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เอกสารแนบท้ายรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ จ านวน 1 ชุด 

.............................. 
ห้องปฎิบัติการ อาคาร 6 ช้ัน  5 ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม  ประกอบด้วย 
 
1. เก้าอ้ีปฏิบัติการ ขนาดไม่น้อยกว่า 570x570x470-710 มม. (กxลxส)  
ประจ ำห้องปฏิบัติกำรเทคโนโลยีเภสัชกรรม  จ ำนวน 96 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/2.โต๊ะปฏิบัติกำร............. 
 



2 
 

2. โต๊ะปฏิบัติการกลาง ดังนี้ 
 
2.1 โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมอ่างล้าง ขนาดไม่น้อยกว่า 3040x1500x850 มม. (กxลxส) 
ประจ ำห้องปฏิบัติกำรเทคโนโลยีเภสัชกรรม  จ ำนวน 16 ชุด  
 
2.2 โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาดไม่น้อยกว่า 2400x750x850 มม. (กxลxส)  
ประจ ำห้องปฏิบัติกำรเทคโนโลยีเภสัชกรรม  จ ำนวน 1 ชุด  
 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  ดังนี้ 
1. พื้นโต๊ะ (Bench Top)  

1.1 Solid Compact Laminate Formica (Lab-Grade) เป็นแผ่น Phenolic Resin ชนิด Lab-Grade 
ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 16 มิลลิเมตร ผิวเป็นผิวส้ม ผ่ำนกรรมวิธีชุบเคลือบแกนในด้วยน้ ำยำ 
Phenolic Resin ภำยใต้กระบวนกำรอัดด้วยแรงดันและควำมร้อนสูง สำมำรถทนต่อกำรขีดข่วนและ
กระแทกได้ดี สำมำรถทนควำมร้อนได้ 150 องศำเซลเซียส มีควำมทนทำนต่อกำรกัดกร่อนของ
สำรเคมีได้ดีเยี่ยม โดยผลกำรทดสอบจะต้องไม่เกิดรอยด่ำง และไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงควำมมันเงำ
ของพ้ืนผิว ท ำกำรทดสอบเป็นเวลำนำน 16 ชั่วโมง กับสำรประเภทต่ำง ๆ ดังนี้ ACETIC ACID 98%, 
SULFURIC ACID 77%,NITRIC ACID 20%,HYDROCHLORIC ACID 37%,AMMONIUM 
HYDROXIDE 28%, SODIUM HYDROXIDE 40%และ ACETONE ขอบด้ำนข้ำง Bench Top และ
รอยต่อระหว่ำงแผ่น Bench Top ลบมุม 45๐ ด้วยเครื่องจักรพร้อมระบบ Liquid & Water Drop 
Edge System ใต้ขอบ Bench Top ห่ำงไม่น้อยกว่ำ 10x3.5x2 มิลลิเมตร เพ่ือป้องกันกำรไหล
ย้อนกลับของน้ ำและสำรเคมีเข้ำตัวตู้ 

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

เมลำมีนสีขำว (Melamine Resin Film) ทั้งสองด้ำน  
2.2 ตัวตู้ชุดอ่างล้าง เป็นไม้อัดชนิดภำยนอก (Exterior Plywood) หนำไม่น้อยกว่ำ 15 มิลลิเมตร       

ปิดด้วยแผ่นลำมิเนต (High Pressure Laminate) ทั้งสองด้ำน   
2.3 ปิดขอบด้ำนหน้ำของตัวตู้ด้วย PVC คุณภำพเกรด A หนำไม่น้อยกว่ำ 2 มิลลิเมตร ส่วนขอบ PVC 

ต้องลบมุมด้วยเครื่องจักร และส่วนที่เหลือปิดขอบด้วย PVC คุณภำพเกรด A หนำไม่น้อยกว่ำ      
0.45 มิลลิเมตร ด้วยกำว (Hot Melt) ต้องปิดสนิทแน่นแข็งแรงโดยระหว่ำงรอยต่อของไม้กับรอยต่อ
ขอบ PVC โดยไม่ใช้วิธีกำรอุดโป๊ว หรือแต่งสี  

