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คุณลกัษณะเฉพาะครุภณัฑ ์
รหสัครุภณัฑ ์
ชื�อครุภณัฑ ์  หอ้งปฏิบติัการทดสอบคอนกรีต 
 

 
 
 

หอ้งปฏิบติัการทดสอบคอนกรีต 
 
ครุภณัฑห์อ้งปฏิบติัการทดสอบคอนกรีต ประกอบดว้ย ๒ รายการหอ้งปฏิบติัการ คือ 

๑. ครุภณัฑห์อ้งปฏิบติัการทดสอบคอนกรีต จํานวน ๑๔ รายการ 
๒. ครุภณัฑห์อ้งปฏิบติัการชลศาสตร ์ จํานวน ๖ รายการ 

โดยมีรายละเอียดดงันี/  
 

๑. ครุภณัฑห์อ้งปฏิบติัการทดสอบคอนกรีต ประกอบดว้ย ๑๔ รายการ 
 

๑. รายละเอียดทั �วไป 
เป็นชุดทดสอบการหาค่าความถ่วงจาํเพาะของซีเมนต์ ชุดทดสอบการหาค่าขดีจาํกดัความข้นเหลวปกติของ

ซีเมนต์เพส ชุดทดสอบกาํลังอัดของแท่งซีเมนต์มอร์ต้า ชุดทดสอบหาค่าความถ่วงจาํเพาะของวัสดุมวลรวมละเอยีด 
ชุดทดสอบหาค่าความถ่วงจาํเพาะของวัสดุมวลรวมหยาบ ชุดทดสอบการสกึหรอของวัสดุมวลรวม ชุดทดสอบการหาค่า
หน่วยนํ'าหนักของคอนกรีต ชุดทดสอบการหาค่าการยุบตัวของคอนกรีต ชุดทดสอบเวลาการก่อตัวของคอนกรีต 
ชุดทดสอบโตะ๊การไหล ชุดทดสอบสดัส่วนการอดัแน่น ชุดทดสอบการทดสอบวีบี ชุดทดสอบการจมของลูกบอลเคลลี, 
ชุดทดสอบกาํลังอดัและดัดของคอนกรีต 
 
๒. รายละเอียดทางเทคนิค 
 ๒.๑ ชุดทดสอบหาค่าความถว่งจําเพาะของซีเมนต ์จํานวน ๑ ชุด ประกอบด้วย 

 ๒.๑.๑ ขวดแก้วใสหาความถ่วงจาํเพาะ (Le Chatelier) มีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ มิลลิลิตร 
จาํนวน ๒ ใบ 

๒.๑.๒ เหลก็ปาดวัสดุ (Spatula) ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร จาํนวน ๒ อนั 
๒.๑.๓ กรวย (Funnel) ทาํด้วยแก้วใสส่วนปลายสามารถสวมลงไปในปากขวดหาความถ่วงจาํเพาะของ 
         ซีเมนต์ได้ จาํนวน ๒ ใบ 
๒.๑.๔ เทอร์โมมิเตอร์แบบแท่งแก้ว สามารถวัดอุณหภมูิได้ในช่วง ๐-๑๐๐ องศาเซลเซียส  
         จาํนวน ๒ อัน 
๒.๑.๕ บีกเกอร์แก้วขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖๐๐ มิลลิลิตร จาํนวน ๒ ใบ 

๒.๑.๖ อ่างควบคุมอุณหภมิูความจุไม่น้อยกว่า ๒๐ ลิตร สามารถควบคุมอณุหภมิูได้สูงสดุไม่น้อยกว่า  
         ๖๐ องศาเซลเซียส ใช้ไฟฟ้าขนาด ๒๒๐-๒๓๐ โวลต์ ๕๐ เฮิรตซ์ จาํนวน ๑ ชุด 



๒ 

คุณลกัษณะเฉพาะครุภณัฑ ์
รหสัครุภณัฑ ์
ชื�อครุภณัฑ ์  หอ้งปฏิบติัการทดสอบคอนกรีต 
 

 
 
 
 
รายละเอียดอื�นๆ 

 ๑. รับประกนัคุณภาพจากการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลา ๑ ปี 
๒. เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM C188  
๓. เป็นผลิตภัณฑจ์ากผู้ผลิตที,ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 โดยจะต้องแนบเอกสารมาในวัน 
    ยื,นซอง 
๔. ต้องมีเอกสารแต่งตั'งเป็นตัวแทนโดยตรงจากผู้ผลิต เพื,อประโยชน์ในการบริการอะไหล่และซ่อมบาํรุง 
๕. ผู้เสนอราคาต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมกับหนังสอืแสดงการได้รับการรับรอง  
    มาตรฐานแนบมาในวันยื,นซอง 
๖. เป็นผลิตภัณฑใ์หม่ที,ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
 

 
๒.๒ ชุดทดสอบการหาค่าขีดจํากดัความขน้เหลวปกติของซีเมนตเ์พส จํานวน ๑ ชดุ ประกอบด้วย 

๒.๒.๑ โครงชุดทดสอบทาํด้วยโลหะฐานหล่อขึ'นรูปและประกอบด้วยแกนเลื,อนอิสระปรับตั'ง    
         ระยะการเลื,อนตัวได้และมีสเกลบอกมีนํ'าหนักไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กรัม 
๒.๒.๒ เขม็วัดการจมตัวระยะเริ,มต้น (Initial Needle) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ มม. และ 
          เขม็วัดความข้นและการจมตัว (Consistency Plunger) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๐ มม.  
          (ตามมาตรฐาน ASTM) จาํนวนอย่างละ ๑ อัน 
๒.๒.๓ แบบหล่อไวแคทรูปทรงกรวย (Vicat Mould) จาํนวน ๑ อนั 
๒.๒.๔ แผ่นกระจกรองรับแบบหล่อไวแคท จาํนวน ๑ แผ่น 
๒.๒.๕ เทอร์โมมิเตอร์แก้วสามารถอ่านได้ –๑๐ ถึง +๕๐ องศาเซลเซียส หรือดีกว่า จาํนวน ๑ อัน 
๒.๒.๖ นาฬิกาจับเวลาแบบดิจติอล จาํนวน ๑ เรือน 

 

รายละเอียดอื�นๆ 
 ๑. รับประกนัคุณภาพจากการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลา ๑ ปี 

๒. เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM C187, ASTM C191  
๓. เป็นผลิตภัณฑจ์ากผู้ผลิตที,ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 โดยจะต้องแนบเอกสารมาในวัน 
    ยื,นซอง 
๔. ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารแต่งตั'งเป็นตัวแทนโดยตรงจากผู้ผลิต เพื,อประโยชน์ด้านการบริการและซ่อมบาํรุง 
 



๓ 

คุณลกัษณะเฉพาะครุภณัฑ ์
รหสัครุภณัฑ ์
ชื�อครุภณัฑ ์  หอ้งปฏิบติัการทดสอบคอนกรีต 
 

 
 
 
๕. ผู้เสนอราคาต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมกับหนังสอืแสดงการได้รับการรับรอง  
    มาตรฐานแนบมาในวันยื,นซอง 
๖. เป็นผลิตภัณฑใ์หม่ที,ไม่เคยใช้งานมาก่อน 

  
๒.๓ ชุดทดสอบกําลงัอดัของแท่งซีเมนตม์อรต์า้ร ์จํานวน ๑ ชดุ ประกอบด้วย 

๒.๓.๑ ชุดทดสอบกาํลังอดัซีเมนต์มอร์ตาร์ จาํนวน ๑ ชุด มีรายละเอยีดดังนี'  
 ๒.๓.๑.๑ โครงเครื,องทาํด้วยโลหะที,ได้รับการป้องกนัสนิมเป็นอย่างดี มีความมั,นคง 

   แขง็แรงทนการบิดงอ สามารถทดสอบกาํลังอดัรูปซีเมนต์มอร์ต้าร์ขนาด  
   ๕๐×๕๐ มิลลิเมตร และ ๔๐×๔๐×๑๖๐ มิลลิเมตรได้ 

   ๒.๓.๑.๒ สามารถอ้างองิมาตรฐานการทดสอบ ได้ตาม ASTM C109 และ ASTM C349 
   ๒.๓.๑.๓ สามารถใช้งานร่วมกบัชุดทดสอบกาํลังอดัและดัดของคอนกรีต ในรายการที, ๒.๑๔ 

๒.๓.๒ แบบหล่อตัวอย่างซีเมนต์มอร์ต้าร์ทาํด้วยทองเหลืองสามารถหล่อตัวอย่างมอร์ต้าร์ 
          ขนาด ๕๐×๕๐ มิลลิเมตร ได้ครั'งละ ๓ ตัวอย่างในชุดเดียวกัน จาํนวนไม่น้อยกว่า ๓ ชุด 

๒.๓.๓ แบบหล่อตัวอย่างซีเมนต์มอร์ต้าร์ทาํด้วยทองเหลืองสามารถหล่อตัวอย่างมอร์ต้าร์ 
          ขนาด ๔๐×๔๐×๑๖๐ มิลลิเมตร จาํนวนไม่น้อยกว่า ๓ ชุด 
 

รายละเอียดอื�นๆ 

 ๑. รับประกนัคุณภาพจากการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลา ๑ ปี 
๒. เป็นผลิตภัณฑจ์ากผู้ผลิตที,ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 โดยจะต้องแนบเอกสารมาในวัน
ยื,นซอง 
๓. ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารแต่งตั'งเป็นตัวแทนโดยตรงจากผู้ผลิต เพื,อประโยชน์ด้านการบริการและซ่อมบาํรุง 
๔. ผู้เสนอราคาต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมกับหนังสอืแสดงการได้รับการรับรอง  
    มาตรฐานแนบมาในวันยื,นซอง 
5. เป็นผลิตภัณฑใ์หม่ที,ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
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๒.๔ ชดุทดสอบหาค่าความถว่งจําเพาะของวสัดุมวลรวมละเอียด จํานวน ๑ ชดุ ประกอบด้วย 
 ๒.๔.๑ เครื,องชั,งดิจิตอลขนาดไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ กรัม และอ่านค่าละเอยีด ๐.๑ กรัม  
                   จาํนวน ๑ เครื,อง 

๒.๔.๒ แบบหล่อโลหะรูปกรวยหัวตัด (Sand absorption cone) ตามมาตรฐาน ASTM C127-128 
จาํนวน ๑ อนั 

