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รายละเอียดแนบทา้ยประกาศ เลขที่ 13/2562 
 

รายละเอียดครุภัณฑ์ จํานวน 7 รายการ 
1. กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 กระบอกตา ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย   

จํานวน 40 ชุด  
คุณลักษณะ 

1. โครงสร้างทําจากวัสดุเหล็กมีความแข็งแรงทนทาน มีระบบป้องกันเชื้อราหรือยับยั้งการเจริญเติบโต
ของเชื้อจุลินทรีย์ (Anti-Microbial Treatment)  
2. มีช่องสอดมือสามารถจับยกได้สะดวก และ มีท่ีเก็บสายไฟและชุด Power Supply ด้านหลังทําให้ง่าย
และปลอดภัยต่อการขนย้าย 
3. มีระบบเลนส์ แบบระยะอนันต์ชนิด CCIO ( Color-corrected infinity optics) 
4. เป็นชนิด 2 กระบอกตา (Binocular) ทํามุมเอียง 30 องศาเชื่อมต่อกับตัวกล้องด้วยสกรูป้องกันการ
หลุดออก 
5. หัวกล้องหมุนได้รอบ 360 องศา หมุนเพ่ือปรับทิศทางของหัวกล้องได้สะดวกโดยใช้การคลายสกรูท่ี
เชื่อมต่อกับตัวกล้อง 
6. สามารถปรับระยะห่างระหว่างกระบอกตา (Interpupillary distance) ได้ตั้งแต่ 48 มิลลิเมตร ถึง 75 
มิลลิเมตร  
7. กระบอกเลนส์ตามีสกรูสําหรับล็อคเลนส์ตา ป้องกันเลนส์ตาหลุดออกระหว่างการเคลื่อนย้าย 
8. แป้นบรรจุเลนส์วัตถุ เป็นชนิดหันกลับ (inclined backwards) มีช่องบรรจุเลนส์วัตถุไม่น้อยกว่า 4 ช่อง 
9. เลนส์ตา 
    9.1 มีกําลังขยาย 10 เท่า มีขนาดพ้ืนท่ีการมองเห็น (Field of View) 20 มิลลิเมตร 
    9.2 เลนส์ตาท้ัง 2 ข้างสามารถปรับชดเชยระยะสายตาได้ (Focusing eyepiece) และมี 
eyecup เพ่ือป้องกันการ กระแทก สามารถส่องดูภาพได้โดยไม่จําเป็นต้องถอดแว่น 
10. เลนส์วัตถุ  
      10.1 เป็นชนิด Plan  objective มีแถบสีและรหัสตัวเลข  กําลังขยายกําหนด  
      10.2 กําลังขยาย 4 เท่า มีค่า N.A. ไม่น้อยกว่า 0.10 
    10.3 กําลังขยาย 10 เท่า มีค่า N.A. ไม่น้อยกว่า 0.25 
      10.4 กําลังขยาย 40 เท่า มีค่า N.A. ไม่น้อยกว่า 0.65 
      10.5 กําลังขยาย 100 เท่า ชนิด oil มีค่า N.A. ไม่น้อยกว่า  1.25  
11. เลนส์รวมแสง 
      11.1 เป็นชนิด Abbe Condenser  
      11.2 เป็นชนิดต้ังค่าศูนย์กลาง(Pre-centered) และค่าโฟกัส (Pre-Focused) จากโรงงาน  
