
 
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เรื่อง สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๑๔ รายการ  
------------------------------------------- 

              มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๑๔ รายการ        
ตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี ๒๓/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตามรายการ ดังนี้  
                  ๑.  เครื่องผสมสารความเร็วสูง (Homogenizer)  จํานวน ๑  เครื่อง  
                  ๒.  เครื่องทําความสะอาดด้วยคลื่นเสียง   จํานวน ๑  เครื่อง  
                  ๓.  อ่างน้ําควบคุมอุณหภูมิพร้อมระบบเขย่า   จํานวน ๑  เครื่อง  
      (Shaking Water Bath) 
                  ๔.  ตู้อบลมร้อน (Hot air oven)    จํานวน ๑  เครื่อง  
                  ๕.  เครื่องชั่ง (Analytical balance)   จํานวน ๑  เครื่อง  
                  ๖.  อ่างน้ําควบคุมอุณหภูมิ (Water bath)   จํานวน ๑  เครื่อง  
                  ๗.  เครื่องวัดค่าปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา (DO)  จํานวน ๒  เครื่อง 
      และอุณหภูมิสําหรับออกภาคสนาม  
                  ๘.  เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง, ค่ามิลลิโวลต์,  จํานวน ๑  เครื่อง 
     ค่าการนําไฟฟ้า, ค่าความต้านทานไฟฟ้า, ค่าปริมาณของ 
     แข็งท่ีละลายรวม(TDS) ค่าความเค็มและอุณหภูมิแบบต้ังโต๊ะ    
                  ๙.  เครื่องกําจัดไอกรด (Scrubber unit)   จํานวน ๑  เครื่อง  
                  ๑๐.  เครื่องป๊ัมสุญญากาศ     จํานวน ๑  เครื่อง  
        (Diaphragm Compressors and Vacuum Pumps)  
                  ๑๑.  ตู้แช่แข็งสําหรับห้องปฏิบัติการ   จํานวน ๒  เครื่อง  
        (Basic Laboratory Chest Freezer) 
                  ๑๒.  เครื่องค่าการนําไฟฟ้า,ค่าปริมาณของแข็ง  จํานวน ๒  เครื่อง 
       ท่ีละลายรวม (TDS) และอุณหภูมิสําหรับออกภาคสนาม    
                  ๑๓.  เครื่องระเหยสารแบบหมุนพร้อมอุปกรณ์  จํานวน ๑  เครื่อง  
       (Rotary Evaporators) 
                  ๑๔.  ตู้เก็บสารเคมีแบบกรองคาร์บอน   จํานวน ๑  ชุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
 
           ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                    ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซ้ือ 
                    ๒. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
                    ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ        
ผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                    ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การสอบราคาซ้ือครั้งนี้ 
                ๕. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาซองเสนอราคา หากผู้เสนอราคาหรือผู้ได้รับมอบอํานาจ
ไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด 
                ๖. ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๑๕ ดังนี้ 
                                      (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดง      
บัญชีรายรับ รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
                                      (๒) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ดําเนินการ
จัดซ้ือ จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Procurement: e-GP) ตามข้อ ๑๖ ต้องลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
                                      (๓) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่
ละครั้งซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจ รับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

           กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ต้ังแต่เวลา 
๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และกําหนด
เปิดซองใบเสนอราคาในวันท่ี ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซ้ือ  ชุดละ ๒๐๐.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ท่ี งานการเงิน 
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๖ พฤศจิกายน 
๒๕๕๗ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.crru.ac.th และ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๗๗๖๐๐๐ ต่อ ๑๖๒๒ ในวันและเวลา
ราชการ 
 
 

                            ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ)  
                   อธิการบดี 

 



เอกสาร สอบราคาซ้ือ เลขท่ี ๒๓/๒๕๕๘ 
สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๑๔ รายการ 
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ลงวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
...................................................... 

 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค์      
จะสอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๑๔ รายการ ตามรายการ ดังนี้   

                  ๑.  เครื่องผสมสารความเร็วสูง (Homogenizer)  จํานวน ๑  เครื่อง  
                  ๒.  เครื่องทําความสะอาดด้วยคลื่นเสียง   จํานวน ๑  เครื่อง  
                  ๓.  อ่างน้ําควบคุมอุณหภูมิพร้อมระบบเขย่า   จํานวน ๑  เครื่อง  
      (Shaking Water Bath) 
                  ๔.  ตู้อบลมร้อน (Hot air oven)    จํานวน ๑  เครื่อง  
                  ๕.  เครื่องชั่ง (Analytical balance)   จํานวน ๑  เครื่อง  
                  ๖.  อ่างน้ําควบคุมอุณหภูมิ (Water bath)   จํานวน ๑  เครื่อง  
                  ๗.  เครื่องวัดค่าปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา (DO)  จํานวน ๒  เครื่อง 
      และอุณหภูมิสําหรับออกภาคสนาม  
                  ๘.  เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง, ค่ามิลลิโวลต์,  จํานวน ๑  เครื่อง 
     ค่าการนําไฟฟ้า, ค่าความต้านทานไฟฟ้า, ค่าปริมาณของ 
     แข็งท่ีละลายรวม(TDS) ค่าความเค็มและอุณหภูมิแบบต้ังโต๊ะ    
                  ๙.  เครื่องกําจัดไอกรด (Scrubber unit)   จํานวน ๑  เครื่อง  
                  ๑๐.  เครื่องป๊ัมสุญญากาศ     จํานวน ๑  เครื่อง  
        (Diaphragm Compressors and Vacuum Pumps)  
                  ๑๑.  ตู้แช่แข็งสําหรับห้องปฏิบัติการ   จํานวน ๒  เครื่อง  
        (Basic Laboratory Chest Freezer) 
                  ๑๒.  เครื่องค่าการนําไฟฟ้า,ค่าปริมาณของแข็ง  จํานวน ๒  เครื่อง 
       ท่ีละลายรวม (TDS) และอุณหภูมิสําหรับออกภาคสนาม    
                  ๑๓.  เครื่องระเหยสารแบบหมุนพร้อมอุปกรณ์  จํานวน ๑  เครื่อง  
       (Rotary Evaporators) 
                  ๑๔.  ตู้เก็บสารเคมีแบบกรองคาร์บอน   จํานวน ๑  ชุด 
 
ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานได้ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนํา และข้อกําหนด ดังต่อไปนี้ 
 
                 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา 
                       ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
                       ๑.๓ แบบสัญญาซ้ือขาย 
                       ๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน 
                                (๑) หลักประกันสัญญา 
                                (๒) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 



-๒- 
 

                       ๑.๕ บทนิยาม 
                                (๑) ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                       ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
                                (๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
                                (๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒  
  
                 ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                       ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ี สอบราคาซ้ือ 
                       ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ      
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 
                       ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 
                 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง   
ใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ 
                       ๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                        (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ       
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                        (ข) บริ ษัทจํากัดหรือบริ ษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ          
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ี
มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
                                (๔) หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ  
๑.๖ (๑) 
 
 
 



-๓- 
 

                       ๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                (๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
                                (๒) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอํานาจ
ให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ    
๑.๖ (๒) 
 
                 ๔. การเสนอราคา 
                       ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเง่ือนไข 
ใด ๆ ท้ังสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวนเงินท่ีเสนอ
ต้องระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง
จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
                       ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ท้ังนี้ ราคารวมท่ี
เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิด
ราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท้ังปวง 
จนกระท่ังส่งมอบพัสดุให้ ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                         ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันเปิดซอง  
ใบเสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนเสนอราคามิได้ 
                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซ้ือขาย 
                       ๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
ครุภัณฑ์ ไปพร้อมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะยึดไว้
เป็นเอกสารของทางราชการ 
                                สําหรับแค็ตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง 
โดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ
แค็ตตาล็อกผู้เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 
                       ๔.๕ ก่อนยื่นซอง สอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสาร สอบราคา ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตามเง่ือนไขในเอกสาร    
สอบราคา 
                       ๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๑๔ รายการ โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตาม
เอกสาร สอบราคา เลขท่ี ๒๓/๒๕๕๘" ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ี ในวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 
ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เม่ือพ้นกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด 

                                คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่
ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 



