
 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการบรรจุจุลชีววิทยาทางอาหาร(514)     จ านวน  1  ชุด 

 
ประกอบด้วยครุภัณฑ์ 10 รายการ 
1. เครื่องชั่งทศนิยม 4 ต ำแหน่ง (Analytical Balance)        จ ำนวน 1 เครื่อง 
2. ตู้บ่มเชื้อ ขนำด 256 ลิตร (Incubator)         จ ำนวน 1 เครื่อง 
3. เครื่องปั่นเหวี่ยงควำมเร็วสูงชนิดควบคุมอุณหภูมิต่ ำ (Refrigerated bench top centrifuge)   จ ำนวน 1 เครื่อง 
4. เครื่องนับจ ำนวนเชื้อจุลินทรีย์ (colony counter)       จ ำนวน 1 เครื่อง 
5. ตู้บ่มเชื้อแบบเขย่ำ (Refrigerted Stackale Shaker)       จ ำนวน 1 เครื่อง 
6. ตู้เขี่ยเชื้อชนิดปลอดเชื้อ          จ ำนวน 1 เครื่อง 
7. เครื่องตีป่นเนื้อเยื่อตัวอย่ำงอำหำร (Disperser Homoginizer)      จ ำนวน 1 เครื่อง 
8. เครื่องท ำแห้งตัวอย่ำงแบบแช่แข็ง (Freeze Dry)        จ ำนวน 1 เครื่อง 
9. กล้องจุลทรรศน์แบบ 2 กระบอกตำ พร้อมชุดถ่ำยภำพแบบดิจิตอล      จ ำนวน 1 เครื่อง 
10.เครื่องบดตัวอย่ำงอำหำร          จ ำนวน 1 เครื่อง 

คุณลักษณะเฉพาะ 
รายการที่ 1 เครื่องชั่งทศนิยม 4 ต ำแหน่ง (Analytical Balance)       จ ำนวน 1 เครื่อง 
1. เป็นเครื่องชั่งไฟฟ้ำ ควบคุมกำรท ำงำนโดยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ ช่วยตอบสนองต่อกำรชั่งได้รวดเร็ว  
2. จอแสดงผลแบบ Backlit and High-contrast Display เลือกเปิด-ปิดแสงไฟได้ 
3. สำมำรถชั่งน้ ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 220 กรัม  
4. อ่ำนค่ำได้ละเอียด 0.0001 กรัม ตลอดช่วงกำรชั่ง มีค่ำ Repeatability น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 0.0001กรัม  และมีค่ำ 

Linearity ไม่มำกกว่ำ 0.0002 กรัม 
5. ตัวรับน้ ำหนักท ำจำกวัสดุชิ้นเดียว ( Monolithic weigh cell ) มีอัตรำกำรเปลี่ยนแปลงน้ ำหนักต่ออุณหภูมิ    

(Sensitivity drift) น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ + 2x10-6/K 
6. มีปุ่มหักลบภำชนะอย่ำงน้อย 2 จุด แยกออกจำกกันอย่ำงอิสระ เพ่ือให้เกิดควำมสะดวกในกำรใช้งำน และหักค่ำ

น้ ำหนักภำชนะได้ตลอดช่วงกำรชั่ง 
7. มีระบบตรวจสอบเครื่องอัตโนมัติและแสดงรหัสควำมผิดพลำดได้ 
8. มีระบบป้องกันกำรชั่งน้ ำหนักเกิน และมีเครื่องหมำยแสดงในกรณีชั่งน้ ำหนักเกินพิกัดสูงสุด 
9. มีค่ำเวลำตอบสนองในกำรชั่งไม่เกิน 2.5 วินำที 
10. สำมำรถปรับตั้งเครื่องให้เหมำะสมกับกำรสั่นสะเทือนได้อย่ำงน้อย 4 ระดับ และตั้งค่ำควำมแม่นย ำของกำรอ่ำนค่ำ

ได้อย่ำงน้อย 6 ระดับ  
11. สำมำรถปรับตั้งเครื่องชั่งให้เหมำะสมกับรูปแบบกำรใช้งำนได้ทั้งแบบชั่งปกติ และชั่งเติมสำร  
12. มีระบบปรับเครื่องชั่งโดยใช้ตุ้มน้ ำหนักภำยใน เลือกหน่วยกำรปรับตั้งได้แก่ g, kg, Ib  
13. สำมำรถเลือกหน่วยได้ไม่น้อยกว่ำ 22 แบบ และมีปุ่มเลือกอ่ำนค่ำได้ครั้งละ 5 หน่วย 
14. มีระบบปรับเครื่องให้กลับสู่โปรแกรมปกติ 
15. สำมำรถล็อคปุ่มกำรใช้งำนเครื่อง และเลือกล็อคเฉพำะปุ่มปรับตั้งเครื่องชั่งเพื่อกันกำรผิดพลำดในกำรใช้งำนได้ 
16. ตัวเครื่องมีตู้กระจกสี่เหลี่ยมใสทุกด้ำน ส ำหรับป้องกันลม และถอดท ำควำมสะอำดได้ทั้ง 3 ด้ำน   
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17. จอแสดงผลเชื่อมติดกับส่วนรับน้ ำหนัก โดยปรำศจำกรอยแยก เพื่อป้องกันกำรสะสมของสำรและฝุ่น 
18. จำนชั่งท ำด้วยโลหะสแตนเลสสตีลขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ 90 มิลลิเมตร 
19. มีสัญลักษณ์แสดงระดับน้ ำอยู่บริเวณจอแสดงผล เพ่ือให้ตรวจสอบและตั้งระดับได้โดยง่ำย 
20. สำมำรถก ำหนด ID Number ได้ทั้งตัวเลขและตัวอักษร (A-Z)                ฏ        ต่อกับเครื่องพิมพ์ผล 
21. มีโปรแกรมใช้งำนคือ นับจ ำนวน, ชั่งน้ ำหนักเป็น %, ชั่งสัตว์ทดลอง, ค ำนวณน้ ำหนักกำรผสมสำร, ค ำนวณน้ ำหนักรวม, 

ค ำนวณค่ำโดยใส่ค่ำตัวคูณหรือตัวหำร, ค ำนวณค่ำควำมหนำแน่นของของแข็ง, เปลี่ยนหน่วยน้ ำหนัก พิมพ์ผลกำรชั่ง
และกำร Calibrate เครื่องตำม ISO/GLP ได้ถ้ำต่อกับเครื่องพิมพ์ผล 

22. มีระบบกำรชั่งน้ ำหนักจำกทำงด้ำนใต้ของเครื่อง  
23. มีอุปกรณ์มำตรฐำนคือ ขำปรับระดับน้ ำ, หว่งส ำหรับล็อคไม่ให้เคลื่อนย้ำย และ interface  
24. เป็นเครื่องชั่งที่ได้มำตรฐำน (CE Mark) และผลิตจำกโรงงำนที่ได้มำตรฐำน ISO 9001  
25. ใช้ไฟฟ้ำ 220 โวลต์ 50 เฮิรทซ์ 
26. คู่มือกำรใช้งำนภำษำไทยและภำษำอังกฤษอย่ำงละ 1 ชุด 
27. รับประกันคุณภำพไม่น้อยกว่ำ 1 ปี โดยมีหลักฐำนกำรเป็นตัวแทนจำกบริษัทผู้ผลิตโดยตรงหรือได้รับกำรแต่งตั้งจำก

ตัวแทนจ ำหน่ำยภำยในประเทศเพ่ือบริกำรหลังกำรขำย 
28. บริษัทตัวแทนจ ำหน่ำยจะต้องได้กำรรับรองคุณภำพ ISO 9001 เพ่ือกำรบริกำรที่มีคุณภำพ  

คุณลักษณะเฉพาะ 
รายการที่ 2 ตู้บ่มเชื้อ ขนำด 256 ลิตร (Incubator)      จ ำนวน 1 เครื่อง  

1. เป็นตู้บ่มเชื้อที่ท ำด้วยโลหะสแตนเลสสตีลทั้งภำยในและภำยนอก โดยมีแผ่นภำยนอกด้ำนหลังท ำด้วยเหล็ก เคลือบ

กันสนิม                    

2. สำมำรถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 5 องศำเซลเซียส เหนืออุณหภูมิห้องถึง 80 องศำเซลเซียส มีควำมละเอียดในกำร

ปรับตั้งได้ 0.1 องศำเซลเซียส 

3. มีขนำดควำมจุประมำณ 256 ลิตร โดยมีขนำดภำยในส ำหรับบ่มเชื้อ กว้ำงxสูงxลึก ไม่น้อยกว่ำ 64x80x50 

เซนติเมตร 

4. ระบบควบคุมอุณหภูมิเป็นแบบ PID ไมโครโปรเซสเซอร์ ประตูตู้เปิด-ปิดชนิดบำนเดียว 

5. มีระบบป้องกันอันตรำยจำกอุณหภูมิเกินแบบปรับตั้งได้เป็นตัวเลขและมีสัญลักษณ์แสดงกรณีเครื่องเกิดปัญหำ 

