
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
เรื่อง ประกวดราคาจ้างท าครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการศูนย์ส่ิงแวดล้อม และทดสอบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๕ รายการ 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างท าครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการศูนย์
สิ่งแวดล้อม และทดสอบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคา
กลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๕๙,๕๓๑.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อย
สามสิบเอ็ดบาทถ้วน) 
                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 
 
 



-๒- 
 

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 
๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
 

                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 
 

                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.crru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๗๗๖๐๐๐ ต่อ ๑๗๒๕,๑๗๒๖ ในวันและเวลาราชการ 
 

                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถาม
มายัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผ่านทางอีเมล์ patsadu_of@crru.ac.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนดภายในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง
เว็บไซต์ www.crru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
  
    ประกาศ ณ วันที่   ๑๖  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  
  
   

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ 
๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 



 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที่  ๒/๒๕๖๔ 

การจ้างท าครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการศูนย์ส่ิงแวดล้อม และทดสอบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๕ รายการ 
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ลงวันที่  ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค์จะ 
ประกวดราคาจ้างท าครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการศูนย์สิ่งแวดล้อม และทดสอบผลิตภัณฑ์ จ านวน ๕ รายการ            
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด
ดังต่อไปนี้ 

 

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๑     รายละเอียดและขอบเขตของงาน 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๓     สัญญาจ้างท าของ 
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ าประกัน 
                                    (๑)   หลักประกันสัญญา 
                          ๑.๕     บทนิยาม 
                                    (๑)   ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
 
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒     ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                          ๒.๓     ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                          ๒.๔     ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของ
รัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 



-๒- 
 

                          ๒.๕     ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้ง
งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗     เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว 
                          ๒.๘     ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                          ๒.๙     ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่
รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                          ๒.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 
                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                           (ข)   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
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                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                                           ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ 
๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนให้แนบหนังสือ
มอบอ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ทั้งนี้ 
หากผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 
                                   (๒)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                                           ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ 
๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่
ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและ
ราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา
ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือ
ตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวงไว้
แล้ว 
 
 



-๔- 
 

                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้เริ่มท างาน 
                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ 
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข    
ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 
                           ๔.๕     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคา
ให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
                          เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๖     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือ
เป็นการเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนตามข้อ 
๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราย
อ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือใน
ขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม
ข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะ
พิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่น
ข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                          ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา 
ที่ก าหนด 



-๕- 
 

                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
 
                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 
                          ๕.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย จะพิจารณาจาก ราคารวม 
                          ๕.๓      หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่าง
ไปจากเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ใน
ส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือ
เป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
                          ๕.๔     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่
มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                   (๒)    ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 
                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจง
ข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หาก
ข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
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                          ๕.๖     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคา
ใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการ
ใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่น
ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณายกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก
หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ 
หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น 
                                ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้ ยื่นข้อเสนอ
สามารถด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอ
ดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจประกาศยกเลิกการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการ
เสนอราคา 
 
                 ๖.     การท าสัญญาจ้าง 
                               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุใน
ข้อ ๑.๓ หรือท าข้อตกลงเป็นหนังสือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และ
จะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
                          ๖.๑     เงินสด 
                          ๖.๒     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นเช็คลง
วันที่ที่ท าสัญญา หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วัน ท าการของทางราชการ 
                          ๖.๓     หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุใน
ข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
 
 
 



-๗- 
 

                          ๖.๔     หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ า
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          ๖.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ได้รับมอบไว้แล้ว 
 
                 ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และก าหนดการจ่ายเงินเป็น จ านวน ๑ งวด ดังนี้ 
                          เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้ว
เสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่จ้างให้สะอาดเรียบร้อย 
 
                 ๘.    อัตราค่าปรับ 
                          ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง
เป็นหนังสือจะก าหนด ดังนี้ 
                          ๘.๑     กรณีที่ผู้รับจ้างน างานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นท าอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะก าหนดค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจ านวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของ
วงเงินของงานจ้างช่วงนั้น 
                          ๘.๒     กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะก าหนดค่าปรับเป็น
รายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าจ้าง 
 
                 ๙.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้าง ตาม
แบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซม
แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 
 
 



-๘- 
 

                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 
                          ๑๐.๑   เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากรายได้มหาวิทยาลัยฯ 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับอนุมัติ
เงินค่าจ้างจากรายได้มหาวิทยาลัยฯ แล้วเท่านั้น 
                          ๑๐.๒   เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง 
และได้ตกลงจ้างตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าว
เข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการ
รับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน 
๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่
มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                   (๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๐.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา หรือ
ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะริบหลักประกันการยื่น
ข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ 
                          ๑๐.๔   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดใน
แบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
                          ๑๐.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้ง
กัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด 
และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 
                          ๑๐.๖   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดย
ที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไม่ได้ 
                                   (๑)    ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะ
ท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป 
 



-๙- 
 

                                   (๒)    มีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการ
เสนอราคา 
                                   (๓)    การท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเชียงราย หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอ่ืนในท านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่ง
ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 
                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                          ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่น
ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพ่ือน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                          ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือท าสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไว้ชั่วคราว 
 
  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
๑๖  ตุลาคม  ๒๕๖๓ 

 



หน้า 1 จาก 25 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ  เลขที่ 2/2564 
งานจัดจ้างครุภัณฑ์ จ านวน 5 รายการ 

 
คุณลักษณะ ดังนี้ 
1. โต๊ะปฏิบัติการติดผนังขนาด (กว้าง*ลึก*สูง) 6050*750*800 มม. พร้อมอ่างล้างและที่แขวน
หลอดแก้ว จ านวน 1 ชุด 
 ส าหรับห้อง Media Preparation (F-1) 
รายละเอียดโต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างล้าง 

1.1  พื้นโต๊ะ (Bench Top) 
ท าด้วยแผ่นหินแกรนิตด าอาฟริกา (Black Granite Africa) ความหนาไม่น้อยกว่า 18 มิลลิเมตร ด้วย

เครื่องจักรพร้อมระบบ Water Drop Edge System เพ่ือป้องกันการไหลย้อนกลับของน  าเข้าตัวโต๊ะพร้อมขัด
มัน ส่วนขอบด้านข้างท่ีมองเห็นท าการลบคมขัดมัน ส่วนด้านหลังของ Top มีบัวสูงไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร 

1.2  โครงสร้างขาโต๊ะปฏิบัติการทั้งตัว 
1.2.1 เป็นโครงเหล็กเชื่อมตาย ท าด้วยเหล็กกล่อง ขนาด 1” x 2” x 2 มิลลิเมตร โดยผ่านการเคลือบ

ผิวป้องกันสนิม (Zing Phosphate Coating) โดยกรรมวิธี Dipping เพ่ือเคลือบกันสนิมทั่วถึงทุกชิ นส่วนของ
โครงสร้างภายในและภายนอก โดยผ่านกระบวนการอบแห้งด้วยกรรมวิธี Drying Oven และต่อเนื่องเข้าพ่น
ทับด้วยสีผงอีพ๊อกซ่ี 100% (Epoxy Powder) ทั่วถึงผิวเหล็กทุกด้าน 

1.2.2 การพ่นสีผงอีพ๊อกซี่ ใช้ระบบไฟฟ้าสถิตย์  (Electrostatic Painting Systems) และผ่าน
ขบวนการอบสีด้วยระบบ Drying Over ที่อุณหภูมิไม่ต่ ากว่า 180 องศาเซลเซียส ที่เวลาไม่น้อยกว่า 10-15 
นาที เมื่อเสร็จสีอีพ๊อกซ่ีต้องมีผิวเรียบ 

1.2.3 มีความหนาไม่น้อยกว่า 80 ไมครอน โดยสีจะต้องทนต่อการกัดกร่อนของไอระเหยสารเคมีและ
ทนต่อการขีดข่วนได้เป็นอย่างดี ที่ปลายขามีปุ่มปรับระดับขาขนาดเกลียว M10 ลักษณะรูปแบบทรงปิรามิดท า
ด้วยวัสดุ Nylon Six 

1.2.4 สามารถรับน  าหนักได้ 200 กิโลกรัม 
1.2.5 ถูกออกแบบพิเศษเมื่อมีการปรับระดับขาเฟรมแผ่นรองขาจะไม่หมุนตามเพ่ือไม่ให้เกิดความ

เสียหายต่อพื นห้อง 
1.3.  โครงสร้างตัวตู้ (100% Fully Knock-down System) 
-  เป็นไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด เกรด E1 หนาไม่น้อยกว่า 16 มิลลิเมตร เคลือบผิวด้วยเมลามีน สีขาว 

(Melamine Resin Film) ทั งสองด้าน 
-  ปิดขอบด้านหน้าของตัวตู้ด้วย PVC คุณภาพเกรด A หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ส่วนขอบ PVC 

ต้องลบมุมด้วยเครื่องจักร และส่วนที่เหลือปิดขอบด้วย PVC คุณภาพเกรด A หนาไม่น้อยกว่า 0.45 มิลลิเมตร 
ด้วยกาว (Hot Melt) ต้องปิดสนิทแน่นแข็งแรงโดยระหว่างรอยต่อของไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดกับรอยต่อขอบ PVC 
โดยไม่ใช้วิธีการอุดโป๊ว หรือแต่งสี 
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-  การต่อยึดประกอบตัวตู้ด้วยอุปกรณ์ 100% Fully Knock-Down System ชนิด Cam Lock & 
Dowel จ านวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด เป็นผลิตภัณฑ์ของยุโรป , สหรัฐอเมริกา หรือดีกว่า ท าจาก
โลหะผสม Zinc Alloy ฉีดขึ นรูป ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และปิด Plastic Cap 4 จุด เพ่ือป้องกันสนิมจาก
ไอระเหยสารเคมี 

-  พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร x 30 มิลลิเมตร จ านวนเดือยไม้ต่อ
ตัวตู้ไม่น้อยกว่า 22 ตัว เพ่ือเสริมความแข็งแรงของตัวตู้ สามารถถอดประกอบตัวตู้ทุกชิ นส่วนใหม่ได้โดยไม่ท า
ให้ตัวตู้ได้รับความเสียหาย และสะดวกในการซ่อมบ ารุง (กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้าย) โครงสร้าง
ตัวตู้ทุกยูนิต (Structure of Base Cupboard Mudolar Unit System) สามารถเปิดแผ่นด้านหลังทั งแผ่น
ออกได้ โดยไม่ใช้วิธีต่อแผ่น (Back Service) เพ่ือการซ่อมแซมงานระบบด้านหลังโดยใช้อุปกรณ์ Directra 
Screws 4 จุด พร้อมปิดด้วย Plastic Cap เพ่ือป้องกันสนิมจากไอระเหยสารเคมี ประกอบเป็นตัวตู้ส าเร็จรูป 
(Modular Unit System) โดยไม่ใช้วิธีการยิงด้วยลวด, Max หรือสกรูเกลียวปล่อยโดยเด็ดขาด 

ชั้นวางของภายในตู้ (Shelf) 
-  ช่วงแผ่นปรับระดับชั นสามารถปรับระดับความสูง-ต่ าได้ 5 ระดับ 
-  เป็นไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด เกรด E1 หนาไม่น้อยกว่า16 มิลลิเมตร เคลือบผิวด้วยแผ่นเมลามีน สีขาว 

(Melamine Resin Film) ทั ง 2 ด้าน ปิดขอบด้านหน้าของชั นวางของด้วย PVC. เกรดคุณภาพ A หนา 2 
มิลลิเมตร ด้วยกาว (Hot Melt) โดยลบมุมด้วยเครื่องจักรส่วนด้านข้างและด้านหลังชั นวางของปิดขอบด้วย 
PVC.เกรดคุณภาพ A หนาไม่น้อยกว่า 0.45 มิลลิเมตร. ด้วยกาว (Hot Melt) 

-  ส่วนปุ่มปรับระดับชั นเป็นอุปกรณ์รับชั นทาด้วยโลหะชุบนิเกิลและเคลือบด้วย PVC.ใส ด้านการใช้
งานเพ่ือป้องกันการเกิดสนิมจากไอระเหยสารเคมีสามารถรับน  าหนักต่อชั นได้ 30 กิโลกรัม หรือ 66 ปอนด์ 

-  อุปกรณ์เชื่อมต่อตัวตู้ (Connecting Screws) ชนิดพิเศษเป็นแบบ Metal To Metal สามารถถอด
ประกอบได้โดยไม่ท าให้เสียโครงสร้างของระบบพร้อมกับความสวยงามของตู้ท าด้วยโลหะชุบนิเกิลขนาดเกลียว 
M4 ยาว 28-36 มิลลิเมตร จ านวน 4 จุดต่อตัวตู้ ได้รับมาตรฐาน DIN-EN-ISO 9001, DIN-EN-ISO 14001 
หรือเทียบเท่า 

-  โครงสร้างตัวตู้ทุกยูนิต (Structure of Base Cupboard Mudolar Unit System) สามารถเปิด
แผ่นด้านหลังทั งแผ่นออกได้ โดยไม่ใช้วิธีต่อแผ่น (Back Service) เพ่ือการซ่อมแซมงานระบบด้านหลังโดยใช้
อุปกรณ์ Directra Screws 4 จุด พร้อมปิดด้วย Plastic Cap เพ่ือป้องกันสนิมจากไอระเหยสารเคมี 

-  ในส่วนของหน้าลิ นชักและหน้าบานตู้จะต้องสามารถสลับกันได้ทุกหน้าบาน และทุกลิ นชัก โดย
จะต้องสลับกันได้ทุกโต๊ะปฏิบัติการเพ่ือความเป็นมาตรฐานเดียวกัน และสะดวกต่อการซ่อมบ ารุงในอนาคต 

