
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักชนิดเตาเผาด้วยไฟฟ้า (graphite furnace Atomic 

Absorption spectrophotometer)  

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ระบบแสง (Optical System) 

1.1 ระบบการแยกแสง (Optical System) ใช้เทคโนโลยีใยแก้วนําแสง (Fiber Optic) หรือดีกว่า ทําให้
สามารถเพิ่มประสทิธิภาพในการส่งผ่านของลําแสงเป็นผลให้ได้ detection limit ที่ด ี

1.2 ชุดอุปกรณ์แยกแสง (Monochromator) เป็นแบบ Littrow Design ใช้มอเตอร์ในการ ขับเคลื่อนเพ่ือ
เลือกและปรับความยาวคลื่นโดยอัตโนมัติ ซึ่งครอบคลุมความยาวคลื่นในช่วง 184-900 นาโนเมตรหรือกว้างกว่า 
โดยใช้ Diffraction grating ที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,800 line/mm สามารถปรับ Slit width และสามารถ
ปรับ Slit height เพ่ือให้เหมาะกับแต่ละเทคนิค  

1.3 ระบบตรวจวัดสัญญาณ (Detector) เป็นแบบ Solid-state Detector (SSD) โดยมีตัวแปลงประจุ
แบบ CMOS ท่ีมีสัญญาณรบกวนต่ําติดตั้งอยู่ในตัว 
  1.4 ระบบควบคุมแหล่งกําเนิดแสง สามารถบรรจุหลอดกําเนิดแสงได้ไม่น้อยกว่า 8 หลอด ซึ่งควบคุมการ
เลือกและการปรับหาตําแหน่งที่ดีที่สดุของหลอดด้วยคอมพิวเตอร ์โดยใช้กับหลอดกําเนิดแสงชนิด Hollow 
Cathode Lamp (HCL) และชนิด Electrodeless Discharge Lamp (EDL) ได ้โดยเครื่องมอืจะทราบชนิดของ 
lamp และกระแสไฟที่ใช้งานเมื่อตดิตั้ง lamp เข้ากับเคร่ืองมือ นอกจากนี้ยังสามารถอุ่นหลอดกอ่นการใช้งาน 
(lamp pre-warming) เพ่ือเพ่ิมความรวดเร็วในการวิเคราะห์ และสามารถตรวจสอบอายุการใช้งานของ lamp ได้
อย่างตอ่เน่ืองเพ่ือทราบถึงประสทิธิภาพของ lamp อันจะส่งผลให้ไดผ้ลการวิเคราะห์ทีน่่าเชื่อถอื 
2. ระบบเตาเผาไฟฟ้า (Graphite Furnace AAS) 
 2.1 ระบบเตาเผาไฟฟ้าเป็นแบบ Transversely Heated Graphite Atomizer (THGA) หรือดีกว่า 
เพ่ือให้ได้ค่าความถูกตอ้ง (Accuracy) ค่าความแม่นยํา (precision) และค่าการตรวจสอบ (detection limit) ที่ดี
ที่สุด  

 2.2 ใช้ก๊าซอาร์กอนในการ purge ภายในหลอดกราไฟต์เพ่ือกําจัดไอระเหยออกในขั้นตอน drying  
และ pyrolysis  
 2.3 ตั้งโปรแกรมในการทํางานได้ไม่น้อยกว่า 10 ข้ัน โดยแตล่ะข้ันสามารถปรับไดด้ังน้ี 
  - สามารถปรับการให้อณุหภูมิแก่หลอดกราไฟต์ได้จากอุณหภูมิห้องจนถึง 2,600 องศาเซลเซียส 
หรือสูงกว่า  
  - ปรับตั้งเวลาในข้ันตอน Ramp time และ Hold time ได้ในช่วง 1 – 90 วินาท ีหรือมากกว่า  
  - ปรับอัตราการไหลของก๊าซภายในหลอดกราไฟต์ได้ อย่างน้อย 3 ระดับ โดยสามารถเลือกสลับ
ใช้งานก๊าซชนิดอื่นได ้

 2.4 มีระบบน้ําหล่อเย็นสําหรบัตัวกราไฟต์เป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกับตัวเคร่ืองวิเคราะห์โลหะหนกั  



