
คุณลักษณะและขอบเขตการดําเนินงาน 
 
คุณสมบัติของครุภัณฑและอุปกรณประกอบอ่ืนๆ แยกตามหมวดดังน้ี 
 
หมวดท่ี 1 งานติดต้ังเครื่องปรับอากาศชนิดแยกสวน 
 1.1 ติดต้ังเครือ่งปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดติดผนัง ขนาดไมนอยกวา 25,900 บีทียู/ชม.  
(อาคารวิทยบริการ 1)  จํานวน 67 เครื่อง  มีรายละเอียดดังน้ี 

1.1.1 คุณลักษณะท่ัวไป 

1.1.1.1 เปนเครื่องปรับอากาศระบบแยกสวน (Air Cooled Split System) ชนิดติดผนัง มีเครื่อง

ระบายความรอน (Condensing unit) อยูภายนอกอาคารและชุดใหความเย็น (Fan Coil 

Unit) อยูภายในอาคาร สามารถทําความเย็นไดไมนอยกวา 25,900 บีทียู/ชม. 

1.1.1.2 มีเอกสารแสดงวาเปนเครื่องปรับอากาศที่มีขายอยูในทองตลาดและจดทะเบียนเครื่องหมาย

การคามาไมนอยกวา 30 ป 

1.1.1.3 มีเอกสารแสดงวาเปนเครื่องปรับอากาศเบอร 5 และมาตรฐาน มอก.2134-2545 เปน 

เครื่องปรับอากาศและวัสดุอุปกรณที่นํามาติดต้ังและเปนของใหม โดยเปนเครื่องปรับอากาศ

ย่ีหอเดียวกันทั้งโครงการ 

1.1.1.4 มีเอกสารแสดงวาผลิตจากโรงงานที่ผลิตเครื่องปรับอากาศที่ไดรับมาตรฐาน ISO 9001:2008 

1.1.2 คุณลักษณะเครื่องระบายความรอน (Condensing Unit) มีรายละเอียดดังน้ี 

1.1.2.1 เปนเครื่องปรับอากาศระบบแยกสวน (Air Cooled Split System) มีเครื่องระบายความรอน 

(Condensing unit) อยูภายนอกอาคารและชุดใหความเย็น (Fan Coil Unit) อยูภายใน

อาคาร 

1.1.2.2 สวนโครง (Casing) ทําดวยพลาสติกอยางดี ออกแบบใหมั่นคงแข็งแรงไมเกิดเสียงรบกวนขณะ

ใชงานตัวถังเครื่อง (Casing) ทนตอสภาพดินฟาอากาศสําหรับติดต้ังภายนอกอาคารทําดวย 

เหล็กอาบสังกะสีพรอมพนสันกันสนิมและอบสีเรียบรอยจากโรงงานผูผลิต 

1.1.2.3 คอมเพรสเซอร (Compressor) เปนแบบปดสนิท (Hermetic Type) ชนิดโรตารี่ (Rotary 

Type) มีอุปกรณปองกันมอเตอรคอมเพรสเซอรเสียหายเมื่อเกิดความรอนและกระแสไฟเกิน

เกณฑกําหนด  ต้ังอยูบนฐานปองกันการสั่นสะเทือน  แบบลูกยาง ใชกับระบบไฟฟา 220 

โวลท 1 เฟส 50 เฮิรตซ 

1.1.2.4 แผงคอยลระบายความรอน (Condenser Coil) พื้นที่หนาแผงระบายความรอน ขนาดไมนอย

กวา 7.8 ตารางฟุต  ทําดวยทอทองแดงชนิดเกลียวใน (Inner Groove Tube) ขนาด

เสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 7.0 ม.ม อัดติดกับครีบอลูมิเนียมดวยวิธีกล โดยมีครีบระบาย

ความรอนไมนอยกวา 16 ครีบตอระยะ 1 น้ิว  เรียงกันเปนระเบียบจํานวนไมนอยกวา 2 แถว 

(Row)  ผานการทดสอบรอยรั่วดวยความดัน 350 psig และอบขจัดความช้ืนจากโรงงาน

ผูผลิต 
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1.1.2.5 มอเตอรพัดลมระบายความรอน (Condensing Fan  Motor) เปนแบบ Permanent Split 

