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 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี      
               คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

รายละเอียดประกอบการจัดซ้ือครุภัณฑ์ 
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561  งบเงินอุดหนุนการพัฒนาระบบและมาตรฐานวิจัย 

 

1.   ชื่อครุภัณฑ์       ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเล้ียงสัตว์ทดลองเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 

2.   จ านวนท่ีต้องการ จ านวน   1   ห้อง 

3.   รายละเอียดท่ัวไป  (Spec.) 
คุณสมบัติเฉพาะ 
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเล้ียงสัตว์ทดลองเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์   จ านวน 1 ห้อง   
ประกอบด้วย 

3.1 ห้องปฏิบัติการเล้ียงสัตว์ทดลองส าเร็จรูปพร้อมติดต้ัง    จ านวน  1  ชุด 
3.1.1  ห้องปฏิบัติการ มีขนาดไม่น้อยกว่า (กว้างxยาวxสูง) 16,000 x 13,000 x 2,490 มิลลิเมตร 

แผ่น ผนั งและฝ้าเพดาน (Wall&Ceiling) ท าจากวัสดุ Sandwich Panel หนาอย่างน้อย 50 
มิลลิเมตร มีฉนวนกันความร้อน รักษาอุณหภูมิ ป้องกันความชื้น ท าความสะอาดและติดต้ังง่าย 
มีระบบความสะอาดเป็น ไปตา มมาตรฐา น ISO Class 8 หรือ  Federal Standard Class 
100,000  

3.1.2   ภายในห้องแบ่งพ้ืนที่หรือห้อง  ได้แก่  พ้ืนที่ที่ใช้ปฏิบัติการกับสัตว์ , พ้ืนที่ เลี้ยงสัตว์,พ้ืนที่ เก็บ
อุปกรณ์, พ้ืนที่ส าหรับอบฆ่าเชื้ออุปกรณ์, พ้ืนที่ล้างอุปกรณ์, พ้ืนที่พักสัตว์ , พ้ืนที่เตรียมอาหาร
และเก็บอาหาร, ห้องอาบน้ าของเจ้าหน้าที่, พ้ืนที่พักของ  และแบ่งพ้ืนที่สะอาดออกจากพ้ืนที่
สกปรก  

3.1.3  พ้ืนเป็นแบบ Self-leveling epoxy floor มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร  เฉพาะพ้ืนที่ที่
ใช้ปฏิบัติการกับสัตว์ , พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์ , พ้ืนที่พักสัตว์, Ante room 1, 2, 3, และ 4, พ้ืนที่เตรียม
อาหารเก็บอุปกรณ์ และทางเดินในโซนสะอาด ส่วนพ้ืนที่ห้องน้ า ห้องอาบน้ า ห้องพักเจ้าหน้าที่  
พ้ืนที่ ซักอบ พ้ืนที่Locker พ้ืนที่ล้างอุปกรณ์ พ้ืนที่พักของ และพ้ืนที่ซักอบให้ปูด้วยพ้ืนกระเบื้อง
(สีและแบบ ให้คณะกรรมการพิจารณาภายหลัง) และพ้ืนที่ส่วนที่เหลือปูด้วยพ้ืนPolyurethane 
(PU)  ได้แก่ พ้ืนที่เก็บอาหาร พ้ืนที่ส่งสัตว์และทางเดินในโซนสกปรก 

3.1.4  ประตูเป็นชนิดป้องกันอากาศรั่ว (Semi Air Tight Door)  สูงไม่น้อยกว่า 1,950 มิลลิเมตร มี
ความกว้างไม่น้อยกว่า 990  มิลลิเมตร  มีช่องมองเป็นกระจกใสหนาไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร 
ตัวบานเป็น Poly Styrene Sandwich Panel  เช่นเดียวกับแผ่นผนัง วงกบท าจากอลูมิเนียม
รูปหน้าตัด เสมอเรียบเป็นแนวเดียวกับผนัง เพ่ือป้องกันฝุ่นตกค้างบริเวณขอบวงกบ มือจับ
เป็นสแตนเลส เฉพาะทางเข้า-ออกของห้องที่ใช้ปฏิบัติการกับสัตว์, พ้ืนที่ เลี้ยงสัตว์, พ้ืนที่พักสัตว์
,Ante room 1, 2, 3, และ 4, พ้ืนที่ เตรียมอาหารเก็บอุปกรณ์  และทางเดินในโซนสะอาด 
อย่างน้อย 14 บาน  ส่วนประตูที่เหลือเป็นประตูบานสวิงเด่ียวท าด้วยแผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิท 
มีโช๊คอัฟ กรอบอลูมิเนียม มีมือจับสแตนเลส  และกุญแจล๊อค มีขนาด 900(W) x 2,000(H) 
อย่างน้อย 8 บาน และขนาด 1,300(W) x 2,000(H) ครึ่งบานด้านบนเป็นกระจกติดตายใส 
อย่างน้อย 8 บาน โดยผู้ เสนอราคาต้องส่งแบบ Shop Drawing ให้คณะกรรมการพิจารณาก่อน
การติดต้ัง 
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3.1.5  ผู้เสนอราคาจะต้องต้ังวางห้องปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์ทดลองส าเร็จรูป บนพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กที่
มีความม่ันคง เป็นพ้ืนที่สามารถรับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 250 ksc. ที่ผ่านการรับรองโดยวิศวกร 
ณ จุดที่ก าหนด 

3.1.6  ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ พร้อมติดต้ัง  จ านวน  1  ชุด 
3.1.6.1 ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  ออกแบบให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ASHRAE 

Standard (American Society of Heating, Refrigerating and Air-
Conditioning Engineers, Inc.)  

