAE 
20110 จ านวนหลอดตามท่ีระบุในรายการอุปกรณ์  และตัวกล่องจะต้องมีช่องเปิดบริการ  
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(Access  Door)    และจะต้องท าเป็นประตูมีตัวล็อกท่ีแข็งแรงและสามารถเปิดล็อกเพ่ือเปิดช่อง
บริการได้โดยสะดวก  ตัวบานประตูพับลิ้นขึ้นรูปแข็งแรงรอบประตูมีปะเก็นกันลมรั่ว 
กล่องแผงกรองอากาศ ตัวกล่องจะต้องท าด้วยวัสดุเช่นเดียวกับผนังเครื่องเป่าลมเย็น  พร้อม  
Filter  Frame  ส าหรับติดตั้งแผงกรองอากาศชั้นต้นหรือชั้นกลาง  ตามที่ระบุในแบบ   และตัว
กล่องจะต้องมีช่องเปิดบริการ 
แผงกรองอากาศ  (Air  Filter)  
- แผงกรองอากาศขั้นต้น  (Pre  Filter)  จะต้องเป็นแบบ  Synthetic  Fiber  หรือ  Non – 
Woven  Cotton และมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 25-30 %  ที่วัดโดยวิธีของ  ASHRAE  52 – 
76  หรือ  52.1 – 92   
- แผงกรองชั้นกลาง  (Medium  Filter)  จะต้องมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 90 % Dust Spot 
Test ที่วัดโดยวิธีของ ASHRAE  52 – 76 โดยจะติดตั้งตามที่ระบุในแบบ 
- แผงกรองอากาศขั้นสุดท้าย  (HEPA  Filter)จะต้องมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 99.97 %  โดย
จะติดตั้งตามท่ีระบใุนแบบ 
- แผงกรองอากาศทั้งหมดต้องติดตั้งบน  Filter  Flame  ต้องมีปะเก็นป้องกันอากาศรั่วโดยไม่
ผ่านการกรอง   ห้ามติดตั้งแบบเลื่อนออกด้านข้าง  (SLIDE) 
ระบบท่อน้ ายาและท่อน้ าทิ้ง 
- ให้ใช้ท่อน้ ายาเป็นท่อทองแดงชนิดแข็ง  Type   “L”     และให้หุ้มท่อ   Suction    ด้วย
ฉนวน  Closed  Cell  Elastomer  หนาไม่น้อยกว่า  20  มิลลิเมตร  หรือตามท่ีระบุในแบบ ท่อ
น้ ายา  Suciton  และ  Liquid  ให้เดินแยกจากกัน  โดยมี  Clamp  รัดทุก ๆ ระยะที่ห่างกันไม่
เกิน  2.5  เมตร  ฉนวนหุ้มท่อส่วนที่รัด  Clamp  ให้สอดท่อง  PVC.   หรือแผ่นสังกะสีกว้างไม่
น้อยกว่า  10  เซนติเมตร  หุ้มรอบฉนวนก่อนรัด  Clamp  ในเครื่องปรับอากาศขนาดเล็กที่มี
ขนาดคอมเพรสเซอร์ไม่เกิน  3  ตัน  อนุญาตให้ใช้ท่อทองแดงชนิดม้วน  และเดินท่อน้ ายา  
Suction  และ  Liquid  ติดกันโดยใช้  PVC  เทปสีขาวพันทับ 
- ให้ติดตั้ง  Refrigerant  Filter  Drier  &  Sight  Glass  ที่ท่อน้ ายาด้าน  Liquid 
- การเดินท่อน้ ายาจะต้องเดินขนานหรือตั้งฉากกับอาคาร 
- ท่อน้ าทิ้งใช้ท่อ  PVC  แข็ง,  Class  8.5  ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  มอก.17 –   
2524 อุปกรณ์ข้อต่อท่อจะต้องใช้ชนิดที่มีความหนาตามประเภทท่อที่ใช้  และใช้น้ ายาต่อท่อตาม
ค าแนะน าของผู้ผลิต  ท่อน้ าท้ิงจะต้องหุ้มฉนวน  Closed  Cell  Foamed  Elastomer  หนาไม่
ต่ ากว่า  15  มิลลิเมตร 
- มีกับดักน้ า  (Trap) มีความสูงของน้ าไม่น้อยกว่า  150  มม. และมี  Clean  out  Plug      
ส าหรับถอดล้างท าความสะอาด 
ระบบควบคุม  (Control  System) 
- สวิทช์ปิด – เปิดเครื่องปรับอากาศขนาดตั้งแต่  3  ตันขึ้นไป  ให้ใช้เป็นแบบ  Selector  
Switch  พร้อมด้วย  Adjustable  Time  Delay,  Electronic  Temperature  Controller  
และหลอดสัญญาณ  (Pilot  Lamp)  ชนิด  LED  โดยจะต้องมีหลอดไฟแสดงการท างานมอเตอร์ 
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ของเครื่องเป่าลมเย็น  และคอมเพรสเซอร์ของเครื่องระบายความร้อน  ส่วนเครื่องปรับอากาศ
