ขอกําหนดการดําเนินงาน (Terms of Reference)
หนวยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ จํานวน 2 หนวย
1. หลักการและเหตุผล
ดําเนินการจัดหาหนวยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ สําหรับติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศและสภาพอากาศทางอุตุนิยมวิท ยาในระดับผิวพื้น พรอมทั้งการจัดการและเก็บบันทึกผลขอมูล การ
จัดทํารายงาน การแสดงผลการตรวจวัดผานจอแสดงผล และระบบการสง ผานขอมูล แบบ real time ดวย
ระบบสื่อสารที่เ หมาะสม ซึ่ง เครื่องมือที่ใชในการตรวจวัด คุณภาพอากาศไดรับ การรับ รองจากองคก ารพิทัก ษ
สิ่งแวดลอมแหงประเทศสหรัฐอเมริกา (US EPA) พรอมหมายเลขการรับรองที่สามารถตรวจสอบได
2. วัตถุประสงค
2.1. เฝาระวังและติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศในพื้นที่ที่มีปญหามลพิษ แตยังไมมีสถานี
ตรวจวัดคุณภาพอากาศติดตั้งอยู
2.2. เพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธสถานการณคุณภาพอากาศ
2.3. ทดแทนหนวยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่เดิมที่ชํารุด
3. เปาหมาย
3.1 สามารถดําเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศไดทุกพื้นทีท่ ี่มีปญหามลพิษทางอากาศ
3.2 สามารถติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศที่เกิดปญหามลพิษในบรรยากาศไดอยางทันทวงที
3.3 สามารถรายงานสถานการณมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นในพื้นทีต่ รวจวัดใหประชาชนไดทราบ
4. ผลที่คาดวาจะไดรับ
4.1 ขอมูลการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ได นําไปใชในการกําหนดมาตรการและนโยบายในการปองกันและ
เฝาระวังปญหามลพิษทางอากาศ
4.2 ประชาชนหรือแหลงกําเนิดมลพิษ ไดตระหนักถึงปญหามลพิษทางอากาศและดําเนินการปองกันและ
ชวยลดไมไดเกิดปญหามลพิษทางอากาศ
4.3 กระตุนและสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนไดมีสวนรวมในการแกไขปญหามลพิษ
ทางอากาศ
5. ระยะเวลาดําเนินงาน 160 วัน
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6. ขอบเขตการดําเนินงาน
6.1 รายละเอียดและลักษณะเฉพาะของหนวยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่
6.1.1 เปนรถยนตรูปทรงรถโดยสาร โครงรถยาวตลอดทัง้ คันไมมีรอยตอ มีขนาดความยาวตัวรถตลอด
ทั้งคันไมนอยกวา 6 เมตร ความกวางตัวรถไมนอยกวา 2 เมตร และความสูงตัวรถไมนอยกวา 2.5
เมตร สามารถจดทะเบียนจากกรมการขนสงทางบก เปนรถใหม รวมทั้งอุปกรณประกอบ
6.1.2 กระจกบังลมดานหนาแบบบานเดี่ยวจํานวน 1 บาน ขนาดความหนาไมนอยกวา 10 มิลลิเมตร
กระจกบังลมดานขางแบบแผนตรงและกระจกบังลมดานทายแบบแผนตรง ขนาดความหนาไม
นอยกวา 6 มิลลิเมตร กระจกทุกบานเปนกระจกนิรภัย 2 ชั้น แบบลามิเนต ซึ่งไดรับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
6.1.3 เปนรถยนตที่ขับเคลื่อนดวยเครื่องยนตดีเซล เทอรโบอินเตอรคูลเลอร ระบายความรอนดวยน้ํา
ปริมาตรกระบอกสูบไมนอยกวา 5,000 ซีซี มีกําลังสูงสุดไมนอยกวา 175 แรงมา/ที่ความเร็วรอบ
ไมนอยกวา 2,500 รอบ/นาที หรือดีกวา ระบบการจายน้ํามันเชื้อเพลิงแบบคอมมอนเรล ควบคุม
ดวยคอมพิวเตอร เครื่องยนตไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม มอก.2315-2549 เฉพาะ
ดานความปลอดภัยจากสารมลพิษเครื่องยนตดีเซล ตามที่กฎหมายกําหนดบังคับใช
6.1.4 เปนรถยนตที่มีระบบสงกําลัง เกียรเดินหนาไมนอยกวา 5 เกียร ถอยหลัง 1 เกียร
6.1.5 มีพวงมาลัยอยูดานขวาของตัวรถ และมีระบบชวยผอนแรง (POWER STEERING) ตามมาตรฐาน
ของผูผลิต
6.1.6 ระบบเบรกแบบลมดันไฮดรอลิก อิส ระ 2 วงจร มีเบรกมือและระบบเบรกฉุก เฉิน (engine
break) ตามมาตรฐานของผูผลิต
6.1.7 เปนรถยนตที่มีระบบไฟฟาตามมาตรฐานของผูผลิต จํานวนความจุของกระแสไฟในแบตเตอรี่
ตองเพียงพอตอการใชงานของอุปกรณไฟฟาในตัวรถทั้งหมด และอุปกรณไฟฟาที่ติดตั้งถูกตอง
ตามกฎหมาย
6.1.8 ระบบกันสะเทือนหนา แบบแหนบโชคอัฟและถุงลม 2 ลูก ระบบกันสะเทือนหลัง แบบแหนบ
โชคอัฟและถุงลม 4 ลูก ติดตั้งแบบเขาควาย โดยติดตั้งถุงลมอยูนอกแนวแซลซี เพื่อใหเกิดความ
นุมนวลเหมาะสมกับการใชงานสําหรับตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยมีวิศวกรใหการรับรอง
6.1.9 มีลอ 6 ลอ พรัอมยางอะไหลที่มีกุญแจกันขโมย ยางและกะทะลอตามมาตรฐานของผูผลิต
6.1.10 ภายในสวนหองคนขับ มีเบาะนั่งคนขับชนิดปรับเบาะนั่งและพนักพิงได อยูดานหนาแถบขวา
และมีประตูสําหรับคนขับ 1 ประตู และประตูฝงผูโดยสาร 1 ประตู ล็อคดวยกุญแจ ดานบนของ
ประตูมีก ระจกหนาตางบานเลื่อนปด -เปดได มีเบาะนั่ง ชนิดเดี่ยวปรับเบาะนั่ง และพนัก พิง ได
สําหรับผูโดยสารไมนอยกวา 1 ที่นั่ง
6.1.11 มีผนังกั้นหองสวนหองคนขับกับสวนหองติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ วัสดุของผนังกั้น
ทําดวยวัสดุน้ําหนักเบา แข็งแรงทนทาน
6.1.12 มีอุปกรณสัญญาณกันโขมยและอุปกรณแจงเตือนขณะจอดปฏิบัติงาน ไดแก ปายเตือน แถบกั้น
พื้นที่ กรวยยางสะทอนแสงสําหรับวางรอบๆ ตัวรถ
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6.1.13 ติดตั้งขาค้ํายันระบบโฮโดรลิก จํานวน 4 จุดใตพื้นรถทั้งดานหนาและดานหลังดานละ 2 จุด ยึด
ติดกับโครงรถ แตละตัวสามารถรองรับ น้ําหนักได อยางเพียงพอ แมปม ไฮดรอลิก ควบคุม ดวย
ระบบไฟฟา สามารถลอกตายในระดับที่ตองการ และติดตั้งเครื่องวัดระดับน้ําไวที่หนารถและ
ทายรถดานละ 1 ตัวเพื่อปรับระดับ ระนาบใหมี ความปลอดภัย เพื่อ ควบคุม ไมใหร ถเคลื่อนที่
ในขณะค้ํายัน
6.1.14 มีหองเก็บของดานขางตัวรถพรอมประตูปด-เปด ทั้ง 2 ดาน มีกุญแจล็อก และเครื่องผอนแรง
ชวยยกขณะเปด-ปด พื้นทําดวยเหล็กพนสีพรอมปูดวยแผนยางสามารถถอดทําความสะอาดได
6.1.15 ตัวถังรถดานขางภายนอกทุกดาน หุมดวยเหล็กแผนซิ้งค
6.1.16 โครงสรางภายในทั้งหมด พนสีกันสนิมอยางดี ระหวางกลางภายในโครงสรางรถทุกสวนกรุดวย
ฉนวนกันความรอน (ไมโครไฟเบอรแบบมีฟอยลและโฟม) ภายในรถแบงพื้นที่ออกเปน 2 สวน
ดังนี้
