
ขอบเขตของงาน 
(Term of Reference: TOR) 

รายการ ชุดระบบท าความสะอาดเครื่องแก้ววิทยาศาสตร์   จ านวน 1 ชุด 
คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

................................................. 
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือท ำควำมสะอำดอุปกรณ์เครื่องแก้วที่ใช้ในกำรวิจัย  และบริกำรกำรวิชำกำร ซึ่งสำมำรถลดกำร
เสื่อมสภำพของเครื่องแก้ว และเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรท ำควำมสะอำดเครื่องแก้ววิทยำศำสตร์ พร้อมทั้งเป็น
กำรเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 

 
คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

1. มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
3. ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรฐัไว้

ชั่วครำว เนื่องจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบที่
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังก ำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของ
กรมบัญชีกลำง 

5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงำนของ
หน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั้นด้วย  

6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ  

7. เป็นนิติบุคคลผู้มีอำชีพขำยพัสดุที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว 
8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืนที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่ 

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำร
ขัดขวำง กำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกันซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 

10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์ (Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลำง 
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11. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับกำรคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลำง ตำมที่คณะกรรมกำร 
ป.ป.ช. ก ำหนด 

12. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย หรือแสดงบัญชีรำยรับ
รำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญ ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด 

13. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่
กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ ตำมท่ีคณะกรรมกำร 
ป.ป.ช. ก ำหนด 

14. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลำง 

15. ก ำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ 90 วัน 
ขอบเขตงาน 

คุณลักษณะเฉพาะ ชุดระบบท ำควำมสะอำดเครื่องแก้ววิทยำศำสตร์ ประกอบด้วย 
1. เครื่องมือท าความสะอาดเครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ 

1.1. โครงสร้างภายนอกและภายในตัวเครื่อง 
1.1.1. โครงสร้ำงภำยนอก ผลิตจำกเหล็กกล้ำไร้สนิม เกรด 304 
1.1.2. บริเวณพ้ืนภำยในห้องล้ำง ผลิตจำกเหล็กกล้ำไร้สนิม เกรด 316 L 
1.1.3. โครงสร้ำงภำยในห้องล้ำง มีลักษณะเป็นขอบโค้งตำมมุมของห้องล้ำง เพ่ือลดกำร

สะสมของครำบสกปรก 
1.1.4. ภำยในห้องล้ำงมีควำมจุไม่น้อยกว่ำ 145 ลิตร 
1.1.5. ตัวเครื่องเป็นแบบผนังสองชั้น เพ่ือป้องกันกำรปล่อยควำมร้อนและลดเสียง

รบกวน 
1.1.6. สำมำรถจัดวำงชุดอุปกรณ์กำรล้ำงได้ไม่น้อยกว่ำ 2 ชั้น 
1.1.7. มีแขนล้ำงภำยในตัวเครื่อง จ ำนวนอย่ำงน้อย 2 ชุด ติดตั้งอยู่ด้ำนบนและด้ำนล่ำง

ของเครื่อง 
1.1.8. มีชุดกรองสิ่งสกปรกภำยใน ท ำหน้ำที่กรองสิ่งสกปรกออกจำกระบบระบำยน้ ำทิ้ง 

เพ่ือไมใ่ห้เข้ำไปอุดตันระบบระบำยน้ ำทิ้ง และสำมำรถถอดท ำควำมสะอำดได้
โดยง่ำย 

1.2. ระบบการท าความสะอาด 
1.2.1. ตัวเครื่องมีระบบท ำควำมร้อน สำมำรถตั้งค่ำอุณหภูมิขณะล้ำงได้สูงสุดไม่น้อย

กว่ำ 90 องศำเซลเซียส 
1.2.2. มีปั๊มหมุนวนน้ ำ มีอัตรำกำรไหลของน้ ำไม่น้อยกว่ำ 450 ลิตร/นำที 
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1.2.3. มีระบบดูด-จ่ำยน้ ำยำล้ำงอัตโนมัติ ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง พร้อมเซนเซอร์ตรวจสอบ
และแจ้งเตือนเมื่อน้ ำยำหมด 

1.3. ระบบท าแห้ง 
1.3.1. มีระบบอบแห้งด้วยลมร้อน สำมำรถท ำอุณหภูมิได้อย่ำงน้อย 110 องศำเซลเซียส 

