
รายการประกอบการขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

1. ชื่อครุภัณฑ์  ชุดอบท าผงแห้งแบบพ่นฝอย         
2. จ านวนที่ต้องการ 1  ชุด 
3. เหตุผลและความจ าเป็น 

3.1 เครื่องอบท าผงแห้งแบบพ่นฝอย สามารถน ามาใช้ส าหรับงานวิจัยในศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพและนาโน ซึ่งจะท าให้ได้ผลงานวิจัยที่มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งข้ึน 

4.    รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ (ดังเอกสารแนบ) 
5.    ราคามาตรฐานหรือราคาที่เคยซื้อครุภัณฑ์ครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลา 2 ปี งบประมาณ  -   บาท 
6.    วงเงินที่ได้รับอนุมัติ    ราคาเครื่องละ 2,420,000.- บาท   (สองล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
7.    คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
 7.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพรัตน์   พุทธกาล ประธานกรรมการ 
 7.2 ดร. รัมภา    จุฑะกนก กรรมการ 
 7.3  ดร. จันทิมา    ฑีฆะ  กรรมการและเลขานุการ 
8.   คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
      8.1 ดร.ดลนภา     แก้วภา  ประธานกรรมการ 
      8.2 ดร.อัษฎาวุธ     อารีสิริสุข กรรมการ 
      8.3 ดร. วันทนีย์     เขตต์กรณ์ กรรมการและเลขานุการ 
 
9. บริษทั/ห้าง/ร้าน ที่จ าหน่าย พร้อมเบอร์โทรศัพท์และเบอร์โทรสาร 
    9.1 บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จ ากัด  โทรศัพท์ 02-574-2275  โทรสาร 02-981-7856  
    9.2 บริษัทเอส ซายน์ เซ็นเตอร์ จ ากัด  โทรศัพท์ 087-566-9355  
    9.3 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ว.วฒุิชัย ซัพพลาย โทรศัพท์ 063-1510553 
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รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  
1. ชื่อครุภัณฑ์            ชุดอบท าผงแห้งแบบพ่นฝอย 
2. จ านวนที่ต้องการ     1 ชุด   
3. รายละเอียดทั่วไป 
   3.1 เครื่องอบท าผงแห้งแบบพ่นฝอย (SPRAY  DRYER)   
               ขนาดระเหยน้ า 5 ลิตร/ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 350oC   1 เครื่อง 
  3.2 หม้อต้มกวนสาร ขนาด 50 ลิตร      1 ตัว 
  3.3 ตู้แช่เย็นกระจก 2 บาน ขนาด 24.5 คิว 694 ลิตร  2 ตู้ 
  3.4 ตู้แช่เย็นฝาทึบ ขนาด 13.5 คิว 382 ลิตร    1 ตู้ 
  3.5 เครื่องชั่งแบบทศนิยม 4 ต าแหน่ง      1 ตัว 