๒.๔.๓ เหลก็กระทุ้ง (Temper)ปลายเป็นรปูวงกลมแบนมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒๕ มิลลิเมตร 
          นํ'าหนัก ๓๔๐ + ๑๕ กรัม หรือตามมาตรฐาน ASTM C127-128  จาํนวน ๑ อนั 
๒.๔.๔ ขวดหาความถ่วงจาํเพาะชนิด Pycnometer พร้อมฝาปิดรูปกรวย จาํนวน ๑ ใบ 
๒.๔.๕ ถาดโลหะ จาํนวน ๑ ชุด 
๒.๔.๖ ตู้อบตัวอย่าง (Drying Oven) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร สามารถปรับตั'งค่าอณุหภมิูได้สงูสดุ 
         ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ องศาเซลเซียส จาํนวน ๑ ตู้ 

 

รายละเอียดอื�นๆ 

 ๑. รับประกนัคุณภาพจากการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลา ๑ ปี 
๒. เป็นผลิตภัณฑจ์ากผู้ผลิตที,ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 โดยจะต้องแนบเอกสารมาในวัน 
    ยื,นซอง 
๓. ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารแต่งตั'งเป็นตัวแทนโดยตรงจากผู้ผลิต เพื,อประโยชน์ด้านการบริการและซ่อมบาํรุง 
๔. ผู้เสนอราคาต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมกับหนังสอืแสดงการได้รับการรับรอง  
    มาตรฐานแนบมาในวันยื,นซอง 
๕. เป็นผลิตภัณฑใ์หม่ที,ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
 
๒.๕ ชดุทดสอบหาค่าความถว่งจําเพาะของวสัดุมวลรวมหยาบ จํานวน ๑ ชดุ   ประกอบด้วย 

๒.๕.๑ ตะแกรงร่อน เบอร์ ๔ มีขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๐๐ มิลลิเมตร จาํนวน ๑ ใบ 
๒.๕.๒ โต๊ะทดสอบชนิดโครงเหล็กเจาะรูตรงกลางด้านบนของโต๊ะสาํหรับตั'งเครื,องชั,งนํ'าหนักและ 
         ตะกร้าตาข่ายมีหูหิ' วสาํหรับใส่ตัวอย่าง จาํนวน ๑ ตัว 
๒.๕.๓ เครื,องชั,งแบบดิจิตอล สาํหรับใช้หาค่าความถ่วงจาํเพาะ สามารถชั,งนํ'าหนักได้ไม่น้อยกว่า 
         ๑๖ กิโลกรัม และอ่านค่าละเอยีด ๐.๑ กรัม จาํนวน ๑ เครื,อง 
๒.๕.๔ ตะกร้าตาข่าย (Wire basket) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตะกร้าไม่น้อยกว่า ๒๐๐ มิลลิเมตร  
         มีขนาดความสงูไม่น้อยกว่า ๒๐๐ มิลลิเมตร จาํนวน ๑ ใบ 



๕ 

คุณลกัษณะเฉพาะครุภณัฑ ์
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๒.๕.๕ ถังนํ'าขนาดใหญ่ (Specific gravity tank) สาํหรับใส่ตะกร้าตาข่ายได้  
         มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐๐×๔๐๐×๓๓๐ มิลลิเมตร จาํนวน ๑ ถัง 

  

รายละเอียดอื�นๆ 

 ๑. รับประกนัคุณภาพจากการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลา ๑ ปี 
๒. เป็นผลิตภัณฑจ์ากผู้ผลิตที,ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 โดยจะต้องแนบเอกสารมาในวัน 
    ยื,นซอง 
๓. ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารแต่งตั'งเป็นตัวแทนโดยตรงจากผู้ผลิต เพื,อประโยชน์ด้านการบริการและซ่อมบาํรุง 
๔. ผู้เสนอราคาต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมกับหนังสอืแสดงการได้รับการรับรอง  
    มาตรฐานแนบมาในวันยื,นซอง 
๕. มีคู่มือการใช้งาน จาํนวน ๑ ชุด แนบมาในวันส่งมอบครุภัณฑ์ 
๖. เป็นผลิตภัณฑใ์หม่ที,ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
 
๒.๖ ชดุทดสอบการสึกหรอของวสัดุมวล จํานวน ๑ ชุด ประกอบด้วย 

๒.๖.๑ เป็นเครื,องทดสอบหาค่าความต้านทานต่อการขัดสีของวัสดุมวลรวมด้วยเครื,องทดสอบ 
          Los Angeles Abrasion ชนิดตั'งพื'น 
๒.๖.๒ ถังทดสอบเป็นรูปทรงกระบอกกลวง วางทางนอนปิดหัวท้ายทั'งสองด้าน หมุนรอบแกนทาง 
          แนวนอน โดยติดตั'งอยู่บนโครงฐานเครื,อง ซี,งทาํด้วยเหลก็เชื,อมยึดอย่างแขง็แรง 
๒.๖.๓ สัดส่วนถงัรูปทรงกระบอก มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า ๒๘ นิ' ว ± ๐.๒ นิ' ว  
         (๗๑๑ มม.) และมีความยาววัดภายในไม่น้อยกว่า ๒๐ นิ' ว ± ๐.๒ นิ'ว (๕๐๘ มม.) ตัวถงัทาํ 
          ด้วยเหลก็ 
๒.๖.๔ มีลูกเหลก็ขัดหิน (Abrasive Charges) เป็นลูกเหลก็ทรงกลม จาํนวน ๑๒ ลูก 
๒.๖.๕ มีมอเตอร์ที,ใช้ในการขับเคลื,อนติดตั'งอยู่ด้านข้างของตัวเครื,อง 
๒.๖.๖ ตัวถงัหมุนด้วยระบบส่งกาํลังแบบสายพานหรือโซ่จากมอเตอร์ ความเรว็รอบอยู่ในช่วง 
         ๓๑-๓๓ รอบต่อนาที 
๒.๖.๗ มอเตอร์ขนาดไม่ตํ,ากว่า ๗๓๕ วัตต์ ใช้กบัไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐-๒๓๐ โวลท ์๕๐ เฮริทซ์  
          ๑ เฟส 
๒.๖.๘ มีเครื,องนับจาํนวนรอบ เป็นแบบตัวเลขดิจิตอล สามารถตั'งจาํนวนรอบควบคุมอัตราการหมุน 
๒.๖.๙ สามารถทดสอบได้ตามมาตรฐาน EN 1097-2, ASTM C131 



๖ 

คุณลกัษณะเฉพาะครุภณัฑ ์
รหสัครุภณัฑ ์
ชื�อครุภณัฑ ์  หอ้งปฏิบติัการทดสอบคอนกรีต 
 

 
 
 

รายละเอียดอื�นๆ 

 ๑. รับประกนัคุณภาพจากการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลา ๑ ปี 
๒. เป็นผลิตภัณฑจ์ากผู้ผลิตที,ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 โดยจะต้องแนบเอกสารมาในวัน 
    ยื,นซอง 
๓. ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารแต่งตั'งเป็นตัวแทนโดยตรงจากผู้ผลิต เพื,อประโยชน์ด้านการบริการและซ่อมบาํรุง 
๔. ผู้เสนอราคาต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมกับหนังสอืแสดงการได้รับการรับรอง  
    มาตรฐานแนบมาในวันยื,นซอง 
๕. เป็นผลิตภัณฑใ์หม่ที,ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
 

๒.๗ ชุดทดสอบหาหน่วยนํ/าหนกัของคอนกรีต จํานวน ๑ ชดุ ประกอบด้วย 
๒.๗.๑ เครื,องชั,งดิจิตอลสามารถชั,งได้ไม่น้อยกว่า ๓๐ กโิลกรัม หรือดีกว่า และอ่านค่าละเอียด ๑ กรัม  

จาํนวน ๑ เครื,อง 
๒.๗.๒ เหลก็กระทุ้งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๖ มิลลิเมตร ยาว ๖๐๐ มิลลิเมตร มีปลายมน  

จาํนวน ๑ อนั ชุบเคลือบกนัสนิมอย่างดี 
๒.๗.๓ กระบอกตวงโลหะรูปทรงกระบอกมีหูหิ' ว ๒ ข้าง มีขนาดความจุต่างๆ ดังนี'  ๒, ๓,  

๕, ๑๐, ๑๔ และ ๒๘ ลิตร จาํนวนอย่างละ ๑ ใบ 
 

รายละเอียดอื�นๆ 
 ๑. รับประกนัคุณภาพจากการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลา ๑ ปี 

๒. เป็นผลิตภัณฑจ์ากผู้ผลิตที,ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 โดยจะต้องแนบเอกสารมาในวัน 
    ยื,นซอง 
๓. ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารแต่งตั'งเป็นตัวแทนโดยตรงจากผู้ผลิต เพื,อประโยชน์ด้านการบริการและซ่อมบาํรุง 
๔. ผู้เสนอราคาต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมกับหนังสอืแสดงการได้รับการรับรอง  
    มาตรฐานแนบมาในวันยื,นซอง 
๕. เป็นผลิตภัณฑใ์หม่ที,ไม่เคยใช้งานมาก่อน 

 
 
 
 



๗ 

คุณลกัษณะเฉพาะครุภณัฑ ์
รหสัครุภณัฑ ์
ชื�อครุภณัฑ ์  หอ้งปฏิบติัการทดสอบคอนกรีต 
 

 
 
 

๒.๘ ชุดทดสอบหาค่าการยุบตวัของคอนกรีต (Slump Test Set) จํานวน ๑ ชดุ ประกอบด้วย 
๒.๘.๑ กรวยทดสอบทาํด้วยโลหะไร้สนิม มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางด้านบน ๑๐๐ มม. ด้านล่าง 
         ๒๐๐ มม. และสูง ๓๐๐ มม. มีหูหิ' วเชื,อมติดอยู่ด้านบนกรวยทั'งสองข้าง และเชื,อมปีกยื,นออก 
         ตรงส่วนล่างของกรวยทั'งสองข้างสาํหรับเป็นที,กดยึดกรวยขณะทาํการทดสอบ จาํนวน ๒ ใบ 
๒.๘.๒ เหลก็กระทุ้งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๖ มม. ยาว ๖๐๐ มม. ชุบเคลือบกนัสนิมอย่างดี  
         จาํนวน ๒ อัน 
๒.๘.๓ แปรงทองเหลือง (Brass Brush) จาํนวน ๒ อัน 
๒.๘.๔ ช้อนตักตัวอย่าง (Scoop) จาํนวน ๒ อัน 
๒.๘.๕ ไม้บรรทดัเหลก็ ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐๐ มม. จาํนวน ๒ อนั 
๒.๘.๖ ถาดรองขนาด ๖๐๐×๖๐๐×๘๐ มม. จาํนวน ๒ ใบ 