1.4  กล่องลิ้นชัก (Drawer Box) 
- เป็นไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด เกรด E1 หนาไม่น้อยกว่า 16 มิลลิเมตร เคลือบผิวด้วยเมลามีนสีขาว 

(Melamine Resin Film) ทั งสองด้าน 
- ปิดขอบด้วย PVC คุณภาพเกรด A หนาไม่น้อยกว่า 0.45 มิลลิเมตร ด้วยกาว (Hot Melt ) 
1.5  หน้าลิ้นชัก และหน้าบานตู้ (Front Door & Drawer) 
- เป็นไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด เกรด E1หนาไม่น้อยกว่า 16 มิลลิเมตร ปิดด้วยแผ่นลามิเนต (High Pressure 

Laminate) ทั งสองด้าน 
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- ปิดขอบด้วย PVC คุณภาพเกรด A หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ทั ง 3 ด้าน โดยลบมุมมนด้วย
เครื่องจักร และหนาไม่น้อยกว่า 0.45 มิลลิเมตร 1 ด้าน ด้วยกาว (Hot Melt ) พร้อมปุ่มยางกันกระแทก 
(Door & Drawer Buffers) 

1.6.  รางเลื่อนรับใต้กล่องลิ้นชัก 
- เป็นรางแบบรับใต้ลิ นชัก ขนาด 45 เซนติเมตร รางเป็นโลหะชุบอีพ็อกซ่ี 
- ลูกล้อพลาสติก ลื่นและเงียบสนิทรางลิ นชักรับน  าหนักได้ถึง 25 กิโลกรัม (Dynamic Load) 
- เป็นรางระบบ Double Stop ป้องกันการไหลย้อนกลับของลิ นชัก และเมื่อดึงลิ นชักจนสุดจะมีตัว

ล็อคท าให้ลิ นชักไม่หลุดออกมา เหมาะกับการใช้งานได้เป็นอย่างดี ทั งนี ได้ออกแบบรางเป็นพิเศษ เพ่ือป้องกัน
การแกว่งของลิ นชักน้อยที่สุด 

- รางยังมีระบบ Self-Closing Drawer Runner Bottom Mounted เมื่อถึงต าแหน่งประมาณ 70 
มิลลิเมตร ก่อนปิด โดยลิ นชักจะไหลกลับเองโดยอัตโนมัติ 

- เป็นผลิตภัณฑ์จากยุโรป หรือเทียบเท่า ที่ได้รับมาตรฐาน DIN EN ISO 9001 หรือเทียบเท่า 
1.7  บานพับถ้วย 
- เป็นบานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดมาตรฐาน 35 มิลลิเมตร 
- ท าด้วยโลหะชุบนิเกิลป้องกันการเป็นสนิม เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา 
- เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน ง่ายต่อการติดตั งและปรับบานซ้าย-ขวา โดย

ไม่ต้องคลายสกรู 2 จุด ต่อ 1 หน้าบาน 
- ผลิตภัณฑ์จากยุโรป ได้รับมาตรฐาน DIN EN ISO 9001 ดีกว่าหรือเทียบเท่า 
1.8.  มือจับเปิด-ปิด 
- เป็น PVC GRIP SECTION POSTFORM HANDLE EMULATION SYSTEM 
- ขนาดหน้าตัดไม่น้อยกว่า 21 x 50 มิลลิเมตร โดยมีเดือยฝังอยู่หน้าลิ นชักและหน้าบานตู้ โดยมี 

Channel Cap ขนาดไม่น้อยกว่า 21 x 50 x 95 มิลลิเมตร ส าหรับปิด Grip Section Post form Handle ทั ง
ด้านข้างซ้ายและขวาของมือจับ 

1.9  กล่องไฟฟ้าทนกรด-ด่างท าด้วย Polypropylene (PP) 
- ขนาดไม่เกิน W150xD90xH90 มิลลิเมตร ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
- ส่วนที่ 1 ตัวกล่องมีร่องใส่ซีล ยางกันน  ารอบช่องร้อยสายไฟฟ้าใต้กล่องเพ่ือป้องกันไม่ให้น  าเข้าไปที่

ตัวกล่องไฟฟ้า PP 
- ส่วนที่ 2 มีระบบ CLIP LOCK ซ้ายและขวาของฐานและตัวกล่องเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงไม่ให้ปลั๊กไฟ

หลุดได้ง่าย ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ดีกว่าหรือเทียบเท่า 
1.10  ปลั๊กไฟฟ้า (Socket Outlet) 
- เต้ารับคู่ 3 สาย 15 แอมป์ เสียบได้ทั งแบบขาแบนและขากลมในตัวเดียวกัน 
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ มาตรฐาน IEC STANDARD การเดินท่อเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกต้องตาม

มาตรฐานการเดินงานระบบห้องปฏิบัติการ 
1.11.  รายละเอียดชุดอ่างล้าง 
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11.1. ชุด Sink Unit 
- ส่วนของ Work Top ท าจาก Solid Compact Laminate (Lab Grade) ความหนา 16 มม. 
- ส่วนหลุมอ่างท าด้วยวัสดุโพลีโพไพรลีน ”PP” (ขนาดตามรูปแบบ) มีขอบกันน้าพิเศษชนิดมารีนเอด 

(Marine Edge) ขนาด กว้าง 50 มิลลิเมตร x สูง 16 มิลลิเมตร ทั ง 3 ด้าน 
- ส่วนหลังมีบัวกันน้า (Back Splash) สูง 100 มิลลิเมตร หนา 16 มิลลิเมตร 
11.2. ตัวตู้ (Base Cupboard) 
- เป็นไม้อัดชนิดภายนอก (Exterior Plywood) หนาไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร 
- ปิดด้วยแผ่นลามิเนต (High Pressure Laminate) ทั งสองด้าน 
- ปิดขอบด้านหน้าของตัวตู้ด้วย PVC คุณภาพเกรด A หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิเมตร ส่วนขอบ PVC 

ต้องลบมุมด้วยเครื่องจักรและส่วนที่เหลือปิดขอบด้วย PVC คุณภาพเกรด A หนาไม่น้อยกว่า 0.45 มิลลิเมตร 
ด้วยกาว (Hot Melt) ต้องปิดสนิทแน่นแข็งแรงระหว่างรอยต่อของไม้อัดกับรอยต่อขอบ PVC โดยไม่ใช้วิธีการ
อุดโป๊ว หรือแต่งสี 

- การต่อยึดประกอบตัวตู้ด้วยอุปกรณ์ 100% Fully Knock-down Systems ชนิด Cam Lock & 
Dowel จ านวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ท าจากโลหะผสม Zinc Alloy ฉีดขึ นรูป ผลิตโดยโรงงานที่
ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 เป็นผลิตภัณฑ์ของยุโรป, สหรัฐอเมริกา ดีกว่าหรือเทียบเท่า พร้อม Plastic Cap 
ปิดเพื่อป้องกันสนิมจากไอระเหยสารเคมี 

- พร้อมเดือยไม้เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดไม่น้อยกว่า 8 x 30 มิลลิเมตร จ านวนเดือยไม้ต่อตัวตู้ไม่น้อย
กว่า 22 ตัว เพื่อเสริมความแข็งแรงของตัวตู้ สามารถถอดประกอบตัวตู้ทุกชิ นส่วนใหม่ได้โดยไม่ท าให้ตัวตู้ได้รับ
ความเสียหาย และสะดวกในการซ่อมบ ารุง (กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้าย) ประกอบเป็นตัวตู้
ส าเร็จรูป (Modular Unit System) โดยไม่ใช้วิธีการยิงด้วยลวด , MAX หรือสกรูเกลียวปล่อยโดยเด็ดขาด 
(สามารถถอดเป็นชิ นส่วนได้) 

11.3. หน้าบานตู้ (Front Door) 
- เป็นไม้อัดชนิดภายนอก (Exterior Plywood) หนาไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร 
- ปิดด้วยแผ่นลามิเนต (High Pressure Laminate) ทั งสองด้าน 
- ปิดขอบด้วย PVC คุณภาพเกรด A หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิเมตร ทั ง 3 ด้าน และหนาไม่น้อยกว่า 

0.45 มิลลิเมตร 1 ด้าน ด้วยกาว (Hot Melt) 
- ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร พร้อมปุ่มยางกันกระแทก (Door Buffers) พร้อมตะแกรงปิดช่องระบาย

อากาศ (Ventilation Grill) 
11.4. บานพับถ้วย 
- เป็นบานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดมาตรฐาน 35 มิลลิเมตร 
- ท าด้วยโลหะชุบนิเกิลป้องกันการเป็นสนิม เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา 
- เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน ง่ายต่อการติดตั งและปรับบานซ้าย-ขวา โดย

ไม่ต้องคลายสกรู 2 จุด ต่อ 1 หน้าบาน 
- ผลิตภัณฑ์จากยุโรป ได้รับมาตรฐาน DIN EN ISO 9001 ดีกว่าหรือเทียบเท่า 
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11.5. ขาตู้ปรับระดับกันน้ า 
- เป็นพลาสติก ABS มีจานวน 4 ขาต่อตู้ 
- สามารถปรับระดับความสูง-ต่ าได้ 
- สามารถรับน  าหนักได้ 100 กิโลกรัม หรือ 220 ปอนด์ ต่อขา ภายนอกของขาเป็นไม้อัด หนา 10 

มิลลิเมตร ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนตสีด า 
- ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร ส่วนที่สัมผัสกับพื นมียางรองรับเพ่ือรีดน  า และป้องกันการไหลซึม

ของสารเคมีและน  าเข้าใต้ตู ้
11.6. มือจับเปิด-ปิด 
- เป็น PVC GRIP SECTION POSTFORM HANDLE EMULATION SYSTEM ขนาดหน้าตัดไม่น้อย

กว่า 21 x 50 มิลลิเมตร โดยมีเดือยฝังอยู่หน้าลิ นชักและหน้าบานตู้ โดยมี Channel Cap ขนาดไม่น้อยกว่า 
21 x 50 x 95 มิลลิเมตร ส าหรับปิด Grip Section Post form Handle ทั งด้านข้างซ้ายและขวาของมือจับ 

11.7. เป็นช่องระบบการจัดเก็บสาธารณูปโภคทุกระบบ 
- ไว้ด้านหลังของตู้ โดยมีช่องงานระบบด้านหลัง ที่ต าแหน่งบอลวาลว์ และท่ีดักกลิ่น เพ่ือความสะดวก

ต่อการใช้งานและซ่อมบ ารุง โดยไม่ใช้วิธีเจาะพื นตู้และผนังตู้โดยเด็ดขาด 
11.8. สะดืออ่าง (Waste System) 
- ท าด้วย Polypropylene โดย Prolines Mechanical Joint Plumbing System ผลิตโดยโรงงาน

ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 ดีกว่าหรือเทียบเท่า 
11.9. ที่ดักกลิ่น (Anti-Siphon Bottle Traps System) 
- ท าด้วย Polypropylene โดย Prolines Mechanical Joint Plumbing System 
- สวมต่อกับสะดืออ่าง โดยตัวพักเศษผงตะกอนท าด้วย Polypropylene สีขาวขุ่น สามารถมองเห็น

ปริมาณของเศษตะกอนที่ตกค้างภายใน เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการถอดล้าง ท าความสะอาด โดย 
- สามารถปรับระดับความสูง-ต่ าได้ เพ่ือความสะดวกในการติดตั งและท าให้เดินงานระบบได้สวยงาม

ถูกต้อง 
- ผลิตโดยโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 ดีกว่าหรือเทียบเท่า 
11.10. ก๊อกน้า 1 ทางตั้งพ้ืน (1-Way Water Tap) แบบก้านผลัก 
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตใช้เฉพาะห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรมประเภทห้องแล็ป 

ตัวก๊อกท าจากทองเหลืองตามมาตรฐาน CZ 121 TO BS 2872 และ CZ 122 TO BS 2874 เคลือบผิวด้วยสี
อีพ็อกซี่ (Full Gloss Epoxy Powder Coated) ซึ่งมีความหนาไม่น้อยกว่า 150 Microns มีคุณสมบัติทนต่อ
การกัดกร่อนของสารเคมีได้เป็นอย่างดี ในส่วนของ Nozzles ได้รับมาตรฐาน DIN 12898 ส่วน Hand wheels 
ท าด้วยวัสดุ Polypropylene ตามมาตรฐาน DIN 12920 : 1995 – 10 สามารถทนแรงดันได้ 10 Bar ปลาย
ก๊อกเรียวเล็กสามารถสวมต่อกับท่อยางหรือพลาสติกได้ ผลิตโดยโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ดีกว่า
หรือเทียบเท่า 

11.11. ท่ีแขวนหลอดแก้ว 
ทาด้วยวัสดุโพลีโพไพรลีน “PP” (ขนาดตามรูปแบบ) ผลิตโดยโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 

ดีกว่าหรือเทียบเท่า 
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2. โต๊ะปฏิบัติการติดผนังขนาด (กว้าง*ลึก*สูง) 3000*750*800 มม. พร้อมอ่างล้างและที่แขวน
หลอดแก้ว จ านวน 1 ชุด 
 ส าหรับห้อง Autoclave Oven (F-2) 
รายละเอียดโต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างล้าง 

2.1. พื้นโต๊ะ (Bench Top) 
ท าด้วยแผ่นหินแกรนิตดาอาฟริกา (Black Granite Africa) ความหนาไม่น้อยกว่า 18 มิลลิเมตร ด้วยเครื่องจักร
พร้อมระบบ Water Drop Edge System เพ่ือป้องกันการไหลย้อนกลับของน  าเข้าตัวโต๊ะพร้อมขัดมัน ส่วน
ขอบด้านข้างท่ีมองเห็นท าการลบคมขัดมัน ส่วนด้านหลังของ Top มีบัวสูงไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร 

