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เอกสารแนบท้ายรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ครุภณัฑ์ห้องปฏิบัติการด้านสมุนไพร จ านวน 1 ชุด 

ติดตั้ง ณ ห้องปฎิบัติการ อาคาร 6 ช้ัน 7 ศูนย์บริการปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ ประกอบด้วย 

1. เก้าอ้ีปฏิบัติการ ประจ ำห้อง ดังนี้ 
1. ห้องเก็บตัวอย่ำง จ ำนวน  2  ชุด 
2. ห้องปฏิบัติกำรทดสอบทำงกำยภำพ จ ำนวน  8  ชุด 
3. ห้องชั่ง จ ำนวน  2  ชุด 
4. ห้องปฏิบัติกำรทดสอบ 3 จ ำนวน  2  ชุด 
5. ห้องปฏิบัติกำรทดสอบ 2 จ ำนวน  2  ชุด 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี้ 
1. แป้นส ำหรับนั่งท ำจำกวัสดุโพลียูรีเทนโฟม แป้นที่นั่งมีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง ไม่น้อยกว่ำ 380 มม. มีควำมหนำไม่

น้อยกว่ำ 47 มม. ตรงกลำงแป้นนั่งเว้ำเป็นหลุมมีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ 180 มม. 
2. ส่วนด้ำนใต้แป้นเก้ำอ้ีมีโครงเหล็กหนำ ไม่น้อยกว่ำ 3 มม. เชื่อมเป็นรูปกำกบำทเพ่ือยึดติดกับแป้นเก้ำอ้ีโดยใช้สกรู 

ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 6 มม. จ ำนวน 4 จุด และเชื่อมติดกับแกนเกลียวเก้ำอ้ีโดยรอบและมีโครงท่อเหล็กกลม ขนำด
เส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่น้อยว่ำ 16 มม. หนำ 1 มม. ดำมเป็นรูปวงกลมตลอดแนวแป้นเก้ำอ้ีพ่นทับด้วยสีผงอุตสำหกรรม 

3. ปลอกส่วนนอกท ำด้วยเหล็กเส้นผ่ำศูนย์กลำง ขนำดไม่น้อยกว่ำ 50 มม. หนำ 1.2 มม. พ่นทับด้วยสีผงอุตสำหกรรม 
4. เสำโครงสร้ำงเก้ำอ้ีท ำจำกเหลก็ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 45 มม. หนำ 1.5 มม. ภำยในเชื่อมเกลียวเหล็กยำวตลอด ควำม

ยำวเกลียวไม่น้อยกว่ำ 60 มม. 
5. ควำมสูงแป้นเก้ำอ้ีสำมำรถปรับระดับได้ควำมสูงได้ที่ 550 – 700 มม. 
6. ที่พักเท้ำท่อเหล็กกลมขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 16 มม. หนำ 1 มม. เชื่อมยึดติดกับทุกขำเก้ำอ้ีรอบด้ำนพ่นด้วยสีผง

อุตสำหกรรม 
7. ขำเก้ำอ้ีจ ำนวน 5 ขำ ท ำจำกเหล็กกล่องขนำด 25 x 50  มม. หนำ 1.2  มม. เส้นผ่ำศูนย์กลำงควำมกว้ำง ฐำนขำเก้ำอ้ี 

530 มม. ปลำยขำเก้ำอ้ีมีปุ่มปรับระดับ และมีฝำปิดปลำยขำลักษณะโค้งมนไม่มีจุดแหลมคมที่อำจเป็นอันตรำยต่อ
ผู้ใช้งำน และพ้ืนห้องปฏิบัติกำร 

8. กำรรับประกันคุณภำพสินค้ำเป็นเวลำ 2 ปี 
 
หมำยเหตุ : ขนำดของ High Stool Chair ที่ระบุ อำจมีค่ำแตกต่ำงจำกมำตรฐำน ± ไม่เกิน 20 มม. 
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2. ตู้เก็บสารเคมีชนิดผง ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1.00 x 0.60 x 1.80 ม. (ย x ล x ส) ประจ ำห้องเก็บสำรเคมี จ ำนวน 1 ชุด 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี้ 
1. โครงสร้างหลัก ส่วนของตัวตู้ (CUPBOARD) ท ำด้วยไม้ปำติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสำรพิษ 

หนำไม่น้อยกว่ำ 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลำมิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนำไม่น้อยกว่ำ 0.8  มม. 
ได้รับมำตรฐำน มอก. 1163–2536 ปิดขอบด้วย PVC หนำไม่น้อยกว่ำ 2 มม. ด้วยกำวกันน้ ำชนิด HOT MELT 
GRADE A 

2. ส่วนของหน้าบานตู้เป็นระบบบาน เปิด-ปิด หน้ำบำนกระจกใส ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 5 มม. ในกรอบไม้ปำติ
เกิลบอร์ด เกรด E1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสำรพิษ ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลำมิเนท (HIGH 
PRESSURE LAMINATE) หนำ 0.8 มม. ได้รับมำตรฐำน มอก. 1163-2536 ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกำวกันน้ ำ
ชนิด HOT MELT GRADE A โดยร่องกระจกจะมีรำงพลำสติก PVC แบบฉีดเป็นเส้นยำวตลอดแนวไม่มีรอยต่อ
ในแต่ละด้ำนของกรอบบำน มีขนำดร่องลึก 10 มม. โดยรำงพลำสติก PVC นี้ จะใส่ตำมร่องกรอบกระจกทั้ง 4 
ด้ำน โดยรอบ เพ่ือป้องกันควำมชื้นและไอสำรเคมีเข้ำสู่เนื้อไม้ ที่เซำะเป็นร่อง ส ำหรับใส่กระจก และเพ่ือควำม
เรียบร้อยสวยงำม พร้อมมีระบบ Air Grill System 

3. บานพับของตู ้ใช้บำนสปริงล็อคท ำด้วยโลหะชุบนิกเกิล สำมำรถเปิดได้ 110 องศำ ขนำดไม่น้อยกว่ำมำตรฐำน 
35 มม. แบบ SLIDE ON สำมำรถปรับหน้ำบำนได้ ทนทำนต่อกำรเปิด-ปิด ผ่ำนกำรทดสอบจำกหน่วยงำน
รำชกำรที่เชื่อถือได้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมำตรฐำน ISO 9001 

4. ภายในตู้ ชั้นวำงของภำยในตู้มีชั้นวำงขวดสำรเคมียึดตำยกลำงตู้จ ำนวน 1 ชั้น และมีชั้นวำงขวดสำรเคมีปรับ
ระดับได้ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 4 ชั้น เป็นไม้ปำติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสำรพิษ ควำมหนำไม่น้อย
กว่ำ 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลำมิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนำ 0.8 มม. ได้รับมำตรฐำน มอก. 
1163 – 2536 ปิดขอบด้วย PVC ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 2 มม. ด้วยกำวกันน้ ำชนิด HOT MELT GRADE A 
พร้อมมีถำดรองภำยในตู้ท ำด้วย Polypropylene โดยมีขอบสูงป้องกันกำรหกรั่วของสำรเคมีแบบไร้ตะเข็บไม่
ต่ ำกว่ำ 2.0 เซนติเมตร วำงบนชั้นวำงของ 

5. มือจับเปิด-ปิด ท ำด้วยโลหะรูปตัวซี (C) พร้อมกุญแจล็อค 
6. ระบบกุญแจ “SYMO 3000” พร้อมกุญแจชนิดพับได้ กุญแจทุกชุดสำมำรถถอดเปลี่ยนเฉพำะตัวไส้ได้โดยใช้ 

Removable key ซึ่งลูกกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมำยเลขพิมพ์ไว้ เพ่ือป้องกันควำมผิดพลำดเวลำเปลี่ยนตัว
ไส้ และจัดท ำ master key พร้อมส่งมอบในวันส่งงำน 

7. เป็นสินค้ำที่ผลิตจำกโรงงำนที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 และ TIS 
18001 

8. กำรรับประกันคุณภำพสินค้ำเป็นเวลำ 2 ปี 
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3. ตู้ดูดไอระเหยสารเคมี พร้อมชุดก าจัดไอระเหยสารเคมี ขนาดไม่น้อยกว่า 1.50x1.05x2.35 ม. (ยxลxส) 
ประจ ำห้อง ดังนี้ 

1. ห้องปฏิบัติกำรทดสอบทำงกำยภำพ จ ำนวน 1 ชุด 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี้ 
1. ลักษณะท่ัวไป 

1.1. ตู้ดูดไอระเหยสำรเคมี (FUME HOOD) พร้อมชุดก ำจัดไอสำรเคมี ส ำเร็จรูปใช้ดูดไอกรดสำรเคมี และก ำจัดไอ
สำรเคมีเป็นพิษในเครื่องเดียวกันเพ่ือกำรปฏิบัติงำนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ เป็นชนิดระบบ AUTOMATIC BY 
PASS SYSTEM 

1.2. ขนำดของตู้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
1.2.1. ส่วนบนมีขนำดไม่ต่ ำกว่ำ ( ยำว x ลึก x สูง ) 1.50 x 1.05 x 1.50 เมตร 
1.2.2. ส่วนล่ำงมีขนำดไม่ต่ ำกว่ำ ( ยำว x ลึก x สูง ) 1.50 x 0.95 x 0.85 เมตร 

1.3. ตู้ดูดไอระเหยสำรเคมีตอนล่ำงมีประตูสำมำรถเปิด – ปิด เป็นตู้เก็บของ 
1.3.1. ส่วนที่ 1 บรรจุถังเก็บน้ ำเพื่อกำรหมุนเวียน 
1.3.2. ส่วนที่ 2 ต ำแหน่งติดตั้งปั๊มน้ ำทนสำรเคมี 

1.4. กำรติดตั้งตู้ดูดไอระเหยสำรเคมีอ้ำงอิงตำมมำตรฐำน BS 14175 (BRITISH STANDARD) 
2. ลักษณะตู้ดูดไอระเหยสารเคมี 

2.1. ตัวตู้ตอนบน 
2.1.1. โครงสร้ำงภำยนอกท ำด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็น (COLD ROLLED STEEL SHEET) ควำมหนำ 1.0 

มิลลิเมตร ทุกชิ้นท ำเป็นระบบถอดประกอบได้ (KNOCK DOWN) คือ สำมำรถถอดตัวตู้ ด้ำนหน้ำ 
ด้ำนซ้ำย – ขวำ และด้ำนหลัง เพ่ือสะดวกในกำรเคลื่อนย้ำยและบ ำรุงรักษำ เคลือบกันสนิมด้วย 
ZINC PHOSPHATE COATING โดยกรรมวิธี DIPPING เพ่ือกันสนิมทั่วถึงทุกชิ้นส่วนของโครงสร้ำง
ภำยนอกแล้วผ่ำนกำรอบแห้งด้วยกรรมวิธี DRYING OVEN และต่อเนื่องด้วยกำรพ่นทับด้วยสี 
EPOXY ชนิดสีผงทั่วถึงผิวเหล็กทุกด้ำนทั้งภำยในและภำยนอก (CONDUCTIVE EPOXY POWDER 
COATING) โดยใช้ระบบไฟฟ้ำสถิตย์ ELECTROSTATIC PAINTING SYSTEM แล้วผ่ำนกระบวนกำร
อบสีด้วยระบบ DRYING OVEN ที่ควำมร้อน ไม่น้อยกว่ำ 180 องศำเซลเซียส เป็นเวลำไม่ต่ ำกว่ำ 10 
นำที เมื่อเสร็จแล้ว สีต้องมีควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 80 ไมครอน โดยสีจะต้องทนต่อกำรกัดกร่อนของ
ไอระเหยสำรเคมี และทนต่อกำรขีดข่วนได้ดี ชิ้นงำนเหล็กพ่นสีแล้วต้องผ่ำนกำรทดสอบ SALT 
SPRAY 500 ชั่วโมง ตำมมำตรฐำน ASTM B117 จำกหน่วยงำนที่เชื่อถือได้ 

2.1.2. โครงสร้ำงผนังภำยในตู้ตอนบนซึ่งเป็นพ้ืนที่ส่วนใช้งำน (WORKING AREA PART) ท ำด้วยวัสดุไฟ
เบอร์กลำสชนิดหล่อจำกแบบเป็นเนื้อเดียวกันตลอด (ONE PIECE MOULDING) ควำมหนำไม่น้อย
กว่ำ 3 มม. และส่วนพ้ืนที่ใช้งำนเป็นชนิด ISO – TYPE แบบ POLYLITE ที่ทนสำรเคมี และทนต่อ
กำรกัดกร่อนของกรด – ด่ำง ได้เป็นอย่ำงดี และรับน้ ำหนักได้ไม่น้อยกว่ำ 80 กิโลกรัม 

2.1.3. พ้ืนที่ด้ำนในสุดเป็นรำงระบำยน้ ำ มีสะดืออ่ำงและชุดที่ดักกลิ่นส ำหรับน้ ำทิ้งจำกรำง ท ำด้วยวัสดุ 
POLYPROPYLENE มีผลกำรทดสอบกำรทนสำรเคมีได้ไม่น้อยกว่ำ 30 ชนิด 
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2.1.4. บำนประตูตู้ดูดไอระเหยสำรเคมี เป็นกระจกนิรภัยใส ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 6 มิลลิเมตร ชนิดไม่มี
ขอบกระจกแขวนห้อยด้วยลวดสลิงสแตนเลสไร้สนิม สำมำรถเลื่อนขึ้น – ลง  ตำมแนวดิ่งได้ทุกระยะ
โดยมีตุ้มถ่วงน้ ำหนักเป็นตัวถ่วงสมดุลย์  โดยใช้ลวดสลิงสแตนเลส เกรด 316 หุ้ม PVC ใส เป็นตัว
แขวนอยู่ในรอก ขนำดควำมกว้ำงภำยในตู้ไม่น้อยกว่ำ 100 เซนติเมตร ควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 60 
เซนติเมตร ด้ำนล่ำงมีมือจับเลื่อนขึ้น – ลง ซึ่งท ำจำก PVC ฉีดขึ้นรูปยำวตลอดแนวขวำง พร้อมรำง
กระจกท ำด้วย PVC โดยเซำะร่องเลื่อนกระจกข้ึน – ลง 

2.1.5. มีระบบ  AIR  FLOW  BY  PASS  ท ำให้ไม่เกิดสูญญำกำศเมื่อปิดบำนประตูตู้ดูดไอระเหยสำรเคมี
สนิท ท ำด้วยไฟเบอร์กลำสเสริมแรง ชนิด  ISO – TYPE มีควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 3 มม. สำมำรถทน
ต่อกำรขีดข่วนและกำรกัดกร่อนของสำรเคมีได้ดี 

2.1.6. ภำยในตู้ดูดไอระเหยสำรเคมีผนังหลังมีแผ่นบังคับทิศทำงกำรไหลของอำกำศ (BAFFLE) ตำมหลัก 
AERO  DYNAMIC ป้องกันกำรหมุนของลมได้ดี ไม่ให้เกิดลมม้วนกลับเข้ำหำตัวผู้ใช้งำน ด้วยวัสดุไฟ
เบอร์กลำส โดยบังคับให้อำกำศไหลเข้ำได้ 4 ช่อง ด้ำนล่ำง 1 ช่อง ตรงกลำง 2 ช่อง และด้ำนบน 1 
ช่อง ซึ่งแผ่นบังคับทิศทำงของอำกำศ ต้องเป็นชนิดเดียวกันกับพ้ืนที่ส่วนใช้งำน สำมำรถถอดซ่อม
บ ำรุงรักษำได้สะดวก โดยสำมำรถทดสอบได้ด้วยควันหลังกำรติดตั้งเสร็จ 

2.2. ตัวตู้ตอนล่าง (STORAGE PART) 
2.2.1. โครงสร้ำงภำยนอกท ำด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็น (COLD ROLLED STEEL SHEET) ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 

1.0 มิลลิเมตร ทุกชิ้นท ำเป็นระบบถอดประกอบได้ (KNOCK DOWN) สำมำรถถอดตัวตู้ ด้ำนหน้ำ 
ด้ำนซ้ำย – ขวำ และด้ำนหลัง เพ่ือง่ำยต่อกำรเคลื่อนย้ำยและซ่อมบ ำรุงรักษำเคลือบผิวกันสนิมด้วย 
ZINC PHOSPHATE COATING โดยกรรมวิธี  DIPPING เพ่ือเคลือบกันสนิมทั่วถึงทุกชิ้นส่วนของ
โครงสร้ำงภำยนอก แล้วผ่ำนกำรอบแห้งด้วยกรรมวิธี DRYING OVEN แล้วพ่นทับด้วยสี EPOXY ชนิดผง
ทั่วถึงผิวเหล็กทุกด้ำนทั้งในและนอก (CONDUCTIVE EPOXY POWDER COATING) โดยใช้ระบบไฟฟ้ำ
สถิตย์ ELECTROSTATIC PAINTING SYSTEM แล้วผ่ำนกระบวนกำรอบสีด้วยระบบ DRYING OVEN ที่
ควำมร้อนไม่น้อยกว่ำ 180 องศำเซลเซียส เป็นเวลำอย่ำงน้อย 10 นำที เมื่อเสร็จแล้วสีต้องมีควำมหนำ
ไม่น้อยกว่ำ 80 ไมครอน โดยสีต้องทนต่อกำรกัดกร่อนของไอระเหยสำรเคมีและทนต่อกำรขีดข่วนได้ดี 
ชิ้นงำนเหล็กพ่นสีแล้วต้องผ่ำนกำรทดสอบ SALT SPRAY 500 ชั่วโมง ตำมมำตรฐำน ASTM B117 จำก
หน่วยงำนที่เชื่อถือได้ 

2.2.2. ด้ำนหน้ำเป็นบำนประตูเปิด – ปิด ท ำด้วยวัสดุเดียวกันกับตู้ ส่วนหน้ำบำนมีระบบบำนพับสแตนเลส ทน
ต่อไอสำรเคมี ระบบสปริงล็อค ระบบ Soft Close แบบปิดนุ่มนวล มือจับเปิด – ปิด  ท ำด้วย GRIP 
SECTION 

2.2.3. หน้ำบำนเปิด – ปิด ด้ำนในแต่ละบำนมีที่ใส่แฟ้มงำนอย่ำงน้อยหน้ำบำนละ 1 ช่อง พร้อมซีลขอบ
ประตูเพ่ือป้องกันเสียงกำรท ำงำนของภำยในตู้ดูดไอระเหยสำรเคมี 

3. อุปกรณ์ประกอบตู้ดูดไอระเหยสารเคมี 
3.1. อุปกรณ์ประกอบภายในตู้ดูดไอระเหยสารเคมีตอนบน 

3.1.1. ก๊อกแก๊ส 1 ชุด ตัวก๊อกท ำด้วยทองเหลืองเคลือบด้วยสี EPOXY ที่มีคุณสมบัติทนต่อกำรกัดกร่อน
ของกรด – ด่ำง ขนำด 3/8 INCH BSP โดยปลำยก๊อกเรียวเล็ก สำมำรถสวมต่อด้วยท่อยำงหรือ
พลำสติกได้ ติดตั้งที่ผนังด้ำนข้ำง ภำยในควบคุมกำรเปิด – ปิด ด้วย FRONT CONTROL VALVE 

 
/3.1.2 ก๊อกน้ ำ.............  



