
 

รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

   

          1. ความเปนมา  

                      ปจจัยท่ีสําคัญในการเพ่ิมคุณภาพการเรียนการสอน การฝกปฏิบัติการ และฝกประสบการณวิชาชีพ

การแพทยแผนไทย ใหมีทักษะและความเชี่ยวชาญท้ังทางดานวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือใหการผลิตบัณฑิตแพทยแผน

ไทยวิชาชีพ มีคุณภาพเขาสูผูใชบัณฑิตซ่ึงก็คือกระทรวงสาธารณสุข จําเปนตองจัดหาครุภัณฑ วัสดุ เครื่องมือและ

อุปกรณเพ่ิมเติมหรือทดแทนของเดิมท่ีชํารุดเสียหายใหเพียงพอ รวมท้ังการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานท่ี 

หองปฏิบัติการและแหลงเรียนรู (LRC) สื่อการเรียนการสอนตางๆ เพ่ิมเติม เพ่ือเสริมสรางศักยภาพความรูทางวิชาการ

และวิชาชีพแพทยแผนไทย เพ่ือประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนและการใหบริการทางการแพทยแผนไทยอยาง

มีคุณภาพ 

  

          2. วัตถุประสงค  

                      2.1 เพ่ือจัดหาครุภัณฑเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิตใหมีทักษะและความเชี่ยวชาญทางดาน

วิชาการและวิชาชีพ 

                      2.2 เพ่ือจัดหาครุภัณฑใหพรอมและเอ้ือตอการผลิตบัณฑิตทางการแพทยแผนไทยท่ีมีคุณภาพ  

                      2.3 เพ่ือใหไดเกาอ้ี ท่ีมีคุณภาพ มาตรฐานและทันตามกําหนดโดยประหยัด  

 

          3. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา  

                3.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  

                3.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและได

แจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทาง

ราชการ 

                3.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน และ/

หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน

ประกาศประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา

อยางเปนธรรม ตามขอ 1.6 

                3.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย 

เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
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          4. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ  

 

     1. ชุดวิเคราะหสารดวยเทคนิค HPTLC (Basic Kit)   จํานวน 1 ชุด 

ชุดวิเคราะหสารดวยเทคนิค HPTLC (Basic Kit) ประกอบดวย 

1. เครื่องเตรียมสารลงแผน TLC หรอื  HPTLCแบบก่ึงอัตโนมัติ 

2. ตูแสงยูวี 

3. เครื่องทําความรอนบนแผน  TLC หรอื  HPTLC 

4. อุปกรณประกอบ 
 

1. เครื่องเตรียมสารลงบนแผน TLC หรอื  HPTLC แบบกึ่งอัตโนมัติ 

คุณลักษณะเฉพาะ 

- เปนเครื่องสําหรับเตรียมสารลงบนแผน TLC หรอื  HPTLC เพ่ือใชในการวิเคราะหและปริมาณโดย 

เทคนคิ Thin Layer Chromatography 

   - สามารถพนสารละลายลงบนแผน TLC หรอื  HPTLC เปนจุด (Spotwise) เปนแถบ (Bandwise) 

- สามารถพนสารชนิดเดียวกันแตมีปริมาณตางกันหรือสารตางชนิดกันลงท่ีจุดเดิมได 

  - มีระบบ Self-adjusting object support สามารถใชไดกับแผน  TLC หรอื  HPTLC  ท่ีมีขนาด 

กวางยาวไมนอยกวา 20X20 เซนติเมตร และความหนาไมนอยกวา 4 มิลลิเมตร 

- เครื่องมีแปนสําหรับปอนขอมูลและมีชองแสดงผลชนิด LCD ไดถึง 2 แถวโดยแตละแถวสามารถ 

บันทึกไดไมนอยกวา    16 ตัวอักษร 

      - สามารถเลือกใช Syringe ขนาดไมนอยกวา 100 และ 500 ไมโครลิตร  

- การควบคุมการทํางานของเครื่องสามารถทําไดท้ังแบบควบคุมจากแปนสั่งการท่ีตัวเครื่องเองหรือ  

