ร่างขอบเขตงาน (Term Of Reference : TOR)
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ จานวน ๔ รายการ
1. หลักการและเหตุผล
เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีนักศึกษาวิชาชีววิทยา วิชาเคมี วิชาพืชศาสตร์ และวิชาฟิสิกส์ ต้อง
มีครุภัณฑ์ อุปกรณ์ เครื่องมือ และมีความปลอดภัยสูง ทางด้านวิทยาศาสตร์สาหรับห้องปฏิบัติการ คือ ห้องปฏิบัติการ
ชีววิทยา ห้องปฏิบัติการเคมี ห้องปฏิบัติการพื้นฐานพืชศาสตร์ และห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ เพื่อสนับสนุนการเรียนการ
สอนให้สัมฤทธิ์ผลมากยิ่ งขึ้น ตลอดจนเป็ นการฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้ ถูกต้อ งเพื่อให้นักศึกษา
สามารถนาไปพัฒนาต่อยอดในวิชาชีพต่อไปได้ นอกจากนี้ห้องปฏิบัติการยังมีส่วนช่วยส่งเสริมและผลักดันงานวิจัยของ
นักศึกษาและครูอาจารย์ให้สามารถทางานวิจัยที่มีคุณภาพสามารถนาไปนาเสนอผลงานทางวิชาการและมีการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติได้ ตลอดจนส่งเสริมการทาปัญหาพิเศษของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่มี
การใช้เครื่องมือปฏิบัติการพื้นฐานรวมถึงการบริการวิชาการแก่ชุมชน หน่วยงานและโรงเรียน ดังที่กล่าวมาข้างต้น จึง
มีความจาเป็นต้องมีครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการที่จาเป็นให้ทันสมัย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเรีย นรู้พื้นฐานให้นักศึกษามี
ทักษะปฏิบัติการ ทาให้การเรียนรู้ทฤษฎีมีความเข้าใจยิ่งขึ้น และเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อซื้อครุภัณฑ์ใช้เป็นห้องปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐานให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ชีววิทยา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่จะต้องเรียนรายวิชาชีววิทยาพื้นฐาน
2.2 เพื่อซื้อครุภัณฑ์ใช้เป็นห้องปฏิบัติ การเคมีพื้นฐานให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่จะต้องเรียนรายวิชาเคมีพื้นฐาน
2.3 เพื่อซื้อครุภัณฑ์ใช้เป็ นห้ องปฏิบัติ การพื้นฐานพืชศาสตร์ ซึ่งใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้ กับนักศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑ์ต สาขาวิชาพืชศาสตร์ ได้แก่ รายวิชาอนุกรมวิธานพืช ดินเพื่อการเกษตร เทคโนโลยีเมล็ด
พั น ธุ์ ชี ว เคมี ข องพื ช การอนุ รั ก ษ์ ดิ น และน้ า ธาตุ อ าหารพื ช ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องดิ น ปั ญ หาพิ เ ศษ เตรี ย มฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพทางด้านพืชศาสตร์ เป็นต้น
2.4 เพื่อซื้อครุภัณฑ์ใช้เป็นห้องปฏิบัติการพื้นฐานฟิสิกส์ซึ่งใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่จะต้องเรียนรายวิชาฟิสิกส์
พื้นฐาน
3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้
ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
กาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ
ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
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๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุราษฏร์ธานี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มี
คาสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์
๔.๑ ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ตาบลขุนทะเล อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน ๑ รายการ
มีรายละเอียดดังนี้
๔.๑.1 ตู้ดูดควันพร้อมชุดกาจัดไอสารเคมีขนาด 1.50 x 2.35 x 1.05 ม. จานวน 2 ชุด มีรายละเอียด
ดังนี้
1) ลักษณะทั่วไป
1.1) ตู้ดูดควันระเหยสารเคมี (FUME HOOD) พร้อมชุดกาจัดไอสารเคมี สาเร็จรูปใช้ดูดไอกรด
สารเคมี แ ละกาจั ด ไอสารเคมี เ ป็ น พิ ษ ในเครื่ อ งเดี ย วกั นเพื่ อ การปฏิ บั ติง านทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เป็ น ชนิ ด ระบบ
AUTOMATIC BY PASS SYSTEM
1.2) ขนาดของตู้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้
- ส่วนบนมีขนาด (กว้าง x สูง x ลึก) 1.50 x 1.50 x 1.05 เมตร
- ส่วนล่างมีขนาด (กว้าง x สูง x ลึก) 1.50 x 0.85 x 0.95 เมตร
1.3) ตู้ดูดควันตอนล่างมีประตูสามารถเปิด – ปิด เป็นตู้เก็บของหรือถังแก๊สขนาด 7 กิโลกรัม
- ส่วนที่ 1 บรรจุถังเก็บน้าเพื่อการหมุนเวียน
- ส่วนที่ 2 ตาแหน่งติดตั้งปั๊มน้าทนสารเคมี
1.4) ตู้ตอนบนมีประตูกระจกนิรภัยสามารถเลื่อนขึ้น– ลง ได้ ประโยชน์ใช้ทาการทดลองสารเคมี
ที่เป็นพิษ ในการปฏิบัติงานทางด้านวิทยาศาสตร์
1.5) การติดตั้งตู้ดูดควันอ้างอิงตามมาตรฐาน BS 14175 (BRITISH STANDARD)
2) ลักษณะตู้ดูดไอระเหยสารเคมี
2.1) ตู้ดูดควันตอนบน
- โครงสร้างภายนอกทาด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็น (COLD ROLLED STEEL SHEET) ความ
หนา 1.0 มิลลิเมตร ทุกชิ้นทาเป็นระบบถอดประกอบได้ (KNOCK DOWN) คือ สามารถถอดตัวตู้ ด้านหน้า
ด้านซ้าย–ขวา และ ด้านหลัง เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายและบารุงรักษา เคลือบกันสนิมด้วย ZINC PHOSPHATE
COATING โดยกรรมวิธี DIPPING เพื่อกันสนิมทั่วถึงทุกชิ้นส่วนของโครงสร้างภายนอก แล้วผ่านการอบแห้งด้วย
กรรมวิธี DRYING OVEN และต่อเนื่องด้วยการพ่นทับด้วยสี EPOXY ชนิดสีผงทั่วถึงผิวเหล็กทุกด้านทั้งภายในและ
ภายนอก (CONDUCTIVE EPOXY POWDER COATING) โดยใช้ระบบไฟฟูาสถิตย์ELECTROSTATIC PAINTING
SYSTEMแล้วผ่านกระบวนการอบสีด้วยระบบ DRYING OVEN ที่ความร้อน ไม่น้อยกว่า 180 องศาเซลเซียส เป็นเวลา
ไม่ต่ากว่า 10 นาที เมื่อเสร็จแล้ว สีต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 80 ไมครอน โดยสีจะต้องทนต่อการกัดกร่อนของไอ
ระเหยสารเคมี และทนต่อการขีดข่วนได้ดี ชิ้นงานเหล็กพ่นสีแล้วต้องผ่านการทดสอบ SALT SPRAY 500 ชั่วโมง ตาม
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มาตรฐาน ASTM B117 จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ พร้อมแนบเอกสารจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้มาแสดงต่อ
คณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง
- โครงสร้างผนังภายในตู้ตอนบนซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใช้งาน (WORKING AREA PART)
ทาด้วยวัสดุไฟเบอร์กลาส โดยต้องมีหนังสือรับรองผล TEST ตามมาตรฐาน UL 94 Clause TEST V-0 จากหน่วยงาน
ราชการหรือเอกชนที่เชื่อถือได้ พร้อมแนบเอกสารมาแสดงต่อคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง
ชนิดหล่อจากแบบเป็นเนื้อเดียวกันตลอด (ONE PIECE MOULDING) หนา 3 มม. และ
ส่วนพื้นที่ใช้งานเป็นชนิด ISO–TYPE แบบPOLYLITE ที่ทนสารเคมีและทนต่อการกัดกร่อนของกรด–ด่าง ได้เป็นอย่างดี
และรับน้าหนักได้ไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม
- พื้นที่ด้านในสุดเป็นรางระบายน้า มีสะดืออ่างสาหรับน้าทิ้งจากราง ระบบท่อน้าทาด้วย
POLYPROPYLENE
- บานประตูตู้ดูดควัน เป็นกระจกนิรภัยใสหนา 6 มิลลิเมตร ชนิดไม่มีขอบกระจกแขวน
ห้อยด้วยลวดสลิงสแตนเลสไร้สนิม สามารถเลื่อนขึ้น –ลง ตามแนวดิ่งได้ทุกระยะโดยมีตุ้มถ่ว งน้าหนักเป็นตัวถ่ว ง
สมดุลย์ โดยใช้ลวดสลิงสแตนเลส เป็นตัวแขวนอยู่ในรอก ขนาดความกว้างภายในตู้ไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตร
ความสูงไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ด้านล่างมีมือจับเลื่อนขึ้น–ลง ซึ่งทาจากโพลีโพรไพลีน พร้อมรางกระจกทาด้วย
PVC
- มีระบบ AIR FLOW BY PASS ทาให้ไม่เกิดสูญญากาศเมื่อปิดบานประตูตู้ดูดควันสนิท
ทาด้วยไฟเบอร์กลาสเสริมแรง ชนิด ISO–TYPE มีความหนา 3 มม. สามารถทนต่อการขีดข่วนและการกัดกร่อนของ
สารเคมีได้ดี
- ภายในตู้ดูดควันผนังหลังมีแผ่นบังคับทิศทางการไหลของอากาศ (BAFFLE) ตามหลัก
AERO DYNAMIC ปูองกันการหมุนของลมได้ดี ไม่ให้เกิดลมม้วนกลับเข้าหาตัวผู้ใช้งาน ด้วยวัสดุไฟเบอร์กลาส โดย
บังคับให้อากาศไหลเข้าได้ 4 ช่อง ด้านล่าง 1 ช่อง ตรงกลาง 2 ช่อง และด้านบน 1 ช่อง ซึ่ งแผ่นบังคับทิศทางของ
อากาศ ต้องเป็นชนิดเดียวกันกับพื้นที่ส่วนใช้งาน สามารถถอดซ่อมบารุงรักษาได้สะดวก โดยสามารถทดสอบได้ด้วย
ควันหลังการติดตั้งเสร็จ
2.2) ตู้ดูดควันตอนล่าง (STORAGE PART)
- โครงสร้างภายนอกทาด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็น (COLD ROLLED STEEL SHEET) ความหนา
1.0 มิลลิเมตร ทุกชิ้นทาเป็นระบบถอดประกอบได้ (KNOCK DOWN) สามารถถอดตัวตู้ด้านหน้าด้านซ้าย–ขวา และ
ด้านหลัง เพื่อง่ายต่อการเคลื่อนย้ายและซ่อมบารุงรักษา เคลือบผิวกันสนิมด้วย ZINC PHOSPHATE COATING โดย
กรรมวิธี DIPPING เพื่อเคลือบกันสนิมทั่วถึงทุกชิ้นส่วนของโครงสร้างภายนอก แล้วผ่านการอบแห้งด้วยกรรมวิธี
DRYING OVEN แล้วพ่นทับด้วยสี EPOXY ชนิดผงทั่วถึงผิวเหล็กทุกด้านทั้งในและนอก (CONDUCTIVE EPOXY
POWDER COATING) โดยใช้ระบบไฟฟูาสถิตย์ ELECTROSTATIC PAINTING SYSTEM แล้วผ่านกระบวนการอบสี
ด้วยระบบ DRYING OVEN ที่ความร้อนไม่น้อยกว่า 180 องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาที เมื่อเสร็จแล้วสี
ต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 80 ไมครอน โดยสีต้องทนต่อการกัดกร่อนของไอระเหยสารเคมีและทนต่อการขีดข่วนได้ดี
ชิ้นงานเหล็กพ่นสีแล้วต้องผ่านการทดสอบ SALT SPRAY 500 ชั่วโมง ตามมาตรฐาน ASTM B117 จากหน่วยงานที่
เชื่อถือได้
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- ด้านหน้ าเป็น บานประตูเปิด –ปิด ทาด้วยวัส ดุเดียวกันกับตู้ ส่ว นหน้าบานมีระบบบานพับ
สแตนเลสทนต่อไอสารเคมีระบบสปริงล็อค ระบบ Soft Close แบบปิดนุ่มนวล มือจับเปิด–ปิด ทาด้วยGRIP SECTION
- หน้าบานเปิด–ปิด ด้านในแต่ละบานมีที่ใส่แฟูมงานอย่างน้อยหน้าบานละ 1 ช่อง พร้อม
ซีลขอบประตูเพื่อปูองกันเสียงการทางานของภายในตู้ดูดควัน
3) อุปกรณ์ประกอบตู้ดูดควัน
3.1) อุปกรณ์ประกอบภายในตู้ดูดควันตอนบน
- ก๊อกแก๊ส 1 ชุด ตัวก๊อกทาด้วยทองเหลืองเคลือบด้วยสี EPOXY ที่มีคุณสมบัติทนต่อการกัด
กร่อนของกรด–ด่าง ขนาด 3/8 INCH BSP โดยปลายก๊อกเรียวเล็ก สามารถสวมต่อด้วยท่อยางหรือพลาสติกได้ ติดตั้ง
ที่ผนังด้านข้างภายในควบคุมการเปิด–ปิด ด้วย FRONT CONTROL VALVE
- ก๊อกน้า 1 ชุด ตัวก๊อกทาด้วยทองเหลืองเคลือบด้วยสี EPOXY ที่มีคุณสมบัติทนต่อการกัด
กร่อนของกรด–ด่าง ขนาด 3/8 INCH BSP โดยปลายก๊อกเรียวเล็ก สามารถสวมต่อด้วยท่อยางหรือพลาสติกได้ ติดตั้ง
ที่ผนังด้านข้าง ภายในตู้ควบคุมการจ่ายน้าด้วย FRONT CONTROL VALVE
- สะดืออ่างน้าทิ้งทาจากวัสดุโพลีโพรพิลีน (POLYPROPYLENE) สีดา มีคุณสมบัติทนทานต่อ
การกัดกร่อนของกรด–ด่าง ได้เป็นอย่างดี
- ที่ดักกลิ่น (BOTTLE TRAP) ทาด้วยวัสดุ POLYPROPYLENE จากการผลิต INJECTION
MOLDED การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต้องเป็นระบบ MECHANICAL JOINT SYSTEM สามารถถอดซ่อมบารุงหรือประกอบได้
ทุกแห่งโดยไม่มีการต่อเชื่อมด้วยความร้อน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001
- หลอดไฟแสงสว่างฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 18 วัตต์ จานวน 2 ชุด พร้อมที่ครอบ ซึ่งทาด้วย
กระจกนิรภัยปูองกันความร้อนและการกัดกร่อนของไอระเหยสารเคมี
3.2) อุปกรณ์ภายนอกตู้ดูดควัน
- ชุดควบคุมการจ่ายน้า (FRONT CONTROL) จานวน 1 ชุด วัสดุทาด้วยทองเหลืองเคลือบ
ด้วยสี EPOXY มือหมุนเปิด–ปิด ทาด้วยวัสดุโพลีโพรพิลีน(POLYPROPYLENE) ซึ่งทนต่อการกัดกร่อนของกรด – ด่าง
และสารเคมี สามารถทนแรงดันได้ 147 PSI (POUNDS/SQ – INCH)
- ชุดควบคุมการจ่ายแก๊ส (FRONT CONTROL) จานวน 1 ชุด วัสดุทาด้วยทองเหลือง
เคลือบด้วยสี EPOXY มือหมุนเปิด–ปิด ทาด้วยวัสดุโพลีโพรพิลีน (POLYPROPYLENE) ซึ่งทนต่อการกัดกร่อนของ
กรด–ด่าง และสารเคมี สามารถทนแรงดันได้ 100 PSI (POUNDS/SQ – INCH)
- เต้าเสียบไฟฟูาชนิดคู่ สามารถเสียบได้ทั้งกลมและแบน ขนาด 16 แอมป์ 220 โวลท์
1 เฟส พร้อมสายดิน
3.3) แผง คว บคุ มก าร ท า งาน ตู้ ค วั น เป็ นช นิ ด กึ่ งสั มผั ส คว บคุ มด้ ว ย MICROPROCESSOR
CONTROLLER ควบคุมการทางานดังนี้
- ปุุมกดเปิด– ปิด POWER เพื่อเปิดหรือปิด ระบบการทางานหลัก
- ปุุ ม กดเปิ ด –ปิ ดพั ดลม (BLOWER) เพื่อ เปิด หรื อปิ ด พัด ลมดูด ไอระเหยสารเคมี พร้ อ ม
สัญลักษณ์หลอดไฟแสดง
- ปุุมกดเปิด– ปิดไฟแสงสว่าง (LIGHT) เพื่อเปิดหรือปิด แสงสว่างภายในตู้ พร้อมสัญลักษณ์
หลอดไฟแสดง
- จอแสดงความเร็วลมภายในตู้ HOOD แสดงผล DIGITAL MONITOR เป็นจอ LED แบบ7–
SEGMENT เพื่อสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล และสามารถแสดงผลความเร็วลมได้ทั้งแบบฟุตต่อนาที (FPM) หรือ
เมตรต่อวินาที (M/S)
- หลอดไฟ LED แสดงสถานะความเร็วลมว่าปลอดภัยแสดงเป็นสีเขียว (AIR SAFE) และไฟสี
แดงกระพริบกรณีแรงลมผิดปกติ (AIR FAIL) พร้อมเสียงเตือน
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- ปุุ ม กด MUTE กดเพื่ อ เงี ย บเสี ย งเตื อ นที่ดั ง หากตู้ ดูด ควั นขั ด ข้ อง แต่ LED ไฟสี แ ดงยั ง คง
กระพริบอยู่
- หลอดไฟ LED แสดงสถานะประตูเลื่อนด้านหน้า (SASH) ว่าอยู่ในระดับปกติ (SASH SAFE)
โดยไฟแสดงสีเขียว และถ้ากระจกเปิดสูงเกินกาหนดไปเป็นสีแดงกระพริบ (SASH FAIL) พร้อมเสียงเตือน
- จอแสดงผลการทางานของตัวควบคุมรอง แสดงผลเป็นจอ LCD โดยจะแสดงสถานะการ
ทางานของระบบควบคุมตู้
- ปุุมกดMODE กดเลือกการทางานของตัวควบคุมหลัก โดยมีการแสดงการทางานต่างๆ เช่น
ตั้งเวลา, ตั้งเวลาเปิด – ปิดการทางานของพัดลม, ดูชั่วโมงการทางานของพัดลม
- ปุุมกด ENTER กดเข้าสู่การทางานและจบการทางานของ MODE ต่างๆ
- ปุุมกด  เพื่อเลือกค่าในโหมดต่างๆ
- ปุุมกด  เพื่อเลือกค่าในโหมดต่างๆ
3.4) ชุดกาจัดไอสารเคมี
ส่วนของชุดกาจัดไอสารเคมีติดตั้งตอนหลังภายในตู้ดูดควันเป็นวัสดุไฟเบอร์กลาสโดยผลิตหล่อ
จากแบบเป็นชิ้นเดียวกันทั้ง 4 ด้าน (ด้านหน้า, ด้านข้างทั้ง 2 ด้าน และด้านหลัง) ติดตั้งอยู่ตอนบนด้านหลังพื้นที่ส่วนใช้
งาน (WORKING AREA PART) โดยติดตั้งให้เป็นเนื้อเดียวกันกับพื้นที่ส่วนใช้งานโดยไม่มีรอยการใช้สกรูต่างๆ ยึดติดเพื่อ
ปูองกันการรั่วซึมของน้า และผนังด้านหน้าของชุดกาจัดไอสารเคมีบริเวณ AIR EXHAUST จะต้องมีแผ่นปูองกันน้า
กระเด็นเข้ามายังส่วนของพื้นที่ใช้งาน โดยไม่กีดขวางทางลมเข้าชุ ดกาจัดไอสารเคมี เป็นชุดกาจัดไอสารเคมีระบบปิด
(CLOSE CIRCUIT) ชนิดระบบควบแน่น ส่วนของชุดกาจัดไอสารเคมีประกอบไปด้วย
- ชุดสเปรย์ฉีดน้าชนิดพิเศษทาจากวัสดุ PP (POLYPROPYLENE) ทนไอสารเคมี จานวน 2 หัว
สเปรย์ ซึ่งออกแบบชนิดพิเศษเพื่อใช้กับน้าที่มีตะกอนไม่ก่อให้เกิดการอุดตันจากตะกอน มีมุมกว้างในการสเปรย์ม่านน้า
120 องศา เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ในการดักจับไอสารเคมี
- ถังเก็บน้าระบบหมุนเวียนมีขนาดไม่น้อยกว่า 110 ลิตร ทาจากไฟเบอร์กลาสชนิด ISO
TYPE แบบ POLYLITE ชนิดแนวนอน ที่ทนการกัดกร่อนของสารเคมีหล่อเป็นชิ้นเดียวกันโดยไม่มี รอยเชื่อมเพื่อปูองกัน
การรั่วซึม พื้นตอนล่างของถังเป็นรูปแบบ V-SHAPE โดยรูน้าทิ้งอยู่ที่จุดต่าสุดของถังปูองกันการตกค้างของตะกอน
สารเคมี ถังเก็บน้าติดตั้งอยู่ที่ตอนล่างของตู้ดูดควัน
- ปั๊มน้าทนกรดชนิด MAGNET PUMP ขับเคลื่อนด้วยกระแสแม่เหล็กแบบไม่มีซีลปูองกัน
ปัญหารั่วซึมจากสารเคมีกัดกร่อนแกนหมุนและซีลยาง ตัวเสื้อและใบพัดทาด้วยโพลีโพรพิลีน (POLYPROPYLENE)
ใช้ไฟ 220 โวลท์ 1 เฟส 50 Hz มอเตอร์ IP 44 ขนาด 250 วัตต์ สามารถจ่ายน้า 125 ลิตร/นาที ที่ความสูง
12.3 เมตร
- HIGH PRESSURE SWITCH สาหรับตัดระบบปั๊มน้าเมื่อหัวสเปรย์อุดตันพร้อมสัญญาณเตือน
ระบบขัดข้อง 1 ชุด
- LOW PRESSURE SWITCH สาหรับติดระบบการทางานของปั๊มทาเมื่อระบบขาดน้า 1 ชุด
- FLOATING SWITCH อุปกรณ์ตรวจวัดความสูงต่าและเติมน้าอัตโนมัติในถัง 2 ชุด
- SOLINOIL VALVE วาล์ว เปิด–ปิด เติมน้าอัตโนมัติ เมื่อระดับน้าในถั งลดลงกว่าระดับที่
กาหนด 1 ชุด
- BALL VALVE น้าดีทาด้วย PVC สาหรับเปิดเติมน้าใส่ถัง ถังบาบัด 1 ชุด กรณีเปลี่ยนถ่ายน้า
- BALL VALVE น้าทิ้ง เปิด – ปิด ระบบระบายน้าทิ้ง 1 ชุด
- ALARM BUZZER สัญญาณเตือนเมื่อระบบการทางานชุดบาบัดขัดข้อง 1 ชุด
- ก๊อกน้า PVC สาหรับเปิดน้าเพื่อตรวจวัดค่า pH 1 ชุด
- สวิทซ์เปิด – ปิด ปั๊มน้าและการทางานของระบบบาบัด พร้อมสัญญาณไฟแสดงการทางาน

๖

- สวิทซ์กดปิดยกเลิกสัญญาณเตือนระบบขัดข้อง
- การตรวจซ่อมบารุงรักษางานระบบให้ทาจากด้านหน้าตู้ดูดควันเท่านั้น
3.5) พัดลมตู้ดูดไอระเหยสารเคมี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- พัดลมเป็นระบบ LOW PRESSURE CENTRIFUGAL FAN DIRECT DRIVE มอเตอร์แบบ
อุตสาหกรรม
- ตัวใบพัดทาด้วยวัสดุโพลีโพรพิลีน (POLYPROPYLENE) ชนิดทนต่อการกัดกร่อนของกรด–
ด่าง ได้เป็นอย่างดี เป็นแบบ FORWARD CURVED ผลิตโดยกรรมวิธี INJECTION MOULDING ถ่วงใบพัดด้วยระบบ
DYNAMIC BALANCE ศูนย์เที่ยงตรงสามารถหมุนได้ในความเร็วรอบตั้งแต่ 1,400 รอบ/นาที (RPM) ขึ้นไป โดยไม่
แกว่งหรือสั่น
- ตัวเสื้อพัดลมทาด้วยวัสดุไฟเบอร์กลาสหรือโพลีโพรพิลีน หล่อเป็นชิ้นเดียวกัน ชนิดทนต่อการ
กัดกร่อนของกรด–ด่าง ได้เป็นอย่างดีด้านหน้าของเสื้อพัดลมสามารถถอดประกอบได้ เพื่อความสะดวกในการซ่อมบารุง
และง่ายต่อการติดตั้ง
- ตัวพัดลมจะมีคุณสมบัติในการดูดควันไม่น้อยกว่า1,000–2,000 ลบ.ม. /ชม. ( M3 / H )
ตามลาดับ มีประสิทธิภาพสูงกินไฟน้อย และทางานเงียบโดยตลอด
- แท่นของพัดลมสาหรับติดตั้งมอเตอร์ต้องมีที่ครอบกันน้าทุกด้าน และยางกันสะเทือนของพัด
ลม
- มีความสามารถในการดูดไอระเหยสารเคมีจากตู้ดูดไอระเหยสารเคมี โดยมีค่า VELOCITY
ประมาณ 100 ฟุต/นาที (FPM) เมื่อเปิดบานกระจกหน้าตู้ดูดควันสูง 30 ซม. หรือมีค่าความเร็วลมของหน้าตู้ อย่าง
สม่าเสมอ โดยผู้ทาการติดตั้งจะต้องมีเครื่องวัดลมมาทดสอบในวันส่งมอบงาน
- มอเตอร์ใช้แบบอุตสาหกรรม IP 55 HEAVY DUTY ขนาดไม่น้อยกว่า ½ HP 1,400 รอบ
380 V. 3 Phase หรือ 220 V. 1 Phase
- มีสวิทช์ ON–OFF SAFETY SWITCH ชนิด IP65 ทาหน้าที่เปิด–ปิด มอเตอร์พัดลมชนิดกัน
น้าติดตั้งบริเวณแท่นพัดลมใกล้มอเตอร์ไฟฟูาเพื่อใช้ในการซ่อมบารุงรักษา
4) ระบบท่อระบายควัน
4.1) ท่อควัน PVC ชั้นคุณภาพที่ 5 ขนาดไม่น้อยกว่า 8” พร้อมข้องอหน้าแปลนอุปกรณ์ท่อยึดที่เป็น
วัสดุชนิดที่แข็งแรง
4.2) การติดตั้งท่อระบายควันจุดที่มีการต่อท่อควันมีข้องอ หน้าแปลนต้องใช้วิธีการเชื่อมด้วยวัสดุ
ชนิดเดียวกันกับท่อ
5) ผู้ขายจะต้องทดสอบค่าความเร็วลมตามที่กาหนด พร้อมแนะนาการใช้และทา TEST REPORT เสนอใน
วันส่งมอบด้วย
6) มีการรับประกันคุณภาพสินค้า อย่างน้อย1 ปี
7) มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 1 เล่ม
๔.๑.๒ โต๊ะปฏิบัติการกลางขนาด 0.75 x 1.80 x 0.85 ม. จานวน 1 ตัว มีรายละเอียด ดังนี้
1) ส่วนของพื้นโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) ทาจากวัสดุพิเศษ SOLID PHENOLICCORE (LAB
GRADE TYPE) ชุบเคลือบ PHENOLIC RESIN (PHENOL FORMALDEHYDE RESIN) เรียงซ้อนกัน ในส่วนของ
DECORATIVE PAPER และปิดทับด้วย CHEMICAL RESISTANT LAMINATE ในการผลิตอัดให้เป็นเนื้อเดียวกัน ที่
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ASTM–E–84 และ NFPA 255 มีความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. มีคุณสมบัติทนทานต่อ
กรด–ด่าง ตัวทาละลาย และสารเคมีทั่วไปได้เป็นอย่างดี ผ่านการทดสอบ BACTERIAL RESISTANCE GROWTH
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TEST เหมาะสาหรับห้องปฏิบัติการที่ใช้กรด–ด่าง ทา PROFILE ขอบ TOP แบบ CLASSIC พร้อมมีระบบ WATER
DROP ปูองกันการไหลย้อนกลับของน้าและสารเคมีเข้าตัวตู้
2) ส่วนของตัวตู้เป็นระบบ MODULAR ยึดประกอบด้วยอุปกรณ์ KNOCK DOWN ส่วนของตัวตู้
(CUPBOARD) ทาด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนา 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท
(HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนา 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163– 2536 ทั้ง 2 ด้านด้วยระบบ
SHORT CYCLE ปิดขอบด้วย PVC หนา 2 มม. เฉพาะด้านหน้าด้วยกาวกันน้าชนิด HOT MELT GRADE A ชั้นวางของ
ภายในตู้สามารถปรับระดับได้ 5 ระดับ เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนา 16 มม. ปิดผิว
ด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนา 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163–2536 ทั้ง 2
ด้าน สามารถรับน้าหนักต่อชั้นได้ไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัม การต่ อยึดประกอบตัวตู้ด้วยอุปกรณ์ FULLY KNOCK
DOWN SYSTEMS ชนิด CAM LOCK & DOWEL เป็นผลิตภัณฑ์ทาจากโลหะผสม ZINC ALLOY ฉีดขึ้นรูป ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 พร้อมเดือยไม้ขนาดไม่น้อยกว่าเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 มิลลิเมตร x 30 มิลลิเมตร จานวนเดือยไม้
ต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 22 ตัว เพื่อเสริมความแข็งแรงของตัวตู้สามารถถอดประกอบตัวตู้ทุกชิ้นส่วนใหม่ได้โดยไม่ทาให้ตัว
ตู้ได้รับความเสียหาย สะดวกในการซ่อมบารุง (กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้าย) ประกอบเป็นตัวตู้สาเร็จรูป
(MODULAR UNIT SYSTEM) โดยไม่ใช้วิธีการยิงลวด, MAX หรือสกรูเกลียวปล่อย
3) ส่วนหน้าบาน และหน้าลิ้นชัก ทาด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนา
16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนา 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163-2536
ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้า HOT MELT GRADE A พร้อมทั้งลบมุมด้วยเครื่องจักรเพื่อความเรียบร้อย
4) มือจับทาด้วย PVC ชนิด GRIP SECTION POSTFORM EMULATION SYSTEM ขนาดหน้าตัดไม่
น้อยกว่า 21 x 50 มม. ฝังอยู่ด้านบนหรือด้านล่างสุดของหน้าบานมี CHANEL CAP ขนาดไม่น้อยกว่า 21 x 50 x
80 มม. สาหรับปิด GRIP SECTION ทั้งสองด้าน ทาจากวิศวกรรมพลาสติก ABS ใส่ปูายบอกรายการ (CARD LABEL)
ลงใน LABEL CHANNEL มีแผ่นพลาสติก LABEL COVER MASK ขนาดไม่น้อยกว่า 30 x 59 x 3 มม. ที่ทาจาก
พลาสติก ACRYLIC ใสฉีดขึ้นรูปปิดครอบปูองกันการเปียกชื้นหรือเปรอะเปื้อนแผ่นปูาย
5) กุญแจล็อคเป็นชนิด MASTER KEY จานวนเบอร์ไม่ซ้ากัน 3000 เบอร์ สามารถจัดมาสเตอร์คีย์
ได้ทั้งหมด 50 กลุ่ม โครงสร้างผลิตจากซิงค์ (ZDA3) ชุบนิเกิ้ล ไส้กุญแจสามารถถอดออกเปลี่ยนได้ด้วยดอกกุญแจ
ถอดไส้ (REMOVEL KEY) ในตาแหน่งเปิด มีระบบ ANTIVE PIN ปูองกันการไขแทนกันได้ ดอกกุญแจผลิตจาก
ทองเหลื อ งชุ บ นิ เ กิ้ ล สวมปลอกด้ ว ยพลาสติ ก ชนิ ด ANTI-BACTERIAL เป็ น สิ น ค้ า ที่ ไ ด้ รั บ รองมาตรฐาน
ISO9001:2008
6) ส่วนของตัวตู้ที่ติดตั้งอ่าง (UNIT SINK) ทาด้วยไม้อัดกันน้า หนา 15 มม. ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนท
(HIGH PRESSURE LAMINATED) สีขาว หนา 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก.1163-2536 ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย
PVC ด้วยกาวกันน้า (HOT MELT) ชนิดพิเศษ ค่าการบวมน้าต้องไม่เกิน 0.13% ภายในระยะเวลา 72 ชม. พร้อม
แสดงเอกสารผลการทดสอบจากหน่วยงานราชการหรือเอกชนที่เชื่อถือได้ ต่อคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณา
ในวันยื่นซอง พร้อมเจาะช่องระบายอากาศเพื่อปูองกันความชื้น
7) ขาตู้เป็นพลาสติกชนิด ABS (ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE) สามารถปรับระดับ
ความสูง-ต่า ได้ ภายนอกของขาเป็นไม้อัดหนา 10 มม. ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนท(LAMINATED) สีดา สูงประมาณ 10
ซม. ส่วนนี้สามารถที่จะถอดออกมาทาความสะอาดใต้พื้นตู้ ได้โดยติดที่ยึดขาตู้ (CLIP LOCK) ทาด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็น
เคลือบผิวกันสนิม (ZINC PHOSPHATE COATING) หรือเป็นพลาสติก ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE
(ABS)
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8) บานพับของตู้ใช้บานสปริงล็อคทาด้วยโลหะชุบนิกเกิล สามารถเปิดได้ 110  ขนาดมาตรฐาน 35
มม. แบบ SLIDE ON สามารถปรับหน้าบานได้รอบการเปิดไม่น้อยกว่า 80,000 รอบ ผ่านการทดสอบจากหน่วยงาน
ราชการหรือเอกชนที่เชื่อถือได้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001
9) รางลิ้นชัก เป็นระบบปิดได้ด้วยตัวเอง (SELF CLOSING SYSTEM) โดยลิ้นชักจะไหลกลับเองโดย
อัตโนมัติ ตัวรางลิ้นชักเป็นโลหะชุบอีพ๊อกซี่ (EPOXY COATED) ลูกล้อพลาสติก พร้อมทั้งเป็นรางระบบ STOP 2 ชั้น
(DOUBLE STOP) โดยเมื่อดึงลิ้นชักออกมาจนสุดลิ้นชักจะไม่หลุดออกมา และลูกล้อทาจากพลาสติกชนิดดูดซับเสียง
เมื่อเลื่อนลิ้นชักจะมีเสียงเบาและลื่น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001
10) ปลั๊กไฟฟูา 3 สาย 2 เต้าเสียบ เสียบได้ทั้งกลมและแบนในตัวเดียวกัน พร้อมสายดิน มาตรฐาน
IEC STANDARD โดยปลั๊กไฟถูกติดตั้งภายในกล่อง POLYPROPYLENE (PP) ฉีดขึ้นรูป ขนาด 90 x 160 x 90 มม.
(ก x ย x ส) เพื่อความสะดวกในการใช้งาน สามารถทนต่อกรด – ด่างได้ดี
11) อ่างน้าเป็น POLYPROPYLENE ขนาด 425 x556 x250 มม. สามารถทนต่อการกัดกร่อนได้
เป็นอย่างดี
12) สะดืออ่าง (WASTES) และที่ดักกลิ่น (BOTTLE TRAP) ทาด้วยวัสดุ POLYPROPYLENE จาก
การผลิต INJECTION MOLDED ส่วนล่างของที่ดักกลิ่นเป็นสีขาวขุ่นโปร่งแสงสามารถมองเห็นตะกอนสารเคมีได้ เพื่อ
ง่ายต่อการซ่อมบารุง การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต้องเป็นระบบ MECHANICAL JOINT SYSTEM สามารถถอดซ่อมบารุง หรือ
ประกอบได้ทุกแห่ง โดยไม่มีการต่อเชื่อมด้วยความร้อน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001
13) ก๊อกน้ า 1 ทางตั้ง พื้ น ตั ว ก๊อ กทาด้ว ยทองเหลื องพ่ นสี อี พ๊อกซี่ เป็นก๊ อกที่ ใช้เ ฉพาะห้ อ งแลป
ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีปลายก๊อกเรียวสามารถสวมต่อกับท่อยางหรือพลาสติก สามารถทนแรงดันได้ 147 PSI
เป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ

๔.๑.3 โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด 1.50 x 5.00 x 0.85 ม. จานวน 4 ตัว มีรายละเอียด ดังนี้
1) ส่วนของพื้นโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) ทาจากวัสดุพิเศษ SOLID PHENOLICCORE (LAB
GRADE TYPE) ชุบเคลือบ PHENOLIC RESIN (PHENOL FORMALDEHYDE RESIN) เรียงซ้อนกัน ในส่วนของ
DECORATIVE PAPER และปิดทับด้วย CHEMICAL RESISTANT LAMINATE ในการผลิตอัดให้เป็นเนื้อเดียวกัน ที่
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ASTM–E–84 และ NFPA 255 มีความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. มีคุณสมบัติทนทานต่อ
กรด – ด่าง ตัวทาละลาย และสารเคมีทั่วไปได้เป็นอย่างดี ผ่านการทดสอบ BACTERIAL RESISTANCE GROWTH
TEST เหมาะสาหรับห้องปฏิบัติการที่ใช้กรด – ด่าง ทา PROFILE ขอบ TOP แบบ CLASSIC พร้อมมีระบบ WATER
DROP ปูองกันการไหลย้อนกลับของน้าและสารเคมีเข้าตัวตู้
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2) ส่วนของตัวตู้เป็นระบบ MODULAR ยึดประกอบด้วยอุปกรณ์ KNOCK DOWN ส่วนของตัวตู้
(CUPBOARD) ท าด้ ว ยไม้ ป าติ เ กิ ล บอร์ ด เกรด E1 ซึ่ ง เป็ น เกรดปลอดสารพิ ษ หนา 16 มม. ปิ ด ผิ ว ด้ ว ยแผ่ น
ลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาวหนา 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163–2536 ทั้ง 2 ด้าน ด้วย
ระบบ SHORT CYCLE ปิดขอบด้วย PVC หนา 2 มม. เฉพาะด้านหน้า ด้วยกาวกันน้าชนิด HOT MELT GRADE A
ชั้นวางของภายในตู้สามารถปรับระดับได้ 5 ระดับ เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนา
16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนา 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก.
1163–2536 ทั้ง 2 ด้าน สามารถรับน้าหนักต่อชั้นได้ไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัม การต่อยึดประกอบตัว ตู้ด้วยอุปกรณ์
FULLY KNOCK DOWN SYSTEMS ชนิด CAM LOCK & DOWEL เป็นผลิตภัณฑ์ทาจากโลหะผสม ZINC ALLOY ฉีด
ขึ้นรูป ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมเดือยไม้ขนาดไม่น้อยกว่าเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 มิลลิเมตร x 30 มิลลิเมตร
จานวนเดือยไม้ต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 22 ตัว เพื่อเสริม ความแข็งแรงของตัวตู้สามารถถอดประกอบตัวตู้ทุกชิ้นส่วนใหม่ได้
โดยไม่ทาให้ตัวตู้ได้รับความเสียหาย สะดวกในการซ่อมบารุง (กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้าย) ประกอบเป็น
ตัวตู้สาเร็จรูป (MODULAR UNIT SYSTEM) โดยไม่ใช้วิธีการยิงลวด หรือสกรูเกลียวปล่อย
3) ส่วนหน้าบานและหน้าลิ้นชัก ทาด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษหนา
16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนา 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 11632536 ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้า HOT MELT GRADE Aพร้อมทั้งลบมุมด้วยเครื่องจักรเพื่อความ
เรียบร้อย
4) มือจับทาด้วย PVC ชนิด GRIP SECTION POSTFORM EMULATION SYSTEM ขนาดหน้าตัดไม่
น้อยกว่า 21 x 50 มม. ฝังอยู่ด้านบนหรือด้านล่างสุดของหน้าบานมี CHANEL CAP ขนาดไม่น้อยกว่า 21 x 50 x
80 มม. สาหรับปิด GRIP SECTION ทั้งสองด้าน ทาจากวิศวกรรมพลาสติก ABS ใส่ปูายบอกรายการ (CARD LABEL)
ลงใน LABEL CHANNEL มีแผ่นพลาสติก LABEL COVER MASK ขนาดไม่น้อยกว่า 30 x 59 x 3 มม. ที่ทาจาก
พลาสติก ACRYLIC ใสฉีดขึ้นรูปปิดครอบปูองกันการเปียกชื้นหรือเปรอะเปื้อนแผ่นปูาย
5) กุญแจล็อคเป็นชนิดMASTER KEY จานวนเบอร์ไม่ซ้ากัน 3000 เบอร์ สามารถจัดมาสเตอร์คีย์ได้
ทั้งหมด 50 กลุ่ม โครงสร้างผลิตจากซิงค์ (ZDA3) ชุบนิเกิ้ล ไส้กุญแจสามารถถอดออกเปลี่ยนได้ด้วยดอกกุญแจถอด
ไส้ (REMOVEL KEY) ในตาแหน่งเปิด มีระบบ ANTIVE PIN ปูองกันการไขแทนกันได้ ดอกกุญแจผลิตจากทองเหลือง
ชุบนิเกิ้ล สวมปลอกด้วยพลาสติกชนิด ANTI-BACTERIAL เป็นสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO9001:2008
6) ส่วนของตัวตู้ที่ติดตั้งอ่าง (UNIT SINK) ทาด้วยไม้อัดกันน้า หนา 15 มม. ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนท
(HIGH PRESSURE LAMINATED) สีขาว หนา 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก.1163-2536 ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบ
ด้วย PVC ด้วยกาวกันน้า (HOT MELT) ชนิดพิเศษ ค่าการบวมน้าต้องไม่เกิน 0.13% ภายในระยะเวลา 72 ชม.
พร้อมแสดงเอกสารผลการทดสอบจากหน่วยงานราชการหรือเอกชนที่เชื่อถือได้ ต่อคณะกรรมการเพื่อประกอบการ
พิจารณาในวันยื่นซอง พร้อมเจาะช่องระบายอากาศเพื่อปูองกันความชื้น
7) ขาตู้เป็นพลาสติกชนิด ABS (ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE) สามารถปรับระดับ
ความสูง-ต่า ได้ ภายนอกของขาเป็นไม้อัดหนา 10 มม. ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนท(LAMINATED) สีดา สูงประมาณ
10 ซม. ส่วนนี้สามารถที่จะถอดออกมาทาความสะอาดใต้พื้นตู้ได้โดยติดที่ยึดขาตู้ (CLIP LOCK) ทาด้วยเหล็กแผ่นรีด
เย็น เคลือบผิวกันสนิม ( ZINC PHOSPHATE COATING ) หรือเป็นพลาสติก ACRYLONITRILE BUTADIENE
STYRENE (ABS)
8) บานพั บ ของตู้ใ ช้บ านสปริ งล็ อ คทาด้ ว ยโลหะชุบนิก เกิ ล สามารถเปิด ได้ 110  ขนาดมาตรฐาน
35 มม. แบบ SLIDE ON สามารถปรับหน้าบานได้รอบการเปิดไม่น้อยกว่า 80,000 รอบ ผ่านการทดสอบจาก
หน่วยงานราชการหรือเอกชนที่เชื่อถือได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001
9) รางลิ้นชัก เป็นระบบปิดได้ด้วยตั วเอง (SELF CLOSING SYSTEM) โดยลิ้นชักจะไหลกลับเอง
โดยอัตโนมัติ ตัวรางลิ้นชักเป็นโลหะชุบอีพ๊อกซี่ (EPOXY COATED) ลูกล้อพลาสติก พร้อมทั้งเป็นรางระบบ STOP 2
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ชั้น (DOUBLE STOP) โดยเมื่อดึงลิ้นชักออกมาจนสุดลิ้นชักจะไม่หลุดออกมา และลูกล้ อทาจากพลาสติกชนิดดูดซับ
เสียง เมื่อเลื่อนลิ้นชักจะมีเสียงเบาและลื่น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001
10) ปลั๊กไฟฟูา 3 สาย 2 เต้าเสียบ เสียบได้ทั้งกลมและแบนในตัวเดียวกัน พร้อมสายดิน มาตรฐาน
IEC STANDARD โดยปลั๊กไฟถูกติดตั้งภายในกล่อง POLYPROPYLENE (PP) ฉีดขึ้นรูป ขนาด 90 x 160 x 90 มม.
(ก x ย x ส) เพื่อความสะดวกในการใช้งาน สามารถทนต่อกรด- ด่างได้ดี
11) อ่างน้าเป็นPOLYPROPYLENE ขนาด 425 x 556 x 250 มม. สามารถทนต่อการกัดกร่อนได้
เป็นอย่างดี
12) สะดืออ่าง (WASTES) และที่ดักกลิ่น (BOTTLE TRAP) ทาด้วยวัสดุ POLYPROPYLENE จากการ
ผลิต INJECTION MOLDED ส่วนล่างของที่ดักกลิ่นเป็นสีขาวขุ่นโปร่งแสงสามารถมองเห็นตะกอนสารเคมีได้ เพื่อ
ง่ายต่อการซ่อมบารุง การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต้องเป็นระบบ MECHANICAL JOINT SYSTEM สามารถถอดซ่อมบารุง
หรือประกอบได้ทุกแห่ง โดยไม่มีการต่อเชื่อมด้วยความร้อน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001
13) ก๊อกน้า 1 ทางตั้งพื้น ตัวก๊อกทาด้วยทองเหลืองพ่นสีอีพ๊อกซี่ เป็นก๊อกที่ใช้เฉพาะห้องแลป ทน
ต่อการกัดกร่อนของสารเคมีปลายก๊อกเรียวสามารถสวมต่อกับท่อยางหรือพลาสติก สามารถทนแรงดันได้ 147 PSI
เป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ

๔.๑.4 โต๊ะปฏิบัติการติดผนังขนาด 0.75 x 4.50 x 0.80 ม. จานวน 1 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้
1) ส่วนของพื้นโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) ทาจากวัสดุพิเศษ SOLID PHENOLICCORE (LAB
GRADE TYPE) ชุบเคลือบ PHENOLIC RESIN (PHENOL FORMALDEHYDE RESIN) เรียงซ้อนกัน ในส่วนของ
DECORATIVE PAPER และปิดทับด้วย CHEMICAL RESISTANT LAMINATE ในการผลิตอัดให้เป็นเนื้อเดียวกัน ที่
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ASTM–E–84 และ NFPA 255 มีความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. มีคุณสมบัติทนทานต่อ
กรด–ด่าง ตัวทาละลาย และสารเคมีทั่ วไปได้เป็นอย่างดี ผ่านการทดสอบ BACTERIAL RESISTANCE GROWTH
TEST เหมาะสาหรับห้องปฏิบัติการที่ใช้กรด–ด่าง ทา PROFILE ขอบ TOP แบบ CLASSIC พร้อมมีระบบ WATER
DROP ปูองกันการไหลย้อนกลับของน้าและสารเคมีเข้าตัวตู้
2) ส่วนของตัวตู้เป็นระบบ MODULAR ยึดประกอบด้ว ยอุปกรณ์ KNOCK DOWN ส่วนของตัวตู้
(CUPBOARD) ท าด้ ว ยไม้ ป าติ เ กิ ล บอร์ ด เกรด E1 ซึ่ ง เป็ น เกรดปลอดสารพิ ษ หนา 16 มม. ปิ ด ผิ ว ด้ ว ยแผ่ น
ลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาวหนา 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163–2536 ทั้ง 2 ด้าน ด้วย
ระบบ SHORT CYCLE ปิดขอบด้วย PVC หนา 2 มม. เฉพาะด้านหน้า ด้วยกาวกันน้าชนิด HOT MELT GRADE A ชั้น
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วางของภายในตู้สามารถปรับระดับได้ 5 ระดับ เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนา 16
มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนา 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163–
2536 ทั้ง 2 ด้าน สามารถรับน้าหนักต่อชั้นได้ไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัม การต่อยึดประกอบตัวตู้ด้วยอุปกรณ์ FULLY
KNOCK DOWN SYSTEMS ชนิด CAM LOCK & DOWELเป็นผลิตภัณฑ์ทาจากโลหะผสม ZINC ALLOY ฉีดขึ้นรูป
ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมเดือยไม้ขนาดไม่น้อยกว่าเส้น ผ่าศูนย์กลาง 8 มิลลิเมตร x 30 มิลลิเมตร จานวน
เดือยไม้ต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 22 ตัว เพื่อเสริมความแข็งแรงของตัวตู้สามารถถอดประกอบตัวตู้ทุกชิ้นส่วนใหม่ได้โดยไม่
ทาให้ตัวตู้ได้รับความเสียหาย สะดวกในการซ่อมบารุง (กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้าย) ประกอบเป็ นตัวตู้
สาเร็จรูป (MODULAR UNIT SYSTEM) โดยไม่ใช้วิธีการยิงลวด หรือสกรูเกลียวปล่อย
3) ส่วนหน้าบานและหน้าลิ้นชัก ทาด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษหนา
16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนา 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 11632536 ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้า HOT MELT GRADE A พร้อมทั้งลบมุมด้วยเครื่องจักรเพื่อความ
เรียบร้อย
4) มือจับทาด้วย PVC ชนิด GRIP SECTION POSTFORM EMULATION SYSTEM ขนาดหน้าตัดไม่
น้อยกว่า 21 x 50 มม. ฝังอยู่ด้านบนหรือด้านล่างสุดของหน้าบานมี CHANEL CAP ขนาดไม่น้อยกว่า 21 x 50 x
80 มม. สาหรับปิด GRIP SECTION ทั้งสองด้าน ทาจากวิศวกรรมพลาสติก ABS ใส่ปูายบอกรายการ (CARD LABEL)
ลงใน LABEL CHANNEL มีแผ่นพลาสติก LABEL COVER MASK ขนาดไม่น้อยกว่า 30 x 59 x 3 มม. ที่ทาจาก
พลาสติก ACRYLIC ใสฉีดขึ้นรูปปิดครอบปูองกันการเปียกชื้นหรือเปรอะเปื้อนแผ่นปูาย
5) กุญแจล็อคเป็นชนิดMASTER KEY จานวนเบอร์ไม่ซ้ากัน 3000 เบอร์ สามารถจัดมาสเตอร์คีย์ได้
ทั้งหมด 50 กลุ่ม โครงสร้างผลิตจากซิงค์ (ZDA3) ชุบนิเกิ้ล ไส้กุญแจสามารถถอดออกเปลี่ยนได้ด้วยดอกกุญแจถอด
ไส้ (REMOVEL KEY) ในตาแหน่งเปิด มีระบบ ANTIVE PIN ปูองกันการไขแทนกันได้ ดอกกุญแจผลิตจากทองเหลือง
ชุบนิเกิ้ล สวมปลอกด้วยพลาสติกชนิด ANTI-BACTERIAL เป็นสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO9001:2008
6) ขาตู้เป็นพลาสติกชนิด ABS (ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE) สามารถปรับระดับความ
สูง-ต่า ได้ ภายนอกของขาเป็นไม้อัดหนา 10 มม. ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนท(LAMINATED) สีดา สูงประมาณ 10 ซม.
ส่วนนี้สามารถที่จะถอดออกมาทาความสะอาดใต้พื้นตู้ได้โดยติดที่ยึดขาตู้ (CLIP LOCK) ทาด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็น
เคลือบผิวกันสนิม (ZINC PHOSPHATE COATING) หรือเป็นพลาสติก ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE
(ABS)
7) บานพับของตู้ใช้บ านสปริงล็ อคทาด้วยโลหะชุบนิกเกิล สามารถเปิดได้ 110  ขนาดมาตรฐาน
35 มม. แบบ SLIDE ON สามารถปรับหน้าบานได้รอบการเปิดไม่น้อยกว่า 80,000 รอบ ผ่านการทดสอบจาก
หน่วยงานราชการหรือเอกชนที่เชื่อถือได้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001
8) รางลิ้นชัก เป็นระบบปิดได้ด้วยตัวเอง (SELF CLOSING SYSTEM) โดยลิ้นชักจะไหลกลับเองโดย
อัตโนมัติ ตัวรางลิ้นชักเป็นโลหะชุบอีพ๊อกซี่ (EPOXY COATED) ลูกล้อพลาสติก พร้อมทั้งเป็นรางระบบ STOP 2 ชั้น
(DOUBLE STOP) โดยเมื่อดึงลิ้นชักออกมาจนสุดลิ้นชักจะไม่หลุดออกมา และลูกล้อทาจากพลาสติกชนิดดูดซับเสียง
เมื่อเลื่อนลิ้นชักจะมีเสียงเบาและลื่น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001
9) ปลั๊กไฟฟูา 3 สาย 2 เต้าเสียบ เสียบได้ทั้งกลมและแบนในตัวเดียวกัน พร้อมสายดินมาตรฐาน IEC
STANDARD โดยปลั๊กไฟถูกติดตั้งภายในกล่องPOLYPROPYLENE (PP) ฉีดขึ้นรูป ขนาด 90 x 160 x 90 มม.
(ก x ย x ส) เพื่อความสะดวกในการใช้งาน สามารถทนต่อกรด–ด่างได้ดี
10) ด้านบนของ WORK TOP มีบัวกันน้า (WALL SEALING) ติดอยู่ระหว่างด้านบนของ WORK
TOP กับผนังห้องเพื่อกันฝุุนและกันน้าที่จะไหลย้อนกลับไปด้านหลังตัวตู้
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11) ตู้แขวนลอย ส่วนของตัวตู้ทาด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนา 16
มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาวหนา 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163–
2536 ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้าชนิด HOT MELT GRADE A ชั้นวางของภายในตู้สามารถปรับระดับได้ เป็น
วัสดุชนิดเดียวกันกับตัวตู้ ส่วนหน้าบานกระจกใส หนาไม่น้อยกว่า 5 มม.ในกรอบไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็น
เกรดปลอดสารพิษ หนา 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนา 0.8 มม. ได้รับ
มาตรฐาน มอก. 1163-2536 ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้าชนิด HOT MELT GRADE A โดยร่องกระจกจะมี
รางพลาสติกPVC แบบฉีดเป็นเส้นยาวตลอดแนวไม่มีรอยต่อในแต่ละด้านของกรอบบาน มีขนาดร่องลึก 10 มม. โดย
รางพลาสติก PVC นี้จะใส่ตามร่องกรอบกระจกทั้ง 4 ด้านโดยรอบ เพื่อปูองกันความชื้นและไอสารเคมีเข้าสู่เนื้อไม้ที่
เซาะเป็นร่อง สาหรับใส่กระจก และเพื่อความเรียบร้อยสวยงาม พร้อมมือจับ PVC GRIP SECTION

๔.๑.๕ ตู้ปลอดเชื้อ (Laminar Airflow) จานวน 2 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้
1) ลักษณะทั่วไป
1.1) เป็ น ตู้ป ฏิบั ติงานที่ส ามารถปูองกันอันตรายให้ กับผลิ ตภัณฑ์ทดลองจากการทางาน ชนิด
Horizontal Laminar Airflow
1.2) ตู้ปลอดเชื้อชนิด Horizontal Laminar Airflow นี้ ผลิตตามาตรฐาน EN 12469 : 2000
1.3) ขนาดภายนอก มีขนาดไม่น้อยกว่า 1,250 x 840 x 2,075 มิลลิเมตร (กว้าง x ลึก x สูง)
(รวมโครงสร้างตู้บนและโครงสร้างตอนล่าง)
1.4) ขนาดพื้นที่ภายใน (Working Chamber) มีขนาดไม่น้อยกว่า 1,180 x 560 x 600
มิลลิเมตร(กว้าง x ลึก x สูง)
2) โครงสร้างตู้และส่วนประกอบทั่วไป
2.1) โครงสร้างตอนบนด้านนอกทาด้วยแผ่นเหล็กรีดเย็นหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. เคลือบกันสนิ ม
ด้วย ZINC PHOSPHATE COATING โดยกรรมวิธี DIPPING เพื่อกันสนิมทั่วถึงทุกชิ้นส่วนของโครงสร้างภายนอก แล้ว
ผ่านการอบแห้งด้วยกรรมวิธีDRYING OVENและต่อเนื่องด้วยการพ่นทับด้วยสี EPOXY ชนิดสีผงทั่วถึงผิวเหล็กทุกด้าน
ทั้งภายในและภายนอก (CONDUCTIVE EPOXY POWDER COATING) โดยใช้ระบบไฟฟูาสถิตย์ELECTROSTATIC
PAINTING SYSTEM แล้วผ่านกระบวนการอบสีด้วยระบบ DRYING OVEN ที่ความร้อนไม่น้อยกว่า 180 องศา
เซลเซียส เป็นเวลาไม่ต่ากว่า 10 นาที เมื่อเสร็จแล้วสีต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 80 ไมครอน โดยสีจะต้องทนต่อการ
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กั ด กร่ อ นของไอระเหยสารเคมี แ ละทนต่ อ การขี ด ข่ ว นได้ ดี ชิ้ น งานเหล็ ก พ่ น สี แ ล้ ว ต้ อ งผ่ า นการทดสอบ SALT
SPRAY500 ชั่วโมง ตามมาตรฐาน ASTM B117 จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ พร้อมแนบเอกสารจากหน่วยงานที่เชื่อถือ
ได้มาแสดงต่อคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง
2.2) ผนังด้านข้างตู้ทาจากกระจกนิ รภัย (Tempered safety glass) หนาไม่น้อยกว่า 6 มม.
สามารถมองเห็นสภาพการทางานได้ และไม่ก่อให้เกิดการสะท้อน โดยผนังด้านข้างฝั่งหนึ่งมีช่องสาหรับการต่อวาล์วต่าง
ๆ จานวน 3ช่อง เพื่อความสะดวกในการเพิ่มการใส่ก๊อกสาหรับใช้งานในอนาคต
2.3) พื้นที่ปฏิบัติงานทาด้วยสแตนเลสสตีล ชนิด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1 มม.
2.4) โครงสร้างตอนล่าง ทาด้วยเหล็กกล่องขนาด 1”x 2” หนา 2 มม. พ่นสีผง EPOXYผ่านการ
อบด้วยความร้อน สีสามารถทนต่อการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดี เมื่อเสร็จแล้วสีต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 80 ไมครอน
ด้านล่างใส่ขาปรับระดับ สามารถปรับให้เข้ากับพื้นที่ที่ไม่เสมอกันได้
2.5) ประตูด้านหน้าตู้ทาจากกระจกนิรภัย (Tempered safety glass) หนาไม่น้อยกว่า 6 มม.
สามารถเลื่อนประตูกระจกขึ้น-ลงในแนวดิ่ง และสามารถหยุดประตูหน้าตู้ได้ทุกตาแหน่งที่ต้องการเพื่อความสะดวก ใน
การทางานสะอาดพื้นที่ภายใน และสามารถปิดประตูลงจนสุดได้อย่างสนิท
2.6) ความเร็วลมที่บริเวณหน้าฟิลเตอร์ภายในพื้นที่การทางาน (Air Flow Velocity) อยู่ที่ 60
ฟุตต่อนาที ± 20 % (หรือที่ 0.3 m/s ± 20 % )โดยต้องสามารถทดสอบความเร็วลมเมื่อส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้
2.7) มีระบบแสงสว่างด้วยไฟฟลูออเรสเซนต์ สามารถวัดความสว่างได้ใ นช่วง 800–1300 Lux
เพื่อให้เหมาะสมการใช้งาน
2.8) มีหลอดอุลตร้าไวโอเล็ต (UV lamp) จานวน 1 ชุด เพื่อฆ่าเชื้อภายในพื้นที่ปฏิบัติงาน ซึ่งจะ
ใช้งานได้ก็ต่อเมื่อมีการปิดหน้าตู้สนิทเท่านั้น
2.9) มีระบบตัดการทางานเมื่อมีการเปิดประตูหน้าตู้ขึ้น เพื่อปูองกันอันตรายจากรังสีอุลตร้าไวโอ
เล็ตไปยังผู้ปฏิบัติงานและสามารถตั้งเวลาปิดการทางานของหลอดไฟ UV ได้ อัตโนมัติ
2.10) มีระบบการตัดระบบไฟฟูาของ Blower Motor ให้หยุดการทางาน เมื่อมีการปิดประตู
กระจกด้านหน้าลงสนิท
3) ระบบหมุนเวียนอากาศและระบบกรองอากาศ
3.1) พัดลม Centrifugal fan ชนิด Variable speed motor จานวน 1 ชุด สาหรับเปุาลม
สะอาดผ่านแผ่นกรองฟิลเตอร์ เข้าสู่พื้นที่ปฏิบัติงาน (Working Zone)
3.2) แผ่นฟิลเตอร์ชนิด pre filter ผลิตจากใยสังเคราะห์ กรองอากาศที่ไหลจากด้านบนเพื่อกรอง
อากาศขั้นแรก เพื่อยืดอายุการใช้งานของ Hepa filter
3.3) แผ่นฟิลเตอร์ ชนิด Hepa filter class H14 ตามมาตรฐาน EN1822 ชนิด 99.995% มี
ประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคขนาดไม่น้อยกว่า 0.3 ไมครอนจานวน 1 ชุด สาหรับกรองลมให้สะอาดก่อนเข้าสู่
พื้นที่ปฏิบัติงาน
3.4) ใช้ไฟฟูา 220 Volts, 50 Hz.
4) ระบบแผงควบคุมการทางาน
4.1) ควบคุมการทางานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor) โดยมีปุมควบคุมการ
ทางานชนิดกึ่งสัมผัส (Touch switch) โดยควบคุมการทางานดังนี้
4.2) ชุดปุุมควบคุมการทางานหลักของเครื่อง แสดงสถานะการทางานด้วยหลอดไฟ LED โดย
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ประกอบไปด้วยปุุมดังนี้
- ปุุม Power สาหรับเปิด-ปิดเครื่อง
- ปุุม Blower สาหรับเปิด-ปิดการทางานของพัดลม (Blower switch)
- ปุุม Light สาหรับ เปิด-ปิดการทางานของไฟแสงสว่าง(Fluorescence switch)
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- ปุุม UV สาหรับเปิด- ปิดการทางานของหลอดอุลตร้าไวโอเล็ต (UV lamp switch)
4.3) มีหน้าจอแสดงผลและรายการ ในรูปแบบของจอ LCD ชนิด Dot matrix ขนาดจอ 4x24
ตัวอักษร พร้อมปุุมเข้าเลือกฟังก์ชั่นตั้งค่า (Mode) ปุุมเลือกเข้าฟังก์ชั่น (Enter) และปุุมลูกศร (+ และ -) เพื่อเลือก
หรือปรับค่าฟังก์ชั่น โดยสามารถแสดงผลและเข้าฟังก์ชั่นระบบต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้
- วันที่และเวลา
- แสดงชั่วโมงการทางานของเครื่อง
- แสดงค่าความเร็วลมหน้าฟิลเตอร์ภายในพื้นที่ปฏิบัติงาน (Air Flow Velocity)
- ตั้งเวลาปิดระบบการการทางานของหลอด UV Lamp
- แสดงเสียงเตือนเมื่อฟิลเตอร์เริ่มอุดตัน โดยวัดจาก Air Flow Velocity ที่ต่ากว่ามาตรฐาน
- ระบบการตัดเสียงเตือนฟิลเตอร์อุดตัน
- ระบบการตั้งค่าเริ่มต้นชั่วโมงการทางานของเครื่องเมื่อมีการเปลี่ยนชุดฟิลเตอร์
- มีระบบเตือนภัยด้วยเสียงเมื่อประตูหน้าตู้เปิดสูงเกินกว่า 8 นิ้ว
5) การตรวจสอบประสิทธิภาพ
ผู้ขายจะต้องทา Test Report เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของตู้ตามรายการ
ดังต่อไปนี้เมื่อส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า
- UVC Test
- Lighting Intensity Test
- Leak Test OF HEPA Filter
- DOWN FLOW Velocity Test
6) ผู้เสนอราคาต้องจัดส่งคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 1 ชุด
7) รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี
8) เป็นสินค้าที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 , ISO 14001, OHSAS
18001 และ TIS 18001

