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ขอกําหนดและรายละเอียด (TERMS OF REFERENCE : TOR)
โครงการจัดซื้อ เครื่อง High Performance / High Pressure Liquid Chromatography: HPLC
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสC เลขที่ E03/2560
ศูนยCพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหPงชาติ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาตรCและเทคโนโลยีแหPงชาติ
-----------------------------------------------------------------------------------------

1. ความเปWนมา
ศูนย%พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห0งชาติเป3นหน0วยงานที่ทํางานวิจัยและพัฒนาโดยใชเทคโนโลยี
ดานพั น ธุวิ ศวกรรมและเทคโนโลยี ชี วภาพเพื่ อพั ฒ นาองค% ความรู ซึ่ งนํ าไปสู0 การยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิต ของ
ประชาชนในประเทศ การศึ กษาวิ จั ย ที่ กําลั งดํ าเนิ น การมี ความจํา เป3 น ใชเครื่ องและอุ ป กรณ% ป ระกอบนี้ ใน
หองปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห%หาชนิดและปริมาณสารโดยใชหลักการ Liquid Chromatography
2. วัตถุประสงคCการใชงาน
เป3นเครื่องมือวิเคราะห%หาชนิดและปริมาณสารโดยใชหลักการ Liquid Chromatography
3. คุณลักษณะทั่วไป
เป3 นเครื่องแยกและวิเคราะห%ช นิด และปริมาณสาร โดยใชหลักการ Liquid Chromatography ภายใต
สภาวะแรงดันสูง (High Performance / High Pressure Liquid Chromatography: HPLC) วิเคราะห%สาร
โดยวิ ธี วั ด การดู ด กลื น รั งสี ยู วี และแสงในช0 ว งที่ ม องเห็ น โดยสามารถตรวจสอบสเปคตรั มของสารไดดวย
เครื่องวัดแบบโฟโตไดโอดอะเรย% ควบคุมการทํางานและประมวลผลดวยระบบคอมพิวเตอร%
ตัวเครื่องประกอบดวยส0วนต0าง ๆ ดังนี้
1. ป[\มชนิด 4 สารละลายพรอมระบบกําจัดฟองอากาศอัตโนมัติ
1
ชุด
2. ชุดฉีดสารตัวอย0างอัตโนมัติ
1
ชุด
3. ตูอบคอลัมน%
1
ชุด
4. เครื่องตรวจวัดชนิดของสารแบบโฟโตไดโอดอะเรย%
1
ชุด
5. ชุดควบคุมและประมวลผล
1
ชุด
6. อุปกรณ%ประกอบอื่น ๆ
4. คุณลักษณะเฉพาะ
4.1 ป_`มชนิด 4 สารละลายพรอมระบบกําจัดฟองอากาศอัตโนมัติ
4.1.1 สามารถผสมสารละลายไดทั้งแบบ Isocratic และ Gradient โดยผสมสารละลายสูงสุด 4 ชนิด
4.1.2 มีระบบผสมสารละลายใหเลือกทั้งแบบ Isocratic และมีโปรแกรมสําหรับทํา Gradient อัตโนมัติ
ได ทั้ ง Linear แ ล ะ Multisteps (Concave, Convex, Linear ห รื อ Stepwise, Linear,
Exponential)
4.1.3 สามารถควบคุมการทํางานไดจากตัวเครื่องและจากชุดควบคุม รวมทั้งสามารถประมวลผลได
4.1.4 มีระบบลางปะเก็นหัวป[\ม (Seal wash) อัตโนมัติ
4.1.5 สามารถควบคุมอัตราการไหลในช0วง 0.01 – 10.00 มิลลิลิตรต0อนาที หรือกวางกว0า โดยสามารถ
ปรับเพิ่มในอัตรา 0.01 มิลลิลิตรต0อนาที หรือละเอียดกว0า
4.1.6 มีระบบกําจัดฟองอากาศ (Degasser) ไดพรอมกันอย0างนอย 4 ชนิด โดยใชระบบสูญญากาศ
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4.2 ชุดฉีดสารตัวอยPางอัตโนมัติ
4.2.1 สามารถใส0ขวดตัวอย0างขนาด 2 มิลลิลิตรได 50 ตัวอย0าง หรือมากกว0า
4.2.2 สามารถกําหนดใหฉีดสารตัวอย0างไดตั้งแต0 1 ถึง 100 ไมโครลิตร หรือกวางกว0า
4.2.3 มีค0าปนเปklอนของการฉีดสารตัวอย0าง (Sample Carryover) ไม0เกิน 0.01 % หรือดีกว0า
4.2.4 มีระบบทําความสะอาดเข็มฉีดสารตัวอย0างอัตโนมัติ
