
 
 

รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  
1. ชื่อครุภัณฑ์            ชุดเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์โปรไบโอติก 
2. จ านวนที่ต้องการ     1 ชุด   
3. รายละเอียดทั่วไป 

3.1 ตู้เพาะเลี้ยงกล้าเชื้อจุลินทรีย์แบบเขย่า  จ านวน 1 เครื่อง 
3.2 ตู้เพาะเลี้ยงจุลินทรีย์แบบไม่เขย่า   จ านวน 1 เครื่อง 
3.3 ตู้อบลมร้อน    จ านวน 1 ตู้ 
3.4 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อระบบอัตโนมัติ   จ านวน 1 เครื่อง 

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ   
4.1 ตู้เพาะเลี้ยงกล้าเชื้อจุลินทรีย์แบบเขย่า   
 4.1.1 ตัวตู้สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง 4 ถึง 60 องศาเซลเซียส โดยควบคุมด้วยระบบ 

microprocessor digital PID หรือดีกว่า 
 4.1.2 มีความแม่นย าของอุณหภูมิสูงโดย มีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน ± 0.25 องศาเซลเซียส ที่
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส  
 4.1.3 สามารถปรับความละเอียดของอุณหภูมิได้ถึง 0.1 องศาเซลเซียส 
 4.1.4 สามารถปรับความเร็วรอบของการเขย่าไดไ้ม่น้อยกว่าช่วง 30 – 300 รอบต่อนาที โดยมีความ
คลาดเคลื่อนไมเ่กิน ± 1 รอบต่อนาที และมีช่วงกว้างของการเขย่า (Stroke) ไม่น้อยกว่า 30 มิลลิเมตร 
 4.1.5 สามารถท างานได้แบบต่อเนื่องได้ หรือสามารถตั้งเวลาการเขย่าได้ไม่น้อยกว่า 47 ชั่วโมง 59 
นาที โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน ± 1 เปอร์เซ็นต์ 
 4.1.6 ควบคุมการเขย่าด้วยมอเตอร์ที่ลดการเกิดเสียงดังและแรงสั่นสะเทือนขณะท างานได้ 
 4.1.7 มีแผ่นกรองอยู่บริเวณด้านข้างตู้ และมีกระจกใสอยู่บนประตูตู้ เพื่อสะดวกต่อการสังเกตการ
เขย่าภายในตู้ 
 4.1.8 มีระบบท าความเย็นด้วยเครื่อง compressor ขนาดไม่น้อยกว่า ¼ แรงม้า 
 4.1.9 มีระบบควบคุมแบบปุ่มกด  
 4.1.10 มีระบบหยุดการท างานของเครื่องอัตโนมัติเมื่อประตูเปิด เพื่อความปลอดภัยและสะดวกใน
การใช้งาน 
 4.1.11 มีชั้นวางขนาดไม่น้อยกว่า 450 x 450 มิลลิเมตร (กว้าง x ยาว)  
 4.1.12 ตัวเครื่องมีขนาดไม่น้อยกว่า 600 x 660 x 995 มิลลิเมตร (กว้าง x ลึก x สูง)  
 4.1.13 ใช้ไฟฟ้า 220V/ 50 Hz 
 4.1.14 มีถาดเขย่าที่สามารถบรรจุ flask ขนาด 500 ml ได้ไม่น้อยกว่า 16 flask จ านวน 1 ชิ้น 
 4.1.15 มีคู่มือการใช้งานเครื่องเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าอย่างละ 2 เล่ม 
 4.1.16 ผลิตจากบริษัทที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001: 2008 
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 4.1.17 ผู้เสนอราคาต้องมีใบรับรองผ่านการอบรมในการบ ารุงรักษาเครื่องของบุคลากรเพ่ือประโยชน์
ในการบ ารุงรักษา และสามารถให้บริการต่อเนื่องหลังการขายได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพจาก
บริษัทผู้ผลิตโดยตรง  
     4.2 ตู้เพาะเลี้ยงจุลินทรีย์แบบไม่เขย่า     

