
เอกสารแนบท้ายขอบเขตงาน 
เครื่องโครมาโตกราฟฟีของเหลวประสิทธิภาพสูง   1 ชุด 

 
คุณลักษณะทั่วไป 
 

เป็นเครื่องมือส ำหรับวิเครำะห์ปริมำณและเอกลักษณ์จำกโครงสร้ำงของสำรประกอบที่สนใจ  โดยแยกสำรที่
สนใจออกจำกกันด้วยเทคนิคลิควิดโครมำโตกรำฟฟีและจำกนั้นเครื่องมือนี้ต้องสำมำรถตรวจวัดชนิดและปริมำณสำรได้
ด้วยเครื่องเดียวกันประกอบด้วยส่วนต่ำงๆดังนี้ 

 
1. ระบบปั๊มเอชพีแอลชี (HPLC pump)        1 เครื่อง 
2. เครื่องฉีดสำรตัวอย่ำงอัตโนมัติ (Auto-sampler)      1 เครื่อง 
3. ตู้ควบคุมอุณหภูมิส ำหรับคอลัมน์ (Column Oven)      1 เครื่อง 
4. เครื่องตรวจวัดสำรชนิดไดโอดอำเรย์ (Diode Arrays Detector)     1 เครื่อง 
5. เครื่องตรวจวัดสำรส ำหรับฟลูออเรสเซนส์ (Fluorescence Detector)      1 เครื่อง 
6. อุปกรณ์ประกอบและโปรแกรมควบคุมและระบบประมวลผล (Data management system) 
7. อุปกรณ์ประกอบ 
8. เงื่อนไขประกอบ 

 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ระบบป๊ัมเอชพีแอลชี (HPLC pump) 

1.1. กำรท ำงำนของระบบปั๊มเป็นชนิด 2 หัวเรียงตัวกัน (Serial dual-piston pump หรือ dual plunger 
pump) 

1.2. สำมำรถผสมสำรละลำยพร้อมกันได ้4 ชนิดที่แตกต่ำงกัน 
1.3. ควำมถูกต้องของกำรผสมสำรละลำย (Proportioning accuracy) ไม่เกิน ±0.2 % 
1.4. ควำมแม่นย ำของกำรผสมสำรละลำย (Proportioning Precision) ไม่เกิน 0.15 %SD 
1.5. ควำมถูกต้องของอัตรำไหล (Flow Accuracy) ไม่เกิน ±1 %  
1.6. ควำมแม่นย ำของอัตรำไหล (Flow Precision) ไม่เกิน 0.1 %RSD  
1.7. สำมำรถปรับอัตรำกำรไหลได้ตั้งแต ่0.001 ถึง 5 มิลลิลิตรต่อนำที   
1.8. สำมำรถทนควำมดันสูงสุดได้ 400 bar (10,100 psi)  
1.9. มีระบบล้ำง piston หรือ plunger แบบอัตโนมัติ  
1.10. มีระบบก ำจัดฟองอำกำศในตัวท ำละลำยโดยประกอบอยู่ในเครื่อง 



1.11. สำมำรถควบคุมกำรท ำงำนของปั๊มด้วยโปรแกรมควบคุมกำรท ำงำน หรือที่ตัวเครื่อง  
1.12. มีระบบตรวจจับกำรรั่วไหลของเฟสเคลื่อนที่ 

 
2. เครื่องฉีดสารตัวอย่างอัตโนมัติ (Auto-sampler) 

2.1. เป็นเครื่องฉีดสำรละลำยตัวอย่ำงแบบอัตโนมัติ 
2.2. สำมำรถฉีดสำรตัวอย่ำงได้ตั้งแต่ 0.1-100 ไมโครลิตร  
2.3. ถำดบรรจุขวดใส่สำรละลำยตัวอย่ำงแบบมำตรฐำนขนำดปริมำตรไม่น้อยกว่ำ 1.5 มิลลิลิตร ได้ไม่น้อยกว่ำ 

100 ขวด  
2.4. มีควำมแม่นย ำในกำรฉีดไม่เกิน 0.25 % RSD   
2.5. สำมำรถทนควำมดันได้อย่ำงน้อย 400 bar 
2.6. มีสำรตกค้ำงก่อนหน้ำ (Carry over) ในกำรฉีดแบบมำตรฐำนไม่เกิน 0.004 %  
2.7. มีอุปกรณ์ตรวจวัดกำรรั่ว (Leak detection) 

 
3. ตู้ควบคุมอุณหภูมิส าหรับคอลัมน์ (Column Oven) 

