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ครุภัณฑ  จํานวน 6 รายการ 

 

1. กลองจุลทรรศนแบบเลนสประกอบใชแสง ตําบลบานดู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 1 ตัว   

คุณลักษณะ     

1. หัวกลอง  ชนิด 2 กระบอกตา แบบ Sidentopf  สามารถปรับความสูงได 2 ระยะ(Ergonomic 

เพื่อความเหมาะสมกบัความสงูของผูใช กระบอกตาเอียง 30 องศา มีระบบ ปองกันเช้ือรา (Anti-fungus 

treated) 

2. มีระบบปองกันเช้ือรา ชนิดเห็นภาพกวางขนาดกําลังขยาย 10X จํานวน 1 คู มี Field of view   

ไมนอย กวา 18 มม. และมีวงแหวนสําหรับปรบัคาทางสายตาอยูที่เลนสตาทัง้สองขาง 

3. แปนบรรจเุลนสวัตถุ  เปนชนิดขอบหนา ใชมือจบัไดมั่นคง มีชองใสไมนอยกวา 4 ชอง 

4. เลนสวัตถุ  เปนระบบ Color-Corrected Infinity Optics มีระบบ ปองกันเช้ือรา (Anti-fungus 

treated ) 

มีกําลังขยายดังน้ี                                 

    4.1 กําลังขยาย 4 เทา  มีคา N.A.ไมนอยกวา 0.10 

    4.2 กําลังขยาย 10 เทา  มีคา N.A.ไมนอยกวา 0.25     

    4.3 กําลังขยาย 40 เทา  มีคา N.A.ไมนอยกวา           

    4.4 กําลังขยาย 100 เทา  มีคา N.A.ไมนอยกวา      

5. ตัวกลอง  มี Carrying handle และมีชองสําหรบัเก็บ Transformer อยูดานหลังตัวกลองเพื่อ

ความสะดวกและปลอดภัย ในการเคลื่อนยายกลองจลุทรรศน 

6. แทนวางตัวอยาง เปนสีเ่หลี่ยมขนาด 140 x135มม. มีปุมควบคุมการเลื่อนสไลดอยู ใตแทนวาง 

ตัวอยาง สามารถเลื่อน สไลดไดต้ังแต 75 x 30 มิลลิเมตร 

7. เลนสรวมแสง  มีคา NA. 0.9/1.25 มี Slot         

8. ระบบปรบัภาพชัด มีปุมปรับหยาบและละเอียดอยูทั้งสองดานของตัวกลอง 

9. ระบบแสง  ชนิด Koehler อยูในฐานกลองพรอมใชไฟฮาโลเจน 6V 30W และสามารถเปลี่ยน เปน

ไฟชนิด LED ไดโดยการเปลี่ยน Lamp house (สามารถเพิม่เติมไดภายหลัง) มปีุมปดเปดและเรงหรี่ไฟอยูใน

ปุมเดียวกัน เพือ่ปองกันการปดไฟโดยยังไมลด กําลังไฟ ทําใหชวยยืดอายุการใชงานของหลอดไฟ มีไฟบอก

ระดับความสวาง อยูทั้งสองดานของตัวกลอง และมี Transformer แยกอยูภายนอกเพื่อความสะดวกในการ 

ดูแลและบํารุงรักษา  มีชองใสแผนกรองแสงพรอมฝาครอบปองกันการตกหลน 

10. อุปกรณประกอบ ถุงคลมุกลอง, หนังสอืคูมือ, Oil immersion 

11. ไดรับรองมาตรฐาน  ISO 9001 และ ISO13485 หรือ ISO14000  

12. รับประกันคุณภาพ  เปนเวลา 1 ป โดยมาตรฐานของบริษัทผูผลิต และบริการหลังการขาย

ตรวจเช็ค ทําความสะอาด ปละ 2 ครั้ง 

 

KAI
Typewriter

KAI
Textbox
รายละเอียดแนบท้ายประกาศ เลขที่ 25/2561

KAI
Textbox

KAI
Textbox

KAI
Textbox



-2- 

 

2. เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล (Ebulliometer)  ตําบลบานดู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 1 เครื่อง

