รายการที่ 1
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องกระตุกไฟฟาหัวใจชนิดไบเฟสิค พรอมภาควัดออกซิเจนในเสนเลือดแดง
1. ความตองการ เครื่องกระตุกไฟฟาหัวใจชนิดไบเฟสิค พรอมภาควัดออกซิเจนในเสนเลือดแดง
2. วัตถุประสงคการใชงาน สําหรับใชกระตุนหัวใจใหกลับทํางานตามปกติในขบวนการชวยฟนคืนชีวิต
3. คุณลักษณะทั่วไป
3.1 เปนเครื่องมือที่มีภาคการทํางานตางๆ ดังนี้
3.1.1 ภาคกระตุกหัวใจดวยไฟฟา (Manual Mode) แบบมีจอภาพแสดงคลื่นไฟฟาหัวใจและ
เครื่องบันทึก
3.1.2 ภาคกระตุกหัวใจดวยแบบมีระบบแนะนํา (AED Mode)
3.1.3 ภาคควบคุมการเตนหัวใจจากภายนอก (External Pacing)
3.1.4 ภาควัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximetry)
3.2 มีระบบทดสอบการทํางานของเครื่องแบบอัตโนมัติ (Auto Test Mode)
3.3 ใชกับไฟฟากระแสสลับความถี่ 50 เฮิรตซ 220 โวลต โดยไมตองมีอุปกรณตอพวง
3.4 สามารถใชงานเครื่องจากแบตเตอรี่ชนิดประจุไฟฟาใหมไดภายในตัวเครื่อง
3.5 สามารถควบคุมการสั่งการทํางานตางๆ (Set up) โดยใชสวิทชแบบหมุนรวมกับปุมกด
3.6 เปนเครื่องที่มีขนาดพอเหมาะสะดวกตอการเคลื่อนยายไปใชในที่ตางๆ
4. คุณลักษณะเฉพาะ
4.1 จอภาพแสดงผลเปนชนิด Active LCD มีขนาดไมนอยกวา 115 x 86 เซนติเมตร (5.6 นิ้ว)
4.2 ภาคติดตามคลื่นไฟฟาหัวใจ (Monitor)
4.2.1 สามารถรับสัญญาณคลื่นไฟฟาหัวใจจาก ECG Leadwire, Paddles และ Electrode Pads
4.2.2 สามารถติดตามคลื่นไฟฟาหัวใจได 3 ลีด คือ I, II และ III กรณีใชสายแบบ 3 เสน หรือแสดงได
7 ลีด คือ I, II, III, AVR, AVL, AVF และ V กรณีใชสายแบบ 5 เสน (ตองซื้อเพิ่ม)
4.2.2 สามารถปรับขนาดของคลื่นไฟฟาหัวใจได 8 ระดับ คือ 0.25, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3
และ 4 cm/mV
4.2.3 แสดงอัตราการเตนของหัวใจไดตั้งแต 20 – 300 ครั้งตอนาที และมีสัญญาณไฟแสดงการเตน
ของหัวใจ
4.2.4 ตอบสนองตอสัญญาณคลื่นไฟฟาของหัวใจ (Monitor) ไดที่ความถี่ ระหวาง 0.67-40 เฮิรตซ
4.2.5 มีสัญญาณเตือนทั้งแสงและเสียง กรณีที่อัตราการเตนของหัวใจสูงหรือต่ํากวาที่กําหนดไว
(ลงชื่อ)
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-24.2.6 มีสัญญาณเตือนและมีขอความแสดงใหทราบ กรณีสายลีดหลุด (Lead off) และเสนแสดงรูป
คลื่นไฟฟาหัวใจ จะแสดงเปนประ (Dash line) เพื่อใหผูใชงานสามารถแยกแยะไดอยางชัดเจน
ระหวางสายลีดหลุดและหัวใจหยุดเตน
4.2.7 มีสัญลักษณ “------” แสดงใหทราบเมื่ออัตราการเตนหัวใจอยูนอกเหนือคาที่วัดได
4.3 ภาคการกระตุกหัวใจ (Defibrillator)
4.3.1 การกระตุกหัวใจใชรูปคลื่นแบบ Biphasic Truncated Exponential
4.3.2 การกระตุกหัวใจแบบ Manual
4.3.2.1 สามารถเลือกระดับพลังที่ใชได 25 คาที่ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 50,
70,100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325 และ 360 Joules
4.3.2.2 ผูใชงานสามารถตั้งคาพลังงานลวงหนาไดอยางนอย 3 คา ที่ระดับ 100 – 360 จูลส
4.3.2.3 ใชเวลาประจุพลังงานไมเกินกวา 200 จูลส ไมเกินกวา 5 วินาที, ที่ระดับพลังงานไม
เกินกวา 360 จูลส ไมเกินกวา 7 วินาที เมื่อประจุไฟฟาเขาแบตเตอรี่จนเต็ม
4.3.2.4 มีระบบ Synchronized Cardioversion สําหรับควบคุมการปลอยประจุเมือ่ ใช
