
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอาหารฮาลาล  จ านวน  1  ห้อง 
รายละเอียด  ประกอบด้วย 

1. เตาไทย 2 หัว   จ านวน  6  ชุด 

1.1 ตัวอุปกรณ์ผลิตจากสแตนเลส เกรดส าหรับอาหาร(เกรด 304) พื้นเตา ความหนาไมํน๎อยกวํา 1.5 

มิลลิเมตร  ด๎านข๎างและฝาหน๎าเตา ความหนาไมํน๎อยกวํา 1.0 มิลลิเมตร ขาเตาขนาด

เส๎นผําศูนย์กลางไมํน๎อยกวํา 1.5 นิ้ว ทํอสแตนเลสยึดระหวํางขา ขนาดเส๎นผําศูนย์กลางไมํน๎อยกวํา 

1.0 นิ้ว 

1.2  เตามีขนาด กว๎างxลึกxสูงไมํน๎อยกวํา 1.2ม.x0.7 ม.x(0.8 ม.+0.2 ม.) 

1.3 มีหัวเตาแรงดันสูง 2 หัว ขนาดเส๎นผําศูนย์กลางหัวเตาไมํน๎อยกวํา 5 นิ้ว ปริมาณการสิ้นเปลืองแก๏สต่ า

กวําเตาแรงดันสูงชนิดหัวเตาKB5 ทั่วไป ไมํน๎อยกวํา 40% (มีเอกสารแสดงผลการทดสอบปริมาณการ

สิ้นเปลืองแก๏ส) 

พร๎อมมีหัวไฟลํอ สามารถปรับระดับแรงเบาได๎และมีเหล็กหลํอกลมส าหรับบังลม ขนาดกว๎างไมํน๎อย

กวํา 10” และขอบสูงไมํน๎อยกวํา 3” 

1.4 มีก๏อกน้ าสแตนเลส จ านวน 2 ตัว ทํอน้ าเป็นก๎านยาวไมํน๎อยกวํา 14 นิ้ว โยกซ๎ายขวาได๎ วาล์วน้ าเป็น

แบบก๎านปัด และต๎องได๎รับมาตรฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา (American National Standard 

Institute)ANSI/A 112.18.1M.หรือเทียบเทํา 

1.5 มีรางน้ าทิ้งด๎านหน๎าเตา พร๎อมรูน้ าทิ้งที่มีตระแกรงกรองเศษอาหารสามารถยกออกไปทิ้งได๎โดย

อุปกรณ์ต๎องได๎รับมาตราฐานของประเทศสหรัฐอเมริกา (American National Standard 

Institute)ANSI/A 112.18.1M.หรือเทียบเทํา 

1.6 ด๎านหลังเตามีแผงกั้นน้ ากระเด็น ขอบหนาไมํน๎อยกวํา 4ซม.สูงไมํน๎อยกวํา 20ซม.ตลอดแนวเตา วัสดุ

เป็นสแตนเลสเกรดส าหรับอาหาร(เกรด 304) หนาไมํน๎อยกวํา 1.5 มิลลิเมตร 

1.7 ขาเตาปรับระดับข้ึนลงได๎โดยขาปรับจะต๎องได๎รับมาตรฐานของ National Sanitation Foundation 

(NSF) วัสดุท าจากสแตนเลสเกรดส าหรับอาหาร(เกรด 304) เป็นแบบสวมปรับขึ้นลงได๎ในระยะไมํน๎อย

กวํา28มม. และแตํละขาสามารถรองรับน้ าหนักได๎ไมํน๎อยกวํา900กก. มีฐานแผํนสแตนเลสเป็นแผํน

กลมหนาไมํน๎อยกวํา1.5มม.กว๎างไมํน๎อยกวํา9ซม. 

1.8 ด๎านบนของขามีปลอกสวมขา มีขนาดไมํน๎อยกวํา 51มม.xสูง 44 มม.เป็นปลอกขาสแตนเลสเกรด

ส าหรับอาหาร(เกรด 304)ได๎รับมาตรฐานNational Sanitation Foundation (NSF) 

1.9 ใต๎หัวเตามีถาดสแตนเลสรองเศษสิ่งสกปรก จ านวน 2 ถาด สามารถดึงออกมาท าความสะอาดได๎  

1.10 ด๎านหน๎าเตามีวาล์วปรับระดับความแรงของหัวเตา และหัวไฟลํอ พร๎อมวาล์วเปิด-ปิดน้ า 
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2. เตา 4 หัว  จ านวน 6 ชุด 

2.1 ตัวอุปกรณ์ผลิตจากสแตนเลสเกรดส าหรับอาหาร(เกรด 304) พื้นเตา ความหนาไมํน๎อยกวํา 1.5 

มิลลิเมตร  ด๎านข๎างและฝาหน๎าเตา ความหนาไมํน๎อยกวํา 1.0 มิลลิเมตร  ขาเตาขนาด

เส๎นผําศูนย์กลางไมํน๎อยกวํา 1.5 นิ้ว ทํอสแตนเลสยึดระหวํางขา ขนาดเส๎นผําศูนย์กลางไมํน๎อยกวํา 

1.0 นิ้ว 

2.2  เตามีขนาด กว๎างxลึกxสูงไมํน๎อยกวํา 1.0ม.x0.66ม.x0.35 ม. 

2.3 มีหัวเตาแรงดันสูง 2 หัว แตํละหัวท าจากเหล็กหลํอขนาดไมํน๎อยกวํา 29x29 ซม. สามารถยกออกท า

ความสะอาดได๎  มีเตาหน๎าเรียบ 1 หัว หน๎ากว๎างไมํน๎อยกวํา 30ซม. มีแผํนหน๎าเป็นเหล็กหนาไมํน๎อย

กวํา 20มม. พร๎อมแผํนสแตนเลสกั้นขอบข๎างท้ัง2ด๎าน และเตายําง 1 หัว หน๎ากว๎างไมํน๎อยกวํา 30ซม. 

