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รายละเอียดงานซื้อเครื่องวิเคราะห์ชนิดของจุลินทรีย์โดยเทคนิคแมสสเปคโตรมิเตอร์ 
 

1.  คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องวิเคราะห์ชนิดของจุลินทรีย์โดยเทคนิคแมสสเปคโตรมิเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง  
 เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบ่งบอกชนิดของเชื้อแบคทีเรีย รวมถึงมีความสามารถในการจัดจ าแนกพวก
ของเชื้อต่างๆ โดยใช้เทคนิคแมสสเปคโตรเมทรี (Mass Spectrometry) ในการตรวจวัดหาค่ามวลโมเลกุล 
และโครงสร้างของโปรตีนที่เชื้อสร้างข้ึน และน าไปเปรียบเทียบกับคลังข้อมูล (Library) ท าให้ทราบถึงชนิด
ของเชื้อเหล่านั้น ในเวลาอันรวดเร็ว เครื่องวิเคราะห์ชนิดของจุลินทรีย์โดยเทคนิคแมสสเปคโตรมิเตอร์ 
มีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1)  คุณลักษณะเครื่องตรวจวัดมวลโมเลกุลของสารแบบมัลดิทอฟแมสสเปคโตรมิเตอร์ (MALDI-
TOF Mass Spectrometer) 

1.2)  อุปกรณ์ประกอบ และสารเคมีท่ีใช้ประกอบตรวจวิเคราะห์ ฯ 
1.1  คุณลักษณะเครื่องตรวจวัดมวลโมเลกุลของสารแบบมัลดิทอฟแมสสเปคโตรมิเตอร์ 