Capacitor ชนิดปดมิดชิด ระบบหลอลื่นแบบถาวร มีอุปกรณปองกันมอเตอรเสียหาย เมื่อ

ความรอนสูงเกินเกณฑ  (Overload Protection)  มอเตอรขนาดไมนอยกวา 82 วัตต 

จํานวน 1 ตัว ใชกับระบบไฟฟา 220 โวลท 1 เฟส 50 เฮิรตซ 

1.1.2.6 พัดลมระบายความรอน (Condensing Fan)  เปนแบบ Propeller ขนาดไมนอยกวา 20 น้ิว 

ไดรับการปรับถวงสมดุลจากโรงงาน  ขับเคลื่อนโดยตรงดวยมอเตอร  ระบายความรอนออก

ในแนวระนาบ   มีตะแกรงปองกันการเกิดอุบัติเหตุ 

1.1.2.7 อุปกรณประจําเครื่องตองประกอบสําเร็จจากโรงงาน ประกอบดวย 
- Magnetic Contactor 
- Running Capacitor 
- Compressor Internal Thermal Overload Protector 
- Fan Motor Internal Thermal Overload Protector 
- Service Valve ทั้งดาน Suction และ Liquid  
- Ground Terminal 
- อุปกรณอื่นๆ ตามมาตรฐานผูผลิต 

1.1.3 คุณลักษณะชุดใหความเย็น (Fan Coil Unit) มีรายละเอียดดังน้ี 

1.1.3.1 สวนโครง (Casing) ทําดวยแผนเหล็กชุบสังกะสีชนิดหนา (Heavy Gauge Bonderized 

Galvanized Steel) ผานกระบวนการทําสีระบบสีฝุนอบแหงแบบ Powder Coating 

System ภายในบุดวยฉนวนชนิด Closed Cell Elastomer ปองกันการเกิดหยดนํ้า  พรอม

ถาดนํ้าทิ้งภายในเครื่องที่บุฉนวนเพื่อปองกันการเกิดหยดนํ้า 

1.1.3.2 แผงคอยลเย็น (Cooling Coil) พื้นที่หนาแผงคอยลเย็น ขนาดไมนอยกวา 3.6 ตารางฟุต  ทํา

ดวยทอทองแดงชนิดเกลียวใน (Inner Groove Tube) อัดติดกับครีบอลูมิเนียมชนิด 

Corrugated Fin ดวยวิธีกล โดยมคีรีบระบายความเย็นไมนอยกวา 16 ครีบตอระยะ 1 น้ิว  

เรียงกันอยางเปนระเบียบจํานวนไมนอยกวา 2 แถว  ผานการทดสอบรอยรั่วดวยความดัน 

350 PSIG และขจัดความช้ืนจากโรงงานผูผลิต 

1.1.3.3 มอเตอรพัดลมสงลมเย็น (Evaporator Fan Motor) เปนแบบ Permanent Split 

Capacitor ชนิดปดมิดชิด ระบบหลอลื่นแบบถาวร มีอุปกรณปองกันมอเตอรเสียหาย       

เมื่อความรอนสูงเกินเกณฑ  (Overload Protection)  มอเตอรขนาดไมนอยกวา 30 วัตต 

จํานวน 1 ตัว ปรับความเร็วได 4 ระดับ  ใชกับระบบไฟฟา 220 โวลท 1 เฟส 50 เฮิรตซ 

1.1.3.4 พัดลมสงลมเย็น (Evaporator Fan) แบบแรงเหว่ียงหนีศูนยกลาง (Centrifugal Type) 

ขับเคลื่อนโดยตรงดวยมอเตอร ปริมาณลมเย็นไมตํ่ากวา 700 ลูกบาศกฟุตตอนาที (CFM) 

1.1.3.5 อุปกรณควบคุมปริมาณการจายสารทําความเย็น แบบแคปทิ้ว (Capillary Tube)  อยูที่ 

CONDENSING UNIT 

1.1.3.6 ระบบควบคุมรีโมทคอนโทรลไรสายแบบดิจิตอล 
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1.1.3.7 หนากากกระจายลมเย็น (Supply Air Grille) ทําดวยพลาสติกคุณภาพดี ปรับการกระจายลม

ได 4 ทิศทาง 

1.1.3.8 แผนกรองอากาศ (Air Filter) กรองฝุนละอองอยางมีประสิทธิภาพ สามารถถอดลางไดสะดวก 

เครื่องปรับอากาศตองมีการรับประกันคอมเพรสเซอรอยางนอย 5 ป และสํารองอะไหลอยาง

นอย 3ป โดยมีเอกสารรับรองการรับประกันจากเจาของผลิตภัณฑ 

 

1.2 ติดต้ังเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ชนิดตูต้ังพ้ืนขนาดไมนอยกวา 56,000 บีทียู/ชม.  

