
เอกสารประกอบขอบเขตงาน 
ข้อก าหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 

เครื่องท าแห้งแบบพ่นฝอยโดยเทคนิคระเหยน  าหรือตัวท าละลายอินทรีย์ จ านวน 1 ชุด  
 

คุณลักษณะท่ัวไป 
เป็นชุดเครื่องท ำแห้งแบบพ่นฝอยโดยเทคนิคระเหยน  ำหรือตัวท ำละลำยอินทรีย์ พร้อมอุปกรณ์

ประกอบ ส ำหรับสำรสกัดที่มีตัวท ำละลำยอินทรีย์ (organic solvent) ผสมอยู่ได ้ 
 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. เป็นเครื่องท ำแห้งแบบพ่นฝอย ด้วยระบบ co-current flow มีหัววัดอุณหภูมิและมีระบบควำมปลอดภัย 
เพ่ือป้องกันอุณหภูมิสูงเกินกว่ำที่ก ำหนด 
2. โครงสร้ำงเครื่องท ำด้วยวัสดุสแตนเลส สตีล เกรด 304 หรือดีกว่ำ  
3. สำมำรถใช้งำนได้ทั งสำรละลำยที่มีน  ำเป็นตัวท ำละลำย (aqueous solution) และสำรละลำยที่มีตัวท ำ

ละลำยอินทรีย์ประกอบ (organic solvent) ตั งแต ่20% ขึ นไป 

3. สำมำรถท ำแห้งแบบพ่นฝอย มีขนำดอนุภำคเล็กสุดที่ไม่มำกกว่ำ 1 ไมโครเมตร และใหญ่สุดไม่น้อยกว่ำ 25 
ไมโครเมตร  
4. มีชุด Air Compressor จ ำนวน 1 เครื่อง หรือ มีระบบอัดอำกำศ (Air compressor) ภำยในตัวเครื่อง และ
สำมำรถปรับควำมดันอำกำศได้ โดยระบบอัดอำกำศในตัว มีควำมสำมำรถในกำรจ่ำยอำกำศ ไม่น้อยกว่ำ 0.6 
ลูกบำศก์เมตร/ชั่วโมง ที่ควำมดันไม่น้อยกว่ำ 2 บำร์ 
5. มีชุดกรองอำกำศขำเข้ำก่อนเข้ำตัวเครื่อง (Inlet filter) เพ่ือป้องกันสิ่งเจือปนในอำกำศ และชุดกรองอำกำศ
ขำออก (Outlet filter) โดยแผ่นกรองท ำด้วย Polyester หรือวัสดุอ่ืนที่มีประสิทธิภำพในกำรกรองที่เทียบเท่ำ 
และสำมำรถถอดซักได้ 
6. มีระบบท ำควำมสะอำดหัวฉีด (nozzle) ทั งแบบอัตโนมัติและแบบ manual โดยกำรใช้ needle และ

แรงดันจำกอำกำศหรือเทคนิคอ่ืนที่ดีกว่ำ หรือเทียบเท่ำ 

7. มีอัตรำกำรระเหยของน  ำออกจำกตัวอย่ำงได้สูงสุด ไม่น้อยกว่ำ 1500 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง  
8. ตัวเครื่องมีระบบท ำควำมร้อน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3300 วัตต์ สำมำรถปรับอุณหภูมิอำกำศขำเข้ำ (Air inlet) 

ในได้ในช่วง 50 – 200 C หรือดีกว่ำ โดยมีค่ำควำมเม่นย ำไม่เกิน ± 3 องศำเซลเซียส หรือดีกว่ำ 

9. อัตรำเร็วของอำกำศขำเข้ำ (Air flow) สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 300 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง 

