
รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
1. ชื่อครุภัณฑ์    ครุภัณฑ์ชุดแยกวิเคราะห์หาปริมาณชนิดและปริมาณสารในสภาวะแก๊ส (GCMS)   
2. จ านวนที่ต้องการ  1 ชุด         
3. รายละเอียดทั่วไป 
 3.1  เป็นเครื่องวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณสารตัวอย่างโดยใช้เทคนิคแก๊สโครมาโตกราฟแมสสเปกโตร
มิเตอร์พร้อมทั้งมีชุดป้อนสารตัวอย่างแบบอัตโนมัติ ควบคุมการท างานด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และพิมพ์ผลการ
วิเคราะห์ออกทางเครื่องพิมพ์ 
4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
4.1  เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ (Gas Chromatograph) มีรายละเอียดดังนี้ 

4.1.1 ตู้ควบคุมอุณหภูมิ (Column Oven) จ านวน 1 ตู้ 
4.1.1.1 สามารถปรับอุณหภูมิในการวิเคราะห์ ได้ไม่น้อยกว่าในช่วงเหนือจากอุณหภูมิห้อง 4 องศา 

เซลเซียสจนถึง 450 องศาเซลเซียส  
4.1.1.2 มีค่าความถูกต้องในการปรับอุณหภูมิผิดพลาดไม่มากกว่า  ± 1%  
4.1.1.3 ภายใน Column Oven มีปริมาตรส าหรับการใช้งานไม่ต่ ากว่า 13.7  ลิตร 
4.1.1.4 สามารถตั้งโปรแกรมอุณหภูมิ (Temperature Programming Steps) ได้ไม่น้อยกว่า 20ระดับ  
4.1.1.5 สามารถตั้งเวลาในการโปรแกรมอุณหภูมิได้ถึง 9,999.99 นาที หรือมากกว่า 

4.1.2 ชุดฉีดสารตัวอย่าง (Sample Injection Ports)  จ านวน 1 ชุด 
  4.1.2.1 เป็นแบบ Split/Splitless Injector Unit จ านวน 1  ชุด 

4.1.2.2 สามารถตั้งอุณหภูมิสูงสุดได้ 450 องศาเซลเซียส หรือมากกว่า 
4.1.2.3  สามารถใส่หัวฉีดส าหรับการท างานหลายลักษณะได้ถึง 3 ชุด หรือมากกว่า พร้อมกันใน 

เครื่องโดยแยกการตั้งอุณหภูมิได้อย่างอิสระ (กรณีเพ่ิมเติมอุปกรณ์ในภายหลัง) 
4.1.3 ชุดควบคุมอัตราการไหลของก๊าซ (Flow Control Unit)  จ านวน 1 ชุด 

4.1.3.1 มีระบบควบคุมอัตราการไหลของก๊าซเป็นชนิด Advanced Flow Controller (AFC) 
4.1.3.2 สามารถควบคุมอัตราการไหลของก๊าซแบบความเร็วเชิงเส้นให้คงที่ (Constant Linear  

Velocity) ในกรณีที่ใช้ ตู้อบส าหรับบรรจุคอลัมน์ (Column Oven) แบบตั้งโปรแกรมอุณหภูมิ 
4.1.3.3 สามารถตั้งความดันได้ตั้งแต่ 0 ถึง 970 kPa หรือกว้างกว่า 
4.1.3.4 สามารถตั้งโปรแกรมความดันของก๊าซได้ 7 ระดับ หรือมากกว่า 
4.1.3.5 มีช่วงอัตราส่วนในการปล่อยสารทิ้ง (Split Ratio) ตั้งแต่ 0 ถึง 9,999.9 หรือกว้างกว่า 

4.1.4 ชุดควบคุมการวิเคราะห์บนตัวเครื่อง (Keyboard and Monitor) จ านวน 1 ชุด 
4.1.4.1 เครือ่งมีหน้าจอขนาดใหญ่แบบ Graphical User Interface  ชนิด LCD มีขนาดของ 