โดยระบบน้ําหมุนเวียนในตัวเคร่ืองเป็นระบบปิดและไมต่อ้งใช้นํ้าจากแหล่งนํ้าจากภายนอก 
 2.5 ระบบการแก้ไขค่าสญัญาณรบกวน (Background Correction) เป็นแบบ Longitudinal AC 
Zeeman หรือดีกว่า 
 2.6 มกีลอ้ง (Tube View furnace camera) แสดงเป็นภาพสีเพ่ือให้สามารถมองเห็นภายในหลอด
แกรไฟต์ได ้
3. อุปกรณ์ป้อนสารละลายอตัโนมตัิสําหรับระบบเตาเผาไฟฟ้า (Graphite Furnace Autosampler) 

3.1 ควบคุมการทํางานด้วยระบบคอมพิวเตอร์  
3.2 สามารถดูดสารละลายปริมาตร ในช่วง  1 ไมโครลิตร ถึง 90 ไมโครลิตร หรือมากกว่า 
3.3 มถีาดบรรจุถ้วยสารละลายตัวอย่าง (Sample Tray) ติดตั้งอยู่ด้านหน้าของเครื่อง สามารถถอดเปล่ียน

ได้ไม่น้อยกว่า 2 ขนาด โดยบรรจุตัวอย่างไดไ้ม่น้อยกว่า 85 ตัวอย่าง และไม่น้อยกว่า 140 ตัวอย่าง โดยมีตําแหน่ง
ในการล้าง ปิเปตดดูสารละลายแบบนํ้าล้นได ้1 ตําแหน่ง 

3.4 มโีปรแกรมอตัโนมตัิทีส่ามารถทําการเจือจางสารละลาย และเติมสาร modifier ได ้
3.5 สามารถทํา standard addition calibration ไดอ้ัตโนมัต ิ
3.6 มีระบบควบคุมการล้างอปุกรณ์ส่วน autosample กรณีที่มีการดูดสารละลายตัวอย่างหรือสารละลาย

มาตรฐานท่ีมีความเข้มข้นสูง เพ่ือให้มั่นใจว่าสะอาด ปราศจากจากการปนเป้ือน 
4. ชดุผลติไอไฮไดรด ์(hydride generation)  

4.1 เป็นชุดผลติไอของสารประกอบไฮไดรด์ ทีใ่ช้ร่วมกับเคร่ืองวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก สามารถ
วิเคราะห์โลหะบางชนิดเชน่ As, Se, Sn ที่ระดับความเข้มข้นส่วนตอ่พันล้านส่วน (ppb) ควบคุมการทํางานของ
อุปกรณ์ด้วยคอมพิวเตอรผ์่านโปรแกรมของเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก 
 4.2 มีระบบดดูสารเป็นแบบ flow injection ทีส่ามารถดดูสารตัวอย่าง รีเอเจนท ์และตวัพา โดยใช ้
peristaltic pump  
 4.3 มรีะบบควบคุมอตัราการไหลของสารละลายโดยใช้ switching valve และสามารถเปลี่ยนขนาดของ 
sample loop ได ้
 4.4 มีระบบควบคุมอตัราการไหลของก๊าซตวัพา (carrier gas) ด้วย flow meter สามารถปรับอตัราการ
ไหลของก๊าซได ้ 
 4.5 เตาเผาไฟฟ้า (electric heater) ท่ีให้ความร้อนกับ quartz cell สามารถควบคุมอณุหภูมิสูงสดุได้ไม่
น้อยกว่า 900 °C 
5. ระบบควบคุมการทํางานและประมวลผล ประกอบด้วย 
  5.1 ซอฟตแ์วร์ควบคุมการทํางานของเคร่ือง AAS สามารถทํางานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows 10 
หรือสูงกว่า พรอ้มแผ่นลขิสิทธิ์ สามารถควบคุมเคร่ืองมือและอุปกรณ์หลกั รวมถึงจัดการและจัดเก็บข้อมลูได ้และ
พร้อมชดุโปรแกรมจัดการสํานักงาน (Microsoft office) แบบมีลิขสิทธ์ิ  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
      1) สามารถอ่านค่าการดดูกลืนแสง ความเข้มขัน หรือ สัญญาณ emission ได้ 
      2) สามารถปรับตั้งช่วงเวลาในการอ่านค่าได้ตั้งแต ่0.1 ถึง 120 วินาที โดยปรับตั้งได้ละเอียด 0.1 วินาที 



