




















 
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) (ซื้อขาย) 

 
 

โครงการชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอน และการวิจัยประเภทกลุ่มงานวิทยาศาสตร์ 
ประจำอาคารกำพล อดุลวิทย์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 
 

1. ความเป็นมา                        
สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน เป็นหลักสูตรในสังกัดวิทยาลัยบูรณาการ

ศาสตร์ ท่ีมุ่งเน้นบูรณาการองค์ความรู้แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการผลิตบัณฑิตมีความพร้อมในหลาย
ด้าน ตอบรับกับสถานการณ์และการเปล่ียนแปลงในอนาคต ท้ังในด้านการประกอบอาชีพยุคใหม่ การสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ การเพิ่มมูลค่าของทรัพยากร รวมทั้งการปรับตัวในสังคมยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ดังนั้น การ
เรียนการสอนในหลักสูตรจึงมีลักษณะเป็นแบบบูรณาการ ท่ีมุ่งเน้นให้นิสิตได้เรียนรู้ในสภาพแวดล้อมจริง 
ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ เพื่อทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆ อันจะนำไปสู่
การประกอบอาชีพ และการพัฒนาท่ียั่งยืนอย่างแท้จริง 

ดังกล่าว มีรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการศาสตร์ (SIS Model) มุ่งเน้นให้นิสิตไดเ้รียนรู้
ทางวิทยาศาสตร์ในเชิงบูรณาการ ฝึกฝนการประยุกต์ วิเคราะห์ และแก้ปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ผ่าน
กระบวนการ cooperative learning (project base learning) เพื่อให้นิสิตมีฐานความคิดทางวิทยาศาสตร์
เชิงบูรณาการผ่านการออกแบบโครงงาน ดังนั้นจึงมีความจำเป็นในการใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ในการเรียน
การสอน และการวิจัยประเภทกลุ่มงานวิทยาศาสตร์ เพื่อให้นิสิตสามารถนำอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ใน 
การเรียน การทำโครงงาน ทำวิจัย เพื่อพิสูจน์สมมติฐานทางวิทยาศาสตร์ การหาคำตอบผ่านกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ จะทำให้นิสิตมีฐานคิดทางวิทยาศาสตร์ และสามารถนำความรู้ที่จะได้จากการเรียนรู้ที่ได้ไปต่อ
ยอดและพัฒนาตัวเองต่อไปในอนาคต   

 

2. วัตถุประสงค ์
เพื่อใช้ในการเรียนการสอนแบบบูรณาการศาสตร์ (SIS Model)  มุ่งเน้นให้นิสิตได้เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์

ในเชิงบูรณาการ ฝึกฝนการประยุกต์ วิเคราะห์ และแก้ปัญหาทางด้านวิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการ 
cooperative learning (project base learning) 
3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ  
     3.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 
     3.๒    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
     3.๓    ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
     3.๔    ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
     3.๕    ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื ่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู ้ทิ ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 



      3.๖    มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
      3.๗    เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
      3.๘    ไม ่ เป ็นผ ู ้ม ีผลประโยชน ์ร ่วมก ันก ับผ ู ้ ย ื ่นข ้อ เสนอรายอ ื ่นท ี ่ เข ้ าย ื ่นข ้อ เสนอให ้ แก่  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
      3.๙    ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
      3.๑๐  ผู้ยื ่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
      3.11  สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี) (หนังสือ
รับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (THAI SME-GP) 
      3.12  สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี) 
 
4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
4.1 ตู้เก็บสารเคมี  

4.1.1 เพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษา  ทุกชิ้นทำเป็นระบบถอดประกอบได้ (KNOCK DOWN) 
เคลือบกันสนิมด้วย  ZINC  PHOSPHATE  COATING โดยกรรมวิธี  DIPPING  เพื่อกันสนิม
ทั่วถึงทุกชิ้นส่วน  แล้วผ่านการอบแห้งด้วยกรรมวิธี  DRYING  OVEN  และต่อเนื่องด้วยการ
พ่นทับด้วยสี EPOXY มีคุณสมบัติทนสารเคมี  ชนิดสีผงทั่วถึงผิวเหล็กทุกด้านทั้งภายในและ
ภ าย น อ ก  ( CONDUCTIVE  EPOXY POWDER COATING) โ ด ย ใ ช ้ ร ะ บ บ ไ ฟ ฟ ้ า สถิ ต  
ELECTROSTATIC PAINTING  SYSTEM แล้วผ่านกระบวนการอบสีด้วยระบบ DRYING OVEN 
ที่ความร้อนไม่น้อยกว่า 180 องศาเซลเซียส  เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า  10 นาที  เมื่อเสร็จแล้วสี
ต้องมีความหนาเทียบเท่าหรือไม่น้อยกว่า  80 ไมครอน  โดยสีจะต้องทนต่อการกัดกร่อนของ
ไอระเหยสารเคมี และทนต่อการขีดข่วนได้ดี 

4.1.2 ท่ีประตูตู้เก็บสารเคมีบุด้วยซีลยางโดยรอบเพื่อป้องกันการรั่วไหลของไอสารเคมีออกนอกตู้เก็บ
สารเคมี 

4.1.3 บานประตูตู้เก็บสารเคมีเป็นกระจกนิรภัย หนาเทียบเท่าหรือไม่น้อยกว่า 5 มม.  พร้อมซีลยาง
กระจกโดยรอบติดตั้งอยู่ในกรอบเหล็กเทียบเท่าหรือไม่น้อยกว่า  2  ชั ้น  พร้อมพ่นสีผง  
EPOXY เช่นเดียวกับตัวตู้เก็บสารเคมี บานพับชนิดสเตนเลสสตีล  ความสูงยาวตลอดความสูง
ของหน้าบาน 

4.1.4 ภายในมีชั้นวางขวดสารเคมีปรับระดับได้  ทำด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็นความหนาเทียบเท่าหรือไม่
น้อยกว่า 1 มม.  เจาะรูท่ัว เพื่อระบายอากาศ  โดยไม่ให้เกิดลมหมุนตกค้างภายในตู้ ด้านหน้า
มีขอบป้องการตกของขวดสารเคมี   จำนวนเทียบเท่าหรือไม่น้อยกว่า 5 ชั้น พ่นและเคลือบ
ด้วยสีผง EPOXY เช่นเดียวกับตัวตู้  พร้อมถาดรองรับสารเคมีช้ันล่างสุดทำด้วยสแตนเลส เกรด 
304 สามารถรับสารเคมีได้เทียบเท่าหรือไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตร จำนวน 1 ถาด 

