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ร่างขอบเขตของงาน 
(Term of Reference: TOR) 

รายการ ตู้ดูดควันสารเคมีด้วยระบบดูดซับไอสารเคมี จ านวน 2 ชุด 
 
 
1. เหตุผลความจ าเป็น 
 เป็นเครื่องมือที่จ ำเป็นส ำหรับทุกปฏิบัติกำรที่มีกำรใช้สำรเคมีซึ่งสำขำวิชำฯ อยู่ระหว่ำงกำรย้ำยห้องปฏิบัติกำร
ไปยังอำคำรใหม่และยังขำดแคลนครุภัณฑ์นี้ 
 
2. รายละเอียดดังนี้ 
 ตู้ดูดควันไอสำรเคมี ส ำหรับใช้ในห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ ระบบ Automatic By Pass System 
โครงสร้ำงแบบ Fully Knockdown 100% ถูกออกแบบมำให้สำมำรถถอดประกอบได้ทุกชิ้น ตัวเครื่องถูกออกแบบมำ
ให้ป้องกันกำรกัดกร่อนของสำรเคมี (Anti-Corrosion) ออกแบบตำมมำตฐำน ASHARE 110-2016 และ EN 14175 
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1,500 X 970 X 2,350 มม. (กว้ำง x ลึก x สูง) 
 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

1. โครงสร้างตู้ตอนบน ขนาดไม่น้อยกว่า 1,500 X 970 X 1,500 มม. (กว้าง x ลึก x สูง) 
 1.1 โครงสร้ำงตู้ภำยนอกท ำจำกแผ่นเหล็กรีดเย็น (Electro Galvanized Cold Rolled Steel Sheet) ควำม

หนำไม่น้อยกว่ำ 1.2 มม. พับขึ้นรูป เคลือบผิวกันสนิมด้วย Zinc Phosphate พ่นทับด้วย Epoxy Powder Coat 
100%  แบบผิวเรียบไม่เก็บฝุ่น ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 80 ไมครอน ทั่วถึงผิวชิ้นงำนทั้งภำยในและภำยนอก ด้วยระบบ 
Electro Static อบสีด้วยระบบ Drying Oven ที่อุณหภูมิ 180-200 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 10-15 นำที ทนต่อกำร
ขีดข่วนและทนต่อกำรกัดกร่อนของสำรเคมีได้ดี ชิ้นส่วนทุกชิ้นสำมำรถถอดประกอบได้ เพ่ือสะดวกต่อกำรเคลื่อนย้ำย
และบ ำรุงรักษำ  

 1.2 โครงสร้ำงผนังภำยในส่วนใช้งำนใช้ งำน (Chamber) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1,320 X 675 X 1,240 มม. 
(กว้ำง x ลึก x สูง) ท ำด้วย Polypropylene ผิวเรียบเป็นมันเงำ สีขำว ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 8 มม. เชื่อมเป็นเนื้อ
เดียวกันทั้งหมด ไม่มีรอยรั่ว สำมำรถทนต่อกำรกัดกร่อนของสำรเคมีได้ดี โดยด้ำนบนและด้ำนหลังมีแผ่นบังคับทิศ
ทำงกำรไหลของอำกำศ (Baffle) ท ำจำกวัสดุเดียวกับโครงสร้ำงผนังภำยในส่วนใช้งำน (Chamber) สำมำรถถอดออก
ได้ พร้อมแนบเอกสำรทดสอบกำรคงทนต่อสำรเคมี จ ำนวน 135 รำยกำร ทดสอบที่เวลำ 160 ชั่วโมง ผลกำรทดสอบไม่มีกำร
เปลี่ยนแปลง ตำมมำตรฐำน ASTM D543 จำกหน่วยงำนรำชกำรที่เชื่อถือได้ โดยแนบผลกำรทดสอบในวันยื่นเสนอรำคำ 

 1.3 พ้ืนที่ใช้งำน (Working Area) ท ำจำกเซรำมิค สีด ำผิวเรียบควำมหนำ ไม่น้อยกว่ำ 19 มม. สำมำรถรับ
น้ ำหนักได้ไม่น้อยกว่ำ 150 กิโลกรัม ทนกำรกัดกร่อนและควำมร้อนได้มำกกว่ำ 1 ,000ºC เสริมขอบ Marine Edge 
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ด้วย Epoxy 3 ด้ำน โดยด้ำนหลังเป็นรำงส ำหรับระบำยน้ ำ มีอ่ำงน้ ำทิ้ง (Cup Sink)  ท ำจำก Polypropylene พร้อมมี
ช่องที่ผนังตู้ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 150X500  มิลลิเมตร ส ำหรับติดก๊อก และซ่อมบ ำรุงงำนระบบได้สะดวกสำมำรถถอดออกได้  