2.4 กำรต่อยึดประกอบตัวตู้ด้วยอุปกรณ์ 100% Fully Knock-Down System ชนิด Cam Lock & 
Dowel จ ำนวนกำรยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่ำ 8 จุด เป็นผลิตภัณฑ์ของยุโรป, สหรัฐอเมริกำ หรือดีกว่ำ 
ท ำจำกโลหะผสม Zinc Alloy ฉีดขึ้นรูป ได้รับมำตรฐำน ISO 9001 และปิด Plastic Cap 4 จุด เพื่อ
ป้องกันสนิมจำกไอระเหยสำรเคมี   
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2.5 พร้อมเดือยไม้ขนำดเส้นผ่ำ ศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ 8 มิลลิเมตร x 30 มิลลิเมตร จ ำนวนเดือยไม้ต่อตัว
ตู้ไม่น้อยกว่ำ 22 ตัว เพ่ือเสริมควำมแข็งแรงของตัวตู้ สำมำรถถอดประกอบตัวตู้ทุกชิ้นส่วนใหม่ได้
โดยไม่ท ำให้ตัวตู้ได้รับควำมเสียหำย และสะดวกในกำรซ่อมบ ำรุง  (กรณีต้องกำรเปลี่ยนแปลงหรือ
เคลื่อนย้ำย) โครงสร้ำงตัวตู้ทุกยูนิต สำมำรถเปิดแผ่นด้ำนหลังทั้งแผ่นออกได้ โดยไม่ใช้วิธีต่อแผ่น 
(Back Service) เพ่ือกำรซ่อมแซมงำนระบบด้ำนหลังโดยใช้อุปกรณ์ Directra Screws 4 จุด พร้อม
ปิดด้วย Plastic Cap เพ่ือป้องกันสนิมจำกไอระเหยสำรเคมี ประกอบเป็นตัวตู้ส ำเร็จรูป (Modular 
Unit  System) โดยไม่ใช้วิธีกำรยิงด้วยลวด, Max หรือสกรูเกลียวปล่อยโดยเด็ดขำด 

2.6 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 ด้วยกำว (Hot Melt) โดยลบมุมด้วยเครื่องจักรส่วนด้ำนข้ำงและด้ำนหลังชั้นวำง
ของปิดขอบด้วย PVC.เกรดคุณภำพ A หนำไม่น้อยกว่ำ 0.45 มิลลิเมตร. ด้วยกำว (Hot Melt) 

- ส่วนปุ่มปรับระดับชั้นเป็นอุปกรณ์รับชั้นท ำด้วยโลหะชุบนิเกิลและเคลือบด้วย PVC.ใส ด้ำนกำรใช้
งำนเพ่ือป้องกันกำรเกิดสนิมจำกไอระเหยสำรเคมีสำมำรถรับน้ ำหนักต่อชั้นได้ 30 กิโลกรัม หรือ 
66 ปอนด ์

2.7 อุปกรณ์เชื่อมต่อตัวตู้ (Connecting Screws) ชนิดพิเศษเป็นแบบ Metal To Metal สำมำรถถอด
ประกอบได้โดยไม่ท ำให้เสียโครงสร้ำงของระบบพร้อมกับควำมสวยงำมของตู้ท ำด้วยโลหะชุบนิเกิล
ขนำดเกลียว M4 ยำว 28-36 มิลลิเมตร จ ำนวน 4 จุดต่อตัวตู้ ได้รับมำตรฐำน DIN-EN-ISO 9001, 
DIN-EN-ISO 14001 

2.8 โครงสร้ำงตัวตู้ทุกยูนิต (Structure of Base Cupboard Mudolar Unit System) สำมำรถเปิด
แผ่นด้ำนหลังทั้งแผ่นออกได้ โดยไม่ใช้วิธีต่อแผ่น (Back Service) เพ่ือกำรซ่อมแซมงำนระบบ
ด้ำนหลังโดยใช้อุปกรณ์ Directra Screws 4 จุด พร้อมปิดด้วย Plastic Cap เพ่ือป้องกันสนิมจำก   
ไอระเหยสำรเคมี 

2.9 ในส่วนของหน้ำลิ้นชักและหน้ำบำนตู้จะต้องสำมำรถสลับกันได้ทุกหน้ำบำน และทุกลิ้นชัก โดย
จะต้องสลับกันได้ทุกโต๊ะปฏิบัติกำรเพ่ือควำมเป็นมำตรฐำนเดียวกัน และสะดวกต่อกำรซ่อมบ ำรุงใน
อนำคต 

