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ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 

การประกวดราคาซ้ือครุภณัฑว์ิทยาศาสตร ์จ านวน 8 กลุ่มรายการ 

(ประกอบดว้ยครภุณัฑ ์13  รายการ จ านวน 31 เครื่อง) 

ตามระเบยีบส านกันายกรฐัมนตรี วา่ดว้ยการพสัดุดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2549 

 

1. ความเป็นมา 

                 กรมสรรพสามิตได้รับอนุมัติใช้เงินฝากค่าใช้จ่ายเกบ็ภาษีท้องถิ่นประจ  าปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2557  เพ่ือจัดซ้ือเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ส าหรับใช้ในการออกปฏบัิติงานเชิงรุกเพ่ือสนับสนุนงานทางด้าน

ป้องกันและปราบปรามให้แก่หน่วยงานในเขตพ้ืนที่สรรพสามิตทัว่ประเทศ  โดยน าไปใช้ประจ  ารถ

ปฏิบัติการเคล่ือนที่(Mobile Lab) และน าไปใช้เป็นเคร่ืองมือมาตรฐานในการสอบเทยีบความถูกต้องและ

แม่นย าตามมาตรฐานสากล  ซ่ึงประกอบด้วยครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์จ  านวน  8 กลุ่มรายการ(ประกอบด้วย

ครุภัณฑ์ 13 รายการ  จ  านวน 31 เคร่ือง)  ดังน้ี 

กลุ่มรายการท่ี  1   ประกอบดว้ยครุภณัฑ ์ 4 รายการ จ านวน 8  เคร่ือง  ดงันี้  

1. เคร่ืองกล่ันน า้มันอัตโนมัติแบบภาคสนาม                                     จ  านวน  3  เคร่ือง 

2. เคร่ืองหาค่าความหนืดในน า้มันแบบภาคสนาม                               จ  านวน  3  เคร่ือง 

3. เคร่ืองกล่ันน า้มันแบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ASTM D 86                จ  านวน  1  เคร่ือง 

4. เคร่ืองกล่ันน า้มันแบบอัตโนมัติ(Micro Auto Distillation)                  จ  านวน  1  เคร่ือง 

กลุ่มรายการท่ี  2   ประกอบดว้ยครุภณัฑ ์ 2 รายการ จ านวน  6  เคร่ือง  ดงันี้  

1. เคร่ืองหาค่าออกเทนและองค์ประกอบในน า้มันเบนซินแบบภาคสนาม   จ  านวน   3  เคร่ือง 

2. เคร่ืองหาค่าซีเทนและองค์ประกอบในน ้ามันก๊าดและน ้ามันดีเซล          จ  านวน  3  เคร่ือง 

    แบบภาคสนาม 

กลุ่มรายการท่ี  3   ประกอบดว้ยครุภณัฑ ์1  รายการ  จ านวน  3 เคร่ือง  ดงันี้          

1. เคร่ืองหาความหนาแน่นและความถ่วงจ  าเพาะในน ้ามัน                      จ  านวน  3  เคร่ือง 

           แบบระบบดิจิตอลมือถือ      

กลุ่มรายการท่ี  4  ประกอบดว้ยครุภณัฑ ์ 2  รายการ  จ านวน 6  เคร่ือง  ดงันี้          

1. เคร่ือง FT-IR Spectrometer  ส าหรับวิเคราะห์น ้ามันแบบภาคสนาม    จ  านวน  3  เคร่ือง 

        2. เคร่ืองหาปริมาณก  ามะถันในน า้มันแบบภาคสนาม                           จ  านวน  3  เคร่ือง 

กลุ่มรายการท่ี  5   ประกอบดว้ยครุภณัฑ ์ 1 รายการ  จ านวน 3  เคร่ือง  ดงันี้          

        1. เคร่ืองหาจุดวาบไฟในน า้มันแบบภาคสนาม                                    จ  านวน  3  เคร่ือง 

กลุ่มรายการท่ี  6   ประกอบดว้ยครุภณัฑ ์ 1 รายการ  จ านวน  1  เคร่ือง  ดงันี้  

        1.  เคร่ืองแก๊สโครมาโตกราฟฟ่ี(Gas Chromatography)                       จ  านวน  1 เคร่ือง  

    วิเคราะห์หาปริมาณสาร Oxygenate ในน า้มันเชื้อเพลิง 

กลุ่มรายการท่ี  7   ประกอบดว้ยครุภณัฑ ์ 1 รายการ  จ านวน  1  เคร่ือง  ดงันี้  
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        1. เคร่ืองหาจุดให้ควันแบบอัตโนมัติ(Auto Smoke Point)                      จ  านวน  1  เคร่ือง 

กลุ่มรายการท่ี  8 ประกอบดว้ยครุภณัฑ ์ 1 รายการ    จ านวน  3 ชุด  ดงันี้   

        1.  ตู้ดูดควัน(Hood)แบบเคล่ือนที่ได้                                                จ  านวน  3  ชุด 

 

2. วตัถุประสงค์ 

    2.1 เพ่ือจัดหาเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ส าหรับการตรวจวิเคราะห์น ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันปิโตรเลียม 

    2.2 เพ่ือจัดหาเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ส าหรับการตรวจวิเคราะห์น ้ามันและผลิตภัณฑ์น ้ามันปิโตรเลียม

ที่เหมาะสมส าหรับการน าไปติดต้ังในรถปฏิบัติการเคล่ือนที่(Mobile  Lab)  

 

3. คุณสมบติัของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา 

    3.1  เป็นนิติบุคคลผู้ มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 

    3.2  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็น  

           ผู้ที่ได้รับผลของการส่ังให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

    3.3  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏเิสธไม่ยอมขึ้ นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาล 

           ของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าส่ังให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

    3.4  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มี 

            ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ ณ 

วัน ประกาศประกวดราคาซ้ือด้วย วิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระท  าการอันเป็นการ

ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาซ้ือคร้ังน้ี 

    3.5   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีเอกสารแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจ  าหน่ายอย่างเป็นทางการจาก

บริษัทผู้ผลิต เพ่ือสะดวกในการให้บริการหลังการขาย  

 

4. คุณลกัษณะเฉพาะของครุภณัฑ์วิทยาศาสตรจ์ านวน  8 กลุ่มรายการ (ประกอบดว้ยครุภัณฑ์

จ านวน 13 รายการ  31 เคร่ือง)  

 

   4.1 กลุ่มรายการท่ี 1   ประกอบดว้ยครุภณัฑ์  4 รายการ จ านวน  8 เคร่ือง  ดงันี้  

  เคร่ืองกล่ันน า้มันอัตโนมัติแบบภาคสนาม                                       จ  านวน 3 เคร่ือง 

  เคร่ืองหาค่าความหนืดในน า้มันแบบภาคสนาม                                 จ  านวน 3 เคร่ือง 

  เคร่ืองกล่ันน า้มันแบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ASTM D 86                  จ  านวน 1 เคร่ือง 

  เคร่ืองกล่ันน า้มันแบบอัตโนมัติ(Micro Auto Distillation)                     จ  านวน 1 เคร่ือง 

 

      4.1.1 เคร่ืองกลัน่น ้ ามนัอัตโนมติัแบบภาคสนาม                        จ านวน  3  

เคร่ือง 
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            1. คุณลกัษณะทัว่ไป  

     เป็นเคร่ืองมือวิเคราะห์หาช่วงการกล่ันแบบอัตโนมัติของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียมอื่น ๆ  ในช่วงอุณหภูมิอย่างน้อย 20
o
 ถึง 400

o 
C  แบบ Micro Distillation Method  ตาม

มาตรฐาน ASTM D7345  ขนาดกะทดัรัดสามารถน าไปใช้บนรถปฏิบัติการเคล่ือนที่(Mobile Lab) ได้

อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รองรับระบบ LIMS  และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในแถบยุโรปหรือ

อเมริกาที่ได้รับมาตรฐานการผลิตตาม  ISO 9001  

 

 

 

           2.  คุณลกัษณะเฉพาะเคร่ืองกล ัน่น ้าม ันอัตโนมติัแบบภาคสนาม                 

                เคร่ืองมือรายการน้ีมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อย ดังน้ี  

2.1 เคร่ืองมือสามารถประมวลและแสดงผลการทดสอบได้ตามรูปแบบของมาตรฐาน        

ASTM D86 

2.2 เคร่ืองกล่ันเป็นแบบ Stand-alone ควบคุมการท  างานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์  

ตามสภาวะที่มาตรฐานการทดสอบก  าหนดโดยอัตโนมัติ  มีองค์ประกอบของเคร่ืองมือ

ตามที่ระบุในมาตรฐาน ASTM D7345 Annex A1 

2.3 ใช้ตัวอย่างในการทดสอบไม่เกิน 10 มล. การทดสอบใช้เวลารวดเรว็ โดยได้ผลการ

ทดสอบภายในเวลาไม่เกิน 15 นาที 

2.4 มีหัวทดสอบการกล่ัน (Distillation Measuring Head) ซ่ึงท  าหน้าที่ยึดจับขวดกล่ัน

(Flask) โดยมีอุปกรณท์ี่สามารถตรวจวัดอุณหภมิูของไอและของเหลว (Vapor and 

Liquid Temperature Sensors) ได้อย่างอัตโนมัติ  และมีการเชื่อมต่ออย่างอัตโนมัติ  

ไปยังอุปกรณวั์ดความดัน (Differential Pressure Sensor)  เพ่ือวัดความดันที่เกิดขึ้น

ภายในขวดกล่ัน(Flask) ในระหว่างการทดสอบได้ 

2.5 มีขวดกล่ัน(Flask) ขนาดไม่เกิน 10 มล. เพ่ือใช้ในการทดสอบ โดยที่แขนของขวด

กล่ัน(Flask) มีช่องแคบ (Capillary) ขนาดเลก็อยู่ภายใน 

2.6  มีอุปกรณใ์ห้ความร้อน(Heater) แก่ขวดกล่ันที่มีลักษณะเป็นขดลวดความร้อนแบบ

แรงดันต ่า  มวลเบา (Low Mass and Low Voltage) ขนาดไม่เกิน 150 วัตต์ ติดต้ัง 

อยู่บน Self-positioned Heater Platform และมีพัดลม (Cooling Fan) ช่วยในการ

ลดอุณหภมิูของอุปกรณใ์ห้ความร้อน(Heater) และขวดกล่ัน เพ่ือให้พร้อมส าหรับ

การทดสอบครั้งต่อไปได้รวดเรว็ย่ิงขึ้น 

2.7 มีอุปกรณส์ าหรับวัดค่าความดันบรรยากาศ (Built-in Pressure Sensor) เพ่ือใช้ใน

การค านวณค่า Barometric Pressure Correction ได้โดยอัตโนมัติ 
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2.8 มีหูห้ิวส าหรับการเคล่ือนย้ายเคร่ืองมือได้อย่างสะดวก  

2.9 มีอุปกรณ์ Protection Shield ป้องกันการรบกวนจากภาวะแวดล้อมแบบอัตโนมัติ  

โดยเคร่ืองมือจะไม่เริ่มท  าการกล่ันหากอุปกรณ์ Protection Shield เปิดอยู่   

2.10 มีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD (Back-lighted LCD) พร้อมปุ่มควบคุมการท  างาน

แบบ  Alphanumeric Solvent-proof  Keypad หรือดีกว่า  

2.11 สามารถแสดงข้อมูลต่างๆ ระหว่างการทดสอบ เช่น สถานะการทดสอบ (Status), 

อุณหภมิูของตัวอย่าง (Liquid Temperature) และข้อมูลของตัวอย่าง (Product 

Name & ID) เป็นต้น   

2.12 เม่ือส้ินสุดการทดสอบ เคร่ืองสามารถค านวณค่า %Residue และรายงานผลการกล่ัน

ได้ เช่น %Recovered  หรือ %Evaporated,  IBP,  FBP และ %Recovery  เป็นต้น  

2.13 เคร่ืองมือสามารถบันทกึผลการทดสอบใน Result Database โดยอัตโนมัติ  และ

สามารถเปรียบเทยีบผลการทดสอบกับข้อก  าหนด( Specification) ได้         

2.14 มีระบบบันทกึข้อมูล (Database) ดังต่อไปน้ี 

2.14.1 ผลการทดสอบตัวอย่าง (Result Database) บันทกึผลการทดสอบได้ไม่

น้อย กว่า 40 ผลการ ทดสอบ 

2.14.2 ชื่อตัวอย่างและคุณลักษณะเฉพาะ(Product Name and Specification) ได้ 

ไม่น้อยกว่า  40 รายการ 

2.14.3   ชื่อผู้ใช้งาน (Operator Name) บันทกึได้ไม่น้อยกว่า 10 รายชื่อ 

2.15 มีระบบปรับเทยีบอุปกรณต์่าง ๆ  ดังน้ี 

2.15.1 สามารถปรับเทยีบค่าความดันบรรยากาศ (Barometric  Pressure)  

2.15.2 สามารถปรับเทยีบระบบวัดค่าความดันไอ(Vapor  Pressure Measurement 

Circuit)  

2.15.3 สามารถปรับเทยีบอุณหภมิูของอุปกรณวั์ดอุณหภมิู  (Vapor and Liquid 

Temperature Sensors) ได้โดยการกล่ันด้วย Toluene และ n-Hexadecane 

(สามารถตั้งความถี่ในการปรับเทยีบได้) 

2.16 มีระบบ Automatic Diagnostic ส าหรับตรวจเชค็ระบบการท  างานของชิ้นส่วนอุปกรณ์ 

ต่าง ๆ ที่ส าคัญของเคร่ืองได้ 

2.17 มีระบบ Alarm และ Error Message เม่ือเคร่ืองพบความผิดปกติของเคร่ืองไม่ว่าจะ

อยู่ระหว่างการทดสอบหรือไม่กต็าม  เม่ือเคร่ืองพบความผิดปกติดังกล่าว ระบบจะ

ส่งข้อความเตือนที่หน้าจอ และหากความผิดปกติเป็นแบบ Failure Alarm เคร่ืองจะ

หยุดการทดสอบโดยอัตโนมัติ 

2.18 มีระบบตรวจจับเปลวไฟแบบอัตโนมัติด้วย UV Sensor หรือดีกว่า เพ่ือยุติการกล่ัน

ในกรณทีี่เกิดการติดไฟ และมีระบบดับไฟแบบอัตโนมัติ (Built-in Automatic Fire 

Extinguisher System) เพ่ือดับไฟโดยทนัทหีากต่อเข้ากับแหล่งจ่ายแก๊ส CO2 
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2.19 ด้านหลังของเคร่ืองมือมีช่องทางส าหรับการเชื่อมต่อภายนอก ดังน้ี 

2.19.1 Centronics Parallel Port ส าหรับเชื่อมต่อเข้ากับเคร่ืองพิมพ์เพ่ือพิมพ์ผลการ

ทดสอบ 

2.19.2 Service RS232 Port ส าหรับ Analyzer Software Upgrade และส าหรับการ

ถ่ายโอนข้อมูลต่าง ๆ (Downloads/Uploads)  เช่น ผลการทดสอบ 

โปรแกรมการทดสอบ Internal Parameters  เป็นต้น 

2.19.3  ALAN Inlet/Outlet RS232 Ports ส าหรับเชื่อมต่อเข้ากับระบบ LIMS ได้

โดยตรง หรือเชื่อมต่อเคร่ืองมือทดสอบเข้ากับคอมพิวเตอร์ (Optional) ที่มี

ระบบปฏิบัติการ  ALAN Software (Optional) เพ่ือควบคุมเคร่ืองมือ

ทดสอบ หรือเชื่อมต่อเข้ากับเคร่ืองทดสอบชนิดอื่นๆ ที่มีเคร่ืองหมาย 

ALAN ready Networking  ได้ในอนาคต 

2.20 มีระบบ Multi-level Password ป้องกันการเข้าสู่เมนูส าคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

เคร่ือง และการทดสอบ 

2.21 ใช้กับระบบไฟฟ้าขนาด  240 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ 

 

           3.  สารเคมีและอุปกรณป์ระกอบส าหรบัเคร่ืองมือจ านวน 3 เคร่ือง                 

                อุปกรณแ์ละสารเคมีใช้ส าหรับเคร่ืองมือจ  านวน 3 เคร่ือง  มีรายละเอียดและจ  านวนอย่าง

น้อย ดังน้ี 

  

3.1 ชุดหัวทดสอบ(Measuring Head)  จ  านวน 3 ชุด 

3.2 ขวดกล่ันขนาด 10 มิลลิลิตร (Distillation Flask ) จ  านวน 99 ขวด 

3.3 หลอดฉีดตัวอย่าง ขนาด 10 มิลลิลิตร ( Disposable Syringes  ) จ  านวน 330 อัน 

3.4 หัวเขม็พลาสติกส าหรับหลอดฉีดตัวอย่าง ( Plastic Sampling Needle) จ  านวน 90 อัน 

3.5 ขวดใส่ Boiling Chips  (  Boiling Chips Dispenser  ) จ  านวน 3 ใบ 

3.6 ขวดรองรับตัวอย่างที่ทดสอบแล้วพร้อมฝา  ( Waste Bottle with Lid)  จ  านวน 6 ใบ   

3.7 กระเป๋าใส่อุปกรณท์ดสอบแบบพกพา(Carrying Case for Accessories )จ  านวน  3  

ใบ 

3.8 แผ่นซีลไอน า้มันบริเวณแขนขวดกล่ัน (Silicone sheet gasket ) จ  านวน 9 แผ่น  

3.9 แผ่นซีลบริเวณปลายทอ่ condenser (Tor Viton Joint ) จ  านวน 6 แผ่น 

3.10 แผ่นซีล Pressure line  (Torque Joint ) จ  านวน 6 แผ่น 

3.11 แผ่นซีลบริเวณหัวทดสอบต่อกับขวดกล่ัน (Lip Seal ) จ  านวน 6 แผ่น 
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3.12 อุปกรณอ์ื่น ๆ ได้แก่ Spare Sheet  Gasket, Coupler for Pressure Calibration,  

Cable for Upload/Download, RS 232  Adapter, Allen Key, Mains Cables,  

Certificate  เป็นต้น  อย่างละ 3 ชุด 

3.13 สารมาตรฐานช่วงทดสอบการกล่ันของน า้มันดีเซล  เพ่ือใช้ทวนสอบเคร่ืองมือ 

จ  านวน 3  ขวด 

3.14 สาร Toluene AR grade ( 2.5 ลิตร ) จ  านวน 3 ขวด 

3.15 สาร n-Hexadecane AR  grade ( 500 มิลลิลิตร) จ  านวน 3 ขวด 

3.16 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า UPS ขนาด 1 kVA  จ  านวน 3 เคร่ือง 

 

           4.  เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

4.1 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องส่งมอบเคร่ืองมือพร้อมใบรับรอง (Certificate) 

มาตรฐานตามที่ก  าหนดหรือที่ระบุในเอกสารเสนอราคา 

4.2 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องติดต้ังเคร่ืองมือภายในรถปฏบัิติการเคล่ือนที่ ให้สามารถ

ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4.3 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องส่งมอบคู่มือการใช้งานและคู่มือการบ ารุงรักษาเครื่ องมือ 

ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  จ  านวนอย่างน้อยฉบับละ 1 ชุด รวมเป็น  3  ชุด 

4.4 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องรับประกันคุณภาพเคร่ืองมือและอุปกรณป์ระกอบเคร่ือง

เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  โดยนับจากวันที่ติดตั้งเคร่ืองมือให้สามารถใช้งานได้

เป็นอย่างดี ทั้งน้ีกรมสรรพสามิตจะไม่เสียค่าบริการ   ค่าอะไหล่ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่

เกิดขึ้น  

4.5 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องด าเนินการตรวจสอบและบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ  

(Preventive  Maintenance) ทุกระยะ 6 เดือน   เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  2  ปี  

โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ  พร้อมออกใบรับรองในระยะเวลารับประกัน  และหลังจาก

ครบก  าหนดระยะเวลารับประกัน สามารถส่งวิศวกรหรือผู้ เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบ

เบ้ืองต้นหากพบว่าเคร่ืองมือท  างานผิดปกติ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  

4.6 ผู้ชนะการประกวดราคามีช่างและอะไหล่บริการตลอดอายุการใช้งาน และสามารถให้

ข้อมูลทางด้านเทคนิคของเคร่ืองมือทดสอบแก่ผู้ ใช้งานเครื่ องมือได้ในทุกเรื่ องที่

เกี่ยวข้อง  โดยสามารถติดต่อกับโรงงานผู้ผลิต เพ่ือให้กรมสรรพสามิตม่ันใจว่าผู้ ชนะ

การประกวดราคาสามารถให้บริการหลังการขายด้านอะไหล่และการซ่อมบ ารุงได้

อย่างต่อเน่ือง 

4.7 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องฝึกสอนผู้ใช้งานจนสามารถใช้งานเคร่ืองมือได้เป็นอย่างดี 

ตามขั้นตอนในเอกสารมาตรฐานที่ก  าหนด(เช่น ASTM) 
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       4.1.2 เคร่ืองหาค่าความหนืดในน ้ ามนัแบบภาคสนาม            จ านวน  3  เคร่ือง 

 

           1. คุณลกัษณะทัว่ไป  

               เป็นเคร่ืองส าหรับวัดค่าความหนืดอัตโนมัติแบบภาคสนาม  สามารถใช้ทดสอบได้ทั้งน า้มัน

ดีเซล, น า้มันไบโอดีเซล, น า้มันหล่อล่ืน, น า้มันเตา  เป็นไปตามมาตรฐาน  ASTM D 7483  และผลการ

ทดสอบเทยีบเคียง  ASTM D 445  เคร่ืองสามารถแสดงผลค่าความหนืดแบบดิจิตอลในหน่วยของ 

Centipoise (cP)  หรือ  Centistokes (cSt )  โดยสามารถเลือกหน่วยได้ในตัวเคร่ือง  เคร่ืองมือรองรับ

ระบบ LIMS หรือสามารถส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ LIMS ในรูปแบบของ Text file ได้  และสามารถน าไปใช้

บนรถปฏบัิติการเคล่ือนที่(Mobile Lab) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในแถบประเทศ

ยุโรปหรืออเมริกา 

 

           2. คุณลกัษณะเฉพาะของเคร่ืองหาค่าความหนดืในน ้าม ันแบบภาคสนาม                                       

2.1 เคร่ืองสามารถตั้งค่าอุณหภูมิได้สูงสุด 180 ๐C ( 356 
๐
F ) โดยมีอุปกรณวั์ดอุณหภมิู

เป็น PT100 แสดงอุณหภมิูแบบดิจิตอลในหน่วย  
๐
C หรือ 

๐
F  

2.2 สามารถวัดค่าความหนืดส าหรับน ้ามันต่าง ๆ ได้ ดังน้ี 

2.2.1 น า้มันดีเซลในช่วง 1.8-8.0 cSt  ณ อุณหภมิู 40 
๐
C  หรือช่วงกว้างกว่า 

2.2.2 น า้มันเตาในช่วง  7 - 280 cSt  ณ อุณหภมิู 50 
๐
C  และในช่วง 3 - 30 cSt   

ณ อุณหภมิู 100 
๐
C หรือช่วงกว้างกว่า 

2.3 สามารถวัดค่าความหนืดของของเหลวได้ทั้งชนิดที่โปร่งใส และทบึแสง  

2.4 มีส่วนควบคุมอุณหภูมิแบบไม่ใช้ของเหลว ประกอบด้วย Measurement Chamber , 

Teflon Insulating Jacket  และ  Piston  ซ่ึงสามารถทดสอบได้ครอบคลุมช่วงการ

ทดสอบตามข้อ 2.2 

2.5 ส่วนที่ สัมผัสกับตัวอย่างท  าด้วยสแตนเลสชนิด 316L หรือ 430 หรือชนิดที่ดีกว่า 

2.6 ใช้ปริมาณตัวอย่างในการทดสอบไม่เกิน  2 มิลลิลิตร 

2.7 เคร่ืองท  างานแบบ Stand-Alone ไม่จ  าเป็นต้องต่อคอมพิวเตอร์และสามารถส่งผลการ

ทดสอบไปยังเคร่ืองคอมพิวเตอร์ผ่าน  RS 232 Serial Port ได้  

2.8 ใช้กับระบบไฟฟ้า 220 Volt 50 Hz.  