6. มีประตูตู้ 2 ชั้น ชั้นนอกเป็นโลหะสแตนเลส ชั้นในเป็นกระจกใส 

7. ควบคุมกำรท ำงำนเครื่องโดยระบบสัมผัส ด้ำนหน้ำเครื่อง 

9. ผนังภำยในตู้มีครีบ (Support ribs) เพ่ือเป็นที่วำงชั้น สำมำรถวำงชั้นได้ถึง 9 ชั้น 

10. มีชั้นวำงของท ำด้วยสแตนเลสสตีล จ ำนวน 2 ชั้น ถอดเข้ำ-ออก และสำมำรถปรับระดับสูง-ต่ ำ 

11.  สำมำรถตั้งเวลำในกำรท ำงำนได้ พร้อมช่องระบำยอำกำศสำมำรถปรับได้ควบคุมกำรเปิดปิดด้วยมอเตอร์ 

12. ใช้ไฟฟ้ำ 220 โวลต์ 1 เฟส 

13. รับประกันคุณภำพ 1 ปี พร้อมคู่มือกำรใช้งำนภำษำไทย และภำษำอังกฤษ อย่ำงละ 1 ชุด 

14. ไดร้ับมำตรฐำน ISO 9001 
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คุณลักษณะเฉพาะ 
รายการที่ 3 เครื่องปั่นเหวี่ยงควำมเร็วสูงชนิดควบคุมอุณหภูมิต่ ำ (Refrigerated bench top centrifuge) 
      จ ำนวน 1 เครื่อง 
1. เป็นเครื่องปั่นตกตะกอนสำรละลำยควำมเร็วสูงแบบตั้งโต๊ะ สำมำรถควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง  -20 ถึง 40 องศำ

เซลเซียส (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ Rotor ที่เลือกใช้งำน)โดยปรับเพ่ิมค่ำได้ครั้งละไม่ต่ ำกว่ำ 1 องศำเซลเซียส ตัวท ำควำมเย็น
เป็นชนิด CFC free พร้อมมีหัววัดอุณหภูมิอยู่ภำยในช่องปั่น ส ำหรับห้องปฏิบัติกำร  

2. ตัวเครื่องภำยนอกท ำจำกโลหะเคลือบสี   ส่วนตัว  chamber  ท ำด้วยสแตนเลสสตีล  
3. สำมำรถเลือกตั้งระบบควำมเร็วเป็นค่ำรอบต่อนำที และปรับตั้งค่ำควำมเร็วรอบได้ไม่น้อยกว่ำ 16,500 รอบ         

ต่อนำท ี, แรงเหวี่ยงสูงสุด 24,959 x g  ทั้งนี้ควำมเร็วรอบจะข้ึนอยู่กับ rotor 
4. มอเตอร์ที่ใช้เป็นชนิดไม่ใช้แปรงถ่ำน เพื่อควำมสะดวกในกำรใช้งำน โดยไม่จ ำเป็นต้องเปลี่ยนแปรงถ่ำน  Induction 

motor (Carbon brushless motor) maintenance free 
5. ปริมำณควำมจุสูงสุดได้ที่ 400 มิลลิลิตร (ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับ Rotor ที่เลือกใช้งำน) 
6. เครื่องสำมำรถตรวจสอบหัวปั่นแบบอัตโนมัติเมื่อตัวเครื่องเริ่มท ำงำน (Automatic  rotor) โดยใช้กับหัวปั่นแบบมุม

คงที่  (Fixed angle rotor)  หรือหัวปั่นแบบแกว่ง  (Swing-out  rotor)  โดยต้องเลือกให้เป็นอุปกรณ์ประกอบ  
เพ่ือใช้งำน   

7. มีหน่วยควำมจ ำส ำหรับเก็บโปรแกรมกำรใช้งำนได้ไม่น้อยกว่ำ 16 โปรแกรม  สำมำรถท ำควำมเร็วรอบตำมต้องกำร
ได้ในระยะเวลำอันสั้นและมีอัตรำหน่วง (Breaking regulation)  5-180 วินำที (ขึ้นอยู่กับ Rotor)    

8. ตั้งเวลำในกำรท ำงำนได้ในช่วงไม่น้อยกว่ำ  1-99  นำทีหรือท ำงำนต่อเนื่อง  มีช่วงในกำรเลือกควำมเร็วรอบเท่ำกับ 
100 รอบต่อนำท ี

9. ตัวเครื่องจะเริ่มนับเวลำถอยหลังเมื่อถึงควำมเร็วรอบสูงสุดที่ได้เลือกไว้ (rpm หรือ rcf) หรือเริ่มนับจำกศูนย์ 
10. ควบคุมกำรท ำงำนด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์  โดยมีจอแสดงผลเป็นแบบ  Backlit lcd  และ Graphics screen  

ซึ่งจะแสดงผลควำมเร็วรอบ และเวลำในกำรท ำงำน 
11. มีระบบ pre-cooling program เพ่ือท ำควำมเย็นก่อนกำรหมุนเหวี่ยง 
12. ตัวเครื่องมีเสียงดังไม่เกิน  60  เดซิเบล   เมื่อใช้งำนในควำมเร็วรอบสูงสุด 
13. มีระบบป้องกันอันตรำยจำกกำรใช้งำน  โดยตัวเครื่องจะท ำงำนเมื่อปิดฝำเครื่องเท่ำนั้นและจะไม่สำมำรถ           

เปิดฝำเครื่องได้จนกว่ำ Rotor จะหยุดหมุน  พร้อมทั้งระบบ Unbalance system cut off เพ่ือตรวจเช็คควำม
สมดุลของหัวปั่น 

14. มีระบบ Lid latch motorized เพ่ือควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน 
15. เป็นเครื่องที่ผลิตได้มำตรฐำน EN 61010-2-020 และ EN 61010-010  
16. เป็นเครื่องที่ผลิตได้มำตรฐำน  CE mark  เรื่องกำรรบกวนจำกสนำมแม่เหล็ก  (Electromagnetic  interference) 
17. ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001 
18. ใช้ได้กับไฟฟ้ำขนำด  220-240  โวลต์  50  เฮิรทซ ์  
19. มีคู่มือกำรใช้งำนและกำรบ ำรุงดูแลรักษำเครื่องทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ อย่ำงละ 1 เล่ม 
20. รับประกันคุณภำพไม่น้อยกว่ำ 1 ปี โดยบริษัทฯ เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยจำกบริษัทผู้ผลิตโดยตรงหรือได้รับกำรแต่งตั้ง

จำกตวัแทนจ ำหน่ำยภำยในประเทศ พร้อมทั้งบริษัทได้กำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001  ทั้งระบบเพ่ือให้บริกำรด้ำน
อะไหล่และกำรดูแลรักษำเครื่อง 
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21. อุปกรณ์ประกอบ 

- Rotor ส ำหรับใช้กับ หลอดขนำด 8x30 มิลลิลิตร  จ ำนวน 1 อัน 

- Rotor ส ำหรับใช้กับ หลอดขนำด 4x100 มิลลิลิตร  จ ำนวน 1 อัน 

คุณลักษณะเฉพาะ 
รายการที่ 4 เครื่องนับจ ำนวนเชื้อจุลินทรีย์ (Colony counter)      จ ำนวน 1 เครื่อง  
1. เป็นเครื่องมือแบบง่ำยใช้ส ำหรับนับจ ำนวนโคโลนีของแบคทีเรีย ตัวเครื่อง ประกอบด้วย ปำกกำ ส ำหรับใช้นับ

จ ำนวนแบคทีเรีย โดยสำมำรถเลือกให้มีเสียงสัญญำณดังขณะนับจ ำนวน หรือไม่มีเสียง (Acoustic signal can be 
switch off/on) 

2. สำมำรถแสดงผลได้ไม่น้อยกว่ำ 3 ต ำแหน่ง ในช่วง 0 - 999 พร้อมปุ่มกดตั้ง  กำรนับใหม่ (Reset button) 
3. มีระบบกำรนับจ ำนวน 2 แบบ คือ แบบใช้ปำกกำกดนับ (Pressure sensitivity) หรือ แบบที่ใช้วิธีกดปุ่มนับ 

(Increase or Decrease button) 
4. มีแว่นขยำยเพื่อท ำให้กำรนับเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 
5. กำรให้แสงสว่ำง สำมำรถท ำได้ทั้งแบบ Direct และ Indirect โดยที่  Direct ใช้ส ำหรับตัวกลำงทึบแสง        

(Black side) และ Indirect  ใช้ส ำหรับตัวกลำงโปร่งใส (Medium light culture) สำมำรถปรับควำมสว่ำงได้    
65 steps และสำมำรถปรับโทนสีได้ เช่น สีแดง สีเขียว และสีน้ ำเงิน เป็นต้น 