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

4. หน้าลิ้นชัก และหน้าบานตู้ (Front Door & Drawer) เป็นไม้ปำร์ติเกิลบอร์ด เกรด E1หนำไม่น้อยกว่ำ 
16 มิลลิเมตร ปิดด้วยแผ่นลำมิเนต (High Pressure Laminate) ทั้งสองด้ำน ปิดขอบด้วย PVC คุณภำพ
เกรด A หนำไม่น้อยกว่ำ 2 มิลลิเมตร ทั้ง 3 ด้ำน โดยลบมุมมนด้วยเครื่องจักร และหนำไม่น้อยกว่ำ 0.45 
มิลลิเมตร 1 ด้ำน ด้วยกำว (Hot Melt) พร้อมปุ่มยำงกันกระแทก (Door & Drawer Buffers)  
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5. หน้าบานตู้ชุดอ่างล้าง (Front Door) เป็นไม้อัดชนิดภำยนอก (Exterior Plywood) หนำไม่น้อยกว่ำ    
15 มิลลิเมตร ปิดด้วยแผ่นลำมิเนต (High Pressure Laminate) ทั้งสองด้ำน ปิดขอบด้วย PVC คุณภำพ
เกรด A หนำไม่น้อยกว่ำ 2.0 มิลลิเมตร ทั้ง 3 ด้ำน และหนำไม่น้อยกว่ำ 0.45 มิลลิเมตร 1 ด้ำน ด้วยกำว 
(Hot Melt) โดยลบมุมมนด้วยเครื่องจักร พร้อมปุ่มยำงกันกระแทก (Door Buffers) พร้อมตะแกรงปิด
ช่องระบำยอำกำศ (Ventilation Grill) 

6. รางเลื่อนรับใต้กล่องลิ้นชัก  
      ส าหรับโต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาดไม่น้อยกว่า 2400x750x850 มม. (กxลxส) 
      เป็นรำงแบบรับใต้ลิ้นชัก ขนำด 45 เซนติเมตร รำงเป็นโลหะชุบอีพ็อกซ่ี ลูกล้อพลำสติก ลื่นและเงียบสนิท

รำงลิ้นชักรับน้ ำหนักได้ถึง 25 กิโลกรัม (Dynamic Load) และเป็นรำงระบบ Double Stop ป้องกันกำร
ไหลย้อนกลับของลิ้นชัก และเมื่อดึงลิ้นชักจนสุดจะมีตัวล็อคท ำให้ลิ้นชักไม่หลุดออกมำ เหมำะกับกำรใช้
งำนได้เป็นอย่ำงดี ทั้งนี้ได้ออกแบบรำงเป็นพิเศษ เพ่ือป้องกันกำรแกว่งของลิ้นชักน้อยที่สุด รำงยังมีระบบ 
Self-Closing Drawer Runner Bottom Mounted เมื่อถึงต ำแหน่งประมำณ 70 มิลลิเมตร ก่อนปิด 
โดยลิ้นชักจะไหลกลับเองโดยอัตโนมัติ เป็นผลิตภัณฑ์จำกยุโรป หรือเทียบเท่ำ ที่ได้รับมำตรฐำน DIN EN 
ISO 9001 

7. บานพับถ้วยส าหรับบานไม้  เส้นผ่ำศูนย์กลำง ขนำดมำตรฐำน 35 มิลลิเมตร ท ำด้วยโลหะชุบนิเกิล
ป้องกันกำรเป็นสนิม เปิดกว้ำงได้ถึง 110 องศำ เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ำกับแป้นขำรอง
หนุน ง่ำยต่อกำรติดตั้งและปรับบำนซ้ำย-ขวำ โดยไม่ต้องคลำยสกรู พร้อม Cap ปิด มีระบบ Double 
Safety Lock ป้องกันบำนประตูเลื่อนหล่นโดยเฉพำะและใช้ได้ดีกับบำนไม้ที่มีหนำตั้งแต่ 14-24 มิลลิเมตร 
ส่วนกำรยึดแป้นขำบำนพับกับตัวตู้โดยใช้สกรูชนิดพิเศษ Euro Screws ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 5  
มิลลิเมตร  4 จุด ต่อ 1 หน้ำบำน ผลิตโดยผู้ผลิตที่ได้รับมำตรฐำน ISO 9001 หรือเทียบเท่ำ  