2.2 โครงสร้างขาโต๊ะปฏิบัติการทั้งตัว 
2.1  เป็นโครงเหล็กเชื่อมตาย ท าด้วยเหล็กกล่อง ขนาด1” x 2” x 2 มิลลิเมตร โดยผ่านการเคลือบผิว

ป้องกันสนิม (Zing Phosphate Coating) โดยกรรมวิธี Dipping เพ่ือเคลือบกันสนิมทั่วถึงทุกชิ นส่วนของ
โครงสร้างภายในและภายนอก โดยผ่านกระบวนการอบแห้งด้วยกรรมวิธี Drying Oven และต่อเนื่องเข้าพ่น
ทับด้วยสีผงอีพ๊อกซ่ี 100% (Epoxy Powder) ทั่วถึงผิวเหล็กทุกด้าน 

2.2  การพ่นสีผงอีพ๊อกซ่ีใช้ระบบไฟฟ้าสถิตย์ (Electrostatic Painting Systems) และผ่านขบวนการ
อบสีด้วยระบบ Drying Over ที่อุณหภูมิไม่ต่ ากว่า 180 องศาเซลเซียส ที่เวลาไม่น้อยกว่า 10-15 นาที เมื่อ
เสร็จสีอีพ๊อกซ่ีต้องมีผิวเรียบ 

2.3  มีความหนาไม่น้อยกว่า 80 ไมครอน โดยสีจะต้องทนต่อการกัดกร่อนของไอระเหยสารเคมีและ
ทนต่อการขีดข่วนได้เป็นอย่างดี ที่ปลายขามีปุ่มปรับระดับขาขนาดเกลียว M10 ลักษณะรูปแบบทรงปิรามิดทา
ด้วยวัสดุ Nylon Six 

2.4  สามารถรับน  าหนักได้ 200 กิโลกรัม 
2.5  ถูกออกแบบพิเศษเมื่อมีการปรับระดับขาเฟรมแผ่นรองขาจะไม่หมุนตามเพ่ือไม่ให้เกิดความ

เสียหายต่อพื นห้อง 
2.3  โครงสร้างตัวตู้ (100% Fully Knock-down System) 
- เป็นไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด เกรด E1 หนาไม่น้อยกว่า 16 มิลลิเมตร เคลือบผิวด้วยเมลามีน สีขาว 

(Melamine Resin Film) ทั งสองด้าน 
- ปิดขอบด้านหน้าของตัวตู้ด้วย PVC คุณภาพเกรด A หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ส่วนขอบ PVC 

ต้องลบมุมด้วยเครื่องจักร และส่วนที่เหลือปิดขอบด้วย PVC คุณภาพเกรด A หนาไม่น้อยกว่า 0.45 มิลลิเมตร 
ด้วยกาว (Hot Melt) ต้องปิดสนิทแน่นแข็งแรงโดยระหว่างรอยต่อของไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดกับรอยต่อขอบ PVC 
โดยไม่ใช้วิธีการอุดโป๊ว หรือแต่งสี 

- การต่อยึดประกอบตัวตู้ด้วยอุปกรณ์ 100%  Fully Knock-Down System ชนิด Cam Lock & 
Dowel จานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด เป็นผลิตภัณฑ์ของยุโรป , สหรัฐอเมริกา หรือดีกว่า ทาจาก
โลหะผสม Zinc Alloy ฉีดขึ นรูป ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และปิด Plastic Cap 4 จุด เพ่ือป้องกันสนิมจาก
ไอระเหยสารเคมี 
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- พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร x 30 มิลลิเมตร จานวนเดือยไม้ต่อตัว
ตู้ไม่น้อยกว่า 22 ตัว เพ่ือเสริมความแข็งแรงของตัวตู้ สามารถถอดประกอบตัวตู้ทุกชิ นส่วนใหม่ได้โดยไม่ท าให้
ตัวตู้ได้รับความเสียหาย และสะดวกในการซ่อมบ ารุง (กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้าย) โครงสร้างตัว
ตู้ทุกยูนิต (Structure of Base Cupboard Mudolar Unit System) สามารถเปิดแผ่นด้านหลังทั งแผ่นออก
ได้ โดยไม่ใช้วิธีต่อแผ่น (Back Service) เพ่ือการซ่อมแซมงานระบบด้านหลังโดยใช้อุปกรณ์ Directra Screws 
4 จุด พร้อมปิดด้วย Plastic Cap เพ่ือป้องกันสนิมจากไอระเหยสารเคมี ประกอบเป็นตัวตู้ส าเร็จรูป (Modular 
Unit System) โดยไม่ใช้วิธีการยิงด้วยลวด, Max หรือสกรูเกลียวปล่อยโดยเด็ดขาด 

- อุปกรณ์เชื่อมต่อตัวตู้ (Connecting Screws) ชนิดพิเศษเป็นแบบ Metal To Metal สามารถถอด
ประกอบได้โดยไม่ท าให้เสียโครงสร้างของระบบพร้อมกับความสวยงามของตู้ท าด้วยโลหะชุบนิเกิลขนาดเกลียว 
M4 ยาว 28-36 มิลลิเมตร จ านวน 4 จุดต่อตัวตู้ ได้รับมาตรฐาน DIN-EN-ISO 9001, DIN-EN-ISO 14001 
หรือเทียบเท่า 

- ในส่วนของหน้าลิ นชักตู้จะต้องสามารถสลับกันได้ลิ นชัก โดยจะต้องสลับกันได้ทุกโต๊ะปฏิบัติการเพื่อ
ความเป็นมาตรฐานเดียวกัน และสะดวกต่อการซ่อมบ ารุงในอนาคต 

2.4.  กล่องลิ้นชัก (Drawer Box) 
- เป็นไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด เกรด E1 หนาไม่น้อยกว่า 16 มิลลิเมตร เคลือบผิวด้วยเมลามีนสีขาว 

(Melamine Resin Film) ทั งสองด้าน 
- ปิดขอบด้วย PVC คุณภาพเกรด A หนาไม่น้อยกว่า 0.45 มิลลิเมตร ด้วยกาว (Hot Melt ) 
2.5.  รางเลื่อนรับใต้กล่องลิ้นชัก 
- เป็นรางแบบรับใต้ลิ นชัก ขนาด 45 เซนติเมตร รางเป็นโลหะชุบอีพ็อกซ่ี 
- ลูกล้อพลาสติก ลื่นและเงียบสนิทรางลิ นชักรับน  าหนักได้ถึง 25 กิโลกรัม (Dynamic Load) 
- เป็นรางระบบ Double Stop ป้องกันการไหลย้อนกลับของลิ นชัก และเมื่อดึงลิ นชักจนสุดจะมีตัว

ล็อคท าให้ลิ นชักไม่หลุดออกมา เหมาะกับการใช้งานได้เป็นอย่างดี ทั งนี ได้ออกแบบรางเป็นพิเศษ เพ่ือป้องกัน
การแกว่งของลิ นชักน้อยที่สุด 

- รางยังมีระบบ Self-Closing Drawer Runner Bottom Mounted เมื่อถึงต าแหน่งประมาณ 70 
มิลลิเมตร ก่อนปิด โดยลิ นชักจะไหลกลับเองโดยอัตโนมัติ 

- เป็นผลิตภัณฑ์จากยุโรป หรือเทียบเท่า ที่ได้รับมาตรฐาน DIN EN ISO 9001 หรือเทียบเท่า 
2.6.  มือจับเปิด-ปิด 
- เป็น PVC GRIP SECTION POSTFORM HANDLE EMULATION SYSTEM 
- ขนาดหน้าตัดไม่น้อยกว่า 21 x 50 มิลลิเมตร โดยมีเดือยฝังอยู่หน้าลิ นชักและหน้าบานตู้ โดยมี 

Channel Cap ขนาดไม่น้อยกว่า 21x50x95 มิลลิเมตร สาหรับปิด Grip Section Post form Handle ทั ง
ด้านข้างซ้ายและขวาของมือจับ 

2.7 กล่องไฟฟ้าทนกรด-ด่างท าด้วย Polypropylene (PP) 
- ขนาดไม่เกิน W150 x D90 x H90 มิลลิเมตร ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
- ส่วนที่ 1 ตัวกล่องมีร่องใส่ซีล ยางกันน  ารอบช่องร้อยสายไฟฟ้าใต้กล่องเพ่ือป้องกันไม่ให้น  าเข้าไปที่

ตัวกล่องไฟฟ้า PP 
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- ส่วนที่ 2 มีระบบ CLIP LOCK ซ้ายและขวาของฐานและตัวกล่องเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงไม่ให้ปลั๊กไฟ
หลุดได้ง่าย ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ดีกว่าหรือเทียบเท่า 

2.8.  ปลั๊กไฟฟ้า (Socket Outlet) 
- เต้ารับคู่ 3 สาย 15 แอมป์ เสียบได้ทั งแบบขาแบนและขากลมในตัวเดียวกัน พร้อมหน้ากากกันน  า 
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน IEC STANDARD การเดินท่อเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกต้องตาม

มาตรฐานการเดินงานระบบห้องปฏิบัติการ 
2.99.รายละเอียดชุดอ่างล้าง 
2.9.1 ชุด Sink Unit 
- ส่วนของ Work Top ทาจาก Solid Compact Laminate (Lab Grade) ความหนา 16 มม. 
- ส่วนหลุมอ่างทาด้วยวัสดุโพลีโพไพรลีน “PP” (ขนาดตามรูปแบบ) มีขอบกันน้าพิเศษชนิดมารีนเอด 

(Marine Edge) ขนาด กว้าง 50 มิลลิเมตร x สูง 16 มิลลิเมตร ทั ง 3 ด้าน 
- ส่วนหลังมีบัวกันน  า (Back Splash) สูง 100 มิลลิเมตร หนา 16 มิลลิเมตร 
2.9.2. ตัวตู้ (Base Cupboard) 
- เป็นไม้อัดชนิดภายนอก (Exterior Plywood) หนาไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร 
- ปิดด้วยแผ่นลามิเนต (High Pressure Laminate) ทั งสองด้าน 
- ปิดขอบด้านหน้าของตัวตู้ด้วย PVC คุณภาพเกรด A หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิเมตร ส่วนขอบ PVC 

ต้องลบมุมด้วยเครื่องจักรและส่วนที่เหลือปิดขอบด้วย PVC คุณภาพเกรด A หนาไม่น้อยกว่า 0.45 มิลลิเมตร 
ด้วยกาว (Hot Melt) ต้องปิดสนิทแน่นแข็งแรงระหว่างรอยต่อของไม้อัดกับรอยต่อขอบ PVC โดยไม่ใช้วิธีการ
อุดโป๊ว หรือแต่งสี 

- การต่อยึดประกอบตัวตู้ด้วยอุปกรณ์ 100% Fully Knock-down Systems ชนิด Cam Lock & 
Dowel จานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ท าจากโลหะผสม Zinc Alloy ฉีดขึ นรูป ผลิตโดยโรงงานที่
ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 เป็นผลิตภัณฑ์ของยุโรป, สหรัฐอเมริกา ดีกว่าหรือเทียบเท่า พร้อม Plastic Cap 
ปิดเพื่อป้องกันสนิมจากไอระเหยสารเคมี 

- พร้อมเดือยไม้เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดไม่น้อยกว่า 8 x 30 มิลลิเมตร จ านวนเดือยไม้ต่อตัวตู้ไม่น้อย
กว่า 22 ตัว เพ่ือเสริมความแข็งแรงของตัวตู้ สามารถถอดประกอบตัวตู้ทุกชิ นส่วนใหม่ได้โดยไม่ท าให้ตัวตู้ได้รับ
ความเสียหาย และสะดวกในการซ่อมบ ารุง (กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้าย) ประกอบเป็นตัวตู้
ส าเร็จรูป (Modular Unit System) โดยไม่ใช้วิธีการยิงด้วยลวด , MAX หรือสกรูเกลียวปล่อยโดยเด็ดขาด 
(สามารถถอดเป็นชิ นส่วนได้) 

2.9.3 หน้าบานตู้ (Front Door) 
- เป็นไม้อัดชนิดภายนอก (Exterior Plywood) หนาไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร 
- ปิดด้วยแผ่นลามิเนต (High Pressure Laminate) ทั งสองด้าน 
- ปิดขอบด้วย PVC คุณภาพเกรด A หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิเมตร ทั ง 3 ด้าน และหนาไม่น้อยกว่า 

0.45 มิลลิเมตร 1 ด้าน ด้วยกาว (Hot Melt) 
- ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร พร้อมปุ่มยางกันกระแทก (Door Buffers) พร้อมตะแกรงปิดช่องระบาย

อากาศ (Ventilation Grill) 
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2.9.4. บานพับถ้วย 
- เป็นบานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดมาตรฐาน 35 มิลลิเมตร 
- ท าด้วยโลหะชุบนิเกิลป้องกันการเป็นสนิม เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา 
- เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน ง่ายต่อการติดตั งและปรับบานซ้าย-ขวา โดย

ไม่ต้องคลายสกรู 2 จุด ต่อ 1 หน้าบาน 
- ผลิตภัณฑ์จากยุโรป ได้รับมาตรฐาน DIN EN ISO 9001 ดีกว่าหรือเทียบเท่า 
2.9.5 ขาตู้ปรับระดับกันน้ า 
- เป็นพลาสติก ABS มีจ านวน 4 ขาต่อตู้ 
- สามารถปรับระดับความสูง-ต่ าได้ 
- สามารถรับน้าหนักได้ 100 กิโลกรัม หรือ 220 ปอนด์ ต่อขา ภายนอกของขาเป็นไม้อัด หนา 10 

มิลลิเมตร ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนตสีด า 
- ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร ส่วนที่สัมผัสกับพื นมียางรองรับเพ่ือรีดน  า และป้องกันการไหลซึม

