
ร่างขอบเขตของงาน(Term of  Reference; TOR) 

การจัดซ้ือครุภณัฑ์วิทยาศาสตร ์ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

จ านวน  4 รายการ  

 

1. ความเป็นมา 

                 กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลาง เป็นหน่วยงานของกรมสรรพสามิตที่ ซ่ึงสามารถสนับสนุน

งานทางด้านการบริหารการจัดเกบ็ภาษีและการป้องกันและปราบปรามสินค้าสรรพสามิต  ให้เป็นไปอย่าง

ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม อย่างไรกต็าม ปัจจุบันเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ของ กลุ่มวิเคราะห์สินค้าและ

ของกลาง ยังมีจ  านวนไม่เพียงพอต่อการใช้งาน เ น่ืองจากเครื่ องมือบางส่วนมีการสึกหรอหรือเ ส่ือม

ประสิทธิภาพจนไม่สามารถใช้งานได้ ในขณะเดียวกันปริมาณงานมีจ  านวนเพ่ิมขึ้ นทุกปี  ดัง น้ัน เ พ่ือให้การ

ปฏบัิติงานทางด้านวิทยาศาสตร์ของกลุ่มวิเคราะห์สินค้าและของกลางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

ย่ิงขึ้น จึงต้องจัดซ้ือเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อปริมาณงานการใช้งานดังกล่าว โดยเค รื่ องมือ

วิทยาศาสตร์ที่จะจัดซ้ือจะต้องให้ผลวิเคราะห์ที่ มีความถูกต้องและแม่นย าสูง มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผู้

จ  าหน่ายเคร่ืองมือมีการบริการหลังการขายที่ดี ซ่ือสัตย์ พร้อมทั้งดูแลรักษา ซ่อมแซมเครื่ องมือให้สามารถ

ใช้งานได้เป็นอย่างดีตลอดอายุการใช้งาน เครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่จะจัดซ้ือมีจ  านวน  4  รายการ   ดังน้ี 

 

      รายการที่  1  เคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์หาองค์ประกอบในเคร่ืองดื่มนม                    จ  านวน 1 

เคร่ือง 

      รายการที่  2  เคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ปริมาณกรดอะมิโนในน า้ผลไม้และน า้พืชผัก     จ  านวน 1 

เคร่ือง 

      รายการที่  3  เคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบในยาสูบ (GC – MSD)               จ  านวน 1 

เคร่ือง 

      รายการที่  4  เคร่ืองกรองน า้ความบริสุทธิ์ สูง ส าหรับห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์   จ  านวน 1 

เคร่ือง 

 

2. วตัถุประสงค ์            

  2.1  เพ่ือจัดหาเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์เพ่ิมเติมหรือทดแทนเคร่ืองเดิมที่เส่ือมประสิทธิภาพ

โดยน าไปใช้ในการตรวจวิเคราะห์สินค้าสรรพสามิต  

   

3. คุณสมบติัของผูเ้สนอราคา 

     3.1 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตาม

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

     3.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเ วียนชื่ อแล้ว หรือไม่

เป็นผู้ที่ได้รับผลของการส่ังให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
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    3.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏเิสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เ ว้นแต่รัฐบาล

ของผู้เสนอราคาได้มีค าส่ังให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

     3.4  ไ ม่เป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ เสนอราคารายอื่ น และ /หรือต้อ งไม่เป็นผู้ มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซ้ือด้วย 

วิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระท  าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ

ประกวดราคาซ้ือคร้ังน้ี 

      

 

 

 

4. คุณลกัษณะเฉพาะของครุภณัฑ์วิทยาศาสตร ์   มจี านวน  4 รายการ  ดงันี้  

 

รายการท่ี 1  เครื่องมือตรวจวิเคราะหห์าองคป์ระกอบในเครื่องด่ืมนม    จ านวน 1 เครื่อง 

 

1.  เป็นเคร่ืองส าหรับวิเคราะห์หาองค์ประกอบในเคร่ืองดื่มนม เช่น ค่าไขมัน ค่า Solid Not Fat (SNF) 

แบบรวดเรว็โดยใช้หลักการอินฟาเรด  

2.  สามารถวัดค่าไขมันและค่าSolid Not Fat (SNF) ตามช่วงการวัดดังน้ี 

          -  FAT  วัดได้ 1.0% - 10.0 %  

          -  SNF  วัดได้ 7.0% - 11.0%  

3.  ชุดทดสอบประกอบไปด้วยเคร่ืองมือดังต่อไปน้ี 

     3.1  เคร่ืองวิเคราะห์หาองค์ประกอบในเคร่ืองดื่มนม  

           3.1.1  สามารถหาองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์นม เช่น ไขมัน ค่า Solid Not Fat (SNF) ได้ 

           3.1.2  ใช้ช่วงความยาวคล่ืนแบบอินฟาเรดในการวิเคราะห์ครอบคลุมความยาวคล่ืนประมาณ             

820 – 980 นาโนเมตร 

           3.1.3  แสดงค่าการวัดเป็นตัวเลขดิจิตอลความละเอียด 0.1% 

           3.1.4  ใช้เวลาในการทดสอบไม่เกิน 4 วินาทตี่อการวัดหน่ึงคร้ัง  

           3.1.5  มีระบบป๊ัมส าหรับดูดตัวอย่างเข้าสู่เซลล์ส าหรับการวัด (Flow Through  Cell) 

