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เอกสารแนบท้ายรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัตกิาร คณะเภสัชศาสตร์ จ านวน 1 ชุด 

.............................. 
ห้องปฎิบัตกิาร อาคาร 6 ชัน้  5 ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม  ประกอบด้วย 
 
1. เก้าอีป้ฏิบัตกิาร ขนาดไม่น้อยกว่า 570x570x470-710 มม. (กxลxส)  
ประจ ำห้องปฏิบตักิำรเทคโนโลยีเภสชักรรม  จ ำนวน 96 ชดุ  
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  ดังนี ้
1. ท่ีรองนัง่ ท ำด้วยโพลียรีูเทรน (PU สีด ำ) ขนำดไม่น้อยกวำ่เส้นผ่ำนศนูย์กลำง Ø 365 x 45 มม. และมีรูปทรง

โค้งเว้ำลกึลงตรงกลำงอย่ำงน้อย 10 มม. และขอบของท่ีรองนัง่มีลกัษณะโค้งมน โดยท ำเป็น R 20 มม. 
2. แป้นรองรับท่ีนั่ง ท ำจำกเหล็กแผ่น หนำ 2.0 มม.  ป๊ัมเป็นรูปถ้วยขนำด Ø 195 มม.พ่นสีผงอีพ๊อกซ่ี                        

( EPOXY  POWDER  COAT )พร้อมยดึสกรูไดเรคตร้ำเกลียว M6 หวั BJ 
3. โครงสร้ำงขำ 5 แฉก ท ำด้วยโลหะป๊ัมขึน้รูป ขนำด 1"x45 x1.5 มม. ส่วนปลำยโค้งมน พ่นสีผงอีพ๊อกซ่ี                      

( EPOXY  POWDER  COAT ) ปลำยขำรองรับด้วยพลำสตกิแข็งแรงทนทำน 
4. แกนกลำงส่วนนอก ท ำด้วยโลหะ Ø 2" x 2.0 มม. พ่นสีผงอีพ๊อกซ่ี ( EPOXY  POWDER  COAT ) ยำว                  

315 มม. เม่ือปรับขึน้สงูสดุชว่ยบงัไมใ่ห้เห็นแกนเกลียวโลหะ 
5.   แกนกลำงสว่นใน ท ำด้วยโลหะเกลียว Ø 1" 
6. ท่ีพกัเท้ำ ท ำด้วยโลหะกลม Ø 5/8" รอบขำพน่สีผงอีพ๊อกซ่ี (EPOXY POWDER  COAT ) 
7.    ปุ่ มรับพืน้ ท ำจำกพลำสติก (SOLID PLASTIC) ฉีดเป็นทรงกรวยปิรำมิดหุ้ มเกลียวเหล็ก M12 แป้น 

Ø1½" พร้อมล็อคด้วยน๊อต ทนตอ่กำรกระแทกและรับน ำ้หนกัได้ดี 
8.  กำรรับประกนัคณุภำพสินค้ำเป็นเวลำ 2 ปี 
หมำยเหต ุ :  ขนำดของ High Stool Chair ท่ีระบ ุอำจมีคำ่แตกตำ่งจำกมำตรฐำน ± ไมเ่กิน 20 มม. 
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2. โต๊ะปฏิบัตกิารกลาง ดังนี ้
 
2.1 โต๊ะปฏิบัตกิารกลางพร้อมอ่างล้าง ขนาดไม่น้อยกว่า 3040x1500x850 มม. (กxลxส) 
ประจ ำห้องปฏิบตักิำรเทคโนโลยีเภสชักรรม  จ ำนวน 16 ชดุ  
 
2.2 โต๊ะปฏิบัตกิารกลาง ขนาดไม่น้อยกว่า 2400x750x850 มม. (กxลxส)  
ประจ ำห้องปฏิบตักิำรเทคโนโลยีเภสชักรรม  จ ำนวน 1 ชดุ  
 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  ดังนี ้
1. พืน้โต๊ะ (Bench Top)  