      11.3 สามารถควบคุมขนาดของรูรับแสง (Diaphragm) และมีสเกลของกําลังขยายเลนส์วัตถุ  
      11.4 มี holder สําหรับรองรับการเพ่ิมเติม phase contrast และ darkfield sliders ได้ในอนาคต 
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12. ระบบแสงสว่าง  
      12.1 เป็นชนิด LED (Light Emitting Diode) ขนาด 3 วัตต์ 6 โวลท์ และสามารถเปลี่ยนไปใช้
ระบบไฟชนิดฮาโลเจน  30 วัตต์ 6 โวลท์ ได้ทันที โดยไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขระบบไฟ 
     12.2 มีไฟบอกระดับความสว่างอยู่ด้านข้างของตัวกล้อง 
     12.3 มีสวิชต์เปิด-ปิด และเร่งหรี่ไฟอยู่ในปุ่มเดียวกัน 
13. แท่นวางตัวอย่าง 
     13.1 แท่นวางมีขนาดไม่ต่ํากว่า 140 x 135 มิลลิเมตร  
     13.2 ก้านหมุน X/Y ทางด้านขวามือ มีแนวการเลื่อนสไลด์ (Stage travel) ได้พ้ืนท่ีไม่น้อยกว่า 
30 มิลลิเมตร x 75 มิลลิเมตร 
     13.3 มีสเกลแบบเวอร์เนีย ความละเอียดไม่ต่ํากว่า 1 มิลลิเมตร แกน X และ Y  
     13.4 ออกแบบให้สามารถบรรจุสไลด์โดยใช้มือเดียวได้ (One- handed slide loading)  
14. ระบบปรับภาพชัด 
     14.1 มีปุ่มปรับภาพหยาบและปรับภาพละเอียดแบบเป็นแกน ร่วม และสามารถปรับได้ท้ังสอง
ด้านของตัวกล้อง 
     14.2 ปุ่มปรับภาพ อยู่ในระดับตํ่า ลดความเม่ือยล้าเม่ือใช้งาน  อย่างต่อเนื่อง  
     14.3 แท่นวางตัวอย่างและระบบปรับภาพชัดถูกต้ังค่าจาก โรงงานเพ่ือป้องกันการแตกของสไลด์
ในระหว่างโฟกัสท่ี  กําลังขยายสูง 
15. อุปกรณ์ท่ีมาพร้อมกับเครื่อง มีดังนี้ 
      15.1 ถุงคลุมกล้อง 
      15.2 Oil Immersion 
      15.3 ตู้เก็บกล้อง สําหรับกล้องจุลทรรศน์จํานวนไม่น้อยกว่า  40 ตัว 
      15.4 หนังสือคู่มือ 
      15.5 มีเข็มชี้ (pointer) พร้อม Ocular micrometer จํานวน 40 ตัว และ Stage micrometer 
จํานวน 5 อัน 
16. ระบบไฟฟ้า  ใช้ได้กับไฟฟ้า 100-240 โวลต์ 50-60 เฮิรตซ์ 
17. รับประกันคุณภาพ 1 ปี ท้ังค่าแรงและค่าอะไหล่ ประกอบและติดต้ังให้แล้วเสร็จและใช้งานได้ดี 
18. เป็นผลิตภัณฑ์จากทวีปยุโรปหรืออเมริกา    
19. บริษัทผู้ขายต้องได้รับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001, ISO 13485 หรือ ISO 14001 
 

