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ขอบเขตของงาน(Terms of reference : TOR) 
งานจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตรการแพทย จํานวน 2 รายการ 

ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน 
......................................................................... 

วัสดุวิทยาศาสตรการแพทย จํานวน 2 รายการ ประกอบดวย 
1. ขวดอาหารเล้ียงเช้ือจุลชีพสําหรับผูใหญ จํานวน   12,500  ขวด 
2. ขวดอาหารเล้ียงเช้ือจุลชีพสําหรับเด็ก  จํานวน     2,000  ขวด 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
1.ขวดอาหารเล้ียงเช้ือจุลชีพสําหรับผูใหญ  มีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 สามารถใชสําหรับเพาะเชื้อแบคทีเรียในเลือดสําหรับผูใหญ ใสเลือด 8-10 ml. 
1.2 เปนขวดเพาะเชื้อแบคทีเรียท่ีอาศัยอากาศในการเจริญเพ่ิมจํานวน(aerobic bacteria) จาก 

ตัวอยางเลือด ซ่ึงใชกับเครื่องตรวจวิเคราะหหาเชื้อในเลือดแบบอัตโนมัติ 
1.3 อาหารเลี้ยงเชื้อท่ีบรรจุในขวดเปนชนิด Soybean-Casein Digest Broth (Trypticase Soy Broth)  

หรือSoybean-Casein peptone 
1.4 ท่ีฐานขวดอาหารเลี้ยงเชื้อดานในมีสารFluorescence เปนตัวตรวจจับท่ีตอบสนองความไวตอ 

การเปลี่ยนแปลงของปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด ท่ีเพ่ิมข้ึนจากขบวนการเจริญเติบโตจากการเพ่ิม
จํานวนของเชื้อแบคทีเรียหรือใชหลักการตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงสี(CO2-Colorimetric Sensor) 

1.5 เปนขวดอาหารเลี้ยงเชื้อท่ีมีสารดูดซับ เพ่ือชวยในการจับยา antibiotic ชนิดตางๆท่ีมีอยูในเลือด 
ผูปวย ซ่ึงจะชวยในการ ลดอัตราผลลบปลอมและเพ่ิมอัตราการตรวจพบมากข้ึน ซ่ึงสารดูดซับ 
antibiotic นี้จะตองไมมีผลรบกวนตอการอานผล gram stain 

1.6 ไมตองใชเข็มเจาะขวด(Venting)กอนนําไปเพาะเลี้ยงเชื้อในตูเพ่ือปองกันผูปฏิบัติงานตอการถูก 
เข็มตําและลดการปนเปอนจากเชื้อในอากาศสูขวดอาหารเลี้ยงเชื้อ 

1.7 มีฉลากปดบนขวดซ่ึงบนฉลากมีรหัสBarcode ไมนอยกวา 2 จุด และสามารถลอกสวนหนึ่งของ 
แถบรหัสBarcode เพ่ือนํามาปดท่ีใบสงตรวจ เพ่ือติดตามผลการเพาะเชื้อได 

1.8 ฝาขวดปดทับดวยโลหะ เพ่ือปองกันการปนเปอนของเชื้อจากภายนอกและสามารถเปดออก 
เม่ือตองการใช 

1.9 สามารถเก็บรักษาไดท่ีอุณหภูมิ 2 – 25 องศาเซลเซียส โดยไมทําใหองคประกอบภายใน 
ขวดอาหารเลี้ยงเชื้อเสื่อมสภาพ 

1.10  ขวดอาหารเลี้ยงเชื้อตองมีอายุการใชงานไมนอยกวา 4 เดือนหากมีการเสื่อมสภาพ 
หรือหมดอายุ ผูขายตองนําขวดอาหารเลี้ยงเชื้อมาเปลี่ยนใหใหมโดยไมคิดมูลคา 
 

2. ขวดอาหารเล้ียงเช้ือจุลชีพสําหรับเด็ก มีรายละเอียดดังนี้  
2.1 สามารถใชสําหรับเพาะเชื้อแบคทีเรียในเลือดสําหรับเด็ก ใสเลือด 1-3 ml. 
2.2 เปนขวดเพาะเชื้อแบคทีเรียท่ีอาศัยอากาศในการเจริญเพ่ิมจํานวน(aerobic bacteria)  

จากตัวอยางเลือด ซ่ึงใชกับเครื่องตรวจวิเคราะหหาเชื้อในเลือดแบบอัตโนมัติ 
2.3 อาหารเลี้ยงเชื้อท่ีบรรจุในขวดเปนชนิด Soybean-Casein Digest Broth (Trypticase Soy Broth) 