5 
 

3.1.2. ก๊อกน้ ำ 1 ชุด ตัวก๊อกท ำด้วยทองเหลืองเคลือบด้วยสี EPOXY ที่มีคุณสมบัติทนต่อกำรกัดกร่อนของ
กรด – ด่ำง ขนำด 3/8 INCH BSP โดยปลำยก๊อกเรียวเล็ก สำมำรถสวมต่อด้วยท่อยำงหรือพลำสติก
ได้ ติดตั้งที่ผนังด้ำนข้ำง ภำยในตู้ควบคุมกำรจ่ำยน้ ำด้วย FRONT CONTROL VALVE 

3.1.3. ที่ดักกลิ่น (BOTTLE TRAP) ท ำด้วยวัสดุ POLYPROPYLENE จำกกำรผลิต INJECTION MOLDED 
กำรเชื่อมต่ออุปกรณ์ต้องเป็นระบบ MECHANICAL JOINT SYSTEM  สำมำรถถอดซ่อมบ ำรุงหรือ
ประกอบได้ทุกแห่งโดยไม่มีกำรต่อเชื่อมด้วยควำมร้อน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมำตรฐำน ISO 9001 

3.1.4. หลอดไฟแสงสว่ำงชนิด LED จ ำนวน 2 ชุด โดยแยกวงจรออกเป็น 2 ชุด พร้อมที่ครอบซึ่งท ำด้วย
กระจกนิรภัยป้องกันควำมร้อนและกำรกัดกร่อนของไอระเหยสำรเคมี  ให้ควำมเข้มของแสงที่พ้ืนที่
ท ำงำนไม่น้อยกว่ำ 400 LUX 

3.2. อุปกรณ์ภายนอกตู้ดูดไอระเหยสารเคมี 
3.2.1. ชุดควบคุมกำรจ่ำยแก๊ส (FRONT CONTROL) จ ำนวน 1 ชุด วัสดุท ำด้วยทองเหลืองเคลือบด้วยสี EPOXY 

มือหมุนเปิด – ปิด ท ำด้วยวัสดุโพลีโพรพิลีน (POLYPROPYLENE) ซึ่งทนต่อกำรกัดกร่อนของกรด – ด่ำง  
และสำรเคมี สำมำรถทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่ำ 100 PSI (POUNDS/SQ – INCH) หรือ 7 BAR 

3.2.2. ชุดควบคุมกำรจ่ำยน้ ำ (FRONT CONTROL) จ ำนวน 1 ชุด วัสดุท ำด้วยทองเหลืองเคลือบด้วยสี EPOXY 
มือหมุนเปิด – ปิด ท ำด้วยวัสดุโพลีโพรพิลีน (POLYPROPYLENE) ซึ่งทนต่อกำรกัดกร่อนของ กรด – ด่ำง  
และสำรเคมี สำมำรถทนแรงดันได้ 145 PSI (POUNDS/SQ – INCH) หรือ 10 BAR 

3.2.3. เต้ำเสียบไฟฟ้ำชนิดคู่ สำมำรถเสียบได้ทั้งกลมและแบนพร้อมฝำครอบกันน้ ำ ขนำด  16  แอมป์ 220 
โวลท์ 1 เฟส พร้อมสำยดิน 

3.3. แผงควบคุมการท างานตู้ดูดไอระเหยสารเคมี ชนิดกึ่งสัมผัสหรือดีกว่า  (พร้อมแสดงรูปและ
รายละเอียดแผงควบคุมในวันเปิดซอง) ควบคุมด้วย MICROPROCESSOR CONTROLLER ควบคุม
การท างาน ดังนี้ 

3.3.1. ปุ่มกดเปิด – ปิด ควบคุมกำรท ำงำนของระบบท ำงำนหลัก พัดลมดูดไอระเหย ไฟแสงสว่ำงภำยในตู้ 
พร้อมสัญลักษณ์หลอดไฟแสงกำรท ำงำน โดยระบบควบคุมจะต้องแยกส่วนอย่ำงชัดเจน 

3.3.2. จอแสดงควำมเร็วลมภำยในตู้ แสดงผลเป็นตัวเลข สำมำรถมองเห็นได้ในระยะไกล โดยแสดงผล
ควำมเร็วลมได้ท้ังแบบฟุตต่อนำที (FPM) และเมตรต่อวินำที (M/S) 

3.3.3. หลอดไฟ LED แสดงสถำนะควำมเร็วลมว่ำปลอดภัยแสดงเป็นสีเขียว (AIR SAFE) และไฟสีแดง
กระพริบกรณีแรงลมผิดปกติ (AIR FAIL) พร้อมเสียงเตือน 

3.3.4. มีระบบเตือนหำกตู้ดูดไอระเหยสำรเคมีขัดข้อง ทั้งระบบเสียงและไฟเตือน ในกรณีที่เกิดกำรขัดข้อง
ของระบบ สำมำรถสั่งเพ่ือเงียบเสียงเตือนได้ แต่ LED ไฟสีแดงยังคงกระพริบอยู ่

3.3.5. หลอดไฟ LED แสดงสถำนะประตูเลื่อนด้ำนหน้ำ (SASH) ว่ำอยู่ในระดับปกติ (SASH SAFE) โดยไฟแสดงสี
เขียว และถ้ำกระจกเปิดสูงเกินก ำหนดไปเป็นสีแดงกระพริบ (SASH FAIL) พร้อมเสียงเตือน 

3.3.6. จอแสดงผลกำรท ำงำนของตัวควบคุมรอง แสดงผลเป็นจอ LCD โดยจะแสดงสถำนะกำรท ำงำนของ
ระบบควบคุมตู ้

3.3.7. ปุ่มกดส ำหรับเลือกกำรท ำงำนของตัวควบคุมหลัก โดยมีกำรแสดงกำรท ำงำนต่ำงๆ เช่น ตั้งเวลำ, ตั้ง
เวลำเปิด – ปิดกำรท ำงำนของพัดลม, ดูชั่วโมงกำรท ำงำนของพัดลม และสำมำรถเข้ำสู่กำรท ำงำน 
จบกำรท ำงำน รวมถึงเลือกค่ำในโหมดต่ำงๆ ได้ง่ำย 
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3.4. ชุดก าจัดไอสารเคมี (พร้อมแสดงรูปแบบประกอบข้อมูล) 
เป็นชุดก ำจัดไอสำรเคมีระบบปิด (CLOSE CIRCUIT) ชนิดระบบควบแน่น ติดตั้งตอนหลังภำยในตู้ดูดไอระเหย

สำรเคมีเป็นวัสดุไฟเบอร์กลำสโดยผลิตหล่อจำกแบบเป็นชิ้นเดียวกันทั้ง 4 ด้ำน (ด้ำนหน้ำ, ด้ำนข้ำงทั้ง 2 ด้ำน และ
ด้ำนหลัง) ติดตั้งอยู่ตอนบนด้ำนหลังพ้ืนที่ส่วนใช้งำน (WORKING AREA PART) ให้เป็นเนื้อเดียวกันกับพ้ืนที่ส่วนใช้งำน
และไม่มีรอยกำรใช้สกรูยึดติดเพ่ือป้องกันกำรรั่วซึมของน้ ำ ผนังด้ำนหน้ำของชุดก ำจัดไอสำรเคมีบริเวณ AIR EXHAUST ต้อง
มีแผ่นป้องกันน้ ำกระเด็นเข้ำมำยังส่วนของพ้ืนที่ใช้งำน โดยไม่กีดขวำงทำงลมเข้ำชุดก ำจัดไอสำรเคมี ส่วนของชุดก ำจัดไอ
สำรเคมีประกอบไปด้วย 

3.4.1. ชุดสเปรย์ฉีดน้ ำผลิตจำก POLYPROPYLENE ทนไอสำรเคมี จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 หัวสเปรย์ ซึ่ง
ออกแบบเพ่ือใช้กับน้ ำที่มีตะกอนไม่ก่อให้เกิดกำรอุดตันจำกตะกอน มีมุมกว้ำงในกำรสเปรย์ม่ำนน้ ำ 
เพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนที่ในกำรดักจับไอสำรเคมี 

3.4.2. ถังเก็บน้ ำระบบหมุนเวียนมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 110 ลิตร ท ำจำกไฟเบอร์กลำสชนิด ISO TYPE แบบ 
POLYLITE ชนิดแนวนอน ที่ทนกำรกัดกร่อนของสำรเคมี หล่อเป็นชิ้นเดียวกันโดยไม่มีรอยเชื่อมเพ่ือ
ป้องกันกำรรั่วซึม พ้ืนตอนล่ำงของถังเป็นรูปแบบ V-SHAPE โดยรูน้ ำทิ้งอยู่ที่จุดต่ ำสุดของถังป้องกัน
กำรตกค้ำงของตะกอนสำรเคมี ถังเก็บน้ ำติดตั้งอยู่ท่ีตอนล่ำงของตู้ดูดไอระเหยสำรเคมี 

3.4.3. ปั๊มน้ ำทนกรดชนิด MAGNET PUMP ขับเคลื่อนด้วยกระแสแม่เหล็กแบบไม่มีซีลป้องกันปัญหำ
รั่วซึมจำกสำรเคมีกัดกร่อนแกนหมุนและซีลยำง ตัวเสื้อและใบพัดท ำด้วย POLYPROPYLENE ใช้ไฟ 
220 โวลท์ 1 เฟส 50 Hz มอเตอร์ IP 44 ขนำด 250 วัตต์ สำมำรถจ่ำยน้ ำไม่น้อยกว่ำ 125 ลิตร/
นำที ที่ควำมสูง 12.3 เมตร 

3.4.4. HIGH PRESSURE SWITCH ส ำหรับตัดระบบปั๊มน้ ำเมื่อหัวสเปรย์อุดตันพร้อมสัญญำณเตือนระบบ
ขัดข้อง 1 ชุด 

3.4.5. LOW PRESSURE SWITCH ส ำหรับตัดระบบกำรท ำงำนของปั๊มท ำเมื่อระบบขำดน้ ำ 1 ชุด 
3.4.6. FLOATING SWITCH อุปกรณ์ตรวจวัดควำมสูงต่ ำและเติมน้ ำอัตโนมัติในถัง 2 ชุด 
3.4.7. SOLINOIL VALVE วำล์วเปิด – ปิด เติมน้ ำอัตโนมัติ เมื่อระดับน้ ำในถังลดลงกว่ำระดับที่ก ำหนด 1 ชุด 
3.4.8. BALL VALVE น้ ำดี ท ำด้วย PVC ส ำหรับเปิดเติมน้ ำใส่ถัง ถังบ ำบัด 1 ชุด กรณีเปลี่ยนถ่ำยน้ ำ 
3.4.9. BALL VALVE น้ ำทิ้ง เปิด – ปิด ระบบระบำยน้ ำทิ้ง 1 ชุด 
3.4.10. ALARM BUZZER สัญญำณเตือนเมื่อระบบกำรท ำงำนชุดบ ำบัดขัดข้อง 1 ชุด 
3.4.11. ก๊อกน้ ำ PVC ส ำหรับเปิดน้ ำเพ่ือตรวจวัดค่ำ pH 1 ชุด 
3.4.12. สวิตซ์เปิด – ปิด ปั๊มน้ ำและกำรท ำงำนของระบบบ ำบัด พร้อมสัญญำณไฟแสดงกำรท ำงำน 
3.4.13. สวิตช์กดปิดยกเลิกสัญญำณเตือนระบบขัดข้อง 
3.4.14. กำรตรวจซ่อมบ ำรุงรักษำงำนระบบให้ท ำจำกด้ำนหน้ำตู้ดูดไอระเหยสำรเคมีเท่ำนั้น 
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3.5. พัดลมตู้ดูดไอระเหยสารเคมี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.5.1. พัดลม FAN DIRECT DRIVE มอเตอร์แบบอุตสำหกรรม 
3.5.2. ตัวใบพัดท ำด้วย POLYPROPYLENE ชนิดทนต่อกำรกัดกร่อนของ กรด – ด่ำง ได้เป็นอย่ำงดี เป็น

แบบ FORWARD CURVED ผลิตโดยกรรมวิธี  INJECTION MOULDING ถ่วงใบพัดด้วยระบบ 
DYNAMIC BALANCE 

3.5.3. ตัวเสื้อพัดลมท ำด้วยวัสดุไฟเบอร์กลำส หรือ POLYPROPYLENE หล่อเป็นชิ้นเดียวกัน ชนิดทนต่อ
กำรกัดกร่อนของ กรด – ด่ำง ได้เป็นอย่ำงดี ด้ำนหน้ำของเสื้อพัดลมสำมำรถถอดประกอบได้ เพ่ือ
ควำมสะดวกในกำรซ่อมบ ำรุงและง่ำยต่อกำรติดตั้ง 

3.5.4. แท่นของพัดลมส ำหรับติดตั้งมอเตอร์ต้องมีท่ีครอบกันน้ ำทุกด้ำน  และยำงกันสะเทือนของพัดลม 
3.5.5. มีควำมสำมำรถในกำรดูดไอระเหยสำรเคมีจำกตู้ดูดไอระเหยสำรเคมี โดยมีค่ำ VELOCITY ประมำณ 

100 ฟุต/นำที (FPM) เมื่อเปิดบำนกระจกหน้ำตู้ดูดไอระเหยสำรเคมีสูง 30 เซนติเมตร หรือมีค่ำ
ควำมเร็วลมของหน้ำตู้ อย่ำงสม่ ำเสมอ โดยผู้ท ำกำรติดตั้งจะต้องมีเครื่องวัดลมมำทดสอบตำม
มำตรฐำนกำรทดสอบตู้ดูดไอระเหยสำรเคมี จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 6 จุด พร้อมรำยงำนกำรตรวจวัดค่ำ
ดังกล่ำวในวันส่งมอบงำน 

3.5.6. มอเตอร์ใช้แบบอุตสำหกรรม ชนิด IP 55 ขนำดไม่น้อยกว่ำ ½ HP 380 V. 3 Phase หรือ 220 V. 
1 Phase 

3.5.7. มีสวิตช์ ON – OFF SAFETY SWITCH ชนิด IP 65 ท ำหน้ำที่เปิด – ปิด มอเตอร์พัดลมชนิดกันน้ ำ
ติดตั้งบริเวณแท่นพัดลมใกล้มอเตอร์ไฟฟ้ำเพ่ือใช้ในกำรซ่อมบ ำรุงรักษำ 

