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ข้อกําหนดรายละเอียด (Terms of Reference: TOR) 
จัดซ้ือจัดจ้างและติดตั้ง เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนใต้ฝ้า 

 
1. ความเป็นมา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (ผู้ว่าจ้าง) ต้องการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศท่ีมีประสิทธิภาพตํ่า
และมีอายุการใช้งานมาก เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนประสิทธิภาพสูง จํานวน 117 ชุด เพ่ือให้เกิดการ
ประหยัดพลังงานและคุ้มค่าต่อการใช้งาน 
 
2. ขอบเขตของการดําเนินงาน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (ผู้ว่าจ้าง) ต้องการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศท่ีมีประสิทธิภาพตํ่า
และมีอายุการใช้งานมาก เป็นเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนประสิทธิภาพสูง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
พลังงานและอนุรักษ์พลังงาน ดังรายการต่อไปนี้ 

ลําดับ 
จัดซ้ือจัดจ้าง และติดตั้ง 

จํานวน 
(ชุด) รายละเอียด 

พิกัดไม่ต่ํากว่า 
(BTU/hr) 

1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน
ใต้ฝ้า 

18,000 17 

2 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน
ใต้ฝ้า 

24,000 50 

3 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน
ใต้ฝ้า 

36,000 50 

รวม 117 
 
 
3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา 

1) ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนท่ีมีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการจําหน่าย โดย
จะต้องแสดงเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาในวันเสนอราคา 

2) ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบ
ของทางราชการ ของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

3) ผู้เสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้น
แต่รัฐบาลของผู้ขายได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น  

4) ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่ผู้ว่า
จ้าง ณ วันประกาศสอบราคาและวันประกวดราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจัดซ้ือครั้งนี้  

5) ผู้ เสนอราคาต้องเป็นบุคคล หรือนิ ติ บุคคลท่ีได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ กรณีเป็นกิจการร่วมค้าจะยื่นจัดซ้ือจ้าง
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยบริษัทร่วมค้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้  

KAI
Textbox
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ เลขที่ 44/2561
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6) คู่สัญญาต้องรับและจ่ายผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซ่ึงมีมูลค่าไม่เกิน สาม
หม่ืนบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  

7) ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาท่ีไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง
บัญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทํา และแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ของโครงการท่ีบุคคล หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2554 

8) ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิต หรือตัวแทนจําหน่ายของอุปกรณ์ท่ีติดต้ัง หรือมีอาชีพจําหน่ายวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีจะ ซ้ือ/ขาย โดยมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง 4) หรือเอกสารแต่งต้ังเป็นผู้
เสนอราคาแบบระบุโครงการโดยเฉพาะจากโรงงานผู้ผลิต โดยให้ระบุว่า “การจัดซ้ือจัดจ้างและ
ติดต้ัง เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนใต้ฝ้า – มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย”  

9) ผู้เสนอราคาต้องทําการเปรียบเทียบคุณสมบัติเฉพาะของครุภัณฑ์ระหว่างคุณสมบัติเฉพาะท่ีผู้
ว่าจ้างกําหนดกับคุณสมบัติเฉพาะของสินค้าท่ีเสนอราคาโดยแสดงว่าคุณสมบัติดังกล่าวตรงตาม
ข้อกําหนด หรือดีกว่า ท้ังนี้ต้องทําเครื่องหมาย หรือส่วนแสดงข้อกําหนดในแคตตาล็อก หรือ
เอกสารอ้างอิงให้ชัดเจน  

10) ผู้เสนอราคาจะต้องมีผลงานทําสัญญาจัดจ้างพร้อมติดต้ังเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด
แขวนใต้ฝ้า ด้วยมูลค่าโครงการไม่น้อยกว่า 1,700,000 บาท และเป็นผลงานในประเทศไทย ท้ังนี้
ต้องแนบสําเนาหนังสือรับรองผลงาน หรือสําเนาสัญญาคู่ฉบับ เพ่ือประกอบการพิจารณาโดยเป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร ราชการส่วน
ท้องถ่ิน หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ 
หรือหน่วยงานเอกชนท่ีเชื่อถือได้  

11) ผู้เสนอราคาต้องมีวิศวกรไฟฟ้า และวิศวกรเครื่องกลระดับสามัญข้ึนไป ซ่ึงมีใบประกาศวิชาชีพ
วิศวกรรมเป็นผู้ควบคุมกํากับดูแลการติดต้ัง พร้อมแนบหลักฐานหนังสือรับรองเป็นวิศวกรผู้
ควบคุมงานสําหรับโครงการนี้ และบัตรประชาชนเป็นเอกสารประกอบการเสนอราคา 

12) ผู้เสนอราคาจะต้องคิดรวมค่าใช้จ่ายท้ังหมด ได้แก่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าส่วนประกอบ ค่ารื้อถอน 
ค่าติดต้ัง ค่าขนส่ง ค่าเครื่องมือเครื่องจักร ค่าดําเนินการ ค่ากําจัดซาก ค่าขนย้ายซาก 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับงาน 

13) ผู้ เสนอราคาต้องยื่นเอกสารเก่ียวกับใบรับรองของผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานท่ีกําหนดใน
รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะท้ังหมด 