๔.๑.6 อ่างน้า (SINK/TAP) จานวน 4 อ่าง มีรายละเอียด ดังนี้
1) อ่างน้าเป็น POLYPROPYLENE ขนาด 425 x 556 x 250 มม. สามารถทนต่อการกัดกร่อนได้
เป็นอย่างดี
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2) สะดืออ่าง (WASTES) และที่ดักกลิ่น (BOTTLE TRAP) ทาด้วยวัสดุ POLYPROPYLENE จากการ
ผลิต INJECTION MOLDED ส่วนล่างของที่ดักกลิ่นเป็นสีขาวขุ่นโปร่งแสงสามารถมองเห็นตะกอนสารเคมีได้ เพื่อง่าย
ต่อการซ่อมบารุง การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต้องเป็นระบบ MECHANICAL JOINT SYSTEM สามารถถอดซ่อมบารุง หรือ
ประกอบได้ทุกแห่ง โดยไม่มีการต่อเชื่อมด้วยความร้อน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001
3) ก๊อกน้า 1 ทางตั้งพื้น ตัวก๊อกทาด้วยทองเหลืองพ่นสีอีพ๊อกซี่ เป็นก๊อกที่ใช้เฉพาะห้องแลป ทนต่อ
การกัดกร่อนของสารเคมีปลายก๊อกเรียวสามารถสวมต่อกับท่อยางหรือพลาสติก สามารถทนแรงดันได้ 147PSI เป็น
ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ

๔.๑.7 เก้าอี้ปฏิบัติการ จานวน 1 ตัว มีรายละเอียดดังนี้
1) ขนาด 45 x 52 x 80 ซม. (ก x ล x ส)
2) ที่นั่งและที่พิงทาจากไม้อัดขึ้นรูป ฉีดหุ้มทับด้วยโฟม P.U.
3) มีแกนปรับระดับ สามารถปรับระดับความสูง – ต่าได้ ด้วยระบบไฮโดริก (GAS) ชุบโครเมียม
4) ขาเก้าอี้เป็นขาเหล็กชุบโครเมี่ยม5 แฉก พร้อมล้อเลื่อนและที่พักเท้า

๔.๑.8 เก้าอี้ปฏิบัติการ จานวน 40 ตัว มีรายละเอียดดังนี้
1) แปูนสาหรับนั่งทาจากวัสดุโพลียูรีเทนโฟม แปูนที่นั่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 380 มม. มีความ
หนา 47 มม. ตรงกลางแปูนนั่งเว้าเป็นหลุมมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 180 มม.
2) ส่วนด้านใต้แปูนเก้าอี้มีโครงเหล็กหนา 3 มม. เชื่อมเป็นรูปกากบาทเพื่อยึดติดกับแปูนเก้าอี้โดยใช้
สกรู ขนาด  6 มม. จ านวน 4 จุ ด และเชื่อ มติด กั บแกนเกลี ย วเก้า อี้ โ ดยรอบและมี โ ครงท่ อ เหล็ กกลม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. หนา 1 มม. ดามเป็นรูปวงกลมตลอดแนวแปูนเก้าอี้พ่นทับด้วยสีผงอุตสาหกรรม
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3) ปลอกส่ ว นนอกทาด้ว ยเหล็ ก เส้ นผ่ าศูนย์ก ลางขนาด 50 มม. หนา 1.2 มม. พ่นทับด้ ว ยสี ผ ง
อุตสาหกรรม
4) เสาโครงสร้างเก้าอี้ทาจากเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 45 มม. หนา 1.5 มม. ภายในเชื่อม
เกลียวเหล็กยาวตลอด ความยาวเกลียวไม่น้อยกว่า 60 มม.
5) ความสูงแปูนเก้าอี้สามารถปรับระดับได้ความสูงได้ที่ 550–700 มม.
6) ที่พักเท้าท่อเหล็กกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. หนา 1 มม. เชื่อมยึดติดกับทุกขาเก้าอี้รอบ
ด้านพ่นสีผงอุตสาหกรรม
7) ขาเก้าอี้จานวน 5 ขา ทาจากเหล็กกล่องขนาด 25 x 50 มม. หนา 1.2 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง
ความกว้างฐานขาเก้าอี้ 530 มม. ปลายขาเก้าอี้มีปุมปรับระดับ และมีฝาปิดปลายขาลักษณะโค้งมนไม่มีจุดแหลมคม
ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน
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แบบห้องปฏิบัติการชีววิทยา
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๔.๒ ห้องปฏิบัติการเคมี ตาบลขุนทะเล อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน ๑ รายการ
มีรายละเอียดดังนี้
4.2.1 ตู้ดูดควันพร้อมชุดกาจัดไอสารเคมีขนาด 1.50 x 2.35 x 1.05 ม. จานวน 4 ชุด มีรายละเอียด
ดังนี้
1) ลักษณะทั่วไป
1.1) ตู้ดูดควันระเหยสารเคมี (FUME HOOD) พร้อมชุดกาจัดไอสารเคมี สาเร็จรู ปใช้ดูดไอกรด
สารเคมี แ ละกาจั ด ไอสารเคมี เ ป็ น พิ ษ ในเครื่ อ งเดี ย วกั นเพื่ อ การปฏิ บั ติง านทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เป็ น ชนิ ด ระบบ
AUTOMATIC BY PASS SYSTEM
1.2) ขนาดของตู้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้
- ส่วนบนมีขนาด (กว้าง x สูง x ลึก) 1.50 x 1.50 x 1.05 เมตร
- ส่วนล่างมีขนาด (กว้าง x สูง x ลึก) 1.50 x 0.85 x 0.95 เมตร
1.3) ตู้ดูดควันตอนล่างมีประตูสามารถเปิด – ปิด เป็นตู้เก็บของหรือถังแก๊สขนาด 7 กิโลกรัม
- ส่วนที่ 1 บรรจุถังเก็บน้าเพื่อการหมุนเวียน
- ส่วนที่ 2 ตาแหน่งติดตั้งปั๊มน้าทนสารเคมี
1.4) ตู้ตอนบนมีประตูกระจกนิรภัยสามารถเลื่อนขึ้น– ลง ได้ ประโยชน์ใช้ทาการทดลองสารเคมีที่
เป็นพิษ ในการปฏิบัติงานทางด้านวิทยาศาสตร์
1.5) การติดตั้งตู้ดูดควันอ้างอิงตามมาตรฐาน BS 14175 (BRITISH STANDARD)
2) ลักษณะตู้ดูดไอระเหยสารเคมี
2.1) ตู้ดูดควันตอนบน
- โครงสร้างภายนอกทาด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็น (COLD ROLLED STEEL SHEET) ความหนา
1.0 มิลลิเมตร ทุกชิ้นทาเป็นระบบถอดประกอบได้ (KNOCK DOWN) คือ สามารถถอดตัวตู้ ด้านหน้า ด้านซ้าย–ขวา
และ ด้านหลัง เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายและบารุงรักษา เคลือบกันสนิมด้วย ZINC PHOSPHATE COATING โดย
กรรมวิธี DIPPING เพื่อกันสนิมทั่วถึงทุกชิ้นส่วนของโครงสร้างภายนอก แล้วผ่านการอบแห้งด้วยกรรมวิธี DRYING
OVEN
และต่อเนื่องด้วยการพ่น ทับ ด้วยสี EPOXY ชนิดสี ผงทั่ว ถึงผิ วเหล็ กทุกด้านทั้งภายในและภายนอก
(CONDUCTIVE EPOXY POWDER COATING) โดยใช้ระบบไฟฟูาสถิตย์ELECTROSTATIC PAINTING SYSTEM แล้ว
ผ่านกระบวนการอบสีด้วยระบบ DRYING OVEN ที่ความร้อน ไม่น้อยกว่า 180 องศาเซลเซียส เป็นเวลาไม่ต่ากว่า
10 นาที เมื่อเสร็จแล้ว สีต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 80 ไมครอน โดยสีจะต้องทนต่อการกัดกร่อนของไอระเหย
สารเคมี และทนต่อการขีดข่วนได้ดี ชิ้นงานเหล็กพ่นสีแล้วต้องผ่านการทดสอบ SALT SPRAY 500 ชั่วโมง ตาม
มาตรฐาน ASTM B117 จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ พร้อมแนบเอกสารจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้มาแสดงต่อ
คณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง
- โครงสร้างผนังภายในตู้ตอนบนซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใช้งาน (WORKING AREA PART) ทาด้วย
วัสดุไฟเบอร์กลาส โดยต้องมีหนังสือรับรองผล TEST ตามมาตรฐาน UL 94 Clause TEST V-0 จากหน่วยงานราชการ
หรือเอกชนที่เชื่อถือได้พร้อมแนบเอกสารแสดงต่อคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง ชนิดหล่อจาก
แบบเป็นเนื้อเดียวกันตลอด (ONE PIECE MOULDING) หนา 3 มม. และส่วนพื้นที่ใช้งานเป็นชนิด ISO–TYPE แบบ
POLYLITE ที่ทนสารเคมีและทนต่อการกัดกร่อนของกรด–ด่าง ได้เป็นอย่างดีและรับน้าหนักได้ไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม
- พื้นที่ด้านในสุ ดเป็น รางระบายน้า มีส ะดืออ่างสาหรับน้าทิ้งจากราง ระบบท่อน้าทาด้ว ย
POLYPROPYLENE
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- บานประตูตู้ดูดควัน เป็นกระจกนิรภัยใสหนา 6 มิลลิเมตร ชนิดไม่มีขอบกระจกแขวนห้อย
ด้วยลวดสลิงสแตนเลสไร้สนิม สามารถเลื่อนขึ้น –ลง ตามแนวดิ่งได้ทุกระยะโดยมีตุ้มถ่วงน้าหนักเป็นตัวถ่วงสมดุลย์
โดยใช้ลวดสลิงสแตนเลส เป็นตัวแขวนอยู่ในรอก ขนาดความกว้างภายในตู้ไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตร ความสูงไม่
น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ด้านล่างมีมือจับเลื่อนขึ้น–ลง ซึ่งทาจากโพลีโพรไพลีน พร้อมรางกระจกทาด้วย PVC
- มีระบบ AIR FLOW BY PASS ทาให้ไม่เกิดสูญญากาศเมื่อปิดบานประตูตู้ดูดควันสนิททา
ด้วยไฟเบอร์กลาสเสริมแรง ชนิด ISO–TYPE มีความหนา 3 มม. สามารถทนต่อการขีดข่วนและการกัดกร่อนของ
สารเคมีได้ดี
- ภายในตู้ ดู ด ควั น ผนั ง หลั ง มี แ ผ่ น บั ง คั บ ทิ ศ ทางการไหลของอากาศ (BAFFLE) ตามหลั ก
AERO DYNAMIC ปูองกันการหมุนของลมได้ดี ไม่ให้เกิดลมม้วนกลับเข้าหาตัวผู้ใช้งาน ด้วยวัสดุไฟเบอร์กลาส โดย
บังคับให้อากาศไหลเข้าได้ 4 ช่อง ด้านล่าง 1 ช่อง ตรงกลาง 2 ช่อง และด้านบน 1 ช่อง ซึ่งแผ่นบังคับทิศทางของ
อากาศ ต้องเป็นชนิดเดียวกันกับพื้นที่ส่วนใช้งาน สามารถถอดซ่อมบารุงรักษาได้สะดวก โดยสามารถทดสอบได้ด้วย
ควันหลังการติดตั้งเสร็จ
2.2) ตู้ดูดควันตอนล่าง (STORAGE PART)
- โครงสร้างภายนอกทาด้วยเหล็กแผ่นรี ดเย็น (COLD ROLLED STEEL SHEET) ความหนา
1.0 มิลลิเมตร ทุกชิ้นทาเป็นระบบถอดประกอบได้ (KNOCK DOWN) สามารถถอดตัวตู้ด้านหน้าด้านซ้าย–ขวา และ
ด้านหลัง เพื่อง่ายต่อการเคลื่อนย้ายและซ่อมบารุงรักษา เคลือบผิวกันสนิมด้วย ZINC PHOSPHATE COATING โดย
กรรมวิธี DIPPING เพื่อเคลือบกันสนิมทั่วถึงทุกชิ้นส่วนของโครงสร้างภายนอก แล้วผ่านการอบแห้งด้วยกรรมวิธี
DRYING OVEN แล้วพ่นทับด้วยสี EPOXY ชนิดผงทั่วถึงผิวเหล็กทุกด้านทั้งในและนอก (CONDUCTIVE EPOXY
POWDER COATING) โดยใช้ระบบไฟฟูาสถิตย์ ELECTROSTATIC PAINTING SYSTEM แล้วผ่านกระบวนการอบสี
ด้วยระบบ DRYING OVEN ที่ความร้อนไม่น้อยกว่า 180 องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาที เมื่อเสร็จแล้วสี
ต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 80 ไมครอน โดยสีต้องทนต่อการกัดกร่อนของไอระเหยสารเคมีและทนต่อการขีดข่วนได้ดี
ชิ้นงานเหล็กพ่นสีแล้วต้องผ่านการทดสอบ SALT SPRAY 500 ชั่วโมง ตามมาตรฐาน ASTM B117 จากหน่วยงานที่
เชื่อถือได้
- ด้านหน้าเป็นบานประตูเปิด –ปิด ทาด้วยวัสดุเดียวกันกับตู้ ส่วนหน้าบานมีระบบบานพับ
สแตนเลสทนต่อไอสารเคมีระบบสปริงล็อค ระบบ Soft Close แบบปิดนุ่มนวล มือจับเปิด –ปิด ทาด้วย GRIP
SECTION
- หน้าบานเปิด–ปิด ด้านในแต่ละบานมีที่ใส่แฟูมงานอย่างน้อยหน้าบานละ 1 ช่อง พร้อม
ซีลขอบประตูเพื่อปูองกันเสียงการทางานของภายในตู้ดูดควัน
3) อุปกรณ์ประกอบตู้ดูดควัน
3.1) อุปกรณ์ประกอบภายในตู้ดูดควันตอนบน
- ก๊อกแก๊ส 1 ชุด ตัวก๊อกทาด้วยทองเหลืองเคลือบด้วยสี EPOXY ที่มีคุณสมบัติทนต่อการกัด
กร่อนของกรด–ด่าง ขนาด 3/8 INCH BSP โดยปลายก๊อกเรียวเล็ก สามารถสวมต่อด้วยท่อยางหรือพลาสติกได้ ติดตั้ง
ที่ผนังด้านข้างภายในควบคุมการเปิด–ปิด ด้วย FRONT CONTROL VALVE
- ก๊อกน้า 1 ชุด ตัวก๊อกทาด้วยทองเหลืองเคลือบด้วยสี EPOXY ที่มีคุณสมบัติทนต่อการกัด
กร่อนของกรด–ด่าง ขนาด 3/8 INCH BSP โดยปลายก๊อกเรียวเล็ก สามารถสวมต่อด้วยท่อยางหรือพลาสติกได้ ติดตั้ง
ที่ผนังด้านข้าง ภายในตู้ควบคุมการจ่ายน้าด้วย FRONT CONTROL VALVE
- สะดืออ่างน้าทิ้งทาจากวัสดุโพลีโพรพิลีน (POLYPROPYLENE) สีดา มีคุณสมบัติทนทานต่อ
การกัดกร่อนของกรด–ด่าง ได้เป็นอย่างดี
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- ที่ดักกลิ่น (BOTTLE TRAP) ทาด้วยวัสดุ POLYPROPYLENE จากการผลิต INJECTION
MOLDED การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต้องเป็นระบบ MECHANICAL JOINT SYSTEM สามารถถอดซ่อมบารุงหรือประกอบได้
ทุกแห่งโดยไม่มีการต่อเชื่อมด้วยความร้อน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001
- หลอดไฟแสงสว่างฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 18 วัตต์ จานวน 2 ชุด พร้อมที่ครอบ ซึ่งทาด้วย
กระจกนิรภัยปูองกันความร้อนและการกัดกร่อนของไอระเหยสารเคมี
3.2) อุปกรณ์ภายนอกตู้ดูดควัน
- ชุดควบคุมการจ่ายน้า (FRONT CONTROL) จานวน 1 ชุด วัสดุทาด้วยทองเหลื องเคลือบ
ด้วยสี EPOXY มือหมุนเปิด–ปิด ทาด้วยวัสดุโพลีโพรพิลีน(POLYPROPYLENE) ซึ่งทนต่อการกัดกร่อนของกรด – ด่าง
และสารเคมี สามารถทนแรงดันได้ 147 PSI (POUNDS/SQ – INCH)
- ชุดควบคุมการจ่ายแก๊ส (FRONT CONTROL) จานวน 1 ชุด วัสดุทาด้วยทองเหลือง
เคลือบด้วยสี EPOXY มือหมุนเปิด–ปิด ทาด้วยวัสดุโพลีโพรพิลีน (POLYPROPYLENE) ซึ่งทนต่อการกัดกร่อนของกรด–
ด่าง และสารเคมี สามารถทนแรงดันได้ 100 PSI (POUNDS/SQ – INCH)
- เต้าเสียบไฟฟูาชนิดคู่ สามารถเสียบได้ทั้งกลมและแบน ขนาด 16 แอมป์ 220 โวลท์
1 เฟส พร้อมสายดิน
3.3) แผงควบคุ ม การท างานตู้ ค วั น เป็ น ชนิ ด กึ่ ง สั ม ผั ส ควบคุ ม ด้ ว ย MICROPROCESSOR
CONTROLLER ควบคุมการทางานดังนี้
- ปุุมกดเปิด– ปิด POWER เพื่อเปิดหรือปิด ระบบการทางานหลัก
- ปุุมกดเปิ ด –ปิ ดพัดลม (BLOWER) เพื่อเปิดหรือปิด พัดลมดูดไอระเหยสารเคมีพร้อม
สัญลักษณ์หลอดไฟแสดง
- ปุุมกดเปิด– ปิดไฟแสงสว่าง (LIGHT) เพื่อเปิดหรือปิด แสงสว่างภายในตู้ พร้อมสัญลักษณ์
หลอดไฟแสดง
- จอแสดงความเร็วลมภายในตู้ HOOD แสดงผล DIGITAL MONITOR เป็นจอ LED แบบ7–
SEGMENT เพื่อสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล และสามารถแสดงผลความเร็วลมได้ทั้งแบบฟุตต่อนาที (FPM) หรือ
เมตรต่อวินาที (M/S)
- หลอดไฟ LED แสดงสถานะความเร็วลมว่าปลอดภัยแสดงเป็นสีเขียว (AIR SAFE) และไฟสี
แดงกระพริบกรณีแรงลมผิดปกติ (AIR FAIL) พร้อมเสียงเตือน
- ปุุมกด MUTE กดเพื่อเงียบเสี ยงเตือนที่ดังหากตู้ดูดควันขัดข้อง แต่ LED ไฟสี แดงยังคง
กระพริบอยู่
- หลอดไฟ LED แสดงสถานะประตูเลื่อนด้านหน้า (SASH) ว่าอยู่ในระดับปกติ (SASH SAFE)
โดยไฟแสดงสีเขียว และถ้ากระจกเปิดสูงเกินกาหนดไปเป็นสีแดงกระพริบ (SASH FAIL) พร้อมเสียงเตือน
- จอแสดงผลการทางานของตัวควบคุมรอง แสดงผลเป็นจอ LCD โดยจะแสดงสถานะการ
ทางานของระบบควบคุมตู้
- ปุุมกดMODE กดเลือกการทางานของตัวควบคุมหลัก โดยมีการแสดงการทางานต่างๆ เช่น
ตั้งเวลา, ตั้งเวลาเปิด – ปิดการทางานของพัดลม, ดูชั่วโมงการทางานของพัดลม
- ปุุมกด ENTER กดเข้าสู่การทางานและจบการทางานของ MODE ต่างๆ
- ปุุมกด  เพื่อเลือกค่าในโหมดต่างๆ
- ปุุมกด  เพื่อเลือกค่าในโหมดต่างๆ
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3.4) ชุดกาจัดไอสารเคมี
ส่วนของชุดกาจัดไอสารเคมีติดตั้งตอนหลังภายในตู้ดูดควันเป็นวัสดุไฟเบอร์กลาสโดยผลิต
หล่อจากแบบเป็นชิ้นเดียวกันทั้ง 4 ด้าน (ด้านหน้า, ด้านข้างทั้ง 2 ด้าน และด้านหลัง) ติดตั้งอยู่ตอนบนด้านหลังพื้นที่
ส่วนใช้งาน (WORKING AREA PART) โดยติดตั้งให้เป็นเนื้อเดียวกันกับพื้นที่ส่วนใช้งานโดยไม่มีรอยการใช้สกรูต่างๆ ยึด
ติดเพื่อปูองกันการรั่วซึมของน้า และผนังด้านหน้าของชุดกาจัดไอสารเคมีบริเวณ AIR EXHAUST จะต้องมีแผ่นปูองกัน
น้ากระเด็นเข้ามายังส่วนของพื้นที่ใช้งาน โดยไม่กีดขวางทางลมเข้าชุดกาจัดไอสารเคมี เป็นชุดกาจัดไอสารเคมีระบบปิด
(CLOSE CIRCUIT) ชนิดระบบควบแน่น ส่วนของชุดกาจัดไอสารเคมีประกอบไปด้วย
- ชุดสเปรย์ฉีดน้าชนิดพิเศษทาจากวัสดุ PP (POLYPROPYLENE) ทนไอสารเคมี จานวน 2
หัวสเปรย์ ซึ่งออกแบบชนิดพิเศษเพื่อใช้กับน้าที่มีตะกอนไม่ก่อให้เกิดการอุดตันจากตะกอน มีมุมกว้างในการสเปรย์ม่าน
น้า 120 องศา เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ในการดักจับไอสารเคมี
- ถังเก็บน้าระบบหมุนเวียนมีขนาดไม่น้อยกว่า 110 ลิตร ทาจากไฟเบอร์กลาสชนิด ISO
TYPE แบบ POLYLITE ชนิดแนวนอน ที่ทนการกัดกร่อนของสารเคมีหล่อเป็นชิ้นเดียวกันโดยไม่มีรอยเชื่อมเพื่อปูองกัน
การรั่วซึม พื้นตอนล่างของถังเป็นรูปแบบ V-SHAPE โดยรูน้าทิ้งอยู่ที่จุดต่าสุดของถังปูองกันการตกค้างของตะกอน
สารเคมี ถังเก็บน้าติดตั้งอยู่ที่ตอนล่างของตู้ดูดควัน
- ปั๊มน้าทนกรดชนิด MAGNET PUMP ขับเคลื่อนด้วยกระแสแม่เหล็กแบบไม่มีซีลปูองกัน
ปัญหารั่วซึมจากสารเคมีกัดกร่อนแกนหมุนและซีลยาง ตัวเสื้อและใบพัดทาด้วยโพลีโพรพิลีน (POLYPROPYLENE) ใช้
ไฟ 220 โวลท์ 1 เฟส 50 Hz มอเตอร์ IP 44 ขนาด 250 วัตต์ สามารถจ่ายน้า 125 ลิตร/นาที ที่ความสูง 12.3
เมตร
- HIGH PRESSURE SWITCH สาหรับตัดระบบปั๊มน้าเมื่อหัวสเปรย์อุดตันพร้อมสัญญาณ
เตือนระบบขัดข้อง 1 ชุด
- LOW PRESSURE SWITCH สาหรับติดระบบการทางานของปั๊มทาเมื่อระบบขาดน้า 1 ชุด
- FLOATING SWITCH อุปกรณ์ตรวจวัดความสูงต่าและเติมน้าอัตโนมัติในถัง 2 ชุด
- SOLINOIL VALVE วาล์วเปิด–ปิด เติมน้าอั ตโนมัติ เมื่อระดับน้าในถังลดลงกว่าระดับที่
กาหนด 1 ชุด
- BALL VALVE น้าดีทาด้วย PVC สาหรับเปิดเติมน้าใส่ถัง ถังบาบัด 1 ชุด กรณีเปลี่ยนถ่าย
น้า
- BALL VALVE น้าทิ้ง เปิด – ปิด ระบบระบายน้าทิ้ง 1 ชุด
- ALARM BUZZER สัญญาณเตือนเมื่อระบบการทางานชุดบาบัดขัดข้อง 1 ชุด
- ก๊อกน้า PVC สาหรับเปิดน้าเพื่อตรวจวัดค่า pH 1 ชุด
- สวิทซ์เปิด – ปิด ปั๊มน้าและการทางานของระบบบาบัด พร้อมสัญญาณไฟแสดงการทางาน
- สวิทซ์กดปิดยกเลิกสัญญาณเตือนระบบขัดข้อง
- การตรวจซ่อมบารุงรักษางานระบบให้ทาจากด้านหน้าตู้ดูดควันเท่านั้น
3.5) พัดลมตู้ดูดไอระเหยสารเคมี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- พัดลมเป็นระบบ LOW PRESSURE CENTRIFUGAL FAN DIRECT DRIVE มอเตอร์แบบ
อุตสาหกรรม
- ตัวใบพัดทาด้วยวัสดุโพลีโพรพิลีน (POLYPROPYLENE) ชนิดทนต่อการกัดกร่อนของกรด–
ด่าง ได้เป็นอย่างดี เป็นแบบ FORWARD CURVED ผลิตโดยกรรมวิธี INJECTION MOULDING ถ่วงใบพัดด้วยระบบ
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DYNAMIC BALANCE ศูนย์เที่ยงตรงสามารถหมุนได้ในความเร็วรอบตั้งแต่ 1,400 รอบ/นาที (RPM) ขึ้นไป โดยไม่
แกว่งหรือสั่น
- ตัวเสื้อพัดลมทาด้วยวัสดุไฟเบอร์กลาสหรือโพลีโพรพิลีนหล่อเป็นชิ้นเดียวกันชนิดทนต่อการ
กัดกร่อนของกรด–ด่าง ได้เป็นอย่างดีด้านหน้าของเสื้อพัดลมสามารถถอดประกอบได้ เพื่อความสะดวกในการซ่อมบารุง
และง่ายต่อการติดตั้ง
- ตัวพัดลมจะมีคุณสมบัติในการดูดควันไม่น้อยกว่า1,000–2,000 ลบ.ม. /ชม. ( M3 / H )
ตามลาดับ มีประสิทธิภาพสูงกินไฟน้อย และทางานเงียบโดยตลอด
- แท่นของพัดลมสาหรับติดตั้งมอเตอร์ต้องมีที่ครอบกันน้าทุกด้าน และยางกันสะเทือนของ
พัดลม
- มีความสามารถในการดูดไอระเหยสารเคมีจากตู้ดูดไอระเหยสารเคมี โดยมีค่า VELOCITY
ประมาณ 100 ฟุต/นาที (FPM) เมื่อเปิดบานกระจกหน้าตู้ดูดควันสูง 30 ซม. หรือมีค่าความเร็วลมของหน้าตู้ อย่าง
สม่าเสมอ โดยผู้ทาการติดตั้งจะต้องมีเครื่องวัดลมมาทดสอบในวันส่งมอบงาน
- มอเตอร์ใช้แบบอุตสาหกรรม IP 55 HEAVY DUTY ขนาดไม่น้อยกว่า ½ HP 1,400 รอบ
380 V. 3 Phase หรือ 220 V. 1 Phase
- มีสวิทช์ ON–OFF SAFETY SWITCH ชนิด IP65 ทาหน้าที่เปิด–ปิด มอเตอร์พัดลมชนิดกัน
น้าติดตั้งบริเวณแท่นพัดลมใกล้มอเตอร์ไฟฟูาเพื่อใช้ในการซ่อมบารุงรักษา
4) ระบบท่อระบายควัน
4.1) ท่อควัน PVC ชั้นคุณภาพที่ 5 ขนาดไม่น้อยกว่า 8” พร้อมข้องอหน้าแปลนอุปกรณ์ท่อ
ยึดที่เป็นวัสดุชนิดที่แข็งแรง
4.2) การติดตั้งท่อระบายควันจุดที่มีการต่อท่อควันมีข้องอ หน้าแปลนต้องใช้ วิธีการเชื่อม
ด้วยวัสดุ ชนิดเดียวกันกับท่อ
5) ผู้ขายจะต้องทดสอบค่าความเร็วลมตามที่กาหนด พร้อมแนะนาการใช้และทา TEST REPORT
เสนอในวันส่งมอบด้วย
6) มีการรับประกันคุณภาพสินค้า อย่างน้อย1 ปี
7) มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 1 เล่ม
๔.๒.2 โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด 0.75 x 1.80 x 0.85 ม. จานวน 1 ตัว มีรายละเอียด ดังนี้
๑) ส่วนของพื้นโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) ทาจากวัสดุพิเศษ SOLID PHENOLICCORE (LAB
GRADE TYPE) ชุบเคลือบ PHENOLIC RESIN (PHENOL FORMALDEHYDE RESIN) เรียงซ้อนกัน ในส่วนของ
DECORATIVE PAPER และปิดทับด้วย CHEMICAL RESISTANT LAMINATE ในการผลิตอัดให้เป็นเนื้อเดียวกันที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน ASTM–E–84 และ NFPA 255 มีความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. มีคุณสมบัติทนทานต่อกรด–
ด่าง ตัวทาละลาย และสารเคมีทั่วไปได้เป็นอย่างดี ผ่านการทดสอบ BACTERIAL RESISTANCE GROWTH TEST
เหมาะสาหรับห้องปฏิบัติการที่ใช้กรด–ด่าง ทา PROFILE ขอบ TOP แบบ CLASSIC พร้อมมีระบบ WATER DROP
ปูองกันการไหลย้อนกลับของน้าและสารเคมีเข้าตัวตู้
๒) ส่วนของตัวตู้เป็นระบบ MODULAR ยึดประกอบด้วยอุปกรณ์ KNOCK DOWN ส่วนของตัวตู้
(CUPBOARD) ทาด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนา 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท
(HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาวหนา 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163–2536 ทั้ง 2 ด้าน ด้วยระบบ
SHORT CYCLE ปิดขอบด้วย PVC หนา 2 มม. เฉพาะด้านหน้า ด้วยกาวกันน้าชนิด HOT MELT GRADE A ชั้นวาง
ของภายในตู้สามารถปรับระดับได้ 5 ระดับ เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนา 16 มม.
ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาวหนา 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163–2536
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ทั้ง 2 ด้าน สามารถรั บ น้าหนั กต่อชั้นได้ไม่น้ อยกว่า 30 กิโ ลกรัม การต่อยึดประกอบตัว ตู้ด้วยอุปกรณ์ FULLY
KNOCK DOWN SYSTEMS ชนิด CAM LOCK & DOWEL เป็นผลิตภัณฑ์ทาจากโลหะผสม ZINC ALLOY ฉีดขึ้นรูป
ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมเดือยไม้ขนาดไม่น้อยกว่าเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 มิลลิเมตร x 30 มิลลิเมตร จานวน
เดือยไม้ต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 22 ตัว เพื่อเสริมความแข็งแรงของตัวตู้สามารถถอดประกอบตัวตู้ทุกชิ้นส่วนใหม่ได้โดยไม่
ทาให้ตัวตู้ได้รับความเสียหาย สะดวกในการซ่อมบารุง (กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้าย) ประกอบเป็นตัวตู้
สาเร็จรูป (MODULAR UNIT SYSTEM) โดยไม่ใช้วิธีการยิงลวด, MAX หรือสกรูเกลียวปล่อย โดยโครงสร้างของตัวตู้
สามารถรับน้าหนักได้ไม่น้อยกว่า 800 กิโลกรัม ต่อ 1 ตารางเมตร ในเวลาทดสอบไม่น้อยกว่า 500 ชั่วโมง พร้อม
แนบเอกสารผลการทดสอบการรับน้าหนักจากหน่วยงานราชการหรือเอกชนที่เชื่อถือได้เพื่อประกอบการพิจารณาในวัน
ยื่นซอง
๓) ส่ ว นหน้ า บาน และหน้ า ลิ้ น ชั ก ท าด้ ว ยไม้ ป าติ เ กิ ล บอร์ ด เกรด E1 ซึ่ ง เป็ น เกรดปลอดสารพิ ษ
หนา 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนา 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก.
1163-2536 ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้า HOT MELT GRADE A พร้อมทั้งลบมุมด้วยเครื่องจักร
เพื่อความเรียบร้อย
๔) มือจับทาด้วย PVC ชนิด GRIP SECTION POSTFORM EMULATION SYSTEM ขนาดหน้าตัดไม่
น้อยกว่า 21 x 50 มม. ฝังอยู่ด้านบนหรือด้านล่างสุดของหน้าบานมี CHANELCAP ขนาดไม่น้อยกว่า 21 x 50 x 80
มม. สาหรับปิด GRIP SECTION ทั้งสองด้าน ทาจากวิศวกรรมพลาสติก ABS ใส่ปูายบอกรายการ (CARD LABEL)
ลงใน LABEL CHANNEL มีแผ่นพลาสติก LABEL COVER MASK ขนาดไม่น้อยกว่า 30 x 59 x 3 มม. ที่ทาจาก
พลาสติก ACRYLIC ใสฉีดขึ้นรูปปิดครอบปูองกันการเปียกชื้นหรือเปรอะเปื้อนแผ่นปูาย
๕) กุญแจล็อคเป็นชนิด MASTER KEY จานวนเบอร์ไม่ซ้ากัน 3000 เบอร์ สามารถจัดมาสเตอร์คีย์
ได้ทั้งหมด 50 กลุ่ม โครงสร้างผลิตจากซิงค์ (ZDA3) ชุบนิเกิ้ล ไส้กุญแจสามารถถอดออกเปลี่ยนได้ด้วยดอกกุญแจ
ถอดไส้ (REMOVEL KEY) ในตาแหน่งเปิด มีระบบ ANTIVE PIN ปูองกันการไขแทนกันได้ ดอกกุญแจผลิตจาก
ทองเหลื อ งชุ บ นิ เ กิ้ ล สวมปลอกด้ ว ยพลาสติ ก ชนิ ด ANTI-BACTERIAL เป็ น สิ น ค้ า ที่ ไ ด้ รั บ รองมาตรฐาน
ISO9001:2008
๖) ส่วนของตัวตู้ที่ติดตั้งอ่าง (UNIT SINK) ทาด้วยไม้อัดกันน้า หนา 15 มม. ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนท
(HIGH PRESSURE LAMINATED) สีขาว หนา 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163-2536 ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย
PVC ด้วยกาวกันน้า (HOT MELT) ชนิดพิเศษ ค่าการบวมน้าต้องไม่เกิน 0.13% ภายในระยะเวลา 72 ชม.พร้อม
แสดงเอกสารผลการทดสอบจากหน่วยงานราชการหรือเอกชนที่เชื่อถือได้ ต่อคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณา
ในวันยื่นซอง พร้อมเจาะช่องระบายอากาศเพื่อปูองกันความชื้น
๗) ขาตู้เป็นพลาสติกชนิด ABS (ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE) สามารถปรับระดับความ
สูง-ต่า ได้ ภายนอกของขาเป็นไม้อัดหนา 10 มม. ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนท(LAMINATED) สีดา สูงประมาณ 10 ซม.
ส่วนนี้สามารถที่จะถอดออกมาทาความสะอาดใต้พื้ นตู้ได้โดยติดที่ยึดขาตู้ (CLIP LOCK) ทาด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็น
เคลือบผิวกันสนิม (ZINC PHOSPHATE COATING) หรือเป็นพลาสติก ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE
(ABS)
๘) บานพับของตู้ใช้บานสปริงล็อคทาด้วยโลหะชุบนิกเกิล สามารถเปิดได้ 110  ขนาดมาตรฐาน 35
มม. แบบ SLIDE ON สามารถปรับหน้าบานได้รอบการเปิดไม่น้อยกว่า 80,000 รอบ ผ่านการทดสอบจากหน่วยงาน
ราชการหรือเอกชนที่เชื่อถือได้ พร้อมแนบเอกสารผลการทดสอบจากหน่วยงานราชการหรือเอกชนที่เชื่อถือได้ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001
๙) รางลิ้นชัก เป็นระบบปิดได้ด้วยตัวเอง (SELF CLOSING SYSTEM) โดยลิ้นชักจะไหลกลับเอง
โดยอัตโนมัติ ตัวรางลิ้นชักเป็นโลหะชุบอีพ๊อกซี่ (EPOXY COATED) ลูกล้อพลาสติก พร้อมทั้งเป็นรางระบบ STOP 2
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ชั้น (DOUBLE STOP) โดยเมื่อดึงลิ้นชักออกมาจนสุดลิ้นชักจะไม่หลุดออกมาและลูกล้อทาจากพลาสติกชนิดดูดซับ
เสียง เมื่อเลื่อนลิ้นชักจะมีเสียงเบาและลื่น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001
๑๐) ปลั๊กไฟฟูา 3 สาย 2 เต้าเสียบ เสียบได้ทั้งกลมและแบนในตัวเดียวกัน พร้อมสายดิน มาตรฐาน
IEC STANDARD โดยปลั๊กไฟถูกติดตั้งภายในกล่อง POLYPROPYLENE (PP) ฉีดขึ้นรูป ขนาด 90 x 160 x 90 มม.
(ก x ย x ส) เพื่อความสะดวกในการใช้งาน สามารถทนต่อกรด–ด่างได้ดี
๑๑) อ่างน้าเป็น POLYPROPYLENE ขนาด 425 x 556 x 250 มม. สามารถทนต่อการกัดกร่อน
ได้เป็นอย่างดี
๑๒) สะดืออ่าง (WASTES) และที่ดักกลิ่น (BOTTLE TRAP) ทาด้วยวัสดุ POLYPROPYLENE จาก
การผลิต INJECTION MOLDED ส่วนล่างของที่ดักกลิ่นเป็นสีขาวขุ่นโปร่งแสงสามารถมองเห็นตะกอนสารเคมีได้
เพื่อง่ายต่อการซ่อมบารุง การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต้องเป็นระบบ MECHANICAL JOINT SYSTEM สามารถถอดซ่อม
บารุง หรือประกอบได้ทุกแห่ง โดยไม่มีการต่อเชื่อมด้วยความร้อน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001
๑๓) ก๊อกน้ า 1 ทางตั้งพื้ น ตั ว ก๊อ กทาด้ว ยทองเหลื องพ่ นสี อี พ๊อกซี่ เป็นก๊ อกที่ ใช้เ ฉพาะห้ อ งแลป
ทนต่ อ การกั ด กร่ อ นของสารเคมี ป ลายก๊ อ กเรี ยวสามารถสวมต่ อ กับ ท่ อ ยางหรื อ พลาสติ ก สามารถทนแรงดั น ได้
147PSI เป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ

๔.๒.3 โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด 1.50 x 5.00 x 0.85 ม. จานวน 4 ตัว มีรายละเอียด ดังนี้
1) ส่วนของพื้นโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) ทาจากวัสดุพิเศษ SOLID PHENOLICCORE (LAB
GRADE TYPE) ชุบเคลือบ PHENOLIC RESIN (PHENOL FORMALDEHYDE RESIN) เรียงซ้อนกัน ในส่วนของ
DECORATIVE PAPER และปิดทับด้วย CHEMICAL RESISTANT LAMINATE ในการผลิตอัดให้เป็นเนื้อเดียวกันที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน ASTM–E–84 และ NFPA 255 มีความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. มีคุณสมบัติทนทานต่อกรด–
ด่าง ตัวทาละลาย และสารเคมีทั่วไปได้เป็นอย่างดี ผ่านการทดสอบ BACTERIAL RESISTANCE GROWTH TEST
เหมาะสาหรับห้องปฏิบัติการที่ใช้กรด–ด่าง ทา PROFILE ขอบ TOP แบบ CLASSIC พร้อมมีระบบ WATER DROP
ปูองกันการไหลย้อนกลับของน้าและสารเคมีเข้าตัวตู้
2) ส่วนของตัวตู้เป็นระบบ MODULAR ยึดประกอบด้วยอุปกรณ์ KNOCK DOWN ส่วนของตัวตู้
(CUPBOARD) ท าด้ ว ยไม้ ป าติ เ กิ ล บอร์ ด เกรด E1 ซึ่ ง เป็ น เกรดปลอดสารพิ ษ หนา 16 มม. ปิ ด ผิ ว ด้ ว ยแผ่ น
ลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาวหนา 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163–2536 ทั้ง 2 ด้าน ด้วย
ระบบ SHORT CYCLE ปิดขอบด้วย PVC หนา 2 มม. เฉพาะด้านหน้า ด้วยกาวกันน้าชนิด HOT MELT GRADE A
ชั้นวางของภายในตู้สามารถปรับระดับได้ 5 ระดับ เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนา
16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนา 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก.
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1163–2536 ทั้ง 2 ด้าน สามารถรับน้าหนักต่อชั้นได้ไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัม การต่อยึดประกอบตัวตู้ด้วยอุปกรณ์
FULLY KNOCK DOWN SYSTEMS ชนิด CAM LOCK & DOWEL เป็นผลิตภัณฑ์ทาจากโลหะผสม ZINC ALLOY ฉีด
ขึ้นรูป ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมเดือยไม้ขนาดไม่น้อยกว่าเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 มิลลิเมตร x 30 มิลลิเมตร
จานวนเดือยไม้ต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 22 ตัว เพื่อเสริมความแข็งแรงของตัวตู้สามารถถอดประกอบตัวตู้ทุกชิ้นส่วนใหม่ได้
โดยไม่ทาให้ตัวตู้ได้รับความเสียหาย สะดวกในการซ่อมบารุง (กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงหรื อเคลื่อนย้าย) ประกอบเป็น
ตัวตู้สาเร็จรูป (MODULAR UNIT SYSTEM) โดยไม่ใช้วิธีการยิงลวด หรือสกรูเกลียวปล่อย
3) ส่วนหน้าบานและหน้าลิ้นชัก ทาด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษหนา
16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนา 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 11632536 ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้า HOT MELT GRADE A พร้อมทั้งลบมุมด้วยเครื่องจักรเพื่อความ
เรียบร้อย
4) มือจับทาด้วย PVC ชนิด GRIP SECTION POSTFORM EMULATION SYSTEM ขนาดหน้าตัดไม่
น้อยกว่า 21 x 50 มม. ฝังอยู่ด้านบนหรือด้านล่างสุดของหน้าบานมี CHANEL CAP ขนาดไม่น้อยกว่า 21 x 50 x
80 มม. สาหรับปิด GRIP SECTION ทั้งสองด้าน ทาจากวิศวกรรมพลาสติก ABS ใส่ปูายบอกรายการ (CARD LABEL)
ลงใน LABEL CHANNEL มีแผ่นพลาสติก LABEL COVER MASK ขนาดไม่น้อยกว่า 30 x 59 x 3 มม. ที่ทาจาก
พลาสติก ACRYLIC ใสฉีดขึ้นรูปปิดครอบปูองกันการเปียกชื้นหรือเปรอะเปื้อนแผ่นปูาย
5) กุญแจล็อคเป็นชนิด MASTER KEY จานวนเบอร์ไม่ซ้ากัน 3000 เบอร์ สามารถจัดมาสเตอร์คีย์ได้
ทั้งหมด 50 กลุ่ม โครงสร้างผลิตจากซิงค์ (ZDA3) ชุบนิเกิ้ล ไส้กุญแจสามารถถอดออกเปลี่ยนได้ด้ วยดอกกุญแจถอด
ไส้ (REMOVEL KEY) ในตาแหน่งเปิด มีระบบ ANTIVE PIN ปูองกันการไขแทนกันได้ ดอกกุญแจผลิตจากทองเหลือง
ชุบนิเกิ้ล สวมปลอกด้วยพลาสติกชนิด ANTI-BACTERIAL เป็นสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO9001:2008
6) ส่วนของตัวตู้ที่ติดตั้งอ่าง (UNIT SINK) ทาด้วยไม้อัดกันน้า หนา 15 มม. ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนท
(HIGH PRESSURE LAMINATED) สีขาว หนา 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก.1163-2536 ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย
PVC ด้วยกาวกันน้า (HOT MELT) ชนิดพิเศษ ค่าการบวมน้าต้องไม่เกิน 0.13% ภายในระยะเวลา 72 ชม.พร้อม
แสดงเอกสารผลการทดสอบจากหน่วยงานราชการหรือเอกชนที่เชื่อถือได้ ต่อคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณา
ในวันยื่นซอง พร้อมเจาะช่องระบายอากาศเพื่อปูองกันความชื้น
7) ขาตู้เป็นพลาสติกชนิด ABS (ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE) สามารถปรับระดับความ
สูง-ต่า ได้ ภายนอกของขาเป็นไม้อัดหนา 10 มม. ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนท (LAMINATED) สีดา สูงประมาณ 10 ซม.
ส่วนนี้สามารถที่จะถอดออกมาทาความสะอาดใต้พื้นตู้ได้โดยติดที่ยึดขาตู้ (CLIP LOCK) ทาด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็น
เคลือบผิวกันสนิม (ZINC PHOSPHATE COATING) หรือเป็นพลาสติก ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE
(ABS)
8) บานพับ ของตู้ใช้บานสปริ งล็ อคทาด้ว ยโลหะชุบนิกเกิล สามารถเปิดได้ 110  ขนาดมาตรฐาน
35 มม. แบบ SLIDE ON สามารถปรับหน้าบานได้รอบการเปิดไม่น้อยกว่า 80,000 รอบ ผ่านการทดสอบจาก
หน่วยงานราชการหรือเอกชนที่เชื่อถือได้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001
9) รางลิ้นชัก เป็นระบบปิดได้ด้วยตัวเอง (SELF CLOSING SYSTEM) โดยลิ้นชักจะไหลกลับเอง
โดยอัตโนมัติ ตัวรางลิ้นชักเป็นโลหะชุบอีพ๊อกซี่ (EPOXY COATED) ลูกล้อพลาสติก พร้อมทั้งเป็นรางระบบ STOP 2
ชั้น (DOUBLE STOP) โดยเมื่อดึงลิ้นชักออกมาจนสุดลิ้นชักจะไม่หลุดออกมา และลูกล้อทาจากพลาสติกชนิดดูดซับ
เสียง เมื่อเลื่อนลิ้นชักจะมีเสียงเบาและลื่น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001
10) ปลั๊กไฟฟูา 3 สาย 2 เต้าเสียบ เสียบได้ทั้งกลมและแบนในตัวเดียวกัน พร้อมสายดิน มาตรฐาน
IEC STANDARD โดยปลั๊กไฟถูกติดตั้งภายในกล่อง POLYPROPYLENE (PP) ฉีดขึ้นรูป ขนาด 90 x 160 x 90 มม.
(ก x ย x ส) เพื่อความสะดวกในการใช้งาน สามารถทนต่อกรด–ด่างได้ดี
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11) อ่างน้าเป็นPOLYPROPYLENE ขนาด 425 x 556 x 250 มม. สามารถทนต่อการกัดกร่อน
ได้เป็นอย่างดี
12) สะดืออ่าง (WASTES) และที่ดักกลิ่น (BOTTLE TRAP) ทาด้วยวัสดุ POLYPROPYLENE จาก
การผลิต INJECTION MOLDED ส่วนล่างของที่ดักกลิ่นเป็นสีขาวขุ่นโปร่งแสงสามารถมองเห็นตะกอนสารเคมีได้
เพื่อง่ายต่อการซ่อมบารุง การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต้ องเป็นระบบ MECHANICAL JOINT SYSTEM สามารถถอดซ่อม
บารุง หรือประกอบได้ทุกแห่ง โดยไม่มีการต่อเชื่อมด้วยความร้อน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001
13) ก๊อกน้า1 ทางตั้งพื้น ตัวก๊อกทาด้วยทองเหลืองพ่นสีอีพ๊อกซี่ เป็นก๊อกที่ใช้เฉพาะห้องแลป ทน
ต่อการกัดกร่อนของสารเคมีปลายก๊อกเรียวสามารถสวมต่อกับท่อยางหรือพลาสติก สามารถทนแรงดันได้ 147 PSI
เป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ

๔.๒.4 โต๊ะปฏิบัติการติดผนังขนาด 0.75 x 4.50 x 0.80 ม. จานวน 1 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้
1) ส่วนของพื้นโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) ทาจากวัสดุพิเศษ SOLID PHENOLICCORE (LAB
GRADE TYPE) ชุบเคลือบ PHENOLIC RESIN (PHENOL FORMALDEHYDE RESIN) เรียงซ้อนกัน ในส่วนของ
DECORATIVE PAPER และปิดทับด้วย CHEMICAL RESISTANT LAMINATE ในการผลิตอัดให้เป็นเนื้อเดียวกันที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน ASTM–E–84 และ NFPA 255 มีความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. มีคุณสมบัติทนทานต่อกรด–
ด่าง ตัวทาละลาย และสารเคมีทั่วไปได้เป็นอย่างดี ผ่านการทดสอบ BACTERIAL RESISTANCE GROWTH TEST
เหมาะสาหรับห้องปฏิบัติการที่ใช้กรด–ด่าง ทา PROFILE ขอบ TOP แบบ CLASSIC พร้อมมีระบบ WATER DROP
ปูองกันการไหลย้อนกลับของน้าและสารเคมีเข้าตัวตู้
2) ส่วนของตัวตู้เป็นระบบ MODULAR ยึดประกอบด้วยอุปกรณ์ KNOCK DOWN ส่วนของตัวตู้
(CUPBOARD) ท าด้ ว ยไม้ ป าติ เ กิ ล บอร์ ด เกรด E1 ซึ่ ง เป็ น เกรดปลอดสารพิ ษ หนา 16 มม. ปิ ด ผิ ว ด้ ว ยแผ่ น
ลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาวหนา 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163–2536 ทั้ง 2 ด้าน ด้วย
ระบบ SHORT CYCLE ปิดขอบด้วย PVC หนา 2 มม. เฉพาะด้านหน้า ด้วยกาวกันน้าชนิด HOT MELT GRADE A
ชั้นวางของภายในตู้สามารถปรับระดับได้ 5 ระดับ เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนา
16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนา 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก.
1163–2536 ทั้ง 2 ด้าน สามารถรับน้าหนักต่อชั้นได้ไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัม การต่อยึดประกอบตัวตู้ด้วยอุปกรณ์
FULLY KNOCK DOWN SYSTEMS ชนิด CAM LOCK & DOWELเป็นผลิตภัณฑ์ทาจากโลหะผสม ZINC ALLOY ฉีด
ขึ้นรูป ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมเดือยไม้ขนาดไม่น้อยกว่าเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 มิลลิเมตร x 30 มิลลิเมตร
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จานวนเดือยไม้ต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 22 ตัว เพื่อเสริมความแข็งแรงของตัวตู้สามารถถอดประกอบตัวตู้ทุกชิ้นส่วนใหม่ได้
โดยไม่ทาให้ตัวตู้ได้รับความเสียหาย สะดวกในการซ่อมบารุง (กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้าย) ประกอบ
เป็นตัวตู้สาเร็จรูป (MODULAR UNIT SYSTEM) โดยไม่ใช้วิธีการยิงลวด หรือสกรูเกลียวปล่อย
3) ส่วนหน้าบานและหน้าลิ้นชัก ทาด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษหนา
16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนา 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 11632536 ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้า HOT MELT GRADE A พร้อมทั้งลบมุมด้วยเครื่องจักรเพื่อความ
เรียบร้อย
4) มือจับทาด้วย PVC ชนิด GRIP SECTION POSTFORM EMULATION SYSTEM ขนาดหน้าตัดไม่
น้อยกว่า 21 x 50 มม. ฝังอยู่ด้านบนหรือด้านล่างสุดของหน้าบานมี CHANEL CAP ขนาดไม่น้อยกว่า 21 x 50 x
80 มม. สาหรับปิด GRIP SECTION ทั้งสองด้าน ทาจากวิศวกรรมพลาสติก ABS ใส่ปูายบอกรายการ (CARD LABEL)
ลงใน LABEL CHANNEL มีแผ่นพลาสติก LABEL COVER MASK ขนาดไม่น้อยกว่า 30 x 59 x 3 มม. ที่ทาจาก
พลาสติก ACRYLIC ใสฉีดขึ้นรูปปิดครอบปูองกันการเปียกชื้นหรือเปรอะเปื้อนแผ่นปูาย
5) กุญแจล็อคเป็นชนิดMASTER KEY จานวนเบอร์ไม่ซ้ากัน 3000 เบอร์ สามารถจัดมาสเตอร์คีย์ได้
ทั้งหมด 50 กลุ่ม โครงสร้างผลิตจากซิงค์ (ZDA3) ชุบนิเกิ้ล ไส้กุญแจสามารถถอดออกเปลี่ยนได้ด้วยดอกกุญแจถอด
ไส้ (REMOVEL KEY) ในตาแหน่งเปิด มีระบบ ANTIVE PIN ปูองกันการไขแทนกันได้ ดอกกุญแจผลิตจากทองเหลือง
ชุบนิเกิ้ล สวมปลอกด้วยพลาสติกชนิด ANTI-BACTERIAL เป็นสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO9001:2008
6) ขาตู้เป็นพลาสติกชนิด ABS (ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE) สามารถปรับระดับความ
สูง - ต่า ได้ ภายนอกของขาเป็นไม้อัดหนา 10 มม. ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนท(LAMINATED) สีดา สูงประมาณ 10
ซม. ส่วนนี้สามารถที่จะถอดออกมาทาความสะอาดใต้พื้นตู้ได้โดยติดที่ยึ ดขาตู้ (CLIP LOCK) ทาด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็น
เคลือบผิวกันสนิม (ZINC PHOSPHATE COATING) หรือเป็นพลาสติก ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE
(ABS)
7) บานพับของตู้ใช้บานสปริงล็อคทาด้วยโลหะชุบนิกเกิล สามารถเปิดได้ 110  ขนาดมาตรฐาน
35 มม. แบบ SLIDE ON สามารถปรับหน้าบานได้รอบการเปิดไม่น้อยกว่า 80,000 รอบ ผ่านการทดสอบจาก
หน่วยงานราชการหรือเอกชนที่เชื่อถือได้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001
8) รางลิ้นชัก เป็นระบบปิดได้ด้วยตัวเอง (SELF CLOSING SYSTEM) โดยลิ้นชักจะไหลกลับเอง
โดยอัตโนมัติ ตัวรางลิ้นชักเป็นโลหะชุบอีพ๊อกซี่ (EPOXY COATED) ลูกล้อพลาสติก พร้อมทั้งเป็นรางระบบ STOP 2
ชั้น (DOUBLE STOP) โดยเมื่อดึงลิ้นชักออกมาจนสุดลิ้นชักจะไม่หลุดออกมา และลูกล้อทาจากพลาสติกชนิดดูดซับ
เสียง เมื่อเลื่อนลิ้นชักจะมีเสียงเบาและลื่น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001
9) ปลั๊กไฟฟูา 3 สาย 2 เต้าเสียบ เสียบได้ทั้งกลมและแบนในตัวเดียวกัน พร้อมสายดิน มาตรฐาน
IEC STANDARD โดยปลั๊กไฟถูกติดตั้งภายในกล่อง POLYPROPYLENE (PP) ฉีดขึ้นรูป ขนาด 90 x 160 x 90 มม.
(ก x ย x ส) เพื่อความสะดวกในการใช้งาน สามารถทนต่อกรด–ด่างได้ดี
10) ด้านบนของ WORK TOP มีบัวกันน้า (WALL SEALING) ติดอยู่ระหว่างด้านบนของ WORK
TOP กับผนังห้องเพื่อกันฝุุนและกันน้าที่จะไหลย้อนกลับไปด้านหลังตัวตู้
๑๑) ตู้แขวนลอย ส่วนของตัวตู้ทาด้วยไม้ปาติ เกิลบอร์ด เกรด E1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนา
16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาวหนา 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163–
2536 ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้าชนิด HOT MELT GRADE A ชั้นวางของภายในตู้สามารถปรับระดับได้ เป็น
วัสดุชนิดเดียวกันกับตัวตู้ ส่วนหน้าบานกระจกใส หนาไม่น้อยกว่า 5 มม.ในกรอบไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็น
เกรดปลอดสารพิษ หนา 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนา 0.8 มม. ได้รับ
มาตรฐาน มอก. 1163-2536 ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้าชนิด HOT MELT GRADE A โดยร่องกระจกจะมีราง
พลาสติก PVC แบบฉีดเป็นเส้นยาวตลอดแนวไม่มีรอยต่อในแต่ละด้านของกรอบบาน มีขนาดร่องลึก 10 มม. โดยราง
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พลาสติก PVC นี้จะใส่ตามร่องกรอบกระจกทั้ง 4 ด้านโดยรอบ เพื่อปูองกันความชื้นและไอสารเคมีเข้าสู่เนื้อไม้ที่เซาะ
เป็นร่อง สาหรับใส่กระจก และเพื่อความเรียบร้อยสวยงาม พร้อมมือจับ PVC GRIP SECTION

๔.๒.5 ตู้เก็บอุปกรณ์แบบสูง ขนาด 0.40 x 0.80 x 1.80 ม. จานวน 2 ตู้ มีรายละเอียดดังนี้
1) ส่วนของตัวตู้ (CUPBOARD) ทาด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษหนา
16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนา 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163–
2536 ปิดขอบด้วย PVC หนา 2 มม. ด้วยกาวกันน้าชนิด HOT MELT GRADE A ชั้นวางของภายในตู้สามารถปรับ
ระดับได้ 5 ระดับ เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนา 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท
(HIGH PRESSURE LAMINATE) หนา 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163–2536 ปิดขอบด้วย PVC หนา 2 มม.
ด้วยกาวกันน้าชนิด HOT MELT GRADE A
2) ส่วนหน้าบานทาด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนา 16 มม. ปิดผิว
ด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนา 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163-2536 ปิดขอบด้วย
PVC ด้วยกาวกันน้าชนิด HOT MELT GRADE A
3) มือจับทาจากสแตนเลส หนา 10 มม. เป็นรูปตัวซี (C) ตามรูปแบบ
4) บานพับของตู้ใช้บานสปริงล็อคทาด้วยโลหะชุบนิกเกิล สามารถเปิดได้ 110  ขนาดมาตรฐาน 35
มม. แบบ SLIDE ON สามารถปรับหน้าบานได้รอบการเปิดไม่น้อยกว่า 80,000 รอบ ผ่านการทดสอบจากหน่วยงาน
ราชการหรือเอกชนที่เชื่อถือได้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001
5) กระจกบานเปิด–ปิด หนา 5 มม.
6) เป็นสินค้าที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001 และ TIS 18001
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๔.๒.6 ตู้เก็บอุปกรณ์แบบเตี้ย ขนาด 0.40 x 0.80 x 0.75 ม. จานวน 4 ตู้ มีรายละเอียดดังนี้
1) ส่วนของตัวตู้ (CUPBOARD) ทาด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนา
16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนา 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163–
2536 ปิดขอบด้วย PVC หนา 2 มม. ด้วยกาวกันน้าชนิด HOT MELT GRADE A
2) ชั้นวางของภายในตู้สามารถปรับระดับได้ 5 ระดับ เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E1 ซึ่งเป็นเกรด
ปลอดสารพิษ หนา 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนา 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน
มอก. 1163–2536 ปิดขอบด้วย PVC หนา 2 มม. ด้วยกาวกันน้าชนิด HOT MELT GRADE A
3) ส่วนหน้าบาน ทาด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนา 16 มม. ปิดผิว
ด้วยแผ่นลามิเนท (HIGHPRESSURELAMINATE) หนา 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163-2536 ปิดขอบด้วย
PVC ด้วยกาวกันน้าชนิด HOT MELT GRADE A
4) มือจับทาจากสแตนเลส หนา 10 มม. เป็นรูปตัวซี (C) ตามรูปแบบ
5) บานพับของตู้ใช้บานสปริงล็อคทาด้วยโลหะชุบนิกเกิล สามารถเปิดได้ 110 ขนาดมาตรฐาน 35
มม. แบบ SLIDE ON สามารถปรับหน้าบานได้รอบการเปิดไม่น้อยกว่า 80,000 รอบ ผ่านการทดสอบจากหน่วยงาน
ราชการหรือเอกชนที่เชื่อถือได้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001


๔.๒.7 ฝักบัวและอ่างล้างตาฉุกเฉิน จานวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้
1) โคมครอบหัวสเปรย์น้า (SHOWER HEAD SHELL) ผลิตจากสแตนเลส มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย
กว่า 210 มม.
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2) วาล์วน้าฝักบัวล้างตัวผลิตจากสแตนเลส ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ¾” และวาล์วน้า
ฝักบัวล้างตาผลิตจากสแตนเลสขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ½ ”
3) ตัวเสา (PIPE) ผลิตจากสแตนเลสเกรด 304 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1½”
4) มือจับสาหรับดึงวาล์วน้าของ SHOWER ผลิตจากสแตนเลสเพลาตันขนาดความหนาไม่ต่ากว่า 6
มม.
5) ก๊อกล้างตา (EYEWASH YOKE) ผลิตจากโพลีโพรพิลีนฉีดขึ้นรูป ทนกรด–ด่าง ได้เป็นอย่างดี
6) อ่างรองน้า (BOWL) ส่วนของ EYE WASH ผลิตจากสแตนเลส มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 320
มม.
7) แปูนมือผลักเปิด–ปิด วาล์วน้า(VALVE HANDLE) ผลิตจากสแตนเลส เกรด 304 หนาไม่น้อย
กว่า 1.5 มม. สามารถปรับแรงดันน้าได้ตามความเหมาะสมในการใช้งาน
8) ฝาครอบรูที่อ่างรองน้าผลิตจากอลูมิเนียมกลึงขึ้นรูป มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 60 มม.
9) ฐานเสา (BASE) ผลิตจากแผ่นสแตนเลส เกรด 304 เส้นผ่าศูนย์กลา 300 มม. หนาไม่น้อย
กว่า 6 มม.
10) เท้าเหยียบเปิด–ปิด VALVE (SLIP FOOT PADDEL) ผลิตจากสแตนเลส เกรด 304 หนา 2.0
มม. พร้อมอุปกรณ์โซ่ดึงเปิด VALVE HANDEL
11) ปูายสัญลักษณ์ EMERGENCY SHOWER พร้อมโซ่สแตนเลส