      3) สามารถปรับรูปแบบการอ่านค่าได้เป็นหลายแบบ เช่น พ้ืนท่ีใตก้ราฟ (peak area) หรือความสงูของ
กราฟ (peak height) 
      4) สามารถสร้างกราฟของสารละลายมาตรฐาน (calibration curve) ได้ไม่น้อยกว่า 10 ความเข้มข้น 
      5) สามารถเลือกทํา reslope โดยใช ้calibration standard 1 จุดได ้
  5.2 เครือ่งคอมพิวเตอรท์ี่ใชค้วบคุมการทํางานของเคร่ือง AAS มีรายละเอียดดังน้ี 
 - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รุ่น Core i7 หรือสูงกว่า ความเร็วไม่น้อยกว่า 3.0 GHz, 

- หน่วยความจํา (RAM) ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
- Hard Disk ขนาดไม่น้อยกว่า 1 TB 
- มีระบบ DVD-RW 
- จอแสดงผล (monitor) ภาพสี ขนาดไม่น้อยกว่า 21 น้ิว แบบ LED 
- มี Mouse และ Keyboard  
- External hard disk ไม่น้อยกว่า 1 TB      จํานวน 2 อัน  
- ระบบปฏิบัตกิาร Windows 10 หรือดีกว่า ท่ีมีลิขสิทธ์ิถกูตอ้ง      

   5.3 เครื่องพิมพ์ผลชนดิ Laser printer ชนิดพิมพ์หน้า-หลังได ้   จํานวน 1 ชุด 
6. อุปกรณ์ประกอบ 
  6.1 โต๊ะสําหรบัวางเครื่อง AAS        จํานวน 1 ตัว 
  6.2 โต๊ะและเก้าอี้สําหรับเครือ่งคอมพิวเตอร์      จํานวน 1 ชุด 
  6.3 เก้าอี้สํานักงาน          จํานวน 6 ชุด 
  6.4 แก๊สอาร์กอนพร้อมถัง        จํานวน 4 ถัง 
       - ชุดปรับความดัน แก๊สอาร์กอน (regulator)     จํานวน 1 ชุด 
  6.5 ระบบระบายอากาศเสีย (Exhaust Hood System) ทําด้วยสแตนเลสพรอ้มติดตั้ง จํานวน 1 ชุด 
  6.6 เครื่องสํารองไฟฟ้า (UPS) แบบ True Online ขนาดไม่น้อยกว่า 15 KVA   จํานวน 1 ชุด 
  6.7 เครือ่งสํารองไฟฟ้า (UPS) ขนาดขนาดไม่น้อยกว่า 3 KVA    จํานวน 2 ชุด 
  6.8 หลอดกําเนิดแสงของธาตุ Cd, Pb, As, Hg, Se ชนิด Hollow Cathode Lamp  ธาตุละ 1 หลอด 
  6.9 หลอดกําเนิดแสงของธาตุ Cd, Pb, As, Hg, Se  
        ชนิด Electrodeless Discharge Lamp (EDL)     ธาตุละ 1 หลอด  
  6.10 ฐานบรรจุหลอดกําเนิดแสงชนิด EDL (Driver lamp for EDL lamp)  จํานวน 2 ชุด 
  6.11 หลอดกราไฟต์สํารองชนิด THGA with platform    จํานวน 40 ชิ้น 
  6.12 สารละลาย NH4H2PO4 Matrix Modifier      จํานวน 1 ขวด 
  6.13 สารละลาย Mg(NO3)2 Matrix Modifier      จํานวน 1 ขวด 
  6.14 สารละลาย Pd(NO3)2 Matrix Modifier      จํานวน 1 ขวด 
  6.15 สารละลาย GASS Mixed Standard                         จํานวน 1 ขวด 
  6.16 สารละลายมาตรฐาน Cd, Pb       อย่างละ 1 ขวด 