3.1.6.2  สามารถควบคุมอุณหภูมิต้ังแต่  22+-3 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์  
55+-10%RH 

3.1.6.3  มีแผ่นกรองอากาศชั้นต้น (Pre filter), แผ่นกรองชั้นกลางที่มีประสิทธิภาพการ กรอง
ไม่ต่ ากว่า 90% (Medium filter) 90% HEPA Filter 99.99%  

3.1.6.4   เครื่องปรับอากาศเป็นชนิด Double Skin Panel 
3.1.6.5  มีอัตราลมหมุนเวียนไม่น้อยกว่า 12 ACH และน าเข้าอากาศใหม่ไม่น้อยกว่า 2 ACH 

โดยใช้อุปกรณ์ Volume  Damper เพ่ือปรับปริมาณอากาศหมุนเวียนภายในห้อง 
และความดันห้องคงที่ 

3.1.6.6  ผู้เสนอราคาต้องท าการติดต้ังพร้อมใช้งาน  ตามที่คณะกรรมการก าหนด  
3.1.6.7  ผู้เสนอราคาต้องทดสอบวัดค่าต่างๆ ของระบบปรับอากาศและระบายอากาศพร้อม

ผลการตรวจเช็คก่อนการส่งมอบห้องปฏิ บัติการเลี้ยงสัตว์ทดลองเพ่ืองานทาง
วิทยาศาสตร์ 

3.1.7  ระบบระบายความร้อน พร้อมติดต้ัง   จ านวน  1  ชุด 
3.1.7.1  ออก แบ บ ให้ ใ ช้ กั บ ร ะบ บ น้ า ย า  COMPRESSOR แ บ บ HERMETIC SCROLL 

COMPRESSOR โดย  COMPRESSORต้องต้ังบนฐา นที่ แ ข็งแ รงและป้ องกันกา ร
สั่นสะเทือน  

3.1.7.2  ตั ว ถั ง เครื่ อ ง (CONDENSING UNIT) ท า ด้ วย เห ล็ กอ า บ สั งก ะสี ท น ท า น ต่ อ
สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร  

3.1.7.3  มีพัดลมระบายความร้อนเป็นแบบPROPELLER TYPE  มีอุปกรณ์ PROTECTION 
และแผงระบายความร้อน ท าด้วยท่อทองแดงอัดแน่นกับครีบระบายความร้อน   

3.1.7.4 ผู้เสนอราคาต้องท าการติดต้ังพร้อมใช้งาน  ตามที่คณะกรรมการก าหนด 
3.1.8  ระบบท่อส่งลม พร้อมติดต้ัง    จ านวน  1  ชุด 

เป็นระบบท่อส่งลมเย็นตามแบบท่อส่งลมใช้เหล็กอาบสังกะสี  ติดต้ังตามมาตรฐานทาง
วิศวกรรม และมีการ Seal เพ่ือป้องกันรอยรั่วอย่างดี การเชื่อมต่อท่อส่งลมแต่ละท่อนให้ใช้หน้า
แปลนส าเร็จรูป( Duct mate ) ในการเชื่อมต่อ ท่อส่งลมช่วงที่ต่อเข้าเครื่องส่งความเย็นทุกตัว
เป็นแบบ Flexible Connection มีช่วงความยาวเพียงพอจะรับความสั่นสะเทือนของตัวเครื่อง
ได้ท่อส่งลมต้องหุ้มด้วยฉนวนชนิด Closed cell ซ่ึงมีคุณสมบัติไม่ลามไฟมีความหนาตาม
มาตรฐานการติดต้ัง กรรมวิธีการติดต้ังเป็นไปตามค าแนะน าของผู้ผลิตโดยเคร่งครัด หน้ากาก 
Return Air grill เป็นชนิด Extruded Aluminum    
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3.1.9  มีการติดต้ังมาตรวัดความดันอากาศ โดยแสดงค่าเป็นตัวเลขแบบเข็มชี้ อย่างน้อย 10 จุด 
3.1.10  ระบบควบคุมการท างานและแสดงผลการท างานต้องมีจุดควบคุมและแสดงผลรวม 1 จุดเป็น

Display โดยจะแสดงผลอุณหภูมิและความชื้นสภาวะห้อง สามารถปรับอุณหภูมิและความชื้น
ได้ 

3.1.11 โคมไฟให้แสงสว่างเป็นชนิด Clean Room Type  ประหยัดพลังงาน ใช้กับหลอดไฟEssential 
LED T8  ตัวโคมท าจากเหล็กแผ่น ผ่านกรรมวิธีการป้องกันและพ่นทับด้วยสีฝุ่น POLYESTER(สี
ขาว) เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) มีแผ่นกรองแสงท าจากแผ่นพลาสติก
อะครีลิคชนิด PRISMATIC อย่างน้อย  46 ชุด 

3.1.12  ขนา ดของสาย ไฟฟ้าต้องเหมาะสมกับกระแส ไฟฟ้าของทั้งร ะบบ  และมีอุปกรณ์ตัดต่อ 
(BREAKER SWICH) ตามมาตรฐานการไฟฟ้า 