3.1. สำมำรถตั้งค่ำและควบคุมอุณหภูมิได้ครอบคลุมช่วงต่ ำกว่ำอุณหภูมิห้อง 10 องศำเซลเซียส (°C) ถึง 65 °C 
หรือสูงกว่ำ  ควำมถูกต้องอุณหภูมิ (Temperature accuracy) ไม่เกิน ± 1.0 oC  

3.2. สำมำรถบรรจุคอลัมน์ขนำดควำมยำว 30 เซนติเมตรได้ 
3.3. สำมำรถบรรจุคอลัมน์จ ำนวนสูงสุดได้ 2 คอลัมน์  

 
4. เครื่องตรวจวัดสารชนิดไดโอดอาเรย์ (Diode Arrays Detector) 

4.1. แหล่งก ำเนิดแสงเป็นหลอดดิวเทอเรียม หรือ หลอดดิวเทอเรียมและหลอดทังสเตน 
4.2. สำมำรถใช้งำนช่วงควำมยำวคลื่นตั้งแต่ 190-800 นำโนเมตร หรือกว้ำงกว่ำ 
4.3. สำมำรถท ำกำรตรวจวัดสำรได้ไม่น้อยกว่ำ 4 ควำมยำวคลื่นพร้อมกัน  
4.4. ค่ำสัญญำณรบกวน (noise) ไม่เกิน 1.0 x 10-5 Au หรือน้อยกว่ำ ที่ 254 นำโนเมตร  
4.5. มีค่ำเบี่ยงเบนจำกเส้นฐำน (Drift) <1.0 x 10-3 AU ต่อชั่วโมง ทีค่วำมยำวคลื่น 250 หรือ 254 หรือ 520 หรือ 

600 นำโนเมตร  
4.6. ตัวรับสัญญำณท้ังหมด จ ำนวน 1,024 ไดโอด  
4.7. มีค่ำควำมถูกต้องของควำมยำวคลื่น (wavelength accuracy) +/-1 nm 

 
5. เครื่องตรวจวัดสารส าหรับฟลูออเรสเซนส์ (Fluorescence Detector)   

5.1. มีหลอดก ำเนิดแสงเป็น Xenon lamp 



5.2. ช่วงควำมยำวคลื่น excitation อยู่ในช่วง 220-650 nm และช่วงควำมยำวคลื่นแบบ emission อยู่ในช่วง 
265-900 nm  

5.3. มีควำมถูกต้องของควำมยำวคลื่น (Wavelength accuracy) ผิดพลำดได้ไม่เกิน ±3 nm  
5.4. ค่ำควำมไวในกำรวิเครำะห์ (Sensitivity) ไม่น้อยกว่ำ 550 
5.5. มีช่องบรรจุสำร (Flow cell) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 ไมโครลิตร 

  
6. อุปกรณ์ประกอบและโปรแกรมควบคุมและระบบประมวลผล (Data management system) 

 
6.1. เครื่องคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 เครื่อง 

6.1.1.โปรเซสเซอร์เป็นชนิด Intel Core i7 หรือสูงกว่ำโดยมีควำมเร็วประมวลผลไม่ต่ ำกว่ำ 2.8 GHz 
6.1.2.หน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 16 GB  
6.1.3.หน่วยควำมจ ำส ำรอง (Hard drive) มีควำมจุไม่น้อยกว่ำ 1 TB 
6.1.4.มี DVD Drive (CD-RW, DVD-RW) 
6.1.5.จอภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 23 นิ้ว 
6.1.6.ติดตั้งระบบปฏิบัติกำร Microsoft Window 10 (64 bit) 
6.1.7.มี WiFi มำตรฐำน 802.11ac 1x1  
6.1.8.มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (network interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ   จ ำนวน

ไม่น้อยกว่ำ 1 ช่องเสียบ 
6.1.9.มี Keyboard แป้นพิมพ์ ที่มภีำษำไทย/อังกฤษ และเมำส์ พร้อมแผ่นรองเมำส์ 
6.1.10. อุปกรณ์ที่เสนอรำคำต้องเป็นผลิตภัณฑ์ภำยใต้ยี่ห้อกำรค้ำเดียวกันทั้งหมด 
6.1.11. รับประกันผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี จำกผู้ผลิตหรือผู้ขำยสินค้ำ 
6.1.12. มีคู่มือของอุปกรณ์ต่ำง ๆ ครบชุดพร้อม driver ต่ำง ๆ ที่สำมำรถ download ได้ (ระบุชื่อ web-site 

ดำวน์โหลด) 
 