หรือดีกว่ำ 
1.4. ระบบควบคุมการท างานและรายงานผล 

1.4.1. สำมำรถตั้งค่ำ และจดจ ำโปรแกรมกำรท ำงำนได้สูงสุด 15 โปรแกรม หรือดีกว่ำ 
1.5. ระบบตรวจสอบการท างานและความปลอดภัย 

1.5.1. เครื่องมีระบบแจ้งเตือนข้อผิดพลำดทั้งเสียงและข้อควำม 
1.5.2. มีระบบล็อกประตูเมื่อเครื่องก ำลังท ำงำน เพื่อควำมปลอดภัยและป้องกันกำร

รบกวนขั้นตอนกำรล้ำง 
1.5.3. สำมำรถตั้งรหัสป้องกันข้อมูลและกำรตั้งค่ำได้ 
1.5.4. มีระบบเปิดประตูฉุกเฉิน เมื่อระบบไฟฟ้ำขัดข้อง 
1.5.5. ใช้ระบบไฟ 3 เฟส 400 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ 
1.5.6. ผู้ผลิตได้มำตรฐำน ISO 9001 และ ISO 14001 

1.6. อุปกรณ์ประกอบ 
1.6.1. อุปกรณ์ส ำหรับใส่เครื่องแก้ว ที่รองรับกำรท ำควำมเครื่องแก้ว ดังนี้ 

1.6.1.1. Volumetric flask ขนำด 5, 10, 20,25,50,100, 200, 250, 500, 
1000 mL 

1.6.1.2. Volumetric pipet ขนำด 1, 2, 3, 4,5 mL 
1.6.1.3. Measuring pipet ขนำด 1, 2, 3, 4,5,10 mL 
1.6.1.4. Beaker ขนำด 25,50,100,200,250,500,1000 mL 
1.6.1.5. Cylinder ขนำด 10,25,50,100,250 mL 
1.6.1.6. Test tube ขนำด 5,15,25,50 mL 
1.6.1.7. HPLC vial ขนำด 2 mL 
1.6.1.8. ขวดขนำด 100, 250, 500, 1000 mL 
1.6.1.9. Erlenmeyer flask 50/100/125/250/500 ml 
1.6.1.10. Round bottom flask 100/250/500 ml 

1.6.2. น้ ำยำท ำควำมสะอำดชนิดต่ำง ๆ ปริมำตรไม่น้อยกว่ำ 20 ลิตร 
1.6.3. น้ ำยำล้ำงท ำควำมสะอำดชนิดกรด ปริมำตรไม่น้อยกว่ำ 10 ลิตร 
1.6.4. รถเข็นหรือชั้นวำงเครื่องแก้ว แบบ 3 ชั้น แบบมีล้อ เพ่ือเป็นจุดพักเครื่องแก้ว และ

เคลื่อนย้ำยไปยังจุดล้ำง 
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1.6.5. ระบบน้ ำ RO พร้อมถังเก็บน้ ำขนำด 100 ลิตร เพ่ือใช้ส ำหรับระบบล้ำง จ ำนวน 1 
ชุด 

1.6.6. โต๊ะหรือแท่นวำงเครื่องล้ำงเครื่องแก้ว จ ำนวน 1 ชุด 
1.7. เงื่อนไขเฉพาะ 

1.7.1. รับประกันคุณภำพกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 2 ปี 
1.7.2. มีคู่มือกำรใช้งำน ภำษำอังกฤษ ภำษำไทย และวิธีกำรใช้งำนอย่ำงง่ำย อย่ำงละ 2 

ชุด 
1.7.3. ผู้จ ำหน่ำยต้องท ำกำรติดตั้งและตรวจสอบกำรใช้งำน จนกระทั่งเครื่องสำมำรถท ำ

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
1.7.4. ในกำรติดตั้งผู้จ ำหน่ำยจะต้องรับผิดชอบครอบคลุมทั้งระบบปลั๊กไฟ (กรณีจุดวำง

เครื่องไม่มีระบบไฟ) ระบบน้ ำเข้ำ และ โต๊ะวำงเครื่อง 
1.7.5. ผู้ขำยต้องมีกำรฝึกกำรใช้เครื่องมือดังกล่ำว ให้กับเจ้ำหน้ำที่จนสำมำรถใช้งำนได้