(อาคารวิทยบริการ 1)  จํานวน 4 เครื่อง  มีรายละเอียดดังน้ี 

1.2.1 คุณลักษณะท่ัวไป 

1.2.1.1 เปนเครื่องปรับอากาศระบบแยกสวน (Air Cooled Split System) ชนิดตูต้ังพื้น มีเครื่อง

ระบายความรอน (Condensing unit) อยูภายนอกอาคารและชุดใหความเย็น (Fan Coil 

Unit) อยูภายในอาคาร สามารถทําความเย็นไดไมนอยกวา 56,000 บีทียู/ชม. 

1.2.1.2 มีเอกสารแสดงวาเปนเครื่องปรับอากาศที่มีขายอยูในทองตลาดและจดทะเบียนเครื่องหมาย

การคามาไมนอยกวา 30 ป  

1.2.1.3 มีเอกสารแสดงวาเปนเครื่องปรับอากาศและวัสดุอุปกรณที่นํามาติดต้ังและเปนของใหม โดย

เปนเครื่องปรับอากาศย่ีหอเดียวกันทั้งโครงการ 

1.2.1.4 มีเอกสารแสดงวาผลิตจากโรงงานที่ผลิตเครื่องปรับอากาศที่ไดรับมาตรฐาน ISO 9001:2008 

1.2.2 คุณลักษณะเครื่องระบายความรอน (Condensing Unit) มีรายละเอียดดังน้ี 

1.2.2.1 สวนโครง  (Casing)  ทําดวยแผนเหล็กชุบสังกะสีชนิดหนา  (Heavy Gauge Bonderized 

Galvanized Steel) ผานกระบวนการทําสี ระบบสีฝุนอบแหง Powder Coating System 

ปองกันการเกิดสนิมหรือผุกรอน ทนตอสภาพการใชงานกลางแจงเปนอยางดี ออกแบบให

มั่นคงแข็งแรงไมเกิดเสียงรบกวนขณะใชงาน 

1.2.2.2 คอมเพรสเซอร (Compressor) เปนแบบปดสนิท (Hermetic Type) ชนิดสโครล (Scroll 

Type) มีอุปกรณปองกันมอเตอรคอมเพรสเซอรเสียหายเมื่อเกิดความรอนและกระแสไฟเกิน

เกณฑกําหนด  ต้ังอยูบนฐานปองกันการสั่นสะเทือน  แบบลูกยาง ใชกับระบบไฟฟา 380 

โวลท 3 เฟส 50 เฮิรตซ 

1.2.2.3 แผงคอยลระบายความรอน (Condenser Coil) พื้นที่หนาแผงระบายความรอน ขนาดไมนอย

กวา 10.5 ตารางฟุต  ทําดวยทอทองแดง (Copper Tube) อัดติดกับครีบอลูมิเนียมชนิด 

Plate Fin ดวยวิธีกล โดยมีครีบระบายความรอนไมนอยกวา 14 ครีบตอระยะ 1 น้ิว  เรียงกัน

เปนระเบียบจํานวนไมนอยกวา 2 แถว (Row)  ผานการทดสอบรอยรั่วดวยความดัน 350 

psig และอบขจัดความช้ืนจากโรงงานผูผลิต 
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1.2.2.4 มอเตอรพัดลมระบายความรอน (Condensing Fan  Motor) เปนแบบ Permanent Split 

Capacitor ชนิดปดมิดชิด ระบบหลอลื่นแบบถาวร มีอุปกรณปองกันมอเตอรเสียหาย เมื่อ

ความรอนสูงเกินเกณฑ  (Overload Protection)  มอเตอรขนาดไมนอยกวา 70 วัตต 

จํานวน 2 ตัว ใชกับระบบไฟฟา 220 โวลท 1 เฟส 50 เฮิรตซ 

1.2.2.5 พัดลมระบายความรอน (Condensing Fan)  เปนแบบ Propeller ขนาดไมนอยกวา 18 น้ิว

