
รายละเอียดคุณลักษณะครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย 

แนบทายเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

 

1. เครื่องกวนพรอมใหความรอนสารละลายแบบควบคุมดวยระบบดิจิตอล  จํานวน 4 เครื่อง 

 มีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี ้

1.1 เปนเครื่องใหความรอนพรอมกวนสารละลายดวยแมเหล็ก โครงสรางทําดวย Aluminum เคลือบสีชนิด  
powder coating   

1.2 บริเวณพื้นที่ใชงาน ทําดวย Aluminum เคลือบดวย ceramic ปองกันสารเคมีกัดกรอน  
1.3 หนาจอเครื่องแสดงการทํางานของอุณหภูมิและความเร็วรอบในการกวนเปนตัวเลขดิจิตอล LCD 

โดยควบคุมผาน Jog Shuttle Switch 
1.4 เครื่องสามารถใหความรอนไดสูงสุดไมนอยกวา 380 องศาเซลเซียส  
1.5 สามารถปรับความเร็วของการกวนสารละลายไดตั้งแต 80 ถึงไมนอยกวา 1480 รอบตอนาที 
1.6 เครื่องสามารถตั้งเวลาในการทํางานไดสูงสุดถึง 99 ชั่วโมง 59 นาที หรือสามารถตั้งการทํางาน 

แบบตอเนื่องได 
1.7 เครื่องสามารถกวนสารละลาย ไดที่ปริมาตรสูงสุด 20 ลิตร (เทียบจากน้ําหนักของน้ํา) 
1.8 มีขนาดของแผนกวนสารละลายไมนอยกวา (กวางxยาว)  180 x 180  มิลลิเมตร 
1.9 มีอุปกรณสําหรับวัดอุณหภูมิภายในตัวอยาง เปนหัววัดแบบ PT100 เพื่อชวยในการแสดงอุณหภูมิภาย 

ในสารละลาย 
1.10 ใชไฟฟา  220  โวลท , 50-60 เฮิรต,  500 วัตต 
1.11 บริษัทผูจําหนายตองไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายอยางเปนทางการเพื่อประโยชนระยะยาว 

ในการบริการหลังการขาย 
1.12 รับประกันคุณภาพ 1 ป 
 

2. เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร       จํานวน 1 เครื่อง 

 มีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี ้

2.1 ระบบแสงเปนระบบลําแสงคู (Double Beam) ควบคุมและประมวลผลดวยคอมพิวเตอร 
2.2 มีแหลงกําเนิดแสง 2 แบบ คือ หลอดดิวทีเรียม (Deuterium Lamp) และหลอดฮาโลเจน (Halogen  

Lamp) โดยสามารถตั้งการเปลี่ยนการใชงานในแตละหลอดไดโดยอัตโนมัติไดในชวง 290 - 370 นาโนเมตร 
2.3 ชวงการวัด (Photometric Range) -5 ถึง 5 Abs และ 0-100,000 %T       
2.4 มีคาความถูกตองในการวัดแสง (Photometric Accuracy) +0.002 Abs ที่ 0.5 Abs, +0.003 Abs 

ที่ 1 Abs, +0.006 Absที่ 2 Abs และ + 0.3 %T  โดยใช NIST Standard 930D Filter 
2.5 มีความผิดพลาดในการวัดซ้ํา (Photometric Repeatability) +0.001 Abs ที่ 0.5 Abs, +0.001 Abs  

ที่ 1 Abs, +0.003 Abs ที่ 2 Abs และ + 0.1 %T 
2.6 สามารถวัดการดูดกลืนแสงไดในชวงความยาวคลื่น 185 - 900 นาโนเมตร  
2.7 มีคาความถูกตองของความยาวคลื่น (Wavelength Accuracy) +0.3 นาโนเมตร  
2.8 มีคาความผิดพลาดในการทําซ้ําของการวัดความยาวคลื่น (Wavelength Repeatability)+0.05  

นาโนเมตร 
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2.9  ระบบแยกคลื่นแสงเปนแบบ Single Monochromator ชนิด Lo-Ray-Light grade Blazed  
Holographic Grating –  Czerny turner mounting 

