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���������������::::::::::::::::::::::::::bcb::::;E>BCYIQJB]XexCDV�xYI�y>Y::::::::::::::::::::::::::bcv::::;�ttdtIZTQE>X>AJNVs>=T]R?_dTEYtt\D]L̂UQ\D]\_>KG>XED�]_?BQ@ICaVAEQT@VZ[::::::::::::::::::::::::::bc�::::;ZDff>L̂UQ�>BADN?RS



���������������������������������������	
����������	���������������������������������������������	�����	��	��������������������������������������������������������������������������������������� !�"#�"�����$�%�&�'(��	��������������������������������������)�������*	+*(�
����*'
*	��'�
,�-�.�������������������������������/���������	�%",�����"#�����+0(!1�����2	+3��2	+2!�
4���	5+!(��,�6�������&�������������������������������������������	�%",�����'(��"#���������������������������������������)�����	�%",�����'(��"#�)�77777777777777777897777:;<=>?@ABCDEFGHIJKLCHDM=LD��������������������������)�������"�(�������NO���P������������������������������)�)����0�',�-��Q����!��������������������������������)�R����0�'� '���('�
,�����2�����������������������������)������0�',�-��Q���3S#
� '���('�
N ���
	������#�*!,���������	����	���'(�
��*
�	50(!%	#(���(�,��#
2��,�-�� !�"#0�'�'��,�TU&������,���������V��	O�
��*
� !��������O����,�"���"#�	5��O�"('���������(
�����	
�����+O���"#�����W,���X�'1�����,���*'�������,�W*
����	�%"���
��������������������������)������0�',�-��Q���3S#
N ����Q%�#0(!1��	�%"���%�#� !���

�����0+!�2!
,("��%�#1�!,�-�� !���

��*
��'(�
��*
�	51�����,���*'�������,�W*
����	�%"���
�3S#
�(�NS
��O��Q����"#� !���

��,�-��Q!��'(�� !2	+������������ !2	+����� !�������� !�"����21����+��,���
��1���2���*
��O��Q����	��+!(���������������������������)�/�����"�QT���	O����0�'�"�	�YT�O!
�!��O���"#�T���������$�������2	+3��2	+2!�
������������X	�+Q4���	5�����+1���%��22��Q,��Y���������������������������)�Z����,�-���O��Q���� !�"�%"X*��X	�+Q�"#����(+�����,�6�������&+	
��'�(��������������������������)�[����0�',�-�� !�"�����$�%�&�'(��	��	�� !��#�*!,������#��"#,*!���#�*!,��1�!��'���(�����	���%4	V,%"�
����T�(	������W����(+�����,�6�������&����0�',�-�� !���������	�,�-����*	+*(�
����*'
*	��'�
,�-�.���1��������(+�����,�6�������&��	�
�"���������������������������)�\����0�',�-�� !0+!�	�,����.�]����(���Q!��	��3S#
�2�V�,�.0�'��*S��W��0���,(!��O'�	5���*
� !��#�*!,��0+!�"����	#
1�!���,����.�]����(���Q!��	�,%'�('��	����������������������������)��̂����� !��#�*!,��O!
�
��,�"��1�����2	+3��2	+2!�
4���	5+!(��,�6�������&�_̀abcdefgb�heiadfjafc�kdebldajafcm�a�n�hk��*
����	�%"���
��������������������������)�������� !��#�*!,��3S#
0+!�	��	+,���,�-�� '�	���O!
�
��,�"��1�����2	+3��2	+2!�
4���	5+!(��,�6�������&��_̀abcdefgb�heiadfjafc�kdebldajafc�m�a�n�hk��*
����	�%"���
�O���"#�T������������%�������+��������������������������)��)����� !��#�*!,��O!
0�'� '1�5���,�-�� !0�'��+
�	�%"����	����2'��������+
�	�%"����	����2'��0�'N �O!
���N!(�1���������	��O���"#�T�������������%�������+��������������������������)��R����� !��#�*!,��3S#
0+!�	��	+,���,�-�� '�	���O!
�	����2'��,
���'���	�%".������,(!��O'���2'��,
���O'����	�
3S#
�"� ��'�0�',���������#����� '�	����22'��,�-�,
���+�60+!�O���"#�T�������������%�



�����������������������������	
�������������������������������������������������� �!"#�!$%&�!'"#�!"!�#�(�)*�+������,�-(�!,�*.��("#�!(�/�0�'(%..$*�1�2!$*�$��'3�/(*+��4�!5")6�0(!�5�#789��:��";<�8=8#>4�8/�!����������������������������?�����@A�BC��?���@�D����E��DFC������G�DE@�HI�CJ�����������������������������������KLM����N��(OP������� �!"#�!";<��5&5.Q//)�������������������������������������������K�M������'�Q��#>4�#�,*R�(�!���'�Q��#>4�$���*�8N������#��"����*'#�!(*.(!'��($�0%".P���5&5.Q//)8.*RSP(��S��!�Q��#>4����$*���(8���,P!����$/4./Q,8KT��,PM8-(�!,0*2'(*.(!'#��"��T��&�!'�������������������������������������������K M���.(5U*0$���*��(�!.(5U*0,��S�$���*�8N������#��"����*'#�!(*.(!'��($�0%".P���5&5.Q//)8��*'#�!.(5/O�7#�V58.*RSP(��S��!�((,��(���$*���(8���,P!����$/4./Q,8KT��,PM8:)%.*RSP���T�!�Q��(��N�R>8KT��,PM8-(�!,0*2'(*.(!'#��"��T��&�!'�����������������������������������K=M����N��(OP������� �!"#�!";<�.Q//)V((,���(�!/O%.Q//)0P�,5NS>�5&5.Q//)8N������#��"��.*&(;(%$��&*4;(%S�S� !'����*2�8#��"�� �!&�)'0P�:#�'TW'��(" ��";<��Q��#>4�8KT��,PM8#��"��.*&(;(%$��&*4;(%S�S� !'���";<��Q��#>4�8�(�!#��"����*'#�!"�5�0�' !'���";<��Q��#>4�0P�,5X��T�!#*RS�&5X0�8-(�!,0*2'(*.(!'#��"��T��&�!'�����������������������������������KYM����N��(OP������� �!"#�!";<�������� �!"#�!(>4,�*�N�+��%";<����(>4,/��8N������#��"��#*RR� !'��(" ��(>4,/��8:)%"!�#�(&�,0P�(%.QX4�N�8KLM8�(�!8K=M8 !'���(>4,/��8:)�4:&>�(OP�����������������������������������KZM����"!�#�("-5�,"&5,!���[8�������������������������������������������KZ\LM���#��"��N.0%".P��-�O5S�78#��"��N.0%".P��3�UP,�)/>�"-5�,8KT��,PM8�����������������������������������K]M����.*RSP"!�#�(#>4�0P�8L80*2'�,�0P�X������-(�!,�*.��("#�!(�/�0�'(%..$*�1�2!$*�$��'3�/(*+��4�!5")6�0(!�5�#78&�,:..N� �!8L\̂8KLM89��X,>&�!':�.N�(�;:..8_̀a8abcd8K_efghicd8̀ejkldmgaeflhgM�������������������������������������������0*2'�P28",��!������� �!"#�!���"�5���(:�.Xn)7"!�#�(&�,.*RSP"!�#�(#>4�0P�8L8/(.T�4�8T��&�!':)�48(%..$*�1�2!$*�$��'3�/(*+��4�!5")6�0(!�5�#7$%#(��'.*RSP"!�#�(#>4�0P�8L8&�,:..N� �!8L\̂8KLMN��9��������� �!"#�!X,>&�!':�..*RSP"!�#�(#>4�0P�8L8�*'�)>�4N�(�;:..8_̀a8abcd8K_efghicd8̀ejkldmg8aeflhgM����������������������������o�����@A�BC��o���@�D����E��DFC������G�DE@�HI�CJ�����������������������������������KLM����N��(OP0P�������� �!"#�!,!.!����$N��.Q//)!����(%0����(:0�N��:�.��*'#�!,!.!����$1W�'&5�!��(:#&,;p&�,�q�,��89��,P�)*�+��:#�'&*4&� !'���,!.!����$:)%���(*.,!.!����$80*2'�P2������(*.,!.!����$";<�.Q//)V((,��&�!'";<����0P�.(()Q�5&53�4%&�,�q�,��:)�4"0>��*2������������������������������������K=M����:/&&�)6!�:)%r�(�!:..(�;(����()%"!P��/QO)*�UO%"s-�%8&�, �!8Z\Z�����������������������������������KYM����.*RSP"!�#�(#>4�0P�8=80*2'�,�0P�X������-(�!,�*.��("#�!(�/�0�'(%..$*�1�2!$*�$��'3�/(*+��4�!5")6�0(!�5�#78&�,:..N� �!8L\̂8K=M89��X,>&�!':�.N�(�;:..8_̀a8abcd8K_efghicd8̀ejkldmgaeflhgM�������������������������������������������0*2'�P28",��!������� �!"#�!���"�5���(:�.Xn)7"!�#�(&�,.*RSP"!�#�(#>4�0P�8=8/(.T�4�8T��&�!':)�48(%..$*�1�2!$*�$��'3�/(*+��4�!5")6�0(!�5�#7$%#(��'.*RSP"!�#�(#>4�0P�8=8&�,:..N� �!8L\̂8K=MN��9��������� �!"#�!X,>&�!':�..*RSP"!�#�(#>4�0P�8=8�*'�)>�4N�(�;:..8_̀a8abcd8K_efghicd8̀ejkldmg8aeflhgM