หน้าจอ ไม่น้อยกว่า 240 x 320 dot (จ านวน 16 lines x 30 columns) ส าหรับแสดงค่า Parameter ต่างๆ และ
ผลการวิเคราะห์ได้ ที่มีจอภาพเพ่ือสะดวกในการใช้งาน  
4.2 เครื่องแมสสเปคโตรมิเตอร์ (Mass Spectrometer) จ านวน 1 เครื่อง  มีรายละเอียดดังนี้ 
 4.2.1 สามารถท าการวิเคราะห์สารตัวอย่างในช่วง 1.5-1000 m/z หรือกว้างกว่า 

4.2.2 มีฟิลาเมนต์ 2 ชุด ซึ่งเมื่อชุดหนึ่งขาดอีกชุดหนึ่งจะท างานโดยอัตโนมัติท าให้สะดวกในการใช้งาน 



4.2.3 แหล่งก าเนิดไอออนแบบ Electron Ionization โดยมีความไว (Sensitivity) S/N > 600 ส าหรับการ
วิเคราะห์ Octafluoronaphthalene แบบสแกนที่ความเข้มข้น 1 พิโคกรัม  

4.2.4 มีปั๊มสูญญากาศชนิด Turbo Molecular Pump ขนาด 58 ลิตรต่อวินาที และมีปั๊มสูญญากาศชนิด 
Rotary Pump ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ลิตรต่อนาที จ านวน 1 ชุด ท าให้สามารถท างานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

4.2.5 มีตัวตรวจวัดเป็นแบบ Secondary Electron multiplier with patented Overdrive lens and 
conversion dynode 

4.2.6 มีความเร็วในการสแกนสูงสุดไม่น้อยกว่า 10,000 u/sec 
4.2.7 มี Mass Analyzer เป็นแบบ Metal quadrupole mass filter with pre-rods 

4.3 ชุดฉีดสารอัตโนมัติ 
4.3.1 สามารถฉีดสารตัวอย่างได้หลายช่วงปริมาตร ช่วง  0.1 – 8.0  ไมโครลิตร  โดยปรับได้ละเอียดถึง  

0.1  ไมโครลิตร  
4.3.2 เลือกความเร็วในการฉีดสารตัวอย่างและระยะเวลาเข็มค้างระหว่างช่วงการฉีดตัวอย่างได้ 
4.3.3 สามารถเลือกวิธีในการฉีดสารตัวอย่างได้ 3 วิธี คือ Traditional, Solvent flush และ  Solvent 

flush with a second solvent 
4.3.4 สามารถป้อนสารตัวอย่างได้ 12 ขวด หรือมากกว่า  

4.4 อุปกรณ์ในการประมวลและแสดงผลการวิเคราะห์ มีรายละเอียดดังนี้ 
4.4.1  ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จ านวน 1 เครื่อง 

4.4.1.1 มีคุณสมบัติไม่ต่ ากว่าหน่วยประมวลผลกลาง Intel Core i5 ความเร็วไม่ต่ ากว่า 3.2 GHz 
4.4.1.2 มีฮาร์ดดิสก์  ไม่น้อยกว่า 1 TB 
4.4.1.3 มีชุด DVD- RW จ านวน 1 ชุด 
4.4.1.4 หน่วยความจ าหลัก (RAM) ไม่น้อยกว่า 4 GB  
4.4.1.5 ระบบปฏิบัติการไม่ต่ ากว่า Windows 7 
4.4.1.6 มีจอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว  

4.4.2 เครื่องพิมพ์ผลเป็นชนิด Laser Printer จ านวน 1 เครื่อง 
 4.4.2.1 มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi   
 4.4.2.2 มีความเร็วในการพิมพ์ร่างไม่น้อยกว่า 27 หน้าต่อนาที(ppm) 
 4.4.2.3  มีหน่วยความจ า (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 64 MB  
 4.4.2.4  มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกว่า 

จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง หรือ สามารถใช้งานผ่านเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) ได ้
 4.4.2.5  สามารถใช้ไดก้ับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีถาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่

