
รายละเอียดประกอบการจัดซ้ือครุภัณฑ� 
 
1.  ชื่อครุภัณฑ�  ชุดฟอกย�อมและอัดรีดผลิตภัณฑ�ต�นแบบ  ประกอบด�วย 
   - เครื่องย�อมผ�าแบบวินช�      จํานวน 1  เคร่ือง 
   - เครื่องกําเนิดไอนํ้า         จํานวน 1  เคร่ือง 
   - เครื่องทดลองเตรียมสูตรย�อมระบบอินฟราเรด  จํานวน 1  เคร่ือง 
   - เครื่องชั่งไฟฟ&า       จํานวน 1  เคร่ือง 
   - เครื่องรีดผ�าแบบกดทับ     จํานวน 4  ชุด 
   - เตารีดไอน้ําชนิดมีหม�อต�มน้ํา     จํานวน 4  ชุด 
 
2. คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ�  ประกอบด�วย 
 รายละเอียดทั่วไป 

1. เครื่องย�อมผ�าแบบวินช�    จํานวน 1  เคร่ือง 
1.1 เป,นเคร่ืองย�อมแบบวินช�ขนาดห�องปฏิบัติการ สามารถย�อมผ�าผืนได�หลายชนิด 
1.2 มีความจุน้ําย�อมไม1น�อยกว1า 50 ลิตร 
1.3 ตัวเครื่องทําจากวัสดุไร�สนิม (Stainless Steel เกรด 316 หรือดีกว1า) 
1.4 ระบบให�ความร�อนเป,นแบบ Indirect Steam 
1.5 มีถังเติมสีและสารเคมีที่มีขนาดเหมาะสมพร�อม Dosing Pump 
1.6 เป,นเครื่องแบบป&อนผ�าเข�าทางด�านหน�าเครื่อง มีฝาปNด-เปNดแบบเลื่อนข้ึน-ลง พร�อมกระจกทนความร�อนเพื่อ

สามารถดูการทํางานของเคร่ืองขณะทําการย�อมได� 
1.7 มีระบบควบคุมการทํางานของเคร่ือง สามารถตั้งโปรแกรมและข้ันตอนการย�อม เช1น อุณหภูมิ อัตราการข้ึน

อุณหภูมิ เวลา และมีสัญญาณเตือนเม่ือจบการทํางานหรือเกิดปUญหาในระหว1างการย�อม 
1.8 สามารถย�อมผ�าได�ท่ีอุณหภูมิสูงสุดไม1ต่ํากว1า 98 องศาเซลเซียส 
1.9 มีอุปกรณ�ขับเคลื่อนผ�าทําจากวัสดุไร�สนิม(Stainless Steel เกรด 316 หรือดีกว1า) ซ่ึงขับเคลื่อนด�วยระบบ

มอเตอร�ที่กําลังเหมาะสมกับการทํางานของเคร่ืองย�อม 
1.10  สามารถปรับความเร็วในการเคลื่อนที่ของผ�าได� 
1.11  สามารถใช�ระบบไฟฟ&า 220 โวลต� หรือ 380 โวลต� ความถ่ี 50 เฮิร�ต ได� 
1.12  การติดตั้งต�องปรับพื้นท่ีให�มีความเหมาะสม ปลอดภัยต1อการใช�งาน การเชื่อมต1อระบบน้ําและไฟฟ&าต�องใช�   

วัสดุท่ีได�มาตรฐานและต�องมีสายดิน 
1.13  ต�องมีการอบรมการใช�งาน พร�อมคู1มือการใช�งานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย1างน�อยอย1างละ 1 ฉบับ 

