
ขอบเขตของงานในส่วนการจัดท าเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น 

 

1. ก าหนดสัดส่วนของน  าหนักในการให้คะแนนระหว่างเกณฑ์ราคา และเกณฑ์อื่นเพื่อใช้ในการ

ประเมินการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ดังนี  

- เก ณฑร์าคา  ก้าหนดน ้ าหนักร้อยล ะ 50 

- เก ณฑอ์ื่น   ก้าหนดน ้ าหนักร้อยล ะ 50 

2. เกณฑ์คุณภาพก าหนดน  าหนักร้อยละ 50 

ป ระกอบ ด้วย 

- ข้อเสนอด้านเท คนิค ก้าหนดน ้ าหนักร้อยล ะ 30 

- บ ริการหลังก ารขาย ก้าหนดน ้ าหนักร้อยล ะ 20 

3. ค่าคะแนนเกณฑ์ย่อย ของแต่ละเกณฑ์คุณภาพ 

3.1. ข้อเสนอทางด้านเทคนิค (น  าหนักร้อยละ 30) ประกอบด้วย 

(1) คุณภาพแล ะป ระสิทธ ิภ า พ ของป ั๊มขับเ คลื่อนสา รละล ายและ ชุดจัดก ารส า รละล า ย ร้อยละ 6 

 (1.1) อัตราการไ หล (Flow rate) 

 (1.2) ความสาม ารถใ นการท น แรงดันท ี่อัต ราก ารไหล  250 มิลลลิิ ตรตอ่น าท ี 

(2) คุณภาพและปร ะสิทธ ิภ าพ ของว าล์วฉีดสาร ตัวอย่า งอัตโนมัติ   ร้อยละ 6 

 (2.1) ป ระเภทของตัวอย ่างท ี่สามา รถฉ ีดเข้าสู่ร ะบ บ 

 (2.2) ป ริมาตรการฉีดสา ร ล ะลายตัวอย่ าง 

(3) คุณภาพแล ะป ระสิทธ ิภ าพ ของเครื่อ งตรวจวั ดสาร ช นิดโฟโ ตไดโ อดอาเรย์ ร้อยละ 6 

 (3.1) ช่วงใช้ง าน คว ามยาวค ลื่น 

 (3.2) ความถูก ต้องของคว า มยาวคลื่น (Wavelength Accuracy) 

(4) คุณภาพแ ละปร ะสิทธ ิภา พ ของระบ บ แยก สา รด้วยก า รปั่นเหวี่ยงความเร็ว สูง ร้อยละ 8 

(Fast Speed Centrifugal Partitioning Chromatography) 

 (4.1) ความเร็วรอบใ นกา รห มุน 

 (4.2) อัตราการไห ล 

(5) คุณภาพแล ะป ระสิทธ ิภ าพ ของ ชุดควบ คุมการท้ างานและปร ะมวล ผล  ร้อยละ 4 

 (5.1) คุณสมบ ัติของซ อฟท ์แ วร์ 
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3.1.1. คุณภาพแ ละปร ะสิทธ ิภาพ ข องปั๊มขับ เคล ื่อนสาร ละล าย และชุ ดจัดกา รสารล ะล าย  ร้อย

ละ 6 

(1) อัตราการไหล  (Flow rate)       ร้อยละ 3 

ความสามารถ คะแนน 

ครอบ คลุม ช่วง 5 – 250 มิลลลิิตรตอ่นาท ี 80 

ครอบ คลุม กว ้างกว่า ช่วง 5 – 250 มิลลลิิต รตอ่น าท ี 100 

(2) ความสาม ารถใ นการทน แรงดันท ี่อัตร ากา รไหล  250 มิลลลิิตรต่อนาที  ร้อยละ 3 

ความสามารถ คะแนน 

ความสามารถใ นก ารทน แร งดันได้ไม่นอ้ยก ว่า 230 บ า ร์ 80 

ความสามารถใ นก ารทน แร งดันได้ มากก ว่า  250 บ าร์ 100 

3.1.2. คุณภาพแ ละปร ะสิทธ ิภาพ ข องวาล์วฉีดส ารตัวอย่ างอัตโ นมัติ    ร้อย

ละ 6 

(1) ป ระเภทของตัวอย ่ างที่ส ามา รถฉ ีดเข้าสู่ร ะบ บ     ร้อยละ 3 

ความสามารถ คะแนน 

รองรับการวิเคร าะ ห์เฉ พาะ ตัวอย่างท ี่อยู่ในสถ าน ะขอ งเหลว 70 

รองรับการวิเคร าะ ห์ท ั งตัวอ ย่างที่อยู่ในสถ าน ะของ แข็งแ ละของเหลว 100 

(2) ป ริมาตรการฉีดส าร ละ ลายตัวอย่า ง      ร้อยละ 3 

ความสามารถ คะแนน 

ค รอบ คุมป ริมาต รการฉีดส า ร ละลาย ตัว อย่างได้ตั งแต่  0.1 - 40 มิลลลิิตร 80 

ค รอบ คุมป ริมาต รการฉีดส า ร ละลาย ตัว อย่างได้กว ้ างกว่ า  0.1 - 40 มิลลลิิ ตร 100 

