
เอกสารแนบท้ายขอบเขตงาน 
เครื่องโครมาโตกราฟฟีของเหลวประสิทธิภาพสูง   1 ชุด 

 
คุณลักษณะท่ัวไป 

เป็นเครื่องมือส ำหรับวิเครำะห์หำสำรชนิดและปริมำณสำรโดยใช้หลักกำรโครมำโทกรำฟฟีแบบ ของเหลว
ภำยใต้ควำมดันสูง ใช้แยกและหำปริมำณสำรโดยใช้ของเหลวเป็นตัวพำ ประกอบด้วยส่วนต่ำงๆ ดังนี้ 

1. ปั๊มขับเคลื่อนเฟสเคลื่อนที่สำรตัวท ำละลำย (Pump) จ ำนวน 1 ชุด 
2. เครื่องก ำจัดฟองอำกำศแบบอัตโนมัติ (On-line Vacuum Degasser) จ ำนวน 1 ชุด 
3. ระบบควบคุมอุณหภูมิของคอลัมน์ (Column Oven) จ ำนวน 1 ชุด 
4. ระบบฉีดสำรตัวอย่ำงอัตโนมัติ (Auto sampler) จ ำนวน 1 ชุด 
5. เครื่องตรวจวัด (Detector) 

5.1 เครื่องตรวจวัดชนิดไดโอดอำเรย์ (diode-array detector) จ ำนวน 1 ชุด 
5.2 เครื่องตรวจวัดชนิด Fluorescence Detector จ ำนวน 1 ชุด 

6. ระบบควบคุม และประมวลผล (Control and Data Processor) จ ำนวน 1 ชุด 
7. เครื่องคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 ชุด 
8. เครื่องพิมพ์สี จ ำนวน 1 ชุด 
9. อุปกรณ์ประกอบอ่ืน (Accessories)  

  
คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ปั๊มขับเคลื่อนเฟสเคลื่อนที่สารตัวท าละลาย 

1.1. ปั๊มขับเคลื่อนเฟสเคลื่อนที่สำรตัวท ำละลำยเป็นระบบผสมสำรละลำยโดยใช้ควำมดันต่ ำ (Low 
Pressure mixing pump) ที่สำมำรถผสม mobile phase ได้ไม่น้อยกว่ำ 4 ชนิด  

1.2. ระบบกำรท ำงำนเป็น dual piston หรือ dual plunger ต่อเนื่องแบบอนุกรม 
1.3. Piston หรือ Plunger ท ำด้วยวัสดุที่ทนทำนกำรกัดกร่อนของสำรเคมี 
1.4. สำมำรถเลือกกำรใช้งำนทั้งแบบ Isocratic และ แบบ Gradient ได ้
1.5. สำมำรถควบคุมอัตรำกำรไหลของเฟสเคลื่อนที่สำรตัวท ำละลำยได้ไม่น้อยกว่ำในช่วง 0.001-9.999  

มล./นำที หรือดีกว่ำ สำมำรถปรับควำมละเอียดของกำรไหลได้ 0.001 มิลลิลิตรต่อนำที หรือดีกว่ 
1.6. สำมำรถทนแรงดันสูงได้ ดังนี้ 

1.6.1. ทนแรงดันไม่น้อยกว่ำ 862 บำร์  หรือ 86.2 MPa หรือ 12,500 psi  ที่อัตรำกำรไหลน้อย
กว่ำ 2.0 มิลลิลิตรต่อนำที 

1.6.2. ทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่ำ 700 บำร์ หรือ 70 MPa หรือ 10,150 psi ที่อัตรำกำรไหลน้อย
กว่ำ 5.0 มิลลิลิตรต่อนำที 
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1.6.3. ทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่ำ 400 บำร์  หรือ 40 MPa หรือ 5800 psi  ที่อัตรำกำรไหลน้อย
กว่ำ 10.0 มิลลิลิตรต่อนำที 