8. 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 

9. กล่องไฟฟ้าทนกรด-ด่างท าด้วย Polypropylene (PP) ขนำดไม่เกิน W150xD90xH90 มิลลิเมตร 
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ตัวกล่องมีร่องใส่ซีล ยำงกันน้ ำรอบช่องร้อยสำยไฟฟ้ำใต้กล่องเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้น้ ำเข้ำไปที่ตัวกล่องไฟฟ้ำ PP ส่วนที่ 2 มีระบบ CLIP LOCK ซ้ำยและขวำของฐำนและตัว
กล่องเพ่ือเพ่ิมควำมแข็งแรงไม่ให้ปลั๊กไฟหลุดได้ง่ำย ได้รับมำตรฐำน ISO 9001 

10. ปลั๊กไฟฟ้า (Socket Outlet) เต้ำรับคู่ 3 สำย 15 แอมป์ เสียบได้ทั้งแบบขำแบนและขำกลมในตัว
เดียวกัน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มำตรฐำน IEC STANDARD กำรเดินท่อเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกต้องตำม
มำตรฐำนกำรเดินงำนระบบห้องปฏิบัติกำร  

11. ขาตู้ปรับระดับกันน้ า ขำตู้ปรับระดับกันน้ ำ เป็นพลำสติก ABS มีจ ำนวน 4 ขำต่อตู้ สำมำรถปรับระดับ
ควำมสูง-ต่ ำได้ และสำมำรถรับน้ ำหนักได้ 100 กิโลกรัม ต่อขำ ภำยนอกของขำเป็นไม้อัด หนำ 10 
มิลลิเมตร ปิดทับด้วยแผ่นลำมิเนตสีด ำ ส่วนสูงประมำณ 100 หรือ 150 หรือ 200 มิลลิเมตร ส่วนที่สัมผัส
กับพ้ืนมียำงรองรับเพื่อรีดน้ ำ และป้องกันกำรไหลซึมของสำรเคมีและน้ ำเข้ำใต้ตู้ 
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12. ชุด Sink Unit  
      โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมอ่างล้าง ขนาดไม่น้อยกว่า 3040x1500x850 มม. (กxลxส) 

12.1  ส่วนของ Work Top ท ำจำกวัสดุชนิดเดียวกันกับพ้ืนโต๊ะปฏิบัติกำร ส่วนหลุมอ่ำงท ำด้วยวัสดุโพลี
โพไพรลีน ”PP” (ขนำดตำมรูปแบบ) มีขอบกันน้ ำพิเศษชนิดมำรีนเอด (Marine Edge) ขนำด 
กว้ำง 50 มิลลิเมตรxสูง16มิลลิเมตร ทั้ง 3 ด้ำน  ส่วนหลังมีบัวกันน้ ำ (Back Splash) สูง 100 
มิลลิเมตร หนำ 16 มิลลิเมตร  

12.2   เป็นช่องระบบกำรจัดเก็บสำธำรณูปโภคทุกระบบ ไว้ด้ำนหลังของตู้ โดยมีช่องงำนระบบด้ำนหลัง ที่
ต ำแหน่งบอลวำลว์ และที่ดักกลิ่น เพ่ือควำมสะดวกต่อกำรใช้งำนและซ่อมบ ำรุง โดยไม่ใช้วิธีเจำะ
พ้ืนตู้และผนังตู้โดยเด็ดขำด 

12.4 ส ะดื อ อ่ ำ ง  (Waste System) ท ำด้ ว ย  Polypropylene โด ย  Prolines Mechanical Joint 
Plumbing System ผลิตโดยโรงงำนที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพ ISO 9001  

12 .5  ที่ ดั ก กลิ่ น  (Anti-Siphon Bottle Traps System) ท ำด้ วย  Polypropylene โด ย  Prolines 
Mechanical Joint Plumbing System สวมต่อกับสะดืออ่ำง โดยตัวพักเศษผงตะกอนท ำด้วย 
Polypropylene สีขำวขุ่น สำมำรถมองเห็นปริมำณของเศษตะกอนที่ตกค้ำงภำยใน เพ่ือเพ่ิมควำม
สะดวกในกำรถอดล้ำง ท ำควำมสะอำด โดยสำมำรถปรับระดับควำมสูง-ต่ ำได้ เพ่ือควำมสะดวกใน
กำรติดตั้งและท ำให้เดินงำนระบบได้สวยงำมถูกต้อง ผลิตโดยโรงงำนที่ได้รับรองมำตรฐำนคุณภำพ 
ISO 9001หรือเทียบเท่ำ 