-๔- 
 

                                หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะท่ีมีการเปิดซอง          
ใบเสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และ
คณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ             
จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการ
คัดเลือก และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่คณะ
กรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่า ผู้ เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ ท่ีให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ          
ทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าว 
                                ผู้เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันท่ีได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นท่ีสุด 
                                คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี             
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
                                การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งและ
ในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ท่ีได้ดําเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้ 
 
                 ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาตัดสินด้วยราคาต่อรายการ 
                       ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจาก
เง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเท่านั้น 
                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการ     
ผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
                                (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือท้ังหมดใน
ใบเสนอราคา 
                                (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคา ท่ีเป็น
สาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
                                (๔) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือ
ชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ 
 
 



-๕- 
 

                       ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง
กับผู้เสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มี
ความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                       ๕.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการ สอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ
เป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหาย
ใด ๆ มิได้ รวมท้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน 
ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต 
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
                       ๕.๖ ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซอง สอบราคาว่า ผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๖ เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน 
ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม    
ตามข้อ ๑.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออก
จากประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๖ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้น          
เป็นผู้ท้ิงงาน 
                                ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้
ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้ 
 
                 ๖. การทําสัญญาซ้ือขาย 
                       ๖.๑ ในกรณีท่ีผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของทาง
ราชการ นับแต่วันท่ีทําข้อตกลงซ้ือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทํา
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
                       ๖.๒ ในกรณีผู้ชนะการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของ
ทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการ 
สอบราคา จะต้องทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภายใน ๗ วัน 
นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของท่ี     
สอบราคาได้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 
                                (๑) เงินสด 
                                (๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีทํา
สัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ทําการ 
                                (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ 
๑.๔ (๑) 
                                (๔) หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน 
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ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
แบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
                                (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) 
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล้ว 
 

                 ๗. อัตราค่าปรับ 
                       ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน 
 

                 ๘. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
                       ผู้ชนะการ สอบราคา ซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในข้อ 
๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า     
๑ ปี  นับถัดจากวันท่ีผู้ซ้ือรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัด
จากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
                  

                  ๙. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                       ๙.๑ เงินค่าพัสดุสําหรับการซ้ือเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
                                การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับอนุมัติเงินค่า
พัสดุจาก เงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วเท่านั้น 
                       ๙.๒ เม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซ้ือ
สิ่งของตาม สอบราคาซ้ือ แล้วถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้า
มาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซ่ึงเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  
                                (๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้ขายสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                (๒) จัดการให้สิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่
เรือไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                (๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
                       ๙.๓ ผู้เสนอราคาซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้
ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๙.๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข้อกําหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศเลขท่ี 23/2558 
 

1. เครื่องผสมสารความเร็วสูง (Homogenizer)  จํานวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะ  
 1. เป็นเครื่องป่ันผสมสารความเร็วสูง สามารถติดกับขาต้ังเพ่ือทํางานบนโต๊ะได้ 
 2. มีปุ่มปรับความเร็วในการหมุนของมอเตอร์ได้แบบต่อเนื่อง 
 3. มอเตอร์ท่ีใช้เป็นแบบท่ีมีความคงทนต่อการใช้งานขนาด 800/300 วัตต์ 
 4. สามารถผสมสารท่ีมีความหนืดสูงถึง 5,000 mPas 
 5. ปรับความเร็วในการผสมสารได้แบบต่อเนื่องจาก 3,000 ถึง 25,000 รอบต่อนาที โดยแสดงค่าความเร็ว
รอบเป็นตัวเลขไฟฟ้า 
 6. แบบ LED โดยมีความละเอียดท่ี 100 รอบต่อนาที 
 7. ตัวเครื่องมีความสามารถในการป่ันผสมสารท่ีมีปริมาตรต้ังแต่ 100 - 2,000 มิลลิลิตร 
 8. มีระบบป้องกันการใช้งานเกินกําลังของมอเตอร์ (overload protection) 
 9. ตัวเครื่องมีระบบป้องกันตามมาตรฐาน IP20 พร้อมอุปกรณ์ประกอบดังนี้  
  9.1 ขาต้ังสําหรับวางเครื่องผสมสาร จํานวน 1  อัน 
  9.2 อุปกรณ์ยึดเครื่องกวนกับขาต้ัง จํานวน 1  อัน 
  9.3 หัวป่ันละเอียดสําหรับใช้กับตัวอย่างปริมาตร 10-1500 มล. ส่วนสัมผัสกับสารเป็น PTFE  
สามารถป่ันสารตัวอย่างให้มีความละเอียดได้อยู่ในช่วง 10-50 ไมโครเมตร และ 1-10 ไมโครเมตร  
สําหรับตัวอย่างท่ีเป็น Emulsion  จํานวน 1 อัน 
 10. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 ไซเกิล 
 11. มีคู่มือประกอบการใช้และดูแลรักษา 
 12. รับประกันคุณภาพ 1 ปี 
 13. เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศญ่ีปุ่น อเมริกา หรือกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปท่ีได้มาตรฐาน ISO 9001:2000 
 14. บริษัทผู้ขายต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001:2008 และ ISO17025 เพ่ือประโยชน์กับ
หน่วยงานราชการ 
 
2. เครื่องทําความสะอาดด้วยคล่ืนเสียง (Sonorex  Digitec) จํานวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะ 
 1. เป็นอ่างรูปสี่เหลี่ยมสําหรับทําความสะอาดเครื่องใช้ต่างๆในห้องปฏิบัติการด้วยคลื่นความถ่ีสูงและ 
สามารถควบคุมความถ่ีให้คงท่ี ท่ี 35 KHz  โดยอัตโนมัติ 
 2. โครงสร้างท้ังภายนอกและภายในทําด้วยโลหะสแตนเลส มีขนาดภายในไม่น้อยกว่า 300x150x150 มม.      
(ยxกxล) โดยมีความจุไม่น้อยกว่า 5.0 ลิตร และความจุของการใช้งานไม่น้อยกว่า 3.8 ลิตร พร้อมขีดบอกระดับ 
 3. ปุ่มสําหรับควบคุมการทํางานแต่ละปุ่มจะมีสัญลักษณ์แสดงลักษณะของการใช้งานของปุ่มนั้น ๆ 
 4. มีระบบให้ความร้อนกับสารละลายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของกาทําความสะอาดโดยปรับได้ครั้งละ 5 องศา 
จาก 20 ถึง 80 องศาเซลเซียส พร้อมสัญญาณไฟแสดงตําแหน่งของอุณหภูมิท่ีตั้งไว้และอุณหภูมิจริง 
 5. ต้ังเวลาในการทํางานได้ตั้งแต่ 1, 2 , 3 , 4, 5 , 10 , 15 , 30 นาที หรือทํางานต่อเนื่อง 
 6. มี Ultrasonic peak output สูงสุดท่ี 640 W และมีการป้องกันการทํางานเกินกําลังของ HF-Generator 
 7. สามารถทํา Degas ได้ โดยการกดปุ่ม ๆ เดียว พร้อมสัญญาณไฟแสดงการทํางาน 
 8. ตัวเครื่องสามารถป้องกันความชื้นและฝุ่นได้ตามมาตรฐาน IP33 
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 9. มีสัญญาณเตือนในกรณีท่ีอุณหภูมิในอ่างสูงเกิน 80 °C และหากเครื่องไม่ได้ใช้งานเป็นเวลา 12 ชั่วโมง 
เครื่องจะปิดการทํางานเพ่ือความปลอดภัยในการใช้งาน 
 10. มีก๊อกสําหรับถ่ายน้ํา 
 11. มีอุปกรณ์ประกอบ ดังนี้ 
  11.1 ตะกร้าทําด้วยโลหะสแตนเลส สําหรับใส่เครื่องใช้ท่ีต้องการทําความสะอาด จํานวน 1 ใบ 
  11.2 ฝาปิดอ่างทําด้วยโลหะสแตนเลส จํานวน 1 ฝา 
  11.3 คู่มือการใช้และบํารุงรักษาเครื่อง 
 12. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 ไซเคิล 
 13. มีคู่มือประกอบการใช้งาน 
 14. รับประกันคุณภาพ 1 ปี 
 15. เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศญ่ีปุ่น อเมริกา หรือกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปท่ีได้มาตรฐาน ISO 9001:2000 
 