รวมกับภาคตรวจคลื่นหัวใจ
4.3.2.5 สามารถใช Paddles รับสัญญาณคลื่นไฟฟาของหัวใจ จากผูปวยไดโดยไมตองติด
อิเลคโตรด
4.3.2.6 มีปุมควบคุมการปลอยพลังงานที่ตัวเครื่องและที่ Paddles
4.3.2.7 มีระบบตรวจสอบความตานทาน (Impedance) ทรวงอกของผูปวย เพื่อที่เครื่องจะ
ทําการปรับระดับพลังงานที่จะใชกับผูปวยอยางเหมาะสม
4.3.3 ภาคกระตุกหัวใจแบบมีระบบแนะนํา (AED Mode)
4.3.3.1 เปนระบบแนะนําวาตองทําการกระตุกหัวใจดวยไฟฟากับผูปวยหรือไม (Shock
Advisory)โดยการวิเคราะหจากความผิดปกติของคลื่นไฟฟาหัวใจผูปวย เชน VF, VT
4.3.3.2 สามารถทําการกระตุกหัวใจผูปวยโดยใช Electrode Pads
4.3.3.3 มีขอความแนะนําผูใชวาควรทําการกระตุกหัวใจผูปวยหรือไม เมื่อจําเปนจะตองกระตุก
หัวใจผูปวย เครื่องจะมีขอความแจงผูใชทราบพรอมกับประจุพลังงานโดยอัตโนมัติ
4.4 ระบบแบตเตอรี่
4.4.1 ใชแบตเตอรี่ชนิด Lithium Ion แบบประจุไฟฟาใหมได
4.4.2 ใชเวลาประจุไฟจนเต็มไมเกินกวา 4 ชั่วโมง (เมื่อปดการทํางานของเครื่อง) สามารถใชกระตุก
หัวใจผูปวยที่พลังงาน 360 จูลส ไมนอยกวา 140 ครั้ง หรือใชมอนิเตอรไดนาน 110 นาที
4.4.3 มีสัญญาณเตือนเพื่อแสดงใหทราบวาไฟแบตเตอรี่อยูในสภาวะต่ํา (Low Battery)
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-34.5 เครื่องพิมพผล (Printer)
4.5.1 สามารถพิมพคลื่นไฟฟาหัวใจ วัน เดือน ป เวลา ลีดที่ใช ขนาดของสัญญาณ อัตราการเตนของ
หัวใจพลังงานที่เลือกใชในการกระตุนหัวใจ และชนิดของการกระตุนหัวใจ
4.5.2 สามารถพิมพผลอัตโนมัติกรณีที่ทําการกระตุกหัวใจผูปวย หรือมีสัญญาณเตือนอัตราการเตนหัวใจ
4.5.3 ขนาดของกระดาษมีความกวาง 50 มิลลิเมตร
4.6 การบันทึกขอมูล
4.6.1 สามารถบันทึกขอมูล ชื่อ เลขที่ผูปวย เพศ อายุ วันที่ เวลา จํานวนครั้งในการ Shock เวลาในการ
Pace และเวลาในการใชงาน
4.6.2 สามารถบันทึกคาสัญญาณชีพในแตละเหตุการณได โดยมีขอมูล ชื่อเหตุการณ เวลา อัตราการเตน
หัวใจ หรือชีพจร
4.6.3 สามารถเก็บบันทึกคลื่นไฟฟาหัวใจกอนและหลังการกระตุกของการกระตุกหัวใจที่ผานมา
ยอนหลังได 100 รูปคลื่น
4.7 ระบบควบคุมการเตนหัวใจจากภายนอก (External Pacing)
4.7.1 มีโหมดการทํางาน 3 แบบคือ Demand, Non-Demand และ Current defaults
4.7.2 สามารถปรับอัตราเตนหัวใจไดตั้งแต 40 ถึง 170 ครั้งตอนาที
4.7.3 สามารถปรับกระแสไฟฟาไดตั้งแต 0 ถึง 200 มิลลิแอมป
4.8 ภาควัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximetry)
4.8.1 สามารถวัดคาความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดไดตั้งแต 1 ถึง 100%
4.8.2 สามารถวัดชีพจรไดตั้งแต 25 ถึง 240 ครั้งตอนาที
4.8.3 ใชเทคโนโลยีและซอฟแวรแบบ Masimo
4.8.4 สามารถแสดงรูปคลื่น, คาการวัด SpO2 และ SpO2 Signal Intensity Bar
4.8.5 สามารถตั้งสัญญาณเตือนคาสูงและคาต่ําของ SpO2 และคาอัตราการเตนของชีพจร
5. อุปกรณประกอบ
5.1 Standard Hard Paddles
5.2 ECG Cable with 3 Leadwire
5.3 Printer Paper
5.4 Defibrillation Gel
5.5 Quik-Combo Cable
5.6 Electrode with Quik-Combo Connector
5.7 SpO2 Cable
5.8 SpO2 Sensor
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-45.9 รถเข็นวางเครื่องทําดวยสแตนเลส 1 ลิ้นชัก มีเสาแขวนสาย