1) สวนที่ 1 อยูบริเวณหนารถจัดเปนหองพนักงานขับรถ 1 ที่นั่งและสําหรับผูโดยสาร 1 ที่นั่ง
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จํานวน 1 ชุด ใชเครื่องยนตฉุดตรง อุปกรณประกอบอื่นๆ ไดแก
ติดกลองสองทายสําหรับเวลาถอยหลังพรอมจอขนาดไมนอยกวา 7 นิ้ว จํานวน 1 ชุด วิทยุ
พรอมซีดี จํานวน 1 ชุด พรอมอุปกรณสําหรับปองกันแสงแดดสําหรับกระจกดานดานหนา
และดานขางของหนวยตรวจวัดฯ
2) สวนที่ 2 หองสําหรับติดตั้ง เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศพรอมอุปกรณ โดยวัสดุที่ใช
ภายในหองปดทับดวยไฟเบอรคอมโพสิตหลอเขารูปอยางดี มีรางไฟขอบลางทั้งสองดาน
โดยพื้นรถสําหรับติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศพรอมอุปกรณ ปูดวยไมเนื้อแข็ง
อบแหง มีรางเขาลิ้นในตัวและพื้นปูทับดวยไมลามิเนตหรือวัสดุอื่นที่ดีกวา
6.1.17 ดานขางตัวรถออกแบบสําหรับติดตั้งจอ LED TV ขนาดไมนอยกวา 60 นิ้ว พรอมฝาปด-เปด มี
กุญแจล็อกและมีเครื่องชวยผอนแรงชวยยกขณะเปด-ปด (ระบุตําแหนงภายหลัง)
6.1.18 มีประตูขึ้น -ลงสําหรับ หองติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดดานทายรถ สําหรับเคลื่อนยายเครื่ องมือ
ตรวจวัดและอุปกรณ ชนิดบานประตูนิรภัย 2 บาน โดยโครงสรางประตูทําดวยวัสดุที่มีความ
มั่นคงแข็งแรงพรอมระบบล็อคกุญแจ 2 ชั้น
6.1.19 มีประตูขึ้น-ลง ดานขางหองติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดชนิดบานประตูนิรภัย 1 บาน โดยโครงสราง
ประตูทําดวยวัสดุที่มีความมั่นคงแข็งแรงพรอมระบบล็อคกุญแจ 2 ชั้น
6.1.20 มีบันไดสแตนเลสดานทายรถ พรอมที่ปดสําหรับเจาหนาที่ขึ้นไปปฏิบัติงานบนหลังคารถได
6.1.21 มีตูควบคุมการใชงานเครื่องมือและอุปกรณไฟฟาภายในรถที่ใชกับระบบไฟฟา 220 โวลต ที่มี
ขนาด จํานวน ครบถวนถูกตองมาตรฐานความปลอดภัย ตามที่กฎหมายกําหนด มีเ ตาเสียบ
ปลั๊กไฟไมนอยกวา 4 จุด โดยมีวิศวกรรับรองการออกแบบ
6.1.22 หลัง คารถยนต ติดตั้ง วัส ดุ ที่น้ําหนัก เบา แตส ามารถรองรับ น้ํา หนัก อุป กรณตรวจวัด และ
เจาหนาที่ขึ้นไปปฏิบัติงานบนหลังคาไดไมนอยกวา 300 กิโลกรัม
6.1.19 มีเตาเสียบปลั๊กไฟแบบใชภายนอกกันน้ํา 220 โวลต ไมนอยกวา 2 จุด
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6.1.20 มีสายไฟ ตามขนาดที่เ หมาะสม สําหรับตอพวงเพื่อใชงาน และอุปกรณมวนเก็บ ขนาด 220
โวลต โดยมีความยาวสายไมต่ํากวา 50 เมตร 1 ชุด
6.1.21 ติดตั้งระบบไฟสองสวาง ไฟสัญญาณฉุกเฉิน ดานหนาและดานหลัง ตามที่กรมการขนสงทางบก
กําหนด
6.1.22 ระบบการปองกันสนิม ใตพื้นรถและโครงสรางใตพื้นรถพนกันสนิมโดยใชสารกันสนิมประเภท
ชนิดที่มีองคประกอบพื้นฐานจากขี้ผึ้ง แวกซ เมื่อแหงจะเปนฟลมใส สารกัน สนิมมีคุณภาพสูง
สามารถปองกันสนิม การผุกรอน ความชื้น น้ํา และตัวเรงสนิมอื่นๆ ไดเปนอยางดี มีหนังสือ
รับรองการรับประกันไมนอยกวา 6 ป
6.1.23 ติดฟลมกรองแสงที่กระจกทุกบานเปนฟลมชนิดกรองแสงสวาง กรองแสงยูวีและกรองความ
รอน
6.1.24 ติดตั้ง กลองวงจรปดแบบอินฟาเรด ภายนอกหนวยตรวจวัด คุณภาพอากาศฯ ในตําแหนง ที่
เหมาะสม สามารถจั ดเก็บ ไดงาย มีขนาดเล็ก อยางน อย 4 ชุ ด ให ส ามารถมองเห็นหรื อ
ตรวจจับวัตถุไดรอบหนวยตรวจวัดฯ ในระยะ 20 เมตรและภายในหองติดตั้งเครื่องมือตรวจวัด
ฯ อยางนอย 1 ชุด พรอมชุดอุปกรณบันทึกภาพ
6.1.25 สีของตัวรถ และเครื่องหมายอักษรอื่นๆ ใหเปนไปตามที่กรมควบคุมมลพิษกําหนด
6.1.26 รูปแบบของหนวยตรวจวัดคุณภาพอากาศฯ ตามรายละเอียดในภาคผนวก ก ซึ่งกรมควบคุม
มลพิษ จะพิจารณารูปแบบและสามารถเปลี่ยนแปลงแบบไดตามความเหมาะสม
6.3 การติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในหนวยตรวจวัดคุณภาพอากาศฯ
6.3.1 ติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศและเครื่องปรับเทียบกาซ พรอมเครื่องบันทึกขอมูลไวบน
ชั้น (Rack) ขนาดมาตรฐาน 19 นิ้ว จํานวนอยางนอย 2 ชุด โดยมีพื้นที่สําหรับใสเครื่องตรวจวัด
ไดอีก อยางนอย 1 เครื่องในอนาคต
6.3.2 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดความเย็นไมนอยกวา 12,000 BTU ใชกับกระแสไฟฟา 222V/AC
ชนิดประหยัดพลังงาน และมีฉลากประหยัดไฟเบอร 5 และ EER ไมนอยกวา 11 จํานวน 2 ชุด
ตอหนวยตรวจวัด (เพื่อสลับการทํางานหรือทํางานเสริมกันเพื่อใหอุณหภูมิอยูในชวงที่กําหนด)
โดยควบคุมการทํางานดวยรีโ มทคอนโทรลและสามารถสลับ กันทํางานไดโดยอัตโนมัติ สวน
ระบายความรอน (condensing unit) ติดตั้งบนแทนวางที่มีอุปกรณลดความสั่นสะเทื อนใน
ตําแหนงที่เหมาะสมและไมรบกวนตอระบบการตรวจวัดฯ
6.3.3 ติดตั้งถัง Standard Gas ไดอยางนอย 3 ถัง ในตําแหนงที่เหมาะสมพรอมสายรัด
6.3.4 เครื่องตรวจวัดและอุปกรณที่ติดตั้งในหนวยตรวจวัดฯ ตองติดตั้ง อยางมั่นคงแข็ง แรงและมี
อุปกรณยึดล็อกในขณะที่หนวยตรวจวัดขับเคลื่อน
6.3.5 ติดตั้งชั้นเก็บอุปกรณและคูมือที่มีความแข็งแรงและชั้นสําหรับปฏิบัติงานยึดติดผนังพับเก็บได
ณ ตําแหนงที่เหมาะสม สะดวกตอการใชงานและการซอมบํารุง พรอมเกาอี้แบบพับเก็บได
จํานวน 2 ตัว โดยมีอุปกรณสําหรับล็อคชุดดังกลาว ในขณะหนวยตรวจวัดฯ ขับเคลื่อน
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6.3.6 จอแสดงผล แบบ LED ขนาด ไมนอยกวา 60 นิ้ว จํานวน 1 จอ พรอมติดตั้งอุปกรณขยาย
สัญญาณเสียง ลําโพง สําหรับเผยแพรขอมูลการตรวจวัดและประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับ
ทราบสถานการณมลพิษทางอากาศ
6.3.7 ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ จํานวนไมนอยกวา 1 ตัว ในตําแหนงที่เหมาะสม
6.3.8 มีชุดดับเพลิงแบบอัตโนมัติ จํานวน 1 ชุด ชนิดที่ใชงานแลวไมทําความเสียหายใหกับอุปกรณ
ไฟฟา และวงจรอิเล็กทรอนิกส
6.4 ติดตั้งระบบไฟฟากระแสสลับ (AC) 220 โวลต ภายในและภายนอกหนวยตรวจวัดคุณภาพอากาศฯ
6.4.1 มีสาย Main Power ยาวไมนอยกวา 50 เมตร สําหรับการตอไฟฟาจากภายนอก โดยตองมี
อุปกรณมวนเก็บสายติดตั้งไวกับหนวยตรวจวัด
6.4.2 มีอุปกรณสําหรับการเชื่อมตอไฟฟาตามมาตรฐานการไฟฟานครหลวงและมาตรฐานการไฟฟา
สวนภูมิภาค