 

            3. อุปกรณป์ระกอบเคร่ืองส าหรบัเคร่ืองมือจ านวน  3 เคร่ือง 

                 อุปกรณป์ระกอบส าหรับเคร่ืองมือจ  านวน  3 เคร่ือง มีรายละเอียดและจ  านวนอย่างน้อย 

ดังน้ี 

3.1 Piston  Range  0.2-2 cP,  1-20 cP,  5-100 cP,  10-200 cP, 25-500 cP   

อย่างละ  1  อัน ต่อชุด                                        จ  านวน  3  ชุด  
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3.2 Measurement chamber                                           จ  านวน  3  ชุด  

3.3 Teflon Insulating Jacket                              จ  านวน  3  ชุด 

3.4 Disposal Pipette ( Plastic ) ขนาด 3 มล.  แพคละ 25 อัน  จ  านวน 24 แพค 

3.5 Foam Tipped Swabs แพคละ 50 อัน                            จ  านวน 30 แพค 

3.6 กระเป๋าใส่อุปกรณแ์บบพลาสติกหรือดีกว่า                         จ  านวน  3  

ใบ 

3.7 Standard Oil ส าหรับสอบเทยีบเคร่ืองมือ                          จ  านวน  3  ชุด  

 

           4.  เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

4.1 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องส่งมอบเคร่ืองมือพร้อมใบรับรอง (Certificate) มาตรฐาน

ตามที่ก  าหนดหรือที่ระบุในเอกสารเสนอราคา  

4.2 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องติดต้ังเคร่ืองมือภายในรถปฏิบัติการเคล่ือนที่ให้สามารถใช้

งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4.3 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องส่งมอบคู่มือการใช้งานและคู่มือการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ 

ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  จ  านวนอย่างน้อยฉบับละ 1 ชุด รวมเป็น  3  ชุด 

4.4 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องรับประกันคุณภาพเคร่ืองมือและอุปกรณป์ระกอบเคร่ือง

เป็นระยะเวลา 1 ปี  โดยนับจากวันที่ติดต้ังเคร่ืองมือให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี 

ทั้งน้ีกรมสรรพสามิตจะไม่เสียค่าบริการ  ค่าอะไหล่ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้น  

4.5 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องด าเนินการตรวจสอบและบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ  

(Preventive  Maintenance) ทุกระยะ 6 เดือน   เป็นระยะเวลา  2  ปี  โดยไม่คิด

ค่าบริการใด ๆ  พร้อมออกใบรับรองในระยะเวลารับประกัน  และหลังจากครบก  าหนด

ระยะเวลารับประกัน สามารถส่งวิศวกรหรือผู้ เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบเบ้ืองต้นหาก

พบว่าเคร่ืองมือท  างานผิดปกติ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ 

4.6 ผู้ชนะการประกวดราคามีช่างและอะไหล่บริการตลอดอายุการใช้งาน และสามารถให้

ข้อมูลทางด้านเทคนิคของเคร่ืองมือทดสอบแก่ผู้ใช้งานเคร่ืองมือได้ในทุกเรื่องที่

เกี่ยวข้อง  โดยสามารถติดต่อกับโรงงานผู้ผลิต เพ่ือให้กรมสรรพสามิตม่ันใจว่าผู้ชนะ

การประกวดราคาสามารถให้บริการหลังการขายด้านอะไหล่และการซ่อมบ ารุงได้อย่าง

ต่อเน่ือง 

4.7 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องฝึกสอนผู้ใช้งานจนสามารถใช้งานเคร่ืองมือได้เป็นอย่างดี 

ตามขั้นตอนในเอกสารมาตรฐานที่ก  าหนด(เช่น ASTM) 

 

       4.1.3 เคร่ืองกลัน่น ้ ามนัแบบอัตโนมติัตามมาตรฐาน ASTM D 86  จ านวน 1 

เคร่ือง 
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           1. คุณลกัษณะทัว่ไป  

     เป็นเคร่ืองมือวิเคราะห์หาช่วงการกล่ันแบบอัตโนมัติของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียมอื่น ๆ ตามมาตรฐาน ASTM D86 (Group 1,2,3,4) ASTM D 850 และ ASTM D 1078   

และลักษณะของเคร่ืองกล่ันเป็นแบบ Stand-Alone  ควบคุมการท  างานด้วยระบบซอฟแวร์(Software)   

ผ่านหน้าจอสัมผัส (Graphic TFT-LCD Color Touch-Screen)  โดยไม่จ  าเป็นต้องต่อเข้ากับเคร่ือง  PC  

เคร่ืองมือรองรับระบบ LIMS  และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากยุโรปหรืออเมริกา  

 

 

           2. คุณลกัษณะเฉพาะเคร่ืองกล ัน่น ้ ามนัแบบอัตโนมติัตามมาตรฐาน ASTM D 86                            

                เคร่ืองมือต้องมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อย  ดังน้ี 

2.1 เคร่ืองกล่ันต้องมีอุปกรณส์ าหรับวัดอุณหภูมิของไอตัวอย่าง (Vapor Temperature 

Probe, PT100) สามารถวัดอุณหภมิูการกล่ันในช่วงอุณหภมิู 0 ถึง 450
o
C โดยมีค่า   

ความถูกต้องและแม่นย าตามมาตรฐาน  IEC 751 Class A และสามารถบันทกึข้อมูล

สอบเทยีบ(Calibration) ได้ 5 จุด และบันทกึหมายเลขรหัส (Serial Number) ของ

อุปกรณไ์ด้ 

2.2 เคร่ืองกล่ันต้องมี Flask Stopper  ซ่ึงประกอบด้วย Vapor Probe Centering Device 

และ Stopper Attachment  Device  ท  าหน้าที่ช่วยในการติดต้ังขวดกล่ัน(Distillation  

Flask) กล่ันได้ง่าย  ไม่ยุ่งยาก และไม่มีความเ ส่ียงให้เกิดการช ารุดเสียหายในระหว่าง

การติดตั้งขวดกล่ัน  นอกจากน้ีต้องมี Flask Stopper Holder ส าหรับช่วยในการต้ังและ

ยึดต าแหน่งของ PT100 ได้ตามข้อก  าหนดของ ASTM 

2.3 เคร่ืองกล่ันต้องมีอุปกรณส์ าหรับวัดอุณหภูมิของตัวอย่าง(Optimizer)และขด

ลวดความร้อน (Thermocouple) ช่วยในการปรับความร้อน(Heater)และควบคุมสภาวะ

ของการกล่ันแบบอัตโนมัติ ซ่ึงหมายความว่า ในการกล่ันตัวอย่างน ้ามันที่ไม่รู้ ประเภท

ของน า้มัน(Unknown Sample) ไม่จ  าเป็นต้องตั้งค่าอุณหภูมิหรือก  าลังไฟของขด

ลวดความร้อนก่อนเริ่มท  าการทดสอบแต่เคร่ืองกล่ันมีระบบที่ให้เลือกประเภทกลุ่ม

ตัวอย่าง(Distillation Group)  ซ่ึงเม่ือเลือกกลุ่มตัวอย่างแล้ว  เคร่ืองกล่ันจะกล่ันได้อย่าง

อัตโนมัติและได้ค่าที่ถูกต้องแม่นย าตามมาตรฐานก  าหนด    

2.4 เคร่ืองกล่ันสามารถปรับอัตราการกล่ัน(Distillation Rate)ได้ตั้งแต่ 2 ถึง 10 ml/min  

หรือดีกว่า เพ่ือให้สามารถกล่ันน ้ามันได้หลากหลาย  

2.5 ลักษณะขดลวดความร้อน (Heating Element) เป็นแบบ Wrapped Wire Resistor  มี

มวลเบาและแรงดันไฟฟ้าต ่า(Low Mass and Low Voltage) ขนาดไม่เกิน 600 วัตต์ 

ซ่ึงสามารถช่วยประหยัดไฟฟ้า 
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2.6 ขดลวดความร้อนติดตั้งอยู่บนฐานที่สามารถปรับระดับได้อัตโนมัติ(Self- positioned 

Heater Platform) สามารถปรับต าแหน่งของขวดกล่ัน (Flask Position) ได้โดยอัตโนมัติ

ตามข้อก  าหนดมาตรฐาน ASTM  และเม่ือส้ินสุดการกล่ัน Heater Platform   จะเล่ือนลง

โดยอัตโนมัติ และมีพัดลม (Cooling Fan) ช่วยในการลดอุณหภมิูของ Heater และขวด

กล่ัน(Distillation  Flask)  เพ่ือให้พร้อมส าหรับการทดสอบคร้ังต่อไปได้รวดเรว็ย่ิงขึ้น  

2.7 ต้องมีระบบท  าความเยน็และแลกเปล่ียนความร้อน (Cooling System and Heat 

Exchanger) และมีอุปกรณส์ าหรับตรวจสอบ  และเตือนระดับของเหลวใน Heat 

Exchanger ระบบท  าหน้าที่ควบคุมอุณหภมิูในส่วนต่างๆ ดังต่อไปน้ี  

2.7.1 Condenser Bath สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง 0 ถึง 65
o
 C หรือดีกว่า 

โดยมีค่าความถูกต้อง(Accuracy)  ± 0.5
o 
C หรือดีกว่า 

2.7.2 Receiver Chamber สามารถควบคุมอุณหภมิูได้ในช่วง 0 ถึง 40
o
C หรือดีกว่า  

โดยมีค่าความถูกต้อง(Accuracy)  ± 0.5
o
C หรือดีกว่า 

2.8 มี Condenser Tube ท  าด้วยสเตนเลส(Stainless Steel)  โดยที่ด้านปลายฝั่ง  Receiver 

Chamber มีอุปกรณร์องรับหยดกล่ัน (Drip Tip) เชื่อมติดอยู่ โดยต าแหน่งของปลาย  

Drip Tip จะจรดกับผนังด้านในของ Cylinder พอดีเม่ือติดต้ัง เพ่ือให้สามารถรองรับ

หยดกล่ันได้อย่างมีประสิทธิผล  

2.9 ต้องมีระบบการวัดปริมาตรหยดกล่ัน (Sample Volume Measurement) ด้วย  

Optical Detector ที่มีความแม่นย า(Accuracy) และความละเอียด (Resolution) ใน

การอ่านค่าไม่มากกว่า ±0.1 มล. และ 0.03 มล. ตามล าดับ ในทุกช่วงของปริมาตร

ตัวอย่างที่บรรจุ 

2.10 ต้องมีระบบอ่านค่าปริมาตรของตัวอย่างที่บรรจุใน Cylinder (Scan Charge  

Volume) ก่อนเริ่มการทดสอบ โดยเคร่ืองมือต้องค านวณปริมาตรของตัวอย่างน้ัน ๆ 

เป็น 100% ทั้งน้ีเพ่ือความถูกต้องย่ิงขึ้นของผลการทดสอบ 

2.11 เคร่ืองกล่ันสามารถตั้งค่าอุณหภมิูของ Receiver Chamber ก่อนเริ่มการทดสอบได้ 

เพ่ือป้องกันความผิดพลาดในการวัดปริมาตรตัวอย่างก่อนการทดสอบจาก Thermal 

Expansion 

2.12 ต้องมีอุปกรณส์ าหรับวัดค่าความดันบรรยากาศ (Built-in Pressure Sensor) ในช่วง 

70 ถงึ 110 kPa หรือดีกว่า เพ่ือใช้ในการค านวณค่า Barometric Pressure 

Correction ได้โดยอัตโนมัติ 

2.13 ต้องมีระบบตรวจสอบความพร้อมและความถูกต้องของอุปกรณต์่าง ๆ กอ่นเริ่มท  า

การทดสอบซ่ึงถูกระบุไว้ตาม ASTM โดยจะมีข้อความหรือสัญญาณเตือนที่หน้าจอ 

และไม่สามารถเริ่มการทดสอบได้หากเกิดความไม่ถูกต้องอย่างน้อยในขั้นตอน  ดังน้ี 

2.13.1 การติดตั้งขวดกล่ัน(Distillation Flask) 

2.13.2 การติดตั้ง Receiving Cylinder และประตูปิด Chamber 
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2.13.3 การติดตั้ง Vapor Temperature Probe  

2.13.4 การติดตั้ง Heater Base Plate และขนาดรูเปิดที่ถูกต้องตามกลุ่มของ

ตัวอย่างน า้มัน 

2.13.5 การท  าความสะอาด Condenser Tube  

2.14 เคร่ืองกล่ันสามารถแสดงข้อมูลต่าง ๆ ระหว่างการทดสอบได้ทั้งแบบ Graphic หรือ 

Table เช่น อุณหภมิูของขดลวดความร้อนอุณหภูมิ  Condenser Tube และ Receiver 

Chamber  อุณหภมิูของตัวอย่างในขวดกล่ัน(Distillation Flask)   อุณหภมิูของไอ

ตัวอย่างที่วัดได้ และอุณหภูมิที่แก้ค่าความดันบรรยากาศแล้ว  ปริมาตรของหยดกล่ัน

อัตราการกล่ัน(Distillation Rate)   เป็นต้น โดยข้อมูลที่แสดงต้องครบถ้วนตาม

มาตรฐาน ASTM ก  าหนด 

2.15 เม่ือส้ินสุดการทดสอบเคร่ืองสามารถค านวณค่า %Residue  และรายงานผลการกล่ัน  

เช่น %Recovery  %Total Recovery  %Loss ได้ซ่ึงผลการทดสอบต้องถูกบันทกึใน 

Result Database  โดยอัตโนมัติ และสามารถเปรียบเทยีบผลการทดสอบกับ 

คุณลักษณะเฉพาะ(Specification) ที่ก  าหนดไว้ก่อนได้ 

2.16 สามารถค านวณค่าดัชนีซีเทน(Calculated  Cetane  Index) ตาม ASTM D 4737 

และ ASTM D 976 รวมทั้งค่า Drivability Index ตาม ASTM D 4814 ได้ เม่ือ

ป้อนค่าความหนาแน่นของตัวอย่าง  

2.17 ระบบบันทกึข้อมูล (Database) ดังต่อไปน้ี 

2.17.1 ผลการทดสอบตัวอย่างทัว่ไป (Result Database) บันทกึได้อย่างน้อย 100 

ผลการทดสอบ 

2.17.2 ผลการทดสอบตัวอย่างควบคุม (QC Database) บันทกึได้ 5 ตัวอย่างเป็น

อย่างน้อย โดยบันทกึตัวอย่างละ 50 ผลการทดสอบเป็นอย่างน้อย ทั้งน้ีการ

ทดสอบสามารถระบุ Maximum & Minimum Control Limit และแสดง 

Quality Control Chart ได้ 

2.17.3 โปรแกรมการทดสอบของตัวอย่าง (Products Database) บันทกึได้ 200 

ตัวอย่างเป็นอย่างน้อย และสามารถระบุ Specification ของอุณหภมิู และ

ปริมาตรหยดกล่ันต่าง ๆ  ได้รวมไม่น้อยกว่า 30 จุด 

2.17.4 ชื่อผู้ใช้งาน (Operator Name) บันทกึได้อย่างน้อย 100 ชื่อ 

2.17.5 สามารถสร้างรูปแบบรายงานผลการทดสอบ (Report) ได้ 

2.17.6 สามารถแสดง Error Message List และ Calibration History  

2.18 สามารถต่อเคร่ืองพิมพ์ผ่าน USB Port เพ่ือพิมพ์ผลการทดสอบ และใช้ USB 

Memory Device ส าหรับส ารองข้อมูลต่าง ๆ ของเคร่ืองได้ 

2.19 มีระบบปรับเทยีบอุปกรณต์่างๆ และสามารถตั้งความถี่ในการปรับเทยีบได้  
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                        2.19.1  สามารถปรับเทยีบค่าความดัน (Barometric Pressure) โดยเทยีบกับ 

Reference Barometer  

                        2.19.2  สามารถปรับเทยีบอุณหภูมิของวงจรวัดค่าอุณหภมิู (Vapor  Temperature 

Measurement System)  โดยใช้ Probe Simulator 

                        2.19.3  สามารถปรับเทยีบอุณหภูมิของอุปกรณวั์ดอุณหภูมิของไอตัวอย่าง   (Vapor 

Temperature Probe) ได้ 10 จุดโดยใส่ค่าอุณหภมิูอ้างอิง (Reference 

Value) เทยีบกับค่าที่ วัดได้จริง (Measured Value) 

                        2.19.4  สามารถปรับเทยีบอุปกรณ์วัดปริมาตรหยดกล่ัน (Sample  Volume 

Measurement) ได้  เช่น ที่ปริมาตร 5 และ 94  มล.   เป็นต้น 

                        2.19.5  สามารถปรับเทยีบอุปกรณ์ส าหรับวัดอุณหภูมิของตัวอย่าง  (Optimizer) ได้

โดยการกล่ันด้วย Toluene และ n-Hexadecane 

                        2.19.6 สามารถปรับเทยีบอุปกรณส์ าหรับวัดอุณหภมิูของขดลวดความร้อน  

(Thermocouple) ได้โดยอ่านค่าเทียบกับเทอร์โมมิเตอร์ (Reference 

Thermometer) 

                       2.19.7   สามารถปรับต าแหน่ง  Cursor บนหน้าจอ Touch-screen ได้ 

2.20 มีระบบ Automatic Diagnostic ส าหรับตรวจเชค็ระบบการท  างานของชิ้นส่วน 

อุปกรณต์่างๆ ที่ส าคัญของเคร่ืองได้ 

2.21 มีระบบเตือนเม่ือเคร่ืองกล่ันพบความผิดปกติ(Alarm and Error Message) ไม่ว่าจะ

อยู่ในระหว่างการทดสอบหรือไม่กต็าม  เม่ือเคร่ืองพบความผิดปกติดังกล่าวระบบ

ต้องส่งข้อความเตือนที่หน้าจอ และหากเคร่ืองพบความความผิดปกติร้ายแรง

(Failure Alarm) เคร่ืองต้องหยุดการทดสอบโดยอัตโนมัติ และตัดการท  างานของ

ส่วนให้ความร้อน(Heater) ทนัท ีในขณะเดียวกันเคร่ืองต้องส่ังให้พัดลมท  างาน

อัตโนมัติ ส่วนอุปกรณ ์  อื่น ๆ  ต้องกลับไปอยู่ใน Standby Mode อย่างอัตโนมัติ 

2.22   มีระบบตรวจจับเปลวไฟแบบอัตโนมัติด้วย UV Sensorโดยต้องตั้งอยู่ส่วนบนและ  

ส่วนล่างของแผ่นให้ความร้อน (Heater Platform) อย่างน้อยจุดละ 1 ตัว เพ่ือยุติการ

กล่ันในกรณีที่เกิดการติดไฟ และมีระบบดับไฟแบบอัตโนมัติ (Built-in  Automatic  

Fire Extinguisher) เพ่ือดับไฟโดยทนัท ีโดยเคร่ืองต้องต่อเข้ากับแหล่งจ่ายแก๊ส  

CO2   

2.23 มีปุ่มกดส าหรับหยุดการท  างานของเคร่ืองแบบฉุกเฉิน (Emergency Stop Button) 

เม่ือกดปุ่มน้ี เคร่ืองต้องตัดการท  างานของขดลวดความร้อน  พัดลม และระบบท  า

ความเยน็ 

2.24 สามารถเชื่อมต่อการรายงานผลเข้าสู่ระบบการรายงานผลการทดสอบของห้องปฏบัิติการ 

LIMS 
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2.25 มีระบบ Multi-level Password  ป้องกันการเข้าสู่เมนูส าคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

เคร่ืองและการทดสอบ 

2.26 เป็นเคร่ืองมือที่ใช้กับระบบไฟฟ้าขนาด  240 โวลต์ 50 เฮิรตซ์  
 

           3. อุปกรณป์ระกอบเคร่ืองกล ัน่น ้าม ันแบบอัตโนมติัตามมาตรฐาน ASTM D 86      

               มีรายละเอียดและจ  านวนอย่างน้อย ดังน้ี  

3.1 ขวดกล่ันขนาด 125 ml  จ  านวน 30 ใบ 

3.2 กระบอกตวงขนาด 100 ml  พร้อมฐานทองเหลือง  จ  านวน 1 อัน 

3.3 กระบอกตวงขนาด 100 ml  แบบไม่มีฐานทองเหลือง จ  านวน 10 อัน 

3.4 ชุด  Vapor Probe Stopper ของ flask ขนาด 125 ml จ  านวน  2 อัน 

3.5 อุปกรณวั์ดอุณหภมิู Vapor Probe พร้อมสอบเทยีบที่อุณหภูมิ 0, 50, 100, 200   

  และ 300 ˚C  จ  านวน  3  อัน 

3.6 อุปกรณช์่วยวางอุปกรณวั์ดอุณหภมิู Vapor Probe wire guide  จ  านวน 1 อัน 

3.7 อุปกรณส์ าหรับวางอุปกรณวั์ดอุณหภมิู Vapor Probe holder    จ  านวน 1 อัน 

3.8 แผ่นรองขวดกล่ันขนาดรู  50 mm  จ  านวน 2 อัน 

3.9 แผ่นรองขวดกล่ันขนาดรู  38 mm  จ  านวน 2 อัน 

3.10 จุกซิลิโคนส าหรับใส่แขนขวดกล่ัน    จ  านวน 20 อัน 

3.11 แผ่นยางส าหรับปิดกระบอกตวงขณะกล่ัน   จ  านวน 1 อัน 

3.12 อุปกรณส์ าหรับท  าความสะอาดทอ่ Condenser   จ  านวน  2 อัน 

3.13 O-ring viton ส าหรับฐานกระบอกตวง   จ  านวน  6  อัน  

3.14 O-ring Silicone ส าหรับ Vapor Probe Stopperจ  านวน  6 อัน  

3.15 O-ring  ส าหรับ Vapor Probe Stopper จ  านวน  3 อัน 

3.16 มีชุดซอฟแวร์ ส าหรับเชื่อมต่อเคร่ืองมือเข้ากับเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือแสดงผล  