มีตระแกรงยํางท าจากเหล็กหลํอที่มีความหํางของรํองตระแกรงไมํเกิน 1ซม.ภายในมีหินลาวาเพ่ือชํวย

กระจายความร๎อน 

2.4 พ้ืนหน๎าเตาเป็นสแตนเลสปั้มขึ้นรูปให๎สามารถวางหัวเตาเข๎าได๎พอดี ไมํมีชํองโหวํให๎เศษสิ่งสกปรกตก

ลงด๎านลํางเตา 

2.5 ด๎านหลังเตามีแผงกั้นน้ ากระเด็น ขอบหนาไมํน๎อยกวํา 4ซม.สูงไมํน๎อยกวํา 20ซม.ตลอดแนวเตา วัสดุ

เป็นสแตนเลสเกรดส าหรับอาหาร(เกรด 304)  หนาไมํน๎อยกวํา 1.5 มิลลิเมตร 

2.6 ขาเตาปรับระดับข้ึนลงได๎โดยขาปรับจะต๎องได๎รับมาตราฐานNational Sanitation Foundation 

(NSF)วัสดุท าจากสแตนเลสเกรดส าหรับอาหาร(เกรด 304)เป็นแบบสวมปรับขึ้นลงได๎ ในระยะไมํน๎อย

กวํา 28มม. และแตํละขาสามารถรองรับน้ าหนักได๎ไมํน๎อยกวํา900กก. มีฐานแผํนสแตนเลสเป็นแผํน

กลมหนาไมํน๎อยกวํา 1.5มม.กว๎างไมํน๎อยกวํา 9ซม. 

2.7 วาล์วทุกตัวท าจากพลาสติกทนความร๎อน ลักษณะวาล์วเป็นแบบบิด และมีตัวจุดสปาร์คไฟอัตโนมัติ  

3.  เตาอบ   จ านวน 6 ชุด 

3.1เตาอบท าจากสแตนเลสเกรดส าหรับอาหาร(เกรด 304)ทั้งภายนอก และภายใน มีกระจกอบทนความ
แตกตํางของอุณหภูมิชนิดเทมเปอร์ 2 ชั้นในด๎านหน๎า โดยเตาอบมีขนาด กว๎างxลึกxสูงไมํต่ ากวํา 
590x530x570 มม. 

3.2เตาอบสามารถบรรจุถาดอบอลูมิเนียม ขนาดไมํน๎อยกวํา 44ซม.x31.5ซม.  จ านวน 4 ถาด 
3.3  เตาอบให๎ความร๎อน 2 แบบ คือ ผํานพัดลมกระจายความร๎อน และแบบฮีตเตอร์แผํนความร๎อน  
ทางด๎านบนของเตาอบ โดยสามารถท าความร๎อนได๎ สูงถึง 300 องศา C 
3.4  ภายในเตาอบมีพัดลมทนความร๎อน ขนาดเส๎นผําศูนย์กลางไมํต่ ากวํา 15ซม. จ านวน 2ตัว 



-    3    - 

3.5  เตาอบสามารถผลิตไอน้ าได๎ โดยสามารถก าหนดปริมาณไอน้ าได๎จากแผงควบคุมด๎านลําง  

3.6  เตาอบใช๎พลังงานไฟฟ้า 220V  มีก าลังไฟฟ้าไมํต่ ากวํา 4 KW 

3.7  เตาอบต๎องผลิตจากโรงงานที่ได๎รับมาตรฐาน ISO9001  

3.8เตาอบมีระบบควบคุมการอบด๎วยระบบดิจิตอล มีโปรแกรมท่ีสามารถตั้งคําอุณหภูมิ และเวลาการอบ  

พร๎อมระบบเตือนได๎อยํางน๎อย 4 โปรแกรม พร๎อมชุดแสดงผลด๎วยไฟ LED และตัวเลขดิจิตอล 

3.9  ผู๎เสนอราคาต๎องมีหนังสือแตํงตั้งจากผู๎ผลิต หรือตัวแทนจ าหนํายในประเทศไทย  

4.  เตาทอด 2 หลุม  จ านวน  6 ชุด 

4.1 เตาทอดท าจากสแตนเลสเกรดส าหรับอาหาร(เกรด 304) ทั้งภายนอกและภายในตัวเตาทอดมีขนาด 
กว๎างxลึกxสูง ไมํน๎อยกวํา 530x430x315 มม. ประกอบด๎วยชุดควบคุม 2 ชุด ฮีดเตอร์ให๎ความร๎อน 2 
ชุด และอําง 2 อําง ที่มีความจุไมํน๎อยกวําอํางละ 7 ลิตร 

4.2 ตัวชุดควบคุมสามารถถอดออกจากโครงเตาทอดได๎ และสํวนอํางใสํน้ ามันสามารถถอดยกเพ่ือท าความ

สะอาดได๎เชํนกัน 

4.3 เตาทอดให๎ความร๎อนด๎วยฮีตเตอร์สแตนเลสไมํเป็นสนิม สามารถท าความร๎อนได๎สูงถึง 210องศาC 

4.4 ในแตํละหลุมมีเซ็นเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิ 1 ตัว และมีเซ็นเซอร์ป้องกันอุณหภูมิสูงเกิน 230 องศา C  

จ านวน 1 ตัว ทั้งคูํถูกยึดในระดับเดียวกันกับฮีตเตอร์ 

4.5 ในแตํละหลุมมีตระกร๎าทอดสแตนเลสที่สามารถพับเก็บได๎ และมีมือจับที่ท าจากพลาสติกทนความ

ร๎อน ภายในหลุมมีตระแกรงสแตนเลสป้องกันฮีตเตอร์ 

4.6 ด๎านหลังสํวนควบคุมมีสวิทซ์ตัดไฟ เมื่อสํวนควบคุมถูกยกขึ้นจากโครงเตาทอด และมีสวิทซ์ตัดไฟเมื่อ

เซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิที่สูงเกินกวํา 230 องศา C 

4.7 เตาทอดถูกผลิตขึ้นจากโรงงานที่ได๎มาตรฐาน ISO9001  

4.8 เตาทอดมีสายไฟและปลั๊ก2ชุด โดยสายไฟต๎องยาวไมํต่ ากวํา 1เมตร และปลั๊กมีสายดิน 

4.9 เตาทอดใช๎พลังงานไฟฟ้า 220V ก าลังไฟไมํน๎อยกวํา 5 KW 

4.10เตาทอดแตํละชํองมีแผงควบคุมท่ีแสดงผลด๎วยไฟ LED และตัวเลขดิจิตอล โดยสามารถตั้งโปรแกรม
การท างานได๎ไมํต่ ากวํา 4 โปรแกรม ในแตํละอํางทอด 

4.11ผู๎เสนอราคาต๎องมีหนังสือแตํงตั้งจากผู๎ผลิต หรือตัวแทนจ าหนํายในประเทศไทย  
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5.  หม้อหุงข้าว  จ านวน 6 ชุด 

5.1 ภายนอกของหม๎อหุงข๎าวท าจากสแตนเลสเกรดส าหรับอาหาร(เกรด 304) มือจับและบานพับท าจาก

พลาสติกทนความร๎อน ตัวหม๎อด๎านในท าจากพลาสติกชนิดเทอร์โมพลาสติก ชนิดABS สีด า 

5.1 หม๎อหุงข๎าวมีขนาดเส๎นผําศูนย์กลางไมํน๎อยกวํา 35ซม. สูงไมํน๎อยกวํา 40ซม. สามารถบรรจุข๎าวได๎ไมํ

น๎อยกวํา 10 ลิตร 

5.2 หม๎อหุงข๎าวสามารถท าการหุงแบบอัตโนมัติควบคุมการท างานด๎วยระบบดิจิตอล และท าการอํุนโดย

อัตโนมัติเมื่อการหุงเสร็จสิ้นแล๎ว 

5.3  หม๎อหุงข๎าวใช๎พลังงานไฟฟ้า 220V ก าลังไฟฟ้าไมํน๎อยกวํา 1.95 KW 

5.4 หม๎อหุงข๎าวท าความร๎อนด๎วยฮีตเตอร์ในด๎านลํางของหม๎อและด๎านข๎างรอบๆ ตัวหม๎อ เพื่อไมํให๎  

ข๎าวเกิดการไหม๎ท่ีก๎น 

5.5 หม๎อหุงข๎าวมีระบบป้องกันน้ าหยดจากฝาใน และรอบๆขอบหม๎อลงไปในข๎าว  

5.6  หม๎อหุงข๎าวต๎องผลิตจากโรงงานที่ได๎มาตรฐาน ISO9001 

5.7 ผู๎เสนอราคาต๎องมีหนังสือแตํงตั้งจากผู๎ผลิต หรือตัวแทนจ าหนํายในประเทศไทย 

6.  ฝาชีดูดควัน   จ านวน 6 ชุด 

6.1  ตัวฝาชีท าจากสแตนเลสเกรดส าหรับอาหาร(เกรด 304) หนาไมํน๎อยกวํา 1.2 มิลลิเมตร 

6.2  ฟิลเตอร์ดักคราบน้ ามันท าจากสแตนเลสเกรดส าหรับอาหาร(เกรด 304)มีความละเอียดของชํองตระ
แกรงดักควันที่ระยะไมํเกิน 1ซม. และมีขนาดตระแกรงเทํากับ 50ซม .x50ซม. และมีกระป๋องรอง
น้ ามันยึดกับฝาชีด๎วยการเสียบสไลด์ 

6.3  ตัวฝาชีมีขนาด กว๎างxลึกxสูง ไมํน๎อยกวํา2.4มx.1.2มx.0.5มเป็นรูปทรงกลํองเหลี่ยมแขวนยึดกับ 

เพดานห๎องด๎วยเหล็กฉาก ขนาดไมํน๎อยกวํา 1.5”x1.5”ยึดให๎ระดับขอบลํางของฝาชีอยูํสูงจากพ้ืนไมํ 

น๎อยกวํา 195ซม. 
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6.4  ด๎านบนเจาะรูยึดทํอดูดควัน ขนาดมํน๎อยกวํา 40ซม.x40ซม.  จ านวน 3 ร ู

6.5  ด๎านในฝาชีติดตั้งไฟแสงสวํางแบบฝังเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ ที่มีขนาดเส๎นผํานศูนย์กลาง 5 หุน 
แบบ T5  ขนาดก าลังไฟ220V 28Watt  ความยาวหลอดไมํต่ ากวํา 54ซม.  พร๎อมกระจกกันไอน้ า
แบบขุํน 2 ชุด 

6.6  มีสวิทซ์ ปิด-เปิด ไฟแสงสวํางด๎านหน๎าของฝาชี  โดยกลํองสวิทซ์ท าจากสแตนเลส ยึดเข๎าตัวฝาชีด๎วย 

การฝัง 

6.7  ด๎านหน๎าฝาชีมีตระแกรงเติมลมท าจากอลูมิเนียม เป็นแถบยาวขนาด ไมํน๎อยกวํา  12x120 ซม. 
จ านวน 2 ชิ้นสามารถปรับลมได๎ 4 ทิศทาง 

7.  ตู้สแตนเลสมีลิ้นชัก  จ านวน 6 ชุด 

7.1 ตัวโต๏ะท าจากสแตนเลสเกรดส าหรับอาหาร(เกรด 304)หน๎าโต๏ะมีความหนาไมํน๎อยกวํา 1.5 
มิลลิเมตร มีชั้นด๎านลําง 2 ชั้น หนาไมํน๎อยกวํา 1.2 มิลลิเมตร 

7.2  โต๏ะมีขนาด กว๎างxลึกxสูง ไมํน๎อยกวํา0.8มx0.7ม.x0.85ม. 