4. ระบบท่อระบายไอระเหยสารเคมี 

4.1. ท่อควัน PVC ชั้นคุณภำพที่ 5 ขนำดไม่น้อยกว่ำ 8 นิ้ว พร้อมข้องอ, หน้ำแปลน, อุปกรณ์ท่อยึดที่เป็นวัสดุ
ชนิดที่แข็งแรง 

4.2. กำรติดตั้งท่อระบำยควันจุดที่มีกำรต่อท่อควันมีข้องอ, หน้ำแปลน, ต้องใช้วิธีกำรเชื่อมด้วยวัสดุชนิด
เดียวกันกับท่อ 

5. ผู้ขำยจะต้องทดสอบคำ่ควำมเร็วลมตำมที่ก ำหนดในข้อ 3.5.5 และท ำ TEST REPORT เสนอในวันส่งมอบ และ
ทุก 6 เดือนตลอดอำยุกำรรับประกัน 

6. มีกำรรับประกันคุณภำพสินค้ำเป็นเวลำ 2 ปี โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม 
7. สอนกำรใช้งำน และมีคู่มือกำรใช้งำนเป็นภำษำไทยและภำษำอังกฤษ อย่ำงละ 1 เล่ม 
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4. โต๊ะปฏิบัติการ 
ออกแบบ ผลิต และติดตั้งด้วยระบบ FULLY KNOCK DOWN SYSTEM 100 % ตำมมำตรฐำนสำกลส ำหรับ

ห้องปฏิบัติกำรที่ขอกำรรับรองมำตรฐำน ISO 17025 และท่ีได้รับกำรรับรองมำตรฐำนแล้ว ดังนี้ 
 

4.1 โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมชั้นวางของ ขนาด 3.04 x 1.50 x 0.85 ม. (ย x ล x ส) ประจ ำห้อง ดังนี้ 
1. ห้องปฏิบัติกำรทดสอบทำงกำยภำพ จ ำนวน 2 ชุด 

 

4.2 โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมตู้แขวนลอย ขนาด 2.00 x 0.75 x 0.80 ม. (ย x ล x ส) ประจ ำห้อง ดังนี้ 

1. ห้องปฏิบัติกำรทดสอบทำงกำยภำพ จ ำนวน 1 ชุด 

 

4.3 โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมอ่างล้าง ขนาด 5.48 x 0.75 x 0.80 ม. (ย x ล x ส) ประจ ำห้อง ดังนี้ 

1. ห้องปฏิบัติกำรทดสอบทำงกำยภำพ จ ำนวน 1 ชุด 

 

4.4 โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 4.10 x 0.75 x 0.80 ม. (ย x ล x ส) ประจ ำห้อง ดังนี้ 

1. ห้องชั่ง จ ำนวน 1 ชุด 

 

4.5 โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 3.85 x 0.75 x 0.80  ม. (ย x ล x ส) ประจ ำห้อง ดังนี้ 

1. ห้องเก็บตัวอย่ำง จ ำนวน 1 ชุด 

 

4.6 โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง  ขนาด  3.45  x  0.60  x  0.80  ม. (ย x ล x ส) ประจ ำห้อง ดังนี้ 

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

 

4.7 โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง  ขนาด  3.45  x  0.60  x  0.80  ม. (ย x ล x ส) ประจ ำห้อง ดังนี้ 

1. ห้องปฏิบัติกำรทดสอบ 2 จ ำนวน 1 ชุด 

 

4.8 โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง  ขนาด  2.95  x  0.60  x  0.80  ม. (ย x ล x ส) ประจ ำห้อง ดังนี้ 

1. ห้องปฏิบัติกำรทดสอบ 3 จ ำนวน 1 ชุด 

 

 
/4.1 โต๊ะปฏิบัติกำรกลำง........  
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4.1 โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด 3.04 x 1.50 x 0.85 ม. (ย x ล x ส) จ านวน 2 ชุด 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี้ 

1. ส่วนของพ้ืนโต๊ะปฏิบัติกำร (WORK TOP) ท ำจำกวัสดุพิเศษ SOLID PHENOLIC CORE (LAB GRADE TYPE) 
ชุบเคลือบ PHENOLIC RESIN (PHENOL FORMALDEHYDE RESIN) เรียงซ้อนกันในส่วนของ DECORATIVE 
PAPER และปิดทับด้วย CHEMICAL RESISTANT LAMINATE ในกำรผลิตอัดให้เป็นเนื้อเดียวกัน ที่ได้รับกำร
รับรองมำตรฐำน ASTM – E – 84 และ NFPA 255 มีควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 16 มม. มีคุณสมบัติทนทำนต่อ
กรด – ด่ำง ตัวท ำละลำย และสำรเคมีทั่วไปได้เป็นอย่ำงดี ผ่ำนกำรทดสอบ BACTERIAL RESISTANCE 
GROWTH TEST เหมำะส ำหรับห้องปฏิบัติกำรที่ใช้กรด – ด่ำง ท ำ PROFILE ขอบ TOP แบบ CLASSIC พร้อม
มีระบบ WATER DROP ป้องกันกำรไหลย้อนกลับของน้ ำและสำรเคมีเข้ำตัวตู้ 

2. ส่วนของตัวตู้เป็นระบบ  MODULAR ยึดประกอบด้วยอุปกรณ์ KNOCK DOWN ส่วนของตัวตู้ (CUPBOARD) 
ท ำด้วยไม้ปำติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสำรพิษ หนำ 16 มม.  ปิดผิวด้วยแผ่นลำมิเนท (HIGH 
PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนำ 0.8 มม. ได้รับมำตรฐำน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้ำน ด้วยระบบ 
SHORT CYCLE ปิดขอบด้วย PVC หนำ 2 มม. เฉพำะด้ำนหน้ำด้วยกำวกันน้ ำชนิด HOT MELT GRADE A ชั้น
วำงของภำยในตู้มีไม่น้อยกว่ำ 2 ชั้น สำมำรถปรับระดับได้ 5 ระดับ เป็นไม้ปำติเกิลบอร์ด เกรด E1 ซึ่งเป็นเกรด
ปลอดสำรพิษ หนำ 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลำมิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนำ 0.8  มม.
ได้รับมำตรฐำน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้ำน สำมำรถรับน้ ำหนักต่อชั้นได้ไม่น้อยกว่ำ 30 กิโลกรัม กำรต่อ
ยึดประกอบตัวตู้ด้วยอุปกรณ์ FULLY KNOCK DOWN SYSTEMS ชนิด  CAM LOCK & DOWEL เป็น
ผลิตภัณฑ์จำกยุโรป ท ำจำกโลหะผสม ZINC ALLOY ฉีดข้ึนรูป ได้รับมำตรฐำน ISO 9001 พร้อมเดือยไม้ขนำด
ไม่น้อยกว่ำเส้นผ่ำศูนย์กลำง 8 มิลลิเมตร x 30 มิลลิเมตร จ ำนวนเดือยไม้ต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่ำ 22 ตัว เพ่ือเสริม
ควำมแข็งแรงของตัวตู้สำมำรถถอดประกอบตัวตู้ทุกชิ้นส่วนใหม่ได้โดยไม่ท ำให้ตัวตู้ได้รับควำมเสียหำย สะดวก
ในกำรซ่อมบ ำรุง (กรณีต้องกำรเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้ำย) ประกอบเป็นตัวตู้ส ำเร็จรูป (MODULAR UNIT 
SYSTEM) โดยไม่ใช้วิธีกำรยิงลวด, MAX หรือสกรูเกลียวปล่อย 

3. ส่วนหน้ำบำน และหน้ำลิ้นชัก ท ำด้วยไม้ปำติเกิลบอร์ด เกรด E1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสำรพิษ ควำมหนำไม่น้อย
กว่ำ 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลำมิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 0.8 มม. ได้รับ
มำตรฐำน มอก. 1163 - 2536 ทั้ง 2 ด้ำน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกำวกันน้ ำ HOT MELT GRADE A พร้อมทั้ง
ลบมุมด้วยเครื่องจักรเพ่ือควำมเรียบร้อย 

4. มือจับท ำด้วย PVC ชนิด GRIP SECTION POSTFORM EMULATION SYSTEM ขนำดหน้ำตัดไม่น้อยกว่ำ 21 
x 50 มม. ฝังอยู่ด้ำนบนหรือด้ำนล่ำงสุดของหน้ำบำนมี CHANEL CAP ขนำดไม่น้อยกว่ำ 21 x 50 x 80 มม. 
ส ำหรับปิด GRIP SECTION ทั้งสองด้ำน ท ำจำกวิศวกรรมพลำสติก ABS ใส่ป้ำยบอกรำยกำร (CARD  LABEL) 
ลงใน LABEL CHANNEL มีแผ่นพลำสติก LABEL COVER MASK ขนำดไม่น้อยกว่ำ 30 x 59 มม. ที่ท ำจำก
พลำสติก ACRYLIC ใสฉีดขึ้นรูปปิดครอบป้องกันกำรเปียกชื้นหรือเปรอะเปื้อนแผ่นป้ำย 

5. ระบบกุญแจ “SYMO 3000” พร้อมกุญแจชนิดพับได้ กุญแจทุกชุดสำมำรถถอดเปลี่ยนเฉพำะตัวไส้ได้โดยใช้ 
Removable key ซึ่งลูกกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมำยเลขพิมพ์ไว้ เพ่ือป้องกันควำมผิดพลำดเวลำเปลี่ยนตัว
ไส้ และจัดท ำ master key พร้อมส่งมอบในวันส่งงำน 
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6. ขำตู้เป็นพลำสติกชนิด ABS (ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE) สำมำรถปรับระดับ ควำมสูง - ต่ ำ ได้ 
ภำยนอกของขำเป็นไม้อัดหนำ 10 มม. ปิดทับดว้ยแผ่นลำมิเนท (LAMINATED) สีด ำ สูงประมำณ 10 ซม. ส่วน
นี้สำมำรถที่จะถอดออกมำท ำควำมสะอำดใต้พ้ืนตู้ได้โดยติดที่ยึดขำตู้ (CLIP LOCK) ท ำด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็น 
เคลือบผิวกันสนิม ( ZINC PHOSPHATE COATING ) หรือเป็นพลำสติก ACRYLONITRILE BUTADIENE 
STYRENE (ABS) 

7. บำนพับของตู้ใช้บำนสปริงล็อคท ำด้วยโลหะชุบนิกเกิล  สำมำรถเปิดได้ 110 องศำ ขนำดไม่น้อยกว่ำมำตรฐำน 
35  มม. แบบ SLIDE ON สำมำรถปรับหน้ำบำนได้ ทนทำนต่อกำรเปิด-ปิด ผ่ำนกำรทดสอบจำกหน่วยงำน
รำชกำรที่เชื่อถือได้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมำตรฐำน ISO 9001 

8. รำงลิ้นชัก เป็นระบบปิดได้ด้วยตัวเอง (SELF CLOSING  SYSTEM) โดยลิ้นชักจะไหลกลับเองโดยอัตโนมัติ ตัว
รำงลิ้นชักเป็นโลหะชุบอีพ๊อกซี่ (EPOXY COATED) ลูกล้อพลำสติกชนิดดูดซับเสียง รำงระบบเป็นระบบ
DOUBLE  STOP โดยเมื่อดึงลิ้นชักออกมำจนสุดลิ้นชักจะไม่หลุด และลูกล้อท ำจำกพลำสติก เป็นผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับมำตรฐำน ISO 9001 

9. ปลั๊กไฟฟ้ำ 3 สำย 2 เต้ำเสียบ ไม่น้อยกว่ำ 8 ชุด เสียบได้ทั้งกลมและแบนในตัวเดียวกัน พร้อมสำยดิน 
มำตรฐำน IEC STANDARD 

10. ชั้นวำงของบนโต๊ะปฏิบัติกำรท ำด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็น หนำไม่น้อยกว่ำ 1 มม. ชุบซิงค์ฟอสเฟตเคลือบผิวกัน
สนิม พ่นทับด้วยสีผง EPOXY ผ่ำนกำรอบด้วยควำมร้อน สีสำมำรถทนต่อกำรกัดกร่อนได้เป็นอย่ำงดี มีรำวกัน
ตกท ำด้วยสแตนเลสขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 9.5 มม. โดยปลำยสแตนเลสทั้งสองด้ำนมีจุกยำงปิด เพ่ือกันไอ
สำรเคมีและเพ่ือควำมสวยงำมเรียบร้อย ตัวยึดรำวกันตกท ำด้วย POLYPROPYLENE ฉีดข้ึนรูปโค้งรับท่อสแตน
เลสพอดี ขนำดไม่น้อยกว่ำ 15 x 10 x 40  มม. (กว้ำง x ลึก x สูง) สำมำรถถอดและใส่รำวสแตนเลสได้ง่ำย 

11. มีกำรรับประกันคุณภำพสินค้ำเป็นเวลำ 2 ปี 
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4.2 โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 2.00 x 0.75 x 0.80 ม. (ย x ล x ส) 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี้ 
1. ส่วนของพ้ืนโต๊ะปฏิบัติกำร (WORK TOP) ท ำจำกวัสดุพิเศษ SOLID PHENOLIC CORE (LAB GRADE TYPE) 

ชุบเคลือบ PHENOLIC RESIN (PHENOL FORMALDEHYDE RESIN) เรียงซ้อนกันในส่วนของ DECORATIVE 
PAPER และปิดทับด้วย CHEMICAL RESISTANT LAMINATE ในกำรผลิตอัดให้เป็นเนื้อเดียวกัน ที่ได้รับกำร
รับรองมำตรฐำน ASTM – E – 84  และ  NFPA 255 มีควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 16 มม. มีคุณสมบัติทนทำนต่อ
กรด – ด่ำง ตัวท ำละลำย และสำรเคมีทั่วไปได้เป็นอย่ำงดี ผ่ำนกำรทดสอบ BACTERIAL RESISTANCE  
GROWTH TEST เหมำะส ำหรับห้องปฏิบัติกำรที่ใช้กรด – ด่ำง ท ำ PROFILE ขอบ TOP แบบ CLASSIC พร้อม
มีระบบWATER DROP ป้องกันกำรไหลย้อนกลับของน้ ำและสำรเคมีเข้ำตัวตู้ 

2. โครงสร้ำงขำ เป็นเหล็กกล่องไม้ขีด ขนำด 1” x 2” หนำ 2 มม. ชุบซิงค์ฟอสเฟต เคลือบกันสนิม โดยกรรมวิธี 
Dipping เพ่ือเคลือบกันสนิมทั่วถึงทุกชิ้นส่วน และอบแห้งด้วยกรรมวิธี Drying Oven และต่อเนื่อง เข้ำพ่นทับ
ด้วยสี EPOXY ชนิดผงทั่วถึง ด้วยระบบ Drying Oven ที่มีควำมร้อนไม่น้อยกว่ำ 180 องศำเซลเซียส อย่ำง
น้อย 10 นำที ควำมหนำของสี จะหนำไม่น้อยกว่ำ 80 ไมครอน ชิ้นงำนเหล็กพ่นสีแล้วต้องผ่ำนกำรทดสอบ 
SALT SPRAY 500  ชั่วโมง ตำมมำตรฐำน ASTM B117 จำกหน่วยงำนที่เชื่อถือได้ โดยสีทนต่อกำรกัดกร่อน
ของสำรเคมีได้เป็นอย่ำงดี ที่ปลำยขำมีปุ่มปรับระดับรองรับ เพ่ือปรับระดับควำมสูง – ต่ ำได้  เพ่ือแก้ปัญหำพ้ืน
ห้องไม่ได้ระดับ 

3. ปุ่มปรับระดับโครงขำเหล็กมีขนำด M10 ฐำนรูปทรงสี่เหลี่ยมปิรำมิด ท ำด้วยวัสดุพลำสติก  NYLON SIX หำกมี
กำรปรับระดับสูง – ต่ ำ ปุ่มรองขำจะไม่หมุนตำม โดยต้องสำมำรถรับน้ ำหนักได้ไม่น้อยกว่ำ 200 กิโลกรัม 

