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ร่างขอบเขตงาน (Term of Reference: TOR) 
ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี 1 ชุด 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

 
1.   ความเป็นมา 
 วิชาเคมี  เป็นวิชาพื้นฐานท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ช่างวิทยาศาสตร์สาย
เกษตรและนักศึกษาอุตสาหกรรมในทุกระดับ  และวิชาชีววิทยา เป็นวิชาพื้นฐานท่ีจ าเป็นอย่างยิ่งของนักศึกษาทางด้าน
สายเกษตรกรรม   เพราะวิชาเคมี และวิชาชีววิทยาเป็นศาสตร์ท่ีมีความเกี่ยวข้องกับการด าเนินชีวิตประจ าวันของมนุษย์
มากท่ีสุดศาสตร์หนึ่ง เพื่อให้รู้เท่าทันและเข้าใจในหลักการต่างๆ รอบตัวและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดังนั้น
ห้องปฏิบัติการเคมี และปฏิบัติการชีววิทยา จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีความพร้อมท้ังวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและ
มีความปลอดภัยสูง เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้สัมฤทธิ์ผลมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการฝึกทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ให้ถูกต้องเพื่อให้นักศึกษาสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดในวิชาชีพต่อไปได้ นอกจากนี้ห้องปฏิบัติการเคมี  และ
ห้องปฏิบัติการชีววิทยา  ยังมีส่วนช่วยส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยของนักศึกษาและครูอาจารย์ให้สามารถท างานวิจัยท่ีมี
คุณภาพสามารถน าไปน าเสนอผลงานทางวิชาการและมีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติได้ อันจะสร้าง 
KPI ให้กับหน่วยงานได้อีกทางหนึ่ง ตลอดจนส่งเสริมการท าปัญหาพิเศษของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ฯ ท่ีมีการใช้เครื่องมือปฏิบัติการพื้ นฐานรวมถึงการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
หน่วยงานและโรงเรียนประถม-มัธยม   ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีต้องการสร้างความเข้มแข็งด้าน Basic Science 
ให้กับนักศึกษาสายต่าง ๆ ดังท่ีกล่าวมาข้างต้น  จึงความจ าเป็นต้องมีห้องปฏิบัติการเคมี และห้องปฏิบัติการชีววิทยาท่ีมี
ความพร้อมด้านครุภัณฑ์และอุปกรณ์อื่น ๆ ท่ีจ าเป็น ให้ทันสมัย  เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้พื้นฐาน และเพื่อให้
นักศึกษามีทักษะปฏิบัติการ  ท าให้การเรียนรู้ทฤษฎีมีความเข้าใจยิ่งขึ้น  ดังนั้นเป็นเรื่องส าคัญและความจ าเป็นอย่าง
เร่งด่วน ท่ีจะต้องจัดเตรียมห้องปฏิบัติการเคมี 3 ห้อง  ปฏิบัติการชีววิทยา 2 ห้อง ห้องเตรียมปฏิบัติการเคมี 1 ห้อง และ
เตรียมปฏิบัติการชีววิทยา 1 ห้อง เพื่อรองรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทางด้านวิศวกรรมอุตสาหกรรม และ เกษตรกรรม 
ในปีการศึกษา 2560 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา  
 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1  เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน งานวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกิดองค์ความรู้ต่อนักศึกษา 
บุคลากร และชุมชน 

2.2  เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมระหว่างอาจารย์ นักศึกษา และชุมชน บูรณาการชุมชนร่วมกัน 
2.3  เพื่อเพิ่มจ านวนผลงานทางวิชาการ งานวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ 
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3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุช่ือในรายช่ือผู้ท้ิงงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไม่

เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการส่ังให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบทางราชการ 
3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัย

ฯ ณ วันประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีค าส่ังให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

3.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในขณะท่ีห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามท าสัญญา
ตามท่ี กวพ.ก าหนด 

3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางท่ี
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

3.8 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

3.9 มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะท าสัญญาก็ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณแล้ว 
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4.  แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ  
ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี   1  ชุด   ประกอบด้วย 
4.1  ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เคมีพื้นฐาน 1   จ านวน  1  ชุด 
4.2  ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เคมีพื้นฐาน 2  จ านวน  2  ชุด 
4.3  ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเก็บและเตรียมสารเคมี  จ านวน  1  ชุด 

 
4.1 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เคมีพื้นฐาน 1      จ านวน   1   ชุด 
(ขนาดห้อง 10m x 24m : 60 คน) 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วยนับ 
1 โต๊ะปฏิบัติการติดผนังขนาด 0.75 x 12.00 x 0.85 ม.               6 ชุด 
2 โต๊ะสาธิตพร้อมอ่างน้ าขนาด 1.00 x 2.00 x 0.85 ม.               1 ชุด 
3 โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมอ่างน้ าขนาด 1.50 x 7.00 x 0.90 ม. 6  ชุด 
4 อ่างควบคุมอุณหภูมิ (Water Bath) 2 เครื่อง 
5 ระบบคอมพิวเตอร์พัฒนาศักยภาพพร้อมอุปกรณ์เสริมและจอ LCD 1 ชุด 
6 เครื่องช่ัง 2 ต าแหน่ง(Analytical Balance : 0.01g ) 4  เครื่อง 
7 เครื่องช่ัง 4 ต าแหน่ง (Analytical Balance : 0.0001g ) 4  เครื่อง 
8 เครื่องวัดความเป็นกรดด่าง(pH Meter) 4  เครื่อง 
9  เครื่องล้างระบบอุลตราโซนิค(Ultrasonic Cleaner) 2 เครื่อง 
10  ตู้ดูดไอสารเคมี (Hood) 2   เครื่อง 
11 โถดูดความช้ืน (Dessicator) 4 เครื่อง 
12 ตู้อบลมร้อน (Hot Air Oven) 2  เครื่อง 
13 เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน(Magnetic Stirrer Hotplate) 4 เครื่อง 
14 เครื่องวัดการดูดกลืนแสง(UV-Vis Spectrophotometer) 2 เครื่อง    
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4.2 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เคมีพื้นที่ฐาน 2    จ านวน   2  ชุด 
(ขนาดห้อง10m x 12m : 30 คน) 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วยนับ 
1 โต๊ะปฏิบัติการติดผนังขนาด 0.75 x 12.00 x 0.85 ม. 3 ชุด 
2 โต๊ะสาธิตพร้อมอ่างน้ าขนาด 1.00 x 2.00 x 0.85 ม. 1 ชุด 
3 โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมอ่างน้ าขนาด 1.50 x 7.00 x 0.90 ม. 3 ชุด 
4 อ่างควบคุมอุณหภูมิ (Water Bath) 1 เครื่อง 
5 ระบบคอมพิวเตอร์พัฒนาศักยภาพพร้อมอุปกรณ์เสริมและจอ LCD 1 ชุด 
6 เครื่องช่ัง 2 ต าแหน่ง(Analytical Balance : 0.01g ) 2 เครื่อง 
7 เครื่องช่ัง 4 ต าแหน่ง (Analytical Balance : 0.0001g ) 2 เครื่อง 
8 เครื่องวัดความเป็นกรดด่าง(pH Meter) 2 เครื่อง 
9 เครื่องล้างระบบอุลตราโซนิค(Ultrasonic Cleaner) 1 เครื่อง 
10 ตู้ดูดไอสารเคมี (Hood) 1 เครื่อง 
11 โถดูดความช้ืน (Dessicator) 2 เครื่อง 
12 ตู้อบลมร้อน (Hot Air Oven) 1 เครื่อง 
13 เครื่องกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน(Magnetic Stirrer Hotplate) 2 เครื่อง 
14 เครื่องวัดการดูดกลืนแสง(UV-Vis Spectrophotometer) 1 เครื่อง 

 
4.3 ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเก็บและเตรียมสารเคมี    จ านวน   1   ชุด 
(ขนาดห้อง10m x 5m) 

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วยนับ 
1 โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างน้ าขนาด 0.75x5.00x0.85 ม. 1 ชุด 
2 ตู้ลอยขนาด 0.30x10.00x0.60 ม.  1 ชุด 
3 โต๊ะเครื่องช่ังขนาด 0.7x1.0x0.85 ม. 1 ชุด 
4 ตู้สูงเก็บอุปกรณ์ขนาด 0.60x1.20x1.80 ม.   2 ชุด 
5 โต๊ะปฏิบัติการพร้อมอ่างน้ าขนาด 0.75x3.50x0.85 ม. 1 ชุด 
6 ตู้เก็บสารเคมี 1 ตู้ 
7 ตู้ดูดควันสารเคมี (Fume Hood)    1 ตู้ 
8 เครื่องดูดจ่ายของเหลวชนิดปรับปริมาตรได้ (Bottle Top Dispenser) 5 เครื่อง 
9 รถเข็นสารเคมี 2 คัน 
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ล าดับ รายการ จ านวน หน่วยนับ 
10 เครื่องท าน้ าแข็ง 1 เครื่อง 
11 ชุดกล่ันตัวท าละลาย ขนาด 10 L 1 ชุด 
12 ตู้แช่สารเคมี  2 ตู้ 
13 ชุดเครื่องท าน้ ากล่ัน 1 เครื่อง 
14 เครื่องช่ังไฟฟ้าทศนิยม 2 ต าแหน่ง  1 เครื่อง 
15 เครื่องช่ังไฟฟ้าทศนิยม 4 ต าแหน่ง  1 เครื่อง 
16 เครื่องล้างระบบอุตราโซนิค 1 เครื่อง 
17 เครื่องกล่ันระเหยสุญญากาศ 1 เครื่อง 
18 เครื่องหาจุดหลอมเหลว  1 ชุด 
19 ชุดแบบจ าลองโมเลกุล    1 ชุด 
20 กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ 1 เครื่อง 
21 เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน 1 เครื่อง 
22 ชุดบ าบัดน้ าเสียจากอ่างห้องปฏิบัติการ 1 ชุด 
23 เครื่องวัดแรงดึง 1 เครื่อง 

 
1. โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 0.75 x 12.00 x 0.85 ม.         จ านวน   12   ชุด   

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ส่วนของพื้น โต๊ะปฏิบั ติการ  (WORK TOP) ท าจากวัสดุพิ เศษ  SOLID PHENOLIC CORE ชุบเคลือบ 

PHENOLIC RESIN  เรียงซ้อนกันในส่วนของ DECORATIVE  PAPER  ชุบเคลือบ MELAMINE RESIN และปิดทับด้วย 
CHEMICAL RESISTANT FILM ท่ีใช้ UV CURED TECHNOLOGY  ในการผลิตอัดให้เป็นเนื้อเดียวกันด้วยแรงดัน 90bar  
ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน ASTM–  E –84  มีความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. มีคุณสมบัติทนทานต่อกรด – ด่าง  ตัวท า
ละลายและสารเคมีท่ัวไปได้เป็นอย่างดี เหมาะส าหรับห้องปฏิบัติการท่ีใช้กรด – ด่าง  ท า PROFILE ขอบ TOP แบบ 
CLASSIC  พร้อมมีระบบ WATER DROP ป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ าและสารเคมีเข้าตัวตู้ โดยผู้เสนอราคาต้องแนบ
หนังสือรับรองมาตรฐานประกอบการพิจารณา 

2. ส่วนของตัวตู้เป็นระบบ MODULAR ยึดประกอบด้วยอุปกรณ์ KNOCK DOWN ส่วนของตัวตู้ท าด้วยไม้ปาติ
เกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีนสีขาว ท้ัง 2 ด้าน ด้วยระบบ 
SHORT CYCLE ปิดขอบด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. เฉพาะด้านหน้าด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT GRADE A  
ช้ันวางของภายในตู้สามารถปรับระดับได้อย่างน้อย 5 ระดับ เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ
หนาไม่น้อยกว่า 16 มม.  ปิดผิวด้วยเมลามีนสีขาวท้ัง 2 ด้าน  สามารถรับน้ าหนักต่อช้ันได้ไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัม การต่อ
ยึดประกอบตัวตู้ด้วยอุปกรณ์ FULLY KNOCK DOWN SYSTEMS ชนิด CAM LOCK & DOWEL เป็นผลิตภัณฑ์จากยุโรป
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หรือดีกว่า ท าจากโลหะผสม ZINC ALLOY ฉีดขึ้นรูป ได้รับมาตรฐาน ISO 9001  พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่
น้อยกว่า 8 มม. x 30 มม. จ านวนเดือยไม้ต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 22 ตัว  เพื่อเสริมความแข็งแรงของตัวตู้ สามารถถอด
ประกอบตัวตู้ทุกช้ินส่วนใหม่ได้โดยไม่ท าให้ตัวตู้ได้รับความเสียหาย  สะดวกในการซ่อมบ ารุง (กรณีต้องการเปล่ียนแปลง
หรือเคล่ือนย้าย) ประกอบเป็นตัวตู้ส าเร็จรูป โดยไม่ใช้วิธีการยิงลวด, MAX  หรือสกรูเกลียวปล่อย โดยโครงสร้างของตัวตู้
สามารถรับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 500 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร  พร้อมแนบเอกสารผลการทดสอบการรับน้ าหนักจาก
หน่วยงานเอกชนหรือราชการท่ีน่าเช่ือถือ เพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 

3. ส่วนหน้าบาน และหน้าล้ินชัก ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษหนาไม่น้อยกว่า 
16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐานมอก.  1163 - 
2536  ท้ัง 2 ด้านปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ า (HOT MELT) พร้อมท้ังลบมุมด้วยเครื่องจักรเพื่อความเรียบร้อย 

4. มือจับท าด้วย PVC ชนิด GRIP SECTION POSTFORM EMULATION SYSTEM ขนาดหน้าตัดไม่น้อยกว่า 
21 x 50 มม. ฝังอยู่ด้านบนหรือด้านล่างสุดของหน้าบานมี CHANEL CAP ขนาดไม่น้อยกว่า 21x50x 80 มม. ส าหรับปิด 
GRIP SECTION ท้ังสองด้านท าจากวิศวกรรมพลาสติก ABS ใส่ป้ายบอกรายการลงใน LABEL CHANNEL มีแผ่นพลาสติก 
LABEL COVER  MASK ขนาดไม่น้อยกว่า 30x59x3 มม. ท่ีท าจากพลาสติก ACRYLIC ใสฉีดขึ้นรูปปิดครอบป้องกันการ
เปียกช้ืนหรือเปรอะเป้ือนแผ่นป้าย 

5. กุญแจล็อคเป็นชนิด MASTER KEY จ านวนเบอร์ไม่ซ้ ากัน 3000 เบอร์ สามารถจัดมาสเตอร์คีย์ได้ท้ังหมด 50 
กลุ่ม โครงสร้างผลิตจากซิงค์ชุบนิเกิ้ล  ไส้กุญแจสามารถถอดออกเปล่ียนได้ด้วยดอกกุญแจถอดไส้ในต าแหน่งเปิดมีระบบ 
ANTIVE PIN ป้องกันการไขแทนกันได้ ดอกกุญแจผลิตจากทองเหลืองชุบนิเกิ้ล สวมปลอกด้วยพลาสติกชนิด ANTI-
BACTERIAL  เป็นสินค้าท่ีได้รับรองมาตรฐาน ISO9001:2008  พร้อมแนบเอกสารหนังสือรับรองมาตรฐานประกอบการ
พิจารณา 

6. ขาตู้เป็นพลาสติกชนิด ACRYLONITRILE  BUTRADIENE STYRENE  สามารถปรับระดับความสูง – ต่ าได้  
ภายนอกของขาเป็นไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 10 มม. ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนทสีด าสูงประมาณอย่างน้อย 10 ซม.  ส่วนนี้
สามารถจะถอดออกมาท าความสะอาดใต้พื้นตู้ได้โดยติดท่ียึดขาตู้ท าด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็น เคลือบผิวกันสนิมหรือเป็นแผ่น
พลาสติก ACRYLONITRILE  BUTRADIENE STYRENE  

7. บานพับของตู้ใช้บานสปริงล็อคท าด้วยโลหะชุบนิกเกิล สามารถเปิดได้ไม่น้อยกว่า 110 ขนาดมาตรฐาน
อย่างน้อย 35 มม. สามารถปรับหน้าบานได้ เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมแนบเอกสารหนังสือรับรอง
มาตรฐานประกอบการพิจารณา 

8. รางล้ินชัก เป็นระบบปิดได้ด้วยตัวเอง โดยล้ินชักจะไหลกลับเอง โดยอัตโนมัติ ตัวรางล้ินชักเป็นโลหะชุบอีพ๊
อกซี่  ลูกล้อพลาสติก พร้อมท้ังเป็นรางระบบ STOP อย่างน้อย 2 ช้ัน โดยเมื่อดึงล้ินชักออกมาจนสุดล้ินชักจะไม่หลุด
ออกมา และลูกล้อท าจากพลาสติกชนิดดูดซับเสียง  เมื่อเล่ือนล้ินชักจะมีเสียงเบาและล่ืน เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับมาตรฐาน 
ISO 9001 พร้อมแนบเอกสารหนังสือรับรองมาตรฐานประกอบการพิจารณา 
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9. ปล๊ักไฟฟ้า 3 สาย 2 เต้าเสียบ เสียบได้ท้ังกลมและแบนในตัวเดียวกัน พร้อมสายดินมาตรฐาน IEC 
STANDARD  โดยปล๊ักไฟถูกติดต้ังภายในกล่อง POLYPROPYLENE  ฉีดขึ้นรูปขนาดไม่น้อยกว่า 90x160x90 มม. เพื่อ
ความสะดวกในการใช้งาน สามารถทนต่อกรด – ด่างได้ดี 

10.  ด้านบนของตัวตู้ส่วนท่ีอยู่ด้านในสุดมีบัวกันน้ า ติดอยู่ระหว่างด้านบนของตัวตู้กับผนังห้องเพื่อกันฝุ่นและ
กันน้ าท่ีจะไหลย้อนกลับไปด้านหลังตัวตู้ 

11.  ผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 , ISO 14001:2004 ,OHSAS 18001:2007 ,TIS 
18001:2011  และต้องมีเจ้าหน้าท่ีท่ีผ่านการอบรมมาตรฐานการออกแบบห้องปฏิบัติการ ISO 17025:2005 อย่างน้อย 1 
คน 

12.  อุปกรณ์ประกอบ 
 12.1  โต๊ะส าหรับเจ้าหน้าท่ี   จ านวน   1   ชุด  

- ผลิตจากไม้ Particle Board ท็อปโต๊ะทรง L shape หนาไม่น้อยกว่า 25 มม. ปิดขอบ PVC 
Edge เคลือบผิวด้วย Melamine กันน้ า ทนความร้อน และรอยขีดข่วนได้ดีล้ินชักด้านขวา 2 ช้ัน 
มือจับพลาสติก พร้อมกุญแจล็อคล้ินชักท้ังชุด กล่องล้ินชักใช้ชุดรางเล่ือนเหล็กท าสี ลูกล้อไนลอน 
แข็งแรงล้ินชักล่างสามารถจัดเก็บแฟ้มแขวนได้ มีถาดวางคีย์บอร์ด ไม้ Particle Board เคลือบผิว 
Melamine รางเล่ือนเหล็กท าสี ลูกล้อไนลอนขนาดไม่น้อยกว่า 180×140x75 ซม. 