3.1.13 จัดท าป้ายส าหรับติดหน้าห้องปฏิบัติการ เป็นชื่อหน่วยงานหรือตามที่คณะกรรมการได้ต้ังชื่อไว้  
และป้ายชื่อโซนต่างๆ  ขนาดของป้ายให้เป็นไปตามขนาดและจ านวนของตัวอักษร วัสดุของป้าย
เป็นอะครีลิคใส หนาอย่างน้อย5  มิลลิเมตร ขัดขอบ และติดด้วยสต๊ิกเกอร์สีปริ้น กลับด้าน 
ข้อความในสต๊ิกเกอร์ให้ระบุเป็นพ้ืนที่หรือชื่อห้องต่างๆ ตามที่คณะกรรมการก าหนดหรือตาม
ความเหมาะสมของห้อง 

3.1.14  ผู้ เสนอราคาต้องท าการทดสอบประสิทธิภาพการกรองและความสะอาดตู้ด้วย Particle 
Counter ตามมาตรฐาน ISO14644-1 Class8 หรือ Federal Class 100,000 

3.1.15  ผู้เสนอราคา ต้องมีหนังสือรับรองผลงานการสร้างห้องสะอาด (Clean Room) กับหน่วยงาน
ราชการที่น่าเชื่อถือ 

3.1.16   ผู้เสนอราคาต้องส่งแบบ Shop Drawing และมีวิศวกรที่เก่ียวข้องเซ็นรับรอง ให้คณะกรรมการ
พิจารณาก่อนด าเนินการติดต้ัง 

3.1.17   การส่งมอบห้องปฏิบัติการเลี้ยงสัตว์ทดลองเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์จะต้องได้รับการรับรองจาก 
สถาบันพัฒนาการด าเนินการต่อสัตว์ เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 

 

3.2 โต๊ะอ่างล้างสแตนเลท  4  หลุม       จ านวน 1  ตัว 
3.2.1 โต๊ะมีความยาวไม่น้อยกว่า 4,100  มิลลิเมตร กว้างไม่น้อยกว่า 600  มิลลิเมตร และสูงไม่น้อย

กว่า 840 มิลลิเมตร  
3.2.2 ขนาดของตัวอ่าง ยาวไม่น้อยกว่า 790 มิลลิเมตร กว้างไม่น้อยกว่า 450 มิลลิเมตร และลึกไม่

น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร  
3.2.3  ผู้เสนอราคาต้องท าการติดต้ังเดินท่อน้ าดี น้ าเสีย และก๊อก ให้สามารถใช้งานได้ ในพ้ืนที่ส าหรับ

ล้างกรง หรือตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 

3.3 ตู้ส่งตัวอย่างระหว่างห้อง (Pass Box)             จ านวน 3 ตู้   

3.3.1  เป็นตู้ที่ใช้ส าหรับส่งตัวอย่างจากห้อง 2 ห้องที่ มีระดับความสะอาดของห้องแตกต่างกัน วัสดุตัว
ตู้ท าจาก Stainless steel 

3.3.2  มีขนาดภายในไม่น้อยกว่า 500 x 550 x 550 มิลลิเมตร. (WxDxH) และ ขนาดภายนอกไม่น้อย
กว่า 750 x 590 x 660 มิลลิเมตร. (WxDxH) 

3.3.3  มีระบบล็อกประตูแบบ Electronic Inter Lock 
3.3.4  ที่ประตูตู้มีช่องโปรงแสงสามารถมองเห็นตัวอย่างข้างในได้ 
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3.3.5  มีหลอดยูวีส าหรับฆ่าเชื้อภายในตู้ใช้ก าลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 25 วัตต์ จ านวน 1 หลอด พร้อม
สวิทซ์เปิด-ปิดอยู่ด้านหน้าตู้ 

3.3.6  ใช้ได้กับไฟฟ้า 220V/50Hz 
3.3.7 ผลิตจากบริษัทท่ีได้รับมาตรฐาน ISO9001 , ISO13485 และ ISO1400 
3.3.8  มีหนังสือแต่ง  ต้ังการเป็นผู้แทนจ าหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตหรือมีหนังสือแต่งต้ังจาก

ตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงภายในประเทศ เพ่ือประโยชน์ต่อการบริการหลังการขายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.3.9  ผู้เสนอราคาต้องท าการติดต้ังทีบ่ริเวณห้องเก็บอุปกรณ์, ห้องพักสัตว์ และห้องเก็บอาหาร หรือ
ตามที่คณะกรรมการก าหนด 

 
3.4  เครื่องน่ึงฆ่าเชื้อฝาบน       จ านวน  2  เครื่อง 

3.4.1  เป็นเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ าแรงดันสูงระบบอัตโนมัติแบบแนวต้ัง ชนิดฝาเปิดด้านบน มีความจุ
ไม่น้อยกว่า 150 ลิตร  พร้อมตะกร้าสแตนเลส จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ชิ้น 

3.4.2  หน้าจอแสดงผลเป็นแบบ LED Display แสดงค่าอุณหภูมิ เวลาในการฆ่าเชื้อ และสถานะความ
ผิดปกติของเครื่องได้ 