และเกบ็ข้อมูลการทดสอบ  จ  านวน 1 ชุด  

3.17 คอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิมพ์ผลชนิดเลเซอร์พร้อมหมึกส ารอง จ  านวน 1 ชุด 

3.18 สารมาตรฐานส าหรับทวนสอบเคร่ืองมือส าหรับ Group 2 และ Group 4 จ  านวน

อย่างละ 1 ขวด 

3.19 สาร Toluene AR grade ( 2.5 L )  จ  านวน 2 ขวด 

3.20 สาร n-Hexadecane AR  grade ( 500 ml )  จ  านวน 4 ขวด 

3.21 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า UPS ขนาด 3 kVA  จ  านวน 1 เคร่ือง 

           4. เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

4.1 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องส่งมอบเคร่ืองมือพร้อมใบรับรอง (Certificate) 

มาตรฐานตามที่ก  าหนดหรือที่ระบุในเอกสารเสนอราคา  

4.2 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องติดต้ังเคร่ืองมือให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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4.3 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องส่งมอบคู่มือการใช้งานและคู่มือการบ ารุงรักษาเครื่ องมือ 

ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  จ  านวนอย่างน้อยฉบับละ 1 ชุด รวมเป็น  3  ชุด 

4.4 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องรับประกันคุณภาพเคร่ืองมือและอุปกรณป์ระกอบเคร่ือง

เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  โดยนับจากวันที่ติดตั้งเคร่ืองมือให้สามารถใช้งานได้

เป็นอย่างดี ทั้งน้ีกรมสรรพสามิตจะไม่เสียค่าบริการ   ค่าอะไหล่ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่

เกิดขึ้น  

4.5 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องด าเนินการตรวจสอบและบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ  

(Preventive  Maintenance) ทุกระยะ 6 เดือน   เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  2  ปี  

โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ  พร้อมออกใบรับรองในระยะเวลารับประกัน  และหลังจาก

ครบก  าหนดระยะเวลารับประกัน สามารถส่งวิศวกรหรือผู้ เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบ

เบ้ืองต้นหากพบว่าเคร่ืองมือท  างานผิดปกติ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  

4.6 ผู้ชนะการประกวดราคามีช่างและอะไหล่บริการตลอดอายุการใช้งาน และสามารถให้

ข้อมูลทางด้านเทคนิคของเคร่ืองมือทดสอบแก่ผู้ ใช้งานเครื่ องมือได้ในทุกเรื่ องที่

เกี่ยวข้อง  โดยสามารถติดต่อกับโรงงานผู้ผลิต เพ่ือให้กรมสรรพสามิตม่ันใจว่าผู้ ชนะ

การประกวดราคาสามารถให้บริการหลังการขายด้านอะไหล่และการซ่อมบ ารุงได้

อย่างต่อเน่ือง 

4.7 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องฝึกสอนผู้ใช้งานจนสามารถใช้งานเคร่ืองมือได้เป็นอย่างดี 

ตามขั้นตอนในเอกสารมาตรฐานที่ก  าหนด(เช่น ASTM) 

 

       4.1.4 เคร่ืองกลัน่น ้ ามนัแบบอัตโนมติั(Micro Auto Distillation)จ านวน  1  เคร่ือง 

 

            1. คุณลกัษณะทัว่ไป  

      เป็นเคร่ืองมือวิเคราะห์หาช่วงการกล่ันแบบอัตโนมัติของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียมอื่น ๆ  ในช่วงอุณหภูมิอย่างน้อย 20
o
 ถึง 400

o 
C แบบ Micro Distillation Method  ตาม

มาตรฐาน ASTM D7345   เคร่ืองมือรองรับระบบ  LIMS  และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในแถบยุโรปหรือ

อเมริกา 

 

           2.  คุณลกัษณะเฉพาะของเคร่ืองกล ัน่น ้ามนัแบบอัตโนมติั 

                เคร่ืองมือรายการน้ีมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อย ดังน้ี  

2.1 เคร่ืองมือสามารถประมวลและแสดงผลการทดสอบได้ตามรูปแบบของมาตรฐาน      

ASTM D86 
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2.2 เคร่ืองกล่ันเป็นแบบ Stand-alone ควบคุมการท  างานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์  

ตามสภาวะที่มาตรฐานการทดสอบก  าหนดโดยอัตโนมัติ  มีองค์ประกอบของเคร่ืองมือ

ตามที่ระบุในมาตรฐาน ASTM D7345 Annex A1 

2.3 ใช้ตัวอย่างในการทดสอบไม่เกิน 10 มล. การทดสอบใช้เวลารวดเรว็ โดยได้ผลการ

ทดสอบภายในเวลาไม่เกิน 15 นาที 

2.4 มีหัวทดสอบการกล่ัน (Distillation Measuring Head) ซ่ึงท  าหน้าที่ยึดจับขวดกล่ัน

(Flask) โดยมีอุปกรณท์ี่สามารถตรวจวัดอุณหภมิูของไอและของเหลว (Vapor and 

Liquid Temperature Sensors) ได้อย่างอัตโนมัติ  และมีการเชื่อมต่ออย่างอัตโนมัติ  

ไปยังอุปกรณวั์ดความดัน (Differential Pressure Sensor)  เพ่ือวัดความดันที่เกิดขึ้น

ภายในขวดกล่ัน(Flask) ในระหว่างการทดสอบได้ 

2.5 มีขวดกล่ัน(Flask) ขนาดไม่เกิน 10 มล. เพ่ือใช้ในการทดสอบ โดยที่แขนของขวด

กล่ัน(Flask) มีช่องแคบ (Capillary) ขนาดเลก็อยู่ภายในเพ่ือลดผลกระทบจาก

อุณหภมิูภายนอก  

2.6 มีอุปกรณใ์ห้ความร้อน(Heater) แก่ขวดกล่ันที่มีลักษณะเป็นขดลวดความร้อนแบบ

แรงดันต ่า  มวลเบา (Low Mass and Low Voltage) ขนาดไม่เกิน 150 วัตต์ ติดต้ัง 

อยู่บน Self-positioned Heater Platform และมีพัดลม (Cooling Fan) ช่วยในการ

ลดอุณหภมิูของอุปกรณใ์ห้ความร้อน(Heater) และขวดกล่ัน เพ่ือให้พร้อมส าหรับ

การทดสอบครั้งต่อไปได้รวดเรว็ย่ิงขึ้น 

2.7 มีอุปกรณส์ าหรับวัดค่าความดันบรรยากาศ (Built-in Pressure Sensor) เพ่ือใช้ใน

การค านวณค่า Barometric Pressure Correction ได้โดยอัตโนมัติ 

2.8 มีหูห้ิวส าหรับการเคล่ือนย้ายเคร่ืองมือได้อย่างสะดวก  

2.9 มีอุปกรณ์ Protection Shield ป้องกันการรบกวนจากภาวะแวดล้อมแบบอัตโนมัติ  

        โดยเคร่ืองมือจะไม่เริ่มท  าการกล่ันหากอุปกรณ์ Protection Shield เปิดอยู่   

2.10 มีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD (Back-lighted LCD) พร้อมปุ่มควบคุมการท  างาน

แบบ  Alphanumeric Solvent-proof  Keypad  หรือดีกว่า  

2.11 สามารถแสดงข้อมูลต่างๆ ระหว่างการทดสอบ เช่น สถานะการทดสอบ (Status), 

อุณหภมิูของตัวอย่าง (Liquid Temperature) และข้อมูลของตัวอย่าง (Product 

Name & ID) เป็นต้น   

2.12 เม่ือส้ินสุดการทดสอบ เคร่ืองสามารถค านวณค่า %Residue และรายงานผลการกล่ัน

ได้ เช่น %Recovered  หรือ %Evaporated,  IBP,  FBP และ %Recovery  เป็นต้น  

2.13 เคร่ืองมือสามารถบันทกึผลการทดสอบใน Result Database โดยอัตโนมัติ  และ

สามารถเปรียบเทยีบผลการทดสอบกับข้อก  าหนด( Specification) ได้         

2.14 มีระบบบันทกึข้อมูล (Database) ดังต่อไปน้ี 
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2.14.1 ผลการทดสอบตัวอย่าง (Result Database) บันทกึผลการทดสอบได้ไม่

น้อย กว่า 40 ผลการ ทดสอบ 

2.14.2 ชื่อตัวอย่างและคุณลักษณะเฉพาะ(Product Name and Specification) ได้ 

ไม่น้อยกว่า  40 รายการ 

2.14.3   ชื่อผู้ใช้งาน (Operator Name) บันทกึได้ไม่น้อยกว่า 10 รายชื่อ 

2.15 มีระบบปรับเทยีบอุปกรณต์่าง ๆ  ดังน้ี 

2.15.1 สามารถปรับเทยีบค่าความดันบรรยากาศ (Barometric  Pressure)  

2.15.2 สามารถปรับเทยีบระบบวัดค่าความดันไอ(Vapor  Pressure Measurement  

Circuit)  

2.15.3 สามารถปรับเทยีบอุณหภมิูของอุปกรณวั์ดอุณหภมิู  (Vapor and Liquid 

Temperature Sensors) ได้โดยการกล่ันด้วย Toluene  และ                        

n-Hexadecane (สามารถตั้งความถี่ในการปรับเทียบได้) 

2.16 มีระบบ Automatic Diagnostic ส าหรับตรวจเชค็ระบบการท  างานของชิ้นส่วนอุปกรณ์

ต่าง ๆ ที่ส าคัญของเคร่ืองได้ 

2.17 มีระบบ Alarm และ Error Message เม่ือเคร่ืองพบความผิดปกติของเคร่ืองไม่ว่าจะ

อยู่ระหว่างการทดสอบหรือไม่กต็าม  เม่ือเคร่ืองพบความผิดปกติดังกล่าว ระบบจะ

ส่งข้อความเตือนที่หน้าจอ และหากความผิดปกติเป็นแบบ Failure Alarm เคร่ืองจะ

หยุดการทดสอบโดยอัตโนมัติ 

2.18 มีระบบตรวจจับเปลวไฟแบบอัตโนมัติด้วย UV Sensor หรือดีกว่า เพ่ือยุติการกล่ัน

ในกรณทีี่เกิดการติดไฟ และมีระบบดับไฟแบบอัตโนมัติ (Built-in Automatic Fire 

Extinguisher System) เพ่ือดับไฟโดยทนัทหีากต่อเข้ากับแหล่งจ่ายแก๊ส CO2 

2.19 ด้านหลังของเคร่ืองมือมีช่องทางส าหรับการเชื่อมต่อภายนอก ดังน้ี 

2.19.1 Centronics Parallel Port ส าหรับเชื่อมต่อเข้ากับเคร่ืองพิมพ์เพ่ือพิมพ์ผลการ

ทดสอบ 

2.19.2 Service RS232 Port ส าหรับ Analyzer Software Upgrade และส าหรับการ

ถ่ายโอนข้อมูลต่าง ๆ (Downloads/Uploads)  เช่น ผลการทดสอบ 

โปรแกรมการทดสอบ Internal Parameters  เป็นต้น 

2.19.3  ALAN Inlet/Outlet RS232 Ports ส าหรับเชื่อมต่อเข้ากับระบบ LIMS ได้

โดยตรง หรือเชื่อมต่อเคร่ืองมือทดสอบเข้ากับคอมพิวเตอร์ (Optional) ที่มี

ระบบปฏิบัติการ  ALAN Software (Optional) เพ่ือควบคุมเคร่ืองมือ

ทดสอบ หรือเชื่อมต่อเข้ากับเคร่ืองทดสอบชนิดอื่นๆ ที่มีเคร่ืองหมาย 

ALAN ready Networking  ได้ในอนาคต 

2.20 มีระบบ Multi-level Password ป้องกันการเข้าสู่เมนูส าคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

เคร่ือง และการทดสอบ 
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2.21 ใช้กับระบบไฟฟ้าขนาด  240 V 50 Hz. 

 

           3. สารเคมีและอุปกรณป์ระกอบ  

               อุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ส าหรับเคร่ืองมือ  มีรายละเอียดและจ  านวนอย่างน้อย ดังน้ี 

3.17 ชุดหัวทดสอบ(Measuring Head)  จ  านวน 1  ชุด 

3.18 ขวดกล่ันขนาด 10 มิลลิลิตร (Distillation Flask ) จ  านวน 33 ขวด 

3.19 หลอดฉีดตัวอย่าง ขนาด 10 มิลลิลิตร ( Disposable Syringes  ) จ  านวน 110  อัน 

3.20 หัวเขม็พลาสติกส าหรับหลอดฉีดตัวอย่าง (Plastic Sampling Needle) จ  านวน 30 

อัน 

3.21 ขวดใส่ Boiling Chips  (  Boiling Chips Dispenser  ) จ  านวน 1 ใบ 

3.22 ขวดรองรับตัวอย่างที่ทดสอบแล้วพร้อมฝา  ( Waste Bottle with Lid)  จ  านวน 2 

ใบ   

3.23 กระเป๋าใส่อุปกรณท์ดสอบแบบพกพา(Carrying Case for Accessories )จ  านวน  1 

ใบ 

3.24 แผ่นซีลไอน า้มันบริเวณแขนขวดกล่ัน (Silicone sheet gasket ) จ  านวน 3 แผ่น  

3.25 แผ่นซีลบริเวณปลายทอ่ condenser (Tor Viton Joint ) จ  านวน 2 แผ่น 

3.26 แผ่นซีล Pressure line  (Torque Joint ) จ  านวน 2 แผ่น 

3.27 แผ่นซีลบริเวณหัวทดสอบต่อกับขวดกล่ัน (Lip Seal ) จ  านวน 2 แผ่น 

3.28 อุปกรณอ์ื่น ๆ ได้แก่ Spare Sheet  Gasket, Coupler for Pressure Calibration,  

Cable for Upload/Download, RS 232  Adapter, Allen Key, Mains Cables,  

Certificate  เป็นต้น  อย่างละ 1 ชุด 

3.29 สารมาตรฐานช่วงทดสอบการกล่ันของน า้มันดีเซล  เพ่ือใช้ทวนสอบเคร่ืองมือ 

จ  านวน 1 ขวด 

3.30 สาร Toluene AR grade ( 2.5 L ) จ  านวน 3 ขวด 

3.31 สาร n-Hexadecane AR  grade ( 500 ml ) จ  านวน 3 ขวด 

3.32 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า UPS ขนาด 1 kVA  จ  านวน 1  เคร่ือง 

 

           4.  เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

4.1 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องส่งมอบเคร่ืองมือพร้อมใบรับรอง (Certificate) มาตรฐาน

ตามที่ก  าหนดหรือที่ระบุในเอกสารเสนอราคา  

4.2 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องติดต้ังเคร่ืองมือภายในรถปฏิบัติการเคล่ือนที่ให้สามารถใช้

งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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4.3 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องส่งมอบคู่มือการใช้งานและคู่มือการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ 

ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  จ  านวนอย่างน้อยฉบับละ 1 ชุด รวมเป็น  3  ชุด 

4.4 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องรับประกันคุณภาพเคร่ืองมือและอุปกรณป์ระกอบเคร่ือง

เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  โดยนับจากวันที่ติดตั้งเคร่ืองมือให้สามารถใช้งานได้

เป็นอย่างดี ทั้งน้ีกรมสรรพสามิตจะไม่เสียค่าบริการ  ค่าอะไหล่ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่

เกิดขึ้น  

4.5 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องด าเนินการตรวจสอบและบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ  

(Preventive  Maintenance) ทุกระยะ 6 เดือน   เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  2  ปี  โดย

ไม่คิดค่าบริการใด ๆ  พร้อมออกใบรับรองในระยะเวลารับประกัน  และหลังจากครบ

ก  าหนดระยะเวลารับประกัน สามารถส่งวิศวกรหรือผู้ เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบ

เบ้ืองต้นหากพบว่าเคร่ืองมือท  างานผิดปกติ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  

4.6 ผู้ชนะการประกวดราคามีช่างและอะไหล่บริการตลอดอายุการใช้งาน และสามารถให้

ข้อมูลทางด้านเทคนิคของเคร่ืองมือทดสอบแก่ผู้ใช้งานเคร่ืองมือได้ในทุกเรื่องที่

เกี่ยวข้อง  โดยสามารถติดต่อกับโรงงานผู้ผลิต เพ่ือให้กรมสรรพสามิตม่ันใจว่าผู้ชนะ

การประกวดราคาสามารถให้บริการหลังการขายด้านอะไหล่และการซ่อมบ ารุงได้อย่าง

ต่อเน่ือง 

4.7 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องฝึกสอนผู้ใช้งานจนสามารถใช้งานเคร่ืองมือได้เป็นอย่างดี 

ตามขั้นตอนในเอกสารมาตรฐานที่ก  าหนด(เช่น ASTM) 

 

 

 

 

   4.2 กลุ่มรายการท่ี  2   ประกอบดว้ยครุภณัฑ์  2 รายการ จ านวน  6  เคร่ือง  ดงันี้  

  เคร่ืองหาค่าออกเทนและองค์ประกอบในน า้มันเบนซินแบบภาคสนาม              จ  านวน  3 

เคร่ือง 

  เคร่ืองหาค่าซีเทนและองค์ประกอบในน ้ามันก๊าดและน า้มันดีเซลแบบภาคสนาม   จ  านวน  3 

เคร่ือง 

 

       4.2.1 เคร่ืองหาค่าออกเทนและองคป์ระกอบในน ้ ามนัเบนซินแบบภาคสนาม  

                                                                                      จ านวน  3  เคร่ือง 

     

           1. คุณลกัษณะทัว่ไป  
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                      เป็นเคร่ืองมือที่สามารถตรวจวิเคราะห์หาคุณสมบัติของน า้มันเบนซิน(Gasoline) โดย 

:- 

1.1 สามารถตรวจวิเคราะห์หาค่าออกเทน   

1.2 สามารถตรวจวิเคราะห์ปริมาณองค์ประกอบไฮโดรคาร์บอนในน า้มันเบนซิน ได้แก่ 

ปริมาณเบนซีน  อะโรมาติก  โอเลฟิน  ไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัว(Total saturated 

hydrocarbon)  โทลูอีน  ไซลีน  ได้เป็นอย่างน้อย 

1.3 สามารถตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารออกซิเจนเนต  ได้แก่ เอทานอล(ETOH), เมทา

นอล(MEOH), เมทลิเทอเทยีรี่ บิวทลิอีเทอร์(MTBE), ไดไอโซโพรพิลอีเทอร์(DIPE), 

เทอเทยีรี่ บิวทานอล(TBA), เอทลิเทอเทยีรี่ บิวทลิอีเทอร์(ETBE), เทอเทยีรี่ เอมิล

เมทลิแทอร์(TAME)  ได้เป็นอย่างน้อย    

1.4 เคร่ืองมือรองรับระบบ LIMS หรือสามารถส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ LIMS ในรูปแบบของ 

Text file ได้ 

1.5 เคร่ืองมือสามารถเลือกระบบควบคุมการท  างานของเคร่ืองผ่านระบบคอมพิวเตอร์ หรือ

จากตัวเคร่ืองมือ สามารถตรวจวิเคราะห์น า้มันที่มาจากหลาย ๆ แหล่งได้ดี   ไม่ยุ่งยาก

ในการเตรียมความพร้อมของเคร่ืองมือที่จะท  าการทดสอบในแต่ละคร้ัง  และสะดวกที่

จะน าไปใช้ปฏิบัติงานในภาคสนาม 

1.6 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในแถบยุโรปหรืออเมริกา 

 

           2. คุณลกัษณะเฉพาะของเคร่ืองหาค่าออกเทนและองคป์ระกอบในน ้ ามนัเบนซินแบบ

ภาคสนาม  

                      เคร่ืองมือรายการน้ีมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อย ดังน้ี 

2.1 สามารถหาค่าออกเทน  ปริมาณเบนซีน  อะโรมาติก โอเลฟิน  สารออกซิเจนเนต           

เอทานอล และองค์ประกอบอื่น ๆ ของน า้มันเบนซิน ทั้งที่มีเอทานอล/เมทานอล และ

ไม่มีเอทานอล/เมทานอล เป็นส่วนผสม  ได้ค่าที่ถูกต้องและแม่นย า โดยสามารถ

รายงานผลการทดสอบได้ออกมาพร้อม ๆ กัน  ทั้งน้ีการหาปริมาณสารออกซิเจนเนต

เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM D5845  และการหาปริมาณอะโรมาติกส์เป็นไปตาม

มาตรฐาน ASTM D6277  

2.2 สามารถหาปริมาณสารได้ ดังน้ี  

2.2.1 ปริมาณเมทลิเทอเทยีรี่ บิวทิลอีเทอร์(MTBE)  0 - 20%vol หรือมากกว่า 

2.2.2 ปริมาณไดไอโซโพรพิลอีเทอร์(DIPE)  0 - 20%vol หรือมากกว่า 

2.2.3 ปริมาณเอทานอล(ETOH) 0-15%vol หรือมากกว่า 

2.2.4 ปริมาณเทอเทยีรี่ บิวทานอล(TBA) 0-15%vol หรือมากกว่า 

2.2.5 ปริมาณเอทลิเทอเทยีรี่ บิวทลิอีเทอร์(ETBE) 0-25%vol หรือมากกว่า 
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2.2.6 ปริมาณเทอเทยีรี่ เอมิลเมทลิแทอร์(TAME) 0-25%vol หรือมากกว่า 

2.2.7 ปริมาณเมทานอล(MEOH) 0-8%vol หรือมากกว่า 

2.2.8 ปริมาณสารออกซิเจนเนต(Total Oxygen) 0-25%vol หรือมากกว่า  

2.2.9 ปริมาณไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัว(Total saturated  hydrocarbon)   0-95%vol  

หรือมากกว่า 

2.2.10 ปริมาณโอเลฟิน 0-25%vol หรือมากกว่า  

2.2.11 ปริมาณเบนซีน  0-5%vol  

2.2.12 ปริมาณโทลูอีน 0-95%vol หรือมากกว่า  

2.2.13 ปริมาณไซลีน  0-95%vol หรือมากกว่า 

2.2.14 ปริมาณอะโรมาติกส์(Total aromatics)  0-95%vol หรือมากกว่า 

2.3 เป็นเคร่ือง Mid-IR Spectrometric Analyzer ชนิด Filter-based Mid –IR Test 

Apparatus  โดยอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดของเคร่ืองตามมาตรฐาน ASTM D5845 