1.7. มีควำมถูกต้องของกำรไหล (flow accuracy) ผิดพลำดไม่เกิน + 1% หรือดีกว่ำ ที่ครอบคลุมช่วง
อัตรำกำรไหล 0.5 – ถึงอัตรำกำรไหลสูงสุดของเครื่อง  

1.8. มีควำมแม่นย ำของอัตรำกำรไหล (Flow rate Precision) ผิดพลำดไม่เกิน 0.1%  
1.9. มีควำมถูกต้องของกำรผสมของ mobile phase ขณะท ำ Gradient (Gradient accuracy) 

ผิดพลำดไม่เกิน ±0.3% 
1.10. มีควำมแม่นย ำของกำรผสมของ mobile phase ขณะท ำ Gradient (Gradient precision) 

ผิดพลำดน้อยกว่ำ 0.1% RSD 
1.11. สำมำรถควบคุมกำรท ำงำนของปั๊มด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และที่ตัวเครื่อง  
1.12   มีระบบกำรล้ำง Piston หรือ Plunger ของ pump อัตโนมัติเพ่ือเพ่ิมอำยุกกำรใช้งำนของ Seal 
11.3  มีระบบตรวจจับกำรรั่วไหลของเฟสเคลื่อนที่ โดยมีระบบแจ้งเตือนเพ่ือให้ผู้ใช้งำนทรำบหำกมีกำร

รั่วไหลของเฟสเคลื่อนที่ 
 

2. เครื่องก าจัดฟองอากาศแบบอัตโนมัติ (Vacuum Degasser) 
2.1 มีระบบก ำจัดฟองอำกำศอัตโนมัติ (Degasser) ด้วยระบบสุญญำกำศ (vacuum degasser) หรือ 

 ระบบเมมเบรน (membrane degasser) ไม่น้อยกว่ำ 4 ช่องทำง (channel) ส ำหรับก ำจัด 
ฟองอำกำศของ mobile phase 

2.2 มีอัตรำกำรไหลของแต่ละช่องทำงได้ไม่น้อยกว่ำ 3 มิลลิลิตรต่อนำที 
 

3. ระบบควบคุมอุณหภูมิของคอลัมน์ (Column Oven)       
3.1. สำมำรถตั้งค่ำและควบคุมอุณหภูมิได้ครอบคลุมช่วง 10 °C ต่ ำกว่ำอุณหภูมิห้องถึง 80 °C หรือกว้ำง

กว่ำ และสำมำรถปรับอุณหภูมิได้อย่ำงน้อยครั้ง ละ 1C 
3.2. มีค่ำควำมถูกต้องของอุณหภูมิ (Temperature accuracy) ไม่เกิน  1.0C  จำกค่ำที่ตั้งไว้ 

3.3. มีค่ำควำมแม่นย ำของกำรควบคุมอุณหภูมิได้ไม่เกิน 0.2 C 
3.4. สำมำรถบรรจุคอลัมน์ขนำดควำมยำวสูงสุดถึง 30 เซนติเมตร ได้ไม่น้อยกว่ำ 2 คอลัมน์ 
3.5. สำมำรถควบคุมกำรท ำงำนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และที่ตัวเครื่อง  
 

4. ระบบฉีดสารตัวอย่างแบบอัตโนมัติ (Auto-Sampler)  
4.1. เป็นเครื่องฉีดสำรตัวอย่ำงแบบอัตโนมัติ 
4.2. สำมำรถควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง 4 ถึง 40 องศำเซลเซียส หรือกว้ำงกว่ำ 
4.3. สำมำรถใส่ขวดตัวอย่ำงขนำด 1.5 - 2 มิลลิลิตรได้ครั้งละไม่น้อยกว่ำ 100 ขวด 
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4.4. สำมำรถก ำหนดให้ฉีดสำรในแต่ละขวดสำรตัวอย่ำงได้ตั้งแต่ 0.1 - 100 ไมโครลิตร  และสำมำรถ
ปรับควำมละเอียดได้ 0.1 ไมโครลิตร 