 1.4 หน้ำบำน (Sash) ระยะเปิด-ปิดแนวดิ่ง (Vertical) ไม่น้อยกว่ำ 620 มม. พร้อมช่องบำนเปิด-ปิด เลื่อน
ซ้ำย-ขวำ แนวนอน (Horizontal) กรอบหน้ำบำนท ำด้วยอะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป และมีฝำผิดที่ขึ้นรูปโดยระบบ 
Extrusion Molding สีขำวปิดทั้ง 2 ด้ำน เพ่ือป้องกันไอสำรเคมีเข้ำไปด้ำนข้ำงของกรอบหน้ำบำน   โครงสร้ำงกรอบ
หน้ำบำนโค้งมนตำมหลัก Aerodynamic พ่นทับด้วยสี Epoxy Powder Coat 100% แบบผิวเรียบสีขำวป้องกันกำร
เกิด Turbulence มือจับท ำด้วย Stainless Steel กระจกนิรภัยชนิด Laminate ควำมหนำ ไม่น้อยกว่ำ 6 มม. เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ มอก.1222-2539 เพ่ือป้องกันผู้ใช้งำนจำกกำรแตกของกระจกใส่ผู้ปฏิบัติงำน  

 1.5 ระบบสมดุลหน้ำบำนแบบ Parallel Motion Adjustable Slide System สำมำรถเปิด-ปิด แนวดิ่งขึ้น-
ลง และหยุดหน้ำบำนได้ทุกระดับด้วยระบบชุดถ่วงสมดุลแบบเดี่ยว สำยสลิงคู่ กรณีสำยถ่วงสมดุลขำด 1 ด้ำน ท ำให้ 
Sash มีควำมสมดุลได้ระนำบที่ 180º ตลอดระยะกำรเปิด-ปิดหน้ำบำน และมีระบบป้องกันอันตรำย (Safety Stop) 
เพ่ือ ป้องกันอุบัติเหตุหน้ำบำนหล่นทับแขนหรือมือ 

 
2. อุปกรณ์ประกอบภายในตู้ดูดควันตอนบน 
 2.1 ก๊อกน้ ำ 1 ชุด ตัวก๊อกท ำด้วยทองเหลืองเคลือบ Epoxy ขนำด ½ นิ้ว ปลำยก๊อกสำมำรถสวมต่อด้วยท่อ

ยำงได้ ติดตั้งที่ผนังด้ำนข้ำง ควบคุมกำรเปิด-ปิดด้วย Front Control Valve ตำมมำตรฐำน EN13792, DIN12898, 
DIN12918, ISO228/1 และได้รับรองมำตรฐำน ISO 9001 

 2.2 ชุดโคมไฟ ซึ่งท ำเป็นลักษณะกำรเรียงซ้อนกันในระบบแนวตั้ง เรียกว่ำ “Lighting Vertical Base, Tray 
and Cover Safety Control System” ท ำจำกแผ่ น เหล็ กรีด เย็น  (Electro Galvanized Cold Rolled Steel 
Sheet) ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 0.6 มม. พับขึ้นรูป ขนำดไม่น้อยกว่ำ 840  X 240 X 110 มม. (กว้ำง x ลึก x สูง) พ่น
ทับด้วย Epoxy Powder Coat 100%  ทนต่อกำรกัดกร่อนของไอระเหยสำรเคมีและทนต่อกำรขีดข่วนได้เป็นอย่ำงดี 
เป็นระบบ 100% Fully Knock-Down System หลอดไฟแสงสว่ำงชนิด LED 220-240 V. จ ำนวน 2 ชุด ควำมสว่ำง 
ไม่น้อยกว่ำ500 Lux โดยได้แยกวงจรออกเป็น 2 ชุด เพ่ือป้องกันชุดใดชุดหนึ่งเสื่อมหรือเสียก็จะมีไฟแสงสว่ำงส ำรองไว้
อีก 1 ชุด และมีช่องระบำยควำมร้อนได้เป็นอย่ำงดี  พร้อมแผ่นสะท้อนแสง สะดวกในกำรซ่อมบ ำรุงและสำมำรถ
เปลี่ยนแปลงได้ทุกชิ้นส่วนโดยไม่ท ำให้ส่วนใดส่วนหนึ่งเสียหำย  และติดแผ่นกระจกนิรภัยลำมิเนตใส หนำ 6 มม.
ป้องกันกำรกัดกร่อนของกรด – ด่ำง และสำรเคม ี