  คุณลักษณะ 

1. หมอตม Ebulliometer ซึ่งทําดวยโลหะไรสนิม 1 อัน 

2. หลอด Condenser  ซึ่งทํา ดวยโลหะไรสนิมดวยโลหะไรสนิม 1 อัน 

 3. เทอรโมมิเตอรมาตรฐานเปนแกว บรรจุดวยปรอทซึ่งวัดไดถึง 100  องศาเซลเซียส มีคาความ

ละเอียด 0.1 องศา 1 อัน 

4. ตะเกียงแอลกอฮอลเปนโลหะ  1  ดวง  

5. กระบอกตวงเปนแกว  1  ใบ  

6. แผนสเกลเพื่ออานคาอุณหภูมิและ  %  แอลกอฮอล  1  ชุด 

7. ทุกรายการ  1 – 6  บรรจุอยูในกลองที่มหีูหิ้ว 

8. ชุด Ebulliometer น้ีสามารถวัด % แอลกอฮอลได  0 – 17%  คาความละเอียด 0.1%  

แอลกอฮอล  ก็ตองเจือจางกอนจงึวัดได แตถามคีวามเขมขนมากกวา  17%  

 

3. เครื่องกลั่นนํ้า ตําบลบานดู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 1 ชุด   

 คุณลักษณะ     

1. เปนเครือ่งกลั่นนํ้าอัตโนมัติที่มรีะบบกลั่นครั้งเดียว โดยสามารถกลั่นนํ้าได 12 ลิตร/ช่ัวโมง แบบ

อัตโนมัติ  

2. สามารถติดต้ังใชงานไดทั้งแบบต้ังโตะและแบบติดต้ังกับผนังกําแพง 

3. นํ้าที่กลั่นไดมีคาความนําไฟฟาไมเกิน 2.3  ไมโครซีเมนตตอเซนติเมตร ที่ 25 องศาเซลเชียส 

4. ระบบการทําระเหยของเครือ่งกลั่น (Evaporator) ทําจากวัสดุโลหะไรสนิมชนิดสแตนเลสสตีล 

5. ระบบการควบแนนในการกลั่นตัวเปนหยดนํ้า เปนชนิดคอยลเย็นทําจากวัสดุโลหะไรสนิม 

สแตนเลส 

6. ตัวเครื่องมถัีงพกันํ้าสําหรบัเกบ็นํ้ากลั่น มีขนาด 24 ลิตร ทําจากโลหะไรสนิมชนิดสแตนเลส 

7. ภายในตัวเครื่องมีขดลวดความรอนทําจากโลหะไรสนิมชนิดสแตนเลส 

8. ตัวเครื่องมีวาลวปด-เปดสําหรบัใหนํ้าจากภายนอกเครื่องผานเขาไปในตัวเครื่อง ซึ่งจะและจะหยุด

การทํางานเมื่อนํ้าในถังพักเต็ม 

9. นํ้าของระบบหลอเย็นที่มีความรอนบางสวนจะไหลกลบัลงในระบบการทําระเหย  เพื่อเปนการ

ประหยัดพลังงานการใหความรอน 

10. ตัวเครื่องมีวาลวเปด-ปดเพือ่จายนํ้าทีก่ลั่นได บรเิวณทางดานหนาเครื่อง เพือ่งายและสะดวกตอ

การใชงาน 
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11. ตัวเครื่องมสีวิตซอัตโนมัติสําหรับหยุดการทํางานของเครื่องเมื่อนํ้ากลั่นในถังพกันํ้าเต็มและเครื่อง

จะทํางานเองเมื่อนํ้าในถังพักนํ้าลดลง 

12. มีสวิตซตัดการทํางานเมื่อนํ้าในระบบการทําระเหย มรีะดับตํ่ากวาที่กําหนด เพือ่ปองกันตัวทํา

ความรอนเสียหาย 

13. มีสัญญาณไฟแสดงเตือนใหทําความสะอาดและเครื่องกลั่นจะหยุดทํางาน เมื่อตรวจพบระดับ

