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เอกสารแนบท้ายรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 ครุภณัฑ์ห้องปฏิบัติการด้านสมุนไพร จ านวน 1 ชุด 
ติดตั้ง ณ ห้องปฎิบัติการ อาคาร 6 ช้ัน 7 ศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์  ประกอบด้วย 

1. เก้าอ้ีปฏิบัติการ ขนาดไม่น้อยกว่า 570x570x470-710 มม. (กxลxส) ประจ ำห้อง ดังนี้ 
1. ห้องเก็บตัวอย่ำง     จ ำนวน  1  ชุด 
2. ห้องปฏิบัติกำรทดสอบทำงกำยภำพ  จ ำนวน  4  ชุด 
3. ห้องชั่ง      จ ำนวน  2  ชุด 
4. ห้องปฏิบัติกำรทดสอบ 3    จ ำนวน  2  ชุด 
5. ห้องปฏิบัติกำรทดสอบ 2    จ ำนวน  2  ชุด 
 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  ดังนี้ 

1. ที่รองนั่ง ท ำด้วยโพลียูรีเทรน (PU สีด ำ) ขนำดไม่น้อยกว่ำเส้นผ่ำนศูนย์กลำง Ø 365 x 45 มม. และมีรูปทรง
โค้งเว้ำลึกลงตรงกลำงอย่ำงน้อย 10 มม. และขอบของที่รองนั่งมีลักษณะโค้งมน โดยท ำเป็น R 20 มม. 

2. แป้นรองรับที่นั่ง ท ำจำกเหล็กแผ่น หนำ 2.0 มม.  ปั๊มเป็นรูปถ้วยขนำด Ø 195 มม.พ่นสีผงอีพ๊อกซี่                        
( EPOXY  POWDER  COAT )พร้อมยึดสกรูไดเรคตร้ำเกลียว M6 หัว BJ 

3. โครงสร้ำงขำ 5 แฉก ท ำด้วยโลหะปั๊มขึ้นรูป ขนำด 1"x45 x1.5 มม. ส่วนปลำยโค้งมน พ่นสีผงอีพ๊อกซี่                      
( EPOXY  POWDER  COAT ) ปลำยขำรองรับด้วยพลำสติกแข็งแรงทนทำน 

4. แกนกลำงส่วนนอก ท ำด้วยโลหะ Ø 2" x 2.0 มม. พ่นสีผงอีพ๊อกซี่ ( EPOXY  POWDER  COAT ) ยำว                  
315 มม. เมื่อปรับขึ้นสูงสุดช่วยบังไม่ให้เห็นแกนเกลียวโลหะ 

5.   แกนกลำงส่วนใน ท ำด้วยโลหะเกลียว Ø 1" 
6. ที่พักเท้ำ ท ำด้วยโลหะกลม Ø 5/8" รอบขำพ่นสีผงอีพ๊อกซ่ี (EPOXY POWDER  COAT ) 
7.    ปุ่มรับพ้ืน ท ำจำกพลำสติก (SOLID PLASTIC) ฉีดเป็นทรงกรวยปิรำมิดหุ้มเกลียวเหล็ก M12 แป้น Ø1½" 

พร้อมล็อคด้วยน๊อต ทนต่อกำรกระแทกและรับน้ ำหนักได้ดี 
8.    กำรรับประกันคุณภำพสินค้ำเป็นเวลำ 2 ปี 
หมำยเหตุ  :  ขนำดของ High Stool Chair ที่ระบุ อำจมีค่ำแตกต่ำงจำกมำตรฐำน ± ไม่เกิน 20 มม. 
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2. ตู้เก็บสารเคมีชนิดผง ขนาดไม่น้อยกว่า 1000x600x1800 มม. (กxลxส) ประจ ำห้อง ดังนี้ 
1. ห้องเก็บสำรเคม ี    จ ำนวน  1  ชุด 
 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  ดังนี้ 

1. โครงสร้างหลัก ท ำด้วยไม้ปำร์ติเกิลบอร์ดเกรด E1 หนำไม่น้อยกว่ำ 19 มิลลิเมตร เคลือบผิวด้วยเมลำมีน สี
ขำว (Melamine Resin Film) ทั้งสองด้ำน ปิดขอบด้วย PVC คุณภำพเกรด A หนำไม่น้อยกว่ำ 2 มิลลิเมตร 
โดยลบมุมมนด้วยเครื่องจักร   

2. ส่วนของหน้าบานตู้เป็นระบบบาน เปิด–ปิด หน้ำบำนตู้เป็นกรอบไม้ท ำด้วยไม้ปำร์ติเกิลบอร์ดเกรด E1 หนำ
ไม่น้อยกว่ำ 16 มิลลิเมตร ปิดด้วยแผ่นลำมิเนท (High Pressure Laminate) ตรงเป็นกระจกใสหนำ 6 
มิลลิเมตร พร้อมมีระบบ Air Grill System  

3. ภายในตู้ มีชั้นวำงขวดสำรเคมียึดตำยกลำงตู้จ ำนวน 1 ชั้น และมีชั้นวำงขวดสำรเคมีปรับระดับได้จ ำนวน ไม่
น้อยกว่ำ 4 ชั้น โดยทุกชั้นท ำด้วยไม้ปำร์ติเกิลบอร์ดเกรด E1หนำไม่น้อยกว่ำ 19 มิลลิเมตร เคลือบผิวด้วย เม
ลำมีน สีขำว(Melamine Resin Film) ทั้งสองด้ำน พร้อมถำดรอง (Tray) ภำยในท ำด้วย Polypropylene 
โดยมีขอบสูงแบบไร้ตะเข็บไม่ต่ ำกว่ำ 2.0 เซนติเมตร ป้องกันกำรหก รั่วของสำรเคมีไหลออกภำยนอกตู้ และ
ทนต่อกำรกัดกร่อนของสำรเคมีได้ดี 

4. มือจับเปิด – ปิด เป็นสแตนเลสสตีล รูปตัวซี 
5. กุญแจ “SYMO 3000” ดีกว่ำหรือเทียบเท่ำ พร้อมกุญแจชนิดพับได้ กุญแจทุกชุดสำมำรถถอดเปลี่ยน

เฉพำะตัวไส้ได้โดยใช้ REMOVABLE KEY ซึ่งลูกกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมำยเลขพิมพ์ไว้ เพ่ือป้องกัน
ควำมผิดพลำดเวลำเปลี่ยนตัวไส้ นอกจำกนี้กุญแจทุกชุด สำมำรถสั่งท ำระบบ MASTER KEY และระบบ
กุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสำมำรถใช้ได้หลำยชุด) ได้อีกด้วย 

6. ขาตู้ปรับระดับกันน้ า เป็นพลำสติก ABS สำมำรถปรับระดับควำมสูง-ต่ ำได้ และสำมำรถรับน้ ำหนักได้ไม่ต่ ำ
กว่ำ 100 กิโลกรัม ต่อหนึ่งขำ ภำยนอกของขำเป็นไม้อัด หนำ 10 มิลลิเมตร ปิดทับด้วยแผ่นลำมิเนทสีด ำ 
ส่วนที่สัมผัสกับพ้ืนมียำงรองรับเพ่ือรีดน้ ำและป้องกันกำรไหลซึมของสำรเคมีและน้ ำเข้ำใต้ตู้ส่วนสูง ประมำณ 
100 มิลลิเมตร ที่ยึดขำตู้เป็นระบบ Clip Lock โดยโครงสร้ำงท ำด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็น (Cold Rolled Steel 
Sheet) No.19 ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 1.00 มิลลิเมตร ส่วนนี้สำมำรถที่จะถอดออกมำท ำควำมสะอำดใต้พ้ืนตู้
ได ้

7. ผู้ติดตั้งพร้อมบริการหลังการขายได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001,ISO14001 และ OHSAS/TIS 
18001 ในด้ำนกำรจัดกำรห้องปฏิบัติกำร 

8. การรับประกันคุณภาพสินค้าเป็นเวลา 2 ปี 
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3. ตู้ดูดควันไอสารเคมี ขนาดไม่น้อยกว่า 1500x990x2450 มม. (กxลxส)  ประจ ำห้อง ดังนี้ 
1. ห้องปฏิบัติกำรทดสอบทำงกำยภำพ       จ ำนวน  1 ชุด 
 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  ดังนี้ 
ตู้ดูดควันไอสำรเคมี ในห้องปฏิบัติกำรทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ ด้วยวิธีกำร  ผลิต และติดตั้งด้วยระบบ 100%  

Fully Knock-down System ตำมมำตรฐำนสำกล โดยกำรออกแบบตำมมำตรฐำน BS EN 14175  
1.  รายละเอียดทั่วไป 

1.1 ตู้ดูดควันไอสำรเคมี แบบระบบ VAV มี Automatic By Pass System ส ำหรับดูดควันไอสำรเคมีในกำร
ปฏิบัติงำนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ ได้รับมำตรฐำน BS EN 14175 

1.2 ตู้ตอนบนภำยนอก ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1500 x 990 x 1600 มิลลิเมตร (กxลxส) วัสดุเหล็กแผ่นรีดเย็น 
เคลือบกัลวำไนซ์ด้วยระบบไฟฟ้ำ ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 1.2 มิลลิเมตร เคลือบด้วย Epoxy 100% แบบ
ผิวเรียบ ทนต่อกำรกัดกร่อนของกรด-ด่ำงได้ด ี

1.3 ตู้ตอนล่ำงภำยนอก ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1500 x 850 x 850 มิลลิเมตร (กxลxส) วัสดุเหล็กแผ่นรีดเย็น 
เคลือบกัลวำไนซ์ด้วยระบบไฟฟ้ำ ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 1.2 มิลลิเมตร เคลือบด้วย Epoxy 100% แบบ
ผิวเรียบ ทนต่อกำรกัดกร่อนของกรด-ด่ำงได้ด ี

1.4 ตู้ตอนบนภำยในส่วนใช้งำน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1230 x 720 x 1220  มิลลิเมตร (กxลxส) วัสดุโพลี   โพ
รพิลีน (Polypropylene) ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ  6  มิลลิเมตร  ทนต่อกำรกัดกร่อนของกรด-ด่ำง  ได้ดี 
พร้อมแนบตำรำงแสดงกำรทนสำรเคมี จำกบริษัทผู้ผลิต 

1.5 ขนำดช่องใช้งำนเมื่อเปิดบำนกระจกแนวดิ่ง  ขนำดควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 630 มิลลิเมตร  
1.6 ออกแบบและผลิตตำมมำตรฐำน  ได้รับมำตรฐำน BS EN 14175, BS 7258  โดยบริษัทผู้ผลิตและติดตั้ง 

จะต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำน  ISO  9001  และ  ISO 14001  และ TIS 18001 
 

2. รายละเอียดตู้ตอนบน ขนาดไม่น้อยกว่า 1500 x 990 x 1600 มิลลิเมตร (กxลxส) 
2.1  โครงสร้ำงตู้ภำยนอกท ำด้วยวัสดุเหล็กแผ่นรีดเย็น เคลือบกัลวำไนซ์ ด้วยระบบไฟฟ้ำ ควำมหนำไม่น้อย

กว่ำ 1.2 มิลลิเมตร พับขึ้นรูปเป็นระบบ 100% Fully Knock-down System สำมำรถถอดประกอบได้
ทุกชิ้นส่วนเคลือบผิวกันสนิมด้วย Zinc Phosphate พ่นทับด้วยสีผง Epoxy 100% ด้วยระบบ Electro 
Static อบสีด้วยระบบ Drying Oven ที่อุณหภูมิ 180-200 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 10-15 นำที แบบ
ผิวเรียบไม่เก็บฝุ่น ทนต่อกำรขีดข่วนและทนต่อกำรกัดกร่อนของกรด-ด่ำงได้ดี 

2.2  โครงสร้ำงภำยในพ้ืนที่ส่วนใช้งำน ด้ำนบนและด้ำนหลังมีแผ่นบังคับทิศทำงกำรไหลของอำกำศ  (Baffle) 
สำมำรถปรับระยะและถอดออกได้ เพ่ือสะดวกต่อกำรบ ำรุงรักษำและท ำควำมสะอำด ภำยในตู้ท ำด้วย
วัสดุโพลีโพรพิลีน (Polypropylene)  พ้ืนผิวเรียบเป็นมันเงำ สีขำว ทนต่อกำรกัดกร่อนของกรด-ด่ำงได้
เป็นอย่ำงดี มีช่องแสงสว่ำงด้ำนบน ปิดช่องด้วยกระจกนิรภัยลำมิเนตใส หนำไม่น้อยกว่ำ 6 มิลลิเมตร 
ป้องกันไอสำรเคมี และกำรแตกกระจำย พร้อมมีช่องที่ผนังตู้ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 150X500  มิลลิเมตร 
ส ำหรับติดก๊อก และซ่อมบ ำรุงงำนระบบได้สะดวกสำมำรถถอดออกได้ 

 
 

/2.3 พ้ืนตู้............. 