3.4.3  มีระบบความปลอดภัยดังนี้ 
3.4.3.1  เม่ือมีความดันสูงเกิน เครื่องจะช่วยระบายความดันอัตโนมัติ 
3.4.3.2 เม่ือมีอุณหภูมิสูงเกิน ระบบจะตัดการท างานอัตโนมัติ 
3.4.3.3  มีระบบตรวจสอบฝาปิด โดยเครื่องจะไม่ท างานหากพบว่าฝาเครื่องไม่ได้ปิดใน

ต าแหน่งที่ถูกต้อง 
3.4.3.4  มีระบบตรวจสอบระดับน้ าภายในอัตโนมัติ หากพบว่ามีระดับน้ าต่ ากว่าปกติ ระบบ

จะตัดการท างานและแสดงรหัสแจ้งเตือนบนหน้าจอ 
3.4.3.5  หากเกิดระบบไฟฟ้าขัดข้อง สวิตช์จะตัดการท างาน 

3.4.4  หม้อนึ่งภายในท าจากเหล็กไร้สนิมเกรด 304 Medical Stainless steel 
3.4.5  มีขนาดของหม้อนึ่งภายในไม่น้อยกว่า (Dia x L) 490x750 มิลลิเมตร 
3.4.6  สามารถท าความดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 0.25 MPa 
3.4.7  สามารถท าอุณหภูมิสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 132 องศาเซลเซียส 
3.4.8  มีค่าความถูกต้องของอุณหภูมิไม่เกิน ±0.1 องศาเซลเซียส 
3.4.9  สามารถต้ังเวลาได้ในช่วง 0-990 นาที 
3.4.10  บริษัทผู้ผลิตได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 , ISO13485 และ ISO14001 
3.4.11  มีหลักฐานแสดงการเป็นผู้แทนจ าหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงเพ่ือประโยชน์ในการซ่อมบ ารุง

และการบริการหลังการขาย 
3.4.12   ผู้เสนอราคาต้องท าการติดต้ังและเดินไฟ ในพ้ืนที่อบฆ่าเชื้อ หรือตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 

3.5 ชุดกรงเล้ียงหนูเม้าส์จ านวน  25 กรง พร้อมชั้นวางกรง    จ านวน 2 ชุด  
3.5.1  ชั้นวางกรงท าด้วยสแตนเลสสตีลเกรด 304   ทนต่อการกัดกร่อนของกรดและด่าง  และมี

ล้อเลื่อนเพ่ือสะดวกในการเคลื่อนย้าย  สามารถวางกรงได้  ไม่น้อยกว่า  25  กรง  พร้อมรถเข็น
กรงสัตว์ ท าจากสแตนเลท สามารถวางได้ไม่น้อยกว่า 5 ชั้นมีล้อส าหรับเคลื่อนย้าย  สูงจากพ้ืน
ไม่น้อยกว่า 1,000 มิลลิเมตร กว้างไม่น้อยกว่า 500 มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 900 มิลลิเมตร
จ านวน 1 คัน 
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3.5.2  กรงท าด้วยพลาสติกทนความร้อนสูงสามารถน าไปนึ่งฆ่าเชื้อโรคในตู้ Autoclave ได้ไม่น้อยกว่า
132 องศาเซลเซียส มีขนาดไม่น้อยกว่า  19 x 32 x 13 เซนติเมตร (กว้าง x ยาว x สูง) 

3.5.3  ด้านข้างกรงมีบ่าท าเป็นขอบทั้งสองด้าน เพ่ือสะดวกในการจับและช่วยให้วางกรงซ้อนกันได้โดย
มีช่องว่างระหว่างกรงเพ่ือท าการนึ่งฆ่าเชื้อได้พร้อมกันหลายกรง 

3.5.4  ฝากรงท าด้วยลวดสแตนเลสสตีล เป็นซ่ีกรงเส้นตรงส าหรับปิดด้านบนของกรง พร้อมแผ่นก้ัน
พ้ืนที่แบ่งเป็นส่วนให้อาหารและวางขวดน้ าด่ืม 

3.5.5  มีขวดน้ าขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 250 มิลลิลิตร ท าจากพลาสติกทนความร้อน 
3.5.6  ฝาปิดขวดและท่อดูดน้ า ท าจากสแตนเลสสตีล 
3.5.7   ผู้เสนอราคาต้องท าการติดต้ังทีพ้ื่นทีส่่วนเลี้ยง และพ้ืนที่ส่วนพักสัตว์ หรือตามที่คณะกรรมการ

ก าหนด 
 

  3.6  เครื่องผลิตน้ าบริสุทธ์ิ                   จ านวน  1 เครื่อง 
3.6.1  เป็นเครื่องผลิตน้ าบริสุทธ์ิสามารถผลิตน้ าบริสุทธ์ิได้ไม่น้อยกว่า 90 ลิตรต่อชั่วโมง 
3.6.2 ควบคุมการท างานด้วยระบบ Microprocessor 
3.6.3 เครื่องผลิตน้ าบริสุทธิ์ มีส่วนของชุดกรองที่ส าคัญเพ่ือกรองไอออนหรือสารอินทรีย์ต่างๆและ

ส่วนประกอบอ่ืนๆ ประกอบด้วย 
3.6.3.1 มีชุดกรอง Pre-treatment Module และ RO Module 
3.6.3.2 มี Boost Pump อยู่ภายในระบบเพ่ือให้มีแรงดันของการหมุนเวียนน้ าที่เหมาะสม 
3.6.3.3 มีถังเก็บน้ าท าจากวัสดุ Polyethylene ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 ลิตร จ านวน 1