�����������������������������	��
���������������������������������������������������������������������� !"!#!� �$$%&'(�)�%&'%�!�*!" &+'�,��-��./# ��-/�0�!1#2�/3!4�'5,�6���/�! 7 �/,' !"!�-��./# ��-/�0�2)�8'�51912������5�6':�#&)��-)�����%�����/ �/���",!164�;�/����" $;�,��< ��1#&)�4�&/+!���'��&,�����#3!/! ����&��&,�������������������8'�519������$6$���� !"!6� �7�$$�=>?�?@AB�C=DEFGHAB�>DIJKBLF�?DEKGFM���������������������������N�����6�/! ���� !"!64����� !"!�7O���-�$!#�������� !"!5'��<2��" &)��'2�,��� !"!�'2�,8'����� !"! ,1����4 �� !"!�9�4�9,�����4 ���9� !�/! ��!1������5�#2� �$P5,�#�!�6$���� !"!64�;�/����#&)��2)� !"! ,1#2�����%������ �/&�#&)��&,�������&,4�&�����;�!�&,�������&,4�&����519� �/&��64�;���&,4�&�����7O��3!"&Q�8'�"-' !"! ,1#&)��-)�(R�� ,1"9!*!S21��"9!�<-�1�*!S2�!/ �����"9!���9��"9!%'#��$2������"9!6T�%9!�����:�#&)�7,�5,����,�%�/ �#&���9�1�$<&�'P64��U�14!,-#�!�&� !T*&V�T2�� !������������������������������������ !"!#2�����%���������/3!4�'��� !"!519����/,9!�WX�,&���&)���9,&����� !"!8'�*!�6�/3!4�'��� !"!������������������� &$�-'T�$ !"!#2���5'�����5,�����%�;��/! ���� !"!1-5'����������������������������W�������������������%���������/3!4�'�,�!�9�1�$<&�'P519�/-��YX�,&���&$;&'%!/,&����!16��&QQ!(�)��!��4 ��,&�#2�5'� &$4�&�����%��%!/�14!,-#�!�&� !T*&V�T2�� !��64��9�1�$<&�'P�����������������������������������������������%������9��"��!�.�/����4 �� !�����2�'"PU�&/SU��Z<!����" P*&U[0�57< ��1/! ���� !"!#!� �$$%&'(�)�%&'%�!�*!" &+'�,��-��./# ��-/�0��<���7 �/�$/! <-%! U!�4�&/+!�'&�/�9!,�2)�14!,-#�!�&� !T*&V�T2�� !�%��R'5,��7O���/�! ���#!� !T/! ���������������������������\�����/9������ !"!���������������", � ,%'� 9!��&QQ!� !�����2�'"PU�&/SU��Z<!�]�]�64�;2�;�,�������!6%��/�! 7 �/,' !"!�-��./# ��-/�0#&)�41'��2�/9��#2�%��/��������������!1������5�6���/�! 7 �/,' !"!(�)��-��./# ��-/�0���������������������������̂�������������������%����������������������� !"!#!� �$$/! %&'(�)�%&'%�!�*!" &+'�,��-��./# ��-/�06�,&�#2��\�/P1*!<&�_0�N\̂��� �4,9!��,�!�X̀WX����;R���̂WX�������,�!6�/! ���� !"!64�;���!1�,�!��� �$$/! %&'(�)�%&'%�!�*!" &+'�,��-��./# ��-/�0�7O��/U[0���������������������������1���<��/3!4�'�,�!������������������ !"!���,�%�519 &$��/�! /! ��������������/! ���� !"!6':�8'��'.'�!'���������������������������̀�����������������������%&'#3!��/�! �3!4 &$6T�6�/! ���� !"!6� �7�$$5a�0��/�! 7 ��*#�=>?�?@AB�C=DEFGHAB�>DIJKBLF�?DEKGFM�8'��������������������7O���� &$�-'T�$� ,%��$",!1" $;�,�;�/��������T&'�%������/�! �=>?�?@AB�/9��#2�%�����&�/! ���� !"!����,%R��9����1���CbcADGdM��<����7O�/! ���� !"!64��/9�14!,-#�!�&� !T*&V�T2�� !���9!�#!� �$$%&'(�)�%&'%�!�*!" &+'�,��-��./# ��-/�0���������������������������Y�����"U�/  1/! <-%! U!��/! 7 �/,' !"!�-��./# ��-/�0�%�'3!��-�/! � ,%��$"PU�1$&�-�������������������9�� !�,9!��7O���������������#2�12��7 �8�T�0 9,1/&�/&$�������������� !�������!1�����\C�M�4 ��519�4!/7 !/V,9!�������������� !�6'�7O���������������#2�12��7 �8�T�0 9,1/&�/&$�������������� !������"U�/  1/! ]�%��&' !�T�����������������#2�12��7 �8�T�0 9,1/&��&)���/%!//! �7O�����������������������������������������4!/7 !/V�9�"U�/  1/! <-%! U!��/! 7 �/,' !"!�-��./# ��-/�0,9!�/9��4 ��6��U�#2�12/! <-%! U!��������12�������������� !�6'/ �#3!/! �&��7O�/! �&'�,!�/! ��9��&���9!��7O�_  1�!1�����\�CNM���"U�/  1/! ]��T���,9!12/! / �#3!�&��7O�/! �&'�,!�/! ��9��&���9!��7O�_  1�"U�/  1/! ]�%��&' !�T���



����������	
�����������������	�������������	
���������������������	��� ������!����"�� #�$����������	
��% ��&��	���������  ���	����'&����������������	��� ������!����"�	�(��&�����������	
����������)�&	��������	����)�����������*�% ��&�����+%�)��,����&�����	������#���-'&����!����"��� ����������������	��� ���........................../012....�����������	
����'�� ���3'��% ���...................................415....���3'�'��	 ����+������36+��)�	��
�������%��,���	�(�������
-...................................475....��,����	
����'�� 	�����,���������$����,&�	!���������$�����8�49����5����,&�)���&���� �� +��%�������...................................4:5....����������	
����'�� � ��	3���	!���	���
�&���3�����	
����,��'�����	��������*���%...................................4/5....����������	
����9�����	
����,����	
������+�&+%�...................................4;5....����������	
��'�� <=�$�����*�,���	���)�)���33�����>����	
����,�%�����>������%��,���	�(�������
-��� ���3?����� ����
% +��)�	�(3+@'-�AAA0BCDEFGDHIHJK0BE0KLMMMMMMMMMMMMMMMMMNOMMMMPQRSTSUVWXQYZ[\][̂_̀Sabc[dabUa..........................;01.....)����!����"�������������	
�������%��,���	�(�������
-,�� �������������������	��� �����!����"�'%
��#%�)�����	�"e-���,�..........................;07.....���!����"�����������������	
���...................................��"�)�����	�"e-��,�)����!����"�����������������	
������������������	��� ������!����"�������,�'&�������..........................;0:.....�������������	
�����)%��,6"
�3'�+�&9��'�� '������7������������f������������	
��+�&9��'�� �����+�&,�39���'������:������������	
��+�&9��'�� '������/�,"��������!����"�����������%��,���	�(�������
-��+�&�3!����"����	
���� ����������	
���������	����'&�����������	
�����)%	
��	��
���� 	�,��,���������	���%,6"��$"�	g!���� !
%6��������+�&,�39��������	
�������	���%�'�'&� +����	 ����+�������������������	��� ����*���%+��)������<���	��
�������%��,���	�(�������
-�)�
&�������)�&
���
*�,?���,����'�'&� ���+�&�����*�)��	��%���+%�	����3	
��	����3'&�����������	
��������������	��������%!��%	�(������,"��������h����!����"��&��������'%
��>�����������	
��������..........................;0/.....���������������	��� ���
 ��
��>�i+�&!����"����	
���� ����������	
��#%�+�&������&�����)���"�% '&�+����...................................415...�+�&�������������������	
��������)�3?�������������3	��
�������%��,���	�(�������
-�� ��33�%@����%��� %�����	�(�������
-�����3?������������@���	��
�������%��,���	�(�������
-�� ��33�%@����%��� %�����	�(�������
-��� ���������������	��� ���...................................475...�+�&������������������	
��)����	
����,��� ��33�%@����%��� %�����	�(�������
-...................................4:5...�	
�������	���%�'�'&� +����	 ����+�����*���%)�	��
�������%��,���	�(�������
-���	���
���
*�,?����������*�)��	��%,���+%�	����3	
��	����3��&����������	
���������..........................;0;.....)����'%
����������%��,���	�(�������
-����)�����*�
??��,"��������!����"�����������%��,���	�(�������
-�������������������	��� �����
��>�)������������	
������� ���	�(���� 



������������	�
����������������������	�����������������������	�������� �	
�!����"���##�	
�$����%��������$��������
�����
�!����&'$����(((((((((((((((((((((((((()*+(((((�
���������������������������,-������������������ ��"���.�	
�!��� �
�-���� �/�
�!��� ��������0�
��$%���	1����������2���!�$,!0�/��"����	
�!�����	
�!��3������$��
�-�����$��/�	
�!�������$���$$��4��$���� �����%$����$�56����������2����,!0����$%���	�.�1���������2�	�0���0	��!��4��6���5��������$���47��"� �#	1��/
�&!����$�����������	�
�����������������������47���%����	8'��!���������������$���� ��/������	
�!� ������
��/�9	�����	����0��
����������������������	�������2��$���$$��4��$���� �����%$����$�51����6:8'��!����������47�8'��0����	���������47�8'��!�����������������$�� ����!�$
�!����$%���	
�$���
�.����!��&!�������$���!���������$��"�$��6������.����	����	$��������$�������47��%�	
�!�/���!���.  �������
�!������.  ��!���������� �1�	�47����(((((((((((((((((((((((((((((((/�$�2���8'��!�������������������� ��"���.�	������ ��"���� ��
����������������"�������������$���4��$���� �����%$����$�5���	 2�$���$�������2�8�$��4��$���� �����%$����$�5
�!��
����������������������	��/
�8'��!�����������0���01��1��1���
��$;����"�/
���!��������	8'��!��������������&�"�����$�������$���4��$���� �����%$����$�5/
����%����'�25	
�$ "���01������47������<=����	�
����������������������	�����������������������
�!��������� ����8'��!��������������0�	�0���0	8'��!������������$�����������������$���� ��/������
�!� ������
��/�9	��$�
����������������������(((((((((((((((((((((((((()*>((((($��������/���##��
�������������������������4��$�?�$���$$��4��$���� �����%$����$�5	
�$4��$������$��$��"���������$:2�8'��!��������������$��4��$���� �
�!���������$�� ����!�$��8�4��6���5����$��	
�!��������������$��8'��!�������������!��	
�!��������$��1������������47�����	
�!������$��$��8'��!�������������!��	
�!�����
�����/�$�������� �	
�!�������$��"�$��.�����!��/�/�$�������� �@@@@@@@@@@@@@@@@@AB@@@@@CDEFGDHIJJDKLMNODP((((((((((((((((((((((((((+*Q(((((/�$�2���8'����$��4��$���� �����%$����$�5	�����&���������������� ��&������/�	)	���"�$��	���1�������"�����$��,!0��
�����������������������������2����"�����$���47�
����!�1�$��"���##����1����##�������.	/����	Q*R	$%���((((((((((((((((((((((((((+*S(((((/�$�2���8'����$��4��$���� �����%$����$�5��������&���������������� ��&������/�	)	���"�$��	
�!��
�����������������������
%��������� �����"�����$���47�
����!�	������	+*Q	8'����$��4��$���� �����%$����$�5������"���##�,!0�������1����##�������./����	Q*R	
�!�"�����$���47�
����!�	$���
�������������������������/�	>	���	���&����$�����������1���	1�����������
��$4��$����##��47��"�����������$��������	)	����� � �����������4��$���� �����%$����$�5/
��
�����������������������-�&!����/��2�"���##�	6��/��
��$4��$�������
�-�������/��������4��0((((((((((((((((((((((((((TQU(((((������((((((((((((((((((((((((((TSU(((((��% 
�!����<5����� ���,%���������	,-���47���% 
�!����<5���������/����% 
�!����<5��0��"����������
�����/����"���##�	
�!�$��������0�����$��	R	���"�$��((((((((((((((((((((((((((TRU(((((
����!� "0�4��$�������� �����/�4���?	������������� 2�$���$���6����$"�
��	������./����	Q*V	TSU	
�!����47�
����!� "0�4��$������%$����$�5�������$����$����#��$���$"�
��((((((((((((((((((((((((((TVU(((((
����!� "0�4��$��������:�����.�	
�!����:�����.�
��$����5����������.#��/
�



������������	
����	�������������������������������������������������
������� !
���	��"��#�������������$��	
�����%�������� !
���	��"����&
	'%��( &����#)*���)��( &(�&�����'��!�
 ��
+��������������
�������%������������)������� �*#*�
���(��&�#,-.#/0122222222222222222222222222/3122222����������4���"��22222222222222222222222222 ����������%������( &#)*�"�!�%*��	�%��5��(�#,3#'��#���6�*���'���%�78&����������'*������	�9�������+�#/78&���1#�&�����&�78�������+�::�;��������&'22222222222222222222222222 ����������%������( &#)*�"�!�%*��	�%��#��������+!'���
��+*�%�;���;<�
� �'����������5�=	�%�
���#"*&������"'&��&'>>>>>>>>>>>>>>>>>?@>>>>ABCDECFGHIJCKDBCLMFNO22222222222222222222222222� �'����������5�=	�%�
���#���!���!�+��
��
;<�
"*&�'�5�$%�8��!�	����#���*��5�$%��������P����!�(�&�!�����
�'
��&'( &��!78&�����&�	+���%�"*&��������*	����( &	�Q�78&���#	����78&���"*&+!
���+��
��
"*&���6&'����+�::�;������ ����&����
	�Q� ��
+��#���� �'����������5�=	�%�
���#"*&��'�������+��
��
"'&	�%���&����&'>>>>>>>>>>>>>>>>>R@>>>>STUKCABCVKTW22222222222222222222222222�!�����������+�::�;����������&��	��+������'*������	�9�������+��%�# ����&����
;������	�Q� ��
+��#( &��*(�������&����#X-0X#��
�����!�+��
��
�%���
"�!"*&�������!�'��>>>>>>>>>>>>>>>>>Y@>>>>JCKKTWVKIJTOAZC[\]CK̂_WJ̀KBSF2222222222222222222222222278&����������'*������	�9�������+�#;<�
"*&���+�::�;������������*�
���(��&�#,-a# �������&����
;���	�Q� ��
+��#��&'��!���%#���&�
����������'������*����!�
��
+��
��
�%�;�������%�	��*�<��5��(�����	'��"�!�&���'!�#,2�b2#2#2#���6�*���'���%�#� �'����������5�=	�%�
���#"*&������+��
��
#)*��&�
�%���*���;!���;���&"�( &(�&���"*&*%*�
	*��5��(�#c#'��#���6�*���'���%�"*&�����&
�'������*����!�
>>>>>>>>>>>>>>>>>de@>>>>fESgFZOgNhiNjkOJCKLlmOfESMgOSGHISlmOn22222222222222222222222222,X-,222	
���!���+*+�� ������;�������
�%�#"*&�����	
��
�������	
��
��������������b#�-�-03o,222222222222222222222222222222222222����
���(�+�::���������"*&#�!�	����� �'����������5�=	�%�
���"*&���������	
���!���+*���	
��
��������������b#�-�-#03o,#��&'	�!�����22222222222222222222222222,X-0222	����� �'����������5�=	�%�
���"*&��*	����78&�����&�	+�����(*( &	�Q�78&���#���"*&���
;���+��
��
����������'*������	�9�������+���&'#6&�78&������&�
+��
 ������+��
��
*�
��!�'	�&�������!�
���	�������
�����&�
���	�&���)*���
	���(�	+&���
�%��%	���"��	*����8!#���+����6( &�����������"*&����%���4����%'!���������'
��������������� �*#78&�����&�	+��;<�
	�Q�78&������&�
�=���������p ���'!�*&'����+!
	+��������������'%#*�
�%�22222222222222222222222222222222222/,1222#��&
���+��
 ������+��
��
�%�;������*�
��!�'	�&�������!�
���	���!����	�&��!�5��(�#c#'��#������
��!'���%�78&���+��
# ���;�����
����!�
���	��#	'&���!	�Q���
�%���4����%'!���������'
��������������	'&�( &�����)*�	�������"*&22222222222222222222222222222222222/01222#��*���( &+��
��
�%�;������*�
��!�'�����)*�	���"��# ���	����%��%+����	�!�	*%�'���	���"��#����!�
���	������
���	��"��#	'&���!��"*&�����:��������	�&��!�#( &�����+��
��
����)*�	��������%�



���������	
�����������	��������������������������
���������������� ����!"����
#���$����#%��������
�%�&���&�!����'���%��� ����
��(����������)))))))))))))))))))))))))))))))))))*+,)))�����-#
#�	��!.���������*/,� ����*0,�12�������������1������3 ���%����%����4���4������5�-�����%#))))))))))))))))))))))))))/67+)))12���������4������ �%�
��������8�.��#�����	��&�������9��%�	��	!
:�4���� ��������������!"� ���4��8�����%��
#��:� ����������	%�������;�� �%�
��������8�.��#���������� ���!����������������4��� �����#���������12���� ���4��&:��!����������������4��
��
#�9�����5����-���#������� ������&%���4#� �������*<���#,��%�
�����5����-�� ��!"�12�
��������������#�����
�%����&���%����%�����������������9�������� ��5�4��8�&��$))))))))))))))))))))))))))/67=)))� �%�
��������8�.��#�����4�%�4�
>�?
#���9��	��5�������������	�� �������:� ����9��4���� ��������������!"� ���4���� ��!"�	!���&%��� @����4:�������������42�4���*<���#,))))))))))))))))))))))))))/67A)))����-#
#����4��9��
������4��!���%���&�����@�
�����4B�#���#&%����� ���9������12���������4��������!.��������&:�%����C������ �%�
��������8�.��#������&:�%����C���������%� �<���!"�
#�4���9��12���������4��	���#4�
>���#������&�����������D��5�������))))))))))))))))))))))))))/67E)))� �%�
��������8�.��#��������!����'�������������������-#���	!�#�	���(��
#�12���������4������#������&���4#� ����D����� �%�
��������8�.��#�����	��	��)))))))))))))))))))))))))))))))))))*/,)))�� �%�
��������8�.��#�����	��	�����������4������
#����������������� ���
#�	��������4��9��	���5#��5�
#���
:����������&�����#����	!)))))))))))))))))))))))))))))))))))*0,)))��#������
:�
#��������F-�12���������4��
#������������� ���
#�	��������&��������#1�!��(���B��%����� ����#4�%�	���4#����12���������4���������� �������%�����9������������!"�>���� ���4����������12���������4���������� ������� ���
#�������4����&�� ���4��%�����
:����
�����������������4����&�)))))))))))))))))))))))))))))))))))*+,)))����
:����������&�����#����	!������� �����&%���4#� ��9��� �%�
��������8�.��#������ ������
����!��(���B4�>��-�)))))))))))))))))))))))))))))))))))*=,)))���-#������
:������#�%����*/,�*0,� ����*+,����
#��:� �����3���
�%�����������&%�����3 ���%����%�����������������9�������� ��5�4��8�&��$GGGGGGGGGGGGGGGGGHHIGGGGJKLMNOPQRORKSJTUSKVWXYLYZP[VP)))))))))))))))))))))))))))))���� %��������%���������12���������4��
#�	��������&�������� ��!"�12��������!.�������� �����-\B
#��3 ���9������#��	���:� ��	%�(���&���&���GGGGGGGGGGGGGGGGGH]IGGGGJKLMLYZSÔ_XJKLMNOPQRÒK̂ab̀_cdMLYJbPJKL)))))))))))))))))))))))))))))� �%�
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รายละเอียด ครุภัณฑ์  จํานวน 6 รายการ 
 

