ขอบเขตงาน(Terms of Reference: TOR)
เครื่องโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง
(HPLC)
จํานวน 1 เครื่อง
...........................................................................................................................................
1. ความเปนมา
คณะเภสัชศาสตรมีเปาหมายในการเปนสวนหนึ่งของการสนับสนุนใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเปน
มหาวิทยาลัยชั้นนําในโลก (World Class University) โดยเล็งเห็นถึงความสําคัญของการมีผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพในปริมาณที่สูง จากขอมูลที่มีอยูในปจจุบัน พบวา คณะเภสัชศาสตรสามารถบรรลุเปาหมายขั้นต่ํา
ในการผลิตผลงานวิจัยในระดับนานาชาติอยางนอย 1 ผลงานตอจํานวนอาจารย 1 ทาน ตลอดระยะเวลา
5 ป ที่ผานมา ทั้งนี้สวนหนึ่งไดรับการสนับสนุนจากการใหทุนวิจัยอยางตอเนื่องจากคณะฯ มหาวิทยาลัย
และแหลงทุนภายนอก อยางไรก็ตาม เปาหมายดังกลาวไมสามารถขยับใหเพิ่มสูงไดขึ้นอยางกาวกระโดด
จนถึงระดับที่สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงผลงานวิจัยทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณอยางมีนัยสําคัญ ทําให
คณะกรรมการบริห ารคณะเภสั ช ศาสตรและคณาจารยในคณะฯ ตระหนักถึงความยั่งยืน ในการสราง
ผลงานวิจัยในคณะฯ จากการวิเคราะหขอมูลความสัมพันธระหวางจํานวนนิสิตบัณฑิตศึกษากับจํานวน
ผลงานวิจัยที่เผยแพรในวารสารระดับนานาชาติของคณะเภสัชศาสตร พบวา จํานวนผลงานวิจัยที่เผยแพร
เพิ่มขึ้นตามจํานวนนิสิตบัณฑิตศึกษาที่เพิ่มขึ้น แตตลอดระยะเวลาที่ผานมาจํานวนนิสิตบัณฑิตศึกษามี
แนวโนมคงที่หรือลดลง ทําใหจํานวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพรไมเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มสูงขึ้นไมมาก
สะทอนใหเห็นถึงความเสี่ยงและความไมยั่งยืนของการสรางผลงานวิจัยในคณะฯ จากการจัดอันดับสาขา
เภสัชวิทยา พิษวิทยา และเภสัชกรรมดวย QS World Ranking พบวา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยอยูในชวง
ลําดับ 101-150 ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบในประเทศไทยแลวอยูในลําดับที่ 2 ดวยเหตุนี้จึงมีความสําคัญและ
จําเปนเรงดวนที่จะพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการวิจัยและการเรียนการสอนดวยกลยุทธการกาวกระโดด
ทั้งนี้จึงตองขอรับการสนับสนุนจากทางมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมจากงบประมาณปกติ
ทางคณะเภสัชศาสตรไดกําหนดเปนนโยบายในการเพิ่มผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงผานกระบวนการ
ยกระดับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาทางเภสัชศาสตร กลยุทธสําคัญในการเพิ่มจํานวนนิสิตบัณฑิตศึกษาที่มี
คุณภาพ จําเปนตองอาศัยหลักสูตรที่มีความเขมแข็ง ดานการเรียนการสอนและการทําวิจัย อันประกอบไป
ดวยคณาจารยและนักวิจัยที่มีคุณวุฒิและประสบการณ บุคคลากรสายปฏิบัติการที่มีคุณภาพ โครงสราง
ทางกายภาพที่สามารถรองรับเครื่องมือ อันไดแกครุภัณฑทางวิทยาศาสตรและฐานขอมูลทางวิชาการ จาก
การวิเคราะหสถานการณของหลักสูตรนานาชาติที่ใชอยูในปจจุบัน พบวา สาเหตุสําคัญที่ทําใหไมสามารถ
ดึงดูดนิสิตเขาสูหลักสูตรไดเนื่องจาก คณะฯไมมีเครื่องมือทางวิทยาศาสตรที่ทันสมัยและเพียงพอตอการทํา
วิจัยของนิสิต เครื่องมือที่มีอยูในปจจุบันมีอายุการใชงานยาวนาน ทําใหเครื่องมือเริ่มเสื่อมสภาพและชํารุด
สงผลใหงานวิจัยของนิสิตไมสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง เครื่องมือที่มีอยูไมทันสมัยทําใหไมสามารถ