น้อยกว่า 250 แผ่น 
4.4.3  เครื่องส ารองแรงดันไฟฟ้า (UPS) ขนาด 5 KVA  จ านวน 1 เครื่อง 

  4.4.3.1 เป็นอุปกรณ์ส ารองไฟฟ้า ชนิด PCM True OnLine  
  4.4.3.2 มีก าลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 5000 VA (3,500 Watts)  
  4.4.3.3 เป็นระบบ Single Phase 220/230/240 โวลต์ 
  4.4.3.4 ระดับแรงดันไฟฟ้าขาเข้า 220 โวลต์ +/- 27%  
  4.4.3.5  มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า 220+/-5% 



  4.4.3.6 สามารถส ารองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง   
 4.4.4  มีโปรแกรมควบคุมและประมวลผลของเครื่อง GCMS  จ านวน 1 ชุด 

 4.4.4.1 มีระบบรักษาความปลอดภัยโดยก าหนดชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน 
 4.4.4.2 มีโปรแกรม Automatic Adjustment of Retention Time เพ่ือช่วยในการประมวลผล

การวิเคราะห์ในกรณีที่ ความยาวของคอลัมน์เปลี่ยนไป 
 4.4.4.3 MS navigator ท าหน้าที่ตรวจสอบสถานการณ์ท างานของเครื่อง พร้อมทั้งให้ค าแนะน า

การบ ารุงรักษาเครื่องที่จ าเป็นเพ่ือให้เครื่องอยู่ในสภาวะที่ดีตลอดเวลา 
4.5 มีอุปกรณป์ระกอบใช้ส าหรับการวิเคราะห์ โดยมีรายละเอียดดังนี้    

4.5.1 มีชุดกรองไอน้ ามัน    จ านวน 1 ชุด  
4.5.2 มีชุด Exhaust duct   จ านวน 1 ชุด      
4.5.3 มีชุดกรองแก๊สฮีเลียม   จ านวน 1 ชุด       
4.5.4 มีท่อน าแก๊ส    จ านวน 1 ชุด      
4.5.5 มีสารมาตรฐานส าหรับตรวจเช็คระบบ EI จ านวน 1 ชุด     
4.5.6 มี Snoop Leak Detector    จ านวน 1 ชุด      
4.5.7 มีคอลัมน์ส าหรับวิเคราะห์สารตัวอย่าง จ านวน 1 ชุด      
4.5.8 มี Ceramic cutter    จ านวน 1 ชุด      
4.5.9 มีขวดสารตัวอย่างขนาด 2 ml   จ านวน 100 ขวด      
4.5.10 มแีก๊สฮีเลียมพร้อมถังและมาตรวัดความดัน จ านวน 1 ชุด     

4.7 ต้องติดตั้งเครื่องจนสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.8  ต้องมีการฝึกอบรมทั้งในแง่หลักการ, วิธีใช้และการบ ารุงรักษา จนผู้ใช้สามารถใช้เครื่องได้อย่างดี 
5. ผู้เสนอราคาต้องจัดท าตารางเปรียบเทียบรายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ และแนบแคตตาล็อก 

โดยท าเครื่องหมายหรือส่วนแสดงข้อก าหนดในแคตตาล็อกหรือเอกสารอ้างอิงให้ชัดเจนว่าคุณสมบัติดังกล่าว
ตรงตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยหรือดีกว่า 

6. ก าหนดเวลาส่งมอบ  60 วัน         
7. ระยะเวลาการรับประกัน 1 ปี         
8. การจัดซื้อครุภัณฑ์รายการนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจาก  เกณฑ์ราคา    
9. สถานที่ส่งมอบ   สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ต.คลองหก   
อ.คลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี       
 
ลงชื่อ............................................................ผู้ก าหนดรายละเอียด  
             (นายจรุงวิทย์ บุญโนรัตน์) 
ต าแหน่ง     อาจารย์          
 
 
         ลงชื่อ……………………………………………………….. 
            (            ดร.นงลักษณ์ พรมทอง            ) 
            รักษาราชการแทน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 