1. เครื่องระเหยสารภายใต้สุญญากาศ (Rotary evaporator)  
ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 2 ชุด   
คุณลักษณะ 

เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการระเหยสารตัวอย่างท่ีเป็นของเหลวโดยการกลั่นเพ่ือแยกตัวทําละลายท่ีผสมอยู่ 
ประกอบด้วยส่วนสําคัญ 3 ส่วน ดังนี้ 

1. ส่วนให้ความร้อนและกลั่นแยกสาร 
2. ส่วนทําสุญญากาศภายในระบบ 
3. ส่วนควบคุมอุณหภูมิแบบหมุนเวียน 
 
ส่วนท่ี 1 ส่วนให้ความร้อนและกล่ันแยกสาร 
1. เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการระเหยสารและควบแน่นสารตัวอย่างแบบข้ันตอนเดียว ภายใต้ภาวะ 

สุญญากาศควบแน่นสารตัวอย่างแบบข้ันตอนเดียวภายใต้สภาวะสุญญากาศ 
2. สามารถควบคุมความเร็วรอบการหมุนได้ตั้งแต่ 10 ถึง 200 รอบต่อนาที 
3. อ่างให้ความร้อนท่ีสามารถใช้ได้กับน้ํา ควบคุมอุณหภูมิแบบอิเล็กทรอนิคส์ ใช้พลังงานประมาณ 

1,500 วัตต์ โดยการควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่อุณหภูมิห้อง ถึง ไม่น้อยกว่า 200 องศาเซลเซียส และสามารถแสดง
อุณหภูมิจริง และอุณหภูมิท่ีกําหนดเป็นตัวเลขไฟฟ้า ได้พร้อมกัน 

4. ตัวอ่างสามารถต้ังค่าล๊อคอุณหภูมิเพ่ือป้องกันการปรับเปลี่ยนค่าระหว่างใช้งาน 
5. ตัวอ่างด้านในทําด้วยสแตเลสสตีล และออกแบบให้สามารถใช้กับขวดกลั่นได้หลายขนาด อ่างให้ความ
ร้อนมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4.5 ลิตร สามารถใช้กับขวดตัวอย่างไม่น้อยกว่า 5 ลิตร 

6. อ่างให้ความร้อนและฐานของอ่างเป็นแบบ Cordless power supply เพ่ือเพ่ิมความสะดวกในการ
เปลี่ยนถ่ายสารตัวกลางให้ความร้อนโดยไม่ต้องดึงสายไฟท่ีฐานออกและชุดอ่างให้ความร้อนแยกเป็นอิสระจาก
ตัวเครื่องระเหยสาร อ่างให้ความร้อนมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 4.5 ลิตร สามารถใช้กับขวดตัวอย่างไม่น้อยกว่า     
5 ลิตร 

7. อ่างให้ความร้อนมีระบบป้องกันอุณหภูมิสูงเกิด (Overheat cut-out) แบบ electronic overheat 
cut-out และ mechanical overheat cut-out 

8. สามารถเลื่อนฟลาสก์ใส่สารตัวอย่างข้ึน-ลง ได้สะดวก ด้วยระบบ Manually โดยการเลื่อนข้ึน/ลงของ
มือจับ (Handle) ด้านหน้าเครื่องในระดับท่ีเหมาะสมกับผู้ใช้งาน และสามารถเลือกระดับความสูงของ ฟลาสก์  
ใส่สารตัวอย่างให้เหมาะสมกับการทํางาน 

9. มีระบบป้องกันฟลาสก์ใส่สารตัวอย่าง และทํานําไอกระแทกขอบอ่างให้ความร้อน 
10. สามารถปรับมุมของฟลาสก์ท่ีจุ่มลงในอ่างให้ความร้อนเพ่ือความเหมาะสมกับฟาสก์ขนาดต่างๆ 
11. สามารถใส่หรือถอดฟลาสก์ใส่สารตัวอย่างเข้ากับเครื่องได้สะดวกโดยไม่ต้องถอดตัวจับยึดออกจากเครื่อง 
12. เครื่องแก้วท่ีสัมผัสกับสารละลายเป็นชนิดโบโรซิลิเคต 3.3 
13. ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยระดับไม่น้อยกว่า  IP21 
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14. มีอุปกรณ์ประกอบดังต่อไปนี้ 
14.1 ชุดทําให้สารละลายควบแน่นแบบแนวต้ัง มีพ้ืนท่ีสําหรับการควบแน่นไม่น้อยกว่า 1,500 

ตารางเซนติเมตร พร้อมกับช่อง Cleaning port ด้านบน เพ่ือการทําความสะอาดชุดควบแน่น ภายนอก
เคลือบด้วยพลาสติก เพ่ือป้องกันการแตกกระจาย จํานวน 1 ชุด 

14.2 ขาดใส่สารตัวอย่างแบบ pear-shape ขนาดข้อต่อ 29/32 ความจุ 1 ลิตร จํานวน 1 ใบ 
14.3 ขวดรองรับสารตัวอย่างก้นกลม เคลือบด้วยพลาสติกภายนอก เพ่ือป้องกันการแตก

กระจาย ขนาดข้อต่อ 35/20ความจุ 1 ลิตร จํานวน 1 ใบ 
14.4 ท่อนําไอสาร (Vapor duct) สําหรับต่อชุดควบแน่นกับขวดใส่สารตัวอย่าง และอุปกรณ์

ถอดและใส่ฟลาสก์  จํานวนอย่างละ 1 ชุด 
14.5 ฐานยางสําหรับรองรับขวดใส่สารตัวอย่างหรือขวดรองรับสารก้นกลม จํานวน 1 ชิน้ 
14.6 Seal ท่ีทําจากเทฟลอนและยางไนไตรล์เพ่ือเพ่ิมประสิทิภาพของการใช้งาน และการซีล 

(sealing) จํานวน1 ชุด 
14.7 ชุดยางเพ่ือการรองรับการควบแน่นท่ีภายนอกระหว่างชุดควบแน่นแบบแนวต้ัง 

