
 

 

ครุภัณฑ์สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
1. เครื่องท้ำน ้ำเย็นแบบน ้ำวน (Cooling Bath)    จ้ำนวน   1 ชุด 
2. อ่ำงน ้ำควบคุมอุณหภูมิ (Water Bath)     จ้ำนวน   1 ชุด 
3. เครื่องวัดของแข็งละลำยน ้ำ (TDS meter)     จ้ำนวน   2 ชุด 
4. ตู้ดูดควำมชื น (Desiccators)      จ้ำนวน   1 ชุด 
5. เครื่องวัดควำมกระด้ำงในน ้ำ (Hardness Meter)    จ้ำนวน   2 ชุด 
6. เครื่องผลิตน ้ำ RO (Reverse Osmosis)    จ้ำนวน   1 ชุด 
7. ระบบระบำยอำกำศ (Ventilation)     จ้ำนวน   2 ชุด 
8. ระบบดูดซับสำรเคมี (Carbon Adsorption)    จ้ำนวน   2 ชุด 
9. เครื่องผลิตโอโซน (Ozone Generator)     จ้ำนวน   2 ชุด 
10. ชุดโพรบของเครื่องมัลติมิเตอร์ (Multimeter)    จ้ำนวน   8 หัววัด 
11. เครื่องเก็บตัวอย่ำงฝุ่นละอองขนำด 2.5 ไมครอนในบรรยำกำศ จ้ำนวน   1 ชุด 

 
1. เครื่องท าน  าเย็นแบบน  าวน (Cooling Bath)  จ้ำนวน  1 ชุด 

1. ลักษณะทั่วไป 

1.1 โครงสร้ำงภำยนอกผลิตจำกโลหะไร้สนิม (Stainless Steel เกรด 304)  ด้ำนล่ำงมีล้อส้ำหรับเคลื่อนย้ำยได้
สะดวก จ้ำนวน 4 ล้อ ขนำดภำยนอก (ไม่รวมล้อ) ไม่น้อยกว่ำ 550 x 430 x 800 มิลลิเมตร (ก x ล x ส) 

1.2 โครงสร้ำงภำยในอ่ำงท้ำจำกโลหะไร้สนิม (Stainless Steel เกรด 304) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 370 x 290 x 300 
มิลลิเมตร (ก x ล x ส) 

1.3 ขอบอ่ำงเป็นแบบกำรปั๊มขึ นรูป 

1.4 ภำยในอ่ำงเป็นแบบโค้งมนไร้รอยต่อสำมำรถล้ำงท้ำควำมสะอำดได้ง่ำย 

1.5 ขนำดควำมจุอ่ำงมีปริมำตร ไม่น้อยกว่ำ 30 ลิตร 

1.6 มีฉนวนรอบอ่ำงชั นในเพ่ือรักษำระดับควำมเย็นรอบๆอ่ำง มีควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 30 มิลลิเมตร 

1.7 มีฝำปิดท้ำจำกโลหะไร้สนิม (Stainless Steel เกรด 304) 

1.8 มีท่อส้ำหรับถ่ำยน ้ำทิ ง 

2. ระบบท้ำควำมเย็น 

2.1 มีสวิตซ์เปิด-ปิดเครื่อง  พร้อมไฟแสดงสถำนะกำรท้ำงำนของเครื่อง 

2.2 ใช้มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ ชนิด  Rotary  Compressor ขนำดไม่ต่้ำกว่ำ  1 HP. (746 Watt)  

2.3 ใช้สำรท้ำควำมเย็นชนิด   R22 

2.4 คอร์ยเย็นท้ำจำกทองแดง 

2.5 มีสัญญำณแสดงสถำนะกำรท้ำงำนของคอมเพรสเซอร์ 
 
 



 

 

3. ระบบควบคุมอุณหภูมิ 

3.1 มีระบบควบคุมอุณหภูมิเป็นแบบ  Digital  Control  โดยใช้กำรปรับตั งอุณหภูมิเป็นตัวเลขดิจิตอล  มีควำม
เสถียรในกำรควบคุมอุณหภูมิ( Stability )  + 1 ๐C    

3.2 ช่วงอุณหภูมิใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 5 ๐C  จนถึงอุณหภูมิห้อง 

