
เอกสารแนบท้ายขอบเขตงาน 

เครื่องท าแห้งแบบพ่นฝอย   จ านวน  1 ชุด 

  

1. คุณสมบัติโดยท่ัวไป 

เครื่องท ำแห้งแบบพ่นฝอย สำมำรถท ำระเหยสำรตัวอย่ำง ได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 5,000 

มิลลิลิตรต่อชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 250 องศำเซลเซียส ส่วนที่สัมผัสตัวอย่ำงท ำด้วยสแตนเลสตตีลเกรด 

304 หรอืวัสดุอื่นที่เทียบเท่ำ หรือดีกว่ำ 

 

2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

  ส่วนประกอบของเครื่องท ำแห้งแบบพ่นฝอย ประกอบดังต่อไปนี้ 

2.1 ระบบล าเลียงตัวอย่างเข้าระบบ (Feed System)  

2.1.1 ปั๊มเป็นชนิด Peristaltic pump โดยใช้ระบบบีบปล่อยซิลิโคนเพ่ือให้ เกิดแรงดูด

ตัวอย่ำงโดยไม่ต้องสัมผัสอุปกรณ์ประกอบของตัวปั๊ม  มีอัตรำกำรจ่ำยของเหลว

ครอบคลุมช่วง 0-5 ลิตรต่อชั่วโมง หรือกว้ำงกว่ำ 

2.1.2 สำมำรถปรับอัตรำกำรจ่ำยของเหลวตัวอย่ำงได้ 

2.1.3 ใช้กับไฟฟ้ำ 220 VAC 50 Hz  

 

2.2 ระบบพ่นฝอย(Atomizing system) 

2.2.1 ด้ำนบนเป็นแบบจำนเหวี่ยง  (Rotary disc Atomizing System)  จ ำนวน 1 ชุด มี

ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ 70 มิลลิเมตร 

2.2.2 ควำมเร็วของจำนเหวี่ยงไม่น้อยกว่ำ 30,000 รอบต่อนำที สำมำรถปรับควำมเร็วรอบ

กำรท ำงำนได้ 

2.2.3 มีระบบระบำยควำมร้อนด้วยน้ ำ 

2.2.4 ผลิตด้วยสแตนเลสสตีลชนิด  304  เกรด หรือดีกว่ำ พร้อมใบรับรอง (certificate) 

2.2.5 มีวำล์วปรับควำมดันลมและชุดแยกน้ ำและน้ ำมันของลม  

2.2.6 มีหัวฉีดชนิด Two fluid nozzle ท ำด้วยสเตนเลส สตีล เกรด 316 ไม่เป็นสนิม ขนำด

เส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ 0.7 มิลลิเมตร 1.0 มิลลิเมตร และ 2.0 มิลลิเมตร ขนำด

ละ 1ชิ้น 
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2.3 ระบบลมร้อน (Process gas heating system) 

2.3.1 ชุดสร้ำงลมร้อน เป็นแบบ Heater ใช้ก ำลังไฟฟ้ำรวมไม่น้อยกว่ำ 15 กิโลวัตต์  สำมำรถ

เปิดออกมำเพ่ือซ่อมบ ำรุงได้ง่ำย 

2.3.2 Electric heater ถูกติดตั้งอยู่ในช่องทีท่ ำด้วยสเตนเลส สตีล เกรด 304 มีฉนวนกัน

ควำมร้อน และหุ้มภำยนอกอีกชั้นด้วยสเตนเลส สตีล เกรด 304 เพ่ือป้องกันควำมร้อน

แผ่กระจำยออกมำ 

2.3.3 มีชุดกรองลมด้ำนเข้ำระบบท ำลมร้อนไม่น้อยกว่ำ 2 ชั้น ชนดิ Pre-Filter และ 

Medium Filter 

2.3.4 สำมำรถสร้ำงลมร้อนขำเข้ำได้ครอบคลุมช่วง  50 ถึง 250  องศำเซลเซียสหรือกว้ำงกว่ำ 

โดยมีควำมถูกต้องของอุณหภูมิ ไม่เกิน +/- 2 องศำเซลเซียส 

2.3.5 สำมำรถตั้งอัตรำกำรไหลของอำกำศได้ 

 

2.4 ระบบถังอบแห้ง (Drying chamber) 

2.4.1  ตัวถังมีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ 1100  มิลลิเมตร และมีควำมสูงรวมไม่น้อย