อย่ำงถูกต้อง 
1.7.6. ผู้ขำยต้องมีหนังสือแต่งตั้งกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำย โดยตรงจำกบริษัทผู้ผลิต เพ่ือ

กำรบริกำรหลังกำรขำย 
1.7.7. มีช่ำงเทคนิคผ่ำนกำรอบรมโดยตรงจำกบริษัทผู้ผลิต 

 
2. เครื่องท าน  าบริสุทธิ์คุณภาพสูง 

เป็นชุดผลิตน้ ำบริสุทธิ์คุณภำพสูงส ำหรับใช้ในห้องปฏิบัติกำร ตำมมำตรฐำน Type I จ ำนวน 1 
ชุด ประกอบด้วย 

- ชุดปรับปรุงคุณภำพน้ ำเบื้องต้น    จ ำนวน 1 ชุด 
- เครื่องผลิตน้ ำบริสุทธิ์คุณภำพสูง ตำมมำตรฐำน Type II จ ำนวน 1 เครื่อง 
- เครื่องผลิตน้ ำบริสุทธิ์คุณภำพสูง ตำมมำตรฐำน Type I จ ำนวน 1 เครื่อง 

มีรำยละเอียด ดังนี้ 
2.1. ชุดปรับปรุงคุณภาพน  าเบื องต้น จ านวน 1 ชุด พร้อมติดตั ง 

เป็นชุดปรับปรุงคุณภำพน้ ำเบื้องต้นก่อนเข้ำระบบผลิตน้ ำบริสุทธิ์สูงตำมมำตรฐำน Type 
II ประกอบด้วย 

2.1.1. ปั๊มน้ ำอัดแรงดัน ที่แรงดัน 2-6 bar จ ำนวน 1 ชุด 
2.1.2. ชุดกรองหยำบ ส ำหรับกรองน้ ำดิบขั้นตอนแรก จ ำนวน 1 ชุด 
2.1.3. ชุดกรอง 3 ขั้นตอนพร้อมไส้กรองและเกจวัดแรงดันน้ ำ จ ำนวน 1 ชุด 
2.1.4. ชุดกรองน้ ำ Reverse osmosis จ ำนวน 1 ชุด 
2.1.5. ถังเก็บน้ ำ ขนำด 100 ลิตร จ ำนวน 1 ถัง ประกอบด้วย 
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- ชุดลูกลอยไฟฟ้ำ พร้อมชุดควบคุม จ ำนวน 1 ชุด เพื่อรักษำระดับน้ ำในถังให้
อยู่ในปริมำณท่ีเหมำะสม 

- ชุดลูกลอยประปำ PE จ ำนวน 1 ชุด เพื่อส ำรองกรณีลูกลอยไฟฟ้ำไม่สำมำรถ
ใช้กำรได้ 

- ผ้ำม่ำนทึบแสงกันยูวี ส ำหรับสวมเก็บถังน้ ำ จ ำนวน 1 ชุด 
2.1.6. อุปกรณ์ประกอบ 

- ชุดไส้กรองหยำบส ำรอง  จ ำนวน 5 ชิ้น 
- ชุดไส้กรอง 3 ขั้นตอน  จ ำนวน 5 ชุด 
- ชุดไส้กรอง RO   จ ำนวน 2 ชิ้น 

 
2.2. เครื่องผลิตน  าบริสุทธิ์คุณภาพสูง ตามมาตรฐาน Type II จ านวน 1 เครื่อง 

ประกอบด้วย 
2.2.1. เป็นเครื่องท ำน้ ำบริสุทธิ์ (General Laboratory Grade Water) ส ำหรับใช้ในงำน

วิเครำะห์ที่ต้องกำร ระดับไอออนและสำรอินทรีย์ต่ ำ เช่น Spectrophotometry, 
Electrochemistry, Feed to ultrapure water, สำรละลำยบัฟเฟอร์, งำนเคมี
ทั่วไป เป็นต้น 

2.2.2. ให้ก ำลังกำรผลิตน้ ำสูงสุดได้ไม่น้อยกว่ำ 15 ลิตร/ชั่วโมง 
2.2.3. สำมำรถผลิตน้ ำมีค่ำควำมบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่ำมำตรฐำน ASTM Standard for 