4.1.5 มีหลอดไฟแสงสว่าง LED ไม่ก่อให้เกิดความร้อนอยู่ในแท่งพลาสติกป้องกันสารเคมีติดตั้งอยู่
บริเวณด้านในตู้บริเวณซ้ายขวาของตู้พร้อมสวิทช์เปิด-ปิดไฟแสงสว่าง 



4.1.6 มีอุปกรณ์สำหรับเตรียมตัวอย่าง สามารถปรับความร้อนได้ สามารถให้ความร้อนสูงสุด 
เทียบเท่าหรือไม่น้อยกว่า 950 องศาเซลเซียส   

4.1.7 ชุดระบบดูดระบายไอสารเคมีภายในตู้เก็บสารเคมีติดต้ังอยู่ตอนบนตู้  ประกอบด้วย  
- สวิทช์เปิด-ปิดพัดลมโดยมีไฟแสดงสถานะขณะพัดลมกำลังทำงาน 
- นาฬิกาต้ังเวลาการทำงานของชุดพัดลมดูดระบายไอสารเคมี 
- พัดลมดูดอากาศชนิด AXAIL FAN สำหรับดูดระบายไอสารเคมี 
- ท่อระบายไอกรดสารเคมีเป็นท่อ PVC ขนาดเทียบเท่าหรือไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว 
- มือจับเปิด-ปิด บานประตูตู้ทำด้วย ZINC ALLOY ทนต่อไอสารเคมี พร้อมกุญแจล๊อก 

4.1.8 ตอนล่างสุดมีช่อง  AIR  GRILL  FLOW  BY  PASS  เพื่อให้ทิศทางลมถูกดูดเข้าตู้จากด้านล่าง
และไหลระบายไปสู่ตอนบน 

4.2  เครื่องช่ังดิจิตอล 2 ตำแหน่ง  
4.2.1 เป็นเครื่องชั่งไฟฟ้าชนิดวางน้ำหนักด้านบนที่มีหน้าจอสี ทำงานด้วยระบบสัมผัส (Touch 

Screen) หน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลข 
4.2.2 ชั่งน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า (weighing capacity) 3100 กรัม อ่านค่าละเอียด (Readability) 

10 มิลลิกรัม มีค่าความแม่นยำของการชั่งซ้ำ (Repeatability) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 
มิลลิกรัม และมีค่าความคลาดเคล่ือนเชิงเส้น (Linearity) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30 มิลลิกรัม 

4.2.3 สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะ (Taring) ได้ตลอดช่วงการช่ังน้ำหนักภาชนะ 
4.2.4 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักต่ออุณหภูมิ (Sensitivity drift) น้อยกว่าหรือเท่ากับ ± 4 

ppm/K 
4.2.5 มีค่าเวลาตอบสนองในการช่ัง (Typical Stabilization time) ไม่เกิน 1.5 วินาที 
4.2.6 มีระบบปรับเทียบเครื่องช่ังด้วยตุ้มน้ำหนักภายนอก (External Calibration) 
4.2.7 มีสัญลักษณ์แสดงสัดส่วนน้ำหนักท่ีช่ังเทียบกับพิกัดสูงสุดของเครื่อง (bar graph) 
4.2.8 จอแสดงผลมีระบบปรับลดตัวเลขหลังจุดทศนิยม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการอ่านค่า 
4.2.9 สามารถปรับระดับความสว่างของหน้าจอแสดงผลได้ 3 ระดับ คือ Bright, Medium และ Eco 

mode  
4.2.10 สามารถปรับต้ังเครื่องช่ังให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมในการช่ัง (Ambient conditions) ได้ 

2 ระดับ คือ stable และ unstable 
4.2.11 จานช่ังทำด้วยสแตนเลสมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 180 มิลลิเมตร และตัวเครื่องมี

ขนาดไม่ต่ำกว่า (D x W x H) 360x216x95 มิลลิเมตร 
4.2.12 มีระบบปอ้งกันการช่ังน้ำหนักเกิน (Overload Protection)  
4.2.13 มีระบบแสดงระดับน้ำอยู่ด้านหน้าของตัวเครื่อง เป็นระบบ Conventional Level Indicator 

โดยมีขาปรับระดับน้ำด้านหน้า 2 ขา เพื่อความสะดวกในการปรับระดับลูกน้ำให้อยู่ในระดับท่ี
ถูกต้อง   

4.2.14 มีโปรแกรมใช้งานเฉพาะให้มาเป็นมาตรฐานในตัวเครื่อง (built-in application programs) 
โดยไม่ต้องเพิ่มวงจรใดๆ ได้แก่ Weighing, Density, Precentage, Checkweighing, Peak 
hold, Counting, Unstable condition 

4.2.15 สามารถเลือกหน่วยการชั่งได้ไม่น้อยกว่า 20 หน่วย เช่น กรัม, มิลลิกรัม, กิโลกรัม, ปอนด์, 
China tale, และ Newton เป็นต้น โดยเลือกจากการสัมผัสบนหน้าจอ 

4.2.16 มีระบบการช่ังน้ำหนักจากทางด้านใต้ของเครื่อง (below-balance weighing) 
4.2.17 มี Interface แบบ mini USB สำหรับเชื ่อมต ่อกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เคร ื ่องพิมพ์ผล, 

คอมพิวเตอร์  
4.2.18 มีระบบป้องกันการแก้ไขการตั้งค่าพารามิเตอร์ (Supervisor Lock) เพื่อป้องกันผู้อื ่นแก้ไข

ข้อมูล 



4.2.19 มีระบบ Reset ที่สามารถทำให้เครื ่องกลับมาสู่โปรแกรมตามปกติ (Factory setting) เพื่อ
ป้องกันการสับสนในการใช้งาน 

4.2.20 ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 ไซเกิล  
4.2.21 เป็นผลิตภัณฑ์จากยุโรป หรือประเทศสหรัฐอเมริกา โดยท่ีบริษัทผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน ISO 