สร างผลงานวิ จั ย ที่มีคุณภาพระดั บ สู งเพื่อตอบโจทยวิจัยที่มีความซับ ซอนได นอกจากนี้ยังสงผลใหไม
สามารถดําเนินงานวิจัยไดอยางรวดเร็วเมื่อตองแขงขันกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ และไมสามารถเริ่มงานวิจัยใน
สาขาใหมๆ ได ประกอบกับเงินทุนวิจัยของคณาจารยที่ไดมาสวนใหญมีขอจํากัดที่ไมสามารถนําไปซื้อ
ครุภัณฑทางวิทยาศาสตร และบางกรณี เงินทุนวิจัยที่ไดมามีจํานวนไมเพียงพอ ทําใหไมสามารถจัดหา
ครุภัณฑวิทยาศาสตรที่ทันสมัยและเปนที่ตองการได
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จากการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ “สรางเสริมพลังจุฬาฯ กาวสูศตวรรษที่ 2”
ไดมีมติอนุมัติแผนการดําเนินงานของ “โครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอยางยั่งยืนดานการวิจัยทางเภสัช
ศาสตรเพื่อยกระดับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําของโลก” ของคณะเภสัชศาสตร
มี ผู ช ว ยศาสตราจารย เภสั ช กรหญิ ง ดร.รุงเพ็ช ร สกุล บํารุง ศิล ป เปน หัว หนาโครงการ คณะผูวิจัย ใน
โครงการดังกลาวจึงมีความจําเปนในการจัดหาครุภัณฑและเครื่องมือวิทยาศาสตรประจําศูนยเครื่องมือวิจัย
ทางเภสัชศาสตร ใหสอดคลองกับแผนการดําเนินการของโครงการ เพื่อบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตั้งไว
2. วัตถุประสงค
เพื่อจัดหาเครื่องโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) มาประจําที่ศูนยเครื่องมือวิจัยทางเภสัช
ศาสตร คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3. ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
3.1 เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
3.2 ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลวหรือไม
เปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3.3 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู
ประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
3.4 ผู ป ระสงค จ ะเสนอราคาต องไมเปน ผูมีผ ลประโยชนรว มกัน กับ ผูป ระสงคจ ะเสนอราคาราย
อื่น และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาด
กลางอิเ ล็ กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดว ยวิ ธีการทางอิเ ล็ กทรอนิกส หรือไมเปน
ผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
3.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อของจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส(e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
3.8 คู สั ญ ญาต อ งรั บ และจ า ยเงิ น ผ า นบั ญ ชี ธ นาคาร เว น แต ก ารจ า ยเงิ น แต ล ะครั้ ง ซึ่ ง มี มู ล ค า
ไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
4. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
ตามเอกสารรายละเอียดที่แนบทายนี้
5. กําหนดสงมอบพัสดุ
ภายใน 120 วัน
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6. วงเงินงบประมาณ
งบประมาณที่ไดรับ เปนจํานวนเงิน 2,000,000.00 บาท (-สองลานบาทถวน-)
7. สถานที่ติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจารณ หรือแสดงความเห็นโดยเปดเผยตัว
หนวยพัสดุ คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท 02-218-8258 โทรสาร 02-254-5195
Email : jirapa.t@chula.ac.th
วันสิ้นสุดการเสนอแนะ วิจารณ หรือแสดงความคิดเห็น ภายในวันที่.........................................................
ประกาศ ณ วันที่ ................................................................
