ขอบเขตของงานจ้างการสอบเทียบและบารุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องมือการตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการและเครื่องมือทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม สาหรับพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์
สารพิษชนิดใหม่ จานวน ๒๖ รายการ
๑. การสอบเทียบและบารุงรักษาเชิงป้องกันเครื่อง Gas-Chromatograph Mass-spectrometer
ยี่ห้อ Agilent หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๖-๕๖-๐๐๒-๐๐๑๔ จานวน ๑ เครื่อง รายละเอียดดังต่อไปนี้
๑.๑ ตรวจสอบแหล่งกำเนิดอิเล็กตรอน
๑.๒ ตรวจสอบและทำควำมสะอำดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแหล่งกำเนิดไอออน
๑.๓ ตรวจสอบระดับสำรเคมีที่ใช้สำหรับกำรปรับแต่งค่ำ MS
๑.๔ วัดค่ำโมเลกุลของนำและไนโตรเจนที่เหลืออยู่ใน MS
๑.๕ เปลี่ยนนำมันในตัวของ Pump ให้สภำพใหม่และสะอำดอยู่เสมอ
๑.๖ ตรวจสอบกำรทำงำนของ MS ว่ำเป็นปกติหรือไม่
๑.๗ ตรวจสอบระบบควำมปลอดภัยทำงไฟฟ้ำของเครื่องมือ
๑.๘ ทดสอบกำรเชื่อมโยงระหว่ำงข้อมูลเข้ำและข้อมูลออกว่ำถูกต้องโดยสมบูรณ์หรือไม่
๑.๙ ตรวจสอบควำมถูกต้องของอุณหภูมิที่ใช้ภำยในตู้อบ
๑.๑๐ ตรวจสอบอัตรำแก๊สรั่วที่ออกจำกแท่นฉีดสำร
๑.๑๑ ตรวจสอบค่ำควำมถูกต้องของแรงดันแก๊ส ที่อยู่ในแท่นฉีดสำร
๑.๑๒ ตรวจสอบอัตรำขยำยของส่วนสัญญำณจำกตัววัด
๑.๑๓ ตรวจสอบควำมถูกต้อง ควำมถี่ ของคลื่นวิทยุ ที่ Quadrupole ใน MS
๑.๑๔ ทดสอบกำรปรับแต่งของกำรวัดมวลโมเลกุลของสำรว่ำถูกต้องหรือไม่
๑.๑๕ วัดค่ำอัตรำส่วนสัญญำณต่อสัญญำณรบกวนของกำรแตกตัวของสำรใน MS
๒. การสอบเทียบและบารุงรักษาเชิงป้องกัน เครื่องตรวจวิเคราะห์สารอินทรีย์ระเหยโดยเทคนิคโครมาโตกราฟี
ยี่ห้อ Agilent หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๖-๓๐-๐๑๔-๐๐๖๐ จานวน ๑ เครื่อง รายละเอียดดังต่อไปนี้
๒.๑ ทำควำมสะอำด ดูดฝุ่นผง ส่วนต่ำงๆ ทังตัวเครื่องและอุปกรณ์ประกอบ
๒.๒ ปรับควำมเที่ยงตรงของเข็มฉีดของตัวฉีดสำรอัตโนมัติ
๒.๓ เปลี่ยนอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่เสื่อมสภำพภำยในแท่นฉีดสำร ทรำนเฟอร์ไลน์ และภำยในตัวตรวจวัด
๒.๔ ตรวจสอบขันตอนกำรทำงำนของแท่นฉีดสำรว่ำถูกต้อง ไม่คำดเคลื่อน
๒.๕ ตรวจสอบกำรทำงำนของตัวตรวจวัด
๒.๖ ทดสอบกำรทำงำนของตู้อบกำรให้ควำมร้อน และพัดลมหมุนวน
๒.๗ ตรวจสอบกำรทำงำนของระบบระบำยควำมร้อนของตู้อบ
๒.๘ สังเกตเสียงผิดปกติที่เกิดขึนขณะเครื่องมือกำลังทำงำน
๒.๙ ตรวจสอบกำรทำงำนของส่วนต่ำงๆของเครื่องว่ำเป็นไปตำมปกติหรือไม่
๒.๑๐ ตรวจสอบกำรทำงำนของโปรแกรม ทำงำนอย่ำงรำบรื่น
๒.๑๑ ตรวจสอบระบบควำมปลอดภัยทำงไฟฟ้ำของเครื่องมือ
๒.๑๒ ตรวจสอบควำมถูกต้องของอุณหภูมิที่ใช้ภำยในตู้อบ ๖ ระดับ ตังแต่อุณหภูมิต่ำไปจนถึงอุณหภูมิสูง
๒.๑๓ ตรวจสอบควำมแน่นอนหรือควำมเสถียรของอุณหภูมิของตู้อบเมื่อเวลำผ่ำนไปในระยะเวลำหนึ่ง

๒

๒.๑๔ ตรวจสอบอัตรำแก๊สรั่วที่ออกจำกแท่นฉีดสำร
๒.๑๕ ตรวจสอบค่ำควำมถูกต้องของแรงดันแก๊ส ที่อยู่ในแท่นฉีดสำร
๒.๑๖ ตรวจสอบสัญญำณของตัวตรวจวัดว่ำมีสัญญำณรบกวนเกินกว่ำค่ำมำตรฐำนหรือไม่
๒.๑๗ ตรวจสอบเครื่องมือโดยใช้สำรเคมีมำตรฐำน เพื่อประเมินควำมสำมำรถของเครื่อง
๒.๑๘ ตรวจสอบกำรไหลของแก๊สต่ำงๆที่เข้ำสู่ตัวตรวจวัด
๓. การสอบเทียบและบารุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องเตรียมตัวอย่างแบบอัตโนมัติด้วยเทคนิคไดนามิคเฮดสเปส
ยี่ห้อ Agilent หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๖-๓๐-๐๑๔-๐๐๗๗ จานวน ๑ เครื่อง รายละเอียดดังต่อไปนี้