7.3 หน๎าตู๎มีลิ้นชัก 2 ใบ และบานสวิง 2 บาน เป็นสแตนเลสหนา ไมํน๎อยกวํา 1.2 มม. พับ 2 ชั้น มี
แมํเหล็กดูดบานประตูพร๎อมรางลิ้นชักแบบลูกปืนสแตนเลสและบานพับแบบแกนเพลา เวลาปิดมีโช๏
คยางรับแรง 

7.4  ขาโต๏ะมีล๎อ พร๎อมเบรคโพลี ตัวล๎อท าจาก โพลียูรีเทน สีเทา รับน้ าหนักได๎ ล๎อละ ไมํน๎อยกวํา 90กก. 
โครงยึดล๎อเป็นสแตนเลส ได๎รับการรับรองจากNational Sanitation Foundation (NSF) 

7.5  มือจับบานตู๎และลิ้นชัก เป็นสแตนเลสแทํงแบน ยาวไมํน๎อยกวํา 6 นิ้ว โดยต๎องได๎รับมาตรฐานรับรอง 

ของ National Sanitation Foundation (NSF) 
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8. โต๊ะสแตนเลส  จ านวน 6 ชุด 

8.1ตัวโต๏ะท าจากสแตนเลสเกรดส าหรับอาหาร(เกรด 304)หน๎าโต๏ะมีความหนาไมํน๎อยกวํา 1.5 มิลลิเมตร 
มีชั้นด๎านลําง 1 ชั้น หนาไมํน๎อยกวํา 1.2 มิลลิเมตร 

8.2 โต๏ะมีขนาดกว๎างxลึกxสูง ไมํน๎อยกวํา 1.5ม.x0.7ม.x(0.5+0.5ม.) 
8.3 ขาโต๏ะขนาดเส๎นผําศูนย์กลางไมํน๎อยกวํา 1.5 นิ้ว ทํอสแตนเลสยึดระหวํางขา ขนาดเส๎นผําศูนย์กลาง

ไมํน๎อยกวํา 1.0 นิ้ว 
8.4 ด๎านหลังของโต๏ะมีแผงสแตนเลส หนาไมํน๎อยกวํา 4ซม. สูงขึ้นมาจากพ้ืนโต๏ะไมํน๎อยกวํา 50ซม. 
8.5 ขาเตาปรับระดับข้ึนลงได๎ โดยขาปรับจะต๎องได๎รับมาตราฐานNational Sanitation Foundation 

(NSF)วัสดุท าจากสแตนเลสเกรดส าหรับอาหาร(เกรด 304) เป็นแบบสวมปรับขึ้นลงได๎ในระยะไมํน๎อย
กวํา28มม. และแตํละขาสามารถรองรับน้ าหนักได๎ไมํน๎อยกวํา900กก. มีฐานแผํนสแตนเลสเป็นแผํน
กลมหนาไมํน๎อยกวํา 1.5มม.กว๎างไมํน๎อยกวํา9ซม. 

8.6 ด๎านบนของขามีปลอกสวมขา มีขนาดไมํน๎อยกวํา 51มม.xสูง 44 มม.เป็นปลอกขาสแตนเลสเกรด
ส าหรับอาหาร(เกรด 304)ได๎รับมาตรฐาน National Sanitation Foundation (NSF) 

9. ซิงค์สแตนเลส2 หลุม  จ านวน 6 ชุด 

9.1 ลักษณะเป็นโต๏ะมีซิงค์ 2 หลุม วัสดุท าจากสแตนเลสเกรดส าหรับอาหาร(เกรด 304)หน๎าโต๏ะหนาไมํต่ า
กวํา 1.5 มม. ซิงค์หนาไมํน๎อยกวํา 1.0 มม. 

9.2  ขนาดของโต๏ะซิงค์ กว๎างxลึกxสูง ไมํน๎อยกวํา 1.2มx0.7ม.x(0.8ม.+0.2ม.)  ขนาดของหลุมซิงค์ไมํน๎อย
กวํา 50 ซม. x 50 ซม.x 35ซม. 

9.3  ซิงค์ประกอบด๎วย ก๏อกเดี่ยวสแตนเลส จ านวน 2 ตัว ทํอน้ าเป็นก๎านยาวไมํน๎อยกวํา 14 นิ้ว โยกซ๎าย
ขวาได๎ วาล์วน้ าเป็นแบบก๎านปัด และต๎องได๎รับมาตรฐานของ American National Standard 
InstituteANSI/A 112.18.1M.หรือเทียบเทํา 

9.4  หลุมซิงค์แตํละหลุม มีชุดฝาน้ าทิ้ง ขนาดไมํน๎อยกวํา 89 มม. และน้ าล๎น ขนาดไมํน๎อยกวํา 41 มม.  
ซึ่งท าจากทองเหลืองและมีทํอสแตนเลสเชื่อมกัน มีก๎านโยก ปิด-ปิด รูน้ าทิ้งท าจากสแตนเลส และมี
ตระกร๎ากรองเศษอาหารสแตนเลสอยูํภายในรูน้ าทิ้ง ขนาดรูน้ าทิ้งคือ 2 นิ้ว  โดยอุปกรณ์ต๎องได๎รับ
มาตรฐานของ American National Standard InstituteANSI/A 112.18.1M หรือเทียบเทํา 

9.5  ขาซิงค์ สามารถปรับระดับได๎ ขนาดเส๎นผําศูนย์กลางไมํน๎อยกวํา 1.5 นิ้ว ทํอสแตนเลสยึดระหวํางขา 
ขนาดเส๎นผําศูนย์กลางไมํน๎อยกวํา 1.0 นิ้วโดยขาปรับจะต๎องได๎รับมาตราฐานNational Sanitation 
Foundation (NSF)วัสดุท าจากสแตนเลสเกรดส าหรับอาหาร(เกรด 304) 
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เป็นแบบสวมปรับขึ้นลงได๎ในระยะไมํน๎อยกวํา28มม. และแตํละขาสามารถรองรับน้ าหนักได๎ไมํน๎อยกวํา

900กก. มีฐานแผํนสแตนเลสเป็นแผํนกลมหนาไมํน๎อยกวํา 1.5มม.กว๎างไมํน๎อยกวํา9ซม. 