 
4. เง่ือนไขอ่ืนๆ 

ในการว่าจ้างครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกพิจารณาจากราคารวม 
เม่ือ ข้อเสนอของผู้เสนอราคา ผ่านรายละเอียดทางด้านเทคนิคและ ผ่านตามข้อกําหนดรายละเอียด หรือ ทาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจจะยกเลิกการประมูลราคาโดยไม่พิจารณาว่าจ้างเลยก็ได้ ท้ังนี้เพ่ือประโยชน์
ของทางราชการเป็นสําคัญ 
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5. คุณลักษณะเฉพาะเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนใต้ฝ้า จํานวน 117 ชุด และข้อกําหนดใน
การติดตั้ง 

5.1 ขอบเขตของงาน 
ผู้รับจ้างจะต้องดําเนินการจัดหาและติดต้ังระบบปรับอากาศ รวมท้ังอุปกรณ์ประกอบและวัสดุ

ปลีกย่อยตามข้อกําหนด โดยเครื่องปรับอากาศ วัสดุ อุปกรณ์ และส่วนประกอบท้ังหมดท่ีนํามาติดต้ัง ต้องเป็น
ของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน พร้อมท้ังทําการทดสอบการทํางานของระบบปรับอากาศให้ใช้งานได้
สมบูรณ์ ถูกต้อง ตามความประสงค์ของโครงการ 
 
5.2 มาตรฐานและกฎเกณฑ์ท่ีใช้อ้างอิง 
 ถ้ามิได้ไว้เป็นอย่างอ่ืน มาตรฐานท่ัวไปของวัสดุ อุปกรณ์ และระบบ เพ่ือใช้อ้างอิงสําหรับงานตาม
สัญญาในโครงการนี้ ให้ถือตามมาตรฐานของสถาบันท่ีเก่ียวข้องดังต่อไปนี้ 
 
 มอก.  - สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
 วสท.  - วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
 AHAM  - Association of Home Appliance Manufacturers 
 AMCA  - Air Moving and Conditioning Association 
 ANSI  - America National Standard Institute 
 API  - American Petroleum Institute 
 ASHRAE  - American Society of Heating, Refrigerating and Air-
Conditioning Engineers 
 ASME  - American Society of Mechanical Engineers 
 ASTM  - American Society of Testing Materials 
 BS  - British Standard 
 FM  - Factory Mutual 
 IEC  - International Elector-technical Commission 
 NEC  - National Electrical Code 
 NEMA  - National Electrical Manufacturers Association 
 NFPA  - National Fire Protection Association 
 SMACNA  - Sheet Metal and Air-conditioning Contractors National 
Association Inc. 
 UL  - Underwriters Laboratories, Inc. 
 พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 

 

 

 

 



หน้า 4 จาก 12 
 

5.3 คุณลักษณะเฉพาะเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนใต้ฝ้า 
5.3.1 โรงงานผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐาน ISO9001:2008 และ 14001:2004 และ OHSAS 18001:2007 

และใบรับรองอุตสาหกรรม สีเขียวระดับ 3 ข้ึนไป ของกระทรวงอุตสาหกรรม 
5.3.2 สําหรับเครื่องปรับอากาศขนาด 9,000 จนถึง 36,000 BTU/hr ท่ีเสนอ ต้องได้รับมาตรฐาน มอก.

1155-2557 และ มอก .2134-2553 เครื่องปรับอากาศสําหรับห้องแบบแยกส่วนระบายความร้อน
ด้วยอากาศ 

5.3.3 เครื่องปรับอากาศท่ีเสนอต้องได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ใช้ชิ้นส่วนท่ีไม่ลุกลามไฟ โดยผ่าน
มาตรฐานทดสอบการติดไฟจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 

5.3.4 เครื่องปรับอากาศท่ีเสนอต้องมีหนังสือรับรองค่าอัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงานจากสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) 

5.3.5 สําหรับเครื่องปรับอากาศขนาด 9,000 จนถึง 36,000 BTU/hr ท่ีเสนอต้องได้รับการรับรอง
มาตรฐานจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

5.3.6 เครื่องปรับอากาศท่ีเสนอต้องเสียภาษีและปิดเครื่องหมายสําหรับเครื่องปรับอากาศตามระเบียบ
กรมสรรพสามิต ว่าด้วยการปิดและควบคุมเครื่องหมายสําหรับเครื่องปรับอากาศ 

5.3.7 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนใต้ฝ้า เป็นแบบระบายความร้อนด้วยอากาศ 
ประกอบด้วยชุดแฟนคอยล์ (Fan coil unit) และเครื่องระบายความร้อน (Air cooled 
condensing unit) พร้อมระบบท่อสารทําความเย็น ซ่ึงแต่ละชุดสามารถทําความเย็นได้ไม่น้อย
กว่าท่ีกําหนดไว้ และมีอุณหภูมิระเหย (Evaporating temperature) ไม่เกิน 7.2 องศาเซลเซียส 

5.3.8 อัตราส่วนประสิทธิภาพการใช้พลังงานเครื่องปรับอากาศ จะต้องอ้างอิงจากสภาวะการทดสอบท่ี
อุณหภูมิภายในเท่ากับ 27˚C (db) /19.0˚C (wb) และอุณหภูมิภายนอกเท่ากับ 35˚C (db) โดย
เครื่องปรับอากาศท่ีเสนอต้องมีค่าอัตราส่วนประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (SEER/EER) ไม่น้อยกว่า
ท่ีกําหนด และผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารรับรองค่ามาตรฐานของผลิตภัณฑ์ (Specifications) 
เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนใต้ฝ้า 
ขนาดทําความเย็น 
(BTU/hr) ไม่น้อยกว่า 