หรือSoybean-Casein peptone 
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2.4 ท่ีฐานขวดอาหารเลี้ยงเชื้อดานในมีสารFluorescence เปนตัวตรวจจับท่ีตอบสนองความไวตอ 
การเปลี่ยนแปลงของปริมาณกาซคารบอนไดออกไซด ท่ีเพ่ิมข้ึนจากขบวนการเจริญเติบโตจากการเพ่ิม
จํานวนของเชื้อแบคทีเรีย หรือใชหลักการตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงสี(CO2-Colorimetric Sensor) 

2.5 เปนขวดอาหารเลี้ยงเชื้อท่ีมีสารดูดซับ เพ่ือชวยในการจับยา antibiotic ชนิดตางๆท่ีมีอยูในเลือด 
ผูปวย ซ่ึงจะชวยในการ ลดอัตราผลลบปลอมและเพ่ิมอัตราการตรวจพบมากข้ึน ซ่ึงสารดูดซับ 
antibiotic นี้จะตองไมมีผลรบกวนตอการอานผล gram stain 

2.6 ไมตองใชเข็มเจาะขวด(Venting)กอนนําไปเพาะเลี้ยงเชื้อในตูเพ่ือปองกันผูปฏิบัติงานตอการถูก 
เข็มตําและลดการปนเปอนจากเชื้อในอากาศสูขวดอาหารเลี้ยงเชื้อ 

2.7 มีฉลากปดบนขวดซ่ึงบนฉลากมีรหัสBarcode ไมนอยกวา 2 จุด และสามารถลอกสวนหนึ่งของ 
แถบรหัสBarcode เพ่ือนํามาปดท่ีใบสงตรวจ เพ่ือติดตามผลการเพาะเชื้อได 

2.8 ฝาขวดปดทับดวยโลหะ เพ่ือปองกันการปนเปอนของเชื้อจากภายนอกและสามารถเปดออกเม่ือ 
ตองการใช 

2.9 สามารถเก็บรักษาไดท่ีอุณหภูมิ 2 – 25 องศาเซลเซียส โดยไมทําใหองคประกอบภายในขวด 
อาหารเลี้ยงเชื้อเสื่อมสภาพ 

2.10 ขวดอาหารเลี้ยงเชื้อตองมีอายุการใชงานไมนอยกวา 4 เดือน หากมีการเสื่อมสภาพหรือ 
       หมดอายุ ผูขายตองนําขวดอาหารเลี้ยงเชื้อมาเปลี่ยนใหใหมโดยไมคิดมูลคา 
 

เง่ือนไขเฉพาะ 
1. ผูขายตองจัดหา 

1.1 เครื่องตรวจวิเคราะหหาเชื้อในเลือดแบบอัตโนมัติ  ใหมีจํานวนเพียงพอตอการใชงานของทาง
ศูนยการแพทยฯ  โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
1.1.1 เครื่องสามารถวิเคราะหไดท้ังเชื้อBacteria, Mycobacterium, Yeast, Fungi ใน

เลือดตามชนิดของอาหารเลี้ยงเชื้อท่ีเหมาะสมตอเชื้อนั้นๆ  
1.1.2 ทําการตรวจวัดผลและอานผล สามารถทําไดทุกๆ 10 นาทีตลอด 24 ชั่วโมง 
1.1.3 สามารถแสดงผลของการเพาะเชื้อท่ีPositive โดยอัตโนมัติไดอยางนอย 3 ทาง เชน

สัญญาณไฟท่ีตัวเครื่อง สัญญาณเสียงและปรากฏผลออกทางหนาจอคอมพิวเตอร 
1.1.4 ตัวเครื่องมีระบบBarcode scanner จากขวดเพาะเชือ้และระบบการปอนขอมูล

ผานคอมพิวเตอร 
1.1.5 บนหนาจอคอมพิวเตอรจะแสดงขอมูลรายละเอียดทุกอยางในตูเพาะเชื้อ เพ่ือให

ผูปฏิบัติงานสามารถทราบการเปลี่ยนแปลงตางๆท่ีเกิดข้ึนในตูเพาะเชื้อโดยไมตองเปดตู 
1.2 เครื่องสํารองไฟท่ีสํารองไฟไดไมนอยกวา 15 นาที  

2. บริษัทผูขายตองมีแผนบํารุงรักษาเครื่องมือและสอบเทียบใหเครื่องมือพรอมใชตลอดเวลา โดยไม
คิดคาใชจาย รวมท้ังคาอะไหล คาบริการ  