  3.6 เครื่องผสมแบบลูกเต๋า ขนาด 10 ลิตร     1 ตัว 
  3.7 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างแบบตั้งโต๊ะ    1 ตัว  
   3.8 ชุดกรอง      1 ชุด 
4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ   
4.1 เครื่องอบท้าผงแห้งแบบพ่นฝอย ขนาดระเหยน้้า 5 ลิตร/ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 350 องศาเซลเซียส  
      4.1.1 เครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย เป็นเครื่องอบท าผงแห้งส าหรับของเหลว โดยใช้หลักการฉีดพ่น
ของเหลว ให้เป็นอนุภาคละอองฝอยภายในถังอบแห้ง เพ่ือระเหยน้ าออก และได้ผลิตภัณฑ์ผงแห้งตามต้องการ 
      4.1.2 ประสิทธิภาพสูงสุดในการระเหยน้ า 5 ลิตร/ชม. ที่อุณหภูมิ 350 องศาเซลเซียส โดยใช้หัวฉีด
ชนิดลมช่วย เป่า (AIR ATOMIZER) ทดสอบด้วยน้ าเกลือเข้มข้น 10% 
      4.1.3 สามารถควบคุมอุณหภูมิทางเข้าได้ตั้งแต่ 100 – 350 องศาเซลเซียส 
  4.1.4 สามารถควบคุมอุณหภูมิทางออกได้ โดยการควบคุมอัตราป้อนวัตถุดิบของเหลวโดยระบบ  
 แมนนวล (MANUAL) 
  4.1.4.1  สามารถผลิตผงแห้งได้โดยมีค่า YIELD  ไม่ต่ ากว่า 90%  ที่อุณหภูมิขาเข้า 190 
องศาเซลเซียส  ทดสอบด้วยน้ า  1  กิโลกรัม ผสมแป้งมอลโตเดกตริน 0.2  กิโลกรัม โดยมีหนังสือรับรองค่า  
YIELD  จากสถาบัน หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอกท่ีเชื่อถือได้ พร้อมทั้งท าการทดสอบประสิทธิภาพ
ของเครื่องในวันตรวจรับเครื่อง    
 4.1.5 ถังอบแห้ง (DRYING CHAMBER) ประกอบด้วย 
  4.1.5.1 ลักษณะของถังส่วนบนเป็นทรงกระบอก (CYLINDICAL) ส่วนล่างเป็นทรงกรวย  
  (CONICAL) ท าด้วยวัสดุสแตนเลส เกรด SUS-304 
  4.1.5.2 หุ้มด้วยฉนวนกันความร้อนและบุภายนอกด้วยแผ่นสแตนเลส เกรด SUS-304 
  4.1.5.3 ตัวถังมีประตู พร้อมอุปกรณ์ล็อคเพ่ือเปิดท าความสะอาดภายในถัง 
  4.1.5.4 มีช่องกระจกใส พร้อมไฟให้แสงสว่างเพ่ือสามารถดูการท างานภายในถังได้ 
  4.1.5.5 มีเกจวัดความดันภายในถัง เพื่อก าหนดการท างานของพัดลมดูดอากาศ 
  4.1.5.6 ด้านล่างของกรวยมีท่อดูด (EXHAUST DUCT) ต่อไปยังส่วนดักเก็บผงแห้ง  
  (CYCLONE) และมีช่องระบายน้ าล้าง ท าด้วยวัสดุสแตนเลส เกรด SUS-304   
 4.1.6 ระบบผลิตลมร้อน (HOT AIR GENERATOR) แบบใช้ไฟฟ้าประกอบด้วย   
  4.1.6.1 ห้องผลิตลมร้อน ท าด้วยวัสดุสแตนเลส เกรด SUS-304 หุ้มด้วยฉนวนกันความร้อน
และบุภายนอกด้วยแผ่นสแตนเลส เกรด SUS-304  