2. ชุดกล้องจุลทรรศน์ พร้อมจอภาพ ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  
จํานวน 3 ชุด 
คุณลักษณะ 

1. เป็นกล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับท่ีสามารถดูเทคนิค Brightfield และ Phase contrastได้โดยแสดง
ตัวอย่างผ่านหน้าจอ LCD ท่ีมาพร้อมกับตัวกล้อง 
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2. ตัวเครื่อง (Main Body)   
     2.1 มีขนาดไม่น้อยกว่า (กว้าง x ลึก x สูง) เท่ากับ 30 x 40  x 50 เซนติเมตร 
     2.2 มีน้ําหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม 
     2.3 สามารถดูตัวอย่างและวิเคราะห์ภาพได้ผ่านหน้าจอ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว สามารถ
พับหน้าจอข้ึน-ลงได้ 
     2.4 มี USB ports  2 ports ทําให้ผู้ใช้งานสามารถบันทึก  ข้อมูลบันเป็นไฟล์ภาพแบบ JPEG , 
BMP และ TIFF ได้  ลงใน USB ได้ทันที 
     2.5 สามารถต้ังค่าบันทึกแบบรวดเร็ว (quick save) ได้  
     2.6 สามารถกดถ่ายภาพด้วยปุ่ม Freeze และบันทึกภาพด้วย ปุ่ม save จากตัวเครื่อง หรือสั่ง
การผ่านหน้าจอได้ 
     2.7 ตัวเครื่องสามารถใส่เลนส์วัตถุ ได้สูงสุดจํานวน 4 เลนส์ มี mechanical stage สามารถถอด
ออกจากตัวเครื่องได้ 
     2.8 เลนส์วัตถุเป็นชนิด Long Working Distance (LWD)  ประกอบด้วย 
          - 10X ชนิด Plan Achromat มีค่า NA 0.25, WD 6.90  มิลลิเมตร 
          - 20X ชนิด Plan Achromat มีค่า NA 0.40, WD 6.80  มิลลิเมตร 
          - 40X ชนิด Plan Achromat มีค่า NA 0.65, WD 3.10  มิลลิเมตร 
     2.9 มีปุ่มปรับภาพแบบหยาบและแบบละเอียดชนิดแกนร่วม   ท้ัง  2 ข้าง 
    2.10 ปุ่มปรับโฟกัสชนิดหยาบ ปรับได้ไม่น้อยกว่า 38 มิลลิเมตร  ต่อรอบการหมุน และปุ่มโฟกัส
ชนิดละเอียดปรับได้ ไม่น้อยกว่า 0.2 มิลลิเมตรต่อรอบการหมุน 
    2.11 คอนเดนเซอร์ (condenser) 3 ตําแหน่ง ประกอบด้วย brightfield และ phase contrast 
    2.12 ฐานสําหรับวางตัวอย่าง ถูกออกแบบมาให้ใช้กับ slides, culture dishes และ flasks 
    2.13 แหล่งกําเนิดแสงเป็นชนิด LED ท่ีมีอายุการใช้งานนาน  ประมาณ 50,000 ชั่วโมง ปรับ
ความเข้มแสงได้ 
    2.14 กล้องถ่ายภาพเป็น High-sensitivity CMOS color camera ขนาด 1/2 นิ้ว จํานวนหน่วย
รับภาพ 3.1 ล้าน  พิกเซลส์ 
    2.15 ภาพถ่ายท่ีได้เป็น 24 -bit full color มีขนาดไม่น้อยกว่า 2048 x 1536  พิกเซลส์ 

3. อุปกรณ์ท่ีมาพร้อมกับเครื่อง มีดังนี้ 
      3.1 Wireless mouse 1 อัน 
      3.2 Power adapter 1 อัน 
      3.3 USB flash drive 1 อัน 
      3.4 Condenser Shield 1 อัน 
      3.5 Glass Stage Plate 1 อัน 
      3.6 Dust Cover 1 อัน 
      3.7 คู่มือแนะนําการใช้งาน 1 เล่ม 

4. สามารถใช้งานได้กับกระแสไฟฟ้า 100-240 VAC , 50-60 Hz 
5. รับประกันคุณภาพ 1 ปีภายใต้การใช้งานปกติ 
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6. ตัวแทนจําหน่ายมีหนังสือรับรองการแต่งต้ังโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตเพ่ือคุณภาพและบริการหลังการขาย 
7. เป็นผลิตภัณฑ์จากทวีปยุโปหรืออเมริกา 
 
 
 

3. กล้องจุลทรรศน์ แบบสเตอริโอ ชนิด 2 กระบอกตา ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  
จํานวน 40 ชุด 
คุณลักษณะ 

1. มีระบบเลนส์ เป็นชนิด 10 องศา Greenough, Parfocal  
2. มี Magnification Changer แบบ Zoom อัตราส่วน  4.4 ต่อ 1 
3. เลนส์ตา 1ข้าง มีกําลังขยาย 10 เท่า เป็นแบบ Fixed และมีค่าพ้ืนท่ีการมองเห็นไม่ต่ํากว่า 20 