จํานวน 1 คัน

6. เงื่อนไขอื่นๆ
6.1 มีคูมือการใชงานเปนภาษาไทยจํานวน 1 ชุด
6.2 มีคูมือการซอมและบํารุงรักษา จํานวน 1 ชุด
6.3 รับประกันคุณภาพเปนเวลา 2 ป นับจากวันรับมอบสินคา
6.4 เปนผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐาน IPX1, MIL-STD-810E, IEC60601-1-2, IEC60601-2-4
6.5 ผูเสนอราคาตองยื่นรูปแบบ หรือแคตตาลอกจริง แสดงยี่หอ รุน และประเทศผูผลิต หรือเอกสารที่
ระบุรายละเอียดของอุปกรณตางๆ พรอมเปรียบเทียบรายละเอียดตามหัวขอที่ทางราชการกําหนดให
ชัดเจน ถูกตอง เพื่อประกอบพิจารณา

จํานวน 2 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 660,000.00 บาท (หกแสนหกหมื่นบาทถวน)

ลงชื่อ
ประธานกรรมการ
(นางสาววิภาณี ไฝคลาย)
ลงชื่อ
กรรมการ
(นางสาวนทิตา โสภาธรรมคุณ)
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รายการที่ 2
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ 12 ลีด พรอมระบบวิเคราะหผล
1. ความตองการ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ 12 ลีด พรอมระบบวิเคราะหผล มีคุณสมบัติตามขอกําหนด
2. วัตถุประสงคในการใชงาน ใชตรวจบันทึกและวิเคราะหผลคลื่นไฟฟาหัวใจของผูปวย
3. คุณลักษณะทั่วไป
3.1 เปนเครื่องตรวจคลื่นไฟฟาหัวใจ 12 ลีด พรอมระบบวิเคราะหผล สามารถพิมพผลขอมูลลงกระดาษ
ความรอนขนาด 108 mm (4”) โดยตัวเครื่องมีขนาดเล็กกระทัดรัด น้ําหนักเบา พกพาไปใชงานใน
สถานที่ตางๆ ไดโดยสะดวก
3.2 มีหนาจอ LCD สําหรับดูรูปคลื่นไฟฟาหัวใจกอนตรวจวิเคราะหไดไมนอยกวา 8 ชองสัญญาณ
(Preview) และไมนอยกวา 3 ชองสัญญาณหลังตรวจวิเคราะห (Post-acquisition)
3.3 โปรแกรมวิเคราะหผลคลื่นไฟฟาหัวใจไดรับการยอมรับจาก AHA และ MIT วามีความแมนยําสูง
3.4 สามารถพิมพชื่อผูปวย เพศ อายุ น้ําหนัก สวนสูง สถานที่ตรวจ ลงบนกระดาษบันทึกได
3.5 ใชกับแรงดันไฟฟากระแสสลับ 110-240 โวลต 50-60 เฮิรตซ และมีแบตเตอรี่สํารองอยูในตัวเครื่อง
4. คุณลักษณะเฉพาะ
4.1 สามารถบันทึกคลื่นไฟฟาหัวใจไดพรอมกันทั้ง 12 ลีด พรอมวิเคราะหผลอัตโนมัติ โดยวิเคราะหแบบ
Clinical Interpretation พรอมทั้งมีเหตุผลประกอบและสรุปไดวา Normal ECG หรือ
Abnormal ECG
4.2 การตรวจบันทึกเปนแบบ Simultaneous acquisition of 12 leads
4.3 มีระบบตัดสัญญาณรบกวนจากไฟฟากระแสสลับ คลื่นไฟฟากลามเนื้อ และการแกวงไปมาของรูปคลื่น
4.4 มี A/D Conversion ไมนอยกวา 20 bit ทําใหการวิเคราะหและพิมพผลขอมูลมีความรวดเร็ว
4.5 มี Digital Sampling Rate ไมนอยกวา 10,000 s/sec/channel สําหรับใชตรวจจับและวิเคราะห
Pacemaker spike detection แตหากไมพบสัญญาณ Pacemaker จะบันทึกและวิเคราะหสัญญาณ
คลื่นไฟฟาหัวใจดวย Sampling Rate ไมนอยกวา 1,000 s/sec/channel
4.6 สามารถปรับความเร็วในการบันทึกรูปคลื่นไดไมนอยกวา 4 ขั้น ดังนี้ 5,10,25 และ 50 mm/s
4.7 สามารถปรับความไวในการบันทึกรูปคลื่นไดไมนอยกวา 3 ขั้น ดังนี้ 5,10 และ 20 mm/mV
4.8 สามารถเลือกพิมพรูปคลื่นไฟฟาหัวใจ (Report Print Formats) ไดไมนอยกวา 3 รูปแบบ ดังนี้
3, 3+1 และ 3+3 channel
4.9 มี Rhythm Print Formats ไมนอยกวา 2 รูปแบบดังนี้ 3-channel และ 6-channel
(ลงชื่อ)
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-64.10 มีชวงการตอบสนองความถี่ (Frequency Response) ไมนอยกวา 0.05-300 Hz
4.11 สามารถเก็บผลคลื่นไฟฟาหัวใจของผูปวยที่ไดตรวจไปแลวไวในตัวเครื่องไดไมนอยกวา 60 ราย
4.12 สามารถพิมพชื่อโรงพยาบาล และหนวยงานที่ตรวจลงบนกระดาษบันทึกได
4.13 สามารถเลือกตั้ง ID Format ไดไมนอยกวา 3 รูปแบบ คือ Short Long Standard
4.14 มี DICOM Protocal สําหรับรองรับการสงขอมูลเขาระบบ PACs ของโรงพยาบาล
5. อุปกรณประกอบการใชงาน
5.1 รถเข็นสําหรับวางเครื่อง
5.2 สาย ECG Patient Cable
5.3 Chest Electrode
5.4 Limb Electrode
5.5 Recording Paper

จํานวน 1 คัน
จํานวน 1 เสน
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 พับ

6. เงื่อนไขพิเศษ
6.1 รับประกันคุณภาพไมนอยกวา 2 ป
6.2 ผูจัดจําหนายตองเปนตัวแทนจําหนายโดยตรงจากโรงงานผูผลิต หรือเปนตัวแทนจําหนายชวงที่ไดรับการ
แตงตั้งอยางเปนทางการ
6.3 มีชางที่ผานการอบรมจากตางประเทศไวบริการหลังการขาย หรือ มีหนังสือรับรองการใหบริการจาก
ตัวแทนจําหนายโดยตรง
6.4 ผูเสนอราคาตองยื่นรูปแบบ หรือแคตตาลอกจริง แสดงยี่หอ รุน และประเทศผูผลิต หรือเอกสารที่
ระบุรายละเอียดของอุปกรณตางๆ พรอมเปรียบเทียบรายละเอียดตามหัวขอที่ทางราชการกําหนดให
ชัดเจน ถูกตอง เพื่อประกอบพิจารณา

จํานวน 1 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 150,000.00 บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นบาทถวน)

ลงชื่อ
ประธานกรรมการ
(นางสาววิภาณี ไฝคลาย)
ลงชื่อ
กรรมการ
(นางสาวนทิตา โสภาธรรมคุณ)

ลงชื่อ

กรรมการ
(นางยุวธิดา พงคสวาง)