1.1 Solid Compact Laminate Formica (Lab-Grade) เป็นแผ่น Phenolic Resin ชนิด Lab-Grade 
ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 16 มิลลิเมตร ผิวเป็นผิวส้ม ผ่ำนกรรมวิธีชุบเคลือบแกนในด้วยน ำ้ยำ 
Phenolic Resin ภำยใต้กระบวนกำรอดัด้วยแรงดนัและควำมร้อนสูง สำมำรถทนต่อกำรขีดข่วน
และกระแทกได้ดี สำมำรถทนควำมร้อนได้ 150 องศำเซลเซียส มีควำมทนทำนต่อกำรกัดกร่อน
ของสำรเคมีได้ดีเย่ียม โดยผลกำรทดสอบจะต้องไม่เกิดรอยดำ่ง และไม่มีกำรเปล่ียนแปลงควำม
มนัเงำของพืน้ผิว ท ำกำรทดสอบเป็นเวลำนำน 16 ชั่วโมง กับสำรประเภทต่ำง ๆ ดงันี ้ACETIC 
ACID 98%, SULFURIC ACID 77%,NITRIC ACID 20%,HYDROCHLORIC ACID 
37%,AMMONIUM HYDROXIDE 28%, SODIUM HYDROXIDE 40%แ ล ะ  ACETONE ข อบ
ด้ำนข้ำง Bench Top และรอยต่อระหว่ำงแผ่น Bench Top ลบมุม 45๐ ด้วยเคร่ืองจักรพร้อม
ระบบ Liquid & Water Drop Edge System ใต้ขอบ Bench Top ห่ำงไม่ น้อยกว่ำ 10x3.5x2 
มิลลิเมตร เพ่ือปอ้งกนักำรไหลย้อนกลบัของน ำ้และสำรเคมีเข้ำตวัตู้  

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

ด้วย เมลำมีนสีขำว (Melamine Resin Film) ทัง้สองด้ำน  
2.2 ตัวตู้ ชุดอ่างล้าง เป็นไม้อัดชนิดภำยนอก (Exterior Plywood) หนำไม่น้อยกว่ำ 15 มิลลิเมตร       

ปิดด้วยแผน่ลำมิเนต (High Pressure Laminate) ทัง้สองด้ำน   
2.3 ปิดขอบด้ำนหน้ำของตวัตู้ ด้วย PVC คณุภำพเกรด A หนำไม่น้อยกวำ่ 2 มิลลิเมตร ส่วนขอบ PVC 

ต้องลบมุมด้วยเคร่ืองจักร และส่วนท่ีเหลือปิดขอบด้วย PVC คุณภำพเกรด A หนำไม่น้อยกว่ำ      
0.45 มิลลิเมตร ด้วยกำว (Hot Melt) ต้องปิดสนิทแน่นแข็งแรงโดยระหว่ำงรอยต่อของไม้กับ
รอยตอ่ขอบ PVC โดยไมใ่ช้วิธีกำรอดุโป๊ว หรือแตง่สี  
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2.4 กำรต่อยึดประกอบตัวตู้ ด้วยอุปกรณ์  100% Fully Knock-Down System ชนิด Cam Lock & 
Dowel จ ำนวนกำรยดึตอ่ตวัตู้ไม่น้อยกวำ่ 8 จดุ เป็นผลิตภณัฑ์ของยโุรป, สหรัฐอเมริกำ หรือดีกว่ำ 
ท ำจำกโลหะผสม Zinc Alloy ฉีดขึน้รูป ได้รับมำตรฐำน ISO 9001 และปิด Plastic Cap 4 จุด 
เพ่ือปอ้งกนัสนิมจำกไอระเหยสำรเคมี   

2.5 พร้อมเดือยไม้ขนำดเส้นผำ่ ศนูย์กลำงไม่น้อยกว่ำ 8 มิลลิเมตร x 30 มิลลิเมตร จ ำนวนเดือยไม้ตอ่
ตวัตู้ ไมน้่อยกวำ่ 22 ตวั เพ่ือเสริมควำมแข็งแรงของตวัตู้  สำมำรถถอดประกอบตวัตู้ทุกชิน้สว่นใหม่
ได้โดยไม่ท ำให้ตวัตู้ ได้รับควำมเสียหำย และสะดวกในกำรซ่อมบ ำรุง  (กรณีต้องกำรเปล่ียนแปลง
หรือเคล่ือนย้ำย) โครงสร้ำงตวัตู้ทกุยนูิต สำมำรถเปิดแผ่นด้ำนหลงัทัง้แผ่นออกได้ โดยไม่ใช้วิธีตอ่
แผ่น (Back Service) เพ่ือกำรซ่อมแซมงำนระบบด้ำนหลงัโดยใช้อปุกรณ์ Directra Screws 4 จดุ 
พร้อมปิดด้วย Plastic Cap เพ่ือป้องกันสนิมจำกไอระเหยสำรเคมี ประกอบเป็นตัวตู้ ส ำเร็จรูป 
(Modular Unit  System) โดยไมใ่ช้วิธีกำรยิงด้วยลวด, Max หรือสกรูเกลียวปลอ่ยโดยเด็ดขำด 

