รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
การจัดซื้อชุดล้างเครื่องแก้วอัตโนมัติ
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จานวน ๑ ชุด
๑. หลักการและเหตุผล
การวิเคราะห์ ท ดสอบตัว อย่ างเพื่ อให้ ได้ผ ลวิเคราะห์ ตัว อย่ างที่ มีค วามถูกต้ องและแม่ นยา โดยเฉพาะการ
วิเคราะห์ ห าปริ ม าณสารที่มี ความเข้มข้ น น้ อยๆ เครื่องแก้ว จึงเป็ นเครื่องมื อวัดพื้ น ฐานที่ มี ความจาเป็ นมากต่อ การ
ปฎิบัติงานในห้องปฎิบัติการสิ่งแวดล้อม ดังนั้น การทาควาสะอาดเครื่องแก้วจึงควรมีขั้นตอนในการทาความสะอาดที่
ถูกต้อง มีระบบการล้ างที่พิเศษกว่าปกติ ที่สาคัญ ต้องมีความรวดเร็ว ทันเวลา เพื่อให้ เพียงพอต่อการใช้งานในการ
วิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างที่มีแนวโน้มตัวอย่างเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปี ทั้งนี้ เครื่องล้างเครื่องแก้วอัตโนมัติ จึงเป็นเครื่องมือ
ที่จ ะสนั บ สนุน ในการเพิ่มศักยภาพการวิเคราะห์ ทดสอบตัวอย่างในสิ่งแวดล้อมให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้นในการตรวจ
ติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมและตรวจสอบปัญหามลพิษที่เพิ่มมากขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อใช้สาหรับทาความสะอาดเครื่องแก้วในห้องปฏิบัติการทดสอบ
๒.๒ เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานในการเพิ่มศักยภาพในการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น
๓. การเสนอข้อเสนอทางด้านเทคนิค
ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารอย่างน้อยดังนี้
๓.๑ แบบ หรือรูปแบบ หรือแคตาลอกหรือเอกสารที่แสดงรายละเอียดคุณลักษณะและข้อกาหนดอื่นๆ ตามที่
กรมควบคุมมลพิษกาหนด
๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องจัดทาตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณ ลัก ษณะและข้อกาหนดอื่นๆ ที่กรมควบคุม
มลพิษกาหนดในหัวข้อ ๔.๑ - ๔.๑๖ และที่ผู้เสนอราคาเสนอมา โดยใช้แบบฟอร์มเปรียบเทียบตามตารางที่ ๑ และหาก
มีการอ้างอิงไปยังแคตาลอกหรือเอกสารอื่นๆ ที่ผู้เสนอราคาเสนอมา ให้ระบุตาแหน่งในเอกสารนั้นให้ชัดเจนในตาราง
เปรียบเทียบ รวมทั้งมีการหมายเหตุหรือขีดเส้นใต้หรือระบายสีพร้อมเขียนหัวข้อกากับไว้ในเอกสารที่ใช้อ้างอิงให้ตรงกับ
หัวข้อในรายละเอียดคุณลักษณะ และข้อกาหนดอื่นๆ ที่กรมฯ กาหนดหากผู้เสนอราคารายใดไม่ดาเนินการตามข้อนี้
คณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคาขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคารายนั้น
ตารางที่ ๑ เปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะและข้อกาหนดอื่นๆ ตามที่กาหนดและที่เสนอมา
หัวข้อ

รายละเอียดตามที่กรมฯ กาหนด
(TOR)
ระบุหัวข้อ ระบุรายละเอียดคุณลักษณะและ
ตาม TOR ข้อกาหนดอื่นๆ ที่กรมฯ กาหนด
ในหัวข้อ ..๔.๑... ถึง..๔.๑๖.....