3. อ่างน้ําควบคุมอุณหภูมิพร้อมระบบเขย่า (Shaking Water Bath)  จํานวน 1 เครื่อง   
คุณลักษณะ 
 1. ตัวอ่างท้ังภายในและภายนอกทําด้วยเหล็กไร้สนิม 
 2. มีขนาดภายในไม่น้อยกว่า (ยxกxส) 350x290x140 มม. ความจุไม่น้อยกว่า 14 ลิตร 
 3. ควบคุมอุณหภูมิภายในอ่างได้ตั้งแต่ 10 OC เหนืออุณหภูมิห้องถึง +95OC ด้วยระบบ Electronic 
PIDcontrol และมีความแม่นยํา + 0.1OC ของอุณหภูมิท่ีตั้งไว้ 
 4. มีจอตัวเลขไฟฟ้า แสดงอุณหภูมิภายในอ่างอย่างถูกต้องและมองเห็นได้ชัดเจน 
 5. มีปุ่มสําหรับปิดเปิดระบบไฟฟ้าหลักของตัวอ่าง และสามารถใช้เป็นปุ่มเลือกต้ังการทํางาน                   
โดยใช้ร่วมกับปุ่ม set 
 6. มีสัญญาณแสงเตือนเม่ืออุณหภูมิสูงเกินกว่าอุณหภูมิท่ีต้ังไว้ 10 องศาเซลเซียส และในกรณีท่ีอุณหภูมิของ
ตัวอ่างสูงถึง 135 องศาเซลเซียส ตัวให้ความร้อนจะตัดการทํางาน 
 7. สามารถต้ังเวลาทํางานได้ไม่น้อยกว่า 99 ชั่วโมง 59 นาที 
 8. สามารถต้ังโปรแกรมการทํางานของอ่างน้ําได้  
 9. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน 
  9.1 มีฝาปิดทําด้วยเหล็กไร้สนิม มีลักษณะเป็นฝาโค้ง จํานวน 1 ฝา 
  9.2 มีอุปกรณ์ควบคุมการเขย่าท่ีสามารถเขย่าได้ตั้งแต่ 35 ถึง 160 รอบต่อนาที จํานวน 1 ชุด 
  9.3 มีแท่นสําหรับเขย่า จํานวน 1 อัน 
 10. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 ไซเกิล 
 11. มีคู่มือประกอบการใช้และดูแลรักษา 
 12. รับประกันคุณภาพ 1 ปี 
 13. เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศญ่ีปุ่น อเมริกา หรือกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปท่ีได้มาตรฐาน ISO 9001:2000 
 14. บริษัทผู้ขายต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001:2008 และ ISO17025 เพ่ือประโยชน์กับ
หน่วยงานราชการ 
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4. ตู้อบลมร้อน (Hot air oven)   จํานวน   1   เครื่อง   
คุณลักษณะ 
 1. เป็นตู้อบความร้อนสําหรับฆ่าเชื้อ ท่ีสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 5 องศาเซลเซียส เหนืออุณหภูมิห้อง
ถึง 300 องศาเซลเซียส และสามารถต้ังอุณหภูมิในการทํางานเป็นหน่วยองศาฟาเรนไฮต์ โดยมีค่าความกวัดแกว่งของ
อุณหภูมิ (Temperature Fluctuation) ไม่เกิน ± 0.3 องศาเซลเซียส  
 2. ควบคุมการทํางานด้วยระบบ Microprocessor PID-controller สามารถต้ังอุณหภูมิและแสดงผล 
ของอุณหภูมิด้วยตัวเลขแบบ LED พร้อมปุ่มปรับ และไฟแสดงการทํางานของ Heater ท่ีด้านหน้าเครื่อง 
 3. สามารถปรับต้ังอัตราการเพ่ิมของอุณหภูมิ (Ramp function) ได้เป็นองศาต่อนาที 
 4. มีค่าการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ (Temperature Variation) ท่ีอุณหภูมิภายในตู้อบ 70 องศาเซลเซียส 
เท่ากับ + 0.7 องศาเซลเซียส 
 5. สามารถต้ังเวลาในการทํางานได้ 0 - 99 ชั่วโมง หรือเลือกให้ตู้อบทํางานอย่างต่อเนื่อง 
 6. ตู้มีขนาดไม่น้อยกว่า 115 ลิตร หรือมีพ้ืนท่ีภายในไม่น้อยกว่า 60 x 48 x 40 เซนติเมตร (กว้างxสูงxลึก) 
 7. ภายในตู้ทําด้วย Stainless steel พร้อมชั้นวางและหูจับชนิด Chrome Plate แบบโค้งมนสําหรับการ
เลื่อนชั้น เข้า-ออก ได้สะดวกเม่ือต้องการนําภาชนะเข้า-ออก จํานวน 2 ชั้น (สามารถเพ่ิมชั้นวางได้สูงสุด  
จํานวน 6 ชั้น เม่ือสั่งชั้นวางเพ่ิม) ง่ายต่อการทําความสะอาดและดูแลรักษา  
 8. มีระบบการกระจายความร้อนของอากาศภายในตู้เป็นแบบ APT.line Ò (Advanced Preheating  
Chamber Technology) โดยมีแผงกันความร้อนระหว่าง Heater และผนังภายในตู้ ทําให้เกิดการปรับระดับความ
ร้อนของอากาศก่อนเคลื่อนตัวเข้าสู่พ้ืนท่ีใช้งานภายในตู้ ช่วยให้ภายในตู้มีอุณหภูมิท่ีสมํ่าเสมอกัน และมีระบบการ
หมุนเวียนของอากาศภายในตู้เป็นแบบ Forced Convection 
 9. โครงสร้างตู้เป็นแบบ 2 ชั้น โดยชั้นนอกเป็นโพรงอากาศ ชั้นในเป็นวัสดุทําจาก Rock Wool สามารถ 
ลดการสูญเสียความร้อนท่ีแผ่ออกมานอกตู้ได้เป็นอย่างดี มีผลทําให้ผนังตู้ด้านนอกไม่ร้อนจนเกินไป และสามารถวาง
ไว้ในห้องปรับอากาศหรือใกล้เครื่องมืออ่ืนๆ ได้ 
 10. ใช้เวลา 28 นาที โดยประมาณ (Heating up time) ในการทําความร้อนให้ถึงอุณหภูมิ 150 องศา
เซลเซียสท่ี 150 องศาเซลเซียส (Recovery Time) เม่ือเปิดประตูตู้อบท้ิงไว้ 30 วินาที (เป็นการทดสอบท่ี
อุณหภูมิห้อง 25 องศาเซลเซียส และค่าแรงดันไฟฟ้ามีความกวัดแกว่งไม่เกิน +10%) 
 11. มีปุ่มเลื่อนเพ่ือปรับการถ่ายเทของอากาศระหว่างภายในตู้และภายนอกตู้ (Ventilation slide) อยู่
ด้านหน้าเครื่อง และมีท่อระบายอากาศ (Exhaust duct) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 เซนติเมตรอยู่ด้านหลังเครื่อง 
 12. ตัวเครื่องภายนอกทําจากเหล็กเคลือบสี ชนิด Galvanized steel sheet with complete powder 
coating สามารถทนรอยขูดขีดได้ 
 13. ประตูตู้ทําด้วยเหล็กเคลือบสีกันสนิมชนิดเดียวกับตัวเครื่องแบบ 1 บาน 
 14. มี Safety device class 2 ตามมาตรฐาน DIN 12880 เป็นตัวตัดไฟ เม่ืออุณหภูมิภายในตู้สูงเกินจากค่า
ท่ีตั้งไว้ใช้งาน พร้อมไฟแสดงเตือนโดยหากเกิดความขัดข้องของเซนเซอร์วัดอุณหภูมิจะมีข้อความสั่น 
เตือนบนหน้าจอแสดงผล 
 15. เป็นเครื่องมือท่ีผลิตได้ตามมาตรฐาน CE, และ EN 61010-2-010:2003 โดยโรงงานได้รับการรับรอง
คุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001 
 16. ใช้กระแสไฟฟ้า 230 โวลท์ 50 ไซเคิล 
 17. เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศญ่ีปุ่น อเมริกา หรือกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปท่ีได้มาตรฐาน ISO 9001:2000 
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5. เครื่องช่ัง (Analytical balance) จํานวน 1 เครื่อง   
คุณลักษณะ 
 1. เป็นเครื่องชั่งไฟฟ้าแบบชั่งจากด้านบน แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า (LCD Display) 
 2. สามารถชั่งน้ําหนักได้สูงสุด 220 กรัม (Weighing Capacity)  
 3. สามารถอ่านค่าได้ละเอียด (Readability) 0.1 มิลลิกรัม หรือ 0.0001 กรัม  
 4. สามารถหักค่าน้ําหนัก ภาชนะ (Tare Range) ได้ตลอดช่วง การชั่งโดยมีปุ่ม tare 2 ปุ่ม และ มีระบบหักค่า
ภาชนะอัตโนมัติ (Auto Tare) 
 5. มีระบบการปรับน้ําหนักอัตโนมัติ โดยใช้ตุ้มน้ําหนักภายในเครื่อง (Internal Calibration) และสามารถ
เลือกใช้ตุ้มน้ําหนักมาตรฐาน ภายนอกในการปรับน้ําหนักได้ (External Calibration)  
 6. สามารถปรับค่าน้ําหนักให้ได้มาตรฐาน (Calibration) โดยใช้ตุ้มน้ําหนักมาตรฐาน 
 7. มีค่า Repeatability (Std. dev.) 0.1 มิลลิกรัม 
 8. มีค่า Linearity (mg)  + 0.2 มิลลิกรัม 
 9. มีค่า Taring Time 1 วินาที 
 10. มีค่า Stabilization Time 3 วินาที 
 11. มีตู้กันลมเป็นกระจกใสท้ัง 4 ด้านและสามารถเปิดแบบเลื่อนได้ 3 ด้าน คือด้านบน, ด้านซ้าย, และ 
ด้านขวา เพ่ือสะดวกต่อการใช้ 
 12. จานชั่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 90 มิลลเิมตร, ทําด้วยแสตนเลสสตีล 
 13. เป็นเครื่องชั่งได้มาตรฐาน CE รับรองคุณภาพ ด้าน Compatibility Electromagnetic 
 14. มีระบบเตือน เม่ือเครื่องเกิดการขัดข้อง และเตือนเม่ือชั่งน้ําหนักเกินพิกัด 
 15. เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศญ่ีปุ่น อเมริกา หรือกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปท่ีได้มาตรฐาน ISO 9001:2000 
 16. บริษัทผู้ขายต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001:2008 และ ISO17025 เพ่ือประโยชน์กับ
หน่วยงานราชการ 
 