อัตราส่วนประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (SEER/EER) ไม่
น้อยกว่า 

18,000 13.00 
24,000 13.00 
36,000 9.31 

 
5.3.9 ระดับเสียงของเครื่องปรับอากาศ จะต้องเป็นผลมาจากการตรวจวัดของผลิตภัณฑ์ท่ีได้จาการ

ทดสอบในห้องไร้เสียงสะท้อนภายใต้เง่ือนไขการทดสอบมาตรฐานอุตสาหกรรมของ มอก. และ
ต้องมีระดับเสียงสูงสุดไม่เกินค่าในตารางค่าพิกัด 

เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนใต้ฝ้า 
ขนาดทําความเย็น 
(BTU/hr) ไม่น้อยกว่า 

ระดับเสียงชุดเป่าลมเย็นไม่เกิน (Decibel: dB) 

18,000 45 
24,000 48 
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เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนใต้ฝ้า 
ขนาดทําความเย็น 
(BTU/hr) ไม่น้อยกว่า 

ระดับเสียงชุดเป่าลมเย็นไม่เกิน (Decibel: dB) 

36,000  49 
 

5.3.10 อุปกรณ์หลักเครื่องเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนใต้ฝ้า มีรายละเอียดข้อกําหนด
ของตัวเครื่องปรับอากาศ ดังต่อไปนี้ 

5.3.10.1 เครื่องระบายความร้อน (Air cooled condensing unit) 
(1) ตัวถังเครื่อง (Casing) ต้องมีโครงสร้างท่ีแข็งแรง ประกอบข้ึนจากเหล็กแผ่น

ผ่านกรรมวิธีเคลือบผิว Powder paint สําหรับการติดต้ังภายนอกอาคาร ด้วย
วิธีการพับอย่างแข็งแรง และเคลือบสารป้องกันการกัดกร่อนของลมพิษใน
อากาศ 

(2) คอมเพรสเซอร์ (Compressor) สําหรับเครื่องแบบแยกส่วน ชนิดแขวนใต้ฝ้า 
พิกัด 9,000 ถึง 24,000 BTU/hr ใช้กับไฟฟ้า 220V/1Ph/50Hz สําหรับเครื่อง
พิกัด 36,000 BTU/hr ข้ึนไป ใช้กับไฟฟ้า 220V/1Ph/50Hz หรือ 
380V/3Ph/50Hz 

(3) ใช้สารทําความเย็น R-410A หรือดีกว่า 
(4) คอมเพรสเซอร์ (Compressor) เป็นแบบ Rotary type หรือ Scroll type 
(5) ระบบป้องกัน จะต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ไม่น้อยกว่าท่ีระบุดังนี้ 

- Compressor magnetic contactor 
- Compressor overload protection devic 
- Fan motor overload protection device 
- Filter drier or strainer 
- Refrigerant service valve 

 
5.3.10.2 ชุดแฟนคอยล์ ต้องประกอบเรียบร้อยท้ังชุดจากโรงงานผู้ผลิต และเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ

เดียวกับคอนเด็นซ่ิงยูนิต มีรายละเอียด ดังนี้ 
(1) ตัวถังเครื่อง (Casing) ต้องมีโครงสร้างท่ีแข็งแรง ประกอบข้ึนจากเหล็กแผ่น 

ผ่านกรรมวิธีเคลือบผิว Powder paint จากโรงงานผู้ผลิตหรือประกอบข้ึนจาก
แม่แบบพลาสติกตามแบบของโรงงานผู้ผลิต ภายในตัวเครื่องบุฉนวนหนาท่ีทํา
จาก Polyethylene โดยมีช่องส่งลมเย็นท่ีด้านบนและด้านหน้าของเครื่อง 

(2) พัดลมส่งลมเย็น เป็นแบบหอยโข่ง (Centrifugal) สามารถปรับความเร็วได้ 2 
ระดับ ใช้กับระบบไฟฟ้า 220V/1Ph/50Hz 
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5.4 ระบบไฟฟ้าสําหรับระบบปรับอากาศ 
ระบบไฟฟ้าท้ังหมดท่ีผู้รับจ้างติดต้ัง ต้องสอดคล้องกับมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ

มาตรฐานการติดต้ังทางไฟฟ้าสําหรับประเทศไทย วสท. พ.ศ.2556 
      5.4.1 ติดต้ังสวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติขนาดทนกระแสไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า30 A ต่อเครื่อง 
      5.4.2 สายไฟฟ้าจากสวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติภายในห้อง    ท่ีทําการติดต้ังเครื่องปรับอากาศไปยัง

ตัวเครื่องปรับอากาศ ตามมาตรฐานการไฟฟ้า ใช้สายไฟฟ้าTHW พ้ืนท่ีหน้าตัดไม่น้อยกว่า 4 ตร.มม ในระบบ 1
เฟส และต่อสายดินพ้ืนท่ีหน้าตัดไม่น้อยกว่า 2.5ตร.มม หรือตามสเป็กเครื่องปรับอากาศ 