จํานวน 2 ตัว ไดรับการปรับถวงสมดุลจากโรงงาน  ขับเคลื่อนโดยตรงดวยมอเตอร  ระบาย

ความรอนออกในแนวระนาบ   มีตะแกรงปองกันการเกิดอุบัติเหตุ 

1.2.2.6 อุปกรณประจําเครื่องตองประกอบสําเร็จจากโรงงาน ประกอบดวย 
- Magnetic Contactor 
- Compressor Internal Thermal Overload Protector 
- High Low Pressure Switch 
- Delay Relay Timer 3 min. 
- Service Valve ทั้งดาน Suction และ Liquid  
- Ground Terminal 
-  อุปกรณอื่นๆ ตามมาตรฐานผูผลิต 
 

1.2.3 คุณลักษณะชุดใหความเย็น (Fan Coil Unit) มีรายละเอียดดังน้ี 

1.2.3.1 สวนโครง (Casing) ทําดวยแผนเหล็กชุบสังกะสีชนิดหนา (Heavy Gauge Bonderized 

Galvanized Steel) ผานกระบวนการทําสีระบบสีฝุนอบแหงแบบ Powder Coating 

System ภายในบุดวยฉนวนชนิด Closed Cell Elastomer ปองกันการเกิดหยดนํ้า  พรอม

ถาดนํ้าทิ้งภายในเครื่องที่บุฉนวนเพื่อปองกันการเกิดหยดนํ้า 

1.2.3.2 แผงคอยลเย็น (Cooling Coil) พื้นที่หนาแผงคอยลเย็น ขนาดไมนอยกวา 4.0 ตารางฟุต  ทํา

ดวยทอทองแดงชนิดเกลียวใน (Inner Groove Tube) อัดติดกับครีบอลูมิเนียมชนิด Slit Fin 

ดวยวิธีกล โดยมีครีบระบายความเย็นไมนอยกวา 18 ครีบตอระยะ 1 น้ิว  เรียงกันอยางเปน

ระเบียบจํานวนไมนอยกวา 3 แถว  ผานการทดสอบรอยรั่ว และขจัดความช้ืนจากโรงงาน

ผูผลิต 

1.2.3.3 มอเตอรพัดลมสงลมเย็น (Evaporator Fan Motor) เปนแบบ Permanent Split 

Capacitor ชนิดปดมิดชิด ระบบหลอลื่นแบบถาวรถาวร มีอุปกรณปองกันมอเตอรเสียหาย 

เมื่อความรอนสูงเกินเกณฑ  (Overload Protection)  มีมอเตอรขนาดไมนอยกวา 380 วัตต 

จํานวน 1 ตัว หรือมอเตอรขนาดไมนอยกวา 85 วัตต จํานวน 2 ตัว ปรับความเร็วไดไมนอย

กวา 3 ระดับ ใชกับระบบไฟฟา 220 โวลท 1 เฟส 50 เฮิรตซ 
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1.2.3.4 พัดลมสงลมเย็น (Evaporator Fan) แบบแรงเหว่ียงหนีศูนยกลาง (Centrifugal Type) 

จํานวนไมนอยกวา 1 ตัว ไดรับการปรับถวงสมดุลจากโรงงานผลิต ขับเคลื่อนโดยตรง      

ดวยมอเตอร ปริมาณลมเย็นไมนอยกวา 2,000 ลูกบาศกเมตรตอนาที (CMH) 

1.2.3.5 อุปกรณควบคุมปริมาณการจายสารทําความเย็น แบบ Flow Control Fix 

1.2.3.6 ระบบควบคุมรีโมทคอนโทรลแบบดิจิตอล 

1.2.3.7 หนากากกระจายลมเย็น (Supply Air Grille) ทําดวยพลาสติกคุณภาพดี ปรับการกระจายลม

ได 4 ทิศทาง 

1.2.3.8 แผนกรองอากาศ (Air Filter) กรองฝุนละอองอยางมีประสิทธิภาพ สามารถถอดลางไดสะดวก 

1.2.3.9 เครื่องปรับอากาศตองมีการรับประกันคอมเพรสเซอรอยางนอย 5 ป และอะไหลอยางนอย 3

ป โดยมีเอกสารรับรองการรับประกันจากเจาของผลิตภัณฑ 

 
หมวดท่ี 2 ชุดติดต้ังระบบควบคุมไฟฟาและระบบทอสงนํ้ายา 

1. ติดต้ังเครื่องควบคุมตูเบรกเกอรเมนหลัก 3 เฟส ขนาดไมนอยกวา 300 Amp จํานวน 2 ชุด ช้ัน 1 และ 

