ขอบเขตของงาน (TOR)
ปรับปรุงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
จํานวน 8 สถานี
งบประมาณ 36,000,000 บาท
กําหนดระยะเวลาสงมอบ 130 วัน
ลักษณะทั่วไป
ดําเนินการปรับปรุงตูส ถานีและเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ พรอมอุปกรณประกอบให
สามารถทําการตรวจวั ดคุณภาพอากาศและสภาพอากาศทางอุตุนิยมวิทยาไดอยางตอเนื่อง มีประสิท ธิภาพ มี
ความถูกตองแมนยําตามมาตรฐานสากลและมีระบบประมวลผล ระบบรับ-สงขอมูลการตรวจวัดที่มีประสิทธิภาพ
และใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้
รายละเอียดและเงื่อนไขเฉพาะ
1. สถานีที่ทําการปรับปรุง : จํานวน 8 สถานี กรมควบคุมมลพิษ อาจติดตั้งในพื้นที่เดิมหรือติดตั้งในพื้นที่ใหม
ซึ่งอยูใกลเคียงกับจุดติดตั้งเดิม ไดแก
สถานีที่ 1 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จ. พระนครศรีอยุธยา
สถานีที่ 2 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา กทม.
สถานีที่ 3 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณโรงเรียนนนทรีวิทยา กทม.
สถานีที่ 4 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณที่วาการอําเภอเมือง จ. สุราษฎรธานี
สถานีที่ 5 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณแขวงการทางสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร
สถานีที่ 6 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณวิทยาลัยอาชีวศึกษา จ. นครสรรค
สถานีที่ 7 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ. นนทบุรี
สถานีที่ 8 สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณศาลหลักเมือง จ. ลําปาง
2. ตัวสถานี : ผูรับจางตองปรับปรุงตูสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยตองออกแบบตัวอาคารใหเหมาะสมกับ
พื้นที่ ฐานที่ตั้งอาคารและลักษณะการทํางานของเครื่องมือ ตรวจวัด พรอมทั้งอุปกรณที่ติดตั้งในสถานี และมี
ลัก ษณะโครงสรางที่เ หมาะสมสําหรับ ติดตั้ง กลางแจง สามารถรื้อถอนและโยกยายได โดยตูส ถานี ตองมี
รายละเอียดของแตละสถานี ดังนี้
2.1. อาคารสถานีมีขนาดไมนอยกวา 3.00 x 3.60 x 2.40 เมตร (กวางxยาวxสูง)
2.2. โครงสรางตูสถานีตองมีความแข็งแรง โดยทําดวยวัสดุที่ไมเปนสนิมหรือโลหะเคลือบปองกันสนิมหรือ
โลหะผสมปองกันสนิม มีผนังและเพดานอาคารเปนแบบ 2 ชั้น ตรงกลางติดฉนวนกันความรอนเปนโพ
ลียูรีเทนโฟมหรือดีกวาขนาดความหนาอยางนอย 40 มิลลิเมตรและทาสีรองพื้น 2 ชั้นและสีทับหนา 2
ชั้น ตามเบอรสีที่กรมควบคุมมลพิษกําหนด ที่ไดมาตรฐานสีอตุ สาหกรรม
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2.3. โครงสรางพื้นตูส ถานีตองสามารถรองรับน้ําหนักของเครื่องมือพรอมอุปกรณและเจาหนาที่ปฏิบัติงานได
ไมนอยกวา 1,000 กิโลกรัม โดยวัสดุสําหรับประกอบพื้นสถานี แบงเปน 3 ชั้น ดังนี้
- ชั้นที่ 1 วางหรือปูพื้นดวยโลหะผสมปองกันสนิมหรือโลหะเคลือบปองกันสนิม
- ชั้นที่ 2 ปูทับดวยวัสดุประเภทวีวาบอรดหรือไมเนื้อแข็งหรือวัสดุอื่นที่มีความแข็งแรงมีความหนา
ไมนอยกวา 20 มิลลิเมตร
- ชั้นที่ 3 พื้นปูทับดวยไมลามิเนตหรือวัสดุอื่นที่ดีกวา โดยขนาดความหนาและรูปแบบที่เหมาะสม
กับลักษณะการทํางานของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
2.4 หลังคาภายนอกตูสถานีตองมีความลาดเอียงเพื่อปองกันน้ําขังและปองกันการรั่วซึมของน้ํา
2.5 สรางชั้น (Platform) บนหลังคาสถานีอีก 1 ชั้น สําหรับวางเครื่องมือตรวจวัดและอุปกรณตางๆ โดยใช
วัสดุที่ไมเปนสนิม แข็งแรง สามารถรองรับน้ําหนักไดไมนอยกวา500 กิโลกรัมและสามารถรื้อถอนไดใน
กรณีที่ตองการตรวจสอบหรือบํารุงรักษาพื้นหลังคาชั้นใน
2.6 ติดตั้งราวกันตกทั้ง 4 ดานที่ชั้น (Platform) บนหลังคา ทําดวยสแตนเลสหรือวัสดุอื่นที่ไมเปนสนิมความ
สูงอยางนอย 1.0 เมตรและมีบันไดสแตนเลส 1 อัน ติดกับตัวตูส ถานีสําหรับขึ้นไปปฏิบัติงาน
2.7 มีเตาเสียบปลั๊กไฟ 220 โวลต แบบกันน้ํา ไมนอยกวา 2 จุด ติดตั้งอยูภายนอกตูสถานี
2.8 มีประตูเปด-ปดชนิด entrance door ขนาดอยางนอย กวาง 1 เมตร สูง 2 เมตร จํานวน 1 บาน
พรอมชุดล็อดประตูแบบ emergency lockable door opening และกันสาดหนาประตู
2.9 กั้นชองเก็บ คอลยรอนของเครื่องปรับอากาศ โดยติดตั้ง ประตูตาขายสําหรับ เปด -ปดจากดานนอกตู
พรอมแมกุญแจล็อค
2.10 กั้นหองเก็บกาซมาตรฐาน ใหอยูภายในตูสถานี โดยติดตั้งประตูกระจกแบบเลื่อนสําหรับ เปด-ปด
2.11 ภายในหองเก็บกาซมาตรฐาน ใหติดตั้งพัดลมดูดอากาศขนาด 8 นิ้ว พรอมสวิทซปด-เปด อยางนอย 1
ตัว และติดตั้งอุปกรณปองกันแมลงตัวเล็กเขามาในหอง ทางชองพัดลม
2.12 มีชั้นเก็บ ของและโตะ สําหรับ ปฏิบัติง านแบบยึดติดผนัง และพับเก็บไดพรอมเกาอี้นั่ง แบบมีลอหมุน
จํานวนไมนอยกวา 2 ตัว
2.13 ติดสติ๊กเกอรกันน้ําหรือพนสี ตราสัญลักษณและขอความ ตามทีก่ รมควบคุมมลพิษกําหนด
2.14 มีระบบการปองกันการโจรกรรม โดยจะเตือนเปนสัญญาณเสียงเมื่อมีผูบุกรุก และสามารถสงสัญญาณ
แจงสถานะมาที่ศูนยขอมูลคุณภาพอากาศ
2.15 มีชุดดับเพลิงจํานวนอยางนอย 1 ชุด ชนิดที่ใชงานแลวไมทําความเสียหายใหกับอุปกรณ ไฟฟา และ
วงจรอิเล็กทรอนิกส
2.16 บันไดขึ้นไปปฏิบัติงานบนชั้นเหนือหลังคา สําหรับตําแหนงติดตั้งบันไดและประตูอาคารสถานี สามารถ
ปรับเปลี่ยนได โดยกรมควบคุมมลพิษ จะพิจารณาตามความเหมาะสม
3. ฐานรองรับตูส ถานี : ตองทําการกอสรางฐานรองรับสถานี โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1 จุดติดตั้งที่มีสภาพต่ํากวาพื้นที่โดยรอบ ผูรับจางตองทําการปรับพื้นที่รองรับฐานสถานีใหสูงกวาพื้นถนน
ที่อยูโดยรอบ พรอมปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบสถานี
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3.2 ออกแบบและกอสรางฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่มีขนาดและความแข็งแรงตามสภาพการรับน้ําหนัก โดย
มีขนาดฐานรองรับสถานีไมนอยกวา กวา 5x5 เมตร (กวางxยาว) ความหนาของคอนกรีตเสริมเหล็กไม
