
ขอบเขตของงานในส่วนจัดท าเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืน 
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ จ านวน 1 ชุด 

 
(1) ก าหนดสัดส่วนของน  าหนักในการให้คะแนนระหว่างเกณฑ์ราคา และเกณฑ์อ่ืนเพื่อใช้ในการประเมินการพิจารณา

คัดเลือกข้อเสนอ ดังนี  
- เกณฑ์ราคา  ก้าหนดน ้าหนักร้อยละ 40 
- เกณฑ์คุณภาพ  ก้าหนดน ้าหนักร้อยละ 60 

(2) เกณฑ์คุณภาพก าหนดน  าหนกัร้อยละ  
ประกอบด้วย 

- ข้อเสนอด้านเทคนิค ก้าหนดน ้าหนักร้อยละ 50 
- บริการหลังการขาย ก้าหนดน ้าหนักร้อยละ 10 

(3) ค่าคะแนนเกณฑ์ย่อย ของแต่ละเกณฑ์คุณภาพ 
3.1. ข้อเสนอทางด้านเทคนิคและอุปกรณ์เสริม  (น  าหนักร้อยละ 50)  

3.1.1 คุณภาพประสิทธิภาพของการใช้งานห้องปฏิบัติการ  ร้อยละ 25 

(1) โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด 1500x3000x800 มิลลิเมตร เพ่ิมเติมจากในขอบเขตงาน 1 ตัว เพ่ือ

เพ่ิมพื นที่การใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ (ร้อยละ 5)  

(2) โต๊ะปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอน ขนาดไม่น้อยกว่า 7500x4900x900 มิลลิเมตร จ้านวน 1 ตัว 

(ร้อยละ 5)  

(3) เก้าอี ห้องปฏิบัติการ จ้านวน 80 ตัว และเก้าอี ส้านักงานส้าหรับอาจารย์ผู้สอน จ้านวน 4 ตัว  

(ร้อยละ 10) 

(4) กระดานไวท์บอร์ดหรือกระดานด้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1200x6000 มิลลิเมตร จ้านวน 1 ชิ น  

(ร้อยละ 5) 

3.1.2 ความปลอดภัยในการใช้งานห้องปฏิบัติการ ร้อยละ 10 

(1) ตู้ดูดไอสารเคมี ขนาดไม่น้อยกว่า 900x1500x2350 จ้านวน 2 ตัว (ร้อยละ 5)  

(2) ตู้เก็บสารเคมี ขนาดไม่น้อยกว่า 600x1000x2000 มิลลิเมตร จ้านวน 1 ตัว (ร้อยละ 5)  

3.1.3 ข้อเสนอทางด้านเทคนิคท่ีเป็นประโยชน์ต่อทางคณะฯ  ร้อยละ 15 
(1) มีการเสนอแบบร่าง การออกแบบของโต๊ะปฏิบัติการ เพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด ซึ่ง

สามารถปรับแบบได้ตามความต้องการของหน่วยงานและไม่นอกเหนือจากขอบเขตงาน 

(ร้อยละ 10) 

(2) แสดงรายการผลงานของสินค้าหรือบริการที่ได้จัดท้าให้กับหน่วยงานราชการอ่ืนพร้อมแสดงเอกสาร

ประกอบ (ร้อยละ 5) 
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3.1.1 คุณภาพประสิทธิภาพของการใช้งานห้องปฏิบัติการ  ให้น ้าหนักร้อยละ 50   
 

(1) คุณภาพประสิทธิภาพของการใช้งานห้องปฏิบัติการ  ให้น ้าหนักร้อยละ 25 โดยมีค่าอ้างอิงในการให้
คะแนน ดังนี  

 
ความสามารถ คะแนนร้อยละ 

โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมติดตั ง ขนาด 1500x3000x800 มิลลิเมตร 1 ตัว  5 

โต๊ะปฏิบัติการอาจารย์ผู้สอนพร้อมติดตั ง ขนาดไม่น้อยกว่า 
7500x4900x900 มิลลิเมตร จ้านวน 1 ตัว  

5 

เก้าอี ห้องปฏิบัติการ จ้านวน 60 ตัว และเก้าอี ส้านักงานส้าหรับอาจารย์
ผู้สอน จ้านวน 4 ตัว 

