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ค ำแนะน ำในกำรจัดท ำข้อก ำหนดในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

1.  พพ. มีส่วนอย่ำงไรในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของโรงพยำบำล   
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลด าเนินการโดยโรงพยาบาลเองทั้งหมด เหมือนการ

จัดหาอุปกรณ์ปกติของโรงพยาบาล 
2. พพ. จะตรวจสอบข้อก ำหนดในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงของโรงพยำบำลก่อนหรือไม่ 

หลังจากที่โรงพยาบาลลงนามในหนังสือยืนยันแล้วโรงพยาบาลสามารถด าเนินขั้นตอนการ
จัดท าข้อก าหนด และจัดซื้อจัดจ้างได้เลย โดยไม่ต้องส่งให้ พพ. หรือ มจธ. ตรวจสอบ เมื่อด าเนินการ
แล้วให้จัดส่งเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างเบิกเงินสนับสนุนงวดที่ 1 เข้ามายัง พพ. ซึ่งอาจขอเบิกได้ก่อน
ระยะเวลา 120 วัน ก็ได้หากแล้วเสร็จก่อน 

3. หำกเช่นนั้นแล้ว ที่ปรึกษำ มจธ. / พพ. จะตรวจสอบอะไรในกำรตรวจรับงำน 
ในการตรวจรับงาน ซึ่งโรงพยาบาลพึงระมัดระวังต้องจัดซื้อจัดจ้างให้ตรงกับสิ่งที่ให้การ

สนับสนุน หากไม่ตรง หรือเปลี่ยนแปลงต้องแจ้งให้โครงการทราบก่อนด าเนิการ สิ่งที่โครงการ
ตรวจสอบ ได้แก่ 

 3.1  จ ำนวนอุปกรณ์ที่ติดตั้ง ต้องครบตรงกับที่ได้รับการอนุมัติ หากติดตั้งหรือจัดซื้อน้อยกว่าที่ได้รับ
อนุมัติก็ท าได้ แต่กองทุนจะลดการสนับสนุนลงตามสัดส่วนที่ด าเนินการจริง หากติดตั้งหรือจัดซื้อ
เกินกว่าที่ได้รับการอนุมัติ สามารถท าได้ โดยกองทุนจะพิจารณาสนับสนุนเฉพาะจ านวนที่ได้รับ
การอนุมัต ิ

 3.2  ขนำดพิกัดอุปกรณ์  ต้องตรงกับที่ได้รับการอนุมัติ หากไม่สามารถจัดซื้อได้ตรงกับขนาดที่ได้รับ
อนุมัติ ต้องมีขนาดพิกัดไม่น้อยกว่าที่ได้รับอนุมัติ ยกเว้นกรณีของหลอดไฟฟ้า ซึ่งค่าก าลังไฟฟ้า
เป็นค่าประสิทธิภาพพลังงานด้วย ต้องจัดซื้อตามขนาดพิกัดที่ได้รับการอนุมัติ 

 3.3 ประเภท ชนิด เทคโนโลยี   ต้องตรงกับที่ได้รับการอนุมัติ เนื่องจากวงเงินสนับสนุนพิจารณาจาก
ประเภท และเทคโนโลยีที่ขอรับการสนับสนุน ดังนั้นต้องจัดซื้ออุปกรณ์ท่ีประเภท และเทคโนโลยี 
ให้เป็นไปตามที่เสนอ  หากจัดซื้ออุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีสูงขึ้น ประหยัดพลังงานมากขึ้น ราคา
สูงขึ้น สามารถท าเรื่องแจ้งมายังโครงการได้ แต่วงเงินสนับสนุนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ 

 3.4  ประสิทธิภำพด้ำนพลังงำน   การอนุมัติอ้างอิงตามผลประหยัดพลังงานที่เสนอ ดังนั้น อุปกรณ์ที่
จัดซื้อต้องมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่าที่เสนอในใบสมัคร 