รายการที่ 3
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องตรวจอวัยวะภายในดวยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดขาวดํา 2 หัวตรวจ
(Ultrasound Portable System)
1. ความตองการ เครื่องตรวจอวัยวะภายในดวยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดขาวดํา 2 หัวตรวจมีคุณสมบัติ
ตามขอกําหนด
2. วัตถุประสงคในการใชงาน ใชสําหรับตรวจอวัยวะภายในทางดานชองทอง และสูติ – นรีเวช
3. คุณลักษณะทั่วไป
3.1 เปนเครื่องตรวจอวัยวะภายในดวยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหิ้วถือ ระบบขอมูลดิบชนิดดิจิตอล
สามารถเรียกภาพมาประมวลผลภายหลังได สามารถแสดงภาพไดทั้งชนิดสีและขาวดํา
3.2 มีแบตเตอรีในเครื่องสําหรับการใชงานได และน้ําหนักเครื่องไมเกิน 6 Kg
3.3 มีแผงคียบอรดเรียงตามแปนพิมพมาตรฐาน, มี Track ball ในการควบคุมและสามารถพับ
จอภาพเก็บปองกันขณะเคลื่อนยายได
3.4 ใชกับไฟฟา 220 โวลต 50 เฮิรตซ ในประเทศไทย
4. คุณลักษณะเฉพาะ
4.1 มีชุดประมวลผลสัญญาณภาพจํานวนไมนอยกวา 150,000 ชองสัญญาณ (Processing Channels)
ซึ่งรับสงคลื่นเสียงความถี่สูงดวยระบบดิจิตอล (Digital Beamformer)
4.2 มีจอภาพในการแสดงผลเปนชนิดใหรายละเอียดสูงขนาดไมนอยกวา 15 นิ้ว ชนิดความละเอียดสูง
4.3 มีความเร็วในการแสดงภาพ (Frame rate) ไมนอยกวา 1,000 ภาพ/วินาที โดยขึ้นอยูกับหัวตรวจและ
โปรแกรมการตรวจ
4.4 มีระบบ Tissue Harmonic Imaging สําหรับตรวจผูปวยทีม่ ีขนาดหนาไดไมนอยกวา 3 ความถี่
โดยขึ้นอยูกับชนิดหัวตรวจ
4.5 สามารถเรียกภาพดิจิตอลในหนวยความจํา มาประมวลผลใหม ดังนี้
- ปรับ Gain
- สามารถนําภาพกลับมา Zoom ดูใหมได
- ภาพที่ใสสีอยูสามารถดึงมาดูและสามารถดึงสีออกได
- คํานวณใหมได
4.6 ตัวเครื่องมีหนวยความจําแมเหล็ก (Harddisk) ภายในตัวเครื่องขนาดความจุไมนอยกวา 120 GB ชนิด
Solid State Drive สําหรับติดตั้งระบบปฏิบัติการและเก็บภาพผูปวย
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-84.7 มีเทคโนโลยี Compounding Imaging ในหัวตรวจของชองทอง และหัวตรวจอวัยวะตื้นๆ
เพื่อเพิ่มความละเอียดของภาพ
4.8 มีเทคโนโลยีตัดสัญญาณรบกวน (Speckle) เพื่อเพิ่มความคมชัดของภาพ
4.9 มีระบบชวยในการตรวจดังนี้
4.9.1 ตัวเครื่องมีระบบการสอนพื้นฐานการตรวจและการวางหัวตรวจได (Scan Coach) โดย
สามารถแสดงภาพตัวอยางการวางหัวตรวจ, ตัวอยางภาพอัลตราซาวด พรอมภาพที่ตรวจ
Real time
4.9.2 ระบบชวยตรวจพิเศษ (Scan Assistant) โดยเครื่องสามารถตั้งคาลําดับขั้นตอนในการตรวจ
ไดโดยอัตโนมัติอยางนอย ดังนี้ Insert comments, Steer Color Flow
4.9.3 มีระบบการวัดคาทางสูตินารีเวชอัตโนมัติ (Biometry) เชน BPD, HC, AC และ FL
5 คุณสมบัติของการตรวจใน 2-D Imaging Mode
5.1 สามารถเลือกระดับความลึกในการตรวจได 33 เซนติเมตร โดยขึ้นกับชนิดของหัวตรวจและโปรแกรม
การตรวจ
5.2 สามารถปรับอัตราขยาย (B-Gain) ได
5.3 สามารถปรับ Dynamic Range ได
5.4 แสดงจุดโฟกัสไดพรอมกัน 2 จุดหรือมากกวา เพื่อใหภาพมีความชัดเจนตลอดแนวความลึก
5.5 กลับภาพซายขวา (Left/Right) และกลับภาพขึ้นลง (Up/Down) ได
6 คุณสมบัติของการตรวจใน Color Doppler Mode
6.1 ผูใชสามารถเลือกความถี่ในการตรวจจับการไหลเวียนของโลหิตไดหลายความถี่
6.2 สามารถเลื่อนระดับ Baseline และกลับทิศทาง (Invert) ของสีได
6.3 ปรับระดับกําจัดสัญญาณรบกวนได (Wall Filter)
6.4 สามารถแสดงภาพขาวดํา และภาพสีเปรียบเทียบกันในเวลาเดียวกันได
6.5 ภาพอางอิงสองมิติ สามารถใชงานในโหมด Harmonic ได
7 คุณสมบัติของการตรวจใน Spectral Doppler
7.1 มีระบบปรับขนาดความสูงกราฟอัติโนมัติ (Auto Spectrum Optimization) เครื่องจะปรับ
อัตราขยายชดเชยใหเหมาะสมพอดีในการแสดงกราฟความเร็ว (Spectrum Graph)
และกลับรูปกราฟ ขึ้นดานบนโดยอัติโนมัติเมื่อกดปุมเพียงปุมเดียว
7.2 สามารถปรับระดับเสนพื้นฐาน (Baseline), Sweep Speed, Gain จากภาพ Realtime,ภาพใน Cine
และภาพที่เรียกกลับจากหนวยความจําแมเหล็ก
7.3 ภาพอางอิงสองมิติสามารถใชงานในโหมด Harmonic ได
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-98 ระบบการจัดเก็บภาพในหนวยความจําสํารองของเครื่อง (Image Management)
8.1 สามารถทําการจัดเก็บภาพลงในหนวยความจําสํารองของเครื่องดวยรูปแบบ DICOM และ
สงออกภาพดวยรูปแบบ Jpeg,และ AVI ไฟลได
8.2 สามารถทําการบันทึกภาพจากหนวยความจําสํารองที่เปนภาพขาวดําและภาพสี ทั้งภาพนิ่งและภพ
เคลื่อนไหวลงในหนวยความจําหลักของเครื่องได
8.3 สามารถตอกับ USB เพื่อสามารถดึงภาพจาก (Harddisk)
9 อุปกรณประกอบการใชงาน
9.1 หัวตรวจชองทอง
9.2 หัวหัวตรวจแบบ Vaginal
9.3 ชุดรถเข็นวางเครื่อง
9.4 Black/White Printer หรือ Laser Printer
9.5 กระดาษขาวดํา หรือกระดาษ A4
9.6 เจล

1 หัวตรวจ
1 หัวตรวจ
1 ชุด
1 ชุด
3 มวน
1 แกลลอน

10 เงื่อนไขอื่น ๆ
10.1 รับประกันเครื่องเปนระยะเวลา 2 ป พรอมทั้งมีการตรวจเช็คสภาพเครื่อง และทําความสะอาด
เครื่องทุกๆ 6 เดือน ภายในระยะเวลารับประกัน
10.2 บริษัทจะจัดสงเจาหนาที่ทชี่ ํานาญงานมาทําการสาธิตการใชงานเครื่องและการดูแลรักษาเครื่อง
ใหกับเจาหนาที่ของโรงพยาบาลจนใชงานไดเปนอยางดี
10.3 มีเอกสารการใชงานและการดูแลบํารุงรักษาเครื่องจํานวนอยางละ 1 ชุด

จํานวน 1 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 450,000.00 บาท (สี่แสนหาหมื่นบาทถวน)

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ
(นางสาววิภาณี ไฝคลาย)

ลงชื่อ
กรรมการ
(นางสาวนทิตา โสภาธรรมคุณ)