       5.4.3 สายไฟฟ้าควบคุมเครื่องเป่าลมเย็นและวงจรควบคุมเครื่องปรับอากาศพ้ืนท่ีหน้าตัดไม่
น้อยกว่า 2.5 ตร.มม 

       5.4.4  การเดินสายไฟฟ้าระหว่างเครื่องระบายความร้อนและเครื่องส่งลมเย็นให้เดินร้อยท่อ 
ภายในและภายนอกอาคารท่อPVC และให้ใช้ท่ออ่อนแบบกันน้ํา 

       5.4.5 ระบบแรงดันไฟฟ้าและรหัส 
- ถ้ามิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ระบบไฟฟ้าในโครงการนี้เป็นระบบ 400/220  โวลต์3 เฟส 4 สาย 50 

เฮิร์ท 
-   กําหนดให้ใช้รหัสสีของสายไฟฟ้าเป็นไปตามข้อกําหนดดังต่อไปนี้ 
ก.   สีแดง................................สําหรับเฟส  A (R) 
ข.   สีเหลือง............................สําหรับเฟส  B (S) 
ค.   สีน้ําเงิน............................สําหรับเฟส  C (T) 
ง.   สีขาว.................................สําหรับสายศูนย์  (NEUTRIAL) 
จ.   สีเขียวหรือเขียวคาดเหลือง.........สําหรับสายดิน 
 

 5.5 ข้อกําหนดในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวนใต้ฝ้า 
5.5.1 เตรียมงานติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้องจัดทําแบบสําหรับก่อสร้างจริง (For construction drawing) 

มานําเสนอและขออนุมัติต่อผู้ว่าจ้างจ้าง ก่อนดําเนินการติดต้ังวัสดุ อุปกรณ์ และระบบท้ังหมด 
 

5.5.2 พนักงาน 
5.5.2.1 ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการดําเนินงานและควบคุมการติดต้ัง ให้เป็นไปตามแบบรูป

รายการ และข้อกําหนดให้ถูกต้องตามหลักวิชา และวิธีปฏิบัติซ่ึงเป็นท่ียอมรับการลง
นามในเอกสารขณะปฏิบัติงานจะถือเป็นความผูกพันของผู้รับจ้างไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้รับ
จ้างจะยกข้ออ้างถึงการท่ีตนไม่ทราบข้อเท็จจริงต่างๆ เพ่ือประโยชน์ของตนมิได้ 

5.5.2.2 วิศวกรผู้รับผิดชอบโครงการของผู้รับจ้าง ต้องเป็นวิศวกรท่ีได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรควบคุมตามพระราชบัญญัติควบคุมวิชาชีพวิศวกรรมระดับสามัญข้ึนไป และเป็น
ผู้ลงนามรับรองผลงานในเอกสารการส่งมอบงานท้ังหมด 

5.5.2.3 ผู้รับจ้างต้องจัดหาวิศวกร หัวหน้าช่าง และช่างชํานาญงานท่ีมีประสบการณ์
ความสามารถท่ีเหมาะสมกับงานท่ีได้มอบหมาย เข้ามาปฏิบัติงานโดยมีวิธีการจัดงาน 
และทํางานท่ีถูกต้องตามหลักวิชาการ และมีจํานวนเพียงพอสําหรับการปฏิบัติงานได้
ทันที และแล้วเสร็จทันตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง 
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5.5.2.4 ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะสั่งให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนพนักงานท่ีเห็นว่าปฏิบัติงานไม่ดีพอ หรือ
อาจเกิดความเสียหาย หรือก่อให้เกิดอันตราย ผู้รับจ้างต้องจัดหาพนักงานใหม่ท่ีมี
ประสิทธิภาพดีพอมาทํางานแทนโดยทันที และค่าใช้จ่ายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนให้อยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้างท้ังสิ้น 

5.5.2.5 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ อันตราย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่ชีวิต
บุคคล และทรัพย์สินของพนักงานและผู้ทํางานทุกคน และผู้ได้รับผลจากอุบัติเหตุนั้น 

 
5.5.3 วัสดุ และอุปกรณ์ 

5.5.3.1 ผู้รับต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุและอุปกรณ์ รวมท้ังเอกสารของผู้ผลิตท่ีแสดงรายละเอียด
ทางเทคนิค ขนาด และรูปร่างท่ีชัดเจนของวัสดุ และอุปกรณ์แต่ละชิ้น ให้ผู้ว่าจ้างได้
ตรวจล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน ก่อนนําไปทําการติดต้ัง และวัสดุอุปกรณ์ท่ีได้รับอนุมัติ
แล้วมิได้หมายความว่าเป็นการพ้นความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง หากตรวจพบ
ข้อผิดพลาดในภายหลังผู้รับจ้างต้องดําเนินการแก้ไขใหม่ให้ถูกต้อง 

5.5.3.2 ในกรณีท่ีผู้ควบคุมงานหรือผู้ว่าจ้างมีความประสงค์ให้ผู้รับจ้างแสดงวิธีการติดต้ัง เพ่ือ
เป็นตัวอย่างหรือความเหมาะสมแล้วแต่กรณี ผู้รับจ้างต้องแสดงการติดต้ัง ณ สถานท่ี
ติดต้ังจริงตามท่ีผู้ควบคุมงานหรือผู้ว่าจ้างกําหนด เม่ือวิธีและการติดต้ังนั้นๆ ได้รับอนุมัติ
แล้วให้ถือเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติต่อไป 