4 
 

 
2.3  พ้ืนตู้ส่วนใช้งำน สำมำรถรับน้ ำหนักได้และถอดเปลี่ยนได้ในกรณีที่เสียหำย มีกรวยส ำหรับน้ ำทิ้งด้ำนใน 

วัสดุพ้ืนตู้ท ำจำกวัสดุเซรำมิคสีด ำ หนำไม่น้อยกว่ำ 19 มิลลิเมตร  พ้ืนผิวเรียบทนควำมร้อนได้ 1,000 
องศำเซลเซียส ทนต่อกำรกัดกร่อนของกรด-ด่ำงได้ดี พร้อมเสริมขอบมำรินเอด ทั้งสี่ด้ำน 

2.4  บำนประตูเปิด-ปิด เลื่อนขึ้น-ลงแนวดิ่ง (Vertical) พร้อมช่องบำนเปิด-ปิด เลื่อนซ้ำย-ขวำ แนวนอน 
(Horizontal) วัสดุท ำด้วยกระจกนิรภัยใสลำมิเนต หนำไม่น้อยกว่ำ 6 มิลลิเมตร เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ 
มอก.1222-2539 กำรเลื่อนขึ้นลงแนวดิ่งเป็นระบบ T-Slide สำมำรถหยุดหน้ำบำนได้ทุกระยะด้วยชุด
ถ่วงสมดุลเดี่ยว อยู่หน้ำตู้สำมำรถถอดเข้ำ-ออกได้ ด้วยระบบ SLIDE LOCK ซ่อมบ ำรุงได้จำกด้ำนหน้ำ 
และมีระบบป้องกันอนัตรำยจำกกรณีสำยถ่วงสมดุลขำด 1 ด้ำน 

2.5  มีชุดระบบป้องกันอำกำศไหลย้อนกลับ (Backdraft Dumber System) สำมำรถปรับปริมำณกำรดูด
อำกำศได้ทั้งแนวตั้งหรือแนวนอน (vertical or horizontal)  

2.6 ชุดโคมไฟ ซึ่งท ำเป็นลักษณะกำรเรียงซ้อนกันในระบบแนวตั้ง เรียกว่ำ “LIGHTING VERTICAL BASE, 
TRAY AND COVER SAFETY CONTROL SYSTEM” ขนำดโดยรวมไม่น้อยกว่ำ W840 X D240 X 
H110 มิลลิเมตร  ท ำด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็น (Cold rolled steel sheet) ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 0.6 มม.  
เคลือบผิวกันสนิมและพ่นทับด้วยสีผงอีพ็อกซี 100% โดยสีจะต้องทนต่อกำรกัดกร่อนของไอระเหย
สำรเคมีและทนต่อกำรขีดข่วนได้เป็นอย่ำงดี เป็นระบบ 100% Fully Knock-Down System สำมำรถ
ถอดประกอบได้ทุกชิ้นส่วน โดยไม่ท ำให้ Part ใด Part หนึ่งเสียหำย ส ำหรับกำรประกอบเป็นตัว Frame 
Lighting Vertical System ส ำเร็จรูป พร้อมด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้ำ หลอดไฟแสงสว่ำงชนิดคอมแพ็ค 220-
240 V. ไม่น้อยกว่ำ 20 W.จ ำนวน 2 ชุด โดยได้แยกวงจรออกเป็น 2 ชุด เพ่ือป้องกันชุดใดชุดหนึ่งเสื่อม
หรือเสียก็จะมีไฟแสงสว่ำงส ำรองไว้อีก 1 ชุด และมีช่องระบำยควำมร้อนได้เป็นอย่ำงดี  พร้อมแผ่น
สะท้อนแสงสะดวกในกำรซ่อมบ ำรุงและสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ทุกชิ้นส่วนโดยไม่ท ำให้ส่วนใดส่วนหนึ่ง
เสียหำย  และติดแผ่นกระจกนิรภัย ลำมิเนตใส หนำ 6 มม.ป้องกันกำรกัดกร่อนของกรด – ด่ำง และ
สำรเคมี มีควำมเข้มของแสงไม่น้อยกว่ำ 400 LUX 

2.7  มีช่อง Air Foil เพ่ือบังคับทิศทำงกำรไหลของอำกำศหน้ำตู้และป้องกันกำรเกิด Turbulence ท ำด้วย 
วัสดุโพลีโพรพิลีน (Polypropylene) เสริมแรงด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็นพับขึ้นรูป สำมำรถทนต่อกำรกัด
กร่อนของกรด-ด่ำงได้ดี 

2.8  มีก๊อกน้ ำภำยในตู้ 1 ชุด ขนำด ½  นิ้ว ท ำด้วยวัสดุทองเหลืองเคลือบด้วย Epoxy ปลำยก๊อกสำมำรถ
สวมท่อยำงได้ โดยได้รับรองมำตรฐำน DIN, EN, ISO 9001 หรือ UNI, EN, ISO 9001 พร้อมทั้งชุด
ควบคุมกำรเปิด-ปิดน้ ำ (Front Control Valve) 1ชุด ท ำด้วยวัสดุทองเหลืองเคลือบด้วย Epoxy มือ
หมุนท ำด้วยวัสดุโพลีโพรไพลีน (PP) ตำมมำตรฐำนของ DIN 12898 ทนกำรกัดกร่อนของ กรด-ด่ำงได้ดี 
ทนแรงดันได้ 10 bar  ได้รับรองมำตรฐำน DIN, EN, ISO 9001 หรือ UNI, EN, ISO 9001 

2.9  เต้ำรับไฟฟ้ำ (15A 250V.AC) เต้ำรับคู่ 3 สำย มีสวิทซ์ เปิด-ปิดในตัว จ ำนวน 2 ชุด 4 เต้ำรับ เพ่ือสะดวก
ต่อกำรใช้อุปกรณ์เครื่องมือไฟฟ้ำ ในกำรปฏิบัติงำนภำยในตู้  

2.10  มีกล่องจัดเก็บงำนระบบไฟฟ้ำ (Electric Service Box System) เพ่ือจัดเก็บอุปกรณ์ควบคุมและสั่ง
กำรระบบไฟฟ้ำ เพ่ือควำมปลอดภัยและสะดวกต่อกำรซ่อมบ ำรุงอยู่ด้ำนหน้ำตู้ สำมำรถเปิด -ปิด ได้
สะดวกด้วยระบบแม่เหล็กและบำนพับโพลีโพรพิลีน (Polypropylene)  

/3.รำยละเอียด............. 
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3. รายละเอียดตู้ตอนล่างภายนอก ขนาดไม่น้อยกว่า 1500 x 850 x 850 มิลลิเมตร (กxลxส) 

3.1  โครงสร้ำงตู้ท ำด้วยวัสดุเหล็กแผ่นรีดเย็น เคลือบกัลวำไนซ์ ด้วยระบบไฟฟ้ำ ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 1.2 
มิลลิเมตร พับขึ้นรูปเป็นระบบ 100% Fully Knock-down System  สำมำรถรับน้ ำหนักได้   ไม่น้อยกว่ำ 
200 กิโลกรัม. พร้อมน ำเอกสำรผลกำรทดสอบกำรรับน้ ำหนัก จำกหน่วยงำนรำชกำรหรือเอกชนที่เชื่อถือได้ 
สำมำรถถอดประกอบได้ทุกชิ้นส่วนเคลือบผิวกันสนิมด้วย Zinc Phosphate พ่นทับด้วยสีผง Epoxy 100% 
ด้วยระบบ Electro Static อบสีด้วยระบบ Drying Oven ที่อุณหภูมิ 180-200 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ     
10-15 นำที แบบผิวเรียบไม่เก็บฝุ่น ทนต่อกำรขีดข่วนและทนต่อกำรกัดกร่อนของกรด-ด่ำงได้ด ี

3.2  บำนประตูเปิด-ปิดแบบสวิง มีระบบบำนพับ 270 องศำ จ ำนวน 2 จุด ต่อ 1 หน้ำบำน  เพ่ือควำม
ปลอดภัยในกำรใช้งำนและเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับมำตรฐำน ISO 9001 จำก Germany มีมือจับแบบ 
Grip Section Post form Handle Emulation System ท ำจำกวัสดุ PVC ขนำดหน้ำตัดไม่น้อยกว่ำ 
20x50 มิลลิเมตร ฝังอยู่ด้ำนบนสุดของหน้ำบำนตู้ มีช่องใส่ป้ำยชื่อ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 20x50x95 
มิลลิเมตร ทั้งด้ำนซ้ำยและขวำของมือจับ ท ำจำกวิศวกรรมพลำสติก ABS พร้อม Label Cover Mark 
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 30x75x3 มิลลิเมตร ที่ท ำจำกพลำสติกอะคลิลิคใสฉีดขึ้นรูป แผ่นป้ำยสำมำรถเปลี่ยน
ต ำแหน่งได้ทั้งซ้ำย-ขวำ และหน้ำบำนมีตะแกรงปิดช่องระบำยอำกำศ (Ventilation Grill) ท ำจำกวัสดุ
พลำสติก ขนำดไม่น้อยกว่ำ 125x250 มิลลิเมตร พร้อมมีแผ่นกรองฝุ่น (Filter) 

3.3  มีสะดืออ่ำงและที่ดักกลิ่น ป้องกันกลิ่นจำกท่อน้ ำทิ้ งไหลย้อนกลับ ท ำจำกวัสดุโพลีโพรไพลีน 
(Polypropylene) สำมำรถทนต่อกำรกัดกร่อนของกรด-ด่ำงได้ดี สำมำรถปรับระดับ สูง – ต่ ำ โดยตัวที่ดัก
กลิ่นมีลักษณะสีขำวขุ่น ก้นรับตะกอนแบบมองเห็นตะกอนและสำมำรถถอดเอำตะกอนออกทิ้งได้ เพ่ือสะดวก
ต่อกำรติดตั้งและซ่อมบ ำรุงระบบน้ ำทิ้ง ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001 และ ISO 14001 

4. รายละเอียดระบบควบคุมไฟฟ้า  
4.1  มีชุดเซอร์กิตเบรกเกอร์ ภำค Power 20 A. จ ำนวน 1 ชุด กับ ภำค Control 20 A. เป็นระบบป้องกัน

อันตรำยจำกไฟฟ้ำดูด หรือลัดวงจรด้วย  (Earth Leakage Breaker) จ ำนวน 1 ชุด 
4.2  มีชุดควบคุมและป้องกันมอเตอร์พัดลมด้วยชุด Magnetic และ Overload เพ่ือป้องกันควำมเสียหำยใน

กรณีแรงดันไฟฟ้ำตก หรือกระแสไฟฟ้ำเกนิ 
4.3  อุปกรณ์ใน ข้อ 4.1 และ 4.2 จะต้องอยู่ในกล่องเก็บระบบไฟฟ้ำ ด้ำนหน้ำในข้อ 2.10 เพ่ือควำมสะดวก

ต่อกำรตรวจสอบระบบและซ่อมบ ำรุง 
5. รายละเอียดแผงควบคุมการท างานแบบ โปรแกรมสัมผัส 

5.1  มีปุ่ม สวิทซ์ สัมผัส เปิด-ปิด Power, Fan Motor, Lighting, มีไฟ LED บอก สถำนะและรูปสัญลักษณ์
กำรท ำงำนต่ำง ๆ ปลอดภัย-สีเขียว, ไม่ปลอดภัย-สีแดงกระพริบพร้อมเสียงเตือน, มีปุ่มระงับหรือหยุด
เสียงเตือนได้ อยู่ในแผงควบคุม แบบสัมผัส 

5.2  มีจอแสดงผลค่ำควำมเร็วลมหน้ำตู้แบบ LCD และอ่ำนค่ำเป็นหน่วย FPM และ MPS ได้ และจอ LCD 
สำมำรถตั้งค่ำต่ำงๆของระบบควบคุมในขณะปฏิบัติงำนได้ อยู่ในแผงควบคุม แบบสัมผัส 

5.3  มีระบบเตือนระยะควำมสูงของหน้ำบำนตู้ อยู่ในแผงควบคุม แบบสัมผัส 
5.4  มีระบบตั้งเวลำเตือนในกำรปฏิบัติงำน อยู่ในแผงควบคุม แบบสัมผัส 
5.5  มีระบบตั้งเวลำ เปิด-ปิดกำรท ำงำนของระบบได้ อยู่ในแผงควบคุม แบบสัมผัส 

/5.6 มีระบบ............. 
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5.6  มีระบบตั้งเวลำหน่วงกำรท ำงำนหลังปิดระบบแล้ว อยู่ในแผงควบคุม แบบสัมผัส 
5.7  มีระบบ Control รองรับกำรเพ่ิมระบบบ ำบัดสำรเคมีด้วย Wet Scrubber อยู่ในแผงควบคุมแบบสัมผัส 
5.8  มีระบบ Control รองรับกำรเพ่ิมระบบบ ำบัดสำรเคมีด้วยระบบ Filter Scrubber อยู่ในแผงควบคุม แบบสัมผัส 
5.9  รำยกำรในข้อ 5.1-5.8 จะต้องอยู่ในแผงควบคุมเดียวกันติดไว้ด้ำนหน้ำตู้ ในข้อ 2.10 เพ่ือสะดวกต่อกำรใช้งำน 