๔.๒.8 อ่างน้า (SINK/TAP) จานวน 4 อ่าง มีรายละเอียดดังนี้
1) อ่างน้าเป็น POLYPROPYLENE ขนาด 425 x 556 x 250 มม. สามารถทนต่อการกัดกร่อนได้
เป็นอย่างดี
2) สะดืออ่าง (WASTES) และที่ดักกลิ่น (BOTTLE TRAP) ทาด้วยวัสดุ POLYPROPYLENE จากการ
ผลิต INJECTION MOLDED ส่วนล่างของที่ดักกลิ่นเป็นสีขาวขุ่นโปร่งแสงสามารถมองเห็นตะกอนสารเคมีได้ เพื่อง่าย
ต่อการซ่อมบารุง การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต้องเป็นระบบ MECHANICAL JOINT SYSTEM สามารถถอดซ่อมบารุง หรือ
ประกอบได้ทุกแห่ง โดยไม่มีการต่อเชื่อมด้วยความร้อน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001
3) ก๊อกน้า 1 ทางตั้งพื้น ตัวก๊อกทาด้วยทองเหลืองพ่นสีอีพ๊อกซี่ เป็นก๊อกที่ใช้เฉพาะห้องแลป ทนต่อ
การกัดกร่อนของสารเคมีป ลายก๊อกเรียวสามารถสวมต่อกับท่อยางหรือพลาสติก สามารถทนแรงดันได้ 147 PSI
เป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ
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๔.๒.9 เก้าอี้ปฏิบัติการ จานวน 1 ตัว มีรายละเอียดดังนี้
1) ขนาด 45 x 52 x 80 ซม. (ก x ล x ส)
2) ที่นั่งและที่พิงทาจากไม้อัดขึ้นรูป ฉีดหุ้มทับด้วยโฟม P.U.
3) มีแกนปรับระดับ สามารถปรับระดับความสูง – ต่าได้ ด้วยระบบไฮโดริก (GAS) ชุบโครเมียม
4) ขาเก้าอี้เป็นขาเหล็กชุบโครเมี่ยม5 แฉก พร้อมล้อเลื่อนและที่พักเท้า