 12.2  เก้าอี้จ านวน    จ านวน   1   ตัว  
- พนักพิงและท่ีนัง่ขึ้นโครงไม้บุฟองน้ าหุ้มหนังไวนิล มีท่ีวางแขนผลิตจากพลาสติกขึ้นรูป มีขาเหล็ก

ชุบโครเมียม ล้อไนล่อน สีด า สามารถปรับระดับเก้าอี้ระบบ Gas Lifting และสามารถปรับระดับ
ความสูงของเก้าอี้ได้ 

 
2. โต๊ะสาธิตพร้อมอ่างน้ า ขนาด 1.00 x 2.00 x 0.85 ม.          จ านวน   3   ชุด  

 คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ส่วนของพื้น โต๊ะปฏิบั ติการ (WORK TOP) ท าจากวัสดุพิ เศษ  SOLID PHENOLIC CORE ชุบเคลือบ 

PHENOLIC RESIN เรียงซ้อนกันในส่วนของ DECORATIVE PAPER ชุบเคลือบ MELAMINE RESIN และปิดทับด้วย 
CHEMICAL RESISTANT FILM ท่ีใช้ UV CURED TECHNOLOGY  ในการผลิตอัดให้เป็นเนื้อเดียวกันด้วยแรงดัน 90bar 
ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน ASTM–E–84  มีความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. มีคุณสมบัติทนทานต่อกรด – ด่าง  ตัวท า
ละลาย และสารเคมีท่ัวไปได้เป็นอย่างดี เหมาะส าหรับห้องปฏิบัติการท่ีใช้กรด – ด่าง  ท า PROFILE ขอบ TOP แบบ 
CLASSIC พร้อมมีระบบ WATER DROP  ป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ าและสารเคมีเข้าตัวตู้ โดยผู้เสนอราคาต้องแนบ
หนังสือรับรองมาตรฐานประกอบการพิจารณา 

2. ส่วนของตัวตู้เป็นระบบ MODULAR ยึดประกอบด้วยอุปกรณ์ KNOCK DOWN ส่วนของตัวตู้ท าด้วยไม้ปาติ
เกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษหนาไม่น้อยกว่า 16 มม.  ปิดผิวด้วยเมลามีนสีขาว ท้ัง 2 ด้าน ด้วยระบบ 
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SHORT CYCLE ปิดขอบด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. เฉพาะด้านหน้าด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT GRADE A  
ช้ันวางของภายในตู้สามารถปรับระดับได้อย่างน้อย 5 ระดับ เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ
หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีนสีขาวท้ัง 2 ด้าน สามารถรับน้ าหนักต่อช้ันได้ไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัม การต่อ
ยึดประกอบตัวตู้ด้วยอุปกรณ์ FULLY KNOCK DOWN SYSTEMS ชนิด CAM LOCK & DOWEL เป็นผลิตภัณฑ์จากยุโรป
หรือดีกว่า ท าจากโลหะผสม ZINC ALLOY ฉีดขึ้นรูป ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่
น้อยกว่า 8 มม. x 30 มม. จ านวนเดือยไม้ต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 22 ตัว  เพื่อเสริมความแข็งแรงของตัวตู้ สามารถถอด
ประกอบตัวตู้ทุกช้ินส่วนใหม่ได้โดยไม่ท าให้ตัวตู้ได้รับความเสียหาย  สะดวกในการซ่อมบ ารุง  (กรณีต้องการเปล่ียนแปลง
หรือเคล่ือนย้าย) ประกอบเป็นตัวตู้ส าเร็จรูป โดยไม่ใช้วิธีการยิงลวด, MAX หรือสกรูเกลียวปล่อย  โดยโครงสร้างของตัวตู้
สามารถรับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 500 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร  พร้อมแนบเอกสารผลการทดสอบการรับน้ าหนักจาก
หน่วยงานเอกชนหรือราชการท่ีน่าเช่ือถือ  เพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 

3. ส่วนหน้าบานและหน้าล้ินชัก ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษหนาไม่น้อยกว่า 
16 มม.  ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนทหนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก.  1163 - 2536 ท้ัง 2 ด้านปิดขอบด้วย 
PVC ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT พร้อมท้ังลบมุมด้วยเครื่องจักรเพื่อความเรียบร้อย 

4. มือจับท าด้วย PVC ชนิด GRIP SECTION POSTFORM EMULATION SYSTEM ขนาดหน้าตัดไม่น้อยกว่า 
21x50 มม. ฝังอยู่ด้านบนหรือด้านล่างสุดของหน้าบานมี CHANEL CAP ขนาดไม่น้อยกว่า 21x50x 80 มม. ส าหรับปิด 
GRIP SECTION ท้ังสองด้านท าจากวิศวกรรมพลาสติก ABS ใส่ป้ายบอกรายการลงใน LABEL CHANNEL มีแผ่นพลาสติก 
LABEL COVER MASK ขนาดไม่น้อยกว่า 30x59x3 มม. ท่ีท าจากพลาสติก ACRYLIC ใสฉีดขึ้นรูปปิดครอบป้องกันการ
เปียกช้ืนหรือเปรอะเป้ือนแผ่นป้าย 

5. กุญแจล็อคเป็นชนิด MASTER KEY จ านวนเบอร์ไม่ซ้ ากัน 3000 เบอร์ สามารถจัดมาสเตอร์คีย์ได้ท้ังหมด 50 
กลุ่ม โครงสร้างผลิตจากซิงค์ชุบนิเกิ้ล ไส้กุญแจสามารถถอดออกเปล่ียนได้ด้วยดอกกุญแจถอดไส้ในต าแหน่งเปิด มีระบบ 
ANTIVE PIN ป้องกันการไขแทนกันได้ ดอกกุญแจผลิตจากทองเหลืองชุบนิเกิ้ล สวมปลอกด้วยพลาสติกชนิด ANTI-
BACTERIAL  เป็นสินค้าท่ีได้รับรองมาตรฐาน ISO9001:2008  พร้อมแนบเอกสารหนังสือรับรองมาตรฐานประกอบการ
พิจารณา 

6. ส่วนของตัวตู้ท่ีติดต้ังอ่าง ท าด้วยไม้อัดกันน้ าหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนทสีขาวหนาไม่
น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐานมอก.1163-2536  ท้ัง 2 ด้านปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELTพร้อม
เจาะช่องระบายอากาศเพื่อป้องกันความช้ืน 

7. ขาตู้เป็นพลาสติกชนิด ABS สามารถปรับระดับความสูง – ต่ าได้  ภายนอกของขาเป็นไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 
10 มม. ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนทสีด าสูงประมาณ 10 ซม.  ส่วนนี้สามารถจะถอดออกมาท าความสะอาดใต้พื้นตู้ได้โดยติดท่ี
ยึดขาตู้ท าด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็น  เคลือบผิวกันสนิมหรือเป็นแผ่นพลาสติก ACRYLONITRILE BUTRADIENE  STYRENE 
(ABS) 
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8. บานพับของตู้ใช้บานสปริงล็อคท าด้วยโลหะชุบนิกเกิล  สามารถเปิดได้ไม่น้อยกว่า 110 ขนาดมาตรฐาน35  
มม.  สามารถปรับหน้าบานได้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับมาตรฐาน ISO 9001  พร้อมแนบเอกสารหนังสือรับรองมาตรฐาน
ประกอบการพิจารณา 

9. รางล้ินชัก เป็นระบบปิดได้ด้วยตัวเอง โดยล้ินชักจะไหลกลับเองโดยอัตโนมัติ  ตัวรางล้ินชักเป็นโลหะชุบอีพ๊
อกซี่  ลูกล้อพลาสติก  พร้อมท้ังเป็นรางระบบ STOP อย่างน้อย 2 ช้ัน โดยเมื่อดึงล้ินชักออกมาจนสุดล้ินชักจะไม่หลุด
ออกมา และลูกล้อท าจากพลาสติกชนิดดูดซับเสียง  เมื่อเล่ือนล้ินชักจะมีเสียงเบาและล่ืน  เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับมาตรฐาน 
ISO 9001 พร้อมแนบเอกสารหนังสือรับรองมาตรฐานประกอบการพิจารณา 

10. ปล๊ักไฟฟ้า 3 สาย 2 เต้าเสียบ เสียบได้ท้ังกลมและแบนในตัวเดียวกัน พร้อมสายดินมาตรฐาน  IEC 
STANDARD  โดยปล๊ักไฟถูกติดต้ังภายในกล่อง POLYPROPYLENE ฉีดขึ้นรูปขนาดไม่น้อยกว่า 90x160x90 มม. เพื่อ
ความสะดวกในการใช้งาน สามารถทนต่อกรด – ด่างได้ดี 

11. อ่างน้ าท าจากวัสดุ POLYPROPYLENE ขนาดไม่น้อยกว่า 400x800x300 มม.  สามารถทนต่อการกัด
กร่อนได้เป็นอย่างดีพร้อมสะดืออ่างในตัว ท่ีหลุมอ่างมีร่องน้ าช่วยในการระบายน้ าไม่ให้เกิดน้ าขังภายในอ่างและมีระบบ
ป้องกันน้ าล้น ภายในอ่างเป็นเนื้อเดียวกันกับอ่างจากการเปิดโมลด์ พร้อมจุ กปิดรูอ่างและสายโซ่ท าจากวัสดุ 
POLYPROPYLENE 

12. ท่ีดักกล่ิน ท าด้วยวัสดุ POLYPROPYLENE จากการผลิต INJECTION MOLDED ส่วนล่างของท่ีดักกล่ิน
เป็นสีขาวขุ่นโปร่งแสงสามารถมองเห็นตะกอนสารเคมีได้เพื่อง่ายต่อการซ่อมบ ารุง  ท่ีดักกล่ินและสะดืออ่างต้องมีผลการ
ทดสอบสารเคมีท่ีดีการเช่ือมต่ออุปกรณ์ต้องเป็นระบบ MECHANICAL JOINT SYSTEM  สามารถถอดซ่อมบ ารุง หรือ
ประกอบได้ทุกแห่ง  โดยไม่มีการต่อเช่ือมด้วยความร้อน เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับมาตรฐาน  ISO 9001 พร้อมแนบเอกสาร
หนังสือรับรองมาตรฐานประกอบการพิจารณา 

13. ก๊อกน้ า 1 ทางต้ังพื้น ตัวก๊อกท าด้วยทองเหลืองพ่นสีอีพ๊อกซี่  เป็นก๊อกท่ีใช้เฉพาะห้องแลปทนต่อการกัด
กร่อนของสารเคมีปลายก๊อกเรียวสามารถสวมต่อกับท่อยางหรือพลาสติก สามารถทนแรงดันได้ 147PSI  

14. ผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 , ISO 14001:2004 ,OHSAS 18001:2007 ,TIS 
18001:2011 และต้องมีเจ้าหน้าท่ี ท่ีผ่านการอบรมมาตรฐานการออกแบบห้องปฏิบัติการ ISO 17025:2005 อย่างน้อย 1 
คน  

 
3.  โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมอ่างน้ า ขนาด 1.50 x 7.00 x 0.90 ม.     จ านวน   12   ชุด   

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ส่วนของพื้น โต๊ะปฏิบั ติการ (WORK TOP) ท าจากวัสดุพิ เศษ SOLID PHENOLIC CORE ชุบเคลือบ 

PHENOLIC RESIN เรียงซ้อนกันในส่วนของ DECORATIVE PAPER ชุบเคลือบ MELAMINE RESIN และปิดทับด้วย 
CHEMICAL RESISTANT FILM ท่ีใช้ UV CURED TECHNOLOGY ในการผลิตอัดให้เป็นเนื้อเดียวกันด้วยแรงดัน 90bar  
ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน ASTM–E–84  มีความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. มีคุณสมบัติทนทานต่อกรด – ด่าง ตัวท า
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ละลาย และสารเคมีท่ัวไปได้เป็นอย่างดี เหมาะส าหรับห้องปฏิบัติการท่ีใช้กรด – ด่าง  ท า PROFILE ขอ TOP แบบ 
CLASSIC  พร้อมมีระบบ WATER DROP  ป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ าและสารเคมีเข้าตัวตู้โดยผู้เสนอราคาต้องแนบ
หนังสือรับรองมาตรฐานประกอบการพิจารณา 

2. ส่วนของตัวตู้เป็นระบบ MODULAR ยึดประกอบด้วยอุปกรณ์ KNOCK DOWN ส่วนของตัวตู้ท าด้วยไม้ปาติ
เกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษหนาไม่น้อยกว่า 16 มม.  ปิดผิวด้วยเมลามีนสีขาวท้ัง 2 ด้าน ด้วยระบบ 
SHORT CYCLE ปิดขอบด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.  เฉพาะด้านหน้าด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT GRADE A  
ช้ันวางของภายในตู้สามารถปรับระดับได้อย่างน้อย 5 ระดับ เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ
หนาไม่น้อยกว่า 16 มม.  ปิดผิวด้วยเมลามีนสีขาวทั้ง 2 ด้านสามารถรับน้ าหนักต่อช้ันได้ไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัม  การต่อ
ยึดประกอบตัวตู้ด้วยอุปกรณ์ FULLY KNOCK DOWN SYSTEMS  ชนิด CAM LOCK & DOWEL เป็นผลิตภัณฑ์จาก
ยุโรปหรือดีกว่า ท าจากโลหะผสม ZINC ALLOY ฉีดขึ้นรูป  ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมเดือยไม้เส้นผ่าศูนย์กลาง
ขนาดไม่น้อยกว่า 8 มม. x 30 มม. จ านวนเดือยไม้ต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 22 ตัว  เพื่อเสริมความแข็งแรงของตัวตู้ สามารถ
ถอดประกอบตัวตู้ทุกช้ินส่วนใหม่ได้โดยไม่ท าให้ตัวตู้ได้รับความเสียหาย  สะดวกในการซ่อมบ ารุง  (กรณีต้องการ
เปล่ียนแปลงหรือเคล่ือนย้าย) ประกอบเป็นตัวตู้ส าเร็จรูปโดยไม่ใช้วิธีการยิงลวด ,MAX หรือสกรูเกลียวปล่อย โดย
โครงสร้างของตัวตู้สามารถรับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 500 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร  พร้อมแนบเอกสารผลการทดสอบ
การรับน้ าหนักจากหน่วยงานเอกชนหรือราชการท่ีน่าเช่ือถือ เพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 

3. ส่วนหน้าบาน และหน้าล้ินชัก ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษหนาไม่น้อยกว่า 
16 มม.  ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนทหนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม.  ได้รับมาตรฐานมอก.1163 - 2536  ท้ัง 2 ด้านปิดขอบด้วย 
PVC ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT พร้อมท้ังลบมุมด้วยเครื่องจักรเพื่อความเรียบร้อย 

4. มือจับท าด้วย PVC ชนิด GRIP SECTION POSTFORM EMULATION SYSTEM ขนาดหน้าตัดไม่น้อยกว่า 
21x50 มม.  ฝังอยู่ด้านบนหรือด้านล่างสุดของหน้าบานมี CHANEL CAP ขนาดไม่น้อยกว่า 21x50x 80 มม. ส าหรับปิด 
GRIP SECTION  ท้ัง 2 ด้านท าจากวิศวกรรมพลาสติก ABS ใส่ป้ายบอกรายการลงใน LABEL CHANNEL มีแผ่นพลาสติก 
LABEL COVER MASK  ขนาดไม่น้อยกว่า 30x59x3 มม. ท่ีท าจากพลาสติก ACRYLIC ใสฉีดขึ้นรูปปิดครอบป้องกันการ
เปียกช้ืนหรือเปรอะเป้ือนแผ่นป้าย 

5. กุญแจล็อคเป็นชนิด MASTER KEY จ านวนเบอร์ไม่ซ้ ากัน 3000 เบอร์ สามารถจัดมาสเตอร์คีย์ได้ท้ังหมด 50  
กลุ่ม  โครงสร้างผลิตจากซิงค์ชุบนิเกิ้ล  ไส้กุญแจสามารถถอดออกเปล่ียนได้ด้วยดอกกุญแจถอดไส้  ในต าแหน่งเปิดมี
ระบบ ANTIVE PIN ป้องกันการไขแทนกันได้ ดอกกุญแจผลิตจากทองเหลืองชุบนิเกิ้ล สวมปลอกด้วยพลาสติกชนิด ANTI-
BACTERIAL เป็นสินค้าท่ีได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 พร้อมแนบเอกสารหนังสือรับรองมาตรฐานประกอบการ
พิจารณา 

6. ส่วนของตัวตู้ท่ีติดต้ังอ่าง ท าด้วยไม้อัดกันน้ าหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนทสีขาวหนาไม่
น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐานมอก.1163-2536  ท้ัง 2 ด้านปิดขอบด้วย PVC  ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELTพร้อม
เจาะช่องระบายอากาศเพื่อป้องกันความช้ืน 
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7. ขาตู้เป็นพลาสติกชนิด ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE (ABS) สามารถปรับระดับความสูง – ต่ า
ได้  ภายนอกของขาเป็นไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 10 มม.  ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนทสีด าสูงประมาณอย่างน้อย 10 ซม. ส่วนนี้
สามารถจะถอดออกมาท าความสะอาดใต้พื้นตู้ได้โดยติดท่ียึดขาตู้ ท าด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบผิวกันสนิม หรือเป็นแผ่น
พลาสติก ACRYLONITRILE BUTRADIENE STYRENE (ABS) 

8. บานพับของตู้ใช้บานสปริงล็อคท าด้วยโลหะชุบนิกเกิล สามารถเปิดได้ 110° ขนาดมาตรฐาน 35 มม. 
สามารถปรับหน้าบานได้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมแนบเอกสารหนังสือรับรองมาตรฐาน
ประกอบการพิจารณา 

9. รางล้ินชัก เป็นระบบปิดได้ด้วยตัวเอง โดยล้ินชักจะไหลกลับเอง โดยอัตโนมัติ ตัวรางล้ินชักเป็นโลหะชุบอีพ๊
อกซี่ ลูกล้อพลาสติก พร้อมท้ังเป็นรางระบบ STOP อย่างน้อย 2 ช้ัน โดยเมื่อดึงล้ินชักออกมาจนสุดล้ินชักจะไม่หลุด
ออกมา และลูกล้อท าจากพลาสติกชนิดดูดซับเสียง  เมื่อเล่ือนล้ินชักจะมีเสียงเบาและล่ืน  เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับมาตรฐาน 
ISO 9001 พร้อมแนบเอกสารหนังสือรับรองมาตรฐานประกอบการพิจารณา 

10. ปล๊ักไฟฟ้า 3 สาย 2 เต้าเสียบ เสียบได้ท้ังกลมและแบนในตัวเดียวกัน พร้อมสายดินเทียบเท่า  มาตรฐาน 
IEC STANDARD 