6.  รายละเอียดท่อและมอเตอร์ระบบพัดลม ระบายอากาศ 
6.1  ท่อระบำยอำกำศท ำด้วยวัสดุ PVC  
6.2  ข้อต่อต่ำงๆท ำด้วยวัสดุชนิดเดียวกับข้อ 6.1  
6.3  ปลำยท่อต้องมีอุปกรณ์กันนก และน้ ำฝน อยู่ภำยนอกอำคำร 
6.4  มอเตอร์แบบ Out door Type ตำมมำตรฐำน IP 55 พร้อมฝำครอบมอเตอร์แบบระบำยอำกำศได้ และ

มี SAFETY SWITCH  
6.5  พัดลมท ำด้วยวัสดุโพลีโพรพิลีน (Polypropylene) ทุกชิ้นส่วนสำมำรถทนต่อกำรกัดกร่อนของ กรด-ด่ำง

ได้ดี เป็นระบบ Low Pressure Centrifugal Fan Direct Drive System ใบพัดแบบ Forward Curved 
Dynamic Balance ที่ควำมเร็วรอบ 1450 RPM ประสิทธิภำพในกำรดูด 1000- 4000 M3 /H หรือตำม
ควำมเหมำะสมของสภำพหน้ำงำนเพ่ือประหยัดพลังงำน และไม่มีเสียงรบกวนเกินมำตรฐำนก ำหนดเป็น
ผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับมำตรฐำน ISO 5801  เป็นผลิตภัณฑ์น ำเข้ำจำกยุโรปและอเมริกำ 

6.6 ควำมเร็วลมหน้ำตู้ ที่ควำมสูงหน้ำบำน (SASH) 500 มิลลิเมตร จะต้องวัดค่ำควำมเร็วลมให้ได้ตำม
มำตรฐำน BS EN14175 ที่ก ำหนด โดยวัด 12 จุด และได้ค่ำเฉลี่ย 80-120 FPM. พร้อมเอกสำรกำร
ตรวจวัดค่ำควำมเร็วลมจำกบริษัทผู้ผลิต 

6.7 มีอุปกรณ์ปรับลดหรือเพ่ิมควำมเร็วลมหน้ำตู้ได้ (Damper)   
7. คู่มือการใช้งานเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย 1 ฉบับ 
8. ข้อก าหนดในการตรวจวัดค่าต่างๆ ของตู้  

 - ตรวจวัดระบบไฟฟ้ำควบคุมตู้ 
 - ตรวจวัดควำมเร็วลมหน้ำตู้ ( ค่ำเฉลี่ยที่ 80-/ 120 FPM ที่หน้ำบำนสูง 500 มิลลิเมตร ) 
 - ทดสอบกำรไหลของอำกำศภำยในตู้ ( ต้องไม่รั่วไหลออกภำยนอกตู้ ) 
 - ตรวจวัดควำมเข้มของแสงสว่ำงภำยในตู้ ( ค่ำเฉลี่ยที่ 400 LUX ที่พ้ืนที่ใช้งำน ) 
 - ตรวจวัดระดับเสียงหน้ำตู้ ( ค่ำเฉลี่ยไม่เกิน 73 dB(A) ที่บริเวณหน้ำตู้ ) 
 เครื่องมือที่ใช้ในกำรตรวจวัดจะต้องได้รับกำรรับรองกำรสอบเทียบทุกเครื่อง จะต้องมีเอกสำรตำรำง

บันทึกค่ำต่ำงๆ รำยงำนผล ท ำประวัติตู้ดูดควัน จำกผู้ผลิตติดตั้งหรือตัวแทนจ ำหน่ำย ผู้ออกเอกสำรกำร
ตรวจวัด จะต้องได้ผ่ำนกำรฝึกอบรมตำม ISO / IEC17025 พร้อมแนบเอกสำรรับรองกำรฝึกอบรม 

9. การรับประกันคุณภาพสินค้าเป็นเวลา 2 ปี พร้อมบริการเข้าด าเนินการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน              
ปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน / ครั้ง) เป็นเวลำ 2 ปี โดยมีรำยละเอียดในกำรบ ำรุงรักษำ 

 - ตรวจสอบสภำพทั่วไป ท ำควำมสะอำดภำยนอกและภำยในตัวตู้ 
 - ตรวจสอบ/ตรวจวัด ระบบไฟฟ้ำควบคุมตู้ 
 - ตรวจสอบ/ตรวจวัดควำมเร็วลมหน้ำตู้ 
 - ทดสอบกำรไหลของอำกำศภำยในตู้ด้วยเครื่องท ำควัน 
 - ตรวจสอบ/ตรวจวัด ควำมเข้มแสงในกำรส่องสว่ำงภำยในตู้ 

/ตรวจสอบ............. 
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 - ตรวจสอบ/ตรวจวัด ควำมดังของเสียงหน้ำตู้ 
 - ตรวจสอบระบบถ่วงดุล และอุปกรณ์ของหน้ำบำนเปิด-ปิด (SASH) 
 - ตรวจสอบมอเตอร์ , พัดลม และอุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือน 
 - ตรวจสอบระบบจ่ำยน้ ำภำยในตู้ 
 - ตรวจสอบกำรรั่วซึมของระบบน้ ำทิ้ง 

- บันทึกกำรตรวจวัดค่ำต่ำงๆ รำยงำนผล ท ำประวัติตู้เป็นตำรำงแบบฟอร์มของผู้ผลิตติดตั้ง หรือ ตัวแทน
จ ำหน่ำย พร้อมแนบเอกสำรกำรรับรองมำตรฐำนกำรสอบเทียบของเครื่องมือที่ใช้ในกำรตรวจวัดผู้บริกำร 
จะต้องมีเจ้ำหน้ำที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม ISO/IEC 17025 พร้อมแนบเอกสำรกำรฝึกอบรม ยื่นต่อคณะกรรมกำร
ในวันยื่นเอกสำร 

10.  ผู้เสนอราคาจะต้องน าส าเนาเอกสารหลักฐานมาตรฐานสินค้า BS EN 14175 / ASHRAE 110 ของ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่ำว มำแสดงให้คณะกรรมกำรพิจำรณำในวันยื่นเอกสำร 

11. การรับประกันคุณภาพสินค้าเป็นเวลา 2 ปี 
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4. โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ดังนี้ 
4.1 โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมตู้แขวนลอย ขนาดไม่น้อยกว่า 2000x750x800 มม. (กxลxส)  
ประจ าห้อง ดังนี้ 

1. ห้องปฏิบัติกำรทดสอบทำงกำยภำพ จ ำนวน  1  ชุด 
 
4.2 โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างล้าง ขนาดไม่น้อยกว่า 5580x750x800 มม. (กxลxส) ประจ าห้อง ดังนี้ 

1. ห้องปฏิบัติกำรทดสอบทำงกำยภำพ จ ำนวน  1  ชุด 
 
4.3 โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมโต๊ะวางเครื่องชั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 4100x750x800 มม. (กxลxส) 
ประจ าห้อง ดังนี้ 

1. ห้องชั่ง     จ ำนวน  1  ชุด 
 
4.4 โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 3850x750x800 มม. (กxลxส) ประจ าห้อง ดังนี้ 

1. ห้องเก็บตัวอย่ำง    จ ำนวน  1  ชุด 
 
4.5 โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 3450x600x800 มม. (กxลxส) ประจ าห้อง ดังนี้ 

1. ห้องปฏิบัติกำรทดสอบ 2   จ ำนวน  2  ชุด 
2. ห้องปฏิบัติกำรทดสอบ 3   จ ำนวน  1  ชุด 

 
4.6 โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 2950x600x800 มม. (กxลxส) ประจ าห้อง ดังนี้ 

1. ห้องปฏิบัติกำรทดสอบ 3   จ ำนวน  1  ชุด 
 
4.7 โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมชั้นวางของ ขนาดไม่น้อยกว่า 3040x1500x850 มม. (กxลxส) 
ประจ ำห้อง ดังนี้ 

1. ห้องปฏิบัติกำรทดสอบทำงกำยภำพ จ ำนวน  1  ชุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/รำยละเอียด............. 
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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  ดังนี้ 
1. พื้นโต๊ะ (Bench Top)  

1.1 Solid Compact Laminate (Lab Grade) ควำมหนำ 16 มม. ผ่ำนกรรมวิธีชุบเคลือบด้วย Phenolic 
Resin ภำยใต้กระบวนกำรอัดด้วยแรงดันและควำมร้อนสูง สำมำรถทนต่อกำรขีดข่วนและกำรกระแทก
ได้ดี และสำมำรถทนควำมร้อนได้สูงถึง 180 องศำเซลเซียส  ตำมมำตรฐำน EN438 คุณสมบัติทนกำร
กัดกร่อนของสำรเคมีได้ดีเป็นเวลำนำน 24 ชั่วโมง โดยพื้นผิวโต๊ะไม่เปลี่ยนแปลง กับสำรเคมีประเภทต่ำง 
ๆ  ดั ง นี้  Acetic Acid 100%, Sulfuric Acid 85%, Nitric Acid 30%, Hydrochloric Acid 37%, 
Ammonium Hydroxide 28%, Sodium Hydroxide 40%, Acetone วัสดุและผลิตภัณฑ์ต่อต้ำนเชื้อ
รำและแบคทีเรีย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้ผลิตได้มำตรฐำน ISO 9001 ขอบด้ำนข้ำง Bench Top 
และรอยต่อระหว่ำงแผ่น Bench Top ลบมุม 45องศำ ด้วยเครื่องจักรพร้อมระบบ Liquid & Water 
Drop Edge System ใต้ขอบ Bench Top ห่ำงไม่น้อยกว่ำ 10x3.5x2 มิลลิเมตร เพ่ือป้องกันกำรไหล
ย้อนกลับของน้ ำและสำรเคมีเข้ำตัวตู้ 

1.2  ด้ำนบนของโต๊ะปฏิบัติกำรส่วนที่อยู่ในสุดติดผนังมี Wall Sealing ติดอยู่ระหว่ำงด้ำนบนของพ้ืนโต๊ะกับ
ผนังห้อง เพ่ือกันน้ ำและฝุ่นเข้ำท่ีตัวตู้ 

2. โครงสร้างตัวตู้ (100% Fully Knock-down System)   
      2.1 ตัวตู้ เป็นไม้ปำร์ติเกิลบอร์ด เกรด E1 หนำไม่น้อยกว่ำ 16 มิลลิเมตร เคลือบผิวด้วยเมลำมีนสีขำว 

(Melamine Resin Film) ทั้งสองด้ำน  
      2.2 ปิดขอบด้ำนหน้ำของตัวตู้ด้วย PVC คุณภำพเกรด A หนำไม่น้อยกว่ำ 2 มิลลิเมตร ส่วนขอบ PVC ต้องลบ

มุมด้วยเครื่องจักร และส่วนที่เหลือปิดขอบด้วย PVC คุณภำพเกรด A หนำไม่น้อยกว่ำ 0.45 มิลลิเมตร ด้วย
กำว (Hot Melt)  ต้องปิดสนิทแน่นแข็งแรงโดยระหว่ำงรอยต่อของไม้ปำร์ติเกิลบอร์ดกับรอยต่อขอบ PVC 
โดยไม่ใช้วิธีกำรอุดโป๊ว หรือแต่งสี  

      2.3 กำรต่อยึดประกอบตัวตู้ด้วยอุปกรณ์ Knock down จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 8 จุด ต่อตู้ 
      2.4 พร้อมพุกไม้ ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ 8 มิลลิเมตร x 30 มิลลิเมตรจ ำนวนพุกไม้ ต่อตัวตู้ไม่น้อย

กว่ำ 22 ตัว เพ่ือเสริมควำมแข็งแรงของตัวตู้ สำมำรถถอดประกอบตัวตู้ทุกชิ้นส่วนได้โดยไม่ท ำให้ตัวตู้ได้รับ
ควำมเสียหำย และสะดวกในกำรซ่อมบ ำรุง เป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ HAFELE, GRASS หรือ BLUM 

      2.5 ชั้นวำงของภำยในตู้ (Shelf)  
      - ช่วงแผ่นปรับระดับชั้นสำมำรถปรับระดับควำมสูง-ต่ ำได้ ไม่น้อยกว่ำ  5 ระดับ 
      - เป็นไม้ปำร์ติเกิลบอร์ด เกรด E1 หนำไม่น้อยกว่ำ16 มิลลิเมตร เคลือบผิวด้วยแผ่นเมลำมีน สีขำว 

(Melamine Resin Film) ทัง้ 2 ด้ำน ปิดขอบด้ำนหน้ำของชั้นวำงของด้วย PVC. เกรดคุณภำพ A หนำ        2 
มิลลิเมตร ด้วยกำว (Hot Melt) โดยลบมุมด้วยเครื่องจักรส่วนด้ำนข้ำงและด้ำนหลังชั้นวำงของปิดขอบด้วย 
PVC.เกรดคุณภำพ A หนำไม่น้อยกว่ำ 0.45 มิลลิเมตร ด้วยกำว (Hot Melt) 

      - ส่วนปุ่มปรับระดับชั้นเป็นอุปกรณ์รับชั้นท ำด้วยโลหะชุบนิเกิลและเคลือบด้วย PVC.ใส ด้ำนกำรใช้งำนเพ่ือ
ป้องกันกำรเกิดสนิมจำกไอระเหยสำรเคมีสำมำรถรับน้ ำหนักต่อชั้นได้ 30 กิโลกรัม หรือ 66 ปอนด์ 