นอยกวา 0.15 เมตร
3.3 ตองมีฐานหรือคานเหล็กเชื่อมติดทั้งสี่ดาน โดยสามารถรองรับน้ําหนักของตูสถานีพรอมเครื่องมือและ
อุป กรณ มีความสูงไมนอยกวา 0.70 เมตรพรอมบันได สําหรับ จุดติดตั้ง บริเวณจังหวัพระนครศรี
อยุธยา มีความสูง ไมนอยกวา 1.50 เมตรพรอมบันได เพื่อใหใตทองสถานีมีลัก ษณะโปรง อากาศ
สามารถถายเทไดทุก ดานและทําความสะอาดไดงายพรอมทาสี ตามเบอรสีตามที่ก รมควบคุมมลพิษ
กําหนด ที่ไดมาตรฐานสีอุตสาหกรรม
4. รั้วรอบสถานี : ผูรับจางตองติดตั้งรั้วไวเมทรอบสถานี โดยมีลักษณะโครงสรางเปนเหล็กที่มีความแข็งแรงและ
เหมาะสมที่จะติดตั้งกลางแจง ไมเกิดสนิมไดงาย ขนาดความสูงของรั้วไวเมทไมนอยกวา 2 เมตรพรอมทาสี
ปองกันสนิมชนิดอีพรอกซี่ สีบรอนซ ซึ่งรั้วสามารถที่จะรื้อถอนและโยกยายไดถาจําเปน
5. ระบบควบคุมไฟฟาประจําสถานี : ผูรับจางตองออกแบบคํานวณและเดินระบบสายไฟฟา โดยเปนไปตามที่
การไฟฟานครหลวงหรือการไฟฟาสวนภูมิภาคกําหนด ใหเพียงพอกับความตองการของเครื่องมือและอุปกรณ
ตรวจวัดที่อยูภายในและภายนอกสถานี ซึ่งมีจุดตอไฟไมนอยกวา 5 จุด โดยใชกระแสไฟฟาจากการไฟฟานคร
หลวงหรือการไฟฟาสวนภูมิภาค โดยกรมควบคุมมลพิษจะมอบอํานาจใหผูรับจางเปนผูดําเนินการติดตอขอ
ติดตั้งมิเตอรไฟฟากับการไฟฟาฯ และผูรับจางเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการดําเนินการดังกลาว
6. ระบบควบคุมแรงดันไฟฟา : ตองติดตั้งอุปกรณควบคุมแรงดันไฟฟาแบบ true on line UPS ขนาดไมนอยกวา
5 KVA จํานวน 1 ชุด ที่สามารถควบคุมแรงดันไฟฟาใหคงที่ไดขนาด 220โวลต สําหรับจายไฟใหกับเครื่อง
วิเคราะหกาซและอุปกรณที่รวมใชในการตรวจวัดและการรายงานผลการตรวจวัด และสํารองไฟฟาไดไมนอย
กวา 30 นาที
7. ระบบควบคุมไฟฟา ภายในสถานี : ตองเดินระบบที่ส ามารถตัดการจายกระแสไฟฟาไดโ ดยอัตโนมัติเมื่อ
อุณหภูมิภายในสถานี มีระดับสูงกวา 35 องศาเซลเซียสหรือระดับอุณหภูมิอื่นที่อาจกอใหเกิดความเสียหายตอ
เครื่องมือและอุปกรณ และสามารถเปดไดโดยอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิเขาสูสภาวะปกติ รวมถึงมีปลั๊กไฟสําหรั บ
จายกระแสไฟฟาภายในและภายนอกใหอยูในตําแหนงที่เหมาะสมและมีไฟสองสวางชนิดประหยัดพลังงานทั้ง
ภายในและภายนอกสถานี
8. ระบบการควบคุมอุณหภูมิภายในสถานี : ตองติดตั้งเครื่องปรับอากาศชนิดติดผนัง (wall type) ขนาดทําความ
เย็นไมนอยกวา 12,000 BTU ชนิดประหยัดพลังงาน จํานวน 2 ชุด (เพื่อสลับการทํางานหรือทํางานเสริมกัน
เพื่ อให อุณ หภูมิ อ ยูใ นชว งที่กํ า หนด) โดยควบคุ ม การทํ างานด ว ยรี โ มทคอนโทรล ส ว นระบายความร อ น
(condensing unit) ติดตั้งบนแทนวางที่มีอุปกรณลดความสั่นสะเทือนในตําแหนงที่เหมาะสมและไมรบกวนตอ
ระบบการชักตัวอยางอากาศ
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9. ระบบโทรศัพท : ผูรับจางตองดําเนินการเชื่อมตอระบบสื่อสารผานเครือขายอินเตอรเน็ตหรือระบบสื่อสารอื่นที่
เหมาะสม จํานวน 1 คูสายตอสถานีหรือมากกวา เขาสูสถานีจากบริษัท ทศท คอรปอเรชั่น จํากัด หรือผูบริการ
อื่นๆ เพื่อใหสามารถรับ-สงขอมูลมายังศูนยขอมูลคุณภาพอากาศ โดยกรมควบคุมมลพิษ เปนผูดําเนินการขอ
ติดตั้งและใหผูรับจางรับผิดชอบคาใชจายในการดําเนินการดังกลาว
10. ระบบชักตัวอยางอากาศ (Air Sampling System)
10.1. เปนระบบชักตัวอยางอากาศแบบ Glass Manifold ทําดวยแกวชนิด Heavy duty wall หรือแบบ
Teflon ใสที่มีความแข็งแรงเพียงพอตอระบบชักตัวอยางอากาศ และมี port สําหรับตอเขากับเครื่อง
วิเคราะห ใหเพียงพอกับความตองการของเครื่องมือ แตตองไมนอยกวา 6 ชอง
10.2. สามารถถอดประกอบและติดตั้งไดงาย และตองมีกลองที่แข็งแรงสําหรับบรรจุ Manifold เพื่อปองกัน
การแตกราว
10.3. เมื่อประกอบและติดตั้งระบบแลว ปลายทอชักตัวอยางอากาศตองอยูสูงจากพื้นหลังคาตูสถานีไมนอยกวา
1 เมตร แตไมเกิน 1.5 เมตร ปลายทอชักตัวอยางตองมีอุปกรณสําหรับปองกันฝนเขาระบบชักตัวอยาง
และหางจากอุปกรณที่ติดบนหลังคาไมนอยกวา 1 เมตร
10.4. มีปม หรือ Blower สําหรับ ดูดอากาศจากภายนอกสู Manifold ใหเ พียงพอตอความตองการของ
เครื่องตรวจวัด และสามารถใชกับไฟฟา 220 โวลต
10.5. มีการปองกันการกลั่นตัวของความชื้นในระบบชักตัวอยางอากาศ และสามารถปรับอุณหภูมิได
10.6. มีระบบสําหรับระบายกาซที่เหลือหรือไมใชงานทิ้งออกสูภายนอก
11. เสาสําหรับติดตั้งเครื่องวัดทางอุตุนิยมวิทยา ตองทําการติดตั้งเสาอุตุนิยมวิทยาแบบ Self Support ในระดับ
ความสูง 10 เมตร จากฐานรองรับสถานีฯ
มีความแข็งแรงสามารถรองรับน้ําหนักอุปกรณที่ติดตั้งและ
เจาหนาที่ขึ้นไปปฏิบัติงานบนเสาได ไมเปนสนิมและทนตอสภาพอากาศกลางแจงได มีสายลอฟา พรอมทาสี
ตามมาตรฐานที่กรมการบินพลเรือนกําหนด สําหรับจุดติดตั้งเสาอุตุนิยมวิทยาสามารถปรับเปลี่ยนได โดยกรม
ควบคุมมลพิษจะพิจารณาตามความเหมาะสมของพื้นที่
12. เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศพรอมอุปกรณประกอบ ตองติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ
พรอมอุปกรณประกอบ ดังนี้
- เครื่องวัดฝุนละอองในบรรยากาศแบบอัตโนมัติ
สถานีละ 1 เครื่อง
- เครื่องตรวจวัดกาซซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศ สถานีละ 1 เครื่อง
- เครื่องตรวจวัดกาซออกไซดของไนโตรเจนในบรรยากาศ
สถานีละ 1 เครื่อง
- เครื่องตรวจวัดกาซคารบอนมอนอกไซดในบรรยากาศ สถานีละ 1 เครื่อง
- เครื่องตรวจวัดกาซโอโซนในบรรยากาศ
สถานีละ 1 เครื่อง
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โดยมีรายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะแตละเครื่อง ดังนี้
12.1
เครื่องวัดฝุนละอองในบรรยากาศแบบอัตโนมัติ
12.1.1 ระบบการทํางานใชหลักการ Tapered Element Oscillating Microbalance (TEOM) หรือ
Beta Ray Attenuation โดยรุนที่เ สนอตองไดรับ การรับรองจาก U.S.EPA พรอมทั้ง มี
หมายเลขการรับรองที่สามารถตรวจสอบได