สั่งผานคอมพิวเตอร  โดยใชซอฟตแวรมาตราฐาน 

      - เครื่องมีหนวยเก็บความจํา สามารถเก็บ Method ไดไมนอยกวา 10  Method 

      - ใชกับไฟฟา 220V /50 Hz 

      - เปนผลิตภัณฑจากตางประเทศท่ีไดรับรองมาตรฐานสากล  

      -รับประกันคุณภาพ 1 ป 

อุปกรณประกอบ 

      - Syringe ขนาดไมนอยกวา 100 ไมโครลิตร จํานวน 3 อัน 

      - แกสไนโตรเจนพรอมอุปกรณควบคุมความดัน จํานวน 1 ชุด 
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2. ตูแสงยูวี 

      - เปนตูสําหรับตรวจวัดสารเรืองแสงภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 
- ภายในตูมีหลอดกําเนิดอัลตราไวโอเลตความยาวคลื่นไมนอยกวา 254 นาโนเมตร 1 หลอด   

ความยาวคลื่นไมนอยกวา  366 นาโนเมตร 1 หลอด ขนาด 8 วัตต 
     - มีแผนกรองความยาวคลื่นแสงยูวี 
     - มีประตูปด-เปดของตูเปนชนิดบานเลื่อนดานขางเพ่ือปองกันแสงสวางจากภายนอกและสะดวก 
ในการใสแผน TLC 
     - มีชองสําหรับสองแผน TLC อยูสวนบนของตูพรอมกระจกปองกันแสงอัลตราไวโอเลต 
     - ภายในมีตูแผนยางสําหรับรองแผน TLC สามารถถอดลางทําความสะอาดได 
     - มีสวิตซเปด-ปดและสวิตซเลือกความยาวคลื่น พรอม Timerไมนอยกวา 10 นาที 
     - มีระบบใหกําลังไฟแกหลอด UV ในความถ่ีไมนอยกวา 25 kHz  
     - ใชไฟฟา 220V /50 Hz 
 

3. เครื่องทําความรอนบนแผน TLC หรอื  HPTLC 
     - มีพ้ืนท่ีใหความรอนขนาดไมนอยกวา 200x200 มิลลิเมตร พรอมเสนตารางแบงพ้ืนท่ีใหความรอน 
     - สามารถปรับอุณหภูมิไดสูงสุด 200 องศาเซลเซียส 
     - แสดงอุณหภูมิเปนตัวเลขไฟฟา 
     - ใชไฟฟา 220V /50 Hz 
     - เปนผลิตภัณฑนําเขาจากตางประเทศ 
     - เปนผลิตภัณฑจากโรงงานท่ีไดรับรองมาตรฐานสากล  
     - มีใบรับประกันคุณภาพไมนอย 1 ป 
  - มีใบรับรองการเปนตัวแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิต 

4. อุปกรณประกอบ 
     - อางแกวสําหรับแชแผน TLC ขนาดไมนอยกวา 20x20 เซนติเมตร ชนิดกนเปนสันนูนตรงกลาง
พรอมฝาปดแกว 2 ใบ 

- อางแกวสําหรับแชแผน TLC ขนาดไมนอยกวา 10x20 เซนติเมตรชนิดกนเปนสันนูนตรงกลาง 
พรอมฝาปด สแตนเลส       1 ใบ 
      - ชุดสเปรยสารลงบนแผน TLC ทําดวยแกวภาชนะขนาดไมนอยกวา 100 มิลลิลิตร พรอมลูกยาง 
จํานวน 1 ชุด 
     - แคปปลลาลี่ ขนาดไมนอยกวา  1.0 ไมโครลิตร จํานวน 100 แคปปลลาลี่ 
     - แผนซิลิกาเจลสําเร็จรูปเคลือบบนแผนแกว ขนาดไมนอยกวา 20x20เซนติเมตร ชนิด 60F254 
จํานวน 50 แผน 
     - แผนซิลิกาเจลสําเร็จรูปเคลือบบนแผนอลูมิเนียม ขนาด ไมนอยกวา 20 x20เซนติเมตร ชนิด 
60F254 จํานวน 100 แผน 
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2. ชุดการสอนวิชาสรีระวิทยาข้ันสูง (Advance Physiology Teaching Kit) จํานวน 1 ชุด 
    ประกอบดวย 
      1.  เครื่องแปลงสัญญาณอนาล็อคเปนดิจิตอล จํานวน  1  ชุด  
      2.  โปรแกรมควบคุมการทํางาน   จํานวน  1  ชุด  
      3.  อุปกรณวัดสัญญาณทางสรีรวิทยา  จํานวน  1  ชุด  
      4.  คอมพิวเตอรแบบพกพา             จํานวน  1  ชุด  