4. ส่วนของตัวตู้เป็นระบบ MODULAR ยึดประกอบด้วยอุปกรณ์ KNOCK DOWN ส่วนของตัวตู้ (CUPBOARD) 
ท ำด้วยไม้ปำติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสำรพิษ หนำ 16 มม.  ปิดผิวด้วยแผ่นลำมิเนท (HIGH  
PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนำ 0.8 มม. ได้รับมำตรฐำน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้ำน ด้วยระบบ 
SHORT CYCLE ปิดขอบด้วย PVC หนำ 2 มม. เฉพำะด้ำนหน้ำด้วยกำวกันน้ ำชนิด HOT MELT GRADE A ชั้น
วำงของภำยในตู้สำมำรถปรับระดับได้ 5 ระดับ เป็นไม้ปำติเกิลบอร์ด เกรด E1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสำรพิษ ควำม
หนำไม่น้อยกว่ำ 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลำมิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนำ 0.8 มม. ได้รับ
มำตรฐำน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้ำน สำมำรถรับน้ ำหนักต่อชั้นได้ไม่น้อยกว่ำ 30 กิโลกรัม กำรต่อยึด
ประกอบตัวตู้ด้วยอุปกรณ์ FULLY KNOCK DOWN SYSTEMS ชนิด CAM LOCK & DOWEL เป็นผลิตภัณฑ์
จำกยุโรป ท ำจำกโลหะผสม ZINC ALLOY ฉีดขึ้นรูป ได้รับมำตรฐำน ISO 9001  พร้อมเดือยไม้ขนำดไม่น้อย
กว่ำเส้นผ่ำศูนย์กลำง 8 มิลลิเมตร x 30 มิลลิเมตร เพ่ือเสริมควำมแข็งแรงของตัวตู้สำมำรถถอดประกอบตัวตู้
ทุกชิ้นส่วนใหม่ได้โดยไม่ท ำให้ตัวตู้ได้รับควำมเสียหำย สะดวกในกำรซ่อมบ ำรุง (กรณีต้องกำรเปลี่ยนแปลงหรือ
เคลื่อนย้ำย) ประกอบเป็นตัวตู้ส ำเร็จรูป (MODULAR UNIT SYSTEM) 

5. ส่วนหน้ำบำน ท ำด้วยไม้ปำติเกิลบอร์ด เกรด  E1  ซึ่งเป็นเกรดปลอดสำรพิษ หนำ 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลำ
มิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนำ 0.8 มม. ได้รับมำตรฐำน มอก. 1163 - 2536 ทั้ง 2 ด้ำน ปิดขอบ
ด้วย PVC ด้วยกำวกันน้ ำ HOT MELT GRADE A พร้อมทั้งลบมุมด้วยเครื่องจักรเพื่อควำมเรียบร้อย 
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6. มือจับท ำด้วย PVC ชนิด GRIP SECTION POSTFORM EMULATION SYSTEM  ขนำดหน้ำตัดไม่น้อยกว่ำ    
21 x 50 มม. ฝังอยู่ด้ำนบนหรือด้ำนล่ำงสุดของหน้ำบำนมี CHANEL CAP ขนำดไม่น้อยกว่ำ 21 x 50 x 80 
มม. ส ำหรับปิด GRIP SECTION ทั้งสองด้ำน ท ำจำกวิศวกรรมพลำสติก ABS ใส่ป้ำยบอกรำยกำร (CARD  
LABEL)  ลงใน  LABEL CHANNEL มีแผ่นพลำสติก LABEL COVER MASK ขนำดไม่น้อยกว่ำ 30 x 59  มม. 
ที่ท ำจำกพลำสติก ACRYLIC ใสฉีดขึ้นรูปปิดครอบป้องกันกำรเปียกชื้นหรือเปรอะเปื้อนแผ่นป้ำย 

7. ระบบกุญแจ “SYMO 3000” พร้อมกุญแจชนิดพับได้ กุญแจทุกชุดสำมำรถถอดเปลี่ยนเฉพำะตัวไส้ได้โดยใช้ 
Removable key ซึ่งลูกกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมำยเลขพิมพ์ไว้ เพ่ือป้องกันควำมผิดพลำดเวลำเปลี่ยนตัว
ไส้ และจัดท ำ master key พร้อมส่งมอบในวันส่งงำน 

8. บำนสปริงล็อคท ำด้วยโลหะชุบนิกเกิล สำมำรถเปิดได้ 110 องศำ ขนำดไม่น้อยกว่ำมำตรฐำน 35 มม. แบบ 
SLIDE ON สำมำรถปรับหน้ำบำนได้ ทนทำนต่อกำรเปิด-ปิด ผ่ำนกำรทดสอบจำกหน่วยงำนรำชกำรที่เชื่อถือได้ 
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมำตรฐำน ISO 9001 

9. ด้ำนบนของ WORK TOP มีบัวกันน้ ำ (WALL SEALING) ติดอยู่ระหว่ำงด้ำนบนของ WORK TOP กับผนังห้อง
เพ่ือกันฝุ่นและกันน้ ำที่จะไหลย้อนกลับไปด้ำนหลังตัวตู้ 

10. ตู้แขวนลอย ส่วนของตัวตู้ท ำด้วยไม้ปำติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสำรพิษ ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 
16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลำมิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาว ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 0.8 มม. ได้รับ
มำตรฐำน มอก. 1163 – 2536 ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกำวกันน้ ำชนิด HOT MELT GRADE A ชั้นวำงของ
ภำยในตู้สำมำรถปรับระดับได้ เป็นวัสดุชนิดเดียวกันกับตัวตู้ ส่วนหน้ำบำนท ำด้วยไม้ปำติเกิลบอร์ด เกรด E1 
ซึ่งเป็นเกรดปลอดสำรพิษ ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลำมิเนท (HIGH PRESSURE 
LAMINATE) ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 0.8 มม. ได้รับมำตรฐำน มอก. 1163 - 2536 ทั้ง 2 ด้ำน ปิดขอบด้วย PVC  
ด้วยกำวกันน้ ำ HOT MELT GRADE A พร้อมมือจับ PVC GRIP SECTION และกุญแจล็อค 

11. มีกำรรับประกันคุณภำพสินค้ำเป็นเวลำ 2 ปี 
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4.3 โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 5.48 x 0.75 x 0.80 ม. (ย x ล x ส) 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  ดังนี้ 
1. ส่วนของพ้ืนโต๊ะปฏิบัติกำร (WORK  TOP) ท ำจำกวัสดุพิเศษ SOLID PHENOLIC CORE (LAB GRADE TYPE) 

ชุบเคลือบ PHENOLIC RESIN (PHENOL FORMALDEHYDE RESIN) เรียงซ้อนกันในส่วนของ DECORATIVE 
PAPER และปิดทับด้วย CHEMICAL RESISTANT LAMINATE ในกำรผลิตอัดให้เป็นเนื้อเดียวกัน  ที่ได้รับกำร
รับรองมำตรฐำน ASTM – E – 84 และ NFPA 255 มีควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 16 มม. มีคุณสมบัติทนทำนต่อ
กรด – ด่ำง  ตัวท ำละลำย และสำรเคมีทั่วไปได้เป็นอย่ำงดี ผ่ำนกำรทดสอบ BACTERIAL RESISTANCE  
GROWTH  TEST เหมำะส ำหรับห้องปฏิบัติกำรที่ใช้กรด – ด่ำง  ท ำ  PROFILE  ขอบ  TOP  แบบ  CLASSIC 
พร้อมมีระบบWATER DROP ป้องกันกำรไหลย้อนกลับของน้ ำและสำรเคมีเข้ำตัวตู้ 

2. โครงสร้ำงขำ เป็นเหล็กกล่องไม้ขีด ขนำด 1” x 2” ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 2 มม. ชุบซิงค์ฟอสเฟต เคลือบกัน
สนิม โดยกรรมวิธี Dipping เพ่ือเคลือบกันสนิมทั่วถึงทุกชิ้นส่วน และอบแห้งด้วยกรรมวิธี Drying Oven และ
ต่อเนื่อง เข้ำพ่นทับด้วยสี EPOXY ชนิดผงทั่วถึง ด้วยระบบ Drying Oven ที่มีควำมร้อนไม่น้อยกว่ำ 180 องศำ
เซลเซียส อย่ำงน้อย 10 นำที ควำมหนำของสี จะหนำไม่น้อยกว่ำ 80 ไมครอน ชิ้นงำนเหล็กพ่นสีแล้วต้องผ่ำน
กำรทดสอบ SALT SPRAY 500 ชั่วโมง ตำมมำตรฐำน ASTM B117  จำกหน่วยงำนที่เชื่อถือได้ โดยสีทนต่อ
กำรกัดกร่อนของสำรเคมีได้เป็นอย่ำงดี  ที่ปลำยขำมีปุ่มปรับระดับรองรับ เพ่ือปรับระดับควำมสูง – ต่ ำได้  เพ่ือ
แก้ปัญหำพื้นห้องไม่ได้ระดับ 

3. ปุ่มปรับระดับโครงขำเหล็กมีขนำด M10 ฐำนรูปทรงสี่เหลี่ยมปิรำมิด ท ำด้วยวัสดุพลำสติก NYLON  SIX หำกมีกำร
ปรับระดับสูง – ต่ ำ ปุ่มรองขำจะไม่หมุนตำม โดยต้องสำมำรถรับน้ ำหนักได้ไม่น้อยกว่ำ 200 กิโลกรัม 

4. ส่วนของตัวตู้เป็นระบบ MODULAR ยึดประกอบด้วยอุปกรณ์ KNOCK DOWN ส่วนของตัวตู้ (CUPBOARD) 
ท ำด้วยไม้ปำติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสำรพิษ หนำ 16 มม.  ปิดผิวด้วยแผ่นลำมิเนท (HIGH  
PRESSURE LAMINATE) สีขาว ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 0.8 มม. ได้รับมำตรฐำน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 
ด้ำน ด้วยระบบ SHORT CYCLE ปิดขอบด้วย PVC ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 2  มม. เฉพำะด้ำนหน้ำ ด้วยกำวกัน
น้ ำชนิด HOT MELT GRADE A ชั้นวำงของภำยในตู้สำมำรถปรับระดับได้ 5 ระดับ เป็นไม้ปำติเกิลบอร์ด เกรด 
E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสำรพิษ หนำ 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลำมิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาว 
หนำ 0.8 มม. ได้รับมำตรฐำน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้ำน สำมำรถรับน้ ำหนักต่อชั้นได้ไม่น้อยกว่ำ 30 
กิโลกรัม กำรต่อยึดประกอบตัวตู้ด้วยอุปกรณ์ FULLY KNOCK DOWN SYSTEMS ชนิด CAM LOCK  & 
DOWEL เป็นผลิตภัณฑ์จำกยุโรป ท ำจำก โลหะผสม ZINC ALLOY ฉีดขึ้นรูป ได้รับมำตรฐำน ISO 9001 
พร้อมเดือยไม้ขนำดไม่น้อยกว่ำเส้นผ่ำศูนย์กลำง 8 มิลลิเมตร x 30 มิลลิเมตร เพ่ือเสริมควำมแข็งแรงของตัวตู้
สำมำรถถอดประกอบตัวตู้ทุกชิ้นส่วนใหม่ได้โดยไม่ท ำให้ตัวตู้ได้รับควำมเสียหำย สะดวกในกำรซ่อมบ ำรุง (กรณี
ต้องกำรเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้ำย) ประกอบเป็นตัวตู้ส ำเร็จรูป (MODULAR UNIT  SYSTEM) 

5. ส่วนหน้ำบำน ท ำด้วยไม้ปำติเกิลบอร์ด เกรด E1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสำรพิษ ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 16 มม. ปิด
ผิวด้วยแผ่นลำมิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนำ 0.8 มม. ได้รับมำตรฐำน มอก. 1163 - 2536 ทั้ง 2 
ด้ำน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกำวกันน้ ำ HOT MELT GRADE A พร้อมทั้งลบมุมด้วยเครื่องจักรเพ่ือควำม
เรียบร้อย 
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6. มือจับท ำด้วย PVC ชนิด GRIP SECTION POSTFORM EMULATION SYSTEM ขนำดหน้ำตัดไม่น้อยกว่ำ    
21 x 50 มม. ฝังอยู่ด้ำนบนหรือด้ำนล่ำงสุดของหน้ำบำนมี CHANEL CAP ขนำดไม่น้อยกว่ำ 21 x 50 x 80 
มม. ส ำหรับปิด GRIP SECTION ทั้งสองด้ำน ท ำจำกวิศวกรรมพลำสติก ABS ใส่ป้ำยบอกรำยกำร (CARD  
LABEL) ลงใน LABEL CHANNEL มีแผ่นพลำสติก LABEL COVER MASK ขนำดไม่น้อยกว่ำ 30 x 59 มม. ที่
ท ำจำกพลำสติก ACRYLIC ใสฉีดขึ้นรูปปิดครอบป้องกันกำรเปียกชื้นหรือเปรอะเปื้อนแผ่นป้ำย 

7. ระบบกุญแจ “SYMO 3000” พร้อมกุญแจชนิดพับได้ กุญแจทุกชุดสำมำรถถอดเปลี่ยนเฉพำะตัวไส้ได้โดยใช้ 
Removable key ซึ่งลูกกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมำยเลขพิมพ์ไว้ เพ่ือป้องกันควำมผิดพลำดเวลำเปลี่ยนตัว
ไส้ และจัดท ำ master key พร้อมส่งมอบในวันส่งงำน 

8. ส่วนของตัวตู้ที่ติดตั้งอ่ำง (UNIT  SINK) ท ำด้วยไม้อัดกันน้ ำ ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 15 มม. ปิดทับด้วยแผ่นลำ
มิเนท (HIGH  PRESSURE  LAMINATED) สีขาว หนำ 0.8 มม. ได้รับมำตรฐำน มอก.1163-2536 ทั้ง 2 ด้ำน
ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกำวกันน้ ำ (HOT MELT) พร้อมเจำะช่องระบำยอำกำศเพ่ือป้องกันควำมชื้น 

9. บำนพับของตู้ใช้บำนสปริงล็อคท ำด้วยโลหะชุบนิกเกิล  สำมำรถเปิดได้ 110 องศำ ขนำดไม่น้อยกว่ำมำตรฐำน 
35  มม. แบบ SLIDE ON สำมำรถปรับหน้ำบำนได้ ทนทำนต่อกำรเปิด-ปิด ผ่ำนกำรทดสอบจำกหน่วยงำน
รำชกำรที่เชื่อถือได้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมำตรฐำน ISO 9001 

10. ปลั๊กไฟฟ้ำ 3 สำย 2 เต้ำเสียบ เสียบได้ทั้งกลมและแบนในตัวเดียวกัน  พร้อมสำยดิน มำตรฐำน  IEC 
STANDARD  โ ด ย ป ลั๊ ก ไ ฟ ถู ก ติ ด ตั้ ง ภ ำ ย ใ น ก ล่ อ ง  POLYPROPYLENE (PP) ฉี ด ขึ้ น รู ป  ข น ำ ด   
90 x 160 x 90 มม.  (ก x ย x ส)  เพ่ือควำมสะดวกในกำรใช้งำน  สำมำรถทนต่อกรด – ด่ำงได้ดี 

11. ด้ำนบนของ  WORK  TOP  มีบัวกันน้ ำ  (WALL  SEALING) ติดอยู่ระหว่ำงด้ำนบนของ WORK  TOP  กับ
ผนังห้องเพ่ือกันฝุ่นและกันน้ ำที่จะไหลย้อนกลับไปด้ำนหลังตัวตู้ 

12. อ่ำงน้ ำเป็น  POLYPROPYLENE  ขนำด  425 x 556 x 250 มม.  สำมำรถทนต่อกำรกัดกร่อนได้เป็นอย่ำงด ี
13. สะดืออ่ำง  (WASTES) และที่ดักกลิ่น (BOTTLE TRAP)  ท ำด้วยวัสดุ   POLYPROPYLENE จำกกำรผลิต  INJECTION  

MOLDED  ส่วนล่ำงของที่ดักกลิ่นเป็นสีขำวขุ่นโปร่งแสงสำมำรถมองเห็นตะกอนสำรเคมีได้  เพ่ือง่ำยต่อกำรซ่อมบ ำรุง  
กำรเชื่อมต่ออุปกรณ์ต้องเป็นระบบ MECHANICAL  JOINT  SYSTEM  สำมำรถถอดซ่อมบ ำรุง หรือประกอบได้ทุก
แห่ง โดยไม่มีกำรต่อเชื่อมด้วยควำมร้อน เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับมำตรฐำน  ISO 9001 

14. ก๊อกน้ ำ  1 ทำงตั้ ง พ้ืน แบบก้ำนปัด ตัวก๊อกท ำด้วยทองเหลืองพ่นสี อีพ๊อกซี่   เป็นก๊อกที่ ใช้ เฉพำะ 
ห้องแลป  ทนต่อกำรกัดกร่อนของสำรเคมีปลำยก๊อกเรียวสำมำรถสวมต่อกับท่อยำงหรือพลำสติก  สำมำรถทน
แรงดันได้  147 PSI   เป็นผลิตภัณฑ์จำกต่ำงประเทศ 

15. HAND  HELD  EYE  SHOWER  ส ำหรับล้ำงตำฉุกเฉิน  สำมำรถดึงขึ้นมำจำกพ้ืนโต๊ะ ได้เพ่ือควำมสะดวกใน
กำรใช้งำน  เป็นผลิตภัณฑ์จำกต่ำงประเทศ 

16. มีกำรรับประกันคุณภำพสินค้ำเป็นเวลำ 2 ปี 
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4.4 โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง  ขนาด  4.10  x  0.75  x  0.80  ม. (ย x ล x ส)  

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  ดังนี้ 
1. ส่วนของพ้ืนโต๊ะปฏิบัติกำร  (WORK  TOP)  ท ำจำกวัสดุพิเศษ  SOLID  PHENOLIC  CORE   (LAB GRADE 