6.4.3 ระบบวงจรไฟฟาภายในหองติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดฯ แยกเปนอยางนอย 3 ชุด คือ
ชุดที่ 1 สําหรับเครื่องวิเคราะหคุณภาพอากาศและอุปกรณรวมการวัดคุณภาพอากาศ
ชุดที่ 2 สําหรับระบบเครื่องปรับอากาศ
ชุดที่ 3 สําหรับระบบแสงสวางและพัดลมระบายอากาศในสถานี
6.4.4 แตละวงจรไฟฟาจะตองมี Circuit Breaker วงจรละอยางนอย 1 ตัว พรอมกับ Main Circuit
Breaker ที่มีขนาดเหมาะสมกับปริมาณการใชไฟฟา โดยอุปกรณเหลานี้ตองติดตั้งไวในตูโหลด
ควบคุม
6.4.5 ตองมี true on line (UPS) ขนาดไมนอยกวา 5KVA จํานวน 1 ชุด ที่ส ามารถควบคุม
แรงดันไฟฟาใหคงที่ได ขนาด 220 โวลต สําหรับจายไฟใหกับเครื่องวิเคราะหกาชและอุปกรณ
ที่รวมใชในการตรวจวัดและการรายงานผลการตรวจวัด
6.4.6 มีระบบสายดิน (Ground) ตามมาตรฐานความปลอดภัย แทงกราวด พรอมอุปกรณสําหรับ
ตอกแทงกราวด
6.5 เสาสําหรับติดตั้งเครื่องวัดสภาพอากาศทางอุตุนิยมวิทยา: ติดตั้งเสาอุตุนิยมวิทยาดานทายหนวย
ตรวจวัดคุณภาพอากาศฯ ซึ่งสามารถปรับระดับความสูงไดถึง 10 เมตรจากพื้นดิน ดวยระบบไฮโดรลิก
โดยโครงสรางเสาทําดวยวัสดุทไี่ มเปนสนิมและทนตอสภาพอากาศกลางแจงได
6.6 เครื่อ งมื อ ตรวจวั ดคุ ณภาพอากาศพรอ มอุ ป กรณ สํา หรับ ติด ตั้ ง ในหน วยตรวจวั ดคุ ณภาพอากาศ
ประกอบดวยดังนี้
- เครื่องวัดฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน
หนวยละ 1 เครื่อง
- เครื่องวัดฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน
หนวยละ 1 เครื่อง
- เครื่องตรวจวัดกาซซัลเฟอรไดออกไซด
หนวยละ 1 เครื่อง
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- เครื่องตรวจวัดกาซออกไซดของไนโตรเจน
หนวยละ 1 เครื่อง
- เครื่องตรวจวัดกาซคารบอนมอนอกไซด
หนวยละ 1 เครื่อง
- เครื่องตรวจวัดกาซโอโซน
หนวยละ 1 เครื่อง
- เครื่องตรวจวัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟด
หนวยละ 1 เครื่อง
โดยมีรายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะแตละเครื่อง ดังนี้
6.6.1 เครื่องวัดฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน พรอม External Pump สํารอง 1 ชุดตอหนวย
ตรวจวัดฯ
1) ใชหลักการตรวจวัดแบบ Tapered Element Oscillating Microbalance (TEOM) หรือ
Beta Ray Attenuation โดยยี่หอและรุนที่เสนอตองไดรับการรับรองจาก US EPA พรอม
ทั้งมีหมายเลขการรับรองที่สามารถตรวจสอบได
2) มีหัวคัดแยกขนาดของฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน ตามลักษณะที่ US EPA กําหนด
3) สามารถเลือกชวงของการวัดไดในชวง 0 ถึง 1,000 µg/m3 หรือ 0 ถึง 5,000 µg/m3 หรือ 0
ถึง 10,000 µg/m3 หรือชวงการตรวจวัดที่กวางกวา
4) คาต่ําสุดที่วัดได (lower detectable limit) ไมเกิน 1 µg/m3 ที่คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง หรือ
ดีกวา
5) คาความละเอียด (resolution) ไมเกิน ±1 µg/m3
6) มีอุปกรณปรับเทียบอัตราการไหลของอากาศ แบบแสดงผลเปนตัวเลข ซึ่งจะตองไดรับการ
สอบเทียบเรียบรอยแลว
7) มีอุปกรณปรับเทียบน้ําหนัก หรือความเขมขน (calibration kit) ซึ่งจะตองไดรับการสอบ
เทียบเรียบรอยแลว
8) สามารถแสดงผลที่ตัวเครื่องเปนระบบตัวเลข และมีระบบสื่อสารขอมูลแบบอนุกรมมาตรฐาน
RS 232 หรือดีกวา เพื่อควบคุมระบบการทํางานและรายงานผลขอมูลใหเหมาะสม
9) ใชกับไฟฟาขนาด 220 V/AC 50Hz

6.6.2 เครื่องตรวจวัดฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) พรอม External Pump
สํารอง 1ชุดตอหนวยตรวจวัดฯ
1) ใชหลักการตรวจวัดแบบ Tapered Element Oscillating Microbalance (TEOM) หรือ
Beta Ray Attenuation โดยยี่หอและรุนรุนที่เสนอตองไดรับการรับรองจาก US EPA พรอม
ทั้งมีหมายเลขการรับรองที่สามารถตรวจสอบได
2) มีหัวคัดแยกขนาดของฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน ตามลักษณะที่ US EPA กําหนด
3) สามารถเลือกชวงของการวัดไดในชวง 0 ถึง 1,000 µg/m3 หรือ 0 ถึง 5,000 µg/m3 หรือ 0
ถึง 10,000 µg/m3 หรือชวงการตรวจวัดที่กวางกวา
4) คาต่ําสุดที่วัดได (lower detectable limit) ไมเกิน 1 µg/m3 ที่คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง หรือ
ดีกวา
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5) คาความละเอียด (resolution) ไมเกิน 1 µg/m3 หรือดีกวา
6) สามารถแสดงผลที่ตัวเครื่องเปนระบบตัวเลขและมีระบบสื่อสารขอมูลแบบอนุกรมมาตรฐาน
RS232 หรือดีกวา เพื่อควบคุมระบบการทํางานและรายงานผลขอมูลใหเหมาะสม
7) มีอุปกรณปรับเทียบน้ําหนัก หรือความเขมขน(calibration kit) ซึ่งจะตองไดรับการสอบ
เทียบเรียบรอยแลว
8) ตองมีระบบปองกันการกลั่นตัวของไอน้ําในตัวอยางอากาศ
9) มีอุปกรณประกอบอื่น ๆ ที่ทําใหเครื่องสามารถทํางานไดแบบแยกสวนและแบบรวมชุด
10) สามารถแสดงผลที่ตัวเครื่องเปนระบบตัวเลข และมีระบบสื่อสารขอมูลแบบอนุกรมมาตรฐาน
RS 232 หรือดีกวา เพื่อควบคุมระบบการทํางานและรายงานผลขอมูลใหเหมาะสม
11) ใชกับไฟฟาขนาด 220 V/AC 50Hz
6.6.3 เครื่องตรวจวัดกาซซัลเฟอรไดออกไซด
1) ใชหลักการตรวจวัดแบบ UV Fluorescence โดยยี่หอและรุนรุนที่เสนอตองไดรับการรับรอง
จาก US EPA พรอมทั้งมีหมายเลขการรับรองที่สามารถตรวจสอบได
2) สามารถเลือกชวงของการวัดไดในชวง 0-500 ppb ถึง 0-20 ppm และ Auto ranging หรือ
ดีกวา โดยสามารถแสดงหนวยการวัดไดทั้ง ppb ppm µg/m3 และmg/m3
3) คาต่ําสุดที่วัดได (lower detectable limit) ไมเกิน 1 ppb
4) ความแมนยําในการตรวจวัด (precision) 0.5 ppb หรือ 1% of reading หรือดีกวา
5) มีคาความคลาดเคลื่อนของคา zero (zero drift) ไมเกิน 1ppb/ 24 hours
6) มีคาความคลาดเคลื่อนของคา span (span drift) ไมเกิน 1 % of reading / 24 hours
7) สามารถแสดงผลที่ตัวเครื่องเปนระบบตัวเลขและมีระบบสื่อสารขอมูลแบบอนุกรมมาตรฐาน
RS 232 หรือดีกวา เพื่อควบคุมระบบการทํางานและรายงานผลขอมูล ซึ่งเหมาะสมกับระบบ
รวบรวมวิเคราะหและรายงานผลขอมูล
8) ใชไดกับไฟฟาขนาด 220 V/AC 50Hz
6.6.4 เครื่องตรวจวัดกาซออกไซดของไนโตรเจน