 
3. อุปกรณ์ประกอบภายนอกตู้ดูดควันตอนบน 
 3.1 ชุดควบคุมกำรจ่ำยน้ ำ (Front Control Valve) จ ำนวน 1 ชุดท ำด้วยทองเหลืองเคลือบด้วยสี Epoxy มือ

หมุนท ำด้วย Polypropylene ทนต่อกำรกัดกร่อนของสำรเคมีได้เป็นอย่ำงดี และสำมำรถรับแรงดันใช้งำนสูงสุด 10 
Bars หรือ 145 psi ตำมมำตรฐำน EN13792, DIN12898, DIN12918, ISO228/1 และได้รับรองมำตรฐำน ISO 9001 
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 3.2 เต้ำรับคู่ พร้อมสวิทซ์ควบคุม ชนิดมีกรำวด์ พร้อมม่ำนนิรภัย 2 ชุด พิกัด 250V 16A ตำมมำตรฐำน TIS 
824-2551 เช่น ยี่ห้อ Panasonic, HACO, Schneider 

 3.3 Air Foil ท ำด้วยแผ่นเหล็ก Electro Galvanized Cold Rolled Steel Sheet พ่นทับด้วยสี  Epoxy 
Powder Coat 100% แบบผิวเรียบสีขำว ควำมหนำของสีไม่น้อยกว่ำ  80 ไมครอน พร้อมปิดทับด้วยแผ่น 
Polypropylene หนำ 3 มม. ป้องกันกำรกัดกร่อนของสำรเคมี สำมำรถเปิด-ปิดได้ คุณสมบัติในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพ
กำรไหลเวียนของอำกำศเข้ำไปในตู้ดูดควันไอสำรเคมี ป้องกันกำรเกิด Turbulence เมื่อ Sash ปิดสนิท 

 3.4 ชุดระบบควบคุมกำรท ำงำนของตู้ดูดควันไอสำรเคมี  โดยมีกล่องจัดเก็บงำนระบบไฟฟ้ำ (Electric 
Service Box System) เพ่ือจัดเก็บอุปกรณ์ควบคุมและสั่งกำรระบบไฟฟ้ำ เพ่ือควำมปลอดภัยและสะดวกต่อกำรซ่อม
บ ำรุงอยู่ด้ำนหน้ำตู้ สำมำรถเปิด-ปิด ได้สะดวกด้วยระบบแม่เหล็กและบำนพับโพลีโพรพิลีน (Polypropylene) ภำยใน
ประกอบด้วย 

 3.4.1 เบรกเกอร์ส ำหรับควบคุมมอเตอร์ Molded Case Circuit Breaker (MCCB) ขนำด 20A 3 
Pole 380V 50Hz พิกัดแรงดันของฉนวน (Rated insulation voltage), Ui 500 V อุปกรณ์ตัดอัตโนมัติในกำรตัด
วงจร (Automatic Tripping Device) เป็นชนิด Hydraulic-Magnetic ได้รับมำตรฐำน IEC60947-2  

 3.4.2 สวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติ ชนิดป้องกันไฟรั่ว Earth Leakage Circuit Breaker (ELCB) 2 Pole 
ขนำด 20A 2 Pole 240V 50Hz พิกัดกระแสรั่วไหล (Rate Current Sensitivity) 30 mA และมีปุ่มกดทดสอบ (Test 
Button) อุปกรณ์ตัดอัตโนมัติในกำรตัดวงจร (Automatic Tripping Device) เป็นชนิด Thermal 