ข้อเสนอของบริษัท

อ้างอิง/หมายเหตุ

ระบุรายละเอียดที่บริษัทเสนอ

ระบุเลขที่หน้าใน
เอกสารอ้างอิงหรือ
แคตาลอกที่เสนอมา
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๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๔.๑ เป็นเครื่องล้างเครื่องแก้วสาหรับห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์แบบอัตโนมัติ พร้อมทั้งระบบอบแห้ง
๔.๒ เครื่ องล้ างมีพื้ น ที่ภ ายในห้ องล้ างไม่น้ อยกว่า ๑๔๐ ลิตร และ โครงสร้างภายนอกและภายในทาด้ว ย
Stainless steel ที่มีความแข็งแรงทนทานต่อแรงดัน อุณหภูมิและสารเคมีได้ดี
๔.๓ มีระบบการล้างคราบสกปรกภายในเครื่องแก้วผ่านหัวฉีด และใช้ระบบเปลี่ยนน้าสะอาดในการชะล้างใน
ทุกขั้นตอน
๔.๔ มีระบบการจ่ายน้าภายในห้องล้างที่สามารถฉีดน้าได้ ๓๖๐ องศา สาหรับฉีดล้างพื้นผิวภายนอก ของ
เครื่องแก้ว โดยทางานด้วยระบบอัตโนมัติ เมื่อเครื่องล้างทางาน
๔.๕ มีระบบปั๊มน้าหมุนเวียน (Circulation pump) สาหรับฉีดน้าเพื่อทาความสะอาดเครื่องแก้วโดยระบบปั้ม
สามารถปรับระดับการทางานได้ เพื่อให้ความเร็วที่เหมาะสมของแต่ละขั้นตอนการทางาน
๔.๖ ภายในห้องล้างมีชุดกรองสิ่งสกปรก (Multi-Stage Filtration System) ไม่น้อยกว่า ๔ ชั้น เพื่อป้องกัน
ไม่ให้เศษผลเข้าไปในระบบหมุนเวียนน้า โดยสามารถถอดทาความสะอาดได้ง่าย
๔.๗ มีระบบตั้งค่าอุณหภูมิของน้าในช่วงการล้าง สามารถปรับได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๙๐ องศา เซลเซียส
๔.๘ มีระบบเป่าลมหรืออบแห้ง (Dry plus) สามารถทาอุณหภูมิได้ไม่น้อยกว่า ๑๑๕ องศาเซลเซียส
๔.๙ มีระบบปั้มจ่ายน้ายาล้าง (Dispenser pump) อย่างน้อย ๒ ปั๊ม สาหรับจ่ายน้ายาล้างสาหรับ
ทาความสะอาด และน้ายาปรับสภาพ และสามารถปรับปริมาณของน้ายาแต่ละชนิดได้ เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน
๔.๑๐ มีโปรแกรมสาเร็จรูป และโปรแกรมที่ผู้ใช้งานสามารถปรับตั้งค่าได้ด้วยตัวเองไม่น้อยกว่า ๑๕โปรแกรม
๔.๑๑ มีหน้าจอแสดงสถานะการทางานของเครื่อง อุณหภูมิ เวลา ขั้นตอนการทางาน และมีระบบแจ้งเตือน
หากมีความผิดปกติจากการทางานของเครื่องในทุกขั้นตอนจะหยุดการทางานทันที
๔.๑๒ สามารถควบคุมโปรแกรมการทางานเครื่องได้ด้วยระบบสัมผัส มีระบบล็อคประตูอัตโนมัติ และระบบ
เปิดประตูฉุกเฉินได้เมื่อไฟดับ
๔.๑๓ มีระบบแจ้งเตือนเมื่อเสร็จสิ้นการทางาน
๔.๑๔ มีลิ้นชักสาหรับเก็บน้ายาได้จานวนอย่างน้อย ๒ ถัง
๔.๑๕ อุปกรณ์ประกอบ
๔.๑๕.๑ เครื่ อ งผลิ ต น้ าระบบ RO (Reverse Osmosis System) พร้ อ มปั๊ ม จ านวน ๒ ชุ ด โดยมี
คุณลักษณะ ดังนี้
(๑) มีชุดกรองน้าขั้นต้น ( Pretreatment) ที่สามารถกาจัดอนุภาคต่าง ๆ ที่มีขนาด ใหญ่กว่า
๕ ไมครอนได้ และมีสารลดความกระด้างของน้าก่อนเข้าสู่ไส้กรอง Reverse Osmosis Membrane
(๒) มีอัตราการไหลและการผลิตน้า RO ไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตรต่อชั่วโมง
(๓) สามารถแยกสารอนินทรีย์ สารอินทรีย์ อนุภาคและเชื้อโรคต่างๆออกจากน้าได้ไม่น้อยกว่า
๙๙ เปอร์เซนต์
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(๔) มีระบบในการล้างและทาความสะอาด RO Membrane อัตโนมัติ
(๕) มีชุดปั๊มสร้างแรงดันน้าเชื่อมต่อระหว่างจุดก่อนเข้าถังสารองน้า และหลังออกจากถังสารองน้า
๔.๑๕.๒ ถังเก็บน้า RO ขนาด ๑๐๐ ลิตร จานวน ๒ ถังโดยมีคุณลักษณะดังนี้
(๑) เป็นถังสารองน้าแบบทึบแสงมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร วัสดุที่ใช้ต้องไม่มีหรือ