1) ใชหลักการตรวจวัดแบบ Chemiluminescence โดยรุนที่เสนอตองไดรับการรับรองจาก
US EPA พรอมทั้งมีหมายเลขการรับรองที่สามารถตรวจสอบได
2) สามารถเลือกชวงการตรวจวัดไดในชวง 0-500 ppb ถึง 0-20 ppm และ Auto ranging หรือ
ดีกวา โดยสามารถแสดงหนวยการวัดไดทั้ง ppb ppm µg/m3 และmg/m3
3) คาต่ําสุดที่วัดได (lower detectable limit) ไมเกิน 0.5 ppb
4) ความแมนยําในการตรวจวัด (precision) 1% of reading หรือ 0.5 ppb (500 ppb of
ranges) หรือดีกวา
5) มีคาความคลาดเคลื่อนของคา zero (zero drift) ไมเกิน 1 ppb/ 24 hours
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6) มีคาความคลาดเคลื่อนของคา span (span drift) ไมเกิน 1 % of full scale/ 24 hours
7) สามารถแสดงผลที่ตัวเครื่องเปนระบบตัวเลขและมีระบบสื่อสารขอมูลแบบอนุกรมมาตรฐาน
RS 232 หรือดีกวาเพื่อควบคุมระบบการทํางานและรายงานผลขอมูล ซึ่งเหมาะสมกับระบบ
รวบรวมวิเคราะหและรายงานผลขอมูล
8) ใชไดกับไฟฟาขนาด 220 V/AC 50Hz
6.6.5 เครื่องตรวจวัดกาซคารบอนมอนอกไซด
1) ใชหลักการ Non-Dispersive Infrared Detection (NDIR) หรือ Gas Filter Correlation
โดยรุนที่เสนอตองไดรับการรับรองจาก US EPA พรอมทั้งมีหมายเลขการรับรองที่สามารถ
ตรวจสอบได
2) สามารถเลือกชวงของการวัดไดในชวง 0-50 ppm ถึง 0-200 ppm และ Auto ranging หรือ
ดีกวา โดยสามารถแสดงหนวยการวัดไดทั้ง ppm µg/m3 และmg/m3
3) มีคาต่ําสุดที่วัดได (lower detectable limit) ไมเกิน 0.05 ppm
4) ความแมนยําในการตรวจวัด (precision) 1% of reading หรือดีกวา
5) มีคาความคลาดเคลื่อนของคา zero (zero drift) ไมเกิน 0.1 ppm/ 24 hours
6) มีคาความคลาดเคลื่อนของคา Span (span drift) ไมเกิน 1 % of reading/ 24 hours
7) สามารถแสดงผลที่ตัวเครื่องเปนระบบตัวเลขและมีระบบสื่อสารขอมูลแบบอนุกรมมาตรฐาน
RS 232 หรือดีกวา เพื่อควบคุมระบบการทํางานและรายงานผลขอมูล ซึ่งเหมาะสมกับระบบ
รวบรวมวิเคราะหและรายงานผลขอมูล
8) ใชไดกับไฟฟาขนาด 220 V/AC 50Hz
6.6.6 เครื่องตรวจวัดกาซโอโซน
1) ใชหลักการ UV Absorption โดยรุนที่เสนอตองไดรับการรับรองจาก US EPA พรอมทั้งมี
หมายเลขการรับรองที่สามารถตรวจสอบได
2) สามารถเลือกชวงของการวัดไดในชวง 0-500 ppb ถึง 0-10 ppm และ Auto ranging หรือ
ดีกวา โดยสามารถแสดงหนวยการวัดไดทั้ง ppb ppm ug/m3 และmg/m3
3) มีคาต่ําสุดที่วัดได (lower detectable limit) ไมเกิน 0.6 ppb
4) ความแมนยําในการตรวจวัด (precision) 1% of reading หรือดีกวา
5) มีคาความคลาดเคลื่อนของคา zero (zero drift) ไมเกิน 1 ppb/ 24 hours
6) มีคาความคลาดเคลื่อนของคา span (span drift) ไมเกิน 1% of reading /24 hours
7) สามารถแสดงผลที่ตัวเครื่องเปนระบบตัวเลขและมีระบบสื่อสารขอมูลแบบอนุกรมมาตรฐาน
RS 232 หรือดีกวา เพื่อควบคุมระบบการทํางานและรายงานผลขอมูล
8) ใชไดกับไฟฟาขนาด 220 V/AC 50Hz
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6.6.7 เครื่องตรวจวัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟด
1) เปนเครื่องตรวจวัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟดในบรรยากาศโดยใชหลักการ UV Fluorescence
2) สามารถเลือกชวงของการวัดไดในชวง 0-50 ppb ถึง 0-10 ppm และ Auto ranging หรือ
ดีกวา โดยสามารถแสดงหนวยการวัดเปน ppb ppm µg/m3 และmg/m3
3) คาต่ําสุดที่วัดได (lower detectable limit) ไมเกิน 0.5 ppb
4) ความแมนยําในการตรวจวัด (precision) 0.5 ppb หรือ 0.5% of reading หรือดีกวา
5) มีคาความคลาดเคลื่อนของคา zero (zero drift) ไมเกิน 0.5 ppb/24 hours
6) มีคาความคลาดเคลื่อนของคา Span (span drift) ไมเกิน 0.5% of reading / 24 hours
7) สามารถแสดงผลที่ตัวเครื่องเปนระบบตัวเลขและมีระบบสื่อสารขอมูลแบบอนุกรมมาตรฐาน
RS 232 หรือดีกวา เพื่อควบคุมระบบการทํางานและรายงานผลขอมูล ซึ่งเหมาะสมกับระบบ
รวบรวม วิเคราะหและรายงานผลขอมูล
8) ใชไดกับไฟฟาขนาด 220 V/AC 50 Hz
6.7 เครื่องวัดสภาพอากาศทางอุตุนิยมวิทยา สําหรับติดตั้งบนเสาอุตุนิยมวิทยาและบนหลังคาของหนวย
ตรวจวัดคุณภาพอากาศประกอบดวยดังนี้
- เครื่องวัดความเร็วลม : แบบ 3 CUP Anemometer
หนวยละ 1 ชุด
- เครื่องวัดทิศทางลม : แบบ Vane
หนวยละ 1 ชุด
- เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น
หนวยละ 1 ชุด
- เครื่องวัดความดันบรรยากาศ
หนวยละ 1 ชุด
- เครื่องวัดปริมาณน้ําฝน
หนวยละ 1 ชุด
โดยมีรายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะดังนี้
6.7.1 เครื่องวัดความเร็วลม : แบบ 3 CUP Anemometer
1) มีชวงความเร็วลมที่วัด ได 0 - 60 เมตรตอวินาที หรือดีกวา
2) ความเร็วลมต่ําสุดที่วัดได 0.25 m/s หรือดีกวา
3) ความเที่ยงตรง (accuracy) 1.1% หรือดีกวา
4) ผลิตจากวัสดุ anodized aluminum หรือ stainless steel
5) สายสัญญาณและอุปกรณประกอบพรอมใชงาน
6.7.2 เครื่องวัดทิศทางลม: แบบ VANE
1) มีชวงทิศทางการวัดได 0 - 360 o
2) ความเร็วลมต่ําสุดที่วัดได 0.25 m/s หรือดีกวา
3) ความเที่ยงตรง (accuracy)  4o หรือดีกวา
4) ผลิตจากวัสดุ anodized aluminum หรือ stainless steel
5) สายสัญญาณและอุปกรณประกอบพรอมใชงาน
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6.7.3 เครื่องวัดอุณหภูมิแ ละความชื้น : ตองติดตั้ง อยูในอุป กรณปองกันการแผรัง สี ที่มีก ารระบาย
อากาศแบบ Fan Aspirated Radiation Shield หรือ Natural Ventilation Anti-radiant
Shield โดยมีลักษณะดังนี้
6.7.3.1 เครื่องวัดอุณหภูมิ พรอมอะไหลสํารอง 1 ชุดตอหนวยตรวจวัดฯ
1) ชวงการวัดอุณหภูมิ -30oC ถึง +50oC หรือดีกวา
2) ความเที่ยงตรง (accuracy)  0.1oC หรือดีกวา
3) สายสัญญาณและอุปกรณประกอบพรอมใชงาน
6.7.3.2 เครื่องวัดความชื้น พรอมอะไหลสํารอง 1 ชุดตอหนวยตรวจวัดฯ
1) ชวงการวัดความชื้น 0 - 100% หรือดีกวา
2) ความเที่ยงตรง (accuracy) 3% หรือดีกวา
3) สายสัญญาณและอุปกรณประกอบพรอมใชงาน
6.7.4 เครื่องวัดความดันบรรยากาศ