  4.1.6.2 ใช้ฮีทเตอร์ไฟฟ้า (ELECTRIC HEATER) ขนาดก าลังไฟฟ้า 6 กิโลวัตต์ 
  4.1.6.3 ใช้ POWER REGULATOR ควบคุมก าลังไฟฟ้าให้ได้อุณหภูมิคงที่อย่างต่อเนื่อง 
  4.1.6.4 สามารถท าความร้อนแก่อากาศ ให้มีอุณหภูมิสูงสุด 350 องศาเซลเซียส 
  4.1.6.5 ติดตั้งแผ่นกรองอากาศก่อนเข้าห้องผลิตลมร้อน ท าด้วยวัสดุ POLYESTER 
  4.1.7 ชุดจ่ายลมร้อน (HOT AIR DISTRIBUTOR) ติดตั้งอุปกรณป์รับช่วงเวลาอบแห้งในถังอบแห้ง 
(RESIDENCE TIME) ได้ 3 ระดับได้แก่ ช่วงสั้น ปานกลาง และยาว ประกอบด้วย 
  4.1.7.1 ห้องจ่ายลมร้อน ท าด้วยวัสดุสแตนเลส เกรด SUS-304 
  4.1.7.2 อุปกรณ์ปรับช่วงเวลาอบแห้ง ท าด้วยวัสดุสแตนเลส เกรด SUS-304 มี 3 ชุด ได้แก่  
ช่วงสั้น ปานกลาง และยาว 
  4.1.8 ระบบหัวฉีดพ่นฝอย (ATOMIZER) ประกอบด้วย 
  4.1.8.1 ระบบหัวฉีดพ่นฝอย แบบใช้ลมช่วยเป่า (AIR NOZZLE) 
  4.1.8.2 มีก้านฉีดพ่นฝอย แบบตามลมร้อน (CO-CURRENT) และทวนลมร้อน (COUNTER-
CURRENT) อย่างละ 1 ชุด   
  4.1.8.3 มีชุดหัวฉีดขนาดที่เหมาะสม จ านวน 2 ขนาด ขนาดละ 2 ชุด 
  4.1.9 บีคเกอร์ป้อนของเหลว (BEAKER) ใช้ป้อนของเหลวเข้าสู่ปั๊ม ประกอบด้วย 
  4.1.9.1 บีคเกอร์บรรจุของเหลว ขนาดบรรจุ 5 ลิตร ท าด้วยวัสดุสแตนเลส เกรด SUS-304 
  4.1.9.2 มีอุปกรณ์กวนของเหลวสามารถให้ความร้อน ขนาด 1000 วัตต์ แบบแม่เหล็ก  
(MAGNETIC STIRRER)  
  4.1.10 ปั๊มป้อนของเหลว (FEED PUMP) ใช้ป้อนของเหลวเข้าสู่ระบบหัวฉีดพ่นฝอย ประกอบด้วย 
  4.1.10.1 ปั๊มแบบรีดสายยางปรับอัตราไหลได้ (PERISTALTIC PUMP)  
  4.1.10.2 สามารถตั้งอัตราการไหลของของเหลวได้ในช่วง 0-5 ลิตรต่อชั่วโมง ได้อย่าง 
ละเอียดทุกระดับ 
  4.1.11 ระบบดักเก็บผงแห้ง (CYCLONE) เป็นอุปกรณ์ใช้แยกผลิตภัณฑ์ผงแห้งออกจากลมร้อน         
แบบประสิทธิภาพสูง ประกอบด้วย   
  4.1.11.1 ถังดักเก็บผงแห้ง (CYCLONE) เป็นทรงกระบอกด้านบน และทรงกรวยด้านล่าง  
ท าด้วยสแตนเลส เกรด SUS-304   
  4.1.11.2 มีวาล์วแบบลิ้นปิด-เปิด ท าด้วยวัสดุสแตนเลส เกรด SUS-304    
  4.1.11.3 มีภาชนะรองรับผลิตภัณฑ์ผงแห้ง ท าด้วยวัสดุสแตนเลส เกรด SUS-304 สามารถ
ถอดออกและสวมเข้าได้อย่างสะดวก และมีช่องกระจกใช้ดูระดับของผงแห้งภายในภาชนะ 
 4.1.12 พัดลมดูดอากาศ (EXHUAST FAN) ประกอบด้วย 
  4.1.12.1 พัดลมดูดอากาศ ท าด้วยวัสดุสแตนเลส เกรด SUS-304 
  4.1.12.2 ปรับแรงดูดด้วยชุดปรับรอบความเร็ว INVERTER แสดงผลที่ตู้ควบคุมเป็นรอบ 
ความเร็ว ท าให้ผงแห้งได้ตามต้องการ 
 4.1.13 ปล่องระบายอากาศ (CHIMNEY) ประกอบด้วย 
  4.1.13.1 ปล่องเพ่ือระบายอากาศจากพัดลมดูดอากาศ 
  4.1.13.2 ท าด้วยวัสดุสแตนเลสเกรด SUS-304 
 4.1.14 ระบบค้อนลม (AIR HAMMER) ส าหรับเคาะผงอนุภาคท่ีเกาะติดผนังภายในถังอบแห้ง 
ประกอบด้วย 