 4.2.1 เป็นตู้เพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 5 องศาเซลเซียส เหนืออุณหภูมิ 
ห้องถึง 100 องศาเซลเซียส หรือดีกว่า และสามารถตั้งอุณหภูมิในการท างานเป็นหน่วยองศาฟาเรนไฮต์ 

 4.2.2 มีค่าความกวัดแกว่งของอุณหภูมิ (Temperature Fluctuation) ไม่เกิน ± 0.2 เคลวิน (ท่ี 37 
องศาเซลเซียส) และมีค่าการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ (Temperature uniformity) ไม่เกิน ± 0.4 เคลวิน (ท่ี 37 
องศาเซลเซียส) 
 4.2.3 ควบคุมการท างานด้วยระบบ Microprocessor PID-Controller สามารถตั้งอุณหภูมิและ
แสดงผลของอุณหภูมิด้วยตัวเลขแบบ LCD พร้อมปุ่มปรับด้านหน้าเครื่องได้ 
 4.2.4 สามารถปรับตั้งอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิเป็นแบบองศาต่อนาที (Ramp function) ได้ 
 4.2.5 สามารถตั้งเวลาการท าการได้ไม่น้อยกว่า 10 วัน โดยมีรูปแบบการท างานแบบต่อเนื่อง 
(Continuous operation) ซึ่งสามารถตั้งอุณหภูมิและให้ท างานต่อเนื่องได้ และแบบตั้งเวลา (Timer 
operation) ซึ่งสามารถตั้งอุณหภูมิและเวลาสิ้นสุดการท างานได้ 
 4.2.6 มีความละเอียดในการตั้งอุณหภูมิเท่ากับ 0.1 องศา หรือดีกว่า 
 4.2.7 ตู้มีขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตร หรือมีพ้ืนที่ภายในไม่น้อยกว่า 60 x 75 x 50 เซนติเมตร (กว้าง 
x สูง x ลึก) 
 4.2.8 ภายในตู้ท าด้วย Stainless steel  พร้อมชั้นวางแบบเหล็กเคลือบสีกันสนิม และมีหูจับแบบ
โค้งมนส าหรับการเลื่อนชั้นเข้า-ออก จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ชั้น  
 4.2.9 มีระบบการกระจายความร้อนของอากาศภายในตู้ โดยสามารถท าความร้อนให้เป็นเนื้อ
เดียวกัน ก่อนที่จะแผ่ความร้อนเข้าไปภายในตู้อบ ท าให้อุณหภูมิภายในตู้สม่ าเสมอกัน โดยระบบการ
หมุนเวียนของอากาศภายในตู้เป็นแบบ Natural convection 
 4.2.10 โครงสร้างตู้เป็นแบบ 2 ชั้น โดยชั้นนอกเป็นโพรงอากาศ สามารถลดการสูญเสียความร้อนที่
แผ่ออกมานอกตู้ได้ ท าให้ผนังตู้ด้านนอกไม่ร้อนจนเกินไป และสามารถวางไว้ในห้องปรับอากาศ หรือใกล้
เครื่องมืออื่น ๆ ได้ 
 4.2.11 ใช้เวลา 90 นาที โดยประมาณ  (Heating up time) หรือเร็วกว่า ในการท าความร้อนให้ถึง
อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส  และใช้เวลาประมาณ 20 นาท ีหรือเร็วกว่า ในการท าความร้อนให้กลับไปเท่า
เดิมหลังจากท่ีเปิดประตูตู้ไว้ 30 วินาท ี
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 4.2.12 สามารถปรับการถ่ายเทของอากาศระหว่างภายในตู้และภายนอกตู้ได้โดยผ่านการตั้งค่าที่
หน้าจอของ และมีท่อระบายอากาศ (Exhaust duct) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 5 เซนติเมตร อยู่ด้านหลัง
เครื่อง 
 4.2.13ตัวเครื่องภายนอกท าจากเหล็กเคลือบสี ชนิด Galvanized steel sheet หรือดีกว่า ซ่ึง
สามารถทนรอยขูดขีดได้  