 3.4.3 วงจรควบคุม ท ำด้วยแผ่น Printed Circuit Board (PCB) ที่ถูกออกแบบเฉพำะเท่ำนั้นโดยไม่
ใช้ Universal PCB Board กำรเชื่อมต่อของอุปกรณ์ต่ำงๆถูกติดตั้งลงไปบน PCB นั้นจะถูกเชื่อมต่อกันจำกกำรกัดปริ๊น 
โดยไม่ใช้กำรเชื่อมต่อของสำยไฟ และบนแผ่น PCB จะต้องมีสัญลักษณ์หรือข้อควำมระบุ/ก ำหนด ส ำหรับอุปกรณ์ท่ีจะ
น ำมำติดตั้ง กำรควบคุมวงจรถูกเขียนโปรแกรมควบคุมโดยใช้ PIC microcontrollers และบนแผงวงจรต้องมีอุปกรณ์
ส ำหรับป้องกันกระแสเกิน เพ่ือป้องกันแผงวงจรเสียหำย 

 3.4.4 สีและมำตรฐำนของสำยไฟต้องเป็นไปตำม EIT Standard 2001-56 และ มอก.11-2553 กำร
เชื่อมต่อของสำยไฟกับอุปกรณ์ตัดต่อวงจร, จุดเทอร์มินอล ปลำยสำยทั้ง 2 ด้ำนต้องมีหำงปลำชนิดแฉก (Fork-type 
cable lug) และปลำยสำยต้องมี Wire Mark ทุกจุด สีของสำยกรำวด์ หรือสำยดิน ต้องใช้สีเขียว หรือเขียวแถบเหลือง
เท่ำนั้นสำย Power ที่ต่อระหว่ำงตู้ดูดควันกับวงจรจ ำหน่ำยต้องเป็นสำยไฟที่เป็นชนิดที่มีทั้งฉนวน และเปลือก เพ่ือ
ป้องกันควำมเสียหำยจำกกำรบำดได้ 

3.5 แผงควบคุมกำรท ำงำนชนิดกึ่งสัมผัส ควบคุมระบบ Micro Controller ควบคุมกำรท ำงำนดังนี้ 
3.5.1 มีปุ่มสวิทซ์กึ่งสัมผัส เปิด-ปิด Power, Fan Motor, Lighting, มีไฟ LED บอก สถำนะและรูป

สัญลักษณ์กำรท ำงำนต่ำง ๆ ปลอดภัย-สีเขียว, ไม่ปลอดภัย-สีแดงกระพริบพร้อมเสียงเตือน, มีปุ่มระงับหรือหยุดเสียง
เตือนได ้

3.5.2 มีจอแสดงผลค่ำควำมเร็วลมหน้ำตู้แบบ LCD และอ่ำนค่ำเป็นหน่วย FPM และ MPS ได้ และ
จอ LCD สำมำรถตั้งค่ำต่ำงๆของระบบควบคุมในขณะปฏิบัติงำนได้  
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3.5.3 มีระบบเตือนระยะควำมสูงของหน้ำบำนตู้ (Sash) 
3.5.4 มีระบบตั้งเวลำเตือนในกำรปฏิบัติงำน  
3.5.5 มีระบบตั้งเวลำ เปิด-ปิดกำรท ำงำนของระบบได้  
3.5.6 มีระบบตั้งเวลำหน่วงกำรท ำงำนหลังปิดระบบแล้ว  
3.5.7 มีระบบ Control รองรับกำรเพิ่มระบบบ ำบัดสำรเคมีด้วย Wet Scrubber  
3.5.8 มีระบบ Control รองรับกำรเพิ่มระบบบ ำบัดสำรเคมีด้วย Filter Scrubber  

 
4. ตู้ดูดควันตอนล่าง ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1,500 X 970 X 850 มม. (กว้ำง x ลึก x สูง) 

 4.1 โครงสร้ำงตู้ภำยนอกท ำจำกแผ่นเหล็กรีดเย็น (Electro Galvanized Cold Rolled Steel Sheet) 
ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 1.2 มม. พับขึ้นรูป เคลือบผิวกันสนิมด้วย Zinc Phosphate พ่นทับด้วย Epoxy Powder 
Coat 100%  แบบผิวเรียบไม่เก็บฝุ่น ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 80 ไมครอน ทั่วถึงผิวชิ้นงำนทั้งภำยในและภำยนอก ด้วย
ระบบ Electro Static อบสีด้วยระบบ Drying Oven ที่อุณหภูมิ 180-200 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 10-15 นำที ทน
ต่อกำรขีดข่วนและทนต่อกำรกัดกร่อนของสำรเคมีได้ดี ชิ้นส่วนทุกชิ้นสำมำรถถอดประกอบได้ เพ่ือส ะดวกต่อกำร
เคลื่อนย้ำยและบ ำรุงรักษำ 