6.2. โปรแกรมควบคุมและประมวลผล 
6.2.1.สำมำรถท ำงำนภำยใต้ระบบปฏิบัติกำร Microsoft Windows 10 (64 bit) 
6.2.2.เป็นระบบโปรแกรมควบคุม รับสัญญำณ,ประมวลผล และรำยงำนผลของระบบโครมำโตกรำฟ 
6.2.3.สำมำรถท ำงำนได้หลำยหน้ำพร้อมกัน ในขณะที่รอผลกำรวิเครำะห์สำมำรถท ำงำนอย่ำงอ่ืนพร้อมกันได้

ด้วย 
6.2.4.มีเครื่องมือช่วยในกำรประมวลผลของระบบโครมำโตกรำฟ เพ่ือช่วยในกำรประมวลผลได้ง่ำยและ

รวดเร็ว 



6.2.5.ระบบโปรแกรมต้องสอดคล้องกับข้อก ำหนดของ 21 CFR part 11 
6.2.6.ถูกต้องตำมกฎหมำยลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ 

 
7. อุปกรณ์ประกอบ (Accessories) 

7.1. เครื่องพิมพ์เลเซอร์  จ ำนวน 1 ชุด 
7.2. เครื่องส ำรองไฟ UPS (True online) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2 KVA จ ำนวน 1 เครื่อง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตใน

ประเทศไทย และได้รับกำรรับรองจำกกระทรวงอุตสำหกรรม 
7.3. รำงปลั๊กไฟ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย และได้รับกำรรับรองจำกกระทรวงอุตสำหกรรม  

จ ำนวน 2 ชุด มีคุณลักษณะดังนี้ 
7.3.1.มีจ ำนวน 6 เต้ำรับหรือมำกกว่ำ 
7.3.2.มีสวิตช์ไฟควบคุมกำรเปิด/ปิด เต้ำรับแต่ละจุด 
7.3.3.สำยไฟฟ้ำยำวไม่ต่ ำกว่ำ 3 เมตร 
7.3.4.ท ำจำกวัสดุ PC-ABS คุณสมบัติไม่ลำมไฟ หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่ำ 
7.3.5.มีม่ำนนิรภัยเพื่อป้องกันนิ้วมือของผู้ใช้สัมผัสแผ่นทองเหลืองด้ำนใน 
7.3.6.มีหลอดไฟ LED แสดงสถำนะกำรใช้งำน 
7.3.7.มีระบบป้องกันไฟกระชำก 
7.3.8.เต้ำรับเป็นแบบ Universal 
7.3.9.ต้องได้มำตรฐำน มอก. 
7.3.10. รับประกันไม่น้อยกว่ำ 1 ปี จำกผู้ผลิตหรือผู้ขำย 

 
8. เงื่อนไขประกอบ 

8.1. ผู้แทนจ ำหน่ำยจะต้องเป็นตัวแทนโดยตรงจำกผู้ผลิตหรือจำกสำขำของผู้ผลิต 
8.2. ติดตั้งเครื่องมือจนกระทั่ง สำมำรถใช้งำนได้เป็นอย่ำงดี 
8.3. มีใบรับรองมำตรฐำนกำรผลิตเครื่องมือจำกโรงงำนที่ได้รับรองตำมระบบ ISO 9001  
8.4. อบรมเจ้ำหน้ำที่ผู้ใช้เครื่องมือ ให้สำมำรถใช้เครื่องมือได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
8.5. บริษัทต้องมีใบรับรองกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยและมีหลักฐำนกำรฝึกอบรมจำกเจ้ำหน้ำที่ช่ำงของบริษัทจำก

โรงงำนผู้ผลิต 
8.6. รับประกันเครื่องมือทุกชิ้นส่วนของทั้งระบบเครื่อง HPLC เป็นเวลำอย่ำงน้อย 2 ปี นับจำกวันที่ติดตั้งเครื่อง

จนสำมำรถใช้งำนได้และระหว่ำงรับประกันหำกมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดของเครื่องมือเกิดกำรขัดข้องบริษัทจะต้อง

ด ำเนินกำรแก้ไขโดยเร็ว 



8.7. หลังจำกติดตั้งเครื่องแล้วบริษัทฯ จะส่งช่ำงมำตรวจเช็คเครื่องทุกๆ 6 เดือน ภำยในระยะ 

รับประกัน และมีบริกำรหลังกำรขำย   

8.8. คู่มือกำรใช้งำนเครื่องภำษำไทยและอังกฤษ อย่ำงละ 1 ชุด 