12.1.2 เปนเครื่องตรวจวัดฝุนละอองในบรรยากาศขนาดไมเกิน 10 ไมครอน โดยมีหัวคัดแยกขนาดของฝุน
ที่มีลักษณะตามมาตรฐานของ U.S.EPA
12.1.3 สามารถเลือกชวงของการวัดไดในชวง 0 ถึง 1,000 µg/m3 หรือ 0 ถึง 5,000 µg/m3 หรือ 0 ถึง
10,000 µg/m3 หรือชวงการตรวจวัดที่กวางกวา
12.1.4 คาต่ําสุดที่วัดไดไมเกิน 1 µg/m3 ที่คาเฉลี่ย 24 ชั่วโมง หรือดีกวา
12.1.5 คาความละเอียด(Resolution) ไมเกิน ±1 µg/m3
12.1.6 สามารถแสดงผลที่ตัวเครื่องเปนระบบตัวเลข และมีระบบสื่อสารขอมูลแบบอนุกรมมาตรฐาน RS
232 หรือดีกวา เพื่อควบคุมระบบการทํางานและรายงานผลขอมูลใหเหมาะสม
12.1.7 มีอุปกรณปรับเทียบอัตราการไหลของอากาศ แบบแสดงผลเปนตัวเลข ซึ่งจะตองไดรับการสอบ
เทียบเรียบรอยแลว
12.1.8 มีอุปกรณปรับเทียบน้ําหนัก หรือความเขมขน (Calibration kit) ซึ่งจะตองไดรับการสอบเทียบ
เรียบรอยแลว
12.1.9 ใชกับไฟฟาขนาด 220 VAC 50Hz
12.2 เครื่องตรวจวัดกาซซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศ
12.2.1 เป น เครื่ อ งตรวจวั ด ปริ ม าณก า ซซั ล เฟอร ไ ดออกไซด ใ นบรรยากาศโดยใช ห ลั ก การ UV
Fluoresence โดยรุนที่เสนอตองไดรับการรับรองจาก U.S.EPA พรอมทั้งมีหมายเลขการรับรอง
ที่สามารถตรวจสอบได
12.2.2 สามารถเลือกชวงของการวัดไดในชวง 0-500 ppb ถึง 0-20 ppm และ Auto ranging หรือดีกวา
โดยสามารถแสดงหนวยการวัดเปน ppb, ppm, µg/m3 หรือ mg/m3 ได
12.2.3 คาต่ําสุดที่วัดได (Lower Detectable Limit) ไมเกิน 1 ppb
12.2.4 ความแมนยําในการตรวจวัด (Precision) 0.5 ppb หรือ 1% จากคาทีอ่ านไดหรือดีกวา
12.2.5 มีคาความคลาดเคลื่อนของคา Zero ไมเกิน 1ppb/ 24 hours
12.2.6 มีคาความคลาดเคลื่อนของคา Span ไมเกิน 1 % of reading / 24 hours
12.2.7 ใชไดกับไฟฟาขนาด 220 VAC 50Hz
12.2.8 สามารถแสดงผลที่ตัวเครื่องเปนระบบตัวเลขและมีระบบสื่อสารขอมูลแบบอนุกรมมาตรฐาน RS
232 หรือดีกวา เพื่อควบคุมระบบการทํางานและรายงานผลขอมูล ซึ่งเหมาะสมกับระบบรวบรวม
วิเคราะหและรายงานผลขอมูล
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12.3 เครื่องตรวจวัดกาซออกไซดของไนโตรเจนในบรรยากาศ
12.3.1 เ ป น เ ค รื่ อ ง ต ร วจ วั ด ก า ซ อ อ ก ไ ซ ด ขอ ง ไ น โ ต ร เ จ น ใ น บ ร ร ย า ก า ศโ ด ย ใ ช ห ลั ก ก า ร
Chemiluminescence โดยรุนที่เสนอตองไดรับการรับรองจาก U.S.EPA พรอมทั้งมีหมายเลข
การรับรองที่สามารถตรวจสอบได
12.3.2 สามารถเลือกชวงการตรวจวัดไดในชวง 0-500 ppb ถึง 0-20 ppm และ Auto ranging หรือ
ดีกวา โดยสามารถแสดงหนวยการวัดเปน ppb, ppm, µg/m3 หรือ mg/m3 ได
12.3.3 คาต่ําสุดที่วัดได (Lower Detectable Limit) ไมเกิน 0.5 ppb
12.3.4 ความแมนยําในการตรวจวัด (Precision) 1% จากคาที่อานได หรือ 0.5 ppb (500 ppb rang)
หรือดีกวา
12.3.5 มีคาความคลาดเคลื่อนของคา Zero ไมเกิน 1 ppb/ 24 hours
12.3.6 มีคาความคลาดเคลื่อนของคา Span ไมเกิน 1 % of full scale/ 24 hours
12.3.7 ใชไดกับไฟฟาขนาด 220 VAC 50Hz
12.3.8 สามารถแสดงผลที่ตัวเครื่องเปนระบบตัวเลขและมีระบบสื่อสารขอมูลแบบอนุกรมมาตรฐานRS
232 หรือดีกวาเพื่อควบคุม ระบบการทํางานและรายงานผลขอมูล ซึ่ง เหมาะสมกับ ระบบ
รวบรวมวิเคราะหและรายงานผลขอมูล
12.4 เครื่องตรวจวัดกาซคารบอนมอนอกไซดในบรรยากาศ
12.4.1 เป น เครื่ อ งตรวจวั ด ปริ ม าณก า ซคาร บ อนมอนอกไซด ใ นบรรยากาศโดยใช ห ลั ก การ NonDispersive Infrared Detection (NDIR) หรือ Gas Filter Correlation โดยรุนที่เสนอตองไดรับ
การรับรองจาก U.S.EPA พรอมทั้งมีหมายเลขการรับรองที่สามารถตรวจสอบได
12.4.2 สามารถเลือกชวงของการวัดไดในชวง 0-50 ppm ถึง 0-200 ppm และ Auto ranging หรือดีกวา
โดยสามารถแสดงหนวยการวัดเปน ppm, µg/m3 หรือ mg/m3 ได
12.4.3 มีคาต่ําสุดที่วัดได (Lower Detectable Limit) ไมเกิน 0.05 ppm
12.4.4 ความแมนยําในการตรวจวัด (Precision) 1% จากคาที่อานไดหรือดีกวา
12.4.5 มีคาความคลาดเคลื่อนของคา Zero ไมเกิน 0.1 ppm/ 24 hours
12.4.6 มีคาความคลาดเคลื่อนของคา Span ไมเกิน 1 % of reading/ 24 hours
12.4.7 ใชไดกับไฟฟาขนาด 220 VAC 50Hz
12.4.8 สามารถแสดงผลที่ตัวเครื่องเปนระบบตัวเลขและมีระบบสื่อสารขอมูลแบบอนุกรมมาตรฐาน RS
232 หรือดีกวา เพื่อควบคุมระบบการทํางานและรายงานผลขอมูล ซึ่งเหมาะสมกับระบบรวบรวม
วิเคราะหและรายงานผลขอมูล
12.5 เครื่องตรวจวัดกาซโอโซนในบรรยากาศ
12.5.1 เปนเครื่องตรวจวัดปริมาณกาซโอโซนในบรรยากาศโดยใชหลักการ UV Absorption โดยรุนที่
เสนอตองไดรับการรับรองจาก U.S.EPA พรอมทั้งมีหมายเลขการรับรองที่สามารถตรวจสอบได
12.5.2 สามารถเลือกชวงของการวัดไดในชวง 0-500 ppb ถึง 0-10 ppm และ Auto ranging หรือดีกวา
โดยสามารถแสดงหนวยการวัดเปน ppb, ppm, ug/m3 หรือ mg/m3 ได
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12.5.3
12.5.4
12.5.5
12.5.6
12.5.7
12.5.8

มีคาต่ําสุดที่วัดได (Lower Detectable Limit) ไมเกิน 0.6 ppb
ความแมนยําในการตรวจวัด (Precision) 1% จากคาที่อานไดหรือดีกวา
มีคาความคลาดเคลื่อนของคา Zero ไมเกิน 1 ppb/ 24 hours
มีคาความคลาดเคลื่อนของคา Span ไมเกิน 1% of reading /24 hours
ใชไดกับไฟฟาขนาด 220 VAC 50Hz
สามารถแสดงผลที่ตัวเครื่องเปนระบบตัวเลขและมีระบบสื่อสารขอมู ลแบบอนุกรมมาตรฐานRS
232 หรือดีกวา เพื่อควบคุมระบบการทํางานและรายงานผลขอมูล ซึ่งเหมาะสมกับระบบรวบรวม
วิเคราะหและรายงานผลขอมูล

13 เครื่องตรวจวัดสภาพอากาศทางอุตุนิยมวิทยา
จะตองติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดสภาพอากาศทางอุตุนิยมวิทยาพรอมอุปกรณประกอบ เพื่อใหเครื่องตรวจวัด
ทางอุตุ นิย มวิ ทยาทุก รายการ สามารถจัด สง ขอ มูล การตรวจวัด ไปยั งเครื่ องบันทึกผลข อมู ล (Data
Logger) ไดอยางถูกตองดังนี้
- เครื่องวัดความเร็วลม : แบบ 3 CUP Anemometer
สถานีละ 1 ชุด
- เครื่องวัดทิศทางลม : แบบ VANE
สถานีละ 1 ชุด
- เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น