๔.๒.10 เก้าอี้ปฏิบัติการ จานวน 88 ตัว มีรายละเอียดดังนี้
1) แปูนสาหรับนั่งทาจากวัสดุโพลียูรีเทนโฟม แปูนที่นั่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 380 มม. มีความ
หนา 47 มม. ตรงกลางแปูนนั่งเว้าเป็นหลุมมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 180 มม.
2) ส่วนด้านใต้แปูนเก้าอี้มีโครงเหล็กหนา 3 มม. เชื่อมเป็นรูปกากบาทเพื่อยึดติดกับแปูนเก้าอี้โดยใช้
สกรู ขนาด  6 มม. จ านวน 4 จุ ด และเชื่อ มติด กั บแกนเกลี ย วเก้า อี้ โ ดยรอบและมี โ ครงท่ อ เหล็ กกลม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. หนา 1 มม. ดามเป็นรูปวงกลมตลอดแนวแปูนเก้าอี้พ่นทับด้วยสีผงอุตสาหกรรม
3) ปลอกส่ ว นนอกทาด้ว ยเหล็ ก เส้ นผ่ าศูนย์ก ลางขนาด 50 มม. หนา 1.2 มม. พ่นทับด้ ว ยสี ผ ง
อุตสาหกรรม
4) เสาโครงสร้างเก้าอี้ทาจากเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 45 มม. หนา 1.5 มม. ภายในเชื่อมเกลียว
เหล็กยาวตลอด ความยาวเกลียวไม่น้อยกว่า 60 มม.
5) ความสูงแปูนเก้าอี้สามารถปรับระดับได้ความสูงได้ที่ 550–700 มม.
6) ที่พักเท้าท่อเหล็กกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. หนา 1 มม. เชื่อมยึดติดกับทุกขาเก้าอี้รอบ
ด้านพ่นสีผงอุตสาหกรรม
7) ขาเก้าอี้จานวน 5 ขา ทาจากเหล็กกล่องขนาด 25 x 50 มม. หนา 1.2 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง
ความกว้าง ฐานขาเก้าอี้ 530 มม. ปลายขาเก้าอี้มีปุมปรับระดับ และมีฝาปิดปลายขาลักษณะโค้งมนไม่มีจุดแหลมคม
ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน
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๔.๒.11 ตู้เก็บสารเคมีพร้อมพัดลมระบายอากาศและท่อระบายไอระเหยออกสู่ภายนอก จานวน 3 ตู้ มี
รายละเอียดดังนี้
1) ขนาด 1200 x 580 x 1920 มม. (ก x ล x ส)
2) ตัวตู้ทาด้วยแผ่นเหล็กรีดเย็นชุบซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. สามารถถอดด้านหน้า ด้านซ้ายขวา เพื่อความสะดวกในการบารุงรักษา ทุกชิ้นทาเป็นระบบถอดประกอบได้ (KNOCK DOWN)เคลือบกันสนิมด้วย
ZINC PHOSPHATE COATING โดยกรรมวิธี DIPPING เพื่อกันสนิมทั่วถึงทุกชิ้นส่วน แล้วผ่านการอบแห้งด้วย
กรรมวิธี DRYING OVEN และต่อเนื่องด้วยการพ่นทับด้วยสี EPOXY มีคุณสมบัติทนสารเคมี ชนิดสีผงทั่วถึงผิวเหล็ก
ทุกด้านทั้งภายในและภายนอก (CONDUCTIVE
EPOXY POWDER COATING) โดยใช้ระบบไฟฟูาสถิต
ELECTROSTATIC PAINTING SYSTEM แล้วผ่านกระบวนการอบสีด้วยระบบ DRYING OVEN ที่ความร้อนไม่น้อยกว่า
180 องศาเซลเซียส เป็นเวลาไม่ต่ากว่า 10 นาที เมื่อเสร็จแล้วสีต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 80 ไมครอน โดยสี
จะต้องทนต่อการกัดกร่อนของไอระเหยสารเคมี และทนต่อการขีดข่วนได้ดีชิ้นงานเหล็ กพ่นสีแล้วต้องผ่านการทดสอบ
SALT SPRAY 500 ชั่วโมง ตามมาตรฐาน ASTM B117 จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้
3) ที่ประตูตู้เก็บสารเคมีบุด้วยซีลยางโดยรอบ เพื่อปูองกันการรั่วไหลของไอสารเคมีออกนอกตู้เก็บ
สารเคมี
4) บานประตูตู้เก็บสารเคมีเป็นกระจกนิรภัย หนาไม่น้อยกว่า 5 มม. พร้อมซีลยางกระจกโดยรอบ
ติดตั้งอยู่ในกรอบเหล็ก 2 ชั้น พร้อมพ่นสีผง EPOXY เช่นเดียวกับตัวตู้เก็บสารเคมี บานพับชนิดสเตนเลสสตีลความ
สูงยาวตลอดความสูงของหน้าบาน
5) ภายในมีชั้นวางขวดสารเคมีปรับระดับได้ ทาด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็นความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม.
เจาะรูทั่วเพื่อระบายอากาศ โดยไม่ให้เกิดลมหมุนตกค้างภายในตู้ ยกขอบโดยรอบ กันตกทั้ง 4 ด้าน จานวนไม่น้อย
กว่า 5 ชั้น พ่นและเคลือบด้วยสีผง EPOXY เช่นเดียวกับตัวตู้ พร้อมถาดรองรับสารเคมีชั้นล่างสุดสามารถรับสารเคมีได้
ไม่น้อยกว่า 1.2 ลิตร จานวน 1 ถาด
6) มีหลอดไฟแสงสว่าง LED ไม่ก่อให้เกิดความร้อนอยู่ในแท่งพลาสติกปูองกันสารเคมีติดตั้งอยู่
บริเวณด้านในตู้บริเวณซ้ายขวาตลอดความสูงของตู้พร้อมสวิทช์เปิด-ปิดไฟแสงสว่าง
7) ชุดระบบดูดอากาศภายในตู้เก็บสารเคมีติดตั้งอยู่ตอนบนตู้ ประกอบด้วย
7.1) สวิทช์เปิด-ปิดพัดลมโดยมี
- หลอดไฟ LED สีเขียว แสดงสถานะการทางานพัดลมทางานปกติ
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- หลอดไฟ LED สีแดง แสดงสถานะการทางานพัดลมทางานผิดปกติ
7.2) พัดลมดูดอากาศชนิด AXAIL FAN โดยทั้ง 2 ส่วนมีแผ่นปิดกันไอสารเคมีกัดกร่อน
ระบบชุดควบคุมการทางานพัดลม
7.3) ท่อระบายไอกรดสารเคมีเป็นท่อ PVC ขนาดไม่น้อยกว่า 6 นิ้วเดินปลายท่อต่อ
ออกไปนอกอาคาร ความยาวไม่เกิน 6 เมตร
7.4) มีชุดตั้งเวลา (TIMER) เพื่อควบคุมการทางานเปิด –ปิดตู้เก็บสารเคมี โดยจะตั้ง
เวลาเปิด– ปิด ทุก 5 นาที
8) มือจับเปิด-ปิด บานประตูตู้ทาด้วย ZINC ALLOY ทนต่อไอสารเคมี พร้อมกุญแจล๊อค
9) ข้างใต้ตู้มีขาปรับระดับความสูงตู้ไม่น้อยกว่า 4 ขา เพื่อปรับกรณีพื้นต่างระดับ
10) ตอนล่างสุดมีช่อง AIR GRILL FLOW BY PASS เพื่อให้ทิศทางลมระบายออกจากตอนล่าง
ไปสู่ตอนบน
11) เป็นผลิตภัณฑ์ผลิตจากบริษัทที่มีมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, ISO OHSAS 18001
และ TIS
๔.๒.12 ตู้ดูดควัน ขนาด 1.20 x 2.35 x 0.85 ม. จานวน 1 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้
1) ลักษณะทั่วไป
1.1) ตู้ดูดควันระเหยสารเคมี (FUME HOOD) สาเร็จรูปใช้ดูดไอกรดและสารเคมีที่เป็นพิษ ในการ
ปฏิบัติงานทางด้านวิทยาศาสตร์ เป็นชนิดระบบ AUTOMATIC BY PASS SYSTEM
1.2) ขนาดของตู้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้
- ส่วนบนมีขนาด ( กว้าง x สูง x ลึก ) 1.20 x 1.50 x 0.85 เมตร
- ส่วนล่างมีขนาด ( กว้าง x สูง x ลึก ) 1.20 x 0.85 x 0.75 เมตร
1.3) ตู้ดูดควันตอนล่างมีประตูสามารถเปิด – ปิด เป็นตู้เก็บของหรือถังแก๊สขนาด 15 กิโลกรัม
- ส่วนที่ 1 ไว้เก็บถังแก๊สขนาดไม่น้อยกว่า 14.5 กิโลกรัม
- ส่วนที่ 2 เป็นชั้นเก็บของสามารถปรับระดับได้ตลอดขึ้นอยู่กับความต้องการ
- ส่วนที่ 3 เป็นระบบซ่อนจัดเก็บสาธารณูปโภค เช่น แก๊ส , น้าดี , น้าทิ้ง , ไฟฟูา
ถูกจัดเก็บไว้ในตาแหน่งที่มองไม่เห็น โดยมีแผ่นหลังปิด และสะดวกต่อการซ่อมบารุง
1.4) ตู้ตอนบนมีประตูกระจกนิรภัยสามารถเลื่อนขึ้น – ลง ได้ ประโยชน์ใช้ทาการทดลองสารเคมี
ที่เป็นพิษในการปฏิบัติงานทางด้านวิทยาศาสตร์
1.5) การติดตั้งตู้ดูดควันอ้างอิงตามมาตรฐาน BS 14175 (BRITISH STANDARD)
2) ลักษณะตู้ดูดไอระเหยสารเคมี
2.1) ตู้ดูดควันตอนบน
- โครงสร้างภายนอกทาด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็น (COLD ROLLED STEEL SHEET) ความหนา
ไม่น้อยกว่า 1.0 มิลลิเมตร ทุกชิ้นทาเป็นระบบถอดประกอบได้ (KNOCK DOWN) คือ สามารถถอดตัวตู้ ด้านหน้า
ด้ า นซ้ า ย ด้ า นขวา และ ด้ า นหลั ง เพื่ อ สะดวกในการเคลื่ อ นย้ า ยและบ ารุ ง รั ก ษา เคลื อ บกั น สนิ ม ด้ วย ZINC
PHOSPHATE COATING โดยกรรมวิธี DIPPING เพื่อกันสนิมทั่วถึงทุกชิ้นส่วนของโครงสร้างภายนอก แล้วผ่านการ
อบแห้งด้วยกรรมวิธี DRYING OVEN และต่อเนื่องด้วยการพ่นทับด้วยสี EPOXY ชนิดสีผง ทั่วถึงผิวเหล็กทุกด้านทั้ง
ภายในและภายนอก (CONDUCTIVE EPOXY POWDER COATING) โดยใช้ระบบไฟฟูาสถิตย์ ELECTROSTATIC
PAINTING SYSTEM แล้วผ่านกระบวนการอบสีด้วยระบบ DRYING OVEN ที่ความร้อน ไม่น้อยกว่า 180 องศา
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เซลเซียส เป็นเวลาไม่ต่ากว่า 10 นาที เมื่อเสร็จแล้วสีต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 80 ไมครอน โดยสีจะต้องทนต่อการ
กัดกร่อนของไอระเหยสารเคมี และทนต่อการขีดข่วนได้ดี ชิ้นงานเหล็กพ่นสีแล้วต้องผ่านการทดสอบ SALT SPRAY
500 ชั่วโมง ตามมาตรฐาน ASTM B117 จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้
- โครงสร้างผนังภายในตู้ตอนบนซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใช้งาน (WORKING AREA PART) ทาด้วย
วัสดุไฟเบอร์กลาสชนิดหล่อจากแบบเป็นเนื้อเดียวกันตลอด (ONE PIECE MOULDING ) หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. และ
ส่วนพื้นที่ใช้งานเป็นชนิด ISO–TYPE แบบ POLYLITE ที่ทนสารเคมี และทนต่อการกัดกร่อนของกรด–ด่าง ได้เป็น
อย่างดี และรับน้าหนักได้ไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม
- พื้นที่ด้านในสุดเป็นรางระบายน้า มีสะดืออ่างสาหรับน้าทิ้งจากราง ระบบท่อน้าทาด้วย
POLYPROPYLENE
- บานประตูตู้ดูดควัน เป็นกระจกนิรภัยใสหนา 6 มิลลิเมตร ชนิดไม่มีขอบกระจกแขวน
ห้อยด้วยลวดสลิงสแตนเลสไร้สนิม สามารถเลื่อนขึ้น – ลง ตามแนวดิ่งได้ทุกระยะโดยมีตุ้มถ่วงน้าหนักเป็นตัวถ่วง
สมดุลย์ โดยใช้ลวดสลิงสแตนเลส เกรด 316 หุ้ม PVC ใส เป็นตัวแขวนอยู่ในรอก ขนาดความกว้างภายในตู้ไม่น้อย
กว่า 100 เซนติเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ด้านล่างมีมือจับเลื่อนขึ้น – ลง ซึ่งทาจากโพลียูรีเทน
พร้อมรางกระจกทาด้วย PHENOLIC RESIN โดยเซาะร่องเลื่อนกระจกขึ้น – ลง
- มีระบบ AIR FLOW BY PASS ทาให้ไม่เกิดสุญญากาศเมื่อปิดบานประตูตู้ดูดควันสนิท ทา
ด้วยไฟเบอร์กลาสเสริมแรง ชนิด ISO–TYPE มีความหนา 3 มม. สามารถทนต่อการขีดข่วนและการกัดกร่อนของ
สารเคมีได้ดี
- ภายในตู้ดูด ควั น ผนั งหลั งมี แผ่ นบัง คับ ทิศทางการไหลของอากาศ (BAFFLE) ตามหลั ก
AERO DYNAMIC ปูองกันการหมุนของลมได้ดี ไม่ให้เกิดลมม้วนกลับเข้าหาตัวผู้ใช้งาน ด้วยวัสดุไฟเบอร์กลาส โดย
บังคับให้อากาศไหลเข้าได้ 4 ช่อง ด้านล่าง 1 ช่อง ตรงกลาง 2 ช่อง และด้านบน 1 ช่อง ซึ่งแผ่นบังคับทิศทางของ
อากาศ ต้องเป็นชนิดเดียวกันกับพื้นที่ส่วนใช้งาน สามารถถอดซ่อมบารุงรักษาได้สะดวก โดยสามารถทดสอบได้ด้วย
ควันหลังการติดตั้งเสร็จ
2.2) ตู้ดูดควันตอนล่าง (STORAGE PART)
- โครงสร้างภายนอกทาด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็น (COLD ROLLED STEEL SHEET) ความหนา
ไม่น้อยกว่า 1.0 มิลลิเมตร ทุกชิ้นทาเป็นระบบถอดประกอบได้ (KNOCK DOWN) สามารถถอดตัวตู้ ด้านหน้า
ด้ า นซ้ า ย–ขวา และ ด้ า นหลั ง เพื่ อ ง่ า ยต่ อ การเคลื่ อ นย้ า ยและซ่ อ มบ ารุ ง รั ก ษา เคลื อ บผิ ว กั น สนิ ม ด้ ว ย ZINC
PHOSPHATE COATING โดยกรรมวิธี DIPPING เพื่อเคลือบกันสนิมทั่วถึงทุกชิ้นส่วนของโครงสร้างภายนอก แล้ว
ผ่านการอบแห้งด้วยกรรมวิธี DRYING OVEN แล้วพ่นทับด้วยสี EPOXY ชนิดผงทั่วถึงผิวเหล็กทุกด้านทั้งในและนอก
(CONDUCTIVE EPOXY POWDER COATING) โดยใช้ระบบไฟฟูาสถิตย์ ELECTROSTATIC PAINTING SYSTEM
แล้วผ่านกระบวนการอบสีด้วยระบบ DRYING OVEN ที่ความร้อนไม่น้อยกว่า 180 องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่าง
น้อย 10 นาที เมื่อเสร็จแล้วสีต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 80 ไมครอน โดยสีต้องทนต่อการกัดกร่อนของไอระเหย
สารเคมีและทนต่อการขีดข่วนได้ดี ชิ้นงานเหล็กพ่นสีแล้วต้องผ่านการทดสอบ SALT SPRAY 500 ชั่วโมง ตาม
มาตรฐาน ASTM B117 จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้
- ด้านหน้าเป็นบานประตูเปิด – ปิด ทาด้วยวัสดุเดียวกันกับตู้ ส่วนหน้าบานมีระบบบาน
พับสแตนเลสทนต่อไอสารเคมี ระบบสปริงล็อค ระบบ Soft Close แบบปิดนุ่มนวล มือจับเปิด – ปิด ทาด้วย GRIP
SECTION
- หน้าบานเปิด – ปิด ด้านในแต่ละบานมีที่ใส่แฟูมงานอย่างน้อยหน้าบานละ 1 ช่อง เพื่อ
ปูองกันเสียงการทางานของภายในตู้ดูดควัน
3) อุปกรณ์ประกอบตู้ดูดควัน
3.1) อุปกรณ์ประกอบภายในตู้ดูดควันตอนบน
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- ก๊อกแก๊ส 1 ชุด ตัวก๊อกทาด้วยทองเหลืองเคลือบด้วยสี EPOXY ที่มีคุณสมบัติทนต่อ
การกัดกร่อนของกรด – ด่าง ขนาดไม่น้อยกว่า 3/8 INCH BSP โดยปลายก๊อกเรียวเล็ก สามารถสวมต่อด้วย ท่อยาง
หรือพลาสติกได้ ติดตั้งที่ผนังด้านข้าง ภายในควบคุมการเปิด – ปิด ด้วย FRONT CONTROL VALVE
- ก๊อกน้า 1 ชุด ตัวก๊อกทาด้วยทองเหลืองเคลือบด้วยสี EPOXY ที่มีคุณสมบัติทนต่อการ
กัดกร่อนของกรด – ด่าง ขนาดไม่น้อยกว่า 3/8 INCH BSP โดยปลายก๊อกเรียวเล็ก สามารถสวมต่อด้วยท่อยางหรือ
พลาสติกได้ ติดตั้งที่ผนังด้านข้าง ภายในตู้ควบคุมการจ่ายน้าด้วย FRONT CONTROL VALVE
- สะดืออ่างน้าทิ้งทาจากวัสดุโพลีโพรพิลีน (POLYPROPYLENE ) สีดา มีคุณสมบัติ
ทนทานต่อการกัดกร่อนของกรด – ด่าง ได้เป็นอย่างดี
- ที่ดักกลิ่น (BOTTLE TRAP) ทาด้วยวัสดุ POLYPROPYLENE จากการผลิต INJECTION
MOLDED การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต้องเป็นระบบ MECHANICAL JOINT SYSTEM สามารถถอดซ่อมบารุงหรือ
ประกอบได้ทุกแห่งโดยไม่มีการต่อเชื่อมด้วยความร้อน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001
- หลอดไฟแสงสว่างฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 18 วัตต์ จานวน 2 ชุด พร้อมที่ครอบซึ่ง
ทาด้วยกระจกนิรภัยปูองกันความร้อนและการกัดกร่อนของไอระเหยสารเคมี
3.2) อุปกรณ์ภายนอกตู้ดูดควัน
- ชุดควบคุมการจ่ายน้า (FRONT CONTROL) จานวน 1 ชุด วัสดุทาด้วยทองเหลือง
เคลือบด้วยสี EPOXY มือหมุนเปิด – ปิด ทาด้วยวัสดุโพลีโพรพิลีน (POLYPROPYLENE) ซึ่งทนต่อการกัดกร่อน
ของกรด – ด่าง และสารเคมี สามารถทนแรงดันได้ 147 PSI (POUNDS / SQ – INCH)
- ชุดควบคุมการจ่ายแก๊ส (FRONT CONTROL) จานวน 1 ชุด วัสดุทาด้วย
ทองเหลือง เคลือบด้วยสี EPOXY มือหมุนเปิด – ปิด ทาด้วยวัสดุโพลีโพรพิลีน (POLYPROPYLENE) ซึ่งทนต่อการ
กัดกร่อนของกรด – ด่าง และสารเคมี สามารถทนแรงดันได้ 100 PSI (POUNDS / SQ – INCH)
- เต้าเสียบไฟฟูาชนิดคู่ สามารถเสียบได้ทั้งกลมและแบน ขนาด 16 แอมป์ 220 โวลต์
1 เฟส พร้อมสายดิน
3.3) แผงควบคุ ม การท างานตู้ ค วั น เป็ น ชนิ ด กึ่ ง สั ม ผั ส ควบคุ ม ด้ ว ย MICROPROCESSOR
CONTROLLER ควบคุมการทางานดังนี้
- ปุุมกดเปิด – ปิด POWER เพื่อเปิดหรือปิด ระบบการทางานหลัก
- ปุุมกดเปิด – ปิดพัดลม (BLOWER) เพื่อเปิดหรือปิด พัดลมดูดไอระเหยสารเคมีพร้อม
สัญลักษณ์หลอดไฟแสดง
- ปุุมกดเปิด – ปิ ดไฟแสงสว่าง (LIGHT) เพื่อเปิดหรือปิด แสงสว่างภายในตู้ พร้อม
สัญลักษณ์หลอดไฟแสดง
- จอแสดงความเร็วลมภายในตู้ HOOD แสดงผล DIGITAL MONITOR เป็นจอ LED
แบบ 7 – SEGMENT เพื่อสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล และสามารถแสดงผลความเร็วลมได้ทั้งแบบฟุตต่อนาที
(FPM) หรือเมตรต่อวินาที (M/S)
- หลอดไฟ LED แสดงสถานะความเร็วลมว่าปลอดภัยแสดงเป็นสีเขียว (AIR SAFE)
และไฟสีแดงกระพริบกรณีแรงลมผิดปกติ (AIR FAIL) พร้อมเสียงเตือน
- ปุุมกด MUTE กดเพื่อเงียบเสียงเตือนที่ดังหากตู้ดูดควันขัดข้อง แต่ LED ไฟสีแดง
ยังคงกระพริบอยู่
- หลอดไฟ LED แสดงสถานะประตูเลื่อนด้านหน้า (SASH) ว่าอยู่ในระดับปกติ (SASH
SAFE) โดยไฟแสดงสีเขียว และถ้ากระจกเปิดสูงเกินกาหนดไปเป็นสีแดงกระพริบ (SASH FAIL) พร้อมเสียงเตือน
- จอแสดงผลการทางานของตัวควบคุมรอง แสดงผลเป็นจอ LCD โดยจะแสดงสถานะ
การทางานของระบบควบคุมตู้
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- ปุุมกด MODE กดเลือกการทางานของตัวควบคุมหลัก โดยมีการแสดงการทางาน
ต่างๆ เช่น ตั้งเวลา , ตั้งเวลาเปิด – ปิดการทางานของพัดลม , ดูชั่วโมงการทางานของพัดลม
- ปุุมกด ENTER กดเข้าสู่การทางานและจบการทางานของ MODE ต่างๆ
- ปุุมกด  เพื่อเลือกค่าในโหมดต่างๆ
- ปุุมกด  เพื่อเลือกค่าในโหมดต่างๆ
3.4) พัดลมตู้ดูดไอระเหยสารเคมี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- พัดลมเป็นระบบ LOW PRESSURE CENTRIFUGAL FAN DIRECT DRIVE มอเตอร์
แบบอุตสาหกรรม
- ตัวใบพัดทาด้วยวัสดุโพลีโพรพิลีน ( POLYPROPYLENE ) ชนิดทนต่อการกัดกร่อนของ
กรด – ด่าง ได้เป็นอย่างดี เป็นแบบ FORWARD CURVED ผลิตโดยกรรมวิธี INJECTION MOULDING ถ่วงใบพัดด้วย
ระบบ DYNAMIC BALANCE ศูนย์เที่ยงตรงสามารถหมุนได้ในความเร็วรอบตั้งแต่ 1,435 รอบ/นาที (RPM) ขึ้นไป
โดยไม่แกว่งหรือสั่น
- ตัวเสื้อพัดลมทาด้วยวัสดุไฟเบอร์กลาส หรือโพลีโพรพิลีน หล่อเป็นชิ้นเดียวกัน ชนิดทน
ต่อการกัดกร่อนของกรด – ด่าง ได้เป็นอย่างดี ด้านหน้าของเสื้อพัดลมสามารถถอดประกอบได้ เพื่ อความสะดวกใน
การซ่อมบารุง และง่ายต่อการติดตั้ง
- ตั ว พั ด ลมจะมี คุ ณ สมบั ติ ใ นการดู ด ควั น ไม่ น้ อ ยกว่ า 1,000–2,000 ลบ.ม./ชม.
3
( M / H ) ตามลาดับ มีประสิทธิภาพสูงกินไฟน้อย และทางานเงียบโดยตลอด
- แท่นของพัดลมสาหรับติดตั้งมอเตอร์ต้องมีที่ครอบกันน้าทุกด้าน และยางกันสะเทือน
ของพัดลม
- มี ค วามสามารถในการดู ด ไอระเหยสารเคมี จ ากตู้ ดู ด ไอระเหยสารเคมี โดยมี ค่ า
VELOCITY ประมาณ 100 ฟุต/นาที (FPM) เมื่อเปิดบานกระจกหน้าตู้ดูดควันสูง 30 ซม. หรือมีค่าความเร็วลมของ
หน้าตู้ อย่างสม่าเสมอ โดยผู้ทาการติดตั้งจะต้องมีเครื่องวัดลมมาทดสอบในวันส่งมอบงาน
- มอเตอร์ใช้แบบอุตสาหกรรม IP55 HEAVY DUTY ขนาดไม่น้อยกว่า ½ HP 1,400
รอบ220 V. 1 Phase หรือ 380 V. 3 Phase
- มีสวิทช์ ON – OFF SAFETY SWITCH ชนิด IP 65 ทาหน้าที่เปิด – ปิด
มอเตอร์พัดลมชนิดกันน้าติดตั้งบริเวณแท่นพัดลมใกล้มอเตอร์ไฟฟูาเพื่อใช้ในการซ่อมบารุงรักษา
4) ระบบท่อระบายควัน
4.1) ท่อควัน PVC ชั้นคุณภาพที่ 5 พร้อมข้องอ หน้าแปลน อุปกรณ์ท่อยึดที่เป็นวัสดุชนิดที่
แข็งแรง
4.2) การติดตั้งท่อระบายควันจุดที่มีการต่อท่อควันมีข้องอ หน้าแปลน ต้องใช้วิธีการเชื่อมด้วย
วัสดุชนิดเดียวกันกับท่อ
5) มีการรับประกันคุณภาพสินค้า อย่างน้อย 1 ปี
6) มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 1 เล่ม
7) ภายหลังการติดตั้ง ผู้ขายต้องทาการทดสอบระบบการทางานให้ผู้ซื้อพิจารณาจนเป็นที่พอใจ
พร้อมกัน
8) ภายในระยะเวลาประกันหากสินค้าเกิดการบกพร่องต้องเข้าตรวจเช็คภายใน 3 วันทาการ
จากวันที่ได้รับแจ้ง
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๔.๒.13 รถเข็นสแตนเลส ขนาด 0.45 x 0.70 x 0.80 ม. จานวน 4 คัน มีรายละเอียดดังนี้
1) โครงขาทาด้วยสแตนเลสกลม เกรด 304 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว
2) ชั้นวางทาด้วยแผ่นสแตนเลส เกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. พับขึ้นรูปพร้อมยกขอบ
รอบด้านเพื่อปูองกันของหล่น
3) มีล้อยาง 4 ล้อ หมุนได้รอบตัว และสามารถล็อคล้อได้
4) มือจับรถเข็นเป็นสแตนเลสกลม ขนาดไม่น้อยกว่า 3/8”
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แบบห้องปฏิบัติการเคมี
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๔.๓ ห้องปฏิบัติการพื้นฐานพืชศาสตร์ ตาบลขุนทะเล อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน ๑ รายการ มี
รายละเอียดดังนี้
๔.3.1 ตู้ดูดควันพร้อมชุดกาจัดไอสารเคมีขนาด 1.50 x 2.35 x 1.05 ม. จานวน 1 ชุด มีรายละเอียด
ดังนี้
1) ลักษณะทั่วไป
1.1) ตู้ดูดควันระเหยสารเคมี (FUME HOOD) พร้อมชุดกาจัดไอสารเคมี สาเร็จรูปใช้ดูดไอกรด
สารเคมี แ ละกาจั ด ไอสารเคมี เ ป็ น พิ ษ ในเครื่ อ งเดี ย วกั นเพื่ อ การปฏิ บั ติง านทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เป็ น ชนิ ด ระบบ
AUTOMATIC BY PASS SYSTEM
1.2) ขนาดของตู้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้
- ส่วนบนมีขนาด (กว้าง x สูง x ลึก) 1.50 x 1.50 x 1.05 เมตร
- ส่วนล่างมีขนาด (กว้าง x สูง x ลึก) 1.50 x 0.85 x 0.95 เมตร
1.3) ตู้ดูดควันตอนล่างมีประตูสามารถเปิด – ปิด เป็นตู้เก็บของหรือถังแก๊สขนาด 7 กิโลกรัม
- ส่วนที่ 1 บรรจุถังเก็บน้าเพื่อการหมุนเวียน
- ส่วนที่ 2 ตาแหน่งติดตั้งปั๊มน้าทนสารเคมี
1.4) ตู้ตอนบนมีประตูกระจกนิรภัยสามารถเลื่อนขึ้น– ลง ได้ ประโยชน์ใช้ทาการทดลองสารเคมีที่
เป็นพิษ ในการปฏิบัติงานทางด้านวิทยาศาสตร์
1.5) การติดตั้งตู้ดูดควันอ้างอิงตามมาตรฐาน BS 14175 (BRITISH STANDARD)
2) ลักษณะตู้ดูดไอระเหยสารเคมี
2.1) ตู้ดูดควันตอนบน
- โครงสร้างภายนอกทาด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็น (COLD ROLLED STEEL SHEET) ความ
หนา 1.0 มิลลิเมตร ทุกชิ้นทาเป็นระบบถอดประกอบได้ (KNOCK DOWN) คือ สามารถถอดตัวตู้ ด้านหน้า
ด้านซ้าย–ขวา และ ด้านหลัง เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้ายและบารุงรักษา เคลือบกันสนิมด้วย ZINC PHOSPHATE
COATING โดยกรรมวิธี DIPPING เพื่อกันสนิมทั่วถึงทุกชิ้นส่วนของโครงสร้างภายนอก แล้วผ่านการอบแห้งด้วย
กรรมวิธี DRYING OVEN และต่อเนื่องด้วยการพ่นทับด้วยสี EPOXY ชนิดสีผงทั่วถึงผิวเหล็กทุกด้านทั้งภายในและ
ภายนอก (CONDUCTIVE EPOXY POWDER COATING) โดยใช้ระบบไฟฟูาสถิตย์ELECTROSTATIC PAINTING
SYSTEM แล้วผ่านกระบวนการอบสีด้วยระบบ DRYING OVEN ที่ความร้อน ไม่น้อยกว่า 180 องศาเซลเซียส เป็น
เวลาไม่ต่ากว่า 10 นาที เมื่อเสร็จแล้ว สีต้องมีความหนาไม่ น้อยกว่า 80 ไมครอน โดยสีจะต้องทนต่อการกัดกร่อน
ของไอระเหยสารเคมี และทนต่อการขีดข่วนได้ดี ชิ้นงานเหล็กพ่นสีแล้วต้องผ่านการทดสอบ SALT SPRAY 500
ชั่วโมง ตามมาตรฐาน ASTM B117 จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ พร้อมแนบเอกสารจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้มาแสดงต่อ
คณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง
- โครงสร้างผนังภายในตู้ตอนบนซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนใช้งาน (WORKING AREA PART) ทา
ด้วยวัสดุไฟเบอร์กลาส โดยต้องมีหนังสือรับรองผล TEST ตามมาตรฐาน UL 94 Clause TEST V-0 จากหน่วยงาน
ราชการหรือเอกชนที่เชื่อถือได้ พร้อมแนบเอกสารมาแสดงต่อ คณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง
ชนิดหล่อจากแบบเป็นเนื้อเดียวกันตลอด (ONE PIECE MOULDING) หนา 3 มม. และส่วนพื้นที่ใช้งานเป็นชนิด ISO–
TYPE แบบPOLYLITE ที่ทนสารเคมีและทนต่อการกัดกร่อนของกรด–ด่าง ได้เป็นอย่างดีและรับน้าหนักได้ไม่น้อยกว่า
80 กิโลกรัม
- พื้นที่ด้านในสุดเป็นรางระบายน้า มีสะดืออ่างสาหรับน้าทิ้งจากราง ระบบท่อน้าทาด้วย
POLYPROPYLENE
- บานประตูตู้ดูดควัน เป็นกระจกนิรภัยใสหนา 6 มิลลิเมตร ชนิดไม่มีขอบกระจกแขวน
ห้อยด้วยลวดสลิงสแตนเลสไร้สนิม สามารถเลื่อนขึ้น –ลง ตามแนวดิ่งได้ทุกระยะโดยมีตุ้มถ่ว งน้าหนักเป็นตัวถ่ว ง
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สมดุลย์ โดยใช้ลวดสลิงสแตนเลส เป็นตัวแขวนอยู่ในรอก ขนาดความกว้างภายในตู้ไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตร
ความสูงไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ด้านล่างมีมือจับเลื่อนขึ้น –ลง ซึ่งทาจากโพลีโพรไพลีน พร้อมรางกระจกทาด้วย
PVC
- มีระบบ AIR FLOW BY PASS ทาให้ไม่เกิดสูญญากาศเมื่อปิดบานประตูตู้ดูดควันสนิท
ทาด้วยไฟเบอร์กลาสเสริมแรง ชนิด ISO–TYPE มีความหนา 3 มม. สามารถทนต่อการขีดข่วนและการกัดกร่อนของ
สารเคมีได้ดี
- ภายในตู้ดูดควันผนังหลังมีแผ่นบังคับทิศทางการไหลของอากาศ (BAFFLE) ตามหลัก
AERO DYNAMIC ปูองกันการหมุนของลมได้ดี ไม่ให้เกิดลมม้วนกลับเข้าหาตัวผู้ใช้งาน ด้วยวัสดุไฟเบอร์กลาส โดย
บังคับให้อากาศไหลเข้าได้ 4 ช่อง ด้านล่าง 1 ช่อง ตรงกลาง 2 ช่อง และด้านบน 1 ช่อง ซึ่งแผ่นบังคับทิศทางของ
อากาศ ต้องเป็นชนิดเดียวกันกับพื้นที่ส่วนใช้งาน สามารถถอดซ่อมบารุงรักษาได้สะดวก โดยสามารถทดสอบได้ด้วย
ควันหลังการติดตั้งเสร็จ
2.2) ตู้ดูดควันตอนล่าง (STORAGE PART)
- โครงสร้างภายนอกทาด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็น (COLD ROLLED STEEL SHEET) ความ
หนา 1.0 มิลลิเมตร ทุกชิ้นทาเป็นระบบถอดประกอบได้ (KNOCK DOWN) สามารถถอดตัวตู้ด้านหน้าด้านซ้าย–ขวา
และด้านหลัง เพื่อง่ายต่อการเคลื่อนย้ายและซ่อมบารุงรักษา เคลือบผิวกันสนิมด้วย ZINC PHOSPHATE COATING
โดยกรรมวิธี DIPPING เพื่อเคลือบกันสนิมทั่วถึงทุกชิ้นส่วนของโครงสร้างภายนอก แล้วผ่านการอบแห้งด้วยกรรมวิธี
DRYING OVEN แล้วพ่นทับด้วยสี EPOXY ชนิดผงทั่วถึงผิวเหล็กทุกด้านทั้งในและนอก (CONDUCTIVE EPOXY
POWDER COATING) โดยใช้ระบบไฟฟูาสถิตย์ ELECTROSTATIC PAINTING SYSTEM แล้วผ่านกระบวนการอบสี
ด้วยระบบ DRYING OVEN ที่ความร้อนไม่น้อยกว่า 180 องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาที เมื่อเสร็จแล้วสี
ต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 80 ไมครอน โดยสีต้องทนต่อการกัดกร่อนของไอระเหยสารเคมีและทนต่อการขีดข่วนได้ดี
ชิ้นงานเหล็กพ่นสีแล้วต้องผ่านการทดสอบ SALT SPRAY 500 ชั่วโมง ตามมาตรฐาน ASTM B117 จากหน่วยงานที่
เชื่อถือได้
- ด้านหน้าเป็นบานประตูเปิด –ปิด ทาด้วยวัสดุเดียวกันกับตู้ ส่วนหน้าบานมีระบบบาน
พับสแตนเลสทนต่อไอสารเคมีระบบสปริงล็อค ระบบ Soft Close แบบปิดนุ่มนวล มือจับเปิด–ปิด ทาด้วย GRIP
SECTION
- หน้าบานเปิด–ปิด ด้านในแต่ละบานมีที่ใส่แฟูมงานอย่างน้อยหน้าบานละ 1 ช่อง พร้อม
ซีลขอบประตูเพื่อปูองกันเสียงการทางานของภายในตู้ดูดควัน
3) อุปกรณ์ประกอบตู้ดูดควัน
3.1) อุปกรณ์ประกอบภายในตู้ดูดควันตอนบน
- ก๊อกแก๊ส 1 ชุด ตัวก๊อกทาด้วยทองเหลืองเคลือบด้วยสี EPOXY ที่มีคุณสมบัติทนต่อการ
กัดกร่อนของกรด–ด่าง ขนาด 3/8 INCH BSP โดยปลายก๊อกเรียวเล็ก สามารถสวมต่อด้วยท่อยางหรือพลาสติกได้
ติดตั้งที่ผนังด้านข้างภายในควบคุมการเปิด–ปิด ด้วย FRONT CONTROL VALVE
- ก๊อกน้า 1 ชุด ตัวก๊อกทาด้วยทองเหลืองเคลือบด้วยสี EPOXY ที่มีคุณสมบัติทนต่อการกัด
กร่อนของกรด–ด่าง ขนาด 3/8 INCH BSP โดยปลายก๊อกเรียวเล็ก สามารถสวมต่อด้วยท่อยางหรือพลาสติกได้ ติดตั้ง
ที่ผนังด้านข้าง ภายในตู้ควบคุมการจ่ายน้าด้วย FRONT CONTROL VALVE
- สะดืออ่างน้าทิ้งทาจากวัสดุโพลีโพรพิลีน(POLYPROPYLENE) สีดา มีคุณสมบัติทนทานต่อ
การกัดกร่อนของกรด–ด่าง ได้เป็นอย่างดี
- ที่ดักกลิ่น (BOTTLE TRAP) ทาด้วยวัสดุ POLYPROPYLENE จากการผลิต INJECTION
MOLDED การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต้องเป็นระบบ MECHANICAL JOINT SYSTEM สามารถถอดซ่อมบารุงหรือประกอบได้
ทุกแห่งโดยไม่มีการต่อเชื่อมด้วยความร้อน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001
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- หลอดไฟแสงสว่างฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 18 วัตต์ จานวน 2 ชุด พร้อมที่ครอบ ซึ่งทาด้วย
กระจกนิรภัยปูองกันความร้อนและการกัดกร่อนของไอระเหยสารเคมี
3.2) อุปกรณ์ภายนอกตู้ดูดควัน
- ชุดควบคุมการจ่ายน้า (FRONT CONTROL) จานวน 1 ชุด วัสดุทาด้วยทองเหลือง
เคลือบด้วยสี EPOXY มือหมุนเปิด–ปิด ทาด้วยวัสดุโพลีโพรพิลีน (POLYPROPYLENE) ซึ่งทนต่อการกัดกร่อนของ
กรด – ด่าง และสารเคมี สามารถทนแรงดันได้ 147 PSI (POUNDS/SQ – INCH)
- ชุดควบคุมการจ่ายแก๊ส (FRONT CONTROL) จานวน 1 ชุด วัสดุทาด้วยทองเหลือง
เคลือบด้วยสี EPOXY มือหมุนเปิด–ปิด ทาด้วยวัสดุโพลีโพรพิลีน(POLYPROPYLENE) ซึ่งทนต่อการกัดกร่อนของกรด–
ด่าง และสารเคมี สามารถทนแรงดันได้ 100 PSI (POUNDS/SQ – INCH)
- เต้าเสียบไฟฟูาชนิดคู่ สามารถเสียบได้ทั้งกลมและแบน ขนาด 16 แอมป์ 220 โวลท์
1 เฟส พร้อมสายดิน
3.3) แผงควบคุ ม การท างานตู้ ค วั น เป็ น ชนิ ด กึ่ ง สั ม ผั ส ควบคุ ม ด้ ว ย MICROPROCESSOR
CONTROLLER ควบคุมการทางานดังนี้
- ปุุมกดเปิด– ปิด POWER เพื่อเปิดหรือปิด ระบบการทางานหลัก
- ปุุมกดเปิด–ปิดพัดลม (BLOWER) เพื่อเปิดหรือปิด พัดลมดูดไอระเหยสารเคมีพร้อม
สัญลักษณ์หลอดไฟแสดง
- ปุุมกดเปิด– ปิดไฟแสงสว่าง (LIGHT) เพื่อเปิดหรือปิด แสงสว่างภายในตู้ พร้อมสัญลักษณ์
หลอดไฟแสดง
- จอแสดงความเร็วลมภายในตู้ HOOD แสดงผล DIGITAL MONITOR เป็นจอ LED แบบ
7–SEGMENT เพื่อสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล และสามารถแสดงผลความเร็วลมได้ทั้งแบบฟุตต่อนาที (FPM) หรือ
เมตรต่อวินาที (M/S)
- หลอดไฟ LED แสดงสถานะความเร็วลมว่าปลอดภัยแสดงเป็นสีเขียว (AIR SAFE) และไฟ
สีแดงกระพริบกรณีแรงลมผิดปกติ (AIR FAIL) พร้อมเสียงเตือน
- ปุุมกด MUTE กดเพื่อเงียบเสียงเตือนที่ดังหากตู้ดูดควันขัดข้อง แต่ LED ไฟสีแดงยังคง
กระพริบอยู่
- หลอดไฟ LED แสดงสถานะประตูเ ลื่ อ นด้ านหน้ า (SASH) ว่ าอยู่ใ นระดั บปกติ (SASH
SAFE) โดยไฟแสดงสีเขียว และถ้ากระจกเปิดสูงเกินกาหนดไปเป็นสีแดงกระพริบ (SASH FAIL) พร้อมเสียงเตือน
- จอแสดงผลการทางานของตัวควบคุมรอง แสดงผลเป็นจอ LCD โดยจะแสดงสถานะการ
ทางานของระบบควบคุมตู้
- ปุุมกดMODE กดเลือกการทางานของตัวควบคุมหลัก โดยมีการแสดงการทางานต่างๆ
เช่น ตั้งเวลา, ตั้งเวลาเปิด – ปิดการทางานของพัดลม, ดูชั่วโมงการทางานของพัดลม
- ปุุมกด ENTER กดเข้าสู่การทางานและจบการทางานของ MODE ต่างๆ
- ปุุมกด  เพื่อเลือกค่าในโหมดต่างๆ
- ปุุมกด  เพื่อเลือกค่าในโหมดต่างๆ
3.4) ชุดกาจัดไอสารเคมี
ส่วนของชุดกาจัดไอสารเคมีติดตั้งตอนหลังภายในตู้ดูดควันเป็นวัสดุไฟเบอร์กลาสโดยผลิต
หล่อจากแบบเป็นชิ้นเดียวกันทั้ง 4 ด้าน (ด้านหน้า, ด้านข้างทั้ง 2 ด้าน และด้านหลัง) ติดตั้งอยู่ตอนบนด้านหลังพื้นที่
ส่วนใช้งาน (WORKING AREA PART) โดยติดตั้งให้เป็นเนื้อเดียวกันกับพื้นที่ส่วนใช้งานโดยไม่มีรอยการใช้สกรูต่างๆ ยึด
ติดเพื่อปูองกันการรั่วซึมของน้า และผนังด้านหน้าของชุดกาจัดไอสารเคมีบริเวณ AIR EXHAUST จะต้องมีแผ่นปูองกัน
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น้ากระเด็นเข้ามายังส่วนของพื้นที่ใช้งาน โดยไม่กีดขวางทางลมเข้าชุดกาจัดไอสารเคมี เป็นชุดกาจัดไอสารเคมีระบบปิด
(CLOSE CIRCUIT) ชนิดระบบควบแน่น ส่วนของชุดกาจัดไอสารเคมีประกอบไปด้วย
- ชุดสเปรย์ฉีดน้าชนิดพิเศษทาจากวัสดุ PP (POLYPROPYLENE) ทนไอสารเคมี จานวน 2
หัวสเปรย์ ซึ่งออกแบบชนิดพิเศษเพื่อใช้กับน้าที่มีตะกอนไม่ก่อให้เกิดการอุดตันจากตะกอน มีมุมกว้างในการสเปรย์ม่าน
น้า 120 องศา เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ในการดักจับไอสารเคมี
- ถังเก็บน้าระบบหมุนเวียนมีขนาดไม่น้อยกว่า 110 ลิตร ทาจากไฟเบอร์กลาสชนิด ISO
TYPE แบบ POLYLITE ชนิดแนวนอน ที่ทนการกัดกร่อนของสารเคมีหล่อเป็นชิ้นเดียวกันโดยไม่มีรอยเชื่อมเพื่อปูองกัน
การรั่วซึม พื้นตอนล่างของถังเป็นรูปแบบ V-SHAPE โดยรูน้าทิ้งอยู่ที่จุดต่าสุดของถังปูองกันการตกค้างของตะกอน
สารเคมี ถังเก็บน้าติดตั้งอยู่ที่ตอนล่างของตู้ดูดควัน
- ปั๊มน้าทนกรดชนิด MAGNET PUMP ขับเคลื่อนด้วยกระแสแม่เหล็กแบบไม่มีซีลปูองกัน
ปัญหารั่วซึมจากสารเคมีกัดกร่อนแกนหมุนและซีลยาง ตัวเสื้อและใบพัดทาด้วยโพลีโพรพิลีน (POLYPROPYLENE) ใช้
ไฟ 220 โวลท์ 1 เฟส 50 Hz มอเตอร์ IP 44 ขนาด 250 วัตต์ สามารถจ่ายน้า 125 ลิตร/นาที ที่ความสูง 12.3
เมตร
- HIGH PRESSURE SWITCH สาหรับตัดระบบปั๊มน้าเมื่อหัวสเปรย์อุดตันพร้อมสัญญาณ
เตือนระบบขัดข้อง 1 ชุด
- LOW PRESSURE SWITCH สาหรับติดระบบการทางานของปั๊มทาเมื่อระบบขาดน้า 1
ชุด
- FLOATING SWITCH อุปกรณ์ตรวจวัดความสูงต่าและเติมน้าอัตโนมัติในถัง 2 ชุด
- SOLINOIL VALVE วาล์วเปิด–ปิด เติมน้าอัตโนมัติ เมื่อระดับน้าในถังลดลงกว่าระดับที่
กาหนด 1 ชุด
- BALL VALVE น้าดีทาด้วย PVC สาหรับเปิดเติมน้าใส่ถัง ถังบาบัด 1 ชุด กรณีเปลี่ยนถ่าย
น้า
- BALL VALVE น้าทิ้ง เปิด – ปิด ระบบระบายน้าทิ้ง 1 ชุด
- ALARM BUZZER สัญญาณเตือนเมื่อระบบการทางานชุดบาบัดขัดข้อง 1 ชุด
- ก๊อกน้า PVC สาหรับเปิดน้าเพื่อตรวจวัดค่า pH 1 ชุด
- สวิทซ์เปิด – ปิด ปั๊มน้าและการทางานของระบบบาบัด พร้อมสัญญาณไฟแสดงการ
ทางาน
- สวิทซ์กดปิดยกเลิกสัญญาณเตือนระบบขัดข้อง
- การตรวจซ่อมบารุงรักษางานระบบให้ทาจากด้านหน้าตู้ดูดควันเท่านั้น
3.5) พัดลมตู้ดูดไอระเหยสารเคมี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
- พัดลมเป็นระบบ LOW PRESSURE CENTRIFUGAL FAN DIRECT DRIVE มอเตอร์แบบ
อุตสาหกรรม
- ตัวใบพัดทาด้วยวัสดุโพลีโพรพิลีน (POLYPROPYLENE) ชนิดทนต่อการกัดกร่อนของ
กรด–ด่าง ได้เป็นอย่างดี เป็นแบบ FORWARD CURVED ผลิตโดยกรรมวิธี INJECTION MOULDING ถ่วงใบพัดด้วย
ระบบ DYNAMIC BALANCE ศูนย์เที่ยงตรงสามารถหมุนได้ในความเร็วรอบตั้งแต่ 1,400 รอบ/นาที (RPM) ขึ้นไป โดย
ไม่แกว่งหรือสั่น
- ตัวเสื้อพัดลมทาด้วยวัสดุไฟเบอร์กลาสหรือโพลีโพรพิลีน หล่อเป็นชิ้นเดียวกัน ชนิดทนต่อ
การกัดกร่อนของกรด–ด่าง ได้เป็นอย่างดีด้านหน้าของเสื้อพัดลมสามารถถอดประกอบได้ เพื่อความสะดวกในการซ่อม
บารุงและง่ายต่อการติดตั้ง
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- ตัวพัดลมจะมีคุณสมบัติในการดูดควันไม่น้อยกว่า1,000–2,000 ลบ.ม. /ชม. ( M3 / H )
ตามลาดับ มีประสิทธิภาพสูงกินไฟน้อย และทางานเงียบโดยตลอด
- แท่นของพัดลมสาหรับติดตั้งมอเตอร์ต้องมีที่ครอบกันน้าทุกด้าน และยางกันสะเทือนของ
พัดลม
- มีความสามารถในการดูดไอระเหยสารเคมีจากตู้ดูดไอระเหยสารเคมี โดยมีค่า VELOCITY
ประมาณ 100 ฟุต/นาที (FPM) เมื่อเปิดบานกระจกหน้าตู้ดูดควันสูง 30 ซม. หรือมีค่าความเร็วลมของหน้าตู้ อย่าง
สม่าเสมอ โดยผู้ทาการติดตั้งจะต้องมีเครื่องวัดลมมาทดสอบในวันส่งมอบงาน
- มอเตอร์ใช้แบบอุตสาหกรรม IP 55 HEAVY DUTY ขนาดไม่น้อยกว่า ½ HP 1,400
รอบ 380 V. 3 Phase หรือ 220 V. 1 Phase
- มีสวิทช์ ON–OFF SAFETY SWITCH ชนิด IP65 ทาหน้าที่เปิด–ปิด มอเตอร์พัดลมชนิด
กันน้าติดตั้งบริเวณแท่นพัดลมใกล้มอเตอร์ไฟฟูาเพื่อใช้ในการซ่อมบารุงรักษา
4) ระบบท่อระบายควัน
4.1) ท่อควัน PVC ชั้นคุณภาพที่ 5 ขนาดไม่น้อยกว่า 8” พร้อมข้องอหน้าแปลนอุปกรณ์ท่อยึดที่
เป็นวัสดุชนิดที่แข็งแรง
4.2) การติดตั้งท่อระบายควันจุดที่มีการต่อท่อควันมีข้องอ หน้าแปลนต้องใช้วิธีการเชื่อมด้วยวัสดุ
ชนิดเดียวกันกับท่อ
5) ผู้ขายจะต้องทดสอบค่าความเร็วลมตามที่กาหนด พร้อมแนะนาการใช้และทา TEST REPORT
เสนอในวันส่งมอบด้วย
6) มีการรับประกันคุณภาพสินค้า อย่างน้อย1 ปี
7) มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 1 เล่ม
๔.3.2 โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 0.75 x 8.11 x 0.80 ม. จานวน 1 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้
1) ส่วนของพื้นโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) ทาจากวัสดุพิเศษ SOLID PHENOLICCORE (LAB
GRADETYPE) ชุบเคลือบ PHENOLIC RESIN (PHENOL FORMALDEHYDE RESIN) เรียงซ้อนกัน ในส่วนของ
DECORATIVE PAPER และปิดทับด้วย CHEMICAL RESISTANT LAMINATE ในการผลิตอัดให้เป็นเนื้อเดียวกันที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน ASTM–E–84 และ NFPA 255 มีความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. มีคุณสมบัติทนทานต่อกรด–
ด่าง ตัวทาละลาย และสารเคมีทั่วไปได้เป็นอย่างดี ผ่านการทดสอบ BACTERIAL RESISTANCE GROWTH TEST
เหมาะสาหรับห้องปฏิบัติการที่ใช้กรด–ด่าง ทา PROFILE ขอบ TOP แบบCLASSIC พร้อมมีระบบ WATER DROP
ปูองกันการไหลย้อนกลับของน้าและสารเคมีเข้าตัวตู้
2) ส่วนของตัวตู้เป็นระบบ MODULAR ยึดประกอบด้วยอุปกรณ์ KNOCK DOWN ส่วนของตัวตู้
(CUPBOARD) ทาด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนา 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท
(HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาวหนา 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163–2536 ทั้ง 2 ด้าน ด้วยระบบ
SHORT CYCLE ปิดขอบด้วย PVC หนา 2 มม. เฉพาะด้านหน้า ด้วยกาวกันน้าชนิด HOT MELT GRADE A ชั้นวาง
ของภายในตู้สามารถปรับระดับได้ 5 ระดับ เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนา 16มม. ปิด
ผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนา 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163–2536 ทั้ง
2 ด้าน สามารถรับน้าหนักต่อชั้นได้ไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัม การต่อยึดประกอบตัวตู้ด้วยอุปกรณ์ FULLY KNOCK
DOWN SYSTEMS ชนิด CAM LOCK & DOWEL เป็นผลิตภัณฑ์ทาจากโลหะผสม ZINC ALLOY ฉีดขึ้นรูป ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 พร้อมเดือยไม้ขนาดไม่น้อยกว่าเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 มิลลิเมตร x 30 มิลลิเมตร จานวนเดือยไม้
ต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 22 ตัว เพื่อเสริมความแข็งแรงของตัวตู้สามารถถอดประกอบตัวตู้ทุกชิ้นส่วนใหม่ได้โดยไม่ทาให้ตัวตู้
ได้รับความเสียหาย สะดวกในการซ่อมบารุง (กรณี ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้าย) ประกอบเป็นตัวตู้สาเร็จรูป
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(MODULAR UNIT SYSTEM) โดยไม่ใช้วิธีการยิงลวด MAX หรือสกรูเกลียวปล่อย โดยโครงสร้างของตัวตู้สามารถรับ
น้าหนักได้ไม่น้อยกว่า 800 กิโลกรัม ต่อ 1 ตารางเมตร ในเวลาทดสอบไม่น้อยกว่า 500 ชั่วโมง พร้อมแนบเอกสาร
ผลการทดสอบการรับน้าหนักจากหน่วยงานราชการหรือเอกชนที่เชื่อถือได้ เพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง
3) ส่วนหน้าบานและหน้าลิ้นชัก ทาด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนา
16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนา 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 11632536 ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้า HOT MELT GRADE A พร้อมทั้งลบมุมด้วยเครื่องจักรเพื่อความ
เรียบร้อย
4) มือจับทาด้วย PVC ชนิด GRIP SECTION POSTFORM EMULATION SYSTEM ขนาดหน้าตัดไม่
น้อยกว่า 21 x 50 มม. ฝังอยู่ด้านบนหรือด้านล่างสุดของหน้าบานมี CHANEL CAP ขนาดไม่น้อยกว่า 21 x 50 x
80 มม. สาหรับปิด GRIP SECTION ทั้งสองด้าน ทาจากวิศวกรรมพลาสติก ABS ใส่ปูายบอกรายการ (CARD LABEL)
ลงใน LABEL CHANNEL มีแผ่นพลาสติก LABEL COVER MASK ขนาดไม่น้อยกว่า 30 x 59 x 3 มม. ที่ทาจาก
พลาสติก ACRYLIC ใสฉีดขึ้นรูปปิดครอบปูองกันการเปียกชื้นหรือเปรอะเปื้อนแผ่นปูาย
5) กุญแจล็อคเป็นชนิด MASTER KEY จานวนเบอร์ไม่ซ้ากัน 3000 เบอร์ สามารถจัดมาสเตอร์คีย์ได้
ทั้งหมด 50 กลุ่ม โครงสร้างผลิตจากซิงค์ (ZDA3) ชุบนิเกิ้ล ไส้กุญแจสามารถถอดออกเปลี่ยนได้ด้วยดอกกุ ญแจถอดไส้
(REMOVEL KEY) ในตาแหน่งเปิด มีระบบ ANTIVE PIN ปูองกันการไขแทนกันได้ ดอกกุญแจผลิตจากทองเหลืองชุบนิ
เกิ้ล สวมปลอกด้วยพลาสติกชนิด ANTI-BACTERIAL เป็นสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO9001:2008
6) ส่วนของตัวตู้ที่ติดตั้งอ่าง (UNIT SINK) ทาด้วยไม้อัดกันน้า หนา 15 มม. ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนท
(HIGH PRESSURE LAMINATED) สีขาว หนา 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก.1163-2536 ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย
PVC ด้วยกาวกันน้า (HOT MELT) ชนิดพิเศษ ค่าการบวมน้าต้องไม่เกิน 0.13% ภายในระยะเวลา 72 ชม.พร้อม
แสดงเอกสารผลการทดสอบจากหน่วยงานราชการหรือเอกชนที่เชื่อถือได้ต่อคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณา
ในวันยื่นซอง พร้อมเจาะช่องระบายอากาศเพื่อปูองกันความชื้น
7) ขาตู้เป็นพลาสติกชนิด ABS (ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE) สามารถปรับระดับความ
สูง - ต่า ได้ ภายนอกของขาเป็นไม้อัดหนา 10 มม. ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนท (LAMINATED) สีดา สูงประมาณ 10
ซม. ส่วนนี้สามารถที่จะถอดออกมาทาความสะอาดใต้พื้นตู้ได้โดยติดที่ยึดขาตู้ (CLIP LOCK) ทาด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็น
เคลือบผิวกันสนิม (ZINC PHOSPHATE COATING) หรือเป็นพลาสติก ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE
(ABS)
8) บานพับของตู้ใช้บ านสปริงล็ อคทาด้วยโลหะชุบนิกเกิล สามารถเปิดได้ 110  ขนาดมาตรฐาน
35 มม. แบบ SLIDE ON สามารถปรับหน้าบานได้รอบการเปิดไม่น้อยกว่า 80,000 รอบ ผ่านการทดสอบจาก
หน่วยงานราชการหรือเอกชนที่เชื่อถือได้ พร้อมแนบเอกสารผลการทดสอบจากหน่วยงานราชการหรือเอกชนที่เชื่อถือ
ได้ เพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง เเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001
9) รางลิ้นชัก เป็นระบบปิดได้ด้วยตัวเอง (SELF CLOSING SYSTEM) โดยลิ้นชักจะไหลกลับเอง โดย
อัตโนมัติ ตัวรางลิ้นชักเป็นโลหะชุบอีพ๊อกซี่ (EPOXY COATED) ลูกล้อพลาสติก พร้อมทั้งเป็นรางระบบ STOP 2ชั้น
(DOUBLE STOP) โดยเมื่อดึงลิ้นชักออกมาจนสุดลิ้นชักจะไม่หลุดออกมา และลูกล้อทาจากพลาสติกชนิดดูดซับเสียง
เมื่อเลื่อนลิ้นชักจะมีเสียงเบาและลื่น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001
10) ปลั๊กไฟฟูา 3 สาย 2 เต้าเสียบ เสี ยบได้ทั้งกลมและแบนในตัวเดียวกัน พร้อมสายดิน มาตรฐาน
IEC STANDARDโดยปลั๊กไฟถูกติดตั้งภายในกล่อง POLYPROPYLENE (PP) ฉีดขึ้นรูป ขนาด 90 x 160 x 90 มม.
(ก x ย x ส) เพื่อความสะดวกในการใช้งาน สามารถทนต่อกรด – ด่างได้ดี
11) ด้านบนของ WORK TOP มีบัวกันน้า (WALL SEALING) ติดอยู่ระหว่างด้านบนของ WORK
TOP กับผนังห้องเพื่อกันฝุุนและกันน้าที่จะไหลย้อนกลับไปด้านหลังตัวตู้
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12) อ่างน้ าทาจากวัส ดุ POLYPROPYLENE จากการขึ้นรูปเปิด โมลด์เดีย วกัน ขนาดไม่น้อยกว่ า
415 x 840 x 300 มม. ความหนาไม่น้อยกว่า 9 มม. สามารถทนต่อการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดี พร้อมสะดืออ่างใน
ตัวโดยมีผลการทดสอบค่าการทนสารเคมีไม่น้อยกว่า 60 ชนิด ตามมาตรฐาน ASTM หรือ BS EN STANDARD จาก
หน่วยงานราชการหรือเอกชนที่เชื่อถือได้ ที่หลุมอ่างมีร่องน้าช่วยในการระบายน้าไม่ให้เกิดน้าขังภายในอ่าง และมีระบบ
ปูองกันน้าล้น (OVER FLOW) เป็นเนื้อเดียวกันกับอ่างจากการเปิดโมลด์ ภายในอ่างมีชุดฝาดึงเปิด –ปิดกักขังน้าหรือ
ปล่อยน้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มม. มีโซ่คล้องฝาปิดกับตัวก๊อกน้าทาด้วย POLYPROPYLENE อีกทั้งบริเวณก้น
อ่างมีลักษณะรูปถ้วยขนาด 70 มม. ลึก 32 มม. เพื่อดักตะกอนต่างๆ ก่อนการไหลสู่ระบาย และมีชุดดักตะกอนอีก
หนึ่งชิ้นสามารถถอดออก นาตะกอนและสิ่งอุดตันต่างๆ ออกได้ง่ายจากด้านในอ่าง
13) ที่ ดั ก กลิ่ น (BOTTLE TRAP) ท าด้ ว ยวั ส ดุ POLYPROPYLENE จากการผลิ ต INJECTION
MOLDED ส่วนล่างของที่ดักกลิ่นเป็นสีขาวขุ่นโปร่งแสงสามารถมองเห็นตะกอนสารเคมีได้เพื่อง่ายต่อการซ่อมบารุง การ
เชื่อมต่ออุปกรณ์ต้องเป็นระบบ MECHANICAL JOINT SYSTEM สามารถถอดซ่อมบารุง หรือประกอบได้ทุกแห่ง โดย
ไม่มีการต่อเชื่อมด้วยความร้อน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001
14) ก๊อกน้า 1 ทางตั้งพื้น ตัวก๊อกทาด้วยทองเหลืองพ่นสีอีพ๊อกซี่ เป็นก๊อกที่ใช้เฉพาะห้องปฏิบัติการ
ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมีปลายก๊อกเรียวสามารถสวมต่อกับท่อยางหรือพลาสติก สามารถทนแรงดันได้ 147 PSI
เป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ
15) ที่แขวนหลอดแก้ว (PEGBOARD) ทาด้วยแผ่น PHENOLIC RESIN หนาไม่น้อยกว่า 12 มม.
มี ที่ ร องรั บ น้ าและรู ร ะบายน้ าด้ า นล่ า งของแผงแขวน ฐานแปู น แขวนที่ ยึ ด กั บ แผ่ น หลั ง ต้ อ งแยกคนละส่ ว นกั บ
ก้านแขวน ทั้งสองส่วนทาจากวัสดุโพลีโพรพิลีนทนไอสารเคมีได้ดี ตัวก้านแขวนสามารถถอดสลับตาแหน่งตามความ
ต้องการได้ โดยการสไลด์ล็อค ขนาดก้านแขวนมี 2 ขนาด ที่ความยาว 120 มม. และขนาด 150 มม. ลักษณะ
ปลายเรียวเล็ก โคนก้านแขวนมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 มม. วัสดุก้านแขวนผลิตจากการขึ้นรูปจากการเปิดโมลด์
เพื่อความแข็งแรง

