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รายละเอียดครุภัณฑ์ จํานวน 6 รายการ 
 

1. เครื่องช่ัง 200 กรัม 0.01 กรัม ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย    จํานวน 10  ชุด  
 คุณลักษณะ 

1) สามารถใช้ได้กับแบตเตอรี่ 9 โวลต์ 
2) มีตัวแปลงไฟ (adapter) สาํหรับใช้งาน 
3) สามารถชั่งน้ําหนักได้ไม่น้อยกว่า 200 กรัม 
4) สามารถอ่านค่าได้ละเอียด 0.01 กรัม หรือละเอียดกว่า 
5) มีคู่มือประกอบการใช้งาน 
6) รับประกันไม่น้อยกว่า 3 ปี 
7) จานชั่งเป็นสแตนเลสขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร 
8) ค่า reproducibility 0.01 กรัม หรือดีกว่า 
9) ค่า linearity ± 0.02 กรัม หรือดีกว่า 
10) Min. piece weight (PW min) 0.02 กรัมต่อชิ้น (g/piece) หรือดีกว่า 
11) อุปกรณ์เพ่ิมเติม 
   11.1. ตราชั่งสปริงขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 นิวตัน จํานวน 1 อัน 
          11.1.1 มีปลอกหรือตัวหุ้มเป็นโลหะ (Casing) ความยาวไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร 
          11.1.2. มีตะขอสําหรับใช้เก่ียวกับตุ้มน้ําหนักหรือใช้ดึง (load hook) 
          11.1.3. มีตัวปรับตําแหน่งให้อยู่ท่ีตําแหน่งศูนย์ (Zero) โดยใช้สกรูสามารถเลื่อนได้ถึง 19 มิลลิเมตร 
          11.1.4 มีระบบป้องกันน้ําหนักเกิน (Overload Protection) 
          11.1.5. ขนาดความยาวของสเกล 11 เซนติเมตร 
          11.1.6. สามารถอ่านละเอียดได้ 0.025 มิลลินิวตัน และ 0.25 นิวตัน 
          11.1.7. ค่าความถูกต้อง (Precision) ±0.5% หรือดีกว่า 
          11.1.8. ด้ามจับด้านบนมีลักษณะเป็นวงกลมสําหรับใช้แขวนหรือจับ 

  12) เป็นผลิตภัณฑ์ นําเข้าจากยุโรป หรือ อเมริกา 
 

2. ชุดการทดลองดาราศาสตร์เบ้ืองต้น ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จํานวน 1 ชุด 
คุณลักษณะ 

1. กล้องดูดาวแบบสะท้อนแสงขนาดหน้ากล้อง 130 มม. จํานวน 1 ตัว 
   1.1. เป็นกล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสง 
   1.2. เส้นผ่านศูนย์กลางของกระจกไม่น้อยกว่า 130 มม. 
   1.3. ชว่งของโฟกัส 650 มม. หรือดีกว่า 
   1.4. Eyepieces กําลังขยาย 33x (20 มม.) และ 65x (10 มม.) หรือดีกว่า 
   1.5. Finder เป็นแบบ StarPointer 
   1.6. ถาดประกอบ เป็นยางสําหรับ eyepieces และอ่ืน ๆ 
    1.7. ใช้แบตเตอร์รี่ 9 โวลต์ หรือดีกว่า 
    1.8. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี 
    1.9. มีคู่มือประกอบการใช้งาน 
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2. โซลาร์สโคป  จํานวน 3 ตัว 
    2.1. เป็นแบบจําลองสําหรับการสังเกตดาวในตอนกลางวัน 
    2.2. เป็นชุดท่ีออกแบบมาให้แสดง Sun spots, solar eclipses และ planetary transits 
    2.3. สามารถใช้หาค่าความเร็วในการหมุนของโลกและช่วงระยะเวลาในตอนกลางวันและอ่ืนๆ ได้ 
    2.4. เส้นผ่านศูนย์กลางของ solar disc ประมาณ 115 มม. 
    2.5. ขนาดโดยรวมประมาณ 46 x 38 x 60 เซนติเมตร 
    2.6. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี 
    2.7. มีคู่มือประกอบการใช้งานไม่น้อยกว่า 32  แผ่น เหมาะกับ 2-5 กลุ่ม 

  3. เป็นผลิตภัณฑ์ นําเข้าจากยุโรป หรือ อเมริกา 
 
3. ชุดทดลองเรื่องความถ่วงจําเพาะ ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จํานวน 10 ชุด 
คุณลักษณะ 