มิลลิเมตร และเลนส์ตาอีก 1ข้าง  มีกําลังขยาย 10 เท่า เป็นแบบ Adjustable และมีค่าพ้ืนท่ีการมองเห็นไม่ต่ํากว่า  
20 มิลลิเมตร 

4. เลนส์ตาท้ัง 2 ข้าง มี Eyecups ซ่ึงสามารถพับและถอดเปลี่ยนได้ 
5. กระบอกตาเอียงทํามุม (Viewing angle) 60 องศา 
6. มีระยะการทํางาน (Working Distance)  100 มิลลิเมตร 
7. สามารถปรับระยะห่างระหว่างกระบอกตา (Interpupillary Distance)  ต้ังแต่ 50 มิลลิเมตร  

ถึง 75 มิลลิเมตร 
8. มีปุ่มหมุนปรับกําลังขยายได้ท้ังสองข้างของตัวเครื่องและมีช่วงกําลังขยายต้ังแต่ 8 เท่า ถึง 35 เท่า 
9. มีค่าเส้นผ่านศูนย์กลางพ้ืนท่ี (Objective filed diameter) ในช่วง 5.7 ถึง 25 มิลลิเมตร ข้ึนอยู่กับ

กําลังขยาย  
10. มี Focusing Drive แบบ Individually adjustable มีช่วงการปรับ 75 มิลลิเมตร 
11. มีการออกแบบให้มีท่ีจับ (Grip) สําหรับการเคลื่อนย้ายได้ง่าย 
12. แหล่งกําเนิดแสงเป็นชนิด LED อายุการใช้งานโดยเฉลี่ยของ LED  25,000 ชั่วโมง ใหแ้สงแบบตก
กระทบ (incident-light) และแสงส่องผ่าน (transmitted-light) ติดต้ังภายในตัวเครื่อง 
13. คุณภาพแสงเป็นชนิด Homogenous daylight 6500° reflected,  4500° transmitted และเป็น

ชนิด Free UV และ IR Radiation 
14. มีปุ่มควบคุมระบบแสงแบบ membrane switch ติดต้ังอยู่ภายในตัวเครื่อง สามารถควบคุมแยกส่วน

แหล่งกําเนิดแสงระหว่างแสงตกกระทบและแสงส่งผ่านได้ รวมถึงสามารถควบคุมทิศทางของแสงตกกระทบได้ไม่
น้อยกว่า 3 รูปแบบ และสามารถปรับระดับความเข้มแสงของแสงตกกระทบและแสงส่องผ่านได้ 

15. มีระบบปิดไฟ LED อัตโนมัติ (Auto off) 
16. มี Power supply ติดต้ังภายในตัวเครื่อง รองรับการใช้งานระบบไฟฟ้า 100 ถึง 240 โวลต์ 
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17. มีอุปกรณ์ท่ีมาพร้อมกับเครื่อง มีดังนี้ 
     17.1 คู่มือการใช้งาน จํานวน 1 ชุด/กล้อง 
     17.2 วัสดุคลุมเครื่อง จํานวน 1 ชุด/กล้อง 
     17.3 มีสเกลท่ีตา (reticle) จํานวน 1 ชุด/กล้อง 
     17.4 ตู้เก็บกล้อง สําหรับกล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอไม่  น้อยกว่า 40 ตัว 
18. รับประกันคุณภาพ 1 ปี ท้ังค่าแรงและค่าอะไหล่ ประกอบและติดต้ังให้แล้วเสร็จและใช้งานได้ดี 
19. มีบริการตรวจทําความสะอาดตัวกล้องและระบบเลนส์ จํานวน 2 ครั้งต่อปี ในระยะรับประกันสินค้า 
20. ตัวแทนจําหน่ายมีหนังสือรับรองการแต่งต้ังโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตเพ่ือคุณภาพและบริการหลังการขาย 
21. บริษัทผู้ขายต้องได้รับรองมาตรฐานระบบ ISO9001 หรือเทียบเท่า 
22. เป็นผลิตภัณฑ์จากทวีปยุโรปหรืออเมริกา    
 