Laboratory Reagent Water (ASTM D1193-91) ดังนี้ 
 

ค่าการวัด มาตรฐานน  า Type II 

Resistivity (M-cm) > 1 

Conductivity (S/cm) < 1 

Total Organic Carbon (TOC) ppb or g/L < 50 

Sodium (ppb or g/L) < 5 

Chloride (ppb or g/L) < 5 

Silica (ppb or g/L) < 5 

 
2.2.4. มีหน้ำจอแสดงสถำนะกำรท ำงำน คุณภำพน้ ำ สัญลักษณ์ และสัญญำณเตือนควำม

ผิดปกติ 
2.2.5. ภำยในตัวเครื่องประกอบด้วย 

- ชุดกรองน้ ำเบื้องต้น (PRETREATMENT CARTRIDGE) จ ำนวน 1 ชุด 
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- ชุดกรอง REVERSE OSMOSIS (RO) อย่ำงน้อย 1 ชุด 
- ชุดกรองส ำหรับลดปริมำณควำมกระด้ำงของน้ ำ ออกจำกน้ ำบริสุทธิ์เพื่อยืด

อำยุกำรใช้งำน EDI module- มีระบบก ำจัดไอออน ชนิด 
Electrodeionization (EDI) จ ำนวน 1 ชุด 

- ชุดหลอดยูวี 254 nm จ ำนวน 1 ชุด 
- ชุดสร้ำงแรงดันน้ ำ อยู่ภำยในเครื่อง 

2.2.6. มีเซนเซอร์บอกคุณภำพน้ ำภำยในเครื่อง อย่ำงน้อย 2 ต ำแหน่ง ได้แก่ คุณภำพ
น้ ำที่ผ่ำนออกจำกชุดกรอง REVERSE OSMOSIS (RO) และคุณภำพน้ ำ ณ จุด
ปล่อยออก 

2.2.7. มีระบบกำรช ำระล้ำงเครื่องอย่ำงสมบูรณ์ (Sanitization) ท ำให้สำมำรถท ำกำร
ล้ำงเครื่องได้ เพ่ือควำมม่ันใจในคุณภำพน้ ำที่ผลิตได้ 

2.2.8. มีถังเก็บน้ ำบริสุทธิ์ที่ผลิตได้ เป็นยี่ห้อเดียวกับตัวเครื่อง 
- ขนำดไม่น้อยกว่ำ 50 ลิตร 
- เป็นถังระบบปิดและมีระบบกำรป้องกันอนุภำคฝุ่นและแบคทีเรียในอำกำศ 

คำร์บอนไดออกไซด์ และสำรอินทรีย์ระเหย ไม่ให้ผ่ำนเข้ำสู่ภำยในถัง 
- ท ำด้วยวัสดุคุณภำพดี ไม่ก่อให้เกิดกำรสะสมของแบคทีเรีย และเชื้อรำ 
- มีตัววัดระดับน้ ำภำยในถัง และสำมำรถแสดงระดับน้ ำที่ตัวถังได้ พร้อมมี

อุปกรณ์ safety ป้องกันน้ ำล้น 
- มีระบบจ่ำยน้ ำที่มีประสิทธิภำพเพ่ือน ำน้ ำไปใช้งำน และต่อเข้ำสู่เครื่องผลิต

น้ ำบริสุทธิคุณภำพสูง ตำมมำตรฐำน Type I ต่อไป 
2.2.9. อุปกรณ์ประกอบ 

- มี Cartridge ส ำรอง จ ำนวน 1 ชุด อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย 
Pretreatment, UV, ชุดกรองส ำหรับลดควำมกระด้ำง ยกเว้นตัวเครื่องไม่
ต้องใช้งำนตั้งแต่ต้น 

2.3. เครื่องผลิตน  าบริสุทธิ์คุณภาพสูง ตามมาตรฐาน Type I จ านวน 1 เครื่อง 
ประกอบด้วย 

2.3.1. เป็นเครื่องกรองน้ ำบริสุทธิ์คุณภำพสูงส ำหรับใช้ในงำนวิเครำะห์วิจัยที่ต้องกำรควำม
ถูกต้องแม่นย ำสูง เช่น ด้ำน Ion Chromatography, HPLC mobile phase 
preparation, Blank sample dilution for GC, HPLC, ICP-MS, AAS and 
other and TOC analysis 

2.3.2. มีอัตรำกำรจ่ำยน้ ำบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่ำ 1.5 ลิตรต่อนำที 
2.3.3. สำมำรถผลิตน้ ำมีค่ำควำมบริสุทธ์ไม่น้อยกว่ำมำตรฐำน ASTM Standard for 