๓.๑ ทำควำมสะอำด ดูดฝุ่นผง ส่วนต่ำงๆ ทังตัวเครื่องเตรียมตัวอย่ำงแบบอัตโนมัติ และอุปกรณ์
ประกอบทังหมด
๓.๒ ปรับควำมเที่ยงตรงของเข็มฉีดของตัวฉีดสำรอัตโนมัติ
๓.๓ เปลี่ยนอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่เสื่อมสภำพภำยในแท่นฉีดสำร ทรำนเฟอร์ไลน์ และภำยในตัวตรวจวัด
๓.๔ ตรวจสอบขันตอนกำรทำงำนของแท่นฉีดสำรว่ำถูกต้อง ไม่คำดเคลื่อน
๓.๕ ตรวจสอบกำรทำงำนของตัวตรวจวัด
๓.๖ ทดสอบกำรทำงำนของตู้อบกำรให้ควำมร้อน และพัดลมหมุนวน
๓.๗ ตรวจสอบกำรทำงำนของระบบระบำยควำมร้อนของตู้อบ
๓.๘ สังเกตเสียงผิดปกติที่เกิดขึนขณะเครื่องมือกำลังทำงำน
๓.๙ ตรวจสอบกำรทำงำนของส่วนต่ำงๆของเครื่องว่ำเป็นไปตำมปกติหรือไม่
๓.๑๐ ตรวจสอบกำรทำงำนของโปรแกรม ทำงำนอย่ำงรำบรื่น
๓.๑๑ ตรวจสอบระบบควำมปลอดภัยทำงไฟฟ้ำของเครื่องมือ
๓.๑๒ ตรวจสอบควำมถูกต้องของอุณหภูมิที่ใช้ภำยในตู้อบ ๖ ระดับ ตังแต่อุณหภูมิต่ำไปจนถึงอุณหภูมิสูง
๓.๑๓ ตรวจสอบควำมแน่นอนหรือควำมเสถียรของอุณหภูมิของตู้อบเมื่อเวลำผ่ำนไปในระยะเวลำหนึ่ง
๓.๑๔ ตรวจสอบอัตรำแก๊สรั่วที่ออกจำกแท่นฉีดสำร
๓.๑๕ ตรวจสอบค่ำควำมถูกต้องของแรงดันแก๊ส ที่อยู่ในแท่นฉีดสำร
๓.๑๖ ตรวจสอบสัญญำณของตัวตรวจวัดว่ำมีสัญญำณรบกวนเกินกว่ำค่ำมำตรฐำนหรือไม่
๓.๑๗ ตรวจสอบเครื่องมือโดยใช้สำรเคมีมำตรฐำน เพื่อประเมินควำมสำมำรถของเครื่อง
๓.๑๘ ตรวจสอบกำรไหลของแก๊สต่ำงๆ ที่เข้ำสู่ตัวตรวจวัด
๔. การสอบเทียบและบารุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง ยี่ห้อ Agilent
หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๖-๕๖-๐๐๒-๐๐๕๑ จานวน ๑ เครื่อง รายละเอียดดังต่อไปนี้
๔.๑ ถอด Pump head ทำควำมสะอำด Plungers, Support rings, Piston chambers เปลี่ยน Seal ใหม่
๔.๒ เปลี่ยน PTFE Frit, gold seal, และ Plastic cap ใน Purge value
๔.๓ เปลี่ยน sieve, gold seal และ plastic cap ที่อยู่ใน outlet ball value
๔.๔ เปลี่ยน needle, needle seat, rotor sealทำควำมสะอำด แกนของ transport unit
๔.๕ เปลี่ยน Column Switching Value rotor seal
๔.๖ ตรวจสอบ Flow cell ว่ำมีกำรรั่วหรือไม่
๔.๗ ทดสอบ Filter test , dark current test, dark current test Holmium Oxide Test intensity test

๓

๔.๘
๔.๙
๔.๑๐
๔.๑๑
๔.๑๒
๔.๑๓
๔.๑๔
๔.๑๕

วิเครำะห์ Flow Accuracy/precision โดยใช้ Liquid flow meter
วิเครำะห์ Column Compartment Temperature Accuracy โดยใช้ Digital Thermometer
วัดค่ำ Wavelength Accuracy–DAD ด้วยวิธี Inject Caffeine Standards
ตรวจสอบ ASTM Noise, wander, drift และ ควำมคงที่ของอุณหภูมิ
วิเครำะห์ Injection Precision/Carry Over โดยใช้ Caffeine Standard และ H2O
วิเครำะห์ Response Linearity-DAD โดยใช้ Caffeine Standard
วิเครำะห์ Gradient Composition
วิเครำะห์ Vial Contents Temperature Accuracy โดยใช้ Digital thermometer

๕. การสอบเทียบและบารุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก ยี่ห้อ Agilent รุ่น 280Z AA
หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๖-๓๐-๐๑๔-๐๐๕๘ จานวน ๑ เครื่อง รายละเอียดดังต่อไปนี้
๕.๑ ตรวจสอบระบบ GTA และ PSD function ทดสอบระบบกำรทำงำนของเตำเผำเมื่อประกอบส่วนของ
graphite tube atomizer (GTA) และส่ ว นของชุ ด ฉี ด สำรตั ว อย่ ำ ง programmable sample
dispenser (PSD) โดยกำรตรวจสอบตำมคุณสมบัติที่ระบุ
๕.๑.๑ ทดสอบระบบ validation
๕.๑.๒ ทดสอบ graphite furnace และ PSD
๕.๑.๓ ทดสอบ power on test –self
๕.๑.๔ ทดสอบ analytical performance test
๕.๑.๕ ทดสอบ rinse volume dispensed