สถานีละ 1 ชุด
- เครื่องวัดความดันบรรยากาศ(Barometric pressure sensor) สถานีละ 1 ชุด
- เครื่องวัดปริมาณน้ําฝน (Rain Gauge)
สถานีละ 1 ชุด
- เครื่องวัดปริมาณรังสีรวม
สถานีละ 1 ชุด
- เครื่องวัดปริมาณรังสีจากดวงอาทิตย
สถานีละ 1 ชุด
โดยมีรายละเอียดและคุณสมบัติเฉพาะแตละเครื่อง ดังนี้
13.1 เครื่องวัดความเร็วลมและทิศทางลม
13.1.1 เครื่องวัดความเร็วลม : แบบ 3 CUP Anemometer
- มีชวงความเร็วลมที่วัด ได 0 - 60 เมตรตอวินาที หรือดีกวา
- ความเร็วลมต่ําสุดที่วัดได 0.25 m/s หรือดีกวา
- ความเที่ยงตรง (Accuracy) 1.1% หรือดีกวา
- ผลิตจากวัสดุ Anodized Aluminium หรือ Stainless Steel
- สายสัญญาณและอุปกรณประกอบพรอมใชงาน
13.1.2 เครื่องวัดทิศทางลม : แบบ VANE
- มีชวงทิศทางการวัดได 0 - 360 o
- ความเร็วลมต่ําสุดที่วัดได 0.25 m/s หรือดีกวา
- ความเที่ยงตรง (Accuracy)  4 o หรือดีกวา
- ผลิตจากวัสดุ Anodized Aluminium หรือ Stainless Steel
- สายสัญญาณและอุปกรณประกอบพรอมใชงาน
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13.2 เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น
ซึ่งบรรจุอยูในอุปกรณปองกันการแผรังสี ที่มีการระบายอากาศแบบ Fan Aspirated Radiation Shield
หรือ Natural Ventilation Anti-radiant Shield โดยมีลักษณะดังนี้
13.2.1 เครื่องวัดอุณหภูมิ
- ชวงการวัดอุณหภูมิ -30oC ถึง +50oC หรือดีกวา
- ความเที่ยงตรง (Accuracy)  0.1oC หรือดีกวา
- สายสัญญาณและอุปกรณประกอบพรอมใชงาน
13.2.2 เครื่องวัดความชื้น
- ชวงการวัดความชื้น 0 - 100% ความชื้น หรือดีกวา
- ความเที่ยงตรง (Accuracy) 3% หรือดีกวา
- สายสัญญาณและอุปกรณประกอบพรอมใชงาน
13.3 เครื่องวัดความดันบรรยากาศ(Barometric pressure sensor)
- ชวงการวัดความดันบรรยากาศ 26 ถึง 32 inHg หรือ ดีกวา
- ความเที่ยงตรง(Accuracy) ± 0.04 inHg หรือ 0.125% full scale หรือดีกวา
- สายสัญญาณและอุปกรณประกอบพรอมใชงาน
13.4 เครื่องวัดปริมาณน้ําฝน (Rain Gauge)
- มีคาความละเอียดในการตรวจวัด 0.2 mm/tip หรือดีกวา
- มีเสนผานศูนยกลางปากกระบอกรับน้ําฝนขนาด 8 นิ้ว
- สายสัญญาณและอุปกรณประกอบพรอมใชงาน
13.5 เครื่องวัดปริมาณรังสีรวม
- ชวงของการวัด(Spectral Response) 300-60000 นาโนมิเตอร หรือดีกวา
- สายสัญญาณและอุปกรณประกอบพรอมใชงาน
13.6 เครื่องวัดปริมาณรังสีจากดวงอาทิตย
- ชวงของการวัด(Spectral Response) 400 - 1100 นาโนมิเตอร หรือดีกวา
- สายสัญญาณและอุปกรณประกอบพรอมใชงาน
14 เครื่องบันทึกสัญญาณ จํานวนสถานีละ 1 เครื่อง
14.1 เปนเครื่องแสดงขอมูลจากเครื่องมือตรวจวัดฯ เปนรูปกราฟตอเนื่อง
14.2 มีชองสัญญาณเพียงพอสําหรับใชกับเครื่องมือตรวจวัดทั้งหมดภายในสถานี
14.3 ความเที่ยงตรง (Accuracy) ± 0.5 % ของคา Full Scale หรือดีกวา
14.4 สามารถแสดงขนาดของสัญญาณเปนตัวเลขไดและสามารถจัดเก็บขอมูลจากเครื่องมือตรวจวัดทั้งหมด
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15 เครื่องบันทึกผลขอมูล (Data Logger) จํานวนสถานีละ 1 เครื่อง
15.1 มีชองรับสัญญาณพรอมการตรวจสอบสถานะภาพของเครื่องมือ ที่ตองเพียงพอกับเครื่องตรวจวัด โดย
ไมนอยกวา 16 ชองสัญญาณ และสามารถขยายไดมากถึง 32 ชองสัญญาณ
15.2 ความคลาดเคลื่อนของการรับสัญญาณแบบ DC ไมมากกวา 0.1 %ของ Full scale
15.3 สามารถรับและสงสัญญาณระหวางสถานีกับศูนยขอมูลคุณภาพอากาศ ที่กรมควบคุมมลพิษ เพื่อรับ-สง
ขอมูลและมีระบบการสื่อสารขอมูลแบบอนุกรมมาตรฐาน RS 232 หรือดีกวา ที่เพียงพอใหระบบรับ-สง
ขอมูล และรับ-สงการสั่งการทํางานไดแบบสองทาง
15.4 มีร ะบบจัดเก็บ หรื อหน วยความจํ าสํ ารองข อมู ล จากเครื่ องมื อตรวจวัด สามารถจัด เก็ บ คา เฉลี่ย ที่
ฐานขอมูล 5 นาที สําหรับทุกพารามิเตอร ไดไมต่ํากวา 1 เดือน
15.5 มีฟงกชั่นการคํานวณที่เหมาะสมกับเครื่องมือตรวจวัด สามารถคํานวณเปนคาเฉลี่ย 5 นาที 15 นาที 1
ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง หรือดีกวา
15.6 มีระบบหรืออุปกรณบันทึกขอมูลและอานขอมูลเพื่อนํามาประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอร
15.7 สามารถพิมพหรือเลือกขอมูลไดตามคําสั่ง เชน ทุก 1 ชั่วโมง หรือ 8 ชั่วโมง หรือ 24 ชั่วโมง
15.8 มีจอแสดงผลแสดงการทํางานของระบบบันทึกขอมูล โดยสามารถแสดงผลเปน Real Time เฉลี่ย 5
นาที 15 นาที 1 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง หรือดีกวา พรอมสถานภาพการทํางานของเครื่องมือ
15.9 สามารถสงถายขอมูลผานเครื่องถายทอดขอมูลสูร ะบบโทรศัพท หรือระบบโทรคมนาคมอื่นๆ ไปยัง
ระบบ Software ที่กรมควบคุมมลพิษกําหนด
15.10 สามารถจัดเก็บขอมูลจากการตรวจวัดทั้งหมด ตลอดจนคาสถานภาพ (Status) ตาง ๆ ของเครื่องมือ
วิเคราะหทั้งหมด ไดแก คา Calibration คาเสีย ไฟดับ หรือดีกวา
15.11 สามารถแสดงคา Calibration Report รายวัน
15.12 มีอุปกรณประกอบอื่นๆ ใหสามารถรับสงขอมูลได
16 ระบบปรับเทียบเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ : สถานีละ 1 ชุด ประกอบดวย
16.1 เครื่องผลิตอากาศบริสุทธิ์ จํานวน 1 เครื่อง
16.1.1 สามารถกําเนิดอากาศบริสุทธิ์ในชวง 0-10 ลิตรตอนาที หรือดีกวา
16.1.2 ความสามารถในการดูดซับกาซ : ใหอากาศที่มีกาซ NOx, SO2 , O3 ต่ํากวา 1 ppb, กาซ
CO ต่ํากวา 0.1 ppm หรือดีกวา
16.1.3 การจายกาซ : สามารถจายอากาศบริสุทธิ์ไดเพียงพอตอความตองการของเครื่องมือ
16.1.4 มีอุปกรณประกอบพรอมใชงาน
16.2 เครื่องควบคุมการปรับเทียบดวยกาซมาตรฐาน จํานวน 1 เครื่อง
16.2.1 สามารถใชปรับเทียบกาซ CO, SO2, NOx และ O3(Primary Standard) หรือมากกวา
16.2.2 ความเที่ยงตรงของอัตราการไหล เทากับ  1 % หรือดีกวา
16.2.3 อัตราการไหลของอากาศ เทากับ 0 - 10 ลิตรตอนาที
16.2.4 อัตราการไหลของกาซ เทากับ 0 - 100 มิลลิลิตรตอนาทีหรือดีกวา
16.2.5 สามารถตั้งโปรแกรมเวลาสําหรับการปรับแตงดวยกาซมาตรฐาน