2.6 ชัน้วำงของภำยในตู้  (Shelf)  
- ชว่งแผน่ปรับระดบัชัน้สำมำรถปรับระดบัควำมสงู-ต ่ำได้ 5 ระดบั 
- เป็นไม้ปำร์ติเกิลบอร์ด เกรด E1 หนำไม่น้อยกว่ำ16 มิลลิเมตร เคลือบผิวด้วยแผ่นเมลำมีน สีขำว 

(Melamine Resin Film) ทัง้ 2 ด้ำน ปิดขอบด้ำนหน้ำของชัน้วำงของด้วย PVC. เกรดคุณภำพ A 
หนำ 2 มิลลิเมตร ด้วยกำว (Hot Melt) โดยลบมุมด้วยเคร่ืองจกัรส่วนด้ำนข้ำงและด้ำนหลงัชัน้วำง
ของปิดขอบด้วย PVC.เกรดคณุภำพ A หนำไมน้่อยกว่ำ 0.45 มิลลิเมตร. ด้วยกำว (Hot Melt) 

- ส่วนปุ่ มปรับระดบัชัน้เป็นอุปกรณ์รับชัน้ท ำด้วยโลหะชุบนิเกิลและเคลือบด้วย  PVC.ใส ด้ำน
กำรใช้งำนเพ่ือป้องกันกำรเกิดสนิมจำกไอระเหยสำรเคมีสำมำรถรับน ำ้หนักต่อชัน้ได้ 30 
กิโลกรัม หรือ 66 ปอนด์ 

2.7 อปุกรณ์เช่ือมต่อตวัตู้  (Connecting Screws) ชนิดพิเศษเป็นแบบ Metal To Metal สำมำรถถอด
ประกอบได้โดยไม่ท ำให้เสียโครงสร้ำงของระบบพร้อมกบัควำมสวยงำมของตู้ท ำด้วยโลหะชบุนิ
เกิลขนำดเกลียว M4 ยำว 28-36 มิลลิเมตร จ ำนวน 4 จุดต่อตวัตู้  ได้รับมำตรฐำน DIN-EN-ISO 
9001, DIN-EN-ISO 14001 

2.8 โครงสร้ำงตัวตู้ ทุกยูนิต (Structure of Base Cupboard Mudolar Unit System) สำมำรถเปิด
แผ่นด้ำนหลังทัง้แผ่นออกได้ โดยไม่ใช้วิธีต่อแผ่น (Back Service) เพ่ือกำรซ่อมแซมงำนระบบ
ด้ำนหลงัโดยใช้อปุกรณ์ Directra Screws 4 จดุ พร้อมปิดด้วย Plastic Cap เพ่ือปอ้งกนัสนิมจำก   
ไอระเหยสำรเคมี 

2.9 ในส่วนของหน้ำลิน้ชกัและหน้ำบำนตู้จะต้องสำมำรถสลบักันได้ทุกหน้ำบำน และทุกลิน้ชกั โดย
จะต้องสลบักนัได้ทกุโต๊ะปฏิบตัิกำรเพ่ือควำมเป็นมำตรฐำนเดียวกนั และสะดวกตอ่กำรซ่อมบ ำรุง
ในอนำคต 

/3. กลอ่งลิน้ชกั............. 
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3. กล่องลิน้ชัก (Drawer Box) เป็นไม้ปำร์ตเิกิลบอร์ด เกรด E1 หนำไมน้่อยกวำ่ 16 มิลลิเมตร เคลือบผิว

ด้วยเมลำมีน  สีขำว (Melamine Resin Film) ทัง้สองด้ำน ปิดขอบด้วย PVC คณุภำพเกรด A หนำไม่
น้อยกวำ่ 0.45 มิลลิเมตร ด้วยกำว (Hot Melt) 