 4.2 หน้ำบำน วัสดุเดียวกับตัวตู้ ประกอบด้วยบำนพับเปิด-ปิด 270 º แบบสวิง 2 ชุดต่อ 1 หน้ำบำน 
ระยะเปิด-ปิด 180 º ป้องกันอุบัติเหตุกำรเดินชน มีมือจับแบบ Grip Section Post Form Handle Emulation 
System ท ำจำกวัสดุ PVC ขนำดหน้ำตัดไม่น้อยกว่ำ 20x50 มม. ฝังอยู่ด้ำนบนสุดของหน้ำบำนตู้ มีช่องใส่ป้ำยชื่อ 
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 20x50x95 มิลลิเมตร ทั้งด้ำนซ้ำยและขวำของมือจับ ท ำจำกพลำสติก ABS พร้อม Label Cover 
Mark ขนำดไม่น้อยกว่ำ 30x75x3 มม. ท ำจำกพลำสติกอะคลิลิคใสฉีดขึ้นรูป แผ่นป้ำยสำมำรถเปลี่ยนต ำแหน่งได้ทั้ง
ซ้ำย-ขวำ และหน้ำบำนมีตะแกรงปิดช่องระบำยอำกำศ (Ventilation Grill) ท ำจำกวัสดุพลำสติก ขนำดไม่น้อยกว่ำ 
125x250 มิลลิเมตร พร้อมมีแผ่นกรองฝุ่น (Filter) 

 4.3 ตู้เหล็กสำมำรถรับน้ ำหนักได้ไม่น้อยกว่ำ 2000 กิโลกรัม ต่อ 1 ตำรำงเมตร โดยผ่ำนกำรทดสอบโดย
กำรน ำน้ ำหนักมำวำงบนตู้ให้เต็มพ้ืนที่ 1 ตำรำงเมตร คงไว้เป็นเวลำ 1,500 ชั่วโมง ผลกำรทดสอบสำมำรถรับน้ ำหนัก
ได้โดยไม่เสียรูป จำกหน่วยงำนรำชกำรที่เชื่อถือได้ โดยแนบผลกำรทดสอบในวันยื่นเสนอรำคำ 

 
5. อุปกรณ์ภายในตู้ดูดควันตอนล่าง 

 5.1 มีสะดืออ่ำงและที่ดักกลิ่น ป้องกันกลิ่นจำกท่อน้ ำทิ้งไหลย้อนกลับ ท ำจำกวัสดุ Polypropylene 
เชื่อมต่อกันด้วยระบบ Mechanical Joint Plumbing System สำมำรถทนต่อกำรกัดกร่อนของกรด -ด่ำงได้ดี 
สำมำรถปรับระดับ สูง – ต่ ำ เพ่ือเพ่ิมควำมสะดวกในกำรติดตั้ง โดยที่พักตะกอนมีลักษณะสีขำวขุ่น สำมำรถมองเห็น
ตะกอนและถอดเอำตะกอนออกท้ิงได้ เพ่ือสะดวกต่อกำรติดตั้งและซ่อมบ ำรุงระบบน้ ำทิ้ง 

5.2 มีช่องซ่อนงำนระบบ เช่น ท่อน้ ำดี, ท่อน้ ำทิ้ง, ท่อแก๊ส, สำยไฟฟ้ำ โดยมีผนังหลังตู้ที่สำมำรถเลื่อน้ปิด-
ปิดได้ (Service Void System) 
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6.  รายละเอียดท่อระบายอากาศ 
 6.1 ท่อระบำยอำกำศและข้อต่อท ำ ด้วยวัสดุ PVC ชั้น 5 ทนแรงดันได้ 5 Bar หรือ 0.5 MPa ตำม

มำตรฐำน มอก.17-2532 ทนทำนต่อกำรกัดกร่อนได้ดี  (High Corrosive Resistance ) ไม่เป็นสนิม ไม่ผุกร่อน 
ทนทำนต่อแสงแดด ทนฝนและสภำพแวดล้อมได้ดี ทนต่อแรงกระทบจำกภำยนอก ทนต่อแรงบีบต่ำงๆที่กระท ำต่อตัว
ท่อ และเปน็ฉนวนไฟฟ้ำ ไม่ลำมไฟ 

  6.2 มีอุปกรณ์ปรับลดหรือเพ่ิมควำมเร็วลมหน้ำตู้ได้ (Damper)   
 6.3  ปลำยท่อต้องมีอุปกรณ์กันนก น้ ำฝน และมีชุดระบบป้องกันอำกำศไหลย้อนกลับ (Backdraft 