ท้ังนี้อุปกรณทุกช้ินจะตองใชงานรวมกัน จึงจะสามารถแสดงผลสัญญาณทางสรีระวิทยาได 
 

1.  เครื่องแปลงสัญญาณอนาล็อกเปนดิจิตอล  จํานวน 1 ชุด  
     คุณลักษณะเฉพาะ    

      1.1  มีชองรับสัญญาณเขาไมนอยกวา 4 ชองสัญญาณ โดยมีชองรับสัญญาณแบบ Isolated 
Differential Biopotential  จํานวน 2 ชอง และ single ended (หรอื Differential Transducer) จํานวน 2 ชอง  
      1.2  มีความละเอียดในการแปลงสัญญาณอนาล็อกเปนดิจิตอล ( ADC resolution) แบบ 16 bit 
      1.3  มีความตานทานทางชองสัญญาณเขา ( Input impedance) ไมนอยกวา  8  กิกะโอหม 
      1.4  มี Input range  +5 V หรือดีกวา 
      1.5  มีชองสงสัญญาณออกสําหรับการกระตุนกลามเนื้อหรือเสนประสาท ( Stimulalor Output)  
ไมนอยกวา 1 ชอง สําหรับกระตุนสัญญาณแบบ positive หรอื negative  ในชวง  +5 โวลท   
      1.6  มีชองตอสัญญาณสําหรับคอมพิวเตอรกับเครื่องแปลงสัญญาณอนาล็อกเปนดิจิตอลแบบ USB   
      1.7  อัตราการเก็บขอมูล ( Sampling rate) สูงสุดไมนอยกวา 100,000 ขอมูล/วินาที เม่ือทําการ
บันทึก กราฟ  1 ชองสัญญาณ 
      1.8  ตัวเครื่องทําจากอลูมิเนียมเพ่ือความแข็งแรงหรือดีกวา  
 

2.  โปรแกรมควบคุมการทํางาน    จํานวน 1 ชุด   
     คุณลักษณะ 

      2.1  สามารถทํางานบนระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอรตาง ๆ ได เชน Window XP      
หรือใหมกวา 
      2.2  มีโปรแกรมสําหรับบันทึกกราฟแบบหลายชองสัญญาณ สามารถแสดงกราฟไดไมนอยกวา  
 50 ชอง     
      2.3  สามารถดูคาของกราฟแตละชองกราฟเปนตัวเลขในขณะทําการบันทึกกราฟไปพรอมกันได  
      2.4  สามารถดูขอมูล ( Monitor) โดยไมบันทึกกราฟได 
      2.5  มีเคอรเซอรสําหรับอานคาจากกราฟ 2 เคอรเซอร เพ่ือดูคาความแตกตาง  
      2.6  มีบทการทดลองพ้ืนฐานเม่ือทําการเลือกจะแสดงวิธีการทดลองพรอมขอมูลท่ีเก่ียวของโดย
อัตโนมัติ 
      2.7  โปรแกรมสามารถ upgrade โดยไมเสียคาใชจายผานทาง website 
      2.8  มีโหมดสําหรับควบคุมการกระตุนไฟฟา สามารถตั้งคาการกระตุนแบบ Pulse, Train, 
Constant และ Step 
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 3. อุปกรณสําหรับวัดสัญญาณและการทํางานของอวัยวะทางสรีรวิทยา   จํานวน 1 ชุด  

              คุณลักษณะ 

      3.1  สายเคเบิ้ลสําหรับวัดสัญญาณ ECG จํานวน 1 ชุด 

      -  สําหรับวัดสัญญาณ ECG, EMG ได 

      -  เปนสายแบบ 5 เสน  

      3.2  อิเล็คโตรดสําหรับวัด ECG แบบ Disposable จํานวน 1 ชุด  

      -  เปนอิเล็คโตรดพรอมเจลสําเร็จรูปใชแปะท่ีผิว  

      3.3  ข้ัวกระตุนสําหรับกระตุนกลามเนื้อในสัตวทดลอง จํานวน 1 ชุด  

      -  เปนอิเล็คโตรดสําหรับกระตุนกลามเนื้อในสัตวทดลองโดยมีข้ัวสองขาง  

      3.4  ชุดอุปกรณสําหรับวัด Compound Action Potential ในเสนประสาทกบ จํานวน 1 ชุด  

           -  เปนชุดอุปกรณสําหรับวัดความเร็วกระแสประสาทของเสนประสาทกบ  

   -   อางพลาสติกท่ีมีแกนโลหะสําหรับนําไฟฟาวางเรียงกันและมีสายสําหรับเชื่อมตอเพ่ือใช