ของสารเคมีและน  าเข้าใต้ตู้ 
2.9.6 มือจับเปิด-ปิด 
- เป็น PVC GRIP SECTION POSTFORM HANDLE EMULATION SYSTEM ขนาดหน้าตัดไม่น้อย

กว่า 21 x 50 มิลลิเมตร โดยมีเดือยฝังอยู่หน้าลิ นชักและหน้าบานตู้ โดยมี Channel Cap ขนาดไม่น้อยกว่า 
21 x 50 x 95 มิลลิเมตร ส าหรับปิด Grip Section Post form Handle ทั งด้านข้างซ้ายและขวาของมือจับ 

2.9.7 เป็นช่องระบบการจัดเก็บสาธารณูปโภคทุกระบบ 
- ไว้ด้านหลังของตู้ โดยมีช่องงานระบบด้านหลัง ที่ต าแหน่งบอลวาลว์ และท่ีดักกลิ่น เพ่ือความสะดวก

ต่อการใช้งานและซ่อมบ ารุง โดยไม่ใช้วิธีเจาะพื นตู้และผนังตู้โดยเด็ดขาด 
2.9.8 สะดืออ่าง (Waste System) 
- ท าด้วย Polypropylene โดย Prolines Mechanical Joint Plumbing System ผลิตโดยโรงงาน

ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 ดีกว่าหรือเทียบเท่า 
2.9.9 ที่ดักกลิ่น (Anti-Siphon Bottle Traps System) 
- ท าด้วย Polypropylene โดย Prolines Mechanical Joint Plumbing System 
- สวมต่อกับสะดืออ่าง โดยตัวพักเศษผงตะกอนท าด้วย Polypropylene สีขาวขุ่น สามารถมองเห็น

ปริมาณของเศษตะกอนที่ตกค้างภายใน เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการถอดล้าง ท าความสะอาด โดย 
- สามารถปรับระดับความสูง-ต่ าได้ เพ่ือความสะดวกในการติดตั งและท าให้เดินงานระบบได้สวยงาม

ถูกต้อง 
  - ผลิตโดยโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 ดีกว่าหรือเทียบเท่า 
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2.9.10 ก๊อกน้ า 1 ทางตั้งพ้ืน (1-Way Water Tap) แบบก้านผลัก 
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตใช้เฉพาะห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรมประเภทห้องแล็ป 

ตัวก๊อกทาจากทองเหลืองตามมาตรฐาน CZ 121 TO BS 2872 และ CZ 122 TO BS 2874 เคลือบผิวด้วยสี
อีพ็อกซี่ (Full Gloss Epoxy Powder Coated) ซึ่งมีความหนาไม่น้อยกว่า 150 Microns มีคุณสมบัติทนต่อ
การกัดกร่อนของสารเคมีได้เป็นอย่างดี ในส่วนของ Nozzles ได้รับมาตรฐาน DIN 12898 ส่วน Hand wheels 
ท าด้วยวัสดุ Polypropylene ตามมาตรฐาน DIN 12920 : 1995 – 10 สามารถทนแรงดันได้ 10 Bar ปลาย
ก๊อกเรียวเล็กสามารถสวมต่อกับท่อยางหรือพลาสติกได้ ผลิตโดยโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ดีกว่า
หรือเทียบเท่า 

2.9.11. ที่แขวนหลอดแก้ว วัสดุโพลีโพไพรลีน “PP” (ขนาดตามรูปแบบ) ผลิตโดยโรงงานที่ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 ดีกว่าหรือเทียบเท่า 
 
3. โต๊ะปฏิบัติการติดผนังขนาด (กว้าง*ลึก*สูง) 8300*750*800 มม. พร้อมอ่างล้าง จ านวน 1 ชุด 
 ส าหรับห้อง Testing (F-3) 
รายละเอียดโต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างล้าง 

3.1 พื้นโต๊ะ (Bench Top) 
ท าด้วยแผ่นหินแกรนิตด าอาฟริกา (Black Granite Africa) ความหนาไม่น้อยกว่า 18 มิลลิเมตร ด้วย

เครื่องจักรพร้อมระบบ Water Drop Edge System เพ่ือป้องกันการไหลย้อนกลับของน  าเข้าตัวโต๊ะพร้อมขัด
มัน ส่วนขอบด้านข้างท่ีมองเห็นท าการลบคมขัดมัน ส่วนด้านหลังของ Top มีบัวสูงไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร 

3.2 โครงสร้างขาโต๊ะปฏิบัติการทั้งตัว 
3.2.1 เป็นโครงเหล็กเชื่อมตาย ท าด้วยเหล็กกล่อง ขนาด 1” x 2” x 2 มิลลิเมตร โดยผ่านการเคลือบ

ผิวป้องกันสนิม (Zing Phosphate Coating) โดยกรรมวิธี Dipping เพ่ือเคลือบกันสนิมทั่วถึงทุกชิ นส่วนของ
โครงสร้างภายในและภายนอก โดยผ่านกระบวนการอบแห้งด้วยกรรมวิธี Drying Oven และต่อเนื่องเข้าพ่น
ทับด้วยสีผงอีพ๊อกซ่ี 100% (Epoxy Powder) ทั่วถึงผิวเหล็กทุกด้าน 

3.2.2 การพ่นสีผงอีพ๊อกซี่ ใช้ระบบไฟฟ้าสถิตย์  (Electrostatic Painting Systems) และผ่าน
ขบวนการอบสีด้วยระบบ Drying Over ที่อุณหภูมิไม่ต่ ากว่า 180 องศาเซลเซียส ที่เวลาไม่น้อยกว่า 10-15 
นาที เมื่อเสร็จสีอีพ๊อกซ่ีต้องมีผิวเรียบ 

3.2.3 มีความหนาไม่น้อยกว่า 80 ไมครอน โดยสีจะต้องทนต่อการกัดกร่อนของไอระเหยสารเคมีและ
ทนต่อการขีดข่วนได้เป็นอย่างดี ที่ปลายขามีปุ่มปรับระดับขาขนาดเกลียว M10 ลักษณะรูปแบบทรงปิรามิดท า
ด้วยวัสดุ Nylon Six 

3.2.4 สามารถรับน  าหนักได้ 200 กิโลกรัม 
3.2.5 ถูกออกแบบพิเศษเมื่อมีการปรับระดับขาเฟรมแผ่นรองขาจะไม่หมุนตามเพ่ือไม่ให้เกิดความ

เสียหายต่อพื นห้อง 
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3.3. โครงสร้างตัวตู้ (100% Fully Knock-down System) 
- เป็นไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด เกรด E1 หนาไม่น้อยกว่า 16 มิลลิเมตร เคลือบผิวด้วยเมลามีน สีขาว 

(Melamine Resin Film) ทั งสองด้าน 
- ปิดขอบด้านหน้าของตัวตู้ด้วย PVC คุณภาพเกรด A หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ส่วนขอบ PVC 

ต้องลบมุมด้วยเครื่องจักร และส่วนที่เหลือปิดขอบด้วย PVC คุณภาพเกรด A หนาไม่น้อยกว่า 0.45 มิลลิเมตร 
ด้วยกาว (Hot Melt) ต้องปิดสนิทแน่นแข็งแรงโดยระหว่างรอยต่อของไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดกับรอยต่อขอบ PVC 
โดยไม่ใช้วิธีการอุดโป๊ว หรือแต่งสี 

- การต่อยึดประกอบตัวตู้ด้วยอุปกรณ์ 100%  Fully Knock-Down System ชนิด Cam Lock & 
Dowel จ านวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด เป็นผลิตภัณฑ์ของยุโรป , สหรัฐอเมริกา หรือดีกว่า ท าจาก
โลหะผสม Zinc Alloy ฉีดขึ นรูป ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และปิด Plastic Cap 4 จุด เพ่ือป้องกันสนิมจาก
ไอระเหยสารเคมี 

- พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร x 30 มิลลิเมตร จ านวนเดือยไม้ต่อตัว
ตู้ไม่น้อยกว่า 22 ตัว เพ่ือเสริมความแข็งแรงของตัวตู้ สามารถถอดประกอบตัวตู้ทุกชิ นส่วนใหม่ได้โดยไม่ท าให้
ตัวตู้ได้รับความเสียหาย และสะดวกในการซ่อมบ ารุง (กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้าย) โครงสร้างตัว
ตู้ทุกยูนิต (Structure of Base Cupboard Mudolar Unit System) สามารถเปิดแผ่นด้านหลังทั งแผ่นออก
ได้ โดยไม่ใช้วิธีต่อแผ่น (Back Service) เพ่ือการซ่อมแซมงานระบบด้านหลังโดยใช้อุปกรณ์ Directra Screws 
4 จุด พร้อมปิดด้วย Plastic Cap เพ่ือป้องกันสนิมจากไอระเหยสารเคมี ประกอบเป็นตัวตู้ส าเร็จรูป (Modular 
Unit System) โดยไม่ใช้วิธีการยิงด้วยลวด, Max หรือสกรูเกลียวปล่อยโดยเด็ดขาด 

- ชั นวางของภายในตู้ (Shelf) 
- ช่วงแผ่นปรับระดับชั นสามารถปรับระดับความสูง-ต่ าได้ 5 ระดับ 
- เป็นไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด เกรด E1 หนาไม่น้อยกว่า16 มิลลิเมตร เคลือบผิวด้วยแผ่นเมลามีน สีขาว 

(Melamine Resin Film) ทั ง 2 ด้าน ปิดขอบด้านหน้าของชั นวางของด้วย PVC. เกรดคุณภาพ A หนา 2 
มิลลิเมตร ด้วยกาว (Hot Melt) โดยลบมุมด้วยเครื่องจักรส่วนด้านข้างและด้านหลังชั นวางของปิดขอบด้วย 
PVC.เกรดคุณภาพ A หนาไม่น้อยกว่า 0.45 มิลลิเมตร. ด้วยกาว (Hot Melt) 

- ส่วนปุ่มปรับระดับชั นเป็นอุปกรณ์รับชั นท าด้วยโลหะชุบนิเกิลและเคลือบด้วย PVC.ใส ด้านการใช้
งานเพ่ือป้องกันการเกิดสนิมจากไอระเหยสารเคมีสามารถรับน้าหนักต่อชั นได้ 30 กิโลกรัม หรือ 66 ปอนด์ 

- อุปกรณ์เชื่อมต่อตัวตู้ (Connecting Screws) ชนิดพิเศษเป็นแบบ Metal To Metal สามารถถอด
ประกอบได้โดยไม่ท าให้เสียโครงสร้างของระบบพร้อมกับความสวยงามของตู้ท าด้วยโลหะชุบนิเกิลขนาดเกลียว 
M4 ยาว 28-36 มิลลิเมตร จ านวน 4 จุดต่อตัวตู้ ได้รับมาตรฐาน DIN-EN-ISO 9001, DIN-EN-ISO 14001 
หรือเทียบเท่า 

- โครงสร้างตัวตู้ทุกยูนิต (Structure of Base Cupboard Mudolar Unit System) สามารถเปิด
แผ่นด้านหลังทั งแผ่นออกได้ โดยไม่ใช้วิธีต่อแผ่น (Back Service) เพ่ือการซ่อมแซมงานระบบด้านหลังโดยใช้
อุปกรณ์ Directra Screws 4 จุด พร้อมปิดด้วย Plastic Cap เพ่ือป้องกันสนิมจากไอระเหยสารเคมี 

- ในส่วนของหน้าลิ นชักและหน้าบานตู้จะต้องสามารถสลับกันได้ทุกหน้าบาน และทุกลิ นชัก โดย
จะต้องสลับกันได้ทุกโต๊ะปฏิบัติการเพ่ือความเป็นมาตรฐานเดียวกัน และสะดวกต่อการซ่อมบ ารุงในอนาคต 
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3.4 กล่องลิ้นชัก (Drawer Box) 
- เป็นไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด เกรด E1 หนาไม่น้อยกว่า 16 มิลลิเมตร เคลือบผิวด้วยเมลามีนสีขาว 

(Melamine Resin Film) ทั งสองด้าน 
- ปิดขอบด้วย PVC คุณภาพเกรด A หนาไม่น้อยกว่า 0.45 มิลลิเมตร ด้วยกาว (Hot Melt ) 
3.5 หน้าลิ้นชัก และหน้าบานตู้ (Front Door & Drawer) 
- เป็นไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด เกรด E1หนาไม่น้อยกว่า 16 มิลลิเมตร ปิดด้วยแผ่นลามิเนต (High Pressure 

Laminate) ทั งสองด้าน 
- ปิดขอบด้วย PVC คุณภาพเกรด A หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ทั ง 3 ด้าน โดยลบมุมมนด้วย

เครื่องจักร และหนาไม่น้อยกว่า 0.45 มิลลิเมตร 1 ด้าน ด้วยกาว (Hot Melt ) พร้อมปุ่มยางกันกระแทก 
(Door & Drawer Buffers) 

3.6 รางเลื่อนรับใต้กล่องลิ้นชัก 
- เป็นรางแบบรับใต้ลิ นชัก ขนาด 45 เซนติเมตร รางเป็นโลหะชุบอีพ็อกซ่ี 
- ลูกล้อพลาสติก ลื่นและเงียบสนิทรางลิ นชักรับน  าหนักได้ถึง 25 กิโลกรัม (Dynamic Load) 
- เป็นรางระบบ Double Stop ป้องกันการไหลย้อนกลับของลิ นชัก และเมื่อดึงลิ นชักจนสุดจะมีตัว

ล็อคท าให้ลิ นชักไม่หลุดออกมา เหมาะกับการใช้งานได้เป็นอย่างดี ทั งนี ได้ออกแบบรางเป็นพิเศษ เพ่ือป้องกัน
การแกว่งของลิ นชักน้อยที่สุด 

