รำยละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑ์ (แนบท้ำยเอกสำรสอบรำคำที่ 05/2560 ลว. 30 พฤศจิกำยน 2559)
ลำดับ

รำยกำร

1. ครุภัณฑ์สำนักงำน จำนวน 5 รำยกำร
1 เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ขนาด 24000 บีทียู
(รวมค่าติดตั้ง) ชนิดตั้งพืน้ หรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24000 บีทียู
2 โต๊ะปฏิบัติการแบบติดผนัง
โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง จานวน 2 ตัว ตัวละ 43,000 บาท ขนาด 0.75x3.00x0.80 เมตร ส่วน
ของพืน้ โต๊ะปฏิบ้ติการทาจากวัสดุชนิด Solid phenolic core - lab grade type มีความหนาไม่
น้อยกว่า 16 มิลลิเมตร ทนกรด-ด่าง พร้อมกับมีระบบป้องกับน้าไหลย้อนกลับของน้าและสารเคมี
เข้าตัวตู้ ส่วนของตัวตู้เป็นระบบ Modular ยืดด้วยอุปกรณ์ knock own ส่วนของตัวตู้ทาจากไม้
ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ปิดผิวด้วยเมลามีนทัง้ 2 ด้าน ส่วนหน้าบานและหน้าลิ้นชัก ทาด้วยปาติ
เกิลบอร์ดเกรด E1 ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนต ทัง้ 2 ด้าน ปีดขอบด้วย PVC หรือวัสดุอื่นทีเ่ ทียบเท่า
ลบมุมขอบ มีกุญแจล็อกโครงสร้าง ขาของโต๊ะเป็นพลาสติกชนิด ABS มีปลั๊กไฟฟ้า 3 สาย 2
เต้าเสียบบนโต๊ะ เสียบได้ทงั้ กลมและแบนในตัวเดียวกัน พร้อมสายดิบ โดยติดตั้งภายในกล่อง PP
ฉีดขึ้นรูป (พร้อมติดตั้ง)
3 ชั้นวางอุปกรณ์แสตนเลส
เป็นสแตนเลส ขนาด 60x120x190 cm. (LxWxH) มีชั้นจานวน 4 ชั้น แบบตะแกรง ระหว่าง
ชั้นสามารถปรับระดับต่อชั้นได้ (พร้อมติดตั้ง)
4 โต๊ะวางเครื่องมือและเครื่องชั่งชนิดแบบหลุม
โต๊ะวางเครื่องมือ และเครื่องชั่ง จานวน 1 ตัว ราคาตัวละ 75,000 บาท เป็นชนิดแบบ 2 หลุม
โครงสร้าง ทาด้วยแผ่นเหล็กรีดเย็น no.18 หนา 1.2 มม.ผ่านการอบสีด้วยระบบสี
อุตสาหกรรมส่วนพืน้ โต๊ะทาด้ว ส่วนพืน้ ทีว่ างเครื่องชั่ง ขนาด 300x400 มม. Phenolic Resin
ส่วนล่างของโต๊ะมีชั้นวางอุปกรณ์ ทาด้วยเหล็กเคลือบสี จานวน 1 ชั้น มีปลั๊กไฟ 220 โวลท์
พร้อมสายกราวด์ในตัว ขาโต๊ะปรับระดับได้ทงั้ 4 ขา (พร้อมติดตั้ง)
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ลำดับ

รำยกำร

จำนวน

5 เก้าอี้ห้องปฏิบัติการ
ขนาด W57 x D57 x H105ซม. เป็นชนิด เบาะหุม้ หนังเทียม ขาพลาสติกแบบตัน 5 แฉก, มี
ล้อเลื่อน มีทเี่ ท้าแขน, มีทพี่ ักเท้า ปรับสูงต่าได้

5

หัวกล้องชนิด 3 กระบอกตา กระบอกตาเอียงไม่เกิน 30 องศา เลนส์ตา ชนิดเห็นภาพกว้าง ก้าลัง
ขยาย 10X จ้านวน 1 คู่ เห็นภาพกว้างไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร และระบบป้องกันเชื้อรา เลนส์
วัตถุ ชนิด Plan Achromat มีระบบป้องกันเชื้อรา มีกาาลังขยายไม่ต่ากว่า 4 กาลังขยาย 4 x
N.A., 0.01 10 x N.A., 0.25 40 x N.A., 0.65 100 x N.A. 1.25 แป้นบรรจุเลนส์วัตถุ
สามารถบรรลุเลนส์วัตถุได้ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล (1) ชนิดของเซ็นเซอร์
รับภาพเป็นแบบ CMOS หรือ CCD (2) สามารถเชื่อมต่อการแสดงผลภาพสด (Live) ผ่าน
คอมพิวเตอร์ได้ โปรแกรมวิเคราะห์ภาพ สามารถทาการวัดขนาดและใส่สเกลบาร์ได้ (พร้อมติดตั้ง)
3 กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา แบบงานวิจัย
กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา แบบงานวิจัย งานวิจัย
(1) มีกาลังขยายไม่น้อยกว่า 1,000 เท่า
(2) หัวกล้อง (Viewing Head) เป็นชนิดกระบอกตาคู่
หมุนได้รอบ 360 องศา และมีปมุ่ ปรับความสูงให้เหมาะกับผู้ใช้
(3) เลนส์ใกล้ตา (Eye Pieces) ชนิดเห็นภาพกว้าง
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รวม
2. ครุภัณฑ์วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ จำนวน 4 รำยกำร
เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง แบบตั้งโต๊ะ ระบบชดเชยอุณหภูมิ แบบ Manual และ หรือ แบบ
1 อัตโนมัติ ความสามารถของเครื่อง อย่างน้อยสามารถวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง
ค่าความต่างศักย์ และอุณหภูมิได้ มีจอแสดงค่าการวัดเป็นตัวเลข สามารถ Calibrate ค่า pHได้
อย่างน้อย 3 จุด ระบบชดเชยอุณหภูมิ แบบ Manual และ/หรือ แบบอัตโนมัติ (พร้อมติดตั้ง)
2 กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล

จำนวนเงิน

ลำดับ

รำยกำร

กาลังขยาย 10 x 1 คู่ มี Field number ไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร
(4) เลนส์วัตถุ (Objective) ชนิด Achromatic
Parfocal ก้าลังขยาย 4 x 1 หัว 10 x 1 หัว 40 x 1 หัว
100 x 1 หัว
(5) แป้นบรรจุเลนส์วัตถุ ชนิดหัวกลับ (Inward Tilt)
สามารถบรรจุเลนส์วัตถุได้ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง
(6) ระบบแสงไฟอยู่ในฐานกล้อง ขนาดไม่น้อยกว่า 20 วัตต์
(7) ใช้ไฟ 220 โวลท์
(8) มีสารเคลือบเลนส์เพือ่ ป้องกันเชื้อรา
4 เครื่องวัดคุณภาพน้าภาคสนาม
ประกอบด้วย pH /DO/แอมโมเนีย/
- เครื่องวัดความเป็นกรดเป็นด่างชนิดวัด 6 อย่าง
ในเครื่องเดียวกัน แบบปากกา โดยวัดเครื่องวัดกรดด่าง โออาร์พี อุณหภูมิ ความนาไฟฟ้า ทีดีเอส
และความเค็ม Range : -2 ~ 16 pH, -1000 ~ 1000 mV, 0 ~90.0 C, 0 ~ 2000
uS/cm(2.0 - 20.0 mS), 0-1300 ppm(1.30-13.00 ppt), 0-1000 ppm(1.00-12.00
ppt) ความละเอียด 0.01 pH, 1mV, 0.1 C, 1 uS, 1 ppm, 1 ppm ความแม่นยา ±0.01
pH, จอภาพใหญ่ LCD 2 แถว กันน้าได้ ลอยน้าได้ มีชดเชยอุณหภูมิอัตโนมัติ โพรบเปลี่ยนได้ ดู
ค่าสูงสุด-ต่าสุดและค้างค่าหน้าจอได้ พร้อมหัววัดอีเลคโทรด 3 อัน มาตรฐาน CE/IP57 มีใบ
Certificate of Calibration
- เครื่องวัดออกซิเจน ชนิดพกพา Range : 0.00 - 19.99 mg/L, ความละเอียด 0.1 mg/L,
ความแม่นยา ±0.3 mg/L Fullscale ปิดเครื่องอัตโนมัต,ิ จอภาพ LCD, พร้อมโพรบวัดออกซิเจน
และแพรบวัดอุณหภูมิ และอุปกรณ์มาตรฐาน และกระเป๋าใส่เครื่องวัดมาตรฐาน CE,
- เครื่องวัดแอมโมเนีย ระบบดิจิตอล ชนิดพกพา ช่วงวัด : 0.00 - 9.99 mg/L ความละเอียด
0.01 mg/L ความแม่นยา ±0.10 mg/L ปรับเทียบค่าโดยอัตโนมัติ

จำนวน
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จำนวนเงิน
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ลำดับ

รำยกำร

จำนวน

จำนวนเงิน

รวม

- เครื่องวัดค่าอัลคาลินิตี้ ชนิดพกพา ช่วงวัด: 0 to 300 ppm (mg/L)
ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 1 ppm (mg/L)
หน้าจอ LED ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติหลังไม่ใช้งาน 2 นาที ใช้ถ่าน 1x 1.5v AAA battery
รวม

436,000

3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รำยกำร
1 เครื่องสำรองไฟฟ้ำ ขนำด 10 KVA
- มีกาลังไฟฟ้าด้านนอกไม่น้อยกว่า 10 kVA (8,000 Watts)
- มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) แบบ 3 เฟส ไม่น้อยกว่า 380 +/-20%
สามารถสารองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า 10 นาที (พร้อมติดตั้ง)

รวม
4. ครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร่ จำนวน 1 รำยกำร
1 จอรับภำพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ำ ขนำดทะแยงมุม 180 นิ้ว
จอขนาด 180 นิ้ว หรือ 108 x 144 นิ้ว หรือ 110 x 147 นิ้ว หรือ 9 x 12 ฟุต
จอม้วนเก็บในกล่องได้ บังคับจอขึ้น ลง หยุด ด้วยสวิตซ์ หรือรีโมทคอนโทรล ใช้ไฟฟ้า
AC220 โวลท์ 50 เฮิรตซ์ (พร้อมติดตั้ง)

1

240,000

240,000

240,000

240,000

32,000

32,000
รวมทัง้ สิ้น

32,000

1,083,000 1,083,000