ความไมบริสทุธ์ิของนํ้าสงูเกินในระบบการทําระเหย ทางดานขางเครื่องและมีทอระบายกาซ

คารบอนไดออกไซดออกทางสวนดานบนของตัวเครื่อง 

14. เครื่องมีความตองการปรมิาณนํ้าผานระบบหลอเย็นประมาณ 198 ลิตรตอช่ัวโมง 

15. มีสัญญาณไฟแสดงสถานการณทํางานดานหนาเครือ่ง 

16. มีเครื่องกรองนํ้าชนิด 3 ทอน 

17. ใชกับไฟฟา 380 โวลต 3 เฟส 50 ไซเกิล 

18. มีคูมือประกอบการใชงาน  

19. รับประกันคุณภาพ 2  ป  

20. มีเอกสารแสดงการเปนผูแทนจําหนายโดยตรงจากโรงงานผูผลิต และหลักฐานการ 

ฝกอบรมของเจาหนาที่ชางจากโรงงานผูผลิตที่ไดมาตรฐาน  ISO 9001  

21. บริษัทผูขายตองไดรับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001:2008  และ ISO17025 เพื่อ 

ประโยชนกบัหนวยงานราชการ 

 

4. เครื่องชั่งไฟฟา 4 ตําแหนง ตําบลบานดู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 2 เครื่อง  

1. เปนเครือ่งช่ังไฟฟาแบบช่ังจากดานบน แสดงผลเปนตัวเลขไฟฟา (LCD Display) 

2. สามารถช่ังนํ้าหนักไดสูงสุด 210 กรัม  (Weighing Capacity)  

3. สามารถอานคาไดละเอียด  (Readability) 0.1 มิลลิกรัม หรือ 0.0001 กรัม  

4. สามารถหกัคานํ้าหนัก ภาชนะ (Tare Range)  ไดตลอดชวง การช่ังและมปีุม tare 2 ปุม 

5. มีระบบการปรบันํ้าหนักอัตโนมัติ โดยใชตุมนํ้าหนักภายในเครื่อง (Internal Calibration)  

และสามารถเลือกใชตุมนํ้าหนักมาตรฐานภายนอกในการปรบันํ้าหนักได (External Calibration)  

6. มีคา RepeatabIlIty (Std. dev.) 0.1 มิลลกิรัม 

7. มีคา Linearity (mg)  + 0.3 มิลลิกรัม 

8. มีคา Taring Time 1 วินาที 

9. มีคา Stabilization Time 3 วินาท ี

10. มีตูกันลมเปนกระจกใสทั้ง 4 ดานและสามารถเปดแบบเลื่อนได 3 ดาน คือดานบน,  

ดานซาย, และดานขวา เพื่อสะดวกตอการใช 
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11. จานช่ังมีขนาดเสนผานศูนยกลาง ไมนอยกวา 90 มิลลเิมตร, ทําดวยแสตนเลสสตีล 

12. สามารถเปลี่ยนหนวยในการ ช่ังไดไมนอยกวา 16 หนวย  

13. มีโปรแกรมการนับจํานวนช้ิน (Past Counting) 

14. มีโปรแกรมการเทียบนํ้าหนักเปนเปอรเซ็นต (Percent Weighing) 

15. สามารถต้ังคาสภาวะการช่ังของเครื่องใหเหมาะสมกับสภาวะแวดลอม (Filter  

Environmental) ได 

16. สามารถต้ังคาความไวของตัวเลขในการปรบัเขาหาศูนย (Auto Zero) ได 

17. มีอุปกรณมาตรฐานใหมาพรอมกบัเครื่องคือลูกนํ้าปรับระดับของเครื่อง และมี Interface  

ชนิด RS232 สําหรบัตอกบัคอมพิวเตอร หรือ เครือ่งพมิพผล 

18. สามารถช่ังนํ้าหนัก จากทางดานใตของเครือ่งได (Weigh Below) 

19. เปนเครือ่งช่ังไดมาตรฐาน CE รับรองคุณภาพ ดาน Compatibility Electromagnetic 

20. มีระบบเตือน เมื่อเครื่องเกิดการขัดของและเตือนเมื่อช่ังนํ้าหนักเกนิพิกัด 

21. ผลิตจากโรงงานที่ไดมาตรฐาน ISO9001:2000 

22.  รับประกันคุณภาพ 1 ป 

 