           3.1.6  มีซอฟทแ์วร์พร้อมระบบท  างานบนวินโดว์ในการรวบรวมข้อมูลและสร้างกราฟการทดสอบได้  

           3.1.7  มีซอฟทแ์วร์สามารถแสดงค่าสเปกตรัมในช่วงความยาวคล่ืน 820 – 980 นาโนเมตร และ

สามารถเปรียบเทยีบผลสเปกตรัมได้  

           3.1.8  มีโปรแกรมสามารถค านวณค่าองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์นมโดยใช้หลักการ Partial Least 

Squares (PLS) Regression โดยสามารถเลือกใช้ Principle Component ได้อย่างน้อย 10 จุด 

           3.1.9  สามารถสร้างโปรแกรมการทดสอบได้ตามชนิดของผลิตภัณฑ์  

           3.1.10  มีโปรแกรม Automatic Calibration 

     3.2  เคร่ืองเตรียมตัวอย่างส าหรับหาไขมันของเคร่ืองดื่มนม  

           3.2.1  เป็นเคร่ืองเตรียมตัวอย่างส าหรับหาไขมันที่อยู่ในเคร่ืองดื่มนมโดยใช้หลักการป่ันเหว่ียง  
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           3.2.2  มีแรงเหว่ียงจากศูนย์กลาง (Relative Centrifugal Force - RCF) ขนาดประมาณ 350 

กรัม และมีรอบการป่ันเหว่ียงประมาณ 350 รอบต่อนาที 

           3.2.3  มีหน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลขดิจิตอล 

           3.2.4  มีระบบตัวเคร่ืองมีระบบการท  าความร้อนให้กับหลอด Butyrometer โดยสามารถท  าความ

ร้อนได้สูงสุดถึง 65°C 

           3.2.5  สามารถบรรจุหลอดได้สูงสุดถึง 8 หลอดต่อการเหว่ียงในแต่ละคร้ัง  

           3.2.6  ฝาปิดตัวเคร่ืองสามารถปิดลอ็กได้อย่างหนาแน่น  

     3.3  อุปกรณป์ระกอบ 

-  หลอด Butyrometer  0-10%   จ  านวนไม่น้อยกว่า 8 หลอด 

-  จุกปิดหลอด  จ  านวนไม่น้อยกว่า 8 อัน 

-  Dispesette III ขนาด 2.5 - 25 มล. จ  านวน 1 อัน 

 

4..   เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศยุโรปหรืออเมริกา 

5.   รับประกันคุณภาพ 1 ปี 

6.   ใช้ไฟฟ้า 220-240 V  50-60 Hz 

7.   มีคู่มือการภาษาอังกฤษและภาษไทย ส าหรับการใช้งานเคร่ืองอย่างน้อยอย่างละ 1 ชุด 

 

 

รายการท่ี  2  เครื่องมือตรวจวิเคราะหป์รมิาณกรดอะมิโนในน ้ าผลไมแ้ละน ้ าพืชผกัจ านวน 1 

เครื่อง 

 

คุณลกัษณะทัว่ไป  

                                             รโ        กก  โ    โตรก        ข      ภ   ต้้

ค          โดยใช้ของเหลวเป็นตัวพา ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังน้ี 

1.                               ต           (Pump) จ  านวน 1 ชุด 

2. เคร่ืองก           ก       ตโ   ต  (On-line Vacuum Degasser) จ  านวน 1 ชุด 

3. ตู้อบคอลัมน์ (Thermostatted column compartment )  จ  านวน 1 ชุด 

4. เคร่ืองฉีดสารตัวอย่างอัตโนมัติ (Autosampler) จ  านวน 1 ชุด 

5. เคร่ืองตรวจวัดสาร (Detector) ชนิดดูดกลืนแสงอุลตร้าไวโอเลตและวิสิเบิล ชนิดโฟโตไดโอดอะเรย์

(Photodiode Array Detector) จ  านวน 1 ชุด 

6. เคร่ืองตรวจวัดชนิดดรรชนีหักเห Refractive Index (RID) จ  านวน 1 ชุด  

7. ระบบควบคุมการท  างานและประมวลผล (Software) จ  านวน 1 ชุด 

8. อุปกรณป์ระกอบ (Accessories) จ  านวน 1 ชุด 

 

คุณลกัษณะเฉพาะ 
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                                   ต           จ  านวน 1 ชุด 

                                   ต             ไม่น้อยกว่า 4      (Quaternary pump)  

     1.1  ร   ก                         ต              ก   หรือเทยีบเทา่หรือดีกว่า 

     1.2              ต  ก        ต    ต  0.001-5 มิลลิลิตรต่อ   ้ี หรือกว้างกว่า  ปรับความ

ละเอียดของการไหลได้  0.001 มิลลิลิตรต่อนาที 

     1.3                400 bar (5880 psi)  