รายละเอียดอื�นๆ 
 ๑. รับประกนัคุณภาพจากการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลา ๑ ปี 

๒. เป็นผลิตภัณฑจ์ากผู้ผลิตที,ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 โดยจะต้องแนบเอกสารมาในวัน 
    ยื,นซอง 
๓. ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารแต่งตั'งเป็นตัวแทนโดยตรงจากผู้ผลิต เพื,อประโยชน์ด้านการบริการและซ่อมบาํรุง 
๔. ผู้เสนอราคาต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมกับหนังสอืแสดงการได้รับการรับรอง  
    มาตรฐานแนบมาในวันยื,นซอง 
๕. เป็นผลิตภัณฑใ์หม่ที,ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
 
๒.๙ ชุดทดสอบหาระยะเวลาการก่อตวัของปูนซีเมนต ์จํานวน ๑ ชุด ประกอบด้วย 

๒.๙.๑ สามารถรับนํ'าหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ปอนด์แรง (lbf) หรือ ๘๙๐ นิวตัน 
๒.๙.๒ ให้ความละเอยีดในการอ่านไม่เกนิ ๒ ปอนด์แรง (lbf) 
๒.๙.๓ สามารถปรับเลื,อนตาํแหน่งการทดสอบได้สะดวก 
๒.๙.๔ ที,ฐานของเครื,องทาํจากโลหะหล่อ 
๒.๙.๕ มีชุดหัวเขม็ในการกด ดังนี'  ๑/๔๐, ๑/๒๐, ๑/๑๐, ๑/๔, ๑/๒, ๑ ตารางนิ' ว (sq.in.) 
๒.๙.๖ สามารถให้แรงกดการตอบสนองแบบไฮดรอลิกส์ (Hydraulic reaction type) 
 
 
 



๘ 

คุณลกัษณะเฉพาะครุภณัฑ ์
รหสัครุภณัฑ ์
ชื�อครุภณัฑ ์  หอ้งปฏิบติัการทดสอบคอนกรีต 
 

 
 
 

รายละเอียดอื�นๆ 

 ๑. รับประกนัคุณภาพจากการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลา ๑ ปี 
 ๒. ผู้เสนอราคาต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมกบัหนังสอืแสดงการได้รับการรับรอง  
    มาตรฐานแนบมาในวันยื,นซอง 
๓. เป็นผลิตภัณฑใ์หม่ที,ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
 

๒.๑๐ ชดุโตะ๊ทดสอบการไหลของซีเมนต ์จํานวน ๑ ชุด ประกอบด้วย 
๒.๑๐.๑  ชุดแป้นบนของโตะ๊ทดสอบการไหล ทาํด้วยทองเหลือง มีขนาด ๒๕๔ มิลลิเมตร 
๒.๑๐.๒ ชุดทดสอบมีขาตั'งสามขาพร้อมอปุกรณ์หมุนยก และเฟืองลูกเบี'ยวสวมอยู่กับแกนเพลาหมุน 

           บังคับให้ก้านกระแทกดันโต๊ะทดสอบเลื,อนขึ'น-ลง 
๒.๑๐.๓ แท่งกระทุ้ง (Tamper) มีขนาด ๑๒×๒๕×๑๕๐ มิลลิเมตร จาํนวน ๑ อนั 
๒.๑๐.๔ มีระยะตกกระทบเท่ากบั ๑๒.๗ มิลลิเมตร 
๒.๑๐.๕ มีแบบหล่อทาํด้วยทองเหลืองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางด้านในขอบบน ๖๙.๙ มิลลิเมตร และด้าน 
           ในขอบล่าง ๑๐๑.๖ มิลลิเมตร และมีขนาดความสูง ๕๐.๘ มิลลิเมตร จาํนวน ๑ ชุด 
๒.๑๐.๖ มีอุปกรณ์วัดค่าการไหลชนิด Flow caliper จาํนวน ๑ ชุด 

 

รายละเอียดอื�นๆ 
๑. รับประกนัคุณภาพจากการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลา ๑ ปี 
๒. เป็นผลิตภัณฑจ์ากผู้ผลิตที,ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 โดยจะต้องแนบเอกสารมาในวัน 
    ยื,นซอง 
๓. ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารแต่งตั'งเป็นตัวแทนโดยตรงจากผู้ผลิต เพื,อประโยชน์ด้านการบริการและซ่อมบาํรุง 
๔. ผู้เสนอราคาต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมกบัหนังสอืแสดงการได้รับการรับรอง  
    มาตรฐานแนบมาในวันยื,นซอง 
๕. เป็นผลิตภัณฑใ์หม่ที,ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
 

๒.๑๑ ชดุทดสอบหาค่าการอดัแน่นของคอนกรีต จํานวน ๑ ชดุ ประกอบด้วย 
๒.๑๑.๑ เป็นชุดทดสอบสดัส่วนการอดัแน่นของคอนกรีตแบบ Compacting Factor ตามมาตรฐานการ

ทดสอบ BS1811-103 ประกอบด้วย 
 



๙ 

คุณลกัษณะเฉพาะครุภณัฑ ์
รหสัครุภณัฑ ์
ชื�อครุภณัฑ ์  หอ้งปฏิบติัการทดสอบคอนกรีต 
 

 
 
 

๒.๑๑.๑.๑ กรวยโลหะแบบตัด จาํนวน ๒ ชุด 
๒.๑๑.๑.๒ ภาชนะโลหะรูปทรงกระบอก จาํนวน ๑ ชุด 
๒.๑๑.๑.๓ แท่นโลหะแบบมีชั'นวาง ๓ ชั'น 

๒.๑๑.๒ โดยที,ชั'นบนสดุจะใช้ติดตั'งกรวยโลหะแบบตัด ชุดที, ๑ โดยชั'นกลางจะใช้ติดตั'งกรวย 
 โลหะแบบตัดชุดที, ๒ และชั'นล่างสดุจะใช้ติดตั'งภาชนะโลหะรูปทรงกระบอก เพื,อใช้ทดสอบ      
การอดัแน่นของคอนกรีต 

๒.๑๑.๓ แท่งกระทุ้ง ทาํจากเหลก็ชุบกนัสนิมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๖ มิลลิเมตร และมีความ 
           ยาว ๖๐๐ มิลลิเมตร จาํนวน ๑ อนั 
๒.๑๑.๔ ช้อนตักตัวอย่างทาํด้วยอลูมิเนียม จาํนวน ๑ อัน 
๒.๑๑.๕ เกรียงเหลก็ จาํนวน ๑ อนั 

 

รายละเอียดอื�นๆ 
 ๑. รับประกนัคุณภาพจากการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลา ๑ ปี 

๒. เป็นผลิตภัณฑจ์ากผู้ผลิตที,ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 โดยจะต้องแนบเอกสารมาในวัน 
    ยื,นซอง 
๓. ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารแต่งตั'งเป็นตัวแทนโดยตรงจากผู้ผลิต เพื,อประโยชน์ด้านการบริการและซ่อมบาํรุง 
๔. ผู้เสนอราคาต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมกับหนังสอืแสดงการได้รับการรับรอง  
    มาตรฐานแนบมาในวันยื,นซอง 
๕. มีคู่มือการใช้งาน จาํนวน ๑ ชุด แนบมาในวันส่งมอบครุภัณฑ์ 
๖. เป็นผลิตภัณฑใ์หม่ที,ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
 
๒.๑๒ ชดุทดสอบการทดสอบวีบี  จํานวน ๑ ชุด ประกอบด้วย 

๒.๑๒.๑ ชุดทดสอบวีบี เป็นการทดสอบหาค่า Consistency และ Workability ของคอนกรีต  
 สามารถอ้างอิงได้ตามมาตรฐาน EN 12350-3 

๒.๑๒.๒ ชุดทดสอบจะติดตั'งอยู่บนโตะ๊สั,นสะเทอืน โดยมีพื'นที,เป็นแบบสี,เหลี,ยมผืนผ้าขนาด 
 ไม่น้อยกว่า ๓๗๐×๒๖๐ มิลลิเมตร 

๒.๑๒.๓ โครงสร้างเป็นเหลก็เคลือบส ีเพื,อป้องกันสนิม และมีขาตั'งรับทั'ง ๔ ด้าน 

๒.๑๒.๔ ด้านบนของเครื,องทดสอบจะมีฝาปิดทรงกลม 
 



๑๐ 

คุณลกัษณะเฉพาะครุภณัฑ ์
รหสัครุภณัฑ ์
ชื�อครุภณัฑ ์  หอ้งปฏิบติัการทดสอบคอนกรีต 
 

 
 
 
๒.๑๒.๕ มีชุดบรรจุเป็นแบบทรงกระบอกทาํด้วยโลหะ มีที,ยึดลอ็คตัวทดสอบให้อยู่กับที, 

 จาํนวนไม่น้อยกว่า ๒ จุด 
๒.๑๒.๖ ตัวเครื,องสั,นจะต้องทาํงานที,ความถี, ๕๐ เฮิรตซ์ 
๒.๑๒.๗ มีชุดควบคุมการปิด-เปิด ของเครื,องทดสอบติดตั'งอยู่กับฐานของตัวเครื,อง  
๒.๑๒.๘ ใช้ไฟฟ้าขนาด ๒๒๐-๒๓๐ โวลต์ ๕๐ เฮิรตซ์ 
๒.๑๒.๙ มีอปุกรณ์วัดการยุบตัวของคอนกรีตติดตั'งอยู่ด้านข้างเป็นแท่งโลหะยึดติดกับแผ่นพลาสติก 
           พร้อมกรวยสาํหรับเติมตัวอย่างคอนกรีต ติดตั'งอยู่บนแกนเสาเดียวกนั 
๒.๑๒.๑๐ อปุกรณ์ประกอบ 

   ๒.๑๒.๑๐.๑ นาฬิกาจับเวลาแบบดิจิตอล มีความละเอยีด ๑/๑๐๐ วินาที จาํนวน ๑ เรือน   
รายละเอียดอื�นๆ 

๑. รับประกนัคุณภาพจากการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลา ๑ ปี 

 ๒. เป็นผลิตภัณฑจ์ากผู้ผลิตที,ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 โดยจะต้องแนบเอกสารมาในวัน 
    ยื,นซอง 
๓. ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารแต่งตั'งเป็นตัวแทนโดยตรงจากผู้ผลิต เพื,อประโยชน์ด้านการบริการและซ่อมบาํรุง 
๔. ผู้เสนอราคาต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมกับหนังสอืแสดงการได้รับการรับรอง  
    มาตรฐานแนบมาในวันยื,นซอง 
๕. เป็นผลิตภัณฑใ์หม่ที,ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
 