5.5.3.3 ถ้าผู้ควบคุมงานหรือผู้ว่าจ้างเห็นว่าวัสดุและอุปกรณ์ท่ีนํามาใช้มีคุณสมบัติไม่ดีเท่าท่ี
กําหนดไว้ในรายการ ผู้ควบคุมงานหรือผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ท่ีจะไม่ยอมให้นํามาใช้งานนี้ ใน
กรณีท่ีผู้ควบคุมงานหรือผู้ว่าจ้างมีความเห็นว่าควรส่งให้สถาบันท่ีผู้ควบคุมงานหรือผู้
ว่าจ้างเชื่อถือทําการทดสอบคุณสมบัติ เพ่ือเปรียบเทียบกับข้อกําหนดก่อนท่ีจะอนุมัติให้
นํามาใช้ได้ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ดําเนินการให้โดยมิชักช้า และต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง
ท้ังสิ้น 

5.5.3.4 วัสดุและอุปกรณ์ท่ีนํามาติดต้ังต้องเป็นของใหม่และไม่เคยถูกนําไปใช้งานมาก่อน หากมี
ความจําเป็นอันกระทําให้ผู้รับจ้างไม่สามารถหาวัสดุหรืออุปกรณ์ตามท่ีได้แจ้งใน
รายละเอียด หรือตามตัวอย่างท่ีได้ให้ไว้แก่ผู้ควบคุมงานหรือผู้ว่าจ้าง และจําต้องจัดหา
วัสดุหรืออุปกรณ์อ่ืนมาทดแทนแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องชี้แจงเปรียบเทียบรายการละเอียด
ของสิ่งของดังกล่าวพร้อมท้ังแสดงหลักฐานข้อพิสูจน์จนเป็นท่ีพอใจแก่ผู้ควบคุมงานหรือ
ผู้ว่าจ้าง 

 
5.5.4 เครื่องมือ  

ผู้รับจ้างต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องผ่อนแรง ท่ีมีประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสําหรับ
ใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นชนิดท่ีเหมาะสม อีกท้ังจํานวนเพียงพอกับปริมาณงาน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท่ีจะ
ขอให้ ผู้รับจ้างเปลี่ยนแปลง หรือเพ่ิมจํานวนให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
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5.5.5 ป้ายและเครื่องหมาย ของวัสดุและอุปกรณ์ 
5.5.5.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา หรือจัดทําป้ายชื่อเป็นตัวหนังสือ และเครื่องหมายแสดงต่างๆ เพ่ือ

แสดงชื่อ และขนาดของอุปกรณ์และการใช้งาน โดยใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
5.5.5.2 ป้ายชื่อให้ทําด้วยแผ่นพลาสติกพ้ืนสีดํา แกะสลักตัวอักษรสีขาวขนาดโตอย่างน้อย ½ นิ้ว 

และเคลือบพลาสติกอีกชั้นหนึ่ง ป้ายต้องยึดติดให้ม่ันคงถาวร ป้ายชื่อดังกล่าวจะต้อง
จัดหาให้กับอุปกรณ์ต่อไปนี้ คือ 
- แผงควบคุมไฟฟ้าท้ังหมด 
- เครื่องจักร และอุปกรณ์ท้ังหมด 

5.5.5.3 สีท่ีพ่นเป็นตัวหนังสือ และเครื่องหมายให้ใช้สีสเปรย์กระป๋อง โดยจะต้องจัดทําแบบ
สําหรับการพ่นสี 

5.5.5.4 เพ่ือให้วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีติดต้ังแล้วสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน ต้องแสดง
เครื่องหมายและอักษรย่อหรือข้อความท่ีสั้นกะทัดรัดง่ายต่อการเข้าใจ 

 
5.5.6 การขนส่งเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ 

5.5.6.1 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการขนส่งเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ มายังสถานท่ีติดต้ัง
รวมท้ังการยกเข้าไปยังท่ีติดต้ัง ค่าใช้จ่ายท้ังหมดเป็นของผู้รับจ้างเองท้ังสิ้น 

5.5.6.2 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการขนส่งวัสดุอุปกรณ์หรือ
เครื่องมือต่างๆ มายังสถานท่ีติดต้ัง 

5.5.6.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทํากําหนดการในการนําวัสดุและอุปกรณ์เข้ามายังหน้างาน และแจ้ง
ให้ผู้ควบคุมงานและผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้า พร้อมท้ังจัดเตรียมสถานท่ีสําหรับเก็บรักษา
วัสดุและอุปกรณ์อย่างถูกต้องล่วงหน้า โดยประสานงานกับผู้รับจ้างอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

5.5.6.4 เม่ือวัสดุและอุปกรณ์เข้าถึงยังหน้างาน ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานและผู้ว่าจ้าง
ทราบ เพ่ือท่ีจะได้ตรวจสอบวัสดุและอุปกรณ์เหล่านั้นให้ถูกต้อง ตามท่ีผู้ว่าจ้างได้อนุมัติ
ไว้ก่อนท่ีจะนําวัสดุและอุปกรณ์เข้ามายังสถานท่ีเก็บรักษาต่อไป 