TYPE)  ชุบเคลือบ  PHENOLIC  RESIN  (PHENOL  FORMALDEHYDE  RESIN) เรียงซ้อนกันในส่วนของ  
DECORATIVE  PAPER  และปิดทับด้วย  CHEMICAL  RESISTANT  LAMINATE ในกำรผลิตอัดให้เป็นเนื้อ
เดียวกัน  ที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน  ASTM – E – 84  และ  NFPA 255   มีควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 16 มม.           
มีคุณสมบัติทนทำนต่อกรด – ด่ำง  ตัวท ำละลำย  และสำรเคมีทั่วไปได้เป็นอย่ำงดี ผ่ำนกำรทดสอบ  BACTERIAL  
RESISTANCE  GROWTH  TEST  เหมำะส ำหรับห้องปฏิบัติกำรที่ใช้กรด – ด่ำง  ท ำ  PROFILE  ขอบ  TOP  แบบ  
CLASSIC พร้อมมีระบบWATER DROP ป้องกันกำรไหลย้อนกลับของน้ ำและสำรเคมีเข้ำตัวตู้  

2. โครงสร้ำงขำ  เป็นเหล็กกล่องไม้ขีด  ขนำด 1” x 2”  หนำ 2 มม.  ชุบซิงค์ฟอสเฟต  เคลือบกันสนิม โดย
กรรมวิธี  Dipping  เพ่ือเคลือบกันสนิมทั่วถึงทุกชิ้นส่วน  และอบแห้งด้วยกรรมวิธี  Drying  Oven  และ
ต่อเนื่อง   เข้ำพ่นทับด้วยสี  EPOXY  ชนิดผงทั่วถึง  ด้วยระบบ   Drying  Oven ที่มีควำมร้อนไม่น้อยกว่ำ  
180  องศำเซลเซียส อย่ำงน้อย 10 นำที   ควำมหนำของสี  จะหนำไม่น้อยกว่ำ  80  ไมครอน  ชิ้นงำนเหล็ก
พ่นสีแล้วต้องผ่ำนกำรทดสอบ  SALT  SPRAY  500  ชั่วโมง  ตำมมำตรฐำน  ASTM  B117  จำกหน่วยงำนที่
เชื่อถือได้ โดยสีทนต่อกำรกัดกร่อนของสำรเคมีได้เป็นอย่ำงดี  ที่ปลำยขำมีปุ่มปรับระดับรองรับ  เ พ่ือปรับ
ระดับควำมสูง – ต่ ำได้  เพ่ือแก้ปัญหำพื้นห้องไม่ได้ระดับ  

3. ปุ่มปรับระดับโครงขำเหล็กมีขนำด  M10  ฐำนรูปทรงสี่เหลี่ยมปิรำมิด  ท ำด้วยวัสดุพลำสติก  NYLON  SIX  หำกมีกำร
ปรับระดับสูง – ต่ ำ  ปุ่มรองขำจะไม่หมุนตำม  โดยต้องสำมำรถรับน้ ำหนักได้ไม่น้อยกว่ำ 200 กิโลกรัม 

4. ส่วนของตัวตู้เป็นระบบ  MODULAR ยึดประกอบด้วยอุปกรณ์  KNOCK  DOWN  ส่วนของตัวตู้ (CUPBOARD)  
ท ำด้วยไม้ปำติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสำรพิษ หนำ 16 มม.  ปิดผิวด้วยแผ่นลำมิเนท  (HIGH  
PRESSURE  LAMINATE)  สีขาว  หนำ  0.8  มม.  ได้รับมำตรฐำน  มอก.  1163 – 2536  ทั้ง    2 ด้ำน ด้วย
ระบบ  SHORT  CYCLE  ปิดขอบด้วย  PVC  หนำ  2  มม.  เฉพำะด้ำนหน้ำ   ด้วยกำวกันน้ ำชนิด  HOT  
MELT  GRADE  A  ชั้นวำงของภำยในตู้สำมำรถปรับระดับได้  5 ระดับ เป็นไม้ปำติเกิลบอร์ด เกรด  E 1 ซึ่ง
เป็นเกรดปลอดสำรพิษ  หนำ  16  มม.  ปิดผิวด้วยแผ่นลำมิเนท  (HIGH  PRESSURE  LAMINATE)  สีขาว  
หนำ  0.8  มม.  ได้รับมำตรฐำน  มอก.  1163 – 2536  ทั้ง  2  ด้ำน   สำมำรถรับน้ ำหนักต่อชั้นได้ไม่น้อยกว่ำ  
30  กิโลกรัม   กำรต่อยึดประกอบตัวตู้ด้วยอุปกรณ์ FULLY  KNOCK  DOWN  SYSTEMS  ชนิด  CAM  
LOCK  &  DOWEL  เป็นผลิตภัณฑ์จำกยุโรป ท ำจำก   โลหะผสม  ZINC  ALLOY ฉีดข้ึนรูป ได้รับมำตรฐำน 
ISO 9001  พร้อมเดือยไม้ขนำดไม่น้อยกว่ำเส้นผ่ำศูนย์กลำง   8 มิลลิเมตร x 30 มิลลิเมตร เพ่ือเสริมควำม
แข็งแรงของตัวตู้สำมำรถถอดประกอบตัวตู้ทุกชิ้นส่วนใหม่ได้โดยไม่ท ำให้ตัวตู้ได้รับควำมเสียหำย   สะดวกใน
กำรซ่อมบ ำรุง  (กรณีต้องกำรเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้ำย) ประกอบเป็นตัวตู้ส ำเร็จรูป (MODULAR UNIT  
SYSTEM)   

5. ส่วนหน้ำบำน  ท ำด้วยไม้ปำติเกิลบอร์ด เกรด  E1  ซึ่งเป็นเกรดปลอดสำรพิษ  หนำ  16  มม.   ปิดผิวด้วยแผ่น
ลำมิเนท  (HIGH  PRESSURE  LAMINATE)  หนำ  0.8  มม.  ได้รับมำตรฐำน  มอก.  1163 - 2536  ทั้ง 2 
ด้ำน  ปิดขอบด้วย  PVC  ด้วยกำวกันน้ ำ  HOT  MELT  GRADE  A  พร้อมทั้งลบมุมด้วยเครื่องจักรเพ่ือควำม
เรียบร้อย 
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6. มือจับท ำด้วย  PVC  ชนิด  GRIP  SECTION  POSTFORM  EMULATION  SYSTEM  ขนำดหน้ำตัดไม่น้อย
กว่ำ  21 x 50 มม.  ฝังอยู่ด้ำนบนหรือด้ำนล่ำงสุดของหน้ำบำนมี  CHANEL  CAP  ขนำดไม่น้อยกว่ำ 21 x 50 
x 80 มม. ส ำหรับปิด  GRIP  SECTION  ทั้งสองด้ำน  ท ำจำกวิศวกรรมพลำสติก  ABS  ใส่ป้ำยบอกรำยกำร 
(CARD  LABEL)  ลงใน  LABEL  CHANNEL  มีแผ่นพลำสติก  LABEL  COVER   MASK  ขนำดไม่น้อยกว่ำ 
30 x 59  มม. ที่ท ำจำกพลำสติก ACRYLIC ใสฉีดขึ้นรูปปิดครอบป้องกันกำรเปียกชื้นหรือเปรอะเปื้อนแผ่นป้ำย 

7. ระบบกุญแจ “SYMO 3000” พร้อมกุญแจชนิดพับได้ กุญแจทุกชุดสำมำรถถอดเปลี่ยนเฉพำะตัวไส้ได้โดยใช้ 
Removable key ซึ่งลูกกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมำยเลขพิมพ์ไว้ เพ่ือป้องกันควำมผิดพลำดเวลำเปลี่ยนตัว
ไส้ และจัดท ำ master key พร้อมส่งมอบในวันส่งงำน 

8. บำนพับของตู้ใช้บำนสปริงล็อคท ำด้วยโลหะชุบนิกเกิล  สำมำรถเปิดได้ 110 องศำ ขนำดไม่น้อยกว่ำมำตรฐำน 
35  มม. แบบ SLIDE ON สำมำรถปรับหน้ำบำนได้ ทนทำนต่อกำรเปิด-ปิด ผ่ำนกำรทดสอบจำกหน่วยงำน
รำชกำรที่เชื่อถือได้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมำตรฐำน ISO 9001 

9. ปลั๊กไฟฟ้ำ  3 สำย  2 เต้ำเสียบ  เสียบได้ท้ังกลมและแบนในตัวเดียวกัน  พร้อมสำยดิน                       มำตรฐำน  
IEC STANDARD  โ ด ยปลั๊ ก ไฟถู ก ติ ด ตั้ ง ภ ำ ย ใ นก ล่ อ ง  POLYPROPYLENE (PP) ฉี ด ขึ้ น รู ป  ขน ำ ด   
90 x 160 x 90 มม.  (ก x ย x ส)  เพ่ือควำมสะดวกในกำรใช้งำน  สำมำรถทนต่อกรด – ด่ำงได้ดี 

10. ด้ำนบนของ  WORK  TOP  มีบัวกันน้ ำ  (WALL  SEALING) ติดอยู่ระหว่ำงด้ำนบนของ WORK  TOP  กับ
ผนังห้องเพ่ือกันฝุ่นและกันน้ ำที่จะไหลย้อนกลับไปด้ำนหลังตัวตู้ 

11. คุณสมบัติ และรำยละเอียดของโต๊ะเครื่องชั่ง 
11.1 โ ค ร งส ร้ ำ งท ำ ด้ ว ย เ หล็ ก ชุ บ ซิ ง ค์ ฟ อส เ ฟต  หนำ   1  มม . ชนิ ด  KNOCK DOWN  พ่ นสี ผ ง 

  อีพ๊อกซ่ี สำมำรถทนกรดได้ดี  สำมำรถใส่ทรำยได้ภำยในเพื่อเพ่ิมน้ ำหนักให้ควำมมั่นคงแก่โต๊ะ 
11.2 พ้ืนโต๊ะเป็นหินแกรนิต  หนำ 18 มม. ส่วนขอบใต้  WORK  TOP  ท ำกำรเซำะร่องเพ่ือป้องกันน้ ำไม่ให้

ไหลย้อนเข้ำตัวตู้ สำมำรถทนต่อกำรกัดกร่อนได้เป็นอย่ำงดี 
11.3 ที่วำงเครื่องชั่งท ำด้วยหินแกรนิต  หนำ  18  มม. ขนำด  300 x 400  มม.โดยมียำงรองรับ   (VIBRATION  

RUBBER)   แผ่นหินเพื่อป้องกันกำรสั่นสะเทือนของเครื่องชั่ง 

12 มีกำรรับประกันคุณภำพสินค้ำเป็นเวลำ 2 ปี 
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4.5 โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง  ขนาด  3.85  x  0.75  x  0.80  ม. (ย x ล x ส)  

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  ดังนี้ 
1. ส่วนของพ้ืนโต๊ะปฏิบัติกำร  (WORK  TOP)  ท ำจำกวัสดุพิเศษ  SOLID  PHENOLIC  CORE   (LAB GRADE 

TYPE)  ชุบเคลือบ  PHENOLIC  RESIN  (PHENOL  FORMALDEHYDE  RESIN) เรียงซ้อนกันในส่วนของ  
DECORATIVE  PAPER  และปิดทับด้วย  CHEMICAL  RESISTANT  LAMINATE ในกำรผลิตอัดให้เป็นเนื้อ
เดียวกัน ที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน  ASTM – E – 84  และ  NFPA 255 มีควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 16 มม.           
มีคุณสมบัติทนทำนต่อกรด – ด่ำง  ตัวท ำละลำย  และสำรเคมีทั่วไปได้เป็นอย่ำงดี ผ่ำนกำรทดสอบ  BACTERIAL  
RESISTANCE  GROWTH  TEST  เหมำะส ำหรับห้องปฏิบัติกำรที่ใช้กรด – ด่ำง  ท ำ  PROFILE  ขอบ  TOP  แบบ  
CLASSIC พร้อมมีระบบWATER DROP ป้องกันกำรไหลย้อนกลับของน้ ำและสำรเคมีเข้ำตัวตู้  

2. โครงสร้ำงขำ  เป็นเหล็กกล่องไม้ขีด  ขนำด 1” x 2”  หนำ 2 มม.  ชุบซิงค์ฟอสเฟต   เคลือบกันสนิมโดย
กรรมวิธี  Dipping  เพ่ือเคลือบกันสนิมทั่วถึงทุกชิ้นส่วน  และอบแห้งด้วยกรรมวิธี  Drying  Oven  และ
ต่อเนื่อง   เข้ำพ่นทับด้วยสี  EPOXY  ชนิดผงทั่วถึง  ด้วยระบบ   Drying  Oven ที่มีควำมร้อนไม่น้อยกว่ำ  
180  องศำเซลเซียส อย่ำงน้อย 10 นำที   ควำมหนำของสี  จะหนำไม่น้อยกว่ำ  80  ไมครอน  ชิ้นงำนเหล็ก
พ่นสีแล้วต้องผ่ำนกำรทดสอบ  SALT  SPRAY  500  ชั่วโมง  ตำมมำตรฐำน  ASTM  B117  จำกหน่วยงำนที่
เชื่อถือได้ โดยสีทนต่อกำรกัดกร่อนของสำรเคมีได้เป็นอย่ำงดี  ที่ปลำยขำมีปุ่มปรับระดับรองรับ  เพ่ือปรับ
ระดับควำมสูง – ต่ ำได้   เพ่ือแก้ปัญหำพื้นห้องไม่ได้ระดับ  

3. ปุ่มปรับระดับโครงขำเหล็กมีขนำด  M10  ฐำนรูปทรงสี่เหลี่ยมปิรำมิด  ท ำด้วยวัสดุพลำสติก NYLON  SIX  หำกมีกำร
ปรับระดับสูง – ต่ ำ  ปุ่มรองขำจะไม่หมุนตำม  โดยต้องสำมำรถรับน้ ำหนักได้ไม่น้อยกว่ำ 200 กิโลกรัม 

4. ส่วนของตัวตู้เป็นระบบ  MODULAR ยึดประกอบด้วยอุปกรณ์  KNOCK  DOWN  ส่วนของตัวตู้ (CUPBOARD)  
ท ำด้วยไม้ปำติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสำรพิษ หนำ 16 มม.  ปิดผิวด้วยแผ่นลำมิเนท  (HIGH  
PRESSURE  LAMINATE)  สีขาว  หนำ  0.8  มม.  ได้รับมำตรฐำน  มอก.  1163 – 2536        ทั้ง 2 ด้ำน 
ด้วยระบบ SHORT CYCLE ปิดขอบด้วย PVC หนำ 2 มม.  เฉพำะด้ำนหน้ำ   ด้วยกำวกันน้ ำชนิด  HOT  
MELT  GRADE  A  ชั้นวำงของภำยในตู้สำมำรถปรับระดับได้  5 ระดับ   เป็นไม้ปำติเกิลบอร์ด เกรด  E 1 ซึ่ง
เป็นเกรดปลอดสำรพิษ  หนำ  16  มม.  ปิดผิวด้วยแผ่นลำมิเนท  (HIGH  PRESSURE  LAMINATE)  สีขาว  
หนำ  0.8  มม.  ได้รับมำตรฐำน  มอก.  1163 – 2536  ทั้ง  2  ด้ำน   สำมำรถรับน้ ำหนักต่อชั้นได้ไม่น้อยกว่ำ  
30  กิโลกรัม   กำรต่อยึดประกอบตัวตู้ด้วยอุปกรณ์ FULLY  KNOCK  DOWN  SYSTEMS  ชนิด  CAM  
LOCK  &  DOWEL  เป็นผลิตภัณฑ์จำกยุโรป ท ำจำก   โลหะผสม  ZINC  ALLOY ฉีดข้ึนรูป ได้รับมำตรฐำน 
ISO 9001  พร้อมเดือยไม้ขนำดไม่น้อยกว่ำเส้นผ่ำศูนย์กลำง   8 มิลลิเมตร x 30 มิลลิเมตร เพ่ือเสริมควำม
แข็งแรงของตัวตู้สำมำรถถอดประกอบตัวตู้ทุกชิ้นส่วนใหม่ได้โดยไม่ท ำให้ตัวตู้ได้รับควำมเสียหำย   สะดวกใน
กำรซ่อมบ ำรุง  (กรณีต้องกำรเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้ำย) ประกอบเป็นตัวตู้ส ำเร็จรูป (MODULAR UNIT  
SYSTEM)   