๒.๑๓ ชุดทดสอบการจมของลูกบอลเคลลี� จํานวน ๑ ชุด ประกอบด้วย 

๒.๑๓.๑ เป็นเครื,องมือทดสอบโดยวิธกีารจมของลูกบอลเคลลี, (Kelly ball) สามารถอ้างองิได้ตาม 
            มาตรฐาน ASTM C360 
๒.๑๓.๒ อุปกรณ์มีลักษณะเป็นโครงขาตั'ง ๒ ขา ตรงกลางมีก้านต่อมีรูสาํหรับร้อยก้านต่อตุ้มนํ'าหนัก 
๒.๑๓.๓ ตุ้มนํ'าหนักกดทาํจากโลหะมีขนาดนํ'าหนักไม่น้อยกว่า ๑๓.๖ กิโลกรัม พร้อมก้านต่อและด้ามจับ 
 

รายละเอียดอื�นๆ 

 ๑. รับประกนัคุณภาพจากการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลา ๑ ปี 
๒. เป็นผลิตภัณฑจ์ากผู้ผลิตที,ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 โดยจะต้องแนบเอกสารมาในวัน 
    ยื,นซอง 
 



๑๑ 

คุณลกัษณะเฉพาะครุภณัฑ ์
รหสัครุภณัฑ ์
ชื�อครุภณัฑ ์  หอ้งปฏิบติัการทดสอบคอนกรีต 
 

 
 
 
๓. ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารแต่งตั'งเป็นตัวแทนโดยตรงจากผู้ผลิต เพื,อประโยชน์ด้านการบริการและซ่อมบาํรุง 
๔. ผู้เสนอราคาต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมกับหนังสอืแสดงการได้รับการรับรอง  
    มาตรฐานแนบมาในวันยื,นซอง 
๕. เป็นผลิตภัณฑใ์หม่ที,ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
 
๒.๑๔ ชดุทดสอบกําลงัอดัและดดัของคอนกรีต จํานวน ๑ ชดุ ประกอบด้วย 

 ๒.๑๔.๑ สามารถให้แรงกดสาํหรับทดสอบกาํลังอดัและแรงดัดของคอนกรีตได้ไม่น้อยกว่า 2,000  
                      กิโลนิวตัน หรือ  ๒๐๐ ตัน ทาํงานด้วยระบบไฮดรอลิกส ์

๒.๑๔.๒ โครงสร้างของเครื,องทดสอบเป็นแบบโครงเชื,อม ๔ เสา (Four column welded frames) ทาํ 
            ด้วยโลหะ และมีมาตรฐานรับรอง พร้อมแนบมาในวันยื,นซอง 
๒.๑๔.๓ ด้านข้างและด้านบนของตัวเครื,อง มีลักษณะเป็นพื'นผิวเรียบแบบปิดทบึ ส่วนหน้าและหลัง 
           ติดตั'งอุปกรณ์ป้องกนัการกระเดน็ของวัสดุทดสอบ ที,มีลักษณะเป็นแบบบานประตูใสกรอบ 
           เป็นโครงอลูมิเนียม พร้อมติดตั'งด้ามมือจับสาํหรับเปิด-ปิดบานประตู 
๒.๑๔.๔ มีช่วงระยะทดสอบในแนวตั'งสาํหรับใส่วัสดุทดสอบไม่น้อยกว่า ๓๔๕ มิลลิเมตร 
๒.๑๔.๕ มีช่วงระยะทดสอบในแนวนอนสาํหรับใส่วัสดุทดสอบขนาดไม่น้อยกว่า ๓๔๕ มิลลิเมตร   
๒.๑๔.๖ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของแผ่นกด ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ มิลลิเมตร   
๒.๑๔.๗ กระบอกสบูมีช่วงชัก (Ram travel) เท่ากบั ๕๐ มิลลิเมตร หรือดีกว่า 
๒.๑๔.๘ สามารถทดสอบชิ'นงานตัวอย่างคอนกรีตรูปทรงกระบอก (Concrete Cylinder) ที,มีขนาด 
           ๑๖๐×๓๒๐ มิลลิเมตร และชิ'นงานตัวอย่างคอนกรีตรูปทรงลูกบาศกท์ี,มี  
           ขนาด ๒๐๐×๒๐๐ มิลลิเมตร ได้ 
๒.๑๔.๙ ชุดควบคุมและแสดงผล มีหน้าจอแสดงผลเป็นแบบดิจติอลชนิด LCD display 
 โดยมีรายละเอยีดอย่างน้อยดังนี'  
 ๒.๑๔.๙.๑ มีปุ่มป้อนข้อมูลแบบ Membrane keyboard ไม่น้อยกว่า ๕ ปุ่ม 

๒.๑๔.๙.๒ มีค่าความละเอียด (Resolution) เท่ากบั ๑/๓๒๐๐๐ หรือดีกว่า 
๒.๑๔.๙.๓ มีช่องต่อสญัญาณแบบ Serial port สาํหรับเชื,อมต่อกบั PC 
๒.๑๔.๙.๔ สามารถแสดงค่าของ Load และ Stress ในลักษณะแบบ Real time ได้ 
 
 
 



๑๒ 

คุณลกัษณะเฉพาะครุภณัฑ ์
รหสัครุภณัฑ ์
ชื�อครุภณัฑ ์  หอ้งปฏิบติัการทดสอบคอนกรีต 
 

 
 
 

๒.๑๔.๑๐ ชุดให้กาํลังไฮดรอลิกส์ (Hydraulic Power Unit) มีรายละเอยีดอย่างน้อยดังนี'  
  ๒.๑๔.๑๐.๑ ปั�มที,ใช้เป็นแบบ Dual stage pump มีโครงสร้างเป็นเหลก็หล่อสามารถให้ค่า 

                 Low pressure/high delivery ได้สูงสดุถึง ๖.๕ บาร์ หรือดีกว่า 
๒.๑๔.๑๐.๒ สามารถให้แรงดัน (Pressure) ได้สงูสุดถึง ๖๔๐ บาร์ หรือดีกว่า 
๒.๑๔.๑๐.๓ สามารถให้กาํลัง (Power) ได้ไม่น้อยกว่า ๗๓๕ วัตต์ 
๒.๑๔.๑๐.๔ การให้ Load และ Unload สามารถทาํได้โดยใช้วาล์วควบคุมแบบมือโยก  
                (Load unload control valve handle) 
๒.๑๔.๑๐.๕ การควบคุมการไหลทาํได้โดยใช้ Flow control handle 

๒.๑๔.๑๑ สามารถใช้ได้กับระบบไฟฟ้า ๒๒๐-๒๓๐ โวลท ์๕๐ เฮิรตซ์ ๑ เฟส 
๒.๑๔.๑๒ มีชุดอปุกรณ์สาํหรับทดสอบแรงดัดของคานคอนกรีตใช้ทดสอบกบัคานคอนกรีตที,มีขนาด  
             ไม่น้อยกว่า ๑๐๐×๑๐๐×๔๐๐/๕๐๐ มม.และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐×๑๕๐×๖๐๐/๗๐๐ มม.  
๒.๑๔.๑๓ แบบหล่อคานคอนกรีตมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐×๑๕๐×๗๕๐ มม. จาํนวน ๔ ชุด 
๒.๑๔.๑๔ แบบหล่อคอนกรีตรูปทรงกระบอกมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐×๓๐๐ มม. จาํนวน ๑๕ ชุด 
๒.๑๔.๑๕ แบบหล่อคอนกรีตทรงสี,เหลี,ยมมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐×๑๕๐×๑๕๐ มม. จาํนวน ๑๕ ชุด 
๒.๑๔.๑๖ แบบหล่อคอนกรีตทรงสี,เหลี,ยมมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐×๑๐๐×๑๐๐ มม. จาํนวน ๔ ชุด 
๒.๑๔.๑๗ ชุดแคปหัวคอนกรีตรูปทรงกระบอกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มม. และมี 
             ความสงูไม่น้อยกว่า ๓๐๐ มม.  ประกอบด้วย  แท่งหล่อ  หม้อหลอม  และสารหล่อ 
             ปิดหัว-ท้าย  จาํนวน ๑ ชุด 
๒.๑๔.๑๘ โม่ผสมคอนกรีตขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร  จาํนวน ๓ เครื,อง 
๒.๑๔.๑๙ เครื,องจี'คอนกรีตแบบไฟฟ้า จาํนวน ๑ เครื,อง 
 

รายละเอียดอื�นๆ 
 ๑. รับประกนัคุณภาพจากการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลา ๑ ปี 

๒. เป็นผลิตภัณฑจ์ากผู้ผลิตที,ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 โดยจะต้องแนบเอกสารมาในวัน 
    ยื,นซอง (ยกเว้นข้อ ๒.๑๔.๑๘) 
๓. ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารแต่งตั'งเป็นตัวแทนโดยตรงจากผู้ผลิต เพื,อประโยชน์ด้านการบริการและซ่อมบาํรุง 
๔. ผู้เสนอราคาต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมกับหนังสอืแสดงการได้รับการรับรอง  
    มาตรฐานแนบมาในวันยื,นซอง 
๕. เป็นผลิตภัณฑใ์หม่ที,ไม่เคยใช้งานมาก่อน 



๑๓ 

คุณลกัษณะเฉพาะครุภณัฑ ์
รหสัครุภณัฑ ์
ชื�อครุภณัฑ ์  หอ้งปฏิบติัการทดสอบคอนกรีต 
 

 

 

 

๒. หอ้งปฏิบติัการชลศาสตร ์ประกอบด้วย 
๒.๑ ชุดทดลองการไหลในท่อ    จาํนวน ๑ ชุด 
๒.๒ ชุดทดลองปั�มขนาดเลก็ต่อขนานและอนุกรม  จาํนวน ๑ ชุด 
๒.๓ ชุดทดลองแรงดันสถติย์ของของไหล   จาํนวน ๑ ชุด 
๒.๔ ชุดทดลองการไหลในทางนํ'าเปิด   จาํนวน ๑ ชุด 
๒.๕ โต๊ะทดลองชลศาสตร์    จาํนวน ๒ ชุด 
๒.๖ ชุดทดลองหาความสงูเมทาเซนตริค   จาํนวน ๑ ชุด 