11. อ่างน้ าท าจากวัสดุ POLYPROPYLENE ขนาดไม่น้อยกว่า 400x800x300 มม.  สามารถทนต่อการกัด
กร่อนได้เป็นอย่างดี  พร้อมสะดืออ่างในตัวที่หลุมอ่างมีร่องน้ าช่วยในการระบายน้ าไม่ให้เกิดน้ าขังภายในอ่างและมีระบบ
ป้องกันน้ าล้น ภายในอ่างเป็นเนื้อเดียวกันกับอ่างจากการเปิดโมลด์พร้อมจุกปิดรูอ่างและสายโซ่ท าจากวัสดุ 
POLYPROPYLENE 

12. ท่ีดักกล่ินท าด้วยวัสดุ POLYPROPYLENE จากการผลิต INJECTION MOLDED  ส่วนล่างของท่ีดักกล่ิน
เป็นสีขาวขุ่นโปร่งแสงสามารถมองเห็นตะกอนสารเคมีได้  เพื่อง่ายต่อการซ่อมบ ารุง  ท่ีดักกล่ินและสะดืออ่างต้องมีผลการ
ทดสอบสารเคมีท่ีดีการเช่ือมต่ออุปกรณ์ต้องเป็นระบบ MECHANICAL  JOINT SYSTEM  สามารถถอดซ่อมบ ารุงหรือ
ประกอบได้ทุกแห่ง  โดยไม่มีการต่อเช่ือมด้วยความร้อน เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับมาตรฐาน  ISO 9001 พร้อมแนบเอกสาร
หนังสือรับรองมาตรฐานประกอบการพิจารณา 

13. ก๊อกน้ า 1 ทางต้ังพื้น  ตัวก๊อกท าด้วยทองเหลืองพ่นสีอีพ๊อกซี่  เป็นก๊อกท่ีใช้เฉพาะห้องแลปทนต่อการกัด
กร่อนของสารเคมีปลายก๊อกเรียวสามารถสวมต่อกับท่อยางหรือพลาสติก สามารถทนแรงดันได้ 147PSI    

14. ช้ันวางของบนโต๊ะปฏิบัติการ ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E1  ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษหนาไม่น้อยกว่า 
16 มม.  ปิดผิวด้วยเมลามีนสีขาวปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT GRADE A   

15. ผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 , ISO 14001:2004 ,OHSAS 18001:2007 ,TIS 
18001:2011  และต้องมีเจ้าหน้าท่ีท่ีผ่านการอบรมมาตรฐานการออกแบบห้องปฏิบัติการ ISO 17025:2005 อย่างน้อย 1 
คน  
 
 



      ห น้ า  12 | 44 
 

4.  โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างน้ า ขนาด 0.75x5.00x0.85 ม.    จ านวน   1   ชุด   
คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ส่วนของพื้น โต๊ะปฏิบั ติการ (WORK TOP) ท าจากวัสดุพิ เศษ SOLID PHENOLIC CORE ชุบเคลือบ 

PHENOLIC RESIN เรียงซ้อนกันในส่วนของ DECORATIVE  PAPER ชุบเคลือบ MELAMINE RESIN และปิดทับด้วย 
CHEMICAL RESISTANT FILM ท่ีใช้ UV CURED TECHNOLOGY  ในการผลิตอัดให้เป็นเนื้อเดียวกันด้วยแรงดัน 90bar 
ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน ASTM – E – 84 มีความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. มีคุณสมบัติทนทานต่อกรด – ด่าง ตัวท า
ละลายและสารเคมีท่ัวไปได้เป็นอย่างดี เหมาะส าหรับห้องปฏิบัติการท่ีใช้กรด – ด่าง  ท า PROFILE ขอบ TOP แบบ 
CLASSIC  พร้อมมีระบบ WATER  DROP  ป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ าและสารเคมีเข้าตัวตู้ โดยผู้เสนอราคาต้องแนบ
หนังสือรับรองมาตรฐานประกอบการพิจารณา 

2. ส่วนของตัวตู้เป็นระบบ MODULAR ยึดประกอบด้วยอุปกรณ์  KNOCK  DOWN ส่วนของตัวตู้ท าด้วยไม้ปา
ติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษหนาไม่น้อยกว่า 16 มม.  ปิดผิวด้วยเมลามีนสีขาวท้ัง 2 ด้าน ด้วยระบบ 
SHORT CYCLE  ปิดขอบด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.  เฉพาะด้านหน้าด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT GRADE A  
ช้ันวางของภายในตู้สามารถปรับระดับได้อย่างน้อย 5 ระดับ เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ
หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีนสีขาวท้ัง 2 ด้าน  สามารถรับน้ าหนักต่อช้ันได้ไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัม การต่อ
ยึดประกอบตัวตู้ด้วยอุปกรณ์ FULLY KNOCK DOWN SYSTEMS ชนิด CAM LOCK & DOWEL เป็นผลิตภัณฑ์จากยุโรป
หรือดีกว่า  ท าจากโลหะผสม ZINC ALLOY ฉีดขึน้รูป  ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่
น้อยกว่า 8 มม. x 30 มม. จ านวนเดือยไม้ต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 22 ตัว  เพื่อเสริมความแข็งแรงของตัวตู้  สามารถถอด
ประกอบตัวตู้ทุกช้ินส่วนใหม่ได้โดยไม่ท าให้ตัวตู้ได้รับความเสียหาย สะดวกในการซ่อมบ ารุง (กรณีต้องการเปล่ียนแปลง
หรือเคล่ือนย้าย) ประกอบเป็นตัวตู้ส าเร็จรูปโดยไม่ใช้วิธีการยิงลวด, MAX หรือสกรูเกลียวปล่อย  โดยโครงสร้างของตัวตู้
สามารถรับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 500 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร พร้อมแนบเอกสารผลการทดสอบการรับน้ าหนักจาก
หน่วยงานเอกชนหรือราชการท่ีน่าเช่ือถือ  เพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 

3. ส่วนหน้าบาน และหน้าล้ินชัก  ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษหนาไม่น้อยกว่า 
16 มม.  ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนทหนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม.  ได้รับมาตรฐานมอก.1163 - 2536  ท้ัง 2 ด้านปิดขอบด้วย 
PVC ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT พร้อมท้ังลบมุมด้วยเครื่องจักรเพื่อความเรียบร้อย 

4. มือจับท าด้วย PVC ชนิด GRIP SECTION POSTFORM EMULATION SYSTEM ขนาดหน้าตัดไม่น้อยกว่า 
21x50 มม. ฝังอยู่ด้านบนหรือด้านล่างสุดของหน้าบานมี CHANEL CAP ขนาดไม่น้อยกว่า 21x50x80 มม. ส าหรับปิด 
GRIP SECTION ท้ังสองด้านท าจากวิศวกรรมพลาสติก ABS ใส่ป้ายบอกรายการลงใน LABEL CHANNEL มีแผ่นพลาสติก 
LABEL COVER MASK  ขนาดไม่น้อยกว่า 30x59x3 มม. ท่ีท าจากพลาสติก ACRYLIC ใสฉีดขึ้นรูปปิดครอบป้องกันการ
เปียกช้ืนหรือเปรอะเป้ือนแผ่นป้าย 

5. กุญแจล็อคเป็นชนิด MASTER KEY จ านวนเบอร์ไม่ซ้ ากัน 3000 เบอร์ สามารถจัดมาสเตอร์คีย์ได้ท้ังหมด 50 
กลุ่ม  โครงสร้างผลิตจากซิงค์ชุบนิเกิ้ล ไส้กุญแจสามารถถอดออกเปล่ียนได้ด้วยดอกกุญแจถอดไส้ (REMOVEL  KEY) ใน
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ต าแหน่งเปิด มีระบบ ANTIVE PIN ป้องกันการไขแทนกันได้ ดอกกุญแจผลิตจากทองเหลืองชุบนิเกิ้ล สวมปลอกด้วย
พลาสติกชนิด ANTI-BACTERIAL เป็นสินค้าท่ีได้รับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 พร้อมแนบเอกสารหนังสือรับรอง
มาตรฐานประกอบการพิจารณา 

6. ส่วนของตัวตู้ท่ีติดต้ังอ่างท าด้วยไม้อัดกันน้ าหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนทสีขาวหนาไม่
น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก.1163-2536  ท้ัง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT 
พร้อมเจาะช่องระบายอากาศเพื่อป้องกันความช้ืน 

7. ขาตู้เป็นพลาสติกชนิด ABS (ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE) สามารถปรับระดับความสูง – ต่ า
ได้  ภายนอกของขาเป็นไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 10 มม.  ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนทสีด าสูงประมาณอย่างน้อย 10 ซม.  ส่วนนี้
สามารถจะถอดออกมาท าความสะอาดใต้พื้นตู้ได้โดยติดท่ียึดขาตู้ท าด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็น เคลือบผิวกันสนิม หรือเป็นแผ่น
พลาสติก ACRYLONITRILE BUTRADIENE STYRENE  

8. บานพับของตู้ใช้บานสปริงล็อคท าด้วยโลหะชุบนิกเกิล  สามารถเปิดได้ไม่น้อยกว่า 110 ขนาดมาตรฐาน 35  
มม. สามารถปรับหน้าบานได้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับมาตรฐาน ISO 9001  พร้อมแนบเอกสารหนังสือรับรองมาตรฐาน
ประกอบการพิจารณา 

9. รางล้ินชัก  เป็นระบบปิดได้ด้วยตัวเองโดยล้ินชักจะไหลกลับเองโดยอัตโนมัติ  ตัวรางล้ินชักเป็นโลหะชุบอีพ๊
อกซี่  ลูกล้อพลาสติก พร้อมท้ังเป็นรางระบบ STOP อย่างน้อย 2 ช้ัน โดยเมื่อดึงล้ินชักออกมาจนสุดล้ินชักจะไม่หลุด
ออกมา และลูกล้อท าจากพลาสติกชนิดดูดซับเสียงเมื่อเล่ือนล้ินชักจะมีเสียงเบาและล่ืน  เป็นผลิตภัณฑ์ ท่ีได้รับมาตรฐาน 
ISO 9001 พร้อมแนบเอกสารหนังสือรับรองมาตรฐานประกอบการพิจารณา 

10. ปล๊ักไฟฟ้า 3 สาย 2 เต้าเสียบ เสียบได้ท้ังกลมและแบนในตัวเดียวกัน พร้อมสายดินมาตรฐาน IEC 
STANDARD  โดยปล๊ักไฟถูกติดต้ังภายในกล่อง POLYPROPYLENE ฉีดขึ้นรูปขนาดไม่น้อยกว่า 90x160x90 มม. เพื่อ
ความสะดวกในการใช้งานสามารถทนต่อกรด – ด่างได้ดี 

11. ด้านบนของตัวตู้ส่วนท่ีอยู่ด้านในสุด  มีบัวกันน้ าติดอยู่ระหว่างด้านบนของตัวตู้กับผนังห้องเพื่อกันฝุ่นและ
กันน้ าท่ีจะไหลย้อนกลับไปด้านหลังตัวตู้ 

12. อ่างน้ าท าจากวัสดุ POLYPROPYLENE ขนาดไม่น้อยกว่า 400x800x300 มม. สามารถทนต่อการกัดกร่อน
ได้เป็นอย่างดีพร้อมสะดืออ่างในตัว  ท่ีหลุมอ่างมีร่องน้ าช่วยในการระบายน้ าไม่ให้เกิดน้ าขัง ภายในอ่างและมีระบบป้องกัน
น้ าล้น ภายในอ่างเป็นเนื้อเดียวกันกับอ่างจากการเปิดโมลด์ พร้อมจุกปิดรูอ่างและสายโซ่ท าจากวัสดุPOLYPROPYLENE 

13. ท่ีดักกล่ินท าด้วยวัสดุ POLYPROPYLENE จากการผลิต INJECTION MOLDED ส่วนล่างของท่ีดักกล่ินเป็น
สีขาวขุ่นโปร่งแสงสามารถมองเห็นตะกอนสารเคมีได้ เพื่อง่ายต่อการซ่อมบ ารุง ท่ีดักกล่ินและสะดืออ่างต้องมีผลการ
ทดสอบสารเคมีท่ีดีการเช่ือมต่ออุปกรณ์ต้องเป็นระบบ MECHANICAL JOINT SYSTEM สามารถถอดซ่อมบ ารุงหรือ
ประกอบได้ทุกแห่งโดยไม่มีการต่อเช่ือมด้วยความร้อน เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมแนบเอกสาร
หนังสือรับรองมาตรฐานประกอบการพิจารณา 
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14. ก๊อกน้ า 1ทางต้ังพื้น ตัวก๊อกท าด้วยทองเหลืองพ่นสีอีพ๊อกซี่  เป็นก๊อกท่ีใช้เฉพาะห้องแลปทนต่อการกัด
กร่อนของสารเคมีปลายก๊อกเรียวสามารถสวมต่อกับท่อยางหรือพลาสติก สามารถทนแรงดันได้ 147PSI    

15. ผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 , ISO 14001:2004 ,OHSAS 18001:2007 ,TIS 
18001:2011  และต้องมีเจ้าหน้าท่ี ท่ีผ่านการอบรมมาตรฐานการออกแบบห้องปฏิบัติการ ISO 17025:2005 อย่างน้อย  
1 คน โดยผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารให้คณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นซอง  

16. รับประกันคุณภาพ 1 ปี 
 

5.  ตู้ลอย ขนาด 0.30x10.00x0.60 ม.        จ านวน   1   ชุด  
  คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ส่วนของตัวตู้ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษหนาไม่น้อยกว่า 16 มม.  ปิดผิว
ด้วยเมลามีนสีขาวทั้ง 2 ด้าน  ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT GRADE A  

2. ช้ันวางของภายในตู้สามารถปรับระดับได้  ท าจากวัสดุเดียวกันกับตัวตู้ 
3. ส่วนหน้าบานกระจกใสหนาไม่น้อยกว่า 5 มม. ในกรอบไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอด

สารพิษหนาไม่น้อยกว่า 16 มม.  ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนทหนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม.  ได้รับมาตรฐานมอก.1163 - 2536  
ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT GRADE A   โดยร่องกระจกจะมีรางพลาสติก PVC แบบฉีดเป็นเส้น
ยาวตลอดแนวไม่มีรอยต่อในแต่ละด้านของกรอบบาน  มีขนาดร่องลึกอย่างน้อย 10 มม.  โดยรางพลาสติก PVC นี้จะใส่
ตามร่องกรอบกระจกท้ัง 4 ด้านโดยรอบ เพื่อป้องกันความช้ืนและไอสารเคมีเข้าสู่เนื้อไม้ท่ีเซาะเป็นร่องส าหรับใส่กระจก 
และเพื่อความเรียบร้อยสวยงาม 

4. มือจับท าด้วย PVC ชนิด GRIP SECTION POSTFORM EMULATION SYSTEM ขนาดหน้าตัดไม่น้อยกว่า  
21x50 มม.  ฝังอยู่ด้านบนหรือด้านล่างสุดของหน้าบานมี  CHANEL CAP ขนาดไม่น้อยกว่า 21x50x80 มม. ส าหรับปิด 
GRIP  SECTION ท้ังสองด้าน  ท าจากวิศวกรรมพลาสติก  ABS  ใส่ป้ายบอกรายการลงใน LABEL CHANNEL  มีแผ่น
พลาสติก LABEL COVER  MASK  ขนาดไม่น้อยกว่า 30x59x3 มม. ท่ีท าจากพลาสติก ACRYLIC ใสฉีดขึ้นรูปปิดครอบ
ป้องกันการเปียกช้ืนหรือเปรอะเป้ือนแผ่นป้าย 

5. กุญแจล็อคเป็นชนิด MASTER KEY จ านวนเบอร์ไม่ซ้ ากัน 3000 เบอร์ สามารถจัดมาสเตอร์คีย์ได้ท้ังหมด  
50 กลุ่ม  โครงสร้างผลิตจากซิงค์ชุบนิเกิ้ล  ไส้กุญแจสามารถถอดออกเปล่ียนได้ด้วยดอกกุญแจถอดไส้ ในต าแหน่งเปิด มี
ระบบ ANTIVE PIN ป้องกันการไขแทนกันได้ ดอกกุญแจผลิตจากทองเหลืองชุบนิเกิ้ล สวมปลอกด้วยพลาสติกชนิด ANTI-
BACTERIAL  เป็นสินค้าท่ีได้รับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 

6. บานพับของตู้ใช้บานสปริงล็อคท าด้วยโลหะชุบนิกเกิล สามารถเปิดได้ไม่น้อยกว่า 110 ขนาดมาตรฐาน 35  
มม.  สามารถปรับหน้าบานได้ เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับมาตรฐาน ISO 9001 
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7. ผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 , ISO 14001:2004 ,OHSAS 18001:2007 ,TIS 
18001:2011  และต้องมีเจ้าหน้าท่ี ท่ีผ่านการอบรมมาตรฐานการออกแบบห้องปฏิบัติการ ISO 17025:2005 อย่างน้อย  
1 คน โดยผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารให้คณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นซอง  

8. รับประกันคุณภาพ 1 ปี 
 

6.   โต๊ะเคร่ืองชั่งขนาด 0.7x1.0x0.85 ม.       จ านวน    1    ชุด    
  คุณลักษณะเฉพาะ 

1. โครงสร้างท าด้วยเหล็กชุบซิงค์ฟอสเฟตหนาไม่น้อยกว่า 1 มม.  ชนิด KNOCK DOWN พ่นสีผงอีพ๊อกซี่    
สามารถทนกรดได้ดี  สามารถใส่ทรายได้ภายในเพื่อเพิ่มน้ าหนักให้ความมั่นคงแก่โต๊ะ 

2. พื้นโต๊ะท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1  ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษหนาไม่น้อยกว่า 28 มม.  ปิดผิวด้วยลา
มิเนทหนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม.  ได้รับมาตรฐานมอก. 1163 – 2536  โค้งมนเข้าใต้ WORK TOP 4 ซม. 