ถัง 
3.6.4 แสดงผลผ่านหน้าจอ LCD เพ่ือบอกสถานะคุณภาพน้ าและข้อมูลส าคัญต่างๆ เช่น ค่าการน า

ไฟฟ้า  ค่าความต้านทาน ระดับน้ าในถัง และ อุณหภูมิ 
3.6.5 มีระบบการล้าง RO membrane อัตโนมัติเพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท าความสะอาด

และเพ่ือยืดอายุการใช้งาน 

3.6.6  คุณภาพของน้ าบริสุทธ์ิ Purification Water (Class III) ที่ผลิตได้ มีรายละเอียดดังนี้ 
3.6.6.1 มีค่า Ionic Rejection มากกว่า 95% 
3.6.6.2 มีค่า Bacteria Rejection มากกว่า 98% 
3.6.6.3 มีค่าการน าไฟฟ้า (conductivity) 1-20us/cm(RO-2 5us/cm) 
3.6.6.4 สามารถผลิตน้ าบริสุทธ์ิได้ในอัตราการผลิตน้ าไม่น้อยกว่า 90 ลิตรต่อชั่วโมง 

3.6.7 ใช้ไฟฟ้า 220V, 50/60 Hz 
3.6.8 ผลิตจากบริษัทท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008  และผ่านการรับรองมาตรฐาน CE 
3.6.9 เป็นผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย EN61010-1 และ EN61326-1 
3.6.10 มีหนังสือแต่งต้ังการเป็นผู้แทนจ าหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต เพ่ือประโยชน์ต่อการบริการ

หลังการขายอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.6.11   ผู้เสนอราคาต้องท าการติดต้ังและเดินไฟ  ในพ้ืนที่ทางเดิน 2  เพ่ือใช้งานในพ้ืนที่ส่วนเตรียม

อาหาร, น้ า, วัสดุรองนอน ให้เรียบร้อยพร้อมใช้งาน หรือตามที่คณะกรรมการก าหนด 
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3.7 ชุดดมยาสลบและชุดท าให้ตายอย่างสงบแบบใช้ก๊าซส าหรับสัตว์ทดลอง จ านวน  1  ชุด 
3.7.1 เป็นชุดดมยาสลบท่ีสามารถใช้วางยาสลบสัตว์ทดลองชนิดต่าง ๆ โดยใช้แก๊สชนิด Isoflurane 
3.7.2 มีหน้ากากใช้ดมสลบ ( mask ) ส าหรับหนู แยกจากกันตามขนาดตัวสัตว์ ได้อย่างน้อยไม่ต่ ากว่า 

1 ตัวต่อครั้ง 
3.7.3  มี Flow meter ใช้ปรับแรงดันออกซิเจนและยาสลบ จ านวน 1 ชุด 
3.7.4 มีเกจวัดความดันออกซิเจนซ่ึงปรับได้ขนาด ไม่น้อยกว่า 0-1 ลิตร และ 1-4 ลิตร หรือดีกว่า 
3.7.5 ตัวเครื่องมีขาต้ัง 5 แฉก พร้อมล้อ สามารถเคลื่อนย้ายได้ 
3.7.6 มีถังออกซิเจนขนาดความจุก๊าซไม่น้อยกว่า 1.5 ลูกบาศก์เมตรพร้อมอุปกรณ์ปรับแรงดัน 

(pressnre regulator) ประกอบมากับเครื่องไม่น้อยกว่า 1 ชุด 
3.7.7 ชุดท าให้ตายอย่างสงบแบบใช้ก๊าซ  ส าหรับสัตว์ทดลอง  ประกอบด้วยกล่องส าหรับให้ก๊าซ CO2 

และ O2  แก่สัตว์ทดลอง ท าด้วยพลาสติกใส มีฝาปิดเปิดพร้อมตัวล็อคและยางซีลเพ่ือป้องกัน
ไม่ให้ก๊าซรั่ว มีair Flow meter ควบคุมปริมาณก๊าซ CO2 และ O2   มีถังบรรจุก๊าซCO2 และ 
O2  อย่างละ 1 ถัง พร้อมอุปกรณ์ปรับแรงดันประกอบมากับถัง 

3.7.8  ผู้เสนอราคาต้องท าการติดต้ังทีห่้องปฏิบัติการกับสัตว์  หรือตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 

3.8 เครื่องชั่งไฟฟ้าทศนิยม  2  ต าแหน่ง      จ านวน  2  เครื่อง 
3.8.1 เป็นเครื่องชั่งไฟฟ้าแบบชั่งน้ าหนักทางด้านบนของจานชั่ง 
3.8.2  มีจอแสดงผลแบบ Backlit and High-Contrast Display สามารถเลือกเปิด-ปิดแสงไฟได้ 
3.8.3 สามารถชั่งน้ าหนักได้สูงสุด 2,200 กรัม  อ่านค่าได้ละเอียด 10 มิลลิกรัม ตลอดช่วงการชั่ง มีค่า 

Repeatability น้ อยกว่ าหรือเท่ ากับ 10 มิลลิ กรัม  และ มีค่ า Linearity ไม่มากกว่า  30 
มิลลิกรัม 

3.8.4  ตัวรับน้ าหนักท าจากวัสดุชิ้นเดียว ( Monolithic weigh cell ) ช่วยให้ผลการชั่งมีความถูกต้อง 
แม่นย าสูง 

