
-ร่าง- 
รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์  

รายการ เครื่องแยกสารผสมด้วยแรงดันสูง จ านวน 1 ชุด 
 

1. วัตถุประสงค์ 

             ส ำหรับใช้ในกำรสกัดสำรและแยกสำรให้บริสุทธิ์ ใช้ในงำนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษำ ระดับปริญญำตรี 
และมีนักวิจัยที่ท ำงำนด้ำนนี้จ ำนวนมำก เครื่องนี้สำมำรถใช้แทนวิธี classical column chromatography ท ำให้
ลดขั้นตอนและประหยัดเวลำในกำรแยกสำร และสำมำรถน ำสำรที่แยกได้ไปต่อยอดในกำรทดสอบฤทธิ์ทำงชีวภำพ
ได้เร็วขึ้น ส่งผลให้ผลผลิตของผลงำนตีพิมพ์เพ่ิมจ ำนวนมำกขึ้นด้วย 
 
2. คุณลักษณะทั่วไป 
 เป็นเครื่องมือส ำหรับวิเครำะห์สำร แยกและเก็บสำรตัวอย่ำงในช่วงเวลำที่ต้องกำรได้อย่ำงอัตโนมัติ โดย
ใช้หลักกำร โครมำโตกรำฟฟีแบบของเหลวภำยใต้ควำมดันสูง ควบคุมกำรท ำงำนและประมวลผลโดยสมบูรณ์แบบ
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 

1. ปัม๊ควำมดันสูง (High Performances Pump)    
2. เครื่องฉีดสำรตัวอย่ำงอัตโนมัต ิ(Auto Injector)    
3. เครื่องตรวจวัดกำรดูดกลืนแสงชนิด Diode Array  Detector  
4. เครื่องคัดแยกสำรตัวอย่ำง (Automated Fraction Collector)  
5. โปรแกรมควบคุมและประมวลผล     
6. คอมพิวเตอร์และ อุปกรณ์ประกอบ      
7. อุปกรณ์ประกอบกำรปฎิบัติงำนวิเครำะห์และอ่ืนๆ 
8. กำรรับประกันและบริกำร 

 
3. คุณลักษณะเฉพาะ 
 

1. ปั๊มความดันสูง (High Performances Pump)   
1.1 เป็นปั๊มชนิดทนแรงดันสูงไม่น้อยกว่ำ 3500  psi   ไม่น้อยกว่ำ 2 หัวปั๊ม 
1.2 สำมำรถปรับอัตรำกำรไหลได้ไม่น้อยกว่ำ 100 มิลลิลิตรต่อนำที  
1.3 กำรผสมสำรแบบ Gradient  สำมำรถผสมสำรละลำยพร้อมกันได้ไม่น้อยกว่ำ 2 ชนิด และมีค่ำ

ควำมแม่นย ำไม่น้อยกว่ำ 1 %    
1.4 มีระบบล้ำงหัวปั๊มอัตโนมัติ  และมีอุปกรณ์ตรวจวัดกำรรั่วของสำรละลำย 
1.5 ตัวเครื่อง และอุปกรณ์ท่ีสัมผัสสำรละลำยจะต้องท ำด้วยวัสดุที่ทนต่อกำรกัดกร่อนของสำรเคมี 
1.6 มีระบบตัดกำรท ำงำนหรือเรียกโปรแกรมฉุกเฉินอัตโนมัติเมื่อเกิดควำมผิดปกติของปั๊ม 
1.7 สำมำรถควบคุมกำรท ำงำนได้ทั้งท่ีตัวเครื่องและผ่ำนระบบโปรแกรมจำกคอมพิวเตอร์ 
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2. เครื่องฉีดสารตัวอย่างอัตโนมัติ (Auto Injector)  
2.1 สำมำรถก ำหนดให้ฉีดสำรตัวอย่ำง ไดต้ั้งแต่ 1-20 มิลลิลิตร หรือมำกกว่ำ 
2.2 ฉีดสำรละลำยเข้ำสู่ Sample loop โดยไม่มีกำรสูญเสียสำรตัวอย่ำง (Zero Sample Loss) 
2.3 มีควำมแม่นย ำในกำรฉีด (Precision)  ที่ปริมำตร 1  มิลลิลิตร  1 %RSD หรือน้อยกว่ำ 
2.4 มีควำมถูกต้องในกำรฉีด (Injection accuracy) ±1 % มิลลิลิตร   ที่ปริมำตร 1 มิลลิลิตร   
2.5 มีระบบล้ำงเข็มดูดสำรเพื่อป้องกันกำรปนเปื้อนระหว่ำงสำรตัวอย่ำง 
2.6 ตัวเครื่อง และอุปกรณ์ท่ีสัมผัสสำรละลำยจะต้องท ำด้วยวัสดุที่ทนต่อกำรกัดกร่อนของสำรเคมี  
2.7 มีระบบที่สำมำรถตรวจวัดกำรรั่ว (Leak Sensor) ของตัวเครื่องและแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทรำบ 
2.8 อะไหล่ของเครื่องฉีดสำรตัวอย่ำงอัตโนมัติ เช่น Needle,  Needle port  และ Rotor seal   