๔.๓.๓ โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 0.75 x 5.70 x 0.80 ม. จานวน 1 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้
1) ส่วนของพื้นโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) ทาจากวัสดุพิเศษ SOLID PHENOLICCORE (LAB
GRADE TYPE) ชุบเคลือบ PHENOLIC RESIN (PHENOL FORMALDEHYDE RESIN) เรียงซ้อนกัน ในส่วนของ
DECORATIVE PAPER และปิดทับด้วย CHEMICAL RESISTANT LAMINATE ในการผลิตอัดให้เป็นเนื้อเดียวกันที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน ASTM–E–84 และ NFPA 255 มีความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. มีคุณสมบัติทนทานต่อกรด–
ด่าง ตัวทาละลาย และสารเคมีทั่วไปได้เป็นอย่างดี ผ่านการทดสอบ BACTERIAL RESISTANCE GROWTH TEST
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เหมาะสาหรับห้องปฏิบัติการที่ใช้กรด–ด่าง ทา PROFILE ขอบ TOP แบบ CLASSIC พร้อมมีระบบ WATER DROP
ปูองกันการไหลย้อนกลับของน้าและสารเคมีเข้าตัวตู้
2) ส่วนของตัวตู้เป็นระบบ MODULAR ยึดประกอบด้วยอุปกรณ์ KNOCK DOWN ส่วนของตัวตู้
(CUPBOARD) ทาด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนา 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท
(HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาวหนา 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163–2536 ทั้ง 2 ด้าน ด้วยระบบ
SHORT CYCLE ปิดขอบด้วย PVC หนา 2 มม. เฉพาะด้านหน้า ด้วยกาวกันน้าชนิด HOT MELT GRADE A ชั้นวาง
ของภายในตู้สามารถปรับระดับได้ 5 ระดับ เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนา 16 มม.
ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาวหนา 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163–2536
ทั้ง 2 ด้าน สามารถรับน้าหนักต่อชั้นได้ไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัม การต่อยึดประกอบตัวตู้ด้วยอุปกรณ์ FULLY KNOCK
DOWN SYSTEMS ชนิดCAM LOCK & DOWEL เป็นผลิตภัณฑ์ทาจากโลหะผสม ZINC ALLOY ฉีดขึ้นรูป ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 พร้อมเดือยไม้ขนาดไม่น้อยกว่าเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 มิลลิเมตร x 30 มิลลิเมตร จานวนเดือยไม้
ต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 22 ตัว เพื่อเสริมความแข็งแรงของตัวตู้สามารถถอดประกอบตัวตู้ทุกชิ้นส่วนใหม่ได้โดยไม่ทาให้ตัวตู้
ได้รับความเสียหาย สะดวกในการซ่อมบารุง (กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้าย) ประกอบเป็นตัวตู้สาเร็จรูป
(MODULAR UNIT SYSTEM) โดยไม่ใช้วิธีการยิงลวด MAX หรือสกรูเกลียวปล่อย โดยโครงสร้างของตัวตู้สามารถรับ
น้าหนักได้ไม่น้อยกว่า 800 กิโลกรัม ต่อ 1 ตารางเมตร ในเวลาทดสอบไม่น้อยกว่า 500 ชั่วโมง พร้อมแนบเอกสาร
ผลการทดสอบการรับน้าหนักจากหน่วยงานราชการหรือเอกชนที่เชื่อถือได้ เพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง
3) ส่วนหน้าบานและหน้าลิ้นชัก ทาด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนา
16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนา 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163-2536
ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้า HOT MELT GRADE A พร้อมทั้งลบมุมด้วยเครื่องจักรเพื่อความ
เรียบร้อย
4) มือจับทาด้วย PVC ชนิด GRIP SECTION POSTFORM EMULATION SYSTEM ขนาดหน้าตัด
ไม่น้อยกว่า 21 x 50 มม. ฝังอยู่ด้านบนหรือด้านล่างสุดของหน้าบานมี CHANEL CAP ขนาดไม่น้อยกว่า 21 x 50 x
80 มม. สาหรับปิด GRIP SECTION ทั้งสองด้านทาจากวิศวกรรมพลาสติก ABS ใส่ปูายบอกรายการ (CARD LABEL)
ลงใน LABEL CHANNEL มีแผ่นพลาสติก LABEL COVER MASK ขนาดไม่น้อยกว่า 30 x 59 x 3 มม. ที่ทาจาก
พลาสติก ACRYLIC ใสฉีดขึ้นรูปปิดครอบปูองกันการเปียกชื้นหรือเปรอะเปื้อนแผ่นปูาย
5) กุญแจล็อคเป็นชนิด MASTER KEY จานวนเบอร์ไม่ซ้ากัน 3000 เบอร์ สามารถจัดมาสเตอร์คีย์ได้
ทั้งหมด 50 กลุ่ม โครงสร้างผลิตจากซิงค์ (ZDA3) ชุบนิเกิ้ล ไส้กุญแจสามารถถอดออกเปลี่ยนได้ด้วยดอกกุญแจถอด
ไส้ (REMOVEL KEY) ในตาแหน่งเปิด มีระบบ ANTIVE PIN ปูองกันการไขแทนกันได้ ดอกกุญแจผลิตจากทองเหลือง
ชุบนิเกิ้ล สวมปลอกด้วยพลาสติกชนิด ANTI-BACTERIAL เป็นสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO9001:2008
6) ขาตู้เป็นพลาสติกชนิด ABS (ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE) สามารถปรับระดับ
ความสูง-ต่า ได้ ภายนอกของขาเป็นไม้อัดหนา 10 มม. ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนท (LAMINATED) สีดา สูงประมาณ
10 ซม. ส่วนนี้สามารถที่จะถอดออกมาทาความสะอาดใต้พื้นตู้ได้โดยติดที่ยึดขาตู้ (CLIP LOCK) ทาด้วยเหล็กแผ่นรีด
เย็น เคลือบผิวกันสนิม (ZINC PHOSPHATE COATING) หรือเป็นพลาสติก ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE
(ABS)
7) บานพับ ของตู้ใช้บานสปริงล็อคทาด้วยโลหะชุบนิกเกิล สามารถเปิดได้ 110  ขนาดมาตรฐาน
35มม. แบบ SLIDE ON สามารถปรับหน้าบานได้ รอบการเปิดไม่น้อยกว่า 80,000 รอบ ผ่านการทดสอบจาก
หน่วยงานราชการหรือเอกชนที่เชื่อถือได้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001
8) รางลิ้นชัก เป็นระบบปิดได้ด้วยตัวเอง (SELF CLOSING SYSTEM) โดยลิ้นชักจะไหลกลับเอง โดย
อัตโนมัติ ตัวรางลิ้นชักเป็นโลหะชุบอีพ๊อกซี่ (EPOXY COATED) ลูกล้อพลาสติก พร้อมทั้งเป็นรางระบบ STOP 2ชั้น

๔๗

(DOUBLE STOP) โดยเมื่อดึงลิ้นชักออกมาจนสุดลิ้นชักจะไม่หลุดออกมา และลูกล้อทาจากพลาสติกชนิดดูดซับเสียง
เมื่อเลื่อนลิ้นชักจะมีเสียงเบาและลื่น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001
9) ปลั๊กไฟฟูา3 สาย 2 เต้าเสียบ เสียบได้ทั้งกลมและแบนในตัวเดียวกันพร้อมสายดิน มาตรฐาน IEC
STANDARDโดยปลั๊กไฟถูกติดตั้งภายในกล่อง POLYPROPYLENE (PP) ฉีดขึ้นรูป ขนาด 90 x 160 x 90 มม.
(ก x ย x ส) เพื่อความสะดวกในการใช้งานสามารถทนต่อกรด – ด่างได้ดี
10) ด้านบนของ WORK TOP มีบัวกันน้า (WALL SEALING) ติดอยู่ระหว่างด้านบนของ
WORK TOP กับผนังห้องเพื่อกันฝุุนและกันน้าที่จะไหลย้อนกลับไปด้านหลังตัวตู้

๔.๓.๔ โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 0.75 x 8.31 x 0.80 ม. จานวน 1 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้
1) ส่วนของพื้นโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) ทาจากวัสดุพิเศษ SOLID PHENOLICCORE (LAB
GRADE TYPE) ชุบเคลือบ PHENOLIC RESIN (PHENOL FORMALDEHYDE RESIN) เรียงซ้อนกัน ในส่วนของ
DECORATIVE PAPER และปิดทับด้วย CHEMICAL RESISTANT LAMINATE ในการผลิตอัดให้เป็นเนื้อเดียวกันที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน ASTM–E–84 และ NFPA 255 มีความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. มีคุณสมบัติทนทานต่อกรด–
ด่าง ตัวทาละลาย และสารเคมีทั่วไปได้เป็นอย่างดี ผ่านการทดสอบ BACTERIAL RESISTANCE GROWTH TEST
เหมาะสาหรับห้องปฏิบัติการที่ใช้กรด–ด่าง ทา PROFILE ขอบ TOP แบบCLASSIC พร้อมมีระบบ WATER DROP
ปูองกันการไหลย้อนกลับของน้าและสารเคมีเข้าตัวตู้
2) ส่วนของตัวตู้เป็นระบบ MODULAR ยึดประกอบด้วยอุปกรณ์ KNOCK DOWN ส่วนของตัวตู้
(CUPBOARD) ทาด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนา 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท
(HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาวหนา 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163–2536 ทั้ง 2 ด้าน ด้วยระบบ
SHORT CYCLE ปิดขอบด้วย PVC หนา 2 มม. เฉพาะด้านหน้า ด้วยกาวกันน้าชนิด HOT MELT GRADE A ชั้นวาง
ของภายในตู้สามารถปรับระดับได้ 5 ระดับ เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนา 16 มม.
ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนา 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163–2536
ทั้ง 2 ด้าน สามารถรับน้าหนักต่อชั้นได้ไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัม การต่อยึดประกอบตัวตู้ด้วยอุปกรณ์ FULLY KNOCK
DOWN SYSTEMS ชนิด CAM LOCK & DOWEL เป็นผลิตภัณฑ์ทาจากโลหะผสม ZINC ALLOY ฉีดขึ้นรูป ได้รับ
มาตรฐานISO9001 พร้อมเดือยไม้ขนาดไม่น้อยกว่าเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 มิลลิเมตร x 30 มิลลิเมตร จานวนเดือยไม้ต่อ
ตัวตู้ไม่น้อยกว่า 22 ตัว เพื่อเสริมความแข็งแรงของตัวตู้สามารถถอดประกอบตัวตู้ทุกชิ้นส่วนใหม่ได้โดยไม่ทาให้ตัวตู้
ได้รับความเสียหาย สะดวกในการซ่อมบารุง (กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้าย) ประกอบเป็นตัวตู้สาเร็จรูป
(MODULAR UNIT SYSTEM) โดยไม่ใช้วิธีการยิงลวด หรือสกรูเกลียวปล่อย โดยโครงสร้างของตัวตู้สามารถรับน้าหนัก

๔๘

ได้ไม่น้อยกว่า 800 กิโลกรัม ต่อ 1 ตารางเมตร ในเวลาทดสอบไม่น้อยกว่า 500 ชั่วโมง พร้อมแนบเอกสารผลการ
ทดสอบการรับน้าหนักจากหน่วยงานราชการหรือเอกชนที่เชื่อถือได้ เพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง
3) ส่วนหน้าบานและหน้าลิ้นชัก ทาด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E1 ซึ่งเป็นเกรดปลอด หนา 16 มม.
ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนา 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163-2536 ทั้ง 2
ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้า HOT MELT GRADE A พร้อมทั้งลบมุมด้วยเครื่องจักรเพื่อความเรียบร้อย
4) มือจับทาด้วย PVC ชนิด GRIP SECTION POSTFORM EMULATION SYSTEM ขนาดหน้าตัดไม่
น้อยกว่า 21 x 50 มม. ฝังอยู่ด้านบนหรือด้านล่างสุดของหน้าบานมี CHANEL CAP ขนาดไม่น้อยกว่า 21 x 50 x
80 มม. สาหรับปิด GRIP SECTION ทั้งสองด้าน ทาจากวิศวกรรมพลาสติก ABS ใส่ปูายบอกรายการ (CARD LABEL)
ลงใน LABEL CHANNEL มีแผ่นพลาสติก LABEL COVER MASK ขนาดไม่น้อยกว่า 30 x 59 x 3 มม. ที่ทาจาก
พลาสติก ACRYLIC ใสฉีดขึ้นรูปปิดครอบปูองกันการเปียกชื้นหรือเปรอะเปื้อนแผ่นปูาย
5) กุญแจล็อคเป็นชนิดMASTER KEY จานวนเบอร์ไม่ซ้ากัน 3000 เบอร์ สามารถจัดมาสเตอร์คีย์ได้
ทั้งหมด 50 กลุ่ม โครงสร้างผลิตจากซิงค์ (ZDA3) ชุบนิเกิ้ล ไส้กุญแจสามารถถอดออกเปลี่ยนได้ด้วยดอกกุญแจถอด
ไส้ (REMOVEL KEY) ในตาแหน่งเปิด มีระบบ ANTIVE PIN ปูองกันการไขแทนกันได้ ดอกกุญแจผลิตจากทองเหลือง
ชุบนิเกิ้ล สวมปลอกด้วยพลาสติกชนิด ANTI-BACTERIAL เป็นสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO9001:2008
6) ส่วนของตัวตู้ที่ติดตั้งอ่าง (UNIT SINK) ทาด้วยไม้อัดกันน้า หนา 15 มม. ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนท
(HIGH PRESSURE LAMINATED) สีขาว หนา 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก.1163-2536 ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย
PVC ด้วยกาวกันน้า (HOT MELT) ชนิดพิเศษ ค่าการบวมน้าต้องไม่เกิน 0.13% ภายในระยะเวลา 72 ชม.พร้อม
แสดงเอกสารผลการทดสอบจากหน่วยงานราชการหรือเอกชนที่เชื่อถือได้ ต่อคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณา
ในวันยื่นซอง พร้อมเจาะช่องระบายอากาศเพื่อปูองกันความชื้น
7) ขาตู้เป็นพลาสติกชนิด ABS (ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE) สามารถปรับระดับความ
สูง - ต่า ได้ ภายนอกของขาเป็นไม้อัดหนา 10 มม. ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนท (LAMINATED) สีดา สูงประมาณ 10
ซม. ส่วนนี้สามารถที่จะถอดออกมาทาความสะอาดใต้พื้นตู้ได้โดยติดที่ยึดขาตู้ (CLIP LOCK) ทาด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็น
เคลือบผิวกันสนิม (ZINC PHOSPHATE COATING) หรือเป็นพลาสติก ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE
(ABS)
8) บานพับของตู้ใช้บ านสปริงล็ อคทาด้วยโลหะชุบนิกเกิล สามารถเปิดได้ 110  ขนาดมาตรฐาน
35 มม. แบบ SLIDE ON สามารถปรับหน้าบานได้รอบการเปิดไม่น้อยกว่า 80,000 รอบ ผ่านการทดสอบจาก
หน่วยงานราชการหรือเอกชนที่เชื่อถือได้ พร้อมแนบเอกสารผลการทดสอบจากหน่วยงานราชการหรือเอกชนที่เชื่อถือ
ได้ เพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001
9) รางลิ้นชัก เป็นระบบปิดได้ด้วยตัวเอง (SELF CLOSING SYSTEM) โดยลิ้นชักจะไหลกลับเอง โดย
อัตโนมัติ ตัวรางลิ้นชักเป็นโลหะชุบอีพ๊อกซี่ (EPOXY COATED) ลูกล้อพลาสติก พร้อมทั้งเป็นรางระบบ STOP 2 ชั้น
(DOUBLE STOP) โดยเมื่อดึงลิ้นชักออกมาจนสุดลิ้นชักจะไม่หลุดออกมา และลูกล้อทาจากพลาสติกชนิดดูดซับเสียง
เมื่อเลื่อนลิ้นชักจะมีเสียงเบาและลื่น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001
10) ปลั๊กไฟฟูา 3 สาย 2 เต้าเสียบ เสียบได้ทั้งกลมและแบนในตัวเดียวกัน พร้อมสายดิน มาตรฐาน
IEC STANDARD โดยปลั๊กไฟถูกติดตั้งภายในกล่อง POLYPROPYLENE (PP) ฉีดขึ้นรูป ขนาด 90 x 160 x 90 มม.
(ก x ย x ส) เพื่อความสะดวกในการใช้งาน สามารถทนต่อกรด – ด่างได้ดี
11) ด้านบนของ WORK TOP มีบัวกันน้า (WALL SEALING) ติดอยู่ระหว่างด้านบนของ WORK
TOP กับผนังห้องเพื่อกันฝุุนและกันน้าที่จะไหลย้อนกลับไปด้านหลังตัวตู้
12) อ่างน้าทาจากวัสดุ POLYPROPYLENE จากการขึ้นรูปเปิดโมลด์เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า
415 x 840 x 300 มม. ความหนาไม่น้อยกว่า 9 มม. สามารถทนต่อการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดี พร้อมสะดืออ่างใน
ตัวโดยมีผลการทดสอบค่าการทนสารเคมีไม่น้อยกว่า 60 ชนิด ตามมาตรฐาน ASTM หรือ BS EN STANDARD จาก
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หน่วยงานราชการหรือเอกชนที่เชื่อถือได้ ที่หลุมอ่างมีร่องน้าช่วยในการระบายน้าไม่ให้เกิดน้าขังภายในอ่าง และมีระบบ
ปูองกันน้าล้น (OVER FLOW) เป็นเนื้อเดียวกันกับอ่างจากการเปิดโมลด์ ภายในอ่างมีชุดฝาดึงเปิด –ปิดกักขังน้าหรือ
ปล่อยน้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 110 มม. มีโซ่คล้องฝาปิดกับตัวก๊อกน้าทาด้วย POLYPROPYLENE อีกทั้งบริเวณก้น
อ่างมีลักษณะรูปถ้วยขนาด 70 มม. ลึก 32 มม. เพื่อดักตะกอนต่างๆ ก่อนการไหลสู่ระบาย และมีชุดดักตะกอนอีก
หนึ่งชิ้นสามารถถอดออก นาตะกอนและสิ่งอุดตันต่างๆ ออกได้ง่ายจากด้านในอ่าง
13) ที่ ดั ก กลิ่ น (BOTTLE TRAP) ท าด้ ว ยวั ส ดุ POLYPROPYLENE จากการผลิ ต INJECTION
MOLDED ส่วนล่างของที่ดักกลิ่นเป็นสีขาวขุ่นโปร่งแสงสามารถมองเห็นตะกอนสารเคมีได้ เพื่อง่ายต่อการซ่อมบารุง
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต้องเป็นระบบ MECHANICAL JOINT SYSTEM สามารถถอดซ่อมบารุง หรือประกอบได้ทุกแห่ง
โดยไม่มีการต่อเชื่อมด้วยความร้อน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001
14) ก๊อกน้า 1 ทางตั้งพื้น ตัวก๊อกทาด้วยทองเหลืองพ่นสีอีพ๊อกซี่ เป็นก๊อกที่ใช้เฉพาะห้องปฏิบัติการ
ทนต่ อ การกั ด กร่ อ นของสารเคมี ป ลายก๊ อ กเรี ย วสามารถสวมต่ อ กั บ ท่ อ ยางหรื อ พลาสติ ก สามารถทนแรงดั น ได้
147PSI เป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ
15) ที่แขวนหลอดแก้ว (PEGBOARD) ทาด้วยแผ่น PHENOLIC RESIN หนาไม่น้อยกว่า 12 มม.
มี ที่ ร องรั บ น้ าและรู ร ะบายน้ าด้ า นล่ า งของแผงแขวน ฐานแปู น แขวนที่ ยึ ด กั บ แผ่ น หลั ง ต้ อ งแยกคนละส่ ว นกั บ
ก้านแขวน ทั้งสองส่วนทาจากวัสดุโพลีโพรพิลีนทนไอสารเคมีได้ดี ตัวก้านแขวนสามารถถอดสลับตาแหน่ง ตามความ
ต้องการได้ โดยการสไลด์ล็อค ขนาดก้านแขวนมี 2 ขนาด ที่ความยาว 120 มม. และขนาด 150 มม. ลักษณะปลาย
เรียวเล็ก โคนก้านแขวนมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 มม. วัสดุก้านแขวนผลิตจากการขึ้นรูปจากการเปิดโมลด์เพื่อ
ความแข็งแรง

๔.3.5 ตู้เก็บอุปกรณ์แบบสูง ขนาด 0.40 x 0.80 x 1.80 ม. จานวน 3 ตู้ มีรายละเอียดดังนี้
1) ส่วนของตัวตู้ (CUPBOARD) ทาด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษหนา
16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนา 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก.1163 –
2536 ปิดขอบด้วย PVC หนา 2 มม. ด้วยกาวกันน้าชนิด HOT MELT GRADE A ชั้นวางของภายในตู้สามารถปรับ
ระดับได้ 5 ระดับ เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนา 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท
(HIGH PRESSURE LAMINATE) หนา 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163–2536 ปิดขอบด้วยPVC หนา 2 มม.
ด้วยกาวกันน้าชนิด HOT MELT GRADE A
2) ส่วนหน้าบานทาด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนา 16 มม. ปิดผิว
ด้วยแผ่นลามิเนท(HIGH PRESSURE LAMINATE) หนา 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163-2536 ปิดขอบด้วย
PVCด้วยกาวกันน้าชนิด HOT MELT GRADE A
3) มือจับทาจากสแตนเลส หนา 10 มม. เป็นรูปตัวซี (C) ตามรูปแบบ
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4) บานพับของตู้ใช้บานสปริงล็อคทาด้วยโลหะชุบนิกเกิล สามารถเปิดได้ 110  ขนาดมาตรฐาน 35
มม. แบบ SLIDE ON สามารถปรับหน้าบานได้รอบการเปิดไม่น้อยกว่า 80,000 รอบ ผ่านการทดสอบจากหน่ว ยงาน
ราชการหรือเอกชนที่เชื่อถือได้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001
5) กระจกบานเปิด–ปิด หนา 5 มม.
6) เป็นสินค้าที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001 และ TIS 18001

๔.3.6 ตู้เก็บอุปกรณ์แบบเตี้ย ขนาด 0.40 x 0.80 x 0.75 ม. จานวน 6 ตู้ มีรายละเอียดดังนี้
1) ส่วนของตัวตู้ (CUPBOARD) ทาด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนา
16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนา 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก.1163–2536
ปิดขอบด้วย PVC หนา 2 มม. ด้วยกาวกันน้าชนิด HOT MELT GRADE A
2) ชั้นวางของภายในตู้สามารถปรับระดับได้ 5 ระดับ เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรด
ปลอดสารพิษ หนา 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนา 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน
มอก. 1163–2536 ปิดขอบด้วย PVC หนา 2 มม. ด้วยกาวกันน้าชนิด HOT MELT GRADE A
3) ส่วนหน้าบาน ทาด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนา 16 มม. ปิดผิว
ด้วยแผ่นลามิเนท (HIGHPRESSURELAMINATE) หนา 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163-2536 ปิดขอบด้วย
PVC ด้วยกาวกันน้าชนิด HOT MELT GRADE A
4) มือจับทาจากสแตนเลส หนา 10 มม. เป็นรูปตัวซี (C) ตามรูปแบบ
5) บานพับของตู้ใช้บานสปริงล็อคทาด้วยโลหะชุบนิกเกิล สามารถเปิดได้ 110  ขนาดมาตรฐาน 35
มม. แบบ SLIDE ON สามารถปรับหน้าบานได้รอบการเปิดไม่น้อยกว่า 80,000 รอบ ผ่านการทดสอบจากหน่วยงาน
ราชการหรือเอกชนที่เชื่อถือได้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001
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๔.3.7 เก้าอี้ปฏิบัติการกลมหมุนปรับระดับได้มี่มีพนักพิง จานวน 40 ตัว มีรายละเอียดดังนี้
1) เก้าอี้ปฏิบัติการสามารถหมุนปรับระดับได้ ความสูงอยู่ระหว่าง 530-630 มม. ไม่มีพนักพิง
2) ที่นั่งเป็นไม้กลึกกลม ขนาดเส้นผ่าศู นย์กลาง 300 มม. หนา 25 มม. ลงน้ายารักษาเนื้อไม้ แล้ว
พ่นทับด้วยแล็กเกอร์อย่างดี
3) ใต้พื้นที่นั่งยึดติดกับแผ่นเหล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 150 x 150 มม. หนา 3 มม.
4) มีแกนทาด้วยเหล็กตันเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว มีเกลี่ยวยาวไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว โดยไม่มีรอยเชื่อมต่อ
ด้ านบนยึ ดกับ แผ่ น เหล็ ก ใต้พื้ น ที่นั่ งด้ านล่ างสวมอยู่ ในปลอกเหล็ กยาวไม่น้อยกว่า 6.5 ซม. มีเกลี่ ยวภายในยาว
ตลอดเวลา มีระบบล็อคกันหลุดจากโครงเก้าอี้เมือ่ปรับจนสูงสุด
5) ท่อเหล็กรัดขาเก้าอี้ ทาด้วยท่อเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 5/8 นิ้ว ความหนาเหล็ก 1.2 มม. ชุบซิงค์
ฟอสเฟตเคลือบกันสนิมด้วยสีหนา 80 ไมครอน สีจะต้องทนการกัดกร่อนของไอสารเคมี
6) โครงขาเก้าอี้ทาจากท่อเหล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว พ่นสีดาด้วยระบบ EPOXY POWDER
COATING
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แบบห้องปฏิบัติการพื้นฐานพืชศาสตร์
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๔.๔ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ตาบลขุนทะเล อาเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน ๑ รายการ มีรายละเอียด
ดังนี้
๔.๔.1 โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด 0.75 x 1.80 x 0.85 ม. จานวน 1 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้
1) ส่วนของพื้นโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) ทาจากวัสดุพิเศษ SOLID PHENOLICCORE (LAB
GRADE TYPE) ชุบเคลือบ PHENOLIC RESIN (PHENOL FORMALDEHYDE RESIN) เรียงซ้อนกัน ในส่วนของ
DECORATIVE PAPER และปิดทับด้วย CHEMICAL RESISTANT LAMINATE ในการผลิตอัดให้เป็นเนื้อเดียวกันที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน ASTM–E–84 และ NFPA 255 มีความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. มีคุณสมบัติทนทานต่อกรด–
ด่าง ตัวทาละลาย และสารเคมีทั่วไปได้เป็นอย่างดี ผ่านการทดสอบ BACTERIAL RESISTANCE GROWTH TEST
เหมาะสาหรับห้องปฏิบัติการที่ใช้กรด–ด่าง ทา PROFILE ขอบ TOP แบบCLASSIC พร้อมมีระบบ WATER DROP
ปูองกันการไหลย้อนกลับของน้าและสารเคมีเข้าตัวตู้
2) ส่วนของตัวตู้เป็น ระบบ MODULAR ยึดประกอบด้วยอุปกรณ์ KNOCK DOWN ส่วนของตัวตู้
(CUPBOARD) ทาด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนา 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท
(HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนา 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163–2536 ทั้ง 2 ด้าน ด้วยระบบ
SHORT CYCLE ปิดขอบด้วย PVC หนา 2 มม. เฉพาะด้านหน้า ด้วยกาวกันน้าชนิด HOT MELT GRADE A ชั้นวาง
ของภายในตู้สามารถปรับระดับได้ 5 ระดับ เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนา 16 มม.
ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนา 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163–2536
ทั้ง 2 ด้าน สามารถรับน้าหนักต่อชั้นได้ไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัม การต่อยึดประกอบตัวตู้ด้วยอุปกรณ์ FULLY KNOCK
DOWN SYSTEMS ชนิด CAM LOCK & DOWEL เป็นผลิตภัณฑ์ทาจากโลหะผสม ZINC ALLOY ฉีดขึ้นรูป ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 พร้อมเดือยไม้ขนาดไม่น้อยกว่าเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 มิลลิเมตร x 30 มิลลิเมตร จานวนเดือยไม้
ต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 22 ตัว เพื่อเสริมความแข็งแรงของตัวตู้สามารถถอดประกอบตัวตู้ทุกชิ้นส่วนใหม่ได้โดยไม่ทาให้ตัวตู้
ได้รับความเสียหาย สะดวกในการซ่อมบารุง (กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้ าย) ประกอบเป็นตัวตู้สาเร็จรูป
(MODULAR UNIT SYSTEM) โดยไม่ใช้วิธีการยิงลวด MAX หรือสกรูเกลียวปล่อย โดยโครงสร้างของตัวตู้สามารถรับ
น้าหนักได้ไม่น้อยกว่า 800 กิโลกรัม ต่อ 1 ตารางเมตร ในเวลาทดสอบไม่น้อยกว่า 500 ชั่วโมง พร้อมแนบเอกสาร
ผลการทดสอบการรับน้าหนักจากหน่วยงานราชการหรือเอกชนที่เชื่อถือได้ เพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง
3) ส่วนหน้าบานและหน้าลิ้นชัก ทาด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนา
16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนา 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163-2536
ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้า HOT MELT GRADE A พร้อมทั้งลบมุมด้วยเครื่องจักรเพื่อความเรียบร้อย
4) มือจับทาด้วย PVC ชนิด GRIP SECTION POSTFORM EMULATION SYSTEM ขนาดหน้าตัด
ไม่น้อยกว่า 21 x 50 มม. ฝังอยู่ด้านบนหรือด้านล่างสุดของหน้าบานมี CHANEL CAP ขนาดไม่น้อยกว่า 21 x 50 x
80 มม. สาหรับปิด GRIP SECTION ทั้งสองด้าน ทาจากวิศวกรรมพลาสติก ABS ใส่ปูายบอกรายการ (CARD LABEL)
ลงใน LABEL CHANNEL มีแผ่นพลาสติก LABEL COVER MASK ขนาดไม่น้อยกว่า 30 x 59 x 3 มม. ที่ทาจาก
พลาสติก ACRYLIC ใสฉีดขึ้นรูปปิดครอบปูองกันการเปียกชื้นหรือเปรอะเปื้อนแผ่นปูาย
5) ขาตู้เป็นพลาสติกชนิด ABS (ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE) สามารถปรับระดับความ
สูง-ต่า ได้ ภายนอกของขาเป็นไม้อัดหนา 10 มม. ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนท (LAMINATED) สีดา สูงประมาณ 10 ซม.
ส่วนนี้สามารถที่จะถอดออกมาทาความสะอาดใต้พื้นตู้ได้โดยติดที่ยึดขาตู้ (CLIP LOCK) ทาด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็น
เคลือบผิวกันสนิม (ZINC PHOSPHATE COATING) หรือเป็นพลาสติก ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE
(ABS)
6) บานพับของตู้ใช้บ านสปริงล็ อคทาด้วยโลหะชุบนิกเกิล สามารถเปิดได้ 110  ขนาดมาตรฐาน
35 มม. แบบ SLIDE ON สามารถปรับหน้าบานได้รอบการเปิดไม่น้อยกว่า 80,000 รอบ ผ่านการทดสอบจาก
หน่วยงานราชการหรือเอกชนที่เชื่อถือได้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001