         2.6 อุปกรณ์เชื่อมต่อตัวตู้ (Connecting Screws) ชนิดพิเศษเป็นแบบ Metal To Metal สำมำรถถอด
ประกอบได้โดยไม่ท ำให้เสียโครงสร้ำงของระบบพร้อมกับควำมสวยงำมของตู้ท ำด้วยโลหะชุบนิเกิลขนำด
เกลียว M4 ยำว 28-36 มิลลิเมตร จ ำนวน 4 จุดต่อตัวตู้ ได้รับมำตรฐำน ISO 9001, ISO 14001 

/2.7 โครงสร้ำง............. 
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         2.7 โครงสร้ำงตัวตู้ทุกยูนิต (Structure of Base Cupboard Mudolar Unit System) สำมำรถเปิดแผ่น
ด้ำนหลังทั้งแผ่นออกได้ โดยไม่ใช้วิธีต่อแผ่น (Back Service) เพ่ือกำรซ่อมแซมงำนระบบด้ำนหลังโดยใช้
อุปกรณ์ Directra Screws 4 จุด พร้อมปิดด้วย Plastic Cap เพ่ือป้องกันสนิมจำกไอระเหยสำรเคมี 

         2.8 ในส่วนของหน้ำลิ้นชักและหน้ำบำนตู้จะต้องสำมำรถสลับกันได้ทุกหน้ำบำน และทุกลิ้นชัก โดยจะต้อง
สลับกันได้ทุกโต๊ะปฏิบัติกำรเพ่ือควำมเป็นมำตรฐำนเดียวกัน และสะดวกต่อกำรซ่อมบ ำรุงในอนำคต 

3.   กล่องลิ้นชัก (Drawer Box) ส ำหรับโต๊ะปฏิบัติกำรติดผนัง ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3850x750x800 มม. (กxลxส) เป็นไม้
ปำร์ติเกิลบอร์ด เกรด E1 หนำไม่น้อยกว่ำ 16 มิลลิเมตร เคลือบผิวด้วยเมลำมีน  สีขำว (Melamine Resin Film) ทั้ง
สองด้ำน ปิดขอบด้วย PVC คุณภำพเกรด A หนำไม่น้อยกว่ำ 0.45 มิลลิเมตร ด้วยกำว (Hot Melt)  

4.   หน้าลิ้นชัก ส ำหรับโต๊ะปฏิบัติกำรติดผนัง ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3850x750x800 มม. (กxลxส) และหน้ำบำนตู้ 
(Front Door & Drawer) เป็นไม้ปำร์ติเกิลบอร์ด เกรด E1หนำไม่น้อยกว่ำ 16 มิลลิเมตร ปิดด้วยแผ่นลำมิเนต 
(High Pressure Laminate) ทั้งสองด้ำน ปิดขอบด้วย PVC คุณภำพเกรด A หนำไม่นอ้ยกว่ำ 2 มิลลิเมตร ทั้ง 
3 ด้ำน โดยลบมุมมนด้วยเครื่องจักร และหนำไม่น้อยกว่ำ 0.45 มิลลิเมตร 1 ด้ำน ด้วยกำว (Hot Melt) พร้อม
ปุ่มยำงกันกระแทก (Door & Drawer Buffers) 

5.   กุญแจ “SYMO 3000” ดีกว่ำหรือเทียบเท่ำ พร้อมกุญแจชนิดพับได้ กุญแจทุกชุดสำมำรถถอดเปลี่ยน
เฉพำะตัวไส้ได้โดยใช้ REMOVABLE KEY ซึ่งลูกกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมำยเลขพิมพ์ไว้ เพ่ือป้องกันควำม
ผิดพลำดเวลำเปลี่ยนตัวไส้ นอกจำกนี้กุญแจทุกชุด สำมำรถสั่งท ำระบบ MASTER KEY และระบบกุญแจกลุ่ม 
(กุญแจดอกเดียวสำมำรถใช้ได้หลำยชุด) ได้อีกด้วย  

6.   รางเลื่อนรับใต้กล่องลิ้นชัก ส ำหรับโต๊ะปฏิบัติกำรติดผนัง ขนำดไม่น้อยกว่ำ 3850x750x800 มม. (กxลxส) เป็นรำง
เลื่อนรับใต้กล่องลิ้นชัก  รำงเป็นโลหะชุบอีพ็อกซี่ สีขำว ควำมหนำ 1 มิลลิเมตร ลูกล้อพลำสติก ลื่นและเงียบสนิท
สำมำรถรับน้ ำหนักได้ถึง 25 กิโลกรัม (Dynamic Load) และมีระบบ Double Stop ป้องกันกำรไหลย้อนกลับของ
ลิ้นชัก และระบบ Self-Closing Drawer Runner Bottom Mounted เมื่อถึงต ำแหน่งประมำณ 70 มิลลิเมตร ก่อน
ปิด ลิ้นชักจะไหลกลับเองโดยอัตโนมัติ ผลิตโดยผู้ผลิตที่ได้รับมำตรฐำน ISO 9001 หรือเทียบเท่ำ 

7.   บานพับถ้วย เส้นผ่ำศูนย์กลำง ขนำดมำตรฐำน 35 มิลลิเมตร ท ำด้วยโลหะชุบนิเกิลป้องกันกำรเป็นสนิม เปิด
กว้ำงได้ถึง 110 องศำ เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ำกับขำรองหนุน ง่ำยต่อกำรติดตั้งและปรับบำน
ซ้ำย-ขวำ โดยไม่ต้องคลำยสกรู พร้อม Plastic Cap ปิด 2 จุด ต่อ 1 หน้ำบำน ผลิตภัณฑ์จำกยุโรป ได้รับ
มำตรฐำน ISO 9001 หรือเทียบเท่ำ  

8.   มือจับเปิด-ปิด เป็น PVC  GRIP SECTION POSTFORM HANDLE EMULATION SYSTEM ขนำดหน้ำตัดไม่
น้อยกว่ำ 21 x 50 มิลลิเมตร โดยมีเดือยฝังอยู่หน้ำลิ้นชักและหน้ำบำนตู้ โดยมี Channel Cap ขนำดไม่น้อย
กว่ำ 21x50x95 มิลลิเมตร ส ำหรับปิด Grip Section Post form Handle ทั้งด้ำนข้ำงซ้ำยและขวำของมือจับ 

9.   โครงสร้างขาทั้งระบบเป็น 100%  Fully Knock-Down แบบ Frame System ท ำด้วยเหล็กกล่อง ขนำดไม่
น้อยกว่ำ 1" x 2" หนำ 2 มิลลิเมตร เสริมควำมแข็งแรงด้วยคำนบนหน้ำ (Front Shaft) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1" x 
2" หนำ 2 มิลลิเมตร คำนบนหลัง (Back Shaft) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1" x 2" หนำ 2 มิลลิเมตร และคำนหลังล่ำง 
(Bottom Shaft)  ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1" x 2"  หนำ 2 มิลลิเมตร ท ำด้วยเหล็กกล่อง (เหล็กขำว) ขนำดไม่น้อย
กว่ำ 1" x 2" หนำ 2 มิลลิเมตร ส่วน Support และ Jointing เป็นเหล็กแผ่นรีดเย็น หนำไม่น้อยกว่ำ 2 
มิลลิเมตรโดยเชื่อมติดอยู่ที่ชุดคำน โดยทุกชิ้นส่วนต้องผ่ำนกำรเคลือบผิวป้องกันสนิม (Zing Phosphate 
Coating) โดยกรรมวิธี Dipping เพ่ือเคลือบกันสนิมทั่วถึงทุกชิ้นส่วนของโครงสร้ำงภำยในและภำยนอก โดย 

/ผ่ำนกระบวนกำร............ 
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 ผ่ำนกระบวนกำรอบแห้งด้วยกรรมวิธี Drying Oven และต่อเนื่องเข้ำพ่นทับด้วยสีผงอีพ๊อกซี่ 100% (Epoxy 

Powder) ทั่วถึงผิวเหล็กทุกด้ำนทั้งภำยในและภำยนอก (Conductive Epoxy Powder Coating) กำรพ่นสี
ผงอีพ๊อกซี่ใช้ระบบไฟฟ้ำสถิตย์ (Electrostatic Painting Systems) และผ่ำนขบวนกำรอบสีด้วยระบบ 
Drying Over ที่อุณหภูมิไม่ต่ ำกว่ำ 180 องศำเซลเซียล ที่เวลำไม่น้อยกว่ำ 10-15 นำที เมื่อเสร็จ สีอีพ๊อกซ่ีต้อง
มีผิวเรียบ และมีควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 80 ไมครอน โดยสีจะต้องทนต่อกำรกัดกร่อนของไอระเหยสำรเคมีและ
ทนต่อกำรขีดข่วนได้เป็นอย่ำงดี ทั้งระบบโครงสร้ำงโต๊ะเป็น 100% Knock-Down Systems ซึ่งสำมำรถถอด
ประกอบได้ 100% โดยไม่ท ำให้ Parts หนึ่ง Parts ใดเสียหำย กำรต่อประกอบระหว่ำง Frame Shaft , 
Support และ Jointing โดยใช้เป็นระบบ 100% Knock-Down แบบ Metal To Metal โดยใช้ Connector 
Screws พร้อม Plastic Cap ปิดหัวทุกจุด เพ่ือป้องกันไอระเหยสำรเคมี ปุ่มปรับระดับขำ  ขนำดเกลียว M 10 
ปลำยขำรูปทรงปิรำมิดท ำด้วยวัสดุ Nilon Six ซึ่งสำมำรถรับน้ ำหนักได้ 200 กิโลกรัม และถูกออกแบบพิเศษ
เมื่อมีกำรปรับระดับขำ แผ่นรองขำจะไม่หมุนตำมเพ่ือป้องกันพ้ืนห้องไม่ให้เกิดควำมเสียหำย ช่องปิดงำนระบบ
กำรจัดเก็บสำธำรณูปโภคทุกระบบ ตำมรูปแบบ ท ำด้วยไม้ปำร์ติเกิลบอร์ด หนำ 12 มิลลิเมตร เคลือบผิวด้วย
เมลำมีน (Melamine Resin Film) ทั้งสองด้ำนปิดขอบ ด้วย PVC หนำ 0.45 มิลลิเมตร ด้วยกำว (Hot Melt) 
ต้องปิดสนิทแน่นแข็งแรงโดยระหว่ำงรอยต่อของไม้ปำร์ติเกิลบอร์ดกับรอยต่อขอบ PVC โดยไม่ใช้วิธีกำรอุด
โป๊ว หรือแต่งสี  

10. กล่องไฟฟ้า  ทนกรด-ด่ำงท ำด้วย Polypropylene (PP) ขนำดไม่ เกิน W150xD90xH90 มิลลิ เมตร 
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ตัวกล่องมีร่องใส่ซีล ยำงกันน้ ำรอบช่องร้อยสำยไฟฟ้ำใต้กล่องเพ่ือป้องกัน
ไม่ให้น้ ำเข้ำไปที่ตัวกล่องไฟฟ้ำ PP ส่วนที่ 2 มีระบบ CLIP LOCK ซ้ำยและขวำของฐำนและตัวกล่องเพ่ือเพ่ิม
ควำมแข็งแรงไม่ให้ปลั๊กไฟหลุดได้ง่ำย ได้รับมำตรฐำน ISO 9001 

11. ปลั๊กไฟฟ้า (Socket Outlet) เต้ำรับคู่ 3 สำย 15 แอมป์ เสียบได้ทั้งแบบขำแบนและขำกลมในตัวเดียวกัน 
กำรเดินท่อเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกต้องตำมมำตรฐำนกำรเดินงำนระบบห้องปฏิบัติกำร 

 
12. รายละเอียดตู้แขวนลอย ส าหรับโต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมตู้แขวนลอย  
ขนาดไม่น้อยกว่า 2000x750x800 มม. (กxลxส) ดังนี้ 
      12.1.โครงสร้ำงตัวตู้ (100%  Fully Knock-Down System) เป็นไม้ปำร์ติเกิลบอร์ด เกรด E1 หนำไม่น้อยกว่ำ 

16 มิลลิเมตร เคลือบผิวด้วยเมลำมีนสีขำว (MELAMINE RESIN FILM) ทั้งสองด้ำนปิดขอบด้ำนหน้ำของ
ตัวตู้ด้วย PVC. เกรดคุณภำพ A หนำไม่น้อยกว่ำ 1 มิลลิเมตร ส่วนขอบ PVC ต้องลบมุมด้วยเครื่องจักร 
และส่วนที่เหลือปิดขอบด้วย PVC เกรดคุณภำพ A หนำไม่น้อยกว่ำ 0.45 มิลลิเมตร ด้วยกำว (Hot 
Melt) ต้องปิดสนิทแน่นแข็งแรงโดยระหว่ำงรอยต่อของไม้ปำร์ติเกิลบอร์ดกับรอยต่อขอบ PVC โดยไม่ใช้
วิธีกำรอุดโป๊ว หรือแต่งสี กำรต่อยึดประกอบตัวตู้ด้วยอุปกรณ์ 100%  Fully Knock-Down System 
ชนิด Cam Lock & Dowel ท ำจำกโลหะผสม Zinc Alloy ฉีดข้ึนรูป ได้รับมำตรฐำน ISO 9001 จ ำนวน
กำรยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่ำ 8 จุด พร้อม Plastic Cap ปิดเพ่ือป้องกันสนิมจำกไอระเหยสำรเคมี พร้อม
เดือยไม้ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ 8 x 30 มิลลิเมตร จ ำนวนเดือยไม้ต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่ำ 16 ตัว 
เพ่ือเสริมควำมแข็งแรงของตัวตู้ สำมำรถถอดประกอบตัวตู้ทุกชิ้นส่วนใหม่ได้โดยไม่ท ำให้ตัวตู้ได้รับควำม
เสียหำยสะดวกในกำรซ่อมบ ำรุง (กรณีต้องกำรเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้ำย) โครงสร้ำงตัวตู้ทุกยูนิต  