๕.๒ กำรตรวจสอบระบบ Zeeman instrument function test
๕.๒.๑ ทดสอบระบบ validation
๕.๒.๒ ทดสอบระบบ Zeeman test
๕.๒.๓ ทดสอบ power on test –self
๕.๒.๔ ทดสอบระบบ hardware safety interlock
๕.๒.๕ ทดสอบ wavelength accuracy
๕.๒.๖ ทดสอบ analytical performance test
๕.๒.๗ ทดสอบ PSD performance test
๕.๒.๘ ทดสอบ Zeeman magnetic sensitivity ratio test
๕.๒.๙ ทดสอบ Zeeman background correction accuracy test
๖. การสอบเที ย บและบ ารุ ง รั ก ษาเชิ ง ป้ อ งกั น เครื่ อ งวิ เ คราะห์ ป ริ ม าณแร่ ธ าตุ ยี่ ห้ อ Thermo Scientific
รุ่ น Dionex Integrion RFIC หมายเลขครุ ภัณ ฑ์ ๖๖-๓๐-๐๑๔-๐๐๗๖ จานวน ๑ เครื่ อง รายละเอียด
ดังต่อไปนี้
๖.๑ ตรวจสอบกำรทำงำนของเครื่ อง พร้อมทังตรวจเช็คกำรสึกหรอ หรือ รั่วซึมตำมจุดต่ำงๆ พร้อมทังทำ
ควำมสะอำด ดังนี
๖.๑.๑ Piston
๖.๑.๒ Piston seal

๔

๖.๑.๓ Piston rinse seals
๖.๑.๔ O-ring
๖.๑.๕ Check valves
๖.๑.๖ Waste valve O-ring
๖.๑.๗ Priming valve O-ring
๖.๑.๗ Rotor seal, Injection valve
๖.๒ ตรวจสอบกำรทำงำนของอุปกรณ์ต่ำงๆ ตำมข้อกำหนดของโรงงำนผู้ผลิต โดยกำรใช้สำรมำตรฐำน
โดยมีรำยละเอียด ดังนี
๖.๒.๑ ตรวจสอบกำรทำงำนของ Pump
๖.๒.๒ ตรวจสอบกำรทำงำนของ Conductivity Detector
๖.๒.๓ ตรวจสอบกำรทำงำนของ Injection Valve
๖.๒.๔ ตรวจสอบกำรทำงำนของ Integrion Eluent Generator
๗. การสอบเที ย บและบ ารุ ง รั ก ษาเชิ ง ป้ อ งกั น กล้ อ งจุ ล ทรรศน์ หมายเลขครุ ภั ณ ฑ์ ๖๖-๕๐-๐๐๒-๐๐๐๕
จานวน ๑ เครื่อง
๗.๑ ตรวจเช็ดสภำพปริซึมภำยในหัวกล้อง ถอดล้ำงเชือรำ พร้อม Calibrate
๗.๒ ตรวจเช็ดสภำพเลนส์มองภำพ (Eyepiece lens) พร้อมทำควำมสะอำด
๗.๓ ตรวจเช็ดสภำพเลนส์วัตถุขนำด 4X 10X 40X และ 100X พร้อมทำควำมสะอำด และ Calibrate
๗.๔ ตรวจเช็ดสภำพเลนส์รวมแสง (Condenser lens) พร้อมตังเซ็นเตอร์แสง
๗.๕ ตรวจเช็ดสภำพระบบปรับภำพชัด (Focusing) พร้อม Calibrate
๗.๖ ตรวจเช็ดสภำพระบบให้แสงสว่ำง (Lighting) และเปลี่ยนหลอดไฟกล้อง พร้อม Calibrate
๗.๗ ตรวจเช็ดสภำพระบบเลื่อนสไลด์ X Y (Mechanical Stage) พร้อมหล่อลื่น และ Calibrate
๗.๘ ตรวจเช็ดสภำพระบบแกนเร่งหรี่แสงไฟ (Lighting control) พร้อมปรับแต่ง
๘. การสอบเทียบและบารุ งรั กษาเชิ งป้ อ งกัน เครื่ องผลิตน้าบริ สุ ทธิ์ สาหรั บห้ อ งปฏิ บัติการ ยี่ห้อ Thermo
Scientific รุ่น Smart2pure หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕-๑๕-๐๓๙-๐๐๐๘ จานวน ๑ เครื่อง
๘.๑ ตรวจสอบระบบไฟฟ้ำ
๘.๑.๑ แรงดันไฟฟ้ำเข้ำเครื่อง ๑๐๐ – ๒๔๐ VAC
๘.๑.๒ แรงดันไฟฟ้ำที่ผ่ำนหม้อแปลงและเมนบอร์ด ๒๔ VDC
๘.๑.๓ ตรวจสอบควำมเรียบร้อยของเมนบอร์ด
๘.๒ ตรวจสอบกำรทำงำนของปุ่มกด และจอแสดงผล
๘.๓ ตรวจสอบ Solenoid Valve ภำยในระบบ
๘.๓.๑ Solenoid Valve Inlet ตรวจสอบกำรทำงำนของ Solenoid Valve เมื่อเปิดและปิดเครื่อง
ให้ค่ำแรงดันทำงด้ำน Inlet อยู่ในช่วง ๑ – ๖ บำร์
๘.๔ ตรวจสอบแรงดันนำที่ออกจำก Boost Pump ให้อยู่ในช่วง ๔ – ๖ บำร์
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๘.๕ ตรวจสอบประสิทธิภำพของ Reverse Osmosis
๘.๕.๑ วัดคุณภำพนำก่อนเข้ำเครื่อง
๘.๕.๒ วัดคุณภำพนำ Drain
๘.๕.๓ วัดคุณภำพนำออกจำกเครื่อง
๘.๖ ตรวจสอบอัตรำกำรไหลของนำที่ออกจำก Reverse Osmosis
๘.๖.๑ อั ต รำกำรไหลของน ำที่ อ อกจำก Reverse Osmosis เพื่ อ ตรวจสอบประสิ ท ธิ ภ ำพของ
Reverse Osmosis
๘.๖.๒ อัตรำกำรไหลของนำทิงที่ออกจำก Reverse Osmosis เพื่อตรวจสอบประสิ ทธิภ ำพของ
Reverse Osmosis
๘.๗ ตรวจสอบอัตรำกำรไหลของนำ Ultrapure