ในการ กระตุนระหวางตัวอางกับตัวเครื่องแปลงสัญญาณ  

     3.5  ทรานสดิวเซอรสําหรับวัดแรงหดตัวของกลามเนื้อ จํานวน 1 ชุด  

               - เปนทรานสดิวเซอรสําหรับวัดแรงดึงสามารถวัดแรงได  0-250 กรัม มีลักษณะเปนแผน

โลหะ  

      3.6  ทรานสดิวเซอรสําหรับวัดการหดตัวของกลามเนื้อท่ีมีระยะทาง จํานวน 1 ชุด  

               - ทรานสดิวเซอรมีลักษณะเปนแกนโลหะสําหรับเคลื่อนท่ีข้ึนลงได  

               - สามารถเคลื่อนท่ีไดเปนระยะไมนอยกวา 2 เซ็นติเมตร  

      3.7  โพรบสําหรับวัดสัญญาณไฟฟาท่ีเปลี่ยนแปลงภายในเซลลเดี่ยว ( Intracellular Probe)   

จํานวน 1 ชุด  

               - ประกอบดวย โพรบพรอมตัวยึดแทงแกวขนาดเล็กท่ีทําหนาท่ีเปนอิเล็คโตรด(ไมมีแทงแกว)  

      3.8  ทรานสดิวเซอรสําหรับวัดการเตนชีพจร จํานวน 1 ชุด  

               - สําหรับวัดการเตนชีพจรโดยการรัดท่ีปลายนิ้วมือ  
      3.9  อุปกรณสําหรับทํา marker บนโปรแกรม จํานวน 1 ชุด 
               - เปนอุปกรณแบบใชมือกด เม่ือกดจะทําใหเกิดสัญญาณบนโปรแกรม  
      3.10 อุปกรณสําหรับวัดแรงบีบมือ จํานวน 1 ชุด  
      - สามารถวัดแรงบีบของมือได  
      3.11 เซ็นเซอรสําหรับวัดอุณหภูมิ จํานวน 1 ชุด  
               - สามารถวัดอุณหภูมิได 0 - 45 องศาเซลเซียส  
      3.12  ทรานสดิวเซอรสําหรับประสิทธิภาพปอด จํานวน 1 ชุด  
               - ใชสําหรับวัดปริมาตรลมหายใจ  
      3.13  อุปกรณสําหรับวัดความดัน จํานวน 1 ชุด  
                - ใชสําหรับวัดความดันเลือดโดยการรัดแขน  
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      3.14  ชุดเครื่องมือผาตัด จํานวน 1 ชุด  
                 - เปนชุดผาตัดท่ีบรรจุในซอง ประกอบดวยอุปกรณผาตัดเล็กสําหรับใชในการผาตัดสัตว
ขนาดเล็ก 
      3.15  โพรบสําหรับวัดออกซิเจน จํานวน 1 ชุด  
                 - ใชสําหรับวัดกาซออกซิเจนในสารละลาย  
       3.16 อุปกรณขยายสัญญาณ แบบ Differential Head Stage  Amplifier 
                 - ใชสําหรับวัดสัญญาณจากเสนประสาทของสัตวทดลอง   
 

4.  คอมพิวเตอรแบบพกพาสําหรับติดตั้งโปรแกรมควบคุมการทํางาน  จํานวน 1 ชุด   
     คุณลักษณะ 

       4.1  มีหนวยประมวลผลระดับ Dual Core หรือดีกวาและมีความเร็วไมนอยกวา 1.4 กิกะเฮิรท 
       4.2  มีหนวยความจําไมนอยกวา 2.0 กิกะไบท  (  2000 เมกกะไบท )  
       4.3  มี HDD. ขนาดไมนอยกวา 160 กิกะไบท 
       4.4  มี DVD+/-RW  
 5.  รับประกันคุณภาพสินคาไมนอยกวา 1 ป  
 6.  เปนผลิตภัณฑจากโรงงานท่ีไดรับรองมาตรฐานสากล  
 