1) ชวงการวัดความดันบรรยากาศ 26 ถึง 32 inHg หรือ ดีกวา
2) ความเที่ยงตรง(accuracy)  0.04 inHg หรือ 0.125% full scale หรือดีกวา
3) สายสัญญาณและอุปกรณประกอบพรอมใชงาน
6.7.5 เครื่องวัดปริมาณน้ําฝน
1) มีคาความละเอียดในการตรวจวัด 0.2 mm/tip หรือดีกวา
2) มีเสนผานศูนยกลางปากกระบอกรับน้ําฝนขนาด 8 นิ้ว
3) สายสัญญาณและอุปกรณประกอบพรอมใชงาน
6.8 เครื่องบันทึกสัญญาณ หนวยละ 1 เครื่อง
1) เปนเครื่องแสดงขอมูลที่ไดจากเครื่องมือตรวจวัดฯ สามารถแสดงเปนรูปกราฟตอเนื่อง
2) มีชองสัญญาณเพียงพอสําหรับใชกับเครื่องมือตรวจวัดทั้งหมดภายในหนวยตรวจวัดฯ
3) ความเที่ยงตรง (accuracy)  0.5 % of full scale หรือดีกวา
4) สามารถแสดงขนาดของสัญญาณเปนตัวเลขไดและสามารถจัดเก็บขอมูลจากเครื่องมือตรวจวัด ตาม
ขอ 6.6 และขอ 6.7 ทั้งหมด
6.9 เครื่องบันทึกผลขอมูล (Data Logger) หนวยละ 1 เครื่อง
1) มีชองรับสัญญาณพรอมการตรวจสอบสถานะภาพของเครื่องมือ ที่ตองเพียงพอกับเครื่องตรวจวัด
โดยไมนอยกวา 16 ชองสัญญาณ และสามารถขยายไดมากถึง 32 ชองสัญญาณ
2) ความคลาดเคลื่อนของการรับสัญญาณแบบ DC ไมมากกวา 0.1 % of full scale
3) สามารถรับและสงขอมูลจากหนวยตรวจวัดฯกับศูนยขอมูลคุณภาพอากาศ ที่กรมควบคุมมลพิษ เพื่อ
รับ -สงขอมูลและมีร ะบบการสื่อสารขอมูล แบบ real time ผานระบบสื่อสารแบบไรส ายและ
เครือขายอินเตอรเน็ทได
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4) มีหนวยความจําสํารองขอมูล สําหรับการจัดการและเก็บบันทึกขอมูลจากเครื่องมือตรวจวัด โดย
สามารถจัดเก็บเปนคาเฉลี่ยฐานขอมูล 1 นาที สําหรับทุกพารามิเตอร ไดไมต่ํากวา 1 เดือน
5) มีฟงกชั่นการคํานวณที่เหมาะสมกับเครื่องมือตรวจวัด สามารถคํานวณเปนคาเฉลี่ย 1 นาที 5 นาที
15 นาที 1 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง หรือดีกวา
6) สามารถดูผลขอมูลได เชนราย 1 ชั่วโมง หรือ 8 ชั่วโมง หรือ 24 ชั่วโมง
7) มีจอแสดงผลการทํางานของระบบบันทึกขอมูล โดยสามารถแสดงผลเปน real time เฉลี่ย 1 นาที 5
นาที 15 นาที 1 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง หรือดีกวา พรอมสถานภาพการทํางานของเครื่องมือ
8) สามารถสงผานขอมูล (data transfer) ผานระบบอินเตอรเน็ตหรือระบบสื่อสารอื่นที่เหมาะสม ไป
ยังระบบ software ที่กรมควบคุมมลพิษกําหนด
9) สามารถจัดเก็บขอมูลจากการตรวจวัดทั้งหมด ตลอดจนสถานภาพ (status) ตาง ๆ ของเครื่องมือ
ตรวจวัดทั้งหมด ไดแก ผล calibration สัญลักษณแสดงการทํางานที่ไมปกติของเครื่องมือหรือดีกวา
10) สามารถแสดงผลการปรับเทียบความถูกตองของเครื่องมือรายวัน ( daily calibration report)
11) มีอุปกรณประกอบอื่นๆ ใหสามารถรับสงขอมูลได
12) ใชไดกับไฟฟาขนาด 220 V/AC 50 Hz
6.10 เครื่องพิมพ หนวยละ 1 เครื่อง สามารถพิมพผลการตรวจวัดคาเฉลี่ยเปนรายชั่วโมงอยางตอเนื่องจาก
เครื่องบันทึกผลขอมูล
6.11 ชุดประมวลผลและโปรแกรมสําหรับประมวลผลขอมูล
6.11.1 ผูขายตองจัดหาชุดประมวลผลขอมูลแบบตั้งโตะ ที่มีหนวยความจําเพียงพอในการจัดเก็บขอมูล
จากหนวยตรวจวัดฯ ทั้ง 2 หนวยไดไมนอยกวา 30 วัน พรอมเครื่องพิมพแบบ laser จํานวน 1
ชุด
6.11.2 จัดหาโปรแกรมสําเร็จรูปที่มีลิขสิท ธิ์ถูกตอง สําหรับ ใชในการรับ สง ขอมูล จัดเก็บขอมูลมา
ประมวลผล จัดทํารายงาน รวมทั้งสามารถสงตอขอมูลสําหรับรายงานขอมูลคุณภาพอากาศไป
ยังศูนยขอมูลคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ เพื่อรายงานขึ้นเวปไซด aqmthai.com ได
หรือใชโปรแกรมสําเร็จรูปที่กรมควบคุมมลพิษมีลิขสิทธิ์อยูแลว ไปเพิ่มจํานวนลิขสิทธิ์ไดสําหรับ
ใชงานกับสถานีตรวจวัดฯ ดังกลาว
6.11.3 จัดหาชุดประมวลผลขอมูลแบบพกพา สําหรับ ใชในการจัดเก็บและถายโอนขอมูล จากหนวย
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ จํานวน 1 ชุดตอหนวยตรวจวัดฯ
6.11.4 ชุดประมวลผลขอมูลแบบตั้งโตะและแบบพกพา สามารถปรับเปลี่ยนยี่หอและรุนได หากชุด
ประมวลผลฯ ดัง กลาว ที่เ สนอไว ได มีก ารแจง ยกเลิก การผลิตไปแลวหรื อไมมีจําหนายใน
ประเทศแลวในวันที่สงมอบงานงวดสุดทาย แตตองมีคุณสมบัติตองไมต่ํากวารุนที่เสนอไวแลว
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6.12 ระบบปรับเทียบเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ : หนวยละ 1 ชุด ประกอบดวย
6.12.1 เครื่องผลิตอากาศบริสุทธิ์
1) สามารถกําเนิดอากาศบริสุทธิ์ในชวง 0-10 ลิตรตอนาที หรือดีกวา
2) ความสามารถในการดูดซับกาซ : ใหอากาศที่มีกาซ NOx SO2 O3 และ H2S ต่ํากวา 1
ppb และกาซ CO ต่ํากวา 0.1 ppm หรือดีกวา
3) การจายกาซ : สามารถจายอากาศบริสุทธิ์ไดเพียงพอตอความตองการของเครื่องมือ
4) มีอุปกรณประกอบพรอมใชงาน
5) ใชไดกับไฟฟาขนาด 220 V/AC 50 Hz
6.12.2 เครื่องควบคุมการปรับเทียบดวยกาซมาตรฐาน
1) สามารถใชปรับเทียบกาซ CO, SO2, NOx , H2S และ O3 หรือมากกวา
2) ความเที่ยงตรงของอัตราการไหล เทากับ  1 % หรือดีกวา
3) อัตราการไหลของอากาศ เทากับ 0 - 10 ลิตรตอนาที
4) อัตราการไหลของกาซ เทากับ 0 - 100 มิลลิลิตรตอนาทีหรือดีกวา
5) สามารถตั้งโปรแกรมเวลาสําหรับการปรับแตงดวยกาซมาตรฐาน
6) สามารถตั้งคาความเขมขนที่ปรับแตงไดไมนอยกวา 3 ระดับของความเขมขน
7) มีอุปกรณประกอบพรอมใชงาน
8) ใชไดกับไฟฟาขนาด 220 V/AC 50 Hz
6.13 กาซมาตรฐาน (Standard Mixed Gas)
6.13.1 CO/SO2/NO Standard Mixed Gas ดวยคาที่เหมาะสมกับระบบการตรวจสอบเครื่องมือ
จํานวน 2 ถัง พรอม regulator 1 ชุด ตอหนวยตรวจวัดฯ
1) Balance nitrogen
2) EPA protocol
3) Pressure 2000 psig (approximately)
4) Analytical accuracy 1% Relative
5) Pressure regulator ชนิด dual stage stainless steel
6) Gas content: 140 cu.ft (approximately)
7) Shelf life ไมนอยกวา 18 เดือน นับแตวันสงมอบ
6.13.2 H2S Standard Gas ดวยคาที่เหมาะสมกับระบบการตรวจสอบเครื่องมือ จํานวน 1 ถัง
พรอม Regulator 1 ชุด ตอหนวยตรวจวัดฯ
1) Balance nitrogen
2) EPA protocol supply with certificate of analysis