4. ระบบหมุนเวียนน ้ำ 

4.1 มีสวิตซ์เปิด – ปิดปั๊มน ้ำพร้อม มีไฟแสดงสถำนะกำรท้ำงำนของปั๊มน ้ำ    

4.2 มีวำล์วเปิด – ปิด ส้ำหรับส่งน ำ้ไปใช้ภำยนอก  

4.3 ปั๊มน ้ำเป็นแบบ Centrifugal Drive Pump  

5. มีตัวตัดไฟ (Circuit Breaker) ป้องกันกระแสไฟฟ้ำเกิน 

6. ใช้ระบบไฟฟ้ำ  220  โวลต์  50  เฮริตซ์ 

7. มีกำรรับประกันคุณภำพ  1  ปี พร้อมบริกำรซ่อมฟรีรวมค่ำแรงและวัสดุอะไหล่ นับตั งแต่ผ่ำนกำรตรวจรับจำก
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว 

8. มีคู่มือกำรใช้งำนภำษำไทยและภำษำอังกฤษ อย่ำงละ 2 ชุด โดยแนบมำในวันส่งมอบครุภัณฑ์ 

9. อุปกรณ์ประกอบ 

9.1 ตะแกรงวำงตัวอย่ำง อย่ำงน้อย 2 ชุด  
 

2. อ่างน  าควบคุมอุณหภูมิ (Water Bath)  จ านวน 1 ชุด 
2.1 ลักษณะทั่วไป 

- โครงสร้ำงภำยนอกผลิตจำกเหล็กเคลือบสี ขนำดภำยนอก ไม่น้อยกว่ำ 730 x 380 x 250 มิลลิเมตร   
(กxลx ส) 

- โครงสร้ำงอ่ำงท้ำจำกโลหะไร้สนิม (Stainless Steel เกรด 304) ไม่น้อยกว่ำ 500 x300 x 220 มิลลิเมตร    
     (กxลxส) 
- ขนำดควำมจุอ่ำงมีปริมำตร ไม่น้อยกว่ำ 30 ลิตร 
- มีฉนวนรอบอ่ำงชั นในเป็นใยแก้ว  ( Fiber  Glass) 
- มีฝำปิดทรงโดมท้ำจำกโลหะไร้สนิม (Stainless Steel เกรด 304) 
- มีตะแกรงวำงตัวอย่ำงท้ำจำกโลหะไร้สนิม (Stainless Steel เกรด 304) ไม่น้อยกว่ำ 2 ชุด 
- มีท่อส้ำหรับถ่ำยน ้ำทิ ง 

2.2 ระบบควบคุมอุณหภูมิ 
- มีสวิตซ์เปิด-ปิดเครื่อง  พร้อมไฟแสดงสถำนกำรณ์ท้ำงำนของเครื่อง 
- กำรปรับตั งอุณหภูมิเป็นระบบ Digital Control โดยใช้กำรควบคุมแบบ PID Control มีควำมเสถียรในกำร

ควบคุมอุณหภูมิ  +  1๐C  ( Stability ) 
- มีสัญญำณไฟแสดงในขณะที่ขดลวดควำมร้อนท้ำงำน   
- สำมำรถควบคุมอุณหภูมิได้ ไม่น้อยกว่ำ 5 °C จนถึง 110 °C  



 

 

- มีระบบป้องกันอุณหภูมิสูงเกิน (Over Heat Protection) Class 2 โดยระบบจะหยุดกำรท้ำงำนทันทีที่มี
อุณหภูมิสูงเกินกว่ำ 130°C โดยจะต้องท้ำกำร Reset เครื่องใหม่เพ่ือให้เครื่องเริ่มท้ำงำนอีกครั ง        

- มีค่ำ Temperature Variation ± 0.2 °C  ที่อุณหภูมิ  60  °C   
- มีค่ำ Temperature Distribution ± 0.1°C ที่อุณหภูมิ  60  °C   

2.3 ขดลวดให้ควำมร้อนขนำด 2200W            
2.4 มีตัวป้องกันไฟดูด Earth Leak Circuit Breaker (ELCB) ด้ำนหลังเครื่อง ป้องกันกระแสไฟฟ้ำรั่ว     
2.5  ใช้ระบบไฟฟ้ำ  220  โวลต์  50  เฮริตซ์ 
2.6 มีกำรรับประกันคุณภำพ  1  ปี พร้อมบริกำรซ่อมฟรีรวมค่ำแรงและวัสดุอะไหล่ นับตั งแต่ผ่ำนกำรตรวจรับจำก

คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว 
2.7 มีคู่มือกำรใช้งำนภำษำไทยและภำษำอังกฤษ อย่ำงละ 2 ชุด โดยแนบมำในวันส่งมอบครุภัณฑ์ 

 
3 เครื่องวัดของแข็งละลายน  า จ้ำนวน 2 ชุด 
1. เป็นเครื่องมือส้ำหรับวัด ค่ำกำรน้ำไฟฟ้ำ(EC) , ค่ำของของแข็งที่ละลำยในน ้ำ (TDS) , NaCl  และสำมำรถวัดอุณหภูมิ