  4.1.14.1 อุปกรณ์ค้อนลม ติดตั้งที่ถังอบแห้ง  
  4.1.14.2 โซลินอยด์วาล์ว และระบบไฟฟ้าควบคุมการท างานของค้อนลม 
  4.1.14.3 สามารถตั้งระยะเวลาของความถี่ในการเคาะได้ ตั้งแต่ 0-60 วินาที 
 4.1.15 เครื่องปั๊มลมอัด (AIR COMPRESSOR) ประกอบด้วย 
  4.1.15.1 ขนาดก าลังมอเตอร์ 0.75 KW. 
  4.1.15.2 อัตราการผลิตลม 150 ลิตรต่อนาที 
  4.1.15.3 ความดันใช้งาน 7 กก.ต่อ ตร.ซม. 
  4.1.15.4 ความดันสูงสุด 10 กก. ต่อ ตร.ซม. 
  4.1.15.5 ปริมาตรของถังบรรจุลมอัด 60 ลิตร 
  4.1.15.6 อุปกรณ์ปรับแรงดันลม และอุปกรณ์กรองลม ส าหรับค้อนลม และหัวฉีดลมช่วยเป่า    
 4.1.16 ตู้ควบคุมไฟฟ้า (CONTROL PANEL) ประกอบด้วย 
  4.1.16.1 ปุ่ม ปิด-เปิด พัดลมดูด, ตัวท าความร้อน, อุปกรณ์กวนของเหลว, ปั้มของเหลว, 
ค้อนลม 
  4.1.16.2 ระบบควบคุมอุณหภูมิของอากาศท่ีทางเข้าของถังอบแห้ง (DRYING CHAMBER) 
แบบอัตโนมัติ 
  4.1.16.3 สามารถเลือกตั้งค่ากิโลวัตต์ของ HEATER ได้อย่างละเอียด และควบคุมอุณหภูมิ
ของลมร้อนขาเข้าได้อย่างเที่ยงตรง   
  4.1.16.4 สามารถแสดงค่าอุณหภูมิของอากาศที่ผ่านเข้าและออก จากถังอบแห้งด้วยระบบ 
ตัวเลขไฟฟ้า  
  4.1.16.5 มีระบบป้องกันฮีทเตอร์ไฟฟ้า โดยจัดล าดับให้พัดลมต้องท างานก่อน ฮีตเตอร์จึง  
จะท างานได้ 
  4.1.16.6 มีระบบป้องกันฮีทเตอร์ไฟฟ้า หากมีเหตุขัดข้องที่พัดลมดูดอากาศ ระบบฮีทเตอร์  
ไฟฟ้าจะหยุดการท างานโดยอัตโนมัติ         
  4.1.16.7 มีระบบป้องกันไฟฟ้ารั่วลงดิน ไฟไม่ครบเฟส ความดันไฟฟ้าสูงหรือต่ าเกินก าหนด 
 4.1.17 เป็นเครื่องจักรทีผ่ลิตจากโรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
จากกระทรวงอุตสาหกรรม 
 4.1.18 เป็นเครื่องจักรที่ผลิตจากโรงงานของผู้ขาย และผู้ขายต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการ
โรงงาน (ร.ง. 4) พร้อมแสดงเอกสารดังกล่าวในวันยื่นซอง และมีความพร้อมในการบริการหลังการขาย ตลอด
ระยะเวลารับประกันเพ่ือให้สามารถใช้งานเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.1.19 เป็นเครื่องจักรที่ผลิตอย่างมีคุณภาพด้วยระบบการบริหารคุณภาพจากโรงงานที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 
 4.1.20 เป็นเครื่องจักรที่ผ่านการตรวจสอบเกรดสแตนเลส โดยเครื่องสเปคโตมิเตอร์ และมีใบรับรอง
ผลการตรวจสอบจากบริษัทผู้ตรวจสอบที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 
 4.1.21 มีการฝึกอบรมการใช้เครื่องจักรและคู่มือการใช้งานที่โรงงานของผู้ขาย ด้วยคอร์สฝึกอบรม
ระยะเวลา  1  วัน และจนกว่าผู้ใช้งานจะสามารถใช้งานเครื่องได้ 
 4.1.22 ระยะเวลารับประกันเครื่องจักร 1 ปี  หลังจากผ่านการตรวจรับจากผู้ซื้อ ที่โรงงานของผู้ขาย 
 4.1.23 ใช้ไฟฟ้า 3 PHASE 380 V 
 4.1.24 ขนาดโดยรวมของเครื่องโดยประมาณ กว้าง x ยาว x สูง (เมตร)   2.0 x 1.1 x 2.1  