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16.2.6 สามารถตั้งคาความเขมขนที่ปรับแตงไดไมนอยกวา 3 ระดับของความเขมขน
16.2.7 มีอุปกรณประกอบพรอมใชงาน
17 กาซมาตรฐาน (Standard Mixed Gas) จํานวนสถานีละ 2 ถัง พรอม Regulator จํานวน 1 ชุด
17.1 SO2/NO/CO Standard Mixed Gas ดวยคาที่เหมาะสมกับระบบการตรวจสอบเครื่องมือ
17.2 Balance Nitrogen
17.3 EPA Protocol
17.4 Fill at pressure 2000 psi g
17.5 Analytical Accuracy 1% Relative
17.6 มี Pressure Regulator ชนิด Dual Stage Stainless Steel
17.7 Shelf life 2 ป หรือมากกวา
18 ชุดประมวลผลและโปรแกรมสําหรับประมวลผลขอมูล: ผูรับจางตองจัดหาชุดประมวลผลขอมูล แบบพรอม
เครื่องพิมพแบบ Laser และโปรแกรมสําเร็จรูปที่มีลิขสิทธิ์ถูกตอง จํานวน 2 ชุด โดยสามารถใชโปรแกรมที่
กรมควบคุม มลพิษมีอยู แลว ไปเพิ่มจํานวนลิขสิท ธิ์ไดหรือจัดหาโปรแกรมสําเร็จ รูป ใหม ที่มีลิขสิทธิ์ถูก ตอง
เพื่อใหสามารถเรียก-รับสงขอมูล จัดเก็บขอมูลของแตสถานี มาประมวลผล จัดทํารายงาน รวมทั้งสามารถสง
ตอขอมูลเพื่อรายงานขอมูลคุณภาพอากาศ ไปยังศูนยขอมูลคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษ เพื่อรายงาน
ขึ้นเวปไซดได และชุดประมวลผลขอมูลแบบพกพา จํานวน 3 ชุด เพื่อสําหรับการจัดเก็บ ถายโอนขอมูล
19 อุปกรณในการซอมบํารุง จํานวนสถานีละ 1 ชุด
19.1 เครื่องมือสําหรับตรวจซอม เครื่องมือและตรวจสอบสภาพของเครื่องมือทางอิเลคทรอนิคส ไมนอยกวา
30 ชิ้น พรอมกระเปาบรรจุ
19.2 คูมือประกอบการใชงานและซอมบํารุงเครื่องมือตรวจวัดและอุปกรณตาง ๆ ทุกรายการ เปนภาษาไทย
และ/หรือภาษาอังกฤษ ประกอบดวย Service Manual และ Operation Manual จํานวน 1 ชุด ของ
เครื่องมือตรวจวัดและอุปกรณตางๆ
20 อะไหลและวัสดุสิ้นเปลืองสําหรับเครื่องมือตรวจวัด สถานีละ 1 ชุด
ผูรับจางตองจัดหาอะไหลและวัสดุสิ้นเปลือง สําหรับการใชงานและการตรวจเช็คเครื่องมือและ อุปกรณทุก
รายการ ตามคําแนะนําของบริษัทผูผลิต ใหมีการใชงานไดอยางตอเนื่องไมนอยกวา 2 ป ทั้งนี้ใหเสนอรายการ
อะไหลและวัสดุสิ้นเปลืองของแตละรายการพรอมลักษณะของวัสดุ (ยี่หอ, รุน) และราคา พรอมหนังสือยืนยัน
วาหากในชวงระยะเวลา 2 ป หลังจากที่มีการรับมอบแลวมีความจําเปนตองใชวัสดุเพิ่มเติมจะตองดําเนินการ
จัดหาเพิ่มเติมใหในชวงเวลาที่สอดคลองกับความจําเปนของการใชงาน
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21 ระยะเวลาดําเนินการ
ผูรับจางตองทําการติดตั้งสถานีตรวจวัดพรอมติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณตางๆ ใหแลวเสร็จ พรอมดําเนินการ
ทดสอบระบบใหสามารถดําเนินการตรวจวัดฯ ไดอยางสมบูรณทั้งระบบ ตลอดจนจัดอบรมการใชงานใหแลว
เสร็จ ภายใน 130 วัน นับแตวันที่กรมควบคุมมลพิษ มีหนังสือแจงใหเริ่มดําเนินการ
22 การจายเงิน ใหเปนไปตามระเบียบการจัดจางของราชการ โดยแบงจายเปนรายสถานี สถานีละ 2 งวด ดังนี้
22.1 จายเงินรอยละ 30 ตามสัญญาภายหลังการตรวจรับงานตามรายละเอียดขอที่ 1 – 11 ภายใน
ระยะเวลา 60 วัน นับตั้งแตวันทีก่ รมควบคุมมลพิษ มีหนังสือแจงใหเริ่มดําเนินการ
22.2 จายเงินรอยละ 70 ของจํานวนทั้งหมดตามสัญญา ภายหลังจากผูรับจางดําเนินการตามขอบเขตการ
จางทั้งหมดแลวเสร็จ ตามระยะเวลาดําเนินการที่กําหนดไวในสัญญาจาง
23 การรับประกัน
ผูรับจางตองรับประกันการติดตั้งสถานี เครื่องมือตรวจวัดและอุปกรณพรอมระบบการตรวจวัดเปนระยะเวลา 2
ป นับตั้งแตวันที่ผูวาจางรับมอบงานและตองทําการดูแล ปรับแตงเครื่องมือและอุปกรณตรวจวัดภายหลังการสง
มอบสถานี โดยเสนอแผนการดูแลและซอมบํารุงเครื่องมือและอุปกรณภายในสถานีใหไดขอมูลที่มีความถูกตอง
ในแต ล ะพารามิ เ ตอร ได ไม นอ ยกวา 90 %นั บ ตั้ ง แต วัน ที่ผู วา จ างรับ มอบงาน โดยการดํ าเนิน การตาม
รายละเอียดขอบเขตการดําเนินงานดูแลและซอมบํารุง โดยมีรายละเอียดตามภาคผนวก ก
24 ขอกําหนดในการเสนอราคา
24.1 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูถูกแจงเวียนชื่อ เปนผูทิ้งงานของทางราชการหรือของรัฐวิสาหกิจอื่นๆ
24.2 ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลหรือกลุมนิติบุคคลที่มีความรูความชํานาญ ในการดําเนินการตรวจวัด
คุณภาพอากาศ การติดตั้ง การดูแล และการซอมบํารุง สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
(Ambient Air Quality Monitoring-Station) โดยเปนนิติบุคคลภายในประเทศไทยที่มีความรูความ
ชํานาญ หรือนิติบุคคลภายในประเทศไทยรวมกับ
ตา งประเทศ ซึ่ ง มี ค วามรู ค วามชํ า นาญที่ มี
สํานักงานตัวแทนภายในประเทศไทยและตองมี หนวยงานซ อมบํา รุ ง ที่ส ามารถให บ ริก ารซอมบํารุ ง
ภายใน และ/หรื อ ภายนอกประเทศไทย ทั้ ง นี้ ใ หผู เ สนอราคาเสนอเอกสารแสดงคุณ สมบั ติ แ ละ
ประสบการณ ซึ่งแสดงถึงความพรอม ในการดํ า เนิ น งานของผู เ สนอราคาและผู ร ว มงาน เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคา ซึ่งอยางนอยตองประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปนี้
24.2.1 เสนอประสบการณของผูเ ขาประกวดราคาและผูรวมงาน ในงานที่เ กี่ยวของกับ การออกแบบ
กอสราง และการใหบริการเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ
24.2.2 รายชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่เขาประกวดราคา การแบงสรรความรับผิดชอบในการดําเนินงาน
โครงสรางบุคคลากรของผูเขาประกวดราคาและผูรวมงาน และบุคคลากรในหนวยซอมบํารุงที่จะ
ใหบริการภายหลังการขาย พรอมคุณสมบัติของบุคลากร
24.2.3 เอกสารอื่น ๆ ที่ผูเขาประกวดราคาเห็นวาจะเปนประโยชนตอการพิจารณาความมั่นคงและความ
พรอมของผูเขาประกวดราคา
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24.3 ผูเ สนอราคาหรือ ผูร วมงานของผู เ สนอราคาตองเสนอผลงานเกี่ ยวกั บ การติด ตั้ง ซอ มบํา รุง รั ก ษา
เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในประเทศหรือตางประเทศ ซึ่งเปนผลงานที่ผานมาแลวไมเกิน