 
5.5.7 การเก็บรักษาเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ 

5.5.7.1 ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาสถานท่ีเก็บรักษาเครื่องมือ วัสดุ และอุปกรณ์ ท่ีนํามาใช้ในการติดต้ัง
ภายในบริเวณท่ีก่อสร้างอาคารเอง โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง ท้ังนี้เครื่องมือ 
วัสดุ และอุปกรณ์ดังกล่าว จะยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้รับจ้างท้ังหมด ซ่ึงผู้รับจ้างจะต้อง
รับผิดชอบต่อการสูญหาย เสื่อมสภาพ หรือถูกทําลาย จนกว่าจะได้ติดต้ังเสร็จสิ้นโดย
สมบูรณ์และส่งมอบงานแล้ว 

5.5.7.2 หากจะเก็บรักษาวัสดุและอุปกรณ์ภายในอาคารท่ีก่อสร้างแล้ว จะต้องได้รับความ
เห็นชอบจากวิศวกรโครงการเสียก่อน ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบความแข็งแรงของ
โครงสร้างอาคารในส่วนท่ีจะใช้ในการเก็บรักษาวัสดุและอุปกรณ์ ในส่วนท่ีจะต้องขน
วัสดุผ่าน เพ่ือป้องกันความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับโครงสร้างอาคาร 
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5.5.8 การตรวจสอบแบบและข้อกําหนด 
5.5.8.1 ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบรายการข้อกําหนดต่างๆ จนแน่ใจว่าเข้าใจถึงข้อกําหนด และ

เง่ือนไขต่างๆ โดยชัดเจน 
5.5.8.2 ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบรายละเอียดการติดต้ังจากแบบสถาปนิกและแบบโครงสร้าง 

พร้อมไปกับแบบทางวิศวกรรมสุขาภิบาลและแบบไฟฟ้า ก่อนดําเนินการติดต้ังเสมอ 
5.5.8.3 เม่ือพบข้อขัดแย้งระหว่างแบบและรายการ หรือข้อสงสัย หรือข้อผิดพลาดเก่ียวกับแบบ

และรายการ ให้รีบแจ้งต่อผู้ควบคุมงานหรือผู้ว่าจ้างโดยพลัน และการตีความในข้อความ
ขัดแย้งใดๆ ให้ตีความไปในแนวทางท่ีดีกว่า ถูกต้องกว่า ใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพดีกว่า 
ครบถ้วนกว่าท้ังสิ้น 

 
5.5.9 การแก้ไขเปล่ียนแปลงแบบ ข้อกําหนด วัสดุ และอุปกรณ์ 

5.5.9.1 การเปลี่ยนแปลงแบบ ข้อกําหนด วัสดุและอุปกรณ์ ท่ีผิดไปจากข้อกําหนดและเง่ือนไข
ตามสัญญาด้วยความจําเป็น หรือความเหมาะสมก็ดี ผู้รับจ้างต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์
อักษรต่อผู้ว่าจ้าง เพ่ือขออนุมัติเป็นเวลาอย่างน้อย 30 วัน ก่อนดําเนินการจัดซ้ือหรือทํา
การติดต้ัง 

5.5.9.2 ในกรณีท่ีผลิตภัณฑ์ของผู้รับจ้างมีลักษณะสมบัติอันเป็นเหตุให้อุปกรณ์ตามรายการท่ีผู้ว่า
จ้างกําหนดไว้เกิดความไม่เหมาะสม หรือไม่ทํางานโดยถูกต้อง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เพิกเฉย
ละเลยท่ีจะแจ้งขอความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน และผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ต่อความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนแต่เพียงผู้เดียว 

5.5.9.3 ถ้างานส่วนหนึ่งส่วนใดท่ีผู้รับจ้างกําลังติดต้ังหรือติดต้ังเสร็จแล้วก็ดี ผิดไปจากแบบและ
ข้อกําหนด หรือใช้วัสดุอุปกรณ์ไม่ตรงกับรายการท่ีกําหนดไว้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ในการสั่งให้
ผู้รับจ้างหยุดงานเป็นการชั่วคราว และผู้รับจ้างต้องทําการแก้ไขให้ถูกต้องทันที แต่ความ
ล่าช้าอันเนื่องมาจากเหตุดังกล่าวผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาทําการ
ออกไปไม่ได้ หรือกล่าวอ้างเป็นข้อแก้ตัวต่อการแล้วเสร็จสมบูรณ์ของงานท้ังหมดไม่ได้ 

 
5.5.10 ความรับผิดชอบต่อวัสดุ และอุปกรณ์เดิมของอาคาร 

5.5.10.1 การรื้อถอนวัสดุและอุปกรณ์ท่ีต้องใช้งานชั่วคราว และกระทําให้อยู่ในสภาพดี
เช่นเดิม ภายหลังจากส่งมอบงานแล้ว ก็ยังคงอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้างเช่นกัน 

5.5.10.2 ผู้รับจ้างต้องรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิมและอุปกรณ์ประกอบท้ังหมดมาเก็บไว้ใน
สถานท่ีท่ีทางผู้ว่าจ้างกําหนดไว้ 