6. มีพ้ืนที่ที่ใช้ในกำรตรวจนับ ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 145 มิลลิเมตร และในกรณีที่มี Petri dish ขนำดเล็กจะมี 
Adapter  ที่สำมำรถน ำมำใช้งำนได้ 

7. ตัวเครื่องท ำจำกวัสดุที่สำมำรถท ำควำมสะอำดได้ง่ำย 
8. ใช้ไฟฟ้ำ 220 โวลต์ 50 เฮิรทซ์ 
9. คู่มือกำรใช้งำนภำษำไทยและภำษำอังกฤษอย่ำงละ 1 ชุด 
10. รับประกันคุณภำพไม่น้อยกว่ำ 1 ปี พร้อมทั้งบริษัทได้กำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001 ทั้งระบบเพ่ือให้บริกำรด้ำน

อะไหล่และกำรดูแลรักษำเครื่อง  

คุณลักษณะเฉพาะ 
รายการที่ 5 ตู้บ่มเชื้อแบบเขย่ำ (Refrigerted Stackale Shaker)     จ ำนวน 1 เครื่อง 
1.                              Microprocessor digital PID                             0                     
2.                                        ค่ำ                       +                                              
3. สำมำรถปรับควำมเร็วรอบได้ตั้งแต่ 30 – 300 รอบต่อนำท ี  ค่ำ                       + 1 รอบต่อนำท ี                 

                                       
4. สำมำรถท ำงำนได้ต่อเนื่องหรือ                                                                + 1 % 
5.                               Plate Type brushless DC m      ำ       B l l ss direct drive ลดกำร 

เกิดเสียงดังและแรงสั่นสะเทือนขณะท ำงำน 
6. มีระบบหมุนเวียนอำกำศแบบ Natural convection  
7. ประกอบด้วยแผ่นกรองอยู่บริเวณด้ำนข้ำงตู้ 
8. มีระบบท ำควำมเย็นด้วยเครื่อง Compressor  ขนำด 3/4 แรงม้ำ 
9.                ปุ่มกด  
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10. มีระบบหยุดกำรท ำงำนของเครื่องอัตโนมัติเมื่อประตูเปิด เพื่อควำมปลอดภัยและสะดวกในกำรใช้งำน 
11. มีข้อควำม    เมื่อกำรท ำงำนของเครื่องผิดปกติ 
12. ถำดเขย่ำ       720 x 61                   x      สำมำรถ      flas       25  ml    ไม่น้อยกว่ำ 30 flasks 
13.                  820 x 765 x 1018                  x     x    )  
14.                    
15.                      โดยผลิตจำกบริษัทที่ได้รับมำตรฐำน ISO 9001 
16. อุปกรณ์ประกอบ 

16.1 ถำดเขย่ำเอนกประสงค ์  จ ำนวน  1      
16.2 ตัวยึดฟลำสก์ขนำด                              
16.3 ตัวยึดฟลำสก์ขนำด                       30 ชุด 

คุณลักษณะเฉพาะ 
รายการที่ 6 ตู้เขี่ยเชื้อชนิดปลอดเชื้อ       จ ำนวน 1 เครื่อง 
1. ชนิดและโครงสร้ำง 

1.1 เป็นตู้กรองอำกำศให้ปรำศจำกเชื้อชนิด  Biohazard class II ซึ่งทดสอบและได้รับกำรรับรองตำมมำตรฐำน   
EN 12469:2000-09 

1.2 โครงสร้ำงด้ำนนอกท ำด้วยโลหะเคลือบโพลีเอสเตอร์ มีขนำดไม่มำกกว่ำ 798 x 1,303 x 1,248 มิลลิเมตร     
(ลึก x กว้ำง x สูง)  

1.3 ด้ำนข้ำงของตู้ท ำด้วยกระจกนิรภัย  (Hardened safety glass) ท ำให้ไม่เกิดแสงสะท้อน (Glare free)        
จำกผนังด้ำนหลัง และมองเห็นสภำพภำยนอกขณะท ำงำนได้ มีช่องส ำหรับต่อวำล์วต่ำง ๆ ด้ำนละไม่น้อยกว่ำ 3 ช่อง 

1.4 พ้ืนที่ท ำงำนภำยในตู้ (Working chamber ) มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 650 x 1,200 x 720 มิลลิเมตร (ลึก x กว้ำง x สูง)  
1.5 พ้ืนที่ท ำงำนท ำด้วยสแตนเลสสตีลแบ่งเป็นส่วน (Sectional work top)  สะดวกต่อกำรยกท ำควำมสะอำด   

หรือน ำไปฆ่ำเชื้อในหม้อนึ่งแรงดันไอน้ ำ   
1.6 บริเวณด้ำนหน้ำแผ่นพ้ืนที่ท ำงำนมีลักษณะลำดเอียง เพ่ือให้อำกำศไหลเวียนเข้ำด้ำนหน้ำเครื่องในลักษณะ      

V-shape และสำมำรถวำงแขนขณะท ำงำนได้ โดยไม่กีดขวำงกำรไหลเวียนอำกำศด้ำนหน้ำเครื่อง เพ่ิมควำม
ปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงำน 

1.7 ประตูด้ำนหน้ำตู้ท ำด้วยกระจกนิรภัย  (Laminated safety glass) มีลักษณะลำดเอียง เพ่ือควำมสะดวก     
และลดควำมเมื่อยล้ำขณะนั่งท ำงำน สำมำรถเลื่อนประตูกระจกขึ้น-ลงในแนวดิ่ง ด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้ำ    
และสำมำรถเปิดประตูด้ำนหน้ำได้แบบบำนพับ (Hinged window) เพ่ือควำมสะดวกในกำรท ำควำมสะอำด
กระจกด้ำนใน 

1.8 ติดตั้งหลอดไฟ UV ด้ำนในตู้ ซึ่งแสงจำกหลอดไฟ UV จะกระจำยลงบริเวณพ้ืนที่ท ำงำน โดยไม่รบกวนสำยตำ
ผู้ใช้งำนภำยนอกตู้   

2. ระบบกรองอำกำศ 
2.1 ประกอบด้วยแผ่นกรองอำกำศจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ  2 ชุด ได้แก่ แผ่นกรองอำกำศหลัก (Main filter) และแผ่น

กรองอำกำศออกนอกตู้ (Exhaust filter)  
2.2 แผ่นกรองอำกำศหลัก (Main filter) และแผ่นกรองอำกำศออกนอกตู้ (Exhaust filter) เป็นชนิด HEPA  Filter 

class H 14 ตำมมำตรฐำน EN 1822  มีประสิทธิภำพในกำรกรองอนุภำคได้ไม่น้อยกว่ำ 99.995 %  MPPS 



- 6 - 
2.3  แผ่นกรองอำกำศหลัก (Main filter) มีควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 11 เซนติเมตร เพื่อยืดอำยุกำรใช้งำน  
2.4 มีแผ่น Laminator ซึ่งช่วยให้อำกำศท่ีไหลผ่ำนแผ่นกรองหลัก สู่ภำยในตู้ มีควำมสม่ ำเสมอทั่วพื้นที่ปฏิบัติงำน 

3. ระบบหมุนเวียนอำกำศ 
3.1 ประกอบด้วยพัดลม ชนิด EC fan ส ำหรับเป่ำลมผ่ำนแผ่นกรองหลัก (Main filter) จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 2 ชุด 

และพัดลมส ำหรับเป่ำลมผ่ำนแผ่นกรองอำกำศออกสู่ภำยนอกตู้ (Exhaust filter)  จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 1 ชุด  
3.2 ควบคุมกำรท ำงำนของพัดลมด้วยระบบดิจิตอล  (EC fan)  มีควำมดังขณะท ำงำนไม่เกิน 53 เดซิเบล          

(ตำมมำตรฐำน ISO 6081)  
3.3 มีระบบชดเชยควำมเร็วลมภำยในตู้อย่ำงอัตโนมัติ เมื่อแผ่นกรองเกิดกำรอุดตัน  
3.4 ควำมเร็วของลมที่ผ่ำนกำรกรองสู่พื้นที่ใช้งำน (Vertical flow velocity) อยู่ในช่วง 0.28 เมตร/วินำที +/- 10%  

มีหัววัดควำมเร็วลม (Airflow sensor) บริเวณพ้ืนที่ท ำงำนและอำกำศที่จ่ำยออกนอกตู้ เพ่ือควำมแม่นย ำใน  
กำรควบคุมกำรท ำงำน  โดยมีปริมำตรอำกำศไหลผ่ำนพ้ืนที่ท ำงำนไม่น้อยกว่ำ  650  ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง 
และปริมำตรอำกำศจ่ำยออกภำยนอกตู้ไม่น้อยกว่ำ 350 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง 

3.5 มีระบบพักกำรท ำงำนของเครื่องโดยลดควำมเร็วลม (Reduced speed) เพ่ือรักษำสภำวะปลอดกำรปนเปื้อน
ในขณะพักกำรใช้งำนชั่วขณะ  