Dumber System) โครงสร้ำงภำยนอกท ำจำก PVC  
 
 7.  รายละเอียดมอเตอร์ 
 7.1  มอเตอร์ชนิด Induction Motor เกรด Outdoor Type ตำมมำตรฐำน IP 55, โครงสร้ำงภำยนอก

ท ำด้วย Aluminum, Insulation Class F (ทนควำมร้อนได้สูงสุด 155ºC) ตำมมำตรฐำน IEC 60034 พร้อมฝำครอบ
มอเตอร์แบบระบำยอำกำศได ้  

 7.2 ม ีSafety Switch ขนำด 20A 220V 3P Weatherproof Grade IP 66 โดยได้มำตรฐำน IEC 60947-3 
 

 8. รายละเอียดพัดลมระบายอากาศ 
8.1 พัดลมท ำด้วยวัสดุ Polypropylene ทุกชิ้นส่วนสำมำรถทนต่อกำรกัดกร่อนของ กรด-ด่ำงได้ดี เป็น

ระบบ Low Pressure Centrifugal Fan Direct Drive System ใบพัดแบบ Forward Curved Dynamic Balance 
ที่ควำมเร็วรอบ 1450 rpm ประสิทธิภำพในกำรดูดเป็นไปตำมมำตรฐำนก ำหนด หรือตำมควำมเหมำะสมของสภำพ
หน้ำงำนเพื่อประหยัดพลังงำน และไม่มีเสียงรบกวนเกินมำตรฐำนก ำหนดเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับมำตรฐำน ISO 5801  

8.2 ควำมเร็วลมหน้ำตู้ ที่ควำมสูงหน้ำบำน (Sash) 300 มม. จะต้องวัดค่ำควำมเร็วลมให้ได้ตำมมำตรฐำน 
ASHRAE 110, EN14175 ที่ก ำหนด โดยวัด 6 จุด และให้ได้ค่ำเฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 80-120 fpm พร้อมมีเอกสำรกำร
ตรวจวัดค่ำควำมเร็วลม จำกบริษัทผู้ผลิต 

 
  9. ข้อก าหนดในการตรวจวัดค่าต่าง ๆ ของตู้  
  -  ตรวจวัดระบบไฟฟ้ำควบคุมตู้  
  -  ตรวจวัดควำมเร็วลมหน้ำตู้และในตู้ (ค่ำเฉลี่ยที่ 80-120 FPM ที่หน้ำบำนสูง 300 มิลลิเมตร )              
 -  ทดสอบกำรไหลของอำกำศภำยในตู้ (ต้องไม่รั่วไหลออกภำยนอกตู้ )   

  -   ตรวจวัดควำมเข้มของแสงสว่ำงภำยในพ้ืนที่ใช้งำน (ค่ำเฉลี่ยที่ 500 LUX)  
- ตรวจวัดระดับเสียงหน้ำตู้ (ค่ำเฉลี่ยไม่เกิน 73 dB(A))  
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- เครื่องมือที่ใช้ในกำรตรวจวัดจะต้องได้รับกำรรับรองกำรสอบเทียบทุกเครื่อง จะต้องมีเอกสำรตำรำง
 บันทึกค่ำต่ำง ๆ รำยงำนผล ท ำประวัติตู้ดูดควัน จำกผู้ผลิตติดตั้งหรือตัวแทนจ ำหน่ำย ผู้ออกเอกสำร
 กำรตรวจวัด จะต้องได้ผ่ำนกำรฝึกอบรมตำม ISO / IEC17025 พร้อมแนบเอกสำรรับรองกำร
 ฝึกอบรม 

10. ผู้ขำยต้องติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดตำมจุดที่ก ำหนด และต้องเดินไลน์ท่อไม่น้อยกว่ำ 12 เมตร/เครื่อง รวม
ทั้งหมด 2 เครื่อง พร้อมท ำกำรสำธิต สอน และฝึกอบรมกำรใช้งำน  และกำรดูแลบ ำรุงรักษำให้กับเจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำนจนสำมำรถใช้งำนได้เป็นอย่ำงดี โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำย พร้อมกำรด ำเนินกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของกำร
ท ำงำนตำมมำตรฐำน 