กว่ำ  1500 มิลลิเมตร ถังชั้นในท ำด้วยสแตนเลสเกรด 304 หรือสูงกว่ำ มีควำมหนำไม่

น้อยกว่ำ 2.0 มิลลิเมตร ถังชั้นนอกท ำด้วยสแตนเลสเกรด 304 หนำไม่น้อยกว่ำ 1.5 

มิลลิเมตร 

2.4.2  มีฝำเปิด-ปิด ที่สำมำรถ เปิด-ปิด ด้ำนหน้ำของถังอบแห้ง ขนำด 220 มิลลิเมตร พร้อม

ช่องกระจก (Sight glass) ที่ด้ำนหน้ำ เพ่ือดูกำรท ำงำนภำยในเครื่อง  

2.4.3 หลอดไฟให้ควำมสว่ำงภำยในตัวถัง เพ่ือช่วยดูตัวอย่ำงขณะท ำงำน 

2.4.4 ตัวถังด้ำนในที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ (Contact Part) ท ำด้วยสเตนเลส สตีล เกรด  304 

หรือดีกว่ำ ขัดเงำแบบ Mirror polishing  ตัวถังด้ำนนอกหุ้มด้วยสเตนเลส สตีล  304 

หรือดีกว่ำ 

2.5 ระบบล าเลียงลมออก และจุดเก็บผลิตภัณฑ์ 

2.5.1 กรวยแยก (Cyclone) ผลิตจำก สเตนเลส สตีลเกรด 304 หรือดีกว่ำ 

2.5.2  ทำงด้ำนรับผงผลิตภัณฑ์ที่ได้จำกกำรท ำแห้ง ออกแบบให้ถอดประกอบด้วยวำล์ว เปิด-

ปิดแบบปีกผีเสื้อ (Butterfly valve )  ซึ่งประกอบเข้ำกับขวดส ำหรับเก็บตัวอย่ำง 

2.5.3 ท่อน ำลมร้อนที่เชื่อมต่อกับ Cyclone ผลิตจำก สแตนเลสตีลเกรด  304 เกรด  
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2.5.4 มีขวดรับตัวอย่ำง ( Receiver) ทีท่ ำด้วยสแตนเลสสตีล  หรือแก้วสำมำรถทนควำม

ร้อนได้ จ ำนวนอย่ำงน้อย 5 ขวด 

2.5.5 พัดลมดูดอำกำศออก (Exhaust Fan) ติดตั้งอยู่ด้ำนบนของถังอบแห้งที่ใบพัดและฝำ

ครอบท ำด้วยสเตนเลส สตีลเกรด 304  ก ำลังมอเตอร์ไม่น้อยกว่ำ 750 วัตต์ สำมำรถ

ปรับระดับแรงลมได้ โดยแสดงผลเป็นควำมถี่ทำงไฟฟ้ำ  (Hz)  

 

2.6 ระบบควบคุมการท างาน 

2.6.1 จอสั่งงำนถูกติดตั้งในกล่องควบคุมท่ีในต ำแหน่งที่สะดวกต่อกำรใช้งำน 

2.6.2 แสดงผลและรับค ำสั่งด้วยจอสีระบบสัมผัส (Color Touch screen) 

2.6.3 ควบคุมกำรท ำงำนของระบบด้วย Programmable Logic Controller (PLC) โดย

โปรแกรมสำมำรถตั้งค่ำพำรำมิเตอร์ต่ำง ๆ อย่ำงน้อย ดังนี้ 

- อุณหภูมิอำกำศเข้ำ และอุณหภูมิขำออก 

- ปริมำณอำกำศขำเข้ำ 

- อัตรำกำรไหลของอำกำศ ส่วน compressor 

- กำรท ำงำนของระบบปั๊ม ส่วนป้อนตัวอย่ำง 

- มีระบบตรวจสอบกำรอุดตันของตัวอย่ำง (de-blocker frequency) 

2.6.4 หัววัดอุณหภูมิของ Inlet temperature และ Outlet temperature เป็นแบบ PT-

100 หรือดีกว่ำ 

2.6.5 กำรตัดต่อระบบไฟฟ้ำของชุดสร้ำงควำมร้อนใช้ระบบที่ไม่เกิดประกำยไฟ  

2.6.6 มีระบบป้องกันกระแสเกิน (Over load)  

2.6.7 มีระบบเตือนด้วยเสียงเมื่ออุณหภูมิสูงเกินจำกท่ีก ำหนดไว้ (Alarm) ในกรณีที่เครื่องไม่

สำมำรถควบคุมอุณหภูมิได้ 

2.6.8 มีระบบป้องกัน Electric heater เสียหำยในกรณีที่พัดลมดูดอำกำศไม่ท ำงำน 

2.6.9 ตัวเครื่องใช้ไฟฟ้ำแบบ 3 เฟส 380 โวล์ท ควำมถี่ 50 เฮิร์ต  

 