 
มีรายละเอียดดงันี/  
๑. ชุดทดลองการไหลในท่อ จํานวน ๑ ชดุ 
    ๑.๑ รายละเอียดทั,วไป 

เป็นชุดทดลองการสญูเสียในข้อต่อโค้งและอปุกรณ์ประกอบท่อเป็นชุดสาํเรจ็รูป ติดตั'งอยู่บนโครงโลหะ 
    ๑.๒ รายละเอียดทางเทคนิค 
 ๑.๒.๑ มีอปุกรณ์วัดแรงดันนํ'าที,มีช่วงการวัดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ มิลลิเมตร ประกอบเป็นแผงติดตั'ง Manometer  

         Tube สาํหรับวัดแรงดันนํ'าไม่น้อยกว่า ๖ หลอด จาํนวน ๑ ชุด 
๑.๒.๒ มีอปุกรณ์วัดความดันเป็นแบบ Spring Tube Manometer ที,มีช่วงการวัดตั'งแต่ ๐ ถึงสงูสุด 
          ไม่น้อยกว่า ๐.๕ บาร์ จาํนวน ๑ ชุด 
๑.๒.๓ อปุกรณ์ท่อต่างๆ ที,ใช้ในระบบและข้อต่อต่างๆ ผลิตจากพลาสติกที,มีคุณภาพ สามารถทนแรงดันนํ'าได้ 
          เป็นอย่างดี 
๑.๒.๔ อุปกรณ์ท่อและวาล์วที,ใช้ในระบบมีไม่น้อยกว่าดังนี'  เช่น ท่องอ, ท่อโค้ง, ท่อตรง และวาล์วแบบ  

Ball-cock 
๑.๒.๕ ชุดอุปกรณ์ในหัวข้อ ๑.๒.๑ ถึง ๑.๒.๔ ประกอบเป็นชุดสาํเรจ็รูปติดตั'งอยู่บนโครงโลหะ โดยสามารถ 
         วางลงบนโต๊ะทดลองชลศาสตร์ เพื,อทาํการทดสอบได้โดยไม่เกดิปัญหาใดๆ ขณะทาํการทดลอง 
๑.๒.๖ มีซอฟแวร์ที,สามารถแสดงการคาํนวณค่าที,ได้จากการทดลอง พร้อมแสดงกราฟจากค่าที,คาํนวณได้ของ 

         ท่อและข้อต่อแต่ละชนิด เช่น Pipe Elbow, Reducer, Enlarger, Rounder Elbow 90°,  

         Bend 90° tight, Bend 90° large และ Spherical Valve เป็นต้น 
๑.๒.๗ เป็นผลิตภัณฑจ์ากผู้ผลิตที,ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 
 
 



๑๔ 

คุณลกัษณะเฉพาะครุภณัฑ ์
รหสัครุภณัฑ ์
ชื�อครุภณัฑ ์  หอ้งปฏิบติัการทดสอบคอนกรีต 
 

 
 
 

รายละเอียดอื�นๆ 
๑. รับประกนัคุณภาพจากการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลา ๑ ปี 

 ๒. เป็นผลิตภัณฑจ์ากผู้ผลิตที,ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 โดยจะต้องแนบเอกสารมาในวัน 
    ยื,นซอง 
๓. ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารแต่งตั'งเป็นตัวแทนโดยตรงจากผู้ผลิต เพื,อประโยชน์ด้านการบริการและซ่อมบาํรุง 
๔. ผู้เสนอราคาต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมกบัหนังสอืแสดงการได้รับการรับรอง  
    มาตรฐานแนบมาในวันยื,นซอง 
๕. เป็นผลิตภัณฑใ์หม่ที,ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
๖. ผู้เสนอราคาต้องแสดงแคตตาลอ็กส ีแสดงรูปภาพของสินค้าที,ตรงกับรายละเอียดด้านเทคนิคเพื,อ 
    ประกอบการพิจารณา 

 
๒. ชุดทดลองปัL มขนาดเลก็ต่อขนานและอนุกรม  จํานวน ๑ ชดุ 
    ๒.๑ รายละเอียดทั �วไป 

เป็นชุดทดลองเพื,อศึกษาประสทิธภิาพการทาํงานของปั�มนํ'าที,ต่อใช้งานแบบต่างๆ เช่น การต่อแบบขนาน, การ
ต่อแบบอนุกรม เป็นต้น 

 

    ๒.๒ รายละเอียดทางเทคนิค 
๒.๒.๑ ถังบรรจุของไหลมีลักษณะเป็นทรงกระบอกใส มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๒ ลิตร หรือมากกว่า 
๒.๒.๒ มีปั�มนํ'าที,ใช้ในชุดทดลอง เป็นชนิดปั�มหอยโข่ง หรือ Centrifugal pump โดยสามารถสร้างค่าอัตราการ 
         ไหลได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ ลิตรต่อนาที  และมีค่าหัวนํ'าหรือค่า Head ไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร  
         โดยให้ค่ากาํลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๓๖๐ วัตต์ และสามารถใช้ได้กบัระบบไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท ์๕๐ เฮิรตซ์ 

         ๑ เฟส 
๒.๒.๓ มีอุปกรณ์วัดค่าแรงดันของของไหลเป็นมานอมิเตอร์ แบบเขม็ สามารถอ่านค่าแรงดันที,ได้ด้วยสเกล 

แบบเขม็ โดยติดตั'งอยู่ทางด้านเข้า (Side of each pump) และทางด้านออก (Delivery) ของปั�มนํ'าแต่
ละตัว 

๒.๒.๔ มานอมิเตอร์ที,ติดตั'งอยู่ทางด้านเข้า(Intank side)และทางด้านออก(Delivery side) ของปั�มนํ'าแต่ละชุด  
มีช่วงการวัด ไม่น้อยกว่าดังนี'  
๒.๒.๔.๑ มานอมิเตอร์ที,ติดตั'งทางด้านเข้าของปั�มนํ'าตัวที, ๑ มีช่วงการวัดตั'งแต่ -๑ ถึง ๑.๕ บาร์                                                                                                              
๒.๒.๔.๒ มานอมิเตอร์ที,ติดตั'งทางด้านออกของปั�มนํ'าตัวที, ๑ มีช่วงการวัดตั'งแต่ ๐ ถึง ๒.๕ บาร์ 



๑๕ 

คุณลกัษณะเฉพาะครุภณัฑ ์
รหสัครุภณัฑ ์
ชื�อครุภณัฑ ์  หอ้งปฏิบติัการทดสอบคอนกรีต 
 

 
 
 
๒.๒.๔.๓ มานอมิเตอร์ที,ติดตั'งทางด้านเข้าของปั�มนํ'าตัวที, ๒ มีช่วงการวัดตั'งแต่ -๑ ถึง ๕ บาร์ 
๒.๒.๔.๔ มานอมิเตอร์ที,ติดตั'งทางด้านออกของปั�มนํ'าตัวที, ๒ มีช่วงการวัดตั'งแต่ ๐ ถึง ๒.๕ บาร์ 

๒.๒.๕ ปั�มทั'ง ๒ ชุด ที,ติดตั'งอยู่ในชุดทดสอบสามารถทาํการทดสอบเพื,อต่อการทาํงานแบบอนุกรม (Series)  
          และแบบขนาน (Parallel) ได้ 
๒.๒.๖ ชุดอุปกรณ์ในหัวข้อ ๒.๒.๑ ถึง ๒.๒.๕ ประกอบเป็นชุดสาํเรจ็รูปอยู่บนโครงโลหะ 
๒.๒.๗ มีซอฟแวร์ที,สามารถแสดงสตูรการคาํนวณการทาํงานของปั�มนํ'าแบบขนานและอนุกรมพร้อมแสดง 
          กราฟของปั�มนํ'าแบบขนานและอนุกรมได้ 
๒.๒.๘ เป็นผลิตภัณฑจ์ากผู้ผลิตที,ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 

 

รายละเอียดอื�นๆ 
๑. รับประกนัคุณภาพจากการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลา ๑ ปี 

 ๒. เป็นผลิตภัณฑจ์ากผู้ผลิตที,ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 โดยจะต้องแนบเอกสารมาในวัน 
    ยื,นซอง 
๓. ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารแต่งตั'งเป็นตัวแทนโดยตรงจากผู้ผลิต เพื,อประโยชน์ด้านการบริการและซ่อมบาํรุง 
๔. ผู้เสนอราคาต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมกบัหนังสอืแสดงการได้รับการรับรอง  
    มาตรฐานแนบมาในวันยื,นซอง 
๕. เป็นผลิตภัณฑใ์หม่ที,ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
๖. ผู้เสนอราคาต้องแสดงแคตตาลอ็กส ีแสดงรูปภาพของสินค้าที,ตรงกับรายละเอียดด้านเทคนิคเพื,อ 
    ประกอบการพิจารณา 

 
๓. ชดุทดลองแรงดนัสถติยข์องของไหล   จํานวน ๑ ชดุ 
    ๓.๑ รายละเอียดทั �วไป 

เป็นชุดทดลองแรงดันสถิตย์ของของไหล ซึ,งมีอุปกรณ์ปรับค่าศนูย์เป็นแบบ Balance weight ที,ติดตั'งอยู่บนคาน
ทดสอบเพื,อปรับค่าที,ถูกต้องก่อนการทดลอง 

 
    ๓.๒ รายละเอียดทางเทคนิค 

๓.๒.๑ เป็นชุดอุปกรณ์ทดสอบที,ติดตั'งอยู่บนฐานตั'ง (Base Plate) ยึดติดกับถังบรรจุของไหลมีขนาดความจุ 
         ไม่น้อยกว่า ๑.๘ ลิตร  และปลายที,ใช้แขวนตุ้มนํ'าหนักสามารถปรับระยะการเคลื,อนที,ได้ตามสเกลที,ติด 
         อยู่ มีปุ่มสาํหรับลอ็คปรับค่ามุมที,ทดสอบได้ไม่น้อยกว่า ๘ ระดับ 



๑๖ 

คุณลกัษณะเฉพาะครุภณัฑ ์
รหสัครุภณัฑ ์
ชื�อครุภณัฑ ์  หอ้งปฏิบติัการทดสอบคอนกรีต 
 

 
 