- รางยังมีระบบ Self-Closing Drawer Runner Bottom Mounted เมื่อถึงต าแหน่งประมาณ 70 
มิลลิเมตร ก่อนปิด โดยลิ นชักจะไหลกลับเองโดยอัตโนมัติ 

- เป็นผลิตภัณฑ์จากยุโรป หรือเทียบเท่า ที่ได้รับมาตรฐาน DIN EN ISO 9001 หรือเทียบเท่า 
3.7 บานพับถ้วย 
- เป็นบานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดมาตรฐาน 35 มิลลิเมตร 
- ท าด้วยโลหะชุบนิเกิลป้องกันการเป็นสนิม เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา 
- เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน ง่ายต่อการติดตั งและปรับบานซ้าย-ขวา โดย

ไม่ต้องคลายสกรู 2 จุด ต่อ 1 หน้าบาน 
- ผลิตภัณฑ์จากยุโรป ได้รับมาตรฐาน DIN EN ISO 9001 ดีกว่าหรือเทียบเท่า 
3.8 มือจับเปิด-ปิด 
- เป็น PVC GRIP SECTION POSTFORM HANDLE EMULATION SYSTEM 
- ขนาดหน้าตัดไม่น้อยกว่า 21 x 50 มิลลิเมตร โดยมีเดือยฝังอยู่หน้าลิ นชักและหน้าบานตู้ โดยมี 

Channel Cap ขนาดไม่น้อยกว่า 21 x 50 x 95 มิลลิเมตร ส าหรับปิด Grip Section Post form Handle ทั ง
ด้านข้างซ้ายและขวาของมือจับ 

3.9 กล่องไฟฟ้าทนกรด-ด่างทาด้วย Polypropylene (PP) 
- ขนาดไม่เกิน W 150 x D 90 x H 90 มิลลิเมตร ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
- ส่วนที่ 1 ตัวกล่องมีร่องใส่ซีล ยางกันน้ารอบช่องร้อยสายไฟฟ้าใต้กล่องเพ่ือป้องกันไม่ให้น้าเข้าไปที่

ตัวกล่องไฟฟ้า PP 
- ส่วนที่ 2 มีระบบ CLIP LOCK ซ้ายและขวาของฐานและตัวกล่องเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงไม่ให้ปลั๊กไฟ

หลุดได้ง่าย ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ดีกว่าหรือเทียบเท่า 
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3.10 ปลั๊กไฟฟ้า (Socket Outlet) 
- เต้ารับคู่ 3 สาย 15 แอมป์ เสียบได้ทั งแบบขาแบนและขากลมในตัวเดียวกัน 
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ มาตรฐาน IEC STANDARD การเดินท่อเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกต้องตาม

มาตรฐานการเดินงานระบบห้องปฏิบัติการ 
3.11 รายละเอียดชุดอ่างล้าง 
3.11.1. ชุด Sink Unit 
- ส่วนของ Work Top ทาจาก Solid Compact Laminate (Lab Grade) ความหนา 16 มม. 
- ส่วนหลุมอ่างทาด้วยวัสดุโพลีโพไพรลีน ”PP” (ขนาดตามรูปแบบ) มีขอบกันน้าพิเศษชนิดมารีนเอด 

(Marine Edge) ขนาด กว้าง 50 มิลลิเมตร xสูง 16 มิลลิเมตร ทั ง 3 ด้าน 
- ส่วนหลังมีบัวกันน้า (Back Splash) สูง 100 มิลลิเมตร หนา 16 มิลลิเมตร 
3.11.2 ตัวตู้ (Base Cupboard) 
- เป็นไม้อัดชนิดภายนอก (Exterior Plywood) หนาไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร 
- ปิดด้วยแผ่นลามิเนต (High Pressure Laminate) ทั งสองด้าน 
- ปิดขอบด้านหน้าของตัวตู้ด้วย PVC คุณภาพเกรด A หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิเมตร ส่วนขอบ PVC 

ต้องลบมุมด้วยเครื่องจักรและส่วนที่เหลือปิดขอบด้วย PVC คุณภาพเกรด A หนาไม่น้อยกว่า 0.45 มิลลิเมตร 
ด้วยกาว (Hot Melt) ต้องปิดสนิทแน่นแข็งแรงระหว่างรอยต่อของไม้อัดกับรอยต่อขอบ PVC โดยไม่ใช้วิธีการ
อุดโป๊ว หรือแต่งสี 

- การต่อยึดประกอบตัวตู้ด้วยอุปกรณ์ 100% Fully Knock-down Systems ชนิด Cam Lock & 
Dowel จานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ท าจากโลหะผสม Zinc Alloy ฉีดขึ นรูป ผลิตโดยโรงงานที่
ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 เป็นผลิตภัณฑ์ของยุโรป, สหรัฐอเมริกา ดีกว่าหรือเทียบเท่า พร้อม Plastic Cap 
ปิดเพื่อป้องกันสนิมจากไอระเหยสารเคมี 

- พร้อมเดือยไม้เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดไม่น้อยกว่า 8 x 30 มิลลิเมตร จ านวนเดือยไม้ต่อตัวตู้ไม่น้อย
กว่า 22 ตัว เพื่อเสริมความแข็งแรงของตัวตู้ สามารถถอดประกอบตัวตู้ทุกชิ นส่วนใหม่ได้โดยไม่ท าให้ตัวตู้ได้รับ
ความเสียหาย และสะดวกในการซ่อมบ ารุง (กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้าย) ประกอบเป็นตัวตู้
ส าเร็จรูป (Modular Unit System) โดยไม่ใช้วิธีการยิงด้วยลวด, MAX หรือสกรูเกลียวปล่อยโดยเด็ดขาด 
(สามารถถอดเป็นชิ นส่วนได้) 

3.11.3 หน้าบานตู้ (Front Door) 
- เป็นไม้อัดชนิดภายนอก (Exterior Plywood) หนาไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร 
- ปิดด้วยแผ่นลามิเนต (High Pressure Laminate) ทั งสองด้าน 
- ปิดขอบด้วย PVC คุณภาพเกรด A หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิเมตร ทั ง 3 ด้าน และหนาไม่น้อยกว่า 

0.45 มิลลิเมตร 1 ด้าน ด้วยกาว (Hot Melt) 
- ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร พร้อมปุ่มยางกันกระแทก (Door Buffers) พร้อมตะแกรงปิดช่องระบาย

อากาศ (Ventilation Grill) 
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3.11.4. บานพับถ้วย 
- เป็นบานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดมาตรฐาน 35 มิลลิเมตร 
- ท าด้วยโลหะชุบนิเกิลป้องกันการเป็นสนิม เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา 
- เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน ง่ายต่อการติดตั งและปรับบานซ้าย-ขวา โดย

ไม่ต้องคลายสกรู 2 จุด ต่อ 1 หน้าบาน 
- ผลิตภัณฑ์จากยุโรป ได้รับมาตรฐาน DIN EN ISO 9001 ดีกว่าหรือเทียบเท่า 
3.11.5 ขาตู้ปรับระดับกันน้า 
- เป็นพลาสติก ABS มีจ านวน 4 ขาต่อตู้ 
- สามารถปรับระดับความสูง-ต่ าได้ 
- สามารถรับน  าหนักได้ 100 กิโลกรัม หรือ 220 ปอนด์ ต่อขา ภายนอกของขาเป็นไม้อัด หนา 10 

มิลลิเมตร ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนตสีด า 
- ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร ส่วนที่สัมผัสกับพื นมียางรองรับเพ่ือรีดน  า และป้องกันการไหลซึม

ของสารเคมีและน  าเข้าใต้ตู ้
3.11.6 มือจับเปิด-ปิด 
- เป็น PVC GRIP SECTION POSTFORM HANDLE EMULATION SYSTEM ขนาดหน้าตัดไม่น้อย

กว่า 21 x 50 มิลลิเมตร โดยมีเดือยฝังอยู่หน้าลิ นชักและหน้าบานตู้ โดยมี Channel Cap ขนาดไม่น้อยกว่า 
21x50x95 มลิลิเมตร ส าหรับปิด Grip Section Post form Handle ทั งด้านข้างซ้ายและขวาของมือจับ 

3.11.7 เป็นช่องระบบการจัดเก็บสาธารณูปโภคทุกระบบ 
- ไว้ด้านหลังของตู้ โดยมีช่องงานระบบด้านหลัง ที่ต าแหน่งบอลวาลว์ และท่ีดักกลิ่น เพ่ือความสะดวก

ต่อการใช้งานและซ่อมบ ารุง โดยไม่ใช้วิธีเจาะพื นตู้และผนังตู้โดยเด็ดขาด 
3.11.8 สะดืออ่าง (Waste System) 
- ท าด้วย Polypropylene โดย Prolines Mechanical Joint Plumbing System ผลิตโดยโรงงาน

ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 ดีกว่าหรือเทียบเท่า 
3.11.9 ที่ดักกลิ่น (Anti-Siphon Bottle Traps System) 
- ท าด้วย Polypropylene โดย Prolines Mechanical Joint Plumbing System 
- สวมต่อกับสะดืออ่าง โดยตัวพักเศษผงตะกอนท าด้วย Polypropylene สีขาวขุ่น สามารถมองเห็น

ปริมาณของเศษตะกอนที่ตกค้างภายใน เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการถอดล้าง ท าความสะอาด โดย 
- สามารถปรับระดับความสูง-ต่ าได้ เพ่ือความสะดวกในการติดตั งและท าให้เดินงานระบบได้สวยงาม

ถูกต้อง 
- ผลิตโดยโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 ดีกว่าหรือเทียบเท่า 
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3.11.10 ก๊อกน้ า 1 ทางตั้งพื้น (1-Way Water Tap) แบบก้านผลัก 
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตใช้เฉพาะห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรมประเภทห้องแล็ป  

ตัวก๊อกท าจากทองเหลืองตามมาตรฐาน CZ 121 TO BS 2872 และ CZ 122 TO BS 2874 เคลือบผิวด้วย 
สีอีพ็อกซ่ี (Full Gloss Epoxy Powder Coated) ซึ่งมีความหนาไม่น้อยกว่า 150 Microns มีคุณสมบัติทนต่อ
การกัดกร่อนของสารเคมีได้เป็นอย่างดี ในส่วนของ Nozzles ได้รับมาตรฐาน DIN 12898 ส่วน Hand wheels 
ท าด้วยวัสดุ Polypropylene ตามมาตรฐาน DIN 12920 : 1995 – 10 สามารถทนแรงดันได้ 10 Bar ปลาย
ก๊อกเรียวเล็กสามารถสวมต่อกับท่อยางหรือพลาสติกได้ ผลิตโดยโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ดีกว่า
หรือเทียบเท่า 
 
4. โต๊ะปฏิบัติการติดผนังขนาด (กว้าง*ลึก*สูง) 5150*750*800 มม. พร้อมอ่างล้าง จ านวน 1 ชุด 
 ส าหรับห้อง Sampling (F-4) 
รายละเอียดโต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างล้าง 

4.1 พื้นโต๊ะ (Bench Top) 
ทาด้วยแผ่นหินแกรนิตด าอาฟริกา (Black Granite Africa) ความหนาไม่น้อยกว่า 18 มิลลิเมตร ด้วยเครื่องจักร
พร้อมระบบ Water Drop Edge System เพ่ือป้องกันการไหลย้อนกลับของน  าเข้าตัวโต๊ะพร้อมขัดมัน ส่วน
ขอบด้านข้างท่ีมองเห็นท าการลบคมขัดมัน ส่วนด้านหลังของ Top มีบัวสูงไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร 

4.2 โครงสร้างขาโต๊ะปฏิบัติการทั้งตัว 
4.2.1 เป็นโครงเหล็กเชื่อมตาย ท าด้วยเหล็กกล่อง ขนาด 1” x 2” x 2 มิลลิเมตร โดยผ่านการเคลือบ

ผิวป้องกันสนิม (Zing Phosphate Coating) โดยกรรมวิธี Dipping เพ่ือเคลือบกันสนิมทั่วถึงทุกชิ นส่วนของ
โครงสร้างภายในและภายนอก โดยผ่านกระบวนการอบแห้งด้วยกรรมวิธี Drying Oven และต่อเนื่องเข้าพ่น
ทับด้วยสีผงอีพ๊อกซ่ี 100% (Epoxy Powder) ทั่วถึงผิวเหล็กทุกด้าน 

4.2.2 การพ่นสีผงอีพ๊อกซี่ ใช้ระบบไฟฟ้าสถิตย์  (Electrostatic Painting Systems) และผ่าน
ขบวนการอบสีด้วยระบบ Drying Over ที่อุณหภูมิไม่ต่ ากว่า 180 องศาเซลเซียส ที่เวลาไม่น้อยกว่า 10-15 
นาที เมื่อเสร็จสีอีพ๊อกซ่ีต้องมีผิวเรียบ 

4.2.3 มีความหนาไม่น้อยกว่า 80 ไมครอน โดยสีจะต้องทนต่อการกัดกร่อนของไอระเหยสารเคมีและ
ทนต่อการขีดข่วนได้เป็นอย่างดี ที่ปลายขามีปุ่มปรับระดับขาขนาดเกลียว M10 ลักษณะรูปแบบทรงปิรามิดท า
ด้วยวัสดุ Nylon Six 

4.2.4 สามารถรับน้าหนักได้ 200 กิโลกรัม 
4.2.5 ถูกออกแบบพิเศษเมื่อมีการปรับระดับขาเฟรมแผ่นรองขาจะไม่หมุนตามเพ่ือไม่ให้เกิดความ

เสียหายต่อพื นห้อง 
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4.3 โครงสร้างตัวตู้ (100% Fully Knock-down System) 
- เป็นไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด เกรด E1 หนาไม่น้อยกว่า 16 มิลลิเมตร เคลือบผิวด้วยเมลามีน สีขาว 