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รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องโครมาโทกราฟของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC)
จํานวน 1 เครื่อง
คุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะ
1. คุณสมบัติทั่วไป
เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง เปนเครื่องมือสําหรับการตรวจวิเคราะหทาง
เคมีโดยสามารถวิเคราะหไดทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยหลักการโครมาโทกราฟแบบของเหลวภายใต
ความดันสูง ใชแยกและหาปริมาณสารโดยใชของเหลวเปนตัวพา เพื่อใหมีประสิทธิภาพในการแยกสูงและ
รวดเร็ว ประกอบดวยสวนตางๆ ที่สําคัญ ดังนี้
1. ปมขับเคลื่อนเฟสเคลื่อนที่สารตัวทําละลาย (Pump) จํานวน 1 ชุด
2. ระบบกําจัดฟองอากาศแบบอัตโนมัติ (On-line Vacuum Degasser) จํานวน 1 ชุด
3. เครื่องดูดปลอยสารตัวอยางอัตโนมัติ (Autosampler) แบบควบคุมอุณหภูมิ จํานวน 1 ชุด
4. ตูควบคุมอุณหภูมิคอลัมน (Thermostatted Column Compartment) จํานวน 1 ชุด
5. เครื่องตรวจวัดสารแบบโฟโตไดโอดอะเรย (Diode Array Detector) จํานวน 1 ชุด
6. เครื่องตรวจวัดชนิดดรรชนีหักเห Refractive Index (RID) จํานวน 1 ชุด
7. ระบบควบคุมการทํางานและประมวลผล
8. อุปกรณประกอบการใชงาน (Accessories)
9. เงื่อนไขประกอบ
สวนตางๆ ของเครื่อง HPLC ในขอ 1-7 จะตองเปนผลิตภัณฑจากผูผลิตเดียวกัน สามารถควบคุมการ
ทํางานจากตัวเครื่อง และ/ หรือ ควบคุมผานคอมพิวเตอร และตองเปนเครื่องใหมที่ไมผานการใชงานหรือ
สาธิตการใชงานมากอน
2. คุณลักษณะเฉพาะของเครื่อง
2.1ปมขับเคลื่อนเฟสเคลื่อนที่สารตัวทําละลาย (Pump) จํานวน 1 ชุด
2.1.1 ระบบทํางานของปมเปนระบบผสมสารละลายแบบ Low Pressure Mixing โดยสามารถ
ผสมสารละลายไดไมนอยกวา 4 ชนิดในเวลาเดียวกัน
2.1.2 สามารถผสมสารละลายไดทั้งแบบ Isocratic และ Gradient
2.1.3 ระบบสามารถทนความดันไดถึง 400 บาร หรือ 5,880 ปอนดตอตารางนิ้ว (psi) หรือ
มากกวา
2.1.4 สามารถปรับอัตราการไหลของสารละลายไดในชวง 0.001 ถึง 10 มิลลิลิตรตอนาที หรือ
กวางกวา โดยปรับไดละเอียด 0.001 มิลลิลิตรตอนาที
2.1.5 มีระบบลาง Seal อัตโนมัติ (Active Seal Wash) เพื่อยืดอายุการทํางานของปม
2.1.6 ในการปรั บ อั ต ราการไหลของสารละลาย มี ค า ความถู กต องของอั ต ราการไหล (Flow
Accuracy) +1 % และมีคาความแมนยําของอัตราการไหล (Flow Precision) ผิดพลาด
นอยกวา 0.07 %RSD หรือดีกวา
2.1.7 มีคาความถูกตองของสวนผสม (Composition precision) ผิดพลาดไมเกิน 0.2% หรือ
ดีกวา
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2.1.8 ในการผสมสารละลายแบบ Gradient สามารถผสมสารละลายสูงสุดได 4 ชนิด และ
สามารถปรับความเขมขนของตัวทําละลายไดในชวง 0 ถึง 100 % โดยปรับไดละเอียด
ครั้งละ 0.1% หรือดีกวา
2.1.9 มีคา System delay volume อยูในชวง 600 – 900 ไมโครลิตรหรือดีกวา