9001 
4.3 เครื่องช่ังดิจิตอล  4 ตำแหน่ง  

4.3.1 เป็นเครื่องชั่งไฟฟ้าชนิดวางน้ำหนักด้านบนที่มีหน้าจอสี ทำงานด้วยระบบสัมผัส (Touch 
Screen) หน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลข 

4.3.2 ช่ังน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า (weighing capacity) 220 กรัม อ่านค่าละเอียด (Readability) 0.1 
มิลลิกรัม มีค่าความแม่นยำของการช่ังซ้ำ (Repeatability) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.1 มิลลิกรัม 
และมีค่าความคลาดเคล่ือนเชิงเส้น (Linearity) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.2 มิลลิกรัม 

4.3.3 สามารถหักค่าน้ำหนักภาชนะ (Taring) ได้ตลอดช่วงการช่ังน้ำหนักภาชนะ 
4.3.4 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักต่ออุณหภูมิ (Sensitivity drift) น้อยกว่าหรือเท่ากับ ± 2 

ppm/K 
4.3.5 มีค่าเวลาตอบสนองในการช่ัง (Typical Stabilization time) ไม่เกิน 2 วินาที 
4.3.6 มีระบบปรับเทียบเครื่องช่ังด้วยตุ้มน้ำหนักภายนอก (External Calibration) 
4.3.7 มีสัญลักษณ์แสดงสัดส่วนน้ำหนักท่ีช่ังเทียบกับพิกัดสูงสุดของเครื่อง (bar graph) 
4.3.8 จอแสดงผลมีระบบปรับลดตัวเลขหลังจุดทศนิยม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการอ่านค่า 
4.3.9 สามารถปรับระดับความสว่างของหน้าจอแสดงผลได้ 3 ระดับ คือ Bright, Medium และ Eco 

mode  
4.3.10 สามารถปรับต้ังเครื่องช่ังให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมในการช่ัง (Ambient conditions) ได้ 

2 ระดับ คือ stable และ unstable 
4.3.11 จานชั่งทำด้วยสแตนเลสมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 90 มิลลิเมตร และตัวเครื่องมี

ขนาดไม่ต่ำกว่า (D x W x H) 360x216x320 มิลลิเมตร 
4.3.12 ส่วนครอบกันลม (draft shield) สามารถเปิดได้ทั้ง 3 ด้าน ด้านซ้าย, ด้านขวา และด้านบน 

สามารถถอดแยกจากส่วนชั่งน้ำหนักและทำความสะอาดได้ง่าย โดยมีความสูงไม่ต่ำกว่า 209 
มิลลิเมตร 

4.3.13 มีระบบป้องกันการช่ังน้ำหนักเกิน (Overload Protection)  
4.3.14 มีระบบแสดงระดับน้ำอยู่ด้านหน้าของตัวเครื่อง เป็นระบบ Conventional Level Indicator 

โดยมีขาปรับระดับน้ำด้านหน้า 2 ขา เพื่อความสะดวกในการปรับระดับลูกน้ำให้อยู่ในระดับท่ี
ถูกต้อง   

4.3.15 มีโปรแกรมใช้งานเฉพาะให้มาเป็นมาตรฐานในตัวเครื่อง (built-in application programs) 
โดยไม่ต้องเพิ่มวงจรใดๆ ได้แก่ Weighing, Density, Precentage, Checkweighing, Peak 
hold, Counting, Unstable condition 

4.3.16 สามารถเลือกหน่วยการชั่งได้ไม่น้อยกว่า 20 หน่วย เช่น กรัม, มิลลิกรัม, กิโลกรัม, ปอนด์, 
China tale, และ Newton เป็นต้น โดยเลือกจากการสัมผัสบนหน้าจอ 

4.3.17 มีระบบการช่ังน้ำหนักจากทางด้านใต้ของเครื่อง (below-balance weighing) 
4.3.18 มี Interface แบบ mini USB สำหรับเชื ่อมต ่อกับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เคร ื ่องพิมพ์ผล, 

คอมพิวเตอร์  
4.3.19 มีระบบป้องกันการแก้ไขการตั้งค่าพารามิเตอร์  (Supervisor Lock) เพื่อป้องกันผู้อื ่นแก้ไข

ข้อมูล 
4.3.20 มีระบบ Reset ที่สามารถทำให้เครื ่องกลับมาสู่โปรแกรมตามปกติ (Factory setting) เพื่อ

ป้องกันการสับสนในการใช้งาน 



4.3.21 ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 ไซเกิล  
4.3.22 เป็นผลิตภัณฑ์จากยุโรป หรือประเทศสหรัฐอเมริกา โดยท่ีบริษัทผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน ISO 

9001 
4.4 ตู้อบความร้อน  

4.4.1 เป็นตู้อบความร้อนไฟฟ้าที่ทำด้วยโลหะสแตนเลสสตีลทั้งภายในและภายนอกโดยมีแผ่น
ภายนอกด้านหลังทำด้วยเหล็กเคลือบกันสนิม 

4.4.2 สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั ้งแต่ 10 องศาเซลเซียส เหนืออุณหภูมิห้องถึง 300 องศา
เซลเซียส หรือกว้างกว่า มีความละเอียดในการปรับต้ัง 0.1 องศาเซลเซียสในการปรับต้ังไม่เกิน 
99.9 องศาเซลเซียสต้ังแต่ 100 องศาเซลเซียสปรับครั้งละ 0.5 องศาเซลเซียส  

4.4.3 มีขนาดความจุไม ่น้อยกว ่า  105 ลิตร โดยมีขนาดภายในไม่น้อยกว ่า 56 x 48 x 40 
เซนติเมตร 

4.4.4 มีระบบป้องกันอันตรายจากอุณหภูมิสูงเกิน แบบปรับต้ังได้ 
4.4.5 ระบบควบคุมอุณหภูมิเป็นแบบ PID Microprocessor controller มีค่าความสม่ำเสมอของ

อุณหภูมิพร้อมพัดลมกระจายอากาศภายในตัวตู้ 
4.4.6 มีประตูเปิด-ปิด ตู้ทำด้วยสแตนเลสสตีลแบบบานเด่ียว 
4.4.7 แสดงอุณหภูมิเป็นตัวเลขเรืองแสงพร้อมควบคุมการเปิดปิดช่องระบายอากาศด้วยมอเตอร์ 