4.5. สำมำรถเลือกวิธีกำรฉีดสำรแบบเต็มปริมำตร (Total Volume Injection) หรือแบบ Loop Injection 
4.6. สำมำรถปรับกำรฉีดสำรตัวอย่ำงซ้ ำได้ 1-99 ครั้ง 
4.7. มีควำมแม่นย ำ (precision) ของปริมำตรกำรฉีดคลำดเคลื่อนไม่เกิน 0.25% RSD เมื่อฉีดที่ 5 l 
4.8. มีค่ำควำมถูกต้องในกำรฉีดสำร (Injection-Volume Accuracy) ผิดพลำดไม่เกิน + 1 %  
4.9. มีค่ำปนเปื้อนของกำรฉีดสำรตัวอย่ำง (Sample Carryover) ไมเ่กิน 0.004% หรือน้อยกว่ำ 
4.10. มีระบบตรวจสอบกำรรั่ว (Leak Detection) 
 

5. เครื่องตรวจวัด 
5.1. เครื่องตรวจวัดชนิดไดโอดอำเรย์ (diode-array detector) จ ำนวน 1 ชุด 

5.1.1. สำมำรถใช้งำนในช่วงควำมยำวคลื่นได้ในช่วง 190-800 nm หรือกว้ำงกว่ำ 
โดยใช้แหล่ง ก ำเนิดแสงได้แก่ หลอดดิวเทอเรียม หรือ หลอดดิวเทอเรียม และหลอด
ทังสเตน หรือ หลอดดิวเทอเรียม และหลอดฮำโลเจน 

5.1.2. มีจ ำนวน ไดโอดเท่ำกับ 1,024 ไดโอดมีค่ำควำมถูกต้องของควำมยำวคลื่น (Wavelength 
accuracy) +/-1 nm 

5.1.3. สำมำรถตรวจวัดได้สูงสุด 8 ควำมยำวคลื่นหรือมำกกว่ำ 
5.1.4. สำมำรถแสดงผลเป็นโครมำโตรแกรม สเปคตรัมในลักษณะ 2 มิติ และ 3 มิติ ได้  
5.1.5. สำมำรถตั้งค่ำควำมกว้ำงของ Slit (Slit Width) ไดม้ำกกว่ำ 2 ค่ำ จำกโปรแกรมควบคุมกำร

ท ำงำน  
5.1.6. มีค่ำสัญญำณรบกวน (Noise) ไม่เกิน 1.0 x 10-5 Au ต่อชั่วโมง ที่ควำมยำวคลื่น 250 หรือ 

254 หรือ 520 หรือ 600 หรือ 750 นำโนเมตร โดยจะต้องมีเอกสำรรับรองผลกำรทดสอบ
มำแสดง 

5.1.7. มีค่ำเบี่ยงเบนจำกเส้นฐำน (Drift) ไม่เกิน 1.0 x 10-3 Au ต่อชั่วโมง ที่ควำมยำวคลื่น 250 
หรือ 254 หรือ 520 หรือ 600 นำโนเมตร โดยจะต้องมีเอกสำรรับรองผลกำรทดสอบมำ
แสดง 

5.1.8. ช่องบรรจุสำร (Flow Cell) ที่มีระยะทำงท่ีแสงเดินทำง (Optical path length) ขนำดไม่
น้อยกว่ำ 10 มิลลิเมตร และมีควำมจุขนำดไม่เกิน 13 ไมโครลิตร 

5.1.9. สำมำรถควบคุมกำรท ำงำนของตัวตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และท่ีตัวเครื่อง  
5.1.10. มีระบบตรวจจับกำรรั่วไหลของเฟสเคลื่อนที่ โดยมีระบบแจ้งเตือนเพ่ือให้ผู้ใช้งำนทรำบหำก