5 

เก้าอี ห้องปฏิบัติการ จ้านวน 80 ตัว และเก้าอี ส้านักงานส้าหรับอาจารย์
ผู้สอน จ้านวน 4 ตัว  

10 

กระดานกระจกไวท์บอร์ดกรอบวัสดุท้าด้วยอลูมิเนียมพร้อมติดตั ง ขนาดไม่
น้อยกว่า 1200x6000 มิลลิเมตร จ้านวน 1 ชุด  

2 

กระดานด้ากรอบไม้พร้อมติดตั ง ขนาดไม่น้อยกว่า 1200x6000 มิลลิเมตร 
จ้านวน 1 ชุด 

5 

 
(2) ความปลอดภัยในการใช้งานห้องปฏิบัติการ ให้น ้าหนักร้อยละ 10 โดยมีค่าอ้างอิงในการให้คะแนน 

ดังนี  

 
 
 
 
 

 

 

ความสามารถ คะแนนร้อยละ 
ตู้ดูดไอสารเคมีติดตั งพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 
900x1500x2350 จ้านวน 1 ตัว  

3 

ตู้ดูดไอสารเคมีติดตั งพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 
900x1500x2350 จ้านวน 2 ตัว 

5 

ตู้เก็บสารเคมีติดตั งพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ขนาดไม่น้อยกว่า 
600x1000x2000 มิลลิเมตร จ้านวน 1 ตัว  

5 



3 

 

 

(3) ข้อเสนอทางด้านเทคนิคท่ีเป็นประโยชน์ต่อทางคณะฯ  ให้น ้าหนักร้อยละ 15 โดยมีค่าอ้างอิงในการ

ให้คะแนน ดังนี  

ความสามารถ คะแนนร้อยละ 
มีการเสนอแบบร่าง การออกแบบของโต๊ะปฏิบัติการ เพ่ือให้มีการใช้
ประโยชน์ได้มากท่ีสุดทั งในส่วนของพื นที่เก็บของ และพื นที่การนั่งท้า
ปฏิบัติการ ทั งยังสวยงาม ไม่รกตา ซึ่งสามารถปรับแบบได้ตามความต้องการ
ของหน่วยงานและไม่นอกเหนือจากขอบเขตงาน 

10 

แสดงรายการผลงานของสินค้าหรือบริการที่ได้จัดท้าให้กับหน่วยงานราชการ
อ่ืนพร้อมแสดงเอกสารประกอบ (แสดงเป็นตารางรายการหน่วยงานพร้อม
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเพ่ือประกอบการพิจารณา) อนึ่งผลการพิจารณาจะมา
จากการส้ารวจตามรายการหน่วยงานที่แสดงมา 

5 

 
 

3.2 บริการหลังการขาย (น  าหนักร้อยละ 10) ประกอบด้วย 

1) สามารถให้บริการเมื่อวัสดุ อุปกรณ์และการติดตั งเกิดปัญหาหลังหมดระยะรับประกัน บริษัทจะเข้ามาตรวจเช็ค 
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าซ่อม ค่าอะไหล่จริง ตลอดอายุการใช้งาน  
(น ้าหนักร้อยละ 5) 

 
 
 
 
 
 

วิธีการประเมินหรือการให้คะแนน: พิจารณาให้คะแนนจากเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นมา 
 

2) มีแผนการบริการซ่อมฉุกเฉินภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว (ไม่เกินหนึ่งสัปดาห์) (น ้าหนักร้อยละ 5) 
เงื่อนไข คะแนนร้อยละ 

มีการบริการซ่อมฉุกเฉินภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว (ไม่เกินหนึ่งสัปดาห์) 
พร้อมแสดงเอกสารหนังสือรับรอง แสดงรายละเอียดของหน่วยช่างพร้อมเบอร์
โทรศัพท์ติดต่อ 

5 คะแนน 

วิธีการประเมินหรือการให้คะแนน: พิจารณาให้คะแนนจากเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นมา 
 

เงื่อนไข คะแนนร้อยละ 

สามารถให้บริการเมื่อวัสดุ อุปกรณ์และการติดตั งเกิดปัญหาหลังหมดระยะ
รับประกัน บริษัทจะเข้ามาตรวจเช็ค โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
นอกเหนือจากค่าซ่อม ค่าอะไหล่จริง ตลอดอายุการใช้งาน พร้อมแสดง
เอกสารและแผนการด้าเนินงาน 

5 คะแนน 