และ  ASTM D6277 

2.4 เป็นเคร่ืองที่เหมาะสมส าหรับการทดสอบทั้งในและนอกห้องปฏบัิติการ โดยไม่

จ  าเป็นต้องใช้แก๊ส  สารเคมี หรืออุปกรณใ์ด ๆ เพ่ือช่วยในการควบคุมอุณหภมิูและ

ความชื้ นของ       เซลทดสอบและตัวเคร่ือง  รวมทั้งสามารถท  าการวิเคราะห์ตัวอย่าง

ซ า้ได้แม่นย าตามมาตรฐานก  าหนด(Repeatability)  

2.5 หลอดก  าเนิดแสง IR (IR Source) มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน และสามารถใช้งานได้

ไม่น้อยกว่า 2 ปี  มีเอกสารยืนยันจากผู้ผลิต  หากมีการเส่ือมสภาพหรือการวัดผลที่

ไม่ได้เกณฑ์ตามมาตรฐานก  าหนด ภายในช่วงระยะเวลา 2 ปี หลังจากส่งมอบผู้ชนะการ

ประกวดราคาต้องรับผิดชอบในการเปล่ียน IR Source ใหม่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 

2.6 เคร่ืองมีหลอดก  าเนิดแสง IR (IR Source) เป็นแบบล าแสงคู่(Dual Beam) โดย

จะต้อง   ไม่เกิดปัญหาการรบกวนสัญญาณที่เกิดจากไอน า้และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ที่อยู่ในบรรยากาศ  

2.7 ความแม่นย าและความถูกต้องของการวัดไม่เกินค่ามาตรฐานที่ก  าหนดตาม ASTM 

D6277 และ  ASTM D5845  

2.8 ระบบการน าตัวอย่างเข้าเคร่ืองเป็นระบบปิดที่ติดต้ังพร้อมจากโรงงานและเป็นระบบที่

ไม่ท  าให้เกิดฟองอากาศในส่วนที่มีการวัดการดูดกลืนแสง IR  

2.9 ตัวเคร่ืองมีความแขง็แรง ทนทาน สะดวกต่อการเคล่ือนย้าย และไม่ยุ่งยากต่อการ

บ ารุงรักษา หากชิ้นส่วนใดที่ต้องเปล่ียนอะไหล่บ่อยๆ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการ

ท  างานในระบบการวัดของเคร่ือง  ผู้ใช้สามารถเปล่ียนด้วยตนเองได้ 

2.10 มีช่องและอุปกรณ์ส าหรับต่อเคร่ืองเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์  

2.11 เคร่ืองมือและอุปกรณใ์ช้ระบบไฟฟ้า  220V  ความถี่ 50-60 Hz.   
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           3.  คุณลกัษณะเฉพาะของส่วนควบคุมการท างานของซอฟต์แวร ์  

3.1 สามารถเลือกให้เคร่ืองท  างานได้โดยอิสระด้วยตัวเองหรือให้ท  างานผ่าน ระบบ

คอมพิวเตอร์ 

3.2 ส าหรับการท  างานผ่านระบบคอมพิวเตอร์มีซอฟต์แวร์ที่ควบคุมการท  างานบน

ระบบปฏิบัติการ Windows 

3.3 สามารถท  าการสร้าง Calibration Curve ของเคร่ืองมือส าหรับการวิเคราะห์ เพ่ือหาค่า        

ออกเทน ปริมาณเบนซีน  อะโรมาติก โอเลฟิน ไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัว(Total saturated 

hydrocarbon)  โทลูอีน  ไซลีน และสารออกซิเจนเนต  

3.4 มีแผ่นโปรแกรมส าหรับการวิเคราะห์หาค่าออกเทน ปริมาณเบนซีน  อะโรมาติก โอ

เลฟิน ไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัว(Total saturated hydrocarbon) โทลูอีน  ไซลีน  และสาร

ออกซิเจนเนต  

3.5 มีฟังก์ชั่นรองรับงานวิจัยและการพัฒนาการตรวจสอบหาปริมาณเอทานอลที่มีความ

เข้มข้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 โดยปริมาตร   ในน า้มันแก๊สโซฮอล์ที่จะจ  าหน่ายใน

ประเทศไทย  ทั้งน้ีผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องย่ืนเอกสารยืนยันจากผู้ผลิตเคร่ืองมือ  

3.6 สามารถจัดเกบ็ข้อมูลในรูป Data base และสามารถปรับปรุงข้อมูลเดิมในคอมพิวเตอร์

ได้ โดยไม่กระทบกับข้อมูลเดิมน้ัน   

3.7 เคร่ืองมือมีฟังก์ชั่นส าหรับการถ่ายโอนหรือรับข้อมูล  Calibration Curve กับเคร่ืองอื่น

ได้ในอนาคต (โดยใช้โปรแกรมในรุ่นและระดับเดียวกัน )  

3.8 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องรับผิดชอบและรับประกันการปรับปรุงโปรแกรม (Upgrade 

Program) ส าหรับการใช้งานในกรณทีี่มีการเปล่ียนแปลงจากโรงงานผู้ผลิตเคร่ืองมือ 

โดยมีเอกสารยืนยันจากโรงงานผู้ผลิตเคร่ืองมือและไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งส้ิน  

3.9 มีฟังก์ชั่นประมวลผลทางสถิติของข้อมูลที่จะจัดเกบ็เพ่ือใช้เป็นตัวอ้างอิง อย่างน้อยต้อง

มี  ค่า R
2
 ที่สามารถบ่งชี้ถึงความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูลที่ใช้เป็นมาตรฐานในการ

ทดสอบด้วยเคร่ืองมือ 

 

           4.  สารเคมีและอุปกรณป์ระกอบเคร่ืองส าหรบัเคร่ืองมือจ านวน 3 เคร่ือง   

                สารเคมีและอุปกรณใ์ช้ส าหรับเคร่ืองมือจ  านวน 3 เคร่ือง  มีรายละเอียดและจ  านวนอย่าง

น้อย ดังน้ี 

4.1 สารมาตรฐานที่ได้รับการรับรองเพ่ือตรวจสอบค่าความถูกต้องโดยอย่างน้อยต้องมีค่า      

ออกเทน ปริมาณเบนซีน  อะโรมาติก โอเลฟิน ไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัว(Total saturated 

hydrocarbon)   โทลูอีน   ไซลีน  และสารออกซิเจนเนต(ที่ไม่มี MTBE) ได้  จ  านวน 

6 แพค  ( แพคละ 5 ขวด)  
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4.2 สารมาตรฐานที่ได้รับการรับรองเพ่ือตรวจสอบค่าความถูกต้องโดยอย่างน้อยต้องมีค่า

ออกเทน ปริมาณเบนซีน  อะโรมาติก โอเลฟิน ไฮโดรคาร์บอนอิ่มตัว(Total saturated 

hydrocarbon) โทลูอีน   ไซลีน สารออกซิเจนเนต(ที่มีเฉพาะ MTBE)   จ  านวน 6 

แพค   (แพคละ 5 ขวด)  

4.3 สารเคมีส าหรับล้างระบบการน าตัวอย่างเข้าและออกเคร่ือง จ  านวน 6 แพค (แพคละ 5 

ขวด)  

4.4 ชุดสายล าเลียงตัวอย่างเข้าและออกเคร่ือง  จ  านวน 3 ชุด  

4.5 ขวดใส่ตัวอย่างขนาด 20 มิลลิลิตร  จ  านวน  306 ใบ 

4.6 ขวดใส่ตัวอย่างขนาด 4 ออนซ์  จ  านวน  12 ใบ 

4.7 ขวดส าหรับทิ้งตัวอย่างที่ออกมาจากเคร่ือง ( 8 ออนซ์ ) จ  านวน 42 ใบ  

4.8 มีชุดส าหรับล้างท  าความสะอาดเซลล์ใส่ตัวอย่าง (Cleaning cap)  จ  านวน 3 ชุด  

4.9 กระดาษกรองตัวอย่างก่อนเข้าเคร่ือง (กล่องละ20 แผ่น) จ  านวน  12 กล่อง 

4.10 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า, UPS  ขนาด  1 kVA จ  านวน 3 เคร่ือง 

4.11 คอมพิวเตอร์ Notebook ส าหรับควบคุมเคร่ืองมือ  จ  านวน 3 เคร่ือง   

4.12 เคร่ืองพิมพ์แบบ Dot Matrix  พร้อม Auto Printer Switching จ  านวน 3 ชุด พร้อม

หมึกส ารองจ  านวน 3 ชุด      

                                                                                               

            5. เง่ือนไขอ่ืน ๆ 

5.1 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องส่งมอบเคร่ืองมือพร้อมใบรับรอง (Certificate) มาตรฐาน

ตามที่ก  าหนดหรือที่ระบุในเอกสารเสนอราคา  

5.2 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องติดต้ังเคร่ืองมือภายในรถปฏบัิติการเคล่ือนที่ให้สามารถใช้

งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

5.3 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องส่งมอบคู่มือการใช้งานและคู่มือการบ ารุงรักษาเครื่ องมือ 

ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  จ  านวนอย่างน้อยฉบับละ 1 ชุด รวมเป็น  3  ชุด 

5.4 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องรับประกันคุณภาพเคร่ืองมือและอุปกรณป์ระกอบเคร่ือง

เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  โดยนับจากวันที่ติดตั้งเคร่ืองมือให้สามารถใช้งานได้

เป็นอย่างดี ทั้งน้ีกรมสรรพสามิตจะไม่เสียค่าบริการ   ค่าอะไหล่ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่

เกิดขึ้น  

5.5 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องด าเนินการตรวจสอบและบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ  

(Preventive  Maintenance) ทุกระยะ 6 เดือน   เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  2  ปี  โดย

ไม่คิดค่าบริการใด ๆ  พร้อมออกใบรับรองในระยะเวลารับประกัน  และหลังจากครบ

ก  าหนดระยะเวลารับประกัน สามารถส่งวิศวกรหรือผู้ เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบ

เบ้ืองต้นหากพบว่าเคร่ืองมือท  างานผิดปกติ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  
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5.6 ผู้ชนะการประกวดราคามีช่างและอะไหล่บริการตลอดอายุการใช้งาน และสามารถให้

ข้อมูลทางด้านเทคนิคของเครื่ องมือทดสอบแก่ผู้ ใช้งานเครื่ องมือได้ในทุกเรื่ องที่

เกี่ยวข้อง  โดยสามารถติดต่อกับโรงงานผู้ผลิต เพ่ือให้กรมสรรพสามิตม่ันใจว่าผู้ ชนะ

การประกวดราคาสามารถให้บริการหลังการขายด้านอะไหล่และการซ่อมบ ารุงได้อย่าง

ต่อเน่ือง 

5.7 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องฝึกสอนผู้ใช้งานจนสามารถใช้งานเครื่ องมือได้เป็นอย่างดี 

ตามขั้นตอนในเอกสารมาตรฐานที่ก  าหนด(เช่น ASTM) 

 

      4.2.2  เคร่ืองหาค่าซีเทนและองคป์ระกอบในน ้ ามนักา๊ดและน ้ ามนัดีเซลแบบ

ภาคสนาม     

                                                                                     จ านวน 3  เคร่ือง 

           1. คุณลกัษณะทัว่ไป  

               เป็นเคร่ืองมือส าหรับวิเคราะห์หาค่าซีเทนนัมเบอร์  ซีเทนอินเดก็ซ์  ปริมาณซีเทนอิมพรูพ

เวอร์ เปอร์เซนต์ไบโอดีเซล  โพลีนิวเคลียร์ อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน ในน า้มันดีเซล  สามารถเลือก

ระบบควบคุมการท  างานของเคร่ืองผ่านระบบคอมพิวเตอร์ หรือจากตัวเคร่ืองมือ  มีความเหมาะสมกับ

น า้มันที่มาจากหลาย แหล่งได้ดี ไม่ยุ่งยากในการเตรียมเคร่ืองที่จะท  าการทดสอบในแต่ละคร้ัง และ

สะดวกที่จะน าไปใช้ปฏิบัติงานในภาคสนาม   เคร่ืองมือรองรับระบบ LIMS หรือสามารถส่งข้อมูลเข้าสู่

ระบบ LIMS ในรูปแบบของ Text file ได้  และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในแถบยุโรปหรืออเมริกา 

 

           2.  คุณลกัษณะเฉพาะของเคร่ืองหาค่าซีเทนและองคป์ระกอบในน ้าม ันกา๊ดและน ้ามนัดีเซล  

เคร่ืองมือรายการน้ีมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อย ดังน้ี  

2.1 เป็นเคร่ืองมือส าหรับวิเคราะห์หาค่า ซีเทนนัมเบอร์ ซีเทนอินเดกซ์  ซีเทนอิมพรูพเวอร์ 

เปอร์เซนต์ไบโอดีเซลของน า้มันดีเซล  

2.2 เป็นเคร่ือง Near- and Mid-IR  Spectrometric Analyzer ชนิด Filter-based  IR Test 

Apparatus  

2.3 เป็นเคร่ืองที่เหมาะสมส าหรับการทดสอบทั้งในและนอกห้องปฏบัิติการ โดยไม่

จ  าเป็นต้องใช้แก๊ส สารเคมีหรืออุปกรณใ์ดๆ เพ่ือช่วยในการควบคุมอุณหภมิูและ

ความชื้ นของ เซลทดสอบและตัวเคร่ืองฯ รวมทั้งสามารถท  าการวิเคราะห์ตัวอย่างซ า้ได้

แม่นย าตามมาตรฐานก  าหนด(Repeatability)  

2.4 หลอดก  าเนิดแสง IR (IR Source) ต้องมีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน และสามารถใช้

งานได้ไม่น้อยกว่า 1 ปี  

2.5 ตัวเคร่ืองต้องมีความแขง็แรง ทนทาน ป้องกันการกระแทก การกระทบกระเทอืน 

สะดวกต่อการเคล่ือนย้าย และไม่ยุ่งยากต่อการบ ารุงรักษา หากชิ้นส่วนใดที่ต้องเปล่ียน
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อะไหล่บ่อยๆ โดยไม่ส่งผลกระทบกับการท  างานในระบบการวัดของเคร่ืองฯ ผู้ใช้ต้อง

สามารถเปล่ียน เองได้ 

2.6 ระบบการน าตัวอย่างเข้าเคร่ืองต้องเป็นระบบปิดที่ติดตั้งพร้อมจากโรงงานและเป็น

ระบบที่ไม่ท  าให้เกิดฟองอากาศในส่วนที่มีการวัดการดูดกลืนแสง IR  

2.7 ชิ้นส่วนใดที่มีการสัมผัสกับน า้มันตัวอย่าง  เคร่ืองมือจะต้องท  าจากวัสดุที่สามารถทน

ต่อการท  าลายสภาพอันเกิดจากน า้มันเบนซินได้อย่างดี  

2.8 เคร่ืองมือจะต้องมีระบบป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาการรบกวนสัญญาณที่เกิดจากน า้

และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยใช้หลักการสเปกโตรแบบล าแสงคู่ 

2.9 มีช่องและอุปกรณ์ส าหรับต่อเคร่ืองเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์  

2.10 เคร่ืองมือสามารถท  างานได้ทั้งแบบอิสระ(Stand-Alone) และท  างานผ่านระบบ

คอมพิวเตอร์ได้  ส าหรับการท  างานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ต้องมีซอฟต์ แวร์ที่ควบคุมการ

ท  างานบนระบบปฏบัิติการ Windows 

2.11 สามารถท  าการสร้าง  Calibration Curve  ส าหรับการวิเคราะห์ตัวอย่าง  โดยเป็น 

Calibration Curve  ส าหรับวิเคราะห์หาค่า ซีเทนนัมเบอร์ ซีเทนอินเดกซ์  ซีเทนอิม

พรูพเวอร์ เปอร์เซนต์ไบโอดีเซล  ของน า้มันดีเซลเป็นอย่างน้อย  

2.12 มีฟังก์ชั่นประมวลผลทางสถิติของข้อมูลที่จะจัดเกบ็เพ่ือใช้เป็นตัวอ้างอิง อย่างน้อย

ต้องมี  ค่า R
2
 ที่สามารถบอกถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้ 

2.12.1 สามารถจัดเกบ็ข้อมูลในรูป Data base และสามารถปรับปรุงข้อมูลเดิมใน

คอมพิวเตอร์ได้ โดยไม่กระทบกับข้อมูลเดิมน้ัน 

2.13 เคร่ืองมือและอุปกรณใ์ช้ไฟฟ้า 220V ความถี่ 50-60 Hz. 

 

           3. สารเคมีและอุปกรณป์ระกอบ  

                     สารเคมีและอุปกรณป์ระกอบใช้ส าหรับเคร่ืองมือจ  านวน 3 เคร่ือง มีรายละเอียดและ

จ  านวนอย่างน้อย ดังน้ี 

3.1 สารมาตรฐานหรือสารเคมีส าหรับตรวจสอบค่าความถูกต้องของค่าซีเทนนัมเบอร์ ซี

เทนอินเดกซ์  ซีเทนอิมพรูพเวอร์ เปอร์เซนต์ไบโอดีเซล ปริมาตรอย่างน้อย 100 

มิลลิลิตร จ  านวน 3 ขวด        

3.2 สารเคมีส าหรับล้างระบบการน าตัวอย่างเข้า/ออกเคร่ืองจ  านวน 6 แพค(แพคละ 5 

ขวด ) 

3.3 ชุดสายล าเลียงตัวอย่างเข้า/ออกเคร่ือง จ  านวน 3 ชุด  

3.4 ขวดใส่ตัวอย่างขนาด 20 มิลลิลิตร  จ  านวน  306 ใบ 

3.5 ขวดใส่ตัวอย่างขนาด 4 ออนซ์   จ  านวน  12 ใบ 

3.6 ขวดส าหรับทิ้งตัวอย่างที่ออกมาจากเคร่ือง( 8 ออนซ์ ) จ  านวน 42 ใบ  
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3.7 ชุดส าหรับล้างท  าความสะอาดเซลล์ใส่ตัวอย่าง (Cleaning cap)  จ  านวน 3 ชุด  

3.8 กระดาษกรองตัวอย่างก่อนเข้าเคร่ือง (กล่องละ20 แผ่น)  จ  านวน  12 กล่อง 

3.9 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า, UPS  ขนาด  1 kVA  จ  านวน 3 เคร่ือง 

3.10 เคร่ืองพิมพ์แบบ Dot Matrix  จ  านวน 3 เคร่ือง พร้อมหมึกส ารอง จ  านวน 3 

ชุด 

 

           4. เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

4.1 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องส่งมอบเคร่ืองมือพร้อมใบรับรอง (Certificate) มาตรฐาน

ตามที่ก  าหนดหรือที่ระบุในเอกสารเสนอราคา  

4.2 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องติดต้ังเคร่ืองมือภายในรถปฏบัิติการเคล่ือนที่ให้สามารถใช้

งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4.3 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องส่งมอบคู่มือการใช้งานและคู่มือการบ ารุงรักษาเครื่ องมือ 

ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  จ  านวนอย่างน้อยฉบับละ 1 ชุด รวมเป็น  3  ชุด 

4.4 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องรับประกันคุณภาพเคร่ืองมือและอุปกรณป์ระกอบเคร่ือง

เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  โดยนับจากวันที่ติดตั้งเคร่ืองมือให้สามารถใช้งานได้

เป็นอย่างดี ทั้งน้ีกรมสรรพสามิตจะไม่เสียค่าบริการ   ค่าอะไหล่ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่

เกิดขึ้น  

4.5 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องด าเนินการตรวจสอบและบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ  

(Preventive  Maintenance) ทุกระยะ 6 เดือน   เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  2  ปี  โดย

ไม่คิดค่าบริการใด ๆ  พร้อมออกใบรับรองในระยะเวลารับประกัน  และหลังจากครบ

ก  าหนดระยะเวลารับประกัน สามารถส่งวิศวกรหรือผู้ เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบ

เบ้ืองต้นหากพบว่าเคร่ืองมือท  างานผิดปกติ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  

4.6 ผู้ชนะการประกวดราคามีช่างและอะไหล่บริการตลอดอายุการใช้งาน และสามารถให้

ข้อมูลทางด้านเทคนิคของเครื่ องมือทดสอบแก่ผู้ ใช้งานเครื่ องมือได้ในทุกเรื่ องที่

เกี่ยวข้อง  โดยสามารถติดต่อกับโรงงานผู้ผลิต เพ่ือให้กรมสรรพสามิตม่ันใจว่าผู้ ชนะ

การประกวดราคาสามารถให้บริการหลังการขายด้านอะไหล่และก ารซ่อมบ ารุงได้อย่าง

ต่อเน่ือง 

4.7 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องฝึกสอนผู้ใช้งานจนสามารถใช้งานเครื่ องมือได้เป็นอย่างดี 

ตามขั้นตอนในเอกสารมาตรฐานที่ก  าหนด(เช่น ASTM) 

   4.3 กลุ่มรายการท่ี  3   ประกอบดว้ยครุภณัฑ์  1 รายการ จ านวน  3  เคร่ือง  ดงันี้   

          เคร่ืองหาความหนาแน่นและความถ่วงจ  าเพาะในน า้มันแบบระบบดิจิตอลมือถือ  จ  านวน  3 

เคร่ือง 
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    4.3.1 เคร่ืองหาความหนาแน่นและความถ่วงจ าเพาะในน ้ ามนัแบบระบบดิจิตอลมือ

ถือ   

                                                                                    จ านวน  3 เคร่ือง   

           1.  คุณลกัษณะทัว่ไป        

                เคร่ืองวัดความหนาแน่นแบบพกพาเหมาะสาหรับงานภาคสนาม  หรือ ห้องปฏบัิติการ โดย

สามารถวัดค่าความหนาแน่น,ค่าความถ่วงจาเพาะ  และเปอร์เซน็ต์ความเข้มข้นได้ในเคร่ืองเดียวกัน  โดย

ใช้หลักการวัดความถี่จากการส่ันสะเทอืนของ Oscillation Tube  เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศยุโรปหรือ

อเมริกา  

 

           2. คุณลกัษณะเฉพาะของเคร่ืองหาความหนาแน่นและความถ่วงจ าเพาะในน ้าม ัน 

                เคร่ืองมือมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อย ดังน้ี  

2.1 เป็นเคร่ืองวัดความหนาแน่นของตัวอย่างชนิดพกพา  สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและ

ภายนอกสถานที่ได้  

2.2 สามารถแสดงผลการทดสอบ และรายละเอียดของตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบ รวมทั้ง