 4.1.25 เป็นเครื่องที่ผลิตในประเทศไทย 
 
4.2 หม้อต้มกวนสาร ขนาด 50 ลิตร   
 4.2.1 เป็นระบบให้ความร้อนผ่านน้ าร้อน ซึ่งท าให้การให้ความร้อนกระจายทั่วถึงทุกส่วนของถังต้ม 
โดยใช้ฮีทเตอร์ไฟฟ้าเป็นตัวให้ความร้อน 
 4.2.2 ขนาดปริมาตรหม้อต้ม 50 ลิตร 
 4.2.3 มีใบกวนแบบปรับรอบได้ 1 ชุด 
 4.2.4 สามารถปรับอุณหภูมิได้ 30°C - 100°C 
  4.2.5 มีฝาเปิด เพ่ือเติมวัตถุดิบ 1 บาน 
 4.2.6 มีท่อและวาวล์เปิดให้สารไหลลงภาชนะรับ 1 ตัว 
 4.2.7 ตัวถังท่อวาวล์และส่วนที่สัมผัสสารใช้วัสดุสแตนเลส เกรด SUS-304 
 4.2.8 มีท่อและวาวล์ใช้เติมน้ าเพ่ือท าความร้อน 1 ตัว  
 4.2.9 มีท่อน้ าล้นและท่อไอ 1 ตัว  
 4.2.10 มีท่อและปลั๊กอุดใช้ระบายน้ าทิ้ง 1 ตัว  
 4.2.11 มีฮีทเตอร์ให้ความร้อนแก่น้ า 1 ตัว 
 4.2.12 มีเกจวัดอุณหภูมิของสาร 1 ตัว  
 4.2.13 มีอุปกรณ์ป้องกันฮีทเตอร์เมื่อระดับน้ าต่ ากว่าก าหนด 1 ตัว  
 4.2.14 มีตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ 1 ตู้ 
 4.2.15 มีไฟแสดงเมื่อพร้อมท างาน 1 ตัว  
 4.2.16 มีไฟเตือนแสดงให้เติมน้ าเมื่อระดับน้ าต่ า 1 ตัว 
 4.2.17 ใช้ไฟฟ้า 1 เฟส 220 โวลต์ 
 
4.3 ตู้แช่เย็นกระจก 2 บาน ขนาด 24.5 คิว 694 ลิตร   
 4.3.1 ขนาดภายนอก (กว้าง x ลึก x สูง) ไม่น้อยกว่า 110 x 63 x 200 ซม. 
 4.3.2 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 24.5 คิว (694 ลิตร) 
 4.3.3 ประตูบานกระจก  2 ประตู 
 4.3.4 กระจกแบบฉนวน 2 ชั้น Condense Stop ประตูปิดอัตโนมัติ 
 4.3.5 ชั้นวางสินค้า  10 ชั้นวาง ปรับระดับได้ 
 4.3.6 วัสดุตัวตู้ ท าจากเหล็กเคลือบพิเศษทนต่อการเกิดสนิม (Electro-Galvanized Coated Steel) 
 4.3.7 ฉนวนป้องกันความร้อน Polyurethane หนา 40 มม. 
 4.3.8 ระบบควบคุมความเย็น Electronic Thermostat พร้อมจอแสดงผล 
 4.3.9 มีระบบลมร้อนเป่ากระจกเพ่ือไล่ฝ้าและหยดน้ า 
 4.3.10 ขนาดคอมเพรสเซอร์  280 วัตต์ (1 ตัว)  
 4.3.11 การใช้กระแสไฟฟ้า  220-240 V, 50 Hz. 
 4.3.12 อุณหภูมิความเย็น  +1 ถึง +5 องศาเซลเซียส )เหมาะส าหรับแช่เครื่องดื่ม(  
 4.3.13 น้ ายาท าความเย็น  R-134a (Non CFC) 
 4.3.14 ระบบท าความเย็น  แบบไม่มีน้ าแข็งเกาะ (No Frost)  
 4.3.15 หลอดไฟแสงสว่าง  มีหลอด Fluorescent 1 หลอด 



 4.3.16 ขาตั้ง/ล้อ มีล้อ และขาตั้งปรับระดับได้ Leg Adjustable ช่วยให้วางตู้ได้สมดุลยิ่งขึ้น 
 4.3.17 น้ าหนักสุทธิไม่มากกว่า  140 กก. 
 4.3.18 การรับประกันความเย็น  1 ป ี
 4.3.19 การรับประกันคอมเพรสเซอร์  5 ปี 
 