10. ควบคุมอุณหภูมิขำออก (Air outlet) ได้ในช่วง 40 – 140 C หรือดีกว่ำ 

11. มีปั๊มส ำหรับดูดตัวอย่ำงเป็นชนิดPeristaltic pump สำยยำงติดตั งภำยในตัวเครื่องสำมำรถปรับอัตรำเร็ว
ในกำรป้อนตัวอย่ำงได้ 
12. หน้ำจอแสดงผล แสดงค่ำอย่ำงน้อย ดังนี   
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 อุณหภูมิจริงของอุณหภูมิขำเข้ำ (Inlet temp),  
 อุณหภูมิขำออก (Outlet temp),  
 ปริมำณอำกำศขำเข้ำ (%Aspirator),  
 อัตรำกำรดูดตัวอย่ำง (%Pump)  
 ควำมถีใ่นกำรท ำควำมสะอำดหัวเข็ม (Nozzle cleaner) 
 แสดงอัตรำกำรไหลของก๊ำซไนโตรเจน (Gas flow volume) 
 แสดงควำมเร็วของกำรป้อนตัวอย่ำง Pump speed 
13. มีเมนูตั งค่ำอุณหภูมิอำกำศขำเข้ำได้ในหน่วยขององศำเซลเชียส 
14. มีเมนูตั งควำมถ่ีของหัวเข็ม ท ำควำมสะอำดได้ (Nozzle cleaner) 
15. วัสดุที่สัมผัสกับสำรตัวอย่ำงส่วน drying chamber, cyclone, และ receiving tank ท ำด้วยวัสดุสแตน

เลส สตีล เกรด 304 หรือดีกว่ำ  
16. มีสำยป้อนตัวท ำละลำย ม้วนควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 5 เมตร จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 ชุด 
17. มีระบบควบคุมกำรท ำงำนของระบบระบำยอำกำศแบบอัตโนมัติ (blower system) และจะหยุดท ำงำน 

เมื่ออุณหภูมิภำยในต่ ำกว่ำ 90 องศำเซลเซียส 
18. มีระบบกำรล้ำงท ำควำมสะอำดภำยในเครื่องก่อนกำรใช้งำนหรือหลังจำกกำรท ำงำนเสร็จสิ น 
19. มีระบบกำรตรวจเช็คควำมเข้มข้นออกซิเจนภำยในได้ เมื่อมีควำมเข้มข้นถึง 2.5 % จะมีเสียงสัญญำณ

เตือนและหยุดท ำงำนโดยอัตโนมัติ 
20. ภำยในตัวเครื่อง มีระบบควบแน่นไอสำรตัวท ำละลำยอินทรีย์ โดยใช้เทคนิคผ่ำนระบบเครื่องท ำน  ำเย็น

แบบหมุนเวียน เพ่ือลดไอสำรตัวท ำละลำยอินทรีย์ออกสู่ภำยนอกได้  
21. มีปั๊มดูดจ่ำยสำรละลำยตัวอย่ำงแบบ Peristaltic pump พร้อมสวิทซ์ปรับอัตรำกำรไหลให้เหมำะสมกับ

ปริมำตรตัวอย่ำงได้ 
22. มีระบบตรวจสอบกำรอุดตันของตัวอย่ำง (de-blocker frequency)  
23. มีระบบหัวพ่นฝอยเป็นแบบ two-fluid nozzle ท ำจำกโลหะสแตนเลสเกรด 316 หรือดีกว่ำ 
    ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 0.7 มิลลิเมตร 1.4 มิลลิเมตร และ 2.0 มิลลิเมตร อย่ำงละไม่น้อยกว่ำ 1 ชุด 
24. มีช่องต่อพ่วงแก๊สไนโตรเจนพร้อมถังแก๊สไนโตรเจนปริมำตรไม่น้อยกว่ำ 40 ลิตร เพื่อใช้งำนกับระเหยตัว

ท ำละลำยอินทรีย์ ในกำรท ำงำนระบบปิด ร่วมกับชุดดักจับไอตัวท ำละลำยได้ 
25. ใช้ไฟฟ้ำ 220 โวลด์ 50 Hz 
 
อุปกรณ์ประกอบ 
1. เครื่องส ำรองไฟชนิด True Online UPS ขนำดไม่น้อยกว่ำ 10KVA จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 เครื่อง (เป็นสินค้ำ

ที่ผลิตในประเทศไทย) 
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2. ชุดอุปกรณ์ป้องกันกำรเกิดสนิมชนิดแห้งพร้อมสำรดูดควำมชื นแบบ industrial desiccant ประสิทธิภำพไม่
น้อยกว่ำ 400 % จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 10 ชิ น หรือระบบกันควำมชื นไม่ให้เกิดสนิมกับตัวเครื่องอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

3. magnetic stirrer ขนำดรองรับภำชนะบรรจุตัวอย่ำงได้ไม่น้อยกว่ำ 2 ลิตร จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 เครื่อง 
4. ถังก๊ำซไนโตรเจน Nitrogen ควำมบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่ำ 99.9% และชุดควบคุมพร้อมอุปกรณ์ป้องกันถังล้ม

จ ำนวนอย่ำงน้อย 2 ชุด 

5. อ่ำงน  ำควบคุมอุณหภูมิ พร้อมระบบหมุนเวียน สำมำรถท ำอุณหภูมิได้ต่ ำสุด -20 C มีขนำดควำมจุไม่น้อย
กว่ำ 20 ลิตร พร้อมล้อเคลื่อนที่ได้สะดวกจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 เครื่อง 