9.6 ด๎านบนของขามีปลอกสวมขา มีขนาดไมํน๎อยกวํา 51มม.xสูง 44มม. เป็นปลอกขาสแตนเลสเกรด

ส าหรับอาหาร(เกรด 304) ได๎รับมาตรฐาน National Sanitation Foundation (NSF) 

9.7 ตัวซิงค์ต๎องติดตั้งกลํองสแตนเลสใสํขวดน้ ายาล๎างมือเหนือขอบบนซิงค์ และมีน้ ายาล๎างมือที่ได๎รับการ

รับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบสินค๎าฮาลาลนานาชาติ หรือเทียบเทํา บรรจุในขวดขนาดไมํน๎อยกวํา 

500 มิลลิลิตรอยูํจ านวน2ขวด 

9.8ข๎างใต๎ของซิงค์มีถังน้ ายาท าความสะอาดครัวที่ได๎รับการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบสินค๎าฮา

ลาลนานาชาติ หรือเทียบเทํา บรรจุในถังขนาดไมํน๎อยกวํา 5ลิตร วางบนชั้นตระแกรงสแตนเลส ใต๎อําง

ซิงค์ 

10. ถังดักไขมัน  จ านวน 6 ชุด 

10.1 ถังดักไขมัน ท าจากสแตนเลสเกรดส าหรับอาหาร(เกรด 304)ความหนาไมํต่ ากวํา 1.2 มม.  

10.2 ถังดักไขมันมีขนาดกว๎างxลึกxสูง ไมํน๎อยกวํา 40ซม.x30ซม.x30ซม. มีฝาพร๎อมมือจับเปิดด๎านบน มีรู

ทํอน้ าเข๎า และออกขนาดไมํน๎อยกวํา 2 นิ้ว 

10.3 มีตระกร๎ารองเศษไขมันอยูํด๎านในถัง สามารถยกออกเททิ้งได๎ 

10.4 มีขายางหมุนปรับระดับความสูงได๎ ทั้ง 4 ขา 

     10.5 มีผนังสแตนเลสกั้นภายในถัง ออกเป็น 3 สํวน 

     10.6 ตํอทํอน้ าทิ้งขนาดไมํน๎อยกวํา 2นิ้วจากเตาไทยและซ้ิงค์เข๎ามายังถังดักไขมันและตํอทํอออกไปยังสํวน

น้ าทิ้งรวม 
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11. ตู้แช่เย็นนอน 2 ประต ูจ านวน 6 ชุด 

11.1ตัวอุปกรณ์ผลิตจากสแตนเลสเกรดส าหรับอาหาร(เกรด 304)ทั้งภายนอกและภายใน มีประตูสแตน
เลส2 บานมีความจุไมํน๎อยกวํา 265ลิตรชํองเก็บคอมเพลสเซอร์มีขนาดไมํเกิน265มม. X 635มม. X 
690มม. 

11.2ผนังทุกด๎านรวมถึงประตู มีวัสดุป้องกันความร๎อนและความเย็นเป็นโฟมPU ที่มีความหนาแนํนสูง 
หนาไมํน๎อยกวํา60มม.ซึ่งปราศจากสาร Chlorofluorocarbon(CFC), สาร 
Hydrochlorofluorocarbon(HCFC)และสารHydrofluorocarbon(HFC) 

11.3 ภายในตู๎ผนังมีลักษณะโค๎งตามขอบมุม และมีชั้นเป็นแนวตระแกรงท่ีมีขนาดรองรับถาดมาตราฐาน
แบบGastronormขนาด 1/1 เสียบเข๎าได๎พอดี ตัวตระแกรงวัสดุเป็นพลาสติกเคลือบ 

11.4 ตัวตู๎เย็นท าความเย็นในระบบละลายน้ าแข็งอัตโนมัติ (No Frost) โดยมีพัดลมกระจายความเย็นอยูํ
ตรงกลาง ภายในตัวตู๎เพ่ือสามารถกระจายความเย็นได๎สม่ าเสมอ และทั่วถึงในตัวตู๎  

11.5 คอมเพลสเซอร์ชุดท าความเย็นต๎องได๎รับมาตรฐานของ European Conformity(CE)และ 
Underwriter’s Laboratories (UL)โดยมีก าลังไมํต่ ากวํา 1/3 HP 

11.6 ระบบท าความเย็น  ควบคุมด๎วยแผงควบคุมดิจิตอลเซ็ตคําความเย็นไว๎ที่ -2°C ถึง +10°C มีสัญญาณ
เตือนเมื่อเครื่องไมํสามารถท าอุณหภูมิที่ตั้งคําไว๎ได๎ ภายใน 1 ชั่วโมง  

11.7 แผงควบคุมของตู๎เย็นต๎องสามารถรองรับ Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)ได๎
โดยสามารถเชื่อมตํอกับคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์เพ่ือรายงานประวัติการใช๎งานได๎  

11.8ตู๎เย็นนี้ต๎องประกอบขึ้นจากโรงงานที่ได๎มาตราฐาน ISO9001 และ ISO14001 และตัวตู๎เย็นต๎องได๎
มาตราฐานEuropean Conformity (CE)และ Quality System Certificate (CSQ)ด๎วย 