(Melamine Resin Film) ทั งสองด้าน 
- ปิดขอบด้านหน้าของตัวตู้ด้วย PVC คุณภาพเกรด A หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ส่วนขอบ PVC 

ต้องลบมุมด้วยเครื่องจักร และส่วนที่เหลือปิดขอบด้วย PVC คุณภาพเกรด A หนาไม่น้อยกว่า 0.45 มิลลิเมตร 
ด้วยกาว (Hot Melt) ต้องปิดสนิทแน่นแข็งแรงโดยระหว่างรอยต่อของไม้ปาร์ติเกิลบอร์ดกับรอยต่อขอบ PVC 
โดยไม่ใช้วิธีการอุดโป๊ว หรือแต่งสี 

- การต่อยึดประกอบตัวตู้ด้วยอุปกรณ์ 100% Fully Knock-Down System ชนิด Cam Lock & 
Dowel จ านวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด เป็นผลิตภัณฑ์ของยุโรป , สหรัฐอเมริกา หรือดีกว่า ท าจาก
โลหะผสม Zinc Alloy ฉีดขึ นรูป ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และปิด Plastic Cap 4 จุด เพ่ือป้องกันสนิมจาก
ไอระเหยสารเคมี 

- พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร x 30 มิลลิเมตร จ านวนเดือยไม้ต่อตัว
ตู้ไม่น้อยกว่า 22 ตัว เพ่ือเสริมความแข็งแรงของตัวตู้ สามารถถอดประกอบตัวตู้ทุกชิ นส่วนใหม่ได้โดยไม่ท าให้
ตัวตู้ได้รับความเสียหาย และสะดวกในการซ่อมบ ารุง (กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้าย) โครงสร้างตัว
ตู้ทุกยูนิต (Structure of Base Cupboard Mudolar Unit System) สามารถเปิดแผ่นด้านหลังทั งแผ่นออก
ได้ โดยไม่ใช้วิธีต่อแผ่น (Back Service) เพ่ือการซ่อมแซมงานระบบด้านหลังโดยใช้อุปกรณ์ Directra Screws 
4 จุด พร้อมปิดด้วย Plastic Cap เพ่ือป้องกันสนิมจากไอระเหยสารเคมี ประกอบเป็นตัวตู้ส าเร็จรูป (Modular 
Unit System) โดยไม่ใช้วิธีการยิงด้วยลวด, Max หรือสกรูเกลียวปล่อยโดยเด็ดขาด 

- ชั นวางของภายในตู้ (Shelf) 
- ช่วงแผ่นปรับระดับชั นสามารถปรับระดับความสูง-ต่ าได้ 5 ระดับ 
- เป็นไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด เกรด E1 หนาไม่น้อยกว่า16 มิลลิเมตร เคลือบผิวด้วยแผ่นเมลามีน สีขาว 

(Melamine Resin Film) ทั ง 2 ด้าน ปิดขอบด้านหน้าของชั นวางของด้วย PVC. เกรดคุณภาพ A หนา 2 
มิลลิเมตร ด้วยกาว (Hot Melt) โดยลบมุมด้วยเครื่องจักรส่วนด้านข้างและด้านหลังชั นวางของปิดขอบด้วย 
PVC.เกรดคุณภาพ A หนาไม่น้อยกว่า 0.45 มิลลิเมตร. ด้วยกาว (Hot Melt) 

- ส่วนปุ่มปรับระดับชั นเป็นอุปกรณ์รับชั นท าด้วยโลหะชุบนิเกิลและเคลือบด้วย PVC.ใส ด้านการใช้
งานเพ่ือป้องกันการเกิดสนิมจากไอระเหยสารเคมีสามารถรับน  าหนักต่อชั นได้ 30 กิโลกรัม หรือ 66 ปอนด ์

- อุปกรณ์เชื่อมต่อตัวตู้ (Connecting Screws) ชนิดพิเศษเป็นแบบ Metal To Metal สามารถถอด
ประกอบได้โดยไม่ท าให้เสียโครงสร้างของระบบพร้อมกับความสวยงามของตู้ท าด้วยโลหะชุบนิเกิลขนาดเกลียว 
M4 ยาว 28-36 มิลลิเมตร จ านวน 4 จุดต่อตัวตู้ ได้รับมาตรฐาน DIN-EN-ISO 9001, DIN-EN-ISO 14001 
หรือเทียบเท่า 

- โครงสร้างตัวตู้ทุกยูนิต (Structure of Base Cupboard Mudolar Unit System) สามารถเปิด
แผ่นด้านหลังทั งแผ่นออกได้ โดยไม่ใช้วิธีต่อแผ่น (Back Service) เพ่ือการซ่อมแซมงานระบบด้านหลังโดยใช้
อุปกรณ์ Directra Screws 4 จุด พร้อมปิดด้วย Plastic Cap เพ่ือป้องกันสนิมจากไอระเหยสารเคมี 

- ในส่วนของหน้าลิ นชักและหน้าบานตู้จะต้องสามารถสลับกันได้ทุกหน้าบาน และทุกลิ นชัก โดย
จะต้องสลับกันได้ทุกโต๊ะปฏิบัติการเพ่ือความเป็นมาตรฐานเดียวกัน และสะดวกต่อการซ่อมบ ารุงในอนาคต 
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4.4 กล่องลิน้ชัก (Drawer Box) 
- เป็นไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด เกรด E1 หนาไม่น้อยกว่า 16 มิลลิเมตร เคลือบผิวด้วยเมลามีนสีขาว 

(Melamine Resin Film) ทั งสองด้าน 
- ปิดขอบด้วย PVC คุณภาพเกรด A หนาไม่น้อยกว่า 0.45 มิลลิเมตร ด้วยกาว (Hot Melt ) 
4.5 หน้าลิ้นชัก และหน้าบานตู้ (Front Door & Drawer) 
- เป็นไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด เกรด E1หนาไม่น้อยกว่า 16 มิลลิเมตร ปิดด้วยแผ่นลามิเนต (High Pressure 

Laminate) ทั งสองด้าน 
- ปิดขอบด้วย PVC คุณภาพเกรด A หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ทั ง 3 ด้าน โดยลบมุมมนด้วย

เครื่องจักร และหนาไม่น้อยกว่า 0.45 มิลลิเมตร 1 ด้าน ด้วยกาว (Hot Melt ) พร้อมปุ่มยางกันกระแทก 
(Door & Drawer Buffers) 

4.6 รางเลื่อนรับใต้กล่องลิ้นชัก 
- เป็นรางแบบรับใต้ลิ นชัก ขนาด 45 เซนติเมตร รางเป็นโลหะชุบอีพ็อกซ่ี 
- ลูกล้อพลาสติก ลื่นและเงียบสนิทรางลิ นชักรับน  าหนักได้ถึง 25 กิโลกรัม (Dynamic Load) 
- เป็นรางระบบ Double Stop ป้องกันการไหลย้อนกลับของลิ นชัก และเมื่อดึงลิ นชักจนสุดจะมีตัว

ล็อคท าให้ลิ นชักไม่หลุดออกมา เหมาะกับการใช้งานได้เป็นอย่างดี ทั งนี ได้ออกแบบรางเป็นพิเศษ เพ่ือป้องกัน
การแกว่งของลิ นชักน้อยที่สุด 

- รางยังมีระบบ Self-Closing Drawer Runner Bottom Mounted เมื่อถึงต าแหน่งประมาณ 70 
มิลลิเมตร ก่อนปิด โดยลิ นชักจะไหลกลับเองโดยอัตโนมัติ 

- เป็นผลิตภัณฑ์จากยุโรป หรือเทียบเท่า ที่ได้รับมาตรฐาน DIN EN ISO 9001 หรือเทียบเท่า 
4.7 บานพับถ้วย 
- เป็นบานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดมาตรฐาน 35 มิลลิเมตร 
- ทาด้วยโลหะชุบนิเกิลป้องกันการเป็นสนิม เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา 
- เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน ง่ายต่อการติดตั งและปรับบานซ้าย-ขวา โดย

ไม่ต้องคลายสกรู 2 จุด ต่อ 1 หน้าบาน 
- ผลิตภัณฑ์จากยุโรป ได้รับมาตรฐาน DIN EN ISO 9001 ดีกว่าหรือเทียบเท่า 
4.8 มือจับเปิด-ปิด 
- เป็น PVC GRIP SECTION POSTFORM HANDLE EMULATION SYSTEM 
- ขนาดหน้าตัดไม่น้อยกว่า 21 x 50 มิลลิเมตร โดยมีเดือยฝังอยู่หน้าลิ นชักและหน้าบานตู้ โดยมี 

Channel Cap ขนาดไม่น้อยกว่า 21 x 50 x 95 มิลลิเมตร ส าหรับปิด Grip Section Post form Handle ทั ง
ด้านข้างซ้ายและขวาของมือจับ 

 
4.9 กล่องไฟฟ้าทนกรด-ด่างทาด้วย Polypropylene (PP) 
- ขนาดไม่เกิน W 150 x D 90 x H 90 มิลลิเมตร ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
- ส่วนที่ 1 ตัวกล่องมีร่องใส่ซีล ยางกันน  ารอบช่องร้อยสายไฟฟ้าใต้กล่องเพ่ือป้องกันไม่ให้น  าเข้าไปที่

ตัวกล่องไฟฟ้า PP 
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- ส่วนที่ 2 มีระบบ CLIP LOCK ซ้ายและขวาของฐานและตัวกล่องเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงไม่ให้ปลั๊กไฟ
หลุดได้ง่าย ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ดีกว่าหรือเทียบเท่า 

4.10 ปลั๊กไฟฟ้า (Socket Outlet) 
- เต้ารับคู่ 3 สาย 15 แอมป์ เสียบได้ทั งแบบขาแบนและขากลมในตัวเดียวกัน 
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ มาตรฐาน IEC STANDARD การเดินท่อเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกต้องตาม

มาตรฐานการเดินงานระบบห้องปฏิบัติการ 
4.11 รายละเอียดชุดอ่างล้าง 
4.11.1 ชุด Sink Unit 
- ส่วนของ Work Top ทาจาก Solid Compact Laminate (Lab Grade) ความหนา 16 มม. 
- ส่วนหลุมอ่างทาด้วยวัสดุโพลีโพไพรลีน ”PP” (ขนาดตามรูปแบบ) มีขอบกันน้าพิเศษชนิดมารีนเอด 

(Marine Edge) ขนาด กว้าง 50 มิลลิเมตรxสูง16 มิลลิเมตร ทั ง 3 ด้าน 
- ส่วนหลังมีบัวกันน  า (Back Splash) สูง 100 มิลลิเมตร หนา 16 มิลลิเมตร 
4.11.2 ตัวตู้ (Base Cupboard) 
- เป็นไม้อัดชนิดภายนอก (Exterior Plywood) หนาไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร 
- ปิดด้วยแผ่นลามิเนต (High Pressure Laminate) ทั งสองด้าน 
- ปิดขอบด้านหน้าของตัวตู้ด้วย PVC คุณภาพเกรด A หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิเมตร ส่วนขอบ PVC 

ต้องลบมุมด้วยเครื่องจักรและส่วนที่เหลือปิดขอบด้วย PVC คุณภาพเกรด A หนาไม่น้อยกว่า 0.45 มิลลิเมตร 
ด้วยกาว (Hot Melt) ต้องปิดสนิทแน่นแข็งแรงระหว่างรอยต่อของไม้อัดกับรอยต่อขอบ PVC โดยไม่ใช้วิธีการ
อุดโป๊ว หรือแต่งสี 

- การต่อยึดประกอบตัวตู้ด้วยอุปกรณ์ 100% Fully Knock-down Systems ชนิด Cam Lock & 
Dowel จ านวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ท าจากโลหะผสม Zinc Alloy ฉีดขึ นรูป ผลิตโดยโรงงานที่
ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 เป็นผลิตภัณฑ์ของยุโรป, สหรัฐอเมริกา ดีกว่าหรือเทียบเท่า พร้อม Plastic Cap 
ปิดเพื่อป้องกันสนิมจากไอระเหยสารเคมี 

- พร้อมเดือยไม้เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดไม่น้อยกว่า 8 x 30 มิลลิเมตร จ านวนเดือยไม้ต่อตัวตู้ไม่น้อย
กว่า 22 ตัว เพื่อเสริมความแข็งแรงของตัวตู้ สามารถถอดประกอบตัวตู้ทุกชิ นส่วนใหม่ได้โดยไม่ท าให้ตัวตู้ได้รับ
ความเสียหาย และสะดวกในการซ่อมบ ารุง (กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้าย) ประกอบเป็นตัวตู้
ส าเร็จรูป (Modular Unit System) โดยไม่ใช้วิธีการยิงด้วยลวด, MAX หรือสกรูเกลียวปล่อยโดยเด็ดขาด 
(สามารถถอดเป็นชิ นส่วนได้) 

4.11.3 หน้าบานตู้ (Front Door) 
- เป็นไม้อัดชนิดภายนอก (Exterior Plywood) หนาไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร 
- ปิดด้วยแผ่นลามิเนต (High Pressure Laminate) ทั งสองด้าน 
- ปิดขอบด้วย PVC คุณภาพเกรด A หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิเมตร ทั ง 3 ด้าน และหนาไม่น้อยกว่า 

0.45 มิลลิเมตร 1 ด้าน ด้วยกาว (Hot Melt) 
- ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร พร้อมปุ่มยางกันกระแทก (Door Buffers) พร้อมตะแกรงปิดช่องระบาย

อากาศ (Ventilation Grill) 
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4.11.4 บานพับถ้วย 
- เป็นบานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดมาตรฐาน 35 มิลลิเมตร 
- ท าด้วยโลหะชุบนิเกิลป้องกันการเป็นสนิม เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา 
- เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน ง่ายต่อการติดตั งและปรับบานซ้าย-ขวา โดย