 4.2.14 มีประตูชั้นนอกเป็นแบบ 1 บาน ท าด้วยเหล็กเคลือบสีกันสนิมชนิดเดียวกับตัวตู้ และมีประตู
ชั้นในเป็นกระจกใส  
 4.2.15 มีระบบความปลอดภัย class 3.1 ตามมาตรฐาน DIN 12880 เป็นตัวป้องกัน เมื่ออุณหภูมิ
ภายในตู้สูงเกินกว่าค่าที่ตั้งไว้พร้อมไฟแสดงเตือน และมีข้อความสั้นเตือนบนหน้าจอแสดงผลเมื่อเซนเซอร์วัด
อุณหภูมิขัดข้อง 
 4.2.16 เป็นเครื่องมือที่ผลิตตามมาตรฐาน CE, EN 61010-2-010:2003 และ IP20 โดยโรงงานได้รับ
การรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 
 4.2.17 ใช้แรงดันไฟฟ้า 220 - 240 โวลต์ 50 ไซเคิล (Hz) 
 4.2.18 มีคู่มือการใช้งานเครื่องเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าอย่างละ 2 เล่ม 
 4.2.19 ผู้เสนอราคาได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ทั้งระบบ  เพื่อให้บริการด้านอะไหล่
และการดูแลรักษาเครื่อง  
 4.2.20 ผู้เสนอราคาต้องมีใบรับรองผ่านการอบรมของบุคลากรในการบ ารุงรักษาเครื่อง เพ่ือ
ประโยชน์ในการบ ารุงรักษาและสามารถให้บริการต่อเนื่องหลังการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
     4.3   ตู้อบลมร้อน      
 4.3.1 เป็นตู้อบความร้อนที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 5 องศาเซลเซียส เหนืออุณหภูมิห้องถึง 
300 องศาเซลเซียส หรือดีกว่า  
 4.3.2 มีค่าความกวัดแกว่งของอุณหภูมิ (Temperature fluctuation) ไม่เกิน ± 0.3  องศาเซลเซียส 
ที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส (เมื่อท าการทดสอบที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส)  
 4.3.3 มีค่าการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ (Temperature uniformity) ไม่เกิน ± 3.8 องศาเซลเซียส 
ที่อุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส (ท าการทดสอบที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส) 
 4.3.4 มีระบบควบคุมการท างานด้วย Microprocessor PID-control  
 4.3.5 มีโปรแกรมตั้งเวลาส าหรับควบคุมการท างานของตู้อบได้ตั้งแต ่0 - 99.59 ชั่วโมง หรือดีกว่า 
โดยแสดงผลเป็นตัวเลขแบบ LED และสามารถตั้งโปรแกรมการท างานได้ 4 รูปแบบ  ดังนี้ 
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  4.3.5.1 ตั้งเวลาการท างานแบบต่อเนื่อง 
  4.3.5.2 ตั้งเวลาการท างาน และหยุดท างานเมื่อถึงเวลาที่ก าหนดไว้ 
  4.3.5.3 หน่วงเวลาเปิด โดยตูอ้บจะยังไม่ท างานตามเวลาหน่วงที่ตั้งไว้ และจะเริ่มท างาน
ตามอุณหภูมิที่ต้องการก็ต่อเมื่อเวลาหน่วงนั้นครบก าหนด 
  4.3.5.4 ตั้งเวลาเปิดและปิดเฉพาะอุณหภูมิที่ใช้งาน โดยตู้อบจะท างานตามเวลาที่ก าหนดไว้ 
หลังจากอุณหภูมิภายในตู้ถึงอุณหภูมิที่ต้องการ และหยุดการท างานเมื่อครบเวลาที่ก าหนด  
 4.3.6 ภายในตู้ท าด้วย Stainless steel พร้อมชั้นวางแบบเหล็กเคลือบสีกันสนิม และหูจับแบบโค้ง
มนส าหรับการเลื่อนชั้น เข้า-ออกได้ จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ชั้น สามารถท าความสะอาดได้ 