4. เครื่องวัดการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer) ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย  
จังหวัดเชียงราย  จํานวน  3 เครื่อง 
คุณลักษณะ 

1. เป็นเครื่องวัดค่าดูดกลืนแสงของสารละลายในไมโครเพลท ชนิด 8 หรือ 12 หลุม สําหรับใช้กับชุด
ตรวจสอบ ELISA Test Kit 

2. ตัวเครื่องมีขนาดภายนอกไม่น้อยกว่า 355 x 345 x 174 มิลลิเมตร 
3. มีแหล่งกําเนิดแสงเป็นหลอดทังสเตน ฮาโลเจน แลมป์ มีความยาวคลื่นต้ังแต่ 340  ถึง 750 นาโนเมตร 
มีช่องใส่ฟิลเตอร์ได้  8 ช่อง  
4. มี Filter ไม่น้อยกว่า 8 อันโดยมีความยาวคลื่นดังนี้ 405 , 450, 492 ,550, 570, 595, 600 ,620  

นาโนเมตร 
5. สามารถอ่านค่า Microplate  96 หลุม ได้ 
6. มีฟังชั่นก์ให้เลือกอ่านค่า ได้ 3 แบบ คือ 
     6.1 อ่านค่าแบบ End Point 
     6.2 อ่านค่าแบบ Two Point 
     6.3 อ่านค่าสําหรับ Kinetics 
7. ตัวเครื่อง มีระบบ เขย่า (Shaker) และ ระบบบ่ม (Incubator)โดยสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 

+5 oC เหนืออุณหภูมิห้อง ถึง 50 oC มีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน +/- 0.5 oC 
8. มีช่วงในการวัด (Measurement range) ต้ังแต่ 0.000  ถึง 4.000 Abs 
9. ใช้เวลาในการอ่านค่าน้อยกว่า 5 วินาที (Measurement time) 
10.  มีค่าความคลาดเคลื่อนในการวัด (Accuracy) +/- 2% หรือ +/- 0.005 Abs 213:213 
11. มีค่าความตรงในการอ่าน (Linearity) ไม่เกิน +/- 1% จาก 0.000 ถึง 3.000 Abs 
12. ตัวเครื่องมีค่าความแม่นยําในการอ่านผล (precision) น้อยกว่า 0.2% CV จาก 0.000 ถึง 2.000 

Abs และน้อยกว่า 0.5% CV จาก 2.000 ถึง 3.000 Abs 
13. มีค่าความละเอียด (Resolution) ท่ี 0.001 Abs 
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14. สามารถเก็บบันทึกข้อมูล (Data) ได้สูงสุด 50 ค่า และสามารถบันทึกเป็นตัวเลขหรือตัวอักษร 
(parameter) ได้สูงสุด 100 ตัว บันทึกผลการสอบเทียบ (Calibration) ได้สูงสุด 20 ค่า 

15. มีอุปกรณ์ต่อพ่วงชนิด  RS232 หรือ USB port สําหรับบันทึกผลและต่อพ่วงกับอุปกรณ์เสริมอ่ืน ๆ 
16. ระบบเขย่า (Shaking) สามารถเลือกความแรงในการเขย่าได้โดยเลือกค่าเป็นความถ่ีได้ 3 ลักษณะ 