3. ท่ีวางเครื่องช่ังท าด้วยหินแกรนิตหนาไม่น้อยกว่า 18 มม. ขนาดไม่น้อยกว่า  300x400  มม. โดยมียาง
รองรับแผ่นหินเพื่อป้องกันการส่ันสะเทือนของเครื่องช่ัง 

4. ปล๊ักไฟฟ้า 3 สาย 2 เต้าเสียบ เสียบได้ ท้ังกลมและแบนในตัวเดียวกันพร้อมสายดิน มาตรฐาน 
IECSTANDARD โดยปล๊ักไฟถูกติดต้ังภายในกล่อง POLYPROPYLENE  ฉีดขึ้นรูปขนาดไม่น้อยกว่า 90x160x90 มม. เพื่อ
ความสะดวกในการใช้งานสามารถทนต่อกรด – ด่าง ได้ดี 

5. ผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน  ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, TIS 
18001:2011  และต้องมีเจ้าหน้าท่ี ท่ีผ่านการอบรมมาตรฐานการออกแบบห้องปฏิบัติการ ISO 17025:2005 อย่างน้อย  
1 คน  

6. รับประกันคุณภาพ 1 ปี 
 

7.  ตู้สูงเก็บอุปกรณ์ ขนาด 0.60x1.20x1.80 ม.        จ านวน    2   ชุด  
คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ส่วนของตัวตู้ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1  ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษหนาไม่น้อยกว่า 16 มม.  ปิดผิว

ด้วยเมลามีนสีขาวท้ัง 2 ด้าน  ปิดขอบด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า  2  มม. ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT GRADE A  ช้ัน
วางของภายในตู้สามารถปรับระดับได้อย่างน้อย 5 ระดับ  เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1  ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษหนา
ไม่น้อยกว่า 19 มม.  เคลือบผิวด้วยเมลามีนสีขาวท้ัง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT GRADE 
A 

2. ส่วนหน้าบานและหน้าล้ินชักท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษหนาไม่น้อยกว่า  
16 มม.  ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนทหนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม.  ได้รับมาตรฐานมอก.1163 - 2536  ท้ัง 2 ด้านปิดขอบด้วย  
PVC  ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT  MELT   
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3. มือจับท าด้วย PVC ชนิด GRIP SECTION POSTFORM EMULATION SYSTEM  ขนาดหน้าตัดไม่น้อยกว่า 
21x50 มม. ฝังอยู่ด้านบนหรือด้านล่างสุดของหน้าบานมี CHANEL CAP ขนาดไม่น้อยกว่า 21x50x80 มม.  ส าหรับปิด 
GRIP SECTION  ท้ังสองด้านท าจากวิศวกรรมพลาสติก ABS  ใส่ป้ายบอกรายการลงใน LABEL CHANNEL  มีแผ่น
พลาสติก LABEL COVER MASK ขนาดไม่น้อยกว่า 30x59x3 มม. ท่ีท าจากพลาสติก ACRYLIC  ใสฉีดขึ้นรูปปิดครอบ
ป้องกันการเปียกช้ืนหรือเปรอะเป้ือน แผ่นป้าย 

4. ขาตู้เป็นพลาสติกชนิด ABS สามารถปรับระดับความสูง – ต่ า ได้ ภายนอกของขาเป็นไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 
10 มม. ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนทสีด าสูงประมาณอย่างน้อย 10 ซม. ส่วนนี้สามารถท่ีจะถอดออกมาท าความสะอาดใต้พื้นตู้
ได้โดยติดท่ียึดขาตู้ท าด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็น เคลือบผิวกันสนิม หรือเป็นพลาสติก ACRYLONITRILE  BUTADIENE 
STYRENE  

5. บานพับของตู้ใช้บานสปริงล็อคท าด้วยโลหะชุบนิกเกิล สามารถเปิดได้ 110๐  ขนาดมาตรฐาน 35 มม.  
สามารถปรับหน้าบานได้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับมาตรฐาน  ISO9001 

6. รางล้ินชักเป็นระบบปิดได้ด้วยตัวเอง โดยล้ินชักจะไหลกลับเอง โดยอัตโนมัติ ตัวรางล้ินชักเป็นโลหะชุบอีพ๊
อกซี่ ลูกล้อพลาสติก พร้อมท้ังเป็นรางระบบ STOP อย่างน้อย 2 ช้ัน โดยเมื่อดึงล้ินชักออกมาจนสุดล้ินชักจะไม่หลุด
ออกมา และลูกล้อท าจากพลาสติกชนิดดูดซับเสียงเมื่อเล่ือนล้ินชักจะมีเสียงเบาและล่ืน เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับมาตรฐาน  
ISO 9001 

7. กระจกบานเล่ือนเปิด–ปิด หนาไม่น้อยกว่า  5  มม. 
8. ผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 , ISO 14001:2004 ,OHSAS 18001:2007 ,TIS 

18001:2011  และต้องมีเจ้าหน้าท่ี ท่ีผ่านการอบรมมาตรฐานการออกแบบห้องปฏิบัติการ ISO 17025:2005 อย่างน้อย 1 
คน  

9. รับประกันคุณภาพ 1 ปี 
 

8.   โต๊ะปฏิบัติการพร้อมอ่างน้ า ขนาด 0.75x3.50x0.85 ม.    จ านวน   1   ชุด   
คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ส่วนของพื้นโต๊ะปฏิบั ติการ (WORK TOP) ท าจากวัสดุพิ เศษ SOLID PHENOLIC CORE  ชุบเคลือบ

PHENOLIC RESIN  เรียงซ้อนกันในส่วนของ DECORATIVE PAPER ชุบเคลือบ MELAMINE RESIN และปิดทับด้วย  
CHEMICAL RESISTANT FILM ท่ีใช้  UV CURED TECHNOLOGY  ในการผลิตอัดให้เป็นเนื้อเดียวกันด้วยแรงดัน 90bar  
ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน ASTM–E–84  มีความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. มีคุณสมบัติทนทานต่อกรด – ด่าง   ตัวท า
ละลาย และสารเคมีท่ัวไปได้เป็นอย่างดีเหมาะส าหรับห้องปฏิบัติการท่ีใช้กรด – ด่าง  ท า PROFILE ขอบ TOP แบบ 
CLASSIC  พร้อมมีระบบ WATER DROP  ป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ าและสารเคมีเข้าตัวตู้  โดยผู้เสนอราคาต้องแนบ
หนังสือรับรองมาตรฐานประกอบการพิจารณา 
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2. ส่วนของตัวตู้เป็นระบบ MODULAR ยึดประกอบด้วยอุปกรณ์ KNOCK DOWN  ส่วนของตัวตู้ท าด้วยไม้ปาติ
เกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษหนาไม่น้อยกว่า 16 มม.  ปิดผิวด้วยเมลามีนสีขาวท้ัง 2 ด้านด้วยระบบ 
SHORT CYCLE ปิดขอบด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. เฉพาะด้านหน้า  ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT GRADE A  
ช้ันวางของภายในตู้สามารถปรับระดับได้อย่างน้อย 5 ระดับ  เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ
หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยเมลามีนสีขาวทั้ง 2 ด้าน สามารถรับน้ าหนักต่อช้ันได้ไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัม  การต่อ
ยึดประกอบตัวตู้ด้วยอุปกรณ์ FULLY KNOCK DOWN SYSTEMS ชนิด CAM LOCK & DOWEL เป็นผลิตภัณฑ์จากยุโรป
ท าจากหรือดีกว่า  โลหะผสม ZINC ALLOY ฉีดขึ้นรูป  ได้รับมาตรฐาน ISO 9001  พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่น้อยกว่า 8 มม. x 30 มม. จ านวนเดือยไม้ต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 22 ตัว  เพื่อเสริมความแข็งแรงของตัวตู้  สามารถถอด
ประกอบตัวตู้ทุกช้ินส่วนใหม่ได้โดยไม่ท าให้ตัวตู้ได้รับความเสียหาย  สะดวกในการซ่อมบ ารุง (กรณีต้องการเปล่ียนแปลง
หรือเคล่ือนย้าย) ประกอบเป็นตัวตู้ส าเร็จรูปโดยไม่ใช้วิธีการยิงลวด, MAX หรือสกรูเกลียวปล่อย  โดยโครงสร้างของตัวตู้
สามารถรับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 500 กิโลกรัมต่อ 1 ตารางเมตร  พร้อมแนบเอกสารผลการทดสอบการรับน้ าหนักจาก
หน่วยงานเอกชนหรือราชการท่ีน่าเช่ือถือ  เพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 

3. ส่วนหน้าบาน และหน้าล้ินชักท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด  E1  ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษหนาไม่น้อยกว่า 
16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนทหนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐานมอก.1163 - 2536  ท้ัง 2 ด้านปิดขอบด้วย PVC 
ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT  พร้อมท้ังลบมุมด้วยเครื่องจักรเพื่อความเรียบร้อย 

4. มือจับท าด้วย PVC ชนิด GRIP SECTION POSTFORM EMULATION SYSTEM ขนาดหน้าตัดไม่น้อยกว่า 
21x50 มม.  ฝังอยู่ด้านบนหรือด้านล่างสุดของหน้าบานมี CHANEL CAP ขนาดไม่น้อยกว่า 21x50x80 มม. ส าหรับปิด 
GRIP SECTION ท้ังสองด้านท าจากวิศวกรรมพลาสติก ABS ใส่ป้ายบอกรายการลงใน LABEL CHANNEL  มีแผ่นพลาสติก 
LABEL COVER MASK ขนาดไม่น้อยกว่า 30x59x3 มม. ท่ีท าจากพลาสติก ACRYLIC ใสฉีดขึ้นรูปปิดครอบป้องกันการ
เปียกช้ืนหรือเปรอะเป้ือนแผ่นป้าย 

5. กุญแจล็อคเป็นชนิด MASTER KEY จ านวนเบอร์ไม่ซ้ ากัน 3000 เบอร์ สามารถจัดมาสเตอร์คีย์ได้ท้ังหมด   
50 กลุ่ม  โครงสร้างผลิตจากซิงค์ชุบนิเกิ้ล  ไส้กุญแจสามารถถอดออกเปล่ียนได้ด้วยดอกกุญแจถอดไส้ (REMOVEL  KEY) 
ในต าแหน่งเปิด มีระบบ ANTIVE PIN ป้องกันการไขแทนกันได้ ดอกกุญแจผลิตจากทองเหลืองชุบนิเกิ้ล สวมปลอกด้วย
พลาสติกชนิด ANTI-BACTERIAL  เป็นสินค้าท่ีได้รับรองมาตรฐาน ISO9001:2008 พร้อมแนบเอกสารหนังสือรับรอง
มาตรฐานประกอบการพิจารณา 

6. ส่วนของตัวตู้ท่ีติดต้ังอ่างท าด้วยไม้อัดกันน้ าหนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนทสีขาวหนาไม่
น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก.1163-2536  ท้ัง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC  ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT  
พร้อมเจาะช่องระบายอากาศเพื่อป้องกันความช้ืน 

7. ขาตู้เป็นพลาสติกชนิด ABS สามารถปรับระดับความสูง – ต่ าได้  ภายนอกของขาเป็นไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 
10 มม.  ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนทสีด าสูงประมาณอย่างน้อย 10 ซม.  ส่วนนี้สามารถจะถอดออกมาท าความสะอาดใต้พื้นตู้
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ได้โดยติดท่ียึดขาตู้ท าด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบผิวกันสนิม หรือเป็นแผ่นพลาสติก ACRYLONITRILE  BUTRADIENE  
STYRENE  

8. บานพับของตู้ใช้บานสปริงล็อคท าด้วยโลหะชุบนิกเกิล  สามารถเปิดได้ไม่น้อยกว่า 110 ขนาดมาตรฐาน                 
35 มม.  สามารถปรับหน้าบานได้เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมแนบเอกสารหนังสือรับรองมาตรฐาน
ประกอบการพิจารณา  

9. รางล้ินชักเป็นระบบปิดได้ด้วยตัวเอง โดยล้ินชักจะไหลกลับเองโดยอัตโนมัติ  ตัวรางล้ินชักเป็นโลหะชุบอีพ๊
อกซี่  ลูกล้อพลาสติก  พร้อมท้ังเป็นรางระบบ STOP อย่างน้อย 2 ช้ัน  โดยเมื่อดึงล้ินชักออกมาจนสุดล้ินชักจะไม่หลุด
ออกมา และลูกล้อท าจากพลาสติกชนิดดูดซับเสียง  เมื่อเล่ือนล้ินชักจะมีเสียงเบาและล่ืน  เป็นผลิตภัณฑ์ ท่ีได้รับมาตรฐาน 
ISO 9001 พร้อมแนบเอกสารหนังสือรับรองมาตรฐานประกอบการพิจารณา 

10. ปล๊ักไฟฟ้า 3 สาย 2 เต้าเสียบ เสียบได้ท้ังกลมและแบนในตัวเดียวกัน พร้อมสายดินมาตรฐาน IEC 
STANDARD  โดยปล๊ักไฟถูกติดต้ังภายในกล่อง POLYPROPYLENE  ฉีดขึ้นรูปขนาดไม่น้อยกว่า 90x160x90 มม.  เพื่อ
ความสะดวกในการใช้งาน  สามารถทนต่อกรด – ด่างได้ดี 

11. อ่างน้ าท าจากวัสดุ POLYPROPYLENE ขนาดไม่น้อยกว่า 400x 800x300 มม.  สามารถทนต่อการกัด
กร่อนได้เป็นอย่างดีพร้อมสะดืออ่างในตัว  ท่ีหลุมอ่างมีร่องน้ าช่วยในการระบายน้ าไม่ให้เกิดน้ าขัง  ภายในอ่างและมีระบบ
ป้องกันน้ าล้นภายในอ่างเป็นเนื้อเดียวกันกับอ่างจากการเปิดโมลด์ พร้อมจุกปิดรูอ่างและสายโซ่ท าจากวัสดุ
POLYPROPYLENE 

12. ท่ีดักกล่ินท าด้วยวัสดุ POLYPROPYLENE จากการผลิต INJECTION MOLDED  ส่วนล่างของท่ีดักกล่ิน
เป็นสีขาวขุ่นโปร่งแสงสามารถมองเห็นตะกอนสารเคมีได้ เพื่อง่ายต่อการซ่อมบ ารุง ท่ีดักกล่ินและสะดืออ่างต้องมีผลการ
ทดสอบสารเคมีท่ีดีการเช่ือมต่ออุปกรณ์ต้องเป็นระบบ MECHANICAL JOINT SYSTEM  สามารถถอดซ่อมบ ารุง    หรือ
ประกอบได้ทุกแห่ โดยไม่มีการต่อเช่ือมดว้ยความร้อน เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมแนบเอกสาร
หนังสือรับรองมาตรฐานประกอบการพิจารณา 

13. ก๊อกน้ า 1 ทางต้ังพื้น ตัวก๊อกท าด้วยทองเหลืองพ่นสีอีพ๊อกซี่  เป็นก๊อกท่ีใช้เฉพาะห้องแลปทนต่อการกัด
กร่อนของสารเคมีปลายก๊อกเรียวสามารถสวมต่อกับท่อยางหรือพลาสติก สามารถทนแรงดันได้ 147PSI    

14. ผู้ผลิตต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, TIS 
18001:2011 และต้องมีเจ้าหน้าท่ี ท่ีผ่านการอบรมมาตรฐานการออกแบบห้องปฏิบัติการ  ISO 17025:2005 อย่างน้อย 1 
คน โดยผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารให้คณะกรรมการพิจารณาในวันยื่นซอง  

15. รับประกันคุณภาพ 1 ปี 
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9.   ตู้เก็บสารเคมี         จ านวน    1    ตู้   
 คุณลักษณะเฉพาะ  

1. ตู้เก็บสารเคมี 
- ขนาดไม่น้อยกว่า 600x580x1850 มม.   
- ตัวตู้ท าด้วยแผ่นเหล็กรีดเย็นชุบซิงค์  หนาไม่น้อยกว่า 1 มม.  สามารถถอดด้านหน้า ด้านซ้าย – ขวา  

เคลือบกันสนิมด้วย ZINC PHOSPHATE COATING โดยกรรมวิธี DIPPING เพื่อกันสนิมท่ัวถึงทุกช้ินส่วน 
แล้วผ่านการอบแห้งด้วยกรรมวิธี DRYING OVEN พ่นทับด้วยสี EPOXY เมื่อเสร็จแล้วสีต้องมีความหนา
ไม่น้อยกว่า 80 ไมครอน 

- ท่ีประตูตู้เก็บสารเคมีบุด้วยซีลยางโดยรอบ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของไอสารเคมีออกนอกตู้เก็บสารเคมี 
- บานประตูตู้เก็บสารเคมีเป็นกระจกนิรภัย หนาไม่น้อยกว่า 5 มม.  พร้อมซีลยางกระจกโดยรอบติดต้ังอยู่

ในกรอบเหล็ก 2 ช้ัน  พร้อมพ่นสีผง EPOXY เช่นเดียวกับตู้เก็บสารเคมี บานพับชนิดสแตนเลสสตีล 
ความสูงยาวตลอดความสูงของหน้าบาน 

- ภายในมีช้ันวางขวดสารเคมีปรับระดับได้  ท าด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็นความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม.  เจาะรู
ท่ัวเพื่อระบายอากาศ  โดยไม่ให้เกิดลมหมุนตกค้างภายในตู้ ยกขอบโดยรอบกันตกท้ัง 4 ด้าน  จ านวนไม่
น้อยกว่า 5 ช้ัน  พ่นและเคลือบด้วยสีผง EPOXY เช่นเดียวกับตัวตู้พร้อมถาดรองรับสารเคมีช้ันล่างสุด 

- มีหลอดไฟแสงสว่าง LED ไม่ก่อให้เกิดความร้อนอยู่ในแท่งพลาสติกป้องกันสารเคมีติดต้ังอยู่บริเวณด้าน
ในตู้บริเวณซ้ายขวาตลอดความสูงของตู้พร้อมสวิทช์เปิด – ปิดไฟแสงสว่าง 

 
2. ชุดระบบดูดอากาศภายในตู้เก็บสารเคมีติดต้ังอยู่ตอนบนตู้  ประกอบด้วย 

- สวิทช์เปิด – ปิดพัดลม 
- หลอดไฟ LED สีเขียว แสดงสถานการณ์พัดลมท างานปกติ 
- หลอดไฟ LED สีแดง แสดงสถานการณ์ท างานพัดลมผิดปกติพัดลมดูดอากาศชนิด CENTRIFUGAL FAN  

ขนาดไฟ 110W, 220V, 50H2  โดยท้ัง 2 ส่วนมีแผ่นปิดกันสารเคมีกัดกร่อนระบบชุดควบคุมการท างาน
พัดลม 

- ท่อระบายไอกรดสารเคมีเป็นท่อ PVC ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว 
- มือจับเปิด – ปิด บานประตูตู้ท าด้วย ZINC ALLOY ทนต่อไอสารเคมี พร้อมกุญแจล็อก 
- ข้างใต้ตู้มีขาปรับระดับความสูงไม่น้อยกว่า 4 ขา เพื่อปรับกรณีต่างระดับ 
- ตอนล่างสุดมีช่อง AIR GRILL FLOW BY PASS เพื่อให้ทิศทางลมระบายออกจากตอนล่างไปสู่ตอนบน 
- ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี พร้อมแสดงเอกสาร

ประกอบ 
- รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี 
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10.  ระบบคอมพิวเตอร์พัฒนาศักยภาพพร้อมอปุกรณ์เสริมและจอ LCD   จ านวน    3    ชุด   
  คุณลักษณะเฉพาะ  

1. ระบบคอมพิวเตอร์       จ านวน    1    ชุด  
1.1 มีหน่วยประมวลผลกลาง CPU ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา

พื้นฐานไม่น้อยกว่า 3.6 GHz จ านวน 1 หน่วย  
1.2 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 8 MB  
1.3 มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพ Graphic card โดยมีคุณลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้างล่างนี้ 

หรือดีกว่า  
- เป็นแผงวงจรแบบ PCI Express หรือประเภทอื่นท่ีดีกว่า เพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลักท่ีมี

หน่วยความจาขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB หรือมีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่ภายใน
หน่วยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ท่ีสามารถใช้หน่วยความจาหลักในการ
แสดงภาพขนาดไม่น้อยไม่น้อยกว่า 1 GB หรือมีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพติดต้ังอยู่บนแผน
วงจรหลักแบบ Onboard Graphics ท่ีมีความสามารถในการใช้หน่วยความจาหลักในการแสดง
ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB  

1.4 มีหน่วยความจาหลัก (RAM) ชนิด DDR3 1600 MHz หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB  
1.5 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk)  ความเร็ว 7200 rpm หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB 

จ านวน 1 หน่วย  
1.6 มีไดร์ฟ DVD-RW  จ านวน 1 หน่วย  
1.7 มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จานวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่องเสียบ  
1.8 มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว  
1.9 มีแป้นพิมพ์ภาษาไทย/อังกฤษ และเมาส์ เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์  
1.10 มีช่องเสียบสัญญาณเข้าแบบ VGA, DVI เป็นอย่างน้อย  
1.11 มีคู่มือของอุปกรณ์ต่าง ๆ ครบชุดพร้อม Driver ต่าง ๆ ท่ีสามารถ Download ได้  
1.12 อุปกรณ์เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้ยี่ห้อเดียวกันท้ังหมด  
1.13 รับประกันผลิตภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 
2.  จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 120 นิ้ว  จ านวน    1    ชุด  

2.1 ขนาดไม่น้อยกว่า 120 นิ้ว แนวทแยงมุม อัตราส่วน 4:3 ขนาดจอไม่น้อยกว่า 72 x 96 นิ้ว  
2.2 เนื้อจอสีขาว ทาจาก Fiber Glass   
2.3 มีระบบป้องกันการ Overload และตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ  
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2.4 เนื้อจอรับภาพชนิด Matte White  
2.5 กระบอกออกแบบให้สามารถติดติดต้ังกับผนังหรือเพดาน  
2.6 ติดต้ังพร้อมใช้งาน  
2.7 รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี  

 
3. เครื่องฉายโปรเจคเตอร์      จ านวน    1    ชุด  

3.1 เป็นเครื่องฉายชนิด LCD Projector มีขนาด LCD Panel ไม่น้อยกว่า 0.63 นิ้ว  
3.2 White and Color Brightness ไม่น้อยกว่า 3600 ANSI Lumens / Contrast Ratio 15,000:1  
3.3 ความละเอียดไม่ต่ ากว่า 1024x768 (XGA) อัตราส่วน 4:3 1.2x Zoom Lens สามารถฉายภาพขนาด 

30-300 นิ้ว ท่ีระยะ 0.84-10.42 เมตร หรือดีกว่า  
3.4 มีระบบ Keystone +/-30 องศา แนวตั้งและแนวนอน พร้อมระบบปรับอัตโนมัติ หรือดีกว่า  
3.5 มีฟังค์ช่ันการแบ่งภาพเป็น 2 ฝ่ังจาก 2 แหล่งสัญญาณ และสามารถนาเสนองานผ่าน USB Thumb 

Drive โดยไม่ต้องผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือดีกว่า  
3.6 ใช้หลอดไฟกาลังไฟไม่เกิน 200 วัตต์ อายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 5,000 ช่ัวโมง ในโหมดปกติ และไม่ 

น้อยกว่า 10,000 ช่ัวโมงในโหมดประหยัดพลังงาน และใช้กาลังไฟในโหมด Standby ไม่เกิน 0.26 
วัตต์ หรือดีกว่า  

3.7 มีช่องต่อ D-sub15 (VGA) / HDMI / S-VIDEO / USB TYPE A และ TYPE B / AUDIO Input พร้อม
อุปกรณ์เช่ือมต่อกับ Wireless LAN มาตรฐาน 802.11 ชนิดเดียวกับบริษัทผู้ผลิต  

3.8 พร้อมติดต้ังขาแขวนเพดานโดยใช้สายสัญญาณ HDMI เกรด A  
3.9 รับประกันตัวเครื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี  

 
4.   เครื่องฉายภาพแบบสามมิติ      จ านวน    1    ชุด  

4.1 ความละเอียดไม่น้อยกว่า 5,000,000 พิกเซล (pixels)  
4.2 อุปกรณ์สร้างสัญญาณภาพแบบ CMOS ขนาดไม่น้อยกว่า 1/2 นิ้ว  
4.3 สามารถขยายภาพได้ไม่น้อยกว่า 9 เท่าแบบ optical และ 20 เท่าแบบdigital หรือดีกว่า  
4.4 สามารถปรับแสง ปรับ Auto white balance ได้ สามารถปรับโฟกัสแบบอัตโนมัติอย่างรวดเร็ว ทุก

ครั้งท่ีมีการย่อขยายภาพ และสามารถปรับเองด้วยมือได้  
4.5 มีช่อง VGA input อย่างน้อย 1 ช่อง และ VGA output อย่างน้อย 1 ช่อง พร้อมท้ัง มีช่องต่อสัญญาณ

คอมพิวเตอร์ USB และ RS-232  
4.6 สามารถบันทึกภาพไว้ในเครื่องได้ 400 ภาพ หรือมากกว่า  
4.7 ระบบสัญญาณวีดีโอ PAL / NTSC Color System และรองรับ หรือดีกว่า  
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4.8 สามารถปรับภาพปกติ / Negative หยุดภาพช่ัวคราว (Freeze) การแบ่งภาพ (Split) ได้  
4.9 ระบบไฟฟ้า ใช้กระแสไฟฟ้า 220-240 V 50/60 Hz  
4.10 รองรับการเช่ือมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยระบบ WiFi  
4.11 รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี  

 
5.   โต๊ะส าหรับวางคอมพิวเตอร์      จ านวน    1    ชุด  

5.1 โต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า 150x60x75 ซม.  
5.2 แผ่นหน้าโต๊ะทาด้วยวัสดุ PARTICLE BOARD เคลือบผิวด้วย MELAMINE RESIN FILM ปิดขอบด้วย 

EDGE PVC หรือเทียบเท่า  
5.3 แผ่นบังตาผลิตจากไม้ PARTICLE BOARD  เคลือบผิวด้วย FOIL ปิดขอบด้วย EDGE PVC  
5.4 หน้าบานล้ินชักผลิตจากไม้ PARTICLE BOARDเคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ปิดขอบด้วย 

EDGE PVC หรือเทียบเท่า  
5.5 กล่องล้ินชักผลิตจากไม้ PARTICLE BOARD  เคลือบผิวด้วย Melamine Resin Film ปิดขอบโดยรอบ

ด้วย EDGE PVC  
5.6 รางล้ินชักแบบโลหะเคลือบสีลูกล้อไนล่อน  
5.7 มือจับผลิตจากพลาสติกฉีดขึ้นรูป  
5.8 มีกุญแจล๊อคล้ินชักแบบล๊อคตลอด ลูกกุญแจอยู่ด้านหน้า  
5.9 รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี  

 
6.   เก้าอี้สาหรับนั่ง       จ านวน    1    ตัว   

6.1 โครงสร้างภายในของท่ีนั่งและพนักพิงของเก้าอี้ผลิตจากเหล็กดัดขึ้นรูปทรงของเก้าอี้  
6.2 ท่ีนั่งและพนักพิงของเก้าอี้พนักพิงสูงรองรับช่วงลาคอและศีรษะ  
6.3 วัสดุสาหรับหุ้มท่ีนั่งและพนักพิงของเก้าอี้หุ้มด้วยหนังเทียมเลือกสีภายหลัง  
6.4 ระบบการโยกเป็นการโยกได้อย่างอิสระและหมุนได้รอบตัว  
6.5 ปรับระดับเก้าอี้โดยระบบ Gas Lifting  
6.6 ขาเหล็กชุบโครเมีย่ม 5 แฉก  
6.7 ลูกล้อไนล่อนสีดา หรือดีกว่า  

 
7.   จอแสดงภาพแบบ LCD      จ านวน   1   ชุด  

7.1 จอแสดงภาพแบบ LCD Monitor หรือดีกว่า  
7.2 จอขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว  
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7.3 ความละเอียดหน้าจอไม่น้อยกว่าแบบ Full HD 1920 x 1080 หรือสูงกว่า  
7.4 รองรับสัญญาณ Digital TV DVB-T2  
7.5 มีช่อง USB HDMI COMPOSITE COMPONENT  
7.6 รองรับการเล่นไฟล์ผ่าน USB  
7.7 ติดต้ังพร้อมสาธิตการใช้งาน 
7.8 รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 
11.  อ่างควบคุมอุณหภูมิ (Water Bath)      จ านวน    4    เคร่ือง   
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เป็นอ่างน้ าควบคุมอุณหภูมิ ซึ่งสามารถควบคุมอุณหภูมิได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 95 oC  โดยมีความคงท่ีของ
อุณหภูมิไม่เกิน ± 0.2 องศาเซลเซียส   

2. ความจุภายในอ่างสามารถใส่ของเหลวได้ต้ังแต่ 8 ถึง 26 ลิตร หรือดีกว่า 
3. ตัวอ่างภายนอกท าด้วยเหล็กเคลือบพ่นสี ภายในอ่างท าด้วยโลหะไร้สนิม หรือท าด้วยโลหะสแตนเลสสตีลท้ัง

ภายในและภายนอก  
4. ส่วนของขอบอ่างมีลักษณะลาดเอียงลงภายในอ่างน้ าเพื่อท าให้น้ าท่ีระเหยกลับเข้าสู่ภายในอ่างน้ าได้ 
5. ภายในอ่างน้ า มีขนาดใช้งานไม่น้อยกว่า 50x30x18 ซม. และมีขนาดภายนอกไม่น้อยกว่า 56x3x32 ซม. 
6. มีขดลวดให้ความร้อนไม่น้อยกว่า 2000 วัตต์ จึงช่วยท าให้อุณหภูมิของอ่างสูงไวและมีความคงท่ี 
7. ตัวเครี่องควบคุมการท างานด้วยระบบ Microprocessor แสดงค่าอุณหภูมิภายในอ่างน้ า (actual) และค่า

อุณหภูมิท่ีต้ังไว้ (set point) เป็นตัวเลขไฟฟ้าเรืองแสง ชนิด Bright LED ได้พร้อมกัน โดยมีค่าความละเอียดในการแสดง
อุณหภูมต่ิ าสุด 0.1 องศาเซลเซียส หรือดีกว่า 

8. แผงควบคุมการท างาน (Keypad) และสวิทซ์เปิด-ปิดเครื่อง เป็นชนิดป้องกันน้ า ความช้ืน และฝุ่นละออง
ไม่ให้เข้าไปด้านในได้ และมีสัญลักษณ์แสดงการท างานของ Heater อยู่ด้านหน้า 

9. ตัวเครื่องมีระบบตัดการท างานอัตโนมั ติเมื่ออุณหภูมิ สูงเกินความต้องการหรือเมื่อน้ าแห้ง (high 
temperature cut-off /dry running protection) พร้อมด้วยสัญญาณเสียงและข้อความ 

10. บริษัทผู้ผลิตได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 
11. ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลนานาชาติ ตามมาตรฐานของ CE หรือ IEC 61010 หรือ EN 

61010 หรือ EN 61326 หรือ DIN 12876 
12. ใช้ไฟฟ้า 220-230 โวลต์ 50-60 Hz 
13. รับประกันคุณภาพ  1  ปี 
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12.  เคร่ืองชั่ง 2 ต าแหน่ง (Analytical Balance : 0.01g )    จ านวน   9   เคร่ือง   
คุณลักษณะเฉพาะ 
1. เป็นเครื่องช่ังไฟฟ้าแบบช่ังจากด้านบน ชนิดอ่านละเอียด (Analytical Balance) แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า 
2. ช่ังน้ าหนักได้สูงสุด 3200 กรัม (Maximum Capacity) หรือดีกว่า 
3. ความละเอียดในการอ่านได้ 0.01 กรัม (Readability) และสามารถเลือกปรับลดความละเอียดหลังจุด

ทศนิยมในการอ่านค่าเพื่อความรวดเร็วในการอ่านค่า 
4. มีค่า Linearity  = ± 0.02 กรัม, Repeatability (s) 0.01 กรัม  
5. มีระบบการปรับน้ าหนักโดยใช้ลูกตุ้มน้ าหนักภายในเครื่อง (Built-in Internal Adjustment Weight) 
6. มีระบบป้องกันการช่ังน้ าหนักเกินและมีสัญลักษณ์ แสดงกรณีช่ังน้ าหนักเกินพิกัดของเครื่องโดยอัตโนมัติ ท า

ให้เครื่องช่ังสามารถทนทานและมีอายุการใช้งานยาวนาน 
7. จานน้ าหนักท าด้วยโลหะปลอดสนิม ขนาดไม่น้อยกว่า 170 x 170 มม. 
8. ฐานของเครื่องช่ังผลิตจากโลหะ Die-cast Aluminium 
9. สามารถเปล่ียนหน่วยการช่ังได้ 2 ชุด สลับกัน โดยสามารถเลือกหน่วยน้ าหนักมาตรฐานได้ 15 หนว่ย  
10. มีโปรแกรมการใช้งานเฉพาะด้าน ได้แก่ การช่ังเพื่อนับจ านวน, การช่ังน้ าหนักแบบเป็น%, การค านวณ

น้ าหนักรวม, เปล่ียนหน่วยน้ าหนัก, การช่ังแบบเฉล่ียส าหรับตัวอย่างท่ีมีน้ าหนักไม่คงท่ี หรืออื่นๆ  
11. มีระบบปรับเครื่องให้เหมาะสมกับสภาะแวดล้อมของสถานท่ีวางเครื่อง 3 ระดับ  
12. สามารถบันทึกค่าน้ าหนักท่ีต้องการไว้ในหน่วยความจ าของเครื่องเพื่อเรียกค่าดังกล่าวออกมา ใช้งานใน

ภายหลังได้ (Recall weight) 
13. ใช้ไฟฟ้า 230 โวลท์, 50-60 ไซเกิล โดยใช้ Adapter 
14. มี Interface ชนิด RS232C เป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ส าหรับต่อกับคอมพิวเตอร์หรือ เครื่องพิมพ์ผล 
15. รับประกันคุณภาพ 1 ปี 
 

13.  เคร่ืองชั่ง 4 ต าแหน่ง (Analytical Balance : 0.0001g )   จ านวน   9   เคร่ือง   
คุณลักษณะเฉพาะ 
1. เป็นเครื่องช่ังไฟฟ้าแบบช่ังจากด้านบน ชนิดอ่านละเอียด (Analytical Balance) แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า 
2. ช่ังน้ าหนักได้สูงสุด 220 กรัม (Maximum Weighing Capacity) 
3. ความละเอียดในการอ่านได้  0.0001 กรัม (Readability)และสามารถเลือกปรับลดความละเอียดหลังจุด

ทศนิยมในการอ่านค่าเพื่อความรวดเร็วในการอ่านค่า 
4. มีค่า Linearity  +/- 0.0002 กรัม, Repeatability (s) 0.0001 กรัม  
5. มีระบบการปรับน้ าหนักโดยใช้ลูกตุ้มน้ าหนักภายในเครื่อง (Built-in Internal Adjustment Weight) และ

สามารถใช้ตุ้มน้ าหนักมาตรฐานภายนอกขนาด 200 กรัม ในการปรับน้ าหนักได้ (External Weight) 



      ห น้ า  25 | 44 
 

6. มีระบบป้องกันการช่ังน้ าหนักเกินภายในเครื่องถึง 100 kg และมีสัญลักษณ์ แสดงกรณีช่ังน้ าหนักเกินพิกัด
ของเครื่องโดยอัตโนมัติ ท าให้เครื่องช่ังสามารถทนทานและมีอายุการใช้งานยาวนาน 

7. จานน้ าหนักท าด้วยโลหะปลอดสนิมชนิด Stainless steel X2CrNiMo ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 
90 มม. 