/Structure............. 
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(Structure Of Base Cupboard Mudolar Unit System) สำมำรถเปิดแผ่นด้ำนหลัง (Back Service) 
ออกได้ เพ่ือกำรซ่อมแซมงำนระบบด้ำนหลังโดยใช้อุปกรณ์ Directra Screws จ ำนวน 4 จุด พร้อมปิดด้วย 
Plastic Cap เพ่ือป้องกันสนิมจำกไอระเหยสำรเคมี ประกอบเป็นตัวตู้ส ำเร็จรูป(Modular Unit System) 
โดยไม่ใช้วิธีกำรยิงด้วยลวด , MAX หรือสกรูเกลียวปล่อยโดยเด็ดขำด 

      12.2 ชั้นวำงของภำยในตู้ (SHELF) ช่วงแผ่นปรับระดับชั้นสำมำรถปรับระดับควำมสูง-ต่ ำได้ 5 ระดับ เป็นไม้
ปำร์ติเกิลบอร์ด เกรด E1 หนำไม่น้อยกว่ำ16 มิลลิเมตร เคลือบผิวด้วยแผ่นเมลำมีนสีขำว (Melamine 
Resin Film) ทั้ง 2 ด้ำน ปิดขอบด้ำนหน้ำของชั้นวำงของด้วย PVC. เกรดคุณภำพ A หนำ 2 มิลลิเมตร 
ด้วยกำว (Hot Melt) โดยลบมุมด้วยเครื่องจักรส่วนด้ำนข้ำงและด้ำนหลังชั้นวำงของปิดขอบด้วย PVC 
เกรดคุณภำพ A หนำไม่น้อยกว่ำ 0.45 มิลลิเมตร. ด้วยกำว (Hot Melt) ส่วนปุ่มปรับระดับชั้นเป็น
อุปกรณ์รับชั้นท ำด้วยโลหะชุบนิเกิลและเคลือบด้วย PVC.ใส ด้ำนกำรใช้งำนเพื่อป้องกันกำรเกิดสนิมจำก
ไอระเหยสำรเคมีสำมำรถรับน้ ำหนักต่อชั้นได้ 30 กิโลกรัม หรือ 66 ปอนด์12.2.1อุปกรณ์เชื่อมต่อตัวตู้ 
(Connecting Screws) ชนิดพิเศษเป็นแบบ METAL TO METAL สำมำรถถอดประกอบได้โดยไม่ท ำให้
เสียโครงสร้ำงของระบบพร้อมกับควำมสวยงำมของตู้ท ำด้วยโลหะชุบนิเกิลขนำดเกลียว M4 ยำว 28-36 
มิลลิเมตร จ ำนวน 4 จุดต่อตัวตู้ ได้รับมำตรฐำน DIN-EN-ISO 9001, DIN-EN-ISO 14001 

      12.2.2 โครงสร้ำงตัวตู้ทุกยูนิต (Structure Of Base Cupboard Mudolar Unit System) สำมำรถเปิด
แผ่นด้ำนหลัง (Back Service) ออกได้ เพ่ือกำรซ่อมแซมงำนระบบด้ำนหลังโดยใช้อุปกรณ์ Directra 
Screws จ ำนวน 4 จุด พร้อมปิดด้วย Plastic Cap เพ่ือป้องกันสนิมจำกไอระเหยสำรเคมี 

            12.2.3 ในส่วนของหน้ำบำนตู้จะต้องสำมำรถสลับกันได้ทุกหน้ำบำน โดยจะต้องสลับกันได้ทุกตู้  
แขวนลอยเพื่อควำมเป็นมำตรฐำนเดียวกันและสะดวกต่อกำรซ่อมบ ำรุงในอนำคต 

      12.3 หน้ำบำนเปิด-ปิดตู้แขวนลอย เป็นไม้ปำร์ติเกิลบอร์ดเกรด E1 หนำไม่น้อยกว่ำ 16 มิลลิเมตร ปิดด้วย
แผ่นลำมิเนต (High Pressure Laminate) ทั้งสองด้ำน ปิดขอบด้วย PVC. เกรดคุณภำพ A หนำไม่น้อย
กว่ำ 2 มิลลิเมตร ทั้ง 3 ด้ำน โดยลบมุมมนด้วยเครื่องจักร และหนำไม่น้อยกว่ำ 0.45 มิลลิเมตร 1 ด้ำน 
ด้วยกำว  (Hot Melt) จะต้องสำมำรถสลับกันได้ทุกหน้ำบำนเพ่ือควำมเป็นมำตรฐำนเดียวกัน 

      12.4 บำนพับถ้วย เส้นผ่ำศูนย์กลำง ขนำดมำตรฐำน 35 มิลลิเมตร ท ำด้วยโลหะชุบนิเกิลป้องกันกำรเป็นสนิม 
เปิดกว้ำงได้ถึง 110 องศำ เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ำกับขำรองหนุน ง่ำยต่อกำรติดตั้งและ
ปรับบำนซ้ำย-ขวำ โดยไม่ต้องคลำยสกรู พร้อม Plastic Cap ปิด 2 จุด ต่อ 1 หน้ำบำน ผลิตภัณฑ์จำก
ยุโรป ได้รับมำตรฐำน ISO 9001 หรือเทียบเท่ำ 

      12.5 มือจับเปิด-ปิด เป็น PVC GRIP SECTION POSTFORM HANDLE EMULATION SYSTEM ขนำดหน้ำ
ตัดไม่น้อยกว่ำ 21 x 50 มิลลิเมตร โดยมีเดือยฝังอยู่หน้ำลิ้นชักและหน้ำบำนตู้ โดยมี Channel Cap 
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 21x50x95 มิลลิเมตร ส ำหรับปิด Grip Section Post form Handle ทั้งด้ำนข้ำงซ้ำย
และขวำของมือจับ  
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13.รายละเอียดโต๊ะวางเครื่อง (Balance Bench) เป็นโต๊ะมาตรฐานวางเครื่องชั่งทศนิยม  4 ต าแหน่ง             
ส าหรับโต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมโต๊ะวางเครื่องชั่ง ขนาดไม่น้อยกว่า 4100x750x800 มม. (กxลxส) 
      13.1 โครงสร้ำงโต๊ะ (Balance Bench Structure)  
             13.1.1ท ำด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็น (Cold Rolled Steel Sheet) ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 1.20 มิลลิเมตร 

โดยวิธีตัด, พับ และเจำะ ขึ้นรูปด้วยระบบ CNC Systems โดยทุกชิ้นส่วนต้องผ่ำนกำรเคลือบผิวป้องกัน
สนิม (Zinc Phosphate Coating) โดยกรรมวิธี Dipping เพ่ือเคลือบกันสนิมทั่วถึงทุกชิ้นส่วนของ
โครงสร้ำงภำยในและภำยนอก โดยผ่ำนขบวนกำรกำรอบแห้งด้วยกรรมวิธี Drying Oven และต่อเนื่อง
เข้ำพ่นทับด้วยสีผงอีพ๊อกซี่ 100% (Epoxy Powder) ทั่วถึงผิวเหล็กทุกด้ำนทั้งภำยในและภำยนอก 
(Concuctive Epoxy Powder Coating) กำรพ่นสีผงอีพ๊อกซี่ ใช้ระบบไฟฟ้ำสถิตย์ (Electrostatic 
Painting Systems) และผ่ำนขบวนกำรอบสีด้วยระบบ Drying Oven ที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่ำ 180-200 
องศำเซลเซียส ที่เวลำไม่น้อยกว่ำ 10-15 นำที เมื่อเสร็จสีอีพ๊อกซี่ต้องมีควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 80 
ไมครอน และสีต้องเป็นผิวเรียบ โดยสีจะต้องทนต่อกำรกัดกร่อนของไอระเหยสำรเคมีและทนต่อกำรขีด
ข่วนได้เป็นอย่ำงดี 

            13.1.2 ขำโต๊ะ ทั้ง 2 ข้ำง ใส่ถุงทรำยละเอียดแห้งเพ่ือถ่วงน้ ำหนักและเพ่ือลดแรงสั่นสะเทือน (Anti-
Vibration) พร้อมขำปรับระดับที่ออกแบบเป็นพิเศษเพ่ือลดแรงสั่นสะเทือนที่มำจำกพ้ืนได้เป็นอย่ำงดี 
เป็นขำปรับระดับแบบลูกดิ่ง (Adjustable Plumb System) ท ำด้วยโลหะตัน (Solid Steel) กลึงขึ้นรูป
เคลือบผิวกันสนิม (Zinc Phosphate) และเคลือบด้วยสีอีพ๊อกซี่ 100% และสีต้องเป็นผิวเรียบ (Epoxy 
Powder Coating) 

      13.2 TABLE TOP 
             13.2.1 ท ำด้วยแผ่นหินแกรนิตด ำอำฟริกำ (Black Granite Africa) ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 18 มิลลิเมตร 

พร้อมระบบ Water Drop Edge System เพ่ือป้องกันกำรไหลย้อนกลับของน้ ำเข้ำตัวโต๊ะพร้อมขัดมัน 
ส่วนขอบด้ำนข้ำงท่ีมองเห็นท ำกำรลบคมขัดมัน 

            13.2.2 ส่วนด้ำนหลังของ Table Top มีกล่องงำนระบบ (Wire way) วัสดุท ำจำกยูพีวีซี (UPVC) ขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 100x50 มิลลิเมตร ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 2 มิลลิเมตร โดยมีคุณสมบัติไม่ลำมไฟเพ่ือป้องกัน
สำเหตุจำกกำรเป็นต้นเพลิงเมื่อเกิดกำรช ำรุด และติดตั้งเต้ำรับไฟฟ้ำ เต้ำรับคู่ 3 สำย มีสวิทซ์ เปิด-ปิดใน
ตัว (16A 250V.AC) จ ำนวน 2 ชุด 4 เต้ำรับ เพ่ือสะดวกต่อกำรใช้อุปกรณ์เครื่องมือไฟฟ้ำซึ่งได้รับ
มำตรฐำน IEC STANDARD 

            13.2.3 พ้ืนที่ใช้วำงเครื่องชั่งแยกออกเป็นอิสระกับหน้ำโต๊ะขนำด 300 x 400 มิลลิเมตร รองรับด้วยวัสดุ
ลดแรงสั่นสะเทือน (High Absorption Rubber) จ ำนวน 6 จุด/พ้ืนที่กำรใช้งำน สำมำรถปรับระดับเพื่อ
หำจุ ดสมดุ ล ได้ โ ดย อิสระพร้ อม  Anti-Vibration Cement Base System ถ่ ว งน้ ำหนั ก เ พ่ือลด
แรงสั่นสะเทือนได้เป็นอย่ำงดี โดยวำงอยู่บนคำนเหล็กแผ่นรีดเย็น (Cold Rolled Steel Sheet) ควำม
หนำไม่น้อยกว่ำ 1.80 มิลลิเมตร โดยวิธีตัด , เจำะและพับ ขึ้นรูปด้วยระบบ CNC Systems กำรท ำสี
เหมือนข้อ 13.1.1 ทุกขั้นตอน 
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14. รายละเอียดชุดอ่างล้าง  
ส าหรับโต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างล้าง ขนาดไม่น้อยกว่า 5580x750x800 มม. (กxลxส) 
      14.1 ชุด Sink Unit ส่วนของ Work Top ท ำจำกวัสดุชนิดเดียวกันกับพ้ืนโต๊ะปฏิบัติกำร ส่วนหลุมอ่ำงท ำด้วย

วัสดุโพลีโพไพรลีน ”PP” (ขนำดตำมรูปแบบ) มีขอบกันน้ ำพิเศษชนิดมำรีนเอด (Marine Edge) ขนำด 
กว้ำง 50 มิลลิเมตรxสูง16มิลลิเมตร ทั้ง 3 ด้ำน  ส่วนหลังมีบัวกันน้ ำ (Back Splash) สูง 100 มิลลิเมตร 
หนำ 16 มิลลิเมตร   