6. อ่างน้ําควบคุมอุณหภูมิ (Water bath) ความจุ 29 ลิตร   จํานวน 1 เครื่อง   
คุณลักษณะ 
 1. เป็นอ่างน้ําท่ีควบคุมอุณหภูมิได้ ทําด้วยโลหะสแตนเลสสตีลท้ังภายในและภายนอก 
 2. สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ต้ังแต่ 5 °C เหนืออุณหภูมิห้องจนถึง 95 °C โดยมีค่า Variation ท่ี ± 0.1°C 
และค่า Distribution ท่ี ± 0.25 °C 
 3. มีขนาดความจุประมาณ 29 ลิตร โดยมีขนาดของอ่างน้ํา กว้าง x สูง x ลึก 59 x 35 x 14 เซนติเมตร 
 4. ขนาดของตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก) ไม่น้อยกว่า 81.8 x 51.6 x 23.8 เซนติเมตร 
 5. มีระบบป้องกันอันตรายจากอุณหภูมิสูงเกินไป  
 6. ระบบควบคุมอุณหภูมิเป็นแบบ MICROPROCESSOR PID-TEMPERATURE CONTROLLER 
 7. มีฝาปิด-เปิดอ่างรูปทรงหลังคา (Gable Cover)  
 8. แสดงอุณหภูมิเป็นตัวเลขเรืองแสง (L.E.D.) พร้อมท้ังระบบสัญญาณไฟแสดงสถานะ การทํางานของเครื่อง 
 9. สามารถต้ังเวลาให้เครื่องทํางานได้ตลอดเวลา หรือต้ังโปรแกรมการทํางานผ่านปุ่มโรตารี่ 
 10. การต้ังค่าอุณหภูมิแสดงด้วยตัวเลขเรืองแสง (L.E.D.) 
 11. สามารถต้ังเวลาในการเปิด-ปิดเครื่องได้เองโดยอัตโนมัติ 
 12. สามารถต้ังเวลาในการทํางานได้ตั้งแต่ 1 นาที จนถึง 999 ชั่วโมง 
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 13. สามารถเลือกให้เวลาท่ีตั้งไว้เริ่มทํางานทันทีท่ีเปิดเครื่อง หรือเวลาท่ีตั้งไว้เริ่มทํางานต่อเม่ืออุณหภูมิ 
ถึงจุดท่ีตั้งไว้แล้วก็ได้ 
 14. สามารถต้ังการทํางานของเครื่องให้ทํางานซํ้าๆ กันไปเรื่อยๆ แบบ Loop ได้ 
 15.  ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 1 เฟส 
 16.  เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศญ่ีปุ่น อเมริกา หรือกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปท่ีได้มาตรฐาน ISO 9001:2000 
 17.  รับประกันคุณภาพ 1 ปี 
 
7. เครื่องวัดค่าปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา (DO) และอุณหภูมิ สําหรับออกภาคสนาม จํานวน 2 เครื่อง 
คุณลักษณะ 
 1. การวัดค่าออกซิเจนท่ีละลาย (Dissolved Oxygen) 
  1.1 ช่วงการวัดในหน่วย ppm (mg/l): 0.00 - 19.99 ppm (mg/l) 
  1.2  ค่าความละเอียด (Resolution): 0.01 ppm (mg/l) 
  1.3  ค่าความถูกต้อง (Accuracy): ±1.5 % ของมาตรเต็ม 
  1.4  ช่วงการวัดในหน่วย %: 0.0 - 199.9 % 
  1.5  ค่าความละเอียด (Resolution):  0.1% 
  1.6  ค่าความถูกต้อง (Accuracy):  ±1.5 % ของมาตรเต็ม 
 2. การวัดค่าอุณหภูมิ (Temperature) 
  2.1 ช่วงการวัด: 0.0 - 50.0 ºC (32 - 122 ºF) 
  2.2 ค่าความละเอียด (Resolution): 0.1 ºC / 0.1 ºF 
  2.3 ค่าความถูกต้อง (Accuracy): ±0.3 ºC / 0.5 ºF 
 3. ควบคุมการทํางานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ ASIC (Application Specific Integrated Circuit) 
 4. สามารถส่งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ผ่าน RS 232 ได้ และสามารถสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้ 
 5. สามารถวัดอุณหภูมิได้ท้ังในหน่วย ºC และ ºF 18.3 สามารถบันทึกค่าลงในหน่วยความจําได้ถึง 100 ค่า 
(Memory) และเป็นแบบ non–volatile memory โดยการกดปุ่ม MI และเรียกดูข้อมูลโดยการกดปุ่ม MR 
 6. สามารถแสดงสัญลักษณ์เตือน และ error massages ต่างๆ ในหน้าจอได้ 
 7. โพรบเป็นแบบเซลล์กัลวานิค สามารถทําการคาลิเบรทได้ท้ังแบบจุดเดียวและสองจุด คือสามารถคาลิเบรท
ได้ท้ังในน้ํายาศูนย์และในอากาศได้ 
 8. แสดงผลด้วยหน้าจอ LCD 2 บรรทัดพร้อมกัน โดยแสดงค่า DO และอุณหภูมิ 
 9. มีระบบชดเชยอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ (Auto Temperature Compensation) และแบบป้อนค่าอุณหภูมิ
เอง ในช่วงต้ังแต่ 0 ถึง 50 ºC 
 10. สามารถปรับชดเชยค่าความเค็ม (Salinity) ได้ในช่วง 0.0 ถึง 50.0 ppt โดยปรับได้ทีละ 0.1 ppt 
 11. สามารถปรับชดเชยค่าความกดอากาศได้ในช่วง 500 ถึง 1499 mmHg หรือ 66.6 ถึง 199.9 kPA โดย
ปรับได้ทีละ 1 mmHg หรือ 0.1 kPA 
 12. มีคําว่า “READY” ปรากฏบนหน้าจอ เพ่ือชี้ว่าค่าท่ีปรากฏบนหน้าจอคงท่ีแล้ว 
 13. สามารถค้างค่าท่ีหน้าจอได้โดยการกดปุ่ม HOLD เพ่ือความสะดวกในการอ่านหรือบันทึกค่า 
 14. กันน้ําได้ตามมาตรฐาน IP 54 
 15. มีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto-Power Off) ภายหลังจากท่ีกดปุ่มสุดท้ายประมาณ 20 นาที เพ่ือช่วย
ในการประหยัดแบตเตอรี่ 
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 16. ใช้แบตเตอรี่เป็นถ่านอัลคาไลน์ขนาด 3A จํานวน 4 ก้อน โดยมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 700 ชั่วโมง 
หรือจะเลือกใช้อแดปเตอร์ 9 VDC เพ่ือต่อกับไฟอาคาร 220 VAC ก็ได้ 
 17. เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับมาตรฐาน CE 
 18. ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2000 และ มีศูนย์บริการหลังการขาย 
 19. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ฉบับ 
 20. รับประกันการใช้งานไม่น้อยกว่า 3 ปี สําหรับตัวเครื่อง และไม่น้อยกว่า 6 เดือน สําหรับหัววัด  
 

8. เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง, ค่ามิลลิโวลต์, ค่าการนําไฟฟ้า, ค่าความต้านทานไฟฟ้า,  
ค่าปริมาณของแข็งท่ีละลายรวม(TDS) ค่าความเค็มและอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ  จํานวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะ 
 1. การวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
  1.1 ช่วงการวัดค่า (Range): -2.000 ถึง +20.000 pH 
  1.2 ค่าความละเอียด (Resolution) : 0.1/ 0.01/ 0.001 pH 
  1.3 ค่าความถูกต้อง (Accuracy): ± 0.1/ 0.01/ 0.002 pH + 1 LSD 
 

 2. การวัดค่ามิลลิโวลต์ (mV, Rel mV) 
  2.1 ช่วงการวัดค่า (Range) : -2000 ถึง +2000 mV 
  2.2 ค่าความละเอียด (Resolution) : 0.1 mV 
  2.3 ค่าความถูกต้อง (Accuracy) : ± 0.2 mV 
 

 3. การวัดค่าการนําไฟฟ้า (Conductivity) 
  3.1 ช่วงการวัดค่า (Range) โดยแบ่งออกเป็น 4 ช่วงการวัด คือ  
   0 ถึง 200.0 µS/cm  
   200.0 µS/cm ถึง 2.000 mS/cm 
   2.000 ถึง 20.00 mS/cm 
   20.00 ถึง 500.0 mS/cm 
  3.2 ค่าความละเอียด (Resolution): 0.001 , 0.01 , 0.1 mS/cm 
  3.3 ค่าความถูกต้อง (Accuracy): ± 0.5 % ของมาตรเต็ม + 1 digit 
 

 4. การวัดค่าปริมาณของแข็งท่ีละลายรวม (TDS) 
  4.1 ช่วงการวัดค่า (Range) โดยแบ่งออกเป็น 4 ช่วงการวัดคือ 0 ถึง 200.0 ppm,  200.0 ถึง 2000 
ppm, 2.000 ถึง 20.00 ppt,  20.00 ถึง 200.0 ppt (ข้ึนอยู่กับ TDS factor) 
  4.2 ค่าความละเอียด (Resolution): 0.001 , 0.01 , 0.1 ppt 
  4.3 ค่าความถูกต้อง (Accuracy): ± 0.5 % ของมาตรเต็ม + 1 digit 
 

 5. การวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า (Resistivity) 
  5.1 ช่วงการวัดค่า (Range) โดยแบ่งออกเป็น 4 ช่วงการวัดคือ 0 ถึง 20.00 kΩ-cm, 20.00 ถึง 
200.0 kΩ-cm,  200.0 kΩ-cm ถึง 2.000 MΩ-cm,  2.000 ถึง 100.0 MΩ-cm 
  5.2 ค่าความละเอียด (Resolution) 0.01 , 0.001 MΩ-cm 
  5.3 ค่าความถูกต้อง (Accuracy) ± 0.5 % ของมาตรเต็ม + 1 digit 
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 6. การวัดค่าความเค็ม (Salinity) 
  6.1 ช่วงการวัดค่า (Range) โดยแบ่งออกเป็น 4 ช่วงการวัดคือ 0 ถึง 0.094 ppt, 0.094 ถึง 1.000 
ppt, 1.0 ถึง 11.50 ppt, 11.50 ถึง 90.00 ppt 
  6.2 ค่าความละเอียด (Resolution): 0.1 , 0.01 , 0.001 ppt 
  6.3 ค่าความถูกต้อง (Accuracy): ± 0.5 % ของมาตรเต็ม + 1 digit 
 
 7. การวัดอุณหภูมิ (Temperature) 
  7.1 ช่วงการวัดค่า (Range) : -5.0 ถึง 105.0 ºC 
  7.2 ค่าความละเอียด (Resolution) : 0.1 ºC 
  7.3 ค่าความถูกต้อง (Accuracy): ± 0.2 ºC 
 
 8. คุณลักษณะอ่ืนๆ 
  8.1 หน้าจอ LCD สีระบบสัมผัส (Touch screen) ท่ีใช้งานสะดวกด้วยสัญลักษณ์รูปภาพ (user-
friendly icon) และหน้าจอ“Help” ช่วยบอกรายละเอียดการใช้งานในแต่ละหน้า 
  8.2 ระบบปฏิบัติการแบบ Window (Window® CE-driven) 
  8.3 สามารถเชื่อมต่อ Internet ได้ 
  8.4 มีช่องสําหรับต่อ  
   - BNC สําหรับอิเล็คโทรดแก้ว (glass electrodes)  
   - ATC สําหรับต่อโพรบวัดอุณหภูมิ 
    - DIN (FET) สําหรับต่อ pH electrode ชนิด ISFET 
   - DIN (Conductivity) 
    - RS232 
    - USB-A สําหรับต่อ เครื่อง print, mouse , keyboard 
    - USB-B 
    - IRDA สําหรับการถ่ายโอนข้อมูลแบบไร้สาย 
    - RJ45 สําหับการเชื่อมต่อ Internet และระบบ LAN 
    - SD card slot 
  8.5 สามารถบันทึกข้อมูลได้ 3 แบบ ได้แก่ แบบจับเวลา, แบบบันทึกเม่ือค่าท่ีวัดได้นิ่งแล้ว และแบบกด
ปุ่มบันทึกค่า 
  8.6 สามารถบันทึกข้อมูลอย่างต่อเนื่องได้สูงสุด 1000 ค่า 
  8.7 มีแป้นกดภายในหน้าจอเพ่ือให้การป้อนข้อมูลเป็นไปโดยง่าย 
  8.8 มีฟังก์ชัน Real-time on-screen graphic สามารถเขียนกราฟข้อมูลได้ 
  8.9 สามารถต้ังเวลาได้ท้ังแบบ 12 และ 24 ชั่วโมง และสามารถต้ังวันได้ท้ังแบบ U.S. และแบบสากล 
(International) 
  8.10 ตรงตามมาตรฐาน GLP เนื่องจากสามารถเรียกดูข้อมูลการคาลิเบรทและข้อมูลการวัดพร้อมด้วย
วันท่ีและเวลาได้ 
  8.11 สามารถต้ังเตือนเวลาท่ีเครื่องอ่านค่าได้สูงกว่าหรือตํ่ากว่าท่ีตั้งไว้ (Hi-Lo Alarm) 
  8.12 สามารถวัดอุณหภูมิได้ท้ังในหน่วยองศาเซลเซียส (°C) และ องศาฟาเรนไฮต์ (°F) 
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  8.13 สามารถเลือกรูปแบบการชดเชยอุณหภูมิได้ท้ังแบบอัตโนมัติ ATC (Automatic Temperature 
Compensation) และแบบกําหนดอุณหภูมิเอง MTC (Manual Temperature Compensation) 
  8.14 มีระบบการคาลิเบรท pH แบบอัตโนมัติ (auto calibration) สูงสุด 6 ค่าบัฟเฟอร์ จากมาตรฐาน 
3 ชนิด คือ 
       - USA : pH 2.00, 4.00, 7.00, 10.00, 12.00 
       - NIST : pH 1.68, 4.01, 6.86, 9.18, 12.45 
       - EURO : pH 1.00, 3.00, 6.00, 8.00, 10.00, 13.00 
   นอกจากนั้นยังสามารถเลือกใช้ custom buffer และ manual calibration ได้ด้วย 
  8.15 สามารถแสดงค่า Offset และ Slope ของ pH electrode ได้ 
  8.16 ตัวเครื่องสามารถรองรับอิเลคโทรดสําหรับวัดค่า Conductivity ได้ท้ังชนิด 2-Cell และ 4-Cell 
  8.17สามารถเลือกค่า Cell constant ได้ระหว่าง 0.1, 1.0, 10.0 
  8.18 สามารถต้ังค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ (Temperature Coefficient) ได้ตั้งแต่ 0.000 ถึง 10.000% 
ต่อ ºC 
  8.19 สามารถกําหนดอุณหภูมิ Normalization ได้ตั้งแต่ 15.0 ถึง 30.0 ºC 
  8.20 สามารถแสดงผลการวัดได้พร้อมกัน 2 ช่อง (Channel) เพ่ือความสะดวกในการอ่านค่า 
  8.21 มี DAS (Data Acquistion Software) สําหรับส่งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ 
  8.22ได้รับมาตรฐาน IP54 ตัวเครื่องสามารถป้องกันการกระเด็นของน้ําและฝุ่น 
  8.23 ได้รับมาตรฐาน CE 
  8.24 ได้รับมาตรฐาน ISO9001:2000 
  8.25 อุณหภูมิในการปฏิบัติงานอยู่ระหว่าง 5 – 45 °C 
  8.26 ความชื้นสัมพัทธ์ในการปฏิบัติงานอยู่ระหว่าง 5 – 80 % ไม่มีการควบแน่นของไอน้ํา 
  8.27 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับมาตรฐาน CE 
  8.28 ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2000 และ มีศูนย์บริการหลังการขาย 
  8.29 มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย และภาษาอังกฤษอย่างละ 1 ฉบับ 
  8.30 รับประกันการใช้งานไม่น้อยกว่า 3 ปี สําหรับตัวเครื่อง และไม่น้อยกว่า 6 เดือน สําหรับหัววัด  
 