3. ครุภัณฑ        3 รายการ 
    3.1 เครื่องกล่ันน้ํามันหอมระเหยขนาด 500 ลิตร จํานวน 2 เครื่อง 
         (HERBAL  EXTRACTION  MACHINE) 
    คุณลักษณะ 

1. โครงสรางและอุปกรณของเครื่องกลั่นทําดวยสแตนเลสเกรดดี  
2. ตัวเครื่องกลั่นประกอบดวยระบบการทํางาน 2 สวน คือ ระบบถังหลอเย็น และระบบถังตม  
   2.1ระบบถังหลอเย็น 

        - ภายในถังหลอเย็นทําดวยทอ สแตนเลสเกรดดี  
        - มีกอกน้ําเขา – ออกในถังหลอเย็นจะมีวาลวควบคุมการไหลเวียนของน้ํา และมีกอกสําหรับ
ของเหลวท่ีกลั่นเสร็จแลว 1 กอก 
        - มีทอสแตนเลสเชื่อมตอเขากับระบบถังตม สําหรับนําไอเขาสูระบบถังหลอเย็น  

   2.2 ระบบถังตม  มีขนาดความจุไมนอยกวา 500 ลิตร มีฝาเกลียวดานขางไวสําหรับเปด – ปด ทําความ
สะอาดภายในตัวถัง 
       - มีอุปกรณวัดอุณหภูมิภายในถังตม  
        - มีทอสําหรับปลอยน้ําท้ิงดานลาง  

3.  มีระบบใหความรอนดวยไฟฟา 
4.  การกลั่นอยูภายใตระบบแรงดัน และมีเซฟตี้วาลวอัตโนมัติ (Safety pressure) 
5. กําลังการกลั่นโดยเฉลี่ย ไมนอยกวา 70 ลิตร/ชั่วโมง 

 

 

 



-7- 

 

3.2 เครื่องเคลือบเม็ดยา    จํานวน 1 เครื่อง  

        (AUTOMATIC FILM COATING MACHINE) 

1. เปนเครื่องสําหรับใชเคลือบเม็ดยาดวยฟลมเคลือบท้ังแบบสูตรน้ําและสูตรแอลกอฮอร  

2. มีความสามารถเคลือบเม็ดยาไดไมนอยกวา 10 กิโลกรัมตอครั้ง 

3. ถังเคลือบทําดวยสแตนเลตอยางดี 

4. ความเร็วรอบการหมุนของถังเคลือบ ไมนอยกวา 3-18 รอบตอนาที 

5. มีหัวฉีดฟลมเคลือบไมนอยกวา 1 หัว สามารถปรับปริมาณและทิศทางการฉีดได 

6. มีปมดูดจายฟลมเคลือบแบบ peristaltic pump  

7. ตัวเครื่องสามารถปรับระดับแรงดันลมเขาและลมออกหองเคลือบได  

8. มีระบบควบคุมแบบ PLC และสามารถแสดงผลและรับคําสั่งตางๆ ไดโดยผานจอแบบสัมผัส 

9. ระบบสรางลมรอน 

     - โครงสรางทําดวยสแตนเลสอยางดี  

   - มีระบบกรองอากาศใหสะอาดดวยแผนกรองไมนอยกวา 2 ชั้น ชั้นสุดทายเปนแผนกรองละเอียด

แบบ HEPA มีประสิทธิภาพการกรองอากาศใหสะอาดในระดับ CLASS 100,000 

     - มีพัดลมดูดอากาศ  

     - มีตัวทําความรอนแบบครีบ 

10. ระบบกรองอากาศ 

     - โครงสรางทําดวยสแตนเลสอยางดี 

     - มีพัดลมดูดอากาศ 

     - มีระบบกรองแบบถุงผาท่ีสามารถเปลี่ยนไดงาย 

     - มีถาดรับฝุนจากถุงรอง 

11. ตัวเครื่องท้ัง 3 สวน เชื่อมตอกันดวยทอท่ีทําดวยสแตนเลสอยางดี 

12. ใชไฟฟา 380 VAC 50 Hz. 

13. รับประกันคุณภาพนานไมนอยกวา 1 ป 

14.เปนผลิตภัณฑจากโรงงานท่ีไดรับรองมาตรฐานสากล 

 

 

 

 

 

 

 

 



-8- 

 

   3.3 เครื่องตอกเม็ดยาอัตโนมัติ     จํานวน 1 เครื่อง   

        (TABLET PRESS MACHINE) 

1. เปนเครื่องสําหรับตอกหรือข้ึนรูปเม็ดยา 

2. มีจํานวนหัวตอกไมนอยกวา 30 ชุด 

3. มีแรงตอกเม็ดยาหลักไดไมนอยกวา 80 KN และมีแรงตอกเริ่มไมนอยกวา 20 KN 

4. ขนาดเม็ดยาท่ีสามารถตอกไดใหญสุดไมนอยกวา 13 มม. 