5. ส่วนหน้ำบำน และหน้ำลิ้นชัก  ท ำด้วยไม้ปำติเกิลบอร์ด เกรด  E1  ซึ่งเป็นเกรดปลอดสำรพิษ หนำ  16  มม.   
ปิดผิวด้วยแผ่นลำมิเนท  (HIGH  PRESSURE  LAMINATE)  หนำ  0.8  มม.  ได้รับมำตรฐำน  มอก.  1163 - 
2536  ทั้ง 2 ด้ำน  ปิดขอบด้วย  PVC  ด้วยกำวกันน้ ำ  HOT  MELT  GRADE  A  พร้อมทั้งลบมุมด้วย
เครื่องจักรเพ่ือควำมเรียบร้อย 
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6. มือจับท ำด้วย  PVC  ชนิด  GRIP  SECTION  POSTFORM  EMULATION  SYSTEM  ขนำดหน้ำตัดไม่น้อย
กว่ำ  21 x 50 มม.  ฝังอยู่ด้ำนบนหรือด้ำนล่ำงสุดของหน้ำบำนมี   CHANEL  CAP  ขนำดไม่น้อยกว่ำ 21 x 50 x 80 
มม. ส ำหรับปิด  GRIP  SECTION  ทั้งสองด้ำน  ท ำจำกวิศวกรรมพลำสติก  ABS  ใส่ป้ำยบอกรำยกำร (CARD  LABEL)  
ลงใน  LABEL  CHANNEL  มีแผ่นพลำสติก  LABEL  COVER   MASK  ขนำดไม่น้อยกว่ำ 30 x 59  มม. ที่ท ำจำก
พลำสติก ACRYLIC ใสฉีดขึ้นรูปปิดครอบป้องกันกำรเปียกชื้นหรือเปรอะเปื้อนแผ่นป้ำย 

7. ระบบกุญแจ “SYMO 3000” พร้อมกุญแจชนิดพับได้ กุญแจทุกชุดสำมำรถถอดเปลี่ยนเฉพำะตัวไส้ได้โดยใช้ 
Removable key ซึ่งลูกกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมำยเลขพิมพ์ไว้ เพ่ือป้องกันควำมผิดพลำดเวลำเปลี่ยนตัว
ไส้ และจัดท ำ master key พร้อมส่งมอบในวันส่งงำน 

8. บำนพับของตู้ใช้บำนสปริงล็อคท ำด้วยโลหะชุบนิกเกิล  สำมำรถเปิดได้ 110 องศำ ขนำดไม่น้อยกว่ำมำตรฐำน 
35  มม. แบบ SLIDE ON สำมำรถปรับหน้ำบำนได้ ทนทำนต่อกำรเปิด-ปิด ผ่ำนกำรทดสอบจำกหน่วยงำน
รำชกำรที่เชื่อถือได้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมำตรฐำน ISO 9001 

9. รำงลิ้ นชั ก   เป็ นระบบปิ ด ได้ ด้ วยตั ว เอง   (SELF  CLOSING  SYSTEM)  โดยลิ้ นชั กจะไหลกลั บ เอง                      
โดยอัตโนมัติ  ตัวรำงลิ้นชักเป็นโลหะชุบอีพ๊อกซ่ี  (EPOXY  COATED)  ลูกล้อพลำสติก  พร้อมทั้งเป็นรำงระบบ 
STOP 2 ชั้น  (DOUBLE  STOP) โดยเมื่อดึงลิ้นชักออกมำจนสุดลิ้นชักจะไม่หลุดออกมำ และลูกล้อท ำจำก
พลำสติกชนิดดูดซับเสียง  เมื่อเลื่อนลิ้นชักจะมีเสียงเบำและลื่น เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับมำตรฐำน  ISO  9001 

10. ปลั๊กไฟฟ้ำ  3 สำย  2 เต้ำเสียบ  เสียบได้ท้ังกลมและแบนในตัวเดียวกัน  พร้อมสำยดิน                       มำตรฐำน  
IEC STANDARD  โ ด ยปลั๊ ก ไฟถู ก ติ ด ตั้ ง ภ ำ ย ใ นก ล่ อ ง  POLYPROPYLENE (PP) ฉี ด ขึ้ น รู ป  ขน ำ ด   
90 x 160 x 90 มม.  (ก x ย x ส)  เพ่ือควำมสะดวกในกำรใช้งำน  สำมำรถทนต่อกรด – ด่ำงได้ดี 

11. ด้ำนบนของ  WORK  TOP  มีบัวกันน้ ำ  (WALL  SEALING) ติดอยู่ระหว่ำงด้ำนบนของ WORK  TOP  กับ
ผนังห้องเพ่ือกันฝุ่นและกันน้ ำที่จะไหลย้อนกลับไปด้ำนหลังตัวตู้ 

12. มีกำรรับประกันคุณภำพสินค้ำเป็นเวลำ 2 ปี 
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4.6 โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง  ขนาด  3.45  x  0.60  x  0.80  ม. (ย x ล x ส)   

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  ดังนี้ 
1. ส่วนของพ้ืนโต๊ะปฏิบัติกำร  (WORK  TOP)  ท ำจำกวัสดุพิเศษ  SOLID  PHENOLIC  CORE   (LAB GRADE 

TYPE)  ชุบเคลือบ  PHENOLIC  RESIN  (PHENOL  FORMALDEHYDE  RESIN) เรียงซ้อนกันในส่วนของ  
DECORATIVE  PAPER  และปิดทับด้วย  CHEMICAL  RESISTANT  LAMINATE ในกำรผลิตอัดให้เป็นเนื้อ
เดียวกัน  ที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน  ASTM – E – 84  และ  NFPA 255  มีควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 16 มม.           
มีคุณสมบัติทนทำนต่อกรด – ด่ำง  ตัวท ำละลำย  และสำรเคมีทั่วไปได้เป็นอย่ำงดี ผ่ำนกำรทดสอบ  BACTERIAL  
RESISTANCE  GROWTH  TEST  เหมำะส ำหรับห้องปฏิบัติกำรที่ใช้กรด – ด่ำง  ท ำ  PROFILE  ขอบ  TOP  แบบ  
CLASSIC พร้อมมีระบบWATER DROP ป้องกันกำรไหลย้อนกลับของน้ ำและสำรเคมีเข้ำตัวตู้  

2. โครงสร้ำงขำ  เป็นเหล็กกล่องไม้ขีด  ขนำด 1” x 2”  หนำ 2 มม.  ชุบซิงค์ฟอสเฟต   เคลือบกันสนิม โดย
กรรมวิธี  Dipping  เพ่ือเคลือบกันสนิมทั่วถึงทุกชิ้นส่วน  และอบแห้งด้วยกรรมวิธี  Drying  Oven  และ
ต่อเนื่อง   เข้ำพ่นทับด้วยสี  EPOXY  ชนิดผงทั่วถึง  ด้วยระบบ   Drying  Oven ที่มีควำมร้อนไม่น้อยกว่ำ  
180  องศำเซลเซียส อย่ำงน้อย 10 นำที   ควำมหนำของสี  จะหนำไม่น้อยกว่ำ  80  ไมครอน  ชิ้นงำนเหล็ก
พ่นสีแล้วต้องผ่ำนกำรทดสอบ  SALT  SPRAY  500  ชั่วโมง  ตำมมำตรฐำน  ASTM  B117  จำกหน่วยงำนที่
เชื่อถือได้ โดยสีทนต่อกำรกัดกร่อนของสำรเคมีได้เป็นอย่ำงดี  ที่ปลำยขำมีปุ่มปรับระดับรองรับ  เ พ่ือปรับ
ระดับควำมสูง – ต่ ำได้ เพ่ือแก้ปัญหำพื้นห้องไม่ได้ระดับ  

3. ปุ่มปรับระดับโครงขำเหล็กมีขนำด  M10  ฐำนรูปทรงสี่เหลี่ยมปิรำมิด  ท ำด้วยวัสดุพลำสติก NYLON  SIX  หำกมี
กำรปรับระดับสูง – ต่ ำ  ปุ่มรองขำจะไม่หมุนตำม  โดยต้องสำมำรถรับน้ ำหนักได้ไม่น้อยกว่ำ 200 กิโลกรัม 

4. ส่วนของตัวตู้เป็นระบบ  MODULAR ยึดประกอบด้วยอุปกรณ์  KNOCK  DOWN  ส่วนของตัวตู้ (CUPBOARD)  
ท ำด้วยไม้ปำติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสำรพิษ หนำ 16 มม.  ปิดผิวด้วยแผ่นลำมิเนท  (HIGH  
PRESSURE  LAMINATE)  สีขาว  หนำ  0.8  มม.  ได้รับมำตรฐำน  มอก.  1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้ำน ด้วย
ระบบ SHORT CYCLE ปิดขอบด้วย PVC หนำ 2 มม.  เฉพำะด้ำนหน้ำ   ด้วยกำวกันน้ ำชนิด  HOT  MELT  
GRADE  A  ชั้นวำงของภำยในตู้สำมำรถปรับระดับได้  5 ระดับ   เป็นไม้ปำติเกิลบอร์ด เกรด  E 1 ซึ่งเป็นเกรด
ปลอดสำรพิษ  หนำ  16  มม.  ปิดผิวด้วยแผ่นลำมิเนท  (HIGH  PRESSURE  LAMINATE)  สีขาว  หนำ  0.8  
มม.  ได้รับมำตรฐำน  มอก.  1163 – 2536  ทั้ง  2  ด้ำน   สำมำรถรับน้ ำหนักต่อชั้นได้ไม่น้อยกว่ำ  30  
กิโลกรัม   กำรต่อยึดประกอบตัวตู้ด้วยอุปกรณ์ FULLY  KNOCK  DOWN  SYSTEMS  ชนิด  CAM  LOCK  
&  DOWEL  เป็นผลิตภัณฑ์จำกยุโรป ท ำจำก   โลหะผสม  ZINC  ALLOY ฉีดขึ้นรูป ได้รับมำตรฐำน ISO 
9001  พร้อมเดือยไม้ขนำดไม่น้อยกว่ำเส้นผ่ำศูนย์กลำง   8 มิลลิเมตร x 30 มิลลิเมตร เพ่ือเสริมควำมแข็งแรง
ของตัวตู้สำมำรถถอดประกอบตัวตู้ทุกชิ้นส่วนใหม่ได้โดยไม่ท ำให้ตัวตู้ได้รับควำมเสียหำย   สะดวกในกำรซ่อม
บ ำรุง  (กรณีต้องกำรเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้ำย) ประกอบเป็นตัวตู้ส ำเร็จรูป (MODULAR UNIT  SYSTEM)   

5. ส่วนหน้ำบำน ท ำด้วยไม้ปำติเกิลบอร์ด เกรด  E1  ซึ่งเป็นเกรดปลอดสำรพิษ  หนำ  16  มม.   ปิดผิวด้วยแผ่น
ลำมิเนท  (HIGH  PRESSURE  LAMINATE)  หนำ  0.8  มม.  ได้รับมำตรฐำน  มอก.  1163 - 2536  ทั้ง 2 
ด้ำน  ปิดขอบด้วย  PVC  ด้วยกำวกันน้ ำ  HOT  MELT  GRADE  A  พร้อมทั้งลบมุมด้วยเครื่องจักรเพ่ือควำม
เรียบร้อย 
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6. มือจับท ำด้วย  PVC  ชนิด  GRIP  SECTION  POSTFORM  EMULATION  SYSTEM  ขนำดหน้ำตัดไม่น้อย
กว่ำ  21 x 50 มม.  ฝังอยู่ด้ำนบนหรือด้ำนล่ำงสุดของหน้ำบำนมี  CHANEL  CAP  ขนำดไม่น้อยกว่ำ  21 x 50 x 80 
มม. ส ำหรับปิด  GRIP  SECTION  ทั้งสองด้ำน  ท ำจำกวิศวกรรมพลำสติก  ABS  ใส่ป้ำยบอกรำยกำร (CARD  LABEL)  
ลงใน  LABEL  CHANNEL  มีแผ่นพลำสติก  LABEL  COVER   MASK  ขนำดไม่น้อยกว่ำ 30 x 59  มม. ที่ท ำจำก
พลำสติก ACRYLIC ใสฉีดขึ้นรูปปิดครอบป้องกันกำรเปียกชื้นหรือเปรอะเปื้อนแผ่นป้ำย 

7. ระบบกุญแจ “SYMO 3000” พร้อมกุญแจชนิดพับได้ กุญแจทุกชุดสำมำรถถอดเปลี่ยนเฉพำะตัวไส้ได้โดยใช้ 
Removable key ซึ่งลูกกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมำยเลขพิมพ์ไว้ เพ่ือป้องกันควำมผิดพลำดเวลำเปลี่ยนตัว
ไส้ และจัดท ำ master key พร้อมส่งมอบในวันส่งงำน 

8. บำนพับของตู้ใช้บำนสปริงล็อคท ำด้วยโลหะชุบนิกเกิล  สำมำรถเปิดได้ 110 องศำ ขนำดไม่น้อยกว่ำมำตรฐำน 
35  มม. แบบ SLIDE ON สำมำรถปรับหน้ำบำนได้ ทนทำนต่อกำรเปิด-ปิด ผ่ำนกำรทดสอบจำกหน่วยงำน
รำชกำรที่เชื่อถือได้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมำตรฐำน ISO 9001 

9. ปลั๊กไฟฟ้ำ  3 สำย  2 เต้ำเสียบ  เสียบได้ท้ังกลมและแบนในตัวเดียวกัน  พร้อมสำยดิน                       มำตรฐำน  
IEC STANDARD  โ ด ยปลั๊ ก ไฟถู ก ติ ด ตั้ ง ภ ำ ย ใ นก ล่ อ ง  POLYPROPYLENE (PP) ฉี ด ขึ้ น รู ป  ขน ำ ด   
90 x 160 x 90 มม.  (ก x ย x ส)  เพ่ือควำมสะดวกในกำรใช้งำน  สำมำรถทนต่อกรด – ด่ำงได้ดี 

10. ด้ำนบนของ  WORK  TOP  มีบัวกันน้ ำ  (WALL  SEALING) ติดอยู่ระหว่ำงด้ำนบนของ WORK  TOP กับผนัง
ห้องเพ่ือกันฝุ่นและกันน้ ำที่จะไหลย้อนกลับไปด้ำนหลังตัวตู้ 

11. มีกำรรับประกันคุณภำพสินค้ำเป็นเวลำ 2 ปี 
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4.7 โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง  ขนาด  3.45  x  0.60  x  0.80  ม. (ย x ล x ส)   

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  ดังนี้ 
1. ส่วนของพ้ืนโต๊ะปฏิบัติกำร  (WORK  TOP)  ท ำจำกวัสดุพิเศษ  SOLID  PHENOLIC  CORE   (LAB GRADE 

TYPE)  ชุบเคลือบ  PHENOLIC  RESIN  (PHENOL  FORMALDEHYDE  RESIN) เรียงซ้อนกันในส่วนของ  
DECORATIVE  PAPER  และปิดทับด้วย  CHEMICAL  RESISTANT  LAMINATE ในกำรผลิตอัดให้เป็นเนื้อ
เดียวกัน  ที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน  ASTM – E – 84  และ  NFPA 255  มีควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 16 มม. มี
คุณสมบัติทนทำนต่อกรด – ด่ำง  ตัวท ำละลำย  และสำรเคมีทั่วไปได้เป็นอย่ำงดี ผ่ำนกำรทดสอบ  BACTERIAL  
RESISTANCE  GROWTH  TEST  เหมำะส ำหรับห้องปฏิบัติกำรที่ใช้กรด – ด่ำง  ท ำ  PROFILE  ขอบ TOP  แบบ  
CLASSIC พร้อมมีระบบWATER DROP ป้องกันกำรไหลย้อนกลับของน้ ำและสำรเคมีเข้ำตัวตู้  

2. โครงสร้ำงขำ  เป็นเหล็กกล่องไม้ขีด  ขนำด 1” x 2”  หนำ 2 มม.  ชุบซิงค์ฟอสเฟต   เคลือบกันสนิม โดย
กรรมวิธี  Dipping  เพ่ือเคลือบกันสนิมทั่วถึงทุกชิ้นส่วน  และอบแห้งด้วยกรรมวิธี  Drying  Oven  และ
ต่อเนื่อง   เข้ำพ่นทับด้วยสี  EPOXY  ชนิดผงทั่วถึง  ด้วยระบบ   Drying  Oven ที่มีควำมร้อนไม่น้อยกว่ำ  
180  องศำเซลเซียส อย่ำงน้อย 10 นำที   ควำมหนำของสี  จะหนำไม่น้อยกว่ำ  80  ไมครอน  ชิ้นงำนเหล็ก
พ่นสีแล้วต้องผ่ำนกำรทดสอบ  SALT  SPRAY  500  ชั่วโมง  ตำมมำตรฐำน  ASTM  B117  จำกหน่วยงำนที่
เชื่อถือได้ โดยสีทนต่อกำรกัดกร่อนของสำรเคมีได้เป็นอย่ำงดี  ที่ปลำยขำมีปุ่มปรับระดับรองรับ  เพ่ือปรับ
ระดับควำมสูง – ต่ ำได้   เพ่ือแก้ปัญหำพื้นห้องไม่ได้ระดับ  