ปรับระดับได้ 
4.4.8 มีสวิทปิด-เปิด ด้านบนของตัวเครื่องและเลือกคำส่ังโดยระบบสัมผัสพร้อมปุ่มควบคุมคำส่ังโดย

ปุ่มหมุ 
4.4.9  ผนังภายในตู้มีครีบ (Support ribs) เพื่อเป็นท่ีวางช้ันสามารถวางช้ันได้เทียบเท่าหรือไม่น้อย

กว่า 5 ช้ัน 
4.4.10 มีช้ันวางของทำด้วยสแตนเลสสตีล จำนวน เทียบเท่าหรือไม่น้อยกว่า 2 ช้ัน ถอดเข้า-ออก และ

สามารถปรับระดับสูง-ต่ำ 
4.4.11 สามารถต้ังเวลาในการทำงานได้ ต้ังแต่ 1 นาที ถึง 99 วัน หรือกว้างกว่า โดยแสดงเป็นตัวเลข

ดิจิตอลโดยเลือกให้ตัวเครื่องนับเวลาทันที หรือ นับเวลาเมื่อถึงอุณหภูมิท่ีกำหนดแล้วนับเวลา 
4.4.12 ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิตร์ 1 เฟส 
4.4.13 บริษัทผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน ISO 9001 หรือเทียบเท่า 
4.4.14 มีเอกสารรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง หรือจากตัวแทนจำหน่าย

ภายในประเทศ เพื่อประโยชน์ด้านอะไหล่และบริการหลังการขาย 
4.5 ตู้บ่มเช้ือ  

4.5.1 เป็นตู้เล้ียงเช้ือท่ีทำด้วยโลหะสแตนเลสสตีลท้ังภายในและภายนอก มีแผ่นภายนอกด้านหลังทำ
ด้วยเหล็กเคลือบกันสนิม                    

4.5.2 สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ต้ังแต่ 10 องศาเซลเซียส เหนืออุณหภูมิห้องถึง 80 องศาเซลเซียส 
หรือกว้างกว่า มีความละเอียดในการปรับต้ังได้ 0.1 องศาเซลเซียส 

4.5.3 มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 255 ลิตร โดยมีขนาดช่องเลี้ยงเชื้อไม่น้อยกว่า 64 x 80 x 50 
เซนติเมตร 

4.5.4 ระบบควบคุมอุณหภูมิเป็นแบบ PID microprocessor controller ประตูตู้เปิด-ปิดชนิดบาน
เดียว 



4.5.5 มีระบบป้องกันอันตรายจากอุณหภูมิเกินแบบปรับตั้งได้เป็นตัวเลขและมีสัญลักษณ์แสดงกรณี
เครื่องเกิดปัญหา 

4.5.6 มีประตูตู้ 2 ช้ัน ช้ันนอกเป็นโลหะสแตนเลส ช้ันในเป็นกระจกใส 
4.5.7 ควบคุมการทำงานเครื่องโดยระบบสัมผัส ด้านหน้าเครื่อง 
4.5.8 ผนังภายในตู้มีครีบ (Support ribs) เพื่อเป็นที่วางชั้น สามารถวางชั้นได้เทียบเท่าหรือไม่น้อย

กว่า 9 ช้ัน 
4.5.9 มีชั้นวางของทำด้วยสแตนเลสสตีล จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชั้น ถอดเข้า-ออก และสามารถปรับ

ระดับสูง-ต่ำ 
4.5.10 สามารถตั้งเวลาในการทำงานได้ พร้อมช่องระบายอากาศสามารถปรับได้ควบคุมการเปิดปิด

ด้วยมอเตอร์ 
4.5.11 ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 1 เฟส 
4.5.12 บริษัทผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน ISO 9001 หรือเทียบเท่า 
4.5.13 มีเอกสารรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง หรือจากตัวแทนจำหน่าย

ภายในประเทศ เพื่อประโยชน์ด้านอะไหล่และบริการหลังการขาย 
4.6 กล้องสเตอริโอ 

4.6.1 หัวกล้อง ชนิด 3 กระบอกตา โดยกระบอกตาคู่เอน ไม่ต่ำกว่า 45 องศา สามารถปรับระยะห่าง
ระหว่างตาได้ในช่วง 52-76 มม.หรือกว้างกว่า หัวกล้องหมุนได้รอบ 360 องศา และมี
กระบอกตาตรงพร้อม C-mount ขนาด 0.5X สำหรับต่ออุปกรณ์ถ่ายภาพ 

4.6.2 เลนส์ตา ชนิด Lead free กำลังขยาย 10X 1 คู่ มีค่า field number ไม่ต่ำกว่า 22 ม.ม. 
สามารถปรับ Diopter ได้ 

4.6.3 เลนส์วัตถุ ชนิด Lead free แบบ Zoom บรรจุอยู่ภายในกำลังขยาย 0.67 เท่า ถึง 4.5 เท่า 
หรือกว้างกว่า มี Zoom ratio 6.7 : 1 ปรับกำลังขยายต่อเนื่องจาก 6.7 เท่า ถึง 45 เท่า 
หรือกว้างกว่า มีระยะการทำงานไม่ต่ำกว่า 110 มม. มีค่าความคมชัดเทียบเท่าหรือไม่น้อยกว่า 
424 lines/mm 

4.6.4 แท่นวางตัวอย่าง ชนิดแผ่นกระจกใส จำนวน 1 แผ่น 
4.6.5 ระบบปรับภาพชัด มีปุ่มปรับภาพหยาบซึ่งสามารถปรับฝืดเบาได้ เพื่อป้องกันการไหลของหัว

กล้อง 
4.6.6 ระบบไฟ เป็นชุดไฟส่องลง-ส่องขึ้น ชนิด LED ติดกับตัวกล้องโดยมีปุ่มปรับเร่งหรี่แสงแยกกัน

ระหว่างชุดไฟส่องลงกับชุดไฟส่องขึ้น 
4.6.7 มีกล้องถ่ายภาพ ท่ีมีรายละเอียดดังนี้ 

- เป็นกล้องถ่ายภาพท่ีมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 5 ล้านพิกเซล 
- กล้องสามารถส่งสัญญาณภาพไปยังอุปกรณ์ภายนอกได้แบบ USB 2.0 
- เซนเซอร์รับภาพ (Sensor Technology) เป็นแบบ CMOS Sensor ขนาด 1/2.5" 
- ความละเอียดของภาพเทียบเท่าหรือไม่น้อยกว่า 2592 x 1944 พิกเซล 
- สามารถชดเชยแสงของภาพ (Exposure Control) ได้แบบอัตโนมัติ (Auto) และแบบ