มีกำรรั่วไหลของเฟสเคลื่อนที่ 
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5.1.11. มีฟังก์ชั่นส ำหรับตรวจสอบกำรท ำงำน ดังนี้ 
5.1.11.1. Lamp light time 
5.1.11.2. Lamp energy check 
5.1.11.3. Lamp wavelength check 

5.2. เครื่องตรวจวัดชนิด Fluorescence Detector จ ำนวน 1 ชุด 
5.2.1. มีแหล่งก ำเนิดแสงเป็นชนิดหลอดซีนอน (Xe lamp) และมีระบบในกำรตรวจเช็คควำม

ถูกต้องของควำมยำวคลื่น 
5.2.2. สำมำรถตรวจวัดแสงได้ในด้ำน Excitation อยู่ในช่วงควำมยำวคลื่นไม่น้อยกว่ำ 220 ถึง 650

นำโนเมตร หรือกว้ำงกว่ำ และ Emission อยู่ในช่วงควำมยำวคลื่นไม่น้อยกว่ำ 250 ถึง 900 
นำโนเมตร หรือกว้ำงกว่ำ 

5.2.3. มีค่ำควำมถูกต้องของควำมยำวคลื่น (Wavelength Accuracy) ไม่เกิน ±3 นำโนเมตร 
5.2.4. มีค่ำควำมกว้ำงของช่องแสงผ่ำน (Spectral Bandwidth) ในด้ำน Excitation ไม่น้อยกว่ำ 15 

นำโนเมตร และในด้ำน Emission สำมำรถปรับได้ไม่น้อยกว่ำ15 นำโนเมตร 
5.2.5. ค่ำควำมไว (Sensitivity) มีค่ำสัญญำณที่วัดได้เทียบกับสัญญำณรบกวน (Signal to noise) 

ไม่น้อยกว่ำ 900 โดยทดสอบพีค Raman ของน้ ำ 
5.2.6. ประกอบด้วย Flow Cell ที่มีควำมจุขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 ไมโครลิตร 
5.2.7. สำมำรถควบคุมกำรท ำงำนของตัวตรวจวัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และท่ีตัวเครื่อง  
5.2.8. มีฟังก์ชั่น GLP ส ำหรับตรวจสอบดังนี้ 

5.2.8.1. Lamp energy check 
5.2.8.2. Wavelength accuracy check 
5.2.8.3. Lamp lighting time and replacement record 
 

6. ระบบควบคุม และประมวลผล (Control and Data Processor) 
6.1. สำมำรถสั่งงำนจำก หน้ำเครื่อง หรือ ระบบคอมพิวเตอร์โดยสำมำรถแสดงผล บันทึก ประมวลผล 

และจัดเก็บข้อมูลกำรวิเครำะห์ได ้ 
6.2. โปรแกรมท ำงำนบนระบบคอมพิวเตอร์ที่เข้ำกันได้กับระบบปฏิบัติกำรไม่ต่ ำกว่ำ Window 10 ที่ถูก

ลิขสิทธิ์ 
6.3.  โปรแกรมสำมำรถควบคุมกำรท ำงำนของเครื่องได้ทั้งระบบ 
6.4. สำมำรถตั้งค่ำพำรำมิเตอร์ของกำรวิเครำะห์โดยผ่ำนหน้ำจอคอมพิวเตอร์และเก็บเป็นวิธีวิเครำะห์ได้ 
6.5. ผู้ใช้สำมำรถออกแบบรูปแบบผลกำรรำยงำนวิเครำะห์ได้  
6.6. ผู้ขำยต้องให้โปรแกรมท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกต้องที่สำมำรถใช้ในกำรลงในเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ได้ 
6.7. สำมำรถก ำหนดสิทธิ์ในกำรใช้เครื่องมือ ข้อมูลและโปรแกรม 
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7. เครื่องคอมพิวเตอร์ มีคุณลักษณะพ้ืนฐำนไม่ต่ ำกว่ำดังนี้ 
7.1 มีหน่วยประมวลผลกลำง CPU ไม่น้อยกว่ำ 7 แกนหลัก (7core) โดยมีควำมเร็วสัญญำณนำฬิกำ

