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แบบฟอร์มเสนอราคากลางและเหตุผลความจาเป็นในการขอครุภัณฑ์
หน่วยงาน :: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์

1

เครื่อง

365,000

เพิ่ม
ประสิทธิ
อาคาร ของเดิม
ภาพ

ราคารวม ประกอบ ทดแทน
365,000

รายละเอียดคุณลักษณะ

----

เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน

จา หน่วย ราคาต่อ
นวน นับ
หน่วย

/

เหตุผลความจาเป็น การนาไปใช้ประโยชน์

1) เป็นเครื่องปั่นตกตะกอนสารละลาย ใช้ในการเรียนการสอน
ความเร็วสูงแบบตั้งโต๊ะ สามารถควบคุม รายวิชาการวิเคราะห์
อุณหภูมไิ ด้ในช่วง –20 ถึง 40 องศา อาหาร,วิชาการเตรียม
เซลเซียส (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ rotor ที่
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เลือกใช้งานและอุณหภูมิห้องในการใช้ ด้านวิทยาศาสตร์การ
งาน) โดยปรับเพิ่มค่าได้ครั้งละไม่ต่ากว่า อาหาร,วิชาปัญหาพิเศษ
1 ºC ตัวท่าความเย็นเป็นชนิด CFC ทางวิทยาศาสตร์การ
free พร้อมมีหัววัดอุณหภูมิอยู่ภายใน อาหาร และงานวิจยั
ช่องปั่น ส่าหรับห้องปฏิบัติการ
2) ตัวเครื่องภายนอกท่าจากโลหะ
เคลือบสี ส่วนคัว chamber ท่าด้วย
stainless steel ตัวเครื่องมีขนาดไม่
น้อยกว่า (กว้างxลึกxสูง) 590x680x320
มิลลิเมตร น้่าหนักเครื่องไม่รวมหัวปั่น
(rotor) ไม่น้อยกว่า 67 กิโลกรัม
3) สามารถเลือกตั้งระบบความเร็วเป็น
ค่า RPM หรือ RCF และปรับตั้งค่า
ความเร็วรอบได้ไม่น้อยกว่า 16,500
รอบต่อนาที (RPM),แรงเหวี่ยงสูงสุด
(Max. RCF) 24,959 x g ทั้งนี้ความเร็ว
รอบจะขึ้นอยู่กับ rotor

-ต
ัวอ
ย่าง

1

รายการ

----

ลาดับ

วัตถุประสงค์ครุภัณฑ์

1.ใช้ในการเรียนการ
สอนในรายวิชาเคมี
อาหาร, เคมีวิเคราะห์,
การเตรียมฝึกประสบ
การวิชาชีพ,ปัญหา
พิเศษทางวิทยาศาสตร์
การอาหาร
2.การใช้ในการท่าวิจัย
ของอาจารย์นักศึกษา
ในสาขาวิทยาศาสตร์
การอาหารร่วมถึง
บุคลากรใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์

เพิ่ม
ประสิทธิ
อาคาร ของเดิม
ภาพ

รายละเอียดคุณลักษณะ
4) มอเตอร์ที่ใช้เป็นชนิดไม่ใช้แปรงถ่าน
เพื่อความสะดวกในการใช้งานโดยไม่
จ่าเป็นต้องเปลี่ยนแปรงถ่าน
Induction motor (carbon brushless
motor) maintenance free
5) ปริมาณความจุสูงสุดไม่น้อยกว่า
400 มิลลิลิตร (กรณีที่ใช้ swing out
rotor RT 138 ปริมาตร 4x100 ml)
6) เครื่องสามารถตรวจสอบหัวปัน่ แบบ
อัตโนมัตเิ มื่อตัวเครื่องเริม่ ท่างาน
(Automatic rotor)
7) โดยใช้กับหัวปั่นแบบมุมคงที่ (Fixed
angle rotor) หรือหัวปั่นแบบแกว่ง
(Swing-out rotor) โดยต้องเลือกเป็น
อุปกรณ์ประกอบเพื่อใช้งาน
8) มีหน่วยความจ่าส่าหรับเก็บ
โปรแกรมการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 15
โปรแกรมและ pre-cooling 1
โปรแกรม สามารถท่าความเร็วรอบตาม
ต้องการได้ในระยะเวลาอันสั้น และมี
อัตราเร่ง/หน่วง (Acceleration and
breaking)
9) ตั้งเวลาในการท่างานได้ตั้งแต่ 1-99
นาที หรือท่างานต่อเนื่อง มีช่วงในการ
เลือกความเร็วรอบเท่ากับ 100 RPM