     1.4  ป๊ัมสามารถปรับ Variable Stroke ได้ 

     1.5  มีความถูกต้องของการไหล (flow accuracy) เทา่กับ + 1%  

     1.6  มีความแม่นย าในการไหล (Flow Precision) ผิดพลาดน้อยกว่า 0.07%RSD  

     1.7  ความแม่นย าในการผสม (Composition Precision) ผิดพลาดน้อยกว่า 0.2% RSD 

     1.8  มีระบบล้างหัวป๊ัมอัตโนมัติ 

     1.9  สามารถควบคุมการท  างานของเคร่ือง โดยเคร่ืองคอมพิวเตอร ์

 

2.   เคร่ืองก           ก       ตโ   ต  (Vacuum Degasser) ชนิด integrate ในตัวป๊ัม จ  านวน 1 ชุด 

            ก           ก       ุ้   ก                 4 channel ส าหรับก  าจัดฟองอากาศของ

สารละลายที่มีปริมาตรถึง 1.5 มิลลิลิตรต่อ channel หรือดีกว่า 

 

3.   ตู้อบคอลัมน์ จ  านวน 1 ชุด 

     3.1  ตั้งอุณหภมิูได้อย่างน้อยตั้งแต่ช่วง 10 °C (ต ่ากว่าอุณหภมิูห้อง) ถึง 80° C  หรือช่วงกว้างกว่า 

     3.2  ค่าความถูกต้องของอุณหภมิู (Temperature accuracy)  ไม่มากกว่า  + 0.8°C 

     3.3  ค่าความเสถียรของอุณหภมิูแปรผันไม่เกิน + 0.15° C 

     3.4  สามารถบรรจุคอลัมน์ขนาดความยาวสูงสุดถึง 30 เซนติเมตร ได้ไม่น้อยกว่า 3 คอลัมน์ 

 

4.   เคร่ืองฉีดสารตัวอย่างอัตโนมัติ จ  านวน 1 ชุด 

     4.1  สามารถใส่ขวดตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า 2 มิลลิลิตร บรรจุได้อย่างน้อย 100 ขวด 

     4.2 สามารถก  าหนดให้ฉีดสารในแต่ละขวดสารตัวอย่างได้ตั้งแต่ 0.1 - 100 ไมโครลิตรหรือกว้างกว่า 

ปรับความละเอียดได้ 0.1 ไมโครลิตร หรือดีกว่า 

     4.3  สามารถปรับการฉีดสารตัวอย่างซ า้ได้ 1-99 คร้ัง 

     4.4  มีความแม่นย า(precision) ผิดพลาดน้อยกว่า 0.25% RSD 

     4.5  มีค่าปนเป้ือนของการฉีดสารตัวอย่าง (carry over) น้อยกว่า 0.1% 

     4.6  สามารถปรับระยะความลึกของเขม็ได้ 

     4.7   ้ี    ต      ก       (Leak Detection) 

   

5.   เคร่ืองตรวจวัด  

     5.1  เคร่ืองตรวจวัดสารชนิดดูดกลืนแสงอุลตร้าไวโอเลตและวิสิเบิล ชนิดโฟโตไดโอดอะเรย์ จ  านวน 1 ชุด 
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           5.1.1                               ต    ต  190-950 nm หรือกว้างกว่า  โ           

ก           2                                      ต  

           5.1.2            โ   ทา่กับ 1,024   โ   

           5.1.3 มีค่าสัญญาณรบกวน (Short term noise) +/-0 .7X10
-5
 AU และมีค่าความเบ่ียงเบนจากเส้น

ฐาน (Drift)  0.9X10
-3

 Au/hr  หรือดีกว่า 

           5.1.4 มีค่า Data rate  ไม่น้อยกว่า  20 Hz. 

          5.1.5            กต                   (Wavelength accuracy) +/- 1 nm  หรือดีกว่า 

           5.1.6       ต          ก        Slit (Slit             กโ   ก         ก         

โ  ก          ก                     16 นาโนเมตร ต     มต   ก               

          5.1.7                                     ก  ต       (verification) 

          5.1.8              F  w C         มาตรฐาน 13 ไมโครลิตร 

     5.2  เคร่ืองตรวจวัดชนิดดรรชนีหักเห Refractive Index (RID) จ  านวน 1 ชุด  

          5.2.1  สัญญาณรบกวน (Short-term Noise) น้อยกว่า  2.5X10
-9 

 RIU 

          5.2.2  ค่าลอยเล่ือน (Drift) น้อยกว่า 200X10
-9 

 RIU/h 

          5.2.3  สัญญาณ (Signal) ช่วงของค่าดรรชนีหักเหอยู่ระหว่าง 1.00-1.75 RIU 

          5.2.4  เชลล์รับสัญญาณ (Flowcell) มีขนาด 8 µL และทนความดันได้ไม่น้อยกว่า  5 bar 

          5.2.5  ระบบ Optic สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ +5
๐
C เหนืออุณหภมิูห้องถึง 55

๐
C 

          5.2.6  สามารถทนต่อความเป็นกรด-ด่างสูงได้ด ี

 

 

 

6.  ระบบควบคุมการท  างานและประมวลผล 

     6.1  โปรแกรมท  างานบน Window 7 

     6.2  โปรแกรมสามารถควบคุมการท  างานของเคร่ืองทั้งระบบ 

     6.3  สามารถตั้งค่าพารามิเตอร์ของการวิเคราะห์โดยผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ และเกบ็เป็นวิธีวิเคราะห์  