4. หน้าลิน้ชัก และหน้าบานตู้  (Front Door & Drawer) เป็นไม้ปำร์ติเกิลบอร์ด เกรด E1หนำไม่น้อย
กว่ำ 16 มิลลิเมตร ปิดด้วยแผ่นลำมิเนต (High Pressure Laminate) ทัง้สองด้ำน ปิดขอบด้วย PVC 
คณุภำพเกรด A หนำไมน้่อยกวำ่ 2 มิลลิเมตร ทัง้ 3 ด้ำน โดยลบมมุมนด้วยเคร่ืองจกัร และหนำไม่น้อย
กวำ่ 0.45 มิลลิเมตร 1 ด้ำน ด้วยกำว (Hot Melt) พร้อมปุ่ มยำงกนักระแทก (Door & Drawer Buffers)  

5. หน้าบานตู้ ชุดอ่างล้าง (Front Door) เป็นไม้อัดชนิดภำยนอก (Exterior Plywood) หนำไม่น้อยกว่ำ    
15 มิลลิเมตร ปิดด้วยแผ่นลำมิ เนต  (High Pressure Laminate) ทัง้สองด้ำน ปิดขอบด้วย PVC 
คุณภำพเกรด A หนำไม่น้อยกว่ำ 2.0 มิลลิเมตร ทัง้ 3 ด้ำน และหนำไม่น้อยกว่ำ 0.45 มิลลิเมตร 1 
ด้ำน ด้วยกำว (Hot Melt) โดยลบมุมมนด้วยเคร่ืองจักร พร้อมปุ่ มยำงกันกระแทก (Door Buffers) 
พร้อมตะแกรงปิดชอ่งระบำยอำกำศ (Ventilation Grill) 

6. รางเล่ือนรับใต้กล่องลิน้ชัก  
      ส าหรับโต๊ะปฏิบัตกิารกลาง ขนาดไม่น้อยกว่า 2400x750x850 มม. (กxลxส) 
      เป็นรำงแบบรับใต้ลิน้ชกั ขนำด 45 เซนติเมตร รำงเป็นโลหะชุบอีพ็อกซ่ี ลูกล้อพลำสติก ล่ืนและเงียบ

สนิทรำงลิน้ชักรับน ำ้หนักได้ถึง 25 กิโลกรัม (Dynamic Load) และเป็นรำงระบบ Double Stop 
ป้องกันกำรไหลย้อนกลับของลิน้ชกั และเม่ือดึงลิน้ชกัจนสุดจะมีตวัล็อคท ำให้ลิน้ชกัไม่หลุดออกมำ 
เหมำะกบักำรใช้งำนได้เป็นอยำ่งดี ทัง้นีไ้ด้ออกแบบรำงเป็นพิเศษ เพ่ือปอ้งกนักำรแกวง่ของลิน้ชกัน้อย
ท่ีสุด รำงยังมีระบบ Self-Closing Drawer Runner Bottom Mounted เม่ือถึงต ำแหน่งประมำณ 70 
มิลลิเมตร ก่อนปิด โดยลิน้ชกัจะไหลกลบัเองโดยอตัโนมัติ เป็นผลิตภัณฑ์จำกยุโรป หรือเทียบเท่ำ ท่ี
ได้รับมำตรฐำน DIN EN ISO 9001 

7. บานพับถ้วยส าหรับบานไม้  เส้นผ่ำศนูย์กลำง ขนำดมำตรฐำน 35 มิลลิเมตร ท ำด้วยโลหะชบุนิเกิล
ปอ้งกนักำรเป็นสนิม เปิดกว้ำงได้ถึง 110 องศำ เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบล็อคเข้ำกบัแปน้ขำรอง
หนุน ง่ำยต่อกำรติดตัง้และปรับบำนซ้ำย-ขวำ โดยไม่ต้องคลำยสกรู พร้อม Cap ปิด มีระบบ Double 
Safety Lock ป้องกันบำนประตูเล่ือนหล่นโดยเฉพำะและใช้ได้ดีกับบำนไม้ท่ีมีหนำตัง้แต่ 14-24 
มิลลิ เมตร ส่วนกำรยึดแป้นขำบำนพับกับตัวตู้ โดยใช้สก รูชนิดพิ เศษ  Euro Screws ขนำด
เส้นผ่ำศนูย์กลำง 5  มิลลิเมตร  4 จดุ ตอ่ 1 หน้ำบำน ผลิตโดยผู้ผลิตท่ีได้รับมำตรฐำน ISO 9001 หรือ
เทียบเทำ่  

 
 
 

/8. มือจบัเปิด-ปิด............. 
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8. มือจับเปิด-ปิด เป็น PVC  GRIP SECTION POSTFORM HANDLE EMULATION SYSTEM ขนำด