2.10 สามารถใหความกวางของลําแสงได 6 แบบ โดยสามารถเลือกไดดังนี้ 0.1, 0.2, 0.5, 1, 2 และ                   
5 นาโนเมตร  

2.11 มีคา Noise Level นอยกวา 0.00003 Abs ที่ 500 nm 
2.12  มีคา Baseline Flatness + 0.0003 Abs  ที่ 200-860 nm 
2.13  มีคา Stray Light ไมเกิน 0.005% 
2.14  มี Detector เปน Photomultiplier R-928 
2.15  ม ีUSB สําหรับตอกับคอมพิวเตอร และ โปรแกรมควบคุมและประมวลผลเปนอุปกรณมาตรฐาน 

พรอมระบบคอมพิวเตอร จํานวน 1 ชุด มีคุณสมบัติไมต่ํากวา ดังนี้ 
2.16 มีที่ยึดจับสารตัวอยางชนิดแผนฟลม (Film Holder) 
2.17 สามารถใชกับกระแสไฟฟา 220 โวลต 50/60 ไซเคิล 
2.18 มีคูมือภาษาไทยในการใชงาน จํานวน 1 เลม 
2.19 รับประกันคุณภาพไมนอยกวา 1 ป  

 
3. เครื่องปมสุญญากาศ (Vacuum pump)     จํานวน 1 เครื่อง 

มีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี ้

3.1  เครื่องปมสําหรับปมลมใหเปนสภาวะสุญญากาศ สามารถตอเขากบัตูอบเพื่อทําใหภายในตูอบเปน 

สุญญากาศสําหรับงานทางวิทยาศาสตรที่ตองการอบสารภายใตสภาวะสุญญากาศ 

3.2 เปนเครื่องปมสุญญากาศ พรอมตัวดักละอองน้ํามัน (Oil Mist Trap) 

3.3 เปนชนิด Double-Stage, Direct Drive & Oil Sealed Rotary Typeโดยใชน้ํามันไมนอยกวา 800 ml 

3.4 มีความเร็วในการปมอากาศไมนอยกวา 50 ลิตรตอนาที 

3.5 สามารถทํา Ultimate Pressure ได 6.7x10-2 Pa หรือดีกวา 

3.6 มอเตอรมีกําลังไมนอยกวา 200 W และมีความเร็วรอบไมนอยกวา 1,400 rpm 

3.7 ตัวเครื่องมีขนาดไมนอยกวา 165 x 410 x 230 mm ( w x d x h) 

3.8 บริษัทผูจําหนายตองไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายอยางเปนทางการจากบริษัทผูนําเขาเพื่อ   

ประโยชนระยะยาวในการบริการหลังการขาย 

3.9 รับประกันคุณภาพ 1 ป 
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4. เครื่องวิเคราะหไนโตรเจนและโปรตีน     จํานวน 1 ชุด 

ประกอบดวย 

4.1 เครื่องยอย        จํานวน 1 เครื่อง 
4.2 ชุดกําจัดไอกรด        จํานวน 1 เครื่อง 
4.3 เครื่องกลั่น        จํานวน 1 เครื่อง 
4.4 เครื่องควบคุมอุณหภูมิน้ําเย็น      จํานวน 1 เครื่อง 

 

4.1 เครื่องยอย         จํานวน 1 เครื่อง 
มีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้ 

4.1.1 เปนเครื่องยอยสารตัวอยาง เพื่อวิเคราะหหาปริมาณไนโตรเจน โดยอาศัยความรอนจากรังสี 
อินฟาเรด จากชุดใหความรอน heating element ซึ่งประกอบอยูดานขาง ทั้งสองดานของ chamberสามารถให 
ความรอนไดสูงสุด 750°C 

4.1.2 สามารถยอยสารตัวอยางไดครั้งละ 4  หลอด  
4.1.3 ควบคุมการทํางานดวยระบบ microprocessor สามารถปรับระดับความรอนในรูปของ % Power  

capacity ปรับระดับไดตั้งแต 0-100% 
4.1.4 โครงสรางของชุดยอยสารตัวอยาง มีลักษณะดังนี้ 