5 ป และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการหรือ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่น
24.4 ผูเสนอราคาตองเสนอแบบแคตตาลอกและรายละเอียดของเครื่องมือและอุปกรณ ซึ่งมีคําอธิบายเปน
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษใหครบทุกรายการ ใหเพียงพอที่จะพิจารณาถึงลักษณะและคุณสมบัติของ
เครื่องมือและอุปกรณที่เสนอ ตามรายละเอียดเงื่อนไขการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศพรอม
การติดตั้ง อุป กรณที่กําหนดไว ซึ่ งถามีเ ครื่องมือหรืออุป กรณร ายใดที่ไมส ามารถแยกแยะไดวาเปน
เครื่องมือ หรืออุปกรณยี่หอใด รุนอะไร และอาจมีผลที่ทําใหเกิดการเสียเปรียบตอผูเสนอราคารายอื่น
จะถูกตัดสิทธิ์ ไมไดรับการพิจารณา
24.5 เสนอรายละเอียดการดําเนินการเกี่ยวกับการออกแบบ การกอสรางฐานราก ฐานรองรับอาคารสถานี
และตูส ถานี ระบบไฟฟา พรอมการลงชื่อรับรองของวิศวกร ผูรับรองการออกแบบ และผูควบคุมการ
กอสรางและติดตั้งเครื่องมือและอุปกรณที่เสนอในการประกวดราคา
24.6 ผูเสนอราคาตองเสนอยี่หอ รุนของสีที่ไดรับรองมาตรฐานจากมาตรฐานอุตสาหกรรม ที่ใชสําหรับทารั้ว,
อาคาร, ฐานรองรับสถานีและสีสําหรับทาเสาอุตุนิวิทยา
24.7 แผนการดําเนินงานในการตรวจเช็คการทํางาน ปรับแตงและซอมบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณภาย
หลังจากที่มีการรับมอบงานแลวภายในระยะเวลา 2 ป ซึ่งมีรายละเอียดไมนอยกวาดังนี้
24.7.1 ตองนําเสนอประสบการณของผูเสนอราคาและผูเขารวมงานในงานที่เกี่ยวของกับการตรวจวัดคุณ
อากาศ การดูแลและการซอมบํารุงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งประสบการณในการซอมบํารุง และปรับแตง เครื่องมือและอุปกรณ ที่ติดตั้งในสถานีตรวจวัด
คุณภาพอากาศ
24.7.2 การดูแลสถานี และการซอมบํารุง การปรับแตงเครื่องมือและอุปกรณตรวจวัด จะตองมีเจาหนาที่
หลักที่รับผิดชอบในการดูแลสถานี ซอมบํารุง การปรับแตงเครื่องมือและอุปกรณตรวจวัด และตอง
เสนอใบรับรองวาไดรับการอบรมเกี่ยวกับเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศจากบริษัทผูผลิต และมี
ประสบการณการทํางานเกี่ยวกับเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศ อยางนอย 1 ป
24.7.3 รายละเอียดและวิธีการดําเนินการตรวจสอบ ดูแล ตรวจเช็ค บํารุงรักษา และปรับแตงเครื่องมือ
และอุปกรณที่ติดตั้งอยูในสถานี รวมทั้งตารางสรุปแผนการดําเนินงาน ตั้งแตกรมควบคุมมลพิษรับ
มอบงาน โดยใหร ะบุวันเปนลําดับ ที่จากวันที่ 1 จนถึง ลําดับ วันที่สิ้นสุดการดําเนินงาน และ
รายละเอียดการดําเนินงานในแตละขั้นตอนพรอมคําอธิบาย
24.7.4 แผนและรายละเอียดการตรวจสอบและซอมบํารุงสถานีตามปกติ พรอมตัวอยางแบบฟอรมการ
รายงานปฏิบัติงาน (log book ) สถานภาพของสถานี สถานภาพของเครื่องมือและอื่น ๆ
24.7.5 แผนรายละเอียดการปรับแตง(Calibration) เครื่องมือและอุปกรณประจําสถานี พรอมวิธีการ
ดําเนินการโดยละเอียดและตัวอยางแบบฟอรมการรายงานผลการดําเนินงาน
24.7.6 ตัวอยางรายงานการปฏิบัติงานเมื่อมีก ารปฏิบัติง านที่สถานี ซึ่ง จะตองรายงานตอกรมควบคุม
มลพิษทุกครั้งที่ออกปฏิบัติงานหรือเมื่อมีการแกไขอยางหนึ่งอยางใดในระบบการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศ
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24.7.7 แผนรายละเอียดการเตรียมพรอมในการแกไขปญหา กรณีที่เครื่องมือและอุปกรณในสถานีขัดของ
หรือมีเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ
24.8 ผูเสนอราคาตองเสนอรายละเอียด จํานวนของอะไหลและวัสดุสิ้นเปลือง สําหรับใชงานกับเครื่องมือ
ตรวจวัดภายในสถานีตลอดระยะเวลารับประกัน พรอมหนังสือยืนยันในการจัดหาเพิ่มเติมและเสนอ
แผนการสงมอบวัสดุดังกลาว ซึ่งอาจมอบครั้งเดียวหรือหลายครั้ง ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของสภาพ
วัสดุเหลานั้น
24.9 ผูเสนอราคาตองแสดงรายละเอียดคาใชจายในการดําเนินการการติดตั้งสถานีโดยใหแยกรายละเอียด
รายการคาใชจายในการดําเนินการของสวนตางๆ อยางชัดเจนเปนรายสถานี หลังชนะการประกวด
ราคา
24.10 ตองจัดหาและเปลี่ยนอุปกรณประกอบอื่นๆ เพื่อใหเครื่องมือตรวจวัดและอุปกรณทุกเครื่องสามารถ
ทํางานไดอยางสมบูรณทั้งระบบ
24.11 ตองอํานวยความสะดวกใหกับคณะกรรมการตรวจรับหรือคณะตรวจการจาง ในการเดินทางไปกําหนด
จุดติดตั้งสถานีและตรวจรับหรือตรวจสอบผลการดําเนินงานดังกลาวโดยตองรับผิดชอบคาใชจายในการ
เดินทาง
24.12 ตองจัดการฝกอบรมการใชงานเครื่องมือตรวจวัดและอุปกรณทั้งหมด โดยผูเชี่ยวชาญจากบริษัทผูผลิต
หรือผูมีประสบการณในการดูแลซอมบํารุง การปรับแตงเครื่องมือตรวจวัดและอุปกรณไมนอยกวา 10
ป โดยมีเอกสารรับรองประสบการณทุกเครื่องมืออยางชัดเจน ใหกับเจาหนาที่กรมควบคุมมลพิษและ
เจาหนาที่ของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ จํานวนไมนอยกวา 15 คน จํานวน 1 ครั้ง ภายใน 130 วัน กอน
การสงมอบ โดยเสนอแผนดําเนินการเกี่ยวกับฝก อบรม ระยะเวลาการฝกอบรมและตองรับผิดชอบ
คาใชจายทั้งหมดใหกับผูเขาอบรม สําหรับสถานที่จัดอบรมกรมควบคุมมลพิษเปนผูกําหนดให
25 ขอกําหนดในการพิจารณา กรมควบคุมมลพิษกําหนดใหผูเสนอราคาตองยื่นซองประกวดราคาดังนี้
25.1 ซองขอเสนอทางเทคนิค ซึ่งตองมีรายละเอียดไมนอยกวารายละเอียดตามขอ 24
25.2 กรมควบคุมมลพิษจะพิจารณาซองขอเสนอดานเทคนิคของผูเสนอราคา เปนอันดับแรก
25.3 กรมควบคุมมลพิษจะคัดเลือกผูเสนอราคา โดยพิจารณาตามหลักเกณฑของทางราชการ
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1. ขอปฏิบัติในการดูแลเครื่องมือและอุปกรณตรวจวัดคุณภาพอากาศในระยะรับประกัน
ผูรับจางจะตองดําเนินการดูแล ตรวจสอบ ตรวจเช็ค ซอมบํารุงและปรับแตงเครื่องมือและอุปกรณที่ติดตั้งอยูใน
แตละสถานีตามคําแนะนําของผูผลิต โดยตองดําเนินงานอยางนอยดังตอไปนี้
1.1 จัดทําแผนการดําเนินงานตลอดระยะเวลารับ ประกัน (รายงานฉบับ ที่ 1) ภายใน 30 วันหลัง จากกรม