ลงชื่อ

กรรมการ
(นางยุวธิดา พงศสวาง)

รายการที่ 4
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือสองหลอดลมคอ
1. ความตองการ เครื่องมือสองหลอดลมคอ มีคุณสมบัติตามขอกําหนด
2. วัตถุประสงคในการใชงาน เปนชุดเครื่องมือสําหรับสองตรวจหลอดลมใชประกอบในงานตรวจโรค
3. คุณสมบัติทั่วไป
3.1 เปนชุดเครื่องมือสองตรวจหลอดลมใหแสงสวางโดยระบบ Fiber optic พรอมถานชารจและแทนชารจ
3.2 ดามสามารถใชกับถานไฟฉายขนาดกลาง( Size C) 2 กอนไดกรณีลืมชารจ
4. คุณสมบัติเฉพาะ
4.1 หลอดไฟเปนหลอด LED 3.5 V ใหแสงสีขาวสวางไมรอนอายุใชงานนานกวาติดอยูในดามถือ(Handle)
4.2 สวิทซจะทํางานเมื่อประกอบแผนสองตรวจ (Blade) เขากับดามถือแสงสวางจะสองผานแผนสองตรวจ
โดยระบบ Fiber Optic
4.3 ดามถือเปนโลหะชุบโครเมียมและแผนสองตรวจเปน Stainless steel
4.4 ดามถือสามารถถอดได 2 ขาง ทั้งหัวและทายเพื่อสะดวกในการเปลี่ยนถานและหลอดไฟ ฝาปดเปนแบบ
เกลียวหมุนปดสนิทใชงานงายสะดวกในการทําความสะอาดและดูแลรักษา
4.5 สามารถใชประกอบกับชุดสองตรวจหลอดลมที่เปนผลิตภัณฑมาตรฐานสากลไดทุกยี่หอ
4.6 ชารจไฟโดยใชแทนชารจซึ่งมีไฟแสดงสถานะการชารจ
4.7 แผนสองตรวจในชุดมาตรฐานมีใหเลือกใชสามขนาดเปนแผนสองตรวจแบบ Fiber optic แบบหุมมิดชิด
ลางทําความสะอาดไดงาย
4.7.1 แผนสองตรวจแบบโคงเบอร 2 สําหรับเด็กโต ขนาด 116 X 13 มม. จํานวน 1 อัน
4.7.2 แผนสองตรวจแบบโคงเบอร 3 สําหรับผูใหญ ขนาด 135 X 14.50 มม. จํานวน 1 อัน
4.7.3 แผนสองตรวจแบบโคงเบอร 4 สําหรับผูใหญ ขนาด 155 X 14.50 มม. จํานวน 1 อัน
4.8 แทนชารจ
4.8.1 สามารถชารจถานได 2 ที่พรอมกันโดยไมตองถอดถานออกจากดามสามารถใชไดทั้งดามกลาง
(ถานขนาดกลาง C) และดามเล็ก (ถานขนาดเล็ก AA) ในชองที่มี Adapter มาใหถาใสดามเล็ก
จะพอดีชอง
4.8.2 แทนชารจมีไฟแสดงสถานการณชารจ คือ สีเหลือง กําลังชารจ สีเขียวคือประจุเต็ม
4.8.3 แทนชารจมีอุปกรณการยึดกับผนังได
4.9 ถานชารจไฟได เปนชนิด ลิเที่ยมไอออน ชารจไฟไดไมนอยกวา 1000 ครั้ง
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

กรรมการ
กรรมการ

-115. อุปกรณประกอบ
5.1 แทนชารจ
5.2 ถานชารจไฟได
5.3 กลองเก็บอุปกรณ

จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 กอน
จํานวน 1 ใบ

6. เงื่อนไขเฉพาะ
6.1 รับประกันคุณภาพเปนอยางนอย 1 ป
6.2 เปนผลิตภัณฑตัวแทนจําหนายจากยุโรป หรืออเมริกา

จํานวน 2 ชุด วงเงินงบประมาณ 105,000.00 บาท (หนึ่งแสนหาพันบาทถวน)

ลงชื่อ
ประธานกรรมการ
(นางสาววิภาณี ไฝคลาย)
ลงชื่อ
กรรมการ
(นางสาวนทิตา โสภาธรรมคุณ)

ลงชื่อ
กรรมการ
(นางยุวธิดา พงคสวาง)

รายการที่ 5
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องอุนเชื้อ
1. ความตองการ เครื่องอุนเชื้อ ที่มีคุณสมบัติตามขอกําหนด
2. วัตถุประสงคในการใชงาน ใชอุนเชื้อในกระบวนการตรวจสอบประสิทธิภาพการทําใหปราศจากเชื้อ
ทางชีวภาพ
3. คุณลักษณะทั่วไป
3.1. เครื่องอุนเชื้อ อานผลอัตโนมัติภายใน 1,3 ชั่วโมงสําหรับการฆาเชื้อดวยเครื่องนึ่งไอน้ํา (Steam
Sterilization) ภายใน 2 ชั่วโมงหรับการฆาเชื้อดวยเครื่องอบแกส Formaldehyde และ Hydrogen
peroxide plasma ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ภายใน 4 ชั่วโมงสําหรับการฆาเชื้อดวยเครื่องอบแกส
Ethylene Oxide (EO) และภายใน 15 หรือ 120 นาทีสําหรับการทดสอบหาโปรตีนตกคาง (Pro1) ที่
อุณหภูมิ 37°C หรือ 60°C ในเครื่องเดียวกัน
3.2. ชองอุนเชื้อ (Heating block) ทําจากโลหะ จํานวนไมนอยกวา 12 ชอง สําหรับอานผลดวยระบบ
Fluoresence ที่ความยาวคลื่นไมนอยกวา 460 nm และจํานวนไมนอยกวา 1 ชอง สําหรับอุนการ
ทดสอบ หาโปรตีนตกคาง (Pro1)
3.3. มีชองสําหรับบีบหลอดแกวที่บรรจุน้ําเลี้ยงเชื้อใหแตกกอนบรรจุหลอด spore test ตรงชองอุนเชื้อ
3.4. มีชองสําหรับวัดอุณหภูมิเครื่อง
3.5. มีชองตอ USB เขา เครื่องคอมพิวเตอรเพื่อจัดเก็บขอมูล ผล Spore Test
3.6. มีเครื่องบันทักผลการอานดวยความรอน (Thermal Printer) ติดตั้งภายในเครื่องอุนเชื้อ
3.7. ใชกับระบบไฟฟา 100-240 โวลต 50-60 เฮิรตซ 28 วัตต
3.8. ขนาดเครื่อง สูง 18 เซนติเมตร เสนผานศูนยกลาง 26 เซนติเมตร
3.9. น้ําหนักเครื่องไมเกิน 1.92 kg
4. คุณลักษณะเฉพาะ
4.1 เครื่องอุนเชื้อ สามารถเลือกอุณหภูมิการทํางานได 5 โปรแกรมในเครื่องเดียวกันคือ
4.1.1 ภายใน 1 ชั่วโมง สําหรับการฆาเชือ้ ดวยเครื่องนึ่งไอน้ํา (BT222)
ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส
4.1.2 ภายใน 3 ชั่วโมง สําหรับการฆาเชื้อดวยเครื่องนึ่งไอน้ํา (BT220)
ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส
4.1.3 ภายใน 4 ชั่วโมง สําหรับการฆาเชื้อดวยเครื่องอบแกส Ethylene Oxide (BT110)
ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