4.2.5 สามารถควบคุมการทํางานไดจากตัวเครื่องและจากชุดควบคุม รวมทั้งสามารถฉีดตัวอย0างดวยมือ
(Manual) ได
4.3 ตูอบคอลัมนC
4.3.1 สามารถควบคุมอุณหภูมิคอลัมน%ไดตั้งแต0 250C ถึง 65 ๐C หรือกวางกว0า
4.3.2 ควบคุมการทํางานไดจากตัวเครื่องและจากชุดควบคุม
4.3.3 ใชไดกับคอลัมน%ความยาวอย0างนอย 25 เซนติเมตร
4.4 เครื่องตรวจวัดสารชนิดโฟโตไดโอดอะเรยC
4.4.1 สามารถตรวจวัดไดในความยาวคลื่นในช0วง 190 ถึง 700 นาโนเมตร หรือกวางกว0า
4.4.2 มีแหล0งกําเนิดแสงทําดวย Deuterium lamp และ/หรือ หลอด Halogen
4.4.3 มีลักษณะของหน0วยตรวจวัด (Flow cell) เป3นแบบ Taper หรือดีกว0า
4.4.4 มีความถูกตอง (Wavelength accuracy) ในการอ0านความยาวคลื่น ± 1 นาโนเมตร
4.4.5 สามารถวิเคราะห%สารในเชิงคุณภาพ เช0น ความบริสุทธิ์ของสารที่แยกได (Peak purity) สามารถ
บันทึกขอมูลไดทั้งความยาวคลื่นเฉพาะที่กําหนด และบันทึกขอมูลทั้งสเปคตรัมของสารที่แยกได
และสามารถนําขอมูลสเปคตรัมไปเปรียบเทียบกับฐานขอมูลเพื่อวิเคราะห%ชนิดได
4.5 สPวนจัดการควบคุมและประมวลผลการทํางานของเครื่อง
4.5.1 เป3นส0วนแสดง บันทึก ประมวลผลและจัดเก็บขอมูลการวิเคราะห% โดยสามารถควบคุมการทํางาน
ของเครื่องไดจาก Keyboard และ Mouse
4.5.2 คอมพิวเตอร% PC ติดตั้งโปรแกรมประมวลผลพรอมระบบปฏิบัติการ มีคุณลักษณะไม0นอยกว0า
- ระบบปฏิบัติการ Windows 8 Professional 64 Bit Licensed หรือเวอร%ชั่นที่ใหม0กว0า
- หน0วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ Intel Core i5 (6th Generation) ความเร็วอย0างนอย
3.0 GHz มีหน0วยความจําแบบ Cache 4 MB
- หน0วยความจําหลัก (RAM) แบบ DDR 3 ทํางานที่ความเร็ว 1,600 MHz มีความจุอย0างนอย
8 GB สามารถเพิ่มขยายหน0วยความจําหลัก (RAM) ไดไม0นอยกว0า 16 GB, มีช0องต0ออุปกรณ%
เพิ่มขยายภายนอกชนิด USB
- หน0วยบันทึกขอมูล (Hard Disk Drive) แบบ Serial ATA มีความเร็วรอบในการหมุน 7,200
รอบต0อนาทีเป3นอย0างนอย และมีความจุไม0นอยกว0า 1TB ขึ้นไป
- หน0วยแสดงผลทางจอภาพ (Display Unit) มีหน0วยความจําไม0ต่ํากว0า 128 MB จอภาพแบบ
LED ขนาดไม0นอยกว0า 19” และหน0วยประมวลผลระบบเสียง (Sound System)
- หน0วยอ0าน–เขียนขอมูลจากแผ0น Compact Disk แบบ DVD Writer ความเร็วในการอ0านไม0
นอยกว0า 16X
- แป„นพิมพ% (Keyboard), อุปกรณ%เมาส% (Mouse), แผ0นรองเมาส%
- รับประกันตลอดอายุการใชงานไม0นอยกว0า 2 ป… แบบ On-site service
4.5.3 เครื่องพิมพ% (Printer) ชนิด Laser
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4.5.2 สามารถควบคุ ม การทํ า งานของเครื่ อ งประกอบไดทั้ งหมด ไดแก0 ป[\ ม เครื่ อ งฉี ด สารตั ว อย0 า ง
อัตโนมัติ ตูอบคอลัมน% เครื่องตรวจวัดสารชนิดโฟโตไดโอดอะเรย%
4.6 อุปกรณCประกอบ
4.6.1 เครื่องสํารองไฟฟ„าขนาด 3 KVA True Online (ที่สามารถรองรับการทํางานของเครื่องมือ)
1
เครื่อง
4.6.2 เครื่ อ งสํ า รองไฟฟ„ า ขนาด 1 KVA True Online (ที่ ส ามารถรองรั บ การทํ า งานของเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร%)
1
เครื่อง
4.6.3 ขวดใส0สารละลายขนาด 500 มิลลิลิตร อย0างนอย
6
ขวด
4.6.4 ขวดใส0สารละลายตัวอย0างขนาด 2 มิลลิลิตร อย0างนอย
200
ขวด
4.6.5 ชุดกรองตัวทําละลายและเยื่อกรอง พรอมป[\ม Vacuum
1
ชุด
4.6.6 อุปกรณ%สําหรับเครื่อง ประกอบดวย