คือ 8 Hz ,11 Hz และ 14 Hz 
17. มีซอฟแวร์ PC-Mate สําหรับใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้บันทึกผล และแปรผลจากตัวเครื่อง 
18. อุปกรณ์ท่ีมาพร้อมกับเครื่อง 
    18.1 มีชุดคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ผลสําหรับควบคุม การทํางานของเครื่องวัดการดูดกลืนแสง 
จํานวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้ 
       18.1.1  มีหน่วยประมวลผลกลาง CPU แบบ Core i3 หรือสูงกว่า โดยมีความเร็วสัญญาณ
นาฬิกาพ้ืนฐาน ไม่น้อยกว่า 2.4 GHz จํานวน 1 หน่วย 
       18.1.2 มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจํา  ขนาดไม่น้อยกว่า 2 MB  
       18.1.3 มีหน่วยความจําหลัก (RAM) มีขนาดไม่น้อยกว่า  4 GB 
       18.1.4 มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk)  ขนาดความจุ  ไม่น้อยกว่า 1 TB 
       18.1.5 มีจอแสดงภาพแบบ LED และมีขนาดไม่น้อยกว่า  18.5 นิ้ว  
       18.1.6 มีแป้นพิมพ์ภาษาไทย/อังกฤษ และเมาส์ เป็น ผลิตภัณฑ์เดียวกับเครื่องคอมพิวเตอร์  
19. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50/60 เฮิร์ตซ์   
20. รับประกันคุณภาพ  1  ปี 
21. บริษัทผู้จําหน่ายได้รับ ISO 9001  เพ่ือประโยชน์ในการบริการหลังการขาย 
22. บริษัทผู้จําหน่ายได้รับการแต่งต้ังเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต 
 

5. เครื่องวัดความเป็นกรดด่าง (pH meter) ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย   
จํานวน  12   เครื่อง 
คุณลักษณะ 

1. เป็นเครื่องท่ีสามารถวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ในสารละลายแบบต้ังโต๊ะ (Bench top) จอแสดงผลเป็น
แบบ LCD ขนาดใหญ่ 

2. ความสามารถในการวัด 
    2.1 ตัวเครื่องสามารถวัดค่า pH ต้ังแต่ -2.00 ถึง 16.00 ค่า การอ่านละเอียด ได้ 0.01 pH  ค่า
ความถูกต้อง + 0.01 pH 
    2.2 ตัวเครื่องสามารถวัดค่า mV ต้ังแต่ –1999 mV ถึง 1999 mV ค่าการอ่านละเอียด 1 mV 
ค่าความถูกต้อง + 1 mv 
    2.3 ตัวเครื่องสามารถวัดค่าอุณหภูมิ ต้ังแต่ -5 องศาเซลเซียส ถึง 100 องศาเซลเซียส (เม่ือเลือกใช้
หัววัดอุณหภูมิท่ีเหมาะสม) ค่าอ่านละเอียด 0.1 องศาเซลเซียส ค่าความถูกต้อง + 0.5 องศาเซลเซียส  
3. มีระบบชดเชย pH กรณีอุณหภูมิเปลี่ยนไปแบบ Manual หรือ Automatic (กรณีต่อ ATC Probe) 
4. มีโปรแกรมการปรับค่ามาตรฐาน (Calibration) ได้ 3 จุด โดยเครื่องมีระบบจดจําบัฟเฟอร์มาตรฐาน

อัตโนมัติ (Auto buffer recognition)   
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5. มีสัญลักษณ์แสดงถึงประสิทธิภาพของ Electrode บนหน้าจอ(Electrode Condition icon) หลังจาก
ทําการ Calibration แล้ว 

6. สามารถเลือกการอ่านผลได้ท้ังแบบ Manual  และ Automatic  
7. มีระบบตรวจสอบตัวเอง (Self-diagnostic) เพ่ือให้เครื่องอยู่ในสภาพการทํางานท่ีเหมาะสม 
8. สามารถเรียกดูผลการ Calibrate ครั้งล่าสุดได้  
9. สามารถบันทึกข้อมูลได้สูงสุด ไม่น้อยกว่า 99 ข้อมูล 
10. มี Electrode Arm สําหรับจับยึดหัววัดท่ีสามารถเลื่อนข้ึน-ลงในแนวด่ิงและมีความแข็งแรงไม่ล้มง่าย