 4.3.7  สามารถตั้งอัตราการเพ่ิมของอุณหภูมิภายในตู้เป็นองศาต่อนาที (Ramp Function) ได้ 
ตู้มีขนาดไม่น้อยกว่า 400 ลิตร หรือมีพ้ืนที่ภายในไม่น้อยกว่า 100 x 80 x 51 เซนติเมตร (กว้าง x สูง x ลึก) 
 4.3.8 มีระบบการกระจายความร้อนของอากาศภายในตู้ โดยมีแผงกันความร้อนระหว่าง Heater 
และผนังภายในตู้ เพ่ือปรับระดับความร้อนของอากาศก่อนเคลื่อนตัวเข้าสู่พ้ืนที่ใช้งานภายในตู้ ช่วยให้
 4.3.9 ภายในตู้มีอุณหภูมิที่สม่ าเสมอกัน และมีระบบการหมุนเวียนของอากาศภายในตู้เป็นแบบ 
Forced Convection (Mechanical convection) 
 4.3.10 สามารถปรับตั้งความเร็วของพัดลมได้ตั้งแต่ 0 - 100% 
 4.3.11 โครงสร้างตู้เป็นแบบ 2 ชั้น โดยชั้นนอกเป็นโพรงอากาศ ชั้นในเป็นวัสดุท าจาก Rock Wool 
หรือดีกว่า สามารถลดการสูญเสียความร้อนท่ีแผ่ออกมานอกตู้ได้ท าให้ผนังตู้ด้านนอกไม่ร้อนจนเกินไป และ
สามารถวางไว้ในห้องปรับอากาศหรือใกล้เครื่องมืออ่ืน ๆ ได้ 
 4.3.12 ใช้เวลา 35 นาทีหรือเร็วกว่า ในการท าความร้อนให้ถึงอุณหภูมิ 150 องศาเซลเซียส 
(Heating-up time) และใช้เวลา 20 นาทีหรือเร็วกว่า ในการท าอุณหภูมิกลับมาที่ 150 องศาเซลเซียส 
(Recovery Time) เมื่อเปิดประตูตู้อบทิ้งไว้ 30 วินาที (เมื่อท าการทดสอบที่อุณหภูมิห้องไม่เกิน 25 องศา
เซลเซียส) 
 4.3.13 มีปุ่มเลื่อนปรับการถ่ายเทของอากาศระหว่างภายในตู้และภายนอกตู้ อยู่ด้านหน้าเครื่อง และ
มีท่อระบายอากาศขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 5 เซนติเมตร อยู่ด้านหลังเครื่อง 
 4.3.14 ตัวเครื่องภายนอกท าจากเหล็กเคลือบสี ชนิด Galvanized steel sheet หรือดีกว่า โดย
สามารถทนรอยขูดขีดได้  
 4.3.15 ประตูตู้ท าด้วยเหล็กเคลือบสีกันสนิมชนิดเดียวกับตัวเครื่องแบบ 2 บาน มีตัวล็อคประตูสอง
ต าแหน่งบน และล่าง ป้องกันการสูญเสียของอุณหภูมิ 
 4.3.16 มีระบบความปลอดภัยแบบ class 2 ตามมาตรฐาน DIN 12880 เป็นตัวตัดไฟ เมื่ออุณหภูมิ
ภายในตู้สูงเกินจากค่าความปลอดภัยที่ตั้งไว้ โดยมีสัญญาณแสงเตือน 
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 4.3.17 เป็นเครื่องมือที่ผลิตตามมาตรฐาน CE, IEC/CEI 61010-2-010:2003 และ IP20 โดยโรงงาน
ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 
 4.3.18 ใช้แรงดันไฟฟ้า 380 โวลต์ 50 ไซเคิล (Hz) 3 เฟส 
 4.3.19 มีคู่มือการใช้งานเครื่องเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าอย่างละ 2 เล่ม 
 4.3.20 บริษัทฯ ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 ทั้งระบบ  เพื่อให้บริการด้านอะไหล่และ
การดูแลรักษาเครื่อง 
 4.3.21 บริษัทฯ มีใบรับรองผ่านการอบรมของบุคลากรในการบ ารุงรักษาเครื่อง เพื่อประโยชน์ในการ
บ ารุงรักษาและสามารถให้บริการต่อเนื่องหลังการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
    4.4   เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ          