ของสำรละลำย  เหมำะส้ำหรับใช้งำนทั งในภำคสนำมและในห้องปฏิบัติกำร 
2. แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้ำ ( LCD Display)    
3. ควำมสำมำรถในกำรในกำรวัดค่ำของตัวเครื่อง (Measuring range) ดังนี คือ 

- ค่ำกำรน้ำไฟฟ้ำ(EC) วัดได้ในช่วง                                         0.01 µS/cm - 200 mS/cm 
- ค่ำกำรวัดของแข็งละลำยน ้ำ (TDS)วัดได้ในช่วง                     0.00 mg/L – 100g/L 
- ค่ำ NaCl  ได้ในช่วง                                                            0.0 ถึง 400.0 % 
- ค่ำอุณหภูมิได้ในช่วง                                                           0.0 ถึง +60.00C 

4. ค่ำควำมถูกต้องในกำรวัด (Accuracy) มีดังนี  
- ค่ำกำรน้ำไฟฟ้ำ(EC) มีค่ำควำมถูกต้องในช่วง                               + 0.1% ของค่ำที่อ่ำน  
- ค่ำกำรวัดของแข็งละลำยน ้ำ (TDS) มีค่ำควำมถูกต้องในช่วง         + 0.1% ของค่ำที่อ่ำน 
- ค่ำ NaCl   มีค่ำควำมถูกต้องในช่วง                                          + 0.1% ของค่ำที่อ่ำน 

- ค่ำอุณหภูมิ มีค่ำควำมถูกต้องในช่วง                                         +  0.4 C            
5. ค่ำควำมละเอียดของกำรวัด (Resolution) มีดังนี  

5.1 ค่ำกำรน้ำไฟฟ้ำ(EC)    
- อ่ำนละเอียด 0.01 µS/cm ในช่วงกำรวัด 0.00-29.99 µS/cm  
- อ่ำนละเอียด 0.1 µS/cm ในช่วงกำรวัด 30.0-299.9 µS/cm  
- อ่ำนละเอียด 1 µS/cm ในช่วงกำรวัด 300-2999 µS/cm  
- อ่ำนละเอียด 0.01 mS/cm ในช่วงกำรวัด 3.00-29.99 µS/cm  
- อ่ำนละเอียด 0.1 mS/cm ในช่วงกำรวัดเกิน 30.0 mS/cm ขึ นไป 

 
 



 

 

5.2 ค่ำกำรวัดของแข็งละลำยน ้ำ (TDS) 
- อ่ำนละเอียด  0.01 mg/L ในช่วงกำรวัด 0.00-14.99 mg/L  
- อ่ำนละเอียด    0.1 mg/L ในช่วงกำรวัด 15.0-149.9 mg/L  
- อ่ำนละเอียด      1 mg/L ในช่วงกำรวัด 150-1499 mg/L  
- อ่ำนละเอียด      0.01 g/L ในช่วงกำรวัด 1.50-14.99 mg/L 
- อ่ำนละเอียด      0.1 g/L ในช่วงกำรวัดเกิน 15  g/L ขึ นไป  
5.3 ค่ำ NaCl อ่ำนละเอียด 0.1% ตลอดช่วงกำรวัด 

5.4 ค่ำอุณหภูมิอ่ำนละเอียด   0.1 C 
6.  มีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ เมื่อไม่ได้ใช้เครื่องติดต่อกันนำนกว่ำ 5 นำที 
7.  มีระบบกำรชดเชยอุณหภูมิ (Temperature Compensate) ทั งแบบ automatic หรือ manual ในช่วงอุณหภูมิ   

ระหว่ำง 0-60 องศำเซลเซียส 
8. สำมำรถบันทึกข้อมูลที่ได้จำกกำรวัดค่ำได้สูงสุด 250 ค่ำหรือดีกว่ำ 
9.  ตัวเครื่องท้ำด้วยวัสดุทนทำนต่อสำรเคมี กันฝุ่น กันน ้ำตำมมำตรฐำน IP 67  
10.  มี interface ชนิด RS 232 จ้ำนวน 1 port เพ่ือต่อใช้งำนกับคอมพิวเตอร์ 
11. ใช้แบตเตอรี่ขนำด  9 โวลท์จำ้นวน 1 ก้อน 
12. มีอุปกรณ์ประกอบเครื่องดังนี  