1. ลูกบาศก์สําหรับหาค่าความถ่วงจําเพาะ จํานวน 1 ชุด 
    1.1  ประกอบด้วยวัตถุของลูกบาศก์ต่างชนิดกันไม่น้อยกว่า 6 ชนิด 
    1.2  ประกอบไปด้วย เหล็ก, ตะก่ัว, อลูมิเนียม, สังกะสี, ทองแดงและทองเหลือง หรือมากกว่า 
    1.3  ขนาดของวัตถุแต่ละชนิดมีขนาดต่างกัน 3 ขนาด หรือดีกว่า 
2. ทรงกระบอกสําหรับหาค่าความถ่วงจําเพาะ จํานวน 1 ชุด 
   2.1 เป็นวัตถุต่างกัน 3 ชนิด  
   2.2 มีปริมาตรเท่ากัน 
   2.3 ประกอบไปด้วย อลูมิเนียม, ทองแดงและทองเหลือง 
   2.4 มีห่วงสําหรับผูกเชือก 
   2.5 มีกล่องพลาสติกสําหรับเก็บวัตถุ 
3. นาฬิกาจับเวลา  จํานวน 1 เรือน 
   3.1 เป็นนาฬิกาจับเวลาแบบดิจิตอล 
   3.2 แสดงเวลาและวันท่ี 
   3.3 สามารถแสดงเวลาเป็นชั่วโมง, นาที และ วินาทีได้ 
   3.4 สามารถแสดง เดือน, วนัของสัปดาห์ และวันท่ีได้ 
   3.5 สามารถเลือกแสดงชั่วโมงเป็น 12 หรือ 24 ชั่วโมง ได้ 
   3.6 มีฟังก์ชัน Alarm และ snooze  
   3.7 ค่าความแม่นยํา (precision) 1/100 วินาที สําหรับ 30 นาทีแรก และ 1 วินาที ใน 24 ชั่วโมง 
   3.8 ใช้แบตเตอรี่ LR1130 
  3.9 หนักประมาณ 40 กรัม 
4. ชุดตุ้มน้ําหนักพร้อมท่ีแขวน จํานวน 1 ชุด 
   4.1 ทําด้วยทองเหลือง มีตัวเลขบอกขนาดอยู่ท่ีมวล  
   4.2 มีท่ีแขวนหนัก 50 กรัม 1 อัน  
   4.3 ตุ้มน้ําหนัก 20 กรัม 9 อัน, 10 กรัม 1 อัน และ 5 กรัม 2 อัน 
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5. ฐานต้ังสามขาสามารถปรับระดับได้ท้ังสาม   จํานวน 1 อัน 
   5.1 ทําจากโลหะสังกะสีหล่อ (zinc die-cast with lacquered) 
   5.2 ใช้สําหรับยึดจับแท่งเหล็กขนาด 4 -14 มิลลิเมตรได้ โดยตัวยึดเป็นโลหะและตัวหมุนเป็นพลาสติก 
   5.3 ขาปรับระดับท้ัง 3 ขา เป็นพลาสติก  
   5.4 น้ําหนักประมาณ 1.8 กิโลกรัม 

   6. แท่งเหล็กยาว 100 เซนติเมตร  จํานวน 1 แท่ง 
   6.1 เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร 

   7. แขนยึดจับวัตถุ จํานวน 1 อัน 
   7.1 สามารถยึดจับวัตถุขนาดในช่วง 2-80  มม. ได้ 
8. แคลมป์ยึดจับวัตถุ จํานวน 1 อัน 

        8.1 สามารถยึดจับแท่งเหล็กแบบกลม, แบบสี่เหลี่ยม และยึดจับวัตถุท่ีเป็นแผ่นได้ 
        8.2 ทําจากโลหะหล่อ (metal pressure die cast)  
        8.3  ตัวยึดเป็นโลหะและตัวหมุนเป็นพลาสติก 
        8.4  สามารถยึดจับแท่งเหล็กลมท่ีมีขนาด 4 ถึง 12 มิลลิเมตร ได้ 
       8.5 สามารถยึดจับแท่งเหล็กแบบสี่เหลี่ยมท่ีมีขนาด 4X4 ถึง 12X12 มิลลิเมตร ได้ 
       8.6 สามารถยึดจับวัตถุแบบแผ่นท่ีมีขนาด 2 ถึง 14 มิลลิเมตร ได้ 

9. แท่งแม่เหล็ก Al-Ni-Co  จํานวน 1 อัน 
       9.1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 11 มิลลิเมตร 
       9.2 ยาวประมาณ 170 มิลลิเมตร 
      9.3 ข้ัวเหนือใต้มีสีท่ีต่างกัน 

10. เป็นผลิตภัณฑ์ นําเข้าจากยุโรป หรือ อเมริกา 
11. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 

4. ชุดทดลองเรื่องแสง ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จํานวน 6 ชุด 
คุณลักษณะ 