4. มีหลอดไฟให้ควำมสว่ำงไม่ต่ ำกว่ำ 2,000 ลักซ์ สำมำรถปรับหรี่ควำมสว่ำงได้ 
5. มีหลอดไฟ UV ส ำหรับฆ่ำเชื้อภำยในตู้ จ ำนวน 1 ชุด มีระบบควำมปลอดภัยในกำรใช้งำน โดยจะไม่สำมำรถเปิดใช้

งำนหลอดไฟ UV ได้ ในกรณีที่มีกำรเปิดหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ 
6. ควบคุมกำรท ำงำนด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ มีแผงควบคุมกำรท ำงำนติดตั้งอยู่ด้ำนหน้ำเครื่อง ในลักษณะเอียง

เข้ำหำผู้ปฏิบัติงำน เพ่ือสะดวกต่อกำรใช้และตรวจสอบกำรท ำงำนของเครื่อง แม้ขณะนั่งท ำงำน รำยละเอียดของ 
แผงควบคุมมีดังนี้ 
6.1 แผงควบคุมกำรท ำงำนเป็นแบบกดปุ่มระบบสัมผัส พร้อมสัญญำณไฟแสดงกำรท ำงำนอยู่ท่ีแผงหน้ำตู้ดังนี้ 

6.1.1 ปุ่ม ปิด-เปิด พัดลม 
6.1.2 ปุ่มพักกำรท ำงำนเครื่อง  
6.1.3 ปุ่มปิดสัญญำณเสียงเตือน 
6.1.4 ปุ่ม ปิด-เปิดหลอดไฟ 
6.1.5 ปุ่มปิด-เปิดหลอดไฟ UV 
6.1.6 ปุ่มเลื่อนประตูด้ำนหน้ำขึ้น-ลง 
6.1.7 ปุ่มยืนยันค ำสั่ง 

6.2 มีจอแสดงผล ชนิด LCD แสดงรำยกำร ต่อไปนี้ 
6.2.1 วันและเวลำ 
6.2.2 แสดงชั่วโมงกำรท ำงำนของเครื่อง 
6.2.3 สถำนะกำรท ำงำนของเครื่องในกรณีท่ีเครื่องท ำงำนผิดปกติ 

6.3 มีระบบตั้งเวลำให้เครื่องเริ่มท ำงำน และหยุดท ำงำนโดยอัตโนมัติตำมเวลำที่ก ำหนด  
6.4 มีระบบตั้งเวลำให้หลอดไฟ UV เริ่มท ำงำน และหยุดท ำงำนตำมเวลำที่ก ำหนด  
6.5 สำมำรถก ำหนดรหัสผ่ำน (Password) เพ่ือป้องกันผู้ไม่เก่ียวข้องแก้ไขค่ำท่ีตั้งไว้ 
6.6 มีระบบสัญญำณเตือนทั้งแสงและเสียง ในกรณีดังต่อไปนี้  

6.6.1 อัตรำกำรไหลของอำกำศภำยในตู้ไม่อยู่ในช่วงที่ก ำหนด 
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6.6.2 ต ำแหน่งของประตูกระจกด้ำนหน้ำไม่อยู่ในต ำแหน่งที่เหมำะสม 

7. มีปลั๊กจ่ำยไฟ ติดตั้งบริเวณด้ำนซ้ำยและขวำภำยในตู้ อย่ำงละ 1 ชุด  
8. สำมำรถเปลี่ยนแผ่นกรองอำกำศ แผงวงจร และหัววัด ได้จำกด้ำนหน้ำตู้ 
9. สำมำรถปรับค่ำสัญญำณเตือน ควำมเร็วพัดลม ให้ถูกต้องจำกแผงควบคุมด้ำนหน้ำเครื่อง  
10. มี DOP valve เพ่ือใช้ตรวจเช็คประสิทธิภำพกำรกรองอนุภำคของแผ่นกรอง  
11. มีค่ำกำรสิ้นเปลืองพลังงำน  (Power  consumption)  ไม่เกิน 175 วัตต์ 
12. ใช้ไฟฟ้ำได้ในช่วง 220 - 240 โวลต์ 50 เฮิรทซ ์
13. รับประกันคุณภำพ 1 ปี พร้อมคู่มือกำรใช้งำนภำษำไทย และภำษำอังกฤษ อย่ำงละ 1 ชุด 
14. บริษัทตัวแทนจ ำหน่ำยต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำนสำกล ISO 9001 ทั้งระบบหรือ เทียบเท่ำ เพ่ือสร้ำงควำมมั่นใจ

ในด้ำนบริกำรหลังกำรขำย 
15. อุปกรณ์ประกอบเพ่ิมเติมดังนี้  

15.1 วำล์วแก๊ส (Gas valve)        จ ำนวน  1  ชุด 
15.2 ถังแก๊สพร้อมวำล์วนิรภัย      จ ำนวน  1  ชุด 
15.3 ตะเกียงบุนเสน       จ ำนวน  1  ชุด 
15.4 ขำตั้งตู้ (จัดหำในประเทศ)        จ ำนวน  1  ชุด  

16. ชุดอุปกรณ์ประกอบเสริมเพ่ิมเติมดังนี้ 
16.1 เครื่องแยกสำรพันธุกรรมแบบแนวนอนขนำดเล็ก (Horizontal Mini-Gel Electrophoresis) 
       16.1.1 สำมำรถแยกสำรบนแผ่นเจลขนำด (กว้ำง x ยำว) 9×11 เซนติเมตร 

            16.1.2 ตัวเครื่องผลิตจำกอะคริลิคที่ทนทำนต่อกำรแตกร้ำว ซึ่งเชื่อมรอยต่อด้วย epoxy เพ่ือป้องกันกำรเกิด 
                     สนิมและป้องกันกำรรั่ว 

       16.1.3 ปลั๊กไฟเป็นแบบ Gold plated banana plugs ป้องกันกำรเกิดสนิม 
       16.1.4 ถำดเจล (Gel Tray) ผลิตจำกอะคริลิคที่ยอมให้แสง UV ผ่ำนได้ (UV-Transparent) และมี 
                Fluorescent ruler 
       16.1.5 สำมำรถบรรจุ Buffer ได้ 600 มิลลิลิตร พร้อมฝำปิดชนิด Safety cover ที่มีสำยต่อกับเครื่องจ่ำย 
                กระแสไฟฟ้ำ 
       16.1.6 สำมำรถบรรจุเจลที่มีควำมหนำ 0.5 เซนติเมตร ได้ 50 มิลลิลิตร 
       16.1.7 สำมำรถเตรียมเจลใน Buffer chamber ได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วย 
       16.1.8 สำมำรถ Run ตัวอย่ำง (Max Sample capacity) ได้สูงสุด 36 ตัวอย่ำง (เมื่อใช้ Comb ส ำหรับ 18 ตัวอย่ำง) 
       16.1.9 ควำมต่ำงศักย์ท่ีใช้ในกำรท ำงำนได้มำกสุด 200 โวลต์ 
       16.1.10 อุปกรณ์ท่ีมำพร้อมชุด 

        - Gel Tray สำมำรถเสียบ comb ได้ 2 Comb (2 Comb slot) จ ำนวน 1 อัน 
        - Comb ส ำหรับตัวอย่ำง 10 ตัวอย่ำง ควำมหนำ 1.5 มิลลิเมตร จ ำนวน 1 อัน 
        - Comb ส ำหรับตัวอย่ำง 14 ตัวอย่ำง ควำมหนำ 1.5 มิลลิเมตร จ ำนวน 1 อัน 

      16.1.11 ตัวเครื่องมขีนำด 15×22×9.5 (กว้ำง × ยำว × สูง) เซนติเมตร 
       16.1.12 รับประกันคุณภำพ 1 ปี โดยบริษัทตัวแทนจ ำหน่ำยได้รับมำตรฐำน ISO 9001 เพ่ืองำนบริกำร 
                 หลังกำรขำย 
       16.1.13 ตัวเครื่องสำมำรถใส่ Comb ขนำดต่ำงๆ ได ้ มีดังต่อไปนี้ (Option) 
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                 - Comb ส ำหรับตัวอย่ำง 5 ตัวอย่ำง ควำมหนำ 1.0 หรือ 1.5 มิลลิเมตร 
                 - Comb ส ำหรับตัวอย่ำง 8 ตัวอย่ำง ควำมหนำ 1.0 หรือ 1.5 มิลลิเมตร 
                 - Comb ส ำหรับตัวอย่ำง 9 ตัวอย่ำง ควำมหนำ 1.0 หรือ 1.5 มิลลิเมตร (สำมำรถใช้กับ  
                   multi-channel pipettes ได)้  
                 - Comb ส ำหรับตัวอย่ำง 10 ตัวอย่ำง ควำมหนำ 1.0 หรือ 1.5 มิลลิเมตร 