     6.4  มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลจากผู้ไม่เกี่ยวข้อง และสามารถตั้งระดับการท  างานของผู้ใช้   

แต่ละคนได้ 

     6.5  แสดงผล บันทกึ ประมวลผล และจัดเกบ็ข้อมูลกาวิเคราะห์ มีระบบป้องกันการบันทกึซ้อนทับของ

ข้อมูล และผู้ใช้สามารถออกแบบรูปแบบการรายงานวิเคราะห์ได้  

 

7.   อุปกรณป์ระกอบ 

     7.1  เคร่ืองคอมพิวเตอร์คุณสมบัติ Core i7  ท  างานด้วยความถี่ ไม่น้อยกว่า 3.0 GHz มี

หน่วยความจ  าหลักไม่น้อยกว่า 4 GB ส่วนเกบ็ข้อมูลส ารองแบบ Hard disk drive ไม่น้อยกว่า 1 TB, 

Monitor ขนาดไม่น้อยกว่า 20 น้ิว, mouse พร้อมแผ่นรอง และแป้นพิมพ์ จ  านวน 1 ชุด 

     7.2  เคร่ืองพิมพ์แบบ Laser Printer  จ  านวน 1 เคร่ือง 

     7.3  HPLC Column ชนิด C18 จ  านวน 1 ชุด 
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     7.4  Column : Luna 5µ C18 100A   250 x 4.60 mm  พร้อม Security Guard Cartridges จ  านวน 1 ชุด 

     7.5  C18 (ODS, Octadecyl)   4 mm L x 3.0 mm ID   จ  านวน 50 อัน 

     7.6  Column : Rezex RCM-Monosaccharide Ca+2 (8%)   300 x 7.8 mm พร้อม Security 

Guard Cartridges  จ  านวน 1 ชุด 

     7.7  Carbo-Ca 4 mm L x 3.0 mm ID   จ  านวน 10 อัน 

     7.8  Column : Luna 5µ NH2 100A   250 x 4.60 mm  พร้อม Security Guard Cartridges จ  านวน 1 ชุด 

     7.9  NH2   4 mm L x 3.0 mm ID   จ  านวน 10 อัน 

     7.10  ชุดกรองสารละลายพร้อม Vacuum Pump  จ  านวน 1 ชุด 

     7.11  Membrane Cellulose Nitrate ขนาด 47 mm Dia.  Pore size 0.45µm จ  านวน 1000 ชิ้น 

     7.12  ขวดใส่สารตัวอย่างขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 มล. พร้อมฝาปิดและ septum จ  านวน 2000 ชิ้น 

     7.13  ชุด Kit ส าหรับวิเคราะห์ amino acid จ  านวน 1 ชุด 

     7.14  OPA และ FMOC reagent จ  านวนอย่างล่ะ 1 ชุด 

     7.15  PTFE Frits  จ  านวน 30 ชิ้น 

     7.16  UPS ขนาด 3  KVA จ  านวน 1 ชุด 

8.  มีใบรับรองมาตรฐานการผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองตามระบบ ISO 9001 หรือเทยีบเทา่ 

9.  มีเอกสารคู่มือการใช้งาน 

10.  ติดต้ังเคร่ืองมือและระบบไฟฟ้าให้เคร่ืองท  างานได้ พร้อมอุปกรณท์ี่จ  าเ ป็นต้องใช้  

11.  ฝึกอบรมผู้ใช้จนสามารถปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถทดสอบประสิทธิภาพเคร่ืองด้วยตนเองได้ดี  

12.  รับประกันคุณภาพ 2 ปี 

13.  ใช้ไฟฟ้า 220 V/50Hz 

14.  เป็นผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา 

 

 

 

 

รายการท่ี  3  เครื่องมือตรวจวิเคราะหอ์งค์ประกอบในยาสูบ (GC – MSD)      จ านวน 1 

เครื่อง 

 

3.1 คุณลกัษณะทัว่ไป  

      เป็นเคร่ืองมือที่ประกอบด้วยเคร่ืองมือย่อย 2 ส่วน  ส่วนแรก คือ เคร่ืองแก๊สโครมาโทกราฟ เป็นการ

แยกสารโดยใช้แก๊สเป็นตัวพาเพ่ือแยกสารที่มีคุณสมบัติสามารถระเหยเป็นไอได้เม่ือให้ความร้อน ส่วนที่สอง 

คือ เคร่ืองตรวจวัดแมสสเปคโทรมิเตอร์  เป็นเคร่ืองตรวจวัดที่มีประสิทธิภาพสูงทั้งการตรวจวัดในด้าน

คุณภาพและปริมาณ  ซ่ึงเคร่ืองมือสามารถน าไปใช้ในการวิเคราะห์หาปริมาณและเอกลักษณข์องสารในยาสูบ  

ได้แก่                 สารนิโคติน,  สารโปรติโอมิกส์(Plant Proteomics) สารที่ให้กล่ินวนิลา เมนทอล มินท ์ 

เป็นต้น   โดยเคร่ืองมือประกอบด้วย        
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     3.1.1 เคร่ืองแก๊สโครมาโทกราฟี (Gas Chromatography) 

     3.1.2 เคร่ืองเตรียมฉีดสารตัวอย่างโดยอัตโนมัติ (Auto Sampler) 