11.9ตู๎เย็นนี้ใช๎กับไฟฟ้า 220 V   1 เฟส  และก าลังไฟ ไมํเกิน 877 Wattตู๎เย็นติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟตก
ไฟเกินหรือไฟกระชาก 

11.11 น้ ายาความเย็นที่ใช๎กับคอมเพรสเซอร์เป็นชนิด R404A 

11.12 ผู๎เสนอราคาต๎องมีหนังสือแตํงตั้งจากผู๎ผลิต หรือตัวแทนจ าหนํายในประเทศไทย  
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12. ตู้แช่แข็งยืน4ประตู  จ านวน  2 ชุด 

12.1ตัวอุปกรณ์ผลิตจากสแตนเลสเกรดส าหรับอาหาร(เกรด 430)ส าหรับภายนอกและเกรดส าหรับอาหาร
(เกรด 304)ส าหรับภายใน  มีประตูสแตนเลส4 บานมีความจุไมํน๎อยกวํา 1300ลิตร 

12.2ผนังทุกด๎านรวมถึงประตู มีวัสดุป้องกันความร๎อนและความเย็นเป็นโฟมPolyurethane (PU)ที่มี
ความหนาแนํนสูง หนาไมํน๎อยกวํา60มม.ซึ่งปราศจากสารChlorofluorocarbon(CFC) และสาร 
Hydrochlorofluorocarbon(HCFC) 

12.3 ภายในตู๎ผนังมีลักษณะโค๎งตามขอบมุม และมีชั้นเป็นแนวตระแกรงท่ีมีขนาดรองรับถาดมาตราฐาน
ชนิด Gastronormขนาด 2/1 เสียบเข๎าได๎พอดี ตัวตระแกรงวัสดุเป็นพลาสติกเคลือบโลหะ 

12.4 ตัวตู๎เย็นท าความเย็นในระบบละลายน้ าแข็งอัตโนมัติ(NO FROST)โดยมีพัดลมกระจายความเย็นอยูํ
ตรงกลาง ภายในตัวตู๎เพ่ือสามารถกระจายความเย็นได๎สม่ าเสมอ และทั่วถึงในตัวตู๎  

12.5 คอมเพลสเซอร์ ชุดท าความเย็นต๎องได๎รับมาตราฐานEuropean Conformity(CE)และ 
Underwriter’s Laboratories (UL)โดยมีก าลังไมํต่ ากวํา 1 HP 

12.6 ระบบท าความเย็น  ควบคุมด๎วยแผงควบคุมดิจิตอลเซ็ตคําความเย็นไว๎ที่ -22°C ถึง -15°C มีสัญญาณ
เตือนเมื่อเครื่องไมํสามารถท าอุณหภูมิที่ตั้งคําไว๎ได๎ ภายใน 1 ชั่วโมง  

12.7 แผงควบคุมของตู๎เย็นต๎องสามารถรองรับHazard Analysis Critical Control Point (HACCP)ได๎ 
โดยสามารถเชื่อมตํอกับคอมพิวเตอร์และ ปริ้นเตอร์เพ่ือรายงานประวัติการใช๎งานได๎  

12.8ตู๎เย็นนี้ต๎องประกอบขึ้นจากโรงงานที่ได๎มาตราฐาน ISO9001 และ ISO14001 และตัวตู๎เย็นต๎องได๎
มาตราฐานEuropean Conformity (CE),Quality System Certificate (CSQ)และ CB TEST 
CERTIFICATE จาก International Electrotechnical Commission (IEC) หรือเทียบเทํา 

12.9ตู๎เย็นนี้ใช๎กับไฟฟ้า 220 V   1 เฟส  และก าลังไฟ ไมํเกิน 950 Wattตู๎เย็นติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟตก
ไฟเกินหรือไฟกระชาก 

12.11 น้ ายาความเย็นที่ใช๎กับคอมเพรสเซอร์เป็นชนิด R404A 

12.12 ผู๎เสนอราคาต๎องมีหนังสือแตํงตั้งจากผู๎ผลิต หรือตัวแทนจ าหนํายในประเทศไทย  
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13. ชั้นวางอุปกรณ์  จ านาน 1 ชุด 

13.1 ตัวชั้นท าจากเหล็กกล๎าหุ๎มด๎วยพลาสติกโพลีโพลีน สามารถทนอุณหภูมิได๎ตั้งแตํ -38°Cถึง 88°C 

แตํละชั้นรองรับน้ าหนักได๎ ไมํน๎อยกวํา 227 กก. ไมํเกิดสนิม ไมํมีรอยเชื่อม ทนตํอสภาพเปียกและ ชื้นทน

ตํอสภาพน้ าทะเล หรือน้ าเค็ม 

13.2 ตัวชั้นมีความกว๎างไมํน๎อยกวํา 53 ซม. แบํงเป็นชั้นยํอย 4 ระดับ ซึ่งสามารถปรับระดับความสูง

ชั้นในแตํละชั้นได๎ ตัวชั้นและเสาสามารถถอดแยกสํวนได๎ 

13.3 ชั้นวางอุปกรณ์นี้ได๎รับมาตรฐาน National Sanitation Foundation (NSF) 

13.4 ชั้นมีขนาดกว๎างxลึกxสูง ไมํน๎อยกวํา1.50 ม.x0.53 ม.x 1.60 ม.จ านวน 2 ชั้นน ามาเชื่อมตํอเข๎า

มุมจนเป็นชิ้นเดียววางเป็นรูปตัว L  

14. งานติดตั้งไฟฟ้า  จ านวน 1 ระบบ 

14.1 ติดตั้งตู๎โหลดเซ็นเตอร์ขนาด 100แอมป์3 เฟส 380V 

14.2 เชื่อมตํอไฟระหวํางตู๎โหลดภายในห๎องครัวกับตู๎เมนของอาคาร โดยเดินสายไฟแรงดันต่ า ชนริด

ทนแรงดัน 750โวลต์ แบบสายเดี่ยว ชนิด THW5เส๎นโดยสายไฟต๎องสามารถรับกระแสไฟ 100

แอมป์ในระยะทางไมํน๎อยกวํา60เมตรได๎ และร๎อยสายไฟเข๎าในกลํองรางไฟเพ่ือความเรียบร๎อย

และป้องกันสายไฟช ารุด 

14.3 ตํอสายไฟภายในห๎องครัวด๎วยการเดินไฟในทํอคอนดูดและใช๎สายไฟที่สามารถทนกระแสไฟได๎ไมํ

น๎อยกวํา 15แอมป์ 

14.4 สายไฟที่ใช๎ต๎องได๎รับมาตรฐาน มอก. 