5. เครื่องวิเคราะหคาพลังงานความรอน ตําบลบานดู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 1 ชุด   

1. เปนเครือ่งมอืสําหรบัวิเคราะหปริมาณความรอนในตัวอยางเปนของแข็งและของเหลวเปนเครื่อง 

ชนิด True Isoperibol  

2. ระบบควบคุมการทํางานและประมวลผลโดยไมโครโพรเซสเซอรดวยจอแสดงผลชนิด Touch  

Screen Display  

3. สามารถวิเคราะหคาความรอนมาตรฐาน ASTM  

4. สามารถควบคุมอุณหภูมิของ Jacket และ Bucket โดยอตัโนมัติและแสดงผลอุณหภูมิที ่

หนาจอ  

5. สามารถทําการชดเชยคาพลงังานความรอนของ Fuse กรดไนตริก ซลัเฟอรและความรอนสุทธิของ 

การเผาไหม (Net heat of combustion) 

6. เติมและตัดแกสออกซิเจนแบบอัตโนมัติ ลดความดันโดยอตัโนมัติ  

7. มี Thermister ที่สามารถอานคาไดละเอียดถึง 0.0001 องศาเซลเซยีส 

8. มีคาการเบี่ยงเบนสมัพัทธ (Relative Standard  

9. สามารถบันทึกการทดสอบในเครื่องไดไมนอยกวา 1,000 ตัวอยาง 

10. สามารถทดสอบตัวอยางไดไมนอยกวา 6 ตัวอยางตอช่ัวโมง 
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11. ถวยจุดระเบิดทําดวย Alloy 20 ทนการกัดกรอนของกรดผสม ไนตรกิและซัลฟวริก ติดต้ัง 

ภายในตัวเครื่องซึ่งสามารถบรรจุตัวอยางไดโดยนําหัวถวยจดุระเบิดออกมาบรรจุตัวอยางภายนอกตัวเครื่อง 

12. มีระบบ Twist-Lock สําหรับปดผาถวยจุดระเบิดเพื่อปองกันการรั่วซมึของพลังงาน 

13. มีระบบลางทําความสะอาดถวยจุดระเบิดแบบอัตโนมัติทุกครั้งที่เสรจ็สิ้นการทดสอบตัวอยาง 

14. สามารถสัง่พิมพผลการทดสอบไดทางเครื่องพิมพ 

15. มีเครื่องควบคุมนํ้าหลอเย็นแบบหมุนเวียนในตัวเครือ่ง  

16. อุปกรณประกอบดวยเครือ่งวิเคราะหพลังงานมีดังตอไปน้ี 

   16.1 เครื่องพิมพผลทดสอบพรอมกระดาษพมิพผล 

   16.2 ชุดสํารองไฟขนาด 3KVA สํารองไฟไดไมนอยกวา 10 นาที 

   16.3 ชุดอัดเม็ดตัวอยาง จํานวน 1 ชุด 

   16.4 ถวยใสตัวอยางทําดวยสแตนเลส  จํานวน 6 ถวย  

   16.5 ดายจุดระเบิด (Lgnition Thread)  

   16.6 กรดเบนโซอิกอัดเม็ด  

   16.7 แกสออกซเิจนและไนโตรเจนพรอมถังและ Regulator จํานวนอยางละ 1 ชุด  

   16.8 Rinse Tank  

   16.9 ชุดสําหรับใสถวยลางจุดระเบิด (Rince Collection Assembly) 

   16.10 หัวถวยจุดระเบิดสํารอง  

    16.11 อะไหลสํารองและชุดซอมบํารุงจํานวน 1 ชุด 

17. คูมือการใชงานและบํารงุรักษาเครื่องจํานวน 2 ชุด Deviation) ผิดพลาดไมเกิน 0.10% RSD  

18. ใชไฟฟา 220 โวลท 50 เฮิรท  

19. รับประกันคุณภาพ 1 ป พรอมบริการตรวจเช็คสภาพเครื่องทกุ 6 เดือน ตลอดระยะเวลา 

รับประกัน 

 