(หรืออุปกรณ์เทียบเท่ำ) จ ำนวน  4 ชุด 
2.9 สำมำรถควบคุมกำรท ำงำนได้ทั้งท่ีตัวเครื่องและผ่ำนระบบโปรแกรมจำกคอมพิวเตอร์ 
 

3. เครื่องตรวจวัดการดูดกลืนแสงชนิด  Diode Array Detector  
3.1 เป็นเครื่องตรวจวัดชนิด DAD หรือดีกว่ำ ท ำงำนในช่วงควำมยำวคลื่นตั้งแต่ 200-800 นำโน

เมตร หรือกว้ำงกว่ำ 
3.2 แหล่งก ำเนิดแสงเป็นหลอดดิวทีเรียม และ หลอดทังสเตน หรือ หลอดฮำโลเจน  แยกกันคนละ

หลอด 
3.3 มีค่ำควำมถูกต้องของควำมยำวคลื่น (Wavelength Accuracy)   ±1.0  นำโนเมตร 
3.4 มีค่ำสัญญำนรบกวน (Noise)  น้อยกว่ำ ± 5 x 10 -5 AU ที่ 254 นำโนเมตร   
3.5 ตัวเครื่อง และอุปกรณ์ท่ีสัมผัสสำรละลำยจะต้องท ำด้วยวัสดุที่ทนต่อกำรกัดกร่อนของสำรเคมี 
 

4. เครื่องคัดแยกสารตัวอย่าง (Automated  Fraction Collector)  
4.1 เป็นอุปกรณ์เก็บสำรตัวอย่ำงอัตโนมัติสำมำรถใช้ประกอบเครื่อง Preparative HPLC จ ำนวน 1 

ตัว หรือ มำกกว่ำ  โดยสำมำรถควบคุมผ่ำนระบบโปรแกรมจำกคอมพิวเตอร์หรือจำกหน้ำจอ
ของเครื่อง 

4.2 สำมำรถเลือกเก็บสำรตัวอย่ำงโดยกำรเลือกเก็บ peak  และเลือกเก็บตำมเวลำ ในช่วงเวลำที่
ต้องกำรได ้

4.3 สำมำรถเก็บปริมำตรของสำรตัวอย่ำงได้ในช่วง 1 – 100 มิลลิลิตรต่อตัวอย่ำง หรือมำกกว่ำ 
พร้อมอุปกรณแ์ละเครื่องแก้วรองรับตัวอย่ำงที่เหมำะสมในแต่ละช่วงของกำรรับ  

4.4 ตัวเครื่อง และอุปกรณ์ท่ีสัมผัสสำรละลำยจะต้องท ำด้วยวัสดุที่ทนต่อกำรกัดกร่อนของสำรเคมี 
 

5. โปรแกรมควบคุมและประมวลผล   
5.1 โปรแกรมกำรท ำงำน (Software) รุ่นล่ำสุดที่มีคุณสมบัติครบทุกอย่ำงของเครื่อง HPLC  ยี่ห้อ

นั้นๆ ท ำงำนบน Window 7 หรือสูงกว่ำ และได้รับกำรรับรองโดย ISO 9001  
5.2 เมื่อมี Software  รุ่นใหม่ จะต้องด ำเนินกำรติดตั้งให้โดยไม่คิดมูลค่ำ 
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5.3 เป็นโปรแกรมควบคุม รับสัญญำณ ประมวลผล และรำยงำนผลระบบโครมำโทกรำฟ พร้อม
ลิขสิทธิ์ถูกต้อง และโปรแกรมเอ้ือให้ผู้ใช้สำมำรถออกแบบรำยงำนที่ใช้ในกำรรำยงำนผลได้เอง 

