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ร่างขอบเขตงาน  
(Term of Reference :TOR) 

 เครื่องระเหยตัวท าละลาย  จ านวน   1 ชุด 
1. วัตถุประสงค์ 

ส ำหรับใช้ระเหยตัวท ำละลำยที่มีปริมำณน้อยจำกสำรสกัดหรือสำรบริสุทธิ์ โดยใช้ระยะเวลำสั้น และ
สำมำรถระเหยตัวท ำละลำยที่ระเหยได้ยำก เช่น  DMSO เป็นต้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรระเหยตัวท ำละลำยออกจำก
ตัวอย่ำง หลังจำกส่งวิเครำะห์ด้วยเครื่อง  NMR      ซึ่งเป็นขั้นตอนหนึ่งในกำรพิสูจน์โครงสร้ำงของสำรเคมีใน
งำนพฤกษเคมี และกำรระเหยตัวท ำละลำยออกจำกตัวอย่ำงที่เหลือหลังจำกกำรทดสอบฤทธิ์ทำงชีวภำพหรือเภสัช
วิทยำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งตัวอย่ำงสำรสกัดหรือสำรบริสุทธิ์ที่มีปริมำณน้อยและจ ำเป็นต้อง Recovery กลับมำใช้ใน
งำนอ่ืน ๆ ต่อไป 
2. คุณลักษณะเฉพาะ (specification)  
 เครื่องระเหยตัวท ำสำรละลำย   จ ำนวน  1 ชุด ประกอบด้วย 2 ส่วน 
 1. ส่วนให้ควำมร้อนและ ระเหยตัวท ำละลำย    จ ำนวน  1 เครื่อง 
 2. ส่วนท ำสุญญำกำศภำยในระบบ                จ ำนวน  1 เครื่อง  
 มีคุณลักษณะดังนี้  
 ส่วนให้ความร้อนและระเหยตัวท าละลาย   มีลักษณะดังนี้ 

1. เป็นเครื่องระเหยตัวท ำละลำยที่ผสมกับตัวอย่ำงในบรรจุภัณฑ์ท่ีมีขนำดเล็ก และสำมำรถระเหยตัว
ท ำละลำยได้ครั้งละไม่น้อยกว่ำ 10 ตัวอย่ำง 

2. มีระบบกำรระเหยตัวท ำละลำยโดยใช้เทคนิค Vacuum-Assisted Vortex Concentration 
method 

3. ตัวเครื่องผลิตจำกวัสดุประเภท อลูมิเนียม เกรด ไม่น้อยกว่ำ A5052 
4. ตัวเครื่องมีช่องส ำหรับต่อกับเครื่องท ำสุญญำกำศภำยในระบบ และ ช่องส ำหรับเชื่อมต่อกับสำย

แก๊ส  
5. สำมำรถปรับชุดแท่นวำงตัวอย่ำง ขึ้น-ลง ด้วยระบบกำรหมุนด้วยมือ 
6. สำมำรถตั้งค่ำอุณหภูมิกำรใช้งำนตั้งแต่อุณหภูมิห้องจนถึง 100 องศำเซลเซียส  
7. ส่วนบริเวณข้อต่อหัวปลั๊กท ำจำกวัสดุ สแตนเลสสตีล เกรดไม่น้อยกว่ำ SUS304 
8. บริเวณหัวปลั๊กมีลักษณะเป็นร่องเกลียว (spiral slit)  เพ่ือให้แก๊สไหลเข้ำสู่ขวดตัวอย่ำงใน

รูปลักษณะไหลเป็นเกลียว เพื่อเพ่ิมพ้ืนที่ในกำรสัมผัสตัวอย่ำงได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
9. หัวปลั๊ก (Spiral Plug) ส ำหรับเปลี่ยนใช้กับหลอดทดลอง (Vial tube)  ผลิตจำกวัสดุประเภท เทฟ

ลอน (PTFE) และ สแตนเลสสตีล เกรดไม่น้อยกว่ำ SUS304 
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10. ตัวเครื่องสำมำรถระเหยตัวท ำละลำยในกรณีที่ปรำศจำกกำรใช้แก๊สไนโตรเจน  ดังต่อไปนี้ 
10.1. สำมำรถระเหยสำร Dimethyl formamide (DMF) ปริมำตร 5 มิลลิลิตร ที่อุณหภูมิ 70 

องศำเซลเซียส ภำยในเวลำไม่เกิน  35 นำที 
10.2. สำมำรถระเหยสำร Dimethyl sulfoxide (DMSO) ปริมำตร 5 มิลลิลิตร ที่อุณหภูมิ 70 