3. กรณีเครื่องชํารุดใชงานไมได ผูขายตองสงชางผูชํานาญและตองมาถึงภายใน 4 ชั่วโมงหลังการแจง
และทําการซอมบํารุงใหเครื่องใชงานไดภายใน 24 ชั่วโมง กรณีไมสามารถซอมเพ่ือใหใชงานได
ภายใน 24 ชั่วโมง ผูขายตองนําเครื่องท่ีมีศักยภาพไมต่ํากวามาติดตั้งใหและใชการไดภายใน 3 วัน 
โดยไมคิดคาใชจายใดๆ 

4. เครื่องตรวจวิเคราะหหาเชื้อในเลือดแบบอัตโนมัติ ตองมีหนังสือรับรองประกอบการนําเขา
เครื่องมือแพทยและนําเขาโดยผูจดทะเบียนสถานประกอบการนําเขาเครื่องมือแพทยท่ีออกโดย
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
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5. ผูขายตองจัดหาคูมือการใชงานและการบํารุงรักษาเครื่องฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมท้ัง
ไฟลSOP ภาษาไทย ใหศูนยการแพทยฯอยางนอย 1 ฉบับ 

6. ผูขายตองฝกและแนะนําการใชงาน รวมท้ังสอนการแกไขเบื้องตนใหใชการได แกเจาหนาท่ีจน
ปฏิบัติไดและจัดฝกอบรมทบทวนอยางนอยปละ 1 ครั้งหลังติดตั้งเครื่อง 

7. ศูนยการแพทยฯขอสงวนสิทธิ์ ไมตองสั่งซ้ือครบตามชนิดรายการน้ํายาและจํานวนท่ีกําหนดไว
และทุกรายการน้ํายาสามารถถัวเฉลี่ยอัตราการใชได 

8. การสงมอบน้ํายาจะตองสงมอบเปนงวดๆตามความตองการของศูนยการแพทยฯ โดยจะออก
ใบสั่งซ้ือใหผูขายเปนงวดๆ สงมอบภายใน 7 วันทําการ หลังจากไดรับใบสั่งซ้ือ 

9. กรณีผูขายไมปฏิบัติตามเง่ือนไขเฉพาะขอหนึ่งขอใดศูนยการแพทยฯมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาและเลือก
ซ้ือกับผูขายรายถัดไป 

10. ผูขายจะถูกประเมินคุณภาพจากผูใชงานอยางนอยปละ 1 ครั้ง หากไมผานการประเมินศูนย
การแพทยฯมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญา โดยทางบริษัทฯจะไมเรียกรองคาเสียหายใดๆจากผูซ้ือ 

11. หากสํานักงานตรวจเงินแผนดินตรวจสอบพบวาราคาท่ีขายใหศูนยการแพทยฯสูงเกินกวาเหตุ 
ทางผูขายยินดีรับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนและคืนเงินสวนท่ีสูงกวาใหกับศูนยการแพทยฯ
โดยไมมีขอแมใดๆ 
 

3.  ผูย่ืนขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย   

3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 
3.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
3.4 ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว                       

      เนื่องจากเปนผูไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

3.5 ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปน
หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

3.6  มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.7  เปนนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
3.8  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกศูนยการแพทยปญญา            

นันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือไมเปนผูกระทํา
การ อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

3.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา
ไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

3.10 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง  

3.11 ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับการคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนด  
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3.12  ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคารเวนแตการจายเงิน 
แตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
4.  สถานท่ีดําเนินการติดตั้ง 
      ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน   ถนนติวานนท   ตําบลบางตลาด   อําเภอปากเกร็ด  
      จังหวัดนนทบุร ี
5. ระยะเวลาสงมอบพรอมติดตั้ง 
     ภายใน 350 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  
6. วงเงินในการจัดหา  
       1,522,500.00 บาท  (หนึ่งลานหาแสนสองหม่ืนสองพันหารอยบาทถวน) ซ่ึงเปนราคารวมภาษี 7%   
7. หนวยงานรับผิดชอบดําเนินการ  
       งานพัสดุ ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ   
8. สถานท่ีติดตอเพ่ือขอทราบขอมูลเพ่ิมเติมหรือเสนอแนะวิจารณหรือแสดงความคิดเห็นท่ีเปดเผยตัว
ไดท่ี 
      8.1  ทางไปรษณีย 
          งานพัสดุ  ศูนยการแพทยปญญานันทภิกขุ ชลประทาน  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
          222  ม.1  ถนนติวานนท   ตําบลบางตลาด 
          อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  11120 

8.2   E – mail : inventory_ridhosp@hotmail.com 
............................................................................................................................... 