กรรมการ
กรรมการ

-134.1.4 ภายใน 2 ชั่วโมง สําหรับการฆาเชื้อดวยเครื่องอบแกส Formaldehyde (BT102) ที่อุณหภูมิ องศา
เซลเซียส
4.1.5 ภายใน 2 ชั่วโมง สําหรับการฆาเชื้อดวยเครื่องอบแกส Hydrogen peroxide plasma (BT95) ที่
อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส
4.1.6 และภายใน 15 หรือ 120 นาที สําหรับการทดสอบหาโปรตีนตกคาง (Pro1) ที่อุณหภูมิ 37°C
หรือ 60°C ในเครื่องเดียวกัน
4.2 มีฝาครอบทําจากวัสดุใสเพื่อปองกันการปนเปอน และรักษาอุณหภูมิขณะทดสอบ
4.3 เครื่องสามารถแสดงโปรแกรมที่กําลังใชงานอยู โดยมีระบบแสงเปนสัญญาณไฟสีเขียวหนาชอง
โปรแกรม
4.4 สามารถกําหนดชองอุนเชื้อได และมีระบบแสงเปนสัญญาณไฟสีแดงและสีเขียวหนาชองที่เลือกนั้น
4.5 การแสดงผล
4.5.1 ผลเปนบวก คือไมผาน จะมีเสียงเตือนทันทีนาน 1 นาทีและแสดงไฟสีแดงที่หนาชองอุนเชื้อนั้น
พรอมการยืนยันผลดวยเครื่องพิมพทันทีโดย Thermal Printer ภายในเครื่องอุนเชื้อ
4.5.2 ผลเปนลบ คือผาน ไมมีเสียงเตือน และแสดงไฟสีเขียวที่หนาชองอุนเชื้อนั้น พรอมการยืนยันผล
ดวยดวยเครื่องพิมพทันทีโดย Thermal Printer ภายในเครื่องอุนเชื้อ
4.6 สามารถเชื่อมตอกับระบบคอมพิวเตอรโดยมีSoftwareในการบันทึกและจัดเก็บขอมูล ได
4.7 มีเครื่องพิมพ (Thermal Printer) ในตัวสําหรับแสดงการทดสอบแตละหลอด โดยระบุรายการดังนี้
4.7.1 ชื่อเครื่องอุนเชื้อ
4.7.2 โปรแกรมที่ใชทดสอบ
4.7.3 วันที่ทําการทดสอบ
4.7.4 เวลาที่เริ่มการอุนเชื้อ
4.7.5 เวลาสิ้นสุดการอุนเชื้อ
4.7.6 หมายเลขชองอุนเชื้อ
4.7.7 ผลการทดสอบ Negative, Positive หรือ Cancel
4.8 ขนาดบรรจุ 1 เครื่อง/กลอง
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

กรรมการ
กรรมการ

-145. เงื่อนไขเฉพาะ
5.1 มีเอกสารแนะนําการใชงาน เปนภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อยางละ 1 ชุด
5.2 รับประกันคุณภาพตัวเครื่องอยางนอย 1 ป และอุปกรณประกอบการใชงาน (Accessory)
อยางนอย 1 ป
5.3 ตองเปนเครื่องใหมไมเคยใชงานหรือสาธิตมากอน
5.4 ผูเสนอราคาตองแนบแคทตาล็อคหรือ เอกสารที่ระบุรายละเอียดของอุปกรณตางๆ พรอมทํา
เครื่องหมาย และลงหมายเลขกํากับใหตรงกับรายละเอียดครุภัณฑใหชัด เจนทุกรายการ
5.5 ผูขายจะฝกสอนการใชและการเก็บรักษาใหกับผูใชของทางโรงพยาบาลจนสามารถใชงานไดถูกตอง
กอนสงมอบผลิตภัณฑ
5.6 เปนผลิตภัณฑทไี่ ดรับรองมาตรฐาน ISO13485:2012 และ ISO 9001:2008
5.7 เปนผลิตภัณฑจากตัวแทนจําหนายทวีปอเมริกาหรือทวีปยุโรปโดยตรง
จํานวน 1 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 90,000.00 บาท (เกาหมื่นบาทถวน)

ลงชื่อ
ประธานกรรมการ
(นางสาววิภาณี ไฝคลาย)
ลงชื่อ

กรรมการ
(นางสาวนทิตา โสภาธรรมคุณ))

ลงชื่อ
กรรมการ
(นางยุวธิดา พงศสวาง)