วันที่และเวลาภายในหน้าจอเดียวกันได้   

2.3 หน้าจอแสดงผลการทดสอบเป็นแบบ LCD  และสามารถแสดงผลได้ไม่น้อยกว่า  8  

บรรทดั  

2.4 สามารถวัดความหนาแน่นของตัวอย่างในช่วง  0 - 2 กรัม/(ซม.)
3
  ภายใต้อุณหภูมิ 0 

ถึง 40 องศาเซลเซียส 

2.5 ปริมาณของตัวอย่างในการทดสอบในแต่ละครั้งไม่เกิน  2  มิลลิลิตร  

2.6 มีค่าความถูกต้อง (Accuracy) ในการวัดค่าความหนาแน่นไม่เกิน  0.001 กรัม/

(ซม.)
3
   

2.7 มีค่าความสามารถในการวัดซ า้ (Repeatability) ในการวัดค่าความหนาแน่นไม่เกิน 

0.0005 กรัม/(ซม.)
3
   

2.8  มีความละเอียดในการวัด (Resolution) ไม่น้อยกว่า 0.0001 กรัม/(ซม.)
3
   

2.9  มีค่าความถูกต้อง (Accuracy) ในการวัดอุณหภมิูไม่เกิน  0.2 องศาเซลเซียส  

2.10 มีค่าความสามารถในการวัดซ า้หรือความแม่นย า (Repeatability) ในการวัดอุณหภูมิ

ไม่น้อยกว่า 0.1 องศาเซลเซียส  

2.11 มีโหมดการวัดความหนาแน่นโดยชดเชยค่าอุณหภมิูในการทดสอบของตัวอย่าง  

(Temperature Compensate) ได้  

2.12 สามารถเกบ็ข้อมูลในการทดสอบไม่น้อยกว่า 1024 ข้อมูล  

2.13 สามารถสร้างโปรแกรมในการทดสอบโดยผู้ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า  8 โปรแกรมได้  



27 

 

 

2.14 สามารถแปลงค่า Density เป็นค่าในหน่วยต่าง ๆ อาท ิเช่น  %H2SO4, Degree Brix,   

Degree Baume, Degree Plato, %Alcohol, Proof,  และ API Gravity เป็นต้น  

2.15 สามารถใส่ชื่อตัวอย่างและชื่อวิธีการวัดเพ่ือใช้เกบ็ข้อมูลในการวัดค่าได้   

2.16 ระบบไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ขนาด AA 1.5 โวลต์ จ  านวนไม่น้อยกว่า 2 ก้อน  

 

      3. อุปกรณป์ระกอบส าหรบัเคร่ืองมือจ านวน 3 เคร่ือง 

               3.1  สายสัญญาณเชื่อมต่อเคร่ืองพิมพ์ 3 ชุด 

     3.2  เคร่ืองพิมพ์ผลการทดสอบ 3 เคร่ือง 

     3.3  กระดาษพิมพ์ 36 ม้วน 

     3.4  หมึกพิมพ์ 36 ตลับ 

 

           4.  เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

4.1 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องส่งมอบเคร่ืองมือพร้อมใบรับรอง (Certificate) มาตรฐาน

ตามที่ก  าหนดหรือที่ระบุในเอกสารเสนอราคา  

4.2 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องติดต้ังเคร่ืองมือในรถปฏบัิติการเคล่ือนที่ให้สามารถใช้งาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4.3 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องส่งมอบคู่มือการใช้งานและคู่มือการบ ารุงรักษาเครื่ องมือ 

ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  จ  านวนอย่างน้อยฉบับละ 1 ชุด รวมเป็น  3  ชุด 

4.4 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องรับประกันคุณภาพเคร่ืองมือและอุปกรณป์ระกอบเคร่ือง

เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  โดยนับจากวันที่ติดตั้งเคร่ืองมือให้สามารถใช้งานได้

เป็นอย่างดี ทั้งน้ีกรมสรรพสามิตจะไม่เสียค่าบริการ   ค่าอะไหล่ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่

เกิดขึ้น  

4.5 ผู้ ชนะการประกวดราคาต้อ งด าเ นินก ารตรวจสอบและบ ารุ งรั กษาเ ครื่ อง มือ  

(Preventive  Maintenance) จ  านวน 1 คร้ังต่อปี   เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  2  ปี  

โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ  

4.6 ผู้ชนะการประกวดราคามีช่างและอะไหล่บริการตลอดอายุการใช้งาน และสามารถให้

ข้อมูลทางด้านเทคนิคของเครื่ องมือทดสอบแก่ผู้ ใช้งานเครื่ องมือได้ในทุกเ รื่ องที่

เกี่ยวข้อง  โดยสามารถติดต่อกับโรงงานผู้ผลิต เพ่ือให้กรมสรรพสามิตม่ันใจว่าผู้ ชนะ

การประกวดราคาสามารถให้บริการหลังการขายด้านอะไหล่และการซ่อมบ ารุงได้อย่าง

ต่อเน่ือง 

4.7 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องฝึกสอนผู้ใช้งานจนสามารถใช้งานเครื่ องมือได้เป็นอย่างดี 

ตามขั้นตอนในเอกสารมาตรฐานที่ก  าหนด(เช่น ASTM) 
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   4.4 กลุ่มรายการท่ี  4  ประกอบดว้ยครุภณัฑ์  2  รายการ จ านวน  6  เคร่ือง  ดงันี้          

 เคร่ือง FT-IR Spectrometer  ส าหรับวิเคราะห์น ้ามันแบบภาคสนาม    จ  านวน  3   เคร่ือง 

         เคร่ืองหาปริมาณก  ามะถันในน ้ามันแบบภาคสนาม                            จ  านวน  3  เคร่ือง 

 

     4.4.1 เคร่ือง FT-IR Spectrometer  ส าหรบัวิเคราะห์น ้ ามนัแบบภาคสนาม     

                                                                           จ านวน  3   เคร่ือง 

         1. คุณลกัษณะทัว่ไป  

     เป็นเคร่ืองมือที่ใช้ตรวจวิเคราะห์ทางคุณภาพและปริมาณของสาร โดยอาศัยหลักการ ฟูเรียร์

ทรานสฟอร์มอินฟราเรดสเปคโตรมิเตอร์ (Fourier Transform Infrared spectrometer)  ในช่วงการ

ดูดกลืนแสงอินฟราเรดช่วงกลาง(Mid-IR) สามารถน าไปใช้งานในรถปฏิบัติการเคล่ือนที่(Mobile Lab) 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยเคร่ืองมือประกอบด้วยส่วนของแหล่งก  าเนิดแสง, ระบบน า

แสง(Optic system) , ซอฟทแ์วร์ควบคุมการท  างาน, ส่วนประมวลผล  และอุปกรณ์ประกอบส าหรับการ

เตรียมตัวอย่าง                 

  

           2. คุณลกัษณะเฉพาะของเคร่ือง FT-IR Spectrometer   

               ประกอบด้วยคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อย ดังน้ี 

2.1 เป็นเคร่ืองวัดการดูดกลืนแสงความยาวคล่ืนช่วงอินฟราเรดกลาง (Mid - Infrared  

Spectrometer) ที่ใช้ในการตรวจสอบปริมาณเมทลิเอสเตอร์ในน า้มันดีเซลหมุนเรว็ตาม

มาตรฐาน ASTM D 7371 และ EN 14078   หรือสามารถตรวจวิเคราะห์ปริมาณ     

เอทานอลในน ้ามันเบนซิน หรือตรวจวิเคราะห์สารประเภทไฮโดรคาร์บอนอื่น ๆ  ได้   
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2.2 มีแหล่งก  าเนิดแสงอินฟราเรด (Infrared source)  ให้แสงอินฟราเรดช่วงกลาง (Mid-

IR)   

  ลดความร้อนโดยใช้อากาศ  (Air cooled source) 

2.3 ส่วนคัดเลือกช่วงแสง (Beamsplitter) ต้องมีลักษณะ ดังน้ี 

  2.3.1  เป็นแบบ ZnSe(Zinc Selenide) ที่ทนต่อความชื้ นและเหมาะสมส าหรับการใช้

งานช่วง Mid-IR   

  2.3.2  มีตัวตรวจวัด(Detector) ชนิด  DTGS   ที่ใช้วิเคราะห์ในช่วง Mid-IR    

2.4 มีส่วนของ Interferometer ที่เป็นแบบ  

  2.5.1  permanent alignment และมีการออกแบบ Moving mirror เป็นแบบ Cube 

Corner เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดจากการเคล่ือนต าแหน่งไปของแสง

เน่ืองจากการส่ันสะเทอืน (vibration) ซ่ึงเหมาะสมส าหรับการใช้งานในรถปฏบัิติการ

เคล่ือนที่(Mobile Lab) 

 2.5.2  ระบบกระจกทุกชิ้นในตัวเคร่ืองเคลือบด้วยทอง(gold coated mirrors) เพ่ือให้มี 

ประสิทธิภาพในการสะท้อนแสงสูงสุด  

2.5 มีสัญลักษณท์ี่แสดงสถานะการท  างานของเคร่ือง เช่น มีไฟ LED ที่เปล่ียนสีได้ เม่ือ

เคร่ืองมีความผิดปกติ  และสามารถมองเห็นได้ง่ายจากภายนอกเคร่ือง 

2.6 ลักษณะทางเทคนิค (Technical Specifications)  ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังน้ี 

   2.6.1  ค่าความสามารถในการแยกพีค(Resolution) ต้องดีกว่าหรือเทา่กับ 2.0 cm
-1

  

  2.6.2   ค่าความถูกต้องของต าแหน่งพีค (Wavenumber accuracy)  ต้องดีกว่า         

0.02 cm
-1
 
 
 

  2.6.3   มีช่วงการใช้งานของเคร่ืองครอบคลุมความยาวคล่ืน  500 - 6,000 cm
-1
        

หรือช่วงกว้างกว่า 

2.7 มีระบบป้องกันความชื้นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานในภาคสนาม  ดังน้ี 

  2.7.1  เป็นระบบปิดที่ Sealed ด้วยวัสดุพิเศษรอบเคร่ืองมือ เพ่ือป้องกันความชื้น 

            เข้าสู่ระบบ 

  2.7.2   มีระบบดูดความชื้นอยู่ภายในตัวเคร่ือง  เช่น Desiccant cartridge   

            Molecular sieve เป็นต้น และสามารถถอดเปล่ียนได้ง่ายเม่ือหมดสภาพ             

2.8 มีสารมาตรฐาน อาทเิช่น  โพลีสไตรีน( Polystyrene) อยู่ภายในตัวเคร่ือง  เพ่ือใช้        

เป็นหน่วยตรวจสอบความใช้ได้ (Internal Validation Unit)  ของเคร่ืองมือกอ่น    ท  า

การทดสอบตัวอย่าง  

2.9 มีอุปกรณใ์นการวิเคราะห์สารตัวอย่างในหมวดการวิเคราะห์แบบ ATR ชนิด 6 multi-

reflections ZnSe คริสตัล  พร้อมแทน่ปิดสารตัวอย่าง  
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2.10 มีอุปกรณใ์นการวิเคราะห์สารตัวอย่างในหมวดการวิเคราะห์แบบส่องผ่าน  เช่น ชุด

จับตัวอย่างของเหลวแบบ Fixed  Liquid Cell ชนิด BaF2  Window  ขนาด 0.05  

มม.   

2.11 เคร่ืองมือมีระบบเชื่อมต่อกับชุดประมวลผลและคอมพิวเตอร์ ซ่ึงระบบเป็นระบบ 

Ethernet connection  ที่ง่ายต่อการใช้งานและสามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แบบ

พกพา(Notebook) ได้ โดยชุดคอมพิวเตอร์แบบพกพามีคุณสมบัติและประสิทธิภาพ

ไม่ต ่ากว่า microprocessor แบบ Intel Core i5 ความเรว็ไม่ต ่ากว่า 2.2 GHz มี RAM 

อย่างน้อย 4  GB   มี Hard Disk ไม่ต ่ากว่า 1 TB   มีเมาส์  เคร่ืองพิมพ์สี  และมี

โปรแกรมไมโครซอฟทอ์อฟฟิศ  ก  าจัดไวรัส   อินเตอร์เนต็ ฯลฯ  ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้อง

ตามกฎหมาย   

2.12 เป็นเคร่ืองมือที่สามารถน าไปใช้งานในภาคสนามได้ง่ายและสะดวก  มีกระเป๋าใส่

เคร่ืองมือ และมีแบตเตอรี่ส ารองชนิดประจุไฟใหม่ได้(Rechargeable Battery) ไม่ต ่า

กว่า 10 ชั่วโมง เม่ือใช้กับเคร่ืองมือและอุปกรณ์ประกอบเคร่ือง 

2.13 เคร่ืองมือและอุปกรณใ์ช้กับระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ ความถี่ 50-60 Hz  

 

           3. ซอฟทแ์วร ์(software) ส าหรบัควบคุมการท างานและประมวลผล  

                ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย 3.1 โปรแกรมและซอฟแวร์ที่ ส่งมอบทั้งหมดต้องมีลิขสิทธิ์

ถูกต้องตามกฎหมาย  ดังน้ี 

3.1 มีโปรแกรมที่สามารถควบคุมการท  างานของเคร่ืองมือ สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งเชิง

คุณภาพและเชิงปริมาณ 

3.2 มีโปรแกรมที่ควบคุมการท  างานบนระบบ  WINDOWS 

3.3 มีฟังก์ชันส าหรับการจัดการสเปคตรัมที่ได้จากเคร่ือง โดยเป็นลักษณะที่ง่ายและ

สะดวกในการใช้งาน ได้แก่ การเปรียบเทยีบสเปคตรัม (Spectral   Comparison), 

การปรับเส้นฐานให้ถูกต้อง (Baseline Correction), ค่าพ้ืนที่ใต้พีค (Peak  Area), 

ค่าความสูงของพีค (Peak Height), การซูม (Zoom), ค่าการส่องผ่านของแสง 

(Transmittance), ค่าการดูดกลืนแสง (Absorbance),  การเปรียบเทียบสเปคตรัม 

(Quick Compare)  

3.4 มีฟังก์ชันลบพีคน า้และคาร์บอนไดออกไซด์ (atmospheric compensation) 

3.5 มีโปรแกรมวิเคราะห์หาปริมาณเมทิลเอสเตอร์ในน า้มันดีเซลหมุนเรว็  โดยรายงานผล

เป็นค่าตัวเลขดิจิตอลทศนิยม 2 ต าแหน่ง  และสามารถแสดงในรูปกราฟสเปกตรัม

ได้ 
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3.6 มีโปรแกรมสอนเกี่ยวกับหลักการท  างานของเคร่ือง การเตรียมตัวอย่าง และการใช้

งาน  

3.7 มีโปรแกรมตรวจสอบความสามารถในการท  างานของเคร่ืองแบบอัตโนมัติ โดยเม่ือ

เคร่ืองมีความผิดปกติใด ๆ เกิดขึ้น เคร่ืองสามารถรายงานให้ทราบสาเหตุเบ้ืองต้นได้ 

3.8 มีโปรแกรม (Validation software) เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ เช่น 

ความถูกต้องของการวัดต าแหน่งพีค  ค่าพลังงานแสง  เป็นต้น พร้อมทั้งแสดง

รายงานผลการตรวจสอบเคร่ืองโดยทันที 

3.9 มีโปรแกรมวิเคราะห์เชิงปริมาณ ด้วยวิธีเชิงสถิติ Partial Least Square Regression 

(PLS) โดยผู้ใช้งานสามารถสร้าง ปรับปรุง หรือเปล่ียนแปลง  Calibration model ได้ 

3.10 ฐานข้อมูลจาก Library ที่มีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย  ดังน้ี  

3.10.1  สเปคตรัมของน า้มันเชื้อเพลิง น า้มันหล่อล่ืน น า้มันเกียร์และไฮโดรลิก  

น า้มันต้านการกรัดกร่อน น า้มันจากธรรมชาติ และน า้มันหอมระเหย(ATR spectra 

of Lubricants and Oils, Fuels, included motor specific oils, gear and Hydraulic 

oils, anticorrosion oils,  natural oils and essential oils)  ไม่น้อยกว่า 1,650  

สเปคตรัม  

3.10.2  สเปคตรัมของน า้มันปิโตรเลียม (IR - Petroleum Chemical spectra)  ไม่

น้อยกว่า 300  สเปคตรัม   

 

           4.  สารเคมีและอุปกรณป์ระกอบส าหรบัเคร่ืองมือจ านวน  3  เคร่ือง 

                เคร่ืองมือต้องมีสารเคมีและอุปกรณป์ระกอบเคร่ืองโดยมีรายละเอียดและจ  านวนอย่างน้อย 

ดังน้ี 

4.1  สารเฮกเซน(Hexane) AR grade  1  ลิตร  (รวม   3   ลิตร) 

4.2  สารเอทานอล(Ethanol) AR grade  1 ลิตร  (รวม   3   ลิตร) 

4.3  อุปกรณใ์นการวิเคราะห์สารตัวอย่างในหมวดการวิเคราะห์แบบส่องผ่าน ประกอบด้วย

ชุดจับตัวอย่างของเหลวแบบ Fixed  Liquid Cell ชนิด BaF2 Window  ขนาด  0.05 

มม.  จ  านวนไม่น้อยกว่า  2  ชุด (รวม   6  ชุด) 

4.4 Syringe  จ  านวนไม่น้อยกว่า  3 อัน (รวม  9 อัน) 

4.5 Plastic syringe  จ  านวนไม่น้อยกว่า  150 อัน(รวม   450  อัน) 

4.6 แบตเตอรี่ส ารอง(Mobile Battery Pack)  จ  านวนไม่น้อยกว่า  2 ชุด(รวม 6 ชุด) 

4.7 เคร่ืองพิมพ์สีแบบอิงค์เจ๊ทที่มีระบบสแกนและแฟกซ์   จ  านวน  3  เคร่ือง 
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           5. เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

5.1 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องส่งมอบเคร่ืองมือพร้อมใบรับรอง (Certificate) มาตรฐาน

ตามที่ก  าหนดหรือที่ระบุในเอกสารเสนอราคา  

5.2 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องติดต้ังเคร่ืองมือภายในรถปฏิบัติการเคล่ือนที่ให้สามารถใช้

งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

5.3 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องส่งมอบคู่มือการใช้งานและคู่มือการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ 

ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  จ  านวนอย่างน้อยฉบับละ 1 ชุด รวมเป็น  3  ชุด 

5.4 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องรับประกันคุณภาพเคร่ืองมือและอุปกรณป์ระกอบเคร่ือง

เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยนับจากวันที่ติดตั้งเคร่ืองมือให้สามารถใช้งานได้

เป็นอย่างดี ทั้งน้ีกรมสรรพสามิตจะไม่เสียค่าบริการ  ค่าอะไหล่ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่

เกิดขึ้น  

5.5 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องด าเนินการตรวจสอบและบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ  

(Preventive  Maintenance) ทุกระยะ 6 เดือน   เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  2  ปี  โดย

ไม่คิดค่าบริการใด ๆ  พร้อมออกใบรับรองในระยะเวลารับประกัน  และหลังจากครบ

ก  าหนดระยะเวลารับประกันสามารถส่งวิศวกรหรือผู้ เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบ

เคร่ืองมือหากขัดข้องในเบ้ืองต้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ 

5.6 ผู้ชนะการประกวดราคามีช่างและอะไหล่บริการตลอดอายุการใช้งาน และสามารถให้

ข้อมูลทางด้านเทคนิคของเคร่ืองมือทดสอบแก่ผู้ใช้งานเคร่ืองมือได้ในทุกเรื่องที่

เกี่ยวข้อง  โดยสามารถติดต่อกับโรงงานผู้ผลิต เพ่ือให้กรมสรรพสามิตม่ันใจว่าผู้ชนะ

การประกวดราคาสามารถให้บริการหลังการขายด้านอะไหล่และการซ่อมบ ารุงได้อย่าง

ต่อเน่ือง 

5.7 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องฝึกสอนผู้ใช้งานจนสามารถใช้งานเคร่ืองมือได้เป็นอย่างดี 

ตามขั้นตอนในเอกสารมาตรฐานที่ก  าหนด(เช่น ASTM) 

 

    4.4.2 เคร่ืองหาปริมาณก ามะถนัในน ้ ามนัแบบภาคสนาม             จ านวน  3  เคร่ือง 

 

           1. คุณลกัษณะทัว่ไป  

                เป็นเคร่ืองมือวิเคราะห์หาปริมาณก  ามะถันในน า้มันเชื้อเพลิงภาคสนาม  ตามมาตรฐาน 
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ASTM D 4294  มีความแขง็แรงทนทานสามารถน าไปติดต้ังในรถตรวจสอบน า้มันเคล่ือนที่ได้   รองรับ

ระบบ LIMS  และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในแถบยุโรปหรืออเมริกา  

 

           2. คุณลกัษณะเฉพาะของเคร่ืองหาปริมาณก ามะถนัในน ้ามนัแบบภาคสนาม      

               เคร่ืองมือมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อย ดังน้ี  

 2.1  เป็นเคร่ืองส าหรับทดสอบหาปริมาณก  ามะถันในน า้มันฯ ที่ มีความเข้มข้นตั้ งแต่ระดับ 

ppm จนถึง ระดับเปอร์เ ซ็นต์  โดยใช้หลัก การของ  Energy Dispersive X-Ray 

Fluorescence Spectrometer ตามมาตรฐาน ASTM D 4294 

2.2  เป็นเคร่ืองมือที่ไม่จ  าเป็นต้องใช้แก๊สฮีเลียมหรือแก๊สใดๆ ช่วยในการปรับความดันหรือ

ปรับอุณหภมิูของบรรยากาศ โดยมีระบบการแก้ไขความถูกต้องแบบอัตโนมัติ ในกรณี

ที่มีความดันและอุณหภมิูของบรรยากาศเปล่ียนแปลง เ น่ืองจากพ้ืนที่ท  าการทดสอบมี

ความสูงต ่าของภมิูประเทศที่แตกต่างกันจึงจ  าเป็นต้องท  าการค านวณกลับมายังค่าที่

ถูกต้อง 

2.3  ปริมาณก  ามะถันต ่าสุดที่ตรวจสอบได้ (limit of detection) ไม่มากกว่า ๕ ppm 

2.4  ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ไม่มากกว่า ๘00 วินาท/ีตัวอย่าง 

2.5  ระบบการน าตัวอย่างไปวิเคราะห์  (Sample loading) เป็นแบบอัตโนมัติ (Automatic 

motorized turntable) มีช่องใส่ตัวอย่างและ Setting up Sample ไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 

2.6  มีระบบป้องกัน (Safety Window) ไม่ให้น า้มันในถ้วยตัวอย่างรั่วไหลไปยังหลอด X-

Ray หรือหัววัด Detector ในตัวเคร่ือง 

2.7  หลอด X-Ray ขนาดก  าลังไม่น้อยกว่า 10 KV มีเป้า (Target) ท  าจากพลาเดียม (Pd) 