ไม่ต้องคลายสกรู 2 จุด ต่อ 1 หน้าบาน 
- ผลิตภัณฑ์จากยุโรป ได้รับมาตรฐาน DIN EN ISO 9001 ดีกว่าหรือเทียบเท่า 
4.11.5 ขาตู้ปรับระดับกันน้า 
- เป็นพลาสติก ABS มีจานวน 4 ขาต่อตู้ 
- สามารถปรับระดับความสูง-ต่ าได้ 
- สามารถรับน  าหนักได้ 100 กิโลกรัม หรือ 220 ปอนด์ ต่อขา ภายนอกของขาเป็นไม้อัด หนา 10 

มิลลิเมตร ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนตสีดา 
- ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร ส่วนที่สัมผัสกับพื นมียางรองรับเพ่ือรีดน  า และป้องกันการไหลซึม

ของสารเคมีและน  าเข้าใต้ตู ้
4.11.6 มือจับเปิด-ปิด 
- เป็น PVC GRIP SECTION POSTFORM HANDLE EMULATION SYSTEM ขนาดหน้าตัดไม่น้อย

กว่า 21 x 50 มิลลิเมตร โดยมีเดือยฝังอยู่หน้าลิ นชักและหน้าบานตู้ โดยมี Channel Cap ขนาดไม่น้อยกว่า 
21 x 50 x 95 มิลลิเมตร ส าหรับปิด Grip Section Post form Handle ทั งด้านข้างซ้ายและขวาของมือจับ 

4.11.7 เป็นช่องระบบการจัดเก็บสาธารณูปโภคทุกระบบ 
- ไว้ด้านหลังของตู้ โดยมีช่องงานระบบด้านหลัง ที่ต าแหน่งบอลวาลว์ และท่ีดักกลิ่น เพ่ือความสะดวก

ต่อการใช้งานและซ่อมบ ารุง โดยไม่ใช้วิธีเจาะพื นตู้และผนังตู้โดยเด็ดขาด 
4.11.8 สะดืออ่าง (Waste System) 
- ทาด้วย Polypropylene โดย Prolines Mechanical Joint Plumbing System ผลิตโดยโรงงาน

ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 ดีกว่าหรือเทียบเท่า 
4.11.9 ที่ดักกลิ่น (Anti-Siphon Bottle Traps System) 
- ทาด้วย Polypropylene โดย Prolines Mechanical Joint Plumbing System 
- สวมต่อกับสะดืออ่าง โดยตัวพักเศษผงตะกอนทาด้วย Polypropylene สีขาวขุ่น สามารถมองเห็น

ปริมาณของเศษตะกอนที่ตกค้างภายใน เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการถอดล้าง ท าความสะอาด โดย 
- สามารถปรับระดับความสูง-ต่ าได้ เพ่ือความสะดวกในการติดตั งและท าให้เดินงานระบบได้สวยงาม

ถูกต้อง 
- ผลิตโดยโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 ดีกว่าหรือเทียบเท่า 
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4.11.10 ก๊อกน้ า 1 ทางตั้งพื้น (1-Way Water Tap) แบบก้านผลัก 
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตใช้เฉพาะห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรมประเภทห้องแล็ป 

ตัวก๊อกทาจากทองเหลืองตามมาตรฐาน CZ 121 TO BS 2872 และ CZ 122 TO BS 2874 เคลือบผิวด้วยสี
อีพ็อกซี่ (Full Gloss Epoxy Powder Coated) ซึ่งมีความหนาไม่น้อยกว่า 150 Microns มีคุณสมบัติทนต่อ
การกัดกร่อนของสารเคมีได้เป็นอย่างดี ในส่วนของ Nozzles ได้รับมาตรฐาน DIN 12898 ส่วน Hand wheels 
ทาด้วยวัสดุ Polypropylene ตามมาตรฐาน DIN 12920 : 1995 – 10 สามารถทนแรงดันได้ 10 Bar ปลาย
ก๊อกเรียวเล็กสามารถสวมต่อกับท่อยางหรือพลาสติกได้ ผลิตโดยโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001ดีกว่าหรือ
เทียบเท่า 
 
5. โต๊ะปฏิบัติการติดผนังขนาด (กว้าง*ลึก*สูง) 4355*750*800 มม. พร้อมอ่างล้างและที่แขวน
หลอดแก้ว จ านวน 1 ชุด 
 ส าหรับห้องวิเคราะห์ทั่วไป (F-5) 
รายละเอียดโต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างล้าง 

5.1 พื้นโต๊ะ (Bench Top) 
-  Solid Compact Laminate (Lab Grade) ความหนา 16 มม. ผ่านกรรมวิธีชุบเคลือบด้วย 

Phenolic Resin ภายใต้กระบวนการอัดด้วยแรงดันและความร้อนสูง 
- สามารถทนต่อการขีดข่วนและการกระแทกได้ดี 
- สามารถทนความร้อนได้สูงถึง 180 องศาเซลเซียส ตามมาตรฐาน EN438 
- คุณสมบัติทนการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดีเป็นเวลานาน 24 ชั่วโมง โดยพื นผิวโต๊ะไม่เปลี่ยนแปลง 

กับสารเคมีประเภทต่าง ๆ ดังนี  Acetic Acid 100%, Sulfuric Acid 85%, Nitric Acid 30%, Hydrochloric 
Acid 37%, Ammonium Hydroxide 28%, Sodium Hydroxide 40%, Acetone 

- วัสดุและผลิตภัณฑ์ต่อต้านเชื อราและแบคทีเรีย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- ผู้ผลิตได้มาตรฐาน ISO 9001 ขอบด้านข้าง Bench Top และรอยต่อระหว่างแผ่น Bench Top ลบ

มุม 450 ด้วยเครื่องจักรพร้อมระบบ Liquid & Water Drop Edge System ใต้ขอบ Bench Top ห่างไม่น้อย
กว่า 10 x 3.5 x 2 มิลลิเมตร เพื่อป้องกันการไหลย้อนกลับของน้าและสารเคมีเข้าตัวตู้ 

5.2 โครงสร้างขาโต๊ะปฏิบัติการทั้งตัว 
5.2.1 เป็นโครงเหล็กเชื่อมตาย ทาด้วยเหล็กกล่อง ขนาด 1” x 2” x 2 มิลลิเมตร โดยผ่านการเคลือบ

ผิวป้องกันสนิม (Zing Phosphate Coating) โดยกรรมวิธี Dipping เพ่ือเคลือบกันสนิมทั่วถึงทุกชิ นส่วนของ
โครงสร้างภายในและภายนอก โดยผ่านกระบวนการอบแห้งด้วยกรรมวิธี Drying Oven และต่อเนื่องเข้าพ่น
ทับด้วยสีผงอีพ๊อกซ่ี 100% (Epoxy Powder) ทั่วถึงผิวเหล็กทุกด้าน 

5.2.2 การพ่นสีผงอีพ๊อกซี่ ใช้ระบบไฟฟ้าสถิตย์  (Electrostatic Painting Systems) และผ่าน
ขบวนการอบสีด้วยระบบ Drying Over ที่อุณหภูมิไม่ต่ ากว่า 180 องศาเซลเซียส ที่เวลาไม่น้อยกว่า 10-15 
นาที เมื่อเสร็จสีอีพ๊อกซ่ีต้องมีผิวเรียบ 

5.2.3 มีความหนาไม่น้อยกว่า 80 ไมครอน โดยสีจะต้องทนต่อการกัดกร่อนของไอระเหยสารเคมีและ
ทนต่อการขีดข่วนได้เป็นอย่างดี ที่ปลายขามีปุ่มปรับระดับขาขนาดเกลียว M10 ลักษณะรูปแบบทรงปิรามิดทา
ด้วยวัสดุ Nylon Six 
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5.2.4 สามารถรับน้าหนักได้ 200 กิโลกรัม 
5.2.5 ถูกออกแบบพิเศษเมื่อมีการปรับระดับขาเฟรมแผ่นรองขาจะไม่หมุนตามเพ่ือไม่ให้เกิดความ

เสียหายต่อพื นห้อง 
5.3 โครงสร้างตัวตู้ (100% Fully Knock-down System) 
- เป็นไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด เกรด E1 หนาไม่น้อยกว่า 16 มิลลิเมตร เคลือบผิวด้วยเมลามีน สีขาว 

(Melamine Resin Film) ทั งสองด้าน 
- ปิดขอบด้านหน้าของตัวตู้ด้วย PVC คุณภาพเกรด A หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ส่วนขอบ PVC 

ต้องลบมุมด้วยเครื่องจักร และส่วนที่เหลือปิดขอบด้วย PVC คุณภาพเกรด A หนาไม่น้อยกว่า 0.45 มิลลิเมตร 
ด้วยกาว (Hot Melt) ต้องปิดสนิทแน่นแข็งแรงโดยระหว่างรอยต่อของไม้ปาร์ติ เกิลบอร์ดกับรอยต่อขอบ PVC 
โดยไม่ใช้วิธีการอุดโป๊ว หรือแต่งสี 

- การต่อยึดประกอบตัวตู้ด้วยอุปกรณ์ 100%  Fully Knock-Down System ชนิด Cam Lock & 
Dowel จ านวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด เป็นผลิตภัณฑ์ของยุโรป , สหรัฐอเมริกา หรือดีกว่า ท าจาก
โลหะผสม Zinc Alloy ฉีดขึ นรูป ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และปิด Plastic Cap 4 จุด เพ่ือป้องกันสนิมจาก
ไอระเหยสารเคมี 

- พร้อมเดือยไม้ขนาดเส้นผ่า ศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 8 มิลลิเมตร x 30 มิลลิเมตร จ านวนเดือยไม้ต่อตัว
ตู้ไม่น้อยกว่า 22 ตัว เพ่ือเสริมความแข็งแรงของตัวตู้ สามารถถอดประกอบตัวตู้ทุกชิ นส่วนใหม่ได้โดยไม่ท าให้
ตัวตู้ได้รับความเสียหาย และสะดวกในการซ่อมบ ารุง (กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้าย) โครงสร้างตัว
ตู้ทุกยูนิต (Structure of Base Cupboard Mudolar Unit System) สามารถเปิดแผ่นด้านหลังทั งแผ่นออก
ได้ โดยไม่ใช้วิธีต่อแผ่น (Back Service) เพ่ือการซ่อมแซมงานระบบด้านหลังโดยใช้อุปกรณ์ Directra Screws 
4 จุด พร้อมปิดด้วย Plastic Cap เพ่ือป้องกันสนิมจากไอระเหยสารเคมี ประกอบเป็นตัวตู้ส าเร็จรูป (Modular 
Unit System) โดยไม่ใช้วิธีการยิงด้วยลวด, Max หรือสกรูเกลียวปล่อยโดยเด็ดขาด 

- ชั นวางของภายในตู้ (Shelf) 
- ช่วงแผ่นปรับระดับชั นสามารถปรับระดับความสูง-ต่ าได้ 5 ระดับ 
- เป็นไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด เกรด E1 หนาไม่น้อยกว่า16 มิลลิเมตร เคลือบผิวด้วยแผ่นเมลามีน สีขาว 

(Melamine Resin Film) ทั ง 2 ด้าน ปิดขอบด้านหน้าของชั นวางของด้วย PVC. เกรดคุณภาพ A 
หนา 2 มิลลิเมตร ด้วยกาว (Hot Melt) โดยลบมุมด้วยเครื่องจักรส่วนด้านข้างและด้านหลังชั นวางของปิดขอบ
ด้วย PVC.เกรดคุณภาพ A หนาไม่น้อยกว่า 0.45 มิลลิเมตร. ด้วยกาว (Hot Melt) 

- ส่วนปุ่มปรับระดับชั นเป็นอุปกรณ์รับชั นท าด้วยโลหะชุบนิเกิลและเคลือบด้วย PVC.ใส ด้านการใช้
งานเพ่ือป้องกันการเกิดสนิมจากไอระเหยสารเคมีสามารถรับน  าหนักต่อชั นได้ 30 กิโลกรัม หรือ 66 ปอนด์ 

- อุปกรณ์เชื่อมต่อตัวตู้ (Connecting Screws) ชนิดพิเศษเป็นแบบ Metal To Metal สามารถถอด
ประกอบได้โดยไม่ท าให้เสียโครงสร้างของระบบพร้อมกับความสวยงามของตู้ท าด้วยโลหะชุบนิเกิลขนาดเกลียว 
M4 ยาว 28-36 มิลลิเมตร จ านวน 4 จุดต่อตัวตู้ ได้รับมาตรฐาน DIN-EN-ISO 9001, DIN-EN-ISO 14001 
หรือเทียบเท่า 

- โครงสร้างตัวตู้ทุกยูนิต (Structure of Base Cupboard Mudolar Unit System) สามารถเปิด
แผ่นด้านหลังทั งแผ่นออกได้ โดยไม่ใช้วิธีต่อแผ่น (Back Service) เพ่ือการซ่อมแซมงานระบบด้านหลังโดยใช้
อุปกรณ์ Directra Screws 4 จุด พร้อมปิดด้วย Plastic Cap เพ่ือป้องกันสนิมจากไอระเหยสารเคมี 
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- ในส่วนของหน้าลิ นชักและหน้าบานตู้จะต้องสามารถสลับกันได้ทุกหน้าบาน และทุกลิ นชัก โดย
จะต้องสลับกันได้ทกุโต๊ะปฏิบัติการเพื่อความเป็นมาตรฐานเดียวกัน และสะดวกต่อการซ่อมบ ารุงในอนาคต 

5.4 กล่องลิ้นชัก (Drawer Box) 
- เป็นไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด เกรด E1 หนาไม่น้อยกว่า 16 มิลลิเมตร เคลือบผิวด้วยเมลามีนสีขาว 