     14.2 ตัวตู้ (Base Cupboard) เป็นไม้อัดชนิดภำยนอก  (Exterior Plywood) หนำไม่น้อยกว่ำ 15 มิลลิเมตร 
ปิดด้วยแผ่นลำมิเนต (High Pressure Laminate) ทั้งสองด้ำน ปิดขอบด้ำนหน้ำของตัวตู้ด้วย PVC 
คุณภำพเกรด A หนำไม่น้อยกว่ำ 2.0 มิลลิเมตร ส่วนขอบ PVC ต้องลบมุมด้วยเครื่องจักรและส่วนที่
เหลือปิดขอบด้วย PVC คุณภำพเกรด A หนำไม่น้อยกว่ำ 0.45 มิลลิเมตร ด้วยกำว  (Hot Melt ) ต้อง
ปิดสนิทแน่นแข็งแรงระหว่ำงรอยต่อของไม้อัดกับรอยต่อขอบ PVC โดยไม่ใช้วิธีกำรอุดโป๊ว หรือแต่งสี
กำรต่อยึดประกอบตัวตู้ด้วยอุปกรณ์  100% Fully Knockdown Systems ชนิด Cam Lock & Dowel 
จ ำนวนกำรยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่ำ 8 จุด ท ำจำกโลหะผสม Zinc Alloy ฉีดข้ึนรูป ผลิตโดยโรงงำนที่ได้รับ
มำตรฐำน ISO 9001 เป็นผลิตภัณฑ์ของยุโรป หรือดีกว่ำ พร้อม Plastic Cap ปิดเพื่อป้องกันสนิมจำกไอ
ระเหยสำรเคมี พร้อมเดือยไม้เส้นผ่ำศูนย์กลำงขนำดไม่น้อยกว่ำ 8x30 มิลลิเมตร จ ำนวนเดือยไม้ต่อตัวตู้
ไม่น้อยกว่ำ 22 ตัว เพ่ือเสริมควำมแข็งแรงของตัวตู้ สำมำรถถอดประกอบตัวตู้ทุกชิ้นส่วนใหม่ได้โดยไม่
ท ำให้ตัวตู้ได้รับควำมเสียหำย และสะดวกในกำรซ่อมบ ำรุง (กรณีต้องกำรเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้ำย) 
ประกอบเป็นตัวตู้ส ำเร็จรูป (Modular Unit System) โดยไม่ใช้วิธีกำรยิงด้วยลวด , MAX หรือสกรู
เกลียวปล่อยโดยเด็ดขำด (สำมำรถถอดเป็นชิ้นส่วนได้) 

      14.3  หน้ำบำนตู้ (Front Door) เป็นไม้อัดชนิดภำยนอก (Exterior Plywood) หนำไม่น้อยกว่ำ 15 มิลลิเมตร 
ปิดด้วยแผ่นลำมิเนต (High Pressure Laminate) ทั้งสองด้ำน ปิดขอบด้วย PVC คุณภำพเกรด A หนำ
ไม่น้อยกว่ำ 2.0 มิลลิเมตร ทั้ง 3 ด้ำน และหนำไม่น้อยกว่ำ 0.45 มิลลิเมตร 1 ด้ำน ด้วยกำว (Hot Melt) 
โดยลบมุมมนด้วยเครื่องจักร พร้อมปุ่มยำงกันกระแทก (Door Buffers) และตะแกรงปิดช่องระบำย
อำกำศ (Ventilation Grill) 

      14.4.บำนพับถ้วย เส้นผ่ำศูนย์กลำง ขนำดมำตรฐำน 35 มิลลิเมตร ท ำด้วยโลหะชุบนิเกิลป้องกันกำรเป็นสนิม 
เปิดกว้ำงได้ถึง 110 องศำ เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ำกับขำรองหนุน ง่ำยต่อกำรติดตั้งและ
ปรับบำนซ้ำย-ขวำ โดยไม่ต้องคลำยสกรู พร้อม Plastic Cap ปิด 2 จุด ต่อ 1 หน้ำบำน ผลิตภัณฑ์จำก
ยุโรป ได้รับมำตรฐำน ISO 9001 หรือเทียบเท่ำ 

      14.5  ขำตู้ปรับระดับกันน้ ำ เป็นพลำสติก ABS มีจ ำนวน 4 ขำต่อตู้ สำมำรถปรับระดับควำมสูง-ต่ ำได้ และ
สำมำรถรับน้ ำหนักได้ 100 กิโลกรัม ต่อขำ ภำยนอกของขำเป็นไม้อัด หนำ 10 มิลลิเมตร ปิดทับด้วย
แผ่นลำมิเนตสีด ำ ส่วนสูงประมำณ 100 หรือ 150 หรือ 200 มิลลิเมตร ส่วนที่สัมผัสกับพ้ืนมียำงรองรับ
เพ่ือรีดน้ ำ และป้องกันกำรไหลซึมของสำรเคมีและน้ ำเข้ำใต้ตู้  
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     14.6  มือจับเปิด-ปิด เป็น PVC  GRIP SECTION POSTFORM HANDLE EMULATION SYSTEM ขนำดหน้ำ

ตัดไม่น้อยกว่ำ 21 x 50 มิลลิเมตร โดยมีเดือยฝังอยู่หน้ำลิ้นชักและหน้ำบำนตู้ โดยมี Channel Cap 
ขนำดไม่น้อยกว่ำ 21x50x95 มิลลิเมตร ส ำหรับปิด Grip Section Post form Handle ทั้งด้ำนข้ำงซ้ำย
และขวำของมือจับ  

      14.7 เป็นช่องระบบกำรจัดเก็บสำธำรณูปโภคทุกระบบ ไว้ด้ำนหลังของตู้ โดยมีช่องงำนระบบด้ำนหลัง ที่
ต ำแหน่งบอลวำลว์ และที่ดักกลิ่น เพ่ือควำมสะดวกต่อกำรใช้งำนและซ่อมบ ำรุง โดยไม่ใช้วิธีเจำะพ้ืนตู้
และผนังตู้โดยเด็ดขำด 

     14.8 สะดืออ่ำง (Waste System) ท ำด้วย Polypropylene โดย Prolines Mechanical Joint Plumbing 
System ผลิตโดยโรงงำนที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพ ISO 9001 

     14.9 ที่ดักกลิ่น (Anti-Siphon Bottle Traps System) ท ำด้วย Polypropylene โดย Prolines Mechanical 
Joint Plumbing System สวมต่อกับสะดืออ่ำง โดยตัวพักเศษผงตะกอนท ำด้วย Polypropylene      
สีขำวขุ่น สำมำรถมองเห็นปริมำณของเศษตะกอนที่ตกค้ำงภำยใน เพ่ือเพ่ิมควำมสะดวกในกำรถอดล้ำง 
ท ำควำมสะอำด โดยสำมำรถปรับระดับควำมสูง-ต่ ำได้ เพ่ือควำมสะดวกในกำรติดตั้งและท ำให้เดินงำน
ระบบได้สวยงำมถูกต้อง ผลิตโดยโรงงำนที่ได้รับรองมำตรฐำนคุณภำพ ISO 9001 หรือเทียบเท่ำ 

   14.10   ก๊อกน้ ำ 1 ทำงตั้งพ้ืน แบบก้ำนผลัก เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตใช้เฉพำะห้องปฏิบัติกำรด้ำนวิทยำศำสตร์ และ
อุตสำหกรรมประเภทห้องแล็ป ตัวก๊อกท ำจำกทองเหลืองตำมมำตรฐำน BS EN 5412:1996, BS EN 
200:2008 เคลือบผิวด้วยสีอีพ็อกซี่ (Full Gloss Epoxy Powder Coated) ซึ่งมีควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 
150 Microns มีคุณสมบัติทนต่อกำรกัดกร่อนของสำรเคมีได้เป็นอย่ำงดี ส่วน Hand wheels  ท ำด้วย
วัสดุ  Polypropylene ปลำยก๊อกเรียวเล็กสำมำรถสวมต่อกับท่อยำงหรือพลำสติกได้ ผลิตโดยโรงงำนที่
ได้รับมำตรฐำน ISO 9001 หรือเทียบเท่ำ 

    14.11 ชุดล้ำงตำแบบ 2 หัวจ่ำย ติดตั้งบนพ้ืนโต๊ะสำมำรถดึงออกมำได้ ท ำด้วยทองเหลืองพ่นเคลือบสีด้วยสี 
Epoxy Powder Coating โดยผ่ำนกรรมวิธีกำรผลิตที่ได้รับมำตรฐำนกำรรับรองจำก DIN EN ISO 9001 
ขนำดควำมสูงรวมไม่น้อยกว่ำ 455 มิลลิเมตร ปลำยหัวจ่ำยและยำงกันกระแทกท ำมุม 45 องศำเพ่ือ
ควำมปลอดภัยและสะดวกต่อกำรใช้งำน มีฝำปิดยำงกันกระแทกเมื่อไม่ได้ใช้งำน 

        15. ผู้ผลิตติดตั้งพร้อมบริกำรหลังกำรขำยได้รับกำรรับรองระบบคุณภำพ ISO 9001,ISO14001 และ OHSAS/TIS 
18001 ในด้ำนกำรจัดกำรห้องปฏิบัติกำร 

        16. กำรรับประกันคุณภำพสินค้ำเป็นเวลำ 2 ปี 
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4.7 โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมชั้นวางของ ขนาดไม่น้อยกว่า 3040x1500x850 มม. (กxลxส) 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  ดังนี้ 
1. พื้นโต๊ะ (Bench Top) 
     1.1 Solid Compact Laminate (Lab Grade) ควำมหนำ 16 มม. ผ่ำนกรรมวิธีชุบเคลือบด้วย Phenolic Resin 

ภำยใต้กระบวนกำรอัดด้วยแรงดันและควำมร้อนสูง สำมำรถทนต่อกำรขีดข่วนและกำรกระแทกได้ดี และสำมำรถ
ทนควำมร้อนได้สูงถึง 180 องศำเซลเซียส  ตำมมำตรฐำน EN438 คุณสมบัติทนกำรกัดกร่อนของสำรเคมีได้ดีเป็น
เวลำนำน 24 ชั่วโมง โดยพ้ืนผิวโต๊ะไม่เปลี่ยนแปลง กับสำรเคมีประเภทต่ำง ๆ ดังนี้ Acetic Acid 100%, Sulfuric 
Acid 85%, Nitric Acid 30%, Hydrochloric Acid 37%, Ammonium Hydroxide 28%, Sodium Hydroxide 
40%, Acetone วัสดุและผลิตภัณฑ์ต่อต้ำนเชื้อรำและแบคทีเรีย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผู้ผลิตได้มำตรฐำน 
ISO 9001 ขอบด้ำนข้ำง Bench Top และรอยต่อระหว่ำงแผ่น Bench Top ลบมุม 45o ด้วยเครื่องจักรพร้อม
ระบบ Liquid & Water Drop Edge System ใต้ขอบ Bench Top ห่ำงไม่น้อยกว่ำ 10x3.5x2 มิลลิเมตร เพ่ือ
ป้องกันกำรไหลย้อนกลับของน้ ำและสำรเคมีเข้ำตัวตู้ 

2. โครงสร้างตัวตู้ (100% Fully Knock-down System)   
      2.1 เป็นไม้ปำร์ติเกิลบอร์ด เกรด E1 หนำไม่น้อยกว่ำ 16 มิลลิเมตร เคลือบผิวด้วยเมลำมีนสีขำว (Melamine 

Resin Film) ทั้งสองด้ำน 
      2.2  ปิดขอบด้ำนหน้ำของตัวตู้ด้วย PVC คุณภำพเกรด A หนำไม่น้อยกว่ำ 2 มิลลิเมตร ส่วนขอบ PVC ต้องลบ

มุมด้วยเครื่องจักร และส่วนที่เหลือปิดขอบด้วย PVC คุณภำพเกรด A หนำไม่น้อยกว่ำ 0.45 มิลลิเมตร ด้วย
กำวกันน้ ำชนิดพิเศษ ต้องปิดสนิทแน่นแข็งแรงโดยระหว่ำงรอยต่อของไม้ปำร์ติเกิลบอร์ดกับรอยต่อขอบ PVC 
โดยไม่ใช้วิธีกำรอุดโป๊ว หรือแต่งสี 

      2.3  กำรต่อยึดประกอบตัวตู้ด้วยอุปกรณ์  100% Fully Knock-Down System ชนิด Cam Lock & Dowel จ ำนวน
กำรยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่ำ 8 จุด เป็นผลิตภัณฑ์ของยุโรป, สหรัฐอเมริกำ หรือดีกว่ำ ท ำจำกโลหะผสม Zinc Alloy 
ฉีดขึ้นรูป ได้รับมำตรฐำน  ISO 9001 และปิด Plastic Cap 4 จุด เพ่ือป้องกันสนิมจำกไอระเหยสำรเคมี 

     2.4 พร้อมเดือยไม้ขนำดเส้นผ่ำ ศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ 8 มิลลิเมตร x 30 มิลลิเมตร จ ำนวนเดือยไม้ต่อตัวตู้ไม่
น้อยกว่ำ 22 ตัว เพ่ือเสริมควำมแข็งแรงของตัวตู้ สำมำรถถอดประกอบตัวตู้ทุกชิ้นส่วนใหม่ได้โดยไม่ท ำให้ตัวตู้
ได้รับควำมเสียหำย และสะดวกในกำรซ่อมบ ำรุง (กรณีต้องกำรเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้ำย) โครงสร้ำงตัวตู้
ทุกยูนิต (Structure of Base Cupboard Mudolar Unit System) สำมำรถเปิดแผ่นด้ำนหลังทั้งแผ่นออกได้ 
โดยไม่ใช้วิธีต่อแผ่น (Back Service) เพ่ือกำรซ่อมแซมงำนระบบด้ำนหลังโดยใช้อุปกรณ์ Directra Screws 4 
จุด พร้อมปิดด้วย Plastic Cap เพ่ือป้องกันสนิมจำกไอระเหยสำรเคมี ประกอบเป็นตัวตู้ส ำเร็จรูป (Modular 
Unit  System) โดยไม่ใช้วิธีกำรยิงด้วยลวด, Max หรือสกรูเกลียวปล่อยโดยเด็ดขำด 