 
๓.๒.๒ มีชุดอปุกรณ์ปรับค่าศูนย์เป็นแบบ Balance Weight ติดตั'งอยู่บนคานทดลองเพื,อปรับค่าที,ถูกต้องก่อน 
          ทาํการทดลอง 
๓.๒.๓ มีอุปกรณ์สาํหรับจับยกติดตั'งอยู่ทางด้านซ้ายและขวาบนฐานตั'ง 
๓.๒.๔ มีสเกลสาํหรับแสดงระดับความลึกและของของไหลติดอยู่กบัถงับรรจุของไหล โดยสามารถอ่านค่าได้ 
         อย่างชัดเจน 
๓.๒.๕ มีสเกลสาํหรับวัดระดับมุมของถังบรรจุของไหลไม่น้อยกว่า ๙๐ องศา 
๓.๒.๖ คานของชุดทดลอง เป็นแบบ Lever มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๒๕๐ มิลลิเมตร พร้อมสเกล 

         อ่านค่าระยะการเคลื,อนที, 
๓.๒.๗ ชุดแผ่นนํ'าหนักถ่วงประกอบด้วยแผ่นนํ'าหนักขนาดต่างๆ ดังนี'  ขนาด ๒.๕ นิวตัน, ๒ นิวตัน,  
          ๐.๕ นิวตัน จาํนวนอย่างละ ๑ ชุด และขนาด ๑ นิวตัน จาํนวน ๒ ชุด 
๓.๒.๘ มีซอฟแวร์ที,สามารถแสดงสูตรการคาํนวณและนาํค่าที,ทดลองได้มาคาํนวณหาค่า ID และ FD 
๓.๒.๙ เป็นผลิตภัณฑจ์ากผู้ผลิตที,ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 

 

รายละเอียดอื�นๆ 
๑. รับประกนัคุณภาพจากการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลา ๑ ปี 

 ๒. เป็นผลิตภัณฑจ์ากผู้ผลิตที,ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 โดยจะต้องแนบเอกสารมาในวัน 
    ยื,นซอง 
๓. ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารแต่งตั'งเป็นตัวแทนโดยตรงจากผู้ผลิต เพื,อประโยชน์ด้านการบริการและซ่อมบาํรุง 
๔. ผู้เสนอราคาต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมกบัหนังสอืแสดงการได้รับการรับรอง  
    มาตรฐานแนบมาในวันยื,นซอง 
๕. เป็นผลิตภัณฑใ์หม่ที,ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
๖. ผู้เสนอราคาต้องแสดงแคตตาลอ็กส ีแสดงรูปภาพของสินค้าที,ตรงกับรายละเอียดด้านเทคนิคเพื,อ 
    ประกอบการพิจารณา 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

คุณลกัษณะเฉพาะครุภณัฑ ์
รหสัครุภณัฑ ์
ชื�อครุภณัฑ ์  หอ้งปฏิบติัการทดสอบคอนกรีต 
 

 
 
 

๔. ชุดทดลองการไหลในทางนํ/ าเปิด    จํานวน ๑ ชดุ 

 ๔.๑ รายละเอียดทั �วไป 
เป็นชุดทดลองการไหลในทางนํ'าเปิด (Open Channel) มีความยาวไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร แสดงลักษณะการไหล

ของนํ'าผ่านฝายต่างๆ ในตัวรางเปิด ซึ,งตัวอปุกรณ์ที,จะนาํมาทดลองต่างๆ สามารถเลือกได้ตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้เพื,อ
ศึกษาพฤติกรรมของการไหลในทางนํ'าเปิด มีระบบการจ่ายนํ'าที,ถูกออกแบบให้มีการเรียงตัวของกระแสนํ'าที,ส่วนถังหัว
นํ'า โดยมีปั�มหอยโข่งเป็นตัวจ่ายนํ'าในระบบ ประตูนํ'าสาํหรับปรับค่าอตัราการไหลเข้าและออกของนํ'าในการทดลองค่า
อัตราการไหลแสดงโดยดิจิตอลโฟลมิเตอร์ (Digital Flow Meter) และยังสามารถปรับมุมเอยีงของรางในการทดสอบได้
ทั'งระบบไฟฟ้าและระบบทางกล ในชุดรางนํ'าเปิดนั'นจะมีถงัเกบ็นํ'าสาํหรับการทดสอบภายในตัวเอง ในส่วนผนังด้านข้าง
ของรางนํ'า (Side Wall) ทาํจากวัสดุที,โปร่งใสเป็นกระจกนิรภัย (Laminate Glass) ที,แขง็แรงไม่แตกหักง่าย สามารถ
มองเห็นลักษณะการไหลของกระแสนํ'าผ่านอปุกรณ์ต่างๆ ได้อย่างชัดเจนและส่วนของด้านบนจะมีรางสาํหรับเลื,อน
อุปกรณ์ที,ทาํการวัดระดับนํ'าภายในราง ส่วนของตัวรางเมื,อนาํมาติดตั'งจะถูกปรับระยะและประกอบในพื'นที,ทาํงานได้
อย่างสะดวกและเหมาะสม 

 
    ๔.๒ รายละเอียดทางเทคนิค 

๔.๒.๑ มิติในการทดสอบมีขนาด (ก×ย×ส) ไม่น้อยกว่า ๓๐๐×๑๒,๓๐๐×๔๘๐ มิลลิเมตร กรณีที,ต้องมีการ 
         ทดสอบการไหลในสภาวะที,แตกต่างกนั ตัวโครงรับรางนํ'า สามารถถอดประกอบในการเพิ,มหรือลด 
         ความยาวได้และสามารถยึดอปุกรณ์บนท้องนํ'าที,ทาํจากสแตนเลส ภายในตัวรางทดสอบได้อย่างมั,นคง 
         แขง็แรง 
๔.๒.๒ ขณะที,ดาํเนินการการทดสอบสามารถมองเหน็ลักษณะการไหลของกระแสนํ'า (Hydraulic-profile) 
         ของแบบจาํลอง (Model) ภายในรางแต่ละแบบจากด้านข้างที,ทาํด้วยวัสดุโปร่งใสเป็นกระจกนิรภัย 
         โปร่งใสที,มีความแขง็แรง 
๔.๒.๓ ผนังด้านข้างมีเสาคํ'ายันพร้อมสกรูปรับระดับ ด้านบนมีตัวยึดจบักระจก (Glass holder) และมีสเกลวัด 
         ระยะทางเป็นแบบเทปพลาสติก (Plastic Measuring Tape) ติดตามแนวนอนตลอดช่วงทดสอบ 

๔.๒.๔ การปรับความลาดเอยีงของตัวราง สามารถเลือกทาํได้ในกรณีที,มีความจาํเป็นแตกต่างกนัจากชุดกล่อง 
         เฟืองทดได้ ๒ แบบ คือ แบบผ่านชุดมอเตอร์ไฟฟ้าและแบบมือหมุนได้ในกรณีที,ระบบไฟฟ้าขัดข้อง 
๔.๒.๕ สามารถควบคุมปริมาณการไหลของนํ'าภายในช่วงการทดสอบจากประตูนํ'าที,ติดตั'งด้านท้ายของรางนํ'า 
         และสามารถควบคุมปริมาณการจ่ายนํ'าของปั�มจากวาล์วนํ'าที,ด้านส่งของปั�ม 
 
 



๑๘ 

คุณลกัษณะเฉพาะครุภณัฑ ์
รหสัครุภณัฑ ์
ชื�อครุภณัฑ ์  หอ้งปฏิบติัการทดสอบคอนกรีต 
 

 
 
 
๔.๒.๖ ชุดตู้ควบคุมติดตั'งฟังกชั์,นการใช้งานต่างๆ ในการควบคุมการทดสอบที,สามารถใช้งานได้ง่ายมีไฟ 
         แสดงสถานะการทาํงานของระบบต่างๆ ในตัวรางอย่างชัดเจน 
๔.๒.๗ โครงสร้างรับรางนํ'า มีลักษณะเป็นโครงสร้างโลหะ โดยพ่นรองพื'นด้วยสีกนัสนิมและสจีริงพ่น 
          รองทับไม่น้อยกว่า ๒ ชั'น โดยตัวรางที,แบ่งเป็นช่วงมาประกอบรวมกบัท้องรางนํ'าที,ทาํจากสแตนเลส 
          (Stainless Steel) แผ่นเรียบอย่างดี ความหนาอย่างน้อย ๓ มิลลิเมตร พร้อมสกรูสาํหรับยึดแบบจาํลอง 
          ที,ใช้ทดสอบอย่างแขง็แรง 
๔.๒.๘ โครงสร้างของรางนํ'าที,ใช้รับนํ'าหนักของนํ'าภายในราง จะต้องประกอบกนัขึ'นเพื,อประโยชน์ในการรับ 
         โมเมนต์ดัด (Bending Moment) ได้สงูสุด มีการยึดจุดสาํคัญในการรับนํ'าหนักได้อย่างแขง็แรงจาก 
         เหลก็ที,มีคุณภาพดี เชื,อมประกอบกับเหลก็แผ่นบังคับการแกว่งตัว หนาไม่น้อยกว่า ๘ มิลลิเมตร และ 
         กว้างไม่น้อยกว่า ๒๐๐ มิลลิเมตร มีจุดรองรับนํ'าหนัก (Support) ๒ จุด ด้านหนึ,งเป็นแบบจุดหมุน  
         (สาํหรับการยกรางได้) อีกด้านหนึ,ง เป็นระบบยกรางนํ'า แกนของเสายกรางนํ'าออกแบบให้สามารถ 
         ป้องกนัการเกดิแรงดัดของเสาได้ดีขณะรางนํ'าเกดิการเอียงตัวด้านข้าง 
๔.๒.๙ รางนํ'าสามารถปรับระดับความลาดเอียงด้วยระบบยกด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบเฟืองทดชนิดเสาคู่ได้ 
๔.๒.๑๐ ถังเกบ็นํ'ามีไม่น้อยกว่า ๓ ถัง ความจุรวมกันไม่ตํ,ากว่า ๒,๕๐๐ ลิตร ซึ,งจะต้องมีปริมาณนํ'าที,เพียงพอ 
           ต่อการดาํเนินการทดสอบ ฝาปิดถงันํ'าทาํจากไฟเบอร์กลาส มีรูระบายนํ'าด้านข้างขนาดเส้นผ่าน 
           ศูนย์กลางไม่ตํ,ากว่า ๒ นิ' ว พร้อมข้อต่อในการส่งถ่ายนํ'าระหว่างถังต่อถงั 
๔.๒.๑๑  ถังวัดปริมาตรนํ'ามีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร ฝาปิดถงัทาํจากไฟเบอร์กลาสพร้อมช่องนํ'า 
           ล้นและรูระบายด้านข้างเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดไม่น้อยกว่า ๑ นิ' ว มีมาตรวัดปริมาณนํ'า (Scale Litre  
           Unit) แสดงอย่างชัดเจนอยู่ด้านข้างถงั 
๔.๒.๑๒ ระบบควบคุมการวัดปริมาตร วาล์วสาํหรับควบคุมปริมาตรและการหมุนเวียนของนํ'าในถังวัดปริมาตร 
           และถังเกบ็นํ'า ใช้ปั�มนํ'าแบบแช่นํ'าได้สาํหรับการดูดนํ'าวนกลับ 
๔.๒.๑๓ ถังหัวนํ'าทาํจากสแตนเลส หนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร มีช่องรับนํ'าเข้าจากท่อส่งหน้าแปลนหน้าถัง 