หน้ำตดัไม่น้อยกว่ำ 21 x 50 มิลลิเมตร โดยมีเดือยฝังอยู่หน้ำลิน้ชักและหน้ำบำนตู้  โดยมี Channel 
Cap ขนำดไมน้่อยกว่ำ 21x50x95 มิลลิเมตร ส ำหรับปิด Grip Section Post form Handle ทัง้ด้ำนข้ำง
ซ้ำยและขวำของมือจบั 

9. กล่องไฟฟ้าทนกรด-ด่างท าด้วย Polypropylene (PP) ขนำดไม่เกิน W150xD90xH90 มิลลิเมตร 
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนท่ี 1 ตวักล่องมีร่องใส่ซีล ยำงกนัน ำ้รอบช่องร้อยสำยไฟฟ้ำใต้กล่องเพ่ือ
ปอ้งกนัไม่ให้น ำ้เข้ำไปท่ีตวักล่องไฟฟ้ำ PP ส่วนท่ี 2 มีระบบ CLIP LOCK ซ้ำยและขวำของฐำนและตวั
กลอ่งเพ่ือเพิ่มควำมแข็งแรงไมใ่ห้ปลัก๊ไฟหลดุได้ง่ำย ได้รับมำตรฐำน ISO 9001 

10. ปล๊ักไฟฟ้า (Socket Outlet) เต้ำรับคู่ 3 สำย 15 แอมป์ เสียบได้ทัง้แบบขำแบนและขำกลมในตัว
เดียวกนั เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีได้มำตรฐำน IEC STANDARD กำรเดินท่อเป็นระเบียบเรียบร้อยถกูต้องตำม
มำตรฐำนกำรเดนิงำนระบบห้องปฏิบตักิำร  

11. ขาตู้ปรับระดับกันน า้ ขำตู้ปรับระดบักันน ำ้ เป็นพลำสติก ABS มีจ ำนวน 4 ขำต่อตู้  สำมำรถปรับ
ระดบัควำมสูง-ต ่ำได้ และสำมำรถรับน ำ้หนกัได้ 100 กิโลกรัม ต่อขำ ภำยนอกของขำเป็นไม้อดั หนำ 
10 มิลลิเมตร ปิดทบัด้วยแผ่นลำมิเนตสีด ำ ส่วนสงูประมำณ 100 หรือ 150 หรือ 200 มิลลิเมตร ส่วนท่ี
สมัผสักบัพืน้มียำงรองรับเพ่ือรีดน ำ้ และปอ้งกนักำรไหลซมึของสำรเคมีและน ำ้เข้ำใต้ตู้  

12. ชุด Sink Unit  
      โต๊ะปฏิบัตกิารกลางพร้อมอ่างล้าง ขนาดไม่น้อยกว่า 3040x1500x850 มม. (กxลxส) 

12.1  ส่วนของ Work Top ท ำจำกวสัดชุนิดเดียวกนักบัพืน้โต๊ะปฏิบตัิกำร ส่วนหลมุอ่ำงท ำด้วยวสัดโุพ
ลีโพไพรลีน ”PP” (ขนำดตำมรูปแบบ) มีขอบกันน ำ้พิเศษชนิดมำรีนเอด (Marine Edge) ขนำด 
กว้ำง 50 มิลลิเมตรxสูง16มิลลิเมตร ทัง้ 3 ด้ำน  ส่วนหลังมีบัวกันน ำ้ (Back Splash) สูง 100 
มิลลิเมตร หนำ 16 มิลลิเมตร  

12.2   เป็นช่องระบบกำรจัดเก็บสำธำรณูปโภคทุกระบบ  ไว้ด้ำนหลังของตู้  โดยมีช่องงำนระบบ
ด้ำนหลงั ท่ีต ำแหน่งบอลวำลว์ และท่ีดกักลิ่น เพ่ือควำมสะดวกตอ่กำรใช้งำนและซอ่มบ ำรุง โดย
ไมใ่ช้วิธีเจำะพืน้ตู้และผนงัตู้โดยเดด็ขำด 