ปรับค่าเอง (Manual) 
- การเช่ือมต่อ โดยตรงกับจุลทรรศน์เป็นระบบ C-Mount 
- สามารถเลือกบันทึกภาพเป็นแฟ ้มร ูปภาพชน ิด BMP, JPEG,TIF,PNG ได้ (ผ ่าน

ซอฟต์แวร์) 
- สามารถต้ังค่าสำหรับสเกลบาร์ และสามารถแสดงในภาพได้ (ผ่านซอฟต์แวร์) 



- สามารถวิเคราะห์ภาพพื้นฐานได้ คือ การวัดความยาว (Line), การวัดจุด (Point), การ
ต่อภาพได้ (Stitching), การวัดมุม (Angle) และการนับจำนวน (Counting) (ผ่าน
ซอฟต์แวร์) 

4.6.8 มีเครื่องโฮโมจิไนเซอร์ ขนาดมอเตอร์ไม่เกิน 30 วัตต์ และสามารถทำความเร็วรอบได้ไม่ต่ำกว่า 
20,000 RPM เพื่อปั่นผสมตัวอย่างให้เป็นเนื้อเดียวกัน 1 ชุด 

4.6.9 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดต้ังโต๊ะ หรือคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา 1 ชุด 
4.6.10 มีคู่มือการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ชุด 
4.6.11 มีถุงคลุมกล้องไม่น้อยกว่า 1 ชุด 

4.7  เครื่องวัดค่ากรด-ด่างแบบพกพา  
4.7.1 เป็นเครื่องที่สามารถวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ในสารละลายแบบพกพา จอแสดงผลเป็นแบบ  

Segmented LCD display ความสามารถในการวัด 
4.7.2 ตัวเครื่องสามารถวัดค่า pH ต้ังแต่ –2.00 ถึง 20.00 pH หรือกว้างกว่า สามารถเลือกค่าการ

อ่านละเอียด ได้ 0.01 pH  ค่าความถูกต้อง ± 0.01 
4.7.3 ตัวเครื่องสามารถวัดค่า mV แบบ absolute  ตั้งแต่ –1999 mV ถึง 1999 mV หรือกว้าง

กว่า ค่าการอ่านละเอียด  1 mV ค่าความถูกต้อง ± 1 
4.7.4 ตัวเครื ่องสามารถวัดค่า อุณหภูมิ ตั ้งแต่ -5C ถึง 105C (เมื ่อเลือกใช้หัววัดอุณหภูม ิ ท่ี

เหมาะสม) หรือกว้างกว่า ละเอียด 0.1C  ค่าความถูกต้อง ±0.5 C   
4.7.5 ควบคุมการทำงานด้วยมือเดียวด้วยจากปุ่มควบคุม T-Pad เช่น อ่านค่า, เข้าการตั้งค่า และเก็บ

ข้อมูล เป็นต้น 
4.7.6 มีระบบชดเชย pH กรณีอุณหภูมิเปลี่ยนไปแบบ Manual  หรือ Automatic (กรณีต่อ ATC 

Probe ) 
4.7.7 มีโปรแกรมการปรับค่ามาตรฐาน (Calibration) ได้เทียบเท่าหรือไม่น้อยกว่า 5 จุด โดยเครื่องมี

ระบบจดจำสารมาตรฐานอัตโนมัติ (Auto buffer recognition) 
4.7.8 มีตารางค่าของสารมาตรฐาน ( Buffer ) มาให้ 4 ชุด และผู ้ใช้งานยังสามารถตั ้งค่าสาร

มาตรฐาน buffer ได้ไม่น้อยกว่า 1 ชุด  
4.7.9 มีระบบการสอบเทียบ 2 แบบคือ Linear และ segmented 
4.7.10 สามารถเก็บผลการวัดได้เทียบเท่าหรือไม่น้อยกว่า 200 ค่า 
4.7.11 มีสัญลักษณ์แสดงถึงประสิทธิภาพของ Electrode บนหน้าจอ  ( Electrode Condition )  

หลังจากทำการ calibration แล้ว 
4.7.12 มีระบบการอ่านจุดยุติได้ 2 แบบ ได้แก่ ระบบ auto และ ระบบ manual พร้อมสัญลักษณ์

ตัวหนังสือ (A หรือ M) แสดงสถานะท่ีต้ังไว้ที่จอแสดงผล 
4.7.13 ใช้ battery ขนาด AA จำนวน 4 ก้อน 
4.7.14 มีอิเลคโทรดแบบ 3 in 1 ซึ่งสามารถวัดได้ทั้งความเป็นกรด-ด่าง, mv และอุณหภูมิ โดยด้าม

อิเลคโทรดทำจาก Polyether ether ketone ( PEEK ) ซึ่งป้องกันการกัดกร่อนได้ดี และมี
ระบบ Intelligent Sensor Management( ISM ) ซึ่งเป็นหน่วยความจำประวัติการ Calibrate 
ป้องกันน้ำและฝุ่นระดับ IP67 จำนวน  1 หัว   

4.7.15 มีกระเป๋าเก็บเครื่องมือ Carry case 
4.8 ตู้เก็บเครื่องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์  

4.8.1 เป็นตู้สำหรับเก็บเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 
4.8.2 วัสดุตู้ทำจากไม้ปาติเคิล  
4.8.3 หน้าบานตู้เป็นกระจกใส และเป็นระบบบานเปิด-ปิด  



4.8.4 มีกุญแจล็อค ไม่น้อยกว่า 1 ชุด 
4.8.5 ภายในตู้มีช้ันวาง ไม่น้อยกว่า 3 ช้ัน  
4.8.6 มีอุปกรณ์สำหรับยึดจับหลอดแก้วทำด้วยสเตนเลสตีล สามารถจับหลอดแก้วได้หลายขนาด โดย

ไม่ต้องมีอุปกรณ์เพิ่ม   
4.8.7 ตู้มีขนาดไม่น้อยกว่า 1,200 x 600 x 1,800 มิลลิเมตร 