4.1.4.1 ชุดแขวนพักแบบ 2 ชั้น (Two-Tier console)  ประกอบอยูดานขางของ chamber  
ทั้ง 2 ดาน ชวยใหหลอดตัวอยางเย็นตัวลงอยางรวดเร็วกอนเขาเครื่องกลั่น โดยไมตองทิ้งหลอดไวใน chamber หรือ 
ยกออกมาวางดานนอกสะดวกและประหยัดพื้นที่ โดยมี  

- ชั้นบนสําหรับแขวนพักชุดรวมไอกรด Exhaust manifolds ขณะเตรียมสารตัวอยาง  
- ชั้นที่ 2 สําหรับแขวนพัก Insert rack เพื่อรอสารตัวอยางใหเย็นกอนการกลั่น 
4.1.4.2 ชุดรวมไอกรด (Exhaust manifolds) ประกอบดวย 
- ทอแกวรวมไอกรด (glass exhaust manifold) เชื่อมกับทอแกวพรอมแผนกันไอกรดที่ทํา 
 จาก PTFE สําหรับปดปากหลอดตัวอยาง 
- ชุดรวมไอกรดประกอบอยูในกรอบสแตนเลส (Stainless steel) พรอมหูจับ 2 ขาง หุมดวย 

ฉนวนกันความรอน พรอมสายยางทนกรดสําหรับเชื่อมตอกับระบบกําจัดไอกรด ทําความ
สะอาดไดงายและเคลื่อนยายสะดวก 

- มีถาดรองรับไอกรด ปองกันไอกรดหยดลงบนเตายอย 1 ใบ 
4.1.4.3 มี Insert rack สําหรับใสหลอดสารตัวอยางปองกันการสูญเสียความรอนขณะเครื่อง 

ทํางาน ทําจากอลูมิเนียมมีหูจับที่หุมดวยฉนวนกันความรอนทั้ง 2 ขาง เคลื่อนยายไดสะดวกในขั้นตอนการเตรียม
ตัวอยาง   

4.1.5 มีหลอดตัวอยาง (Digestion tube) ขนาด 800 มิลลิลิตร จํานวน 4 หลอด 
4.1.6 มีทอแกว 3 ทาง (Water jet pump) สําหรับตอเขากับระบบน้ําเพื่อชวยกําจัดไอกรดบางสวน  

จํานวน  1 อัน  
4.1.7 มีระบบปองกันกระแสไฟฟาเกิน (Excess current switch) กรณีกระแสไฟฟาที่ชุดใหความรอน 

สูงเกินเครื่องจะตัดการทํางาน 
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4.1.8 ใชไฟฟา 220 โวลท 50 ไซเคิล 
4.1.9 รับประกันคุณภาพ 1 ป  

 
4.2 ชดุกําจัดไอกรด        จํานวน 1 เครื่อง  

มีรายละเอียดดังนี้ 
4.2.1 ลักษณะทั่วไป 

4.2.1.1 โครงสรางภายนอกผลิตจากโลหะไรสนิม (Stainless Steel เกรด 304) ดานลาง 
มีลอสําหรับเคลื่อนยายไดสะดวก จํานวน 4 ลอ ขนาดภายนอก (ไมรวมลอ) ไมนอยกวา 330 x 470 x 1110 มิลลิเมตร            
(ก x ล x ส) 

4.2.2 โครงอางภายในทําจากโลหะไรสนิม (Stainless Steel เกรด 304) ขนาดไมนอยกวา  
330x300x255 มิลลิเมตร (ก x ล x ส) 

4.2.3 มีฝาปดทําจากโลหะไรสนิม  
4.2.4 มีทอสําหรับ เติมน้ําเขาเครื่องและทอน้ําลนออกจากเครื่อง พรอมวาวลน้ํา 
4.2.5 มีชุด Water Jet Pump 2 ชุด เพื่อทําใหเกิดแรงดูดไอกรด 
4.2.6 มีขวดใสสารเคมี เพื่อดักไอกรด ขนาดไมนอยกวา 2000 ml จํานวน 2 ใบ 
4.2.7 มีทอสําหรับถายน้ําทิ้ง 