                  - Comb ส ำหรับตัวอย่ำง 12 ตัวอย่ำง ควำมหนำ 1.0 หรือ 1.5 มิลลิเมตร 
                 - Comb ส ำหรับตัวอย่ำง 14 ตัวอย่ำง ควำมหนำ 1.0 หรือ 1.5 มิลลิเมตร 
                 - Comb ส ำหรับตัวอย่ำง 18 ตัวอย่ำง ควำมหนำ 1.0 หรือ 1.5 มิลลิเมตร (สำมำรถใช้กับ  
                   Multi-Channel pipettes ได)้ 
       16.1.14 เครื่องจ่ำยกระแสไฟฟ้ำ (Power supply)   

- มีระบบป้องกัน Over-voltage และ Short-circuit damage 
- มีระบบ Power automation recovery 
- สำมำรถเลือกตั้งค่ำ Voltage หรือ Current คงท่ีได ้
- สำมำรถตั้งเวลำได้สูงสุด 999 นำที หรือแบบไม่จ ำกัด 
- มีหน้ำจอแสดงผลแบบ LCD พร้อมกับ Folding leg เพ่ือควำมสะดวกในกำรมอง 
- ตัวเครื่องออกแบบให้สำมำรถวำงซ้อนกันได้เพ่ือประหยัดพื้นท่ี 
- สำมำรถจ่ำยกระแสไฟฟ้ำได้ 4 outputs 
- ตั้งค่ำควำมต่ำงศักย์ได้ตั้งแต่ 2-300 โวลต์ ปรับควำมละเอียดได้ครั้งละ 1 โวลต์ 
- จ่ำยกระแสไฟฟ้ำได้ตั้งแต่ 4-500 มิลลิแอมแปร์ ปรับควำมละเอียดได้ครั้งละ 1 มิลลิแอมแปร์ 
- จ่ำยก ำลังไฟฟ้ำได้สูงสุด 90 วัตต์ 

 16.2 รำยละเอียดกล้องถ่ำยภำพเจล (Gel Document System) พร้อมโปรแกรมวิเครำะห์ผลและอุปกรณ์ 
เป็นอุปกรณ์ส ำหรับบันทึกและวิเครำะห์ผลเจลด้วยกล้องดิจิตอล และควบคุมกำรท ำงำนด้วยระบบคอมพิวเตอร์  
ประกอบด้วยรำยละเอียดดังนี้ 
      16.2.1. ชุดอุปกรณ์ส ำหรับถ่ำยภำพประกอบด้วย  

    16.2.1.1 กล้องระบบดิจิตอล CMOS-Sensor สำมำรถถ่ำยภำพโดยมีควำมละเอียดของภำพ 10.1 ล้ำนพิกเซล 
    16.2.1.2 ควำมละเอียด Grayscale ขนำด 8 บิต Colors ขนำด 24 บิต  
    16.2.1.3 ประกอบด้วย EtBr filter 540/640, P575 nm (Standard) 
    16.2.1.4 ควบคุมกำรท ำงำนด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยโปรแกรม argusX1 เป็นโปรแกรมส ำหรับควบคุม 
               กำรท ำงำนของกล้อง 
    16.2.1.5 สำมำรถถ่ำยภำพได้แบบ Standard Mode และ Professional Mode 
    16.2.1.6 สำมำรถตั้งชื่อภำพหลังกำรถ่ำยภำพได้อัตโนมัติ 
    16.2.1.7 สำมำรถ Export ข้อมูลลงในโปรแกรม Windows อ่ืนๆได ้
    16.2.1.8 สำมำรถ Import รูปภำพในรูปแบบต่ำงๆได้ 
    16.2.1.9 สั่งพิมพ์ภำพตำมรูปแบบที่ก ำหนดในโปรแกรมได้ 
    16.2.1.10 มีโปรแกรม Search Functions ส ำหรับค้นหำรูปภำพที่บันทึกไว้ 
    16.2.1.11 สำมำรถหมุนภำพให้อยู่ในมุมต่ำงๆได้ 90 องศำ หรือ 180 องศำ 
    16.2.1.12 สำมำรถปรับภำพให้อยู่ในลักษณะแนวตั้งหรือแนวขวำงได้ 
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    16.2.1.13 สำมำรถ Crop รูปภำพได้ 
    16.2.1.14 สำมำรถใช้งำนกับ Filter ได้หลำยชนิด 
    16.2.1.15 มี Function overexposure control 

 16.2.2เครื่องก ำเนิดแสงยูวี 312 nm (UV Transilluminator)  
    16.2.2.1 เครื่องก ำเนิดแสงยูวี ควำมยำวคลื่น 312 nm 
    16.2.2.2 เหมำะส ำหรับดูผลที่ย้อมด้วยสีฟลูออเรสเซนต์ เช่น AmphiRed® Fluo, Ethidium Bromide,    
               Fluorescein, SYBR SafeTM, SYPRO® Red, SYPRO® Ruby, Texas Red® เป็นต้น 
    16.2.2.3 Filter lid ท ำจำก Stainless steel ท ำให้มีอำยุกำรใช้งำนนำนและท ำควำมสะอำดง่ำย 
    16.2.2.4 พ้ืนที่ในกำรวำงแผ่นเจลขนำด 20 x 20 เซนติเมตร (กว้ำง X ยำว) 
    16.2.2.5 ประกอบด้วยหลอดไฟให้แสง UV ขนำด 8 วัตต์ จ ำนวน 6 หลอด 
    16.2.2.6 ตัวเครื่องมีขนำด 325 x 322 x 105 มิลลิเมตร (กว้ำง x ลึก x สูง) 

 16.2.3 รำยละเอียดห้องมืด (Dark hood)  
    16.2.3.1 ห้องมืดส ำหรับวำงบน Template หรือ Transilluminator 
    16.2.3.2 สำมำรถใช้กับ Transilluminator ขนำด 32.5 x 32.2 x 10.5 เซนติเมตร (กว้ำง x ลึก x สูง) 

                ขนำด Filter 23 x 30 เซนติเมตร (กว้ำง x ยำว) 
    16.2.3.3 ตัวตู้มีขนำด 30 x 25 x 37 เซนติเมตร (กว้ำง x ลึก x สูง) 

  16.2.4 รำยละเอียดโปรแกรมวิเครำะห์ผล  
    16.2.4.1 เป็นโปรแกรมส ำหรับวิเครำะห์ 1D gel 
    16.2.4.2 สำมำรถ Import ภำพในรูปแบบ JPG, PNG, 8-16 บิต TIF files ได ้
    16.2.4.3 สำมำรถตรวจวัด Lane และ Band ได้แบบ Manual 
    16.2.4.4 สำมำรถค ำนวณค่ำ Volume, Rf, MW ได้ 
    16.2.4.5 สำมำรถก ำหนดค่ำ Standard ได ้
    16.2.4.6 รำยงำนผลในรูปแบบ Report และรูปแบบตำรำงได้ 

 16.2.5 รับประกนัคุณภำพ 1 ปี บริษัทมีเอกสำรเป็นตัวแทนจ ำหน่ำยโดยตรงจำกบริษัทผู้ผลิต และบริษัท 
                   ตัวแทนจ ำหน่ำยได้รับกำรรับรองมำตรฐำนสำกล ISO 9001 ที่เก่ียวข้องกับมำตรฐำนกำรให้ 
                   บริกำรเพื่อให้บริกำรหลังกำรขำยที่มีประสิทธิภำพ 

 16.2.6 อุปกรณป์ระกอบ  
              - คอมพิวเตอร์  จ ำนวน 1 ชุด 

คุณลักษณะเฉพาะ 
รายการที่ 7 เครื่องตีป่นเนื้อเยื่อตัวอย่ำงอำหำร (Disperser Homoginizer)     จ ำนวน 1 เครื่อง 
1. เป็นเครื่องปั่นที่ก ำลังของ  Motor  ไม่น้อยกว่ำ  1,050  วัตต์   และให้ควำมเร็วรอบได้สูงสุดถึง 25,000 รอบต่อนำที 

สำมำรถปั่นผสมได้ตั้งแต่สำรละลำยปริมำตร 200 มิลลิลิตร จนถึง 7,500 มิลลิลิตร (ขึ้นอยู่กับชนิดของแกนปั่นและ
สำรละลำย) 

2. สำมำรถปรับควำมเร็วรอบ ในช่วงควำมเร็วประมำณ 4,000 – 25,000 รอบต่อนำที 
3. ตัว Homogenizer ตั้งอยู่บนขำตั้ง (Stand) สำมำรถเลื่อนระดับได้โดยอำศัย Cross over clamp ชนิดไขเกลียว 
4. มี Rotor key และ Wrench เป็นอุปกรณ์ส ำหรับใส่และปลดล็อคแกนปั่นและหัวปั่น  
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5. อุปกรณ์ประกอบ  

5.1 มีแกนปั่นส ำหรับผสมสำรละลำย ซึ่งมีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงประมำณ 20 มิลลิเมตร รอบปลำยแกนปั่นมี
ช่องให้ตัวอย่ำงไหลออก กว้ำงช่องละ 26 มิลลิเมตร   สำมำรถใช้กับสำรละลำยปริมำตรตั้งแต่ 200-
1,000 มิลลิลิตร จ ำนวน 1 อัน 