4.9 เครื่องทำความสะอาดด้วยคล่ืนความเร็วสูง  
4.9.1 ถังมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4 ลิตร  
4.9.2 ความถ่ีของคล่ืนเทียบเท่าหรือไม่น้อยกว่า 37 kHz 
4.9.3 ตัวเครื่องทำจากสแตนเลสสตีล (Stainless steel) 
4.9.4 สามารถปรับอุณหภูมิได้ ระหว่าง 30 – 80 oC หรือกว้างกว่า และแสดงการทำงานเป็น LED 

display  
4.9.5 สามารถต้ังเวลาทำงานได้ต้ังแต่ 1 – 30 นาที หรือกว้างกว่า หรือให้เครื่องทำงานอย่างต่อเนื่อง 

และแสดงการทำงานเป็น LED  
4.9.6 มีปุ่ม sweep อยู่ด้านหน้าของตัวเครื่อง  เพื่อทำให้การล้างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
4.9.7 มีปุ่ม degas อยู่ด้านหน้าของตัวเครื่อง  เพื่อทำหน้าที่ไล่ฟองอากาศออกจากชิ้นงานก่อนทำ

ความสะอาด 
4.9.8 มีฝาปิดทำจากพลาสติกสามารถทนต่อความร้อนในขณะใช้งาน และมีตะกร้าทำจากสแตนเลส 
4.9.9 มีขนาดถังภายใน เทียบเท่าหรือไม่น้อยกว่า 240 x 137 x 150 มิลลิเมตร 
4.9.10 มีเอกสารรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง หรือจากตัวแทนจำหน่าย

ภายในประเทศ เพื่อประโยชน์ด้านอะไหล่และบริการหลังการขาย 
4.10 เครื่องกวนสารพร้อมให้ความร้อน พร้อมโพรบวัดอุณหภูมิ  

4.10.1 แผ่นให้ความร้อนทำจากเซรามิค โดยมีพื้นที่วางภาชนะขนาดเทียบเท่าหรือไม่น้อยกว่า 18 x 
18 เซนติเมตร 

4.10.2 มีหน้าจอดิจิตอลแสดงอุณหภูมิเป็นตัวเลขสีแดง 
4.10.3 สามารถเชื่อมต่อโพรบชนิด PT100 หรือ VTF ซึ่งเป็นเป็นอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิภายใน

สารละลายโดยตรงได้ 
4.10.4 มีระบบ SpeedServo หรือเทียบเท่า ช่วยควบคุมความเร็วรอบให้คงที่เมื ่อความหนืดใน

สารละลายมีการเปล่ียนแปลง  
4.10.5 ทำอุณหภูมิได้เทียบเท่าหรือไม่น้อยกว่า 550 °C และความเร็วรอบในการกวนสาร (Speed) 

เทียบเท่าหรือไม่น้อยกว่า 1,500 รอบต่อนาที 
4.10.6 กวนสารละลายปริมาตรเทียบเท่าหรือไม่น้อยกว่า 15 ลิตร 
4.10.7 มีเอกสารรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง หรือจากตัวแทนจำหน่าย

ภายในประเทศ เพื่อประโยชน์ด้านอะไหล่และบริการหลังการขาย 
4.11 เครื่องวัดคุณภาพน้ำหลายพารามิเตอร์  

4.11.1 เป็นเครื่องท่ีสามารถวัดค่าความเป็นกรด – ด่างและค่าการนำไฟฟ้าของสารละลาย  ชนิดต้ังโต๊ะ 
จอแสดงผลเป็นจอสี สามารถมองเห็นได้ชัดเจน และสามารถต้ังความสว่างของหน้าจอได้ และ
สามารถแสดงผลการวัดได้พร้อมกันไม่น้อยกว่า 2 หน้าจอ  

4.11.2 หน้าจอกว้างขนาด 4.3 นิ้ว สามารถปรับระดับการมองตัวเลขได้ 2 ระดับ (U focus) เพื่อให้
มองเห็นตัวเลขได้ชัดยิ่งขึ้น  

4.11.3 ตัวเครื่องสามารถวัดค่า pH ตั้งแต่ –2.000 ถึง 20.000 หรือกว้างกว่า สามารถเลือกค่าการ
อ่านละเอียด ได้ 0.001 pH,0.01 pH และ 0.1 pH ค่าความถูกต้อง + 0.002 



4.11.4 ตัวเครื่องสามารถวัดค่า mV ตั้งแต่ –2000.0 mV ถึง 2000.0 mV หรือกว้างกว่า โดยมีค่า
การอ่านละเอียด  0.1 mV ในช่วง -1000.0 mV ถึง 1000.0 mV และ ± 0.2 mV สำหรับ
ช่วงท่ีเหลือ 

4.11.5 ค่าการนำไฟฟ้า ตั้งแต่ 0.001 uS/cm ถึง 1000 mS/cm หรือกว้างกว่า โดยมีค่าการอ่าน
ละเอียดต้ังแต่ 0.001 ถึง 1 และมีค่าความถูกต้อง ± 0.5% ท่ีค่าท่ีสูงสุดในแต่ละช่วงการวัด 

4.11.6 ตัวเครื ่องสามารถวัดค่า อุณหภูมิ ตั ้งแต่ –30oC ถึง 130oC (เมื ่อเลือกใช้หัววัดอุณหภูมิท่ี
เหมาะสม) หรือกว้างกว่า ละเอียด 0.1oC  ความถูกต้อง ±0.1 

4.11.7 มีแขนจับยึด Electrode ที่สามารถเลื่อนขึ้น – ลง ในแนวดิ่งและสามารถหมุนได้รอบ 360 
องศาโดยตัวเครื ่องและแขนจับยึดอิเล็กโทรดทำมาจากวัสดุโพลิเมอร ์ แบบ ABS /PC 
reinforced ซึ่งทน  ต่อ แรงกระแทกได้ดี 

4.11.8 มีโปรแกรมการปรับเทียบค่ามาตรฐาน (Calibration) สำหรับ Conductivity 1 จุด และ pH 
ได้สูงสุดถึง 5 จุด พร้อมทั้งสามารถแสดงค่า Call constant สำหรับกรณีของ Conductivity 
และค่า slope และ ค่า offset สำหรับ pH 