8. ฐานของเครื่องช่ังผลิตจากโลหะ Die-cast Aluminium 
9. สามารถเปล่ียนหน่วยการช่ังได้ 2 ชุด สลับกัน โดยแต่ละชุดสามารถเลือกหน่วยน้ าหนักมาตรฐานได้ 15 

หน่วย  
10. มีโปรแกรมการใช้งานเฉพาะด้านได้แก่ การช่ังส่วนผสม (Formulation) , การช่ังแบบค านวณน้ าหนักรวม 

(Totaling), การช่ังสัตว์ทดลอง (Dynamic Weighing ) , การนับช้ิน (Piece Counting), การช่ังสัตว์ทดลอง (Dynamic 
Weighing), การช่ังแบบเปอร์เซ็นต์ (Percent Weighing) , การช่ังแบบตรวจสอบน้ าหนัก (Check Weighing)  ,การช่ัง
แบบค านวณค่าทางสถิติ (Statistics )และ ช่ังเพื่อค านวณได้โดยการใส่จ านวนเฉพาะได้โดยอิสระ(Free Factor) เป็นต้น  

11. มีระบบปรับเครื่องให้เหมาะสมกับสภะแวดล้อมของสถานท่ีวางเครื่อง 3 ระดับ  
12. สามารถบันทึกค่าน้ าหนักท่ีต้องการไว้ในหน่วยความจ าของเครื่อง เพื่อเรียกค่าดังกล่าวออกมาใช้งานใน

ภายหลังได้ (Recall weight) 
13. ใช้ไฟฟ้า 230 โวลท์, 50-60 ไซเกิล โดยใช้ Adapter 
14. มี Interface ชนิด RS232 C เป็นอุปกรณ์มาตราฐาน ส าหรับต่อกับคอมพิวเตอร์หรือ เครื่องพิมพ์ผล 
15. เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากโรงงานท่ีได้รับมาตรฐาน : ISO 9001  
16. รับประกันคุณภาพ 1 ปี  

 
14.  เคร่ืองวัดความเป็นกรดด่าง (pH Meter)     จ านวน    8    เคร่ือง   
 คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เป็นเครื่องท่ีสามารถวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ในสารละลายแบบต้ังโต๊ะ (Bench Top) จอแสดงผลเป็นแบบ  
LCD ขนาดใหญ่ 

2. ตัวเครื่องสามารถวัดค่า pH ต้ังแต่ -2.00 ถึง 16.00 ค่าการอ่านละเอียด ได้ 0.01 pH  ค่าความถูกต้อง + 
0.01 pH  หรือดีกว่า 

3. ตัวเครื่องสามารถวัดค่า mV ต้ังแต่ –1999 mV ถึง 1999 mV ค่าการอ่านละเอียด 1 mV ค่าความถูกต้อง + 
1 mv 

4. ตัวเครื่องสามารถวัดค่าอุณหภูมิ ต้ังแต่ -5°C ถึง 110°C (เมื่อเลือกใช้หัววัดอุณหภูมิท่ีเหมาะสม) ค่าอ่าน
ละเอียด 0.1°C  ค่าความถูกต้อง + 0.5°C     

5. มีระบบชดเชย pH กรณีอุณหภูมิเปล่ียนไปแบบ Manual  หรือ Automatic (กรณีต่อ ATC Probe) 
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6. มีโปรแกรมการปรับค่ามาตรฐาน (Calibration) ได้อย่างน้อย 3 จุด โดยเครื่องมีระบบจดจ าบัฟเฟอร์
มาตรฐานอัตโนมัติ (Auto buffer recognition)   

7. มีสัญลักษณ์แสดงถึงประสิทธิภาพของ Electrode บนหน้าจอ (Electrode Condition icon)  หลังจากท า
การcalibration แล้ว 

8. สามารถเรียกดูผลการ Calibrate ครั้งล่าสุดได้ พร้อมท้ังบันทึกค่าท่ีวัดได้ไม่น้อยกว่า 99 ค่า 
9. มีอุปกรณ์ ส าหรับจับยึดหัววัดท่ีสามารถเล่ือนขึ้น-ลงในแนวด่ิงหมุนได้ และมีความแข็งแรงไม่ล้มง่ายเมื่อจับ

ยึด Electrode  
10. ใช้กับไฟบ้านขนาด 100-240V/50-60 Hz 
11. ตัวเครื่องท ามาจากวัสดุโพลิเมอร์ แบบ ABS ซึ่งทนต่อแรงกระแทกได้ดี 
12. รับประกันคุณภาพตัวเครื่อง 1 ปี Electrode 6 เดือน 

 
15.  เคร่ืองล้างระบบอุลตราโซนิค (Ultrasonic Cleaner)    จ านวน    5    เคร่ือง   

คุณลักษณะเฉพาะ  
1. เป็นอ่างล้างเครื่องมือโดยใช้คล่ืนความถ่ีสูงและให้ความร้อน ใช้ท าความสะอาดเครื่องแก้วหรือเครื่องมือและ

ไม่ท าความเสียหายแก่วัสดุช้ินงาน 
2. มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 28  ลิตร 
3. โครงสร้างภายนอกท าด้วย Stainless steel หรือโลหะเคลือบสี มีขนาดไม่น้อยกว่า 568x340x321 มม. 
4. โครงสร้างภายใน ท าด้วย สแตนเลสสตีล   
5. ภายในอ่างง่ายต่อการท าความสะอาดมีขนาดภายในไม่น้อยกว่า 505x300x200 มม. 
6. ตัวให้ก าเนิดคล่ืนTransducer เป็นแบบ Sandwich ท่ีให้คล่ืนความถ่ี 37 KHz 
7. สามารถต้ังอุณหภูมิในการใช้งานได้ต้ังแต่ 30 ๐C จนถึง 80 ๐C หรือดีกว่า โดยมีชุดควบคุมการท างานอยู่

ด้านหน้าของตัวเครื่อง 
8. สามารถต้ังเวลาการท างานของตัวเครื่องได้ในช่วง 1-30 นาทีหรือกว้างกว่า และการท างานแบบต่อเนื่อง  

โดยมีชุดควบคุมการท างานอยู่ด้านหน้าของตัวเครื่อง 
9. มีปุ่ม ปิด-เปิด (Off–On) และ ปุ่มเริ่ม-หยุด (Play–Stop) และไฟแสดงการท างานอยู่ด้านหน้าของตัวเครื่อง

อย่างชัดเจน 
10. มีปุ่มบิดระบายน้ าอยู่ด้านข้างของตัวเครื่องและมีช่องส าหรับระบายน้ าออกอยู่ทางด้านหลังของตัวเครื่อง

พร้อมข้อส าหรับต่อสายยาง 
11. มีระบบ Automatic mixing of the liquid during heating up เพื่อสะดวกในการใช้งาน 
12. มีระบบ Temperature controlled cleaning 
13. เครื่องปิดงานอัตโนมัติหลังการใช้งาน 12 ช่ัวโมงเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน 
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14. ตะกร้าท าด้วย Stainless steel มีขนาดภายในไม่น้อยกว่า 455x250x120 มม. 
15. ฝาปิดท าด้วยพลาสติกอย่างดีสามารถลดเสียงรบกวนและมีขอบส าหรับให้ไอน้ าท่ีเกิดขึ้นเกิดการหยดตัวลง

ในอ่างโดยไม่หยดออกจากตัวเครื่อง 
16. สามารถก าลังให้ความร้อนได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 1,200 วัตต์ 
17. มีประสิทธิภาพของสูงสุดของอุลตร้าโซนิคไม่น้อยกว่า 800 วัตต์ 
18. รับประกันคุณภาพการใช้งาน 1 ปี 

 
16.   ตู้ดูดไอสารเคมี (Hood)       จ านวน     4     เคร่ือง  

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. เป็นตู้ดูดควันและไอระเหยของสารเคมี ชนิดมีท่อ เพื่อช่วยระบายไอของสารเคมีออกสู่ภายนอก ช่วยปกป้อง

ผู้ปฏิบัติงานจากไอของสารเคมีและสารละลายท่ีใช้ในห้องปฏิบัติการ ขนาดของตู้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือส่วนบน และ
ส่วนล่าง ตัวตู้มีขนาดภายนอกไม่น้อยกว่า 1200x940x1500 มม. 

2. ตู้ดูดควันตอนล่างมีประตูสามารถเปิด – ปิด  เป็นตู้เก็บของหรือถังแก๊สได้ 
3. ตู้ตอนบนมีประตูกระจกนิรภัยสามารถเล่ือนขึ้น – ลง ได้   ประโยชน์ใช้ท าการทดลองสารเคมีท่ีเป็นพิษใน

การปฏิบัติงานทางด้านวิทยาศาสตร์ 
4. ลักษณะตู้ดูดไอระเหยสารเคมี ตู้ดูดด้านตอนบน 

4.1 โครงสร้างตัวตู้ท าด้วยโลหะเคลือบสี ซึ่งทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีและป้องกันรอยขีดข่วนได้
ดี 

4.2 พื้นท่ีท างานภายในของตู้ ท าด้วยวัสดุชนิด Epoxy resin  ซึ่งสามารถทนทานต่อการกัดกร่อนของ
สารเคมีได้เป็นอย่างดี  

4.3 ด้านหน้าของตู้ท าจากกระจกนิรภัยชนิดใส สามารถเล่ือนเปิด ปิด ได้ในแนวด่ิง มีท่ีพักแขนซึ่งท าจาก
โลหะไม่เป็นสนิม (Stainless steel)  

4.4 หลักการท างานของตัวตู้เป็นแบบอากาศไหลเวียนเข้าตู้จากด้านหน้าตู้ และถูกดูดขึ้นไปส่วนบนเพื่อ
ก าจัดออกโดยไม่มีการไหลย้อนกลับออกมา  

4.5 ประตูบานสามารถเล่ือนเปิด-ปิดได้สูงสุดเพื่อน าอุปกรณ์เข้าไปท างานภายในตู้  
5. ตู้ดูดควันตอนล่าง (STORAGE  PART)   

5.1 โครงสร้างตัวตู้ท าด้วยโลหะเคลือบสี ซึ่งทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีและป้องกันรอยขีดข่วนได้
ดี 

5.2 ด้านหน้ าเป็นบานประตู เปิ ด – ปิด  ท าด้ วยวัสดุ เดียวกันกับ ตู้  ส่วนหน้ ามี ระบบบานพั บ                        
เป็นประตูบานพับ 2 บาน  สะดวกต่อการเปิด – ปิด  

5.3 อุปกรณ์ประกอบตู้ดูดควัน                                                                 
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-  ปล๊ักไฟฟ้า ( Electrical socket outlet )            จ านวน 4 ชุด ต่อ 1 ตู้ 
-  ก๊อก เปิด - ปิด น้ า                                          จ านวน 1 ชุด ต่อ 1 ตู้ 
-  ก๊อก เปิด - ปิด แก๊ส                                        จ านวน 1 ชุด ต่อ 1 ตู้ 
-  อ่างน้ าส าหรับล้างสารเคมี     จ านวน 1 ชุด ต่อ 1 ตู้ 
-  หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์     จ านวน 1 ชุด ต่อ 1 ตู้   
   เพื่อให้แสงสว่างภายในพื้นท่ีปฏิบัติงาน        
-  ท่อระบายไอสารเคมีออกภายนอก       จ านวน 1 ชุด ต่อ 1 ตู้ 
   มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว  
   ท าจากวัสดุท่ีทนต่อสารเคมี 

6. แผงควบคุมการท างาน 
6.1 มีระบบควบคุมการใช้งาน ติดต้ังอยู่ด้านหน้าของตู้ เป็นแบบปุ่มกดชนิดสัมผัส 
6.2 ชุดของพัดลมดูดอากาศ ใช้วัสดุท่ีทนทานต่อสารเคมีและมีระบบการท างานแยกออกจากส่วนควบคุม

อื่นๆ ของเครื่อง โดยปล่องท่ีปล่อยไอกรดและกล่ินสารเคมีออกจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อย
กว่า 250 มม. และจุดท่ีมีการเช่ือมต่อท่อเป็นวัสดุชนิดเดียวกันกับท่อท่ีใช้  

7. ระบบท่อระบายควัน 
7.1 ท่อควัน PVC ขนาดไม่น้อยกว่า 10” พร้อมข้องอ, หน้าแปลน, อุปกรณ์ท่อยึดท่ีเป็นวัสดุชนิดท่ี

แข็งแรง 
7.2 ชุดพัดลมพร้อมมอเตอร์เป็นแบบ Wheel: Forward curved centrifugal type impeller Motor: 

Direct drive speed adjustablesหรือLow pressure centrifugal fan direct driveหรือดีกว่า 
7.3 พัดลมสามารถดูดไอสารเคมีจากตู้ดูดควันได้ดี โดยมีค่าความเร็วลมไม่น้อยกว่า 100 ฟุต/นาที เมื่อ

เปิดบานกระจกหน้าตู้สูงสุด โดยมีค่าความเร็วลมท่ีสม่ าเสมอ หรือดีกว่า  
7.4 การเดินท่อดูดควันต้องเดินท่อจากต าแหน่งท่ีติดต้ังไปถึงด้านบนของอาคาร มีการออกแบบปลายท่อ

ให้สามารถป้องกันความเสียหายจากน้ าฝนและนก หรือดีกว่า  
7.5 แท่นของพัดลมส าหรับติดต้ังมอเตอร์ มีการป้องกันความเสียหายจากน้ า ป้องกันการส่ันสะเทือนของ

พัดลม และทาสีเพื่อป้องกันสนิมและการกัดกร่อน หรือดีกว่า 
7.6 มีการรับประกันคุณภาพสินค้าอย่างน้อย 1 ปี 
7.7 มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย  หรือ  ภาษาอังกฤษ  อย่างน้อย 1 เล่ม  
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17.  โถดูดความชื้น (Dessicator)        จ านวน     8     เคร่ือง  
คุณลักษณะเฉพาะ 
1. เป็นโถส าหรับดูดความช้ืน 
2. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 30 ซม. 
3. ฝาปิดด้านบนมีท่อพร้อมเกลียวสามารถต่อกับวาล์วดูดอากาศและถอดท าความสะอาดได้ 
4. มีซิลิกาเจล อย่างน้อย 1 กิโลกรัม 
 

18.  ตู้อบลมร้อน (Hot Air Oven)      จ านวน    4    เคร่ือง  
คุณลักษณะเฉพาะ 
1. เป็นตู้อบความร้อนไฟฟ้าท่ีท าด้วยโลหะสแตนเลสสตีลท้ังภายในและภายนอก 
2. สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ต้ังแต่ 10 °C เหนืออุณหภูมิห้องถึง 300 °C หรือกว้างกว่า มีความละเอียดในการ

ปรับต้ัง 0.1 °C 
3. มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 160 ลิตร  
4. มีระบบป้องกันอันตรายจากอุณหภูมิสูงเกิน แบบปรับต้ังได้ 
5. ระบบควบคุมอุณหภูมิเป็นแบบ PID Microprocessor controller มีค่าความสม่ าเสมอของอุณหภูมิพร้อม

พัดลมกระจายอากาศภายในตัวตู้ 
6. มีประตูเปิด - ปิด ตู้ท าด้วยสแตนเลสสตีล 
7. แสดงอุณหภูมิเป็นตัวเลขเรืองแสงพร้อมควบคุมการเปิดปิดช่องระบายอากาศด้วยมอเตอร์ ปรับระดับได้ 
8. มีสวิทปิด - เปิด ตัวเครื่องและเลือกค าส่ังโดยระบบปุ่มสัมผัส 
9. ผนังภายในตู้มีครีบ (Support ribs) เพื่อเป็นท่ีวางช้ันสามารถวางช้ันได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 5 ช้ัน 
10. มีช้ันวางของท าด้วยสแตนเลสสตีล จ านวน 2 ช้ัน ถอดเข้า - ออก และสามารถปรับระดับสูง – ต่ า 
11. สามารถต้ังเวลาในการท างานได้ ต้ังแต่ 1 นาที ถึง 999 ช่ัวโมงหรือกว้างกว่า โดยแสดงเป็นตัวเลขดิจิตอล 
12. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิตร์  
13. รับประกันคุณภาพ 1 ปี 

 
19.  เคร่ืองกวนสารละลายพร้อมให้ความร้อน (Magnetic Stirrer Hotplate)   จ านวน    8   เคร่ือง  

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. เป็นเครื่องกวนสารด้วยแม่เหล็ก พร้อมให้ความร้อนในเครื่องเดียวกัน 
2. การปรับอุณหภูมิและความเร็วรอบในการกวนเป็นแบบปุ่มหมุนแยกกัน 
3. เป็นเครื่องกวนสารชนิดแม่เหล็ก ชนิดกวนสารได้ปริมาตร 10 ลิตร 
4. การปรับความเร็วรอบในการกวนสารแบบปุ่มหมุนเพียงปุ่มเดียวตั้งแต่ 100-1,500 รอบต่อนาที หรือดีกว่า 
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5. มีมอเตอร์ขนาด input/output 15/1.5 W 
6. มีเตาให้ความร้อนขนาด 1000 W 
7. ท าความร้อนได้ต้ังแต่ 50-550 °C โดยมีปุ่มปรับความร้อนโดยมีหน้าปัดเป็นอิเล็กทรอนิกส์ (digital)  
8. มีความแม่นย าในการให้อุณหภูมิในของเหลว ± 0.5°C 
9. แ ผ่ น ให้ ค ว าม ร้ อน ท า ด้ วย  เซ ร ามิ ก แก้ ว  มี ขน าด  180x180 มิ ล ลิ เม ต ร  ซึ่ ง ป้ อ งกั น สาร เคมี   

(chemical resistance) 
10. สามารถใช้กับอุปกรณ์วัดและควบคุมอุณหภูมิในสารตัวอย่างได้ คือ PT1000 หรือ ETS-D5 
11. มีระบบป้องกันเพื่อความปลอดภัย (Safety circuit) ต้ังค่าให้ตัดไฟได้เมื่ออุณหภูมิถึง 550 °C 
12. มีระบบเตือนแผ่นให้ความร้อนยังคงร้อนอยู่หลังจากเครื่องปิดไปแล้ว 
13. ควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ เพื่อความแม่นย า 
14. รับประกันคุณภาพ 1 ปี 

 
20.  เคร่ืองวัดการดูดกลืนแสง (UV-Vis Spectrophotometer)        จ านวน   4    เคร่ือง  

คุณลักษณะเฉพาะ 
1.  เครื่องวัดการดูดกลืนแสง    จ านวน 1 เครื่อง 

- ระบบแสงเป็นทางเดินล าแสงคู่ (Double Beam) มีแหล่งก าเนิดแสง (Radiation Source) เป็น
หลอดดิวเทอเรียม (Deuterium lamp) และหลอดทังสเตนฮาโลเจน (Tungsten-Halogen lamp) 
สามารถต้ังการเปล่ียนการใช้งานในแต่ละหลอดได้อัตโนมัติ 

- ตัวจับสัญญาณ (Detector) เป็นชนิด Silicon Photodiode 
- สามารถวัดค่าการดูดกลืนแสงในช่วงความยาวคล่ืน 190 ถึง 1,100 นาโนเมตรหรือกว้างกว่า 
- Wavelength accuracy ผิดพลาดไม่เกิน ± 0.3 นาโนเมตร  
- Wavelength repeatability ผิดพลาดไม่เกิน ± 0.1 นาโนเมตร 
- ขนาดความกว้างของล าแสงผ่าน (Spectral bandwidth) ไม่มากกว่า 1.5 นาโนเมตร 
- สามารถวัดค่าการดูดกลืนคล่ืนแสง (Photometric range) ในช่วง -3 ถึง 3.0 Abs หรือกว้างกว่าหรือ 

ไม่น้อยกว่า 0-300 %T 
- ค่าความถูกต้องในการวัดแสง (Photometric accuracy)ผิดพลาดไม่เกิน ±0.002 Abs ท่ี Abs = 0.5 

และผิดพลาดไม่เกิน ±0.004 Abs ท่ี Abs = 1 หรือท่ีดีกว่า 
- ค่าความแม่นย าในการวัดแสงซ้ าผิดพลาดไม่เกิน ±0.002 Abs ท่ี Abs = 1 หรือท่ีดีกว่า 
- ค่าสัญญาณรบกวน (Noise level) อย่างน้อยไม่เกิน ±0.00005 Abs หรือท่ีดีกว่าท่ีความยาวคล่ืน 700 

นาโนเมตร  
- ค่าความเรียบของเส้นฐาน (Baseline Flatness) ไม่เกิน ±0.0015 Abs  
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- การเปล่ียนแปลงของค่าการดูดกลืนแสง (Baseline Stability) หรือ Drift หลังจากการ warm up 
อย่างน้อย 1ช่ัวโมง เปล่ียนแปลงไม่เกิน 0.0003 Abs /Hrหรือท่ีดีกว่าท่ีความยาวคล่ืน 700 นาโนเมตร  

- ค่าของแสงรบกวน (Stray light) น้อยกว่า 0.05% หรือท่ีดีกว่า ท่ี 220 และ 340 nm 
- สามารถสแกนวัดความยาวคล่ืนได้อย่างต่อเนื่องตลอดความยาวคล่ืนต้ังแต่190 ถึง 1,100 นาโนเมตร

หรือกว้างกว่า และเลือกปรับต้ังความเร็วในการสแกนความยาวคล่ืน (Scan speed) ได้ 
- มีช่องใส่ cell 2 ช่อง โดยมี ช่องใส่ตัวอย่างและช่องใส่ Reference ช่องใส่เป็นแบบ Single Cell 