3.8.5  มีค่าอัตราการเปลี่ยนแปลงน้ าหนักต่ออุณหภูมิ (Sensitivity drift) น้อยกว่าหรือเท่ากับ + 
2x10-6/K 

3.8.6 มีปุ่มหักลบภาชนะอย่างน้อย 2 จุด เพ่ือความสะดวกในการใช้งาน และสามารถหักค่าภาชนะได้
ตลอดช่วงการชั่ง 

3.8.7  มีระบบตรวจสอบเครื่องโดยอัตโนมัติเม่ือเปิดเครื่องและแสดงรหั สความผิดพลาดได้ (Error 
codes) 

3.8.8 มีระบบป้องกันการชั่งน้ าหนักเกิน และมีเครื่องหมายแสดงในกรณีชั่งน้ าหนักเกินพิกัดสูงสุด 
3.8.9 มีค่าเวลาตอบสนองในการชั่งไม่เกิน 1.5 วินาที 
3.8.10 สามารถปรับต้ังเครื่องให้เหมาะสมกับการสั่นสะเทือนได้อย่างน้อย 4 ระดับ คือ Very stable, 

Stable, Unstable และ Very unstable 
3.8.11  สามารถต้ังค่าความแม่นย าของการอ่านค่าได้อย่างน้อย 6 ระดับ ต้ังแต่ 0.25, 0.5, 1, 2, 4, และ  

8 digits 
3.8.12 มีระบบปรับเครื่องชั่งโดยใช้ตุ้มน้ าหนักภายใน เลือกหน่วยการปรับต้ังได้แก่ g, kg, Ib 
3.8.13 สามารถเลือกหน่วยได้ไม่น้อยกว่า 22 แบบ เช่น g, baht, tola, Ib/oZ  และมีปุ่มเลือกอ่านค่า  

ได้ครั้งละ 5 หน่วย 
3.8.14  มีระบบปรับต้ังเครื่องให้กลับสู่การต้ังค่าปกติจากโรงงานผู้ผลิตได้ 
3.8.15  จานชั่งแบบสี่เหลี่ยม ท าด้วย Stainless Steel ขนาดไม่น้อยกว่า 180x180 มิลลิเมตร 
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3.8.16 มีสัญลักษณ์แสดงระดับน้ าอยู่บริเวณจอแสดงผล เพ่ือให้ตรวจสอบและต้ังระดับได้โดยง่าย 
3.8.17 มีโปรแกรมใช้งานคือ ชั่งน้ าหนัก , นับจ านวน , ชั่งน้ าหนักเป็น %, ชั่งสัตว์ทดลอง, ค านวณค่า

ความหนาแน่นของของแข็ง 
3.8.18 เป็นเครื่องชั่งที่ได้มาตรฐาน (CE Mark) และผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001:2008

และ ISO14001:2004 
3.8.19 มีใบแต่งต้ังตัวแทนจ าหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง หรือ จากสาขาในประเทศไทย เพ่ือการ

บริการหลังการขายที่มีคุณภาพ 
3.8.20  ผู้เสนอราคาต้องท าการติดต้ังทีห่้องปฏิบัติการกับสัตว์ และห้องเตรียมอาหาร, น้ า, วัสดุรองนอน 

หรือตามที่คณะกรรมการก าหนด 
     

3.9 ตู้เก็บซากฝาบน       จ านวน  1  ตู้ 
3.9.1 เป็นตู้แช่แข็งชนิดต้ังพ้ืนแบบแนวนอน สามารถท าอุณหภูมิได้ในช่วง -15oC ถึง -20oC   
3.9.2  มีความจุภายในตัวตู้ ไม่น้อยกว่า 185 ลิตร 
3.9.3 โครงสร้างตัวตู้ท าด้วยเหล็กเคลือบสี 
3.9.4  ตู้ภายในท าจากอลูมีเนียม มีขนาดไม่น้อยกว่า 750x480x550 mm (WxDxH) 
3.9.5   ควบคุมการท างานของอุณหภูมิด้วยระบบMicroprocessor และแสดงค่าอุณหภูมิเป็นตัวเลข

ดิจิตอลผ่านหน้าจอ LED 
3.9.6  มีระบบล๊อคประตูตู้ด้วยกุญแจเพ่ือความปลอดภัย 
3.9.7  มีระบบท าความเย็นเป็นแบบ Direct cooling 
3.9.8  มีระบบละลายน้ าแข็งแบบ Manual 
3.9.9  มีตะกร้าส าหรับใส่ของจ านวนไม่น้อยกว่า 2 ชิ้น 
3.9.10 มีระบบการแจ้งเตือนในกรณี อุณหภูมิภายในตู้สูงหรือต่ าเกินไป ประตูปิดไม่สนิท เป็นต้น 
3.9.11 เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากใช้น้ ายาท าความเย็นที่ปราศจากสาร CFC 
3.9.12 ใช้ก าลังไฟฟ้าไม่เกิน 160 วัตต์ 
3.9.13 ใช้ไฟฟ้า 220 โวลล์ 50/60 Hz 
3.9.14 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน CE 
3.9.15 บริษัทผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 13485 
3.9.16  ผู้เสนอราคาต้องท าการติดต้ังพ้ืนทีส่่วนทางเดิน 3 หรือตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 