3.1.3. คุณภาพแ ละปร ะสิทธ ิภาพ ข องเครื่องตรว จวัดสา รชนิดโ ฟโ ตไดโ อดอาเรย์  ร้อยละ 6 

(1) ช่วงใช้ง าน ควา มยาวคลื่ น       ร้อยละ 3 

ความสามารถ คะแนน 

ความยาวคลื่น ครอบ คลุมช่ วง 200 - 600 น าโนเ มตร 80 

ความยาวคลื่น ครอบ คลุม ก ว้างกว ่า ช่วง 200 - 600 นา โนเ มตร 100 
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(2) ความถูก ต้องของคว าม ยาวคลื่น (Wavelength Accuracy)   ร้อยละ 3 

ความสามารถ คะแนน 

ผดิพลาดไม่เก ิน  ± 1.0 น าโนเ มตร 80 

ผดิพลาดไม่เก ิน  ± 0.5 น าโนเ มตร 100 

3.1.4. คุณภาพแ ละปร ะสิทธ ิภาพ ข องระบ บ แยก สา รด้วยก ารปั่ นเหวี่ยงความเ ร็วสูง ร้อยละ 8 

(1) ความเร็วรอบใ นการห มุ น       ร้อยละ 4 

ความสามารถ คะแนน 

ความเร็วรอบใ นการ หมุนไม่ น้อยกว ่า 1500 รอบต่อน าท ี 80 

ความเร็วรอบใ นการ หมุน มา ก กว ่า 2000 รอบต่ อนาท ี 100 

(2) อัตราการไหล         ร้อยละ 4 

ความสามารถ คะแนน 

อัตรากา รไหลไ ม่น้อยกว ่า 50 มิลลลิิ ตรตอ่น าท ี 80 

อัตรากา รไหลไ ม่น้อยกว ่า 60 มิลลลิิ ตรตอ่น าท ี 100 

3.1.5. คุณภาพแ ละปร ะสิทธ ิภาพ ข องชุดควบ คุมกา รท้าง านแล ะป ระมวล ผล  ร้อยละ 4 

(1) คุณสมบ ัติของซ อฟท ์แว ร์       ร้อยละ 4 

ความสามารถ คะแนน 

สามา รถค วบ คุมการท้า งาน  แสดง ผล บ ันทึก ป ระมวล ผ ล จัดเก ็บ ข้อมูล และท ้า ราย งาน ผล

การวิเครา ะหไ์ด ้จ ากซ อฟท ์แวร์ที่มลีิขสิทธ ิ์ถูก ต้อง 

50 

สามา รถค วบ คุมการท้า งาน  แสดง ผล บ ันทึก ป ระมวล ผ ล จัดเก ็บ ข้อมูล และท ้า ราย งาน ผล

การวิเครา ะหไ์ด ้จ ากซ อฟท ์แวร์ที่มลีิขสิทธ ิ์ถูก ต้อง พร้อม ส่งมอบ ชุอซ อฟท ์แวร์ส้ าหรั บ ติดตั ง 

(Installation) หรอืให้สิทธ ิ์ในการ เข้าถึง และติด ตั งซ อฟท ์ แวรภ์ายใ น ภายห ลังแบบ ไม่ จ้ากัด 

100 

  วิธีการประเมินหรอืการให้คะแนน: พิจ ารณ าให้คะแ นนจากเ อกส า รที่ผูย้ื่นข้ อเส 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  
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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 ระกัน จ นกว ่าเครื่องจ ะพร้อ มใชง้ าน

แล้วจึงเริ่ม นับระย ะป ระกันต่ อจากร ะยะที่ หยุดร 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 รบริการหลั งก 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 35 คะแ นน 

ยื่น  2 ข้อ 70 ค ะแน น 

ยื่น  3 ข้อ 100 ค ะแน น 

  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 ี 80 ค ะแนน 

ระยะเวล าการรับป ร ะกันค ว ามช้ ารุดบ ก พ ร่อง มากก ว่า  2 ป ี ขึ นไป 100 ค ะแน น 

 วิธีการประเมินหรอืการให้คะแนน: พิจ ารณ าให้คะ แ นนจากเ อกส า รที่ผูย้ื่นขอ้เส นอยื่นมา 