องศำเซลเซียส ภำยในเวลำไม่เกิน 80 นำที 
11. ขนำดของเครื่อง กว้ำง × ลึก × สูง ไม่น้อยกว่ำ 350 x 300 x 530 มิลลิเมตร 

 ส่วนท าสุญญากาศภายในระบบ มีลักษณะดังนี้ 
1. เป็นเครื่องท ำสุญญำกำศชนิด  Diaphragm  pump  โดยไม่ต้องใช้น้ ำมันในกำรหล่อลื่น 
2. สำมำรถท ำควำมดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่ำ  16.0 x 103  ปำสคำร์ (Pa)  หรือไม่น้อยกว่ำ 160 

มิลลิบำร์ 
3. มีอัตรำกำรดูดอำกำศได้ไม่น้อยกว่ำ 240 ลิตรต่อนำที 
4. มีท่อเข้ำ-ออกส ำหรับต่อสำยยำง Vacuum ที่มีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงภำยในของท่อไม่น้อยกว่ำ 12 

มิลลิเมตร และมีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงภำยนอกของท่อไม่น้อยกว่ำ 16 มิลลิเมตร 
5. มอเตอร์ใช้พลังงำนไม่น้อยกว่ำ  400 วัตต์ 
6. สำมำรถท ำงำนได้ในช่วงอุณหภูมิที่ 0 ถึง 40 องศำเซลเซียส 
7. มีอุปกรณ์ประกอบกำรใช้งำนดังนี้  

7.1. แท่นให้ควำมร้อน (Heating Block) จ ำนวน 3 ขนำด 
7.1.1.  แท่นให้ควำมร้อน ส ำหรับภำชนะท่ีมีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงภำยนอกไม่เกิน 11.7 

มิลลิลิตร  เหมำะส ำหรับหลอดทดลอง (Vial tube)  ขนำด 1.5 มิลลิลิตร จ ำนวนไม่
น้อยกว่ำ   1  ชิ้น 

7.1.2. แท่นให้ควำมร้อน ส ำหรับภำชนะท่ีมีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงภำยนอกไม่เกิน 18 มิลลิลิตร  
เหมำะส ำหรับหลอดทดลอง (Vial tube)  ขนำด 6 มิลลิลิตร จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ   1  
ชิ้น 

7.1.3.แท่นให้ควำมร้อน ส ำหรับภำชนะท่ีมีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงภำยนอกไม่เกิน 27 มิลลิลิตร  
เหมำะส ำหรับหลอดทดลอง (Vial tube)  ขนำด 20 มิลลิลิตร จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ  1  
ชิ้น 

7.2. ชุดอุปกรณ์หัวปลั๊ก (Spiral Plug) ส ำหรับเปลี่ยนใช้กับหลอดทดลอง (Vial tube) จ ำนวน 3 
ขนำด 
7.2.1. ใช้ส ำหรับหลอดทดลอง (Vial tube) ที่ปำกหลอดมีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงขนำด

ตั้งแต่ 4–7 มิลลิเมตร จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ  10 ชิ้น 
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7.2.2. ใช้ส ำหรับหลอดทดลอง (Vial tube) ที่ปำกหลอดมีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงขนำด
ตั้งแต่ 7-11 มิลลิเมตร จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ   10 ชิ้น 

7.2.3. ใช้ส ำหรับหลอดทดลอง (Vial tube) ที่ปำกหลอดมีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงขนำด
ตั้งแต่ 11-17 มิลลิเมตร  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ   10 ชิ้น 

7.3. หลอดทดลอง (Vial tube) ทั้งหมด   3 ขนำด 
7.3.1.หลอดทดลอง (Vial tube)  ขนำด  1.5  มิลลิลิตร   จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ  30 ชิ้น 
7.3.2.หลอดทดลอง (Vial tube)  ขนำด  6  มิลลิลิตร     จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ  30 ชิ้น 
7.3.3.หลอดทดลอง (Vial tube)  ขนำด  20  มิลลิลิตร    จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ  30 ชิ้น 

7.4. สำยยำงส ำหรับทนแรงสุญญำกำศขนำดควำมยำวที่เหมำะสม  จ ำนวนอย่ำงน้อย 1 ชุด 
7.5. ตู้ควบคุมอุณหภูมิต่ ำ จ ำนวนอย่ำงน้อย  1  เครื่อง 

7.5.1.  เป็นตู้ควบคุมอุณหภูมิในช่วง -10 ถึง  50 องศำเซลเซียส มีขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ  
140 ลิตร 

7.5.2.  ระบบควบคุมอุณหภูมิแบบ  PID control   แสดงค่ำอุณหภูมิและเวลำเป็นตัวเลข
ไฟฟ้ำ 