9. เครื่องกําจัดไอกรด (Scrubber unit) จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะ   
 1. โครงสร้างภายนอกผลิตจากโลหะไร้สนิม (Stainless Steel เกรด 304) ด้านล่างมีล้อสําหรับเคลื่อนย้ายได้
สะดวก จํานวน 4 ล้อ ขนาดภายนอก (ไม่รวมล้อ) ไม่น้อยกว่า 330 x 470 x 1110 มิลลิเมตร  
(ก x ล x ส) 
 2. โครงอ่างภายในทําจากโลหะไร้สนิม (Stainless Steel เกรด 304) ขนาดไม่น้อยกว่า  
330 x 300 x 255 มิลลิเมตร (ก x ล x ส) 
 3. มีฝาปิดทําจากโลหะไร้สนิม (Stainless Steel เกรด 304) 
 4. มีท่อสําหรับ เติมน้ําเข้าเครื่องและท่อน้ําล้นออกจากเครื่อง พร้อม วาวล์น้ํา 
 5. มีชุด Water Jet Pump 2 ชุด เพ่ือทําให้เกิดแรงดูดไอกรด 
 6. มีขวดใส่สารเคมี เพ่ือดักไอกรด ขนาดไม่น้อยกว่า 2000 ml จํานวน 2 ใบ 
 7. มีท่อสําหรับถ่ายน้ําท้ิง 
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 8. ระบบหมุนเวียนน้ํา 
  8.1 มีสวิตซ์เปิด – ปิดป๊ัมน้ําพร้อม มีไฟแสดงสถานะการทํางานของป๊ัมน้ํา 
  8.2 ป๊ัมน้ําเป็นแบบ ทนกรด – ด่าง มีขนาด 1/2 แรงม้า (HP) เพ่ือเป็นชุดให้เกิดแรงดูด 
  8.3 สายต่อภายในเป็นสาย Isoversonic ทนการกัดกร่อนของสารเคมี 
 9. มีตัวตัดไฟ (Circuit Breaker) ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน 
 10. ใช้ระบบไฟฟ้า  220  โวลต์  50  เฮริตซ์ 
 11. ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2000 และรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1  ปี 
 12. เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับมาตรฐาน CE 
 
10. เครื่องป๊ัมสุญญากาศ (Diaphragm Compressors and Vacuum Pumps) จํานวน 1 เครื่อง     
คุณลักษณะ 
 1. เป็นเครื่องสูบอากาศและอัดอากาศ ชนิด Diaphragm 
 2. สามารถสูบอากาศได้ด้วยอัตราเร็วสูงถึง 30 ลิตร/นาทีท่ีความดันบรรยากาศ 
 3. สามารถทําสุญญากาศ (vacuum) ได้ต่ําถึง 100 มิลลิบาร์ 
 4. สามารถทําความดัน (pressure) ได้มากถึง 4 บาร์ 
 5. สามารถใช้งานได้ท่ีอุณหภูมิสูงถึง 40 องศาเซลเซียส 
 6. มอเตอร์มีระบบป้องกันฝุ่นและน้ํา (Motor protection) ท่ีระดับ IP 20 และมีกําลังขนาด  
220 วัตต์ 
 7. หัวป๊ัมทําด้วย Aluminium ส่วน Diaphragm ทําด้วย Neoprene (CR) และวาล์วทําด้วย Stainless 
Steel  
 8. ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด (Portable) สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก 
 9. ผลิตภัณฑ์ได้รับเครื่องหมาย CE ท่ีมีการออกแบบและการผลิตท่ีได้มาตรฐานความปลอดภัยตาม 
ระเบียบข้อบังคับท่ี EU กําหนด 
 10. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ทซ์ 
 11. มีการติดต้ังอุปกรณ์กรองฝุ่นและลดเสียง (Filter/Silencer) 
 12. มีการติดต้ังมาตรวัดสุญญากาศ (Fine control valve with vacuum gauge) 
 13. เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศญ่ีปุ่น อเมริกา หรือกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปท่ีได้มาตรฐาน ISO 9001:2000 
 14. บริษัทผู้ขายต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001:2008  
 