4.4  ตู้แช่แข็งฝาทึบ ขนาด 13.5 คิว 382 ลิตร   
 4.4.1 ขนาดภายนอก (กว้าง x ลึก x สูง) ไม่น้อยกว่า 133 x 74 x 94 ซม. 
 4.4.2 ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 13.5 คิว (382 ลิตร)   
 4.4.3 ฝาเปิด-ปิด ฝาทึบโช๊คอัพยกข้ึน 
 4.4.4 วัสดุตัวตู้ ท าจากเหล็กเคลือบพิเศษทนต่อการเกิดสนิม (Electro-Galvanized Coated Steel)  
 4.4.5 ระบบควบคุมอุณหภูมิ Mechanical Thermostat 
 4.4.6 ระบบละลายน้ าแข็ง Manual 
 4.4.7 ขนาดคอมเพรสเซอร์ 200 วัตต์ 1 ตัว  
 4.4.8 การใช้กระแสไฟฟ้า 220-240 V, 50 Hz. 
 4.4.9 อุณหภูมิความเย็นไม่ต่ ากว่า -18 องศาเซลเซียส 
 4.4.10 น้ ายาท าความเย็น R-134a (Non CFC) 
 4.4.11 ความหนาฉนวนป้องกันความร้อน Polyurethane 75 mm. 
 4.4.12 แผงระบายความร้อนอยู่ด้านหลังของตู้ 
 4.4.13 คอยย์เย็นท าด้วยทองแดงทนทานต่อการสึกกร่อน 
 4.4.14 แผงหรือปุ่มควบคุมการท างานอยู่ด้านหน้าของตู้ 
 4.4.15 ท่อระบายน้ าทิ้ง มีท่อระบายน้ าทิ้งอยู่ด้านหน้า สะดวกในการท าความสะอาด 
 4.4.16 มีตะกร้า 3 ใบ และตะแกรงวางของ 3 ชิ้น 
 4.4.17 หลอดไฟแสงสว่าง มีหลอดไฟส่องสว่างภายในตู้ ขนาด 15 วัตต์ 
 4.4.18 มีกุญแจล็อคตู้ 
 4.4.19 มีล้อเลื่อน เพ่ือสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย 
 4.4.20 น้ าหนักสุทธิไม่มากกว่า 74 กก. 
 4.4.21 การรับประกันความเย็น 1 ปี 
 4.4.22 การรับประกันคอมเพรสเซอร์ 5 ปี 
 
4.5 เครื่องชั่งแบบทศนิยม 4 ต้าแหน่ง   จ้านวน 1 ตัว 
 4.5.1 เป็นเครื่องชั่งไฟฟ้าอิเล็คทรอนิคส์ชนิดอ่านละเอียดแบบชั่งจากด้านบนของจานชั่ง(Electronic 
Analytical  Balance)  
 4.5.2 มีจอแสดงเป็นแบบ Backlit LCD Display สามารถมองเห็นได้ชัดเจน  
 4.5.3 ชั่งน้ าหนักได้สูงสุด (Max. Capacity) 210 กรัม และสามารถหักค่าน้ าหนักภาชนะได้ตลอดช่วง
การชั่ง 
 4.5.4 สามารถอ่านค่าได้ละเอียด (Readability) 0.0001 กรัม   
 4.5.5 จานชั่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 90 มิลลิเมตร 



 4.5.6 ตู้กระจกกันลมสามารถเปิดได้หมดทั้ง 3 ด้าน คือ ซ้าย, ขวา และด้านบน และสามารถถอดเพ่ือ
ท าความสะอาดได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆช่วยในการถอดและในการประกอบกลับเข้าตัวเครื่อง 
 4.5.7 มีระบบปรับเทียบมาตรฐานเครื่องชั่งแบบใช้ตุ้มน้ าหนักจากภายนอก (External Adjustment 
Weight) โดยมีตุ้มน้ าหนักมาตรฐานขนาด 100 g แถมมากับตัวเครื่อง 
 4.5.8 สามารถเลือกหน่วยในการชั่งได้ไม่น้อยกว่า 16 หน่วย เช่น กรัม (g), มิลลิกรัม (mg), เกรน 
(GN), เพนนีเวลซ์ (dwt), โมล ์(mo) เป็นต้น  
 4.5.8 มีโปรแกรมการใช้งานเฉพาะให้มาเป็นมาตรฐาน โดยไม่ต้องเพ่ิมอุปกรณ์ประกอบคือ 
  4.5.8.1 โปรแกรมการชั่งน้ าหนักทั่วไป 
  4.5.8.2 โปรแกรมการชั่งเพ่ือนับชิ้นงาน (Parts Counting) 
 4.5.9 มีพลาสติกใสส าหรับป้องกันการกัดกร่อนของสารเคมีครอบส่วนหน้าจอเครื่องชั่ง (Protective 
Cover) 
 4.5.10 มี Data interface ชนิด RS232 เป็นมาตรฐานมากับเครื่อง  
 4.5.11 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 
 4.5.12 รับประกันคุณภาพ 1 ปี 
 