 3.10  ตู้ดูดควัน       จ านวน  1  ตู้ 
3.10.1  โครงสร้างตัวตู้ท าด้วย Porcelain white PP ที่สามารถทนทานต่อการกัดกร่อนของกรดและ

ด่างได้ โดยมีขนาดภายนอกของตัวตู้ (กว้างxลึกxสูง) ไม่น้อยกว่า 1,000 x 700 x 2,000 
มิลลิเมตร 

3.10.2 พ้ืนที่ภายในตู้ท าจาก High grade melamine board  ซ่ึงมีความทนทานต่อการกัดกร่อนของ
สารเคมีได้เป็นอย่างดี มีขนาด (กว้างxลึกxสูง) ไม่น้อยกว่า 800x 500 x 700 มิลลิเมตร 

3.10.3 มีพัดลมดูดอากาศ (Blower) สามารถปรับเปลี่ยนความเร็วลม (Adjustable air speed) ได้ 
3.10.4  มีอัตราความเร็วลมภายในตัวเครื่องอยู่ในช่วง 0.4-0.6 เมตรต่อวินาที 
3.10.5 ควบคุมการท างานด้วยระบบ Microprocessor หน้าจอแสดงผลแบบ LCD   
3.10.6  ด้านหน้าตู้เป็นกระจกใสหนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตรโดยสามารถเลื่อนเปิดกระจกได้สูงสุดไม่

น้อยกว่า 800 มิลลิเมตร 
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3.10.7  ใช้ได้กับไฟฟ้า 220 โวลต์,  50 เฮิร์ต 
3.10.8 มีอุปกรณ์ประกอบดังนี้ 

3.12.8.1  หลอดไฟ                    จ านวน 1 ชุด 
3.12.8.2  ก๊อกแก๊ส(Gas tap)            จ านวน 1 ชุด 
3.12.8.3 ปลั๊กไฟชนิดกันน้ า            จ านวน 1 ชุด 

3.10.9 ต่อท่อ Exhaust duct ท าจาก PVC ความยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร จ านวน 1 ท่อ 
3.10.10 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน CE หรือเทียบเท่า 
3.10.11 ผู้ เสนอร าคา ต้องติด ต้ังเดินท่ อและไฟ  และตร วจ เช็ คความพร้ อมการ ใช้งานของตู้  ณ 

ห้องปฏิบัติการกับสัตว์ หรือตามที่คณะกรรมการก าหนด 
3.10.12 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 , ISO 13485 และ   

ISO 14001 
3.10.13 มีหนังสือแต่งต้ังการเป็นผู้แทนจ าหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต หรือมีหนังสือแต่งต้ังจากผู้แทน

จ าหน่ายโดยตรงภายในประเทศเพ่ือประโยชน์ในการบริการหลังการขาย 
 

3.11 ชุดฝักบัวพร้อมอ่างล้างตาฉุกเฉิน     จ านวน 1 ชุด 
3.11.1 ชุดฝักบัวพร้อมอ่างล้างตาท าจาก Stainless steel เคลือบสีที่มีคุณสมบัติทนทานต่อสารเคมี 
3.11.2 อ่างล้างตาถูกออกแบบมาเพ่ือล้างดวงตาทั้งสองข้างเม่ือโดนสารเคมี 
3.11.3 ชุดฝักบัวด้านบนใช้เพ่ือล้างบริเวณหัวและล าตัว ในกรณีฉุกเฉิน โดยดึงมือจับด้านบนเพ่ือเปิด

สวิตช์ 
3.11.4 มีจุดระบายน้ าของอ่างน้ าลงสู่ท่อโดยตรง 
3.11.5 บริษัทผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001, ISO14001 และ ISO 13485 
3.11.6  มีหนังสือแต่งต้ังการเป็นผู้แทนจ าหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต หรือมีหนังสือแต่งต้ังจากผู้แทน

จ าหน่ายโดยตรงภายในประเทศเพ่ือประโยชน์ในการบริการหลังการขาย 
3.11.7 ผูเ้สนอราคาต้องท าการติดต้ังเดินท่อน้ าให้สามารถใช้งานได้ โดยท าการติดต้ังในพ้ืนที่ส่วน

ทางเดิน 1  หรือตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 

3.12 ตู้เก็บชุดปฏิบัติการ        จ านวน  2  ตู้ 
3.12.1 ขนาดของตัวตู้ไม่น้อยกว่า 890(W) x 490(D) x 1,700(H) มิลลิเมตร 
3.12.2 โครงสร้างหรือตัวตู้ ท าจากแผ่นเหล็กรีดเย็นความหนาไม่น้อยกว่า 0.6 มิลลิเมตรพับขึ้นรูปด้วย

เครื่องจักร พ่นเคลือบผิวด้วยสีเพ่ือป้องกันการเกิดสนิมและง่ายต่อการท าความสะอาด ภายในมี
ราวแขวนที่ท าจากสแตนเลส 

3.12.3 บานเปิดหรือประตูตู้ เป็นบานเปิดแบบสวิง ตัวบานแบบปิดทึบท าจากเหล็กพับขึ้นรูปด้วย
เครื่องจักร พ่นเคลือบผิวด้วยสีเพ่ือป้องกันการเกิดสนิม 

3.12.4 บานพับประตูตู้ สามารถเปิดได้ไม่น้อยกว่า 90 องศา 
3.12.5 มีหนังสือแต่งต้ังการเป็นผู้แทนจ าหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต หรือมีหนังสือแต่งต้ังจากผู้แทน

จ าหน่ายโดยตรงภายในประเทศเพ่ือประโยชน์ในการบริการหลังการขาย 
3.12.6  ผู้เสนอราคาต้องท าการติดต้ังที่ส่วนของห้อง locker หรือตามที่คณะกรรมการก าหนด 
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3.13 โต๊ะปฏิบัติการสแตนเลทพร้อมอ่าง 1 หลุม     จ านวน 2  ชุด 
 ขนาดไม่น้อยกว่า (ก x ย x ส)  590 มล. x 1,450 มล. x 840 มล.  