๘.๗.๑ อัตรำกำรไหลของนำ Ultrapure รุ่น Smart2pure 12 มี UF : 0.6 L/m
๘.๘ ตรวจสอบ Sensor ภำยในระบบ
๘.๘.๑ ตรวจสอบ Quality Sensor
๘.๘.๒ ตรวจสอบ Temperature Sensor
๘.๘.๓ ตรวจสอบ Level Sensor
๙. การสอบเที ย บและบ ารุ ง รั ก ษาเชิ ง ป้ อ งกั น เครื่ อ งชั่ ง ไฟฟ้ า ชนิ ด ๔ ต าแหน่ ง ยี่ ห้ อ Mettler Toledo
รุ่น ME204T หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๖-๗๐-๐๐๒-๐๐๑๐ จานวน ๑ เครื่อง
๙.๑ ตรวจสอบประสิทธิภำพกำรทำงำนของชุดรองจำนชั่ง โดยทดสอบด้วยตุ้มนำหนักมำตรฐำน ที่ผ่ำนกำร
รับรองมำตรฐำนกำรสอบเทียบเรียบร้อยแล้ว หำกมีควำมผิดปกติให้ปรับเทียบตำมมำตรฐำนกำรสอบ
เทียบ แต่ถ้ำไม่สำมำรถปรับเทียบให้ใช้งำนได้ตำมปกติต้องรำยงำนควำมผิดปกติ พร้อมคำแนะนำหรือ
วิธีกำรแก้ไขสำหรับดำเนินกำรให้อุปกรณ์พร้อมใช้งำน
๙.๒ ตรวจสอบอุปกรณ์ทั งภำยนอก และภำยในให้มีสภำพพร้อมใช้งำน หำกมีส่วนใดชำรุด และส่งผลต่อ
กำรชั่งให้รำยงำนควำมผิดปกติ พร้อมคำแนะนำหรือวิธีกำรแก้ไข และทำควำมสะอำดชุดอุปกรณ์ทั ง
ภำยนอก และภำยใน
๙.๓ ตรวจสอบประสิทธิภำพ วิธีกำรสอบเทียบเครื่ องชั่งนำหนักตำมมำตรฐำน EURAMET cg-18 และใช้
ตุ้มนำหนักมำตรฐำนระดับ Class E2 ตำมหลักมำตรฐำนของ OIML ในกำรสอบเทียบ
๑๐. การสอบเทียบและบารุ งรัก ษาเชิงป้องกันเครื่องวิเคราะห์ก๊าซในอากาศมากกว่า ๑๐๐ ชนิด หมายเลข
ครุภัณฑ์ ๕๒-๘๐-๐๐๓-๐๐๘๔ จานวน ๑ เครื่อง
๑๐.๑ สอบเที ย บกำรท ำงำนของเครื่ อ งด้ ว ยก๊ ำ ซมำตรฐำนตำมที่ เ ครื่ อ งก ำหนด (STANDARD GAS
CONCENTRATION)
๑๐.๒ ทดสอบชุดอัดประจุไฟ พร้อมอุปกรณ์ประกอบกำรทำงำน
๑๐.๓ บำรุงรักษำปั๊มดูดอำกำศของเครื่องตรวจวัดก๊ำซพิษในบรรยำกำศ รุ่น Miran Sapphire ให้สำมำรถ
ใช้งำนได้ พร้อมทดสอบกำรทำงำนของเครื่อง
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๑๑. การสอบเที ย บเครื่ อ งตรวจวั ด สารชนิ ด หลายความยาวคลื่ น ยี่ ห้ อ T80+ หมายเลขครุ ภั ณ ฑ์
๖๖-๓๐-๐๑๔-๐๐๒๙ จานวน ๑ เครื่อง รายละเอียดดังต่อไปนี้
๑๑.๑ ทดสอบควำมแม่นยำและควำมยำวคลื่นโดยใช้ไส้กรอง Holmium และ Didymium
๑๑.๒ ทดสอบควำมเข้มข้นของแสงโดยใช้ไส้กรองแก้วที่ใสและไม่เข้มข้น
๑๑.๓ ทดสอบควำมเข้มข้นและควำมแม่นยำของแสงด้วย Potassium Dichromate
๑๑.๔ ทดสอบควำมแม่นยำของแสงด้วย Potassium Chloride
๑๑.๕ ทดสอบผลกำรวัดโดยใช้ Toluene ใน Hexane
๑๒. การสอบเที ย บเครื่ อ งตรวจหาสารชี ว เคมี ใ นสิ่ ง ส่ ง ตรวจ หมายเลขครุ ภั ณ ฑ์ ๖๖-๓๐-๐๑๔-๐๐๔๔
จานวน ๑ เครื่อง
๑๒.๑ ทดสอบและปรับเทียบค่ำด้วยสำรมำตรฐำน (อ้ำงอิงตำมวิธีกำรทำกำรปรับค่ำมำตรฐำนจำกเอกสำร
SOP ของเครื่อง Beckman Coulter AU Systems และ Biosystems Analyzer)
๑๓. การสอบเทียบตู้ปลอดเชื้อ หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๕-๓๐-๐๐๓-๐๐๐๔ จานวน ๑ เครื่อง
๑๓.๑ ทดสอบควำมเร็วลมแนวดิ่ง (Downflow Velocity Test)
เปิดเครื่องทำงำนในสภำวะปกติ กำหนดจุดวัดควำมเร็วลมภำยในตู้ โดยให้หัววัดควำมเร็วลมสูงกว่ำ
ขอบกระจกหน้ำ ๕ – ๑๐ เซนติเมตร แต่ละจุดวัดวำงโพรบวัดไม่น้อยกว่ำ ๑ นำที กำหนดจุดวัดตำมควำมกว้ำงของตู้
เป็น ๒ แถว คือ ๑/๔ และ ๓/๔ โดยจุดวัดแรกห่ำงจำกผนังตู้ด้ำนซ้ำย ๑/๘ ของหน้ำกว้ำงของตู้ วัดจุดถัดไปที่จุด
๓/๘, ๕/๘, ๗/๘ ตำมลำดับ
๑๓.๒ ทดสอบควำมเร็วลมเข้ำตู้ (Inflow velocity test)
กำรสอบเทียบควำมเร็วลมเข้ำหน้ำตู้โดยวัดทำงด้ำนลมออกของ Exhaust HEPA Filter ตำแหน่ง
กำรวัดควำมเร็วลมแสดงได้ดังรูป ค่ำควำมเร็วลมเฉลี่ยควรมำกกว่ำหรือเท่ำกับ ๐.๔ เมตรต่อวินำที และควำมเร็วลม
ทุกจุดควรมีค่ำไม่เกิน + ๒๐ % ของค่ำเฉลี่ย