5.5.10.3 ผู้รับจ้างต้องระมัดระวัง และจัดเตรียมอุปกรณ์สําหรับป้องกัน เช่น พลาสติกคลุม
โต๊ะทํางาน/ตู้เก็บของ/เก้าอ้ี ผ้าใบก้ันอาณาเขตทํางาน ผ้าใบป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย 
ผ้าใบป้องกันวัสดุอุปกรณ์ตกจากขอบอาคาร ราวกันตก สายช่วยชีวิต เป็นต้น เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและบุคคลท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของผู้
ว่าจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําของผู้
รับจ้าง และบุคลากรของผู้รับจ้าง ในระหว่างทําการติดต้ัง 
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5.5.10.4 ผู้รับจ้างต้องดําเนินการเปลี่ยนสายไฟฟ้าและหรือเบรกเกอร์เดิม ซ่ึงเป็นระบบไฟฟ้า
ของเครื่องปรับ อากาศและอุปกรณ์ประกอบเดิม ท่ีอยู่ในสภาพชํารุด หรือมีอายุการใช้
งานนานเกินกว่าจะใช้งานกับเครื่องปรับอากาศใหม่ได้ หรือตามท่ีผู้ว่าจ้างเห็นชอบ ให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติและเรียบร้อย  โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ท้ังหมด 

 
5.5.11 การรายงานผล และความคืบหน้าของงาน 

5.5.11.1 ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายงานสรุปผลความคืบหน้าของการปฏิบัติงานติดต้ังเป็นลาย
ลักษณ์อักษร จํานวน 2 ชุด ให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสมํ่าเสมอเป็นรายอาทิตย์ รวมถึงรายงาน
สรุปรายเดือน และรายงานสรุปตามงวดของการเบิกจ่ายเงิน และสิ้นสุดเม่ือส่งมอบงาน
ให้แก่ผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว 

5.5.11.2 รายงานดังกล่าวในข้อข้างต้น ผู้รับจ้างจะต้องเริ่มทําต้ังแต่เม่ือเริ่มมีการปฏิบัติงานท่ี
หน้างาน และสิ้นสุดลงเม่ือส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว 

5.5.11.3 เป็นความรับผิดชอบของผู้รับจ้างท่ีต้องบันทึกภาพภายในห้องและภายนอกห้อง 
ก่อนและหลัง ทําการเปลี่ยน/ติดต้ังเครื่องปรับอากาศและระบบ กับเครื่องปรับอากาศ
ทุกเครื่องและทุกระบบ และจะต้องส่งมอบสื่อบันทึกข้อมูลรูปภาพท้ังหมด โดยจัดกลุ่ม
ภาพถ่ายแบ่งตามชื่ออาคาร ชั้นของอาคาร และชื่อห้อง จํานวน 2 ชุด ให้แก่ผู้ว่าจ้าง
ก่อนส่งมอบงาน 

 
5.5.12 การทดสอบเดินเครื่อง และระบบ 

5.5.12.1 ผู้รับจ้างจะต้องทําตารางแผนงานแสดงกําหนดการทดสอบเครื่องปรับอากาศและ
อุปกรณ์ต่างๆ เสนอต่อผู้ว่าจ้าง รวมท้ังจะต้องจัดเตรียมเอกสารข้อแนะนําจากผู้ผลิตใน
การทดสอบเครื่องปรับอากาศเสนอต่อผู้ว่าจ้าง จํานวน 2 ชุด 

5.5.12.2 ผู้รับจ้างจะต้องทําการทดสอบเครื่องและอุปกรณ์การใช้งานท้ังระบบตามหลัก
วิชาการ เพ่ือแสดงให้เห็นว่างานท่ีทําถูกต้องตามแบบและรายการท่ีกําหนดทุกประการ 
โดยมีผู้ควบคุมงาน คณะกรรมการ หรือตัวแทนของผู้ว่าจ้าง เข้าร่วมในการทดสอบด้วย 
และผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการนี้ท้ังสิ้น 

5.5.12.3 ผู้รับจ้างจะต้องทําการตรวจวัดค่าพลังงานท่ีอุปกรณ์และระบบใช้ ท้ังก่อนเปลี่ยน
และหลังเปลี่ยน เพ่ือทดสอบและได้มาซ่ึงประสิทธิภาพของอุปกรณ์ และการประหยัด
พลังงานของอุปกรณ์ โดยต้องเป็นไปตามข้อกําหนดของผู้ว่าจ้าง 

5.5.12.4 อุปกรณ์และเครื่องมือท่ีใช้ในการทดสอบ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหามาท้ังหมด 
5.5.12.5 การทดสอบเครื่องและระบบต่างๆ ให้เป็นไปตามกฎของการไฟฟ้าและหน่วย

ราชการท่ีเก่ียวข้องตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
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5.5.13 การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีบํารุงรักษาเครื่อง และระบบ  
ผู้รับจ้างจะต้องจัดการฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าท่ีควบคุมเครื่อง และดูแลรักษาเครื่องของผู้

ว่าจ้างให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้งาน และการบํารุงรักษาก่อนส่งมอบงาน 
 

5.5.14 หนังสือคู่มือการใช้งานและบํารุงรักษาเครื่อง และระบบ 
5.5.14.1 ผู้รับจ้างต้องจัดทํารายละเอียดของเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ท่ีติดต้ัง

ประกอบด้วยวิธีการใช้งาน วิธีการบํารุงรักษา และระยะเวลาของการบํารุงรักษารายการ
อะไหล่ และอ่ืนๆ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สําหรับเครื่องปรับอากาศและ
อุปกรณ์ทุกชิ้นท่ีผู้รับจ้างนํามาติดต้ังจํานวน 4 ชุด มอบให้แก่ผู้ว่าจ้างในวันส่งมอบงาน 