2.1.10 มีระบบหยุดการทํางานโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่มีความผิดปกติเกิดขึ้นกับปม และมีระบบ
ตรวจจับการรั่วของปม
2.1.11 สามารถควบคุมการทํางานไดดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
2.1.12 สามารถตั้งคา Pressure Limit เพื่อหยุดการทํางาน ในกรณีที่ความดันสูง หรือ ต่ํากวาที่
กําหนด
2.2ระบบกําจัดฟองอากาศแบบอัตโนมัติ (On-line Vacuum Degasser) ชนิด integrated เขาที่ตัว
ปม (Integrated Degassing) จํานวน 1 ชุด
2.2.1 มีระบบการกําจัดฟองอากาศในสารละลาย พรอมกันไดไมนอยกวา 4 ชองทาง
2.2.2 มีปริมาณของสารละลาย (Internal Volume) นอยกวา หรือเทากับ 1.5 มิลลิลิตรตอหนึ่ง
ชองทาง
2.3เครื่องดูดปลอยสารตัวอยางอัตโนมัติ (Autosampler) แบบควบคุมอุณหภูมิ จํานวน 1 ชุด
2.3.1 สามารถกําหนดใหฉีดสารตัวอยาง ไดตั้งแต 0.1 ถึง 100 ไมโครลิตร หรือกวางกวา
2.3.2 ในการฉีดสารตัวอยาง มีคาความแมนยํา (Injection Precision) ไมเกิน 0.25%RSD
และความปนเปอน (Sample Carryover) มีคาไมเกิน 0.004%
2.3.3 สามารถใสขวดตัวอยางขนาด 2 มิลลิลิตร(รองรับสารตัวอยางปริมาตร 1.5 มิลลิลิตร) ได
อยางนอย 130 ขวด
2.3.4 สามารถควบคุมอุณหภูมิตัวอยางไดในชวง 4 – 40 องศาเซลเซียส หรือกวางกวา
2.3.5 สามารถปรับระดับความลึกของเข็มฉีดสารได และมีระบบลางเข็มอัตโนมัติ
2.3.6 มีระบบหยุดการทํางานโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่มีความผิดปกติเกิดขึ้น และมีระบบตรวจจับ
การรั่วของเครื่อง
2.3.7 สามารถควบคุมการทํางานไดดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
2.4ตูควบคุมอุณหภูมิคอลัมน (Thermostatted Column Compartment) จํานวน 1 ชุด
2.4.1 สามารถควบคุมอุณหภูมิไดตั้งแต 10 องศาเซลเซียส ต่ํากวาอุณหภูมิหอง ถึง 85 องศา
เซลเซียส หรือกวางกวา โดยสามารถปรับไดอยางนอยครั้งละ 1 องศาเซลเซียส หรือ
นอยกวา
2.4.2 มีความถูกตองของอุณหภูมิ (Temperature Accuracy) ไมเกิน ±0.5 องศาเซลเซียส
หรือ ดีกวา
2.4.3 มีความแมนยําของอุณหภูมิ (Temperature stability) ไมเกิน ±0.15 องศาเซลเซียส
หรือ ดีกวา
2.4.4 สามารถตั้ง Time Program เพื่อกําหนดอุณหภูมิตาง ๆ ตามเวลาที่ตองการได
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2.4.5 สามารถบรรจุคอลัมนยาว 30 เซนติเมตร ไดไมนอยกวา 4 คอลัมน และมีระบบเก็บ
ขอมูลของการใชงานคอลัมน
2.4.6 มีระบบหยุดการทํางานโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่มีความผิดปกติเกิดขึ้น และมีระบบ
ตรวจจับการรั่วของเครื่อง
2.4.7 สามารถควบคุมการทํางานไดดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
2.5เครื่องตรวจวัด
2.5.1 เครื่องตรวจวัดสารแบบโฟโตไดโอดอะเรย (Diode Array Detector) จํานวน 1 ชุด
2.5.1.1 แหลงกําเนิดแแสงเปน Deuterium lamp และ tungsten lamp หรือดีกวา
2.5.1.2 สามารถใชงานในชวงความยาวคลื่น (Wavelength) ตั้งแต 190–800 นาโนเมตร
หรือกวางกวา