หรือธาตุอื่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกัน 

2.8  หัววัดธาตุเป็นชนิด Gas Filled proportional counter หรือที่ดีกว่า 

2.9  มีระบบ Energy lock เพ่ือป้องกันการเบ่ียงเบนของสเปคตรัม โดยจะท  างานทุกครั้ ง เ ม่ือ

ท  าการวิเคราะห์ตัวอย่าง 

2.10 มีซอฟแวร์ส าหรับการสร้างและเกบ็บันทกึข้อมูล Calibration Curve ได้ไม่ต ่ากว่า 10 

Calibration Curve และสามารถวิเคราะห์ได้ทั้งคุณภาพและปริมาณ (Qualitative and 

Quantitative Analysis) รวมถึงมีระบบ Re-standardization  

2.11 มีระบบป้องกันการเ บ่ียงเบนของ Calibration Curve โดยใช้ Setting up sample  

(SUS) หรือวิธีอื่นที่ให้ผลเหมือนกัน 

2.12  สามารถปรับแก้ค่า Calibration Curve ได้ โดยการป้อนค่า Intensity แบบ Manual 

เพ่ือสะดวกในการสร้าง Calibration Curve หรือวิธีอื่นที่ให้ผลเหมือนกัน 

2.13  มีจอภาพ (Display) แสดงการท  างานของเคร่ือง และติดต้ังอยู่ในตัวเคร่ือง 

2.14  มี Printer ส าหรับพิมพ์ผลการวิเคราะห์และกราฟได้ และติดต้ังอยู่ภายในเคร่ือง 
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2.15  แป้นพิมพ์เป็นชนิดที่ป้องกันฝุ่ นละออง และของเหลวเข้าเครื่อง (Dust solvent proof keypad) 

2.16  ใช้กับระบบไฟฟ้าตั้งแต่ขนาด 200 ถึง 240 VAC ที่ 50/60 Hz 

 

           3. อุปกรณป์ระกอบเคร่ืองมือและมาตรฐานส าหรบัเคร่ืองมือ 3 เคร่ือง 

               เคร่ืองมือต้องมีสารเคมีที่จ  าเป็นและอุปกรณป์ระกอบเคร่ือง  โดยมีรายละเอียดและจ  านวน

อย่างน้อย ดังน้ี 

3.1 ถ้วยอลูมิเนียมส าหรับใส่ตัวอย่าง   จ  านวน   60    ใบ 

3.2 ถ้วยพลาสติกส าหรับใส่ตัวอย่างพร้อมฝา  จ  านวน  1,500 ชุด 

3.3 ฟิล์มส าหรับเตรียมตัวอย่าง   จ  านวน    30    ม้วน 

3.4 อุปกรณข์ึงฟิล์มให้ตึง    จ  านวน     3   ชุด 

3.5 อุปกรณถ์อดและประกอบถ้วยตัวอย่าง               จ  านวน    3   ชุด 

3.6 อุปกรณป้์องกันตัวอย่างไหลเข้าเคร่ือง (Safety Window)จ  านวน 9     ชุด 

3.7 ถาดส าหรับวางถ้วยตัวอย่างชนิด 10 ช่อง          จ  านวน    3     ชุด 

3.8 Grease ใช้ส าหรับทาถ้วยอลูมิเนียมใส่ตัวอย่าง         จ  านวน 6    หลอด 

3.9 กระดาษส าหรับพิมพ์ผลการทดสอบ              จ  านวน  120  ม้วน 

3.10 ชุดการปรับเทยีบเคร่ือง Setting up sample (SUS)       จ  านวน 9     ชิ้น 

3.11 ฝาปิดเคร่ือง              จ  านวน   3     ชุด 

3.12 ชุดฟิวส์              จ  านวน 3     ชุด 

3.13 หลอดไฟส ารองส าหรับเคร่ืองมือ                               จ  านวน   9    หลอด 

3.14 เครื่องส ารองไฟชนิด UPS ขนาด 500 VAC; 220 ± 3 %VAC จ  านวน  3    เคร่ือง 

3.15 ขวดแก้วสีชาส าหรับใส่ตัวอย่างขนาดบรรจุ 20 มิลลิลิตร   จ  านวน  600 ใบ 

3.16 สารมาตรฐาน 

3.16.1 น า้มันเบนซินมาตรฐานที่มีความเข้มข้นของก  ามะถัน (Standard Reference 

Material : Gasoline with 11% MTBE) ประมาณร้อยละ 0.005 โดย

น า้หนัก และได้รับการรับรองจากสถาบัน NIST จ  านวน 3 ชุด  

3.16.2 น ้ามันเบนซินมาตรฐาน (Certified Reference Material : Traceable to 

NIST) ที่มีความเข้มข้นของก  ามะถันร้อยละ 0 , 0.001 , 0.002 , 0.003 , 

0.005 , 0.0075 และ 0.010  โดยน ้าหนัก  อย่างละ 1 ขวดต่อ 1 ชุด  

รวมจ  านวน 3 ชุด(21 ขวด)   

3.16.3 น า้มันดีเซลมาตรฐานที่มีความเข้มข้นของก  ามะถัน (Standard Reference 

Material) ประมาณร้อยละ 0.0๐5 โดยน า้หนัก และได้รับการรับรองจาก

สถาบัน NIST จ  านวน 3 ชุด  
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3.16.4 น ้ามันดีเซลมาตรฐาน (Certified Reference Material : Traceable to 

NIST) ที่มีความเข้มข้นของก  ามะถัน (Sulfur in Biodiesel 5%) ร้อยละ  

0, 0.001 , 0.0015 , 0.003 , 0.005 , 0.0075 และ 0.010  โดย

น า้หนัก อย่างละ 1 ขวดต่อ 1 ชุด  รวมจ  านวน 3 ชุด(21 ขวด)     

3.16.5 น า้มันเตามาตรฐานที่มีความเข้มข้นของก  ามะถัน (Standard Reference 

Material : Sulfur in Residual Oil) ประมาณร้อยละ 2 โดยน ้าหนัก และ

ได้รับการรับรองจากสถาบัน NIST จ  านวน 3 ขวด 

3.16.6 น ้ามันเตามาตรฐาน (Certified Reference Material : Traceable to 

NIST) ที่มีความเข้มข้นของก  ามะถัน (Sulfur in Residual Oil) ร้อยละ 0.35, 

0.5, 0.7, 1, 2, 3, 3.5 และ 4  โดยน ้าหนัก  อย่างละ 1 ขวดต่อ 1 ชุด  

รวมจ  านวน 3 ชุด(21 ขวด)    

 

            4. เง่ือนไขอ่ืนๆ  

4.1  ผู้ ชนะก ารประกวดราคาต้องส่งมอบเครื่ อง มือพร้อมใบรับรอง  (Certificate)  

มาตรฐานตามที่ก  าหนดหรือที่ระบุในเอกสารเสนอราคา 

4.2 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องติดต้ังเคร่ืองมือภายในรถปฏบัิติการเคล่ือนที่ให้สามารถใช้

งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4.3 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องส่งมอบคู่มือการใช้งานและคู่มือการบ ารุงรักษาเครื่ องมือ 

ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  จ  านวนอย่างน้อยฉบับละ 1 ชุด รวมเป็น  3  ชุด 

4.4 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องรับประกันคุณภาพเคร่ืองมือและอุปกรณ์ประกอบเครื่ อง

เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยนับจากวันที่ติดต้ังเครื่ องมือให้สามารถใช้งานได้

เป็นอย่างดี ทั้งน้ีกรมสรรพสามิตจะไม่เสียค่าบริการ  ค่าอะไหล่ หรือค่าใช้จ่ายอื่ นใดที่

เกิดขึ้น  

4.5 ผู้ ชนะการประกวดราคาต้อ งด าเ นินก ารตรวจสอบและบ ารุ งรั กษาเ ครื่ อง มือ  

(Preventive  Maintenance) ทุกระยะ 6 เดือน   เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  2  ปี  โดย

ไม่คิดค่าบริการใด ๆ  พร้อมออกใบรับรองในระยะเวลารับประกัน  และหลังจากครบ

ก  าหนดระยะเวลารับประกันสามารถส่งวิศวกรหรือผู้ เชี่ ยวชาญเข้ามาตรวจสอบ

เคร่ืองมือหากขัดข้องในเบ้ืองต้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ 

4.6 ผู้ชนะการประกวดราคามีช่างและอะไหล่บริการตลอดอายุการใช้งาน และสามารถให้

ข้อมูลทางด้านเทคนิคของเครื่ องมือทดสอบแก่ผู้ ใช้งานเครื่ องมือได้ในทุกเรื่ องที่

เกี่ยวข้อง  โดยสามารถติดต่อกับโรงงานผู้ผลิต เพ่ือให้กรมสรรพสามิตม่ันใจว่าผู้ ชนะ

การประกวดราคาสามารถให้บริการหลังการขายด้านอะไหล่และการซ่อมบ ารุงได้อย่ าง

ต่อเน่ือง 
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4.7 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องฝึกสอนผู้ใช้งานจนสามารถใช้งานเครื่ องมือได้เป็นอย่างดี 

ตามขั้นตอนในเอกสารมาตรฐานที่ก  าหนด(เช่น ASTM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4.5 กลุ่มรายการท่ี  5  ประกอบดว้ยครุภณัฑ์  1 รายการ จ านวน 3 เคร่ือง ดงันี้          

       เคร่ืองหาจุดวาบไฟในน า้มันแบบภาคสนาม                                    จ  านวน  3  เคร่ือง 

 

   4.5.1 เคร่ืองหาจุดวาบไฟในน ้ ามนัแบบภาคสนาม                     จ านวน  3  เคร่ือง 

            

          1. คุณลกัษณะทัว่ไป 

              เป็นเคร่ืองมือวิเคราะห์หาจุดวาบไฟของน ้ามันปิโตรเลียม โดยมีระบบปิดสมบูรณ์แบบ

อัตโนมัติ ตามมาตรฐาน ASTM D 6450 และ ASTM D 7094 ที่สามารถเทยีบเคียงวิธีการทดสอบตาม

มาตรฐาน ASTM D 56 และ ASTM D 93 ได้  เป็นเคร่ืองมือส าหรับภาคสนาม ขนาดกะทดัรัด สามารถ

น าไปติดตั้ งและใช้ในรถปฏิบัติการเคล่ือนที่(Mobile Lab) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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รองรับระบบ LIMS  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในแถบยุโรปหรืออเมริกา   และผู้ ผลิตเครื่ องมือได้รับการ

รับรองตามระบบมาตรฐาน ISO 9001           

 

          2. คุณลกัษณะเฉพาะของเคร่ืองหาจุดวาบไฟในน ้าม ันแบบภาคสนาม  

              เคร่ืองมือมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อย ดังน้ี  

2.1 เคร่ืองมือทดสอบต้องมีระบบการควบคุมการท  างานแบบอัตโนมัติ (Fully Automatic 

Measurement)  โดยใช้เซน็เซอร์ในการตรวจจับจุดวาบไฟแบบการเพ่ิมความดันแบบฉับพลัน

ขณะเกิดจุดวาบไฟ  สามารถแสดงกราฟการเพ่ิมของความดันจนพบจุดวาบไฟได้  

2.2 เคร่ืองมือมีระบบจุดไฟเป็นแบบ Electric Ignition โดยสามารถจุดติดเองได้อย่าง

อัตโนมัติในขณะท  าการทดสอบ สามารถบันทกึผลการทดสอบทุก ๆ คร้ังที่ระบบจุดไฟ

ท  างาน   และมีโปรแกรมท  าความสะอาดหัวจุดลูกไฟแบบอัตโนมัติ  

2.3 เคร่ืองมือต้องท  างานด้วยระบบปิดตลอดการทดสอบ  ระบบจุดไฟอยู่ในระบบปิดหรือเป็น

ระบบปิดสมบูรณ ์โดยต้องออกแบบเป็นแบบชนิดถ้วยปิด (Close cup Design)  เน่ืองจาก

ลักษณะงานเป็นการท  างานในภาคสนาม จึงต้องมีความปลอดภัยสูงสุดในการปฏิบัติงาน  

2.4 มีระบบกระจายความร้อนอัตโนมัติ (Automatic Stirrer) 

2.5 เคร่ืองมือควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบ Peltier Element 

2.6 มีระบบตรวจจับจุดวาบไฟเป็นแบบ Pressure sensor 

2.7 เคร่ืองมือสามารถวัดค่าจุดวาบไฟของตัวอย่างได้ไม่น้อยกว่า  200 องศาเซลเซียส โดยใช้ 

Thermocouple เป็นตัววัดอุณหภมิู  เพ่ือให้สามารถอ่านค่าได้แม่นย า (Accuracy of 

Temperature Reading ) ถึง ± 0.1 องศาเซลเซียส 

2.8 ใช้ตัวอย่างในการทดสอบไม่เกิน 2 มิลลิลิตร เพ่ือความปลอดภัยสูงสุดในการท  างาน 

2.9 เคร่ืองมือสามารถท  างานได้อย่างอิสระด้วยตัวเอง (Standalone ) 

2.10 Sample Cup Holder ท  าจาก  Stainless Steel 

2.11 มีระบบจอภาพ (Display ) สามารถแสดงค่าข้อมูลและผลการทดสอบให้เห็นได้อย่าง

ชัดเจน 

2.12 ใช้ระบบการส่ังงานแบบหน้าจอสัมผัสผ่านระบบปฏบัิติการ Microsoft  Window Software 

2.13 เคร่ืองมือใช้กับระบบไฟฟ้ากระแสสลับช่วง 220/240 โวลท ์(Volt) 50/60 เฮิร์ท (Hz) 

หรือช่วงอื่นที่ดีกว่าเพ่ือป้องกันกรณทีี่กระแสไฟฟ้าไม่สม ่าเสมอระหว่างท  าการทดสอบ

ภาคสนาม และสามารถใช้กระแสไฟฟ้าภายในรถยนต์ขนาด 12 Volt DC ได้โดยตรง 

2.14 มีระบบความปลอดภัย (Safety) โดยเคร่ืองจะหยุดท  างานอย่างอัตโนมัติเม่ือเคร่ืองเกิด

ความผิดพลาดจากการท  างาน 

2.15 รายงานผลการทดสอบเป็นตัวเลขดิจิตอลที่หน้าจอระบบสัมผัส เพ่ือความสะดวกในการ

ท  างานในพ้ืนที่ขนาดเลก็หรือภายในรถปฏบัิติการเคล่ือนที่  
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2.16 การท  างานเป็นระบบอัตโนมัติควบคุมการท  างานผ่านคอมพิวเตอร์ประมวลผลในตัว  

2.17 โครงสร้างท  าจากอะลูมิเนียมหรือดีกว่า แขง็แรงทนทานไม่เป็นสนิม ที่ตัวเคร่ืองมือมีหูจับ

ติดต้ังจากโรงงาน เพ่ือให้เหมาะส าหรับการทดสอบนอกสถานที่ และสามารถติดต้ังแบบยึด

ติดกับที่ภายในรถปฏิบัติการเคล่ือนที่ได้  

2.18 สามารถสอบเทยีบค่าอุณหภมิูผ่านโปรแกรมสอบเทยีบภายในตัวเคร่ือง และมีระบบจดจ  า

ข้อมูลส าหรับการสอบเทียบได้  

2.19 สามารถเกบ็ข้อมูลผลการทดสอบได้ไม่น้อยกว่า  100,000  ข้อมูลในหน่วยความจ  าของตัวเครื่อง 

2.20 ตัวเคร่ืองมีระบบการเชื่อมต่อกับอุปกรณด์ังต่อไปน้ี  

2.20.1 USB ส าหรับโอนถ่ายข้อมูล,  ชุดเชื่อมต่อ Printer, Mouse, Keyboard  และ 

Barcode-Reader  ไม่น้อยกว่า  3  ชุด 

2.20.2 ระบบ LAN  ส าหรับ Full Network, PC, LIMS และ Remote Operation ไม่

น้อยกว่า  2 ชุด 

2.20.3 ชุด  PS/2  ส าหรับ Mouse และ Keyboard  ภายนอกไม่น้อยกว่า 2 ชุด 

2.20.4 VGA ส าหรับ Monitor  ไม่น้อยกว่า 2 ชุด 

 

          3. สารเคมีและอุปกรณป์ระกอบส าหรบัเคร่ืองมือ  3 เคร่ือง 

               เคร่ืองมือต้องมีสารเคมีที่จ  าเป็นและอุปกรณป์ระกอบเคร่ือง   โดยมีรายละเอียดและจ  านวน      

อย่างน้อย ดังน้ี 

3.1 สารอ้างอิงมาตรฐานใช้ทวนสอบ/สอบเทยีบเคร่ืองมือ                     จ  านวน  6  ขวด 

3.2 Sample cup stainless steel 4 ml. ASTM D6450   จ  านวน  6  ชุด 

3.3 Sample cup stainless steel 7 ml. ASTM D7094  จ  านวน  6  ชุด 

3.4 Sample cup carrier                จ  านวน  6 ชุด 

3.5 Stirring magnet                          จ  านวน  6 ชิ้น 

3.6 Brass eraser                 จ  านวน  3 ชิ้น 

3.7 Automatic pipette 1 มล.               จ  านวน 3 ชุด 

3.8 Pipette tip for automatic pipette              จ  านวน  300 ชิ้น 

3.9 Power supply cable                จ  านวน 3 ชุด 

3.10 Mini Win CD ( Demo)                          จ  านวน 3 ชุด 

3.11 USB device                           จ  านวน 3 ชุด 

3.12 Instruction manual and test certificate    จ  านวน 3 ชุด  

3.13 กล่องอลูมิเนียมหรือวัสดุที่เหมาะสมส าหรับใส่เคร่ืองมือและอุปกรณ์     จ  านวน 3 กล่อง 

3.14 เคร่ืองพิมพ์ผลการทดสอบแบบ Laser Jet                                  จ  านวน 3 เคร่ือง 

3.15 หมึกพิมพ์ส ารอง                                                                  จ  านวน 6 อัน 
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3.16 ชุดแปลงไฟฟ้า 12 Volt/9A DC ส าหรับรถยนต์เพ่ือใช้ทดสอบภาคสนามจ  านวน  3  อัน 

3.17 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า USP ขนาดไม่น้อยกว่า 1 kVA                           จ  านวน  3  เคร่ือง 

 

       4. เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

4.1  ผู้ชนะการประกวดราคาต้องส่งมอบเคร่ืองมือพร้อมใบรับรอง (Certificate)  มาตรฐาน

ตามที่ก  าหนดหรือที่ระบุในเอกสารเสนอราคา  

4.2 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องติดต้ังเคร่ืองมือภายในรถปฏิบัติการเคล่ือนที่ให้สามารถใช้งาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4.3 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องส่งมอบคู่มือการใช้งานและคู่มือการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ ทั้ง

ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  จ  านวนอย่างน้อยฉบับละ 1 ชุด รวมเป็น  3  ชุด 

4.4 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องรับประกันคุณภาพเคร่ืองมือและอุปกรณป์ระกอบเคร่ืองเป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยนับจากวันที่ติดต้ังเคร่ืองมือให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่าง

ดี ทั้งน้ีกรมสรรพสามิตจะไม่เสียค่าบริการ  ค่าอะไหล่ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้น  

4.5 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องด าเนินการตรวจสอบและบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ  (Preventive  

Maintenance) ทุกระยะ 6 เดือน   เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  2  ปี  โดยไม่คิดค่าบริการ

ใด ๆ  พร้อมออกใบรับรองในระยะเวลารับประกัน  และหลังจากครบก  าหนดระยะเวลา

รับประกันสามารถส่งวิศวกรหรือผู้ เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบเคร่ืองมือหากขัดข้องใน

เบ้ืองต้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  

4.6 ผู้ชนะการประกวดราคามีช่างและอะไหล่บริการตลอดอายุการใช้งาน และสามารถให้ข้อมูล

ทางด้านเทคนิคของเคร่ืองมือทดสอบแก่ผู้ใช้งานเคร่ืองมือได้ในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้อง  โดย

สามารถติดต่อกับโรงงานผู้ผลิต เพ่ือให้กรมสรรพสามิตม่ันใจว่าผู้ชนะการประกวดราคา

สามารถให้บริการหลังการขายด้านอะไหล่และการซ่อมบ ารุงได้อย่างต่อเน่ือง 

4.7 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องฝึกสอนผู้ใช้งานจนสามารถใช้งานเคร่ืองมือได้เป็นอย่างดี ตาม

ขั้นตอนในเอกสารมาตรฐานที่ก  าหนด(เช่น ASTM) 
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4.6 กลุ่มรายการท่ี  6   ประกอบดว้ยครุภณัฑ์  1 รายการ จ านวน  1  เคร่ือง  ดงันี้  

       เคร่ืองแก๊สโครมาโตกราฟฟ่ี(Gas Chromatography) วิเคราะห์หาปริมาณสาร Oxygenate             

ในน า้มันเชื้อเพลิง                                                                   จ  านวน  1 เคร่ือง 

 

    4.6.1  เคร่ืองแกส๊โครมาโตกราฟฟ่ี(Gas Chromatography) วิเคราะห์หาปริมาณสาร  

Oxygenate ในน ้ ามนัเช้ือเพลิง                                                 จ านวน 1 เคร่ือง                                                                   

 

1. คุณลกัษณะทัว่ไป  

เป็นเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ที่ทดสอบหาปริมาณ Oxygenates และ Aromatics ในน ้ามันตาม

มาตรฐาน ASTM D4815 และ ASTM D5580  เคร่ืองมือรองรับระบบ LIMS  และเป็นผลิตภัณฑ์ที่

ผลิตในแถบยุโรปหรืออเมริกา 

 

2. คุณลกัษณะเฉพาะของเคร่ืองแกส๊โครมาโตกราฟฟ่ีวิเคราะห์หาปริมาณสาร  Oxygenate 

                 เป็นเคร่ืองมือที่มีรายละเอียดคุณลักษณะอย่างน้อย  ดังน้ี  

2.1 สามารถหาปริมาณ Oxygenates ตามมาตรฐาน ASTM D4815 และอะโรมาติกส์ตาม

มาตรฐาน ASTM D5580 ในน ้ามันเบนซินได้ในเคร่ืองเดียวกัน 

2.2 สามารถตรวจวิเคราะห์น ้ามันเบนซินเพ่ือหาปริมาณสารประกอบแอลกอฮอล์ อีเทอร์ 

และอะโรมาติกส์ดัง น้ี 

2.2.1 สามารถตรวจวิเคราะห์หาปริมาณแอลกอฮอล์   C1- C4  alcohol   ในช่วง

ตั้งแต่ 0.10 - 12.0%mass หรือช่วงกว้างกว่า โดย  C1- C4  alcohol  ได้แก่

methanol ethanol isopropanol n-propanol  isobutanoltert-butanol   sec-

butanoln-butanoltert-pentanol(tert-amyalcohol)    เป็นต้น 

2.2.2 สามารถตรวจวิเคราะห์หาปริมาณอีเทอร์ (individual ethers)ในช่วงตั้งแต่ 0.2 

- 20.0%mass  หรือช่วงกว้างกว่า อีเทอร์ (individual ethers)  ได้แก่methyl 

tert-butylether(MTBE),   ethyl tert-butylether(ETBE), tert-

amylmethylether( TAME),  diiso-propylether(DIPE)   เป็นต้น 

2.2.3 สามารถตรวจวิเคราะห์หาปริมาณสารอะโรมาติกส์ได้ ดังน้ี  

ปริมาณเบนซีน (Benzene) ในช่วงตั้งแต่ 0.2- 5.0%vol หรือช่วงกว้างกว่า  

ปริมาณโทลูอีน(Toluene )ในช่วงตั้งแต่  1-15%vol  หรือช่วงกว้างกว่า  

ปริมาณ C8-aromatics  ในช่วงตั้งแต่ 0.5- 10%vol  หรือช่วงกว้างกว่า  
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ปริมาณ C9
+
-aromatics  ในช่วงตั้งแต่ 5-30%volหรือช่วงกว้างกว่า  