 4.4.1 เป็นเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบอัตโนมัติ สามารถตั้งอุณหภูมิได้ที่ 121 องศาเซลเซียส และมีค่าความ
แม่นย าของอุณหภูมิที่ ± 0.5 องศาเซลเซียส หรือดีกว่า 
 4.4.2 มีค่าความดันระหว่างท างานตั้งแต่ 0.1 – 0.21 Mpa 
 4.4.3 มีระบบควบคุมอุณหภูมิแบบ Digital PID 
 4.4.4 มีระบบการตั้งเวลาแบบไฟฟ้าตั้งแต่ 0 – 99 ชั่วโมง 59 นาที หรือนานกว่า 
 4.4.5 มีมิเตอร์วัดความดันเป็นแบบ Mechanical Type แสดงค่าได้ตั้งแต่ 0 – 0.3 Mpa หรือ
มากกว่า 
 4.4.6 มีระบบปล่อยอากาศเป็นแบบวาล์วที่ปรับค่า 
 4.4.7 มีระบบความปลอดภัย ป้องกันความร้อนและแรงดันสูงเกินค่าท่ีตั้งไว้  
 4.4.8 มีระบบสัญญานเตือนด้วยเสียง และสัญญาณที่มองเห็นได้ 
 4.4.9 มีตะกร้าส าหรับบรรจุตัวอย่างจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ใบ 
 4.4.10 มีความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร  
 4.4.11 ตัวเครื่องภายในมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 450 มิลลิเมตร และสูงไม่น้อยกว่า 630 
มิลลิเมตร ตัวเครื่องภายนอกมีขนาดไม่น้อยกว่า  810 x 630 x 1150 มิลลิเมตร 
 4.4.12 มีตัวให้ความร้อนขนาดรวมไม่น้อยกว่า 4 kw 
 4.4.13 ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต 
 4.4.14 มีคู่มือการใช้งานเครื่องเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าอย่างละ 2 เล่ม 
 4.4.15 ผลิตจากบริษัทท่ีได้รับมาตรฐาน ISO 9001: 2008 
 4.4.16 ผู้เสนอราคาต้องมีใบรับรองผ่านการอบรมในการบ ารุงรักษาเครื่องของบุคลากรเพ่ือประโยชน์
ในการบ ารุงรักษา และสามารถให้บริการต่อเนื่องหลังการขายได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพจาก
บริษัทผู้ผลิตโดยตรง 
 
      
 
 
 



- 6 - 
 
5. ผู้เสนอราคาต้องท าเครื่องหมายหรือส่วนแสดงข้อก าหนดในแคตตาล็อกหรือเอกสารอ้างอิงให้ชัดเจนว่า
คุณสมบัติดังกล่าวตรงตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยหรือดีกว่า 
6. ก าหนดส่งครุภัณฑ์   ภายใน 90 วัน 
7. ระยะเวลาการรับประกัน  1 ปี 
8. สถานที่ส่งมอบ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
                       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต. คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  
 
 
ลงชื่อ........................................................ผู้ก าหนดรายละเอียด 
            (ดร. อัษฎาวุธ อารีสิริสุข) 

    
 

ลงชื่อ.............................................................. ......... 
                                                                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์) 
                                                                 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 


