
ขอบเขตของงานในส่วนการจัดท าเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น 

เคร่ืองโครมาโตกราฟฟชีนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง โดยใช้เครื่องตรวจวัดชนิดไดโอดอะเรย์ 

และรเีฟลกทฟิอินเด็กซ์ จ านวน 1 ชุด 

 

1. ก าหนดสัดส่วนของน  าหนักในการให้คะแนนระหว่างเกณฑ์ราคา และเกณฑ์อื่นเพื่อใช้ในการ

ประเมินการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ดังนี  

- เก ณฑร์าคา  ก้าหนดน ้ าหนักร้อยล ะ 60 

- เก ณฑอ์ื่น   ก้าหนดน ้ าหนักร้อยล ะ 40 

2. เกณฑ์คุณภาพก าหนดน  าหนักร้อยละ 40 

ป ระกอบ ด้วย 

- ข้อเสนอด้านเท คนิค ก้าหนดน ้ าหนักร้อยล ะ 20 

- บ ริการหลังก ารขาย ก้าหนดน ้ าหนักร้อยล ะ 20 

3. ค่าคะแนนเกณฑ์ย่อย ของแต่ละเกณฑ์คุณภาพ 

3.1. ข้อเสนอทางด้านเทคนิค (น  าหนักร้อยละ 20) ประกอบด้วย 

(1) คุณภาพแล ะป ระสิทธ ิภ า พ ของป ั๊มขับเ คลื่อนเฟสเ คลื่ อนที่สารตัวท้าล ะล าย (Pump) พร้อม ชุดก ้า จัด

ฟองอากา ศ ( ร้อยล ะ 5) 

 (1.1) ความแม่นย้ าในก ารไห ล (Flow Precision) 

(2) คุณภาพและปร ะสิทธ ิภ าพ เครื่องฉีดส ารตัวอย่ างอั ตโนมัติแบ บ ควบ คุมอุณห ภู มิ (Autosampler) 

(ร้อยละ 5) 

 (2.1) ส่วนตกค้างของก ารฉี ดสารตัวอย่ าง (Carry over) 

(3) ตู้อบคอลัมน์ (Column Compartment) (ร้อยละ 5) 

 (3.1) ช่วงอุณห ภูมทิ ี่ควบ คุม ได ้ 

(4) เครื่องตรวจวัดส าร ชนิด ดูดก ลืนแสงขอ งสาร ชนิดโฟ โตไ ดโ อดอาเรย์ (Photodiode Array Detector) 

( ร้อยละ 5) 

 (4.1) ค่าสัญญ าณ รบก วน (Baseline noise) 

  



3.1.1. คุณ ภาพแ ละปร ะสิทธ ิภาพข องปั๊มขับ เคล ื่อนเฟส เคล ื่อน ท ี่สารตัวท้าล ะลาย (Pump) พร้อมชุด

ก้าจัดฟองอ ากา ศ ( ร้อยละ  5) 

(1) ความแม่นย้ าในก ารไหล  (Flow Precision)     ร้อยละ 5 

ความสามารถ คะแนน 

มีความแม่นย้าในก ารไหล (Flow Precision) ไม่เก ิน 0.07% RSD 3 

มีความแ ม่นย้าในก ารไหล (Flow Precision) ไม่เก ิน 0. 06% RSD 5 

3.1.2. คุณภาพแ ละปร ะสิทธ ิภาพ เ ครื่องฉีดสาร ตัวอย่าง อัตโน มัตแิบบ ควบ คุมอุณหภู มิ (Autosampler) 

(ร้อยละ 5) 

(1) ส่วนตกค้างของก ารฉีดส ารตัวอย่า ง (Carry over)    ร้อยละ 5 

ความสามารถ คะแนน 

ส่วนตกค้างขอ งการฉีดส าร ตัวอย่าง (Carry over) ไม่เก ิน 0. 00 4% 3 

ส่วนตกค้างขอ งการฉีดส าร ตัวอย่าง (Carry over) ไม่เก ิน 0. 003% 5 

3.1.3. ตู้อบคอลัมน์ (Column Compartment) (ร้อยละ 5) 

(1) ช่วงอุณห ภูมทิ ี่ควบ คุมได ้       ร้อยละ 5 

ความสามารถ คะแนน 

ตั งอุณห ภูมไิด ้อย่างน้อยใ นช่ วง 5 อ งศาเซ ลเซ ียส เหนอื อุณหภูมิ หอ้ง ถึ ง 80 อง ศาเ ซ ลเซ ียส 2 