2.5.1.3 มีตัวรับสัญญาณทั้งหมด จํานวน 1024 ไดโอด หรือมากกวา
2.5.1.4 มีคาความถูกตองของความยาวคลื่น (Wavelength Accuracy) + 1 นาโนเมตร
หรือดีกวา
2.5.1.5 มีคาสัญญาณรบกวน (Short term noise) ไมเกิน ±0.7 x 10-5 AU ที่ 254 nm
หรือดีกวา
2.5.1.6 มีคาความเบี่ยงเบนจากเสนฐาน (Drift) ไมเกิน 1.0 x10-3 AU ตอชั่วโมง ที่ 254
nm หรือนอยกวา
2.5.1.7 ความกวางของแถบแสง (Slit width) สามารถปรับตั้งคา Slit width ไดไมนอย
กวา 5 คา
2.5.1.8 มีอัตราการเก็บขอมูล (Data rate) 120 จุดตอวินาที (Hz) หรือดีกวา
2.5.1.9 มีชองบรรจุสารตัวอยาง (Flow cell) สําหรับรองรับสารตัวอยางปริมาตรไมนอย
กวา 10 ไมโครลิตร
2.5.1.10 มีระบบหยุดการทํางานโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่มีความผิดปกติเกิดขึ้น และมี
ระบบตรวจจับการรั่วของเครื่อง
2.5.1.11 สามารถควบคุมการทํางานไดดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร
2.5.1.12 สามารถทําการตรวจวัดชนิดของสารไดโดยการเก็บสเปคตรัมของสารมาตรฐาน
ไวเปนแหลงขอมูล (Library) และเรียกขอมูลขึ้นมาเปรียบเทียบกับสารตัวอยางที่
วิเคราะหไดโดยสามารถเปรียบเทียบไดทุกสเปคตรัมทุกเวลา
2.5.2 เครื่องตรวจวัดชนิดดรรชนีหักเห Refractive Index (RID) จํานวน 1 ชุด
2.5.2.1 มีคาสัญญาณรบกวน (Short-term Noise) นอยกวา ±1.25X10-9 RIU
2.5.2.2 มีคาลอยเลื่อน (Drift) นอยกวา 200X10-9 RIU/h
2.5.2.3 สัญญาณ (Signal) ของคาดรรชนีหักเหอยูระหวาง 1.00-1.75 RIU หรือดีกวา
2.5.2.4 เชลลรับสัญญาณ (sample cell) มีขนาดไมนอยกวา 8 µL และทนความดันไมต่ํา
กวา 5 bar
2.5.2.5 ชวงของความเปนกรด-ดาง อยูระหวาง 2.3-9.5 หรือกวางกวา
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2.6ระบบควบคุมการทํางานและประมวลผล
2.6.1 โปรแกรมควบคุมการทํางาน (Software)
2.6.1.1 โปรแกรมที่ควบคุมเครื่อง HPLC ทํางานภายใตโปรแกรมไมโครซอฟทวินโดว XP
หรือ โปรแกรมไมโครซอฟทวินโดว 7 หรือระบบปฏิบัติการที่ดีกวาโดยเปนตนฉบับ
จากผูผลิตและมีลิขสิทธิ์ถูกตอง
2.6.1.2 มีระบบรักษาความปลอดภัยของขอมูลจากผูที่ไมเกี่ยวของ และสามารถตั้งระดับ
การทํางานรวมถึงการควบคุมลําดับการเขาถึงขอมูลของผูใชแตละคน (User
Security)
2.6.1.3 โปรแกรมสามารถตั้งคาพารามิเตอรตางๆ เพื่อควบคุมการทํางานของเครื่อง
ประกอบทั้งหมดเชน ตั้งคา Flow rate, Temperature, Injection volume
และ Wavelength ได
2.6.1.4 โปรแกรมสามารถควบคุมการทํางานและตั้งคาการทํางาน (Parameter) ไดไดแก
การรับขอมูลประมวลผลบันทึกผล เรียกดูขอมูล พิมพรายงานผลการตรวจ
วิเคราะหจากเครื่องไดดวยโปรแกรมตัวเดียวกันและสามารถเก็บขอมูลตามวัน
เวลาที่ทํางานนั้นๆโดยมีรายละเอียดในหนวยวินาที
2.6.1.5 สามารถแสดงผลเปนโครมาโตแกรม, สเปกตรัม ในลักษณะ 2 และ 3 มิติได โดย
สามารถเก็บสเปกตรัมสารไวเปนไฟล (file) หรือแหลงขอมูล (Library) และเรียก
ขอมูลขึ้นมาเปรียบเทียบกับสารตัวอยางที่วิเคราะหได