3. ปุ่มปรับระดับโครงขำเหล็กมีขนำด  M10  ฐำนรูปทรงสี่เหลี่ยมปิรำมิด  ท ำด้วยวัสดุพลำสติก NYLON  SIX  หำกมี
กำรปรับระดับสูง – ต่ ำ  ปุ่มรองขำจะไม่หมุนตำม  โดยต้องสำมำรถรับน้ ำหนักได้ไม่น้อยกว่ำ 200 กิโลกรัม 

4. ส่วนของตัวตู้เป็นระบบ  MODULAR ยึดประกอบด้วยอุปกรณ์  KNOCK  DOWN  ส่วนของตัวตู้ (CUPBOARD)  
ท ำด้วยไม้ปำติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสำรพิษ หนำ 16 มม.  ปิดผิวด้วยแผ่นลำมิเนท  (HIGH  
PRESSURE  LAMINATE)  สีขาว  หนำ  0.8  มม.  ได้รับมำตรฐำน  มอก.  1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้ำน  ด้วย
ระบบ  SHORT  CYCLE  ปิดขอบด้วย  PVC  หนำ  2  มม.  เฉพำะด้ำนหน้ำ   ด้วยกำวกันน้ ำชนิด  HOT  
MELT  GRADE  A  ชั้นวำงของภำยในตู้สำมำรถปรับระดับได้  5 ระดับ   เป็นไม้ปำติเกิลบอร์ด เกรด  E 1 ซึ่ง
เป็นเกรดปลอดสำรพิษ  หนำ  16  มม.  ปิดผิวด้วยแผ่นลำมิเนท  (HIGH  PRESSURE  LAMINATE)  สีขาว  
หนำ  0.8  มม.  ได้รับมำตรฐำน  มอก.  1163 – 2536  ทั้ง  2  ด้ำน   สำมำรถรับน้ ำหนักต่อชั้นได้ไม่น้อยกว่ำ  
30  กิโลกรัม   กำรต่อยึดประกอบตัวตู้ด้วยอุปกรณ์ FULLY  KNOCK  DOWN  SYSTEMS  ชนิด  CAM  
LOCK  &  DOWEL  เป็นผลิตภัณฑ์จำกยุโรป ท ำจำก   โลหะผสม  ZINC  ALLOY ฉีดข้ึนรูป ได้รับมำตรฐำน 
ISO 9001  พร้อมเดือยไม้ขนำดไม่น้อยกว่ำเส้นผ่ำศูนย์กลำง   8 มิลลิเมตร x 30 มิลลิเมตร เพ่ือเสริมควำม
แข็งแรงของตัวตู้สำมำรถถอดประกอบตัวตู้ทุกชิ้นส่วนใหม่ได้โดยไม่ท ำให้ตัวตู้ได้รับควำมเสียหำย   สะดวกใน
กำรซ่อมบ ำรุง  (กรณีต้องกำรเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้ำย) ประกอบเป็นตัวตู้ส ำเร็จรูป (MODULAR UNIT  
SYSTEM)   

5. ส่วนหน้ำบำน ท ำด้วยไม้ปำติเกิลบอร์ด เกรด  E1  ซึ่งเป็นเกรดปลอดสำรพิษ  หนำ  16  มม.   ปิดผิวด้วยแผ่น
ลำมิเนท  (HIGH  PRESSURE  LAMINATE)  หนำ  0.8  มม.  ได้รับมำตรฐำน  มอก.  1163 - 2536  ทั้ง 2 
ด้ำน  ปิดขอบด้วย  PVC  ด้วยกำวกันน้ ำ  HOT  MELT  GRADE  A  พร้อมทั้งลบมุมด้วยเครื่องจักรเพ่ือควำม
เรียบร้อย 
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6. มือจับท ำด้วย  PVC  ชนิด  GRIP  SECTION  POSTFORM  EMULATION  SYSTEM  ขนำดหน้ำตัดไม่น้อย
กว่ำ  21 x 50 มม.  ฝังอยู่ด้ำนบนหรือด้ำนล่ำงสุดของหน้ำบำนมี  CHANEL CAP ขนำดไม่น้อยกว่ำ 21 x 50 x 80 
มม. ส ำหรับปิด  GRIP  SECTION  ทั้งสองด้ำน  ท ำจำกวิศวกรรมพลำสติก  ABS  ใส่ป้ำยบอกรำยกำร (CARD  
LABEL)  ลงใน  LABEL  CHANNEL  มีแผ่นพลำสติก  LABEL  COVER   MASK  ขนำดไม่น้อยกว่ำ 30 x 59  มม.      
ที่ท ำจำกพลำสติก ACRYLIC ใสฉีดขึ้นรูปปิดครอบป้องกันกำรเปียกชื้นหรือเปรอะเปื้อนแผ่นป้ำย 

7. ระบบกุญแจ “SYMO 3000” พร้อมกุญแจชนิดพับได้ กุญแจทุกชุดสำมำรถถอดเปลี่ยนเฉพำะตัวไส้ได้โดยใช้ 
Removable key ซึ่งลูกกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมำยเลขพิมพ์ไว้ เพ่ือป้องกันควำมผิดพลำดเวลำเปลี่ยนตัว
ไส้ และจัดท ำ master key พร้อมส่งมอบในวันส่งงำน 

8. บำนพับของตู้ใช้บำนสปริงล็อคท ำด้วยโลหะชุบนิกเกิล  สำมำรถเปิดได้ 110 องศำ ขนำดไม่น้อยกว่ำมำตรฐำน 
35  มม. แบบ SLIDE ON สำมำรถปรับหน้ำบำนได้ ทนทำนต่อกำรเปิด-ปิด ผ่ำนกำรทดสอบจำกหน่วยงำน
รำชกำรที่เชื่อถือได้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมำตรฐำน ISO 9001 

9. ปลั๊กไฟฟ้ำ  3 สำย  2 เต้ำเสียบ  เสียบได้ท้ังกลมและแบนในตัวเดียวกัน  พร้อมสำยดิน                       มำตรฐำน  
IEC STANDARD  โ ด ยปลั๊ ก ไฟถู ก ติ ด ตั้ ง ภ ำ ย ใ นก ล่ อ ง  POLYPROPYLENE (PP) ฉี ด ขึ้ น รู ป  ขน ำ ด   
90 x 160 x 90 มม.  (ก x ย x ส)  เพ่ือควำมสะดวกในกำรใช้งำน  สำมำรถทนต่อกรด – ด่ำงได้ดี 

10. ด้ำนบนของ  WORK  TOP  มีบัวกันน้ ำ  (WALL  SEALING) ติดอยู่ระหว่ำงด้ำนบนของ WORK  TOP  กับ
ผนังห้องเพ่ือกันฝุ่นและกันน้ ำที่จะไหลย้อนกลับไปด้ำนหลังตัวตู้ 

11. มีกำรรับประกันคุณภำพสินค้ำเป็นเวลำ 2 ปี 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/4.8 โต๊ะปฏิบัติกำร......  



23 
 

4.8 โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง  ขนาด  2.95  x  0.60  x  0.80  ม. (ย x ล x ส)    

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์  ดังนี้ 
1. ส่วนของพ้ืนโต๊ะปฏิบัติกำร  (WORK  TOP)  ท ำจำกวัสดุพิเศษ  SOLID  PHENOLIC  CORE   (LAB GRADE 

TYPE)  ชุบเคลือบ  PHENOLIC  RESIN  (PHENOL  FORMALDEHYDE  RESIN) เรียงซ้อนกันในส่วนของ  
DECORATIVE  PAPER  และปิดทับด้วย  CHEMICAL  RESISTANT  LAMINATE ในกำรผลิตอัดให้เป็นเนื้อ
เดียวกัน  ที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน  ASTM – E – 84  และ  NFPA 255 มีควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 16 มม. มี
คุณสมบัติทนทำนต่อกรด – ด่ำง  ตัวท ำละลำย  และสำรเคมีทั่วไปได้เป็นอย่ำงดี ผ่ำนกำรทดสอบ  BACTERIAL  
RESISTANCE  GROWTH  TEST  เหมำะส ำหรับห้องปฏิบัติกำรที่ใช้กรด – ด่ำง  ท ำ  PROFILE  ขอบ  TOP  แบบ  
CLASSIC พร้อมมีระบบWATER DROP ป้องกันกำรไหลย้อนกลับของน้ ำและสำรเคมีเข้ำตัวตู้  

2. โครงสร้ำงขำ  เป็นเหล็กกล่องไม้ขีด  ขนำด 1” x 2”  หนำ 2 มม.  ชุบซิงค์ฟอสเฟต   เคลือบกันสนิม โดย
กรรมวิธี  Dipping  เพ่ือเคลือบกันสนิมทั่วถึงทุกชิ้นส่วน  และอบแห้งด้วยกรรมวิธี  Drying  Oven  และ
ต่อเนื่อง   เข้ำพ่นทับด้วยสี  EPOXY  ชนิดผงทั่วถึง  ด้วยระบบ   Drying  Oven ที่มีควำมร้อนไม่น้อยกว่ำ  
180  องศำเซลเซียส อย่ำงน้อย 10 นำที  ควำมหนำของสี  จะหนำไม่น้อยกว่ำ  80  ไมครอน  ชิ้นงำนเหล็กพ่น
สีแล้วต้องผ่ำนกำรทดสอบ  SALT  SPRAY  500  ชั่วโมง  ตำมมำตรฐำน  ASTM  B117  จำกหน่วยงำนที่
เชื่อถือได้ โดยสีทนต่อกำรกัดกร่อนของสำรเคมีได้เป็นอย่ำงดี  ที่ปลำยขำมีปุ่มปรับระดับรองรับ  เ พ่ือปรับ
ระดับควำมสูง – ต่ ำได้  เพ่ือแก้ปัญหำพื้นห้องไม่ได้ระดับ  

3. ปุ่มปรับระดับโครงขำเหล็กมีขนำด  M10  ฐำนรูปทรงสี่เหลี่ยมปิรำมิด  ท ำด้วยวัสดุพลำสติก NYLON  SIX  หำกมี
กำรปรับระดับสูง – ต่ ำ  ปุ่มรองขำจะไม่หมุนตำม  โดยต้องสำมำรถรับน้ ำหนักได้ไม่น้อยกว่ำ 200 กิโลกรัม 

4. ส่วนของตัวตู้เป็นระบบ  MODULAR ยึดประกอบด้วยอุปกรณ์  KNOCK  DOWN  ส่วนของตัวตู้ (CUPBOARD)  
ท ำด้วยไม้ปำติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสำรพิษ หนำ 16 มม.  ปิดผิวด้วยแผ่นลำมิเนท  (HIGH  
PRESSURE  LAMINATE)  สีขาว  หนำ  0.8  มม.  ได้รับมำตรฐำน  มอก.  1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้ำน ด้วย
ระบบ SHORT CYCLE ปิดขอบด้วย PVC หนำ 2 มม.  เฉพำะด้ำนหน้ำ   ด้วยกำวกันน้ ำชนิด  HOT  MELT  
GRADE  A  ชั้นวำงของภำยในตู้สำมำรถปรับระดับได้  5 ระดับ   เป็นไม้ปำติเกิลบอร์ด เกรด  E 1 ซึ่งเป็นเกรด
ปลอดสำรพิษ  หนำ  16  มม.  ปิดผิวด้วยแผ่นลำมิเนท  (HIGH  PRESSURE  LAMINATE)  สีขาว  หนำ  0.8  
มม.  ได้รับมำตรฐำน  มอก.  1163 – 2536  ทั้ง  2  ด้ำน   สำมำรถรับน้ ำหนักต่อชั้นได้ไม่น้อยกว่ำ  30  
กิโลกรัม   กำรต่อยึดประกอบตัวตู้ด้วยอุปกรณ์ FULLY  KNOCK  DOWN  SYSTEMS  ชนิด  CAM  LOCK  
&  DOWEL  เป็นผลิตภัณฑ์จำกยุโรป ท ำจำก   โลหะผสม  ZINC  ALLOY ฉีดขึ้นรูป ได้รับมำตรฐำน ISO 
9001  พร้อมเดือยไม้ขนำดไม่น้อยกว่ำเส้นผ่ำศูนย์กลำง   8 มิลลิเมตร x 30 มิลลิเมตร เพ่ือเสริมควำมแข็งแรง
ของตัวตู้สำมำรถถอดประกอบตัวตู้ทุกชิ้นส่วนใหม่ได้โดยไม่ท ำให้ตัวตู้ได้รับควำมเสียหำย   สะดวกในกำรซ่อม
บ ำรุง  (กรณีต้องกำรเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้ำย) ประกอบเป็นตัวตู้ส ำเร็จรูป (MODULAR UNIT  SYSTEM)   

5. ส่วนหน้ำบำน ท ำด้วยไม้ปำติเกิลบอร์ด เกรด  E1  ซึ่งเป็นเกรดปลอดสำรพิษ  หนำ  16  มม.   ปิดผิวด้วยแผ่น
ลำมิเนท  (HIGH  PRESSURE  LAMINATE)  หนำ  0.8  มม.  ได้รับมำตรฐำน  มอก.  1163 - 2536  ทั้ง 2 
ด้ำน  ปิดขอบด้วย  PVC  ด้วยกำวกันน้ ำ  HOT  MELT  GRADE  A  พร้อมทั้งลบมุมด้วยเครื่องจักรเพ่ือควำม
เรียบร้อย 
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6. มือจับท ำด้วย  PVC  ชนิด  GRIP  SECTION  POSTFORM  EMULATION  SYSTEM  ขนำดหน้ำตัดไม่น้อยกว่ำ      
21 x 50 มม.  ฝังอยู่ด้ำนบนหรือด้ำนล่ำงสุดของหน้ำบำนมี   CHANEL  CAP  ขนำดไม่น้อยกว่ำ 21 x 50 x 80 มม. 
ส ำหรับปิด  GRIP  SECTION  ทั้งสองด้ำน  ท ำจำกวิศวกรรมพลำสติก  ABS  ใส่ป้ำยบอกรำยกำร (CARD  LABEL)  
ลงใน  LABEL  CHANNEL  มีแผ่นพลำสติก  LABEL  COVER   MASK ขนำดไม่น้อยกว่ำ 30 x 59  มม. ที่ท ำจำก
พลำสติก ACRYLIC ใสฉีดขึ้นรูปปิดครอบป้องกันกำรเปียกชื้นหรือเปรอะเปื้อนแผ่นป้ำย 

7. ระบบกุญแจ “SYMO 3000” พร้อมกุญแจชนิดพับได้ กุญแจทุกชุดสำมำรถถอดเปลี่ยนเฉพำะตัวไส้ได้โดยใช้ 
Removable key ซึ่งลูกกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมำยเลขพิมพ์ไว้ เพ่ือป้องกันควำมผิดพลำดเวลำเปลี่ยนตัว
ไส้ และจัดท ำ master key พร้อมส่งมอบในวันส่งงำน 

8. บำนพับของตู้ใช้บำนสปริงล็อคท ำด้วยโลหะชุบนิกเกิล  สำมำรถเปิดได้ 110 องศำ ขนำดไม่น้อยกว่ำมำตรฐำน 
35  มม. แบบ SLIDE ON สำมำรถปรับหน้ำบำนได้ ทนทำนต่อกำรเปิด-ปิด ผ่ำนกำรทดสอบจำกหน่วยงำน
รำชกำรที่เชื่อถือได้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมำตรฐำน ISO 9001 

9. ปลั๊กไฟฟ้ำ  3 สำย  2 เต้ำเสียบ  เสียบได้ท้ังกลมและแบนในตัวเดียวกัน  พร้อมสำยดิน                       มำตรฐำน  
IEC STANDARD  โ ด ยปลั๊ ก ไฟถู ก ติ ด ตั้ ง ภ ำ ย ใ นก ล่ อ ง  POLYPROPYLENE (PP) ฉี ด ขึ้ น รู ป  ขน ำ ด   
90 x 160 x 90 มม.  (ก x ย x ส)  เพ่ือควำมสะดวกในกำรใช้งำน  สำมำรถทนต่อกรด – ด่ำงได้ดี 

10. ด้ำนบนของ  WORK  TOP  มีบัวกันน้ ำ  (WALL  SEALING) ติดอยู่ระหว่ำงด้ำนบนของ WORK  TOP  กับ
ผนังห้องเพ่ือกันฝุ่นและกันน้ ำที่จะไหลย้อนกลับไปด้ำนหลังตัวตู้ 

11. มีกำรรับประกันคุณภำพสินค้ำเป็นเวลำ 2 ปี 
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5. ตู้เก็บเสื้อกาวน์ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.00 x 0.60 x 1.80 ม. (ย x ล x ส) จ านวน 1 ตู้ 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี้ 
1. ส่วนของตัวตู้ (CUPBOARD) ท ำด้วยไม้ปำติเกิลบอร์ด กรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสำรพิษหนำ 16 มม. ปิดผิว