Holder ขนาดกว้างอย่างน้อย 10 มิลลิเมตร 
- มีหน้าจอแสดงผลเป็นแบบ Liquid Crystal Display (LCD)  
- มีช่องต่อเช่ือม USB หรือ RS-232 ส าหรับเช่ือมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คได้ 
- สามารถเก็บข้อมูลจากตัวเครื่องโดยผ่านทาง USB Memory ได้ 
- การควบคุมการท างานของเครื่องสามารถส่ังงานโดยตรงท่ีตัวเครื่องผ่านปุ่มกดแบบสัมผัสได้ 
- ใช้กระแสไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรทซ์ 
- สามารถถ่ายโอนข้อมูลในการวิเคราะห์และประมวลผล 

 
2. มีชุดประมวลผลภายนอกท่ีสามารถพกพาได้   จ านวน 1 เครื่อง  

- มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) ท่ีมีความเร็วสัญญาณนาฬิกา ไม่
น้อยกว่า 2.2 GHz จ านวน 1 หน่วย 

- หน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4GB 
- หน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 750 GB จ านวน 1 หน่วย 
- จอภาพชนิด WXGA หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว DVD-RW หรือดีกว่า จ านวน 1 หน่วย 
- มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกว่า จ านวน

ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง 
- สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (802.11b/g/h) และ Bluetooth มีช่องเช่ือมต่อ USB หรือ RS-

232 ให้สามารถใช้งานกับเครื่องวัดการดูดกลืนแสงได้ 
 

3. เครื่องส ารองไฟฟ้า UPS ขนาดไม่น้อยกว่า 1 kVA  จ านวน 1 เครื่อง  
- เครื่องส ารองไฟระบบ Line interactive with Stabilizer 
- ตัวถังผลิตด้วยพลาสติกคุณภาพสูงปราศจากไฟดูด หรือไฟรั่ว  
- ได้มาตรฐาน ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 และ มอก. 1291-2545 
- ควบคุมการท างานด้วย Microprocessor ให้คุณภาพไฟฟ้าท่ีเสถียรและต่อเนื่อง 
- ระบบปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ รักษาระดับแรงดันไฟฟ้าให้คงท่ี แม้ไฟตก ไฟเกิน 
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- ระบบชาร์จแบตเตอรี่ ประจุแบตเตอรี่ให้พร้อมใช้งานได้เร็วขึ้นกว่าปกติ 
- มีไฟ LED แสดงสถานะ On-Line, Back up และ UPS Fault 
- ขนาดก าลังไฟ 1000VA (1kVA)/ 550W 
- ส ารองไฟฟ้าได้ประมาณ 10-30 นาที (ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์) หรือดีกว่า 
- มี Outlet ป้องกัน Surge ส าหรับเครื่องพิมพ์ 
- มี USB Port ส าหรับเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์ ในการควบคุมและส่ังการท างานของเครื่อง 
- รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 
4.  Laser  printer     จ านวน 1 เครื่อง    

- เป็นเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์แบบสีและขาว-ด า  
- ความละเอียดการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 2,400 × 600 dpi. 
- ความเร็วการพิมพ์ ขาวด า ไม่น้อยกว่า 18 แผ่น/นาที 
- ถาดป้อนกระดาษสามารถใส่กระดาษได้ไม่น้อยกว่า 150 แผ่น 
- ระบบรองรับ : Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003 
- รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 
5.  Quartz cell parth Length 10 mm.  จ านวน 1 ชุด   

- ท าจากวัสดุท่ีเป็น quart 
- รูปร่างเป็นรูปส่ีเหล่ียมทรงกระบอก สามารถมองเห็นได้ 2 ด้าน 
- มีฝาปิดซึ่งท าด้วย PTFE 
- มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่มากกว่า 10 มิลลิเมตร 

 
ข้อก าหนดอื่นๆ 

- ผู้ขายต้องติดต้ังและต่ออุปกรณ์ทุกช้ินท่ีจัดซื้อมาให้สามารถท างานได้ตามคุณลักษณะเฉพาะ 
- รับประกันคุณคุณภาพสินค้าเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี  
- ผู้ขายต้องสอนการใช้เครื่องให้กับเจ้าหน้าท่ีให้สามารถใช้งานได้ หลังจากท าการติดต้ังเครื่องแล้ว 
- มีคู่มือการใช้งานและบ ารุงรักษาเครื่องฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทย จ านวน 1 ชุด 
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21.  ตู้ดูดควันสารเคมี (Fume Hood)         จ านวน    1    ตู้   
คุณลักษณะเฉพาะ 
1. เป็นตู้ดูดควันและไอระเหยของสารเคมี ชนิดมีท่อ เพื่อช่วยระบายไอของสารเคมีออกสู่ภายนอก ช่วยปกป้อง

ผู้ปฏิบัติงานจากไอของสารเคมีและสารละลายท่ีใช้ในห้องปฏิบัติการ ขนาดของตู้แบ่งออกเป็น  2  ส่วนคือส่วนบน และ
ส่วนล่าง ตัวตู้มีขนาดภายนอกไม่น้อยกว่า (L x D x H) 1200 x 940 x 1500 มิลลิเมตร 

2. ตู้ดูดควันตอนล่างมีประตูสามารถเปิด – ปิด  เป็นตู้เก็บของหรือถังแก๊สได้ 
3. ตู้ตอนบนมีประตูกระจกนิรภัยสามารถเล่ือนขึ้น – ลง ได้   ประโยชน์ใช้ท าการทดลองสารเคมีท่ีเป็นพิษใน

การปฏิบัติงานทางด้านวิทยาศาสตร์ 
4. ลักษณะตู้ดูดไอระเหยสารเคมี 

 ตู้ดูดด้านตอนบน 
- โครงสร้างตัวตู้ท าด้วยโลหะเคลือบสี ซึ่งทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีและป้องกันรอยขีดข่วน

ได้ดี 
- พื้นท่ีท างานภายในของตู้ ท าด้วยวัสดุชนิด Epoxy resin  ซึ่งสามารถทนทานต่อการกัดกร่อนของ

สารเคมีได้เป็นอย่างดี  
- ด้านหน้าของตู้ท าจากกระจกนิรภัยชนิดใส สามารถเล่ือนเปิด ปิด ได้ในแนวดิ่ง มีท่ีพักแขนซึ่งท าจาก

โลหะไม่เป็นสนิม (Stainless steel)    
- หลักการท างานของตัวตู้เป็นแบบอากาศไหลเวียนเข้าตู้จากด้านหน้าตู้ และถูกดูดขึ้นไปส่วนบนเพื่อ

ก าจัดออกโดยไม่มีการไหลย้อนกลับออกมา  
- ประตูบานสามารถเล่ือนเปิด-ปิดได้สูงสุดเพื่อน าอุปกรณ์เข้าไปท างานภายในตู้  

5. ตู้ดูดควันตอนล่าง (STORAGE PART)   
- โครงสร้างตัวตู้ท าด้วยโลหะเคลือบสี ซึ่งทนทานต่อการกัดกร่อนของสารเคมีและป้องกันรอยขีดข่วน

ได้ดี 
- ด้านหน้าเป็นบานประตูเปิด – ปิด ท าด้วยวัสดุเดียวกันกับตู้ ส่วนหน้ามีระบบบานพับ เป็นประตู

บานพับ 2 บาน  สะดวกต่อการเปิด – ปิด                 
6. อุปกรณ์ประกอบตู้ดูดควัน                                                                 

- ปล๊ักไฟฟ้า ( Electrical socket outlet )            จ านวน 4 ชุด ต่อ 1 ตู้ 
- ก๊อก เปิด - ปิด น้ า                                             จ านวน 1 ชุด ต่อ 1 ตู้ 
- ก๊อก เปิด - ปิด แก๊ส                                          จ านวน 1 ชุด ต่อ 1 ตู้ 
- อ่างน้ าส าหรับล้างสารเคมี     จ านวน 1 ชุด ต่อ 1 ตู้ 
- หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์     จ านวน 1 ชุด ต่อ 1 ตู้ 
   เพื่อให้แสงสว่างภายในพื้นท่ีปฏิบัติงาน        
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- ท่อระบายไอสารเคมีออกภายนอก     จ านวน 1 ชุด ต่อ 1 ตู้ 
มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  10 นิ้ว 
ท าจากวัสดุท่ีทนต่อสารเคมี  

7. แผงควบคุมการท างาน 
- มีระบบควบคุมการใช้งาน ติดต้ังอยู่ด้านหน้าของตู้ เป็นแบบปุ่มกดชนิดสัมผัส 
- ชุดของพัดลมดูดอากาศ ใช้วัสดุท่ีทนทานต่อสารเคมีและมีระบบการท างานแยกออกจากส่วน

ควบคุมอื่นๆ ของเครื่อง โดยปล่องท่ีปล่อยไอกรดและกล่ินสารเคมีออกจะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ไม่น้อยกว่า 250 มม. และจุดท่ีมีการเช่ือมต่อท่อเป็นวัสดุชนิดเดียวกันกับท่อท่ีใช้  

8. ระบบท่อระบายควัน 
- ท่อควัน PVC  ขนาดไม่น้อยกว่า 10” พร้อมข้องอ, หน้าแปลน, อุปกรณ์ท่อยึดท่ีเป็นวัสดุชนิดท่ี

แข็งแรง 
- ชุดพัดลมพร้อมมอเตอร์เป็นแบบ Wheel: Forward curved centrifugal type impeller Motor: 

Direct drive speed adjustablesหรือ Low pressure centrifugal fan direct driveหรือดีกว่า 
- พัดลมสามารถดูดไอสารเคมีจากตู้ดูดควันได้ดี โดยมีค่าความเร็วลมไม่น้อยกว่า 100 ฟุต/นาที เมื่อ

เปิดบานกระจกหน้าตู้สูงสุด โดยมีค่าความเร็วลมท่ีสม่ าเสมอ หรือดีกว่า  
- การเดินท่อดูดควันต้องเดินท่อจากต าแหน่งท่ีติดต้ังไปถึงด้านบนของอาคาร มีการออกแบบปลายท่อ

ให้สามารถป้องกันความเสียหายจากน้ าฝนและนก หรือดีกว่า  
- แท่นของพัดลมส าหรับติดต้ังมอเตอร์ มีการป้องกันความเสียหายจากน้ า ป้องกันการส่ันสะเทือน

ของพัดลม และทาสีเพื่อป้องกันสนิมและการกัดกร่อน หรือดีกว่า 
9. มีการรับประกันคุณภาพสินค้าอย่างน้อย 1 ปี 
10. มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 1 เล่ม 

 
22.  เคร่ืองดูดจ่ายของเหลวชนิดปรับปริมาตรได้ (Bottle Top Dispenser) จ านวน    5    เคร่ือง   

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. เป็นอุปกรณ์จ่ายของเหลว สามารถเลือกปรับปริมาตรการจ่ายของเหลวได้ซึ่งสามารถปรับปริมาตรได้ต้ังแต่ 

5-50 ml 
2. ท าด้วยวัสดุท่ีทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี 
3. มี Adapter เพื่อสวมเข้ากับขวดบรรจุสารเคมีมาตรฐาน จ านวน 3 ขนาด  ส าหรับปากขวดขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 28, 38 และ 40 mm. 
4. สามารถปรับปริมาตรได้ง่าย เพียงเล่ือนปุ่มข้ึนลง ไปยังปริมาตรท่ีต้องการ  
5. มีความแม่นย าหรือถูกต้อง 0.5% หรือดีกว่า 
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6. สามารถน าไปอบฆ่าเช้ือโรคได้ (Autoclave) 
7. บริษัทผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 
8. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี 
 

23. รถเข็นสารเคมี        จ านวน     2    คัน   
คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ท าจากสแตนเลสมีจ านวนช้ันไม่น้อยกว่า 2 ช้ัน 
2. ขนาดรถเข็นไม่ต่ ากว่า 400x700x700 มม.  
3. มือจับเดียวท าด้วยสแตนเลสกลม 
4. มีล้อส าหรับเคล่ือนท่ี  จ านวนไม่น้อยกว่า  4  ล้อ 
5. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย  1  ปี 

 
24.  เคร่ืองท าน้ าแข็ง        จ านวน   1   เคร่ือง   

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. เป็นเครื่องท าน้ าแข็งเกล็ด โดยด้านหน้ามีช่องส าหรับกดจ่ายน้ าแข็ง มีความจุถังเก็บ ไม่น้อยกว่า 10 กก. 
2. ก าลังการผลิต ไม่น้อยกว่า 60 กก./24 ชม. 
3. มีระบบป้องกันการใช้ไฟฟ้าเกินก าลังและไฟฟ้าลัดวงจร 
4. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ท ได้ 
5. รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 
25.  ชุดกลั่นตัวท าละลาย ขนาด 10 L      จ านวน   1   ชุด   

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ชุดกล่ันชุดกล่ันแอลกอฮอล์ ขนาด 10L  
2. ขวดก้นกลม 10 L 1 ใบ 
3. ข้อต่อ 3 ทาง 1 อัน 
4. ตัวเสียบเทอร์โมมิเตอร์ (แก้ว) 
5. เทอร์โมมิเตอร์ 0 - 100 oC 1 อัน 
6. คอนเดนเซอร์ไส้ตรง (ไส้เกลียว,ไส้กระเปราะ) 
7. ข้อต่อสุญญากาศ 1 อัน 
8. ขวดรูปชมพู่ 250 mL 
9. ขาต้ังชุดใหญ่ 2 ชุด 



      ห น้ า  36 | 44 
 

10. บอร์ดเฮดยึดขาต้ัง 2 อัน 
11. แคลมป์เหล็กส าหรับจับ 2 อัน 
12. สายยาง ยาว 1 เมตร 
13. อุปกรณ์ประกอบ 

- เป็นเตาควบคุมความร้อนของสารละลายชนิดหลุม ซึ่งส าหรับให้ความร้อนขวดแก้วชนิด Round 
Flask ขนาดความจุ 10ลิตร จ านวน 1 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้ 

- ตัวเครื่องด้านนอกท ามาจาก โลหะ  ส่วนของตัวให้ความร้อน (Heating Element) ท าจาก Nickel 
Chrome เป็นแบบ Coil อยู่ในบุผ้าตาข่าย ซึ่งมีความทนกรดทนด่างได้ดี 

- ตัวเตาสามารถให้ความร้อนได้สูงสุดถึง 450 องศาเซลเซียส  
- เครื่องสามารถปรับอุณหภูมิจากปุ่มด้านหน้าเครื่องเป็นอนาล็อก พร้อมมีไฟแสดงการท างานของชุดให้

ความร้อน 
- ตัวเครื่องสามารถใส่ Flask ขนาดความจุ 10ลิตร หรือ Flask ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 278 

ถึง 282 มิลลิเมตร 
- ส่วนของเตาหลุมด้านในมีความลึกไม่เกินกว่า 150 มิลลิเมตร  
- ใช้ไฟ  230  โวลต์, 50/60 เฮิร์ต 
- รับประกันคุณภาพ  1  ปี 

 
26.  ตู้แช่สารเคมี         จ านวน    2    ตู้ 
   คุณลักษณะเฉพาะ 

1. มีขนาดไม่น้อยกว่า 10.0 Q  
2.  มีระบบกระจายความเย็นหลายทิศทาง Multi Air Flow 
3.  มีช่องแช่แข็งขนาด100 ลิตรพร้อมถาดท าน้ าแข็งคู่แบบบิด Double IceTwister 
4. ANTI-BACTERIA FOOD LINER ผสมสารยับย้ังแบคทีเรียภายในตู้ 
5.  มีระบบก าจัดกล่ินอัตโนมัติ นาโน ไททาเนียม ฟิลเตอร์ 
6.  มีช้ันวางของคริสตัสใส 5 ช้ันตลอดท้ังตู้ 
7.  มีขาต้ัง แบบ KICK PLATE และมีล้อเล่ือนเพื่อความสะดวก 
8.  มียางขอบประตูยับย้ังเช้ือรา 
9.  รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี 
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27.  ชุดเคร่ืองท าน้ ากลั่น        จ านวน    1    เคร่ือง   
คุณลักษณะเฉพาะ  
1. เป็นเครื่องท าน้ าบริสุทธิ์ (General laboratory grade water) ส าหรับใช้ในงานวิเคราะห์ท่ีต้องการระดับ

ไอออนและสารอินทรีย์ ต่ า เช่น  เครื่อง AAS/FAAS,  Spectrophotometry, Water analysis หรือ งาน เตรียม
สารละลายบัฟเฟอร์ท่ัวไป เป็นต้น 

2.  สามารถผลิตน้ าสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 10 ลิตร/ช่ัวโมง 
3.  ภายในตัวเครื่องประกอบด้วย 

- ชุดกรองน้ าเบ้ืองต้น (Carbon filter)    จ านวน   1   ชุด 
- ชุดสร้างแรงดันน้ า (Boost pump) อยู่ภายในเครื่อง 
- ชุดกรอง REVERSE OSMOSIS (RO)    จ านวน   1   ชุด 
- ชุดกรองไอออนDeionnization module   จ านวน  1   ชุด 

4. สามารถผลิตน้ ามีค่าความบริสุทธิ์ ดังนี้ 
- ค่า INORGANICS >10 MEGAOHMS-CM  
- ค่า Conductivity < 0.1 µS/cm  
- ค่า TOC น้อยกว่า 30 ppb 

5. เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการรับรองคุณภาพจากมาตรฐาน ASTM Type II หรือ CLSI Type II 
6.  แสดงค่าคุณภาพน้ าผ่านหน้าจอ LCD สี 16 bit โดยแสดงประสิทธิภาพของไส้กรองแต่ล่ะส่วนผ่านหน้าจอ

ได้ 
7. สามารถท างานได้ Automatic operation  โดยจะผลิตน้ าโดยควบคุมจากระดับน้ าของถังส ารองน้ าโดย

อัตโนมัต ิ
8. มีระบบแสงเตือนเมื่อใกล้เวลาท่ีจะต้องเปล่ียนไส้กรอง ชุดไส้กรองเบ้ืองต้น และชุดไส้กรองไอออน 
9. มีถังส ารองน้ าบริสุทธิ์ ท่ีเป็นผลิตภัณฑ์จากบริษัทเดียวกับผู้ผลิตเครื่องท าน้ าบริสุทธิ์ ขนาด 25 ลิตร พร้อมชุด

ควบคุมระดับน้ าอัตโนมัติ (Level Switch) ต่อเข้ากับเครื่องท าน้ าบริสุทธิ์  
10. สามารถติดต้ังได้ท้ังแบบต้ังพื้น, ต้ังโต๊ะ  
11. มีระบบ Pretreatment ท่ีสามารถผลิตน้ า RO (เป็นระบบผลิตน้ าท่ีจัดหาในประเทศ) เพื่อปรับสภาพน้ า