แนบมาในวันส1งมอบครุภัณฑ� 
1.14  รับประกันการใช�งาน 2 ปa โดยระหว1างอายุการประกัน ให�ส1งช1างผู�เชี่ยวชาญเข�ามาตรวจสอบดูแลเป,นระยะๆ 
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 2. เคร่ืองกําเนิดไอนํ้า  จํานวน 1  เคร่ือง 
  2.1  เป,นเครื่องกําเนิดไอนํ้าระบบไฟฟ&าแบบอัตโนมัติขนาดห�องปฏิบัติการ 
 2.2  ตัวเคร่ืองทําจากวัสดุท่ีได�มาตรฐานสําหรับเครื่องกําเนิดไอน้ํา พร�อมหนังสือรับรองแนบมาในวันยื่นซอง 
 2.3  สามารถผลิตไอน้ําได�อัตราไม1ต่ํากว1า 180 กิโลกรัมต1อช่ัวโมง 
 2.4  มีความดันพร�อมใช�งานไม1น�อยกว1า 8 กิโลกรัมแรงต1อตารางเซนติเมตร(บาร�) 
 2.5  พลังงานที่ใช�กับฮีทเตอร�ไฟฟ&าไม1น�อยกว1า 120 กิโลวัตต� 
 2.6  ต�องมีระบบควบคุมการทํางานแบบอัตโนมัติ ได�แก1 ระบบควบคุมระดับน้ําในหม�อต�ม ระบบควบคุมความดัน  
       และระบบสัญญาณเตือนต1างๆ 
 2.7  เคร่ืองกําเนิดไอน้ําต�องได�รับการรับรองจากวิศวกร พร�อมหนังสือรับรองแนบมาในวันยื่นซอง 
 2.8  มีปUcมแรงดันสูงสําหรับอัดนํ้าเข�าหม�อต�มเป,นระบบตัดต1ออัตโนมัติขนาดไม1น�อยกว1า 0.5 แรงม�า 
 2.9  มีระบบเตรียมนํ้าสําหรับป&อนเข�าหม�อต�ม โดยสามารถเตรียมน้ําได�ตามมาตรฐานน้ําใช�สําหรับเคร่ืองกําเนิด  
         ไอนํ้า 
 2.10  ระบบเตรียมนํ้าต�องสามารถเตรียมน้ําได�เพียงพอต1อกําลังการผลิตของเคร่ืองกําเนิดไอน้ํา  
 2.11  ต�องมีชุดทําความสะอาดระบบเตรียมนํ้าเพื่อป&อนเข�าหม�อต�ม 
 2.12  ต�องมีระบบท1อและอุปกรณ�ประกอบที่ได�มาตรฐานสําหรับเคร่ืองกําเนิดไอน้ํา พร�อมหนังสือรับรองแนบมาใน
วันยื่นซอง 
 2.13 สามารถใช�ระบบไฟฟ&า 220 โวลต� หรือ 380 โวลต� ความถ่ี 50 เฮิร�ต ได� 

2.14  การติดตั้งต�องปรับพื้นท่ีเพื่อติดตั้งเคร่ือง และเดินท1อไอน้ําเชื่อมต1อกับเครื่องย�อมภายในห�องปฏิบัติการย�อม 
       พร�อมหุ�มฉนวนกันความร�อน  

 2.15  ต�องมีการอบรมการใช�งาน พร�อมคู1มือการใช�งานท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย1างน�อยอย1างละ 1 ฉบับ 
แนบมาในวันส1งมอบครุภัณฑ� 
  2.16  รับประกันการใช�งาน 2 ปa โดยระหว1างอายุการประกัน ให�ส1งช1างผู�เชี่ยวชาญเข�ามาตรวจสอบดูแลเป,นระยะ  
   