4.6  เครื่องผสมแบบลูกเต๋า  ขนาด 10 ลิตร จ้านวน  1  ตัว 
 4.6.1 ตัวเครื่องท าด้วยสแตนเลส 
 4.6.2 สามารถผสมตัวอย่างได้ 10 กก. ซึ่งเหมาะส าหรับงานจ านวนน้อยหรืองานในห้องทดลอง 
 4.6.3 ถังผสมเป็นถังสี่หลี่ยมพร้อมใบกวนยา ท าด้วยสแตนเลส สามารถปิดฝาเทส่วนผสมลงถังได้ 
และมีช่องส าหรับเทส่วนผสมออกจากถัง 
 4.6.4 มีเครื่องตั้งเวลาการท างานของเครื่อง และระบบตัดการท างานของเครื่องเมื่อด้ามป้องกันถูก
ยกข้ึน 
 4.6.5 ขนาดถัง 16  นิ้ว 
 4.6.6 ก าลังการผลิต (ต่อครั้ง) 5  ลิตร  
 4.6.7 มอเตอร์ 0.5 hp. 220/380 
 4.6.8 ขนาดตัวเครื่อง (กxยxส) ไม่มากกว่า 35x28x65 นิ้ว 
 4.6.9 น้ าหนักไม่มากกว่า 130  กก. 
 
4.7  เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างแบบตั้งโต๊ะ   
 4.7.1 เป็นเครื่องที่สามารถวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ในสารละลายแบบตั้งโต๊ะ (Bench Top) 
จอแสดงผลเป็นแบบ  LCD ขนาดใหญ่ 
 4.7.2 ความสามารถในการวัด 
  4.7.2.1 ตัวเครื่องสามารถวัดค่า pH ตั้งแต่ 0.00 ถึง 14.00 ค่าการอ่านละเอียด ได้ 0.01 pH  
ค่าความถูกต้อง + 0.01 pH 
  4.7.2.2 ตัวเครื่องสามารถวัดค่า mV ตั้งแต่ –1999 mV ถึง 1999 mV ค่าการอ่านละเอียด   
1 mV ค่าความถูกต้อง + 1 mv 
  4.7.2.3 ตัวเครื่องสามารถวัดค่าอุณหภูมิ ตั้งแต่ 0oC ถึง 100oC (เมื่อเลือกใช้หัววัดอุณหภูมิที่ 
          เหมาะสม) ค่าอ่านละเอียด 0.1oC  ค่าความถูกต้อง + 0.5oC     