4.11.9 มีระบบ calibration reminder เพื่อทำการเตือนผู้ใช้งานเมื่อถึงเวลา(ตามท่ีผู้ใช้งานกำหนดค่า) 
ท่ีต้องทำการ calibration 

4.11.10  มีชุดสารละลาย pH บัฟเฟอร์มาตรฐานมาให้เทียบเท่าหรือไม่น้อยกว่า 8 ชุด และผู้ใช้งานยัง
สามารถต้ังค่าสารมาตรฐาน buffer ได้เองเทียบเท่าหรือไม่น้อยกว่า 1 ชุด 

4.11.11  มีชุดสารละลายการนำไฟฟ้ามาตรฐานเทียบเท่าหรือไม่น้อยกว่า 13 ค่าให้เลือกสำหรับใช้การ 
Calibration ค่า Conductivity  

4.11.12  สามารถเลือกรูปแบบการหยุดอ่านค่า (Endpoint format) ได้ 3 แบบ ได้แก่ ระบบ auto, 
ระบบ manual และ Time พร้อมสัญลักษณ์ตัวหนังสือแสดงสถานะท่ีต้ังไว้ที่จอแสดงผล 

4.11.13  ในการวัดค่า pH สามารถเลือกเกณฑ์ในการวัดค่าเสถียรได้ 3 รับคือ เร็ว (Fast), มาตรฐาน 
(Standard) และ ละเอยีด (Strict) 

4.11.14  มี Mode การใช้งาน 2 โหมดให้เลือกใช้ คือ Routine Mode และ Expert Mode เพื่อให้
เป็นไปตามหลัก GLP (Good Laboratory Practice) คือการตั้งค่าสำคัญต่างๆ และข้อมูลจะ
ไม่ถูกลบหากใช้งานภายใต้ Routine mode   

4.11.15  สามารถต่อกับ bar-code reader หรือ external keyboard เพื่อทำการใส่ข้อมูลของตัวอย่าง 
(Sample ID) ได้ 

4.11.16  มีหน่วยความจำสำหรับเก็บข้อมูลตัวอย่างแบบ GLP (Good Laboratory Practice) โดย
สามารถแสดง Username ID, Sample ID, Sensor ID และ Serial Number  ได้เทียบเท่า
หรือไม่น้อยกว่า 2000 ข้อมูล  

4.11.17  สามารถส่งข ้อม ูลโดยผ่านเคร ื ่องพ ิมพ์ผล  (Compact printer) หร ือ USB-Strick หรือ 
Computer โดยอาศัย Software ได้  

4.11.18  ตัวเครื่องทำด้วยวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีพร้อมทั้งมีหน้ากากป้องกันการเปื้อน
ของสารเคมี 

4.11.19  ตัวเครื่องมีมาตรฐานการป้องกันฝุ่นและน้ำระดับ IP54 หรือดีกว่า 
4.11.20  สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องกวนสารได้ โดยที่สามารถเลือกได้ว่าให้ทำกวนสารก่อนทำการวัด 

หรือขณะวัด พร้อมกำหนดระยะเวลาในการกวนสาร และความแรงในการกวนได้ 
4.12 สเปกโตกโฟโตมิเตอร์  

4.12.1 เป็นเครื่องวัดปริมาณของสารในสารละลาย ใช้หลักการวัดอัตราการดูดกลืนแสงที่แตกต่างกัน
ของสาร  



4.12.2 เป็นระบบลำแสงคู่ ( Double Beam Spectrophotometer ) 
4.12.3 มีแหล่งกำเนิดแสงเป็นหลอดทังสเตนและดิวเทเรียม ให้แสงท่ีมีความยาวคล่ืนต่อเนื่องในการใช้

งาน 
4.12.4 ส่วนของโมโนโครเมเตอร์ มีระบบกระจายแสงเป็น Grating ชนิดเทียบเท่าหรือไม่น้อยกว่า 

1200 เส้น ใน 1มิลลิเมตร 
4.12.5 สามารถเลือกความยาวคล่ืนแสงในการใช้งานได้อย่างต่อเนื่องในช่วงต้ังแต่ 190-1100 นาโน

เมตร หรือกว้างกว่า 
4.12.6 ความผิดพลาดของยาวคล่ืนท่ีใช้งานไม่เกิน + 0.3  นาโนเมตร 
4.12.7 มีความกว้างของแถบแสงท่ีใช้ในการตรวจจับสารเทียบเท่าหรือไม่เกิน 1 นาโนเมตร 
4.12.8 ความเร็วในการ Scan ไม่เทียบเท่าหรือไม่น้อยกว่า 3100 นาโนมิเตอร์/นาที 
4.12.9 แสดงค่าผลการตรวจวัดเป็นตัวเลขไฟฟ้าได้ดังนี้ คือ ค่าปริมาณร้อยละท่ีแสงผ่าน (% T)  0 ถึง 

400%T หรือกว้างกว่า และค่าหน่วยการดูดกลืนแสง (Abs) -4 ถึง 4A หรือกว้างกว่า 
4.12.10 สามารถว ิ เคราะห ์หาค ่ า  Quantitative analysis, Kinetics, Wavelength Scan, Muti-

Wavelength และ  DNA/Protein analysis 
4.12.11 มีชุดจับหลอดใส่สารตัวอย่างสามารถใช้กับ หลอดใส่สารแบบส่ีเหล่ียม ขนาด 10 มม.ได้ครั้งละ

ไม่น้อยกว่า  1  หลอด 
4.12.12 มี USB port สำหรับต่อเครื่องพิมพ์ เม้าส์และคีย์บอร์ดได้ 
4.12.13 มีอุปกรณ์เขย่าตัวอย่าง โดยใช้ระบบอินฟราเรดในการทำงาน 
4.12.14 เครื ่องใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ผ่านหน้าจอสีแบบสัมผัสขนาดเทียบเท่า

หรือไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว 
4.12.15 มีเอกสารรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง หรือจากตัวแทนจำหน่าย

ภายในประเทศ เพื่อประโยชน์ด้านอะไหล่และบริการหลังการขาย 
4.12.16 สามารถใช้ได้กับไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 ไซเกิล 
4.12.17 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากโรงงานท่ีได้รับมาตรฐาน ISO 9001 หรือเทียบเท่า 