4.2.2 ระบบหมุนเวียนน้ํา 
4.2.2.1 มีสวิตซเปด – ปดปมน้ําพรอม มีไฟแสดงสถานะการทํางานของปมน้ํา    
4.2.2.2 ปมน้ําเปนแบบ ทนกรด – ดาง มีขนาด 1/2 แรงมา (HP) เพื่อเปนชุดใหเกิดแรงดูด 
4.2.2.3 สายตอภายใน ทนการกัดกรอนของสารเคมี 

4.2.3 มีตัวตัดไฟ (Circuit Breaker) ปองกันกระแสไฟฟาเกิน 
4.2.4 ใชระบบไฟฟา  220  โวลต  50  เฮริตซ 
4.2.5 รับประกันคุณภาพ  1  ป 

 
4.3  เครื่องกลั่น        จํานวน 1 เครื่อง  

มีรายละเอียดดังนี้ 
4.3.1 เครื่องกลั่นสามารถกลั่นหาปริมาณไนโตรเจนดวยระบบอัตโนมัติ (Automatic distillation) ใชเวลา 

ในการกลั่นประมาณ 3.5 นาที/ตัวอยาง (ขึ้นอยูกับปริมาณไนโตรเจนในสารตัวอยาง) 
4.3.2 ใชระบบการผลิตไอน้ําพรอมการเติมน้ําเขา boiler ในการกลั่นแบบอัตโนมัติ (Automatic steam 

generator) โดยใช heater เปนตัวใหความรอน โดยใชกําลังไฟฟาไมนอยกวา 2,200 วัตต เพื่อ
ประสิทธิภาพในการทําความรอนที่รวดเร็ว 

4.3.3 สามารถกลั่นหาปริมาณไนโตรเจนไดมากกวา 99.5% (Recovery rate >99.5%) มีคาความแมนยํา 
(Reproducibility) + 1 % และสามารถวัดคาไนโตรเจนไดต่ําสุด (Detection limit) 0.1 mgN 

4.3.4 สามารถปรับระดับการผลิตไอน้ําไดระหวาง 10 - 100%   เพื่อควบคุมการผลิตไอน้ําใหเหมาะสมกับ
ระบบควบแนนของน้ําหลอเย็นในระหวางการกลั่นได 

4.3.5 สั่งงานหรือควบคุมดวยระบบสัมผัส  ควบคุมการทํางานโดยระบบไมโครโปรเซสเซอร 
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4.3.6 เครื่องกลั่นสามารถใชกับหลอดตัวอยางที่มีขนาด 100, 250, 400 และ 800 มล. (หลอดตัวอยางขนาด 
100 มล. ตองใช adapter เปนอุปกรณเสริม) และใชกับ kjeldahl flask ขนาด250 , 500 และ 750 
มล.ได (เมื่อใชกับเครื่องยอยแบบ Manual และ kjeldahl flask จากบริษัทผูผลิต) 

4.3.7 ชุดกลั่นเปนเครื่องแกวประกอบดวย หัวกลั่น (Distributor head) และชุดควบแนนไอแอมโมเนีย 
(Distillation condenser) ที่เชื่อมกับทอนําไอที่ทําจากแกว สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน พรอม
ถาดรองกันสารเคมี (drip tray) 

4.3.8 ตัวเครื่องทําจากพลาสติกเคลือบสีปองกันการกัดกรอนของสารเคมี (Plastic housing)  
4.3.9 มีระบบความปลอดภัย ดังนี้ 
- มีระบบเสียงเตือนความผิดพลาดในการทํางานและขอความบนหนาจอ (Error message) เพื่อใหผูใช

สามารถตรวจสอบความผิดปกติไดในเบื้องตน 
- มี Ventilation valve ปรับระดับความดันในขณะกลั่น ปองกันสารที่กลั่นถูกดูดยอนกลับ 
- มีประตูPerspex ปองกันเครื่องแกวภายในสามารถปด-เปดได โดยระบบจะหยุดการทํางานเมื่อประตู