12.6  ก๊อกน้ ำ 1 ทำงตั้งพ้ืน แบบก้ำนผลัก จ ำนวน 2 ก๊อก ต่อ 1 อ่ำง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตใช้เฉพำะ
ห้องปฏิบัติกำรด้ำนวิทยำศำสตร์ และอุตสำหกรรมประเภทห้องแล็ป ตัวก๊อกท ำจำกทองเหลืองตำม
มำตรฐำน BS EN 5412:1996, BS EN 200:2008 เคลือบผิวด้วยสีอีพ็อกซี่ (Full Gloss Epoxy 
Powder Coated) ซึ่งมีควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 150 Microns มีคุณสมบัติทนต่อกำรกัดกร่อนของ
สำรเคมีได้เป็นอย่ำงดี ส่วน Hand wheels  ท ำด้วยวัสดุ  Polypropylene สำมำรถทนแรงดันได้ 
10 Bar ปลำยก๊อกเรียวเล็กสำมำรถสวมต่อกับท่อยำงหรือพลำสติกได้ ผลิตโดยโรงงำนที่ได้รับ
มำตรฐำน ISO 9001 หรือเทียบเท่ำ  

 
13. ผู้ผลิตติดตั้งพร้อมบริการหลังการขายได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001,ISO14001 และ 

OHSAS/TIS 18001 ใน ด้ ำ น ก ำ ร จั ด ก ำ ร ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก ำ ร  DESIGN, MANUFACTURING AND 
INSTALLATION OF LABORATORY  

14. การรับประกันคุณภาพสินค้าเป็นเวลา 2 ปี 
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3. ชุดช าระล้างตัวและล้างตาฉุกเฉิน  (EMERGENCY SHOWER WITH EYEWASH)   
พร้อมติดตั้งระบบการระบายน้ า ขนำดไม่น้อยกว่ำ 773 x 2259 มม. (ลxส)   
    ประจ ำห้องปฏิบัติกำรเทคโนโลยีเภสัชกรรม  จ ำนวน 1 ชุด  
 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  ดังนี้ 
1. ชุดช าระล้างตัวและล้างตาฉุกเฉินสีเขียว เป็นชุดช ำระล้ำงตัวและตำฉุกเฉินแบบตั้งพ้ืนส ำหรับใช้ใน

ห้ อ งทดลองวิท ย ำศำสตร์  (FLOOR MOUTING BODY & EYE EMERGENCY SHOWER DOUBLE 
CONTROL) ชนิดควบคุมได้ 3 แบบ คือ ใช้ดึง,ผลัก และใช้เท้ำเหยียบ ขนำดโดยทั่วไป 790 x 2320 มม. 
ท ำด้วยทองเหลืองพ่นเคลือบสีด้วยสี EPOXY POWDER COATING แบบมีเสำและท่อในตัว (STAND) ท ำ
ด้วยท่อโลหะพ่นเคลือบด้วยสี EPOXY POWDER COATING โดยผ่ำนกรรมวิธีกำรผลิตที่ได้รับมำตรฐำน
กำรรับรองจำก UNI EN ISO 9001 เป็นผลิตภัณฑ์จำกยุโรปหรืออเมริกำ 

2. ดึง/PULL เมื่อเกิดอุบัติเหตุจำกสำรเคมีเข้ำในส่วนของร่ำงกำย ให้ผู้ถูกสำรเคมีท ำกำรดึงคันชักดังกล่ำวลง 
แล้วยืนในต ำแหน่งของฝักบัวที่อยู่เหนือศรีษะเพ่ือให้น้ ำท ำกำรเจือจำงสำรเคมีในเบื่องต้นอย่ำงน้อย 15-30 
นำที เสร็จแล้วน ำส่งแพทย์ทันที 