5.4 สำมำรถตั้ง  parameter  ต่ำงๆ  เพ่ือควบคุมกำรท ำงำนของเครื่องได้ เช่น อัตรำกำรไหลของ
สำรละลำย  กำรก ำหนดปริมำณสำรละลำยที่ฉีด  สำมำรถท ำกำรเพ่ิมหรือลดจ ำนวนตัวอย่ำงได้
ในระหว่ำงท ำงำน  ควบคุมคัดแยกสำรตัวอย่ำง   สำมำรถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังโดยก ำหนดตำม
วันที่ทีว่ิเครำะห์  ชื่อตัวอย่ำงและจำกควำมเข้มข้นหรือปริมำณที่ผ่ำนกำรประมวลแล้ว  สำมำรถ
สั่งและตั้งเวลำกำรปิดเปิดเครื่องได้จำกโปรแกรมประมวลผล 

5.5 บันทึกกำรท ำงำนของเครื่องมือตลอดเวลำ 
5.6 สำมำรถโอนข้อมูลไปยังโปรแกรมอ่ืนได้ เช่น Microsoft   Excel,  PDF เป็นต้น 
5.7 สำมำรถแสดงโครมำโตแกรมหลำยๆ ภำพซ้อนกันได้เพ่ือกำรเปรียบเทียบและแสดงผล 
5.8 มีระบบรักษำควำมปลอดภัยของข้อมูล 
5.9 สำมำรถแสดงภำพแบบ 3D และสำมำรถตรวจสอบ  peak purity 
5.10 มีระบบตรวจสอบควำมถูกต้องในกำรค ำนวณและกำรท ำงำนของระบบโปรแกรม (Software 

Validation)  และมีโปรแกรมตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ (Instrument Validation)  
5.11 มีโปรแกรมที่สำมำรถติดตั้งกับเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นได้ เพ่ือใช้ในกำร  reprocess  raw  data   ได้  

 
6. คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประกอบ 

6.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 ชุด มีรำยละเอียด 
6.1.1 ระบบ Microprocessor แบบไม่ต่ ำกว่ำ  Core i7 ควำมเร็วไม่น้อยกว่ำ 3.4  GHz     

มี RAM ชนิด DDR3L 1600 MHz หรือดีกว่ำ  มีขนำดไม่น้อยกว่ำ  8 GB 
6.1.2 HD ชนิด SSD SATA III ไม่ต่ ำกว่ำ  1 TB และ External Hard Disk Drive  2 TB   

จ ำนวน  2  อัน 
6.1.3 DVD-RW 1 ช่องหรือ มำกกว่ำ 
6.1.4 จอแสดงภำพสี LED  ขนำด 19 นิ้ว หรือ มำกกว่ำ และมี port เชื่อมต่อแบบ DVI 
6.1.5 มีช่องเสียบ USB 3.0 ไม่น้อยกว่ำ 2 ช่อง และ USB 2.0 ไม่น้อยกว่ำ 4 ช่อง 
6.1.6 มีคู่มือของอุปกรณ์ต่ำงๆ ครบชุดพร้อม  Driver  ต่ำงๆ ที่สำมำรถ Download   
6.1.7 ติดตั้งระบบปฏิบัติกำร Window 7 หรือสูงกว่ำ โดยมีลิขสิทธ์ถูกต้อง 
6.1.8 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ที่เสนอรำคำต้องเป็นผลิตภัณฑ์ภำยใต้ยี่ห้อเดียวกัน 

6.2 เครื่องพิมพ์แบบ Laser printer ขำวด ำ จ ำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 
6.2.1 มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1200 x 1200 dpi หรือดีกว่ำ และควำมเร็วใน

กำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 20 หน้ำ/นำที (ppm) รองรับกำรเชื่อมต่อแบบ USB 3.0 
6.2.2 มีหมึกส ำรองไม่น้อยกว่ำ  2 ชุด 
6.2.3 รับประกันผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี จำกผู้ผลิตหรือผู้ขำยสินค้ำ 
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6.3 เครื่องพิมพ์แบบ Laser jet สี จ ำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 
6.3.1 มีควำมละเอียดในกำรพิมพ์ไม่น้อยกว่ำ 1200 x 1200 dpi หรือดีกว่ำ รองรับกำร