 
คุณสมบัติอ่ืน ๆ 

1. ผู้ขำยต้องส่งมอบครุภัณฑ์ ติดตั งบริเวณท่ีก ำหนด พร้อมท ำ IQ OQ และ PQ ก่อนกำรส่งมอบ และอบรม
แนะน ำผู้ใช้ให้สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

2. ครุภัณฑ์ที่ส่งมอบต้องเป็นครุภัณฑ์ ใหม่ที่ไม่เคยใช้งำนหรือผ่ำนกำรสำธิตมำก่อน 
2. รับประกันคุณภำพพร้อมบริกำรซ่อมฟรีรวมอะไหล่อย่ำงน้อย 2 ปีนับถัดจำกวันตรวจรับเรียบร้อยแล้ว 

และในระยะรับประกันต้องให้บริกำรตรวจสอบกำรใช้งำนทุก 6 เดือน 
3. มีคู่มือกำรใช้งำนภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษ อย่ำงน้อย จ ำนวน 1 ชุด และไฟล์คู่มือกำรใช้งำนรวมทั ง

ข้อมูลประกอบ (ในรูปแบบ *.pdf) บันทึกเข้ำฐำนข้อมูลที่ก ำหนดให้เรียบร้อย 
4. อุปกรณ์ไฟฟ้ำทุกรำยกำรจะต้องใช้ได้กับแรงดันไฟฟ้ำ 220 V. 50 Hz 

 
งบประมาณในการจัดซื อ 1,200,000.-บำท  (หนึ่งล้ำนสองแสนบำทถ้วน) 
 
ราคากลางในการจัดซื อ  1,200,000.-บำท  (หนึ่งล้ำนสองแสนบำทถ้วน) 
 
ก าหนดส่งมอบของ ภำยใน 90 วัน นับถัดจำกลงนำมในสัญญำ  
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ขอบเขตของงานในส่วนการจัดท าเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืน 
เครื่องท าแห้งแบบพ่นฝอยโดยเทคนิคระเหยน  าหรือตัวท าละลายอินทรีย์ จ านวน 1 ชุด 

1. ก าหนดสัดส่วนของน  าหนักในการให้คะแนนระหว่างเกณฑ์ราคา และเกณฑ์อ่ืนเพื่อใช้ในการประเมิน
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ดังนี  

- เกณฑ์รำคำ  ก ำหนดน  ำหนักร้อยละ 50 
- เกณฑ์อ่ืน   ก ำหนดน  ำหนักร้อยละ 50 

2. เกณฑ์คุณภาพก าหนดน  าหนกัร้อยละ 50 
ประกอบด้วย 

- ข้อเสนอด้ำนเทคนิค ก ำหนดน  ำหนักร้อยละ 30 
- บริกำรหลังกำรขำย ก ำหนดน  ำหนักร้อยละ 20 

3. ค่าคะแนนเกณฑ์ย่อย ของแต่ละเกณฑ์คุณภาพ 
3.1. ข้อเสนอทางด้านเทคนิค (น  าหนักร้อยละ 30) ประกอบด้วย 

(1)  ควำมสำมำรถใช้งำนได้ทั งสำรละลำยที่มีน  ำเป็นตัวท ำละลำย (aqueous solution) และ
สำรละลำยที่มีตัวท ำละลำยอินทรีย์ประกอบ (organic solvent)  ร้อยละ 10 
(2)  ควำมสำมำรถท ำแห้งแบบพ่นฝอย ร้อยละ 10 
(3)  อัตรำกำรระเหยของน  ำออกจำกตัวอย่ำง  ร้อยละ 10 
 

3.1.1.ควำมสำมำรถใช้งำนได้ทั งสำรละลำยที่มีน  ำเป็นตัวท ำละลำย (aqueous solution) และ
สำรละลำยที่มีตัวท ำละลำยอินทรีย์ประกอบ (organic solvent) ร้อยละ 10 

ความสามารถ คะแนน 
สำมำรถใช้งำนได้ทั งสำรละลำยที่มีน  ำเป็นตัวท ำละลำย (aqueous solution) และ
สำรละลำยที่มีตัวท ำละลำยอินทรีย์ประกอบ (organic solvent) ได ้ 20%  ขึ นไป 