5.2 มีแกนปั่นส ำหรับผสมสำรละลำย แบบ Dispermix-generator ซึ่งมีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงประมำณ  
40/45 มิลลิเมตร รอบปลำยแกนปั่นมีช่องให้ตัวอย่ำงไหลออก กว้ำงช่องละ 4.0 มิลลิเมตร  สำมำรถใช้
กับสำรละลำยปริมำตรตั้งแต่ 500-5,000 มิลลิลิตร จ ำนวน 1 อัน 

6. ใช้ไฟฟ้ำ 220 โวลต์ 50 เฮิรทซ์ 
7. คู่มือกำรใช้งำนภำษำไทยและภำษำอังกฤษอย่ำงละ 1 ชุด 
8. รับประกันคุณภำพไม่น้อยกว่ำ 1 ปี โดยมีหลักฐำนกำรเป็นตัวแทนจำกบริษัทผู้ผลิตโดยตรงหรือได้รับกำรแต่งตั้งจำก

ตัวแทนจ ำหน่ำยภำยในประเทศเพ่ือบริกำรหลังกำรขำย 
9. บริษัทตัวแทนจ ำหน่ำยจะต้องได้กำรรับรองคุณภำพ ISO 9001 เพ่ือกำรบริกำรที่มีคุณภำพ  
10. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ รำยละเอียดดังนี้ 

10.1 เครื่องดูด – จ่ำยสำรละลำย 8 ช่องส ำหรับปริมำตร 30 -300 ไมโครลิตร   
    10.1.1 เป็นอุปกรณ์ส ำหรับดูด – จำ่ยชนิดปรับปริมำตร ได้ 8 หัวจ่ำยพร้อมกัน  
    10.1.2 สำมำรถปรับค่ำปริมำตรใช้งำนได้ตั้งแต่ 30 ถึง 300 ไมโครลิตร โดยมีควำมละเอียด 
             - ค่ำควำมถูกต้อง (Inaccuracy) ไม่เกิน + 3.0% และค่ำควำมแม่นย ำ (Imprecision) ไม่เกิน +1.0 %  
               ที่ปริมำตร 30 ไมโครลิตร 

        - ค่ำควำมถูกต้อง (Inaccuracy) ไม่เกิน + 1.0% และค่ำควำมแม่นย ำ (Imprecision) ไม่เกิน +0.5 % 
          ที่ปริมำตร 150 ไมโครลิตร 
        - ค่ำควำมถูกต้อง (Inaccuracy) ไม่เกิน + 0.6% และค่ำควำมแม่นย ำ (Imprecision) ไม่เกิน +0.3 %  
          ที่ปริมำตร 300 ไมโครลิตร 

     10.1.3 ผู้ใช้งำนสำมำรถปรับ (Adjust) โดยผ่ำน Window adjustment เพ่ือใช้ในกำรดูดจ่ำยสำรที่มี 
              คุณสมบัติหนืดหรือมีควำมหนำแน่นสูง 
     10.1.4 สำมำรถน ำไปนึ่งฆ่ำเชื้อได้ทั้งตัวที่อุณหภูมิ 121 องศำเซลเซียส เป็นเวลำ 20 นำที  
              (Fully autoclavable)  
     10.1.5 สำมำรถฆ่ำเชื้อได้ด้วยแสงยูวี (UV-Resistant) 
     10.1.6 ปุ่มปรับปริมำตรและปุ่มควบคุมกำรดูดปล่อยสำร แยกออกจำกปุ่มปลดทิป เพ่ือสะดวกต่อกำรใช้งำน 
     10.1.7 มี Spring loading tip cone ช่วยให้กำรปลดทิปท ำได้ง่ำย 
     10.1.8 แสดงปริมำตรเป็นตัวเลข 4 หลัก สำมำรถมองเห็นปริมำตรได้ชัดเจน โดยมีฝำครอบ Display  
              เป็นแบบเลนส์ขยำย 
     10.1.9 มีแถบสีแสดงชนิดของทิป ที่ใช้ที่หัวของปุ่มดูดจ่ำยสำรละลำยและด้ำนข้ำงของ Display 
     10.1.10 คู่มือกำรใช้งำนภำษำไทยและภำษำอังกฤษ อย่ำงละ 1 ชุด 
     10.1.11 รับประกันคุณภำพไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 

10.2 เครื่องเขย่ำสำร 
   10.2.1 เป็นเครื่องเขย่ำสำร แบบตั้งโต๊ะ สำมำรถเลือกกำรท ำงำนเมื่อมีกำรสัมผัสหรือใช้งำนแบบต่อเนื่องได้ 

        10.2.2 ปรับควำมเร็ว (Speed range) ได้ตั้งแต่ 0 – 2,500 รอบต่อนำที  
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   10.2.3 มีมอเตอร์แบบ Shaded-pole motor 
   10.2.4 สำมำรถเลือกกำรท ำงำนแบบต่อเนื่อง หรือระบบสัมผัสโดยปุ่มด้ำนหน้ำเครื่อง 
   10.2.5 มีขำยำงรองตัวเครื่องด้ำนล่ำง เพ่ือลดกำรสั่นสะเทือนในขณะท ำงำน 
   10.2.6 มีอุปกรณ์ส ำหรับใช้งำนกับหลอดทดลอง จ ำนวน 1 ชิ้นพร้อมเครื่อง 
   10.2.7 ใช้ไฟฟ้ำ 220 โวลต์ 50 เฮิรทซ ์
   10.2.8 ผู้ผลิตได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001 
   10.2.9 คู่มือกำรใช้งำนภำษำไทยและภำษำอังกฤษอย่ำงละ 1 ชุด 
   10.2.10 รับประกันคุณภำพไม่น้อยกว่ำ 1 ปี โดยมีหลักฐำนกำรเป็นตัวแทนจำกบริษัทผู้ผลิตโดยตรงหรือ 
            ได้รับกำรแต่งตั้งจำกตัวแทนจ ำหน่ำยภำยในประเทศเพ่ือบริกำรหลังกำรขำย 
   10.2.11บริษัทตัวแทนจ ำหน่ำยจะต้องได้กำรรับรองคุณภำพ ISO 9001 เพ่ือกำรบริกำรที่มีคุณภำพ 

คุณลักษณะเฉพาะ 
รายการที่  8 เครื่องท ำแห้งตัวอย่ำงแบบแช่แข็ง (Freeze Dry)      จ ำนวน 1 เครื่อง 

1. คุณลักษณะท่ัวไป 
เป็นเครื่องส ำหรับท ำแห้งตัวอย่ำง (Freeze-drying) ระดับห้องปฏิบัติกำร โดยอำศัยหลักกำรแช่แข็งและระเหิด 
เอำน้ ำออกจำกตัวอย่ำงภำยใต้ภำวะสุญญำกำศ ประกอบด้วย 

1.1 ส่วนควบแน่นไอระเหยของสำร หรือช่องท ำน้ ำแข็ง (Ice condenser) 
1.2 ปั๊มสุญญำกำศ (Vacuum pump) 
1.3 ชุดท ำแห้งตัวอย่ำง (Drying chamber)  

2. ลักษณะทางเทคนิค 
2.1 ตัวเครื่องมีขนำดภำยนอก (ไม่รวมอุปกรณ์ประกอบ) ไม่เกิน 390 x 415 x 555 มิลลิเมตร (กว้ำง x สูง x ลึก)  
2.2 ส่วนควบแน่นไอระเหยของสำร หรือช่องท ำน้ ำแข็ง (Ice condenser) มีรำยละเอียดดังนี้ 

2.2.1 ลักษณะโครงสร้ำงของช่องควบแน่นไอระเหยของสำร ท ำจำกเหล็กกล้ำไร้สนิมเกรด 316L ผลิตตำม 
       มำตรฐำน GMP/GLP  
2.2.2 สำมำรถดักจับไอระเหยของสำรได้ไม่น้อยกว่ำ 4 กิโลกรัมต่อ 24 ชั่วโมง ควำมจุน้ ำแข็งสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 
       4 กิโลกรัมและมีควำมจุของช่องควบแน่นไม่น้อยกว่ำ 6.5 ลิตร 
2.2.3 สำมำรถท ำควำมเย็นได้ไม่น้อยกว่ำ –55 องศำเซลเซียส ที่อุณหภูมิแวดล้อมไม่เกิน 20 องศำเซลเซียส 
2.2.4 คอมเพรสเซอร์ท ำควำมเย็นมีขนำดไม่น้อยกว่ำ 0.51 กิโลวัตต์ และสำรท ำควำมเย็นที่ใช้เป็นชนิด CFC 
       และ H-CFC-free  
2.2.5 บริเวณด้ำนบนของส่วนควบแน่นไอระเหยของสำร หรือช่องท ำน้ ำแข็ง (Ice condenser) สำมำรถติดตั้ง 
       ชุดท ำแห้งตัวอย่ำง (Drying chamber) แบบทรงกระบอก หรือ Manifold ในกรณีที่ท ำแห้งในฟลำสก ์ 
       หรือ หลอด Ampoule 
2.2.6 มีท่อระบำยน้ ำทิ้ง (Drain valve) อยู่ด้ำนข้ำงเครื่อง และมีระบบละลำยน้ ำแข็งที่เกิดขึ้นในกระบวนกำร 
       ท ำแห้งแบบ Hot gas 