1. ปริซึมของนิวตัน           จํานวน 1  อัน 
    1.1.เป็นประซึมแก้วผิวเงา 
    1.2.ขนาดประมาณ 34 x 34 x 35 มม. 
2. ปริซึมมุมฉาก (Right angle) จํานวน 1  อัน 
    2.1. เป็นปริซึมแก้วมุมฉากผิวเงา 
    2.2. ขนาดประมาณ 40 x 54 x 40 มม. 
3. ปริซึมแก้วคราวน์           จํานวน 1  อัน 
    3.1 ดัชนีหักเห 1.516  
    3.2 ค่า average dispersion  0.008 
    3.3 ค่า angular dispersion  0.75 องศา 
    3.4 มุมการเลี้ยวเบน 60 องศา  
    3.5 ขนาดฐานด้านข้าง ประมาณ 30 มม. และ  ความสูงประมาณ 30 มม. 
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4. ปริซึมแก้วฟลินท์            จํานวน 1  อัน 
    4.1 ดัชนีหักเห 1.620  
    4.2 ค่า average dispersion 0.017 
    4.3 ค่า angular dispersion 1.77 องศา 
    4.4 มุมการเลี้ยวเบน 60 องศา  
    4.5 ขนาดฐานด้านข้าง ประมาณ 30 มม. และ  ความสูงประมาณ 30 มม. 
5. เกรตต้ิง 300 lines/mm (Precisely: 295.27 limes/mm) จํานวน 1 อัน 
    5.1 ขนาดพ้ืนท่ีของเกรตต้ิงประมาณ 24x36 มม. และขนาดพร้อมกรอบประมาณ 30x45 มม. 
6. เกรตต้ิง 600 lines/mm  จํานวน 1 อัน 
    6.1 ขนาดพ้ืนท่ีของเกรตต้ิงประมาณ 24x36 มม. และขนาดพร้อมกรอบประมาณ 30x45 มม. 
7. เกรตต้ิง 1,200 lines/mm (Precisely: 1181.1 limes/mm) จํานวน 1 อัน 
    7.1 ขนาดพ้ืนท่ีของเกรตต้ิงประมาณ 24x36 มม. และขนาดพร้อมกรอบประมาณ 30x45 มม. 
8. เป็นผลิตภัณฑ์ นําเข้าจากยุโรป หรือ อเมริกา 
9. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 
5. ชุดทดลองเรื่องสเปกโตรโคปี ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จํานวน 6 ชุด 
คุณลักษณะ 

1. แหล่งจ่ายไฟสําหรับกล่องยึดหลอดสเปคตรัมข้ัว E-27จํานวน 1 เครื่อง 
     1.1 เป็นแหล่งจ่ายไฟสําหรับจ่ายให้หลอดสเปคตรัม 
    1.2 ใช้ร่วมกับกล่องยึดหลอดสเปคตรัมข้ัว E-27 ได้ 
    1.3 มี ช่องสําหรับเสียบ plug ของกล่องยึดหลอดสเปคตรัมเป็นแบบ 3-pin และสวิตซ์ ปิด-เปิด 
อยู่ด้านหน้าตัวเครื่อง  
     1.4 กระแสเอาท์พุทสูงสุดไม่น้อยกว่า 1 A AC 
     1.5 ด้านหน้าตัวเครื่องมีสัญญาลักษณ์เตือนสําหรับกระแสท่ีใช้ และข้อความบอกว่าใช้ได้กับ
กล่องยึดแบบไหน 
     1.6 ด้านข้างตัวเครื่องมีช่องสําหรับให้ใช้มือจับเวลายกหรือเคลื่อนย้าย 
     1.7 ขนาดประมาณ (WxHxD) 185 x 118 x 225 มม. 
     1.8 น้ําหนักประมาณ 3.5 กิโลกรัม 

2. กล่องยึดหลอดสเปคตรัมข้ัว E-27 จํานวน 1 กล่อง 
      2.1 ข้ัวสําหรับต่อกับหลอดไฟเป็นข้ัวแบบ E-27 
      2.2 มีพัดลมสําหรับทําให้อุณหภูมิไม่เกิน 60 องศาเซลเซียส 
      2.3 ต้องใช้ร่วมกับแหล่งจ่ายไฟท่ีเป็นตัวควบคุมไม่สามารถต่อตรงกับไฟฟ้าหลักได้ 
      2.4 ตัวกล่องมีสกรูยึดอยู่ด้านบน สามารถถอดออกได้เพ่ือใส่หลอดสเปคตรัม 

3. หลอดสเปคตรัมโซเดียม (Na) ข้ัว E-27 จํานวน 1หลอด 
     3.1 เป็นหลอดสเปคตรัมข้ัวแบบ E-27  
     3.2 ใช้ร่วมกับกล่องยึดหลอดสเปคตรัมข้ัว E-27 ได้ และไม่สามารถต่อตรงกับไฟฟ้าหลักได้ 
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4. หลอดสเปคตรัมปรอท (Hg) ข้ัว E-27 จํานวน 1 หลอด 
      4.1 เป็นหลอดสเปคตรัมข้ัวแบบ E-27  
      4.2 ใช้ร่วมกับกล่องยึดหลอดสเปคตรัมข้ัว E-27 ได้ และไม่สามารถต่อตรงกับไฟฟ้าหลักได้ 