ปริมาณ total aromatics ในช่วงตั้งแต่  10-80%vol หรือช่วงกว้างกว่า  

2.3 เคร่ืองมือมีระบบการฉีดสารตัวอย่างแบบอัตโนมัติมีระบบการควบคุมความดันและอัตรา

การไหลของแก๊สพา(Mobile phase) คงที่และสม ่าเสมอ  

2.4 เคร่ืองมือถูกควบคุมการท  างานด้วยระบบคอมพิวเตอร์  

2.5 ส่วนตู้อบบรรจุคอลัมน์ (Column Oven)  

2.5.1 ช่วงอุณหภมิู (Temperature Range) สามารถตั้งอุณหภมิูในการวิเคราะห์ได้

ในช่วงอุณหภมิูตั้งแต่ 10 - 450 องศาเซลเซียส หรือช่วงกว้างกว่า 

2.5.2 การต้ังอุณหภมิูเพ่ือท  าอุณหภมิูแบบโปรแกรมขั้นบันได (Temperature 

Program Ramps) อย่างน้อย 3 ขั้น 

2.6   ส่วนฉีดสารตัวอย่าง  (Injection Port) จ  านวนอย่างน้อย1 ชุด 

2.6.1 สามารถตั้งอุณหภมิูได้ไม่ต ่ากว่า 400 องศาเซลเซียส 

2.6.2 สามารถตั้งแรงดันอยู่ในช่วง 0 – 60 psi หรือช่วงกว้างกว่า 

2.6.3 สามารถปรับเปล่ียน Split ratio ได้  

2.7   การควบคุมระบบการท  างานของแก๊สแบบอัตโนมัติ(Electronic Pneumatic Control: 

EPC)                 

2.7.1 มีโปรแกรมควบคุมระบบการท  างานของแก๊สได้ทั้งความดัน (Pressure) และ

อัตราการไหล (Flow rate) ด้วย EPC หรือดีกว่า 

2.7.2 เคร่ืองมือต้องมีการจัดระบบอย่างน้อย ดังน้ี 

1) ระบบควบคุมแรงดันต้องมีความละเอียด 0.01 psi หรือ ละเอียดกว่า  

2) มีชุดควบคุมอัตราการไหลของแก๊สที่เป็นอิสระต่อกันระหว่าง  Detector กับ 

Detector และ Detector กับ Injection Port โดยไม่มีเงื่อนไขต่อกัน และในแต่

ละชุดต้องสามารถควบควบอัตราการไหลได้ทีละ  0.1 มล./นาท ีหรือละเอียด

กว่า 

2.7.3 สามารถตั้งโปรแกรมการเปล่ียนแปลงความดันในระหว่างการวิเคราะห์ได้อย่าง

น้อย 3 ระดับ 

2.7.4 ช่วงของอัตราเรว็ของการเปล่ียนแปลงระดับแก๊ส (Pneumatic Program rates)  

0 – 100 psi/นาทหีรือช่วงกว้างกว่า 

2.8 คอลัมน์ (columns/traps) ประกอบด้วย 

2.8.1 มี Capillary Methyl Silicone   

2.8.2 มี TCEP columns  

2.9 ตัวตรวจวัด (Detector) ชนิด Flame Ionization Detector (FID)  

2.9.1  สามารถปรับอุณหภมิูการท  างานได้ถึง 450 องศาเซลเซียส 

2.9.2  มีสัญญาณเตือนเม่ือไฟดับ 
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2.9.3  สามารถจุดไฟได้อย่างอัตโนมัติ 

2.9.4 ช่วงความเป็นเส้นตรง (Linearity) ไม่น้อยกว่า  10
7

หรือดีกว่า 

2.10 เคร่ืองฉีดสารตัวอย่างเข้าเคร่ืองแก๊สโครมาโตกราฟฟ่ี 

2.10.1  สามารถน าสารตัวอย่างเข้าเคร่ืองแบบ Fast Injection ได้ 

2.10.2  สามารถปรับปริมาตรการฉีดได้ตั้งแต่ช่วง  1 –10 ไมโครลิตรหรือกว้างกว่า 

2.10.3  สามารถวางขวดตัวอย่างได้อย่างน้อย  16 ขวด 

2.10.4  สามารถวางขวดเพ่ือท  าความสะอาดเขม็ได้อย่างน้อย  2 ขวด 

2.11 ระบบไฟฟ้าของเคร่ืองมือและอุปกรณท์ั้งหมดสามารถใช้ได้กับไฟฟ้า  220 V และ         

ความถี่  50 -60 Hz.ได้ 

2.12 ระบบแก๊ส 

2.12.1  มีระบบดักจับ(Trap)ออกซิเจน  ไฮโดรคาร์บอน และความชื้น ก่อนเข้า

เคร่ือง  โดยระบบดักจับสามารถแสดงสภาวะการดักจับได้  

2.12.2  ใช้แก๊สฮีเลียมที่มีความบริสุทธิ์อย่างน้อย 99.999%  และไฮโดรเจนและ Air 

ที่มีความบริสุทธิ์อย่างน้อย  99.99%  

2.13 ส่วนควบคุมการท  างานของเคร่ืองมือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรม

ซอฟต์แวร์ดังน้ี 

2.13.1  มีโปรแกรมซอฟต์แวร์ติดตั้งมาพร้อมกับเคร่ืองมือ โดยมีหนังสือรับรองว่า

เป็นโปรแกรมเวอร์ชั่นล่าสุด 

2.13.2  สามารถแสดงผลโครมาโตรแกรมที่หน้าจอเคร่ืองโดยแสดงผลทนัทีแบบ  

Real-Time graphic สามารถแสดงอุณหภมิูการใช้งานได้และสามารถ

เรียกดูค่าข้อมูลการใช้งาน (Parameter) ได้ 

2.13.3  สามารถส่ังงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ควบคุม

การท  างานบนระบบปฏบัิติการ Windows   

2.14 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ  านวน 1 เคร่ือง มีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังน้ี 

2.14.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลักหรือดีกว่า 

ท  างานด้วยความเรว็ไม่น้อยกว่า 3.4 GHz 

2.14.2 มีหน่วยความจ  าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 

4GB 

2.14.3 หน่วยเกบ็ข้อมูล (Data Storage) 

1) มีหน่วยบันทกึและอ่านข้อมูลแบบ Serial ATA Hard Disk ขนาดความ

จุข้อมูลไม่น้อยกว่า 2 TB ความเรว็ 7200 rpm จ  านวน 1 หน่วย 

2) มีวงจรควบคุม Disk Drive (Disk Controller) ติดต้ังมาพร้อม

แผงวงจรหลัก (Build in on Board)  

2.14.4 มี DVD+/-RW  เชื่อมต่อแบบ Serial ATA จ  านวน 1 หน่วย 
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2.14.5 มีระบบเสียง  (Sound) แบบ Stereo พร้อมล าโพง (Speaker) ที่สามารถใช้

งานร่วมกันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.14.6 หน่วยป้อนข้อมูล (Keyboard) 

1) เป็นชนิดแยกส่วน เชื่อมต่อกับหน่วยประมวลผลกลางด้วยสาย หรือ

แบบอื่นที่ดีกว่า 

2) มีแป้นพิมพ์อักษรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

2.14.7 มีเมาส์แบบ Optical Scroll Mouse พร้อมแผ่นรองเมาส์ 

2.14.8 มีจอภาพแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 21 น้ิว รองรับความละเอียดไม่น้อย

กว่า 1440x900 pixel มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 หรือดีกว่า 

2.14.9 วงจรควบคุมอุปกรณ์ป้อนเข้า-ส่งออก 

1) มี Parallel Port จ  านวนไม่น้อยกว่า 1 Port 

2) มี RS-232 Serial Port จ  านวนไม่น้อยกว่า 1 Port 

3) มี USB 2.0 หรือดีกว่า จ  านวนไม่น้อยกว่า 4 Port 

2.14.10 มีหน่วยความจ  าของการ์ดแสดงผลไม่น้อยกว่า 512 MB หรือแบบ Build in-

on Board โดยต้องเพ่ิมหน่วยความจ  าหลักไม่น้อยกว่า 512 MB หรอืดีกว่า 

2.14.11 มี Ethernet Controller เพ่ือท  างานในระบบ Network มีรายละเอียด ดังน้ี 

1) ท  างานในแบบ 10/100/1000 Mbps แบบ Auto Sensing (RJ45) 

2) ท  างานได้ตามมาตรฐาน IEEE802.3 

2.14.12 มีซอฟท์แวร์ติดต้ังมาบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยมีลิขสิทธิ์ ถูกต้องตาม

กฎหมายอย่างน้อย ดังน้ี 

1) มีระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows Professional  โดยมีลิขสิทธิ์ที่ 

ถูกต้องตามกฎหมาย (License) พร้อมลิขสิทธิ์  พร้อมคู่มือ  

2) มีโปรแกรม Microsoft Office Professional  รุ่นล่าสุดหรือดีกว่าโดยมี

ลิขสิทธิ์ที่ ถูกต้องตามกฎหมาย (License) พร้อมลิขสิทธิ์  พร้อมคู่มือ  

3) มีโปรแกรมป้องกันไวรัสที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 3 ปีโดยมีลิขสิทธิ์

ที่ถูกต้องตามกฎหมาย (License)  

2.14.13 ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์จอภาพ เมาส์ และแป้นพิมพ์ ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ย่ีห้อ

เดียวกัน 

2.14.14 ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องมีการรับประกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี 

ค่าแรง พร้อมอะไหล่ แบบบริการ ณ สถานที่ติดต้ัง (Onsite Service 

Warranty) กรณเีคร่ืองฯ เกิดการช ารุดบกพร่อง ผู้ชนะการประกวดราคา

ต้องส่งเจ้าหน้าที่มาซ่อมแซมแก้ไขเคร่ือง  หรือน าเคร่ืองไปซ่อมจาก

ส านักงานที่เคร่ืองติดต้ังใช้งานอยู่  
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3. สารเคมีและอุปกรณป์ระกอบเคร่ืองมือ  

                สารเคมีและสารเคมีใช้ส าหรับเคร่ืองมือจ  านวน  1  เคร่ืองมีรายละเอียดและจ  านวนอย่าง

น้อย ดังน้ี 

3.1 สารมาตรฐานตาม ASTM D4815 (Certificated Standard Mixture)  ประกอบด้วย

สาร Methanol (MEOH), Ethanol (ETOH), Isopropanol (iPA), tert-Butanol 

(tBA), n-Propanol (nPA), MTBE, sec-Butanol (sBA), DIPE, Isobutanol, 

ETBE, tert-Pentanol (tAA), n-Butanol (nBA), TAME, Total Oxygen  เป็นต้น 

3.2 สารมาตรฐานตาม ASTM D5580(Certificated Standard Mixture) ประกอบด้วย

สาร  Benzene, Toluene,  Hexanone,  Etylbenzene,   o-xylene,   C9
+
 aromatics,   

total aromatics  เป็นต้น 

3.3 ชุดอุปกรณส์ ารอง(Spare kits) จ  านวนอย่างน้อย 1 ชุด และอย่างน้อยต้องมีอุปกรณ์

ที่มีลักษณะ ดังน้ี   

1) Valve 10-port  Nitronic  60   

2) Actuator LSV/6 10-port GSV 

3) Temp  Sensor A 

4) Solenoid  5/2 way 24V 

3.4 Syringe ขนาด 5 ไมโครลิตรจ  านวน  2 ชุ ด 

3.5 Column, Capillary Methyl silicone จ  านวน 1 ชุด 

3.6 Column TCEP  จ  านวน 1 ชุด 

3.7 Ferrule, graphite จ  านวน 10 อัน 

3.8 Liner, split, low pressure dropจ  านวน 1  ชุด 

3.9 Septum ส าหรับ Injector  จ  านวน 100 ชิ้น 

3.10 ขวดใส่ตัวอย่างพร้อมฝาเกลียวมี  Septum  จ  านวน  100 ชุด  

3.11 ชุดกรอง ชนิด Oxygen Trap จ  านวน 1 ชุด 

3.12 ชุดกรอง ชนิด Moisture Trap จ  านวน 1 ชุด 

3.13 ชุดกรอง ชนิด Hydrocarbon Trap จ  านวน 1 ชุด 

3.14 แก๊สฮีเลียม ความบริสุทธิ์   99.999%  ขนาด 7  ลูกบาศก์เมตร   จ  านวน 1 ถัง 

3.15 แก๊สไฮโดรเจน ความบริสุทธิ์  99.99%  ขนาด 7  ลูกบาศก์เมตร  จ  านวน 1 ถัง 

3.16 มี Air Compressor    ขนาดไม่น้อยกว่า 105 ลิตร  พร้อมอุปกรณก์รองน า้            

และ Air zero จ  านวน 1 ชุด                  

3.17 หัวควบคุมแรงดันแก๊ส (Two State Pressure regulator) จ  านวน  2  ชุด โดยชุดที่ใช้

กับแก๊สฮีเ ลียมต้องเป็นสเตนเลสไดอะแฟรม 
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3.18 ติดต้ังทอ่สเตนเลสขนาด 1/4 น้ิว จาก Air Compressor,  ถังแก๊สฮีเลียม และแก๊ส

ไฮโดรเจน ไปยังเคร่ืองมือความยาวประมาณ  5 เมตร 

 

4. การรบัประกนัเคร่ืองมือ  

4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีส าเนาหนังสือสัญญาว่าได้เคยจ  าหน่ายเคร่ืองแก๊สโครมาโต

กราฟฟ่ี(Gas Chromatography) ส าหรับวิเคราะห์หาปริมาณสาร  Oxygenate  ในน ้ามัน

เชื้อเพลิงตามมาตรฐาน ASTM D4815 และ ASTM D5580มาแล้วจ  านวนไม่น้อยกว่า  

5 ราย  

 

5. เง่ือนไขอ่ืน ๆ 

5.1 โรงงานผู้ผลิตต้องท  าการสอบเทยีบ/ทวนสอบเคร่ืองมือก่อนส่งออกจากโรงงาน (Pre-

tuned/Pre-tested) พร้อมใบรับรองผลยืนยันจากผู้ผลิตเคร่ืองมือ เพ่ือให้ม่ันใจว่า

เคร่ืองมือน้ีถูกรับรองตามมาตรฐาน ASTM D4815 และ ASTM D5580 จริง   

5.2 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องติดต้ังเคร่ืองมือและส่งมอบเคร่ืองมือพร้อมใบรับรองการ

ท  างานของระบบเคร่ืองว่าสามารถท  าการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล (Application Guarantee) 

5.3 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องรับประกันคุณภาพเคร่ืองมือและอุปกรณป์ระกอบเคร่ืองเป็น

ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  โดยนับจากวันที่ติดต้ังเคร่ืองมือให้สามารถใช้งานได้เป็น

อย่างดีพร้อมมีใบรับรองแล้ว  ทั้งน้ีกรมสรรพสามิตจะไม่เสียค่าบริการ  ค่าอะไหล่ หรือ

ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้น 

5.4 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องส่งมอบคู่มือการใช้งานและคู่มือการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ ทั้ง

ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  จ  านวนอย่างน้อยฉบับละ 1 ชุด  

5.5 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องด าเนินการตรวจสอบและบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ  (Preventive  

Maintenance) จ  านวนอย่างน้อย 1 คร้ัง  หลังจากหมดระยะเวลาประกันคุณภาพ  โดย

ไม่คิดค่าบริการใด ๆ  พร้อมออกใบรับรองในระยะเวลารับประกัน  และหลังจากครบ

ก  าหนดระยะเวลารับประกัน สามารถส่งวิศวกรหรือผู้ เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบเบ้ืองต้น

หากพบว่าเคร่ืองมือท  างานผิดปกติ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  

5.6 ผู้ชนะการประกวดราคามีช่างและอะไหล่บริการตลอดอายุการใช้งาน และสามารถให้

ข้อมูลทางด้านเทคนิคของเคร่ืองมือทดสอบแก่ผู้ใช้งานเคร่ืองมือได้ในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้อง  

โดยสามารถติดต่อกับโรงงานผู้ ผลิต เพ่ือให้กรมสรรพสามิตม่ันใจว่าผู้ ชนะการประกวด

ราคาสามารถให้บริการหลังการขายด้านอะไหล่และการซ่อมบ ารุงได้อย่างต่อเน่ือง  
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5.7 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องฝึกอบรมการใช้งานของเคร่ืองพร้อมทั้งโปรแกรมซอฟท์แวร์

การแก้ไขปัญหา การดูแลรักษาเคร่ืองมือและหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่เจ้าหน้าที่

ผู้ใช้งานจนสามารถใช้งานเคร่ืองมือได้เป็นอย่างดีตามมาตรฐานที่ก  าหนด  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 กลุ่มรายการท่ี  7   ประกอบดว้ยครุภณัฑ์  1 รายการ จ านวน  1  เคร่ือง  ดงันี้   
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       เคร่ืองหาจุดให้ควันแบบอัตโนมัติ(Auto Smoke Point)           จ  านวน 1 เคร่ือง 

            

     4.7.1  เคร่ืองหาจุดให้ควนัแบบอัตโนมติั(Auto Smoke Point)       จ านวน 1 เคร่ือง                    

     

            1.  คุณลกัษณะทัว่ไป  

                เป็นเคร่ืองหาจุดให้ควันของน า้มันก๊าดและน า้มันอากาศยาน ตามวิธีการทดสอบมาตรฐาน 

ASTM D1322 , DEF STAN 91/91 และ IP598 โดยรายงานและค านวณค่าจุดให้ควันเป็นแบบ

อัตโนมัติรายงานผลเป็นตัวเลขดิจิตอล  รองรับระบบ LIMS   และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในแถบยุโรปหรือ

อเมริกา 
 

            2.  คุณลกัษณะเฉพาะของเคร่ืองหาจุดใหค้วนัแบบอัตโนมติั(Auto Smoke Point)  

                เคร่ืองมือมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอย่างน้อย ดังน้ี 

2.1 ความละเอียดในการอ่านค่าความสูงของเปลวไฟ 0.1 มิลลิเมตร 

2.2 ความสามารถของเคร่ืองในการอ่านค่าการทดสอบซ า้ไม่เกิน 2.0  มิลลิเมตร 

2.3 ใช้เวลาการทดสอบตัวอย่างไม่เกิน 10 นาทตี่อ 1 ตัวอย่าง 

2.4 ควบคุมการท  างานหรือตั้งค่าพารามิเตอร์ผ่านหน้าจอสีระบบสัมผัส 

2.5 สามารถแสดงภาพลักษณะของเปลวไฟในขณะการทดสอบได้ 

2.6 สามารถจุดติดไฟและดับไฟได้โดยอัตโนมัติ 

2.7 มีโหมดการตรวจสอบประสิทธิภาพการท  างานของเคร่ืองทดสอบได้ 

2.8 สามารถเกบ็บันทกึข้อมูลผลการทดสอบภายในเคร่ืองได้สูงสุด 100,000 ผล 

2.9 สามารถบันทกึผลการสอบเทียบกับสารมาตรฐาน เ พ่ือใช้ในการค านวณค่าตัวแปร

ส าหรับค่าความคลาดเคล่ือนในการอ่านของเคร่ืองทดสอบตามมาตรฐานได้ 

2.10 สามารถตั้งค่ารหัสความปลอดภัยในการแก้ไขข้อมูลของการทดสอบของเคร่ืองได้ 

2.11 สามารถเชื่อมต่อกับเคร่ืองคอมพิวเตอร์และเคร่ืองพิมพ์ได้ 

2.12 สามารถเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตโดยผ่านพอร์ต RJ 45 ส าหรับการต่อพ่วง 

LIMS 

2.13 สามารถบันทกึผลการทดสอบและถ่ายโอนข้อมูลผ่าน USB และสามารถน าข้อมูลไป

ใช้กับโปรแกรม Microsoft Excel และโปรแกรมรูปภาพได้ 

2.14 เคร่ืองท  าความเยน็มีขนาดความจุ 5 ลิตร สามารถตั้ งอุณหภูมิในการทดสอบแบบ

ดิจิตอล และสามารถท  าอุณหภมิูได้ในช่วง 0 ถึง อุณหภมิูห้อง 

2.15 ใช้ระบบไฟฟ้า  220 โวลท ์50-60 เฮริตซ์   
 

3. สารเคมีและอุปกรณป์ระกอบเคร่ือง 

          มีรายละเอียดและจ  านวนอย่างน้อย ดังน้ี  
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3.1 มีไส้ตะเกียงที่ใช้ในการทดสอบได้รับรองตามาตรฐาน ASTM D 1322 พร้อม

ใบรับรอง  ไม่น้อยกว่า 200 ชิ้น  

3.2 มีอุปกรณแ์ละชุดสกัดไส้ตะเกียงในการทดสอบไม่น้อยกว่า 1 ชุด  

3.3 มีสายสัญญาณเชื่อมต่อเคร่ืองพิมพ์ จ  านวนไม่น้อยกว่า  1 ชุด 

3.4 มีเคร่ืองพิมพ์ผลการทดสอบพร้อมกระดาษพิมพ์  จ  านวนไม่น้อยกว่า  1 ชุด     

3.5 มีสารเคมีที่ใช้ในการสกัดไส้ตะเกียงจ  านวนไม่น้อยกว่า  5  ลิตร      

            4. เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

4.1 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องส่งมอบเคร่ืองมือพร้อมใบรับรอง (Certificate) มาตรฐาน

ตามที่ก  าหนดหรือที่ระบุในเอกสารเสนอราคา  

4.2 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องติดต้ังเคร่ืองมือให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4.3 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องส่งมอบคู่มือการใช้งานและคู่มือการบ ารุงรักษาเครื่ องมือ 

ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  จ  านวนอย่างน้อยฉบับละ 1 ชุด  

4.4 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องรับประกันคุณภาพเคร่ืองมือและอุปกรณป์ระกอบเคร่ือง