เชื่อมต่อแบบ USB 3.0 
6.3.2 หมึกส ำรอง  2  ชุด 
6.3.3 รับประกันผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี จำกผู้ผลิตหรือผู้ขำยสินค้ำ 

 
7 อุปกรณ์ประกอบการปฏิบัติงานวิเคราะห์และอ่ืนๆ 

7.1 หลอดดิวทีเรียม (D2) ส ำรองอีกจ ำนวน  2 หลอด 
7.2 หลอดทังสเตน หรือ หลอดฮำโลเจน ส ำรองอีกจ ำนวน   2 หลอด 
7.3 คอลัมน์ชนิด Si ขนำด ไม่น้อยกว่ำ 19 x 250 มิลลิเมตร  ขนำดอนุภำค 5 ไมโครเมตร    

จ ำนวน 2 อัน พร้อมกำร์ดคอลัมน์ ประกอบด้วย  guard holder และ guard cartride  
จ ำนวน 2 ชุด 

7.4 คอลัมน์ชนิด C18 ขนำด ไม่น้อยกว่ำ 19 x 250 มิลลิเมตร  ขนำดอนุภำค 5 ไมโครเมตร  
จ ำนวน  2 อัน พร้อมกำร์ดคอลัมน์ ประกอบไปด้วย  guard holder และ guard cartride  
จ ำนวน 2 ชุด 

7.5 คอลัมน์ชนิด Si ขนำด ไม่น้อยกว่ำ 30 x 250 มิลลิเมตร  ขนำดอนุภำค 5 ไมโครเมตร  จ ำนวน  
2 อัน พร้อมกำร์ดคอลัมน์ ประกอบไปด้วย  guard holder และ guard cartride  จ ำนวน 2 
ชุด 

7.6 คอลัมน์ชนิด C18 ขนำด ไม่น้อยกว่ำ 30 x 250 มิลลิเมตร  ขนำดอนุภำค 5 ไมโครเมตร  
จ ำนวน  2 อัน พร้อมกำร์ดคอลัมน์ ประกอบไปด้วย  guard holder และ guard cartride  
จ ำนวน 2 ชุด 

7.7 คอลัมน์ชนิด Si และ C18 ขนำด ไม่น้อยกว่ำ 50 x 250 มิลลิเมตร  ขนำดอนุภำค 5 
ไมโครเมตร  อย่ำงละ 1 อัน พร้อมกำร์ดคอลัมน์ ประกอบไปด้วย  guard holder และ guard 
cartride  อย่ำงละ 1 ชุด 

7.8 อุปกรณ์ส ำรองไฟ (UPS) ชนิด True  On-Line  ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3 KVA   จ ำนวน 1 เครื่อง   
และสำมำรถรองรับกำรท ำงำนท้ังระบบได้ไม่น้อยกว่ำ 30 นำที ในขณะไฟดับ 

7.9 โต๊ะส ำหรับวำงเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมำะสม 1 ตัว พร้อมเก้ำอ้ีแบบมีพนักพิงสำมำถปรับ
ระดับได้ จ ำนวน 1 ตัว 

7.10 Syringe Filter ชนิด Nylon ขนำด 0.45 ไมโครเมตร เส้นผ่ำนศูนย์กลำง  13 มิลลิเมตร 
จ ำนวน 100 ชิ้น 

7.11 Syringe Filter ชนิด Nylon ขนำด 0.45 ไมโครเมตร เส้นผ่ำนศูนย์กลำง  25 มิลลิเมตร 
จ ำนวน 100 ชิ้น 

7.12 ชุดกรองสำรละลำย  1 ชุด ประกอบด้วย ปั๊มสุญญำกำศชนิดไดอะแฟรมที่เหมำะสมกับกำรใช้
งำน  และเครื่องแก้วส ำหรับกรองสำรละลำย พร้อมกระดำษกรอง  0.45 ไมโครเมตร เส้นผ่ำน
ศูนย์กลำง 47 มิลลิเมตร จ ำนวน 100  ชิ้น 