5. หลอดสเปคตรัมนีออน (Ne) ข้ัว E-27 จํานวน 1 หลอด 
      5.1 เป็นหลอดสเปคตรัมข้ัวแบบ E-27  
      5.2 ใช้ร่วมกับกล่องยึดหลอดสเปคตรัมข้ัว E-27 ได้ และไม่สามารถต่อตรงกับไฟฟ้าหลักได้ 

6. เป็นผลิตภัณฑ์ นําเข้าจากยุโรป หรือ อเมริกา 
7. มีหนังสือแต่งต้ังตัวแทนจําหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจําหน่ายภายในประเทศ เพ่ือบริการหลัง

การขายท่ีมีประสิทธิภาพ 
8. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 3 ปี 

 
6. ชุดทดลองตกอิสระพร้อมเครื่องจับเวลา ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จํานวน 10 ชุด 
คุณลักษณะ 

1. อุปกรณ์ชุดการตกอย่างอิสระ (Free Fall Apparatus)   จํานวน 1 ชุด 
2. อุปกรณ์ปล่อยลูกบอล (release mechanism)            จํานวน 1 อัน 
   2.1) มีแผ่นโลหะชุบทอง 2 แผ่นติดอยู่แยกกันท่ีด้านล่างของอุปกรณ์ แต่จะเชื่อมต่อกันได้เม่ือใช้ลูก

บอลโลหะนําไปวางในตําแหน่งพร้อมก่อนท่ีจะตก 
   2.2) ลูกบอลโลหะจะติดอยู่ได้โดยใช้ระบบสปริงแม่เหล็ก deonymium 
   2.3) มีช่องสําหรับเสียบสายไฟต่อเข้ากับเครื่องนับสัญญาณเวลาเพ่ือส่งสัญญาณเริ่มนับ 
   2.4) แผ่นรับลูกบอล (strike plate)           จํานวน 1 แผ่น 
       2.4.1) มีช่องสําหรับเสียบสายไฟต่อเข้ากับเครื่องนับสัญญาณเวลาเพ่ือส่งสัญญาณหยุดนับ 
       2.4.2) .ลูกบอลโลหะ  จํานวน 1 ชุด 
           1) ลูกบอลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 12 มม.  จํานวน 2 ลูก 
           2) ลูกบอลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 16 มม.  จํานวน 2 ลูก 
3.  เครื่องจับเวลา    จํานวน 1 เครื่อง 
     3.1) แสดงผลด้วย LED ไม่น้อยกว่า 5 digit และสามารถแสดงหน่วยเวลาเป็นวินาทีและมิลลิวินาทีได้ 
     3.2)  สามารถวัดเวลาได้ 0.03 มิลลิวินาที ถึง 27 ชั่วโมง หรือมากกว่า 
     3.3)  สามารถอ่านละเอียด (Resolution) 0.01 ms หรือดีกว่า 
    3.4)  มีปุ่มสําหรับกด Start / Stop 
    3.5) มีจุดเชื่อมต่อเป็นแบบ DIN-5 pole และ แบบปลั๊กเสียบขนาด 4 มม. 
    3.6) สามารถใช้ได้กับถ่านแบบ AA จํานวน 6 ก้อน หรือ Power-line adapter 
    3.7) มีปุ่ม Reset และ On/Off เป็นปุ่มเดียวกัน 
4. อุปกรณ์จับยึดแท่งโลหะ     จํานวน 1 อัน 
    4.1) สามารถจับยึดแท่งโลหะ 2 แท่งให้วางในลักษณะท่ีต้ังฉากกันได้ 
    4.2) เหมาะสําหรับยึดแท่งโลหะสี่เหลี่ยมและแบบกลม 
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5. ฐานต้ังรูปตัวเอ               จํานวน 1 อัน 
    5.1) มียางกันลื่นติดอยู่ท่ีฐาน 3 ด้าน 
    5.2) สามารถยึดจับแท่งเหล็กได้ 
6. แท่งโลหะสแตนเลสความยาวไม่น้อยกว่า 100 ซม.  จํานวน 1 แท่ง 
7. ตลับเมตรความยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร    จํานวน 1 อัน 
8. สายไฟสําหรับต่อวงจร      จํานวน 1 ชุด 
9. เป็นผลิตภัณฑ์นําเข้าจากประเทศยุโรป หรืออเมริกา 
10. คู่มือประกอบการทดลองไม่น้อยกว่า 1 ชุด 
11. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

*************************** 
 