6. กลองจุลทรรศน ชนิด 2 ตา ตําบลบานดู อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 3 กลอง    

1. หัวกลอง ชนิด 2 กระบอกตา แบบ Sidentopf สามารถปรับความสูงได 2 ระยะ (Ergonomic) 

เพื่อความเหมาะสมกบัความสงูของผูใช กระบอกตาเอียง 30 องศา มีระบบ ปองกันเช้ือรา (Anti-fungus 

treated )   

2. มีระบบปองกันเช้ือรา ชนิดเห็นภาพกวางขนาดกําลังขยาย 10X จํานวน 1 คู มี Field of  

view ไมนอยกวา 18 มม. และมีวงแหวนสําหรับปรบัคาทางสายตาอยูที่เลนสตาทั้งสองขาง 

3. แปนบรรจเุลนสวัตถุ  เปนชนิดขอบหนาใชมือจับไดมั่นคง มีชองใสไมนอยกวา 4 ชอง 
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4. เลนสวัตถุ  เปนระบบ Color-Corrected Infinity Optics มีระบบ ปองกันเช้ือรา                    

( Anti-fungus treated ) มีกําลังขยายดังน้ี   

2.1.  กําลงัขยาย 4 เทา 4.1 กําลังขยาย 4 เทา  มีคา N.A.ไมนอยกวา 0.10  

2.2.  กําลงัขยาย 10 เทา 4.2 กําลังขยาย 10 เทา มีคา N.A.ไมนอยกวา 0.25  

2.3.  กําลงัขยาย 40 เทา 4.3 กําลังขยาย 40 เทา  มีคา N.A.ไมนอยกวา 0.65  

2.4.  กําลงัขยาย 100 เทา 4.4 กําลังขยาย100 เทา  มีคา N.A.ไมนอยกวา 1.25  

5. ตัวกลอง  มี Carrying handle และมีชองสําหรบัเกบ็ Transformer อยูดานหลังตัวกลอง 

เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการเคลือ่นยายกลองจุลทรรศน 

6. แทนวางตัวอยาง เปนสีเ่หลี่ยม ขนาด 140 x 135 มม. มปีุมควบคุมการเลื่อนสไลดอยูใตแทนวาง

ตัวอยาง สามารถเลื่อนสไลดไดต้ังแต 75 x 30 มิลลเิมตร 

7. เลนสรวมแสง  มคีา NA. 0.9/1.25 มี Slot สําหรับติดต้ังอุปกรณดูงาน Phase contrast  

และ Darkfield 

8. ระบบปรบัภาพชัด มีปุมปรับหยาบและละเอียดอยูทั้งสองดานของตัวกลอง   

9. ระบบแสง  ชนิด Koehler อยูในฐานกลองพรอมใช ไฟฮาโลเจน 6V 30W และสามารถเปลี่ยนเปน

ไฟชนิด LED ไดโดยการเปลี่ยน Lamp house (สามารถเพิม่ เติมไดภายหลงั) มีปุมปดเปดและเรงหรี่ไฟอยูใน

ปุมเดียวกัน เพือ่ปองกันการปดไฟโดยยังไมลด กําลังไฟ ทําใหชวยยืดอายุการใชงานของหลอดไฟ มีไฟบอก 

มีไฟบอกระดับความสวาง อยูทั้งสองดานของตัวกลองและม ีTransformer แยกอยูภายนอกเพื่อความ 

สะดวกในการดูแลและบํารงุรกัษา มีชองใสแผนกรองแสงพรอมฝาครอบปองกัน การตกหลน 

10. อุปกรณประกอบ  ถุงคลุมกลอง, หนังสือ คูมือ, Oil immersion  

11. ไดรับรองมาตรฐาน  ISO 9001 และ ISO13485 หรือ ISO14000 

12. รับประกันคุณภาพ  เปนเวลา  1  ป โดยมาตรฐานของบริษัทผูผลิต และบริการหลังการ 

ขายตรวจเช็คทําความสะอาดปละ 2 ครั้ง 

---------------------------- 


