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ร่างขอบเขตของงาน 
(Term of Reference: TOR) 

รายการ ตู้ชีวนิรภัย จ านวน 1 ชุด 
 
 
1. เหตุผลความจ าเป็น 
 เครื่องที่ใช้ในปัจจุบันมีอายุการใช้งานกว่า 30 ปี (เป็นครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ 2533)         
มีสภาพช ารุดทรุดโทรม แผงวงจรควบคุม ไม่สามารถใช้งานได้และไม่สามารถซ่อมแซมได้ เนื่องจากไม่มีอะไหล่     
เป็นอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ 
 
2. รายละเอียดดังนี้ 
1. เป็นตู้ชีวนิรภัยชนิด BSC class II Type A2 ที่ได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน NSF sหรือเทียบเท่า 
2. มีขนาดภายในประมาณ 180x78x63 ซม.  (กxสxล) และมีขนาดภายนอกไม่มากกว่า 190x157x80 ซม.         

(กxสxล) 
3. พ้ืนที่ใช้งานภายในท าด้วยเหล็กปลอดสนิมชิ้นเดียวกัน เพ่ือง่ายต่อการท าความสะอาด ลดการสะสมของเชื้อโรค   
4. ด้านหน้าตู้มีบานกระจกเลื่อนขึ้น-ลงได้สูงสุดและต่ าสุด พร้อมมีสัญญาณเสียงเตือนเมื่อเปิดบานกระจกสูงเกิน

กว่าต าแหน่งที่ควรใช้งาน (10 นิ้ว) 
5. มีแผ่นกรองอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง (HEPA Filter) จ านวน 2 แผ่น คือ แผ่นแรกส าหรับกรองอากาศที่เป่า

ลงไปภายในตู้ ส่วนแผ่นที่สองจะกรองอากาศที่ถูกเป่าออกนอกตู้ด้านบน ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาค
ขนาด 0.3 ไมครอนได้ถึง 99.995% 

6. การหมุนเวียนของอากาศภายในตู้อาศัยมอเตอร์ชนิดกระแสตรง จ านวน 2  ชุด ที่มีการปรับความเร็วรอบแบบ 
Real-Time โดยแยกควบคุมแรงลมที่เป่าลงภายในตู้ (Downflow) และแรงลมที่เป่าออก (Exhaust) ท าให้
สามารถควบคุมแรงลมได้อย่างถูกต้องแม่นย า 

7. มีบานกระจกด้านหน้าเป็นชนิด laminated safety glass ท ามุมเอียง 10 องศา เพ่ือลดแสงสะท้อนเข้าตา
ในขณะท างาน  

8. กระจกด้านหน้าได้รับการออกแบบมาให้ท าความสะอาดได้อย่างทั่วถึง โดยการปรับเลื่อนกระจกลง และยื่นมือ
ผ่านเข้าไปท าความสะอาดทางด้านบนของกระจกได้ 

9. สามารถตั้งเวลาการท างานของหลอด UV ได้ตั้งแต่ 30 นาที ถึง 24 ชั่วโมง หรือดีกว่า 
10. หากกระจกหน้าตู้ยังไม่ถูกปิดลง หลอด UV จะไม่สามารถเปิดใช้งานได้ และในกรณีท่ีก าลังฆ่าเชื้อด้วยหลอด UV 

และมีการเปิดกระจกหน้าตู้ขึ้น ระบบฆ่าเชื้อด้วยหลอด UV จะถูกตัดอัตโนมัติ เพ่ือความปลอดภัยของผู้ใช้งาน   
11. ตัวเครื่องออกแบบมาให้มีเสียงดังรบกวนไม่เกิน 65 เดซิเบล 
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12. ควบคุมการท างานด้วยระบบ microprocessor โดยมีจอแสดงการท างานอยู่บริเวณด้านหน้าของตู้  
แสดงข้อมูลการใช้งานต่างๆ ดังนี้ 