     3.1.3 เคร่ืองแมสสเปคโตรมิเตอร์ (Mass Spectrometer) 

     3.1.4 ชุดควบคุมการท  างานและประมวลผล (Data processing) 

     3.1.5 อุปกรณป์ระกอบ 

 

3.2 คุณลกัษณะเฉพาะ 

      3.2.1 เคร่ืองแกส๊โครมาโทกราฟี ประกอบดว้ย  

               3.2.1.1 ตัวเคร่ืองแก๊สโครมาโทกราฟี 

                           3.2.1.1.1 เป็นเคร่ืองแก๊สโครมาโตกราฟสามารถควบคุมการท  างานด้วยระบบ

คอมพิวเตอร์ โดยระบบ LAN (Local Area Network) 

                           3.2.1.1.2 สามารถติดต้ังส่วนฉีดสาร (Injection ports) ไม่น้อยกว่า 2 ตัว ส่วน

ตรวจวัด (Detectors) ไม่น้อยกว่า 2 ตัว รวมทั้งสามารถต่อเชื่อมกับเคร่ืองแมสสเปคโทรมิเตอร์ได้  

                           3.2.1.1.3 สามารถตั้งและปรับอุณหภมิูส่วนฉีดสาร (Injection Port) ส่วนควบคุม

อุณหภมิูคอลัมน์ (Column Oven) และส่วนตรวจวัด (Detector) 

                           3.2.1.1.4 มีตัวควบคุมการไหลของแก๊สแบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

                           3.2.1.1.5 ระบบควบคุมแก๊สสามารถทนความดันได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 150 psi  

                           3.2.1.1.6 มีระบบ back flush ส าหรับการก  าจัด sample matrix 

                           3.2.1.1.7 ค่า Retention Time คลาดเคล่ือนในการซ ้าน้อยกว่า 0.01% 

             3.2.1.2 ตู้อบส าหรับบรรจุคอลัมน์ (Column Oven) 

                           3.2.1.2.1 สามารถตั้งอุณหภมิูได้ ตั้งแต่ 4 องศาเซลเซียสเหนืออุณหภูมิห้องถึง 

450 องศาเซลเซียส หรือกว้างกว่า 

                           3.2.1.2.2 สามารถตั้งอุณหภมิูได้ละเอียดที่ 0.1 
๐
C หรือน้อยกว่า 

                           3.2.1.2.3 สามารถเพ่ิมอุณหภูมิได้ด้วยอัตราความเรว็ไม่น้อยกว่า (Temperature 

ramp rate) 120 องศาเซลเซียสต่อนาที 

                           3.2.1.2.4 มีระบบการลดอุณหภมิูแบบอัตโนมัติ มีอัตราการลดอุณหภมิูตั้งแต่ 400 

องศาเซลเซียสให้เหลือ 50 องศาเซลเซียสได้ในเวลาไม่เกิน 5 นาที 

                           3.2.1.2.5 ตั้งโปรแกรมการเพ่ิมอุณหภมิูของ Oven แบบเป็นขั้น (Ramp) ได้สูงสุด    

ไม่น้อยกว่า 20 ระดับ 

              3.2.1.3 ส่วนส าหรับฉีดสารตัวอย่างแบบ Split/Splitless mode จ  านวน 1 ชุด 

     3.2.1.3.1 สามารถปรับตั้งค่าความดันของแก๊สได้ตั้งแต่ 0  -  150 psi ที่มีความ

ละเอียดไม่น้อยกว่า 0.01 psi 

     3.2.1.3.2 สามารถท  าอุณหภมิูได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 400 องศาเซลเซียส หรือมากกว่า  

     3.2.1.3.3 มีส่วนควบคุมอัตราการไหลและความดันของก๊าซด้วยระบบอิเลค็ทรอนิค  
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3.3  เคร่ืองฉีดสารตัวอย่างโดยอตัโนมติั (Auto Sampler) ประกอบดว้ย

  

            เป็นเคร่ืองมือที่มีระบบการฉีดสารตัวอย่างเข้าเคร่ืองแก๊สโครมาโทกราฟได้อย่างอัตโนมัติ โดยมี

การควบคุมการเคล่ือนที่ของเขม็ตัวอย่างตามแนว XYZ   สามารถอัพเกรดอุปกรณเ์พ่ิมเติมได้ในอนาคต 

(เช่น Magnetic Stirrer in Agitator Incubator, Disposable Pipette Extraction (DPX), Solid Phase 

Extraction, Dynamic Headspace (DHS))  และมีส่วนประกอบต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 

      3.3.1 Liquid Injection option 

              3.3.1.1 สามารถปรับปริมาตรการฉีดได้ตั้งแต่ 0.12 – 10 ไมโครลิตร หรือกว้างกว่า 

              3.3.1.2 สามารถใช้ได้กับเขม็ฉีดขนาด 1.2 – 10 ไมโครลิตร หรือใหญ่กว่า 

              3.3.1.3 สามารถปรับระดับต าแหน่งของเขม็ฉีดได้ 

              3.3.1.4 สามารถรองรับขวดตัวอย่างขนาดความจุ 2 มิลลิลิตร ได้ไม่น้อยกว่า 90 ขวด    

              3.3.1.5 มีระบบการล้างท  าความสะอาดเขม็ฉีด 

      3.3.2 ระบบการฉีดสารตัวอย่างแบบ Headspace Sampler 

              3.3.2.1 สามารถปรับปริมาตรการฉีดได้ตั้งแต่ 100 ถึง 2500 ไมโครลิตร หรือกว้างกว่า 

              3.3.2.2 สามารถใช้ได้กับเขม็ฉีดขนาด 1,  2.5  หรือ 5 มิลลิลิตร 

              3.3.2.3 มีถาดรองรับขวดตัวอย่างขนาดความจุ 10 หรือ 20 มิลลิลิตร ได้ไม่น้อยกว่า 30 ขวด 