เม่ือจับยึด Electrode พร้อมกับ Temperature Probe (เป็นอุปกรณ์เสริมเพ่ิมเติม) ในเวลาเดียวกัน 
11. ใช้กับไฟบ้านขนาด 100-240V/50-60 Hz 
12. ตัวเครื่องทํามาจากวัสดุโพลิเมอร์ แบบ ABS ซ่ึงทนต่อแรง กระแทกได้ดี 
13. รับประกันคุณภาพตัวเครื่อง 1 ปี Electrode 6 เดือน 
14. บริษัทผู้จําหน่ายได้รับ ISO 9001  เพ่ือประโยชน์ในการ บริการหลังการขาย 
 

6. ชุดเครื่องวัดกําลังและวัดแรงบีบแบบดิจิตอล ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  
จํานวน 1 ชุด 
คุณลักษณะ 

1. ช่วงในการวัดต้ังแต่ 20 - 300 กิโลกรัม 
2. หน้าจอ LCD แสดงผลแบบตัวเลขไม่น้อยกว่า 4 หลัก 
3. มีระบบปิดการใช้งานอัตโนมัติประมาณ 1 นาที หลังจากการใช้งานครั้งสุดท้าย 
4. แหล่งจ่ายไฟเป็นแบตเตอรี่ ขนาด AAA 2 ก้อน 
5. การใช้งานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง 
6. ขนาดไม่น้อยกว่า 315 (ก) x 315 (ย) x 368 (ส) มม. 
7. รับประกันสินค้าอย่างน้อย 1 ปี 
8. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

7. หุ่นจําลองบาดแผล ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย    จํานวน   1 ชุด 
คุณลักษณะ 

1. ผลิตจากยางสังเคราะห์คุณภาพสูงมีความทนทาน 
2. บาดแผลจําลองสําหรับการฝึก ประกอบด้วยบาดแผลชนิดต่างๆ อย่างน้อย 13 ชนิด ได้แก่ 

2.1 General trauma head สามารถใช้ฝึกประเมินการบาดเจ็บท่ีใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มี
แผลเปิดกะโหลกยุบ หลอดคอเบ้ียว ขากรรไกรหัก ข้อกระดูกสันหลัง C6 หัก hematotympanum 
(เลือดค่ังในหูชั้นกลาง) รูม่านตาปรกติและรูม่านตาขยาย และจมูกหัก  

2.2 Trauma intubation head มีภาวะใบหูฉีก แผลถลอกท่ีตา ริมฝีปาก คอ และหนังศีรษะ รู
ม่านตาปรกติและรูม่านตาขยาย เลือดออกท่ีจมูก วัตถุเสียบทะลุแก้ม ฟันหัก ใบหน้าฟกช้ํา ใช้ฝึกใส่ท่อ
ช่วยหายใจได้ 
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2.3 กระดูกไหปลาร้าหักมีแผลเปิด (compound fracture) 
2.4 กระดูกแขนซ้ายหักมีแผลเปิด (compound radius fracture) 
2.5 แขนขวาถูกไฟไหม้ ระดับท่ี 1, 2, และ 3 
2.6 มือมีแผลกระดูกนิ้วชี้โผล่ แผลเห็นเส้นเอ็น และแผลถลอกต่างๆ 
2.7 แผลหน้าท้องเปิด แผลวัตถุแทงต้นขา  
2.8 Compound femur fracture 
2.9 Closed fracture ท่ีกระดูก tibia และ fibula (ข้างขวา) 
2.10 เท้าและข้อเท้ามีรอยฟกช้ํา (ข้างซ้าย) 
2.11 แผลท่ีเท้าเปิดเห็นกระดูกและเนื้อเยื้ออ่อน 
2.12 แผลถูกตัดนิ้วเท้า (ข้างขวา) 
2.13 แผลถูกยิงทะลุ 

3. บาดแผลทุกส่วนมีสีคล้ายธรรมชาติ 
4. สามารถใช้ฝึกการประเมิน/ดูแลบาดแผลและการใช้ผ้าพันแผล 
5. รับประกันคุณภาพ 1 ปี 
6. ในระยะรับประกันมีบริการตรวจเช็คสภาพสินค้าทุกๆ 6 เดือน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ 
 

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