3) Accuracy:  2% relative หรือดีกวา
4) Pressure: 2000 psig (approximately)
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5) Valve CGA , stainless steel
6) Gas content: 140 cu.ft (approximately)
7) Shelf Life: ไมนอยกวา 18 เดือน นับแตวันสงมอบ
6.14 ระบบชักตัวอยางอากาศ (Air Sampling System) ประจําหนวยตรวจวัดฯ มีรายละเอียดดังนี้
1) มีระบบชักตัวอยางอากาศแบบ Glass Manifold ทําดวยแกวชนิด Heavy duty wall หรือ แบบ
Teflon ใส ที่มีความแข็งแรงเพียงพอ และมีชอง (sample port) สําหรับตอเขากับเครื่องมือ
ตรวจวัดไดไมนอยกวา 6 ชอง
2) สามารถถอดประกอบและติดตั้งไดงาย และตองมีกลองที่แข็งแรงสําหรับบรรจุ Manifold เพื่อ
ปองกันการแตกราวในขณะเดินทาง
3) เมื่อประกอบและติดตั้งระบบแลว ปลายทอเก็บตัวอยางอากาศ (inlet probe) ตองอยูสูงจากพื้น
หลังคารถไมนอยกวา1 เมตร แตไมเกิน 1.5 เมตร ปลายทอชักตัวอยางตองมี อุปกรณปองกันฝน
และหางจากอุปกรณอื่นๆ ที่ติดบนหลังคาหนวยตรวจวัดฯ ไมนอยกวา 1 เมตร
4) มีปม หรือ Blower สําหรับดูดตัวอยางอากาศจากภายนอกเขาสู Manifold ใหเพียงพอตอความ
ตองการการตรวจวัด และสามารถใชกับไฟฟา 220 โวลต
5) มีการปองกันการกลั่นตัวของไอน้ําในระบบชักตัวอยางอากาศ และสามารถปรับอุณหภูมิได
1) 6) มีระบบการระบายกาซที่เหลือใชหรือไมใชงาน (exhaust) ออกสูภายนอกสถานีฯ
7) มีอุปกรณปดชองชักตัวอยางอากาศบนหลังคาหนวยตรวจวัดฯ เมื่อหยุดการตรวจวัดฯ โดยวัสดุทํา
จากแตนเลสหรือวัสดุที่ไมเปนสนิม
6.15 อุปกรณประกอบการซอมบํารุง หนวยตรวจวัดฯ ละ 1 ชุด
1) ชุดเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส (electronic kit) มีจํานวนไมนอยกวา 30 ชิ้น พรอมกระเปาสําหรับ
ตรวจซ อ มเครื่ อ งตรวจวั ด ฯ และอุ ป กรณ ต รวจสอบอื่ น ๆ ได แ ก เข็ ม ทิ ศ เครื่ อ งวั ด แรงดั น
กระแสไฟฟา (Multi meter)
2) เครื่องมือประกอบการใชงานและซอมบํารุงเครื่องมือตรวจวัดอุปกรณตางๆ ทุกรายการ เปนเปน
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ประกอบดวย service manual และ operation manual จํานวน 1
ชุด ของเครื่องมือตรวจวัดและอุปกรณตางๆ
6.16 อะไหลและวัสดุสิ้นเปลืองสําหรับเครื่องมือตรวจวัด หนวยตรวจวัดฯ ละ 1 ชุด
ผูขายตองจัดหาอะไหลและวัสดุสิ้นเปลืองสําหรับการใชงานและการตรวจเช็คเครื่องมือ ตรวจวัดและ
อุปกรณทุกรายการ ตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิต ใหมีการใชงานไดอยางตอเนื่องไมนอยกวา 2 ป
ทั้งนี้ใหเสนอรายการอะไหลและวัสดุสิ้นเปลืองของแตล ะรายการพรอมยี่หอ รุนและราคา พรอม
หนังสือยืนยันวาหากในชวงระยะเวลา 2 ป หลัง จากที่มีการรับมอบแลวมีความจําเปนตองใชวัส ดุ
เพิ่มเติมจะตองดําเนินการจัดหาเพิ่มเติมใหในชวงเวลาที่สอดคลองกับความจําเปนของการใชงาน
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6.17 การจดทะเบียนและการของอนุญาตนําเขาอุปกรณ
ผูขายตองมอบเอกสารที่เกี่ยวของกับการจดทะเบียนยานพาหนะแกกรมควบคุมมลพิษและตองสง
ผูแทนเขารวมดําเนินการจดทะเบียนตามความจําเปนหรือตามที่กรมควบคุมมลพิษรองขอ รวมทั้ง
ผูขายตองเปนผูดําเนินการขออนุญาตนําเขาวัตถุกัมมันตรัง สีและขอครอบครอง Standard Gas
ใหกับทางกรมควบคุมมลพิษ หรือเครื่อ งตรวจวัดอื่นที่มีขอกําหนด ใหผูซื้อตองขออนุญาตใหนําเขา
และมีไวครอบครอง
6.18 การทดสอบการใชงานหนวยตรวจวัดคุณภาพอากาศฯ
ตองทําการทดสอบการทํางานของหนวยตรวจวัดและระบบการทํางานของเครื่องมือตรวจวัด โดยมี
ขอมูลการตรวจวัดที่ถูกตอง ครบถวนไมนอยกวา 95 เปอรเซ็นต ตามขอกําหนดที่ขอ 6.6 และขอ 6.7
ประกอบไมนอยกวา 15 วัน กอนการสงมอบ โดยกรมควบคุมมลพิษ จะเปนผูกําหนดพื้นที่ในการ
ทดสอบดังกลาว
6.19 การรับประกัน
ผูขายตองรับประกันหนวยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่และเครื่องมือตรวจวัดพรอมอุปกรณ
ทั้งหมดที่ติดตั้งในหนวยตรวจวัดฯ เปนระยะเวลา 2 ป นับตั้งแตวันที่ผูซื้อรับมอบหนวยตรวจวัดฯและ
ตองดําเนินการดูแล ซอมบํารุงและปรับแตงเครื่องมือตรวจวัดและอุปกรณภายหลังการสงมอบหนวย
ตรวจวัดฯ
7. การสงมอบงาน
งวดงาน
1

งานที่ตองสงมอบ
ผลงานตามขอบเขตการ
ดําเนินงานตามรายละเอียดขอ
6 ของแตละหนวยตรวจวัดฯ

จํานวน
วันสงมอบ
หนวยตรวจวัดคุณภาพอากาศฯ จํานวน 2 ภายใน 160 วัน
หนวย พรอมเครื่องมือตรวจวัดและอุปกรณ นั บ ตั้ ง แต วั น ที่ ล ง
ใหส ามารถทํางานไดอยางสมบูรณทั้งระบบ นามในสัญญา
โดยสามารถแยกสงมอบแตละหนวยตรวจวัด
ฯได

8. การจายเงิน
การจายเงินคาจางใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแกไขเพิ่มเติม
โดยการจายเงินเพียง 1 งวด ดังนี้
งวดเงิน รอยละที่จายของวงเงินคาจาง
เงื่อนไขการจายเงิน
งวดที่ 1
100%
เมื่อผูขายสงมอบงานตามระยะเวลาที่กําหนดและไดรับหนังสือแจง
ใหความเห็นชอบจากกรมควบคุมมลพิษ โดยสามารถแยกจายแต
ละหนวยตรวจวัดฯ ได

PCD Mobile AQMS Specification

15

9. การจัดทําขอเสนอ
การยื่นขอเสนอ ผูยื่นขอเสนอจะตองจัดทําขอเสนอเปนภาษาไทย สงมายังกรมควบคุมมลพิษ โดยจัดทําเอกสาร
ขอเสนอทางเทคนิค ซึ่งตองมีรายละเอียดไมนอยกวารายละเอียดตามขอ 9.1 – 9.15 ดังนี้
9.1 ผูยื่นขอเสนอ ตองไมเปนผูถูกแจงเวียนชื่อ เปนผูทิ้งงานของทางราชการหรือของรัฐวิสาหกิจอื่นๆ
9.2 ผูยื่นขอ เสนอ ตองเปนนิติบุคคลหรือกลุม นิติบุคคลที่มีความรูความชํานาญ ในการดําเนินการตรวจวัด
คุณภาพอากาศ การติดตั้ง การดูแล การซอมบํารุงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (Ambient
Air Quality Monitoring-Station) หรือหนวยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ โดยเปนนิติบุคคล
ภายในประเทศไทยที่มีความรูความชํานาญ หรือนิติบุคคลภายในประเทศไทยรวมกับตางประเทศ ซึ่งมี
ความรูความชํานาญที่มีสํานัก งานตัวแทนภายในประเทศไทยและตองมีห นวยงานซอมบํารุงที่สามารถ
ใหบริการซอมบํารุง ภายใน และ/หรือภายนอกประเทศไทย ทั้ง นี้ใหผู ยื่นขอเสนอ ตองยื่นเอกสารแสดง
คุณสมบัติและประสบการณ ซึ่งแสดงถึงความพรอมในการดําเนินงานของผูยื่นขอเสนอและผูรวมงาน เพื่อ
ประกอบการพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอ ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปนี้
9.2.1 รายชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่เ ขาประกวดราคา การแบง สรรความรับผิดชอบในการดําเนินงาน
โครงสรางบุคคลากรของผูยื่นขอเสนอและผูรวมงาน พรอมบุคคลากรในการดูแล ซอมบํารุง ที่จ ะ
ใหบริการภายหลังการขายพรอมคุณสมบัติของบุคลากร
9.2.2 เอกสารอื่น ๆ ที่ผูยื่นขอเสนอเห็นวาจะเปนประโยชนตอการพิจารณาความมั่นคงและความพรอม
ของผูยื่นขอเสนอ
9.3 ผูยื่นขอเสนอหรือผูรวมงานของผูยื่นขอเสนอ ตองเสนอผลงานเกี่ยวกับการติดตั้ง ซอมบํารุงรักษาเครื่องมือ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศหรือหนวยตรวจวัดคุณภาพอากาศฯ ทั้งภายในประเทศหรือตางประเทศ ซึ่งเปน
ผลงานที่ผานมาแลวไมเกิน 5 ป และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือ
หนวยงานอื่น
9.4 ผูยื่นขอเสนอตองเสนอแบบแคตตาลอกและรายละเอียดของเครื่องมือตรวจวัดและอุปกรณ ซึ่งมีคําอธิบาย
เปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษใหครบทุกรายการ ใหเพียงพอที่จะพิจารณาถึงลักษณะและคุณสมบัติของ
เครื่องมือตรวจวัดและอุปกรณที่เสนอ ตามรายละเอียดเงื่อนไขการติดตั้ง หนวยตรวจวัดคุณภาพอากาศ
พรอมอุป กรณที่กําหนดไว ถามีเ ครื่องมือ ตรวจวัดหรืออุป กรณที่ไมสามารถระบุไดวาเปนเครื่องมือ หรือ
อุปกรณยี่หอใด รุนใด อาจมีผลที่ทําใหเกิดการเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น จะถูกตัดสิทธิไ์ มไดรับการ
พิจารณา
9.5 เสนอรายละเอียดการดําเนินการเกี่ยวกับรูปแบบหนวยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ ดังนี้
9.5.1 เสนอแบบโครงสรางภายนอกหน วยตรวจวัดคุณภาพอากาศฯ ซึ่ง แบบที่เ สนอตองเหมือน/หรือ
ใกลเคียงกับแบบที่กรมควบคุมมลพิษกําหนดตามรายละเอียดตามภาคผนวก โดยตองกําหนดหรือ
ระบุขนาดของตัวรถทุกดาน น้ําหนักตัวรถรวม น้ําหนักบรรทุกและอุปกรณอื่นๆ อยางชัดเจน พรอม
การลงชื่อรับรองของวิศวกร ผูรับรองการออกแบบและระบุตําแหนงที่ตั้ง ชื่อผูประกอบการ จากอู
หรือบริษัทประกอบรถยนตที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย
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9.5.2 เสนอแบบโครงสรางภายในหนวยตรวจวัดคุณภาพอากาศฯ ทั้ง 2 สวน ไดแก สวนหองคนขับและ
สวนสําหรับติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดฯ โดยเสนอแบบการวางตําแหนงการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดฯ
และระบบไฟฟา ของหนวยตรวจวัดฯ ที่ใชกับ ไฟฟา 220 v. พรอมการลงชื่อรับรองของวิศวกร ผู
รับ รองการออกแบบและผู ควบคุม งานและติดตั้ง เครื่องมือ ตรวจวัด และอุป กรณที่เ สนอในการ
ประกวดราคา
9.6 ผูยื่นขอเสนอ ตองเสนอยี่หอและรุนของสีที่ไดมาตรฐานอุตสาหกรรม ที่ใชกับหนวยตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ฯ
9.7 ผูยื่นขอเสนอ ตองแสดงเอกสารฉบับจริง ที่ไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพ
อากาศและเครื่องวัด สภาพอากาศทางอุตุนิยมวิท ยาจากบริษัทผูผลิต ในกรณีผู ยื่นขอเสนอไมไดเปนตัว
จํา หน ายจากบริษั ท ผู ผ ลิ ต ตอ งมี เ อกสารรั บ รองฉบั บ จริง จากผู แทนจํา หน ายที่ไ ดรั บ การแต ง ตั้ ง จาก
ตางประเทศหรือภายในประเทศ
9.8 หนวยตรวจวัดคุณภาพอากาศฯ ตองมีรายละเอียดเหมือนกันทั้ง 2 หนวย ไดแกยี่หอและรุนของเครื่องมือ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศและเครื่องวัด สภาพอากาศทางอุตุนิยมวิทยารวมทั้งอุปกรณอื่นๆ ที่ทําให หนวย
ตรวจวัดคุณภาพอากาศฯ ทํางานไดอยางสมบูรณ
9.9 แผนการดําเนินงาน ในการดูแล ตรวจเช็ค ตรวจสอบ ซอมบํารุงและปรับแตง เครื่องมือและอุปกรณใน
ระยะเวลารับประกัน ซึ่งมีรายละเอียดไมนอยกวาดังนี้
9.9.1 ตองนําเสนอประสบการณของผูยื่นขอเสนอและผูเขารวมงานในงานที่เกี่ยวของกับการตรวจวัด
คุณอากาศ การดูแลและการซอมบํารุงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ หรือหนวย
ตรวจวัดคุณภาพอากาศฯ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ประสบการณในการซอมบํารุง และปรับ แตง
เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศและเครื่องวัดสภาพอากาศทางอุตุนิยมวิทยา
9.9.2 จะตอ งมีเ จ าหนา ที่ห ลั ก ที่รับ ผิด ชอบดูแล ซอ มบํารุ ง และปรับ แตง เครื่อ งมือ ตรวจวั ดและ
อุปกรณ และตองมีใบรับรองวาไดรับการอบรมเกี่ยวกับเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศจาก
บริษัทผูผลิต และมีประสบการณก ารทํางานเกี่ยวกับเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศและ
เครื่องวัดสภาพอากาศทางอุตุนิยมวิทยา อยางนอย 3 ป
9.9.3 รายละเอียดและวิธีการดําเนินการดูแล ตรวจเช็ค ตรวจสอบ ซอมบํารุงและปรับแตงเครื่องมือ
ตรวจวั ดฯ และอุป กรณ ใ นหน ว ยตรวจวั ด คุ ณภาพอากาศฯ รวมทั้ ง ตารางสรุ ป แผนการ
ดําเนินงาน ตั้งแตกรมควบคุมมลพิษรับมอบงาน โดยใหระบุวันเปนลําดับที่จากวันที่ 1 จนถึง
ลําดั บ วั นที่ สิ้น สุดการดํา เนิ นงาน และรายละเอีย ดการดํา เนิน งานในแตล ะขั้น ตอนพรอ ม
คําอธิบาย โดยเสนอผลการดําเนินงานขางตนทุก 3 เดือน ในระยะรับประกัน
9.9.4 เสนอแผนและรายละเอียดการตรวจสอบและซอมบํารุงหนวยตรวจวัดคุณภาพอากาศฯ และ
เครื่องมือตรวจวัดและอุปกรณ พรอมตัวอยางแบบฟอรมการรายงานปฏิบัติงาน (log book )
สถานภาพของเครื่องมือตรวจวัดและอื่น ๆ
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9.10

9.11
9.12
9.13
9.14

9.9.5 แผนการปรับแตง (Calibration) เครื่องมือตรวจวัดและอุปกรณในหนวยตรวจวัดคุณภาพ
อากาศฯ พรอมวิธีก ารดําเนินการโดยละเอียดและตัวอยางแบบฟอรม การรายงานผลการ
ดําเนินงาน
9.9.6 ตัวอยางรายงานการปฏิบัติงานเมื่อมีการปฏิบัติงานที่หนวยตรวจวัดคุณภาพอากาศฯ ซึ่งตอง
รายงานตอกรมควบคุมมลพิษทุกครั้งที่ออกปฏิบัติงานหรือเมื่อมีการแกไขอยางหนึ่งอยางใด
9.9.7 แผนและรายละเอียดการเตรียมพรอมในการแกไขปญ หา กรณีที่เ ครื่องมื อ ตรวจวัดและ