12.1. หน้าจอแสดงค่าแรงลม และเวลาในการใช้งาน เป็นตัวเลขไฟฟ้า LED   
12.2. มีปุ่มควบคุมการท างานของ Blower, หลอดไฟให้แสงสว่าง, หลอดไฟ UV, ปลั๊กไฟ  
12.3. มีปุ่มปิดเสียงสัญญาณเตือน  
12.4. มีสัญญาณเตือนทั้งแสงและเสียง เมื่อประตูด้านหน้าไม่อยู่ในต าแหน่งที่ถูกต้อง 
12.5. มีสัญญาณเตือนทั้งแสงและเสียง เมื่อแรงลมผิดปกติ 

13. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน 
13.1. เก้าอ้ีท างาน 5 ขาแฉก หุ้มหนัง ปรับระดับด้วยโช๊ค มีล้อเลื่อน  จ านวน 1 ตัว 
13.2. มีปลั๊กส าหรับใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน     จ านวน 2 ปลั๊ก                   
13.3. มีหลอดไฟแสงนวลให้ความสว่างภายในตู้     จ านวน 1 ดวง 
13.4. มีหลอดไฟ Ultraviolet Lamp ส าหรับฆ่าเชื้อ    จ านวน 1 หลอด      
13.5. มีโครงส าหรับวางตู้       จ านวน 1 ตัว    
13.6. เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบตั้งโต๊ะ จ านวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ 

13.6.1. เป็นเครื่องปั่นเหวี่ยงเพ่ือท าให้สารตกตะกอน ควบคุมการท างานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์  
เป็นแบบตั้งโต๊ะที่ได้มาตรฐาน ISO 9001  

13.6.2. ช่องปั่นเหวี่ยงท าด้วยโลหะสแตนเลส มีฝาปิดทึบแข็งแรงท าด้วยโลหะ  สามารถเปิดฝาได้เมื่อหัวปั่น
หยุดหมุน   

13.6.3. ตัวเครื่องมีความเร็วรอบสูงสุดในการปั่นไม่น้อยกว่า 6,000 รอบต่อนาที มีค่าแรงเหวี่ยงหนี
ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4,146xg)  

13.6.4. มีความจุสูงสุดในการปั่นเหวี่ยงไม่น้อยกว่า 6x15 มิลลิลิตร ส าหรับหัวปั่นแบบ Swing-out  
Rotor และไม่น้อยกว่า 6x50 มิลลิลิตร ส าหรับหัวปั่นแบบ Angle Rotor  

13.6.5. สามารถปรับตั้งค่าความเร็วรอบ RCF(g)  และเวลา โดยการป้อนข้อมูลแบบแป้นกด และแสดงผล
เป็นตัวเลขชนิด LCD  

13.6.6. ตั้งเวลาในการปั่นได้ตั้งแต่ 1-99 นาที และมีระบบ PULSE  เพ่ือให้เครื่องท างานในเวลาสั้น ๆ โดย
ไม่ต้องตั้งเวลา  

13.6.7. ตั้งค่าอัตราการเร่งของหัวปั่นและตั้งค่าระดับการเบรกได้ไม่น้อยกว่า 9 ระดับ 
13.6.8. ผู้ใช้สามารถบันทึกโปรแกรมการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 9 โปรแกรม  
13.6.9. สามารถถอดเปลี่ยนใช้หัวปั่นชนิดต่าง ๆ เช่น angle rotor , swing rotor ได้โดยง่าย  
13.6.10. มีหัวปั่นชนิดก าหนดมุมคงที่ (Angle Rotor) ขนาด 6x50 มล.  จ านวน 1 หัว                          

(มีความเร็วรอบสูงสุดไม่น้อยกว่า 6,000 รอบต่อนาที) 
13.6.11. มี adapter ส าหรับหลอดทดลองขนาด 15 มล. (17x120 มม.) จ านวน  6   อัน 
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13.6.12. มี adapter ส าหรับหลอดทดลองขนาด 50 มล. (29x115 มม.) จ านวน  6   อัน 
13.6.13. มีระบบตรวจสอบและความปลอดภัยของเครื่องดังนี้  