ขนาดต่ ากว่า  3  ตัน  การปิด – เปิดเครื่องปรับอากาศให้ปิด – เปิดโดยใช้  Electronic  Room  
Thermostat 
- ระบบควบคุมส าหรับเครื่องปรับอากาศขนาดตั้งแต่  3  ตันขึ้นไป  ต้องมีระบบควบคุมเชื่อมโยง
กัน  (Interlockng  System)  ระหว่างเครื่องระบายความร้อนและเครื่องเป่าลมเย็น  เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เครื่องระบายความร้อนท างานเมื่อมอเตอร์พัดลมเป่าลมเย็นไม่ท างาน   
พัดลมระบายอากาศ  (Ventilation  and  Exhaust  Fans)  และ  Fan  Filter  Unit 
- เป็นพัดลมแบบ  Cabinet  Fan  Static pressure 3.5 in.Wg.ตัวถัง  (Casing)    ท าด้วย
เหล็กกล้า  Fan  Scroll   และ  Side Plate  ยึดต่อกันแบบ  Lock  Seam  หรือ  Weld  
Seam  อย่างต่อเนื่องตลอดแนวตะเข็บ  ผ่าน  กรรมวิธีป้องกันสนิมและพ่นสีภายนอกตาม
มาตรฐานโรงงานผู้ผลิต 
-ใบพัด  (Fan  Wheel)  เป็นแบบ  Multi – Blades,  Backward    หรือ  Forward  Curve  
ท าด้วยเหล็กกล้าหรืออลูมิเนียม  ขับเคลื่อนด้วยสายพานและมอเตอร์  (Belt  Driven)  ชุดใบพัด
มีการเสริมความแข็งแรงไม่บิดเสียรูปเนื่องจากการเร่งความเร็ว  (Acceleration)  และแรงดัน
อากาศ  ใบพัดต้องได้รับการปรับสมดุลทั้งในขณะหยุดนิ่งและขณะหมุน (Statically  and  
Dynamically  Balancec)  มาจากโรงงานผู้ผลิต 
- พัดลมทุกชิดที่ต่อกับท่อลมต้องต่อด้วยหน้าแปลน  (Flange)  พร้อมทั้งติดตั้ง  Flexible Duct   
 Connection  ไว้ในต าแหน่งใกล้พัดลมมากที่สุด 
-การต่อสายไฟฟ้าเข้าชุดมอเตอร์ให้ใช้ท่อเหล็ก  (Steel  Conduit)  หรือท่ออ่อน  (Flexible   
 Conduit)  ในการต่อจากตู้ไฟฟ้าไปยังชุดมอเตอร์ของพัดลม 
- หากระบุในแบบให้เป็นพัดลมพร้อมกล่อง  ตัวกล่องจะต้องเป็นชนิดผนังสองชั้นตามแบบระบุ 
-ระบบควบคุมความเร็วรอบ   (Variable  Speed  Drive)     ที่ระบุในแบบให้ใช้กับพัดลมจะถูก 
ควบคุมด้วย  Electronic  Pressure  Transmitter  และจะต้องประกอบด้วยระบบกรองความถี่  
(Electro  Magnetic  Interference  and  Harmonic  Filters)  เพ่ือไม่ให้เกิดการรบกวนกับ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ 
ท่อส่งลมเย็น, กล่องลมกลับ,ท่อลมระบายอากาศ 
 ท่อส่งลมเย็นและกล่องลมกลับเป็นชนิด PID ได้มาตรฐาน BS 476 PART6, BS476 PART7, 
CLASS 0 มีคุณสมบัติไม่ลามไฟการติดตั้งอย่างน้อยตามมาตรฐาน  SMACNA ท่อลมระบาย
อากาศ เป็นสังกะสีเบอร์ 26พับขึ้นรูปไม่มีรอยรั่ว การติดตั้งอย่างน้อยตามมาตรฐาน  SMACNA 

9.สรุปท้ายรายการ 
 9.1 ผู้รับจ้างจะต้องท าการก่อสร้างตามรูปแบบและรายการ ตลอดจนแบบต่อเนื่องค าชี้แจงในวัน
ชี้สถานที่(ถ้ามี) และสัญญาประกอบแบบทุกประการด้วยความประณีตเรียบร้อย ในกรณีที่เกิดโรคระบาด
หากไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์ที่ตรงตามรูปแบบมาติดตั้งได้ จะต้องเสนออุปกรณ์ที่ใช้เทียบเท่าได้โดย
ราชการต้องไม่เสียประโยชน์ เสนอให้กรรมการตรวจการจ้างพิจารณา เพ่ิมลด ถ้าแบบรูปหรือรายการใด
ไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างหนึ่งอย่างใด หรือแบบขัดแย้งไม่ชัดเจน แต่ในการก่อสร้างเป็นสิ่งจ าเป็นต้องท าเพ่ือ
ความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ผู้รับจ้างจะต้องท าการก่อสร้างเพ่ิมเติมโดยไม่คิดค่าจ้างแต่อย่างใด 
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