5. ขนาดความหนาของเม็ดยาท่ีไดหนาสุดไมนอยกวา 6 มม. 

6. ความเร็วของแทนตอกไมนอยกวา 5-36 รอบตอนาที 

7. ความสามารถในการผลิตไมนอยกวา 120,000 เม็ดตอชั่วโมง 

8. สามารถปรับแรงตอกหลัก แรงตอกรอง ความหนาของเม็ดยาจากดานหนาของเครื่องไดอยางงายดาย ตัว

ปรับมีสเกลบอกปริมาณการปรับ 

9. มีระบบแจงเตือนเม่ือเครื่องทํางานผิดปกติ 

10. ควบคุมดวยระบบ PLC และแสดงผลและรับคําสั่งดวยจอระบบสัมผัส 

11.โครงสรางตัวเครื่องทําจากเหล็กหลอคุณภาพสูง แข็งแรง และปดทับผิวดวยสแตนเลสตามขอกําหนด 

GMP 

12. ตัวเครื่องมีฝาปดดานขางแบบใสท่ีทําดวยแผนพลาสติกอะคลิริค แข็งแรง สามารถเปดออกไดไมนอยกวา 

3 ดาน 

13. มีเครื่องดูดฝุนมาพรอมกับตัวเครื่อง 

14.ตัวเครื่องมีขนาดไมนอยกวา910x1120x1650 มม.  

15. ใชไฟฟา 380 VAC , 50HZ 

16. รับประกันคุณภาพสินคาไมนอยกวา 1 ป 

17.เปนผลิตภัณฑจากโรงงานท่ีไดรับรองมาตรฐานสากล 
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4. ครุภัณฑ       4 รายการ 

    4.1 เครื่องบรรจุแคปซูลอัตโนมัติ   จํานวน 1 เครื่อง 

(AUTOMATIC CAPSULE FILLING MACHINE) 
1. เปนเครื่องบรรจุแคปซูลแบบอัตโนมัติสามารถบรรจุผงยาลงในแคปซูลเบอร 00 ไปจนถึง เบอร 3 ได    

โดยการเปลี่ยนอุปกรณ 
2. มีความเร็วในการบรรจุไมนอยกวา 800 เม็ดตอนาที 
3. สวนท่ีสัมผัสแคปซูลเปลาและยาท่ีจะทําการบรรจุทําดวยสแตนเลสสตีล อยางดี หากไมสามารถทําได

เนื่องจากเปนขอจํากัดในการออกแบบใหทําดวยโลหะท่ีไมเปนสนิมแตตองสอดคลองกับขอจํากัดทางดาน GMP 
4. ควบคุมการทํางานเครื่องดวยระบบ touch screen และ PLC controller สามารถปรับความเร็วได 
5. มี vacuum cleaner มาพรอมกับเครื่อง 
6. มีการแยกสวนของ production section และ drive section 
7. ท่ี hopper (ของแคปซูลเปลา และบรรจุผงยา) มี minimum level sensor 
8. ระบบ vacuum pump หรือระบบ Vacuum สําหรับการถอดแคปซูล 
9. Hopper สามารถถอดออดมาทําความสะอาด และประกอบกลับคืนไดงาย  
10. สามารถเปลี่ยน change part และการ set-up ไดงายและรวดเร็ว 
11. ใชไดกับระบบไฟฟาขนาด 220 VAC หรอื 380 VAC3Phase50Hz.ได 
12. รับประกันคุณภาพสินคาไมนอยกวา 1 ป 
13. เปนผลิตภัณฑจากโรงงานท่ีไดรับรองมาตรฐานสากล 

 
   4.2 เครื่องบรรจุแบบใชกาซ CO2 แบบ 2 หองแพ็ค  จํานวน 1 เครื่อง 
        (VACUUM SEALER WITH FEED GAS TUBE) 

1. เปนเครื่องแพ็คแบบสุญญากาศ 
2. ตัวเครื่องทําดวยสแตนเลสสตีล ฝาดานบนทําดวยพลาสติกอะคลิริคใส สามารถมองเห็นในขณะทําการ