อุปกรณในหนวยตรวจวัดคุณภาพอากาศฯ เกิดขัดของหรือมีเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ เมื่อกรมควบคุม
มลพิษนําหนวยตรวจวัดคุณภาพอากาศฯ ออกไปติดตั้งในพื้นที่ตางๆ
9.9.8 ตองจัดสงเจาหนาที่มาดําเนินการตรวจสอบเครื่องมือตรวจวัดและอุปกรณในหนวยตรวจวัด
คุณภาพอากาศฯ เพื่อจัดเตรียมความพรอมและติดตั้งหนวยตรวจวัดคุณภาพอากาศฯ ในพื้นที่
ตางๆ ตามทีก่ ําหนดในระยะรับประกัน
9.9.9 เสนอแผนการตรวจสอบ ซอมบํารุง โครงสรางของหนวยตรวจวัด คุณภาพอากาศฯ (ตัวรถ)
แผนการตรวจเช็คสภาพเครื่องยนตและเปลี่ยนถายน้ํามันเครื่อง วัสดุอะไหล ตามคําแนะนําของ
บริษัทผูผลิตรถยนตและรับผิดชอบคาใชจายในการดําเนินการดังกลาว
ผูยื่นขอเสนอ ตองเสนอรายละเอียดจํานวนของอะไหลและวัสดุสิ้นเปลือง สําหรับใชงานกับเครื่องมือ
ตรวจวัดและอุปกรณ ในหนวยตรวจวัดคุณภาพอากาศตลอดระยะเวลารับประกัน พรอมหนังสือยืนยัน
ในการจัดหาเพิ่มเติมและเสนอแผนการสงมอบอะไหลและวัสดุสิ้นเปลือง
ผูยื่นขอเสนอ ตองแสดงรายละเอียดคาใชจายของหนวยตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยใหแยกรายละเอียด
รายการคาใชจายในการดําเนินการของสวนตางๆ ตอหนวยอยางชัดเจน หลังชนะการประกวดราคา
ตองจัดหาอุปกรณประกอบอื่นๆ เพื่อใหเครื่องมือตรวจวัดและอุปกรณทุกเครื่องสามารถทํางานไดอยาง
สมบูรณทั้งระบบ
ตองประสานงานใหกับคณะกรรมการตรวจรับหรือคณะตรวจการจาง ในการเดินทางไปตรวจเช็คหนวย
ตรวจวัดคุณภาพอากาศฯ และตรวจรับหรือตรวจสอบผลการดําเนินงานดังกลาว
ตองจัดการฝกอบรมการใชงานเครื่องมือตรวจวัดและอุปกรณทั้งหมด โดยผูเชี่ยวชาญจากบริษัทผูผลิต
หรือผูมีประสบการณในการดูแลซอมบํารุง การปรับแตงเครื่องมือตรวจวัดและอุปกรณไมนอยกวา 10
ป
ซึ่งมีเ อกสารรับรองประสบการณอยางชัดเจน ใหกับเจาหนาที่กรมควบคุม มลพิษและเจาหนาที่ของ
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ จํานวนไมนอยกวา 15 คน ภายใน 160 วัน กอนการสงมอบ และผูขายจะตอง
เปนผูรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยเสนอแผนและรายละเอียดการอบรม สถานที่จัดอบรม
ใหกรมควบคุมมลพิษ พิจารณาภายใน 60 วันกอนสงมอบงาน

10. การพิจารณาคัดเลือก
10.1 กรมควบคุมมลพิษจะแตงตั้งคณะกรรมการขึ้น 1 ชุด เพื่อพิจารณาคัดเลือกผูขาย เรียกวา คณะกรรมการ
ประกวดราคาดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
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10.2 กรมควบคุ ม มลพิษจะพิจ ารณาซองขอเสนอดานเทคนิคของผู ยื่นขอ เสนอเปน อันดับ แรก ซึ่ง ซอง
ขอเสนอทางเทคนิคตองมีรายละเอียดไมนอยกวารายละเอียดตามขอ 9
10.3 กรมควบคุมมลพิษขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการพิจารณาคัดเลือกจางผูขายครั้งนี้ หากปรากฏวาการ
ยื่นขอเสนอไมเปนไปตามหลักเกณฑหรือเงื่อนไขที่กําหนด หรือเมื่อกรมควบคุมมลพิษพิจารณาแลว
เห็นวา การจัดซื้อในครั้งนีจ้ ะไมเปนประโยชนตอทางราชการเทาที่ควร ซึ่งคาใชจายตางๆ ของผูเสนอ
เขารับ
การคั ด เลือ กที่ เ กิ ดขึ้ น จากการนี้ กรมควบคุ ม มลพิ ษ จะไม รั บ ผิ ด ชอบผู เ สนอไม มี สิ ท ธิ์เ รี ย กร อ ง
คาเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
10.4 กรมควบคุมมลพิษขอสงวนสิท ธิ์ในการยกเลิกการจัดซื้อในครั้งนี้ หากไมไดรับอนุมัติงบประมาณ ซึ่ง
คาใชจายตางๆ ของผูเสนอเขารับการคัดเลือกที่เกิดขึ้นจากการนี้ กรมควบคุมมลพิษจะไมรับผิดชอบผู
เสนอไมมีสิทธิ์เรียกรองคาเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น
11. การควบคุมงาน
กรมควบคุมมลพิษ จะแตงตั้งคณะกรรมการขึ้น 1 ชุด คือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อตรวจรับงานจัดซื้อ
หนวยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลื่อนที่ จํานวน 2 หนวย
12. การรักษาขอมูล
ผูขายจะตองไมมอบเอกสารและขอมูลที่ไดจัดเตรียมใหแกผูใด
โดยไมไดรับอนุมัติเปนลายลักษณอักษรจากกรมควบคุมมลพิษ

หรือนําขอมูลจากการดําเนินงานครั้งนี้ไปใช

13. กรรมสิทธิ์ของขอมูลและเอกสาร
เอกสาร ขอมูล ฐานขอมูลและ/หรือซอฟทแวร รวม Source Code และสิ่งอื่นใดที่เปนผลจากการดําเนินงาน
ในครั้งนี้ เปนกรรมสิทธิ์ของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งผูรับจางจะตองสงมอบใหกรมควบคุมมลพิษ
14. งบประมาณโครงการ
งบประมาณสําหรับการจัดซื้อในครั้งนี้ เปนเงิน 20,000,000 บาท (ยี่สิบลานบาทถวน) โดยการเสนอราคา ผู
เสนอราคาตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 40,000 บาท จากราคาสูงสุดของการ
ประกวดราคา และการลดราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้ง ละไมนอยกวา 40,000 บาท จากครั้ง
สุดทายที่เสนอลดแลว
15. การเสนอความเห็นตอ (ราง) ขอบเขตงาน
15.1 หากพบขอผิดพลาดหรือมีขอคิดเห็น (ราง) ขอบเขตของงาน โปรดแจงใหคณะกรรมการรางขอบเขตของ
งานทราบ โดยสงขอคิดเห็นของทานเปนลายลักษณอักษรมายังกรมควบคุมมลพิษ ภายในระยะเวลาที่
กําหนดรับฟงขอคิดเห็น ตามชองทางดังนี้
1) ทางไปรษณีย/จัดสงโดยตรงถึง
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นางสาวพัชราวดี สุวรรณธาดา
สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน แขวง
สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
2) E-mail ถึง patcharawadee.s@pcd.go.th
3) ทางโทรสาร หมายเลข 0 2298 2392
15.2 คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาปรับปรุงหรือไมปรับปรุงราง TOR ตามความเหมาะสม
15.3 โปรดศึกษาระเบียบ วิธี เงื่อนไข กฏเกณฑในการจัดซื้อ/จาง โดยวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
และเงื่อนไขการยึดหลักประกันซอง จากเวปไซต http://www.gprocurement.go.th
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ภาคผนวก

PCD Mobile AQMS Specification

รูปแบบหนวยตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบเคลือ่ นที่
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