3. ผลัก/PUSH หรือ เหยียบ/TO STAMP PUSH เมื่อเกิดอุบัติเหตุจำกสำรเคมีเข้ำตำให้ผู้ถูกสำรเคมีท ำกำร
ผลักหรือเหยียบที่ STAMP แล้วก้มหน้ำไปยังอ่ำงช ำระล้ำงตำโดยด่วน เพ่ือให้น้ ำท ำกำรเจือจำงของ
อุบัติเหตุในเบื่องต้นอย่ำงน้อย 15-30 นำที เสร็จแล้วน ำส่งแพทย์ทันที 

4. ผู้ติดตั้งพร้อมบริการหลังการขายได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001,ISO14001 , OHSAS/TIS 
18001 และ SEFA EXECUTIVE MEMBER. 

5. การรับประกันคุณภาพสินค้าเป็นเวลา 2 ปี 
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 ข้อก าหนดในการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ จ านวน 1 ชุด 
 

1. ข้อก าหนดทั่วไป 
1.1 ผู้เสนอรำคำจะต้องท ำกำรติดตั้งตำมแบบรำยละเอียดให้ถูกต้องตำมหลักวิศวกรรมที่ดีผู้ที่ท ำกำร

ติดตั้งต้องเป็นช่ำงฝีมือ ผู้เชี่ยวชำญมีประสบกำรณ์ที่ท ำงำนด้ำนนี้โดยตรงจำกโรงงำน  ทั้งด้ำนกำร
ออกแบบกำรผลิต และกำรติดตั้งหลังจำกสิ้นสุดกำรติดตั้งผู้รับจ้ำงต้องอบรมกำรใช้งำนอย่ำงถูกต้อง
และปลอดภัยให้กับเจ้ำหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

1.2 กำรผลิตและติดตั้ งของโต๊ะปฏิบัติกำรต้องเป็นระบบ Fully Knock-Down System 100%  
สำมำรถถอด - ประกอบได้ทุกชิ้นส่วนโดยไม่ท ำให้โครงสร้ำงใด ๆ เสียหำย 

1.3 ผู้เสนอรำคำต้องจัดท ำภำพรวม Perspective  2 มุมมอง ในภำพรวมของทุกห้อง พร้อมแนบ
เอกสำรมำแสดงให้คณะกรรมกำร เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำในวันยื่นซอง 

1.4 ผู้เสนอรำคำ ต้องมีใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน(รง.4) ISO 9001, ISO14001 OHSAS/TIS 
18001 ด้ำนกำรจัดกำรห้องปฏิบัติกำร และ SEFA EXECUTIVE MEMBER พร้อมแนบเอกสำรมำ
แสดงให้คณะกรรมกำร เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำในวันยื่นซอง 

1.5 ผู้เสนอรำคำจะต้องรับประกันคุณภำพครุภัณฑ์และอุปกรณ์เป็นระยะเวลำ 2 ปี  
 
2. ระยะเวลาด าเนินงาน 

ต้องด ำเนินกำรงำนครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติกำร และครุภัณฑ์ส ำนักงำนชั้น 5 ให้แล้วเสร็จ 90 วัน นับถัด
จำกวันลงนำมในสัญญำ และก ำหนดยืนยันรำคำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน 
 

3. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
  กำรด ำเนินงำนติดตั้งครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติกำร และครุภัณฑ์ส ำนักงำน ทำงมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ 
(ผู้ว่ำจ้ำง) จะจ่ำยเงินเมื่อผู้ขำยได้ด ำเนินกำรติดตั้งครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติกำร และครุภัณฑ์ส ำนักงำนตำมแบบ
รูปที่ก ำหนดให้เสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งำน และเก็บงำนท ำควำมสะอำดสถำนที่ให้สะอำดเรียบร้อย และน ำ
วัสดุเหลือใช้ไปทิ้งนอกมหำวิทยำลัย พร้อมทั้งท ำกำรอบรมกำรใช้งำน และกำรบ ำรุงรักษำให้กับผู้ดูแล
ห้องปฏิบัติกำร ทั้งนี้งำนทั้งหมดต้องแล้วเสร็จครบถ้วนสมบูรณ์ ตำมรูปแบบทุกประกำร ภำยใน 90 วัน 
นับจำกวันเริ่มสัญญำ 

 
 
 
 
 

 
 