14.5 ตํอไฟเข๎าสวิทซ์แสงสวําง ปลั๊กและพัดลมเดิม พร๎อมซํอมแซมไฟแสงสวําง สวิทซ์ปลั๊กและพัดลม

ให๎ใช๎การได๎ 

14.6 ตํอไฟไปยังเต๎ารับจ านวน1เต๎าที่เหนือตู๎เย็นยืนแตํละตัว 2เต๎าที่เหนือตู๎สแตนเลสแตํละตัว และ3

เต๎าที่เหนือตู๎เย็นนอนแตํละตัว 

14.7 ตํอไฟเข๎ายังสวิทซ์แสงสวํางของฝาชีทุกตัว ตํอไฟ 3เฟสไปยังมอเตอร์ดูดควันและ 

เครื่องปรับอากาศ 
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15. งานติดตั้งสุขาภิบาล  จ านวน  1 ระบบ 

15.1 เชื่อมตํอทํอน้ าดีขนาดไมํน๎อยกวํา3/4นิ้วเข๎ากับเตาไทย ซิ้งค์และเตาอบทุกตัวโดยกํอนตํอน้ าเข๎า
เตาอบต๎องติดตั้งเครื่องกรองน้ ากํอน 

15.2 เชื่อมตํอทํอน้ าทิ้งขนาดไมํน๎อยกวํา2นิ้วเข๎ากับเตาไทยซิ้งค์ และถังดักไขมันทุกตัวโดยต๎องติดตั้ง
ทํอดักกลิ่นด๎วย 

15.3 เชื่อมตํอทํอน้ าดีและน้ าทิ้งกับสํวนของอาคาร 
15.4 ทาสีทํอน้ าภายในห๎องด๎วยสีอลูมิเนียม 

16. งานติดตั้ง  จ านวน 1 งาน 
16.1 จัดวางอุปกรณ์ครัวแตํละตัวให๎เข๎าชุดเป็นสเตชั่น ทั้งหมด6สเตชั่น รอบห๎อง โดยให๎วางเตาไทย

และเตา4หัวติดกันเสมอและยึดฝาชีไว๎เหนือเตาทั้ง2 วางตู๎เย็นยืน4ประตูและชั้นวางอุปกรณ์ไว๎ติด
กับบันไดหนีไฟ 

16.2 ปรับระดับขาอุปกรณ์ให๎มีระดับความสูงที่เสมอกันให๎ได๎สัดสํวนและความเหมาะสมและสะดวก
กับการใช๎งาน 

16.3 เก็บซํอมกระเบื้องและผนังที่ช ารุดตกแตํงสํวนที่แตกร๎าวให๎อยูํในสภาพเดิม 
16.4 ทาสีผนังห๎องท้ังหมดด๎วยสีที่ใกล๎เคียงกับสีห๎องเดิม ที่เกิดการเสียหายจากการท างาน 
16.5 ซํอมแซมประตูห๎องเป็นประตูกระจกขอบอลูมิเนียมอบสีด าเนื่องจากจะต๎องด าเนินการถอดประตู

เพ่ือให๎สามารถท างานติดตั้ง และขนย๎ายเครื่องมือได๎สะดวก 
16.6 ติดป้ายชื่อห๎องครัวฮาลาลเหนือประตูห๎อง 

17.  งานติดตั้งดูดควัน  จ านวน 1 ระบบ 

17.1 ติดตั้งทํอดูดควันกัลวาไนซ์ ขนาดไมํน๎อยกวํา 70x50 ซม. ความหนาไมํต่ ากวํา0.7มม. ยึดกับเพดาน 

ด๎วยเหล็กสตัดขนาดไมํน๎อยกวํา2หุน 

17.2 ติดตั้งระบบดูดควันให๎สามารถดูดควันจากฝาชีแตํละตัวด๎วยปริมาณลมไมํน๎อยกวํา 2,300 cubic 
foot per minute (CFM) 

17.3 เชื่อมตํอทํอกับฝาชีทุกตัวให๎ปลํอยลมเสียออกนอกตัวอาคารอยํางน๎อย  1ม. โดยตัวทํอต๎องกันน้ าไหล 

ย๎อนเข๎าทํอด๎วย 

17.4  ติดตั้งตัวปรับแรงลมดูดทั้งหมด6ชุดส าหรับฝาชีทั้ง6ตัว 

17.5 ปริมาณความดังของเสียงที่เกิดจากแรงลมและการท างานของมอเตอร์พัดลมต๎องไมํเกิน  90Decibel 
(dB) 

17.6  ติดตั้งแผงควบคุมการปิดเปิดระบบดูดควันไว๎ที่สํวนใกล๎ประตูห๎อง 
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18.  งานติดตั้งเติมลม  จ านวน 1 ระบบ 

18.1  ติดตั้งทํอเติมลมกัลวาไนซ์ ขนาดไมํน๎อยกวํา 50x50 ซม. ความหนาไมํต่ ากวํา 0.7มม. ยึดกับเพดาน 

ด๎วยเหล็กสตัดขนาดไมํน๎อยกวํา2หุน 

18.2  ติดตั้งระบบเติมลมให๎สามารถเติมลมเข๎าด๎านหน๎าฝาชีแตํละตัวด๎วยปริมาณลมไมํน๎อยกวํา  