(Condenser) และไอน้ํา (Vapor duct) จํานวน 1 ชุด 
 

ส่วนท่ี 2 ส่วนทําสุญญากาศภายในระบบ มีลักษณะดังนี้ 
1. เป็นป๊ัมดูดอากาศชนิด Diaphragm และแผ่นไดอะแฟรมทําด้วย PTFE ซ่ึงสามารถทนการกัดกร่อน

ของสารเคมีได้เป็นอย่างดี 
2. ป๊ัมทํางานด้วยโหมดประหยัดพลังงาน หรือ ECO2 mode ซ่ึงช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และการ

ซ่อมบํารุงรักษาลดลงในระยะยาว 
3. สามารถทําสูญญากาศได้ต่ําสุดไม่น้อยกว่า 10 มิลลิบาร์ 
4. มีอัตราการดูดอากาศไม่ต่ํากว่า 1.5 ลบ.ม./ชั่วโมง 
5. มีระดับเสียงระหว่างการทํางานในช่วง 40-52 เดซิเบลเอ 
6. ความเร็วรอบ (revolution speed) สูงสุดต่อ 1,280 รอบต่อนาที (rpm) 
7. อุปกรณ์ส่วนต่างๆ ท่ีต้องสัมผัสกับสารละลายทําด้วยเทฟลอน, FEP, FFKM และ PPS ท่ีทนต่อการกัด

กร่อนของสารเคมี 
8. มียางรองฐานเพ่ือกันการสะเทือน และสําหรับเคลื่อนย้าย 
9. มีอุปกรณ์ประกอบดังนี้ 

9.1 ชุดควบคุมความดันสุญญากาศแบบ Interface 
     - สามารถปรับความค่าดันด้วยปุ่มด้านหน้าเพ่ือเพ่ิมความแม่นยําในการทํางาน พร้อม

หน้าจอแบบดิจิตอลและโมโนโครม (Digital, monochrome) ขนาด 4 นิ้ว 
     - แสดงค่าความดันท่ีตั้งและความดันจริงท่ีหน้าจอพร้อมกัน 
     - มีโหมดการทํางานแบบ Manual และแบบ Timer เพ่ือต้ังเวลาการลดความดัน 
9.2 สายยางสําหรับใช้งานร่วมกับป๊ัมสุญญากาศ จํานวน 1 ชุด 
9.3 ขวดตักไอสาร จํานวน 1 ชุด 
9.4 อุปกรณ์ลดเสียงรบกวนระหว่างการทํางาน จํานวน 1 ชุด 
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ส่วนท่ี 3 ส่วนควบคุมอุณหภูมิแบบหมุนเวียน มีลักษณะดังนี้ 
1. อ่างควบคุมอุณหภูมิพร้อมระบบหมุนเวียนน้ํา ความจุด 15 ลิตร 
2. สําหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ พร้อมล้อเลื่อนเพ่ือสะดวกในการใช้งาน 
3. ตัวอ่างทําด้วยสแตนเลสสตีล โดยมีท่อทําความเย็น ขดเป็นวงอยู่ด้านในของอ่าง 
4. พร้อมฉนวนบุด้านนอก โดยรอบหนา 2/4 นิ้ว เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้ความเย็น 
5. ส่วนควบคุมอุณหภูมิเป็นคอมเพรสเซอร์แบบโรตารี่ ขนาด 3/4 แรงม้า 
6. สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง 0 องศาเซลเซียสถึงอุณหภูมิห้อง พร้อมจอแสดงระดับน้ําภายใน

อ่างและอุณหภูมิท่ีใช้งานเป็นตัวเลข 
7. ระบบน้ําหมุนเวียนน้ําเป็นป๊ัมแบบจุ่ม ใบพัดทําด้วยสแตนเลสสตีลและมีอัตราการส่งน้ํา 15 ลิตร/นาที 
8. มีช่องแสดงระดับน้ําภายในอ่าง ซ่ึงสามารถมองเห็นได้สะดวก 
9. มีวาล์วสําหรับปรับอัตราการไหลของน้ําหมุนเวียน 
10. มีระบบตัดไฟอัตโนมัติในกรณีท่ีเครื่องทํางานผิดปกติ 
11. ใช้ไฟฟ้า 220 โวล์ต 50 ไซเกิล 

 
2. เครื่องกรองน้ําบริสุทธิ์ คุณภาพสูง (Ultra-pure water system)  
   ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จํานวน 1 เครื่อง   
  คุณลักษณะ 

1. เป็นเครื่องทําน้ําบริสุทธิ์สูง (Type I grade water) สําหรับใช้กับเครื่องมือวิเคราะห์ 
2. เป็นเครื่องท่ีสามารถผลิตน้ําบริสุทธื Type I water ได้โดยตรงจากน้ําประปาภายในเครื่องเดียว 
3. เครื่องมีหน้าจอควบคุมและแสดงผลแบบภาพสีขนาดใหญ่ระบบสัมผัส (Large color 70x52 touch 

screen) เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการสั่งงาน 
4. หน้าจอสามารถแสดงผลค่าคุณภาพน้ํา, อุณภูมิของน้ําท่ีเข้าเครื่อง (Feed water temperature), ค่า

การนําไฟฟ้าของน้ําเข้าเป็นหน่วย µS/cm, ค่าความดันน้ําเข้า (Intet pressure) 
5. เครื่องสามารถผลิตน้ําบริสุทธิ์ได้ โดยมีค่าคุณภาพน้ําดังนี้ 

5.1 ค่าคุณภาพน้ําบริสุทธิ์สูง (Ultrapure water) ไม่น้อยกว่า 18.3 MWcm 
5.2 ค่าคุณภาพน้ําบริสุทธิ์ (RO water) 2.0 ถึง 250.0 µS/cm 
5.3 TOC < 5ppb 
5.4 Bacteria < cfu/ml 
5.5 Particles < 1 Wm/ml 

6. มีโปรแกรมการทํางานต่างๆ ดังนี้ 
6.1 โปรแกรมตรวจสอบสถานะของเครื่อง (Self-check functions) ประกอบด้วย การ 

ตรวจเช็คค่า Various values, Auto sensor calibration, System operation status และ Self-diagnosis 
6.2 โปรแกรมการทําความสะอาดเครื่อง (Cleaning functions) ประกอบด้วย Self-test,  

Auto regular cleaning และ Auto cleaning lower than setting value 
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6.3 โปรแกรมการทํางาน (System functions) ประกอบด้วยระบบการเตือนเปลี่ยนไส้กรอง  
(Filter replacement alarm & display), Volumetric time setting, การเลือกภาษา, Auto/Manual 
pressure S/W และ Extensible point of use, Auto/manual operating mode ในกรณีท่ีความดันน้ําเข้า
ตํ่า, ฟังก์ชั่นการหยุดทํางานของป๊ัมอัตโนมัติเม่ือเกิดภาวะผิดปกติต่างๆ และระบบของเครื่องหยุดอัตโนมัติ 
ในกรณีท่ีค่า conductivity หรืออุณหภูมิน้ําเข้าผิดปกติ 