(MALDI-TOF Mass Spectrometer) มีรายละเอียด ดังนี้ 
  1.1.1  ตัวเครื่องเป็นแบบตั้งโต๊ะ (True Bench Top System) ช่วยลดการใช้พื้นท่ีใน
ห้องปฏิบัติการ 
  1.1.2  แหล่งก าเนิดไอออน (Ion Source) เป็นแบบ MALDI (Matrix Assisted Laser 
Desorption Ionization) 
  1.1.3  มีระบบ PAN Pulse Ion Extraction Technology เพ่ือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ก าเนิดไอออนจากสารตัวอย่างให้ได้กว้าง และมีความถูกต้องเฉพาะเจาะจงชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
  1.1.4  มี Target Plate ใส่ตัวอย่างแบบ Microtiter Plate ขนาดเล็ก สามารถบรรจุตัวอย่าง
ได้ถึง 96 ตัวอย่าง สามารถใช้ล้างท าความสะอาด และสามารถน ากลับมาใช้ได้อีกส าหรับ Spot สารตัวอย่าง 
  1.1.5  สามารถแสดงภาพขยายแบบ High Resolution ของ Target ได้บน Software  
  1.1.6  มีระบบล้างแหล่งก าเนิดไอออนแบบอัตโนมัติ (Automated Self Cleaning Source) 
โดยไม่จ าเป็นต้องหยุดการท างานของปั๊มสูญญากาศ สามารถท าความสะอาดแหล่งก าเนิดไอออนได้ภายใน
เวลาไม่เกิน 15 นาที ช่วยลดค่าใช้จ่าย และรักษาเวลาการท างาน รวมถึงสามารถช่วยลดการสึกหรอของ 
ปั๊มสูญญากาศ 
  1.1.7  มีแหล่งให้พลังงานเลเซอร์ (Laser source) เป็นแบบ Nitrogen Laser ขนาดความ
ยาวคลื่น 337 นาโนเมตร (nm) สามารถปรับความถี่ได้อย่างน้อยในช่วง 1 ถึง 60 Hz เพ่ือเพ่ิมความสามารถ 
ในการปรับพลังงานของเลเซอร์สูงต่ า และสามารถท าการยิงเลเซอร์ได้อย่างน้อย 6x107 ครั้ง 
  1.1.8  ส่วนวิเคราะห์มวล (Mass Analyzer) เป็นแบบ Linear Time-of-Flight (TOF) 
Analyzer 
  1.1.9  มีระยะความยาวของ Effective Flight Path ไม่ต่ ากว่า 95 เซนติเมตร 
  1.1.10  สามารถตรวจวัดมวลโมเลกุลได้ไม่น้อยกว่า (500,000 m/z ) 
  1.1.11  มีความสามารถในการแยกสัญญาณสเปคตรัม (Resolution) ได้ไม่ต่ ากว่า 2,000 
FWHM โดยตรวจสอบจากการวัด Peptide, Bombesin ที่มีมวล 1,619 m/z  
  1.1.12  มีค่าความไวในการตรวจวัด (Sensitivity) โดยการตรวจวัด BSA (ขนาดโมเลกุล 
66,000 m/z) ที่ความเข้มข้น 500 เฟมโตโมล (fmol) ได้ค่า Signal to Noise Ratio (S/N) ไม่ต่ ากว่า 50:1 
  1.1.13  มีตัวตรวจวัด (Detector) เป็นแบบ Flash Detector เพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดของ 
การตรวจวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการตรวจวัดสารที่มีมวลโมเลกุลสูง 
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  1.1.14  ไม่มีเสียงรบกวนจากเครื่องในระหว่างการท างานด้วยระบบ WhisperMode™ ให้
เสียงรบกวนน้อยกว่า 50 เดซิเบล (dB) ด้วยระบบปั๊มสูญญากาศที่เป็นแบบไม่ใช้น้ ามัน (Diaphragm Pump) 
  1.1.15  มีระบบสูญญากาศ (Vacuum System) ประกอบด้วย Turbo-molecular Pump 
ขนาด 70 ลิตรต่อวินาที และ Diaphragm Pump 
  1.1.16  ควบคุมการท างานผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ และมี Software ที่ใช้ในการควบคุม
การท างานของเครื่องแบบอัตโนมัติ 
  1.1.17  มี Software ที่ใช้ในการประมวลผลทางด้านการวิเคราะห์ บ่งบอก และจัดจ าแนก
เชื้อ  (Identification and Classification for microorganism) 
  1.1.18  สามารถใช้ตรวจวัดตัวอย่างที่เป็น Bacteria (gram+/ gram-), Mycobacteria, 
Yeast, Fungi 
  1.1.19  มีคลังข้อมูล (Reference Library) ของสเปคตรัมของเชื้อแบคทีเรีย ไม่น้อยกว่า 
6,000   entries เพ่ือใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูลสเปคตรัมที่ได้จากสารตัวอย่าง และเป็นระบบเปิด (Open 
Platform) ที่สามารถเพ่ิมเติมสเปคตรัมท่ีได้จากการตรวจวัดในเชื้อที่พบใหม่ได้โดยผู้ใช้งาน 
  1.1.20  รองรับการตรวจวิเคราะห์เชื้อแบคทีเรียจากขวดเพาะเชื้อในกระแสเลือด
(hemoculture) ที่ทางโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยบูรพาใช้งานอยู่  
  1.1.21  มีระบบที่สามารถเชื่อมต่อทางไกลให้มีการซ่อมแซม ในกรณีเครื่องเกิดปัญหา 
(Remote   on-line service) โดยผ่านทาง Internet 
  1.1.22  ระยะเวลารับประกันคุณภาพเครื่องเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี 
 1.2  อุปกรณ์ประกอบและสารเคมีที่ใช้ประกอบการตรวจวิเคราะห์ 
  1.2.1  เครื่องส ารองไฟฟ้า  (UPS) แบบ True online ขนาด 3 KVA  จ านวน 1 เครื่อง 
  1.2.2  คอมพิวเตอร์ เป็นแบบ PC Workstation: based on Windows™ , โดยมีคุณสมบัติ
อย่างน้อย เป็นแบบ Quad-Core CPU 3.6 GHz Processor, มี RAM ขนาด 16 GByte, Hard Disk   
1000 GByte, DVD +/-RW drive, DVD-ROM drive, 1x Ethernet connection for external 
networks, มีจอขนาด 24” LCD-Display, Keyboard, Mouse, เครื่องส ารองไฟฟ้า (UPS) ส าหรับ
คอมพิวเตอร์ และ Laser Printer  โดยมีความระเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600 dpi 
  1.2.3  ตู้ปลอดเชื้อ (Biological safety cabinet) Type II ขนาดหน้ากว้าง อย่างน้อย 3 ฟุต 
จ านวน 1 เครื่อง ที่รองรับงานด้านจุลชีววิทยา เพ่ือความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่
  1.2.4  โต๊ะส าหรับวางเครื่องวิเคราะห์ชนิดของจุลินทรีย์โดยเทคนิคแมสสเปคโตรมิเตอร์ 1 ตัว 
  1.2.5  Target Plate ใส่ตัวอย่างแบบ Microtiter Plate ขนาดเล็ก สามารถบรรจุตัวอย่างได้
ถึง 96 ตัวอย่างเป็นแบบ Polished Steel จ านวน 5 ชิ้น 
  1.2.6  สาร Matrix Compound ชนิด alpha-Cyano-4-hydroxycinnamic acid (HCCA) 
ส าหรับใช้ในการวิเคราะห์ตัวอย่าง  จ านวน 2 ชุด  
  1.2.7  Bacterial Test Standard (E. coli DH5alpha with additional protein) เพ่ือใช้ 
ในการ Calibration จ านวน 2 ชุด 
2.  ขอบเขตของงาน 

ผู้ขายจะต้องจัดท าแผนการจัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานไปอบรม ณ โรงพยาบาลที่สังกัดในหน่วยงานรัฐ 
จนสามารถใช้งานเครื่องได้เป็นอย่างดี และจัดการประชุมวิชาการเพ่ือให้ความรู้ในด้านการประยุกต์ใช้งานให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไปในการใช้งาน โดยค่าใช้จ่ายต่างๆ ผู้ขายจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด 
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3.  ตารางเปรียบเทียบทางด้านเทคนิคของเครื่องวิเคราะห์ชนิดของจุลินทรีย์โดยเทคนิคแมสสเปคโตร
มิเตอร์ 
 

ล าดับที่ คุณลักษณะของมหาวิทยาลัย คุณลักษณะของผู้ยื่นข้อเสนอ 
เปรียบเทียบคุณลักษณะ คุณลักษณะตรงกับ

เอกสารหน้าที่เท่าไหร ่ตรงตามข้อก าหนด ดีกว่าขอ้ก าหนด ด้อยกว่าข้อก าหนด 
       
       
       
       
       
       

 
4.  หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
     4.1  ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา 

5.  ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจท า
นิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์มีความประสงค์จะ
ขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 