๑๓.๓ กำรทดสอบประสิทธิภำพแผ่นกรองอำกำศ (HEPA filter Leak Test)
ทดสอบประสิทธิภำพแผ่นกรองอำกำศ Main and Exhaust HEPA filter ตะเข็บรอยต่อ กับตัว
โครงของตู้ปลอดเชือ โดยอัดอนุภำคสำร PAO. (Poly-Alpha-Olefin) ที่มีขนำดประมำณ ๐.๓ ไมโครเมตร ควำม
หนำแน่นไม่น้อยกว่ำ ๑๐ ไมโครกรัมต่อลิตร โดยกำรคำนวณ (๑๓๕ CFM x ๑๐๐ ไมโครกรัมต่อลิตร x No.Nozzle)
/ Q total) วัดปริมำณควำมหนำแน่นของอนุภำคให้ทั่วแผ่น HEPA Filter รวมทังบริเวณขอบรอยต่อระหว่ำงแผ่น
HEPA filter กับตู้ ค่ำปริมำณกำรรั่วจะต้องไม่เกิน ๐.๐๑%
๑๓.๔ กำรทดสอบควำมสว่ำงภำยในตู้ (Illumination Test) : ค่ำควำมสว่ำงของพืนที่ใช้งำนต้องไม่น้อย
กว่ำ ๗๕๐ ลักซ์
๑๓.๕ สอบเทียบประสิ ทธิภ ำพคลื่นรังสีจำก หลอด UVC (Ultraviolet radiation Test) : วัดคลื่นรังสี
UVC ได้โดยใช้ UVC light meter
๑๓.๖ Airflow smoke patterns test เป็นกำรตรวจสอบทิศทำงกำรไหลของลม ดังนี
- Downward test ดูว่ำทิศทำงกำรไหลของลมผ่ำนไปยังพืนที่ทำงำน ไม่ย้อนกลับ โดยปล่อยควัน
เข้ำไปในตู้ สูงจำกขอบกระจกหน้ำต่ำงระยะ ๔ นิว
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- View screen retention test ดูว่ำกำรไหลของลมภำยในตู้ เล็ดลอดออกไปข้ำงนอกตู้ห รื อ ไม่
โดยปล่อยควันเข้ำไปในตู้ สูงจำกขอบกระจกหน้ำต่ำงระยะ ๖ นิว และห่ำงกระจกด้ำนในระยะ ๑ นิว
- Work opening edge retention test ดู ว่ ำ ทิ ศ ทำงกำรไหลของลมเป็ น ลั ก ษณะไหลเข้ ำ ตู้
(Inflow) ที่ขอบตู้ด้ำนหน้ำเล็ดลอดเข้ำไปในพืนที่ทำงำนหรือไม่
- Sash/Window Seal Test ดูว่ำมีกำรไหลของอำกำศที่ตำแหน่งรอยต่อ ย้อนออกไปข้ำงนอกตู้หรือไม่
๑๓.๗ ทดสอบระดับเสียงของตู้ (Sound levels Test)
โดยติดตังเครื่องวัดระดับเสียง ๑.๐ เมตร จำกศูนย์กลำงของช่องประตูด้ำนหน้ำด้ำนหน้ำของตู้ หรือ
๑.๐ เมตรจำกส่วนใดส่วนหนึ่งของกำรติดตังภำยในห้องปฏิบัติกำร ระดับควำมดังของเสียงทีเ่ กิดจำกตู้ควรไม่เกิน ๖๕
เดซิเบล และระดับควำมดังเสียงจำกสภำพแวดล้อมขณะปิดตู้ปลอดเชือต้องน้อยกว่ำ ๕๕ เดซิเบลแต่ถ้ำเสียงรบกวน
จำกสภำพแวดล้อมเกิน ๕๕ เดซิเบลแล้ว ควรปรับระดับควำมดังของตู้เมื่อเปิดใช้งำนให้ลดลง ระดับควำมดังเสียงไม่
ควรเกิน ๖๕ เดซิเบล
๑๔. การสอบเทียบตู้ดูดควัน หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑-๔๐-๐๐๕-๐๐๐๑, ๔๑-๔๐-๐๐๕-๐๐๐๒, ๔๑-๔๐-๐๐๕๐๐๐๓, ๔๑-๔๐-๐๐๕-๐๐๐๔ และ ๔๑-๔๐-๐๐๕-๐๐๐๖ จานวน ๕ เครื่อง
๑๔.๑ ทดสอบควำมเร็วลมหน้ำตู้ (Face velocity test)
เปิดเครื่องทำงำนในสภำวะปกติ กำหนดจุดวัดควำมเร็วลมภำยในตู้ โดยให้หัววัดควำมเร็วลมสูงกว่ำ
ขอบกระจกหน้ำ ๕ – ๑๐ เซนติเมตร แต่ละจุดวัดวำงโพรบวัดไม่น้อยกว่ำ ๑ นำที กำหนดจุดวัดตำมควำมกว้ำง
ของตู้เป็น ๒ แถว คือ ๑/๔ และ ๓/๔ โดยจุดวัดแรกห่ำงจำกผนังตู้ด้ำนซ้ำย ๑/๘ ของหน้ำกว้ำงของตู้ วัดจุดถัดไป
ทีจ่ ุด ๓/๘, ๕/๘, ๗/๘ ตำมลำดับ
๑๔.๒ กำรทดสอบควำมสว่ำงภำยในตู้ (Illumination Test) : เพื่อทดสอบควำมสว่ำงพืนที่ปฏิบัติ งำน
ภำยในตู้
๑๔.๓ สอบเทียบประสิทธิภำพคลื่นรังสีจำก หลอด UVC (Ultraviolet radiation Test) : เพื่อทดสอบ
ประสิทธิภำพคลื่นรังสีจำก หลอด UVC ภำยในพืนที่ปฏิบัติงำน
๑๔.๔ ทดสอบระดับเสียงของตู้ (Sound levels Test)
โดยติดตังวัดระดับเสียง ๑.๐ เมตรจำกศูนย์กลำงของช่องประตู ด้ำนหน้ำของตู้ หรือ ๑.๐ เมตรจำก
ส่วนใดส่วนหนึ่งของกำรติดตังภำยในห้องปฏิบัติกำร ระดับควำมดังของเสียงเกิดจำกตู้ควรไม่เกิน ๖๕ เดซิเบล และ
ระดั บ ควำมดั ง เสี ย งจำกสภำพแวดล้ อ มขณะปิ ด ตู้ ดู ด ควั น ต้ อ งน้ อ ยกว่ ำ ๕๕ เดซิ เ บล แต่ ถ้ ำ เสี ย งรบกวนจำก