----

ราคารวม ประกอบ ทดแทน

-ต
ัวอ
ย่าง

รายการ

วัตถุประสงค์ครุภัณฑ์

----

ลาดับ

จา หน่วย ราคาต่อ
นวน นับ
หน่วย

เหตุผลความจาเป็น การนาไปใช้ประโยชน์

เพิ่ม
ประสิทธิ
อาคาร ของเดิม
ภาพ

รายละเอียดคุณลักษณะ
10) ตัวเครื่องจะเริ่มนับเวลาถอยหลัง
เมื่อถึงความเร็วรอบสูงสุดที่ได้เลือกไว้
(RPM หรือ RCF) หรือเริ่มนับจากศูนย์
11) ควบคุมการท่างานด้วยระบบ
ไมโครโปรเซสเซอร์ โดยมีจอแสดงผล
เป็นแบบ LCD Screen, Progress bar
และ graphics ซึ่งจะแสดงผล ความเร็ว
รอบ และเวลาในการท่างาน
12) มีระบบ Pre-cooling program
เพื่อท่าความเย็นก่อนการหมุนเหวีย่ ง
13) ตัวเครื่องมีเสียงดังไม่เกิน 60 dB
เมื่อใช้งานในความเร็วรอบสูงสุด
14) มีระบบป้องกันอันตรายจากการใช้
งาน โดยตัวเครื่องจะท่างานเมื่อปิดฝา
เครื่องเท่านั้นและจะไม่สามารถเปิดฝา
เครื่องได้จนกว่า rotor จะหยุดหมุน
พร้อมทั้งระบบ Unbalance system
cut off เพื่อตรวจเช็คความสมดุลของ
หัวปั่น
15) มีระบบ Lid latch lock เพื่อ
ความปลอดภัยในการใช้งาน
16) เป็นเครื่องที่ผลิตได้มาตรฐาน EN
61010-2-020, EN 61010-1, EN
61326-1, IVD และ ISO 13485:2003

----

ราคารวม ประกอบ ทดแทน

-ต
ัวอ
ย่าง

รายการ

วัตถุประสงค์ครุภัณฑ์

----

ลาดับ

จา หน่วย ราคาต่อ
นวน นับ
หน่วย

เหตุผลความจาเป็น การนาไปใช้ประโยชน์

เพิ่ม
ประสิทธิ
อาคาร ของเดิม
ภาพ

ราคารวม ประกอบ ทดแทน

รายละเอียดคุณลักษณะ

----

17) เป็นเครื่องมือที่ผลิตได้มาตรฐาน
CE mark เรื่องการรบกวนจาก
สนามแม่เหล็ก (Electromagnetic
Interference)
18) ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO
9001:2008
19) ใช้ได้กับไฟฟ้าขนาด 220-240
โวลท์ 50 เฮิร์ท
20) เป็นผลิตภัณฑ์จากยุโรปหรือ
อเมริกา
21) มีคู่มือการใช้งานและการบ่ารุง
ดูแลรักษาเครื่อง จ่านวน 1 เล่ม
22) รับประกันคุณภาพ 1 ปี โดยมี
ใบรับรองการเป็นตัวแทนจ่าหน่าย
โดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตเพื่อบริการและ
ดูแลรักษาเครื่อง และบริษัทผูผ้ ลิตผ่าน
การรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008

-ต
ัวอ
ย่าง

รายการ

วัตถุประสงค์ครุภัณฑ์

----

ลาดับ

จา หน่วย ราคาต่อ
นวน นับ
หน่วย

เหตุผลความจาเป็น การนาไปใช้ประโยชน์

รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ (Specification)
เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน

----

-ต
ัวอ
ย่าง

----

1) เป็นเครื่องปั่นตกตะกอนสารละลายความเร็วสูงแบบตั้งโต๊ะ สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง –20 ถึง
40 องศาเซลเซียส (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ rotor ที่เลือกใช้งานและอุณหภูมิห้องในการใช้งาน) โดยปรับเพิ่มค่าได้ครั้งละไม่
ต่่ากว่า 1 ºC ตัวท่าความเย็นเป็นชนิด CFC free พร้อมมีหัววัดอุณหภูมิอยู่ภายในช่องปั่น ส่าหรับห้องปฏิบัติการ
2) ตัวเครื่องภายนอกท่าจากโลหะเคลือบสี ส่วนคัว chamber ท่าด้วย stainless steel ตัวเครื่องมีขนาด
ไม่น้อยกว่า (กว้างxลึกxสูง) 590x680x320 มิลลิเมตร น้่าหนักเครื่องไม่รวมหัวปั่น (rotor) ไม่น้อยกว่า 67
กิโลกรัม
3) สามารถเลือกตั้งระบบความเร็วเป็นค่า RPM หรือ RCF และปรับตั้งค่าความเร็วรอบได้ไม่น้อยกว่า
16,500 รอบต่อนาที (RPM),แรงเหวี่ยงสูงสุด (Max. RCF) 24,959 x g ทั้งนี้ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับ rotor
4) มอเตอร์ที่ใช้เป็นชนิดไม่ใช้แปรงถ่าน เพื่อความสะดวกในการใช้งานโดยไม่จ่าเป็นต้องเปลี่ยนแปรงถ่าน
Induction motor (carbon brushless motor) maintenance free
5) ปริมาณความจุสูงสุดไม่น้อยกว่า 400 มิลลิลิตร (กรณีที่ใช้ swing out rotor RT 138 ปริมาตร 4x100
ml)
6) เครื่องสามารถตรวจสอบหัวปั่นแบบอัตโนมัติเมื่อตัวเครื่องเริ่มท่างาน (Automatic rotor)
7) โดยใช้กับหัวปั่นแบบมุมคงที่ (Fixed angle rotor) หรือหัวปั่นแบบแกว่ง (Swing-out rotor) โดยต้อง
เลือกเป็นอุปกรณ์ประกอบเพื่อใช้งาน
8) มีหน่วยความจ่าส่าหรับเก็บโปรแกรมการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 15 โปรแกรมและ pre-cooling 1
โปรแกรม สามารถท่าความเร็วรอบตามต้องการได้ในระยะเวลาอันสั้น และมีอัตราเร่ง/หน่วง (Acceleration and
breaking)
9) ตั้งเวลาในการท่างานได้ตั้งแต่ 1-99 นาที หรือท่างานต่อเนื่อง มีช่วงในการเลือกความเร็วรอบเท่ากับ
100 RPM
10) ตัวเครื่องจะเริ่มนับเวลาถอยหลังเมื่อถึงความเร็วรอบสูงสุดที่ได้เลือกไว้ (RPM หรือ RCF) หรือเริ่มนับ
จากศูนย์
11) ควบคุมการท่างานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ โดยมีจอแสดงผลเป็นแบบ LCD Screen, Progress
bar และ graphics ซึ่งจะแสดงผล ความเร็วรอบ และเวลาในการท่างาน
12) มีระบบ Pre-cooling program เพื่อท่าความเย็นก่อนการหมุนเหวี่ยง
13) ตัวเครื่องมีเสียงดังไม่เกิน 60 dB เมื่อใช้งานในความเร็วรอบสูงสุด
14) มีระบบป้องกันอันตรายจากการใช้งาน โดยตัวเครื่องจะท่างานเมื่อปิดฝาเครื่องเท่านั้นและจะไม่
สามารถเปิดฝาเครื่องได้จนกว่า rotor จะหยุดหมุน พร้อมทั้งระบบ Unbalance system cut off เพื่อตรวจเช็ค
ความสมดุลของหัวปั่น
15) มีระบบ Lid latch lock เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
16) เป็นเครื่องที่ผลิตได้มาตรฐาน EN 61010-2-020, EN 61010-1, EN 61326-1, IVD และ ISO
13485:2003
17) เป็นเครื่องมือที่ผลิตได้มาตรฐาน CE mark เรื่องการรบกวนจากสนามแม่เหล็ก (Electromagnetic
Interference)
18) ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008