   
 พพ. จะตรวจสอบใน 4 ประเดน็ข้างต้น ในการตรวจรับอุปกรณ์ท่ีติดตั้ง ดังนั้นในขั้นตอนการจัดซื้อจัด 
           จ้างควรตรวจสอบประเด็นเหล่านี้ให้ครบถ้วน หากไม่แน่ใจว่าข้อก าหนดที่จัดท าเป็นไปตามข้อก าหนด 
            ข้างต้น หรือไม่ ขอให้ส่งมายังโครงการเพื่อตรวจสอบให้ได้  อย่างไรก็ตามโครงการจะตรวจสอบให้ 
             เฉพาะ ความสอดคล้องของข้อก าหนดที่จัด กับ สิ่งที่การให้การสนับสนุน หรือไม่เท่านั้น ไม่รวมถึง    
            คุณบัติอื่นซึ่งจะเป็นไปตามความต้องการของโรงพยาบาล  
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 4. อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงกำรต้องได้รับฉลำกประหยัดไฟ เบอร์ 5 หรือไม่ 
 อุปกรณ์ท่ีมีฉลากเบอร์ 5 จัดเป็นอุปกรณ์ท่ีมีคุณภาพระดับหนึ่ง มี มอก.และการทดสอบ 
       กรณีเครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ ปัจจุบันมีผู้ขอฉลากแพร่หลายแล้ว ดังนั้น ในรุ่นที่มีการให้ 
           ฉลาก ควรก าหนดให้ได้มีฉลากเบอร์ 5 (SEER)  
       กรณีหลอดไฟฟ้าแอลอีดี เนื่องจากมีข้อจ ากัดเรื่องระยะเวลาทดสอบอายุการใช้งานซึ่งค่อนข้างนาน   
            ดังนั้นจึงผู้ผลิตจ านวนหนึ่งที่อุปกรณ์มีคุณภาพเหนือกว่าเกณฑ์เบอร์ 5 แต่ไม่ได้ขอฉลาก พพ.จึงไม่ได ้
           ก าหนดว่าจะต้องมีฉลาก แต่เมื่อพิจารณาจากกรอบราคาของโครงการซึ่งค่อนข้างสูง คุณสมบัติของ 
            อุปกรณท์ี่จัดหาได้ ควรจะเท่า หรือดีกว่าเกณฑ์ฉลากเบอร์ 5 ได ้ 

5. พพ. หรือ โครงกำรมีค ำแนะน ำในกำรจัดท ำข้อก ำหนดในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงอย่ำงไร เพื่อให้ได้ 
    อุปกรณ์ที่มีคุณภำพ 

ที่ปรึกษาออกแบบ และควบคุมงาน สามารถช่วยโรงพยาบาลในการจัดท าข้อก าหนดได้ โดย
โครงการมีข้อแนะน าบางประการดังนี้ 
5.1  ติดต่อผู้ขายที่มีผลงานดีเข้าร่วมน าเสนอหลายราย เพ่ือป้องกันการฮ้ัวราคา และได้อุปกรณ์ที่

เหมาะสมที่สุด 
 5.2  ศึกษาข้อก าหนด(specification) ที่กระทรวงพลังงาน หรือ หน่วยงานต้นสังกัด ฯลฯ เคยจัดท า  
               เช่น 
  -  คู่มือคุณลักษณะอุปกรณ์ประหยัดพลังงานของ พพ. 
  -  เกณฑ์อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง เบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต หรือเกณฑ์อุปกรณ ์
                        ประสิทธิภาพสูงของ พพ. 
  -  ข้อก าหนดในโครงการอื่นๆ ของ พพ. 
  -  ข้อก าหนดของหน่วยงานต้นสังกัด หรือส่วนราชการอ่ืน 
   โครงการได้รวบรวมข้อก าหนดของบางอุปกรณ์ ข้างต้นวางไว้บนเว็บไซด์โครงการ 

(http://www.enconlab.com/matching_fund)  อย่างไรก็ตาม ข้อก าหนดเหล่านี้ไม่ตรงกับการใช้
งานของโรงพยาบาลแต่ละแห่งทีเดียว และอาจใช้เป็นแนวทางได้ แต่จ าเป็นปรับให้เหมาะสมกับความ
ต้องการของโรงพยาบาล  

 5.3  ตรวจสอบว่าข้อก าหนดที่จัดท ามีความสอดคล้องกับสิ่งที่ได้รับการสนับสนุน 4 ข้อข้างต้น 
6. ประเด็นที่ควรพิจำรณำก ำหนดในข้อก ำหนด 

โครงการได้จัดท าข้อเสนอแนะและคุณสมบัติเฉพาะที่ควรระบุในข้อก าหนด เป็นแนวทาง
กลางเพ่ือให้ได้อุปกรณ์ท่ีเหมาะสม และคุ้มค่ากับโรงพยาบาล ดังนี้ 

ข้อก าหนด ประเด็นที่ควรระบุ 
1. ข้อก าหนดทั่วไป - ระยะเวลารับประกันสินค้า 

- ค่าประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ า 
- ขนาดพิกัดอุปกรณ ์

2. หลอดไฟฟ้า LED - ชั่วโมงการใช้งาน 
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ข้อก าหนด ประเด็นที่ควรระบุ 
- ขนาดพิกัดก าลังไฟฟ้า 
- ค่าฟลักซ์การส่องสว่าง 
- ค่าฮาร์มอนิกส์ขั้นต่ า 
- มาตรฐานอ้างอิง 
- ค่าความถูกต้องของแสง (CRI) 
- คาความส่องสว่างต้องไม่น้อยกว่าเดิม 
- ค่าความเสื่อมของหลอด(lumen 

maintenance) 
3. เครื่องปรับอากาศแบบอินเวอร์เตอร์ - ค่าทดสอบ SEER  

- ชนิดสารท าความเย็น 
- ลักษณะการติดตั้ง 
- มาตรฐานอ้างอิงของผลิตภัณฑ์ 

4. เครื่องปรับอากาศประเภทอ่ืนๆ - ค่า SEER หรือ EER 
- ชนิดสารท าความเย็น 
- ลักษณะการติดตั้ง 
- มาตรฐานอ้างอิงของผลิตภัณฑ์ 