3.13.1    เป็นโต๊ะสแตนเลส มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 590 มิลลิเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,450 มิลลิเมตร 
       สูงไม่น้อยกว่า 840 มิลลิเมตร   อ่างสแตนเลท 1 หลุมมีขนาดไม่น้อยกว่า 480x370x270 

มิลลิเมตร  พร้อมก๊อกน้ าทองเหลืองเคลือบสีภายนอก ทรงโค้ง 
3.13.2   มีตู้เก็บของด้านล่างท าจากสแตนเลท มีปลั๊กไฟบนโต๊ะไม่น้อยกว่า  1 จุด 
3.13.3 ผู้เสนอราคาต้องท าการติดต้ังและเดินไฟให้ใช้งานได้ โดยติดต้ังในห้อง Ante room 1, 2 หรือ 

ตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 

3.14 โต๊ะปฏิบัติการสแตนเลสพร้อมอ่างล้าง  1 หลุม    จ านวน  1  ชุด 
ขนาดไม่น้อยกว่า (ก x ย x ส)  740 มล. x 1,990 มล. x 840 มล. 
3.14.1 โต๊ะมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 740 มิลลิเมตร ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 1,990 มิลลิเมตร สูงไม่น้อย

กว่า 840 มิลลิเมตร วัสดุพ้ืนโต๊ะ ตัวตู้และอ่าง ท าจากสแตนเลสเกรด304 
3.14.2 ด้านล่างเป็นตู้เก็บของ และมีอ่าง 1 หลุม พร้อมก๊อกน้ าทองเหลืองเคลือบสีภายนอก ทรงโค้ง  มี

ปลั๊กไฟบนโต๊ะไม่น้อยกว่า  1 จุด 
3.14.3 ผูเ้สนอราคาต้องท าการติดต้ังและเดินท่อน้ าดีน้ าเสียให้ใช้งานได้ดี ในพ้ืนที่ปฏิบัติการกับสัตว์  

หรือตามที่คณะกรรมการก าหนด 
 

3.15 เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 BTU    จ านวน    2 เครื่อง  
3.15.1  เครื่องปรับอากาศชนิ ด WALL TYPE มีขน าดไม่น้อยกว่า  12,000 BTU  ตา มมา ตรฐา น

อุตสาหกรรม และมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5 
3.15.2 สารท าความเย็นเป็นน้ ายาR32 
3.15.3  คอมเพรสเซอร์เป็นชนิดRotary 
3.15.4  สามารถปรับระดับความเร็วพัดลมไม่น้อยกว่า4 ระดับ 
3.15.5  ผูเ้สนอราคาต้องท าการติดต้ัง ณ พ้ืนที่ส่วนของออฟฟิต และส่วนล้าง  หรือตามที่คณะกรรมการ

ก าหนด  
3.16 ผู้เสนอราคาได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008  หรือดีกว่า  
3.17 ผู้เสนอราคาต้องจัดท าแบบ Shop Drawing ให้คณะกรรมการพิจารณาก่อนการติดต้ัง และส่งรูปแบบ AS 

built ให้คณะกรรมการในวันส่งมอบพัสดุ 

3.18  ครุภัณฑ์ที่ท าการติดต้ังต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สพสว. ก าหนด 
3.19 ผู้เสนอราคาต้องท าการฝึกอบรมให้กับบุคคลากรและผู้ใช้งานจนสามารถใช้งานได้ อย่างน้อย 1 ครั้ง 
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4. ผู้เสนอราคาต้องแสดงการเปรียบเทียบคุณสมบัติเฉพาะของครุภัณฑ์ระหว่างคุณสมบัติเฉพาะท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนดกับคุณสมบัติเฉพาะของสินค้าท่ีเสนอราคาโดยแสดงว่าคุณสมบัติดังกล่าวตรงตามข้อก าหนดหรือ
ดีกว่า  ท้ังน้ีจะต้องท าเครื่องหมายหรือส่วนแสดงข้อก าหนดในแคตตาล็อกหรือ  เอกสารอ้างอิงให้ชัดเจน 

5.  ก าหนดส่งมอบครุภัณฑ์ 180    วัน  
6.  ระยะเวลาการรับประกัน    1     ปี 
7.  สถานท่ีส่งมอบ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 

ลงชื่อ......................................................... ประธานกรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.การันต์  ชีพนุรัตน์) 

 
ลงชื่อ......................................................... กรรมการ 

(นายอรรถวิทย์  แสงศรีจันทร์) 
 
ลงชื่อ......................................................... กรรมการและเลขานุการ 
  (น.สพ.สินสมุทร  แซ่โง้ว) 

 
ลงชื่อ.......................................................... หัวหน้าหน่วยงาน 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สพ.ญ.รุ้งสวรรค์  วรรณสุทธ์ิ) 

คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 

 