----
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----

19) ใช้ได้กับไฟฟ้าขนาด 220-240 โวลท์ 50 เฮิร์ท
20) เป็นผลิตภัณฑ์จากยุโรปหรืออเมริกา
21) มีคู่มือการใช้งานและการบ่ารุงดูแลรักษาเครื่อง จ่านวน 1 เล่ม
22) รับประกันคุณภาพ 1 ปี โดยมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจ่าหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตเพื่อบริการ
และดูแลรักษาเครื่อง และบริษัทผู้ผลิตผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008

แบบฟอร์มใบเสนอราคาครุภัณฑ์เปรียบเทียบ 3 บริษัท
ยี่ห้อครุภัณฑ์ที่สามารถเข้าแข่งขันได้ตามคุณลักษณะครุภัณฑ์ที่กาหนด

1) เป็นเครื่องปั่นตกตะกอนสารละลายความเร็วสูงแบบตั้งโต๊ะ สามารถ
ควบคุมอุณหภูมไิ ด้ในช่วง –20 ถึง 40 องศาเซลเซียส (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
rotor ที่เลือกใช้งานและอุณหภูมหิ ้องในการใช้งาน) โดยปรับเพิ่มค่าได้
ครั้งละไม่ตา่ กว่า 1 ºC ตัวท่าความเย็นเป็นชนิด CFC free พร้อมมี
หัววัดอุณหภูมิอยู่ภายในช่องปั่น ส่าหรับห้องปฏิบัติการ
2) ตัวเครื่องภายนอกท่าจากโลหะเคลือบสี ส่วนคัว chamber ท่าด้วย
stainless steel ตัวเครื่องมีขนาดไม่น้อยกว่า (กว้างxลึกxสูง)
590x680x320 มิลลิเมตร น้่าหนักเครื่องไม่รวมหัวปั่น (rotor) ไม่นอ้ ย
กว่า 67 กิโลกรัม
3) สามารถเลือกตั้งระบบความเร็วเป็นค่า RPM หรือ RCF และปรับตั้ง
ค่าความเร็วรอบได้ไม่น้อยกว่า 16,500 รอบต่อนาที (RPM),แรงเหวี่ยง
สูงสุด (Max. RCF) 24,959 x g ทั้งนี้ความเร็วรอบจะขึ้นอยู่กับ rotor
4) มอเตอร์ที่ใช้เป็นชนิดไม่ใช้แปรงถ่าน เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
โดยไม่จ่าเป็นต้องเปลีย่ นแปรงถ่าน
Induction motor (carbon brushless motor) maintenance free
5) ปริมาณความจุสูงสุดไม่น้อยกว่า 400 มิลลิลิตร (กรณีที่ใช้ swing
out rotor RT 138 ปริมาตร 4x100 ml)
6) เครื่องสามารถตรวจสอบหัวปัน่ แบบอัตโนมัตเิ มื่อตัวเครื่องเริม่ ท่า
งาน (Automatic rotor)
7) โดยใช้กับหัวปั่นแบบมุมคงที่ (Fixed angle rotor) หรือหัวปั่นแบบ
แกว่ง (Swing-out rotor) โดยต้องเลือกเป็นอุปกรณ์ประกอบเพื่อใช้งาน
8) มีหน่วยความจ่าส่าหรับเก็บโปรแกรมการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 15
โปรแกรมและ pre-cooling 1 โปรแกรม สามารถท่าความเร็วรอบตาม

ใบเสนอราคาบริษัทที่ 3

บริษัท ไซแอนติฟิค
โปรโมชั่น
(ราคา 320,000 บาท)
/

บริษัท แอล.เค อินเตอร์
กรุ๊ป
(ราคา 350,000 บาท)
/

บริษัท ไซเอนซ์เมดิคอ
ซัพพาย
(ราคา 365,000 บาท)
/
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/

/

/

/

/

/

/

/
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/

/

/

/

/

/

/
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----

เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน

รายละเอียดคุณลักษณะ (Specification)