ตั งอุณห ภูมไิด ้ต่้ากว ่ าอุณห ภู มิห้อง 5 

3.1.4. เครื่องตรวจวัดส าร ชนิดดูด กล ืนแสงของส าร ชนิดโฟโ ตไดโ อดอาเรย์ (Photodiode Array 

Detector) ( ร้อยละ 5) 

(1) ค่าสัญญ าณรบก วน (Baseline noise)      ร้อยละ 5 

ความสามารถ คะแนน 

ค่าสัญญ าณ รบก วน (Baseline noise) ไม่เก ิน ± 0 .7x1 0-5 AU ท ี่ 2 54 nm หรอื 25 0 nm 2 

ค่าสัญญ าณ รบก วน (Baseline noise) ไม่เก ิน ± 0 .5x10- 5 AU ท ี่ 2 54 nm หรอื 25 0 nm 5 

  วิธีการประเมินหรอืการให้คะแนน: พิจ ารณ าให้คะแ นนจากเ อกส า รที่ผูย้ื่นขอ้เส นอยื่นมา 

  



3.2. บริการหลังการขาย  (น  าหนักร้อยละ 20) ประกอบด้วย 

(1) แผนเพื่อกา รซ่อมบ ้ารุ งหลัง การรับป ระกันค ว ามช้ ารุดบ กพ ร่อง   ร้อยละ 10 

(2) ระยะเวล าการรับป ร ะกันค ว ามช้ ารุดบ กพ ร่อง     ร้อยละ 10 

3.2.1. แผนเพื่อกา รซ่อมบ ้ารุ งหลัง การรับป ระกันค ว ามช้ ารุดบ กพ ร่อง ให้น ้ าหนักร้อยล ะ 10 โด ยใ หผู้้

ยื่นขอ้เสนอน้าเส นอดังนี  

1) แผนกา รส้าร องอ ะไหล่เพื่ อการบ้ารุง รักษ าตลอดร ะย ะเวล ารับป ระกัน กรณีท ี่เครื่ องมปี ัญหา

และต้อ งใชเ้วล าในก ารสั่งอ ะ ไหล่ในระยะรับ ป ร ะกัน ต้อ ง หยุดระยะเวล ารับป ระกั น จ นกว ่าเครื่องจ ะพร้อ มใชง้ าน

แล้วจึงเริ่ม นับระย ะป ระกันต่ อจากร ะยะที่หยุดร ะหว่ างร อซ ่อมบ้ารุง 

2) แผนการบริก ารจัดก ารก ารดูแล และก ารบริการซ่อม ฉุก เฉ ิน การซ่อมบ้ารุง Maintenance 

Contract ท ี่ดที ี่สุด เช่น การ ส่งช่างซ ่อมฉุกเ ฉินภายใ นร ะ ยะเวลาอันรวดเ ร็ว (ไ ม่เกินห นึ่งสัป ดาห์ ) 

3) ผูย้ื่นตอ้ง น้าเสนอ รายล ะเอียดใ หม้ากท ี่สุดแสดงถึ งกา รบริการหลังก ารข ายท ี่ประ หยัดค่าซ่อม

บ ้ารุงรักษา เ ช่น ส่ว นละค่ าแ รงและ /หรือค่ าอ ะไหล่หลัง จ ากหมดร ะยะรับป ร ะกัน 

 

เงื่อนไข คะแนน 

ยื่น  1 ข้อ 3 

ยื่น  2 ข้อ 7 

ยื่น  3 ข้อ 10 

  วิธีการประเมินหรอืการให้คะแนน: พิจ ารณ าให้คะแ นนจากเ อกส า รที่ผูย้ื่นขอ้เส นอยื่นมา 

 

3.2.2. ระยะเวล าการรับป ร ะกันค ว ามช้ ารุดบ กพ ร่อง  ให้น ้ าหนั กร้อยละ 10 โด ยพ ิจา รณา จ าก

ระยะเวล า ดัง นี  

เงื่อนไข คะแนน 

ระยะเวล าการรับป ร ะกันค ว ามช้ ารุดบ กพ ร่อง  2 ป ี 8 

ระยะเวล าการรับป ร ะกันค ว ามช้ ารุดบ ก พ ร่อง  2 ป ี พร้อ มเสนอบ ริการ

อื่นๆ เพ ิ่มเตมิ 

10 

 วิธีการประเมินหรอืการให้คะแนน: พิจ ารณ าให้คะ แ นนจากเ อกส า รที่ผูย้ื่นขอ้เส นอยื่นมา 