 3.  เครื่องทดลองเตรียมสูตรย�อมระบบอินฟราเรด  จํานวน 1 เคร่ือง 

3.1  เป,นเครื่องย�อมตัวอย1างสําหรับห�องปฏิบัติการ สามารถย�อมวัสดุสิ่งทอได�ทั้งเส�นใย เส�นด�าย และผืนผ�า 
 3.2  ตัวเคร่ืองทําจากวัสดุท่ีมีความแข็งแรงทนทาน ผนังด�านในทําจากวัสดุไร�สนิม ทนต1อการกัดกร1อน 
 3.3  มีระบบให�ความร�อนด�วยรังสีอินฟราเรด และมีระบบระบายความร�อนด�วยอากาศ 
 3.4  ตัวเคร่ืองมีจอแสดงสถานะการทํางาน (LCD Display) 
 3.5  สามารถต้ังอุณหภูมิการย�อมได�ตั้งแต1อุณหภูมิห�องไปจนถึงอุณหภูมิสูงสุดไม1น�อยกว1า 130 องศาเซลเซียส 
 3.6  สามารถกําหนดอัตราการเพิ่มอุณหภูมิสูงสุดได�ไม1ต่ํากว1า 4.0 องศาเซลเซียสต1อนาที 
 3.7  สามารถปรับอัตราการหมุนของชุดกระบอกย�อมได�อัตราเร็วสูงสุดไม1น�อยกว1า 40 รอบต1อนาที 
 3.8  ต�องมีกระบอกย�อม 2 ขนาด คือ 150 และ 300 ลูกบาศก�เซนติเมตร  
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 3.9  มีระบบ Safety Sensor เพื่อหยุดการทํางานหากมีการเปNดประตูขณะเครื่องกําลังทํางาน 
 3.10  มีภาชนะสําหรับใช�ในการใส1และเก็บกระบอกย�อมเม่ือไม1ได�ใช�งาน 
 3.11  มีชุดกระบอกย�อมสํารองพร�อมฝาในแต1ละขนาดเท1ากับจํานวนท่ีสามารถบรรจุได� ขนาดละ 1 ชุด 
 3.12  มีฝากระบอกย�อมท่ีสามารถตรวจวัดอุณหภูมิสํารองขนาดละ 1 ฝา 
 3.13  สามารถใช�ระบบไฟฟ&า 220 โวลต� ความถ่ี 50 เฮิร�ต ได� 
 3.14  ติดตั้งพร�อมอบรมการใช�งาน และมีคู1มือการใช�งานท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย1างน�อยอย1างละ 1 ฉบับ 
แนบมาในวันส1งมอบครุภัณฑ� 
 3.15  รับประกันการใช�งาน 2 ปa โดยระหว1างอายุการประกัน ให�ส1งช1างผู�เชี่ยวชาญเข�ามาตรวจสอบดูแลเป,นระยะๆ 
 
 4.  เครื่องชั่งไฟฟ4า  จํานวน 1 เคร่ือง 

4.1  เป,นเครื่องชั่งไฟฟ&าแบบทศนิยม 2 ตําแหน1ง ชนิดจานเดียวแบบชั่งด�านบน 
 4.2  ช่ังน้ําหนักได�สูงสุดไม1น�อยกว1า 5,000 กรัม 
 4.3  ความละเอียดในการชั่งไม1ต่ํากว1า 0.01 กรัม และสามารถหักค1าน้ําหนักภาชนะได�ตลอดช1วงการชั่ง 
 4.4  มีระบบป&องกันการชั่งน้ําหนักเกินและมีสัญลักษณ�แสดงกรณีนํ้าหนักเกินพิกัดของเคร่ือง 
 4.5  สามารถเปล่ียนหน1วยการชั่งได�ไม1น�อยกว1า 4 หน1วย ได�แก1 กรัม กิโลกรัม ปอนด� และออนด� โดยไม1ต�องใช� 
               อุปกรณ�เพิ่ม 
 4.6  จานชั่งทําด�วยโลหะไร�สนิม 
 4.7  ตัวเคร่ืองชั่งทําด�วยวัสดุท่ีมีความแข็งแรง ทนทานสูง และทนต1อการกัดกร1อนของสารเคมี 
 4.8  มีระบบปรับเคร่ืองชั่งโดยใช�ตุ�มน้ําหนักภายในและภายนอก 
      4.9  สามารถใช�ไฟฟ&า 220 โวลต� 50 เฮิร�ต ได� 
 
 5. เคร่ืองรีดผ�าแบบกดทับ  จํานวน  4  ชุด 

โดยหน่ึงชุดประกอบด�วยคุณสมบัติเทียบเท9าหรือสูงกว9าลักษณะต9อไปน้ี 
5.1  เป,นเครื่องรีดผ�าชนิดกดทับที่มีพื้นท่ีการรีดมากกว1าเตารีดธรรมดาไม1น�อยกว1า 10 เท1า 

5.2  โครงสร�างของเคร่ืองรีดผ�าเป,นอลูมิน่ัมอัลลอย มีความแข็งแรง 

5.3  กําลังไฟไม1น�อยกว1า 1,500 – 1,640 วัตต� 

5.4 แรงกดอัตโนมัติไม1น�อยกว1า 100 ปอนด� (46 Kg) 

5.5  สามารถปรับอุณหภูมิได�ตามชนิดของเนื้อผ�า 

5.6  มีระบบป&องกันผ�าไหม� ท่ีสามารถตัดไฟอัตโนมัติ เม่ือกดแผ1นความร�อนนานเกิน 30 วินาที 

5.7  มีระบบประหยัดไฟพิเศษ ที่สามารถตัดไฟอัตโนมัติ เม่ือเปNดเคร่ืองโดยไม1ใช�งานนานเกิน 8 นาที 