รายการที่ 6
คุณลักษณะเฉพาะเครื่องผนึกชองพลาสติกสําหรับใสเครื่องมือแพทยเพื่ออบฆาเชื้อ
1. ความตองการ เครื่องผนึกชองพลาสติกสําหรับใสเครื่องมือแพทยเพื่ออบฆาเชื้อที่มีคุณสมบัติตามขอกําหนด
2. วัตถุประสงคในการใชงาน เปนเครื่องปดผนึกซีลซอง ใชสําหรับซีลซองบรรจุเวชภัณฑทางการแพทยอัตโนมัติ
เพื่อประหยัดเวลาการทํางานของบุคลากร และปองกันความผิดพลาดในการจัดเตรียม
3. คุณลักษณะทัว่ ไป
3.1 เปนเครื่องที่สามารถตัดซองเวชภัณฑทางการแพทยแบบมวนพรอมปดผนึกซองแบบ ที่ผานการรับรอง
GS-certifed (tested safety)
3.2 สามารถซีลซองกระดาษ/พลาสติก และซองพลาสติก/Tyvek ตามมาตรฐาน (ISO 11607-1 / EN 868-4)
และ (ISO 11607-1 / EN 868-5)
3.3 ขนาดเครื่อง 560 x 260 x 160 มิลลิเมตร (ก xลx ส) น้ําหนักเครื่องไมนอยกวา 14 กิโลกรัม
3.4 ตัวเครื่องผลิตจากโลหะปลอดสนิมแบบ powder-coated
4. คุณลักษณะเฉพาะ
4.1 ควบคุมการทํางานดวยระบบไมโครโปรเซสเซอร (Microprocessor)
4.2 ระบบการซีลเปนแบบ ribbed seal
4.3 สามารถตรวจสอบสมรรถภาพของรอยซีลโดยใชแผน seal check ได
4.4 สามารถตั้งระยะรอยซีลจากขอบไดไมนอยกวา 0 – 35 มิลลิเมตร
4.5 ตัวเครื่องมีระยะจากขอบถึงเครื่องมือ (DIN 58953-7:2010) > 30 มิลลิเมตร
4.6 สามารถตั้งอุณหภูมิในการซีลไดถึง 220 องศาเซลเซียส
4.7 รอยซีลมีความกวาง 12 มิลลิเมตร
4.8 มีอัตราเร็วในการซีลซองไมนอยกวา 10 เมตร/นาที
4.9 ระบบความปลอดภัยเครื่องจะหยุดการทํางานเมื่ออุณหภูมิสูงเกินคาที่ตั้งไว
4.10 ขนาดกระแสไฟฟา 115/230 V, 50/60 Hz. และอัตราการใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 390W

(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-165. เงื่อนไขเฉพาะ
5.1 เปนผลิตภัณฑประเทศในทวีปยุโรป อเมริกา หรือประเทศไทย
5.2 มีมาตรฐาน CE Signed GS-Certified (Tested Safety)
5.3 ผูขายตองเปนตัวแทนจําหนายโดยตรงจากบริษัทผูผลิตและบริษัทผูเสนอขายจะตองไดรับการรับรอง
มาตรฐาน ISO 9001: 2008 และ ISO 13485 : 2003 และ CE
5.3 ผูขายตองมีเอกสารรับรองชางผูชํานาญการที่สามารถดูแลรักษาเครื่องไดจากบริษัทผูผลิต
5.4 เครื่องเปนของใหมไมเคยใชงานมากอน
5.5 มีคูมือการใชงานเปนภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ อยางละ 1 ชุด
5.6 รับประกันคุณภาพการใชงาน 1 ป

จํานวน 2 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 160,000.00 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถวน)

ลงชื่อ
ประธานกรรมการ
(นางสาววิภาณี ไฝคลาย)
ลงชื่อ

กรรมการ
(นางสาวนทิตา โสภาธรรมคุณ))

ลงชื่อ
กรรมการ
(นางยุวธิดา พงศสวาง)

รายการที่ 7
คุณลักษณะเฉพาะชุดหัตถการฟนปลอม
1. ความตองการ ชุดเครื่องมือทําหัตถการฟนปลอมที่มีคุณสมบัติตามขอกําหนด
2. วัตถุประสงคในการใชงาน เปนชุดเครื่องมือในการทําหัตถการฟนปลอม
3. คุณลักษณะทั่วไป
3.1 ชุดหัตถการฟนปลอม 1 ชุดประกอบดวยคีมดัดลวด 3 ตัว
3.2 ตัวคีมทําจาก stainless steel ในระดับ medical grade หรือเทียบเทา
3.3 สามารถนําเขาเครื่องอบฆาเชื้อหรือผานกรรมวิธีทําใหปราศจากเชื้อไดโดยไมทําใหเสียคุณสมบัติในการใช
งาน
4. คุณลักษณะเฉพาะ
4.1 คีมดัดลวดตัวที่ 1 มีคุณสมบัติดังนี้
4.1.1 เปนคีมดัดลวดแบบ 3 ขา
4.1.2 ปลายดานใชงานมี 3 ขาสบกันเปนฟนปลา
4.1.3 ดานใชงานและดามจับผิวเรียบ
4.1.4 สามารถใชดัดลวดขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.7 มม. ได
4.2 คีมดัดลวดตัวที่ 2 มีคุณสมบัติดังนี้
4.2.1 เปนคีมดัดลวดแบบ 2 ขา ปลายแบน (Flat nose)
4.2.2 ปลายดานใชงานมี 2 ขา คลายปากนก
4.2.3 หนาตัดของปลายดานใชงานเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งสองดาน
4.2.4 ดานใชงานและดามจับผิวเรียบ
4.2.5 สามารถใชดัดลวดขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.7 มม. ได
4.3 คีมดัดลวดตัวที่ 3 มีคุณสมบัติดังนี้
4.3.1 เปนคีมดัดลวดแบบ 2 ขา
4.3.2 มีรอยบากเปนรูปวงกลมบริเวณปลายดานในของดานใชงาน
4.3.3 ดานใชงานและดามจับผิวเรียบ
4.3.4 สามารถใชดัดลวดขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.7 มม. ได

(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-185. รายละเอียดเพิ่มเติม
5.1 เปนเครื่องมือใหมไมเคยใชงานมากอน
5.2 เปนผลิตภัณฑทวีปยุโรปหรืออเมริกา

จํานวน 10 ชุด วงเงินงบประมาณ 60,000.00 บาท (หกหมื่นบาทถวน)

ลงชื่อ
ประธานกรรมการ
(นางสาววิภาณี ไฝคลาย)
ลงชื่อ

กรรมการ
(นางสาวนทิตา โสภาธรรมคุณ))

ลงชื่อ
กรรมการ
(นางยุวธิดา พงศสวาง)