2.6.1.6 สามารถคํานวณคาที่เกี่ยวของกับ System Suitability ซึ่งสามารถตรวจสอบ
สถานภาพของเครื่องวามีความพรอมและเหมาะสมที่จะทํางานหรือไม เชน
สามารถหา Theoretical plate, K prime, Resolution, Tailing factor และ
%RSD เปนตน
2.6.1.7 สามารถประมวลผลขอมูลของ Chromatogram และทํางานอื่นๆไดในเวลา
เดียวกัน (Multiple Tasks)
2.6.1.8 สามารถสรางสูตรคํานวณที่ผูวิเคราะหสามารถกําหนดไดเองโดยไมตองถายโอน
ขอมูลและเลือกหรือปรับแตงรูปแบบรายงานผลตามที่ผูวิเคราะหกําหนดได
2.6.2 ชุดควบคุมและประมวลผล มีคุณลักษณะอยางต่ํา ดังนี้
2.6.2.1 เปนเครื่องคอมพิวเตอรที่ติดตั้งหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ชนิด Intel ไมต่ํา
กวา Core i5 ความเร็วไมนอยกวา 3.2 GHz หรือดีกวา จํานวน 1 ชุด
2.6.2.2 มีหนวยความจําชั่วคราว (RAM) ไมนอยกวา 4 GB และมีหนวยบันทึกขอมูล
(Hard Disk) ขนาดความจุไมนอยกวา 1 TB จํานวน 1 ชุด
2.6.2.3 มี DVD-RW ความเร็ว 16x หรือดีกวาจํานวน 1 ชุด
2.6.2.4 มี USB Port ไมนอยกวา 2 Port ตอชุด จํานวน 1 ชุด
2.6.2.5 มีจอภาพสีชนิด LCD หรือดีกวา (Square monitor) ขนาดไมนอยกวา 19 นิ้ว,
Keyboard, Mouse จํานวน 1 ชุด
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2.6.2.6 สามารถติดตั้งอุปกรณเชื่อมตอในอนาตค เพื่อใชควบคุมการทํางานของเครื่อง
HPLC ไดมากกวา 1 เครื่อง หรือสําหรับการแบงปนการใชอุปกรณ หรือ
เครื่องพิมพรวมกัน
2.6.2.7 เครื่องพิมพผลเปนชนิด Laser ขาว-ดําจํานวน 1 เครื่อง ความละเอียดในการพิมพ
ขาวดํา ไมต่ํากวา 600 x 600 dpi ความเร็วในการพิมพขาวดํา ไมนอยกวา 25
แผนตอนาที
2.7อุปกรณประกอบการใชงาน (Accessories)
2.7.1 เครื่องสํารองกระแสไฟฟา (UPS) ขนาดไมนอยกวา 3 KVA ชนิด True online จํานวน
1 เครื่อง
2.7.2 คอลัมนชนิด C18 ขนาด 3.0, 3.6 หรือ 4.6 มิลลิเมตร x 150 มิลลิเมตร จํานวน 1 ชุด
และ คอลัมนชนิด C8 ขนาด 3.0, 3.6 หรือ 4.6 มิลลิเมตร x 150 มิลลิเมตร จํานวน 1
ชุด พรอมการดคอลัมน จํานวน 1ชุด
2.7.3 Vial racks สําหรับวางขวดตัวอยางขนาด 2 มิลลิลิตร จํานวน 1 ชุด
2.7.4 ชุดกรองสารละลาย (Filtering set for mobile phase) จํานวน 1 ชุด
2.7.5 เครื่องสูบสุญญากาศแบบไรน้ํามัน (Vacuum pump, Oil free) จํานวน 1 ชุด
2.7.6 ขวดใส Mobile phase ขนาด 1000 มิลลิลิตร จํานวน 4 ชุด
2.7.7 ชุดเครื่องมือสําหรับถอดเปลี่ยนชื้นสวน (Tool kit) จํานวน 1 ชุด
2.7.8 Syringe ขนาด 10 มิลลิลิตร จํานวน 3 ชิ้น
2.7.9 Syringe filter Nylon ขนาด 13 มิลลิเมตร 0.45 ไมครอน 100 ชิ้น จํานวน 1 ชุด
2.7.10 Membrane filter Nylon ขนาด 47 มิลลิเมตร 0.45 ไมครอน 100 ชิ้น จํานวน 1 ชุด
2.7.11 Vial ขนาด 2 มิลลิลิตร 100 ชิ้น จํานวน 2 ชุด
2.7.12 Insert vial ขนาด 200 ไมโครลิตร 100 ชิ้น จํานวน 1 ชุด
2.8เงื่อนไขประกอบ
2.8.1 มีหนังสือรับรองการเปนผูแทนจําหนายโดยตรงจากบริษัทผูผลิต
2.8.2 มีใบรับรองมาตรฐานการผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองตามระบบ ISO 9000 หรือดีกวา