2 โดยใหแยกออกจากตูเมนหลักในอาคารหองควบคุมไฟฟา ช้ัน1 

2. ติดต้ังสายไฟเมนหลักชนิด THW ขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 240 Sq.mm. เช่ือมจากเบรก

เกอรเมนหลักของแตละช้ัน ขนาดไมนอยกวา 100 Amp 3p ช้ัน 1จํานวน 3ชุด และช้ัน 2 จํานวน 2ชุด 

3. เดินสายไฟตามแนวภายนอกอาคารจากตูควบคุมเบรกเกอรเมนหลักของแตละช้ัน โดยใชสายไฟฟา 

ชนิด THW ขนาดไมนอยกวา 35 sq.mm. อยางเปนระเบียบ พรอมใสรางเหล็กหรือติดเร็คและอุปกรณ

ตามมาตรฐานการเดินสายไฟฟา (แนวการเดินสายตามแบบการติดต้ังที่กําหนด) 

4. ติดต้ังสายไฟ THW 4 Sq.mm. จากสายเมนหลักภายนอกอาคารแตละช้ัน เขาเครื่องปรับอากาศแตละ

ชุดโดยการรอยทอไปยังเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร 

5. เครื่องปรับอากาศแตละชุดตองมีเบรกเกอร ขนาดไมนอยกวา 30 Amp แบบ 1 เฟส หรือ 3 เฟส

แลวแตชนิดของระบบไฟฟาเครื่องปรับอากาศสําหรับควบคุมการทํางานและปองกันไฟฟาลัดวงจรของ

เครื่องปรับอากาศเพื่อแยกการทํางานของเครื่องปรับอากาศแตละชุดออกจากกัน 

6. การติดต้ังตูควบคุมไฟฟาการเดินสายไฟฟา การติดต้ังอุปกรณและการติดต้ังเครื่องปรับอากาศตอง

เปนไปตามมาตรฐานคํานึงถึงความปลอดภัยและสะดวกในการใชงาน 

7. ติดต้ังสายไฟเมนหลักชนิด THW ขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 35 Sq.mm. ภายในอาคารตอง

เดินสายแนวตรงตามแนวของคอนแดนซิ่งที่ต้ัง ถาเห็นคอนแดนซิ่งชุดเดิมที่ติดต้ังอยูแลวใหรื้อถอน

ออกมาและขยับไปดานหนาใหพอประมาณที่เหมาะสม  

8. การติดต้ังเครื่องระบายความเย็นในจุดทีจ่ําเปนตองติดต้ังในสวนของกรอบอลูมิเนียมตองมีแผนไมอัด

หรือแผนสมารทบอรดแผนเรียบ พนสีขาวหรือสีอื่นตามความเหมาะสม ขนาดไมนอยกวา 10 ม.ม 

รองรับดานหลังกอนติดต้ัง 
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9. การติดต้ังทอนํ้ายาภายในและภายนอกอาคาร ยกเวนสวนที่อยูบนฝาเพดาน ตองปดดวยฝาครอบทอ

แอรใหเรียบรอย สวยงาม ตามมาตรฐานการติดต้ัง 

10. การติดต้ังทอนํ้าทิ้ง ตองติดต้ังในระดับที่นํ้าสามารถใหลไดโดยสะดวก บางจุดที่มีความยาวทอเกิน 20 

เมตร ตองมีทอระบายอากาศอยางนอย 1 จุด และตองไมติดต้ังแนวทอกีดขวางทางเดินปกติ 

 
หมวดท่ี 3 การบํารุงรักษาระบบ 

ผูชนะการประมูลตองเสนอแผนและกําหนดการการบํารุงรักษาอุปกรณใหกับทางมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏเพชรบูรณในวันทําสัญญา ดังตอไปน้ี 

 1. แผนการบํารุงรักษาอุปกรณและทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ อยางนอยปละ 6 ครั้ง 
(ลางยอย 2เดือน/ครั้ง) จํานวน 3 ป อยางนอยดังน้ี 