 4.7.3 มีระบบชดเชย pH กรณีอุณหภูมิเปลี่ยนไปแบบ Manual หรือ Automatic (กรณีต่อ ATC 
Probe) 
 4.7.4 มีระบบ Automatic และ Manual endpoint function  
 4.7.5 มีโปรแกรมการปรับค่ามาตรฐาน (Calibration) ได้ 3 จุด โดยเครื่องมีระบบจดจ าบัฟเฟอร์
มาตรฐานอัตโนมัติ (Auto buffer recognition)   
 4.7.6 สามารถเก็บข้อมูลของการวัดได้ถึง 99  ข้อมูล  สามารถดาวน์โหลดข้อมูลจากเครื่องไปยัง
คอมพิวเตอร์ผ่านทาง RS232 
 4.7.7 มีสัญลักษณ์แสดงถึงประสิทธิภาพของ Electrode บนหน้าจอ  (Electrode Condition icon)  
หลังจากท าการ calibration แล้ว 
 4.7.8 สามารถเรียกดูผลการ Calibrate ครั้งล่าสุดได้  
 4.7.9 มี Electrode Arm ส าหรับจับยึดหัววัดที่สามารถเลื่อนข้ึน-ลงในแนวดิ่งและมีความแข็งแรงไม่
ล้มง่าย 
 4.7.10 ใช้กับไฟบ้านขนาด 100-240V/50-60 Hz 
 4.7.11 ตัวเครื่องท ามาจากวัสดุโพลิเมอร์ แบบ ABS ซึ่งทนต่อแรงกระแทกได้ดี 
 4.7.12 ตัวเครื่องประกอบด้วย pH electrode, Standard buffer และ Electrode holder  
 4.7.13 รับประกันคุณภาพตัวเครื่อง 1 ปี  
 
4.8  ชุดกรอง จ้านวน 1 ชุด 
 4.8.1 เป็นเครื่องแยกและกรองสิ่งสกปรกหรือสิ่งเจือปนออกจากของเหลว สามารถใช้กับงานประเภท
ยา  อาหาร เครื่องดื่ม ไวน์ เบียร์  เคมี ระบบน้ า เส้นใย หรือประเภทสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ของเหลวจะถูกปั๊ม
ไปยังห้องกรองภายใต้แรงดัน  ของเหลวจะถูกกรองผ่านชั้นแผ่นกรองทั้งหมดและของเหลวที่ถูกกรองจะไหล
ไปยังท่อทางออก  ส าหรับตะกอนจะถูกกรองและเก็บไว้ที่ห้องกรองไว้ทั้งหมดในแต่ละแผ่นกรองแต่ละชั้น 
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 
 4.8.2 วัสดุและโครงสร้างท าจากวัสดุ สแตนเลส เกรด SUS304 แข็งแรง ทนทาน ไม่เกิดสนิม อายุ
การใช้งานยาวนาน และ สามารถใช้กรองของเหลวได้หลากหลายประเภท มากกว่าวัสดุประเภท พลาสติก 
เช่น PP หรือ PE นอกจากนั้นยังสามารถใช้กรองของเหลวที่มีความร้อนมากถึง 250 องศาเซลเซียสได้ 
 4.8.3 ชั้นกรองสามารถแบ่งชั้นกรองแบบหยาบและแบบละเอียดภายในเครื่องเดียวกันได้ ท าให้
ประหยัดพื้นที่และลดขั้นตอนการกรองได้มาก 
 4.8.4 สามารถเปลี่ยนจ านวนแผ่นกรองได้ตามความเหมาะสมได้ หากกรณีท่ีต้องการการกรองมาก
หรือน้อยตามปริมาณของของเหลวที่จะกรองตามความเหมาะสมได้ 
 4.8.5 เครื่องกรองมีการซีลที่ดี ปราศจากการรั่วซึม ไม่เหมือนเครื่องกรองแบบอัดตะกอนทั่วไป ส่งผล
ให้การกรองได้เต็มประสิทธิภาพมากกว่า 
 4.8.6 วัสดุในการซีล สามารถเลือกได้ทั้ง ชนิด ซิลิโคน หรือ เทฟลอน ตามความเหมาะสมของงาน 
 4.8.7 จ านวนชั้นกรอง 4  ชั้น 
 4.8.8 พ้ืนที่การกรอง 0.34  ตร.ม. 
 4.8.9 ขนาดแผ่นกรอง 200  ม.ม. 
 4.8.10 ความละเอียดการกรอง 0.1 -10  ไมครอน 
 4.8.11 แรงดันการกรอง 0.15  Mpa 



 4.8.12 อัตราการไหลของเหลว 2,000 ลิตร/ชั่วโมง 
 4.8.13 ขนาดก าลังมอเตอร์ 1.1  กิโลวัตต์ 
 4.8.14 ขนาดเครื่องกรอง (กว้าง x ยาว x สูง) ไม่มากกว่า 650 x 400 x 700 ม.ม. 
  
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. จันทิมา ฑีฆะ) 
    
 
 
      ลงชื่อ....................................................................... 
                                                                     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์) 

                                                                 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 