7.5.3.  ภำยในตู้ท ำด้วยโลหะสแตนเลส ไม่เป็นสนิม  หรือวัสดุอ่ืนที่ดีกว่ำ 
7.5.4.  มีชั้นวำงตัวอย่ำงไม่น้อยกว่ำ  3 ชั้น 
7.5.5.  ภำยในตู้มีพัดลมหมุนเวียน เพ่ือกระจำยอุณหภูมิอย่ำงสม่ ำเสมอ 
7.5.6.  มีระบบป้องกันอุณหภูมิสูงเกินกว่ำก ำหนด 
7.5.7. มีขำตั้งตู้ (stand) ส ำหรับรองรับน้ ำหนักของเครื่องโดยเป็นผลิตภัณฑ์จำกบริษัท

เดียวกับตัวเครื่อง   จ ำนวน  1  ชุด 
7.6. เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้ำ (Stabilizer) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3  KVA จ ำนวน 2 เครื่อง 

  
 เงื่อนไขข้อก าหนดอื่น ๆ 

1. เครื่องสำมำรถใช้กับไฟฟ้ำ 220-230 โวลต์  50 ไซเกิล 
2. เป็นเครื่องมือใหม่ที่ไม่ผ่ำนกำรใช้งำนหรือสำธิตกำรใช้งำนมำก่อนและมีใบรับรองมำตรฐำนกำร

ผลิตสำกลในระดับ  ISO 9000  หรือเทียบเท่ำ  หรือดีกว่ำ  
3. ผู้ขำยต้องติดต้ังเครื่องมือจนใช้งำนได้ดี   ในกรณีบริเวณติดตั้งเครื่องมือไม่มีระบบไฟฟ้ำที่เหมำะสม 

ผู้ขำยต้องติดตั้งสำยไฟฟ้ำจำกจุดควบคุมไฟฟ้ำถึงบริเวณท่ีติดตั้งเครื่อง โดยผู้ขำยต้องเสียค่ำใช้จ่ำย
เองทั้งหมด 
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4. มีใบรับรองแสดงกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทยโดยตรงจำกบริษัทผู้ผลิต เพ่ือกำรบริกำรหลัง
กำรขำยที่มีประสิทธิภำพ 

5. ผู้ขำยต้องสอนกำรใช้งำนให้ผู้ใช้เครื่องมือทั้งเชิงทฤษฎี วิธีกำรใช้ และ กำรบ ำรุงรักษำเครื่องมือ แก่
เจ้ำหน้ำที่ผู้ใช้งำนจนสำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ สำมำรถแก้ไขปัญหำเบื้องต้นได้    

6. รับประกันคุณภำพเครื่องมือภำยใต้กำรใช้งำนปกติ  2 ปี   ในระหว่ำงประกันถ้ำเครื่องมือมีปัญหำ
ไม่สำมำรถใช้งำนได้ ผู้ขำยต้องท ำกำรซ่อมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ให้โดยผู้ซื้อไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยใดๆ 
ทั้งสิ้น   

7. ผู้ขำยต้องท ำกำรเช็คระบบกำรท ำงำนของเครื่องในระหว่ำงรับประกัน จ ำนวน 4 ครั้ง (ทุก 6 เดือน)  
โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย  

8. ในกรณีที่มีกำรเคลื่อนย้ำยเครื่องมือเพ่ือไปติดตั้งในห้องปฏิบัติกำรอำคำรใหม่ของหน่วยงำน บริษทั
ผู้ขำยต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดในกำรขนย้ำยและติดตั้งเครื่องมือดังกล่ำว 

9. มีคู่มือประกอบกำรใช้งำนและวิธีบ ำรุงรักษำเครื่อง ฉบับเต็ม   ทั้งภำษำอังกฤษ และ ภำษำไทย 
อย่ำงละ  2 ชุด  

10. มีวิธีกำรใช้งำน และ บ ำรุงรักษำเครื่อง อย่ำงย่อ ฉบับภำษำอังกฤษ และ ภำษำไทย ส ำหรับติด
ประจ ำเครื่อง อย่ำงละ   2  ชุด 

 
3. งบประมาณ  1,007,900  บำท  (หนึ่งล้ำนเจ็ดพันเก้ำร้อยบำทถ้วน)    
 
4. ราคากลางในการจัดซื้อ 1,007,405.- บำท  (หนึ่งล้ำนเจ็ดพันสี่ร้อยห้ำบำทถ้วน) 

 
5. ก าหนดส่งมอบงาน   ส่งมอบงำนภำยใน 120 วัน นับถัดจำกลงนำมในสัญญำ  
 
 
 