60 

สำมำรถใช้งำนได้ทั งสำรละลำยที่มีน  ำเป็นตัวท ำละลำย (aqueous solution) และ
สำรละลำยที่มีตัวท ำละลำยอินทรีย์ประกอบ (organic solvent) ได ้50% ขึ นไป 

80 

สำมำรถใช้งำนได้ทั งสำรละลำยที่มีน  ำเป็นตัวท ำละลำย (aqueous solution) และ
สำรละลำยที่มีตัวท ำละลำยอินทรีย์ประกอบ (organic solvent) ได ้100%  

100 
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3.1.2.ควำมสำมำรถท ำแห้งแบบพ่นฝอย   ร้อยละ 10 
ความสามารถ คะแนน 

สำมำรถท ำแห้งแบบพ่นฝอย มีขนำดอนุภำคเล็กสุดที่ไม่มำกกว่ำ 1 ไมโครเมตร และใหญ่สุด
ไม่น้อยกว่ำ 25 ไมโครเมตร  
 

70 

สำมำรถท ำแห้งแบบพ่นฝอย มีขนำดอนุภำคเล็กสุดในระดับนำโนเมตรได้ (พร้อมแสดง
ควำมสำมำรถของเครื่อง หรือ reference) 

100 

 
3.1.3.อัตรำกำรระเหยของน  ำออกจำกตัวอย่ำง   ร้อยละ 10 

ความสามารถ คะแนน 
มีอัตรำกำรระเหยของน  ำออกจำกตัวอย่ำงได้สูงสุด  1500 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง  80 
มีอัตรำกำรระเหยของน  ำออกจำกตัวอย่ำงได้สูงสุดมำกกว่ำ 1500 มิลลิลิตรต่อชั่วโมง 100 

 
 

3.2. บริการหลังการขาย  (น  าหนักร้อยละ 20) ประกอบด้วย 
(1) แผนเพื่อกำรซ่อมบ ำรุงหลังกำรรับประกันควำมช ำรุดบกพร่อง   ร้อยละ 10 
(2) ระยะเวลำกำรรับประกันควำมช ำรุดบกพร่อง    ร้อยละ 10 

3.2.1.แผนเพื่อกำรซ่อมบ ำรุงหลังกำรรับประกันควำมช ำรุดบกพร่อง ให้น  ำหนักร้อยละ 10 โดยให้ผู้ยื่น
ข้อเสนอน ำเสนอดังนี  
1) แผนกำรส ำรองอะไหล่เพ่ือกำรบ ำรุงรักษำตลอดระยะเวลำรับประกัน กรณีท่ีเครื่องมีปัญหำ

และต้องใช้เวลำในกำรสั่งอะไหล่ในระยะรับประกัน ต้องหยุดระยะเวลำรับประกันจนกว่ำเครื่องจะพร้อมใช้งำน
แล้วจึงเริ่มนับระยะประกันต่อจำกระยะที่หยุดระหว่ำงรอซ่อมบ ำรุง 

2) แผนกำรบริกำรจัดกำรกำรดูแลและกำรบริกำรซ่อมฉุกเฉิน กำรซ่อมบ ำรุง Maintenance 
Contract ที่ดีที่สุด เช่น กำรส่งช่ำงซ่อมฉุกเฉินภำยในระยะเวลำอันรวดเร็ว (ไม่เกินหนึ่งสัปดำห์) 

3) ผู้ยื่นต้องน ำเสนอรำยละเอียดให้มำกที่สุดแสดงถึงกำรบริกำรหลังกำรขำยที่ประหยัดค่ำซ่อม
บ ำรุงรักษำ เช่น ส่วนละค่ำแรงและ/หรือค่ำอะไหล่หลังจำกหมดระยะรับประกัน 

 
เงื่อนไข คะแนน 

ยื่น  1 ข้อ 35 คะแนน 
ยื่น  2 ข้อ 70 คะแนน 
ยื่น  3 ข้อ 100 คะแนน 
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3.2.2.ระยะเวลำกำรรับประกันควำมช ำรุดบกพร่อง ให้น  ำหนักร้อยละ 10 โดยพิจำรณำจำกระยะเวลำ 
ดังนี  

เงื่อนไข คะแนน 
ระยะเวลำกำรรับประกันควำมช ำรุดบกพร่อง 2 ปี 80 คะแนน 
ระยะเวลำกำรรับประกันควำมช ำรุดบกพร่องมำกกว่ำ 2 ปี ขึ นไป 
 

100 คะแนน 

  
วิธีการประเมินหรือการให้คะแนน: พิจำรณำให้คะแนนจำกเอกสำรที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นมำ 
 
 