ควบคุมมลพิษ รับมอบสถานี
1.2 จัดทําแบบแปลนของสถานี, ระบบไฟฟา, การติดตั้ง เครื่องมือและอุปกรณ รวมทั้ง Site Scale แสดง
รายละเอียดโดยรอบสถานีในระยะ 500 เมตร โดยภายในระยะ 50 เมตร จะตองมีรายละเอียดของอาคาร,
ตนไม พรอมความสูง ในรูปแบบ Digital file จํานวน 1 ชุด พรอมรายงานฉบับที่ 1
1.3 ตรวจสอบการทํางานของระบบรวบรวมและวิเคราะหผลของขอมูล และระบบการทํางานของเครื่องมือ
และอุปกรณ ตลอดจนดูแลตรวจเช็คบํารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณที่ ติดตั้ง ในสถานี รวมทั้งทําความ
สะอาดระบบชักตัวอยาง อยางนอยทุก 15 วัน
1.4 ดําเนินการปรับแตง (Calibrate) ความถูกตองของการทํางานของเครื่องมืออุปกรณตรวจวัดทุกเครื่อง ที่
ติดตั้งในแตละสถานี แบบ 1 ระดับ (Single Point Calibration) อยางนอยทุก 15 วัน โดยตองมีการ
ปรับแตงคาศูนย (Zero) ดวย
1.5 ดําเนินการปรับแตง (Calibrate) ความถูกตองของเครื่องมืออุปกรณตรวจวัดทุกเครื่อง ที่ติดตั้งในสถานี
แบบหลายระดับ (Multi-point Calibration)โดยมีคา Span อยางนอย 3 ระดับ (20% ,50% และ80%
ของชวงการตรวจวัด) และปรับแตงความถูกตองของอัตราการไหลของอากาศ (Mass Flow) ทุก 3 เดือน
โดยตองนําเสนอผลการตรวจสอบในรายงาน
1.6 ปรับเทียบคาความถูกตองของเครื่องมือตรวจวัดสภาพอากาศทางอุตุนิยมวิทยาอยางนอย 2 ครั้ง โดยตอง
นําเสนอผลการตรวจสอบในรายงาน ฉบับที่ 3 และ 5
1.7 ตรวจสอบประสิทธิภาพของMolybdenum Converterสําหรับเครื่องวัดกาซไนโตรเจนไดออกไซด (NO2),
และตรวจสอบความถูกตองการทํางานของ เครื่องผลิตอากาศบริสุทธิ์ (Zero Air Generator) และชุด
Ozone Generator สําหรับครื่องปรับเทียบความถูกตองของการตรวจวัด (Calibrator) อยางนอย 2 ครั้ง/
ป(ถามี) โดยตองนําเสนอผลการตรวจสอบในรายงาน ฉบับที่ 3 และ 5
1.8 ดูแลความสะอาดเรียบรอยภายในและภายนอกสถานีตลอดจนบริเวณรอบๆ สถานี (ดําเนินการตัดหญา
และกิ่งไม รอบสถานีเพื่อความเรียบรอยอยางนอยทุก 15 วัน)
1.9 ตองรับผิดชอบในการตรวจซอมและจัดหาอะไหลทดแทนตลอดระยะเวลารับประกัน หากพบวาเครื่องมือ
และอุปกรณที่ติดตั้งอยูในสถานี เกิดชํารุดเสียหาย
1.10 กรณีเครื่องมือและอุปกรณเกิดชํารุดเสียหาย ผูรับจางตองจัดหาเครื่องตรวจวัดหรืออะไหลสํารองมา
ติดตั้งทดแทนจนกวาการดําเนินการจัดซอมจะแลวเสร็จ
2. การแปรผลขอมูลการตรวจวัดและการสํารองปองกันปญหาระบบรับสงขอมูล
2.1 ผูรับจางจะตองดําเนินการตรวจสอบ ดูแล ตรวจเช็คบํารุงรักษาและปรับแตงเครื่องมือและอุปกรณที่ติดตั้ง
ในแตละสถานีใหไดขอมูลที่ถูกตองสมบูรณไมนอยกวารอยละ 90 ในแตละพารามิเตอร ในกรณีที่ระบบ
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รับสงขอมูลขัดของ ผูรับจางจะตองนําสงขอมูลดังกลาว ในรูปแบบ Text File ที่สามารถแปลงขอมูลเขา
กับระบบศูนยควบคุมขอมูลของกรมควบคุมมลพิษ ไดอยางนอยทุก 15 วัน
2.2 การประเมินผลการทํางาน กรมควบคุม มลพิษ จะประเมินผลจากจํานวนขอมูล ที่มีความถูก ตองตาม
หลักเกณฑพื้นฐานขอที่ 3 ที่ไดรับ ณ ศูนยควบคุมขอมูลกรมควบคุมมลพิษ และตามการเสนอรายงานขอที่
4 โดยจะตองมีจํานวนขอมูลไมนอยกวารอยละ 90 ของจํานวนขอมูลที่ตรวจวัดในแตละพารามิเตอรในแต
ละสถานี หากผูรับจางไมสามารถดําเนินงานใหไดขอมูลที่ถูกตองในเกณฑที่กําหนด จะถูกปรับตามจํานวน
รอยละของขอมูลที่นอยกวาเกณฑตามตารางอัตราการปรับในภาคผนวก ข โดยเริ่มนับขอมูลตั้งแตกรม
ควบคุมมลพิษ ไดรับมอบสถานีจนถึงวันสิ้นสุดการรับประกัน
2.3 ผูรับจางจะตองจัดหาระบบสื่อสารสํารองสําหรับการรับสงขอมูลกรณีระบบรับสงขอมูลพื้นฐานมีปญหา
2.4 กรณีที่ระบบสื่อสารสํารองตามขอ 2.3 ขัดของ ผูรับจางจะตองจัดเตรียมเครื่องมือพรอมเจาหนาที่ออกไป
พื้นที่เ พื่อดึง ขอมูล และจัดสง ขอมูล คุณภาพอากาศของกรมควบคุม มลพิษไดอยางครบถวนผานระบบ
โทรสารหรือระบบอื่นๆ
2.5 กรณีที่ระบบรับสงขอมูลขัดของ ผูรับจางจะตองนําสงขอมูลดังกลาว ในรูปแบบ text file ที่สามารถแปลง
ขอมูลเขากับระบบศูนยขอมูลคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษไดอยางนอยทุก วัน เพื่อใหส ามารถ
รายงานขอมูลไดอยางสม่ําเสมอและเปนปจจุบัน
3. เกณฑในการปรับแตงขอมูล กรมควบคุมมลพิษ ใชหลักเกณฑขั้นพื้นฐานในการตรวจสอบความถูกตองของ
ขอมูล ดังตอไปนี้
3.1 การตรวจสอบคาของ Span drift จากการทํา Span Cal. ใชเกณฑพิจารณาดังนี้
3.1.1 ขอมูลที่ถูกตองจะตองมีคา Span drift ไมมากกวา +/- 5%
3.1.2 ขอมูลที่มีคาSpan drift มากกวา+/-5% แตไมมากกวา +/-15% ผูรับจางจะตองทําการปรับเทียบ
เครื่องมือ
3.1.3 ขอมูลที่ไมถูกตอง คือขอมูลที่มีคา Span drift มากกวา +/- 15%
3.2 ขอมูลที่ถูกตองจะตองมีคา Zero drift จากการทําZero Calibration ไมมากกวา +/- 3% of full scale
ขอมูลที่มีคาติดลบใชเกณฑพิจารณาดังนี้
3.2.1 ขอมูลกาซ CO ที่มีคาติดลบเกิน -0.3 PPM ถือเปนขอมูลเสีย
3.2.2 ขอมูล SO2, O3, NOx, NO, NO2 ที่มีคาติดลบเกิน -3 ppb ถือเปนขอมูลเสีย
3.3 ขอมูลที่คาผิดปกติ ใชเกณฑพิจารณาดังนี้
3.3.1 ขอมูลฝุนละอองที่มีคานอยกวา 1 ไมโครกรัม/ลบ.ม ถือเปนขอมูลเสีย
3.3.2 ขอมูลฝุนละอองที่มีคาสูงผิดปกติจากชวงการตรวจวัดมากกวา 1,000 ไมโครกรัม/ลบ.ม หรือมี
คาคงทีต่ ิดตอกันมากกวา 6 ชั่วโมง ตอ 1 วัน
3.3.3 ขอมูลการตรวจวัดฝุนละออง ตองไดขอมูลไมนอยกวา 18 ชั่วโมงตอวัน หากนอยกวาใหนับเปน
ขอมูลเสียทั้งวัน
3.3.4 สําหรับเครื่อง NOx ที่มี 3 พารามิเตอร หากพบวาพารามิเตอรใดพารามิเตอรหนึ่งเสีย ใหถือวาเสีย
ทั้งเครื่อง
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3.4 ขอมูลที่มีคาคงที่ไมมีการเปลี่ยนแปลงติดตอกันมากกวา 15 ชั่วโมง ถือเปนขอมูลเสียยกเวนขอมูลความกด

อากาศและขอมูลปริมาณน้ําฝนหรืออื่นๆ ตามดุลยพินิจของกรมควบคุมมลพิษ
3.5 ขอมูลที่ผิดความเปนจริงถือเปนขอมูลเสีย เชนความเร็วลมที่มีคาสูงในระดับพายุในขณะที่ไมมีพายุ , ความ
กดอากาศเปลี่ยนแปลงตางกันมากในแตละวัน, ความชื้นสัมพัทธของอากาศสูงกวา 100%, รังสีดวงอาทิตย