เปด 
- มี Steam outlet  ชวยระบายความดันเมื่อภายใน boiler มีความดันไอสูงเกิน 
- เครื่องจะไมทําการกลั่นเมื่อไมมีหลอดตัวอยางในระบบ 
- ระบบตรวจสอบน้ําหลอเย็น โดยจะไมทํางานหากน้ําหลอเย็นมีแรงดันต่ํากวาที่เครื่องตองการ 

4.3.10 สามารถใชไฟฟา 220 โวลท 50 ไซเคิล 
4.3.11 รับประกันคุณภาพ 1 ป  
 

4.4 เครื่องควบคุมอุณหภูมิน้ําเย็น      จํานวน 1 เครื่อง  
 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

4.4.1 ลักษณะทั่วไป 
- โครงสรางภายนอกผลิตจากโลหะไรสนิม (Stainless Steel เกรด 304)  ดานลางมีลอสําหรับเคลื่อนยายได

สะดวก จํานวน 4 ลอ ขนาดภายนอก (ไมรวมลอ) ไมนอยกวา 550 x 430 x 900 มิลลิเมตร (ก x ล x ส) 
- โครงสรางภายในอางทําจากโลหะไรสนิม (Stainless Steel เกรด 304) ขนาดไมนอยกวา 370 x 290 x 

300 มิลลิเมตร (ก x ล x ส) 
- ภายในอางเปนแบบโคงมนไรรอยตอสามารถลางทําความสะอาดไดงาย 
- ขนาดความจุอางมีปริมาตร ไมนอยกวา 30 ลิตร 
- มีฉนวนรอบอางชั้นในเพื่อรักษาระดับความเย็นรอบๆอาง มีความหนาไมนอยกวา 30 มิลลิเมตร 
- มีฝาปดทําจากโลหะไรสนิม (Stainless Steel เกรด 304) 
- มีทอสําหรับถายน้ําทิ้ง 
4.4.2 ระบบทําความเย็น 
- มีสวิตซเปด-ปดเครื่อง  พรอมไฟแสดงสถานะการทํางานของเครื่อง 
- ใชมอเตอรคอมเพรสเซอร ชนิด  Rotary  Compressor ขนาดไมต่ํากวา  1 HP. (746 Watt)  
- ใชสารทําความเย็นชนิด   R22 
- คอรยเย็นทําจากทองแดง 
- มีสัญญาณแสดงสถานการณทํางานของคอมเพรสเซอร 
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4.4.3 ระบบควบคุมอุณหภูมิ 
- มีระบบควบคุมอุณหภูมิเปนแบบ  Digital  Control  โดยใชการปรับตั้งอุณหภูมิเปนตัวเลขดิจิตอล                         

มีความเสถียรในการควบคุมอุณหภูมิ( Stability )  + 2 ๐C    
- ชวงอุณหภูมิใชงานอยูระหวาง 5 ๐C  จนถึงอุณหภูมิหอง 
4.4.4 ระบบหมุนเวียนน้ํา 
- มีสวิตซเปด – ปดปมน้ําพรอม มีไฟแสดงสถานะการทํางานของปมน้ํา    
- มีวาลวเปด – ปด สําหรับสงน้ําไปใชภายนอก  
- ปมน้ําเปนแบบ Centrifugal Drive Pump  
4.4.5 มีชุดปองกันไฟดูดและปองกันกระแสไฟฟารั่ว (Earth Leak Circuit Breaker (ELCB) )อยูดานหลัง

ตัวเครื่อง  
4.4.6 มีตะแกรงวางตัวอยาง จํานวน 1 ชิ้น  
4.4.7 ใชระบบไฟฟา  220  โวลต  50  เฮริตซ 
4.4.8 เปนผลิตภัณฑที่ผลิตภายในประเทศ 
4.4.9 รับประกันคุณภาพ  1  ป 

 