 6.17 สารละลายมาตรฐาน Hg 10 ppm       จํานวน 1 ขวด 
  6.18 สารละลายมาตรฐาน As, Se       อย่างละ 1 ขวด  
  6.19 อะไหล่สาํรอง THGA Contact Cylinder     จํานวน 2 ชุด 
 6.20 เคร่ืองฟอกอากาศแบบตั้งพ้ืน       จํานวน 1 เคร่ือง 
 6.21 ตู้เย็นเก็บสารเคมี ขนาดไม่น้อยกว่า 440 ลิตร     จํานวน 1 ตู้ 
 6.22 ตัวดูดจ่ายสารละลาย (Auto pipett) พร้อม pipett tips 
 - ขนาดปริมาตร 1-10 มิลลิลิตร       จํานวน 2 ตัว 
 - ขนาดปริมาตร 100-1000 ไมโครลิตร      จํานวน 4 ตัว 
 - ขนาดปริมาตร 20-200 ไมโครลิตร      จํานวน 2 ตัว 
 - ขนาดปริมาตร 10-100 ไมโครลิตร      จํานวน 2 ตัว 
 6.23 ติดตั้งระบบ line Argon gas       จํานวน 1 ชุด 
 6.24 สาร Fish Protein Certified Reference Material (CRM) for trace Metals จํานวน 1 ขวด 
 6.25 เคร่ืองวัดอุณหภูมิ (Thermometer) แบบ thermocouple type-k ช่วงอุณหภูมิ    
     -50 ถึง 1371 องศาเซลเซียส       จํานวน 1 ตัว  
7. ผู้เสนอราคา ต้องแสดงหลักฐานการเป็นตัวแทนจําหน่ายจากผู้ผลิตโดยตรง หรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทน 
จําหน่ายภายในประเทศ เพ่ือเป็นหลักประกันในเรื่องชิ้นส่วน อะไหล่และการบริการหลังการขาย 
8. อบรมและสอนการใช้งานให้แก่เจ้าหน้าที่ ณ สถานที่ติดตั้ง จนสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
9. ผู้เสนอราคาจะต้องทําการตรวจเช็คคุณภาพของเครื่อง โดยการทดสอบการทํางานของระบบเคร่ือง ภายหลังการ
ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว พร้อมใบรับรองคุณภาพในการทํา Installation qualification (IQ) Operational 
qualification (OQ) และ Performance qualification (PQ) หรือ Instrument Performance Verification (IPV) 
10. รับประกันคุณภาพเครื่องมือทุกชิ้น เป็นเวลา 2 ปี และระหว่างประกัน หากมีชิ้นส่วนใด ของเคร่ืองเกิดขัดข้อง
ตามปกติวิสัยของการใช้งาน บริษัทจะดําเนินการแก้ไข หรือเปลี่ยนโดยเร็วและไม่คิดมูลค่า 
11. บริการตรวจเช็ค/บํารุงรักษาจํานวน 2 คร้ัง/ปี พร้อมทําการสอบเทียบเคร่ือง (OQ) ปีละครั้ง ภายใน 2 ปี โดย
ไม่คิดค่าใช้จ่าย 
12. มีคู่มือประกอบการใช้งานฉบับภาษาอังกฤษจากโรงงานผู้ผลิต และฉบับภาษาไทย อย่างละ 1 ชุด 
13 ค่าสารมาตรฐานหรือวัสดุอ้างอิงรับรองต้องสามารถสอบกลับได้ทางมาตรวิทยา หรือผลิตโดยผู้ผลิตที่มี 
ความสามารถ  
14. ส่งมอบและทําการติดตั้งเคร่ืองมือพร้อมกับติดตั้งระบบไฟฟ้าจากตัวเครื่องไปยังแผงควบคุมไฟฟ้าของศูนย์  
15. กําหนดส่งมอบของและตดิตั้งภายใน 90 วัน ณ ศูนย์วิจัยและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงสุราษฎร์ธานี นับ
ถัดจากวันที่กรมประมง ลงนามเซ็นต์สญัญาซื้อขาย 
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