13.6.13.1. มีระบบตรวจสอบความผิดปกติของเครื่อง โดยจะบอกความผิดปกติที่จอแสดงผล 
13.6.13.2. เครื่องจะล็อคฝาอัตโนมัติขณะที่หัวปั่นหมุนอยู่ และจะไม่ท างานเมื่อเปิดฝาหรือปิดฝา 

 ไม่สนิท 
13.6.13.3. มีระบบตรวจสอบความไม่สมดุลของหัวปั่นเหวี่ยง (Imbalance switch-off) โดยจะมี

  สัญญานแสดงเมื่อหัวปั่นเหวี่ยงอยู่ในสภาพไม่สมดุล และเครื่องจะหยุดท างาน 
13.6.14. มีเอกสารแสดงการเป็นผู้แทนจ าหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต 

13.7. อ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิ จ านวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ 
13.7.1. ตัวอ่างทั้งภายในและภายนอกท าด้วยเหล็กไร้สนิม 
13.7.2. มีความจุ ขนาดไม่น้อยกว่า 7 ลิตร 
13.7.3. ควบคุมอุณหภูมิภายในอ่างได้ตั้งแต่ 5OC เหนืออุณหภูมิห้อง ถึง 90OC หรือสูงกว่า และมีความ

แม่นย า + 0.1OC ของอุณหภูมิที่ตั้งไว้  
13.7.4. มีจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 นิ้ว ที่ใช้งานง่าย แบบ touch screen สามารถแสดงอุณหภูมิ

ภายในอ่างอย่างถูกต้องและมองเห็นได้ชัดเจน 
13.7.5. สามารถตั้งเวลาท างานได้ตั้งแต่ 1 นาทีถึง  99 ชั่วโมง 59 นาท ี
13.7.6. มีฝาปิดท าด้วยเหล็กไร้สนิม มีลักษณะเป็นฝาโค้ง จ านวน 1 ฝา 
13.7.7. มีเอกสารแสดงการเป็นผู้แทนจ าหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต   

13.8. เครื่องปั่นเหวี่ยงขนาดเล็ก จ านวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ 
13.8.1. เป็นเครื่องปั่นเหวี่ยงเพ่ือท าให้สารตกตะกอน ขนาดเล็ก  
13.8.2. ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด  ฝาปิดเครื่องท าด้วยพลาสติกใส สามารถมองเห็นการท างานภายในได้ 
13.8.3. สามารถเปิดฝาได้โดยการกดปุ่มที่ด้านหน้าของตัวเครื่อง    
13.8.4. มีหัวปั่นขนาด 8x1.5/2.0  มล. จ านวน 1 หัว (มีความเร็วรอบสูงสุดไม่น้อยกว่า 6,000 รอบต่อ

นาที และมีค่าแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2,000xg)  
13.8.5. มีหัวปั่นที่สามารถใช้กับหลอดขนาด 0.2 มล. ได้ครั้งะ 4 แถว แถวละ 8 หลอด  จ านวน 1 อัน  
13.8.6. มี adapter. ขนาด 0.5, 0.4 และ 0.2 มล.  จ านวนขนาดละ 8 อัน 
13.8.7. สามารถตั้งเวลาในการปั่นเหวี่ยงได้ตั้งแต่ 1-99 นาท ีแสดงผลเป็นตัวเลขชนิด LED 
13.8.8. ตัวเครื่องมีขนาดประมาณ 155x105x175 มิลลิเมตร น้ าหนักประมาณ 1.4 กิโลกรัม 
13.8.9. มีเอกสารแสดงการเป็นผู้แทนจ าหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต 

13.9.  มีอุปกรณ์ส าหรับนับจ านวนเซลส์ (hemocytometer ชนิด 0.1000mm x 0.0025mm2)  จ านวน 2 ชุด 
13.10. มีขาตั้งถังไนโตรเจน ส าหรับถัง Haier model YDS-35-125-F ขนาด 35 ลิตร จ านวน 1 ถัง 
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13.11. มีตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า 19 คิว จ านวน 1 เครื่อง รายละเอียดดังนี้ 
13.11.1. เป็นตู้เย็น-ตู้แช่ ชนิด 2 ประตู 
13.11.2. ช่องแช่เย็น สามารถท าความเย็นได้ในช่วง 2-8 C 
13.11.3. ช่องแช่แข็ง สามารถท าอุณหภูมิต่ าสุดได้ -20 C หรือเย็นกว่า 
13.11.4. ใช้สารท าความเย็นชนิด CFC-free 