อย่างน้อย 2 ถาด 

              3.3.2.4 มี Incubator Oven ที่ก  าหนดอุณหภมิูได้ในช่วง 35 ถึง 200 องศาเซลเซียส    หรือ

มากกว่า โดยปรับความละเอียดได้ 1 องศาเซลเซียส และอุ่นสารได้ไม่น้อยกว่า 6 ขวด 

              3.3.2.5 มีระบบการส่ันผสมสารภายใน (Agitation) และสามารถปรับตั้งได้ตั้งแต่ 250    ถึง 

750 รอบต่อนาท ีหรือมากกว่า 

      3.3.3 ระบบการเตรียมตัวอย่างแบบ Solid Phase Micro Extraction (SPME) 

             3.3.3.1 มี Incubator Oven ที่สามารถใส่ขวดตัวอย่างขนาด 10 และ 20 มิลลิลิตร จ  านวน 6            

ขวด โดยสามารถท  าการอุ่นและเขย่าไปพร้อมกัน  

            3.3.3.2 มีถาดขวดตัวอย่างขนาด 10 หรือ 20 มิลลิลิตร ได้อย่างน้อย 30 ขวด อย่างน้อย 2 

ถาด 

            3.3.3.3 สามารถตั้งค่าอุณหภมิู Incubator Oven ได้ในช่วง 35 ถึง 200 องศาเซลเซียส โดย

สามารถปรับละเอียดได้ 1 องศาเซลเซียส 

            3.3.3.4 สามารถท  า Fiber Conditioning ได้ 

      3.3.4 มีส่วนควบคุมการท  างาน (Software) ที่สามารถควบคุมการท  างานทั้งการฉีดสารและเตรียม

สารได้อย่างต่อเน่ือง  

 

 

 3.4 เคร่ืองแมสสเปคโตรมิเตอร ์(Mass Spectrometer) 

      3.4.1 มีส่วนวิเคราะห์มวล โดยแยกและเลือกไอออน (Mass Filter) แบบ Quadrupole 

      3.4.2 มีแหล่งก  าเนิดไอออน (Ion Source) แบบ Electron Impact (EI) แบบ Dual Filament หรือ 
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Marathon Filament  สามารถตั้งอุณหภมิูได้ไม่น้อยกว่า 350 
0
C และพลังงานของอิเลก็ตรอนได้สูงสุดไม่

น้อยกว่า 150 eV 

                3.4.3 สามารถวิเคราะห์ได้ทั้ง SIM Mode และ Scan Mode 

      3.4.4 สามารถวัด Mass ได้ในช่วง 1.6 – 1,050  amu หรือกว้างกว่า  โดยสามารถวัด Mass ของสาร

นิโคติน, สารโปรติโอมิกส์ในพืช(Plant  Proteomics)  และสารที่ให้กล่ินซ่ึงเติมแต่งในยาสูบได้   

      3.4.5 มีอัตราเรว็ในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 12,500 amu/sec หรือเทยีบเทา่ 

      3.4.6 มีค่าความเสถียรของแกนมวลสาร (Mass Axis Stability) น้อยกว่า ±0.1 amu ในช่วงเวลา 48 

ชั่วโมง  

      3.4.7 ระบบการจัดเกบ็สัญญาณ (Detector) เป็นแบบ electron multiplier ชนิดที่มี Extended 

dynamic range หรือเทยีบเทา่ 

      3.4.8 มี Turbomolecular  Pump เป็นตัวควบคุมระบบสุญญากาศ (Analyzer Vacuum System) และ

มีความเร็วในการท  าสุญญากาศไม่น้อยกว่า 300 ลิตรต่อวินาที  และสามารถท  าระบบให้เป็นสุญญากาศได้

ภายในเวลาไม่เกิน 150 นาท ี นับจากเปิดป๊ัมท  างาน   

      3.4.9 มีความไว (Sensitivity) ของ Electron Impact  เม่ือใช้ EI Scan Mode ของสาร 

octafluoronaphthalene (OFN) 1 pg ที่ signal to noise 800 : 1 หรือดีกว่า 

      3.4.10 สามารถตั้งอุณหภมิูของ Transfer Line ได้สูงสุดถึง 350 องศาเซลเซียส 

 

3.5 ชดุควบคุมการท างานและประมวลผล (Data Processor) 