แพ็คได 
3. ภายในหองแพ็คมีชุดใหความรอนไมนอยกวา 2 ดาน 
4. สามารถซีลถุงไดกวางสุด 600 มม. ขนาดถุงยาวสุด 480 มม. ความกวางของรอยซีลไมนอยกวา 10 มม.  
5. มีขนาดของหองแพ็คไมนอยกวา625x625x150 มม.จํานวนไมนอยกวา 2 หอง 
6. ระบบควบคุมเปนระบบดิจิตอล สามารถปรับระดับความรอน ระดับการทําสุญญากาศใหเหมาะสมกับชนิด

ของถุงบรรจุภัณฑได และมีเกจนวัดระดับสุญญากาศ 
7. มีทอสําหรับเติมกาซ N และ CO2ได 
8. ปมสําหรับทําสุญญากาศขนาดไมนอยกวา 40m3/hr. 
9. ตัวเครื่องมีขนาดไมนอยกวา960x760x1070 มม.  
10. ใชไฟฟา 220 VAC , 50HZ 
11. ไดรับการรับรองมาตรฐานสากล 
12. รับประกันสินคาระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป 
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   4.3 เครื่องตมยาและบรรจุยาตมอัตโนมัติขนาดไมนอยกวา 2 ถังตม จํานวน 10 เครื่อง  

        (HERBAL PRESSURE MACHINE) 

1. เปนเครื่องตมและบรรจุน้ําสมุนไพรในเครื่องเดียวกัน มีความสวยงามดูดี 

  2. ถังตมมีความจุไมนอยกวา 20,000 มิลลิลิตร/ถัง จํานวนไมนอยกวา 2 ถัง  

3. มีระบบควบคุมแบบดิจิตอล 

4. ตัวเครื่องมีระบบตมและระบบอุนแบบอัตโนมัติ 

5. มีชองมองท่ีทําดวยแกวสังเกตงายเม่ือมีการตม 

6. ตัวเครื่องมีขนาดไมนอยกวา1150x590x1300 มม.  

7. ใชไฟฟา  220VAC , 50Hz  ,4800W 

8. มีใบรับประกันคุณภาพไมนอย 1 ป 

9. เปนผลิตภัณฑจากโรงงานท่ีไดรับรองมาตรฐานสากล 

 

   4.4 ชุดหุนฝงเข็มไฟฟา      จํานวน 1 ชุด 

 คุณลักษณะ  

 1. เปนหุนจําลองสรีระของคนตัวหุนทําจากวัสดุ อยางดี                  

 2. สามารถจําลองจุดการฝงเข็มได  

 3. มีจุดสําหรับจําลองการฝงเข็มท้ังหมด 409 จุดท่ัวรางกาย  

 4. มีสวนสูงไมนอยกวา 170 เซนติเมตร  

 5. มีโพลบสําหรับสัมผัสจุดบนรางกายตัวหุน  

 6. มีแสงแสดงเม่ือสัมผัสกับจุดท่ีกําหนดบนรางกายหุน  

 7. มีใบรับรองมาตรฐานสากล  

 8. รับประกันคุณภาพสินคาไมนอยกวา 1 ป  
 

          5. ระยะเวลาดําเนินการ  
                      ไมเกิน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซ้ือขาย 
  

          6. ระยะเวลาสงมอบของหรอืงาน  
                      งวดเดียว ภายใน 120 วัน 
  

          7. วงเงินในการจัดหา  
                      เงินงบประมาณโครงการ 7,456,600.- บาท 
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          8. สถานท่ีติดตอเพ่ือขอทราบขอมูลเพ่ิมเติม และสงขอเสนอแนะ วิจารณ หรือแสดงความคิดเห็น  
                      สามารถสงขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ วิจารณ เก่ียวกับรางขอบเขตของงานนี้ไดท่ี 
                      สถานที่ติดตอ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (อธิการบดี) 
                      โทรศัพท 0-5377-6000 ตอ 1622 
                      โทรสาร 0-5377-6000 ตอ 1524 
                      เว็บไซต www.cru.in.th และ www.gprocurement.go.th 
                      สาธารณชนท่ีตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็น ตองเปดเผยชื่อและท่ีอยูของผูให
ขอเสนอแนะวิจารณ หรือมีความเห็นดวย 
 
 
 