5.8  สามารถพับเก็บได� 
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5.9 ฐานรองรีดมีส1วนเว�าโค�งท่ีสามารถรองรับรูปทรงของผ�า 

5.10 มีขาตั้งเพื่อรองรับอุปกรณ� ท่ีจําเป,นต1อการรีด 

5.11 มีคู1มือการใช�งานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แนบมาในวันส1งมอบครุภัณฑ� 

5.12 รับประกันเครื่องไม1น�อยกว1า 2 ปa  

 6. เตารีดไอนํ้าชนิดมีหม�อต�มนํ้า  จํานวน  4  ชุด 
โดยหน่ึงชุดประกอบด�วยคุณสมบัติเทียบเท9าหรือสูงกว9าลักษณะต9อไปน้ี 
6.1  เป,นเตารีดไอนํ้าชนิดหม�อต�มแยก 

6.2  มีความจุแทงค�นํ้าไม1น�อยกว1า   2  ลิตร 

6.3  หม�อต�มน้ําผลิตจากสเตนเลสสตีล พร�อมฉนวนกันความร�อน เพื่อรองรับแรงดันไอน้ําสูง 

6.4  มีแรงดันไอนํ้าไม1น�อยกว1า 4 บาร� พร�อม Pressure Switch ท่ีสามารถควบคุมแรงดันไอน้ําไม1น�อยกว1า 3.5 บาร� 

6.5  มีแรงดันไอนํ้าต1อเนื่องไม1น�อยกว1า 130 – 220  กรัม/ นาที 

6.6  มีฝาหม�อต�ม ระบบนิรภัย 2 ชั้น พร�อมระบบ Child Proof 

6.7  มีระบบตัดไฟหม�อต�มอัตโนมัติเม่ือน้ําหมด 

6.8  มีมาตรวัดแรงดันไอน้ําในหม�อต�ม 

6.9  มีกําลังไฟหม�อต�มไม1น�อยกว1า 1,500 วัตต� 

6.10 ส1วนหน�าเตารีดเป,นอลูมินั่มอัลลอยหล1อข้ึนรูปหนาไม1น�อยกว1า 2.5 ซม. สามารถกระจายความร�อนทั่วหน�าเตา 

   อย1างสมํ่าเสมอและสามารถเก็บความร�อนได� 

6.11 มีกําลังไฟเตารีดไม1น�อยกว1า   800 วัตต� 

6.12 มีสวิทช�แยกเตารีดและหม�อต�ม 

6.13 สามารถรีดผ�าได�ต1อเนื่องได�ไม1น�อยกว1า 3 ชม. 

6.14 มีขวดสําหรับเติมนํ้าในหม�อต�มไม1น�อยกว1า 2 ชุด 

6.15 มีโตoะรองรีดสําหรับเตารีดไอนํ้าแรงดันสูง  

- หน�าโตoะทําด�วยตะแกรงเหล็กอย1างหนา ไอนํ้าสามารถผ1านได� และถูกออกแบบสําหรับใช�กับเตารีดไอนํ้า 

  โดยเฉพาะ 

- มีพื้นท่ีสําหรับรีดผ�าขนาดความกว�างไม1น�อยกว1า 14 น้ิว และความยาวไม1น�อยกว1า 45 นิ้ว  

- มีท่ีรองรีดพื้นท่ีในส1วนของแขนเสื้อ 

- สามารถปรับระดับความสูงได�ไม1น�อยกว1า 4 ระดับ  หน�าโตoะสูงสุดไม1น�อยกว1า 87 ซม. 

- สามารถพับเก็บได� 
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- มีผ�ารองรีดทําด�วยผ�าฝ&าย 100 % และเหมาะสําหรับการรดีด�วยเตารีดไอนํ้าแรงดันสูง มีอุปกรณ�รองรีด 

  สํารองไม1น�อยกว1า 2 ชุด  

6.16 รับประกันไม1น�อยกว1า 2 ปa 

6.17 มีคู1มือการใช�งานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษพร�อมแนบมาในวันส1งมอบ 

 
3. ผู�กําหนดรายละเอียดประกอบการจัดซ้ือ  
  1.   นายพิชิตพล  เจริญทรัพยานันท� 
  2.   นางสาวฐิติมา  พุทธบูชา 
  โทรศัพท�  0-2629-9153  โทรสาร.  0-2629-9151 
 

 