3. อุปกรณ์ประกอบ 
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3.1 ปัม๊ลมที่มีอัตรำกำรกำรผลิตลมได้ไม่น้อยกว่ำ 150 ลิตร ต่อนำที สำมำรถสร้ำงแรงดันลมได้ไม่

น้อยกว่ำ 6 บำร์ มีระบบท ำลมแห้ง (Air Dryer) ติดตั้งที่เครื่องและมีถังส ำหรับเก็บลมไม่น้อย

กว่ำ 90 ลิตร จ ำนวน 1 ชุด   

3.2 ถังส ำหรับใส่สำรสกัด พร้อมฝำปิดท ำด้วยสแตนเลสเกรด 304 ขนำดไม่น้อยกว่ำ 15 ลิตร 

จ ำนวน 2 ถังข้ึนไป 

3.3 ชุดผสมตัวอย่ำง ขนำดรองรับภำชนะบรรจุตัวอย่ำงได้ไม่น้อยกว่ำ 5 ลิตร (magnetic stirrer) 

พร้อมแท่งแม่เหล็กส ำหรับผสมสำรละลำย จ ำนวน 1 เครื่อง 

3.4  อุปกรณ์รักษำระดับแรงดันไฟฟ้ำขนำดไม่น้อยกว่ำ 10 KVA (Stabilizer) จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 

1 เครื่อง (เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจำกประเทศไทย) 

3.5 มีแผนผังกำรใช้งำนอย่ำงง่ำย 2 ชุด 

3.6 คู่มือกำรใช้งำนเป็นภำษไทย และภำษำอังกฤษ อย่ำงละ 2 ชุด 

 

4. เงื่อนไขเฉพาะ 

4.1 รับประกันคุณภำพสินค้ำอย่ำงน้อย 2 ปี พร้อมส่งช่ำงมำแสดงวิธีกำรใช้งำนและกำรซ่อม

บ ำรุงรักษำเครื่องโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติม 

4.2 ในระยะรับประกันถ้ำเครื่องมีปัญหำผู้ขำยจะต้องรีบด ำเนินกำรแก้ไขให้ใช้กำรได้ดีภำยใน 5 

วัน นับตั้งแต่ได้รับกำรแจ้ง หำกแก้ไขแล้วถึง 2 ครั้ง ยังไม่สำมำรถใช้งำนได้ปกติ ผู้ขำยจะต้อง

เปลี่ยนชิ้นส่วนใหม่ หรือเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยใด ๆทั้งสิ้น 

4.3 ผู้เสนอรำคำต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำร ติดตั้ง ครอบคลุมถึงระบบไฟฟ้ำ และกำร

ปรับปรุงพื้นท่ีเพ่ือให้เหมำะสมกับกำรใช้งำน  

4.4 มีช่ำงผู้ช ำนำญไว้คอยบริกำรและให้ค ำปรึกษำตลอดระยะเวลำกำรใช้งำน 

4.5 ผู้เสนอรำคำจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือตัวแทนจ ำหน่ำย ที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกผู้ผลิตและจะต้องมี

อะไหล่ส ำรองพร้อมจะให้บริกำรได้ทันทีเมื่อเกิดกำรขัดข้อง  

4.6 ผู้เสนอรำคำต้องมีหนังสือรับรองกำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยจำกผู้ผลิต พร้อมแสดงหนังสือกำร

เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยในวันเสนอรำคำ 

4.7 โรงงำนผู้ผลิตจะต้องได้รับมำตรฐำน ISO 9001 
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4.8 บริษัทผู้เสนอรำคำจะต้องแสดงแบบแปลน รำยละเอียดของเครื่อง ซึ่งต้องประกอบด้วย 

P&ID, Machine Drawing และภำพของเครื่องจริงซึ่งแสดงส่วนต่ำงๆของเครื่องอย่ำงชัดเจน 

ในวันเสนอรำคำ 

4.9 บริษัทผู้เสนอรำคำ ต้องมีใบรับรองกำรฝึกอบรมกำรติดตั้ง กำรซ่อม จำกโรงงำนผู้ผลิต แสดง

พร้อมเอกสำรอื่นๆในวันเสนอรำคำ 

4.10 ผู้เสนอรำคำเคยจ ำหน่ำยและติดตั้งเครื่องท ำแห้งแบบพ่นฝอยนี้กับมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 2 

หน่วยงำน พร้อมทั้งแสดงรำยละเอียดของหน่วยงำนที่ท ำสัญญำ 

4.11 ผู้เสนอรำคำต้องท ำ IQ OQ และ PQ ของเครื่องมือ พร้อมส่งข้อมูลรำยละเอียดให้กับผู้ใช้ 

 