13.12. มีกล่องเก็บความเย็นส าหรับเก็บตัวอย่างเซลส์ (cool cells) จ านวน 2 อัน 
13.13. มีโต๊ะส าหรับเตรียมเซลส์ ท าด้วยสแตนเลส ขนาด 85x85x90 เซนติเมตร (กxลxส) จ านวน 1 ตัว  
13.14. ที่เผาลูปไฟฟ้า จ านวน 1 ชุด รายละเอียดดังนี้ 

13.14.1. เป็นเครื่องเผา loop หรือ needle เพ่ือให้ปลอดเชื้อ 
13.14.2. สามารถท าอุณภูมิได้สูงสุดถึง 850 องศาเซลเซียสหรือดีกว่า 
13.14.3. มีสวิตซ์ส าหรับเปิดปิดการท างานของตัวเครื่อง 

14. ผู้ขายต้องติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมด พร้อมท าการสาธิต สอน และฝึกอบรมการใช้งาน และการดูแลบ ารุงรักษา
ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย พร้อมการด าเนินการตรวจสอบ
ความถูกต้องของการท างานตามมาตรฐาน 

15. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 ไซเกิล 
16. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี  
17. มีคู่มือการใช้งานฉบับเต็มภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ฉบับ 
18. มีคู่มือการใช้งานอย่างง่ายภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ฉบับ 
19. มีเอกสารแสดงการเป็นผู้แทนจ าหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต  
20. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานสากล ISO 13485 
21. บริษัทผู้ขายต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001 : 2015 และ ISO17025  เพ่ือประโยชน์กับ

หน่วยงานราชการ 
 

3. งบประมาณ   780,000.-บาท  (-เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน-)    
 
4. ก าหนดส่งมอบงาน   ส่งมอบงานภายใน 90 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา 
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ขอบเขตของงานในส่วนจัดท าเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืน 
รายการ ตู้ชีวนิรภัย จ านวน 1 ชุด 

 
1. ก าหนดสัดส่วนของน้ าหนักในการให้คะแนนระหว่างเกณฑ์ราคา และเกณฑ์อ่ืนเพื่อใช้ในการประเมินการ

พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ดังนี้ 
- เกณฑ์ราคา  ก าหนดน้ าหนักร้อยละ 85   
- เกณฑ์อ่ืน     ก าหนดน้ าหนักร้อยละ 15 

 
2. เกณฑ์คุณภาพก าหนดน้ าหนักร้อยละ 15  ประกอบด้วย   

     - บริการหลังการขาย   ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ  15 

 
3. ค่าคะแนนเกณฑ์ย่อย ของแต่ละเกณฑ์คุณภาพ  ประกอบด้วย 

3.1 บริการหลังการขาย  (น้ าหนักร้อยละ 15) ประกอบด้วย 

 (1) การรับประกันความช ารุดบกพร่องและซ่อมบ ารุง    10% 

  -  ระยะเวลาการรับประกันความช ารุดบกพร่อง 2 ปี 

  -  มีข้อเสนอบริการต่าง ๆ หลัง หมดอายุรับประกัน เช่น การเข้าตรวจ บ ารุงรักษาเครื่อง, 

บริการสอบเทียบ, ส่วนลดค่าอะไหล่ เป็นต้น 

  - มีช่างพร้อมให้บริการในพ้ืนที่จังหวัดสงขลา 

เงื่อนไข คะแนน 
มี 2 ข้อ 5 
มี 3 ข้อ  10 
วิธีการประเมินหรือการให้คะแนน: พิจารณาให้คะแนนจากเอกสารที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นมา 

 

 (2) ความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์และตัวแทนจ าหน่าย    5% 

เงื่อนไข คะแนน 
ผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นี้ในประเทศมานานกว่า 5 ปี 2 
ผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์นี้ในประเทศมานานกว่า 10 ปี 5 
 