Laboratory Reagent Water (ASTM D1193-91) ดังนี้ 
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ค่าการวัด มาตรฐานน  า Type I 

Resistivity (M-cm) > 18 

Conductivity (S/cm) < 0.056 

Total Organic Carbon (TOC) ppb or g/L < 50 

Sodium (ppb or g/L) < 1 

Chloride (ppb or g/L) < 1 

Silica (ppb or g/L) < 3 

Bacteria (CFU/ml) < 1 
Endotoxin (EU/ml) < 0.001 
Particulates (micron) < 0.05 

 
2.3.4. มีหนังสือรับรองคุณภำพน้ ำที่ผลิตได้จำกโรงงำนผู้ผลิต 
2.3.5. ภำยในตัวเครื่องประกอบด้วย 

- ชุดก ำเนิดแสงยูวีควำมยำวคลื่น 185/254 nm ส ำหรับฆ่ำเชือจุลินทรีย์และลด
ปริมำณสำรอินทรีย์ (Dual 185/254 nm UV lamp) 

- ชุดไส้กรองส ำหรับก ำจัดไอออนและสำรอินทรีย์ อย่ำงน้อย 2 ชุด 
- มีปั้มส ำหรับระบบไหลเวียนน้ ำภำยในตัวเครื่อง เพ่ือให้มีแรงดันน้ ำที่เหมำะสม 

และมีระบบหมุนเวียนน้ ำเพ่ือรักษำคุณภำพน้ ำให้คงท่ีอยู่ตลอดเวลำ 
- มีระบบก ำจัดอนุภำคท่ีมีขนำดใหญ่กว่ำ 0.2 ไมครอน ของน้ ำที่จะน ำไปใช้งำน 

2.3.6. มีเซนเซอร์บอกคุณภำพน้ ำภำยในเครื่อง อย่ำงน้อย 2 ต ำแหน่ง ได้แก่ คุณภำพน้ ำที่
ผ่ำนออกจำกชุดกรอง ส ำหรับก ำจัดไอออนและสำรอินทรีย์ ชุดแรก และคุณภำพ
น้ ำ ณ จุดปล่อยออก 

2.3.7. หน้ำจอแสดงคุณภำพของน้ ำบริสุทธิ์คุณภำพสูง ค่ำควำมต้ำนทำน (Resistivity) ค่ำ 
TOC อุณหภูมิของน้ ำ สถำนะของไส้กรอง หลอด UV และเตือนเปลี่ยนไส้กรอง 

2.3.8. ระบบติดตำมค่ำ TOC แบบ real time ที่สำมำรถแสดงผลค่ำท่ีได้บนหน้ำจอของ
เครื่อง 

2.3.9. มีกำรสอบเทียบชุดวัดอุณหภูมิและค่ำควำมต้ำนทำนของเครื่องมือ พร้อมรำยงำน
ผลกำรทดสอบ 

2.3.10. มีอุปกรณ์กำรจ่ำยน้ ำที่ ใช้ได้ทั้งแบบ manual และแบบก ำหนดปริมำตรไว้แล้ว
เครื่องจะท ำกำรจ่ำยน้ ำ-หยุดจ่ำยน้ ำเองโดยอัตโนมัติ และมีระบบกำร calibrate 
อัตรำกำรไหลของน้ ำที่จ่ำย 

2.3.11. สำมำรถเก็บข้อมูลคุณภำพน้ ำในระยะเวลำที่ต้องกำร ผ่ำน USB Port ได้ 
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2.3.12. อุปกรณ์ประกอบ 
- มี Cartridge ส ำรองส ำหรับกำรผลิตน้ ำ Type I จ ำนวน 1 ชุด อย่ำงน้อยต้อง

ประกอบด้วย DI Cartridge 
2.4. อุปกรณ์ประกอบ 

2.4.1. Stabilizer ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2KVA  จ ำนวน 1 เครื่อง  
2.5. เงื่อนไขเฉพาะ 

2.5.1. บริษัทผู้ผลิตได้รับมำตรฐำน ISO9001 และ ISO14001 
2.5.2. ใช้ไฟฟ้ำ 220 โวลต์ 50 เฮิทซ์ 
2.5.3. มีคู่มือกำรใช้งำน ภำษำอังกฤษ ภำษำไทย และวิธีกำรใช้งำนอย่ำงง่ำย อย่ำงละ 2 