4.6.6.1 Nut Screw อย0างนอย
50
ชิ้น
4.6.6.2 Ferrule อย0างนอย
50
ชิ้น
4.6.6.3 Tube Stainless Diameter ต0าง ๆ อย0างนอย
3 เมตร
4.6.6.4 Syringe ขนาด 5 มิลลิลิตร อย0างนอย
1 ชุด
4.6.6.5 HPLC Column อย0างนอย
1 ชุด
5. การรับประกัน การบริการ และเงื่อนไขอื่นๆ
5.1 ผูขายจะตองส0งมอบเครื่องที่เป3นเครื่องใหม0และติดตั้งพรอมใชงาน ภายใน 75 วัน นับตั้งแต0วันทําสัญญา
ซื้อขาย โดยเครื่องตองทําการติดตั้งและทดสอบการใชงานของเครื่องดวยผูเชี่ยวชาญที่ไดรับการรับรอง
การฝ‰กอบรมจากบริษัทผูผลิต พรอมทั้งฝ‰กอบรมการใชงานใหกับผูใชงานโดยผูเชี่ยวชาญจากบริษัทจน
ผูใชงานสามารถใชงานไดอย0างมีประสิทธิภาพ
5.2 ผลิตภัณฑ% HPLC มีสาขาหรือตัวแทนอย0างเป3นทางการของผูผลิตตั้งอยู0ในประเทศไทย เพื่อการบริการหลัง
การขายที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยมีหลักฐานการเป3นตัวแทนจําหน0ายแนบในวันยื่นขอเสนอและ
มีหนังสือรับรองจากผูผลิตว0าจะมีอะไหล0สํารองไดไม0นอยกว0า 5 ป…
5.3 มีเอกสารรับรองเจาหนาที่ช0างและผูเชี่ยวชาญที่ผ0านการฝ‰กอบรมจากบริษัทผูผลิต เพื่อบริการตรวจเช็ค
โดยช0างผูชํานาญและมีประสบการณ%ในการซ0อมบํารุงเครื่องใหสามารถใชงานได
5.4 เครื่องรับประกันคุณภาพภายใตการใชงานปกติอย0างนอย 2 ป… และในระหว0างประกันผูขายตองส0งช0าง
เขามาตรวจสอบและทําการบํารุงรักษาทุก 6 เดือน โดยแจงใหผูซื้อทราบไม0นอยกว0า 5 วันทําการ และ
หากพบว0 าเครื่องมื อมี ความผิ ด ปกติ ตองแจงใหผูซื้ อทราบและทํ า การแกไขทั น ที โดยไม0 เสี ยค0 าใชจ0า ย
สําหรับค0าอะไหล0 และฟรีค0าแรงงานซ0อมบํารุงรักษาไม0นอยกว0า 2 ป…
5.5 ในกรณี ที่เครื่องบกพร0องไม0สามารถใชงานได และผูขายไดดําเนินการแกไขหรือทําการซ0อมหรือเปลี่ยน
อุปกรณ%แลว แต0เครื่องยังไม0สามารถใชงานไดตามขอบ0งชี้ของเครื่องหรือตามความตองการของผูใชภายใน
60 วัน ผูขายตองทําการเปลี่ยนเครื่องใหม0ภายใน 90 วัน โดยผูซื้อไม0ตองเสียค0าใชจ0ายใด ๆ ทั้งสิ้น และ
ระหว0างรอเครื่องใหม0ทางบริษัทจะตองมีเครื่องสํารองมาใหใชงานได
5.6 ผูขายตองส0 งมอบหนั งสื อคู0 มือการใช – การดู แลบํ ารุงรักษา (Operation Manual) ทั้ งหมดอย0 างนอย
จํ า นวน 2 ชุ ด (เป3 น Soft file และ Hard Copy) ทั้ งภาษาไทยและภาษาอั งกฤษ และจั ด ทํ า เอกสาร
วิธีการใชเป3นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย0างย0อสําหรับติดประจําเครื่อง
5.7 มีรายชื่อหน0วยงานอางอิงที่ใชเครื่องรุ0นเดียวกันหรือใกลเคียง
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5.8 รายละเอียดนี้เป3นขอกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําสุด คณะกรรมการจะพิจารณารายละเอียดที่เทียบเท0าหรือ
ดีกว0า ทั้งนี้เพื่อประโยชน%ของทางราชการเป3นสําคัญ
5.9 เป3นผลิตภัณฑ%ที่ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ กลุ0มประเทศในยุโรป หรือ ประเทศญี่ปุŒน
5.10 เป3นผลิตภัณฑ%ที่ไดรับมาตรฐานการผลิต ISO 9001 หรือมาตรฐานสากลอื่นที่เกี่ยวของ
5.11 เครื่องสามารถใชกับไฟฟ„า 220-230 V 50-60 Hz ปลั๊กไฟของเครื่องจะตองเป3นปลั๊ก 3 ขา และมีสายดิน
เพื่อป„องกันไฟฟ„าลัดวงจร
6. ระยะเวลาการสPงมอบ
กําหนดส0งมอบภายใน 75 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา
7. วงเงินในการจัดหา
วงเงินงบประมาณ 2,200,000 บาท (สองลานสองแสนบาทถวน)