4.5 เครื่องยอยสลายสารดวยคลื่นไมโครเวฟ     จํานวน 1 เครื่อง 

 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
4.5.1 แหลงใหกําเนิดคลื่นไมโครเวฟขนาดไมนอยกวา  1900 วัตต  
4.5.2 มีชุดดูดไอกรด เพื่อปองกันการกัดกรอนของสวน  Electronic จากการกัดกรอนของไอกรด 
4.5.3 มีระบบตรวจวัดและควบคุมความดันรวมภายในตัวตู 
4.5.4 ทีประตูมีระบบปองกันสภาวะการเกิดแรงดันสูงในตัวตู 
4.5.5 วัสดุภายในตัวตูและฝาปด ทําดวยวัสดุอยางดีไดมาตราฐาน ปองกันคลื่นรั่วออกนอกตัวตู และปองกัน 
การกัดกรอนของกรด โดยรับประกันการกัดกรอนของเครื่องนานไมนอยกวา 5 ป 
4.5.6 มีระบบตรวจวัดและควบคุมอุณหภูมิจริงของตัวอยางโดยควบคุมอุณหภูมิไดสูงสุดไมนอยกวา 300                       
องศาเซลเซียส  และแสดงอุณหภูมิในระหวางการยอยไดอยางตอเนื่องผานทางหนาจอ 
4.5.7 มีความจุของตัวเครื่องไมโครเวฟไมนอยกวา 70 ลิตร  
4.5.8 ควบคุมการทํางานโดยชุดควบคุมภายนอก หนาจอสีระบบสัมผัส ( Touch screen )    

 
    อุปกรณประกอบ 

1. อุปกรณสําหรับตรวจวัดคาอุณหภูมิในหลอดอางอิง จํานวนไมนอยกวา 1 ชิ้น 

2. ภาชนะบรรจุสารตัวอยางแบบแยกชิ้นได High Pressure Rotor ทนแรงดันได 100 บาร และทนอุณหภูมิได    
สูงสุด 300 องศาเซลเซียส บรรจุตัวอยางไดครั้งละ 15 ตัวอยาง หลอดบรรจุตัวอยาง มีความจุ 100 มิลลิลิตร  
มีอุปกรณพิเศษปองกันการเกิด Overpressure ภายใน Vessel ซึ่งนํากลับมาใชใหมได จํานวนไมนอยกวา 1 ชุด  
ประกอบดวย 

2.1 หลอดบรรจุตัวอยาง ขนาด 100 มิลลิลิตร (TFM Vessel) จํานวน 15 ชิ้น 
2.1 ฝาปดหลอดบรรจุตัวอยาง (Cover) จํานวน 14 ชิ้น 
2.2 อุปกรณปองกันการเกิด overpressure จํานวน 14 ชิ้น 
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2.3 ฝาปดหลอดอางอิงอุณหภูมิ ( vessel cover) จํานวน 1 ชิ้น 
2.4 อุปกรณปองกันการเกิดoverpressure สําหรับหลอดตัวอยางอางอิง จํานวน 1 ชิ้น 

3. เครื่องรักษาระดับแรงดันไฟ(stabilizer) จํานวนไมนอยกวา 5 KVA  จํานวน 1 เครื่อง 
 

เงื่อนไขประกอบ 

1. มีใบรับรองมาตรฐานการผลิตจากโรงงานที่ไดรับรองตามระบบ ISO 9001 หรือเทียบเทา 
2. ตองทําการติดตั้งเครื่องมือจนกระทั่งสามารถใชงานไดเปนอยางดี มีใบรับรองการติดตั้งเครื่อง   

(Installation certificate) และรายงาน ผลการทดสอบตามระบบคุณภาพเมื่อติดตั้งเสร็จ 
3. รับประกันคุณภาพ 1 ป นับจากวันที่ติดตั้งเครื่อง ในระหวางประกัน หากมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งของเครื่องมือเกิด

ขัดของหรือชํารุดตามปกติวิสัยของการใชงาน บริษัทตองแกไขหรือเปลี่ยนใหใชงานไดทันทีโดยไมคิดมูลคา 
4. คูมือประกอบการใชเครื่องมือ การใชงานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยางละ 1 ชุด 

  5. เครื่องมือที่ขายตองเปนของแท เครื่องใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ มีคุณภาพและคุณสมบัติ
ไมต่ํากวาที่กําหนดไวขางตน 
       6.บริษัทผูจําหนายตองไดรับการแตงตั้งเปนผูแทนจําหนายอยางถูกตองเพื่อการบริการหลังการขายในระยะยาว 

------------------------------------ 

 