ชุด 
2.5.4. รับประกันคุณภำพ ไม่น้อยกว่ำ 2 ปี โดยมีรำยละเอียดดังนี้ 

- Preventive maintenance จ ำนวน 4 ครั้ง (ทุก 6 เดือน) โดยช่ำงจะท ำกำร
ตรวจเช็คระบบกำรท ำงำนของเครื่องและตรวจสอบค่ำควำมบริสุทธิ์ของน้ ำ 
โดยจะยกเว้นค่ำแรงและค่ำอะไหล่ ในส่วนที่ไม่ใช่อุปกรณ์สิ้นเปลืองเป็นเวลำไม่
น้อยกว่ำ 2 ปี 

2.5.5. บริษัทเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยโดยตรงจำกบริษัทผู้ผลิต เพื่อสะดวกในกำรให้บริกำร
หลังกำรขำย 

2.5.6. มีช่ำงเทคนิคท่ีผ่ำนกำรอบรมโดยตรงจำกบริษัทผู้ผลิต 
2.5.7. มีแผนผังแสดงกำรท ำงำนของเครื่อง (Diagram) จ ำนวน 1 ชุดติดตั้งบริเวณใช้งำน 

และสำมำรถมองเห็นได้ง่ำยและชัดเจน 
2.5.8. ผู้จ ำหน่ำยต้องท ำกำรติดตั้งและตรวจสอบกำรใช้งำน จนกระทั่งเครื่องสำมำรถท ำ

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2.5.9. ผู้จ ำหน่ำยต้อง แนะน ำ สอนกำรใช้งำน กำรดูแลรักษำเบื้องต้น ให้กับเจ้ำหน้ำที่

ผู้รับผิดชอบจนสำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2.5.10. ในกำรติดตั้งผู้จ ำหน่ำยจะต้องรับผิดชอบครอบคลุมทั้งระบบปลั๊กไฟ (กรณีจุดวำง

เครื่องไม่มีระบบไฟ) ระบบน้ ำเข้ำ และ โต๊ะวำงเครื่อง 
งบประมาณ  1,493,800.-บำท (หนึ่งล้ำนสี่แสนเก้ำหมื่นสำมพันแปดร้อยบำทถ้วน) 
 
ก าหนดส่งมอบ   ส่งมอบภำยใน 90 วัน นับถัดจำกลงนำมในสัญญำ 
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ขอบเขตของงานในส่วนการจัดท าเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืน 
 

1. ก าหนดสัดส่วนของน  าหนักในการให้คะแนนระหว่างเกณฑ์ราคา และเกณฑ์อ่ืนเพื่อใช้ในการประเมิน
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ดังนี  

- เกณฑ์รำคำ   ก ำหนดน้ ำหนักร้อยละ 50 
- เกณฑ์อ่ืน   ก ำหนดน้ ำหนักร้อยละ 50 

2. เกณฑ์คุณภาพก าหนดน  าหนกัร้อยละ 50 
ประกอบด้วย 

- ข้อเสนอด้ำนเทคนิค ก ำหนดน้ ำหนักร้อยละ 30 
- บริกำรหลังกำรขำย ก ำหนดน้ ำหนักร้อยละ 20 

3. ค่าคะแนนเกณฑ์ย่อย ของแต่ละเกณฑ์คุณภาพ 
3.1. ข้อเสนอทางด้านเทคนิค (น  าหนักร้อยละ 30) ประกอบด้วย 

(1) ควำมจุของขนำดห้องล้ำง   ร้อยละ 10 
(2) ควำมสำมำรถในกำรรองรับเครื่องแก้ว  ร้อยละ 10 
(3) ก ำลังกำรผลิตของน้ ำ Type II   ร้อยละ 10 

3.1.1. ควำมจุของขนำดห้องล้ำง  (ร้อยละ 10) 
ความสามารถ คะแนน 

ภำยในห้องล้ำงมีควำมจุไม่น้อยกว่ำ 145 ลิตร 8 
ภำยในห้องล้ำงมีควำมจุไม่น้อยกว่ำ 165 ลิตร 10 