  ยึดติดกบัช่วงทดสอบและติดตั'งอปุกรณ์สลายพลังงาน ภายในถงัท้ายนํ'าทาํจากสแตนเลส หนาไม่น้อย 
  กว่า ๓ มิลลิเมตร มีช่องส่งนํ'าเข้าลงสู่ถังวัดปริมาตรนํ'า ส่วนหน้าแปลนหน้าถังยึดติดกบัช่วงทดสอบ 
  และอปุกรณ์ป้องกันนํ'ากระเซน็และติดตั'งกรองหยาบภายใน 

๔.๒.๑๔ แผ่นประตูระบายนํ'าทาํจากสแตนเลสสตีล (Stainless Steel) หุ้มยางกนันํ'ารั,วที,ขอบมีชุดสกรู และมือ 
           หมุนในการเปิดและปิด 
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๔.๒.๑๕ รางกลมคู่ ทาํจากสแตนเลสสตีล ติดตั'งขนานตลอดช่วงความยาวรางนํ'า มีฐานเหลก็รองรับติดตั'งอย่าง 
           แขง็แรงเป็นช่วงๆ 
๔.๒.๑๖ อปุกรณ์วัดค่าการทดลอง ทาํจากวัสดุที,ป้องกนัสนิมได้แก่ Stainless และ PVC สามารถติดตั'งบน 
           ล้อเลื,อนได้ และล้อเลื,อนสามารถเคลื,อนที,ได้ตลอดช่วงความยาวรางนํ'า 
๔.๒.๑๗ ทางเดินด้านข้างราง มีการเชื,อมต่ออย่างแขง็แรง สามารถรับนํ'าหนักของผู้ที,ดาํเนินการทดลองได้เป็น 
           อย่างดี ทาํจากโลหะพ่นสกีนัสนิมและสีจริงทับไม่น้อยกว่า ๒ ชั'น ผิวหน้าเป็นแผ่นกนัลื,น 
           ตลอดความยาวของรางนํ'า 
๔.๒.๑๘ เครื,องสบูนํ'าแบบแรงเหวี,ยงหนีศูนย์ (Centrifugal Pump) มีประสทิธภิาพในการให้อัตราการไหลได้ไม่ 
           น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ลิตร/นาที หัวแรงดัน (Head) ไม่น้อยกว่า ๒๒ เมตร ขนาดตั'งแต่ ๗.๕ แรงม้าขึ'นไป 
           ใช้กบัไฟฟ้า 380 โวลท ์50 เฮิรตซ์ 3 เฟส มอเตอร์ของเครื,องสบูนํ'าผลิตได้ตามมาตรฐานสากล 
๔.๒.๑๙ ท่อและข้อต่อต่างๆ ทาํจากวัสดุชั'นดี สามารถทนต่อสภาวะแรงดันสงูได้ดี มีคุณสมบติัตามมาตรฐานที,  
           มอก. รับรอง 
๔.๒.๒๐ ตู้ควบคุมประกอบด้วยอุปกรณ์พื'นฐานเบื'องต้น สาํหรับการใช้งานต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์ติดตั'งอยู่ใน 
            ตาํแหน่งที,เหมาะสม ประกอบด้วย 
   ๔.๒.๒๐.๑ เมนสวิทซ์ (Main Switch) 
   ๔.๒.๒๐.๒ สวิทซ์ฉุกเฉิน (Emergency Switch) 

  ๔.๒.๒๐.๓ ปุ่มเปิดและปิดปั�มนํ'า (On/Off Supply Pump) 
   ๔.๒.๒๐.๔ ปุ่มเปิดและปิดปั�มนํ'า สาํหรับถังวัดปริมาตร (On/Off Volumetric Pump) 
๔.๒.๒๑ ชุดจาํลองรูปแบบการทดลอง (Model) แบบต่างๆ ประกอบด้วย 
   ๔.๒.๒๑.๑ ชุดจาํลองฝายร่องบากสามเหลี,ยม (V-Notch Weir) จาํนวน ๑ ชุด ทาํจากวัสดุไม่เป็น 
                           สนิมมีซีลกันการรั,วซึมระหว่างการใช้งาน มีนํ'าหนักเบา สามารถยกประกอบติดตั'งกบัราง 
                           นํ'าได้สะดวก 

   ๔.๒.๒๑.๒ ชุดจาํลองฝายร่องบากสี,เหลี,ยมผืนผ้า (Rectagular Notch Weir) จาํนวน ๑ ชุดทาํจาก 
                           วัสดุไม่เป็นสนิม มีซีลกนัการรั,วซึมระหว่างการใช้งาน มีนํ'าหนักเบา สามารถยกประกอบ 
                          ติดตั'งกับรางนํ'าได้ 
   ๔.๒.๒๑.๓ ชุดจาํลองฝายนํ'าล้น (Dam Spillway) จาํนวน ๑ ชุด สันฝายนํ'าล้นจะต้องมีส่วนโค้ง 
                           สอดคล้องตามทฤษฎี ทาํจากวัสดุไม่เป็นสนิม มีซีลกนัการรั,วซึมระหว่างการใช้งานนํ'าหนัก 
                           เบา สามารถยกประกอบติดตั'งกับรางนํ'าได้สะดวก 
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   ๔.๒.๒๑.๔ ชุดอปุกรณ์สลายพลังนํ'า (Ski Jump) จาํนวน ๑ ชุด ทาํจากวัสดุไม่เป็นสนิมมีนํ'าหนัก 
                           เบา สามารถยกประกอบติดตั'งกับรางนํ'าได้สะดวก 
   ๔.๒.๒๑.๕ ชุดจาํลองฝายสามเหลี,ยม (Crump Weir) จาํนวน ๑ ชุด ทาํจากวัสดุไม่เป็นสนิม มี 
                          ซีลกันการรั,วซึมระหว่างการใช้งาน มีนํ'าหนักเบา สามารถยกประกอบติดตั'งกบัรางนํ'าได้ 
                          สะดวก 
   ๔.๒.๒๑.๖ ชุดจาํลองฝายสันกว้าง (Broad Crest Weir) จาํนวน ๑ ชุด ทาํจากวัสดุไม่เป็น สนิม มี 
                          ซีลกันการรั,วซึมระหว่างการใช้งาน มีนํ'าหนักเบา สามารถยกประกอบติดตั'งกบัรางนํ'าได้ 
                          สะดวก 
   ๔.๒.๒๑.๗ ชุดจาํลองฝายโอก ิ(Ogee Weir) จาํนวน ๑ ชุด ทาํจากวัสดุไม่เป็นสนิม มีซีลกนัการ 
                           รั,วซึมระหว่างการใช้งาน มีนํ'าหนักเบา สามารถยกประกอบติดตั'งกับรางนํ'าได้สะดวก 
   ๔.๒.๒๑.๘ ชุดจาํลองฝายสนัคม (Sharp Crested Weir) จาํนวน ๑ ชุด ทาํจากวัสดุไม่เป็น สนิม มี 
                           ซีลกนัการรั,วซึมระหว่างการใช้งาน มีนํ'าหนักเบา สามารถยกประกอบติดตั'งกบัรางนํ'าได้ 
                           สะดวก 
   ๔.๒.๒๑.๙ ชุดจาํลองฝายสี,เหลี,ยมคางหมู (Trapezoidal) จาํนวน ๑ ชุด ทาํจากวัสดุไม่เป็น สนิม มี 
                           ซีลกนัการรั,วซึมระหว่างการใช้งาน มีนํ'าหนักเบา สามารถยกประกอบติดตั'งกบัรางนํ'าได้ 
                           สะดวก 
   ๔.๒.๒๑.๑๐ ชุดจาํลอง Bridge Pier แบบขอบมน จาํนวน ๑ ชุด  ทาํจากวัสดุไม่เป็นสนิม มีซีลกันการ 
                             รั,วซึมระหว่างการใช้งาน มีนํ'าหนักเบา สามารถยกประกอบติดตั'งกบัรางนํ'าได้สะดวก 
   ๔.๒.๒๑.๑๑ ฝายจาํลองเวนทูรี, (Venturi Flume) จาํนวน ๑ ชุด  ทาํจากวัสดุไม่เป็นสนิม มีซีลกันการ 
                            รั,วซึมระหว่างการใช้งาน มีนํ'าหนักเบา สามารถยกประกอบติดตั'งกบัรางนํ'าได้สะดวก 
๔.๒.๒๒  ชุดอปุกรณ์สาํหรับประกอบการทดลอง ประกอบด้วย 

 ๔.๒.๒๒.๑   อปุกรณ์วัดความเรว็ Velocity Head พร้อมมานอมิเตอร์ จาํนวน ๑ ชุด สเกลอ่านค่า
ความลึกมีความละเอยีดถงึ ๑ มิลลิเมตร เลื,อนไปมาอย่างสะดวกได้ตลอดหน้าตัด 

  ๔.๒.๒๒.๒  อุปกรณ์สลายพลังนํ'า จาํนวน ๑ ชุด 
๔.๒.๒๓  อปุกรณ์วัดอตัราการไหลในท่อโดยอาศัยหลักการคลื,นแม่เหลก็ไฟฟ้า (Electromagnetic) 
๔.๒.๒๔  อปุกรณ์เพื,อความปลอดภัย 
   ๔.๒.๒๔.๑  เซนเซอร์ตรวจจับและป้องกันนํ'าท่วมเหนือรางนํ'า 
   ๔.๒.๒๔.๒  สวิทซ์ป้องกันความเสยีหายจากการยกตัวของรางนํ'าสงูหรือตํ,าจนเกนิไป 
   ๔.๒.๒๔.๓  Overload และวงจรป้องกนัมอเตอร์ปั�มไม่ให้เกดิความเสยีหาย 
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รายละเอียดอื�นๆ 
๑. รับประกนัคุณภาพจากการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลา ๑ ปี 