สภำพแวดล้อมเกิน ๕๕ เดซิเบลแล้ว ควรปรับระดับควำมดังของตู้เมื่อเปิดใช้งำนให้ลดลง ระดับควำมดังเสียงไม่ควร
เกิน ๖๕ เดซิเบล
๑๕. การสอบเทียบปิเปตต์ จานวน ๕๐ อัน
๑๕.๑ ปิเปตต์ขนำด ๐.๕-๑๐ ไมโครลิตร สอบเทียบ จำนวน ๓ จุด ทีป่ ริมำตร ๐.๕, ๕ และ ๑๐ ไมโครลิตร
จำนวน ๖ อัน
๑๕.๒ ปิ เ ปตต์ ข นำด ๑๐-๑๐๐ ไมโครลิ ต ร สอบเที ย บ จ ำนวน ๓ จุ ด ที่ ป ริ ม ำตร ๑๐, ๕๐ และ
๑๐๐ ไมโครลิตร จำนวน ๖ อัน
๑๕.๓ ปิ เ ปตต์ ข นำด ๒๐-๒๐๐ ไมโครลิ ต ร สอบเที ย บ จ ำนวน ๓ จุ ด ที่ ป ริ ม ำตร ๒๐, ๑๐๐ และ
๒๐๐ ไมโครลิตร จำนวน ๙ อัน

๘

๑๕.๔ ปิเปตต์ขนำด ๑๐๐-๑๐๐๐ ไมโครลิตร สอบเทียบ จำนวน ๓ จุด ที่ปริมำตร ๑๐๐, ๕๐๐ และ
๑๐๐๐ ไมโครลิตร จำนวน ๑๔ อัน
๑๕.๕ ปิเปตต์ขนำด ๐.๕-๕ มิลลิลิตร สอบเทียบ จำนวน ๓ จุด ที่ปริมำตร ๐.๕, ๒.๕ และ ๕ มิลลิลิตร
จำนวน ๒ อัน
๑๕.๖ ปิ เ ปตต์ ข นำด ๑-๕ มิ ล ลิ ลิ ต ร สอบเที ย บ จ ำนวน ๓ จุ ด ที่ ป ริ ม ำตร ๑, ๒.๕ และ ๕ มิ ล ลิ ลิ ตร
จำนวน ๖ อัน
๑๕.๗ ปิ เปตต์ขนำด ๑-๑๐ มิล ลิ ลิ ตร สอบเทียบ จำนวน ๓ จุด ที่ปริมำตร ๑, ๕ และ ๑๐ มิล ลิ ลิ ตร
จำนวน ๗ อัน
๑๕.๘ หน่วยงำนที่สอบเทียบต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO/IEC 17025
๑๖. การสอบเทียบเครื่องสอบเทียบอัต ราการไหลอากาศของเครื่องเก็บตัวอย่างอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์
๖๖-๖๕-๐๐๒-๐๐๒๗ จานวน ๑ เครื่อง
๑๖.๑ สอบเทียบอัตรำกำรไหลของตัวเครื่องตังแต่ ๑ ลิตรถึง ๕ ลิตร
๑๖.๒ ตรวจสอบแบตเตอรี่ พร้อมทดสอบกำรทำงำนของตัวเครื่อง
๑๗. การสอบเทียบเครื่ องตรวจจุ ลชีพภายในอาคาร แบบ ๒ หัว หมายเลขครุ ภัณ ฑ์ ๖๖-๓๐-๐๑๔-๐๐๖๙
จานวน ๑ เครื่อง
๑๗.๑ สอบเทียบอัตรำกำรดูดอำกำศของเครื่องตัวหลักตำมมำตรฐำนเครื่อง
๑๗.๒ สอบเทียบอัตรำกำรดูดอำกำศของเครื่องตัวรองตำมมำตรฐำนเครื่อง
๑๗.๓ ตรวจสอบแบตเตอรี่ และทำกำรตรวจสอบระยะเวลำกำรทำงำนของแบตเตอรี่
๑๗.๔ ตรวจสอบระบบกำรหมุนภำยในตัวเครื่อง
๑๘. การสอบเทียบเครื่ องตรวจวัด คุณ ภาพอากาศภายในอาคาร หมายเลขครุ ภัณ ฑ์ ๕๒-๘๐-๐๐๓-๐๐๘๖
จานวน ๑ เครื่อง
๑๘.๑ สอบเทียบตัวเครื่องด้วยก๊ำซออกซิเจนมำตรฐำนเพื่อปรับค่ำควำมเป็นศูนย์ของตัวเครื่อง
๑๘.๒ สอบเทียบตัวเครื่องด้วยก๊ำซมำตรฐำน ตำมมำตรฐำนผู้ผลิต
๑๘.๓ ทดสอบกำรทำงำนของแบตเตอรี่
๑๙. การสอบเทียบเครื่องวัดความเข้มของแสง หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๒-๘๐-๐๐๓-๐๑๑๔ จานวน ๑ เครื่อง
๑๙.๑ สอบเทียบตัวเครื่องด้วยก๊ำซออกซิเจนมำตรฐำนเพื่อปรับค่ำควำมเป็นศูนย์ของตัวเครื่อง
๑๙.๒ สอบเทียบตัวเครื่องด้วยก๊ำซมำตรฐำน
๑๙.๓ ทดสอบกำรทำงำนของแบตเตอรี่
๒๐. การสอบเที ย บเครื่ อ งวั ด ระดั บ เสี ย ง พร้ อ มเครื่ อ งวิ เ คราะห์ ค วามถี่ ข องเสี ย ง หมายเลขครุ ภั ณ ฑ์
๕๒-๘๐-๐๐๓-๐๑๐๓ จานวน ๑ เครื่อง
๒๐.๑ สอบเทียบระดับควำมดังเสียง แบบ IEC60942-2003 ตำมมำตรฐำนห้องปฏิบัติกำร
๒๐.๒ สอบเทียบตัวเครื่องแบบ Sound Pressure level, Frequency

๙

๒๑. การสอบเทียบเครื่อง Acoustic Calibrator หมายเลขครุภัณฑ์ ๖๖-๙๕-๐๐๓-๐๐๐๔ จานวน ๑ เครื่อง
๒๑.๑ สอบเที ย บระดั บ ควำมดั ง เสี ย ง ๑๑๔ เดซิ เ บล ระดั บ ควำมถี่ ๑๐๐๐ เฮิ ร์ ต ซ์ ตำมวิ ธี ก ำร
ห้องปฏิบัติกำรมำตรฐำน IEC60942-2003
๒๑.๒ สอบเทียบค่ำ Weighting ตำมมำตรฐำนตัวเครื่อง
๒๒. การสอบเทียบเครื่องวัดดัชนีความร้อน หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๒-๘๐-๐๐๓-๐๑๐๐ และ ๕๒-๘๐-๐๐๓-๐๑๑๖
จานวน ๒ เครื่อง
๒๒.๑ สอบเทียบหัววัดอุณหภูมิที่กระเปำะเปียก (Wet) จำนวน ๒ จุด
๒๒.๒ สอบเทียบหัววัดอุณหภูมิที่กระเปำะแห้ง (dry) จำนวน ๒ จุด
๒๒.๓ สอบเทียบหัววัดอุณหภูมิกำรแผ่รังสี (Globe) จำนวน ๒ จุด