7. มีอัตราการผลิตน้ําไม่น้อยกว่า 15 ลิตรต่อชั่วโมง 
8. หัวจ่ายน้ํามีหน้าจอควบคุมและแสดงผลแบบสีระบบสัมผัส Color touch screen display เพ่ือ

ควบคุมการจ่ายน้ําและสามารถปรับระดับความสูงของขาต้ังได้ 
9. มีอุปกรณ์ประกอบดังนี้ 

9.1 ไส้กรอง 0.2µm final filter จํานวน 1 ชิ้น 
9.2 หลอด UV (254/185 UV lamp) จํานวน 1 ชิ้น 
9.3 ไส้กรอง UP pack จํานวน 1 ชิ้น 
9.4 ชุดถังเก็บน้ําบริสุทธิ์ Ro ขนาด 40 ลิตร พร้อม sensorวัดระดับน้ํา 1 ชุด 
9.5 ระบบกรองน้ําก่อนเข้าเครื่อง จํานวน 1 ชุด 

10. มีอุปกรณ์วัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ค่าการนําไฟฟ้า (Salinity) และอุณหภูมิ (Temperature) 
แบบปากกาเพ่ือใช้สําหรับตรวจวัดคุณภาพน้ํา โดยท่ีสามารถวัดค่าได้ดังนี้ 

10.1 วัดค่าความเป็นกรด-ด่างได้ตั้งแต่ -2.00 ถึง 16.00 มีค่าความถูกต้อง (accuray) ไม่น้อย
กว่า +0.01 และมีความละเอียดในการวัด (Resolution) ไม่น้อยกว่า 0.01 

10.2 วัดค่าการนําไฟฟ้าได้ในช่วง 0 ถึง 200.0 µS/cm, 0 - 200 µS/cm และ 0-20.00 
mS/cm มีค่าความถูกต้อง ในการวัด (accuracy) ไม่น้อยกว่า +1% FSและมีความละเอียดในการวัด 
(Resolution) ไม่น้อยกว่า 0.1 µS, 1 µS และ 0.01 mS 

10.3 วัดค่าปริมาณของแข็งท้ังหมดท่ีละลายในน้ําได้ในช่วง 0.1 ppm-10.00 ppt โดยจะมีค่า 
Factor Setting อยู่ในช่วง 0.40 - 1.00 

10.4 วัดค่าความเค็มได้ในช่วง 0 ถึง 10.00 ppt โดยสามารถเลือกเปลี่ยนหน่วยได้อย่างน้อย 2 
ค่า คือ ppt หรือ g/L 

10.5 วัดค่าอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 0 ถึง 50.0 องศาเซลเซียส พร้อมท้ังมีระบบปรับชดเชยอุณหภูมิ
อัตโนมัติ (ATC) 

10.6 หน้าจอ LCD ขนาดใหญ่สามารถมองเห็นได้ในมุม 180 องศา (180° viewing angle) 
พร้อมท้ังแสดงสถานะ การทํางานของเครื่องด้วยสีอย่างน้อย 3 สี เพ่ือง่ายต่อการดูแลรักษาเครื่องมือ
และแสดงสถานะของแบตเตอรี่เครื่องอย่างชัดเจน 

10.7 ตัวเครื่องมีความคงทนและป้องกันน้ําได้ตามมาตรฐาน IP67 และสามารถลอยน้ําได้ 
11. ตัวเครื่องมีขนาดไม่น้อยกว่า (กว้างxลึกxสูง) 320 x 490 x 475 มิลลิเมตร 
12. เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับมาตรฐาน CE mark 
13. ผุ้ผลิตได้รับมาตรฐาน ISO9001, ISO14001 
14. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
15. รับประกันคุณภาพ 1 ปี 
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3. ชุดแยกสารพันธุกรรมด้วยกระแสไฟฟ้าพร้อมตรวจดูแถบ DNA ด้วย bluelight                       
    ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จํานวน   1 ชุด   
 คุณลักษณะ 

1. เป็นเครื่องแยกสารพันธุกรรมใช้สําหรับงานด้าน DNA / RNA Electrophoresis พร้อมตรวจดูด้วย
แสง Blue light ท่ีมีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน 

2. ตัวเครื่องประกอบด้วย Blue light LEDs (Blue light illumination source), ตัวแทงค์สําหรับ
บัฟเฟอร์, เครื่องจ่ายกระแสไฟ และ Amber filter 

3. ตัวแทงค์ท่ีใส่อะกาโรสเจลมีตําแหน่งวางอยู่บนแผ่น blue light LEDs อย่างเหมาะสมทําให้สามารถ
ตรวจดูการเคลื่อนท่ีของสารพันธุกรรมในระหว่างการปล่อยกระแสไฟฟ้าได้ในเวลาเดียวกัน 

4. เครื่องมาพร้อมถาดเจลและ combsท่ีสามารถเตรียมอะกาโรสเจลได้ 3 ขนาด คือ 15 x 7 cm., 15 x 
10 cm., 15 x 15 cm. 

5. แหล่งกําเนิดแสง Blue light LEDs สามารถใช้ได้กับ EtBr, Midori Green Advanced, SYBR 
Safe/Gold, SYBR Green I/II และ Safe View dyes 

6. ตัวเครื่องสามารถบรรจุบัฟเฟอร์ได้ประมาณ 500 มิลลิลิตร 
7. มี Amber filter พร้อมท่ีปัดไอน้ําช่วยในการมองจากแหล่งกําเนิดแสง  Blue light LEDs 
8. Blue light Wavelength 470 nm โดยมีชั่วโมงการใช้งานของหลอด LED ถึง 9,000 ชั่วโมง 
9. ส่วนของ power supply สามารถต้ังค่าความต่างศักย์ได้ตั้งแต่ 10 – 150 V สามารถปรับได้ทีละ 1 

V และ ต้ังค่ากระแสไฟฟ้าได้ตั้งแต่ 10 - 300 mA ปรับได้ทีละ 1 mAสามารถให้ค่ากําลังไฟฟ้า สูงสุด 30 w 
10. สามารถต้ังเวลาการทํางานได้ตั้งแต่ 1 – 999 นาที โดยมีสัญญาณเตือนเม่ือถึงเวลาท่ีกําหนด หรือ

สามารถต้ังค่าการทํางานแบบต่อเนื่อง 
11. สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อม ต้ังแต่เหนืออุณหภูมิห้องจนถึง 40 องศาเซลเซียส 
11. สามารถใช้งานกับกระแสไฟฟ้า 100 – 240 V 
12. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 
4. เครื่องเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรม ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย    จํานวน  1 เครื่อง    
คุณลักษณะ 

1. เป็นเครื่องเพ่ิมปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลองโดยอาศัยปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรส                    
(Polymerase Chain Reaction) 

2. สามารถรองรับการทํางานได้กับ PCR tube, Strips tubes และ 96-well microplate โดยใช้ 
Gradient block ขนาด 0.2 ml x 96  

3. Block ทําจาก Aluminium โดยผิวหน้าเคลือบด้วย Silver-coloured anodized ทําให้มีความ
สมํ่าเสมอในการควบคุมอุณหภูมิเพ่ิมข้ึน  