เป็นระยะเวลา 1 ปี  โดยนับจากวันที่ติดต้ังเคร่ืองมือให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี 

ทั้งน้ีกรมสรรพสามิตจะไม่เสียค่าบริการ   ค่าอะไหล่ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกิดขึ้น   

4.5 ผู้ ชนะการประกวดราคาต้อ งด าเ นินก ารตรวจสอบและบ ารุ งรั กษาเ ครื่ อง มือ  

(Preventive  Maintenance) จ  านวน 1 คร้ังต่อปี   เป็นระยะเวลา  2  ปี  โดยไม่คิด

ค่าบริการใด ๆ  

4.6 ผู้ชนะการประกวดราคามีช่างและอะไหล่บริการตลอดอายุการใช้งาน และสามารถให้

ข้อมูลทางด้านเทคนิคของเครื่ องมือทดสอบแก่ผู้ ใช้งานเครื่ องมือได้ในทุกเรื่ องที่

เกี่ยวข้อง  โดยสามารถติดต่อกับโรงงานผู้ผลิต เพ่ือให้กรมสรรพสามิตม่ันใจว่าผู้ ชนะ

การประกวดราคาสามารถให้บริการหลังการขายด้านอะไหล่และการซ่อมบ ารุงได้อย่าง

ต่อเน่ือง 

4.7 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องฝึกสอนผู้ใช้งานจนสามารถใช้งานเครื่ องมือได้เป็นอย่างดี 

ตามขั้นตอนในเอกสารมาตรฐานที่ก  าหนด(เช่น ASTM) 
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   4.8 กลุ่มรายการท่ี  8  ประกอบดว้ยครุภณัฑ์ 1 รายการ จ านวน 3 ชุด  ดงันี้   

 

     4.8.1 ตู้ดูดควนั(Hood)แบบเคลื่อนท่ีได ้                              จ านวน  3  ชุด 

   

           1.  คุณลกัษณะทัว่ไป 

                 เป็นตู้ดูดไอระเหยของสารเคมีแบบไม่ต้องใช้ทอ่ระบายอากาศสู่ภายนอก ผลิตตาม

มาตรฐานความปลอดภัยสากลส าหรับตู้ ดูดไอสารเคมีแบบไร้ทอ่ AFNOR NF X 15-211:2009 และ 

SEFA 9-2010 Standard  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในแถบยุโรปหรืออเมริกา 

           2.  คุณลกัษณะเฉพาะ 

                  ตู้ ดูดควัน (Hood) แบบเคล่ือนที่ได้ จ  านวน 3 ชุด โดยในแต่ละชุ ดมีรายละเอียด      

คุณลักษณะอย่างน้อย  ดังน้ี            

2.1 เป็นตู้ดูดไอระเหยของสารเคมีแบบไม่ต้องใช้ทอ่ระบายอากาศสู่ภายนอก ผลิตตาม

มาตรฐานความปลอดภัยสากลส าหรับตู้ ดูดไอสารเคมีแบบไร้ทอ่ AFNOR NF X 

15-211:2009 และ SEFA 9-2010 Standard 

2.2 ใช้การดักจับไอสารเคมีที่ระเหยภายในตู้ด้วยการดูดอากาศในตู้ผ่านแผ่นกรอง

คาร์บอนเพ่ือดูดซับไอสารเคมี 

2.3 โครงสร้างตัวตู้ท  าจากโลหะทนต่อการกัดกร่อน (anti-corrosion metallic alloy) 

เคลือบป้องกันการกัดกร่อนจากไอสารเคมีด้วย  thermo-hardened anti-acid 

polymer ส่วนหัวกรองอากาศท  าจากวัสดุพลาสติกชนิด polypropylene โครงสร้าง
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ผนังด้านข้างและประตูหน้าตู้ท  าจากแผ่นอะคริลิคใสหนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร 

2.4 พ้ืนตู้ ท  าจากกระจกนิรภัยชนิดทนสารเคมีสูงพร้อมระบบป้องกันสารเคมีไหลหกออก

นอกตู้ 

2.5 ตัวตู้ มีขนาด กว้างxลึก 1,275 x 790 มิลลิเมตร และสูงไม่เกิน 1,500 มิลลิเมตร 

และมีพ้ืนที่ท  างานภายในเม่ือไม่นับรวมพ้ืนตู้  กว้างxลึกxสูง 1170 x 680 x 1014 

มิลลิเมตร เพ่ือให้ขนาดพอดีกับพ้ืนที่ที่มีอยู่  

2.6 ตัวตู้สามารถติดต้ังชุดพัดลมดูดอากาศและคอลัมน์ฟิลเตอร์ดูดจับไอสารเคมีได้ 3 ชุด 

เม่ือนับตามแนวนอน 

2.7 ช่องเปิดด้านหน้าตู้ เ ป็นแบบกว้างยาวเต็มตลอดพ้ืนที่ท  างานด้านหน้าความสะดวกใน

การสอดมือเข้าท  างาน 

2.8 ด้านหน้าตู้ มีแผงควบคุมการท  างาน โดยมีแผงหน้าจอเรืองแสงและไฟแสดงการเตือน 

ปุ่มควบคุมการท  างานของระบบแสงสว่างและควบคุมการท  างานของระบบดูดอากาศ  

2.9 วงจรไฟฟ้าภายในตู้เป็นแบบไฟฟ้ากระแสตรง โดยใช้แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 30 โวลต์

ในการท  างานเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยแก่ผู้ใช้  

2.10 ด้านบนของตู้มีพัดลมดูดอากาศ จ  านวน 3 ตัว มีเสียงดังขณะท  างานไม่เกิน 58 เดซิ

เบล พร้อมระบบตรวจสอบและเตือนผู้ ใช้เม่ือพัดลมมีความผิดปกติ (Fan Failure) 

2.11 มีอัตราความเรว็ของอากาศรวมเฉล่ีย 0.4 – 0.6 เมตรต่อวินาท ีและสามารถกรอง

อากาศพิษได้ไม่น้อยกว่า 690 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และมีอุปกรณ์ตรวจวัด

ความเรว็ลมหน้าตู้แบบ Anemometer ติดต้ังอยู่ที่ด้านหน้าตู้  

2.12 มีแผ่นกรองกันฝุ่ นหยาบ (Per-filter) จ  านวน 3 แผ่น แยกอิสระจากกรองคาร์บอน 

เพ่ือกรองฝุ่ นผงก่อนเข้าสู้แผ่นกรองคาร์บอนจับไอสารเคมี  

2.13 ใช้ระบบแผ่นกรองดักจับไอสารเคมีด้วย Super activated carbon ชนิด AS แบบมี

แผ่นกรองกันอนุภาค (Particle media filtration) ในตัว เพ่ือใช้งานกับสารเคมีกลุ่ม

สารอินทรี (Organic) โดยวางอยู่ทั้งด้านล่างและด้านบนของพัดลดดูดอากาศเพ่ือ

เพ่ิมความปลอดภัยในการใช้งาน และมีจ  านวนแผ่นกรองดังน้ี 

2.14 แผ่นกรองหลัก (Main filter) เพ่ือดักจับไอสารเคมีภายในตู้ จ  านวน 3 แผ่น 

2.15 แผ่นกรองเสริมความปลอดภัย (Safety filter) เพ่ือดักจับไอสารเคมีเม่ือแผ่นกรอง

หลักเตม็ความจุ จ  านวน 3 แผ่น โดยเป็นขนาดเดียวกับแผ่นกรองหลัก (Main filter) 

2.16 สามารถเปล่ียนแผ่นฟิลเตอร์ได้ด้วยวิธีหมุนเวียนทดแทน (revolving system) ด้วย

การเปล่ียนเอา Safety filter มาใส่ทดแทน Main Filter ได้เม่ือเตม็ความจุ และน า

แผ่นฟิลเตอร์ใหม่มาใส่เป็น Safety Filter เพ่ือคงประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกัน

เสมอ 

2.17 มีระบบติดตามและตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ผ่านออกจากแผ่นกรองและอากาศที่

อยู่ในห้องปฏบัิติงานด้วยตัวตรวจจับไอสารเคมีแบบ Iarge Spectrum Saturation 
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Detection Alarm ชนิด Mole code S โดยเป็นชนิดที่สามารถปรับตั้งค่าความไวของ

ตัวตรวจวัดตามชนิดของสารเคมีได้ และมีเซลล์ตรวจจับแยกจากกัน 2 ชุด เพ่ือท  า

หน้าที่ ดังน้ี 

1) ชุดเซลล์ตรวจจับที่ชั้ นตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ผ่านออกจากแผ่นกรอง  

(detection chamber)  เพ่ือใช้ตรวจสอบเพ่ือแจ้งเตือนผู้ใช้เม่ือแผ่นกรองไอ

สารเคมีอิ่มตัวเตม็ความจุ  

2) ชุดเซลล์ตรวจจับอากาศภายในห้องปฏิบัติงาน (ambient air) เพ่ือใช้ตรวจสอบ

เพ่ือแจ้งเตือนผู้ใช้เม่ือระดับมลภาวะไอสารเคมีภายในห้องสูงเกินกว่าค่าที่ก  าหนด

ไว้ 

2.18 ภายในตู้มีหลอดไฟส่องสว่างขนาดไม่น้อยกว่า 18 วัตต์ เพ่ือให้ความสว่างแก่พ้ืนที่

ท  างาน 

2.19 ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท ์ 50 Hz 

           3. อุปกรณป์ระกอบ  

               อุปกรณป์ระกอบของตู้ดูดควัน (Hood) แบบเคล่ือนที่ได้ จ  านวน 3 ชุด มีรายละเอียดและ

จ  านวนอย่างน้อย ดังน้ี 

3.1 ตู้เกบ็สารเคมีพร้อมระบบกรองอากาศแบบไร้ทอ่ ชนิดหน้ากว้าง 160 เซนติเมตร ผลิต

ตามมาตรฐานความปลอดภัยสากลส าหรับตู้ ดูดไอสารเคมีแบบไร้ทอ่ AFNOR NF X 

15-211:2009 ตัวตู้ท  าด้วยโลหะ Electro Galvanized Steel เคลือบปกป้องด้วย 

Epoxy-Polyester ภายในตู้ แบ่งเป็น 4 ฝั่งแยกจากกันพร้อมประตูแบบโปร่งใสจ  านวน 

4 บาน ภายในแต่ละฝั่งมีชั้ นขวดสารเคมีท  าจากวัสดุ polypropylene (PP)  แบบเป็น

ถาดรองรับสารเคมีที่หกในตัว จ  านวน 20 ถาด ส่วนบนของตู้ชุดควบคุมการท  างานและ

พัดลมดูดอากาศ โดยเป็นวงจรแบบใช้ไฟฟ้ากระแสตรงไม่เกิน 30 โวลต์ เพ่ือเพ่ิม

ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ และมีแผ่นกรองดักจับไอสารเคมีแบบ Super activated carbon 

ชนิด AS เพ่ือดักจับไอสารเคมีกลุ่มสารอินทรี (organic) ที่เกบ็ในตู้ โดยวางแผ่นกรอง

ดังกล่าวอยู่ทั้งด้านล่างและด้านบนของพัดลมดูดอากาศเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการ

ใช้งาน พร้อมมีระบบติดตามและตรวจติดตามไอสารเคมีแบบอัตโนมัติติดตั้งอยู่ภายใน

ตัวเคร่ือง 2 จุด พร้อมสัญญาณแสงและเสียงเพ่ือเตือนผู้ใช้เม่ือแผ่นกรอง carbon เตม็

ความจุและเม่ืออากาศในห้องที่ติดต้ังตู้การปนเป้ือนไอสารเคมีในระดับที่เป็นอันตราย 

3.2 ตู้เกบ็สารเคมีพร้อมระบบกรองอากาศแบบไร้ทอ่ ชนิดหน้ากว้าง 80 เซนติเมตร ผลิต

ตามมาตรฐานความปลอดภัยสากลส าหรับตู้ ดูดไอสารเคมีแบบไร้ทอ่ AFNOR NF X 
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15-211:2009 ฝั่งแยกจากกันพร้อมประตูแบบโปร่งใสจ  านวน 2 บาน ภายในแต่ละ

ฝั่งมีชั้นขวดสารเคมีท  าจากวัสดุpolypropylene (PP) แบบเป็นถาดรองรับสารเคมีที่หก

ในตัว จ  านวน 10 ถาด ส่วนบนของตู้ชุดควบคุมการท  างานและพัดลมดูดอากาศ โดย

เป็นวงจรแบบใช้ไฟฟ้ากระแสตรงไม่เกิน 30 โวลต์ เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ 

และมีแผ่นกรองดักจับไอสารเคมีแบบ super activated carbon ชนิด AS เพ่ือดักจับไอ

สารเคมีกลุ่มสารอินทรี (organic) ที่เกบ็ในตู้ โดยวางแผ่นกรองดังกล่าวอยู่ทั้งด้านล่าง

และด้านบนของพัดลมดูดอากาศเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการใช้งาน พร้อมมีระบบ

ติดตามและตรวจสอบติดตามไอสารเคมีแบบอัตโนมัติติดตั้งอยู่ภายในตัวเคร่ือง 2 จุด 

พร้อมสัญญาณแสงและเสียงเพ่ือเตือนผู้ ใช้เม่ือแผ่นกรอง carbon เตม็ความจุและเม่ือ

อากาศในห้องที่ติดต้ังตู้การปนเป้ือนไอสารเคมีในระดับที่เ ป็นอันตราย  

3.3 ตู้ดูดไอสารเคมีขนาดเลก็พร้อมระบบกรองอากาศแบบไร้ทอ่ ชนิดความกว้างหน้าตู้  80 

เซนติเมตร ผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยสากลส าหรับตู้ดูดไอสารเคมีแบบไร้ทอ่ 

AFNOR NF X 15-211:2009 และ SEFA 9-2010 Standard โครงสร้างตัวตู้ท  า

จากโลหะทนต่อการกัดกร่อน เคลือบป้องกันการกักร่อนจากไอสารเคมี ส่วนหัวกรอง

อากาศท  าจากวัสดุพลาสติกชนิด polypropylene โครงสร้างผนังด้านข้างและประตูหน้า

ตู้ท  าจากแผ่นอะคริลิคใสหนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร ด้านบนตู้มีชุดควบคุมการ

ท  างานและพัดลมดูดอากาศ โดยเป็นวงจรแบบใช้ไฟฟ้ากระแสตรงไม่เกิน 30 โวลต์ 

เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ และมีแผ่นกรองดักจับไอสารเคมีแบบ super activated 

carbon ชนิด AS เพ่ือดักจับไอสารเคมีกลุ่มสารอินทรี (organic) ที่น ามาใช้งานในตู้ 

โดยวางแผ่นกรองดังกล่าวอยู่ทั้งด้านล่างและด้านบนของพัดลมดูดอากาศเพ่ือเพ่ิม

ความปลอดภัยในการใช้งาน พร้อมมีระบบติดตามและตรวจสอบติดตามไอสารเคมี

แบบอัตโนมัติติดตั้งอยู่ภายในตัวเคร่ือง 2 จุด พร้อมสัญญาณแสงและเสียงเพ่ือเตือน

ผู้ใช้เม่ือแผ่นกรอง carbon เตม็ความจุและเม่ืออากาศในห้องที่ติดต้ังการปนเป้ือนไอ

สารเคมีในระดับที่เป็นอันตราย 

3.4 แผ่นกรองดักจับไอสารเคมีด้วย super activated carbon ชนิด AS แบบมีแผ่นกรองกัน

อนุภาค (Particle Media Filtration) ในตัว    จ  านวน 13 แผ่น 

3.5 แผ่นกรองกันฝุ่ นหยาบ (Pre-filter)   จ  านวน 13 แผ่น 

3.6 โต๊ะวางเคร่ืองแบบหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร   จ  านวน 1 ชุด 

3.7 โต๊ะวางเคร่ืองแบบหน้ากว้างไม่น้อยกว่า 130 เซนติเมตร จ  านวน 1 ชุด 
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           4. เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

4.1 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องส่งมอบเคร่ืองมือพร้อมใบรับรอง (Certificate) 

มาตรฐานตามที่ก  าหนดหรือที่ระบุในเอกสารเสนอราคา  

4.2 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องติดต้ังเคร่ืองมือให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

4.3 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องส่งมอบคู่มือการใช้งานและคู่มือการบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ 

ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  จ  านวนอย่างน้อยฉบับละ 1 ชุด  

4.4 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องรับประกันคุณภาพเคร่ืองมือและอุปกรณป์ระกอบเคร่ือง

เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  โดยนับจากวันที่ติดตั้งเคร่ืองมือให้สามารถใช้งานได้

เป็นอย่างดี ทั้งน้ีกรมสรรพสามิตจะไม่เสียค่าบริการ  ค่าอะไหล่ หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดที่

เกิดขึ้น  

4.5 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องด าเนินการตรวจสอบและบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ  

(Preventive  Maintenance) ทุกระยะ 1 ปี   เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า  2  ปี  โดย

ไม่คิดค่าบริการใด ๆ  พร้อมออกใบรับรองในระยะเวลารับประกัน  และหลังจากครบ

ก  าหนดระยะเวลารับประกัน สามารถส่งวิศวกรหรือผู้ เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบ

เบ้ืองต้นหากพบว่าเคร่ืองมือท  างานผิดปกติ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  

4.6 ผู้ชนะการประกวดราคามีช่างและอะไหล่บริการตลอดอายุการใช้งาน และสามารถให้

ข้อมูลทางด้านเทคนิคของเคร่ืองมือทดสอบแก่ผู้ใช้งานเคร่ืองมือได้ในทุกเรื่องที่

เกี่ยวข้อง  โดยสามารถติดต่อกับโรงงานผู้ผลิต เพ่ือให้กรมสรรพสามิตม่ันใจว่าผู้ชนะ

การประกวดราคาสามารถให้บริการหลังการขายด้านอะไหล่และการซ่อมบ ารุงได้

อย่างต่อเน่ือง 

4.7 ผู้ชนะการประกวดราคาต้องฝึกสอนผู้ใช้งานจนสามารถใช้งานเคร่ืองมือได้เป็นอย่างดี 

ตามขั้นตอนในเอกสารมาตรฐานที่ก  าหนด  

5. ระยะเวลาด าเนินการ 

     ด าเนินการภายในระยะเวลา  90  วันท  าการ 

 

6 .ระยะเวลาส่งมอบ  

  ส่งมอบภายในระยะเวลา 60 วันท  าการ  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

 

7. วงเงินในการด าเนินการ 
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            ใช้เงินงบประมาณประจ  าปี พ.ศ. 2557  เป็นจ  านวนเงินทั้งส้ิน 40,423,000 บาท (ส่ีสิบล้านส่ี

แสนสองหม่ืนสามพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียด  ดังน้ี 

 
 

   7.1   กลุ่มรายการท่ี  1 ประกอบดว้ยครุภัณฑ ์ 4 รายการ จ านวน  8 เคร่ือง  ดงันี้     

1. เคร่ืองกล่ันน า้มันอัตโนมัติแบบภาคสนาม                                   จ  านวน  5,430,000 บาท 

2. เคร่ืองหาค่าความหนืดในน า้มันแบบภาคสนาม                             จ  านวน  3,150,000 

บาท 

3. เคร่ืองกล่ันน า้มันแบบอัตโนมัติตามมาตรฐาน ASTM D 86              จ  านวน  1,500,000 

บาท 

4. เคร่ืองกล่ันน า้มันแบบอัตโนมัติ(Micro Auto Distillation)                จ  านวน  1,791,000 

บาท 

                                                           รวมเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้ น             19,071,000 

บาท 

 

   7.2   กลุ่มรายการท่ี  2 ประกอบดว้ยครุภัณฑ ์ 2 รายการ จ านวน  6 เคร่ือง  ดงันี้     

1. เคร่ืองหาค่าออกเทนและองค์ประกอบในน า้มันเบนซินแบบภาคสนาม  จ  านวน  3,600,000 

บาท  

2. เคร่ืองหาค่าซีเทนและองค์ประกอบในน ้ามันก๊าดและน ้ามันดีเซล         จ  านวน 3,600,000 

บาท 

    แบบภาคสนาม 

                                                           รวมเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้ น              7,200,000 

บาท 

                                                                   

   7.3  กลุ่มรายการท่ี  3   ประกอบดว้ยครุภณัฑ ์1 รายการ  จ านวน  3 เคร่ือง  ดงันี้          

1. เคร่ืองหาความหนาแน่นและความถ่วงจ  าเพาะในน ้ามัน                   จ  านวน    501,000  

บาท  

           แบบระบบดิจิตอลมือถือ      

                                                        รวมเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้ น                501,000 บาท 
 

   7.4  กลุ่มรายการท่ี  4  ประกอบดว้ยครุภณัฑ ์ 2  รายการ จ านวน    6  เคร่ือง  ดงันี้          

1. เคร่ือง FT-IR Spectrometer  ส าหรับวิเคราะห์น ้ามันแบบภาคสนาม จ  านวน 4,947,000  

บาท 
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        2. เคร่ืองหาปริมาณก  ามะถันในน า้มันแบบภาคสนาม                        จ  านวน  6,194,000 

บาท   

                                                        รวมเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้ น            11,141,000  

บาท 
 

   7.5  กลุ่มรายการท่ี  5   ประกอบดว้ยครุภณัฑ ์ 1 รายการ จ านวน  3  เคร่ือง  ดงันี้          

        1. เคร่ืองหาจุดวาบไฟในน า้มันแบบภาคสนาม                                 จ  านวน  3,060,000 

บาท 

                                                        รวมเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้ น               3,060,000 

บาท 
 

   7.6  กลุ่มรายการท่ี  6   ประกอบดว้ยครุภณัฑ ์ 1 รายการ จ านวน  1  เคร่ือง  ดงันี้  

        1.  เคร่ืองแก๊สโครมาโตกราฟฟ่ี(Gas Chromatography)                  จ  านวน 3,200,000  บาท 

    วิเคราะห์หาปริมาณสาร Oxygenate ในน า้มันเชื้อเพลิง 

                                                           รวมเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้ น         3,200,000  บาท 

   7.7  กลุ่มรายการท่ี  7   ประกอบดว้ยครุภณัฑ ์ 1 รายการ จ านวน  1  เคร่ือง  ดงันี้  

        1. เคร่ืองหาจุดให้ควันแบบอัตโนมัติ(Auto Smoke Point)               จ  านวน 1,200,000   บาท 

                                                           รวมเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้ น         1,200,000  บาท 
 

   7.8  กลุ่มรายการท่ี  8   ประกอบดว้ยครุภณัฑ ์ 1 รายการ  จ านวน 3 ชุด  ดงันี้   

        1.  ตู้ดูดควัน(Hood)แบบเคล่ือนที่ได้                                           จ  านวน 2,250,000 

บาท 

                                                           รวมเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้ น           2,250,000 บาท 

 