     2.5 ชั้นวำงของภำยในตู้ (Shelf) 
     - ช่วงแผ่นปรับระดับชั้นสำมำรถปรับระดับควำมสูง-ต่ ำได้ 5 ระดับ 
     - เป็นไม้ปำร์ติเกิลบอร์ด เกรด E1 หนำไม่น้อยกว่ำ16 มิลลิเมตร เคลือบผิวด้วยแผ่นเมลำมีน สีขำว (Melamine 

Resin Film) ทั้ง 2 ด้ำน ปิดขอบด้ำนหน้ำของชั้นวำงของด้วย PVC. เกรดคุณภำพ A หนำ 2 มิลลิเมตร ด้วย
กำวกันน้ ำชนิดพิเศษ  โดยลบมุมด้วยเครื่องจักรส่วนด้ำนข้ำงและด้ำนหลังชั้นวำงของปิดขอบด้วย PVC.เกรด
คุณภำพ A หนำไม่น้อยกว่ำ 0.45 มิลลิเมตร. ด้วยกำว (Hot Melt) 

/ส่วนปุ่ม............. 
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    - ส่วนปุ่มปรับระดับชั้นเป็นอุปกรณ์รับชั้นท ำด้วยโลหะชุบนิเกิลและเคลือบด้วย PVC.ใส ด้ำนกำรใช้งำนเพ่ือ

ป้องกันกำรเกิดสนิมจำกไอระเหยสำรเคมีสำมำรถรับน้ ำหนักต่อชั้นได้ 30 กิโลกรัม หรือ 66 ปอนด ์
     2.6 อุปกรณ์เชื่อมต่อตัวตู้ (Connecting Screws) ชนิดพิเศษเป็นแบบ Metal To Metal สำมำรถถอดประกอบได้

โดยไม่ท ำให้เสียโครงสร้ำงของระบบพร้อมกับควำมสวยงำมของตู้ท ำด้วยโลหะชุบนิเกิลขนำดเกลียว M4 ยำว 28-36 
มิลลิเมตร จ ำนวน 4 จุดต่อตัวตู้ ได้รับมำตรฐำน DIN-EN-ISO 9001, DIN-EN-ISO 14001 

     2.7 โครงสร้ำงตัวตู้ทุกยูนิต (Structure of Base Cupboard Mudolar Unit System) สำมำรถเปิดแผ่น
ด้ำนหลังทั้งแผ่นออกได้ โดยไม่ใช้วิธีต่อแผ่น (Back Service) เพ่ือกำรซ่อมแซมงำนระบบด้ำนหลังโดยใช้
อุปกรณ์ Directra Screws 4 จุด พร้อมปิดด้วย Plastic Cap เพ่ือป้องกันสนิมจำกไอระเหยสำรเคมี 

     2.8 ในส่วนของหน้ำลิ้นชักและหน้ำบำนตู้จะต้องสำมำรถสลับกันได้ทุกหน้ำบำน และทุกลิ้นชัก โดยจะต้อง
สลับกันได้ทุกโต๊ะปฏิบัติกำรเพ่ือควำมเป็นมำตรฐำนเดียวกัน และสะดวกต่อกำรซ่อมบ ำรุงในอนำคต 

3. กล่องลิ้นชัก (Drawer Box) เป็นไม้ปำร์ติเกิลบอร์ด เกรด E1 หนำไม่น้อยกว่ำ 16 มิลลิเมตร เคลือบผิวด้วยเมลำ
มีน  สีขำว (Melamine Resin Film) ทั้งสองด้ำน ปิดขอบด้วย PVC คุณภำพเกรด A หนำไม่น้อยกว่ำ 0.45 
มิลลิเมตร ด้วยกำว (Hot Melt)  

4. หน้ำลิ้นชักและหน้ำบำนตู้ (Front Door & Drawer) เป็นไม้ปำร์ติเกิลบอร์ด เกรด E1หนำไม่น้อยกว่ำ 16 
มิลลิเมตร ปิดด้วยแผ่นลำมิเนต (High Pressure Laminate) ทั้งสองด้ำน ปิดขอบด้วย PVC คุณภำพเกรด A 
หนำไม่น้อยกว่ำ 2 มิลลิเมตร ทั้ง 3 ด้ำน ขอบด้ำนบนสุดของหน้ำบำนเพ่เป็นลักษณะมุมเอียง 45 องศำ เป็นที่
จับเปิด-ปิดหน้ำบำนในตัว ถูกออกแบบด้วยกระบวนกำรขึ้นรูป และปิดขอบ PVC คุณภำพเกรด A แบบไร้
รอยต่อด้วยระบบ V-CUT โดยเครื่องจักรที่ทันสมัย 

5. รำงเลื่อนรับใต้กล่องลิ้นชัก เป็นรำงเลื่อนรับใต้กล่องลิ้นชัก  รำงเป็นโลหะชุบอีพ็อกซี่ สีขำว ควำมหนำ 1 
มิลลิเมตร ลูกล้อพลำสติก ลื่นและเงียบสนิทสำมำรถรับน้ ำหนักได้ถึง 25 กิโลกรัม (Dynamic Load) และมี
ระบบ Double Stop ป้องกันกำรไหลย้อนกลับของลิ้นชัก และระบบ Self-Closing Drawer Runner Bottom 
Mounted เมื่อถึงต ำแหน่งประมำณ 70 มิลลิเมตร ก่อนปิด ลิ้นชักจะไหลกลับเองโดยอัตโนมัติ ผลิตโดยผู้ผลิตที่
ได้รับมำตรฐำน ISO 9001 หรือเทียบเทำ่ 

  6. บำนพับถ้วย เป็นบำนพับถ้วย เส้นผ่ำศูนย์กลำง ขนำดมำตรฐำน 35 มิลลิเมตร ท ำด้วยเหล็ก สีนิกเกิลป้องกัน
กำรเป็นสนิม เปิดกว้ำงได้ถึงไม่น้อยกว่ำ 110 องศำ ได้รับมำตรฐำน ISO 9001 เป็นผลิตภัณฑ์ของ HAFELE , 
GRASS หรือ BLUM หรือผลิตภัณฑ์อ่ืนที่มีคุณภำพเทียบเท่ำหรือดีกว่ำ 

7. ปลั๊กไฟฟ้ำ (Socket Outlet)(ยกเว้น 1(SUW1875),1(IBB2) เต้ำรับคู่ 3 สำย 15 แอมป์ เสียบได้ทั้งแบบขำแบน
และขำกลมในตัวเดียวกัน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มำตรฐำน IEC STANDARD.  กำรเดินท่อเป็นระเบียบเรียบร้อย
ถูกต้องตำมมำตรฐำนกำรเดินงำนระบบห้องปฏิบัติกำร พร้อม LAN  

 
8.รายละเอียดชั้นวางอุปกรณ์ (Folding steel poles พ่นสี Epoxy 100%) 
   8.1 โครงสร้างชั้นวางอุปกรณ์(Central Stack Shelf) ท ำด้วยแผ่นเหล็กหนำ1.2มม.เคลือบผิวกัลวำไนท์ด้วย

ระบบไฟฟ้ำ พ่นทับด้วยสีผงEPOXY 100% ทนทำนต่อกำรกัดกร่อน และรอยขีดข่วนได้ดี 
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   8.2 แผ่นชั้นปูชั้นวางอุปกรณ์ ท ำด้วยวัสดุโพลีโพไพรลีน สีขำวหนำ 10 มม. มีรำวกันตกท ำด้วยวัสดุแท่งตันพีวีซี
(PVC Solid Rods) ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง10มม.พร้อมก้ำมปูรับแบบกดล็อก ขนำดไม่น้อยกว่ำ35x35x40
มิลลิเมตร (กxยxส) 

   8.3 ชั้นบนสำมำรถหมุนปรับขึ้น –ลงได้ ไม่น้อยกว่ำ120มม.เพื่อกำรวำงและหยิบของบนชั้นได้สะดวกปลอดภัย  
   8.4 ปลั๊กไฟฟ้า (Socket Outlet) เต้ำรับคู่ 3 สำย 15 แอมป์ เสียบได้ท้ังแบบขำแบนและขำกลมในตัวเดียวกัน 

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้  มำตรฐำน IEC STANDARD กำรเดินท่อเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกต้องตำมมำตรฐำนกำรเดิน
งำนระบบห้องปฏิบัติกำร 

9. ผู้ผลิตติดตั้งพร้อมบริการหลังการขายได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001 ,ISO14001 และ 
OHSAS/TIS 18001 ในด้ำนกำรจัดกำรห้องปฏิบัติกำร 

10. การรับประกันคุณภาพสินค้าเป็นเวลา 2 ปี 
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5. ตู้เก็บเสื้อกาวน์ ขนาดไม่น้อยกว่า 1000x600x1800 มม. (กxลxส) ประจ าห้อง ดังนี้ 
1. ห้องปฏิบัติกำรทดสอบทำงกำยภำพ  จ ำนวน  1  ชุด 

 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  ดังนี้ 
1. โครงสร้างตัวตู้ (STRUCTURE OF CUPBOARD เป็นไม้ปำติเกิลบอร์ด หนำไม่น้อยกว่ำ 19 มม. เคลือบผิว

ด้วยเมลำมีน สีขำว (Melamine Resin Film) ทั้งสองด้ำน ปิดขอบด้ำนหน้ำของตัวตู้ (Base Cupboard) ด้วย 
PVC เกรดคุณภำพ A หนำไม่น้อยกว่ำ2 มม. ส่วนขอบ PVC ต้องลบมุมด้วยเครื่องจักร และส่วนที่เหลือปิด
ขอบด้วย PVC เกรดคุณภำพ A หนำไม่น้อยกว่ำ 0.45 มม. ต้องปิดสนิทแน่นแข็งแรงโดยระหว่ำงรอยต่อของ
ไม้ปำติเกิลบอร์ดกับรอยต่อขอบ PVC โดยไม่ใช้วิธีกำรอุดโป๊ว หรือแต่งสีโดยเด็ดขำด กำรต่อยึดประกอบตัวตู้
ด้วยอุปกรณ์ 100% Fully Knock-Down System ชนิด CAM LOCK & DOWEL โดยไม่ใช้วิธีกำรยิงด้วย
ลวด, MAX หรือสกรูเกลียวปล่อยโดยเด็ดขำด 

2.   ชั้นวางของภายในตู้ (SHELF) เป็นไม้ปำติเกิลบอร์ด หนำ 19 มม.เคลือบผิวด้วยเมลำมีน สีขำว  
(Melamine Resin Film) ทั้ง 2 ด้ำน ปิดขอบด้ำนหน้ำของชั้นวำงของด้วย PVC. หนำ 2 มม. ด้วยกำว (HOT 
MELT) โดยลบมุมด้วยเครื่องจักร ส่วนด้ำนข้ำงและด้ำนหลังชั้นวำงของปิดขอบด้วย PVC. หนำ 0.45 มม. 
พร้อมปุ่มรับชั้น 

3.  หน้าบานตู้ (Front Door) เป็นไม้ปำติเกิลบอร์ด หนำ 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลำมิเนต (High Pressure 
Laminate) ทั้งสองด้ำน ปิดขอบด้วย PVC. หนำ 2 มม. ด้วยกำว (HOT MELT) โดยลบมุมมนด้วยเครื่องจักร 
พร้อมตะแกรงปิดช่องระบำยอำกำศ (Ventilation Grill) 

4.  บานพับถ้วย เส้นผ่ำศูนย์กลำง ขนำดมำตรฐำน 35 มิลลิเมตร ท ำด้วยโลหะชุบนิเกิลป้องกันกำรเป็นสนิม เปิด
กว้ำงได้ถึง 110 องศำ เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ำกับขำรองหนุน ง่ำยต่อกำรติดตั้งและปรับบำน
ซ้ำย-ขวำ โดยไม่ต้องคลำยสกรู พร้อม Plastic Cap ปิด 2 จุด ต่อ 1 หน้ำบำน ผลิตภัณฑ์จำกยุโรป ได้รับ
มำตรฐำน ISO 9001 หรือเทียบเท่ำ 

5.  ขาตู้ปรับระดับกันน้ า เป็นพลำสติก ABS มีจ ำนวน 4 ขำต่อตู้ สำมำรถปรับระดับควำมสูง-ต่ ำได้ และสำมำรถ
รับน้ ำหนักได้ 100 กิโลกรัม ต่อขำ ภำยนอกของขำเป็นไม้อัด หนำ 10 มิลลิเมตร ปิดทับด้วยแผ่นลำมิเนตสีด ำ 
ส่วนสูงประมำณ 100 มิลลิเมตร ส่วนที่สัมผัสกับพื้นมียำงรองรับเพ่ือรีดน้ ำ และป้องกันกำรไหลซึมของสำรเคมี
และน้ ำเข้ำใต้ตู้  