2.3 ระบบควบคุมกำรท ำงำน 
 2.3.1 ควบคุมกำรท ำงำนด้วยชุดควบคุมกำรท ำงำนแบบ LD plus (Lyo-Display-plus) ซึ่งแสดงผลผ่ำนหน้ำจอ 
           ชนิด LCD 
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2.3.2 สำมำรถแสดงค่ำอุณหภูมิในช่องควบแน่นไอระเหยของสำร ค่ำของกำรท ำสุญญำกำศ ระยะเวลำในช่วง 
       ต่ำงๆของกำรท ำงำน และเวลำที่ใช้ทั้งหมดในกำรท ำงำนได้  
2.3.3 สำมำรถก ำหนดค่ำกำรท ำสุญญำกำศ (Vacuum) ในกระบวนกำรท ำงำนได ้ด้วยวำล์วควบคุมควำมดัน 

           ระบบไฟฟ้ำ (Electromagnetic pressure control and stop valve)  
 2.3.4 สำมำรถตั้งเวลำและแสดงระยะเวลำในช่วงต่ำงๆของกำรท ำงำนอันได้แก่ Freezing, Warm-up vacuum 
           pump, Main drying และ Final drying ได ้โดยในช่วง Freezing, Main drying และ Final drying  
           สำมำรถตั้งเวลำได้ตั้งแต่ 1 นำที ถึง 200 ชั่วโมง และช่วง Warm-up vacuum pump ตั้งเวลำได้ตั้งแต่ 5  
           ถึง 60 นำท ี
 2.3.5 สำมำรถเปลี่ยนภำษำท่ีใช้ในกำรสั่งกำรได้ 3 ภำษำ 
 2.3.6 มีระบบข้อควำมเตือนในกรณีท่ีระบบกำรท ำงำนของเครื่องผิดปกติ เช่น หัววัดควำมดัน (Vacuum 
           sensor) และหัววัดอุณหภูมิ (Temperature sensor) ในช่องควบแน่นไอระเหยสำรผิดปกติ อุณหภูมิใน 
           ช่องควบแน่นไอระเหยสำรสูงกว่ำ +65 องศำเซลเซียส ไฟฟ้ำขัดข้องระหว่ำงเครื่องก ำลังท ำงำน เป็นต้น 
2.4 ปั๊มสุญญำกำศ (Vacuum pump)  

2.4.1 ประกอบไปด้วยส่วนของ Rotary vane pump ท ำงำนแบบ 2 จังหวะ (2-stage)  
 2.4.2 สำมำรถดูดอำกำศออกได้ ไม่น้อยกว่ำ 5.8 ลูกบำศก์เมตร/ชั่วโมง หรือ 97 ลิตร/นำที ที่ 50 เฮิรทซ ์
 2.4.3 สำมำรถท ำค่ำควำมเป็นสุญญำกำศได้ต่ ำสุด 2 x 10-3 มิลลิบำร์ 
 2.4.4 มีระดับกำรป้องกันฝุ่นและน้ ำ ระดับ IP 54 หรือดีกว่ำ 
 2.4.5 มีชุดกรองเพ่ือป้องกันไอน้ ำมันจำกปั๊มสุญญำกำศฟุ้งกระจำยสู่บรรยำกำศติดตั้งอยู่ด้ำนข้ำงเครื่อง   
        มีลักษณะใส ท ำจำก Borosilicate glass สำมำรถมองเห็นควำมขุ่นของน้ ำมันได้ง่ำย ชุดกรองมีควำมจุ 
        อย่ำงน้อย  270 มิลลิลิตร 
2.4.6  สำมำรถบรรจุน้ ำมันได้ไม่น้อยกว่ำ 0.5 ลิตร 

2.5 ใช้ไฟฟ้ำ 220-240 โวลต์ 50 เฮิรทซ ์
2.6 รับประกันคุณภำพของเครื่องมือในส่วนชุดอิเลคโทรนิคแผงวงจรต่ำงๆ ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี โดยมีเอกสำรกำรเป็น 
     ตัวแทนจ ำหน่ำยจำกบริษัทผู้ผลิตโดยตรงส ำหรับตัวเครื่องท ำแห้งและปั๊มสุญญำกำศ และมีใบรับรองกำรผ่ำนกำร 
     ฝึกอบรมช่ำงในด้ำนกำรซ่อมบ ำรุงจำกบริษัทผู้ผลิต เพื่อบริกำรหลังกำรขำยที่มีประสิทธิภำพ 
2.7 ท ำกำรติดตั้งและอบรมกำรใช้งำนจนกว่ำบุคลำกรจะสำมำรถใช้งำนได้เป็นอย่ำงดี และสำมำรถจัดอบรมเชิง 
     ทฤษฎีและปฏิบัติกำรให้กับหน่วยงำนได้อย่ำงน้อย 1 ครั้ง 
2.8 บริษัทผู้ผลิตและตัวแทนจ ำหน่ำยต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำนสำกล ISO 9001 หรือ เทียบเท่ำ  
     เพ่ือสร้ำงควำมม่ันใจในด้ำนบริกำรหลังกำรขำย 
2.9 อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ส ำหรับกำรท ำแห้ง มีรำยละเอียดดังนี้ 

2.9.1 ชุดท ำแห้งตัวอย่ำงบรรจุถำดและขวดปำกกว้ำง จ ำนวน  1 ชุด มีรำยละเอียดดังนี้ 
2.9.1.1 ฐำน(Base plate) ส ำหรับวำงชุดท ำแห้งลงบนส่วนควบแน่นไอระเหยของสำร หรือช่องท ำน้ ำแข็ง 

       จ ำนวน 1 ชุด 
2.9.1.2 ชุดท ำแห้งตัวอย่ำง  (Drying chamber) แบบทรงกระบอก ท ำจำกอะคริลิคใส มีขนำดเส้นผ่ำน

ศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ 300  มิลลิเมตร และมีควำมสูงภำยในอย่ำงน้อย 460 มิลลิเมตร ด้ำนบน
ของชุดท ำแห้ง มีช่องส ำหรับประกอบเข้ำกับวำล์วยำง (Rubber valve) เพ่ือใช้ในกำรท ำแห้ง
ตัวอย่ำงในฟลำสก์อย่ำงน้อย 12 ช่อง จ ำนวน 1 ชุด 
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2.9.1.3 โครงพร้อมชั้นวำงผลิตภัณฑ์ ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงอย่ำงน้อย  265 มิลลิเมตร จ ำนวน 5 ชั้น  

       จ ำนวน 1 ชุด 
2.9.1.4 ถำดวำงผลิตภัณฑ์ ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงอย่ำงน้อย  200 มิลลิเมตร จ ำนวน 5 ใบ 
2.9.1.5 วำล์วยำง (Rubber valve)      จ ำนวน 6 อัน 
2.9.1.6 ขวดปำกกว้ำงแบบฝำปิดมีแผ่นกรอง ขนำด 300 มิลลิลิตร  จ ำนวน 4 ใบ 