1,400 cubic foot per minute (CFM) 

18.3  เชื่อมตํอทํอกับฝาชีทุกตัวให๎ดึงลมเย็นจากภายนอกตัวอาคาร โดยตัวทํอต๎องกันน้ าไหลย๎อนเข๎าทํอ  

18.4  ติดตั้งตัวปรับแรงลมเติมอากาศทั้งหมด6ชุดส าหรับฝาชีทั้ง6ตัว 

18.5  ปริมาณความดังของเสียงที่เกิดจากแรงลมและการท างานของมอเตอร์พัดลมต๎องไมํเกิน  90 
Decibel (dB) 

18.6  ตํอเชื่อมการปิดเปิดระบบเติมลมเข๎ากับแผงควบคุมของระบบดูดควัน  

19.  งานติดตั้งระบบปรับอากาศ  จ านวน 1 ระบบ 

19.1  ติดตั้งเครื่องปรับอากาศด๎วยระบบน้ าหลํอเย็นไว๎ภายนอกห๎องครัวที่มีอากาศถํายเทดีจ านวนไมํ
น๎อยกวํา 1 เครื่อง และจะต๎องมีขนาดท าความเย็นของเครื่องปรับอากาศ (British Thermal 
Unit) รวมกันไมํน๎อยกวํา 100,000 British Thermal Unit (BTU) 

19.2  ติดตั้งทํอลมเย็นกัลวาไนซ์ ขนาดไมํน๎อยกวํา 50x50 ซม. ความหนาไมํต่ ากวํา 0.7มม. หุ๎มฉนวน 

กันความร๎อนแบบกันน้ าหนาไมํน๎อยกวํา 1ซม.ยึดกับเพดานด๎วยเหล็กสตัดขนาดไมํน๎อยกวํา2หุน 

19.3  ติดตั้งจุดกระจายลมเย็นแบบ4ทิศทาง ทั้งหมด4จุดรอบห๎อง โดยแตํละจุดต๎องจํายลมเย็นที่มี 

อุณหภูมิต่ ากวําอุณหภูมิภายนอกอยําน๎อย 5 องศาC ด๎วยปริมาณลมไมํน๎อยกวํา 1,500 cubic foot 
per minute (CFM)ในแตํละจุด 

19.4  ติดตั้งตัวปรับแรงลมทั้งหมด4ชุดส าหรับจุดกระจายลม4จุด 

19.5  ปริมาณความดังของเสียงที่เกิดจากแรงลมและการท างานของเครื่องปรับอากาศต๎องไมํเกิน 90  

Decibel (dB) 

19.6  ติดตั้งหลังคากันแดดให๎กับเครื่องปรับอากาศท่ีติดตั้งอยูํภายนอกอาคาร  

19.7  สารเคมีใดๆท่ีใช๎ในระบบปรับอากาศต๎องที่ไมเํป็นพิษตํอสิ่งแวดล๎อม 
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20.  งานติดตั้งแก๊ส  จ านวน 1 ระบบ 

20.1  เดินทํอแก๏สด๎วยวัสดุทํอเหล็กสตีมไร๎ตะเข็บขนาด 6 หุนตลอดเส๎น เชื่อมตํอเตาทุกตัวกับทํอ 

ที่มาจากสเตชั่นแก๏สภายนอกอาคาร  

20.2  สํวนเชื่อมตํอทํอแก๏สเข๎าเตาแตํละตัวให๎ติดตั้งวาล์ลแก๏สขนาด 2 1/2หุน และเดินทํอ 

ทองแดงอยํางหนาขนาด 2 1/2หุนเชื่อมกับเตา 

20.3  จุดเชื่อมตํอแก๏สกับทํอเดิมให๎เดินทํอแก๏สเข๎าในห๎องท่ีความสูไมํน๎อยกวํา 2 ม. ติดตั้งวาล์ว 

แก๏สขนาด 6หุนและตัววัดระดับแรงดันแก๏ส จากนั้นเดินทํอลงเรียบกับระดับพ้ืนให๎สูงเหนือ 

พ้ืน 5 ซม. 

20.4  ทดสอบรอยรั่วทํอแก๏สด๎วยไนโตรเจนที่แรงดันไมํต่ ากวํา 4 บาร์ 

21.  งานติดตั้งตรวจจับแก๊สรั่ว  จ านวน 1 ระบบ 

21.1  ติดตั้งเครื่องตรวจจับแก๏สรั่วจ านวน 5เครื่องไว๎ที่ระดับ 30ซม.เหนือพ้ืนตรงระหวํางเตาไทย 

และเตา4หัวของทุกๆสเตชั่นและ1เครื่องที่ต าแหนํงวาล์วแก๏สที่เชื่อมตํอกับทํอนอกอาคาร 

21.2  ติดตั้งวาล์วปิดเปิดแก๏สอัตโนมัติใต๎วาล์วที่เชื่อมตํอกับทํอแก๏สภายนอกอาคาร  

21.3  มีกลํองควบคุมระบบแก๏สติดตั้งไว๎ใกล๎ประตูห๎องมีหน๎าที่รับสัญญาณท่ีสํงมาจากเครื่อง  

ตรวจจับแก๏สรั่วร๎องเตือนด๎วยระดับเสียงที่สูงเกิน 120 Decibel (dB) และสํงสัญญาณไป
ยังวาล์วแก๏สอัตโนมัติเพ่ือท าการหยุดการไหลเข๎าของแก๏สมายังห๎องครัว  

21.4  มีสัญญาณไฟแสงสวํางกระพริบเตือนที่หน๎าห๎องและบนกลํองควบคุมเม่ือตรวจพบการรั่ว  

ของแก๏ส 

21.5  มีปุ่มกดฉุกเฉินบนกลํองควบคุมเพ่ือท าการสั่งวาล์วตัดแก๏สในทันที  

 

 