4.13 กล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง  
4.13.1 หัวกล้องเป็นแบบ Siedentopf มีระบบป้องกันเชื้อรา สามารถปรับได้อย่างน้อย 2 ระดับ 

กระบอกตาคู่เอียงไม่เกิน 30 องศา สามารถปรับระยะห่างระหว่างตาได้ต้ังแต่ 48 - 75 มม. 
หรือกว้างกว่า มีระบบล็อคหัวกล้อง 2 จุด จากโรงงานผู้ผลิต เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของหัว
กล้อง และมีกระบอกตาตรง สามารถติดชุดถ่ายภาพได้ 

4.13.2 เลนส์ตามีระบบป้องกันเชื้อราชนิดเห็นภาพกว้าง  ขนาดกำลังขยาย 10X จำนวน 1 คู่ มี 
Field number ไม่ต่ำกว่า 20 mm 

4.13.3 แป้นบรรจุเลนส์วัตถุสามารถบรรจุเลนส์วัตถุได้ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง 
4.13.4 เลนส์วัตถุมีระบบป้องกันเชื ้อรา และมีระบบทางเดินแสงแบบ Infinity Optical system 

ชนิด Plan Achromat 
4.13.5 เลนส์วัตถุที่ขนาดกำลังขยาย 4X มีค่า N.A.ไม่ต่ำกว่า 0.1 และมีระยะการทำงานไม่ต่ำกว่า 

27.8 มม. 
4.13.6 เลนส์วัตถุที่ขนาดกำลังขยาย 10X มีค่า N.A.ไม่ต่ำกว่า 0.25 และมีระยะการทำงานไม่ต่ำ

กว่า 8.0 มม. 
4.13.7 เลนส์วัตถุที่ขนาดกำลังขยาย 40X มีค่า N.A.ไม่ต่ำกว่า 0.65 และมีระยะการทำงานไม่ต่ำ

กว่า 0.6  มม. 



4.13.8 เลนส์วัตถุท่ีขนาดกำลังขยาย 100X มีค่า N.A.ไม่ต่ำกว่า 1.25 และมีระยะการทำงานไม่ต่ำ
กว่า 0.13  มม. 

4.13.9 แท่นวางตัวอย่างเป็นชนิด Rackless stage  (แบบไม่มีฟันเฟืองยื่นออกมานอกฐาน) ขนาดไม่
ต่ำกว่า 174 มม. X 89 มม. สามารถเล่ือนสไลด์ในแนวแกน X และแกน Y ได้ไม่ต่ำกว่า 76 
มม. X 30 มม. 

4.13.10 เลนส์รวมแสงเป็นชนิด Abbe มีค่า N.A. ไม่น้อยกว่า 1.25 พร้อม Iris diaphragm  สามารถ
ปรับขึ้น-ลง ได้โดยมีปุ่มควบคุม 

4.13.11 ระบบปรับภาพชัดมีปุ่มปรับภาพละเอียด และปรับภาพหยาบ ชนิดแกนร่วมทั้งสองข้างของ
กล้องจุลทรรศน์พร้อมวงแหวนปรับฝืดเบา และปุ่มต้ังระยะหาภาพชัดซึ่งสามารถป้องกันเลนส์
วัตถุกระทบกับตัวอย่าง 

4.13.12 ระบบแสงสว่างใช้ไฟขนาด 0.5W LED มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 20,000 ชม. มีปุ่มปรับ
เร่งความสว่างและปุ่มเปิด-ปิดแยกออกจากกัน 

4.13.13 ฐานไฟจะมีช่องเก็บชุดแปลงไฟ อยู่ใต้ฐานกล้อง พร้อมช่องสำหรับเก็บสายไฟเพื่อความ
สะดวกและปลอดภัยในการเคลื่อนย้าย และมี slot สำหรับรองรับการล็อคตัวกล้อง เพื่อ
ป้องกันการสูญหายได้ง่าย 

4.13.14 ตัวกล้องมีระบบ Ergonomic grip เพื่อสะดวกในการเคล่ือนย้ายกล้อง 
4.13.15 มีเครื่องโฮโมจิไนเซอร์ ขนาดมอเตอร์ไม่เกิน 30 วัตต์ และสามารถทำความเร็วรอบได้ไม่ต่ำ

กว่า 20,000 RPM เพื่อปั่นผสมตัวอย่างให้เป็นเนื้อเดียวกัน 1 ชุด 
4.13.16 มีคู่มือการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ชุด 
4.13.17 มีถุงคลุมกล้องไม่น้อยกว่า 1 ชุด 
4.13.18 บริษัทผู้ผลิตได้มาตรฐาน ISO 9001 หรือ ISO 14001 หรือ ISO13485 หรือเทียบเท่า 

 
5. กำหนดส่งมอบ 90 วัน 
 
6.รับประกันความชำรุดบกพร่อง 1 ปี 
 
7. กรณีชำรุดบกพร่องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน 
 
8. เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 
9. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR) 
 ชื ่อ ท ี ่อย ู ่ . .งานพัสด ุ  งานพ ัสด ุ  ว ิทยาล ัยบ ูรณาการศาสตร ์  ช ั ้น ๖ อาคารระพ ีสาคริก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
       โทรศัพท์หมายเลข    ๐๒-๑๑๘๐๑๓๑ ในวันและเวลาราชการ 
       โทรสารหมายเลข     ๐๒-๑๑๘๐๑๓๑ 
 
 
 
 
 
 



 
10. สถานที่ติดต่อเพื่อส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะวิจารณ์  
 สถานที่ส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะวิจารณ์ เก่ียวกับร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference 
:  TOR)  ไว ้  ณ งานพ ัสด ุ  งานพ ัสด ุ  ว ิทยาล ัยบ ูรณาการศาสตร ์  ช ั ้น  ๖ อาคารระพ ีสาคริก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
       โทรศัพท์หมายเลข    ๐๒-๑๑๘๐๑๓๑ ในวันและเวลาราชการ 
       โทรสารหมายเลข     ๐๒-๑๑๘๐๑๓๑ 
 สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะวิจารณ์หรือมีความคิดเห็นสามารถแสดงความคิดเห็นมายังงาน
พัสดุ งานพัสดุ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ ชั้น ๖ อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
ได้โดยตรง โดยเปิดเผยตัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