ส่งผลกระทบต่อการนาน้าไปใช้ในกิจกรรมของห้องปฏิบัติการ
(๒) มีอุปกรณ์เชื่อมต่อกับระบบของเครื่องกรองน้า RO เพื่อให้การทางานเป็นระบบและต่อเนื่อง
๔.๑๕.๓ มีอุปกรณ์อะไหล่สาหรับเครื่องผลิตน้าระบบ RO ดังนี้
(๑) ไส้กรองของชุด Pretreatment จานวนไม่น้อยกว่า ๔ ชุด
(๒) ไส้กรอง Resin และ RO membrane จานวนไม่น้อยกว่า ๔ ชุด
๔.๑๕.๔ ถังเก็บน้าทาด้วย Polyethylene ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร จานวน ๒ ถัง
๔.๑๕.๕ ชุดอุปกรณ์บรรจุเครื่องแก้วสาหรับเครื่องล้าง สามารถบรรจุเครื่องแก้วชนิดและขนาดต่างๆได้
ดังนี้
(๑) หลอดทดลอง และขวดแก้วขนาด ๒-๑๕ มิลลิลิตร จานวน ๘ ชุด
(๒) ขวดรูปชมพู่ ขวดก้นกลม ขวดวัดปริมาตร ขนาด ๕๐๐–๑๐๐๐ มิลลิลิตร
จานวน ๘ ชุด
(๓) ขวดรูปชมพู่ ขวดก้นกลม ขวดวัดปริมาตร ขนาด ๑๒๕–๒๕๐ มิลลิลิตร
จานวน ๘ ชุด
(๔) ขวดรูปชมพู่ ขวดก้นกลม ขวดวัดปริมาตร, ขนาด ๒๕–๑๐๐ มิลลิลิตร
จานวน ๘ ชุด
(๕) บีกเกอร์ ขวดใส่สารเคมี กรวยกรอง พร้อมฝาปิด จานวน ๘ ชุด
(๖) ปิเปตขนาด ๑, ๕, ๑๐ และ ๕๐ มิลลิลิตร จานวน ๔ ชุด
๔.๑๕.๖ ชุดน้ายาทาความสะอาดและน้ายาปรับสภาพ อย่างละ ๑๐ แกลลอน
๔.๑๕.๗ ตู้สาหรับเก็บเครื่องแก้วที่ล้างทาความสะอาด จานวน ๒ ตู้ โดยมีคุณลักษณะดังนี้
(๑) เป็นตู้สาหรับเก็บรักษาอุปกรณ์เครื่องแก้วให้แห้งสนิท และฝุ่นละอองต่างๆ
(๒) ขนาดหน้ากว้างไม่น้อยกว่า ๙๐ เซนติเมตร ลึก ๖๐ เซนติเมตร สูง ๑๔๕ เซนติเมตร และมี
ชั้นสาหรับวางเครื่องแก้วไม่น้อยกว่า ๓ ชั้น
(๓) สามารถทาอุณหภูมภิ ายในตู้ได้ไม่น้อยกว่า ๖๐ องศาเซลเซียส
(๔) มีสวิตช์เปิดปิดเครื่องที่ หน้าตู้ด้านบนมีไฟแสดงสถานะการทางาน และมีหลอดไฟให้แสง
สว่างภายในตู้
๔.๑๖ ใช้กระแสไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ เฮิร์ท
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๔.๑๗ เงื่อนไขประกอบ
๔.๑๗.๑ เป็นเครื่องใหม่ ไม่เก่าเก็บ และไม่เคยใช้งานมาก่อน
๔.๑๗.๒ มีคู่มือการใช้งานและการรักษาเครื่องทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยอย่างน้อย ๔ ชุด
๔.๑๗.๓ ติดตั้งเครื่องจนกระทั่งสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
๔.๑๗.๔ อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ใช้เครื่องให้สามารถใช้เครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๑๗.๕ มีช่างที่มีประสบการณ์มีใบรับรองจากบริษัทผู้ผลิตในการตรวจสภาพซ่อม และบารุงรักษา
เครื่องมือ และมีอะไหล่บริการตลอดอายุการใช้งานของเครื่อง
๔.๑๗.๖ ในขั้นตอนการติดตั้งนอกจากขั้นตอนของบริษัทผู้ผลิตที่ต้องดาเนินการ บริษัทต้องผ่านการ
ประเมินการทดสอบการใช้งานเครื่องมือตามที่คณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์กาหนดขึ้นก่อนที่จะอนุมัติการตรวจรับ
๕. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๕.๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
๕.๒ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๕.๓ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น
บาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๕.๔ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมีอาชีพขายสินค้าที่เสนอราคา
๕.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อไว้ในบัญชีผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือเป็น
ผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๕.๖ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๕.๗ ผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก ให้แจกแจงราคาแต่ละรายการ ก่อนลงนามในสัญญา
๖. ระยะเวลาส่งมอบ
กาหนดการส่งมอบแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่วันที่ลงนามในสัญญา
๗. การประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ขายจะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องเครื่องมือ เป็นเวลา ๑ ปี นับจากวันตรวจรับมอบ และทาการ
บารุงรักษา (Preventive Maintenance) ทุก ๖ เดือน ถ้าหากเครื่องขัดข้องตามปกติวิสัยของการใช้งานภายใน
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ระยะเวลารับประกัน บริษัทจะต้องซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และหากปลี่ยนอุปกรณ์แล้วแต่ยังไม่
สามารถใช้งานเครื่องได้ ผู้ขายต้องทาการเปลี่ยนเครื่องให้ใหม่ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ตรวจพบความผิดปกติของ
เครื่องมือ โดยมีหนังสือรับรองยินยอมก่อนการส่งมอบเครื่อง
๘. อัตราค่าปรับ
ผู้ขายจะต้องชาระค่าปรับให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละศูนย์จุดสอง (๐.๒%) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับ
มอบ นับแต่วันถัดจากวันครบกาหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นาสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน
๙. การพิจารณา
การเสนอราคาครั้งนี้ กรมฯ จะพิจารณาด้วยหลักเกณฑ์ราคา
๑๐. การจ่ายเงิน
จ่ายร้อยละ ๑๐๐ เมื่อผู้ขายได้ดาเนินการส่งมอบสิ่งของแล้วเสร็จ พร้อมทดสอบระบบและอุปกรณ์ของระบบ
ตามวิธีการในรายละเอียดที่วิศวกรกาหนด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นชอบและได้ตรวจรับการดาเนินการ
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
๑๑. สถานที่ดาเนินการ
อาคารห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ เลขที่ ๙๒ ซอยพหลโยธิน ๗ ถนนพหลโยธิน แขวงสาม
เสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐
๑๒. อื่นๆ
การจัดหาในครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลใช้บังคับ และได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จากสานักงบประมาณแล้ว
สาหรับกรณีที่ ไม่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย เพื่อการจัดหาในครั้งดังกล่าวส่วนราชการสามารถยกเลิกการ
จัดหาได้
๑๓. การเผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น
๑๓.1 หากพบข้อผิดพลาดหรือมีข้อคิดเห็น (ร่าง) ขอบเขตของงานนี้ โปรดแจ้งให้คณะกรรมการกาหนดร่าง
ขอบเขตของงานทราบ โดยส่งข้อคิดเห็นของท่านเป็นลายลักษณ์อักษรมายังคณะกรรมการฯ ภายในระยะเวลาที่กาหนด
รับฟังข้อคิดเห็น โดยวิธีต่อไปนี้
๑๓.1.1 ทางไปรษณีย์ จัดส่งโดยตรง
นางสาวมณธนธรณ์ กองโกย
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ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ
กรมควบคุมมลพิษ
เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
๑๓.1.2 ทางอีเมล์ monthanathorn.k@pcd.go.th หรือ minnymonthanathorn@gmail.com
๑๓.1.3 ทางโทรสารหมายเลข 0 2298 5397 และตรวจสอบการส่ งเอกสารทางโทรศั พ ท์
หมายเลข 0 2298 25๙๙
๑๓.2 คณะกรรมการขอสงวนสิทธิในการพิจารณาปรับปรุงหรือไม่ปรับปรุงร่าง TOR ตามความเหมาะสม