11. ตู้แช่แข็งสําหรับห้องปฏิบัติการ (Basic Laboratory Chest Freezer) จํานวน 2 เครื่อง  
คุณลักษณะ 
 1. เป็นตู้แช่แข็งแบบแนวนอน (Chest freezer) สําหรับแช่ตัวอย่างท่ีต้องการเก็บในอุณหภูมิต่ํา สามารถปรับ
อุณหภูมิให้ต่ําลงได้ไม่น้อยกว่า -26 องศาเซลเซียส (ท่ีอุณหภูมิห้อง 43 องศาเซลเซียส) 
 2. สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง -18 องศาเซลเซียส ถึง -26 องศาเซลเซียส แสดงค่าอุณหภูมิ 
ผ่านหน้าจอ LED display 
 3. มีความจุใช้งาน (Net capacity) ไม่น้อยกว่า 440 ลิตร หรือมีขนาดภายนอกไม่มากกว่า 165 x 81 x 92 
เซนติเมตร (กว้าง x ลึก x สูง) 
 4. โครงสร้างภายนอกตู้ทําจากโลหะเคลือบอีพอกซ่ี (Epoxy) สีขาวป้องกันการเกิดสนิม และโครงสร้าง 
ภายในทําจากอะลูมิเนียม ออกแบบโค้งมนทําให้ง่ายต่อการทําความสะอาด 
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 5. มีฉนวนกันความร้อนปราศจากสาร CFC ซ่ึงทําจากโพลียูรีเธนชนิดความหนาแน่นสูง ความหนาไม่น้อยกว่า 
80 มิลลิเมตร เพ่ือรักษาอุณหภูมิภายในตู้ และป้องกันการถ่ายเทอุณหภูมิเย็นจากภายในสู่ภายนอก 
 6. มีประตูเปิดแบบบานพับอยู่ด้านบนของตัวเครื่อง โดยใช้ระบบถ่วงน้ําหนัก (Counterbalance hinges) 
เพ่ือป้องกันประตูปิดโดยไม่ตั้งใจ พร้อมระบบล็อค และมีประเก็นยาง (Magnetic rubber gasket) ติดต้ังอยู่โดยรอบ 
เพ่ือให้ประตูปิดได้อย่างสนิท 
 7. มีตะกร้าใส่ตัวอย่าง ทําจากโลหะเคลือบสีขาว จํานวนไม่น้อยกว่า 6 อัน 
 8. ควบคุมการทํางานผ่านชุดควบคุมชนิด soft-pads control เช่น สัญญาณเตือนเสียง กรณีอุณหภูมิสูง
เกินไป และฝาตู้ถูกเปิด เป็นต้น 
 9. มีปุ่ม Superfreezing สําหรับเพ่ิมประสิทธิภาพการแช่แข็งในกรณีแช่ตัวอย่างชนิดใหม่ 
 10. มีหลอดไฟ จํานวน 1 หลอด เพ่ือความสะดวกในการมองเห็น โดยหลอดไฟจะสว่างอัตโนมัติ ทุกครั้ง 
ท่ีเปิดฝาตู้ 
 11. ระบบทําความเย็นติดต้ังอยู่บริเวณด้านล่างของตู้ โดยใช้ระบบคอมเพรสเซอร์ชนิด hermetic  
Compressor จํานวน 1 ตัว และใช้สารทําความเย็น (Refrigerant) ชนิดปราศจากสาร CFC และ HCFC 
 12. มีท่อถ่ายสําหรับถ่ายน้ําท้ิง ในกรณีละลายน้ําแข็งภายในตู้ 
 13. มีขาต้ังตู้ ไม่น้อยกว่า 2 ขา ติดต้ังบริเวณด้านหน้าของตู้ และ มีล้อไม่น้อยกว่า 2 ล้อ ติดต้ังบริเวณด้านหลัง
ตู้ เพ่ือความสะดวกในการเคลื่อนย้าย 
 14. ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล CE 
 15. เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศญ่ีปุ่น อเมริกา หรือกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปท่ีได้มาตรฐาน ISO 9001:2008 
และ ISO 13485:2003  
 16. รับประกันคุณภาพ 1 ปี โดยบริษัทเป็นตัวแทนจําหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง เพ่ือไว้บริการด้าน 
อะไหล่และดูดูแลรักษาเครื่อง 
 17. บริษัทตัวแทนจําหน่ายได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO9001 version 2008 ท้ังระบบหรือ  
เทียบเท่าเพ่ือสร้างความม่ันใจในด้านบริการหลังการขาย 
 
12. เครื่องค่าการนําไฟฟ้า, ค่าปริมาณของแข็งท่ีละลายรวม (TDS) และอุณหภูมิสําหรับออกภาคสนาม  
จํานวน 2 เครื่อง  
คุณลักษณะ 
 1. การวัดค่าการนําไฟฟ้า (Conductivity) 
  1.1 ช่วงการวัดค่า (Range): 
      19.9 - 199.9 µS/cm 
      199 - 1999 µS/cm 
      2.00 - 19.99 mS/cm 
      20.0 - 199.9 mS/cm 
  1.2 ค่าความละเอียด (Resolution): 0.05% ของมาตรเต็ม 
  1.3 ค่าความถูกต้อง (Accuracy) : ±1 % ของมาตรเต็ม + 1 LSD 
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 2. การวัดค่าปริมาณของแข็งท่ีละลายรวม (TDS) 
  2.1 ช่วงการวัดค่า (Range): 
      10.0 - 100.0 ppm 
      100 - 1000 ppm 
      1.00 - 10.0 ppt 
      10.0 - 100.0 ppt 
  2.2 ค่าความละเอียด (Resolution): 0.05% ของมาตรเต็ม 
  2.3 ค่าความถูกต้อง (Accuracy): ±1 % ของมาตรเต็ม + 1 LSD 
 3. การวัดอุณหภูมิ (Temperature) 
  3.1 ช่วงการวัดค่า (Range): 0.0 ถึง 100.0 ºC/32.0 to 212 ºF 
  3.2 ค่าความละเอียด (Resolution): 0.1 ºC / 0.1 ºF 
  3.3 ค่าความถูกต้อง (Accuracy) : ± 0.5 ºC / ± 0.9 ºF 
 4. ควบคุมการทํางานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ ASIC (Application Specific Integrated Circuit) 
 5. สามารถปรับต้ังค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ (Temperature coefficient) ได้ตั้งแต่ 0.0 ถึง 10.0 % ต่อ ºC 
 6. สามารถเลือกอุณหภูมิ Normalization ได้ระหว่าง 15 – 30 ºC 
 7. สามารถปรับต้ังค่า TDS factor ได้ตั้งแต่ 0.40 - 1.0 
 8. สามารถวัดอุณหภูมิได้ท้ังในหน่วย ºC และ ºF 
 9. มีระบบปรับช่วงการวัดอัตโนมัติ (Auto-Ranging) 
 10. สามารถบันทึกค่าลงในหน่วยความจําได้ถึง 50 ค่า (Memory) และเป็นแบบ non – volatile memory 
โดยการกดปุ่ม MI และเรียกดูข้อมูลโดยการกดปุ่ม MR 
 11. สามารถคาลิเบรทได้สูงสุด 5 จุด 
 12. สามารถเลือกใช้โพรบวัดค่าการนําไฟฟ้าท่ีมีค่า Cell constant (K) ได้ท้ังหมด 3 ค่าได้แก่ 0.1, 1.0, 10.0 
 13. สามารถเลือกใช้ระบบชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ (Automatic Temperature Compensation) และแบบ
กําหนดอุณหภูมิเอง (Manual) ได้ในช่วง 0 ถึง 80 ºC 
 14. แสดงผลด้วยหน้าจอ LCD 2 บรรทัดพร้อมกัน โดยแสดงค่าการนําไฟฟ้า หรือค่า TDS   
 15.  สามารถแสดงสัญลักษณ์เตือน และ error massages ต่างๆ ในหน้าจอได้ 
 16.  มีคําว่า “READY” ปรากฏบนหน้าจอ เพ่ือชี้ว่าค่าท่ีปรากฏบนหน้าจอคงท่ีแล้ว 
 17. สามารถค้างค่าท่ีหน้าจอได้โดยการกดปุ่ม HOLD เพ่ือความสะดวกในการอ่านหรือบันทึกค่า 
 18. สามารถเลือกฟังชันการค้างค่าแบบอัตโนมัติ (Auto - Hold) ได้ 
 19. กันน้ําได้ตามมาตรฐาน IP 67 
 20. ได้มาตรฐาน GLP (Good Laboratory Practice) ผู้ใช้สามารถเข้าไปดูค่าการคาลิเบรทครั้งล่าสุด ซ่ึงจะมี
ข้อมูลเก่ียวกับวันเวลา และค่าต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการคาลิเบรทได้ 
 21. มีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto-Power Off) ภายหลังจากท่ีกดปุ่มสุดท้ายประมาณ 20 นาที เพ่ือช่วย
ในการประหยัดแบตเตอรี่ 
 22. ใช้แบตเตอรี่เป็นถ่านอัลคาไลน์ขนาด 3A จํานวน 4 ก้อน โดยมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 100 ชั่วโมง 
 23. ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล CE 
 24. เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน ISO 9001:2000  
 25. รับประกันคุณภาพ 1 ปี โดยบริษัทเป็นตัวแทนจําหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง เพ่ือไว้บริการด้าน 
อะไหล่และดูแลรักษาเครื่อง 
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13. เครื่องระเหยสารแบบหมุนพร้อมอุปกรณ์ (Rotary Evaporators) จํานวน 1 เครื่อง   
คุณลักษณะ 
 1. ส่วนให้ความร้อนและกลั่นแยกสาร มีลักษณะดังนี้ 
  1.1. เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการระเหยสารตัวอย่าง โดยกลั่นเพ่ือแยกตัวทําละลายท่ีผสมอยู่ 
  1.2. สามารถปรับต้ังความเร็วรอบในการหมุนได้ต้ังแต่ 20 ถึง 280 รอบต่อนาที 
  1.3. ชุดสําหรับยึดมอเตอร์สามารถเลื่อนข้ึน - ลงได้สะดวกด้วยระบบ Hand lift เพ่ือปรับระดับข้ึน-ลงของ
ขวดแก้วบรรจุตัวอย่าง   
  1.4. สามารถปรับระดับการเลื่อนข้ึนลงระยะสูงสุดไม่น้อยกว่า 155มิลลิเมตร และระดับการเอียงสูงสุดไม่
น้อยกว่า 80 °C ดึงแยกออก 
  1.5. จากตัวเครื่องเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการทํางาน 
  1.6. อ่างให้ความร้อนมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 250 มิลลิเมตร และมีความจุ 4.5 ลิตรใช้
พลังงานประมาณ 1,300วัตต์ พร้อมท่ีจับกันลื่นเพ่ือป้องกันอันตราย 
  1.7. อ่างให้ความร้อนท่ีสามารถใช้ได้กับน้ําหรือน้ํามัน สามารถปรับต้ังอุณหภูมิการใช้งานได้ สูงสุด 210 °C 
  1.8. มีระบบตัดไฟเม่ืออ่างให้ความร้อนมีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิท่ีตั้งไว้ 5 องศาเซลเซียส และเม่ืออุณหภูมิ
ในอ่างสูงถึง 250 องศาเซลเซียส เพ่ือความปลอดภัยต่อตัวอย่างและต่อผู้ใช้งาน 
  1.9. ตัวอ่างด้านในทําด้วยสแตนเลส 316Lออกแบบให้สามารถใช้กับขวดกลั่นได้หลายขนาดสูงสุดถึง       
5 ลิตร 
  1.10. มีอุปกรณ์ป้องกันการยึดติดกันระหว่างตัวขับเคลื่อนกับท่อนําสารและชุดป้องกันการรั่วซึมทําจาก
เทฟลอนเสริมความแข็งแรงด้วยกราไฟต์ 
  1.11. ตัวเครื่องได้รับมาตรฐานการป้องกันสากลระดับ IP20 
  1.12. มีอุปกรณ์ประกอบดังต่อไปนี้ 
  1.12.1 ชุดทําให้สารละลายควบแน่นแบบแนวต้ัง จํานวน 1 ชุด 
  1.12.2 ขวดรองรับสารตัวอย่างข้อต่อ 35/20 ความจุ 1 ลิตร  จํานวน 1 ใบ 
  1.12.3 ขวดใส่สารตัวอย่าง ขนาดข้อต่อ 29/32 ความจุ 1 ลิตร จํานวน 1 ใบ 
  1.12.4 ชุดเครื่องแก้วสําหรับต่อชุดควบแน่นกับขวดใส่สารตัวอย่าง จํานวน 1 ชุด 
 