(Melamine Resin Film) ทั งสองด้าน 
- ปิดขอบด้วย PVC คุณภาพเกรด A หนาไม่น้อยกว่า 0.45 มิลลิเมตร ด้วยกาว (Hot Melt ) 
5.5 หน้าลิ้นชัก และหน้าบานตู้ (Front Door & Drawer) 
- เป็นไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด เกรด E1หนาไม่น้อยกว่า 16 มิลลิเมตร ปิดด้วยแผ่นลามิเนต (High Pressure 

Laminate) ทั งสองด้าน 
- ปิดขอบด้วย PVC คุณภาพเกรด A หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ทั ง 3 ด้าน โดยลบมุมมนด้วย

เครื่องจักร และหนาไม่น้อยกว่า 0.45 มิลลิเมตร 1 ด้าน ด้วยกาว (Hot Melt ) พร้อมปุ่มยางกันกระแทก 
(Door & Drawer Buffers) 

5.6 รางเลื่อนรับใต้กล่องลิ้นชัก 
- เป็นรางแบบรับใต้ลิ นชัก ขนาด 45 เซนติเมตร รางเป็นโลหะชุบอีพ็อกซ่ี 
- ลูกล้อพลาสติก ลื่นและเงียบสนิทรางลิ นชักรับน  าหนักได้ถึง 25 กิโลกรัม (Dynamic Load) 
- เป็นรางระบบ Double Stop ป้องกันการไหลย้อนกลับของลิ นชัก และเมื่อดึงลิ นชักจนสุดจะมีตัว

ล็อคท าให้ลิ นชักไม่หลุดออกมา เหมาะกับการใช้งานได้เป็นอย่างดี ทั งนี ได้ออกแบบรางเป็นพิเศษ เพ่ือป้องกัน
การแกว่งของลิ นชักน้อยที่สุด 

- รางยังมีระบบ Self-Closing Drawer Runner Bottom Mounted เมื่อถึงต าแหน่งประมาณ 70 
มิลลิเมตร ก่อนปิด โดยลิ นชักจะไหลกลับเองโดยอัตโนมัติ 

- เป็นผลิตภัณฑ์จากยุโรป หรือเทียบเท่า ที่ได้รับมาตรฐาน DIN EN ISO 9001 หรือเทียบเท่า 
5.7 บานพับถ้วย 
- เป็นบานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดมาตรฐาน 35 มิลลิเมตร 
- ท าด้วยโลหะชุบนิเกิลป้องกันการเป็นสนิม เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา 
- เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน ง่ายต่อการติดตั งและปรับบานซ้าย-ขวา โดย

ไม่ต้องคลายสกรู 2 จุด ต่อ 1 หน้าบาน 
- ผลิตภัณฑ์จากยุโรป ได้รับมาตรฐาน DIN EN ISO 9001 ดีกว่าหรือเทียบเท่า 
5.8 มือจับเปิด-ปิด 
- เป็น PVC GRIP SECTION POSTFORM HANDLE EMULATION SYSTEM 
- ขนาดหน้าตัดไม่น้อยกว่า 21 x 50 มิลลิเมตร โดยมีเดือยฝังอยู่หน้าลิ นชักและหน้าบานตู้ โดยมี 

Channel Cap ขนาดไม่น้อยกว่า 21 x 50 x 95 มิลลิเมตร ส าหรับปิด Grip Section Post form Handle ทั ง
ด้านข้างซ้ายและขวาของมือจับ 

5.9 กล่องไฟฟ้าทนกรด-ด่างทาด้วย Polypropylene (PP) 
- ขนาดไม่เกิน W 150 x D 90 x H90 มิลลิเมตร ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
- ส่วนที่ 1 ตัวกล่องมีร่องใส่ซีล ยางกันน  ารอบช่องร้อยสายไฟฟ้าใต้กล่องเพ่ือป้องกันไม่ให้น้าเข้าไปที่

ตัวกล่องไฟฟ้า PP 
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- ส่วนที่ 2 มีระบบ CLIP LOCK ซ้ายและขวาของฐานและตัวกล่องเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงไม่ให้ปลั๊กไฟ
หลุดได้ง่าย ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ดีกว่าหรือเทียบเท่า 

5.10 ปลั๊กไฟฟ้า (Socket Outlet) 
- เต้ารับคู่ 3 สาย 15 แอมป์ เสียบได้ทั งแบบขาแบนและขากลมในตัวเดียวกัน 
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ มาตรฐาน IEC STANDARD การเดินท่อเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกต้องตาม

มาตรฐานการเดินงานระบบห้องปฏิบัติการ 
5.11 รายละเอียดชุดอ่างล้าง 
5.11.1 ชุด Sink Unit 
- ส่วนของ Work Top ทาจากวัสดุเดียวกันกับพื นโต๊ะปฏิบัติการ 
- ส่วนหลุมอ่างทาด้วยวัสดุโพลีโพไพรลีน ”PP” (ขนาดตามรูปแบบ) มีขอบกันน้าพิเศษชนิดมารีนเอด 

(Marine Edge) ขนาด กว้าง 50 มิลลิเมตร xสูง 16 มิลลิเมตร ทั ง 3 ด้าน 
- ส่วนหลังมีบัวกันน้า (Back Splash) สูง 100 มิลลิเมตร หนา 16 มิลลิเมตร 
5.11.2 ตัวตู้ (Base Cupboard) 
- เป็นไม้อัดชนิดภายนอก (Exterior Plywood) หนาไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร 
- ปิดด้วยแผ่นลามิเนต (High Pressure Laminate) ทั งสองด้าน 
- ปิดขอบด้านหน้าของตัวตู้ด้วย PVC คุณภาพเกรด A หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิเมตร ส่วนขอบ PVC 

ต้องลบมุมด้วยเครื่องจักรและส่วนที่เหลือปิดขอบด้วย PVC คุณภาพเกรด A หนาไม่น้อยกว่า 0.45 มิลลิเมตร 
ด้วยกาว (Hot Melt) ต้องปิดสนิทแน่นแข็งแรงระหว่างรอยต่อของไม้อัดกับรอยต่อขอบ PVC โดยไม่ใช้วิธีการ
อุดโป๊ว หรือแต่งสี 

- การต่อยึดประกอบตัวตู้ด้วยอุปกรณ์ 100% Fully Knock-down Systems ชนิด Cam Lock & 
Dowel จานวนการยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 8 จุด ท าจากโลหะผสม Zinc Alloy ฉีดขึ นรูป ผลิตโดยโรงงานที่
ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 เป็นผลิตภัณฑ์ของยุโรป, สหรัฐอเมริกา ดีกว่าหรือเทียบเท่า พร้อม Plastic Cap 
ปิดเพื่อป้องกันสนิมจากไอระเหยสารเคมี 

- พร้อมเดือยไม้เส้นผ่าศูนย์กลางขนาดไม่น้อยกว่า 8 x 30 มิลลิเมตร จ านวนเดือยไม้ต่อตัวตู้ไม่น้อย
กว่า 22 ตัว เพื่อเสริมความแข็งแรงของตัวตู้ สามารถถอดประกอบตัวตู้ทุกชิ นส่วนใหม่ได้โดยไม่ท าให้ตัวตู้ได้รับ
ความเสียหาย และสะดวกในการซ่อมบ ารุง (กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้าย) ประกอบเป็นตัวตู้
ส าเร็จรูป (Modular Unit System) โดยไม่ใช้วิธีการยิงด้วยลวด, MAX หรือสกรูเกลียวปล่อยโดยเด็ดขาด 
(สามารถถอดเป็นชิ นส่วนได้) 

5.11.3 หน้าบานตู้ (Front Door) 
- เป็นไม้อัดชนิดภายนอก (Exterior Plywood) หนาไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร 
- ปิดด้วยแผ่นลามิเนต (High Pressure Laminate) ทั งสองด้าน 
- ปิดขอบด้วย PVC คุณภาพเกรด A หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิเมตร ทั ง 3 ด้าน และหนาไม่น้อยกว่า 

0.45 มิลลิเมตร 1 ด้าน ด้วยกาว (Hot Melt) 
- ลบมุมมนด้วยเครื่องจักร พร้อมปุ่มยางกันกระแทก (Door Buffers) พร้อมตะแกรงปิดช่องระบาย

อากาศ (Ventilation Grill) 
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5.11.4 บานพับถ้วย 
- เป็นบานพับถ้วย เส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดมาตรฐาน 35 มิลลิเมตร 
- ท าด้วยโลหะชุบนิเกิลป้องกันการเป็นสนิม เปิดกว้างได้ถึง 110 องศา 
- เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ากับขารองหนุน ง่ายต่อการติดตั งและปรับบานซ้าย-ขวา โดย

ไม่ต้องคลายสกรู 2 จุด ต่อ 1 หน้าบาน 
- ผลิตภัณฑ์จากยุโรป ได้รับมาตรฐาน DIN EN ISO 9001 ดีกว่าหรือเทียบเท่า 
5.11.5 ขาตู้ปรับระดับกันน้ า 
- เป็นพลาสติก ABS มีจ านวน 4 ขาต่อตู้ 
- สามารถปรับระดับความสูง-ต่ าได้ 
- สามารถรับน  าหนักได้ 100 กิโลกรัม หรือ 220 ปอนด์ ต่อขา ภายนอกของขาเป็นไม้อัด หนา  10 

มิลลิเมตร ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนตสีด า 
- ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร ส่วนที่สัมผัสกับพื นมียางรองรับเพ่ือรีดน  า และป้องกันการไหลซึม

ของสารเคมีและน  าเข้าใต้ตู ้
5.11.6 มือจับเปิด-ปิด 
- เป็น PVC GRIP SECTION POSTFORM HANDLE EMULATION SYSTEM ขนาดหน้าตัดไม่น้อย

กว่า 21 x 50 มิลลิเมตร โดยมีเดือยฝังอยู่หน้าลิ นชักและหน้าบานตู้ โดยมี Channel Cap ขนาดไม่น้อยกว่า 
21 x 50 x 95 มิลลิเมตร ส าหรับปิด Grip Section Post form Handle ทั งด้านข้างซ้ายและขวาของมือจับ 

5.11.7 เป็นช่องระบบการจัดเก็บสาธารณูปโภคทุกระบบ 
- ไว้ด้านหลังของตู้ โดยมีช่องงานระบบด้านหลัง ที่ต าแหน่งบอลวาลว์ และท่ีดักกลิ่น เพ่ือความสะดวก

ต่อการใช้งานและซ่อมบ ารุง โดยไม่ใช้วิธีเจาะพื นตู้และผนังตู้โดยเด็ดขาด 
5.11.8 สะดืออ่าง (Waste System) 
- ท าด้วย Polypropylene โดย Prolines Mechanical Joint Plumbing System ผลิตโดยโรงงาน

ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 ดีกว่าหรือเทียบเท่า 
5.11.9 ที่ดักกลิ่น (Anti-Siphon Bottle Traps System) 
- ทาด้วย Polypropylene โดย Prolines Mechanical Joint Plumbing System 
- สวมต่อกับสะดืออ่าง โดยตัวพักเศษผงตะกอนทาด้วย Polypropylene สีขาวขุ่น สามารถมองเห็น

ปริมาณของเศษตะกอนที่ตกค้างภายใน เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการถอดล้าง ท าความสะอาด โดย 
- สามารถปรับระดับความสูง-ต่ าได้ เพ่ือความสะดวกในการติดตั งและท าให้เดินงานระบบได้สวยงาม

ถูกต้อง 
- ผลิตโดยโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 ดีกว่าหรือเทียบเท่า 
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5.11.10 ก๊อกน้า 1 ทางตั้งพื้น (1-Way Water Tap) แบบก้านผลัก 
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตใช้เฉพาะห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรมประเภทห้องแล็ป 

ตัวก๊อกท าจากทองเหลืองตามมาตรฐาน CZ 121 TO BS 2872 และ CZ 122 TO BS 2874 เคลือบผิวด้วยสี
อีพ็อกซี่ (Full Gloss Epoxy Powder Coated) ซึ่งมีความหนาไม่น้อยกว่า 150 Microns มีคุณสมบัติทนต่อ
การกัดกร่อนของสารเคมีได้เป็นอย่างดี ในส่วนของ Nozzles ได้รับมาตรฐาน DIN 12898 ส่วน Hand wheels 
ท าด้วยวัสดุ Polypropylene ตามมาตรฐาน DIN 12920 : 1995 – 10 สามารถทนแรงดันได้ 10 Bar ปลาย
ก๊อกเรียวเล็กสามารถสวมต่อกับท่อยางหรือพลาสติกได้ ผลิตโดยโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ดีกว่า
หรือเทียบเท่า 

5.11.11. ท่ีแขวนหลอดแก้ว 
ท าด้วยวัสดุโพลีโพไพรลีน “PP” (ขนาดตามรูปแบบ) ผลิตโดยโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 

ดีกว่าหรือเทียบเท่า 
 
ก าหนดรายละเอียดอ่ืน ๆ และเงื่อนไขเฉพาะ ดังนี้ 

-  โรงงานผู้ผลิตและติดตั งต้องได้การรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001, ISO14001, OHSAS/TIS 
18001, SEFA EXECUTIVE MEMBER หรือคุณภาพที่สูงกว่า 

-  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 และต้องมีใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน (รง.4) และบริษัทผู้ผลิตจะต้องมีบุคลากรที่ผ่านการอบรมตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 อย่าง
น้อย 1 ท่าน พร้อมแสดงเอกสารที่ผ่านการอบรมแนบในวันยื่นซอง เพ่ือแสดงถึงศักยภาพในการตรวจวิเคราะห์
มาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ 

-  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับประกันคุณภาพสินค้าทั งหมด เป็นเวลา 2 ปีขึ นไป นับจากวันที่ผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับ 

-  ระยะเวลาส่งมอบสินค้า ภายใน 90 วัน 
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