2.8.3 เครื่องมือหรืออุปกรณไฟฟาทุกชนิดสามารถใชกับไฟฟา 220 โวลท 50 เฮิรทได
2.8.4 เครื่องมือตองเปนเครื่องใหมที่ไมผานการใชงานหรือการสาธิตการใชงานมากอน
2.8.5 ผูจําหนายตองรับประกันเครื่องมือทุกชิ้นสวนเปนเวลาอยางนอย 2 ปโดยระหวางประกันหาก
สวนใดของเครื่องเกิดขัดของผูจําหนายจะตองดําเนินการแกไขหรือเปลี่ยนโดยเร็วและไมคิด
คาใชจายการรับประกันนี้รวมถึงอะไหลทุกชิ้นคาแรงชางหรือวิศวกรการตรวจสอบเครื่อง
(Preventive Maintenance) ทุก 12 เดือนจํานวน 2 ครั้งนับจากวันสงมอบ
2.8.6 ผูจําหนายตองทําการติดตั้งระบบไฟฟากับเครื่องมือจนสามารถใชงานได และสอนการใช
งานและฝกอบรมหลักสูตรการใชงานโปรแกรมควบคุมการทํางานการจัดการขอมูล
วิเคราะหการบํารุงรักษาเครื่องมือแกเจาหนาที่ผูใชงานจนสามารถใชงานและบํารุงรักษา
เครื่องมือได
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2.8.7 ผูจําหนายจะตองทําการตรวจสอบความถูกตองและใชไดของเครื่องมือโดยการทํา
Installation Qualification (IQ), Operational Qualification (OQ) ของเครื่องมือฯ
และสงมอบขอมูลฯและใบรับรองใหแลวเสร็จกอนวันสงมอบ
2.8.8 ตองมีใบรับรองผลการสอบเทียบความถูกตองของเครื่องมือภายหลังการติดตั้งวาเปนไป
ตามขอกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือนั้นโดยหนวยงานที่ไดรับการรับรองตาม
ระบบคุณภาพหรือโดยจากผูผลิตหรือผูจําหนายและสารมาตรฐานที่นํามาใชสอบเทียบ
ตองสามารถสอบกลับไปหา SI Unit หรือมาตรฐานที่เหมาะสมและผูจําหนายตองทําการ
ตรวจเช็คและสอบเทียบเครื่องมือพรอมรายงานผลปละ 1 ครั้งเปนเวลาอยางนอย 2 ป
โดยไมคิดคาใชจาย
2.8.9 ผูจําหนายตองจัดใหเจาหนาที่อยางนอย 3 คนไดรับการฝกอบรมจากผูเชี่ยวชาญ ณ
สถานที่อบรมของผูจําหนายอยางนอย 2 หลักสูตรที่เกี่ยวของกับการใชงานและการ
บํารุงรักษาเครื่องมือฯโดยคาใชจายในการเขาอบรมทั้งหมดผูจําหนายเปนผูรับผิดชอบ
2.8.10 Software สําหรับการติดตั้งตองมี License รับรองพรอมแผนสําหรับการติดตั้ง
2.8.11 ผูจํ าหน ายตองแสดงชื่อหนว ยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชนที่ใชครุภัณฑตามคุณลักษณะ
เฉพาะนี้จํานวนไมต่ํากวา 5 หนวยงาน
2.8.12 มีคูมือประกอบการใชงานและวิธีการบํารุงรักษาเครื่อง (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
จํานวนอยางละ 2 ชุดและมีไฟลคูมือการใชงานเครื่องมือฯเพื่อใชในการจัดทํา SOP
วิธีการใชเครื่องมือฯที่สามารถปรับและแกไขรายละเอียดฯได

ลงชื่อ ……………………………..………..………………….. ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย ดร.วันชัย ดีเอกนามกูล)
ลงชื่อ ……………………………..………..………………….. กรรมการ
(อาจารย เภสัชกร ดร. ภาสวีร จันทรสุก)
ลงชื่อ ……………………………..………..…………………. กรรมการ
(อาจารย เภสัชกร ดร. จุฑารัตน กิจสงเสริมธน)
ลงชื่อ ……………………………..………..…………………. เลขานุการ
(นางสาวมณฑิรา แซกี่)
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