 -ลางทําความสะอาดแผงดักฝุน เครื่องระบายความเย็น 
 -ลางทําความสะอาดแผงครีบเครื่องระบายความรอน 
 2. แผนการบํารุงรักษาอุปกรณอื่นๆ และแผนการบํารุงรักษาอุปกรณและการลาง

เครื่องปรับอากาศทั้งเครื่องระบายความรอน (Condensing Unit) และชุดใหความเย็น (Fan Coil Unit) อยางนอยปละ 
2 ครั้ง (ลางใหญ 2ครั้ง/ป) จํานวน 3 ป อยางนอยดังน้ี 

 -ถอดลางทําความสะอาดครีบระบายความเย็นและพดัลมสงลมเย็น เครื่องระบายความเย็น 
 -ถอดลางทําความสะอาดครีบระบายความรอนและอุปกรณภายใน เครื่องระบายความรอน 
 -ทําความสะอาดตรวจเช็คระบบตูควบคุมไฟฟาและอุปกรณปองกันไฟฟาลัดวงจร 
 -ตรวจเช็คระบบทอนํ้ายาและระบบทอนํ้าทิ้งใหอยูสภาพใชงานไดปกติ 
 3. ผูชนะการประมูลตองสํารองอะไหลอุปกรณทุกรายการทั้งหมดในโครงการน้ีเปนระยะเวลา

อยางนอย 3 ป 
 
หมวดท่ี 4 ขอกําหนดเพ่ิมเติมท่ัวไป  
 ผูชนะการประมูลจะตองดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปน้ี 
  4.1 อุปกรณที่เสนอตองผลิตข้ึนตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมถึงมาตรฐาน
ดานไฟฟา โทรคมนาคมความปลอดภัย  เชน FCC, UL และ/หรือ มาตรฐานอื่นที่เกี่ยวของ 

  4.2 สวนประกอบของระบบ/อุปกรณที่นําเสนอจะตองไมเปนผลิตภัณฑของบริษัทผูผลิตที่อยูใน
ระหวางการถูกพิทักษทรัพยในคดีลมละลายตามคําสั่งของศาลที่ไดสั่งการตามกฎหมายของประเทศที่บริษัทของผูผลิต
น้ันต้ังอยู 

  4.3 ผูชนะการประมูลตองรับผิดชอบเรื่องการขนยายขยะมูลฝอย และเศษวัสดุ ออกจากพื้นที่
ปฏิบัติงานทุกครั้ง และหากมีคาใชจายที่เกิดข้ึนจากการขนยายขยะมูลฝอย และเศษวัสดุ ผูชนะการประมูลจะตองเปน
ผูรับผิดชอบ 
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4.4 ภายในกําหนดระยะเวลารับประกัน หากเกิดความเสียหายใด ๆ แกผลิตภัณฑอันเน่ืองมาจากการ
ใชงานปกติ  จะตองซอมแซมแกไขใหสามารถใชงานไดเปนปกติภายใน  3 วัน หลังจากที่ไดรับแจง  หากผูรับจางน่ิงเฉย
ไมดําเนินการใด ๆ ที่จะแกไขความเสียหายของอุปกรณหรือระบบภายหลังจาก 3 วันนับจากที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบูรณไดแจงผูรับจางทางจดหมาย โทรศัพท หรือโทรสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณมีสิทธ์ิที่จะดําเนินการจัดหา 
จัดซื้อ จัดจาง หรือดําเนินการใด ๆ เพื่อแกไขอุปกรณหรือระบบที่เสียหายสามารถใชงานไดปกติ  และมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเพชรบูรณสามารถเรียกเก็บคาใชจายในการดําเนินการทั้งหมดจากผูรับจางได ผูรับจางมีสิทธ์ิแจงขอขยาย
กําหนดเวลาการทํางานพรอมหลักฐานเปนหนังสือใหทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณทั้งน้ีข้ึนอยูกับดุลยพินิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร 

4.5 ผูชนะการประมูลตองจัดหาเอกสาร คูมือประกอบการใชงาน เพื่ออธิบายถึงรายละเอียดของการใช
งานทุกอุปกรณใหกับบุคลากร / เจาหนาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ใหสามารถใชงานไดอยางถูกตองและมี
ประสิทธิภาพ 

4.6 ผูชนะการประมูลตองเสนอเอกสารการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑตามระยะเวลาที่กําหนดในแต
ละรายการ นับต้ังแตวันที่ไดรับมอบผลิตภัณฑครบถวน 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ 
 
 