      3.5.1 เป็นเคร่ืองรับสัญญาณพร้อมควบคุมการท  างานของเคร่ืองแก๊สโครมาโทกราฟและระบบ

ประมวลวิเคราะห์อัตโนมัติ โดยสามารถควบคุมการท  างานทั้งหมด  

      3.5.2 ท  างานภายใต้ MS Window 7 และมีลิขสิทธิ์ ถูกต้อง 

      3.5.3 มี Graphic Software เพ่ือให้ใช้งานได้สะดวกและเข้าใจง่าย  

      3.5.4 สามารถบันทกึและเกบ็ค่า Parameters  ต่างๆ ของเคร่ืองมือและค่าที่ใช้วิเคราะห์ได้  

      3.5.5 มี NIST MS library ที่เป็น version ล่าสุด 

      3.5.6 คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 

               3.5.6.1 ไมโครโพรเซสเซอร์ แบบ Core i5 ขนาดไม่ต ่ากว่า 3.0 GHz หรือดีกว่า 

               3.5.6.2 มีหน่วยความจ  า RAM ไม่ต ่ากว่า 2 GB  และ Hard disk ไม่ต ่ากว่า 500 GB  พร้อม

หน่วยเกบ็ข้อมูลภายนอก (External Hard Disk) ขนาดไม่น้อยกว่า 1 TB จ  านวน 1 ชุด 

               3.5.6.3 มี CD-RW หรือ DVD-RW 

               3.5.6.4 จอภาพสีแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 22 น้ิว 

               3.5.6.5 มีแป้นพิมพ์,  Mouse และ USB  port 

               3.5.6.6 เคร่ืองพิมพ์ชนิด Laser color จ  านวน 1 เคร่ือง 
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3.6 อุปกรณป์ระกอบ 

      3.6.1 ชุด GC start up kit จ  านวน 1 ชุด 

      3.6.2 ชุด Moisture Trap, Oxygen trap ส าหรับแก๊สฮีเล่ียม จ  านวน 1 ชุด 

                3.6.3  Capillary Column ชนิดตามที่ต้องการ จ  านวน 4 ชุด 

      3.6.4  แก๊ส Helium จ  านวน 1 ถัง 

      3.6.5  เขม็ฉีดส าหรับเคร่ืองฉีดสารอัตโนมัติ (Micro syringe) 

                3.6.5.1 ขนาด 5 ul    จ  านวน 1 อัน 

                3.6.5.2 ขนาด 10 ul  จ  านวน 1 อัน 

      3.6.6 เขม็ฉีดส าหรับเคร่ืองฉีดสารอัตโนมัติ โดยใช้เทคนิค Head space ขนาด 1 ml หรือ    2.5 ml 

จ  านวน 10 อัน 

      3.6.7 ขวดตัวอย่าง ขนาด 10 มิลลิลิตร จ  านวนไม่น้อยกว่า 100 ขวด พร้อมฝาและ septa จ  านวนไม่

น้อยกว่า 100 ชุด 

      3.6.8 ขวดตัวอย่าง ขนาด 20 มิลลิลิตร จ  านวนไม่น้อยกว่า 300 ขวด พร้อมฝาและ septa จ  านวนไม่

น้อยกว่า 600 ชุด 

      3.6.9 Graphite vespel ferrule ไม่น้อยกว่า 20 อัน พร้อม Nut ส าหรับด้าน inlet และด้าน MS 

จ  านวนด้านละ 2 อัน 

      3.6.10 Liner แบบ split/spiltlesss จ  านวน 5 อัน 

      3.6.11 Filament จ  านวน 10 อัน 

      3.6.12 Standard OFN 1 pg/uL ส าหรับการตรวจสอบ sensitivity ระบบ EI 1 ชุด 

      3.6.13 Color Laser Toner  จ  านวน 1 ชุด 

      3.6.14 Black Laser Toner  จ  านวน 1 ชุด 

      3.6.15 Fiber ส าหรับ SPME จ  านวน 15 อัน 

      3.6.16 คู่มือการใช้เคร่ืองภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อม CD จ  านวนอย่างละ 1 ชุด 

      3.6.17 โต๊ะส าหรับวางเคร่ืองแก๊สโครมาโทรกราฟ/แมสสเปคโตรมิเตอร์พร้อมเก้าอี้ จ  านวน 1 ชุด 

      3.6.18 สารมาตรฐานนิโคตินในยาสูบจ  านวน  1 ชุด  สารมาตรฐานกล่ินที่เติมแต่งในยาสูบอย่างน้อย 4 

ชนิด จ  านวน  1 ชุด และสารมาตรฐานโปรติโอมิกส์ในพืช(Plant  Proteomics  Standards) จ  านวน 1 ชุด 

3.7 เง่ือนไขอ่ืนๆ 

      3.7.1 ติดต้ังเคร่ืองพร้อมอุปกรณใ์ห้เสรจ็ส้ินภายในวันครบก  าหนดสัญญา  

                3.7.2 กรมสรรพสามิตขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสัญญา กรณเีคร่ืองมือไม่สามารถวิเคราะห์หา

ปริมาณและเอกลักษณข์องสารที่เป็นองค์ประกอบในยาสูบได้ หรือไม่สามารถท  างานได้ตามคุณลักษณะ

เฉพาะที่ก  าหนด 

      3.7.3 อบรมผู้ใช้เคร่ืองตามหลักสูตร ณ สถานที่ใช้งาน หลักสูตรไม่น้อยกว่า 2 คน ประกอบด้วย 