พ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำ 3.2 GHz จ ำนวน 1 หน่วย 
7.2 หน่วยประมวลผลกลำง (CPU) มีหน่วยควำมจ ำขนำดไม่น้อยกว่ำ 16 MB ส ำหรับแบบ Smart 

Cache Memory 
7.3 มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพ Graphic card โดยมีคุณลักษณะอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งที่เป็น

แผงวงจรแบบ PCI Express หรือประเภทอ่ืนที่ดีกว่ำ เพื่อแสดงภำพแยกจำกแผงวงจรหลักท่ีมี
หน่วยควำมจ ำขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 GB หรือ 

7.4 มีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพติดตั้งอยู่ภำยในหน่วยประมวลผลกลำง แบบ Graphics 
Processing Unit ที่สำมำรถใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำดไม่น้อยไม่น้อยกว่ำ 2 GB 
หรือมีหน่วยประมวลผลเพ่ือแสดงภำพติดตั้งอยู่บนแผนวงจรหลักแบบ Onboard Graphics ที่มี
ควำมสำมำรถในกำรใช้หน่วยควำมจ ำหลักในกำรแสดงภำพขนำด 
ไม่น้อยกว่ำ 2 GB 

7.5 มีหน่วยควำมจ ำหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่ำ มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 GB 
7.6 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA ควำมเร็ว 7200 rpm หรือดีกว่ำ ขนำดควำมจุไม่

น้อยกว่ำ 1 TB หรือชนิด Solid State Drive ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 480 GB จ ำนวน 1 หน่วย 
7.7 มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ำย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่ำ 

จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ช่องเสียบ 
7.8 มี WiFi มำตรฐำน 802.11ac 1x1 และ Bluetooth 4.1 หรอืดีกว่ำ 
7.9 มี Keyboard แป้นพิมพ์แบบภำษำไทย/อังกฤษ และเมำส์ พร้อมแผ่นรองเมำส์ 
7.10 ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์มีพอร์ตเชื่อมต่อแสดงผลแบบ VGA, HDMI เป็นอย่ำงน้อย 
7.11 จอภำพมีช่องเสียบสัญญำณเข้ำแบบ VGA หรือ HDMI เป็นอย่ำงน้อย 
7.12 มีจอแสดงภำพแบบ LED Monitor มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่ำ 1000:1 และมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 

23 นิ้ว (Display Size) อัตรำส่วนของจอภำพ 1920 x 1080 หรือดีกว่ำ เป็นแบบ Widescreen 
(16:9)  

7.13 มีช่องเสียบเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB 2.0 หรือดีกว่ำ ไม่น้อยกว่ำ 6 ช่อง 
7.14 มีคู่มือของอุปกรณ์ต่ำงๆ ครบชุดพร้อม Driver ต่ำงๆ ที่สำมำรถ Download ได้ (ให้ระบุชื่อ Web-

site ดำวน์โหลด) 
7.15 อุปกรณ์ที่เสนอรำคำต้องเป็นผลิตภัณฑ์ภำยใต้ยี่ห้อกำรค้ำเดียวกันทั้งหมด 
7.16 รับประกันผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี จำกผู้ผลิตหรือผู้ขำยสินค้ำ 
 

8 เครื่องพิมพ์ส ีจ ำนวน 1 ชุด 
8.1 เป็นเครื่องพิมพ์สีแบบ Laser Printer  ชนิดแยกตลับสี จ ำนวน    1  เครื่อง 
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9 อุปกรณ์ประกอบอ่ืน 
9.1 คอลัมน์ C-18 (ที่ตรงกับคุณลักษณะ L1 ตำม USP) ชนิดทน pH ไดม้ำกกว่ำ 7 เป็นอย่ำงน้อย 
      ขนำด 4.6 x 25 cm        จ ำนวน 1 อัน 
9.2 คอลัมน์ C-8 (ที่ตรงกับคุณลักษณะ L7 ตำม USP) ชนิดทน pH ไดม้ำกกว่ำ 7 เป็นอย่ำงน้อย 