12.4 ส ะ ดื อ อ่ ำ ง  (Waste System) ท ำ ด้ ว ย  Polypropylene โด ย  Prolines Mechanical Joint 
Plumbing System ผลิตโดยโรงงำนท่ีได้รับกำรรับรองมำตรฐำนคณุภำพ ISO 9001  
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1 2 .5  ท่ี ดั ก ก ลิ่ น  (Anti-Siphon Bottle Traps System) ท ำ ด้ ว ย  Polypropylene โด ย  Prolines 
Mechanical Joint Plumbing System สวมต่อกับสะดืออ่ำง โดยตัวพักเศษผงตะกอนท ำด้วย 
Polypropylene สีขำวขุ่น สำมำรถมองเห็นปริมำณของเศษตะกอนท่ีตกค้ำงภำยใน เพ่ือเพิ่ม
ควำมสะดวกในกำรถอดล้ำง ท ำควำมสะอำด โดยสำมำรถปรับระดบัควำมสูง -ต ่ำได้ เพ่ือควำม
สะดวกในกำรติดตัง้และท ำให้เดินงำนระบบได้สวยงำมถูกต้อง ผลิตโดยโรงงำนท่ีได้รับรอง
มำตรฐำนคณุภำพ ISO 9001หรือเทียบเทำ่ 

12.6  ก๊อกน ำ้ 1 ทำงตัง้พืน้ แบบก้ำนผลัก จ ำนวน 2 ก๊อก ต่อ 1 อ่ำง เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตใช้เฉพำะ
ห้องปฏิบตัิกำรด้ำนวิทยำศำสตร์ และอุตสำหกรรมประเภทห้องแล็ป ตวัก๊อกท ำจำกทองเหลือง
ตำมมำตรฐำน BS EN 5412:1996, BS EN 200:2008 เคลือบผิวด้วยสีอีพ็อกซ่ี (Full Gloss 
Epoxy Powder Coated) ซึ่งมีควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 150 Microns มีคุณสมบัติทนต่อกำรกัด
กร่อนของสำรเคมีได้เป็นอย่ำงดี ส่วน Hand wheels  ท ำด้วยวสัด ุ Polypropylene สำมำรถทน
แรงดันได้ 10 Bar ปลำยก๊อกเรียวเล็กสำมำรถสวมต่อกับท่อยำงหรือพลำสติกได้ ผลิตโดย
โรงงำนท่ีได้รับมำตรฐำน ISO 9001 หรือเทียบเทำ่  

13. ผู้ผลิตติดตัง้พร้อมบริการหลังการขายได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001,ISO14001 
และ OHSAS/TIS 18001 ในด้ำนกำรจัดกำรห้องปฏิบัติกำร  DESIGN, MANUFACTURING AND 
INSTALLATION OF LABORATORY  

14. การรับประกันคุณภาพสินค้าเป็นเวลา 2 ปี 
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3. ชุดช าระล้างตัวและล้างตาฉุกเฉิน  (EMERGENCY SHOWER WITH EYEWASH)   
พร้อมตดิตัง้ระบบการระบายน า้ ขนำดไมน้่อยกวำ่ 773 x 2259 มม. (ลxส)   

    ประจ ำห้องปฏิบตักิำรเทคโนโลยีเภสชักรรม  จ ำนวน 1 ชดุ  
 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  ดังนี ้
1. ชุดช าระล้างตัวและล้างตาฉุกเฉินสีเขียว เป็นชดุช ำระล้ำงตวัและตำฉกุเฉินแบบตัง้พืน้ส ำหรับใช้ใน

ห้องทดลองวิทยำศำสตร์ (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 ำด้วยท่อโลหะพ่นเคลือบด้วยสี EPOXY POWDER COATING โดยผำ่นกรรมวิธีกำรผลิตท่ี
ได้รับมำตรฐำนกำรรับรองจำก UNI EN ISO 9001 เป็นผลิตภณัฑ์จำกยโุรปหรืออเมริกำ 

2. ดงึ/PULL เม่ือเกิดอบุตัิเหตจุำกสำรเคมีเข้ำในสว่นของร่ำงกำย ให้ผู้ถกูสำรเคมีท ำกำรดงึคนัชกัดงักลำ่ว
ลง แล้วยืนในต ำแหนง่ของฝักบวัท่ีอยู่เหนือศรีษะเพ่ือให้น ำ้ท ำกำรเจือจำงสำรเคมีในเบื่องต้นอย่ำงน้อย 
15-30 นำที เสร็จแล้วน ำสง่แพทย์ทนัที 