ของอาคาร ก่อนเข้าเครื่องท าน้ าบริสุทธิ์ เพื่อยืดอายุการใช้งานของไส้กรอง 
12. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิทซ ์
13. มีคู่มือประกอบการใช้งาน และดูแลรักษา 
14. รับประกันคุณภาพ  1 ปี และมีให้บริการหลังการขาย 
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28.  เคร่ืองกลั่นระเหยสุญญากาศ       จ านวน    1   เคร่ือง  
คุณลักษณะเฉพาะ 
1. เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการระเหยสารตัวอย่างท่ีเป็นของเหลวโดยการกล่ันเพื่อแยกตัวท าละลายท่ีผสมอยู่

ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 3 ส่วนคือ 
1.1 ส่วนให้ความร้อนและกล่ันแยกสาร 
1.2 ส่วนท าสุญญากาศภายในระบบ 
1.3 เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบหมุนเวียน  

 
 ส่วนที่ 1 ส่วนให้ความร้อนและกลั่นแยกสาร 

1.1 เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการระเหยสารตัวอย่างท่ีเป็นของเหลวโดยการกล่ันเพื่อแยกตัวท าละลายท่ี
ผสมอยู่ 

1.2 สามารถควบคุมความเร็วในการหมุนได้ต้ังแต่ 20 ถึง 280 รอบต่อนาที หรือกว้างกว่า 
1.3 มีฐานวางเครื่อง และสามารถปรับระยะห่างระหวา่งอ่างให้ความร้อนกับตัวเครื่องได้ 
1.4 มีอ่างให้ความร้อนท่ีสามารถใช้ได้กับน้ าควบคุมอุณหภูมิแบบอิเล็กทรอนิคส์ ใช้พลังงานประมาณ 

1,300 วัตต์ โดยควบคุมอุณหภูมิได้ต้ังแต่ 20C หรืออุณหภูมิห้อง จนถึงไม่น้อยกว่า 95 C และ
แสดงค่าอุณหภูมิเป็นตัวเลขไฟฟ้า 

1.5 ตัวอ่างด้านในท าด้วยสแตนเลส ออกแบบให้สามารถใช้กับขวดกล่ันได้หลายขนาดต้ังแต่ 50 มล. 
ถึงไม่น้อยกว่า 3 ลิตร 

1.6 อ่างให้ความร้อนมีระบบป้องกันอุณหภูมิสูงเกิน (over temperature protection)  
1.7 สามารถปรับระดับเล่ือนขึ้น/ลงของขวดใส่สารแบบ Manual  โดยการเล่ือนขึ้น/ลงของมือจับ 

(handle) ท่ียื่นออกมาด้านหน้าในระดับท่ีเหมาะสมเพื่อความสะดวกในการใช้งาน และต้ังระดับ
ต่ าสุดของฟลาสก์ท่ีเล่ือนลงได้เพื่อความปลอดภัย  

1.8 สามารถปรับมุมของฟลาสก์ท่ีจุ่มลงในอ่างให้ความร้อน เพื่อความเหมาะสมกับฟลาสก์ขนาดต่าง ๆ 
1.9 สามารถใส่หรือถอดฟลาสก์ใส่สารตัวอย่างเข้ากับเครื่อง โดยการหมุนตัวจับยึด (clip) ได้สะดวก

โดยไม่ต้องถอดตัวจับยึดออกจากเครื่อง 
1.10 มี seal ท่ีท าจากเทฟลอนหรือ PTFE เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้งาน และการซีล 

(sealing) 
1.11 เครื่องแก้วท่ีสัมผัสกับสารละลายเป็นชนิดโบโรซิลิเคต 3.3 
1.12 ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยระดับ IP20 หรือ IP21 
1.13 มีอุปกรณ์ประกอบดังต่อไปนี ้
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- ชุดท าให้สารละลายควบแน่นแบบแนวตั้ง มีพื้นท่ีส าหรับการควบแน่นไม่น้อยกว่า 1,400 
ตารางเมตรจ านวน 1 ชุด 

- ขวดใส่สารตัวอย่างแบบ pear-shaped ขนาดข้อต่อ 29/32 ความจุ 1 ลิตร จ านวน 1 ใบ 
- ขวดรองรับสารตัวอย่างก้นกลม ขนาดข้อต่อ 35/20 ความจุ 1 ลิตร จ านวน 1 ใบ 
- ชุดเครื่องแก้วส าหรับต่อชุดควบแน่นกับขวดใส่สารตัวอย่าง จ านวน 1 ชุด 

 
 ส่วนที่ 2 ส่วนท าสุญญากาศภายในระบบ  มีลักษณะดังนี ้

2.1 เป็นปั๊มดูดอากาศชนิด Diaphragm และแผ่นไดอะแฟรมท าด้วย PTFE ซึ่งสามารถทนการกัด
กร่อนของสารเคมีได้เป็นอย่างดี 

2.2 ปั๊มท างานด้วยโหมดประหยัดพลังงาน หรือ ECO2 mode ซึ่งช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และ
การซ่อมบ ารุงรักษาลดลงในระยะยาว 

2.3 สามารถท าสุญญากาศได้ต ่าสุดไม่น้อยกว่า 10 มิลลิบาร์ 
2.4 มีอัตราการดูดอากาศไม่ต่ ากว่า 1.5 ลบ.ม./ช่ัวโมง 
2.5 มีระดับเสียงระหว่างการท างานในช่วง 40 - 52 เดซิเบลเอ 
2.6 ความเร็วรอบ (revolution speed) สูงสุดไม่น้อยกว่า 1,280 รอบต่อนาที (rpm) 
2.7 อุปกรณ์ส่วนต่างๆ ท่ีต้องสัมผัสกับสารละลายท าด้วย เทฟลอน, FEP, FFKM ,PPS หรือโลหะ ท่ี

ทนต่อการ กัดกร่อนของสารเคมี 
2.8 มียางรองฐานเพื่อกันการสะเทือน และส าหรับเคล่ือนย้าย 
2.9 มีอุปกรณ์ประกอบดังนี ้

- ชุดควบคุมความดันสุญญากาศแบบ Interface 
- สามารถปรับความค่าดันด้วยปุ่มด้านหน้าเพื่อเพิ่มความแม่นย าในการท างาน พร้อมหน้าจอ

แบบดิจิตอล  
- แสดงค่าความดันท่ีต้ังและความดันจริงท่ีหน้าจอพร้อมกัน 
- มีโหมดการท างานแบบ Manual และแบบ Timer เพื่อตั้งเวลาการลดความดัน 
- สายยางส าหรับใช้กับงานร่วมกับป๊ัมสุญญากาศจ านวน 1 ชุด 
- ขวดดักไอสาร จ านวน 1 ชุด 
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 ส่วนที่ 3  เคร่ืองควบคุมอุณหภูมิแบบหมุนเวียน   จ านวน 1 ชุด 
3.1 เป็นอ่างควบคุมอุณหภูมิพร้อมระบบหมุนเวียนน้ า ความจุไม่น้อยกว่า 4  ลิตรส าหรับใช้ใน

ห้องปฏิบัติการ พร้อมล้อเล่ือนเพื่อสะดวกในการใช้งาน 
3.2 ตัวอ่างท าด้วยสแตนเลสสตีล  โดยมีท่อท าความเย็นขดเป็นวงอยู่ด้านในของอ่าง พร้อมฉนวนบุ

ด้านนอกโดยรอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ความเย็น 
3.3 สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง 0 องศาเซลเซียส ถึงอุณหภูมิห้อง  
3.4 พร้อมจอแสดงระดับน้ าภายในอ่างและอุณหภูมิท่ีใช้งานเป็นตัวเลข 
3.5 ระบบน้ าหมุนเวียนน้ าเป็นปั๊มแบบจุ่ม   ขนาดของมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 0.33 กิโลวัตต์ โดยมี

ความเร็วรอบ 2800 รอบ/นาที หรือมีอัตราการส่งน้ า 15 ลิตร/นาที 
3.6 ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 ไซเกิล 

2. ติดต้ังเครื่องมือจนกระท่ังสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี 
3. มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีผู้ใช้เครื่องมือ ให้สามารถใช้เครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. รับประกันเครื่องมือเป็นเวลาไม่น้อยกว่า1 ปี โดยไม่รวมวัสดุส้ินเปลือง เช่น เครื่องแก้ว, seal 

 
29.   เคร่ืองหาจุดหลอมเหลว         จ านวน    1    ชุด 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการหาจุดหลอมเหลว (melting point), ช่วงในการหลอมเหลว (melting range) และ 

จุดเดือด (boiling point) แบบ manual โดยอาศัยการสังเกตด้วยสายตา (visual determination)  
2. สามารถติดตามหรือตรวจสอบการหลอมเหลว และการเดือด ได้สะดวก โดยผ่านช่องมองขนาดใหญ่ท่ีเป็น

เลนส์ขยาย (magnification lens) เพื่อความชัดเจน และง่ายต่อการสังเกตการเปล่ียนแปลงของตัวอย่าง 
3. สามารถหาจุดหลอมเหลวของสารได้สูงสุดครั้งละ 3 ตัวอย่างพร้อมกัน 
4. สามารถใส่ข้อมูลของสารตัวอย่าง เช่น ช่ือสารตัวอย่าง, ค่าอุณหภูมิเริ่มต้น, อัตราเร็วในการเพิ่มอุณหภูมิ โดย

ใช้ปุ่มหมุน และปุ่มตัวเลือกบนเครื่อง 
5. ช่วงอุณหภูมิในการใช้งานจากอุณหภูมิห้อง + 10 องศาเซลเซียส ถึง 400 องศาเซลเซียส โดยมีความ

ละเอียด 0.1 องศาเซลเซียส 
6. สามารถเลือกอัตราเร็วในการเพิ่มอุณหภูมิ 9 ตัวเลือก คือ 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0, 20.0 

องศาเซลเซียสต่อนาที 
7. ติดต้ังเครื่องมือจนกระท่ังสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี 
8. มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีผู้ใช้เครื่องมือ ให้สามารถใช้เครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
9. รับประกันเครื่องมือเป็นเวลาไม่น้อยกว่า1 ปี  
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30.   ชุดแบบจ าลองโมเลกุล          จ านวน    1    ชุด 
 คุณลักษณะเฉพาะแต่ละชุด ประกอบด้วย ส่วนของอะตอมและก้านต่อ รายละเอียดดังนี้ 

1. มีอะตอมต่างๆ ไม่น้อยกว่า 9 ชนิด รวมทั้งไม่ต้องมีอะตอมไม่ต่ ากว่า 70 ช้ิน ประกอบด้วย 
- มีจ านวนอะตอม คาร์บอน ไม่น้อยกว่า 20 ช้ิน 
- มีจ านวนอะตอม ออกซิเจน ไม่น้อยกว่า 6 ช้ิน 
- มีจ านวนอะตอม ไฮโดรเจน ไม่น้อยกว่า 28 ช้ิน  
- มีอะตอมอื่นๆ เช่น ไนโตรเจน ฮาโลเจน โบรมีน ไอโอดีน และโลหะ รวมแล้วไม่น้อยกว่า 17 ช้ิน  

2. ส่วนก้านต่อ  ต้องมีความยาวก้านแตกต่างกันอย่างน้อย -3 ขนาด โดยประกอบด้วย  
- ก้านต่อขนาดส้ันไม่น้อยกว่า40 ช้ิน  
- ก้านต่อขนาดกลาง ไม่น้อยกว่า 40 ช้ิน 
- ก้านต่อขนาดยาวไม่น้อยกว่า 10 ช้ิน  

3. คู่มือแนะน าการใช้งานและกล่องใส่ 
 
31.  กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ       จ านวน    1    เคร่ือง  

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. หัวกล้องเป็นแบบชนิด 2 กระบอกตา เอียงท ามุม 45 องศา หมุนได้รอบ 360 องศา 
2. สามารถปรับระยะห่างระหว่างกระบอกตาได้ต้ังแต่ 55-75 มิลลิเมตร 
3. เลนส์ตา มีค่า widefeild 20 มิลลิเมตร ก าลังขยาย 10 เท่า และมีสารป้องกันเช้ือราท่ีกระบอกตา 
4. มีวงแหวนส าหรับปรับค่าสายตา (Diopter) อยู่ท่ีเลนส์ตา 
5. เลนส์วัตถุสามารถซูมได้ 0.7 – 4.5 เท่า มีค่า working distance 88 มม. 
6. มีก าลังขยายรวม 7 – 45 เท่า 
7. Transmitted light ชนิด LED ขนาด 5 วัตต์ และ Reflected light ขนาด 3 วัตต์ 
8. ตัวเครื่องมีขนาดไม่น้อยกว่า 230x170x275 มม. 
9. ระบบไฟ เป็นชนิด 240V  50/60 Hz 
10. รับประกันคุณภาพเป็นเวลา 1 ปี 
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32.  เคร่ืองปั่นเหว่ียงตกตะกอน       จ านวน    1    เคร่ือง   
คุณลักษณะเฉพาะ 
1. เป็นเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนขนาดเล็กท่ีสามารถใช้ได้กับหัวปั่นชนิดมุมเอียงคงท่ี (Angle Rotor) ได้หลาย

ขนาด โดยสามารถป่ันได้ไม่น้อยกว่า 120 มิลลิลิตร 
2. ตัวเครื่องท าความเร็วในการปั่นได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 6,000 รอบต่อนาที RCF ไม่น้อยกว่า 3,340 x g ปรับ

ความเร็วรอบได้ครั้งละไม่เกิน 100 รอบต่อนาที 
3. โครงสร้างของตัวเครื่องและฝาปิดท าด้วยวัสดุเคลือบพ่นสีมีความแข็งแรง 
4. Motor เป็นชนิด Maintenance-free หรือแบบ Brushless drive ไม่แปลงถ่านง่ายต่อการบ ารุงรักษา 
5. ควบคุมการท างานด้วย Microprocessor Controller แสดงค่า และเวลา แสดงเป็นตัวเลขบนหน้าจอ LCD 
6. สามารถต้ังเวลาในการปั่นได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 นาที 59 วินาที 
7. ระบบฝาปิด เป็นชนิด Automatic opening หรือชนิด Electronic lid lock โดยหัวปั่นจะไม่หมุนหากฝายัง

เปิดอยู่ และขณะท่ีเครื่องท างานอยู่ฝาจะไม่สามารถเปิดได้ จะเปิดได้เมื่อหัวปั่นหยุดสนิทแล้วเท่านั้น 
8. มีหัวปั่นแบบ angle rotor ส าหรับใส่หลอด 15 ml ได้จ านวนไม่น้อยกว่า 8 หลอด 
9. ใช้ไฟฟ้า 230 โวลต์ 50/60 เฮิร์ต 
10. ผลิตตามมาตรฐานความปลอดภัยนานาชาติ CE หรือ EN-61002-020 หรือ EN-61010-1 หรือ EN-

61010-2-020 หรือ EN- 61010-2-101  
11. ผลิตโดยโรงงานท่ีได้รับมาตรฐาน ISO9001  และ ISO 13485 
12. รับประกันคุณภาพ 1  ปี 
13. มีคู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษ จ านวน 1 ชุด  
 

33.  ชุดบ าบัดน้ าเสียจากอ่างห้องปฏิบัติการ      จ านวน    1    ชุด  
คุณลักษณะเฉพาะ 
1. เป็นชุดถังบ าบัดน้ าเสียจากอ่างน้ าของห้องปฏิบั ติการโดยรวบรวมน้ าเสียจากอ่างน้ าทุกจุดภายใน

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ทุกห้องภายในอาคารลงสู่บ่อบ าบัด 
2. ขนาดถังบ าบัดไม่น้อยกว่า 1,200 x 1,000 x1,000 mm.  
3. มีถัง AKALINE และ หัววัด PH ภายในถังบ าบัด เพื่อควบคุมความเป็นกรด-ด่างภายในถังบ าบัด 
4.  มีลูกลอยเพื่อตรวจวัดโดยระบบจะท าการเติมน้ าโดยอัตโนมัติเมื่อน้ าต่ ากว่าระดับท่ีต้ังไว้ 
5. มีระบบกวนน้ าเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนภายในถังบ าบัด 
6. ผู้ขายท าการเดินระบบท่อบ าบัดน้ าเสียด้วยท่อ PVC ขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้วท่ีทนต่อการกัดกร่อนของ

สารเคมี  จากอ่างน้ าทุกจุดภายชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี ลงสู่ชุดบ าบัดน้ าเสีย 
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34. เคร่ืองวัดแรงดึง          จ านวน 1 เคร่ือง 
คุณลักษณะเฉพาะ 
1. เป็นเครื่องวัดแรงดึง สามารถใช้ทดสอบตัวอย่างท่ีเป็น พลาสติก , ยาง ,เครื่องหนัง หรือตัวอย่างท่ีมีเส้นใย 

ได้ 
2. ตัวเครื่องสามารถใช้กับตัวอย่างท่ีมีแรงดึงต้ังแต่ง 5 ถีงไม่น้อยกว่า 250 Kgf 
3. มีความแม่นย าของแรงไม่น้อยกว่า +/- 0.25% 
4. ตัวเครื่องสามารถต้ังความเร็วในการเคล่ือนท่ีได้ต้ังแต่ 0.1 mm/นาที ถึง 1000 mm/นาที โดยมีความ

แม่นย าของการเคล่ือนท่ี ไม่มากกว่า 0.1 mm 
5. ตัว มอเตอร์ เป็นแบบ ไม่ใช้แปลงถ่าน ( Brushless motor) เพื่อง่ายต่อการบ ารุงรักษา  
6. ตัวเครื่องมีพื้นท่ีส าหรับตัวอย่าง (Trip Space for crosshead) ไม่น้อยกว่า 650 mm 
7. สามารถเลือกหน่วยการวัดได้ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วย 
8. สามารถค านวนค่า Tensile , Elongation และสร้างกราฟ อัตโนมัติได้ โดยผ่านคอมพิวเตอร์ส าหรับการ

ควบคุม 
9. มีชุดคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์ พร้อมโปรแกรม ส าหรับควบคุมการท างานของเครื่อง จ านวน 1 ชุด 
10. ผู้ขายท าการติดต้ังและสอนการใช้งานให้แก่ผู้ใช้งาน ณ พื้นท่ีติดต้ังเครื่อง 
11. รับประกันคุณภาพ 1 ปี 
 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ภายใน 120 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา 
  
6. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน  

 งวดเดียว ภายใน 120 วัน 
 

7. วงเงินในการจัดหา 
เงินงบประมาณโครงการ 14,568,200  บาท (สิบส่ีล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) 
ราคากลาง 14,568,200  บาท (สิบส่ีล้านห้าแสนหกหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) 
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8. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมและส่งข้อเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็น 
 สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานได้ท่ี 
สถานท่ีติดต่อ  งานพัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
         เลขท่ี 128  ถนนห้วยแก้ว ต าบลช้างเผือก อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  50300  
โทรศัพท์   0-5392-1444  ต่อ  1321 
โทรสาร     0-5392-1444  ต่อ  1321 
เว็บไซต์   http://www.rmutl.ac.th  

สาธารณชนท่ีต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยช่ือและท่ีอยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ 
หรือมีความเห็นด้วย 
 

 