4. สามารถทํา Gradient ได้ในช่วงอุณหภูมิ 20-99 องศาเซลเซียส โดยมีช่วงห่างของอุณหภูมิ 
(Maximum gradient span) อยู่ท่ี 30 องศาเซลเซียส 
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5. สามารถต้ังอุณหภูมิของปฏิกิริยาได้ตั้งแต่ 3 – 99 องศาเซลเซียส 
6. มีอัตราการเพ่ิมข้ึนของอุณหภูมิ (Heating Rate) ได้สูงสุด 4.0 องศาเซลเซียสต่อวินาที 
7. มีอัตราการลดลงของอุณหภูมิ (Cooling Rate) ได้สูงสุด 4.0 องศาเซลเซียสต่อวินาที 
8. มีค่าความสมํ่าเสมอของอุณหภูมิ (Temperature Uniformity) <± 0.4 องศาเซลเซียส ท่ี 70 องศา

เซลเซียส หลังจากเครื่องทํางาน 15 วินาที 
9. มีค่าความถูกต้องของการควบคุมอุณหภูมิ (Contral accuracy) ± 0.1 องศาเซลเซียส 
10. มีฝาปิดเป็นชนิด High performance smart lid (HPSL) ท่ีสามารถปรับค่าอุณหภูมิได้ในช่วง 30-

99 องศาเซลเซียส 
11. โปรแกรมการทํางานจะแสดงผลบนหน้าจอ VGA screen มีความละเอียดขนาด 320 x 240 pixel 
12. สามารถเก็บโปรแกรมการทํางานได้สูงสุด 350 โปรแกรม ใน 30 ผู้ใช้งาน 
13. สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ (PC) ด้วยระบบ USB interfaces 
14. ตัวเครื่องมีขนาด (W x D x H) ไม่น้อยกว่า 26.4 x 47.9 x 40.0 เซ็นติเมตร  น้ําหนักไม่เกิน 15 

กิโลกรัม 
15. ใช้กับกระแสไฟฟ้าขนาด 100-220 โวลต์  50-60 เฮิร์ตซ์ 600 วัตต์ 
16.  มีเครื่องสํารองไฟไม่ต่ํากว่า 2KVA 
17. รับประกันคุณภาพ 1 ปี 
18. เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศยุโรปหรืออเมริกา 

 
5. เครื่องอบแห้ง ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะ 

1. เป็นบล๊อคควบคุมอุณหภูมิแบบแห้ง ใช้สําหรับให้ความร้อนกับสารตัวอย่าง  ให้มีอุณหภูมิตาม
ต้องการ 

2. ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ท่ีมีความเท่ียงตรงสูง 
3. สามารถต้ังค่าอุณหภูมิได้ตั้งแต่  25  ถึง  120  องศาเซลเซียส   โดยแสดงค่าเป็นตัวเลข LED ใน

หน่วยองศาเซลเซียส" 
4. บล๊อกสําหรับบรรจุหลอดทดลองทําจาก Aluminum   สามารถบรรจุหลอดทดลองขนาด  1.5  มล. 

ได้ไม่น้อยกว่า 32 หลอด ทดลองขนาด  0.2  มล. ได้ไม่น้อยกว่า 50 หลอด และ ทดลองขนาด  0.5  มล. ได้ไม่
น้อยกว่า 21 หลอด 

5. ใช้กับกระแสไฟฟ้าขนาด 100 - 220 โวลต์ 50 - 60 เฮิร์ตซ์ 
6. รับประกันคุณภาพ 1 ปี 
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6. กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จํานวน 13 กล้อง 
คุณลักษณะ 

1. หัวกล้อง  ชนิด 2 กระบอกตา แบบ Sidentopf   สามารถปรับความสูงได้ 2 ระยะ(Ergonomic) 
เพ่ือความเหมาะสมกับความสูงของผู้ใช้ กระบอกตาเอียง 30 องศา มีระบบ ป้องกันเชื้อรา (Anti-fungus 
treated )    

2. เลนส์ตา มีกําลังขยาย 10 เท่า เห็นภาพกว้าง 20 มม. และมีระบบ ป้องกันเชื้อรา (Anti-fungus 
treated )  สามารถปรับระยะห่าง ระหว่างตาได้ ต้ังแต่ 48 -75  มิลลิเมตร  

3. แป้นบรรจุเลนส์วัตถุเป็นชนิดขอบหนา ใช้มือจับได้ม่ันคง ปุ่มหยุดซ่อนอยู่ภายใน 
4. เลนส์วัตถุ เป็นระบบ Color-Corrected Infinity Optics มีระบบ ป้องกันเชื้อรา ( Anti-fungus 

treated )  มีกําลังขยายดังนี้   
- ชนิด Plan  Achromat 4x  มีค่า N.A.   0.10      
- ชนิด Plan  Achromat 10x มีค่า N.A.   0.25      
- ชนิด Plan  Achromat 40x มีค่า N.A.   0.65      
- ชนิด Plan  Achromat 100x (oil) มีค่า N.A.   1.25      

5. ตัวกล้อง มี Carrying handle และมีช่องสําหรับเก็บ Transformer อยู่ด้านหลังตัวกล้องเพ่ือความ
สะดวก  และปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายกล้องจุลทรรศน์ 

6. แท่นวางตัวอย่าง เป็นสี่เหลี่ยม ขนาด 140 x 135 มม. มีปุ่มควบคุมการเลื่อนสไลด์อยู่ใต้แท่นวาง
ตัวอย่าง สามารถเลื่อนสไลด์ได้ตั้งแต่ 75 x 30 มิลลิเมตร 

7. เลนส์รวมแสง มีค่า NA. 0.9/1.25 มี Slot สําหรับติดต้ังอุปกรณ์ดูงาน Phase contrast และ 
Darkfield 

8. ระบบปรับภาพชัด มีปุ่มปรับหยาบและละเอียดอยู่ท้ังสองด้านของตัวกล้อง 
9. ระบบแสง ชนิด Koehler อยู่ในฐานกล้องพร้อมใช้ไฟฮาโลเจน 6V 30W และสามารถเปลี่ยน เป็นไฟ

ชนิด LED  ได้ทันทีโดยการเปลี่ยน Lamp house (สามารถเพ่ิมเติมได้ภายหลัง) มีปุ่มปิดเปิด  และเร่งหรี่ไฟอยู่ใน
ปุ่มเดียวกัน  เพ่ือป้องกันการปิดไฟโดยยังไม่ลด กําลังไฟ ทําให้ช่วยยืดอายุการใช้งานของหลอดไฟ มีไฟบอก
ระดับความสว่าง อยู่ท้ังสองด้านของตัวกล้องและมี Transformer แยกอยู่ภายนอกเพ่ือความสะดวกในการดูแล
และบํารุงรักษา มีช่องใส่แผ่นกรองแสงพร้อมฝาครอบป้องกันการตกหล่น 

10. อุปกรณ์ประกอบ ถุงคลุมกล้อง, หนังสือคู่มือ, Oil immersion  
11. ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO13485 
12. รับประกันคุณภาพเป็นเวลา  1  ปี โดยมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต และบริการหลังการขายตรวจเช็ค

ทําความสะอาดปีละ 2 ครั้ง 
 

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