ขนำด 4.6 x 25 cm        จ ำนวน 1 อัน 
9.3 คอลัมน์ที่มีหมู่ Nitrile (Cyano column)  (ที่ตรงกับคุณลักษณะ L10 ตำม USP)  

ขนำด 4.6 x 25 cm        จ ำนวน 1 อัน 
9.4 กำร์ดคอลัมน์ชนิด cartridge type      จ ำนวน 2 อัน  

9.4.1 insert ชนิด C-8        จ ำนวน 1 ชุด  
9.4.2 insert ชนิด C-18       จ ำนวน 1 ชุด 
9.4.3 insert ชนิด Nitrile       จ ำนวน 1 ชุด 

9.5 ชุด Maintenance tool Kit      จ ำนวน 1 ชุด 
9.6 ถำดพลำสติกขอบสูงส ำรับวำงขวดสำรละลำย    จ ำนวน 2 ถำด  
9.7 ขวดใส่สำรละลำย Mobile phase ขนำด 1 L แบบใส   จ ำนวน  10  ขวด 
9.8 ขวดใส่สำรละลำย Mobile phase ขนำด 2 L แบบใส   จ ำนวน  5  ขวด 
9.9 ขวดใส่สำรตัวอย่ำงสีชำขนำด 1.5 – 2 มิลลิลิตร พร้อม septum  จ ำนวน  500 ขวด 
9.10 ขวดใส่สำรตัวอย่ำงแบบใสขนำด 1.5- 2 มิลลิลิตร พร้อม septum  จ ำนวน  500 ขวด 
9.11 แผ่นกรอง mobile phase ชนิด Nylon หรือ regenerated cellulose   

  ขนำด 0.45 m ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 47 mm   จ ำนวน  500 แผ่น 

9.12 หัวกรองตัวอย่ำง (Syringe filter) ขนำด 0.45 m ชนิด Nylon  จ ำนวน  1000 ชิ้น 

9.13 หัวกรองตัวอย่ำง (Syringe filter) ขนำด 0.22 m ชนิด Nylon  จ ำนวน  1000 ชิ้น 

9.14 หัวกรองตัวอย่ำง (Syringe filter) ขนำด 0.45 m ชนิด PTFE  จ ำนวน  1000 ชิ้น 

9.15 หัวกรองตัวอย่ำง (Syringe filter) ขนำด 0.22 m ชนิด PTFE  จ ำนวน  1000 ชิ้น 
9.16 ชุดกรอง mobile phase       จ ำนวน 1 ชุด 

ประกอบด้วย 
9.16.1 ชุดเครื่องแก้วส ำหรับกรอง mobile phase ท ำด้วยแก้วอย่ำงดี     จ ำนวน 1 ชุด 
9.16.2 pump ชนิดไม่ใช้น้ ำมัน (Diaphragm pump) ที่มีคุณภำพสูง  
 สำมำรถทนต่อกำรกัดกร่อนของสำรเคมีได้ดี สำมำรถท ำ vacuum  
 ได้ไม่น้อยกว่ำ 100 mbar                จ ำนวน 1 เครื่อง  

9.17 เครื่องส ำรองไฟฟ้ำ (UPS) ขนำด 3 KVA ที่สำมำรถรักษำกระแสไฟฟ้ำได้อย่ำงน้อย 30 นำที หลัง
ไฟดับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย    จ ำนวน 1 เครื่อง 