๕๔

7) รางลิ้นชัก เป็นระบบปิดได้ด้วยตัวเอง (SELF CLOSING SYSTEM) โดยลิ้นชักจะไหลกลับเอง โดย
อัตโนมัติ ตัวรางลิ้นชักเป็นโลหะชุบอีพ๊อกซี่ (EPOXY COATED) ลูกล้อพลาสติก พร้อมทั้งเป็นรางระบบ STOP 2 ชัน้
(DOUBLE STOP) โดยเมื่อดึงลิ้นชักออกมาจนสุดลิ้นชักจะไม่หลุดออกมา และลูกล้อทาจากพลาสติกชนิดดูดซับเสียง
เมื่อเลื่อนลิ้นชักจะมีเสียงเบาและลื่น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001
8) ปลั๊กไฟฟูา 3 สาย 2 เต้าเสียบ เสียบได้ทั้งกลมและแบนในตัวเดียวกัน พร้อมสายดินมาตรฐาน IEC
STANDARDโดยปลั๊กไฟถูกติดตั้งภายในกล่อง POLYPROPYLENE (PP) ฉีดขึ้นรูป ขนาด 90x 160 x 90 มม.
(ก x ย x ส) เพื่อความสะดวกในการใช้งาน สามารถทนต่อกรด – ด่างได้ดี

๔.๔.2 โต๊ะปฏิบัติการกลางขนาด 1.50 x 3.04 x 0.85 ม. จานวน 4 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้
1) ส่วนของพื้นโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) ทาจากวัสดุพิเศษ SOLID PHENOLICCORE (LAB
GRADE TYPE) ชุบเคลือบ PHENOLIC RESIN (PHENOL FORMALDEHYDE RESIN) เรียงซ้อนกัน ในส่วนของ
DECORATIVE PAPER และปิดทับด้วย CHEMICAL RESISTANT LAMINATE ในการผลิตอัดให้เป็นเนื้อเดียวกันที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน ASTM–E–84 และ NFPA 255 มีความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. มีคุณสมบัติทนทานต่อกรด–
ด่าง ตัวทาละลาย และสารเคมีทั่วไปได้เป็นอย่างดี ผ่านการทดสอบ BACTERIAL RESISTANCE GROWTH TEST
เหมาะสาหรับห้องปฏิบัติการที่ใช้กรด–ด่าง ทา PROFILE ขอบ TOP แบบCLASSIC พร้อมมีระบบ WATER DROP
ปูองกันการไหลย้อนกลับของน้าและสารเคมีเข้าตัวตู้
2) ส่วนของตัวตู้เป็นระบบ MODULAR ยึดประกอบด้วยอุปกรณ์ KNOCK DOWN ส่วนของตัวตู้
(CUPBOARD) ท าด้ ว ยไม้ ป าติ เ กิ ล บอร์ ด เกรด E1 ซึ่ ง เป็ น เกรดปลอดสารพิ ษ หนา 16 มม. ปิ ด ผิ ว ด้ ว ยแผ่ น
ลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนา 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163–2536 ทั้ง 2 ด้าน ด้วย
ระบบ SHORT CYCLE ปิดขอบด้วย PVC หนา 2 มม. เฉพาะด้านหน้า ด้วยกาวกันน้าชนิด HOT MELT GRADE A
ชั้นวางของภายในตู้สามารถปรับระดับได้ 5 ระดับ เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนา
16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนา 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163–
2536 ทั้ง 2 ด้าน สามารถรับน้าหนักต่อชั้นได้ไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัม การต่อยึดประกอบตัวตู้ด้วยอุปกรณ์ FULLY
KNOCK DOWN SYSTEMS ชนิด CAM LOCK & DOWEL เป็นผลิตภัณฑ์ทาจากโลหะผสม ZINC ALLOY ฉีดขึ้นรูป
ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมเดือยไม้ขนาดไม่น้อยกว่าเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 มิลลิเมตร x 30 มิลลิเมตร จานวน
เดือยไม้ต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 22 ตัว เพื่อเสริมความแข็งแรงของตัวตู้สามารถถอดประกอบตัวตู้ทุกชิ้นส่วนใหม่ได้โดยไม่
ทาให้ตัวตู้ได้รับความเสียหาย สะดวกในการซ่อมบารุง (กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้าย) ประกอบเป็นตัวตู้
สาเร็จรูป (MODULAR UNIT SYSTEM) โดยไม่ใช้วิธีการยิงลวด หรือสกรูเกลียวปล่อย โดยโครงสร้างของตัวตู้สามารถ
รับน้าหนักได้ไม่น้อยกว่า 800 กิโลกรัม ต่อ 1 ตารางเมตร ในเวลาทดสอบไม่น้อยกว่า 500 ชั่วโมง พร้อมแนบ

๕๕

เอกสารผลการทดสอบการรับน้าหนักจากหน่วยงานราชการหรือเอกชนที่เชื่อถือได้ เพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่น
ซอง
3) ส่วนหน้าบานและหน้าลิ้นชัก ทาด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนา
16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนา 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 11632536 ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้า HOT MELT GRADE A พร้อมทั้งลบมุมด้วยเครื่องจักรเพื่อความ
เรียบร้อย
4) มือจับทาด้วย PVC ชนิด GRIP SECTION POSTFORM EMULATION SYSTEM ขนาดหน้าตัด
ไม่น้อยกว่า 21 x 50 มม. ฝังอยู่ด้านบนหรือด้านล่างสุดของหน้าบานมี CHANEL CAP ขนาดไม่น้อยกว่า 21 x 50 x
80 มม. สาหรับปิด GRIP SECTION ทั้งสองด้าน ทาจากวิศวกรรมพลาสติก ABS ใส่ปูายบอกรายการ (CARD LABEL)
ลงใน LABEL CHANNEL มีแผ่นพลาสติก LABEL COVER MASK ขนาดไม่น้อยกว่า 30 x 59 x 3 มม. ที่ทาจาก
พลาสติก ACRYLIC ใสฉีดขึ้นรูปปิดครอบปูองกันการเปียกชื้นหรือเปรอะเปื้อนแผ่นปูาย
5) กุญแจล็อคเป็นชนิดMASTER KEY จานวนเบอร์ไม่ซ้ากัน 3000 เบอร์ สามารถจัดมาสเตอร์คีย์ได้
ทั้งหมด 50 กลุ่ม โครงสร้างผลิตจากซิงค์ (ZDA3) ชุบนิเกิ้ล ไส้กุญแจสามารถถอดออกเปลี่ยนได้ด้วยดอกกุญแจถอด
ไส้ (REMOVEL KEY) ในตาแหน่งเปิด มีระบบ ANTIVE PIN ปูองกันการไขแทนกันได้ ดอกกุญแจผลิตจากทองเหลือง
ชุบนิเกิ้ล สวมปลอกด้วยพลาสติกชนิด ANTI-BACTERIAL เป็นสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008
6) ขาตู้เป็นพลาสติกชนิดABS (ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE) สามารถปรับระดับความ
สูง-ต่า ได้ ภายนอกของขาเป็นไม้อัดหนา 10 มม. ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนท (LAMINATED) สีดา สูงประมาณ 10 ซม.
ส่วนนี้สามารถที่จะถอดออกมาทาความสะอาดใต้พื้นตู้ได้โดยติดที่ยึดขาตู้ (CLIP LOCK) ทาด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็น
เคลือบผิวกันสนิม (ZINC PHOSPHATE COATING) หรือเป็นพลาสติก ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE
(ABS)
7) บานพับของตู้ใช้บ านสปริงล็ อคทาด้วยโลหะชุบนิกเกิล สามารถเปิดได้ 110  ขนาดมาตรฐาน
35 มม. แบบ SLIDE ON สามารถปรับหน้าบานได้รอบการเปิดไม่น้อยกว่า 80,000 รอบ ผ่านการทดสอบจาก
หน่วยงานราชการหรือเอกชนที่เชื่อถือได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001
8) รางลิ้นชัก เป็นระบบปิดได้ด้วยตัวเอง (SELF CLOSING SYSTEM) โดยลิ้นชักจะไหลกลับเอง โดย
อัตโนมัติ ตัวรางลิ้นชักเป็นโลหะชุบอีพ๊อกซี่ (EPOXY COATED) ลูกล้อพลาสติก พร้อมทั้งเป็นรางระบบ STOP 2 ชั้น
(DOUBLE STOP) โดยเมื่อดึงลิ้นชักออกมาจนสุดลิ้นชักจะไม่หลุดออกมา และลูกล้อทาจากพลาสติกชนิดดูดซับเสียง
เมื่อเลื่อนลิ้นชักจะมีเสียงเบาและลื่น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001
9) ปลั๊กไฟฟูา 3 สาย 2 เต้าเสียบ เสียบได้ทั้งกลมและแบนในตัวเดียวกัน พร้อมสายดิน มาตรฐาน
IEC STANDARD โดยปลั๊กไฟถูกติดตั้งภายในกล่อง POLYPROPYLENE (PP) ฉีดขึ้นรูป ขนาด 90x 160 x 90 มม.
(ก x ย x ส) เพื่อความสะดวกในการใช้งาน สามารถทนต่อกรด – ด่างได้ดี

๕๖

๔.๔.3 โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 0.75 x 6.55 x 0.80 ม. จานวน 1 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้
1) ส่วนของพื้นโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) ทาจากวัสดุพิเศษ SOLID PHENOLICCORE (LAB
GRADE TYPE) ชุบเคลือบ PHENOLIC RESIN (PHENOL FORMALDEHYDE RESIN) เรียงซ้อนกัน ในส่วนของ
DECORATIVE PAPER และปิดทับด้วย CHEMICAL RESISTANT LAMINATE ในการผลิตอัดให้เป็นเนื้อเดียวกัน ที่
ได้รับการรับรองมาตรฐาน ASTM–E–84 และ NFPA 255 มีความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. มีคุณสมบัติทนทานต่อ
กรด–ด่าง ตัวทาละลาย และสารเคมีทั่วไปได้เป็นอย่างดี ผ่านการทดสอบ BACTERIAL RESISTANCE GROWTH
TEST เหมาะสาหรับห้องปฏิบัติการที่ใช้กรด–ด่าง ทา PROFILE ขอบ TOP แบบ CLASSIC พร้อมมีระบบ WATER
DROP ปูองกันการไหลย้อนกลับของน้าและสารเคมีเข้าตัวตู้
2) ส่วนของตัวตู้เป็นระบบ MODULAR ยึดประกอบด้วยอุปกรณ์ KNOCK DOWN ส่วนของตัวตู้
(CUPBOARD) ท าด้ ว ยไม้ ป าติ เ กิ ล บอร์ ด เกรด E1 ซึ่ ง เป็ น เกรดปลอดสารพิ ษ หนา 16 มม. ปิ ด ผิ ว ด้ ว ยแผ่ น
ลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาวหนา 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163–2536 ทั้ง 2 ด้าน ด้วย
ระบบ SHORT CYCLE ปิดขอบด้วย PVC หนา 2 มม. เฉพาะด้านหน้า ด้วยกาวกันน้าชนิด HOT MELT GRADE A
ชั้นวางของภายในตู้สามารถปรับระดับได้ 5 ระดับ เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนา
16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนา 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก.
1163–2536 ทั้ง 2 ด้าน สามารถรับน้าหนักต่อชั้นได้ไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัม การต่อยึดประกอบตัวตู้ด้วยอุปกรณ์
FULLY KNOCK DOWN SYSTEMS ชนิด CAM LOCK & DOWELเป็นผลิตภัณฑ์ ทาจาก โลหะผสม ZINC ALLOY ฉีด
ขึ้นรูป ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมเดือยไม้ขนาดไม่น้อยกว่าเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 มิลลิเมตร x 30 มิลลิเมตร
จานวนเดือยไม้ต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่า 22 ตัว เพื่อเสริมความแข็งแรงของตัวตู้สามารถถอดประกอบตัวตู้ทุกชิ้นส่วนใหม่ได้
โดยไม่ทาให้ตัวตู้ได้รับความเสียหาย สะดวกในการซ่อมบารุง (กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้าย) ประกอบเป็น
ตัวตู้สาเร็จรูป (MODULAR UNIT SYSTEM) โดยไม่ใช้วิธีการยิงลวด หรือสกรูเกลียวปล่อย โดยโครงสร้างของตัวตู้
สามารถรับน้าหนักได้ไม่น้อยกว่า 800 กิโลกรัม ต่อ 1 ตารางเมตร ในเวลาทดสอบไม่น้อยกว่า 500 ชั่วโมง พร้อม
แนบเอกสารผลการทดสอบการรับน้าหนักจากหน่วยงานราชการหรือเอกชนที่เชื่อถือได้ เพื่อประกอบการพิจารณาใน
วันยื่นซอง
3) ส่วนหน้าบานและหน้าลิ้นชัก ทาด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษหนา
16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนา 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163-2536
ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้า HOT MELT GRADE A พร้อมทั้งลบมุมด้วยเครื่องจักรเพื่อความเรียบร้อย
4) มือจับทาด้วย PVC ชนิด GRIP SECTION POSTFORM EMULATION SYSTEM ขนาดหน้าตัดไม่
น้อยกว่า 21 x 50 มม. ฝังอยู่ด้านบนหรือด้านล่างสุดของหน้าบานมี CHANEL CAP ขนาดไม่น้อยกว่า 21 x 50 x
80 มม. สาหรับปิด GRIP SECTION ทั้งสองด้าน ทาจากวิศวกรรมพลาสติก ABS ใส่ปูายบอกรายการ (CARD LABEL)
ลงใน LABEL CHANNEL มีแผ่นพลาสติก LABEL COVER MASK ขนาดไม่น้อยกว่า 30 x 59 x 3 มม. ที่ทาจาก
พลาสติก ACRYLIC ใสฉีดขึ้นรูปปิดครอบปูองกันการเปียกชื้นหรือเปรอะเปื้อนแผ่นปูาย
5) กุญแจล็อคเป็นชนิดMASTER KEY จานวนเบอร์ไม่ซ้ากัน 3000 เบอร์ สามารถจัดมาสเตอร์คีย์ได้
ทั้งหมด 50 กลุ่ม โครงสร้างผลิตจากซิงค์ (ZDA3) ชุบนิเกิ้ล ไส้กุญแจสามารถถอดออกเปลี่ยนได้ด้วยดอกกุญแจ
ถอดไส้ (REMOVEL KEY) ในตาแหน่งเปิด มีระบบ ANTIVE PIN ปูองกันการไขแทนกันได้ ดอกกุญแจผลิตจาก
ทองเหลืองชุบนิเกิ้ล สวมปลอกด้วยพลาสติกชนิด ANTI-BACTERIAL เป็นสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 :
2008
6) ขาตู้เป็นพลาสติกชนิด ABS (ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE) สามารถปรับระดับ
ความสูง-ต่า ได้ ภายนอกของขาเป็นไม้อัดหนา 10 มม. ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนท (LAMINATED) สีดา สูงประมาณ 10
ซม. ส่วนนี้สามารถที่จะถอดออกมาทาความสะอาดใต้พื้นตู้ได้โดยติดที่ยึดขาตู้ (CLIP LOCK) ทาด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็น
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เคลือบผิวกันสนิม (ZINC PHOSPHATE COATING) หรือเป็นพลาสติก ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE
(ABS)
7) บานพั บ ของตู้ใ ช้บ านสปริ งล็ อ คทาด้ ว ยโลหะชุบนิก เกิล สามารถเปิด ได้ 110  ขนาดมาตรฐาน
35 มม. แบบ SLIDE ON สามารถปรับหน้าบานได้รอบการเปิดไม่น้อยกว่า 80,000 รอบ ผ่านการทดสอบจาก
หน่วยงานราชการหรือเอกชนที่เชื่อถือได้ พร้อมแนบเอกสารผลการทดสอบมาประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง เป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001
8) รางลิ้นชัก เป็นระบบปิดได้ด้วยตัวเอง (SELF CLOSING SYSTEM) โดยลิ้นชักจะไหลกลับเอง
โดยอัตโนมัติ ตัวรางลิ้นชักเป็นโลหะชุบอีพ๊อกซี่ (EPOXY COATED) ลูกล้อพลาสติก พร้อมทั้งเป็นรางระบบ STOP 2
ชั้น (DOUBLE STOP) โดยเมื่อดึงลิ้นชักออกมาจนสุดลิ้นชักจะไม่หลุดออกมา และลูกล้ อทาจากพลาสติกชนิดดูดซับ
เสียง เมื่อเลื่อนลิ้นชักจะมีเสียงเบาและลื่น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001
9) ปลั๊กไฟฟูา 3 สาย 2 เต้าเสียบ เสียบได้ทั้งกลมและแบนในตัวเดียวกัน พร้อมสายดินมาตรฐาน
IEC STANDARD โดยปลั๊กไฟถูกติดตั้งภายในกล่อง POLYPROPYLENE (PP) ฉีดขึ้นรูป ขนาด 90x 160 x 90 มม.
(ก x ย x ส) เพื่อความสะดวกในการใช้งาน สามารถทนต่อกรด–ด่างได้ดี
10) ด้านบนของ WORK TOP มีบัวกันน้า (WALL SEALING) ติดอยู่ระหว่างด้านบนของ WORK
TOP กับผนังห้องเพื่อกันฝุุนและกันน้าที่จะไหลย้อนกลับไปด้านหลังตัวตู้
11) ตู้แขวนลอย ส่วนของตัวตู้ทาด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนา
16มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาวหนา 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก.
1163–2536 ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้าชนิด HOT MELT GRADE A ชั้นวางของภายในตู้สามารถปรับระดับ
ได้ เป็นวัสดุชนิดเดียวกันกับตัวตู้ ส่วนหน้าบานกระจกใส หนาไม่น้อยกว่า 5 มม. กรอบไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E1
ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนา 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนา 0.8 มม.
ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163-2536 ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้าชนิด HOT MELT GRADE A โดยร่อง
กระจกจะมี ร างพลาสติ ก PVC
แบบฉี ด เป็ น เส้ น ยาวตลอดแนวไม่ มี ร อยต่ อ ในแต่ ล ะด้ า นของกรอบบาน
มีขนาดร่องลึก 10 มม. โดยรางพลาสติก PVC นี้จะใส่ตามร่องกรอบกระจกทั้ง 4 ด้านโดยรอบ เพื่อปูองกันความชื้น
และไอสารเคมีเข้าสู่เนื้อไม้ที่เซาะเป็นร่อง สาหรับใส่กระจก และเพื่อความเรียบร้อยสวยงาม พร้อมมือจับ PVC GRIP
SECTION

4.๔.4 ตู้เก็บอุปกรณ์แบบสูง ขนาด 0.40 x 0.80 x 1.80 ม. จานวน 4 ตู้ มีรายละเอียดดังนี้
1) ส่วนของตัวตู้ (CUPBOARD) ทาด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษหนา
16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนา 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163–
2536 ปิดขอบด้วย PVC หนา 2 มม. ด้วยกาวกันน้าชนิด HOT MELT GRADE A ชั้นวางของภายในตู้สามารถปรับ
ระดับได้ 5 ระดับ เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนา 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท
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(HIGH PRESSURE LAMINATE) หนา 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163–2536 ปิดขอบด้วย PVC หนา 2
มม. ด้วยกาวกันน้าชนิด HOT MELT GRADE A
2) ส่วนหน้าบานทาด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนา 16 มม. ปิดผิว
ด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนา 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163-2536 ปิดขอบด้วย
PVC ด้วยกาวกันน้าชนิด HOT MELT GRADE A
3) มือจับทาจากสแตนเลส หนา 10 มม. เป็นรูปตัวซี (C) ตามรูปแบบ
4) บานพับของตู้ใช้บานสปริงล็อคทาด้วยโลหะชุบนิกเกิล สามารถเปิดได้ 110  ขนาดมาตรฐาน 35
มม. แบบ SLIDE ON สามารถปรับหน้าบานได้รอบการเปิดไม่น้อยกว่า 80,000 รอบ ผ่านการทดสอบจากหน่วยงาน
ราชการที่เชื่อถือได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001
5) กระจกบานเปิด–ปิด หนา 5 มม.
6) เป็นสินค้าที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001 และ TIS 18001

๔.๔.5 ตู้เก็บอุปกรณ์แบบเตี้ย ขนาด 0.40 x 0.80 x 0.75 ม. จานวน 8 ตู้ มีรายละเอียดดังนี้
1) ส่วนของตัวตู้ (CUPBOARD) ทาด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนา
16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนา 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163–2536
ปิดขอบด้วย PVC หนา 2 มม. ด้วยกาวกันน้าชนิด HOT MELT GRADE A
2) ชั้นวางของภายในตู้สามารถปรับระดับได้ 5 ระดับ เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรด
ปลอดสารพิษ หนา 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนา 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน
มอก. 1163–2536 ปิดขอบด้วย PVC หนา 2 มม. ด้วยกาวกันน้าชนิด HOT MELT GRADE A
3) ส่วนหน้าบาน ทาด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนา 16 มม. ปิดผิว
ด้วยแผ่นลามิเนท (HIGHPRESSURELAMINATE) หนา 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163-2536 ปิดขอบด้วย
PVC ด้วยกาวกันน้าชนิด HOT MELT GRADE A
4) มือจับทาจากสแตนเลส หนา 10 มม. เป็นรูปตัวซี (C) ตามรูปแบบ
5) บานพับของตู้ใช้บานสปริงล็อคทาด้วยโลหะชุบนิกเกิล สามารถเปิด ได้ 110  ขนาดมาตรฐาน
35 มม. แบบ SLIDE ON สามารถปรับหน้าบานได้รอบการเปิดไม่น้อยกว่า 80,000 รอบ ผ่านการทดสอบจาก
หน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001
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๔.๔.6 เก้าอี้ปฏิบัติการ จานวน 1 ตัว มีรายละเอียดดังนี้
1) ขนาด 45 x 52 x 80 ซม. (ก x ล x ส)
2) ที่นั่งและที่พิงทาจากไม้อัดขึ้นรูป ฉีดหุ้มทับด้วยโฟม P.U.
3) มีแกนปรับระดับ สามารถปรับระดับความสูง – ต่าได้ ด้วยระบบไฮโดริก (GAS) ชุบโครเมียม
4) ขาเก้าอี้เป็นขาเหล็กชุบโครเมี่ยม 5 แฉก พร้อมล้อเลื่อนและที่พักเท้า

๔.๔.7 เก้าอี้ปฏิบัติการ จานวน 56 ตัว มีรายละเอียดดังนี้
1) แปูนสาหรับนั่งทาจากวัสดุโพลียูรีเทนโฟม แปูนที่นั่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 380 มม. มีความ
หนา 47 มม. ตรงกลางแปูนนั่งเว้าเป็นหลุมมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 180 มม.
2) ส่วนด้านใต้แปูนเก้าอี้มีโครงเหล็กหนา 3 มม. เชื่อมเป็นรูปกากบาทเพื่อยึดติดกับแปูนเก้าอี้โดยใช้
สกรู ขนาด  6 มม. จ านวน 4 จุ ด และเชื่อ มติด กั บแกนเกลี ย วเก้า อี้ โ ดยรอบและมี โ ครงท่ อ เหล็ กกลม ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. หนา 1 มม. ดามเป็นรูปวงกลมตลอดแนวแปูนเก้าอี้พ่นทับด้วยสีผงอุตสาหกรรม
3) ปลอกส่ ว นนอกทาด้ว ยเหล็ ก เส้ นผ่ าศูนย์ก ลางขนาด 50 มม. หนา 1.2 มม. พ่นทับด้ ว ยสี ผ ง
อุตสาหกรรม
4) เสาโครงสร้างเก้าอี้ทาจากเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 45 มม. หนา 1.5 มม. ภายในเชื่อม
เกลียวเหล็กยาวตลอด ความยาวเกลียวไม่น้อยกว่า 60 มม.
5) ความสูงแปูนเก้าอี้สามารถปรับระดับได้ความสูงได้ที่ 550 – 700 มม.
6) ที่พักเท้าท่อเหล็กกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 มม. หนา 1 มม. เชื่อมยึดติดกับทุกขาเก้าอี้รอบ
ด้านพ่นสีผงอุตสาหกรรม
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7) ขาเก้าอี้จานวน 5 ขา ทาจากเหล็กกล่องขนาด 25 x 50 มม. หนา 1.2 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง
ความกว้าง ฐานขาเก้าอี้ 530 มม. ปลายขาเก้าอี้มีปุมปรับระดับ และมีฝาปิดปลายขาลักษณะโค้งมนไม่มีจุดแหลมคม
ที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน

๔.๔.8 รถเข็นสแตนเลส ขนาด 0.45 x 0.70 x 0.80 ม. จานวน 2 คัน มีรายละเอียดดังนี้
1) โครงขาทาด้วยสแตนเลสกลม เกรด 304 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.5 นิ้ว
2) ชั้นวางทาด้วยแผ่นสแตนเลส เกรด 304หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. พับขึ้นรูปพร้อมยกขอบรอบ
ด้านเพื่อปูองกันของหล่น
3) มีล้อยาง 4 ล้อ หมุนได้รอบตัว และสามารถล็อคล้อได้
4) มือจับรถเข็นเป็นสแตนเลสกลม ขนาดไม่น้อยกว่า 3/8”

๖๑

แบบห้องปฏิบัติการฟิสิกส์

๖๒

5.ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่นๆ
1. เงินค่าซื้อสาหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากงบประมาณประจาปี 2562 การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จากสานักงบประมาณแล้ว สาหรับกรณีที่ไม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดหาในครั้งดังกล่าวมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีสามารถยกเลิกการจัดหาได้
๒. ผู้ เ สนอราคาจะต้ อ งแนบแคตตาล็ อ กคุ ณ ลั ก ษณะครุ ภั ณ ฑ์ ที่ มี รู ป ภาพพร้ อ มรายละเอี ย ด และให้ ท า
เครื่องหมายหัวข้อในแคตตาล็อกให้ตรงกับครุภัณฑ์ที่เสนอของแต่ละรายการให้ชัดเจนเพื่อการตรวจสอบ และให้ลงนาม
รับรองเอกสารทุกฉบับที่ยื่นเสนอในครั้งนี้
๓. ผู้ขายจะต้องดาเนินการส่งมอบและติดตั้งตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนด
๔. ครุภัณฑ์ทั้งหมดต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ภายใน ๑60 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา
๗. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน
ภายใน ๑60 วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา
๘. สถานที่ส่งมอบพัสดุ
ส่งมอบและติดตั้ง ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ จานวน ๔ รายการ ณ อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
๙. วงเงินในการจัดหา
เงินงบประมาณแผ่นดิน ประจาปี ๒๕๖๒ วงเงินรวมทั้งสิ้น ๘,๖๐๐,0๐๐.-บาท (แปดล้านหกแสนบาทถ้วน)
โดยจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ จานวน 4 รายการ มีรายละเอียดดังนี้
๑. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ตาบลขุนทะเล อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน ๑
รายการ วงเงิน ๒,๕๐๐,0๐๐.-บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)
๒. ครุ ภัณฑ์ ห้ องปฏิบั ติการเคมี ตาบลขุนทะเล อาเภอเมืองสุ ราษฎร์ธ านี จังหวัดสุ ราษฎร์ธ านี จานวน ๑
รายการ วงเงิน ๔,๐๐๐,0๐๐.-บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)
๓. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการพื้นฐานพืชศาสตร์ ตาบลขุนทะเล อาเภอเมืองสุราษฎร์ธ านี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จานวน ๑ รายการ วงเงิน ๑,๐๐๐,0๐๐.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
๔. ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ตาบลขุนทะเล อาเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จานวน ๑
รายการ วงเงิน ๑,๑๐๐,0๐๐.-บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
๑๐. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมและส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น
สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานได้ที่
สถานที่ติดต่อ งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
272 ม. 9 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100
โทรศัพท์
077-913310
โทรสาร
077-913311
อีเมล์
gpro.sru@sru.ac.th
สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมี
ความเห็นด้วย
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คณะกรรมการกาหนดร่างขอบเขตงาน
๑. ผศ.ดร.ไซนีย๊ะ สะมาลา
๒. ผศ.ดร.ฐิติพงศ์ เครือหงส์
๓. ดร.กนกรัตณ์ ชลศิลป์
๔. ดร.พงษ์ศักดิ์ นพรัตน์
๕. ดร.ลักษมี
ชัยเจริญวิมลกุล
๖. นางผกากรอง อักษรสม
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