3.1.2.ควำมสำมำรถในกำรรองรับเครื่องแก้ว (ร้อยละ 10) 
ความสามารถ คะแนน 

มีอุปกรณ์รองรับชนิด ประเภทเครื่องแก้ววิทยำศำสตร์ ครอบคลุมตำมที่ระบุใน TOR 8 
มีอุปกรณ์รองรับชนิด ประเภทเครื่องแก้ววิทยำศำสตร์ ครอบคลุมมำกกว่ำที่ระบุใน TOR 10 
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3.1.3.ก ำลังกำรผลิตของน้ ำ Type II (ร้อยละ 10) 
ความสามารถ คะแนน 

ก ำลังกำรผลิตน้ ำสูงสุดได้ไม่น้อยกว่ำ 15 ลิตร/ชั่วโมง 5 
ก ำลังกำรผลิตน้ ำสูงสุดได้ไม่น้อยกว่ำ 20 ลิตร/ชั่วโมง 10 

  วิธีการประเมินหรือการให้คะแนน: พิจำรณำให้คะแนนจำกเอกสำรที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นมำ 
 

3.2. บริการหลังการขาย  (น  าหนักร้อยละ 20) ประกอบด้วย 
(1) แผนเพื่อกำรซ่อมบ ำรุงหลังกำรรับประกันควำมช ำรุดบกพร่อง   ร้อยละ 10 
(2) ระยะเวลำกำรรับประกันควำมช ำรุดบกพร่อง    ร้อยละ 10 

3.2.1.แผนเพื่อกำรซ่อมบ ำรุงหลังกำรรับประกันควำมช ำรุดบกพร่อง ให้น้ ำหนักร้อยละ 10 โดยให้ผู้ยื่น
ข้อเสนอน ำเสนอดังนี้ 
1) แผนกำรส ำรองอะไหล่เพ่ือกำรบ ำรุงรักษำตลอดระยะเวลำรับประกัน กรณีท่ีเครื่องมีปัญหำ

และต้องใช้เวลำในกำรสั่งอะไหล่ในระยะรับประกัน ต้องหยุดระยะเวลำรับประกันจนกว่ำเครื่องจะพร้อมใช้งำน
แล้วจึงเริ่มนับระยะประกันต่อจำกระยะที่หยุดระหว่ำงรอซ่อมบ ำรุง 

2) แผนกำรบริกำรจัดกำรกำรดูแลและกำรบริกำรซ่อมฉุกเฉิน กำรซ่อมบ ำรุง Maintenance 
Contract ที่ดีที่สุด เช่น กำรส่งช่ำงซ่อมฉุกเฉินภำยในระยะเวลำอันรวดเร็ว (ภำยใน 5 วัน) 

3) ผู้ยื่นต้องน ำเสนอรำยละเอียดให้มำกที่สุดแสดงถึงกำรบริกำรหลังกำรขำยที่ประหยัดค่ำซ่อม
บ ำรุงรักษำ เช่น ส่วนลดค่ำแรงและ/หรือค่ำอะไหล่หลังจำกหมดระยะรับประกัน 

 
เงื่อนไข คะแนน 

ยื่น  1 ข้อ 3 
ยื่น  2 ข้อ 7 
ยื่น  3 ข้อ 10 

  วิธีการประเมินหรือการให้คะแนน: พิจำรณำให้คะแนนจำกเอกสำรที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นมำ 
 
ระยะเวลำกำรรับประกันควำมช ำรุดบกพร่อง ให้น้ ำหนักร้อยละ 10 โดยพิจำรณำจำกระยะเวลำ ดังนี้ 

เงื่อนไข คะแนน 
ระยะเวลำกำรรับประกันควำมช ำรุดบกพร่อง 2 ปี 5 
ระยะเวลำกำรรับประกันควำมช ำรุดบกพร่อง 2 ปี พร้อมเสนอบริกำร
อ่ืนๆ เพิ่มเติม 

10 
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ข้อมูลกำรจ ำแนกผลิตภัณฑ์ตำมสถำนที่/ประเทศผู้ผลิต "เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย" 

ล ำดับ

ที ่

รำยกำร ภำยในประเทศ 

1 รถเข็นหรือช้ันวำงเครื่องแก้ว แบบ 3 ช้ัน แบบมีล้อ ✓ 

2 ระบบน้ ำ RO ส ำหรับใช้ในระบบลำ้งพร้อมถังเก็บน้ ำขนำด 100 ลิตร ✓ 

3 ชุดปรับปรุงคณุภำพน้ ำเบื้องต้น ✓ 

4 Stabilizer ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2KVA ✓ 

 

 