และรังสีรวมมีคาผิดปกติจากธรรมชาติ, อุณหภูมิสูงหรือต่ํากวาคาความเปนจริงของประเทศไทย,ปริมาณ
น้ําฝนมีคา 0 ภายหลังจากที่มีฝนตกหรือภายหลังจากการตรวจสอบ โดยใชการเทน้ําที่บอกปริมาตรใหไหล
ผานอุปกรณตรวจวัด ถือเปนขอมูลเสียนับตั้งวันที่ตรวจพบหรือเหตุอื่นๆ ตามดุลยพินิจของกรมควบคุม
มลพิษ
3.6 ขอมูลที่มีความผิดปกติในลักษณะอื่นนอกเหนือจากที่กลาวมา จะพิจารณาตามดุลยพินิจของกรมควมคุม
มลพิษ
3.7 การนั บขอมู ลเสีย จะไม นับรวมขอมู ลที่เสี ยหรือ ขาดหายไป เนื่อ งจากมีหลัก ฐานว ากระแสไฟฟาของการ
ไฟฟาสวนภูมิภาคหรือจากการไฟฟานครหลวงขัดของ, ขอมูลเสีย เนื่องจากเปนชวงเวลาที่ทํา AutoCalibration ประจําวัน วันละ 1 ครั้ง ซึ่งไมมากกวาครั้งละ 1 ชั่วโมงและขอมูลเสียเนื่องจากชวงเวลาทํา
การ Multi point Calibration ซึ่งไมมากกวาครั้งละ 4 ชั่วโมง หรืออื่นๆ ตามดุลยพินิจของกรมควบคุม
มลพิษ
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4. การจัดสงและนําเสนอผลการดําเนินงาน ผูรับจางตองนําเสนอรายงานตอกรมควบคุมมลพิษ โดยมีขอบเขต
และรายละเอียดดังตอไปนี้
4.1 จัดสงรายงานผลการดําเนินงานตามขอบเขตการจางในรูปแบบเอกสาร ซึ่งประกอบดวย ผลการดําเนินงาน
, ระยะเวลาดําเนินงาน, สรุปสถานภาพและการซอมแซมเครื่องมือฯ, ตารางสรุปปริมาณรอยละของขอมูล
ที่ถูกตอง, กราฟแสดงผล Auto Calibration ทั้ง Zero และSpan ของแตละสถานี, Site scale และ
ขอเสนอแนะพรอมแนวทางในการแกไข (ถามี)
4.2 จัดสงรายงานผลการดําเนินงานตามขอบเขตการจางในรูปแบบ CD ซึ่งประกอบดวยผลการดําเนินงาน,
ระยะเวลาการดําเนินงาน, สรุปสถานภาพและการซอมแซมเครื่องมือฯ, ตารางสรุปปริมาณรอยละของ
ขอมูลที่ถูกตอง, กราฟแสดงผลAuto Calibration ทั้ง ZeroและSpan, ผลการปรับแตงเครื่องมือตรวจวัด
ตามที่กําหนดไวในขอบเขตการจางฯ ของแตละสถานีพรอมขอเสนอแนะและแนวทางในการแกไข (ถามี)
และขอมูลการตรวจวัดในรูป Digital file นามสกุล CSV
4.3 การนําเสนอรายงานในรูปแบบของ Power point ตองนําเสนอภาพรวมของผลการดําเนินงานงานตาม
ขอบเขตการจางและตามรายละเอียดที่กําหนดไว ในขอ 4.1 และ 4.2 พรอมรูป ภาพของสถานีและ
เครื่องมือตรวจวัดฯ โดยนําเสนอเปนรายสถานี
4.4 ชวงเวลาการจัดสงรายงาน
4.4.1 รายงานฉบับ ที่ 1 รายงานรายละเอียดแผนการดําเนินงานซอมบํารุง และผลการตรวจสอบ
สถานภาพของเครื่องมือในรูปแบบเอกสาร จํานวน 2 ชุด และรูปแบบ CD ในรูปแบบ PDF file
จํานวน 5 ชุด ภายในเวลา 30 วัน นับตั้งแตกรมควบคุมมลพิษรับมอบสถานีฯ
4.4.2 รายงานฉบับที่ 2 รายงานผลการดําเนินงานตั้งแตวันที่เริ่มดําเนินการรับประกันถึงวันที่ 182 ใน
รูปแบบเอกสาร ตามรายละเอียดขอ 4.1 จํานวน 2 ชุด และในรูปแบบ CD PDF file ตาม
รายละเอียดขอ 4.2 จํานวน 5 ชุด ภายใน 7 วัน หลังจากสิ้นสุดการดําเนินงานวันที่ 180
4.4.3 รายงานฉบับที่ 3 รายงานผลการดําเนินงานตั้งแตวันที่ 181 ในรูปแบบเอกสาร ตามรายละเอียด
ขอ 4.1 จํานวน 2 ชุด และในรูปแบบ CD PDF file ตามรายละเอียดขอ 4.2 จํานวน 5 ชุด ภายใน
7 วัน หลังจากสิ้นสุดการดําเนินงานในวันที่ 365
4.4.4 รายงานฉบับที่ 4 รายงานผลการดําเนินงานตั้งแตวันที่ 366 ในรูปแบบเอกสาร ตามรายละเอียด
ขอ 4.1 จํานวน 2 ชุด และในรูปแบบ CD PDF file ตามรายละเอียดขอ 4.2 จํานวน 5 ชุด
ภายใน 7 วัน หลังจากสิ้นสุดการดําเนินงานในวันที่ 545
4.4.5 รายงานฉบับที่ 5 รายงานผลการดําเนินงานตั้งแตวันที่ 546 ในรูปแบบเอกสาร ตามรายละเอียด
ขอ 4.1 จํานวน 2 ชุด และในรูปแบบ CD ตามรายละเอียดขอ 4.2 จํานวน 5 ชุดภายใน 7 วัน
หลังจากวันสุดการดําเนินงานในวันที่ 730
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รอยละของขอมูลถูกตองรวมทั้งหมดที่ไดรับ
ตอ 1 พารามิเตอร ตอ 1 สถานี
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
ต่ํากวารอยละ 65
ต่ํากวารอยละ 55

อัตราคาปรับที่ 10% ของเงินคาจางตอสถานี
0.1 %
0.2 %
0.3 %
0.4 %
0.5 %
0.6 %
0.7 %
0.8 %
0.9 %
1.0 %
1.2 %
1.4 %
1.6 %
1.8 %
2.0 %
2.2 %
2.4 %
2.6 %
2.8 %
3.0 %
3.2 %
3.4 %
3.6 %
3.8 %
4.0 %
5.0 %
10.0 %

หมายเหตุ 1. แบงเงินคาจางที่ 10 % ตอสถานีออกเปน 4 งวดและคิดอัตราคาปรับ ตองวด/ครั้ง ตอการเสนอ
รายงานในแตละครั้ง ตามรายละเอียดในภาคผนวก ก ขอ 4.4
2. การคิดเปอรเซ็นตจํานวนขอมูลใหคิดเฉพาะตัวเลขที่เปนจํานวนเต็มเทานั้น
หากเปอรเซ็นต
จํานวนขอมูลมีตัวเลขทศนิยมใหทําการตัดทศนิยมออกทั้งหมด
ตัวอยาง คํานวณเปอรเซ็นตขอมูลได 89.9 จะคิดเฉพาะตัวเลขจํานวนเต็มคือ 89
คํานวณเปอรเซ็นตขอมูลได 89.1 จะคิดเฉพาะตัวเลขจํานวนเต็มคือ 89
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หมายเหตุ
๑. หากพบขอผิดพลาดหรือมีขอคิดเห็นตอรางขอบเขตงานนี้
โปรดแจงคณะกรรมการกําหนดราง
ขอบเขตของงานทราบ โดยสงขอคิดเห็นของทานเปนลายลักษณอักษรมายังคณะกรรมการฯ ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดรับฟงขอคิดเห็น มายังผูประสานงานโดยวิธีตอไปนี้
ทางไปรษณีย จัดสงโดยตรง
นางสาวพัชราวดี สุวรรณธาดา/ นายวิษณุ หวิงปด
สวนคุณภาพอากาศในบรรยากาศ สํานักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง
กรมควบคุมมลพิษ ๙๒ ซ. พหลโยธิน ๗ ถ. พหลโยธิน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
ทาง E-mail : vitsanu.w@pcd.go.th หรือ patcharawadee.s@pcd.go.th
ทางโทรสาร หมายเลข ๐ ๒๒๙๘ ๒๓๙๒ และตรวจสอบการสงเอกสารทางโทรศัพท
๐ ๒๒๙๘ ๒๓๘๙
๒. คณะกรรมการฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปรับปรุงหรือไมปรับปรุงราง TOR ตามความเหมาะสม
ของการดําเนินงาน
๓. โปรดศึกษาระเบียบ วิธี เงื่อนไข กฎเกณฑ ในการซื้อ/จาง โดยวิธีการประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
และเงื่อนไขการยึดหลักประกันซองโดยละเอียด
(http://www.gprocurement.go.th)
……………………………………………………………………………
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