              3.7.3.1 วิธีการใช้เคร่ืองมือ 

              3.7.3.2 Applications 

              3.7.3.3 Maintenance & Troubleshooting 

              3.7.3.4 Interpretation of mass spectrum 
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      3.7.4 รับประกันคุณภาพเคร่ืองมือทุกชิ้นทั้งระบบอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ติดต้ังเคร่ือง 

      3.7.5 บริการตรวจเชค็สภาพเคร่ือง สอบเทยีบเคร่ืองมือและตรวจสอบความถูกต้องโดยไม่คิดมูลค่า

อย่างน้อย 1 คร้ังต่อปี เป็นเวลา 2 ปี 

      3.7.6 ใช้ไฟฟ้า 220V/50Hz 

รายการท่ี 4  เครื่องกรองน ้ าความบรสุิทธ์ิสูงส าหรบัหอ้งปฏิบติัการทางวิทยาศาสตรจ์ านวน 1 

เครื่อง  

                                                                                                 

1.  เคร่ืองควบคุมการท  างานโดยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor Control) ซ่ึงสามารถอ่านค่า

ความบริสุทธิ์ของน า้ออกเป็นตัวเลข (Digital Display) 

2.  มีระบบหมุนเวียนของน า้อัตโนมัติ  10 นาท ีทุก 1 ชั่วโมง ช่วยให้น า้ที่ตกค้างในเคร่ืองได้เกิดการ

หมุนเวียนเพ่ือรักษาเคร่ืองและคุณภาพน า้  

3.  อุปกรณท์ี่สัมผัสกับน ้าทุกชิ้น ท  าด้วย Extreme Inert Materials ท  าให้น า้มีความบริสุทธิ์ปลอดภัยจาก Ionic 

และ Organic 

4.  มีที่แขวนผนังมาพร้อมกับตัวเคร่ืองเพ่ือความสะดวกในการหาสถานที่ติดตั้ง  

5.  น า้เข้า (Feed water) เคร่ืองน้ีเป็น น า้กล่ัน / น า้RO หรือ(สามารถเลือกแบบน า้เข้าแบบ Deionized 

ได้) 

6.  เป็นเคร่ืองกรองน า้ที่ให้น า้บริสุทธิ์ได้มาตรฐาน American Society for Testing and Materials 

(ASTM), The Nation Committee for Clinical Laboratory Standard (NCCLS) และ The College of 

American Pathologists (CAP) Type I Water Standard. 

7.  สามารถต่อกับ Final filter 0.2 micron ได้ 

8.  มีอัตราการไหลของน า้ในเคร่ืองสูงสุด 1 ลิตรต่อนาที 

9.  น า้บริสุทธิ์ที่กรองออกมาเป็นน า้ Type I water สามารถใช้กับงาน Cell and Tissue Culture และ Monoclonal 

Antibody Production 

10.  สามารถต่อกับหัวจ่ายน า้ได้ยาวถึง 8 ฟุต (อุปกรณป์ระกอบ) 

11.  เป็นเคร่ืองกรองน า้ให้มีความบริสุทธิ์  ซ่ึงให้น า้มีความต้านทานสูงสุด 18.2 Meg ohm/cm 

12.  มีค่า Total Organic Carbon (TOC) น้อยกว่า 1-5 ppb 

13.  มีหลอดไฟ UV แบบ Dual wavelength quartz (185 & 254 nm) เพ่ือหยุดย้ังการเจริญเติบโตของ

แบคทเีรีย 

14.  น า้ที่ได้จะมีระดับแบคทเีรียน้อยกว่า 1 CFU/ml 

15.  มีตัว Ultra filter ช่วยให้น า้เป็น Pyrogen free หรือมีค่า Pyrogen น้อยกว่า 0.001 Eu/ml 

16.  สามารถเลือกระบบล้าง Ultra filter แบบอัตโนมัติหรือกดล้างด้วยตัวเองได้ 

17.  ไส้กรองประกอบด้วย 

-  Pretreatment Cartridge Distilled / RO feed หรือ (Deionized feed) จ  านวน 1 ชุด 

-  Ultra pure Cartridge จ  านวน 2 ชุด 

-  0.2 micron Final Filter จ  านวน 1 ชุด 
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18.  ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ 

19.  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากยุโรปหรืออเมริกา 

20.  ติดต้ังเคร่ืองพร้อมอุปกรณท์ี่จ  าเ ป็นต้องใช้  

21.  มีคู่มือการใช้งานพร้อมสอนวิธีการใช้งานจนสามารถใช้งานได้  

22.  รับประกันคุณภาพของเคร่ือง 1 ปี 

23.  เป็นตัวแทนจ  าหน่ายจากผู้ผลิตโดยตรง  

24.  บริษัทผู้จ  าหน่ายได้รับมาตรฐาน ISO 9001 

 

 

 

 

5.  ระยะเลาด าเนนิการ 

       ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

 

6.  ระยะเวลาส่งมอบ 

 ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือตามที่กรมก  าหนด  

 

7.  วงเงินในการจัดหา 

 ใช้เงินงบประมาณ ประจ  าปี 2557 เป็นจ  านวนเงินทั้งส้ิน 9,797,400 บาท (เก้าล้านเจด็แสน

เก้าหม่ืนเจด็พันส่ีร้อยบาทถ้วน) 

--------------------------------------- 