ด้วยแผ่นลำมิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนำ 0.8 มม. ได้รับมำตรฐำน มอก. 1163 – 2536 ปิดขอบ
ด้วย PVC หนำ 2 มม. ด้วยกำวกันน้ ำชนิด HOT MELT GRADE A 

2. ชั้นวำงของภำยในตู้สำมำรถปรับระดับได้ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 ชั้น เป็นไม้ปำติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรด
ปลอดสำรพิษ ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลำมิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) ควำมหนำ
ไม่น้อยกว่ำ 0.8 มม. ได้รับมำตรฐำน มอก. 1163 – 2536 ปิดขอบด้วย PVC หนำ 2 มม. ด้วยกำวกันน้ ำชนิด HOT 
MELT GRADE A 

3. ส่วนหน้ำบำน ท ำด้วยไม้ปำติเกิลบอร์ด เกรด E1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสำรพิษ หนำ 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลำมิเนท 
(HIGH PRESSURE LAMINATE) ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 0.8 มม. ได้รับมำตรฐำน มอก. 1163 - 2536 ทั้ง 2 ด้ำน ปิด
ขอบด้วย PVC ด้วยกำวกันน้ ำ HOT MELT GRADE A พร้อมเจำะช่องระบำยอำกำศเพ่ือป้องกันกลิ่นอับชื้น 

4. มือจับเป็นซิงค์อัลลอยด์ชุบโครเมี่ยม  รูปตัวซี ( C ) 
5. ระบบกุญแจ “SYMO 3000” พร้อมกุญแจชนิดพับได้ กุญแจทุกชุดสำมำรถถอดเปลี่ยนเฉพำะตัวไส้ได้โดยใช้ 

Removable key ซึ่งลูกกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมำยเลขพิมพ์ไว้ เพ่ือป้องกันควำมผิดพลำดเวลำเปลี่ยนตัว
ไส้ และจัดท ำ master key พร้อมส่งมอบในวันส่งงำน 

6. บำนพับของตู้ใช้บำนสปริงล็อคท ำด้วยโลหะชุบนิกเกิล สำมำรถเปิดได้ 110 องศำ ขนำดไม่น้อยกว่ำมำตรฐำน 
35 มม. แบบ SLIDE ON สำมำรถปรับหน้ำบำนได้ ทนทำนต่อกำรเปิด-ปิด ผ่ำนกำรทดสอบจำกหน่วยงำน
รำชกำรที่เชื่อถือได้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมำตรฐำน ISO 9001 

7. รำวแขวนเสื้อเป็นอลูมิเนียม เพ่ือป้องกันกำรเกิดสนิม 
8. มีกำรรับประกันคุณภำพสินค้ำเป็นเวลำ 2 ปี 
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6. EXHAUST แขนดูดเฉพาะที่ จ านวน 1 ชุด จ านวน 3 จุด 
1. ห้องปฏิบัติกำรทดสอบ 3 จ ำนวน  1  จุด 
2. ห้องปฏิบัติกำรทดสอบ 2 จ ำนวน  1  จุด 
3. ห้องชั่ง จ ำนวน  1  จุด 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ดังนี้ 
1. LOCAL EXHAUST VENTILATON โครงสร้ำงท่อดูดท ำด้วยท่ออลูมิเนียม ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 3 นิ้ว ข้องอ เป็น

โพลีโพรพิลีน พร้อม INTER LOCK เพ่ือปรับแต่งองศำของท่อ สำมำรถเลื่อนซ้ำย – ขวำได้ ปลำยท่อเป็นแบบ 
DOME HOOD เป็นอคริลิคใส ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ 385 มม. 

2. ท่อควัน PVC ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ 6 นิ้ว และ 8 นิ้ว พร้อมข้องอ, หน้ำแปลน, อุปกรณ์ท่อยืดที่
เป็นวัสดุชนิดที่แข็งแรง พร้อมติดตั้ง DAMPER ท ำหน้ำที่ควบคุมกำรดูดไอระเหยสำรเคมี 

3. พัดลมเป็นระบบ LOW PRESSURE CENTRIFUGAL FAN DIECT  DRIVE มอเตอร์แบบอุตสำหกรรม 
4. ตัวใบพัดท ำด้วยวัสดุโพลีโพรพิลีน ชนิดทนต่อกำรกัดกร่อนของกรด – ด่ำง ได้เป็นอย่ำงด ีเป็นแบบ FORWARD 

CURVED ผลิตโดยกรรมวิธี INJECTION MOULDING ถ่วงใบพัดลมด้วยระบบ DYNAMIC BALANCE ศูนย์
เที่ยงตรงสำมำรถหมุนได้ในควำมเร็วรอบตั้งแต่ 1,435 รอบ/นำที (RPM) ขึ้นไป โดยไม่แกว่งหรือสั่น 

5. ตัวเสื้อพัดลมท ำด้วยโพลีโพรพิลีน หล่อเป็นชิ้นเดียวกัน ชนิดทนต่อกำรกัดกร่อนของกรด – ด่ำง ได้เป็นอย่ำงดี 
ด้ำนหน้ำของกล่องสำมำรถถอดประกอบได้ เพ่ือควำมสะดวกในกำรซ่อมบ ำรุงและง่ำยต่อกำรติดตั้ง 

6. ตัวพัดลมมีคุณสมบัติในกำรดูดควันครอบคลุมช่วง 1,000 – 2,000 ลบ.ม./ชม. (M3 / H) ไม่ก่อให้เกิดเสียง
รบกวนภำยในห้องปฏิบัติกำรขณะเปิดเครื่อง 

7. มอเตอร์ใช้แบบอุตสำหกรรม IP 55  HEAVY DUTY ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 HP 2800 รอบ 380 V. 3 Phase 
8. มีกำรรับประกันคุณภำพสินค้ำเป็นเวลำ 2 ปี 
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7. เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง รายละเอียด ดังนี้ 
7.1 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 48,000 BTU ประจ าห้อง ดังนี้ 

1. ห้องปฏิบัติกำรทดสอบทำงกำยภำพ จ ำนวน  2  เครื่อง 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ 
1. เป็นเครื่องปรับอำกำศ แบบ cassette inverter แบบติดฝ้ำเพดำน กระจำยแรงลม รอบทิศทำง 
2. ใช้สำรท ำควำมเย็น ประเภท R32 
3. ประกอบด้วยเครื่องระบำยควำมร้อน (Condensing Unit) ซึ่งใช้คู่กับเครื่องเป่ำลมเย็นทั้งชุด ประกอบมำเสร็จ

เรียบร้อยจำกโรงงำนในต่ำงประเทศ หรือประกอบภำยในประเทศ ภำยใต้ลิขสิทธิ์ของผลิตภัณฑ์นั้น 
4. เครื่องระบำยควำมร้อน เป็นแบบระบำยควำมร้อนด้วยอำกำศได้ตำมข้อก ำหนดในรำยกำรอุปกรณ์ที่สภำวะ

อำกำศเข้ำคอยล์เย็นที่อุณหภูมิ 27 องศำเซลเซียส 
5. ก ำลังไฟฟ้ำที่ใช้ ไม่ต่ ำกว่ำ 5,444 วัตต์ 
6. ใช้กับไฟฟ้ำ 380 โวลต์ V/3PH /50 Hz 
7. เครื่องควบคุมกำรท ำงำนแบบดิจิตอลของเครื่องปรับอำกำศ ใช้งำนแบบมีสำย สำมำรถตรวจสอบกำรท ำงำน

ของเครื่องปรับอำกำศได้ เช่น อุณหภูมิของท่อน้ ำยำ, อุณหภูมิลมกลับ และแสดงรหัสอำกำรผิ ดปกติ สำมำรถ
ก ำหนดขอบเขตช่วงกำรปรับตั้งอุณหภูมิใช้งำน เช่น 25 – 32 องศำเซลเซียส เพ่ือช่วยประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ 

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

9. เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบมีสำย ระบบดิจิตอล มีคุณสมบัติพ้ืนฐำน ดังนี้ 
9.1. สำมำรถแสดงอุณหภูมิห้องเป็นตัวเลขดิจิตอลได้ 
9.2. สำมำรถตั้งอุณหภูมิควำมเย็น ได้ตั้งแต่ 16 องศำเซลเซียส 
9.3. สำมำรถก ำหนดขอบเขตช่วงกำรปรับตั้งอุณหภูมิใช้งำนใหม่ได้ทั้งอุณหภูมิต่ ำสุดและสูงสุด 
9.4. ปรับตั้งควำมเร็วพัดลมได้ไม่น้อยกว่ำ 5 ระดับ และอัตโนมัติ 
9.5. สำมำรถตั้งเวลำเปิด – ปิด ได ้
9.6. มีฟังก์ชั่นปรับเปลี่ยนทิศทำงลมอัตโนมัติ (Auto Swing) 
9.7. มีกำรแจ้งเตือน เมื่อเครื่องปรับอำกำศท ำงำนผิดปกติ โดยแจ้งเป็นรหัส (Error Code) และระบุอุปกรณ์

ภำยในเครื่องส่งลมเย็นที่ขัดข้องได้อย่ำงชัดเจน 
9.8. มีกำรแจ้งเตือนกำรครบระยะล้ำงฟิลเตอร์ 
9.9. แผ่นกรองอำกำศ เป็นชนิด Resin net เคลือบสำรยับยั้งแบคทีเรีย 
9.10. มีอุปกรณ์ประกอบกำรติดตั้งชุดแฟนคอยล์ สำยต่อท่อระบำยน้ ำชนิดอ่อน ฉนวนหุ้มท่อจุดต่อแฟร์ของ

ท่อแก๊สท่อของเหลว แคมป์รัดสำยและมีคู่มือกำรติดตั้ง 
10. รับประกันคุณภำพ คอมเพรสเซอร์ ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี และแผงคอยล์ร้อน ,แผงคอยล์เย็น ไม่น้อยกว่ำ 3 ปี ของ

เครื่องปรับอำกำศ และต้องมีเอกสำร/หนังสือรับรองยืนยันจำกผู้ขำยหรือผู้ผลิตว่ำมีอะไหล่ส ำรองไว้บริกำรขำย 
ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี 

11. ระบบควบคุมเครื่องปรับอำกำศ ขนำด 48,000 BTU ผู้ขำยจะต้องติดตั้งระบบควบคุมกำรท ำงำน โดยสำมำรถ
ตั้งเวลำเปิดปิดเครื่องปรับอำกำศทั้ง 2 เครื่อง ให้ท ำงำนสลับกันหรือท ำงำนพร้อมกัน หรือเลือกตัวใดตัวหนึ่ง
ท ำงำนตลอด 
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7.2 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 BTU จ านวน 5 เครื่อง ประจ าห้อง ดังนี้ 
1. ห้องชั่ง     จ ำนวน  1  เครื่อง 
2. ห้องปฏิบัติกำรทดสอบ 1   จ ำนวน  1  เครื่อง 
3. ห้องปฏิบัติกำรทดสอบ 2   จ ำนวน  1  เครื่อง 
4. ห้องปฏิบัติกำรทดสอบ 3   จ ำนวน  1  เครื่อง 
5. ห้องเก็บตัวอย่ำง    จ ำนวน  1  เครื่อง 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์   
1. เป็นเครื่องปรับอำกำศ แบบติดผนัง แบบอินเวอร์เตอร์ ใช้สำรท ำควำมเย็น ประเภท R32 ประกอบด้วยเครื่อง

ระบำยควำมร้อน (Condensing Unit) ซึ่งใช้คู่กับเครื่องเป่ำลมเย็นทั้งชุด ประกอบมำเสร็จเรียบร้อยจำกโรงงำน
ในต่ำงประเทศ หรือประกอบภำยในประเทศ ภำยใต้ลิขสิทธิ์ของผลิตภัณฑ์นั้น 

2. เครื่องระบำยควำมร้อน เป็นแบบระบำยควำมร้อนด้วยอำกำศได้ตำมข้อก ำหนดในรำยกำรอุปกรณ์ที่สภำวะ
อำกำศเข้ำคอยล์เย็นที่อุณหภูมิ 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 และเมื่อระบบ

ไฟฟ้ำใช้งำนได้ปกติ เครื่องปรับอำกำศจะกลับมำท ำงำนใหม่อัตโนมัติและคอมเพรสเซอร์จะท ำงำนภำยในเวลำ 
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 ของ

เครื่องปรับอำกำศ และต้องมีเอกสำร/หนังสือรับรองยืนยันจำกผู้ขำยหรือผู้ผลิตว่ำมีอะไหล่ส ำรองไว้บริกำรขำย 
ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 

/ข้อก ำหนดในกำรจัดซื้อ....  
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ข้อก าหนดในการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านสมุนไพร จ านวน 1 ชุด 
ข้อก าหนดทั่วไป 
1. งำนไฟฟ้ำภำยในห้อง ผู้ขำยต้องด ำเนินกำรเดินเมนไฟฟ้ำ โดยใช้ขนำดสำย ไม่น้อยกว่ำเบอร์ 10 ผ่ำนรำงไฟฟ้ำ 

(Wire way) เข้ำมำยังตู้โหลดเซนเตอร์และไปยังตัวโต๊ะ โดยแยกกำรควบคุมแต่ละห้องอย่ำงอิสระ โดยผ่ำน
เซอร์กิตเบรคเกอร์ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 20A พร้อมส่งแบบแปลนไฟฟ้ำภำยในห้อง 

2. ระบบไฟฟ้ำเครื่องปรับอำกำศ ผู้ขำยจะต้องเดินเมนไฟฟ้ำผ่ำนท่อไปยังคอมเพรสเซอร์ยูนิตของ
เครื่องปรับอำกำศแต่ละตัวแยกเป็นชุด ติดตั้งระบบตัดต่อพร้อมระบบเซฟตี้เพ่ือควำมสะดวกและง่ำยต่อกำร
ซ่อมบ ำรุง 

3. ระบบน้ ำทิ้งเครื่องปรับอำกำศ ผู้ขำยจะต้องเดินท่อน้ ำทิ้งเข้ำระบบท่อน้ ำทิ้งของอำคำรฯ โดยมีช่องซ่อมบ ำรุงใน
กรณีท่อน้ ำทิ้งอุดตัน 

4. ผู้ขำยจะต้องด ำเนินกำรปรับปรุงห้องปฏิบัติกำร 
4.1. เปลี่ยนประตูห้อง 27 เป็นประตูเลื่อนท ำจำกวัสดุทึบแสงทนต่อกำรกระแทกและกำรกัดกร่อนได้ดี ขนำด          

ไม่น้อยกว่ำ 1.2 x 2 เมตร โดยติดรำงเลื่อนไว้ข้ำงผนังด้ำนในห้อง 
4.2. เปลี่ยนประตู้ห้อง 28 เป็นประตูกระจกแบบเลื่อนขนำดไม่น้อยกว่ำ 1x 2 เมตร โดยติดรำงเลื่อนไว้ด้ำนนอก 
4.3. เปลี่ยนหน้ำต่ำงห้อง 25 ห้อง 26 ห้อง 28 ห้อง 29 และห้อง30 เป็นผนังกระจกแผ่นเดียวขนำดไม่น้อยกว่ำ 

1x2 เมตร กระจกหนำไม่น้อยกว่ำ 5 มม. 
5. เปลี่ยนประตูทำงเข้ำออก 

5.1. ประตูทำงเข้ำหลักเป็นประตูกระจกเลื่อนอัตโนมัติผ่ำนควบคุมผ่ำนระบบสแกนลำยนิ้วมือและบัตร 
สำมำรถควบคุมกำรเข้ำออกได้ไม่น้อยกว่ำ 100 รำยชื่อ 

5.2. ประตูทำงเข้ำส ำรองเป็นประตูกระจกบำนสวิงควบคุมกำรเข้ำออกด้วยกุญแจ 

ระยะเวลาด าเนินงาน 
 ต้องด ำเนินกำรงำนครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติกำร ให้แล้วเสร็จ 90 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ และก ำหนดยืนยัน
รำคำไม่น้อยกว่ำ 120 วัน 
 
 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
 กำรด ำเนินงำนติดตั้งครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติกำร ทำงมหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์วิทยำเขตหำดใหญ่  (ผู้ว่ำจ้ำง) จะ
จ่ำยเงินเมื่อผู้ขำยได้ด ำเนินกำรติดตั้งครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติกำร และครุภัณฑ์ส ำนักงำนตำมแบบรูปที่ก ำหนดให้เสร็จเรียบร้อย
พร้อมใช้งำน และเก็บงำนท ำควำมสะอำดสถำนที่ให้สะอำดเรียบร้อย และน ำวัสดุเหลือใช้ไปทิ้งนอกมหำวิทยำลัย พร้อมทั้ง
ท ำกำรอบรมกำรใช้งำน และกำรบ ำรุงรักษำให้กับผู้ดูแลห้องปฏิบัติกำร ทั้งนี้งำนทั้งหมดต้องแล้วเสร็จครบถ้วนสมบูรณ์ 
ตำมรูปแบบทุกประกำร ภำยใน 90 วัน นับจำกวันเริ่มสัญญำ 