 ๒. ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารแต่งตั'งเป็นตัวแทนโดยตรงจากผู้ผลิต เพื,อประโยชน์ด้านการบริการและซ่อมบาํรุง 
๓. เป็นผลิตภัณฑใ์หม่ที,ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
๔. ผู้เสนอราคาต้องแสดงแคตตาลอ็กส ีแสดงรูปภาพของสินค้าที,ตรงกับรายละเอียดด้านเทคนิคเพื,อ 
    ประกอบการพิจารณา 
๕. ผู้เสนอราคาต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมกบัหนังสอืแสดงการได้รับการรับรอง  
    มาตรฐานแนบมาในวันยื,นซอง 
 

๕. โตะ๊ทดลองชลศาสตร ์   จํานวน ๒ ชดุ 
 ๕.๑ รายละเอียดทั �วไป 

 เป็นโต๊ะทดลองทางชลศาสตร์ใช้งานร่วมกบัชุดทดลองในหัวข้อที, ๑, ๒ และ ๓ เพื,อเพิ,มประสทิธภิาพ
ในการทดลอง 
 

    ๕.๒ รายละเอียดทางเทคนิค 

  ๕.๒.๑ ปั�มนํ'าที,ใช้สามารถสร้างอตัราการไหลได้สงูสุดไม่น้อยกว่า ๘๐ ลิตรต่อนาที และสามารถสร้าง  
                   Head หรือหัวนํ'าได้สงูสดุไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร 
 ๕.๒.๒ มีช่องทางการไหล (Flow Channel) อยู่กึ,งกลางโตะ๊ทดลองฯ และมีขนาดตามความยาวของ 
                    โต๊ะทดลองพร้อมทั'งติดตั'งสวิทซ์ฉุกเฉิน (Emergency stop) 
 ๕.๒.๓ ถังเกบ็นํ'าและถังพักนํ'าทาํจากวัสดุไฟเบอร์กลาสที,มีโครงสร้างแขง็แรง มีความจุรวมกนัไม่น้อย 
                    กว่า ๑๓๐ ลิตร โดยถังทั'งสองแยกเป็นคนละส่วนกนั 
 ๕.๒.๔ มีช่องระบายนํ'าล้นในถังพักนํ'า และมีช่องระบายนํ'าจากถงัพักนํ'าลงสู่ถงัเกบ็นํ'าที,อยู่ด้านล่าง 
 ๕.๒.๕ มีสเกลบอกปริมาตรของนํ'าในถงัพักนํ'า มีหน่วยเป็นลิตร โดยสามารถอ่านได้อย่างชัดเจน 
 ๕.๒.๖ ปั�มนํ'าที,ใช้เป็นแบบปั�มหอยโข่ง (Centrifugal pump) มีขนาดกาํลังไม่น้อยกว่า ๐.๕ แรงม้า 
 ๕.๒.๗ ในโตะ๊ทดลองฯ จะต้องติดตั'งอุปกรณ์วัดอตัราการไหลชนิด Rotameter ที,มีช่วงการวัดสงูสุดไม่ 
                   น้อยกว่า ๘๐ ลิตรต่อนาที โดยสามารถอ่านค่าอตัราการไหลได้อย่างชัดเจน 
 ๕.๒.๘ โต๊ะทดลองฯ จะต้องมีโครงสร้างที,แขง็แรง ทนทาน ติดตั'งบนล้อเลื,อนเพื,อการเคลื,อนย้ายได้  
                   สะดวกสามารถลอ็คล้อให้อยู่กับที,ได้เมื,อทาํการทดสอบ 
 ๕.๒.๙ สามารถใช้ได้กบัระบบไฟฟ้า ๒๒๐ โวลท ์๕๐ เฮิรตซ์ ๑ เฟส 
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 ๕.๒.๑๐ เป็นผลิตภัณฑจ์ากผู้ผลิตที,ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 

 
รายละเอียดอื�นๆ 

๑. รับประกนัคุณภาพจากการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลา ๑ ปี 

 ๒. เป็นผลิตภัณฑจ์ากผู้ผลิตที,ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 โดยจะต้องแนบเอกสารมาในวัน 
    ยื,นซอง 
๓. ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารแต่งตั'งเป็นตัวแทนโดยตรงจากผู้ผลิต เพื,อประโยชน์ด้านการบริการและซ่อมบาํรุง 
๔. ผู้เสนอราคาต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมกบัหนังสอืแสดงการได้รับการรับรอง  
    มาตรฐานแนบมาในวันยื,นซอง 
๕. เป็นผลิตภัณฑใ์หม่ที,ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
๖. ผู้เสนอราคาต้องแสดงแคตตาลอ็กส ีแสดงรูปภาพของสินค้าที,ตรงกับรายละเอียดด้านเทคนิคเพื,อ 
    ประกอบการพิจารณา 

 
๖. ชุดทดลองหาความสูงเมทาเซนตริค   จํานวน ๑ ชดุ 

 ๖.๑ รายละเอียดทั �วไป 
 เป็นชุดทดลองเพื,อหาเสถียรภาพของเรือเมื,อจุดศูนย์ถ่วงเปลี,ยนไปทั'งในแนวนอนและแนวดิ,ง 

 

     ๖.๒ รายละเอียดทางเทคนิค 
 ๖.๒.๑ เรือทดสอบทาํจากวัสดุไม่เป็นสนิม มีลักษณะเป็นกล่องรูปสี,เหลี,ยมผืนผ้าท้องแบนมีขนาดความ 
                   สงูของเสากระโดง (Mast height) ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ มม. 
 ๖.๒.๒ มีชุดปรับนํ'าหนักแบบเลื,อนในแนวดิ,งและแนวนอน 
 ๖.๒.๓ มีขนาดของเรือทดสอบ (Floating body) ไม่น้อยกว่า ๓๐๐×๑๐๐×๑๘๐ มม. 
 ๖.๒.๔ เป็นผลิตภัณฑจ์ากผู้ผลิตที,ได้รับการรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 

 

รายละเอียดอื�นๆ 
๑. รับประกนัคุณภาพจากการใช้งานปกติ เป็นระยะเวลา ๑ ปี 

 ๒. เป็นผลิตภัณฑจ์ากผู้ผลิตที,ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 โดยจะต้องแนบเอกสารมาในวัน 
    ยื,นซอง 
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รหสัครุภณัฑ ์
ชื�อครุภณัฑ ์  หอ้งปฏิบติัการทดสอบคอนกรีต 
 

 
 
 
๓. ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารแต่งตั'งเป็นตัวแทนโดยตรงจากผู้ผลิต เพื,อประโยชน์ด้านการบริการและซ่อมบาํรุง 
๔. ผู้เสนอราคาต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมกบัหนังสอืแสดงการได้รับการรับรอง  
    มาตรฐานแนบมาในวันยื,นซอง 
๕. เป็นผลิตภัณฑใ์หม่ที,ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
๖. ผู้เสนอราคาต้องแสดงแคตตาลอ็กส ีแสดงรูปภาพของสินค้าที,ตรงกับรายละเอียดด้านเทคนิคเพื,อ 
    ประกอบการพิจารณา 
 

๓. เงื�อนไขอื�นๆ 
๑. มีการติดตั'งเครื,องให้พร้อมใช้งานได้ และผู้เสนอราคาต้องมีวิศวกรผู้เชี,ยวชาญมาสาธติการใช้งานของ

ครุภัณฑอ์ปุกรณ์และชุดทดลองต่างๆ ให้สามารถทาํงานได้ โดยผู้เสนอราคาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั'งสิ'น 
๒. ผู้เสนอราคาจะต้องจัดหาโตะ๊พร้อมเก้าอี'  ดังรายละเอยีดต่อไปนี'  
 ๒.๑ โต๊ะห้องปฏบิัติการ จาํนวนไม่น้อยกว่า ๖ โต๊ะ 
  ๒.๑.๑ เป็นโต๊ะขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘๐๐×๗๐๐×๗๐๐ มม. 
  ๒.๑.๒ ผิวโต๊ะเป็นลามิเนตสขีาว กันนํ'า มีขอบยาง 
  ๒.๑.๓ โครงขาเหลก็พับได้ผลิตจากเหลก็แป๊บหนาชุบโครเมี,ยม 
  ๒.๑.๔ คานรับพื'นโตะ๊เป็นเหลก็หนา พ่นสฝุ่ีน อบด้วยความร้อน ทนรอยขดีข่วนได้ 
  ๒.๑.๕ ขาโตะ๊พับได้ สะดวกในการจัดเกบ็และเคลื,อนย้าย 
 ๒.๒ เก้าอี' ห้องปฏบิัติการ จาํนวนไม่น้อยกว่า ๓๐ ตัว 
  ๒.๒.๑ เป็นเก้าอี'ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕(W)×๔๕(D)×๖๐(H) ซม. 
  ๒.๒.๒ เป็นผิวไม้ทรงกลมปรับระดับได้ 
  ๒.๒.๓ โครงขาเหลก็ พ่นสี 
 ๒.๓ โต๊ะและเก้าอี'สาํหรับผู้ดูแลห้องปฏิบติัการ ๑ ชุด 
  ๒.๓.๑ โต๊ะทาํงานเหลก็ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒๐ (W) × ๖๕ (D)× ๗๕ (H) ซม, ทาํจากเหลก็

หนาอย่างดี พ่นสด้ีวยระบบ Epoxy Powder Coating, มี ๓ ลิ'นชัก กุญแจล๊อคร่วม, มีที,พักเท้าและ หน้าโตะ๊กระจกใส
หนา 6 มม. 

  ๒.๓.๒ เก้าอี' บุด้วยฟองนํ'าหนาอย่างดี, ปรับขึ'นลงด้วยระบบไฮโดรลิค, หมุนได้โดยรอบ,  
หุ้มด้วยหนัง PVC อย่างหนา และขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐(W) ซม.×๕๐(D) ซม.×๘๕(H) ซม. 
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๓. ผู้เสนอราคาจะต้องจัดหาตู้เกบ็ครภัุณฑป์ระจาํห้องปฏิบัติการชนิดตู้บานเลื,อนกระจก ขนาดไม่น้อยกว่า  
(ก × ย × ส) ๑,๒๐๐×๔๐๐×๘๐๐ ม.ม. โดยมีจาํนวนไม่น้อยกว่า ๖ ตู้  ภายในมีชั'น ๒ แผ่นปรับระดับได้ ไม่น้อยกว่า  
2 แผ่น และตู้ มีกุญแจลอ็ค  หรือให้จาํนวนพอเพียงสาํหรับเกบ็เครื,องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ  