/7.1.3 ขวดใส่............ 
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7.13 ขวดใส่สำรละลำยขนำด 1000 มิลลิลิตร  พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ จ ำนวน 8 ใบ 
7.14 ขวดใส่สำรละลำยขนำด 2000 มิลลิลิตร  พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ จ ำนวน 8 ใบ 
7.15 ขวดใส่สำรละลำยขนำด 5000 มิลลิลิตร  พร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อ จ ำนวน 8 ใบ 
7.16 อุปกรณ์ส ำหรับตัดท่อสแตนเลส   จ ำนวน  1 อัน 
7.17 อุปกรณ์ส ำหรับตัดท่อ PEEK    จ ำนวน  1 อัน 
7.18 Fingertight Fitting      จ ำนวน  20 ชิ้น 
7.19 Eluent Filter  ชนิดสแตนเลส  จ ำนวน  10 ชิ้น 
7.20 Filter frit หรืออุปกรณ์เทียบเท่ำส ำหรับเป็นอะไหล่ของ Pump  จ ำนวน 10 ชิ้น 

 
8. การรับประกันและบริการ 
8.1 ต้องเป็นเครื่อง HPLC ใหม่ที่ไม่ผ่ำนกำรใช้งำนหรือสำธิตกำรใช้งำนมำก่อนและมีใบรับรอง

มำตรฐำนกำรผลิตสำกลในระดับ ISO 9000 หรือเทียบเท่ำ 
8.2 ส่วนต่ำงๆ ของเครื่อง HPLC  จะต้องเป็นของยี่ห้อเดียวกัน 
8.3 อุปกรณ์ทุกชิ้นที่สัมผัสตัวท ำละลำยต้องทนต่อกำรกัดกร่อนของสำรเคมี 
8.4 ใช้ไฟฟ้ำ 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ 
8.5 เป็นผลิตภัณฑ์ของ ญี่ปุ่น อเมริกำ  หรือ ยุโรป 
8.6 มีคู่มือกำรใช้งำนเครื่องและคู่มือกำรบ ำรุงรักษำเครื่องมือ ฉบับภำษำอังกฤษและภำษำไทย

อย่ำงละ 2 ชุด 
8.7 มีวิธีกำรใช้งำนอย่ำงง่ำยฉบับภำษำอังกฤษและภำษำไทย อย่ำงละ  2  ชุด 
8.8 ในกรณีบริเวณติดตั้งไม่มีระบบไฟฟ้ำที่เหมำะสมผู้ขำยต้องติดตั้งสำยไฟฟ้ำจำกจุดควบคุมไฟฟ้ำ

ถึงบริเวณที่ติดตั้งเครื่อง โดยผู้ขำยต้องเสียค่ำใช้จ่ำยเองทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไข 
8.9 ผู้ขำยจะต้องติดตั้งเครื่องมือและฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ผู้ใช้งำนทั้งในแง่หลักกำร วิธีกำรใช้ และกำร

บ ำรุงรักษำ จนสำมำรถใช้งำนเครื่องมือ และ Software ได้อย่ำงถูกต้อง 
8.10 รับประกันคุณภำพเครื่องมือ พร้อมค่ำบริกำรและอะไหล่ เป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี และ

ระหว่ำงประกันหำกส่วนใดของเครื่องขัดข้องตำมปกติวิสัยของกำรใช้ งำนบริษัทจะต้องแก้ไข
โดยเร็วโดยไม่คิดมูลค่ำ 

8.11 มีเอกสำรรับรองกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยโดยตรงจำกผู้ผลิตเพ่ือสะดวกในกำรสั่งซื้ออะไหล่และ
บริกำร 

8.12 โรงงำนผู้ผลิตได้รับมำตรฐำนกำรผลิตตำมมำตรฐำน ISO 9001 
8.13 มีกำรบ ำรุงรักษำและสอบเทียบเครื่องมือโดยเจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับกำรรับรองจำกผู้ผลิตอย่ำงน้อยปี

ละ 1 ครั้ง รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่ำ 2 ครั้ง พร้อมรำยงำนผลโดยไม่คิคค่ำใช้จ่ำย  หำกเครื่องมือมี
ปัญหำต้องท ำกำรแก้ไขเพ่ือให้เครื่องมือท ำงำนได้เป็นปกติ 

------------------------ 