9.18  รำงปลั๊กไฟ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย   จ ำนวน 3 ชุด  
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     มีคุณลักษณะดังนี้ 
9.18.1 มีจ ำนวน 6 เต้ำรับหรือมำกกว่ำ 
9.18.2 มีสวิตช์ไฟควบคุมกำรเปิด/ปิด เต้ำรับแต่ละจุด 
9.18.3 สำยไฟฟ้ำยำวไม่ต่ ำกว่ำ 3 เมตร 
9.18.4 ท ำจำกวัสดุ PC-ABS คุณสมบัติไม่ลำมไฟ หรือวัสดุอื่นที่ดีกว่ำ 
9.18.5 มีม่ำนนิรภัยเพื่อป้องกันนิ้วมือของผู้ใช้สัมผัสแผ่นทองเหลืองด้ำนใน 
9.18.6 มีหลอดไฟ LED แสดงสถำนะกำรใช้งำน 
9.18.7 มีระบบป้องกันไฟกระชำก 
9.18.8 เต้ำรับเป็นแบบ Universal 
9.18.9 ต้องได้มำตรฐำน มอก. 
9.18.10 รับประกันไม่น้อยกว่ำ 1 ปี จำกผู้ผลิตหรือผู้ขำย 

9.19 เครื่องปรับอำกำศ ส ำหรับรักษำอุณหภูมิห้อง พร้อมกำรติดตั้งมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 36000 BTU
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 เครื่อง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย ที่ได้รับกำรรับรองจำก 

     สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
9.20 ตู้เหล็กส ำหรับเก็บอุปกรณ์ประกอบ เป็นกระจกบำนเลื่อน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 85 x 145 cm ซ่ึง

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทย จ ำนวน 2 ตู้ 
9.21 เก้ำอ้ีพนักพิงที่โครงล้อเลื่อนท ำด้วยเหล็ก จ ำนวน 2 ตัว ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยที่

ได้รับกำรรับรองจำก     สภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
 
 

10 เงื่อนไขอ่ืน ๆ 
10.1 ใช้ไฟฟ้ำ 220 V/50Hz 
10.2 รับประกันคุณภำพเครื่องมือทุกชิ้นส่วนไม่น้อยกว่ำ 2  ปี และระหว่ำงประกันหำกมีชิ้นส่วนใดของ 

เครื่องเกิดขัดข้องตำมปกติวิสัยของกำรใช้งำน บริษัทฯจะต้องด ำเนินกำรแก้ไขหรือเปลี่ยนโดยเร็ว 
10.3 มีใบรับรองมำตรฐำนกำรผลิตจำกโรงงำนที่ได้รับกำรรับรองตำมระบบ ISO 9001 หรือเทียบเท่ำ 
10.4 ติดตั้งและสอนกำรใช้งำนเครื่องมือจนสำมำรถใช้งำนได้เป็นอย่ำงดี โดยผู้เชี่ยวชำญจำกช่ำงที่มี

ควำมช ำนำญที่มีใบรับรอง (Certificate) จำกโรงงำนผู้ผลิต และมีประสบกำรณ์ในกำรติดตั้ง ทั้งนี้
เพ่ือประสิทธิภำพในกำรดูแลหลังกำรขำย 

10.5 หลังจำกติดตั้งเครื่องแล้วบริษัทฯ จะส่งช่ำงมำตรวจเช็คเครื่องทุกๆ 6 เดือน ภำยในระยะ 
รับประกัน และมีบริกำรหลัง กำรขำย   

10.6 บริษัทมีหนังสือรับรองกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยโดยตรงจำกบริษัทผู้ผลิตเพ่ือประโยชน์ในกำรซ่อม
บ ำรุงและกำรให้บริกำรด้ำนอะไหล่ 
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10.7 มีคู่มือกำรใช้งำนภำษำไทย และภำษำอังกฤษของทุกเครื่อง ที่เป็นฉบับเอกสำร จ ำนวนอย่ำงละ 1 
ฉบับ และ ฉบับอิเลคโทรนิค ที่เขียนอยู่ใน External hard disk ที่มีควำมจุอย่ำงน้อย 2 TB 
จ ำนวน 1 ชุด 

 