6. ด้านบนมีราวแขวนเสื้อผ้า  
7. มือจับเปิด-ปิด เป็นโลหะรูปตัวซี พร้อมกุญแจล็อคตู้ 
8.  ผู้ผลิตติดตั้งพร้อมบริการหลังการขายได้รับกำรรับรองระบบคุณภำพ ISO 9001,ISO14001 และ OHSAS/TIS 

18001 ในด้ำนกำรจัดกำรห้องปฏิบัติกำร 
9. การรับประกันคุณภาพสินค้าเป็นเวลา 2 ปี 
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6. เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จ านวน 8 ชุด ประจ าห้อง ดังนี้ 
6.1 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 48,000 BTU  ประจ าห้อง ดังนี้ 

1. ห้องปฏิบัติกำรทดสอบทำงกำยภำพ  จ ำนวน  2  เครื่อง 
 

6.2 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 BTU  ประจ าห้องดังนี้ 
1. ห้องชั่ง     จ ำนวน  1  เครื่อง 
2. ห้องปฏิบัติกำรทดสอบ 1   จ ำนวน  1  เครื่อง 
3. หอ้งปฏิบัติกำรทดสอบ 2   จ ำนวน  1  เครื่อง 
4. ห้องปฏิบัติกำรทดสอบ 3   จ ำนวน  1  เครื่อง 
5. ห้องผู้บริหำร      จ ำนวน  2  เครื่อง 
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6.1 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 48,000 BTU จ านวน 2 เครื่อง  
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์   

1. เป็นเครื่องปรับอำกำศ แบบแขวนใต้ฝ้ำแบบอินเวอร์เตอร์ ใช้สำรท ำควำมเย็น ประเภท R32 ประกอบด้วย
เครื่องระบำยควำมร้อน (Condensing Unit) ซึ่งใช้คู่กับเครื่องเป่ำลมเย็นทั้งชุด ประกอบมำเสร็จเรียบร้อย
จำกโรงงำนในต่ำงประเทศ หรือประกอบภำยในประเทศ ภำยใต้ลิขสิทธิ์ของผลิตภัณฑ์นั้น 

2. เครื่องระบำยควำมร้อน เป็นแบบระบำยควำมร้อนด้วยอำกำศได้ตำมข้อก ำหนดในรำยกำรอุปกรณ์ที่
สภำวะอำกำศเข้ำคอยล์เย็นที่อุณหภูมิ 27 องศำเซลเซียส  

3. ขนำดมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ไม่ต่ ำกว่ำ 2,400 วัตต์ 
4. ก ำลังไฟฟ้ำที่ใช้ ไม่ต่ ำกว่ำ 5,444 วัตต์  
5. ใช้กับไฟฟ้ำ 380 โวลต์ V/3PH /50 Hz   
6. เครื่องควบคุมกำรท ำงำนแบบดิจิตอลของเครื่องปรับอำกำศ ใช้งำนแบบมีสำย สำมำรถตรวจสอบ         

กำรท ำงำนของเครื่องปรับอำกำศได้ เช่น อุณหภูมิของท่อน้ ำยำ, อุณหภูมิลมกลับ และแสดงรหัสอำกำร
ผิดปกติ สำมำรถก ำหนดขอบเขตช่วงกำรปรับตั้งอุณหภูมิใช้งำน เช่น  25 – 32 องศำเซลเซียส เพ่ือช่วย
ประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ  

7. เครื่องปรับอำกำศ สำมำรถต่อเข้ำกับอุปกรณ์ควบคุมส่วนกลำง เพ่ือควบคุมกำรเปิด-ปิด อัตโนมัติ ปรับตั้ง
อุณหภูมิกำรใช้งำนเครื่องปรับอำกำศตำมเวลำที่ก ำหนด เพ่ือช่วยประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ 

8. เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบมีสำย ระบบดิจิตอล มีคุณสมบัติพ้ืนฐำน ดังนี้ 
8.1 สำมำรถแสดงอุณหภูมิห้องเป็นตัวเลขดิจิตอลได้  
8.2 สำมำรถตั้งอุณหภูมิควำมเย็น ได้ตั้งแต่ 16 องศำเซลเซียส  
8.3 สำมำรถก ำหนดขอบเขตช่วงกำรปรับตั้งอุณหภูมิใช้งำนใหม่ได้ทั้งอุณหภูมิต่ ำสุดและสูงสุด  
8.4 ปรับตั้งควำมเร็วพัดลมได้ไม่น้อยกว่ำ 5 ระดับ และอัตโนมัติ  
8.5 สำมำรถต้ังเวลำเปิด – ปิด ได ้
8.6 มีฟังก์ชั่นปรับเปลี่ยนทิศทำงลมอัตโนมัติ (Auto Swing)  
8.7 มีกำรแจ้งเตือน เมื่อเครื่องปรับอำกำศท ำงำนผิดปกติ โดยแจ้งเป็นรหัส (Error Code) และระบุ        
      อุปกรณ์ภำยในเครื่องส่งลมเย็นที่ขัดข้องได้อย่ำงชัดเจน  
8.8 มีกำรแจ้งเตือนกำรครบระยะล้ำงฟิลเตอร์  
8.9 แผ่นกรองอำกำศ เป็นชนิด Resin net เคลือบสำรยับยั้งแบคทีเรีย  
8.10 มีอุปกรณ์ประกอบกำรติดตั้งชุดแฟนคอยล์ สำยต่อท่อระบำยน้ ำชนิดอ่อน ฉนวนหุ้มท่อจุดต่อแฟร์ 
       ของท่อแก๊สท่อของเหลว แคมป์รัดสำยและมีคู่มือกำรติดตั้ง 

9. รับประกันคุณภำพ คอมเพรสเซอร์ ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี และแผงคอยล์ร้อน ,แผงคอยล์เย็น ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี 
ของเครื่องปรับอำกำศ และต้องมีเอกสำร/หนังสือรับรองยืนยันจำกผู้ขำยหรือผู้ผลิตว่ำมีอะไหล่ส ำรองไว้
บริกำรขำย ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี  

 
 

 
 
/6.2 เครื่องปรับอำกำศ.... 



22 
 

6.2 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 BTU จ านวน 6 เครื่อง  
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์   

1. เป็นเครื่องปรับอำกำศ แบบติดผนัง แบบอินเวอร์เตอร์ ใช้สำรท ำควำมเย็น ประเภท R32 ประกอบด้วย
เครื่องระบำยควำมร้อน (Condensing Unit) ซึ่งใช้คู่กับเครื่องเป่ำลมเย็นทั้งชุด ประกอบมำเสร็จเรียบร้อย
จำกโรงงำนในต่ำงประเทศ หรือประกอบภำยในประเทศ ภำยใต้ลิขสิทธิ์ของผลิตภัณฑ์นั้น 

2. เครื่องระบำยควำมร้อน เป็นแบบระบำยควำมร้อนด้วยอำกำศได้ตำมข้อก ำหนดในรำยกำรอุปกรณ์ที่
สภำวะอำกำศเข้ำคอยล์เย็นที่อุณหภูมิ 27 องศำเซลเซียส  

3. ก ำลังไฟฟ้ำที่ใช้ ไม่ต่ ำกว่ำ 1,200 วัตต์ 
4. ใช้กับไฟฟ้ำ 220 โวลต์ V/1PH /50 Hz 
5. เป็นระบบ Powerful เร่งรอบคอมเพรสเซอร์สูงสุดใน 20 นำทีแรก ลดอุณหภูมิห้องลง พร้อมทั้งระบบ

คอมเพรสเซอร์อินเวอร์เตอร์แบบสวิง ประหยัดพลังงำน 
6. ระบบสำมำรถตั้งเวลำเปิด-ปิดเครื่องแบบนับถอยหลัง และโหมดตั้งเวลำท ำงำนกลำงคืน  
7. เป็นระบบ Comfort Airflow ปรับทิศทำงกำรกระจำยลมส่งลมระยะไกล  
8. ปรับตั้งควำมเร็วพัดลมได้ไม่น้อยกว่ำ 5 ระดับ 
9. ระบบควบคุมกำรท ำงำน แบบไร้สำย ( Wireless Digital Remote Controller ) 
10. มีฟังก์ชั่น Auto restart กรณีระบบไฟฟ้ำเกิดควำมบกพร่อง เครื่องปรับอำกำศจะหยุดท ำงำน และเมื่อ

ระบบไฟฟ้ำใช้งำนได้ปกติ เครื่องปรับอำกำศจะกลับมำท ำงำนใหม่อัตโนมัติและคอมเพรสเซอร์จะท ำงำน
ภำยในเวลำ 3 นำที  

11. มีระบบแจ้งเหตุขัดข้องของเครื่องปรับอำกำศด้วยตนเอง (Self Diagnosis Function)  
12. แผ่นกรองอำกำศ เป็นชนิด Titanium Apatite เพ่ือยับยั้งกลิ่นและสำรก่อภูมิแพ้ พร้อมแผ่นกรองดักจับฝุ่น

ขนำดเล็กที่ไมองไม่เห็นถึง 2.5 ไมครอน  
13. รับประกันคุณภำพ คอมเพรสเซอร์ ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี และแผงคอยล์ร้อน ,แผงคอยล์เย็น ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี 

ของเครื่องปรับอำกำศ และต้องมีเอกสำร/หนังสือรับรองยืนยันจำกผู้ขำยหรือผู้ผลิตว่ำมีอะไหล่ส ำรองไว้
บริกำรขำย ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี  
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 ข้อก าหนดในการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านสมุนไพร จ านวน 1 ชุด 
 

1. ข้อก าหนดทั่วไป 
1.1 ผู้เสนอรำคำจะต้องท ำกำรติดตั้งตำมแบบรำยละเอียดให้ถูกต้องตำมหลักวิศวกรรมที่ดีผู้ที่ท ำกำรติดตั้งต้องเป็น
ช่ำงฝีมือ ผู้เชี่ยวชำญมีประสบกำรณ์ที่ท ำงำนด้ำนนี้โดยตรงจำกโรงงำน  ทั้งด้ำนกำรออกแบบกำรผลิต และกำร
ติดตั้งหลังจำกสิ้นสุดกำรติดตั้งผู้รับจ้ำงต้องอบรมกำรใช้งำนอย่ำงถูกต้องและปลอดภัยให้กับเจ้ำหน้ำที่อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
1.2 กำรผลิตและติดตั้ งของโต๊ะปฏิบัติกำรต้อง เป็นระบบ Fully Knock-Down System 100% สำมำรถ          
ถอด - ประกอบได้ทุกชิ้นส่วนโดยไม่ท ำให้โครงสร้ำงใด ๆ เสียหำย 
1.3 ผู้เสนอรำคำต้องจัดท ำภำพเขียนแบบรวม Perspective 2 มุมมอง ของทุกห้องปฏิบัติกำร พร้อมแนบเอกสำร
มำแสดงให้คณะกรรมกำร เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำในวันยื่นซอง 
1.4 ผู้เสนอรำคำต้องจัดท ำแปลนงำนระบบไฟฟ้ำงำนระบบน้ ำงำนและแปลนกั้นห้องพร้อมแนบเอกสำรมำแสดงให้
คณะกรรมกำร เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำในวันยื่นซอง 
1.5 ผู้เสนอรำคำต้องจัดท ำผังต ำแหน่งติดตั้งเครื่องปรับอำกำศทุกห้องปฏิบัติกำร 
1.6 ผู้เสนอรำคำ ต้องมีใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน (รง.4) และได้รับมำตรฐำนISO9001,ISO14001,OHSAS/TIS18001 
ด้ำนกำรจัดกำรห้องปฏิบัติกำร พร้อมแนบเอกสำรมำแสดงให้คณะกรรมกำร เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำในวันยื่นซอง 

 
2. ระยะเวลาด าเนินงาน 

ต้องด ำเนินกำรงำนครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติกำร และครุภัณฑ์ส ำนักงำนชั้น 7 ให้แล้วเสร็จ 90 วัน นับถัดจำกวันลง
นำมในสัญญำ และก ำหนดยืนยันรำคำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน 
 

3. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
      กำรด ำเนินงำนติดตั้งครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติกำร และครุภัณฑ์ส ำนักงำน ทำงมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์วิทยำเขต
หำดใหญ่(ผู้ว่ำจ้ำง) จะจ่ำยเงินเมื่อผู้ขำยได้ด ำเนินกำรติดตั้งครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติกำร และครุภัณฑ์ส ำนักงำนตำมแบบรูปที่
ก ำหนดให้เสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งำน และเก็บงำนท ำควำมสะอำดสถำนที่ให้สะอำดเรียบร้อย และน ำวัสดุเหลือใช้ไปทิ้ง
นอกมหำวิทยำลัย พร้อมทั้งท ำกำรอบรมกำรใช้งำน และกำรบ ำรุงรักษำให้กับผู้ดูแลห้องปฏิบัติกำร ทั้งนี้งำนทั้งหมดต้อง
แล้วเสร็จครบถว้นสมบูรณ์ ตำมรูปแบบทุกประกำร ภำยใน 90 วัน นับจำกวันเริ่มสัญญำ 