รายการที่ 8
คุณลักษณะเฉพาะตูปลอดเชื้อแบบคลาสทู
1. ความตองการ
ตูปลอดเชื้อ (Class A2 Biological Safety Cabinet) พรอมอุปกรณครบ มีคุณสมบัติตามขอกําหนด
2. วัตถุประสงคในการใชงาน
เปนตูกรองอากาศบริสุทธิ์ชนิดปราศจากเชื้อ (Class A2) ชวยปองกันผูปฏิบัติงานและสิ่งแวดลอมจากการ
ปนเปอนขณะปฏิบัติงาน
3. คุณลักษณะทั่วไป
3.1 โครงสรางตูทําดวย Polypropyleneทนทานตอสารเคมีและทําความสะอาดไดงาย มีขนาดภายนอก
ไมนอยกวา 690 x 650 x 1190 มิลลิเมตร
3.2 พื้นที่ทํางานภายใน (Worktop/Work Surface) และ Spill Tray ทําดวยโลหะไมเปนสนิม (304
Stainless Steel)
3.3 ใชกับไฟฟา 230 V 50 Hz
3.4 ผลิตตามมาตรฐาน Compliance with EN12469
4. คุณลักษณะเฉพาะ
4.1 ดานหนาตูเปนกระจก (6 mm Double Layer Safety Front Glass Window) เลื่อนขึ้น-ลงไดดวย
ไฟฟา
4.2 พื้นที่ทํางานภายในตู (Workspace) มีขนาดไมนอยกวา 640 x 440 x 490 มิลลิเมตร
4.3 พัดลม เปนชนิด Advanced EBM Fan สามารถจายลม Down flow ในอัตราความเร็วเฉลี่ย
ประมาณ 0.35 เมตร/วินาที และลม Inflow มีอัตราความเร็วเฉลี่ยประมาณ 0.50 เมตร/วินาที โดย
ขณะทํางานเกิดเสียงดังไมเกิน 60 dBA
4.4 มีระบบการสั่งงานอยูดานหนาของตัวตู โดยใช Smart 4.3” Touch -Screen Control System และ
จะเตือนใหทราบเมื่อมีความผิดปรกติในการทํางาน (Fault Alarms)
4.5 ระบบกรองอากาศใช H14 HEPA Filters ซึ่งมีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน
ไดอยางนอย 99.995% ประกอบดวย 2 สวน
- Downflow Filter : กรองอากาศใหสะอาดกอนจายเขาพื้นที่ทํางาน
- Exhaust Filter : กรองอากาศสวนที่ไหลกลับ กอนปลอยออกสูดานนอกตู
สัดสวนของอากาศที่หมุนเวียนอยูในตู คือ ประมาณ 70% ตอสัดสวนของอากาศที่ปลอยออกสูภายนอก
ประมาณ 30%
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

-204.6 ความสะอาดของอากาศภายในตู (Cleanliness Level) ไดตามมาตรฐาน Class 100 / ISO 5
4.7 มีหลอดไฟ LEDใหแสงสวางขณะทํางานมีความเขมของแสงไมนอยกวา 800 Lux
4.8 มี Germicidal UV Light พรอมดวย Safety Interlock Mechanismเพื่อความปลอดภัย
ในการทํางาน
5. อุปกรณประกอบเครื่อง
5.1 ปลั๊กจายกระแสไฟฟา
5.2 หลอด UV (Ultraviolet light)
5.3 Gas Outlet
5.4 Floor Stand สําหรับวางตู
5.5 คูมือการใชเครื่องภาษาอังกฤษ

จํานวน 2 ชุด
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด
จํานวน 1 ชุด

6. เงื่อนไขเฉพาะ
6.1 ผูขายจะทําการตรวจเช็คเครื่องหลังติดตั้ง ดังนี้
- ตรวจเช็คความเร็วลม
- ตรวจเช็ค Filter โดยวิธี DOP Test หรือ PAO Test
- ตรวจเช็คความเขมของแสง UV
6.2 ผูขายจะฝกอบรมวิธีใชและบํารุงรักษาใหกับผูใชงานจนสามารถใชงานได
6.3 ผูขายจะรับประกันคุณภาพในระยะเวลา 1 ป

จํานวน 1 ใบ วงเงินงบประมาณ 256,800.00 บาท (สองแสนหาหมื่นหกพันแปดรอยบาทถวน)

ลงชื่อ
ประธานกรรมการ
(นางสาววิภาณี ไฝคลาย)
ลงชื่อ

กรรมการ
(นางสาวนทิตา โสภาธรรมคุณ))

ลงชื่อ
กรรมการ
(นางยุวธิดา พงศสวาง)

รายการที่ 9
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตูดูดควันในหองปฎิบัติการ
1. ความตองการ ตูดูดควันในหองปฎิบัติการ มีคุณสมบัติตามขอกําหนด
2. วัตถุประสงคการใชงาน เปนตูดูดควัน (Formation Hood) สําหรับใชงานภายในหองปฏิบัติการทั่วไป
3. คุณสมบัติทั่วไป
3.1 ขนาดภายนอกประมาณ 700 x 500 x 500 มิลลิเมตร (กวาง x ลึก x สูง)
3.2 ความจุภายในประมาณ 175 ลิตร
3.3 น้ําหนักประมาณ 12 กิโลกรัม
4. คุณลักษณะเฉพาะ
4.1 โครงภายนอกทําจากอลูมิเนียม
4.2 ประตู, ดานขาง, ดานบน, ดานหลัง ทํามาจากพลาสติกไวนิลคลอไรดโปรงใส ดานลางทํามาจากพลาสติก
ไวนิลคลอไรดสีขาว
4.3 หนวยทําความสะอาด (Clean Unit) เพื่อกรองอากาศในตูดูดควัน
4.4 ใชกับไฟฟา 100 V สําหรับประเทศไทยตองใชตัวแปลงศักยไฟฟา (Transformer)
5. เงื่อนไขเฉพาะ
5.1 มีคูมือประกอบการใชงาน 1 ชุด
5.2 ผูผลิตไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากลดานการจัดการ (ISO 9001)
5.3 รับประกันคุณภาพ 1 ป จากบริษัทผูแทนจําหนายที่ไดผานมาตรฐาน ISO 9001เพื่อการบริการและ
ซอมบํารุงใหเปนไปตามมาตรฐาน
5.4 เปนผลิตภัณฑ Sanplatec ประเทศญี่ปุน

จํานวน 1 ตู วงเงินงบประมาณ 78,000.00 บาท (เจ็ดหมื่นแปดพันบาทถวน)

ลงชื่อ
ประธานกรรมการ
(นางสาววิภาณี ไฝคลาย)
ลงชื่อ

กรรมการ
(นางสาวนทิตา โสภาธรรมคุณ))

ลงชื่อ
กรรมการ
(นางยุวธิดา พงศสวาง)