3. ผลัก/PUSH หรือ เหยียบ/TO STAMP PUSH เม่ือเกิดอุบตัิเหตจุำกสำรเคมีเข้ำตำให้ผู้ ถูกสำรเคมี
ท ำกำรผลกัหรือเหยียบท่ี STAMP แล้วก้มหน้ำไปยงัอ่ำงช ำระล้ำงตำโดยดว่น เพ่ือให้น ำ้ท ำกำรเจือจำง
ของอบุตัเิหตใุนเบื่องต้นอย่ำงน้อย 15-30 นำที เสร็จแล้วน ำสง่แพทย์ทนัที 

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

5. การรับประกันคุณภาพสินค้าเป็นเวลา 2 ปี 
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 ข้อก าหนดในการจัดซือ้ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัตกิาร จ านวน 1 ชุด 
 

1. ข้อก าหนดทั่วไป 
1.1 ผู้ เสนอรำคำจะต้องท ำกำรติดตัง้ตำมแบบรำยละเอียดให้ถูกต้องตำมหลักวิศวกรรมท่ีดีผู้ ท่ีท ำ

กำรติดตัง้ต้องเป็นช่ำงฝีมือ ผู้ เช่ียวชำญมีประสบกำรณ์ท่ีท ำงำนด้ำนนีโ้ดยตรงจำกโรงงำน  ทัง้
ด้ำนกำรออกแบบกำรผลิต และกำรติดตัง้หลงัจำกสิน้สดุกำรติดตัง้ผู้ รับจ้ำงต้องอบรมกำรใช้งำน
อยำ่งถกูต้องและปลอดภยัให้กบัเจ้ำหน้ำท่ีอยำ่งมีประสิทธิภำพ 

1.2 กำรผลิตและติดตัง้ของโต๊ะปฏิบัติกำรต้องเป็นระบบ Fully Knock-Down System 100%  
สำมำรถถอด - ประกอบได้ทกุชิน้สว่นโดยไมท่ ำให้โครงสร้ำงใด ๆ เสียหำย 

1.3 ผู้ เสนอรำคำ  ต้องมี ใบอนุญ ำตประกอบ กิจกำรโรงงำน (รง.4)  ISO 9001, ISO14001 
OHSAS/TIS 18001 ด้ำนกำรจดักำรห้องปฏิบตัิกำร และ SEFA EXECUTIVE MEMBER พร้อม
แนบเอกสำรมำแสดงให้คณะกรรมกำร เพ่ือประกอบกำรพิจำรณำในวนัย่ืนซอง 

1.4 ผู้ เสนอรำคำจะต้องรับประกนัคณุภำพครุภณัฑ์และอปุกรณ์เป็นระยะเวลำ 2 ปี  
 
2. ระยะเวลาด าเนินงาน 

ต้องด ำเนินกำรงำนครุภณัฑ์ห้องปฏิบตักิำร และครุภณัฑ์ส ำนกังำนชัน้ 5 ให้แล้วเสร็จ 90 วนั นบั
ถดัจำกวนัลงนำมในสญัญำ และก ำหนดยืนยนัรำคำไมน้่อยกวำ่ 120 วนั 
 

3. ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ 
  ก ำ รด ำ เนิ น ง ำ น ติ ด ตั ้ง ค รุ ภั ณ ฑ์ ห้ อ งป ฏิ บั ติ ก ำ ร  แ ล ะ ค รุ ภั ณ ฑ์ ส ำ นั ก ง ำ น  ท ำ ง
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ (ผู้ ว่ำจ้ำง) จะจ่ำยเงินเม่ือผู้ ขำยได้ด ำเนินกำรติดตัง้ครุภัณ ฑ์
ห้องปฏิบตัิกำร และครุภัณฑ์ส ำนักงำนตำมแบบรูปท่ีก ำหนดให้เสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งำน และเก็บ
งำนท ำควำมสะอำดสถำนท่ีให้สะอำดเรียบร้อย และน ำวสัดเุหลือใช้ไปทิง้นอกมหำวิทยำลยั พร้อมทัง้
ท ำกำรอบรมกำรใช้งำน และกำรบ ำรุงรักษำให้กบัผู้ดแูลห้องปฏิบตัิกำร ทัง้นีง้ำนทัง้หมดต้องแล้วเสร็จ
ครบถ้วนสมบรูณ์ ตำมรูปแบบทกุประกำร ภำยใน 90 วนั นบัจำกวนัเร่ิมสญัญำ 

 
 
 
 
 

 