5. เครื่องท าน้ าเย็น - ค่า kW/ton ที่ทดสอบตามมาตรฐาน 
- ชนิดสารท าความเย็น 
- มาตรฐานอ้างอิงของผลิตภัณฑ์ 
- ระยะเวลารับประกัน 
- การตรวจวัดสมรรถนะหลังติดตั้ง 

6. ระบบโอโซนในคอนเดนเซอร์ - ระยะเวลารับประกันสินค้า 
- การรับประกันผลอนุรักษ์พลังงาน 
- วิธีการตรวจวัดผลหลังการติดตั้ง 

7. ระบบน าน้ าคอนเดนเสท ระบบปรับ
อากาศมาช่วยระบายความร้อน   

- การรับประกันผลอนุรักษ์พลังงาน 
- ระยะเวลารับประกันสินค้า 
- วิธีการตรวจวัดผลหลังการติดตั้ง 

8. อุปกรณ์ลดอุณหภูมิอากาศเข้าระบาย
ความร้อน (Cooling Pad) 

- การรับประกันผลอนุรักษ์พลังงาน 
- ระยะเวลารับประกันสินค้า 
- วิธีการตรวจวัดผลหลังการติดตั้ง 

9. อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบ - ค่าพิกัดก าลังไฟฟ้า  
- ค่าฮาร์มอนิกส์ขั้นต่ า 
- ระยะเวลารับประกันสินค้า 

10. หม้อไอน้ า - ประเภท และชนิดเชื้อเพลิง 
- ค่าประสิทธิภาพขั้นต่ า 
- มาตรฐานในการผลิตและทดสอบ 
- ความดันไอน้ าที่ใช้งาน 
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ข้อก าหนด ประเด็นที่ควรระบุ 
- ระยะเวลารับประกันสินค้า 
- วิธีการตรวจวัดผลหลังการติดตั้ง 

11. ระบบบริหารจัดการพลังงาน - จ านวนจุดควบคุมเครื่องปรับอากาศ  และ
ระบบแสงสว่าง 

- ก าลังไฟฟ้าขั้นต่ าที่สามารถควบคุมได้ 
- มาตรฐานในการเชื่อมต่อข้อมูล 
- ข้อก าหนดเกี่ยวกับค่าความแม่นย า และ

พารามิเตอร์ที่วัดได้ของเครื่องวัดก าลังไฟฟ้า  
- ความสามารถในการบันทึกข้อมูลของเครื่องวัด

ก าลังไฟฟ้า 
- ระยะเวลารับประกันสินค้า 

12. ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ - ประสิทธิภาพของแผง 
- พิกัดก าลังไฟฟ้าของแผง และอินเวอร์เตอร์ 
- มาตรฐานของแผง  อิน เวอร์ เ ตอร์  และ

มาตรฐานติดตั้ง  
- อุปกรณ์เครื่องวัดที่ต้องมีติดตั้ง 
- ความสอดคล้องกับข้อก าหนดในการเชื่อมต่อ

ระบบกับการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่าย 
- ขอบเขตงานในการประสานงานจัดเตรียม

เอกสาร  การเดินเรื่องติดต่อ ท้องถิ่น หรือการ
ไฟฟ้า 

- ระยะเวลารับประกันสินค้า 
 
 

4. ควรจัดกำรอย่ำงไรกับอุปกรณ์เก่ำ 
ตามประกาศโครงการ ระบุไม่ให้น าอุปกรณ์เก่ามาใช้งาน ดังนั้นโรงพยาบาลจะต้องมีการ

เปลี่ยนทดแทนจริง อุปกรณ์เก่าจะต้องถูกถอดออก  และไมน่ ากลับมาใช้อีก การก าจัด และยกเลิกการ
ใช้งานให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุของหน่วยงาน  ตัวอย่างแนวทางการก าจัดอุปกรณ์เก่า เช่น  

อุปกรณ์ประเภทหลอดไฟ จะต้องไม่น ามาติดตั้งจุดใช้งานใหม่ หรือเปลี่ยนกลับคืนมาเป็น
แบบเดิม  หลอดที่ดเีพ่ือไม่ให้ท าลายสิ่งแวดล้อม และทรัพยากร อาจเป็นชิ้นส่วนส ารองกรณีพ้ืนที่อ่ืนที่
ยังไมไ่ด้ปรับปรุง  

เครื่องปรับอำกำศเครื่องเก่ำ ควรเจาะคอมเพรสเซอร์เพ่ือไม่ให้น ามาใช้อีก และก าหนดให้มี
การดูดกลับสารท าความเย็นเพ่ือไม่ให้ท าลายสิ่งแวดล้อม และจ าน่ายเป็นซาก 

หม้อไอน้ ำ เครื่องท ำน้ ำเย็น เป็นอุปกรณ์ขนาดใหญ่เม่ือรื้อถอน  มักจะจ าหน่ายเป็นเศษเหล็ก 