 2. ส่วนทําสุญญากาศภายในระบบ มีลักษณะดังนี้  
  2.1 เป็นป๊ัมดูดอากาศแบบ diaphragm ชนิด Two stage และไม่ต้องใช้น้ํามันในการหล่อลื่น  
  2.2 สามารถทนการกัดกร่อนจากสารเคมีได้เป็นอย่างดี 
  2.3 สามารถทําสุญญากาศได้ในช่วง 12 มิลลิบาร์ 
  2.4 มีอัตราการดูดอากาศประมาณ 0.75  ลบ.ม. /ชั่วโมง 
  2.5 มีอุปกรณ์ประกอบดังต่อไปนี้ 
  2.5.1 ชุดควบคุมแรงดันพร้อมหน้าจอแสดงผลแบบสเกล แสดงค่าต้ังแต่ 0 ถึง 1000 มิลลิบาร์    
จํานวน 1 ชุด 
  2.5.2 มีสายยางสําหรับใช้กับงานสุญญากาศ ความยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร และสายน้ํา ความยาวไม่
น้อยกว่า 6 เมตร 
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 3. ส่วนควบคุมอุณหภูมิภายในระบบ มีลักษณะดังนี้  
  3.1 เป็นอ่างน้ําหมุนเวียนท่ีสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ต่ํากว่าอุณหภูมิห้อง 
  3.2 สามารถปรับอุณหภูมิได้ระหว่าง 0°C ถึง +25 °C โดยแสดงผลเป็นตัวเลข 
  3.3 มีขนาดความจุประมาณ 32 ลิตรใช้ไฟฟ้า 230 โวลต์ 50 ไซเกิล 
 
 4. รับประกันคุณภาพ 1 ปี 
 5. เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศญ่ีปุ่น อเมริกา หรือกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปท่ีได้มาตรฐาน ISO 9001:2000 
 6. บริษัทผู้ขายต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001:2008 และ ISO17025 เพ่ือประโยชน์กับ
หน่วยงานราชการ 
 

14. ตู้เก็บสารเคมีแบบกรองคาร์บอน  จํานวน 1 ชุด   
คุณลักษณะ 
 1. โครงสร้าง (Structure) 
  1.1 ตัวตู้ภายนอกมีโครงทําด้วยโลหะชุบซิงค์เคลือบสีอีพ็อกซี และบุด้วยแผ่นไฟเบอร์กลาสเสริมแรงท้ัง
ด้านข้างและด้านหลังตู้ ทนทานต่อการกัดกร่อนของไอสารเคมี 
  1.2 ผนังตู้ด้านในบุด้วยแผ่นพีวีซีโฟม (P.V.C. Foam Sheet) ทนทานต่อไอสารเคมีได้ดี 
  1.3 มีล้อเลื่อน สําหรับการเคลื่อนย้าย หมุนได้รอบตัว พร้อมขาต้ังให้อยู่กับท่ีในตัว 
  1.4 ขนาดตู้ภายนอก ไม่น้อยกว่า (กว้าง) 1.50 เมตร x (ลึก) 0.60 เมตร x (สูง) 1.85 เมตร ขนาดของพ้ืนท่ี
ภายใน ไม่น้อยกว่า (กว้าง) 1.40 เมตร x (ลึก) 0.45 เมตร x (สูง) 1.52 เมตร 
  1.5 ประตูปิด เปิด เป็นกระจกนิรภัยในกรอบโลหะเคลือบสีอีพ็อกซี สามารถเปิดได้ท้ังทางซ้ายและขวา โดย
มีมือจับเป็นรางพีวีซีตลอดแนวกระจก 
 

 2. ระบบกําจัดไอสารเคมี ชนิดระบบกรองคาร์บอน (Carbon Filter) 
  2.1 การออกแบบการเคลื่อนท่ีการกําจัดไอสารเคมีเป็นชนิด Automatic By Pass เพ่ือมิให้เกิดการปนเป้ือน
ของไอสารเคมีภายในตู้ 
  2.2 ชุดกรองและกําจัดไอสารเคมี จํานวน 2 ชุดโดยใช้ไฟฟ้า 220V 50Hz. 
   2.2.1 ชุดท่ี 1 ชุดกรองหลัก ตัวกล่องทําจากสเตนเลสสตีล เบอร์ 304 ภายในบรรจุ  
Activated Carbon และ Activated Aluminium and Potassium permanganate (AAPP) จํานวน 
ไม่น้อยกว่า 2.5 ลิตร พร้อมแผ่นกรองหยาบโดยตัวกล่องจะต่อกับชุดพัดลมหอยโข่ง (Centrifugal Blower) โครงพัด
ลมทําจากเหล็กชุบซิงค์เคลือบสีอีพ๊อกซ่ี ใบพัดทําด้วยอลูมิเนียม ท่ีขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์1/20 แรงม้า สามารถ
เปลี่ยน สารกรอง ท่ีหมดสภาพ โดยผู้ใช้งานเองได้ 
   2.2.2 ชุดท่ี 2 ชุดกรองปรับสภาพดวามดันอากาศ ตัวกล่องทําจากสเตนเลสสตีล เบอร์ 304 ภายใน
บรรจุ Activated Carbon Activated Aluminium and Potassium permanganate (AAPP) จํานวนไม่น้อยกว่า 
0.3 ลิตร โดยตัวกล่องจะต่อกับชุดพัดลมทางตรง (Axial Blower) โครงพัดลมทําจากเหล็กหล่อเคลือบสีอีพ็อกซี และ
ใบพัดทําด้วยฟีนอลลิกเรซิน ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ 1/48 แรงม้า  
ทําหน้าท่ีกันไอสารเคมีรั่วไหลออกมาทางด้านหน้าตู้ สามารถเปลี่ยนสารกรอง หมดสภาพโดยผู้ใช้งานเองได้ 
  2.3 มีชุดควบคุมการทํางาน ให้พัดลมหยุดทํางานในขณะเปิดประตูตู้ เพ่ือป้องกันไอสารเคมีกระจาย 
ออกสู่ภายนอกตู้ 
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