คุณลักษณะเฉพาะ 
รายการที่  9 กล้องจุลทรรศน์แบบ 2 กระบอกตำ พร้อมชุดถ่ำยภำพแบบดิจิตอล  จ ำนวน 1 เครื่อง 
1. คุณลักษณะท่ัวไป 
 เป็นกล้องจุลทรรศน์ก ำลังขยำยสูงชนิดใช้งำนทั่วไป 
2. คุณลักษณะเฉพาะ 
 2.1 กล้องจุลทรรศน์ก ำลังขยำยสูงส ำหรับใช้งำนทั่วไป (Routine Microscope) 
  2.1.1 ฐำนของกล้อง (Microscope body) 
  2.1.1.1 สำมำรถปรับควำมคมชัดของภำพได้ทั้งแบบหยำบและละเอียด พร้อมสำมำรถตั้งระยะสิ้นสุด
ของกำรปรับเลื่อนได้ (Limitation stop) 
  2.1.1.2 สำมำรถปรับตั้งควำมหนัก-เบำของกำรปรับควำมคมชัดได้ (Torque adjustment) 
  2.1.1.3 ใช้แหล่งก ำเนิดแสงคือ หลอดไฟฮำโลเจนขนำด 6 โวลต์ 20 วัตต์ และสำมำรถปรับควำมสว่ำง
ของไฟได้ 
  2.1.2 ช่องส ำหรับมองภำพ (Observation tube) 
  2.1.2.1 เป็นแบบมี 2 ช่อง เพ่ือใช้ในกำรมองภำพผ่ำนเลนส์ตำ (Eyepiece) 
  2.1.2.2 สำมำรถเพ่ิมเติมอุปกรณ์เสริม ISIS eyepiece ขยำยให้สำมำรถมองภำพได้ห่ำงจำก Eyepiece 
โดยที่ภำพยังคมชัดเช่นเดิม เพ่ือควำมสะดวกในกำรท ำงำน 
  2.1.3 ชุดแท่นวำงตัวอย่ำง (Mechanical stage) 
  2.1.3.1 เป็นแท่นส ำหรับวำงตัวอย่ำงมีขนำดควำมกว้ำงและควำมยำว 140 X 140 มิลลิเมตร 
  2.1.3.2 สำมำรถปรับเลื่อนซ้ำยขวำ หน้ำหลังได้ ระยะเท่ำกับ 75 X 50 มิลลิเมตร 
  2.1.4 ชุดเลนส์รวมแสง (Condensor) 
  2.1.4.1 เป็นชุดเลนส์รวมแสงแบบ Abbe condenser ซึ่งมีค่ำ N.A. 1.25 
  2.1.5 ชุดเลนส์วัตถุ (Objective lens) 
  2.1.5.1 เลนส์วัตถุชนิด Infinity plan achromat ก ำลังขยำย 4, 10, 40 เท่ำ และ 100 เท่ำ (Oil) 
  2.1.6 เลนส์ตำ (Eyepiece) 
  2.1.6.1 เป็นเลนส์ตำแบบ Widefield high eyepoint 10 เท่ำ มีค่ำ F.N. เท่ำกับ 20 
  2.1.7 ทั้งชุดประกอบด้วย กล้องจุลทรรศน์แบบ 2 กระบอกตำ พร้อมชุดถ่ำยภำพแบบดิจิตอล      
                             จ ำนวน 1 ชุด และ กล้องจุลทรรศน์แบบ 2 กระบอกตำ จ ำนวน 3 เครื่อง 
3. การบริการหลังการขาย 
  3.1 รับประกันคุณภำพสินค้ำ 1 ปี 
  3.2 มีคู่มือประกอบกำรใช้และกำรบ ำรุงรักษำกล้อง ทั้งภำษำไทย และภำษำอังกฤษ อย่ำงละ 1 ชุด 

  3.3 บริกำรส่งมอบและติดตั้งเครื่องตลอดจนแนะน ำกำรใช้งำน 
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คุณลักษณะเฉพาะ 
รายการที่  10 เครื่องบดตัวอย่ำงอำหำร       จ ำนวน 1 เครื่อง 
1. เป็นเครื่องบดตัวอย่ำงเพ่ือให้ได้ขนำดเล็กลงตำมควำมต้องกำร โดยอำศัยแรงกระแทก (Impact) และแรงเฉือน 

(Shearing) ระหว่ำงตัวฟันบด (Rotor) กับตะแกรงกลมคัดขนำด (Ring sieve) 
2. กำรบดตัวอย่ำงมี 2 ขั้นตอนในเครื่องคือโดยเริ่มจำกบดหยำบ (Pre-crushing) ตัวอย่ำงกระแทกกับตัวฟันบด 

จำกนั้นตัวอย่ำงถูกบดละเอียดระหว่ำงตัวฟันบด และตะแกรงกลมคัดขนำด  กำรท ำงำนจึงรวดเร็ว 
3. ช่องใส่ตัวอย่ำง (Hopper) ที่มีตัวป้องกันตัวอย่ำงกระเด็นกลับออกมำ (Splash-back protection)   
4. สำมำรถบดตัวอย่ำงที่มีลักษณะนุ่ม แข็งปำนกลำง เปรำะ หรือเป็นเส้นใยได้ ที่มีขนำดใหญ่สุด (Feed size)           

ไม่เกิน 10 มิลลิเมตร และสำมำรถบดให้มีขนำดเล็กกว่ำ 40 ไมครอน (ซึ่งขนำดที่ได้จะขึ้นกับชนิดของตัวอย่ำง และ
กำร   ตั้งค่ำในกำรใช้งำน) 

5. สำมำรถเลือกควำมเร็วรอบในกำรท ำงำนได้กว้ำงตั้งแต่ 6,000 – 18,000 รอบต่อนำที หรือเลือกปรับตั้งค่ำควำมเร็ว
รอบได้ครั้งละ 50 รอบต่อนำที  

6. ตัวอย่ำงที่ถูกบดแล้วจะถูกเก็บอยู่ในถำดเก็บตัวอย่ำง (Cassette) สำมำรถถอดออกได้ง่ำย ไม่ท ำให้สูญเสียตัวอย่ำง 
และหลีกเลี่ยงกำรปนเปื้อนของตัวอย่ำง 

7. สำมำรถถอดอุปกรณ์ท่ีสัมผัสกับตัวอย่ำงออกได้ และท ำสะอำดได้ง่ำยโดยไม่จ ำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ช่วย 
8. กำรตั้งค่ำกำรท ำงำนท ำได้ง่ำย และปลอดภัยในกำรท ำงำน โดยใช้เพียงปุ่มเดียว (1-button operation) ซึ่งสำมำรถ

ท ำได้ทั้งกำรเก็บข้อมูล และกำรเรียกข้อมูลขึ้นมำใช้งำน  
9. มีตัวฟันบด (Rotor) เป็นแบบ Push-fit หลำยชนิดเพ่ือเลือกให้เหมำะสมคุณสมบัติของตัวอย่ำงแต่ละชนิด         

เป็นอุปกรณ์ประกอบ 
10. ตะแกรงกลมคัดขนำด (Ring sieve) มีให้เลือกหลำยชนิดเพ่ือเลือกให้เหมำะสมคุณสมบัติของตัวอย่ำงแต่ละชนิด 

เป็นอุปกรณ์ประกอบ ที่ตะแกรงกลมคัดขนำดจะมี Torsion lock เพ่ือล็อคกับถำดเก็บตัวอย่ำง 
11. ขณะเครื่องท ำงำนหน้ำจอแสดงผล (Display) จะแสดงกำรท ำงำนเป็นกรำฟ 3 เหลี่ยม (Performance screen)      

เพ่ือป้องกันกำรใส่ตัวอย่ำงเกิน (Overload)  
12. กำรเปิดฝำครอบเครื่องจะเปิดหงำยไปด้ำนหลัง และฝำเครื่องมีระบบ  Automatic cover closure ซึ่งเมื่อ           

ปิดฝำครอบ และกดค้ำงไว้ ฝำเครื่องจะล็อคอัตโนมัติ   
13. มีระบบ Diagnosis system  ซึ่งเมื่อเครื่องเกิดกำรท ำงำนผิดพลำด สำมำรถแสดงเป็นข้อควำมบนหน้ำจอแสดงผล 

หรือเสียง 
14. สำมำรถปรับควำมสมดุลของตัวเครื่องกับพ้ืนที่วำงเครื่องด้วยขำตั้ง (Left rear foot) ปรับได้ถึง 3 มิลลิเมตร และมี

ตัวกรองอำกำศ (Air filter) อยู่ทำงด้ำนหลังเครื่อง 
15. สำมำรถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภำยนอก เช่น เครื่องป้อนตัวอย่ำงอัตโนมัติ (DR100),  RS232 และ RS485 
16. ระดับควำมดังของเสียงในพ้ืนที่กำรใช้งำน (ตำมมำตรฐำนDIN 45635-31-01-KL3) 77.5 เดซิเบล ขึ้นกับชนิดของ 

Rotor ตัวอย่ำง และกำรตั้งค่ำกำรท ำงำนของเครื่อง 
17. ใช้ไฟ 230 โวลต์ 50 เฮิรทซ ์
18. เป็นเครื่องที่ผลิตจำกโรงงำนที่ได้มำตรฐำน ISO 9001 และได้มำตรฐำนตำมข้อก ำหนดของ CE  
 
 



- 15 - 
19. รับประกันคุณภำพไม่น้อยกว่ำ 1 ปี โดยบริษัทฯ  เป็นตัวแทนจ ำหน่ำยจำกบริษัทผู้ผลิตโดยตรง หรือได้รับกำรแต่งตั้ง

จำกตัวแทนจ ำหน่ำยภำยในประเทศ พร้อมทั้งได้รับรองมำตรฐำน ISO 9001 ทั้งระบบ  เพ่ือให้บริกำรด้ำนอะไหล่
และกำรดูแลรักษำเครื่อง  

20. คู่มือกำรใช้งำนภำษำไทยและภำษำอังกฤษ  อย่ำงละ 1 ชุด 
21. อุปกรณ์ประกอบเพ่ือใช้งำน 

- Rotor ชนิดฟัน 24 ซี่ ท ำจำกสแตนเลส จ ำนวน 1 อัน 

- Ring sieves ท ำจำกสแตนเลส ขนำดของรูตะแกรง 1.00 มิลลิเมตร จ ำนวน 1 อัน 

- Ring sieves ท ำจำกสแตนเลส ขนำดของรูตะแกรง 0.50 มิลลิเมตร จ ำนวน 1 อัน 