ใบเสนอราคาบริษัทที่ 2

-ต
ัวอ
ย่าง

1

รายการครุภัณฑ์

----

ลาดับ

ใบเสนอราคาบริษัทที่ 1

ยี่ห้อครุภัณฑ์ที่สามารถเข้าแข่งขันได้ตามคุณลักษณะครุภัณฑ์ที่กาหนด
รายละเอียดคุณลักษณะ (Specification)

ใบเสนอราคาบริษัทที่ 3

บริษัท แอล.เค อินเตอร์
กรุ๊ป
(ราคา 350,000 บาท)

บริษัท ไซเอนซ์เมดิคอ
ซัพพาย
(ราคา 365,000 บาท)
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ต้องการได้ในระยะเวลาอันสั้น และมีอัตราเร่ง/หน่วง (Acceleration
and breaking)
9) ตั้งเวลาในการท่างานได้ตั้งแต่ 1-99 นาที หรือท่างานต่อเนื่อง มีช่วง
ในการเลือกความเร็วรอบเท่ากับ 100 RPM
10) ตัวเครื่องจะเริ่มนับเวลาถอยหลังเมื่อถึงความเร็วรอบสูงสุดทีไ่ ด้
เลือกไว้ (RPM หรือ RCF) หรือเริม่ นับจากศูนย์
11) ควบคุมการท่างานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ โดยมีจอแสดงผล
เป็นแบบ LCD Screen, Progress bar และ graphics ซึ่งจะแสดงผล
ความเร็วรอบ และเวลาในการท่างาน
12) มีระบบ Pre-cooling program เพื่อท่าความเย็นก่อนการหมุน
เหวี่ยง
13) ตัวเครื่องมีเสียงดังไม่เกิน 60 dB เมื่อใช้งานในความเร็วรอบสูงสุด
14) มีระบบป้องกันอันตรายจากการใช้งาน โดยตัวเครื่องจะท่างานเมื่อ
ปิดฝาเครื่องเท่านั้นและจะไม่สามารถเปิดฝาเครื่องได้จนกว่า rotor จะ
หยุดหมุน พร้อมทั้งระบบ Unbalance system cut off เพื่อตรวจเช็ค
ความสมดุลของหัวปั่น
15) มีระบบ Lid latch lock เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
16) เป็นเครื่องที่ผลิตได้มาตรฐาน EN 61010-2-020, EN 61010-1,
EN 61326-1, IVD และ ISO 13485:2003
17) เป็นเครื่องมือที่ผลิตได้มาตรฐาน CE mark เรื่องการรบกวนจาก
สนามแม่เหล็ก (Electromagnetic Interference)
18) ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008
19) ใช้ได้กับไฟฟ้าขนาด 220-240 โวลท์ 50 เฮิร์ท
20) เป็นผลิตภัณฑ์จากยุโรปหรืออเมริกา
21) มีคู่มือการใช้งานและการบ่ารุงดูแลรักษาเครื่อง จ่านวน 1 เล่ม

ใบเสนอราคาบริษัทที่ 2

บริษัท ไซแอนติฟิค
โปรโมชั่น
(ราคา 320,000 บาท)
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รายการครุภัณฑ์
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ลาดับ

ใบเสนอราคาบริษัทที่ 1

ยี่ห้อครุภัณฑ์ที่สามารถเข้าแข่งขันได้ตามคุณลักษณะครุภัณฑ์ที่กาหนด
รายละเอียดคุณลักษณะ (Specification)

ใบเสนอราคาบริษัทที่ 3

บริษัท แอล.เค อินเตอร์
กรุ๊ป
(ราคา 350,000 บาท)
/

บริษัท ไซเอนซ์เมดิคอ
ซัพพาย
(ราคา 365,000 บาท)
/

----

22) รับประกันคุณภาพ 1 ปี โดยมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจ่าหน่าย
โดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตเพื่อบริการและดูแลรักษาเครื่อง และ
บริษัทผู้ผลิตผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008

ใบเสนอราคาบริษัทที่ 2

บริษัท ไซแอนติฟิค
โปรโมชั่น
(ราคา 320,000 บาท)
/
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