๒๓. การสอบเที ย บเครื่ อ งตรวจวั ด ก๊ า ซในพื้ น ที่ อั บ อากาศ หมายเลขครุ ภั ณ ฑ์ ๕๒-๘๐-๐๐๓-๐๐๙๒
จานวน ๑ เครื่อง
๒๓.๑ สอบเทียบเครื่องวัดก๊ำซโดยใช้ Calibration Standard Gas จำนวน 2 จุด คือ Zero และ Span
๒๔. การสอบเที ย บเครื่ อ งวิ เ คราะห์ ธ าตุ โ ดยเทคนิ ค เรื อ งรั ง สี เ อ็ ก ซ์ แ บบพกพา หมายเลขครุ ภั ณ ฑ์
๕๒-๘๐-๐๐๓-๐๑๑๒ จานวน ๑ เครื่อง
๒๔.๑ ตรวจสอบสภำพภำยนอกทั่วไป เช่น ชินส่วนอุปกรณ์ ปุ่มต่ำง ๆ รวมทังฟังก์ชั่น กำรทำงำนของ
เครื่องให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน
๒๔.๒ รีเซ็ตโปรแกรมต่ำงๆ ของเครื่อง โดยลบข้อมูลเดิมทังหมดและลงโปรแกรมใหม่ ประกอบด้วย CPU
Code, FPGA code และ Library
๒๔.๓ สอบเทียบเครื่องด้วย Certified Reference Materials (CRM) แบบ Pure Element และ Multi
Element และทำ QC check กับ Certificate ของ CRM และปรับเทียบค่ำตำมค่ำที่ระบุบน certificate
๒๕. การสอบเทียบเครื่องวัดระดับเสียงสะสม หมายเลขครุภัณฑ์ ๕๒-๘๐-๐๐๓-๐๑๐๕ จานวน ๑ เครื่อง
๒๕.๑ สอบเทียบระดับควำมดังเสียง ตำมมำตรฐำน IEC61672-3
๒๕.๒ สอบเทียบระดับควำมดังเสียง dB(A) ที่ระดับควำมดัง ๙๔ เดซิเบล
๒๖. การสอบเที ย บชุ ด เครื่ อ งตรวจวั ด ความเร็ ว ลม อุ ณ หภู มิ ความชื้ น สั ม พั ท ธ์ หมายเลขครุ ภั ณ ฑ์
๕๒-๘๐-๐๐๓-๐๑๐๙ จานวน ๑ เครื่อง
๒๖.๑ สอบเทียบหัววัดควำมเร็วภำยในช่วง ๐.๔-๒๐ เมตรต่อวินำที จำนวน ๕ จุด
๒๖.๒ สอบเทียบหัววัดอุณหภูมิในช่วง ๐-๕๐ องศำเซลเซียส จำนวน ๒ จุด
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หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และจะพิจารณาจากราคารวม
การส่งมอบงานจ้าง
กำหนดเวลำให้งำนนันแล้วเสร็จ ภำยใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ณ ศูนย์อ้างอิงทาง
ห้ องปฏิบั ติการและพิษวิทยา อาคารห้ องปฏิบัติการกรมอนามัย ชั้น 4 ถนนติว านนท์ ตาบลตลาดขวัญ
อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ทั้งนี้ การส่งมอบงานจ้างตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งกาหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้ง โดยทาเป็น
หนั งสื อน าไปยื่ น ต่อผู้ ว่าจ้ าง ณ กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้ อม กรมควบคุมโรค เลขที่
88/21 ถนนติวานนท์ ตาบลตลาดขวัญ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ในวันและเวลาราชการก่อนวันส่งมอบ
ไม่น้อยกว่า 5 วันทาการ
ความรับผิดชอบในความชารุดบกพร่องของงานจ้าง
เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณี
ที่มีการบอกเลิกสัญญา หากมีเหตุชารุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกาหนด 45 วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานจ้างดังกล่าว ซึ่งความชารุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่อง
ของผู้รับจ้าง อัน เกิดจากการใช้วัส ดุที่ไ ม่ถูกต้อ ง หรือทาไว้ไม่เรียบร้อย หรือทาไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน
แห่งหลักวิชา ผู้รับ จ้างจะต้องรีบ ทาการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงิน
ใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทาการดังกล่าวภายในกาหนด 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทาการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกาหนดให้ ผู้ว่าจ้าง
มีสิทธิที่จะทาการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทางานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
การบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทางานนั้นเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทางานนั้นต่อจน
แล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทางานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ วัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้
เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร
ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่
จะเห็ น สมควร นอกจากนั้ น ผู้ รั บ จ้ างจะต้องรับผิ ดชอบในค่าเสี ยหายซึ่งเป็นจานวนเกินกว่าหลั กประกัน
การปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทางานนั้นต่อให้แล้วเสร็จ
ตามสั ญญา และค่าใช้จ่ ายในการควบคุ มงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ ว่าจ้างจะหั กเอาจากเงินประกันผลงานหรื อ
จานวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้
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ค่าปรับ
หากผู้ รั บ จ้ างไม่ส ามารถทางานให้แล้ วเสร็จตามเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญา และผู้ ว่าจ้างยังมิได้
บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชาระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นอัตราร้อยละ 0.1 (0.1%) แต่จะต้องไม่ต่ากว่า
วัน ละ 100.00 บาท (หนึ่ งร้ อยบาทถ้ว น) และจะต้องช าระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้าง
ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่ง จานวนเงินวันละ - บาท นับถัดจากวันที่กาหนดแล้วเสร็จตามสัญญา
หรื อ วั น ที่ ผู้ ว่ า จ้ า งได้ ข ยายให้ จ นถึ ง วั น ที่ ท างานแล้ ว เสร็ จ จริ ง นอกจากนี้ ผู้ รั บ จ้ า งยอมให้ ผู้ ว่ า จ้ า งเรี ย ก
ค่าเสี ย หายอัน เกิดขึ้น จากการที่ผู้ รั บจ้างทางานล่ าช้าเฉพาะส่ ว นที่เกินกว่าจานวนค่าปรับและค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวได้อีกด้วย
ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสั ญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็ นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญาก็ได้
และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้าง เมื่อครบกาหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชาระค่าปรับแล้ว
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย
การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ
ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่
ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกาหนด 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ ว่าจ้าง หากผู้รับจ้าง
ไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่ าว ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่ จะหักเอาจากจานวนเงินค่าจ้าง
ทีค่ ้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้
หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่า จ้างที่จ้างที่ต้องชาระแล้วยังไม่เพียงพอ
ผู้รับจ้างยินยอมชาระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจานวนค่าปรั บ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น
ภายในกาหนด 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หากมีเงินค่าจ้างที่จ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรื อค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่
อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด
*****************************