11. ใช้ไฟฟ้ำ 220 โวลต์ 50 ไซเกิล 
12. รับประกันคุณภำพไม่น้อยกว่ำ 2 ปี  
13. มีคู่มือกำรใช้งำนฉบับเต็มภำษำไทยและภำษำอังกฤษ อย่ำงละ 1 ฉบับ/ชุด  จ ำนวน 2 ชุด 
14. มีคู่มือกำรใช้งำนอย่ำงง่ำยภำษำไทยและภำษำอังกฤษ อย่ำงละ 1 ฉบับ/ชุด จ ำนวน 2 ชุด 
15. มีเอกสำรแสดงกำรเป็นผู้แทนจ ำหน่ำยโดยตรงจำกโรงงำนผู้ผลิต  
16. ผู้ผลิตติดตั้งพร้อมบริกำรหลังกำรขำยได้รับกำรรับรองระบบคุณภำพมำตรฐำน ISO 9001, ISO 14001, 

ISO 45001 
 

3. งบประมาณ   780,000.-บำท  (-เจ็ดแสนแปดหมื่นบำทถ้วน-)    
 
4. ก าหนดส่งมอบงาน   ส่งมอบงำนภำยใน 90 วัน นับถัดจำกลงนำมในสัญญำ 
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ขอบเขตของงานในส่วนจัดท าเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืน 
รายการ ตู้ดูดควันสารเคมีด้วยระบบดูดซับไอสารเคมี จ านวน 2 ชุด 

 
1. ก าหนดสัดส่วนของน้ าหนักในการให้คะแนนระหว่างเกณฑ์ราคา และเกณฑ์อ่ืนเพื่อใช้ในการประเมินการ

พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ดังนี้ 
- เกณฑ์รำคำ  ก ำหนดน้ ำหนักร้อยละ 75   
- เกณฑ์อ่ืน     ก ำหนดน้ ำหนักร้อยละ 25 

 
2. เกณฑ์คุณภาพก าหนดน้ าหนักร้อยละ 25  ประกอบด้วย   

     - บริกำรหลังกำรขำย   ก ำหนดน้ ำหนักเท่ำกับร้อยละ  25 

 
3. ค่าคะแนนเกณฑ์ย่อย ของแต่ละเกณฑ์คุณภาพ  ประกอบด้วย 

3.1 บริการหลังการขาย  (น้ าหนักร้อยละ 25) ประกอบด้วย 

 (1) การรับประกันความช ารุดบกพร่องและซ่อมบ ารุง    10% 

  -  ระยะเวลำกำรรับประกันควำมช ำรุดบกพร่อง 2 ปี 

  -  มีข้อเสนอบริกำรต่ำง ๆ หลัง หมดอำยุรับประกัน เช่น กำรเข้ำตรวจ บ ำรุงรักษำเครื่อง, บริกำร

สอบเทียบ, ส่วนลดค่ำอะไหล่ เป็นต้น 

  - มีช่ำงพร้อมให้บริกำรในพ้ืนที่จังหวัดสงขลำ 

เงื่อนไข คะแนน 
มี 2 ข้อ 5 
มี 3 ข้อ  10 
วิธีการประเมินหรือการให้คะแนน: พิจำรณำให้คะแนนจำกเอกสำรที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นมำ 

 

 (2) ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์และตัวแทนจ าหน่าย    10% 

เงื่อนไข คะแนน 
ผู้เสนอรำคำเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์นี้ในประเทศมำนำนกว่ำ 5 ปี 5 
ผู้เสนอรำคำเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์นี้ในประเทศมำนำนกว่ำ 10 ปี 10 
วิธีการประเมินหรือการให้คะแนน: พิจำรณำให้คะแนนจำกเอกสำรที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นมำ 
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 (3)  มีแผนการบริการซ่อมฉุกเฉินภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว (ไม่เกินสองสัปดาห์)     5% 

เงื่อนไข คะแนน 
ผู้มีกำรบริกำรซ่อมฉุกเฉินภำยในระยะเวลำอันรวดเร็ว (ไม่เกินสองสัปดำห์) พร้อมแสดงเอกสำร
หนังสือรับรอง แสดงรำยละเอียดของหน่วยช่ำงพร้อมเบอร์ โทรศัพท์ติดต่อ  

5 

วิธีการประเมินหรือการให้คะแนน: พิจำรณำให้คะแนนจำกเอกสำรที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นมำ 
 