5.5.14.2 หนังสือคู่มือท้ังหมด ผู้รับจ้างต้องส่งร่างเสนอผู้ว่าจ้าง 1 ชุด เพ่ือตรวจสอบและ
อนุมัติก่อนการส่งมอบฉบับจริง 

5.5.14.3 บทความโฆษณาของผู้ผลิตหรือแคตตาล็อค ไม่ถือว่าเป็นหนังสือคู่มือการใช้งานและ
บํารุงรักษา 

 
5.5.15 การส่งมอบงาน 

5.5.15.1 ผู้รับจ้างต้องเปิดเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานเต็มท่ี 
หรือพร้อมท่ีจะใช้งานได้เต็มท่ีเป็นเวลา 4 ชั่วโมงติดต่อกัน หรือจนเป็นท่ีพอใจของผู้
ว่าจ้าง 

5.5.15.2 ผู้รับจ้างต้องทดสอบเครื่อง วัสดุ และอุปกรณ์ ตามท่ีผู้ว่าจ้างจะกําหนดให้ทดสอบ 
จนกว่าจะได้ผลเป็นท่ีพอใจ และเป็นท่ีแน่ใจของผู้ว่าจ้างว่าเครื่องปรับอากาศ วัสดุ และ
อุปกรณ์ ท่ีติดต้ังเหล่านั้นสามารถทํางานได้ดี ถูกต้องตามข้อกําหนดทุกประการ 

5.5.15.3 รายการส่งของต่างๆ ต่อไปนี้ ท่ีผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ว่าจ้างในวันส่งมอบ
งาน และถือเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจรับมอบงานด้วย คือ 
- แบบสร้างจริง (As-built drawing) 
- หนังสือคู่มือการใช้งานและบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ 
- เครื่องมือพิเศษสําหรับใช้ในการปรับแต่ง ซ่อมบํารุงเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ 

ซ่ึงโรงงานผู้ผลิตส่งมาให้ด้วย 
5.5.15.4 ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนในการทดสอบเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ และในการตรวจรับ

มอบงาน อยู่ในความรับผิดชอบผู้รับจ้างท้ังสิ้น 
5.5.15.5 ผู้ รั บ จ้ า ง ต้ องนํ า ส่ ง และ ติด ต้ั ง เ ครื่ อ งปรั บอากาศตาม ข้อ กํ าหนดแทน ท่ี

เครื่องปรับอากาศเดิม พร้อมท้ังรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิมตามมาตรฐาน มีความ
ปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม โดยรื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม พร้อมทําความสะอาด 
และจัดเก็บในพ้ืนท่ีท่ีผู้ว่าจ้างกําหนด 

5.5.15.6 กําหนดติดต้ังแล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับถัดจากวันทําสัญญาจ้าง 
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5.5.16 การรับประกัน 
5.5.16.1 ผู้รับจ้างต้องรับประกันคุณภาพของเครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์ท้ังหมด ภายใน

ระยะเวลา 2 ปี นับจากวันท่ีเครื่องปรับอากาศติดต้ังแล้วเสร็จ และลงนามในเอกสารรับ
มอบงานแล้ว 

5.5.16.2 ภายในช่วงเวลาดังกล่าวหากเครื่อง วัสดุ และอุปกรณ์ เสีย หรือเสื่อมคุณภาพ อัน
เนื่องจากโรงงานผลิตหรือการใช้งานตามปกติ ผู้รับจ้างต้องดําเนินการเปลี่ยน หรือแก้ไข
ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีเช่นเดิมโดยไม่ชักช้า และรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายท้ังหมด 

5.5.16.3 ผู้รับจ้างต้องรับประกัน เปลี่ยน และ/หรือแก้ไขวัสดุอุปกรณ์และงานตามข้อกําหนด 
รวมท้ังข้อผิดพลาดซ่ึงผู้ว่าจ้างตรวจพบ ไม่ว่าก่อนหรือหลังจากการตรวจรับงาน 

5.5.16.4 ผู้รับจ้างต้องรับประกันอุปกรณ์ของระบบต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ทําการแก้ไขท่ีไม่
ถูกต้อง เปลี่ยนวัสดุและอุปกรณ์ท่ีเสียหายหรือเสื่อมคุณภาพ รวมท้ังการบริการราย
เดือน และในกรณีฉุกเฉิน ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันท่ีส่งมอบงาน หากผู้รับจ้าง
ไม่แก้ไขและดําเนินการให้เสร็จเรียบร้อย ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิ์ท่ีจะดําเนินการเองแล้วคิด
ค่าใช้จ่ายท้ังหมดจากผู้รับจ้าง 

5.5.16.5 ผู้ รับจ้างต้องมีหนังสือรับรองการสํารองอะไหล่จากโรงงานผู้ผลิตสําหรับ
เครื่องปรับอากาศท่ีนํามาเสนอใน “การจัดซ้ือจัดจ้างและติดต้ัง เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน ชนิดแขวนใต้ฝ้า – มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 

5.5.16.6 ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการเครื่องปรับอากาศยี่ห้อท่ีเสนอราคาในเขตจังหวัด
เชียงราย  

5.5.16.7 ในระยะเวลารับประกัน หากมีการแจ้งซ่อมต้องเข้าดําเนินการภายใน 3 วัน ในช่วง
เวลาทําการ นับจากได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง 

 
**************************** 