12.1 ตัวเครื่องบรรจุในกระเป๋ำพร้อมหัวอ่ำน ที่สำมำรถอ่ำนค่ำ EC/TDS/NaCL และอุณหภูมิได้ จ้ำนวน 1 ชุด 
12.2 สำรมำตรำฐำน  12880 uS/cm จ้ำนวน 1 ขวด 
12.3 Software และ connection cable จ้ำนวน 1 ชุด 

13. มีกำรรับประกันคุณภำพ  1  ปี พร้อมบริกำรซ่อมฟรีรวมค่ำแรงและวัสดุอะไหล่ นับตั งแต่ผ่ำนกำรตรวจรับจำก
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว 

14. มีคู่มือกำรใช้งำนภำษำไทยและภำษำอังกฤษ อย่ำงละ 2 ชุด โดยแนบมำในวันส่งมอบครุภัณฑ์ 
 

4. ตู้ดูดความชื น  จ้ำนวน  1  ชุด  
1. เป็นเครื่องส้ำหรับดูดควำมชื นแบบอัตโนมัติ (Auto-dry Desiccators) 
2. วัสดุที่ใช้ท้ำตู้ ท้ำด้วย PMMA (Polymethylmethacrylate) 
3. ระบบกำรขจัดควำมชื น เป็นแบบอัตโนมัติ โดยสำมำรถขจัดควำมชื นได้ 2 g. ต่อ 1 วัน หรือมำกกว่ำ (ที่อุณหภูมิ 

30 องศำเซลเซียส, ควำมชื นสัมพัทธ์ 60% RH) 
4. ขนำดภำยใน 285x 275x 485 มิลลิเมตร (กว้ำงx ลึกx สูง) 
5. แสดงอุณหภูมิและควำมชื นสัมพัทธ์ด้วย Thermo/Hygrometer  
6. มีระบบกำรขจัดควำมชื นออกจำกตู้โดยใช้ Solid high molecular electrolysis membrane  
7. สำมำรถใช้งำนได้ในสภำพแวดล้อมท่ีมีอุณหภูมิในช่วง 0 ถึง 50 องศำเซลเซียส และมีควำมชื นสัมพันธ์ในช่วง 0 

ถึง 90% RH 
8. มีชั นวำงของจ้ำนวน 3 ชั น 



 

 

9. ใช้ไฟฟ้ำ 220 V, 50 Hz. 
10. เป็นเครื่องมือที่ผลิตจำกบริษัทที่ได้รับมำตรฐำน ISO 9001 โดยแนบเอกสำรหลักฐำนมำในวันยื่นซอง 
11. มีกำรรับประกันคุณภำพ  1  ปี พร้อมบริกำรซ่อมฟรีรวมค่ำแรงและวัสดุอะไหล่ นับตั งแต่ผ่ำนกำรตรวจรับจำก
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว 
12. มีคู่มือกำรใช้งำนภำษำไทยและภำษำอังกฤษ อย่ำงละ 2 ชุด โดยแนบมำในวันส่งมอบครุภัณฑ์ 
 

5. เครื่องวัดความกระด้างในน  า  จ้ำนวน 2 ชุด 
1. เป็นอุปกรณ์ส้ำหรับจ่ำยสำรละลำย เพ่ือท้ำกำรไตเตรทหำค่ำของตัวอย่ำง โดยแสดงผลเป็นตัวเลข (digit)  
2. ปริมำตรควำมจุของกระบอกสูบไม่น้อยกว่ำ 13 มิลลิลิตร  
3. ควำมผิดพลำด (Accuracy) ในกำรจ่ำยสำรละลำย เป็น +1% 
4. สำมำรถตั งปริมำตรกำรจ่ำยสำรละลำยได้ต่้ำสุดถึง 0.00125 มิลลิลิตร (1digit = 0.00125 ml.) 
5. อุปกรณ์ประกอบเครื่องมีดังนี   

- กระเป๋ำพลำสติกส้ำหรับเก็บเครื่องมือ  จ้ำนวน 1 ชุด 
- delivery tubes    จ้ำนวน 5 อัน   

6. มีกำรรับประกันคุณภำพ  1  ปี พร้อมบริกำรซ่อมฟรีรวมค่ำแรงและวัสดุอะไหล่ นับตั งแต่ผ่ำนกำรตรวจรับจำก 
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว 

7. มีคู่มือกำรใช้งำนภำษำไทยและภำษำอังกฤษ อย่ำงละ 2 ชุด โดยแนบมำในวันส่งมอบครุภัณฑ์ 
 

6.เครื่องผลิตน  า RO (Reverse Osmosis) จ้ำนวน 1 ชุด  
6.1  ระบบต้องผลิตน ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 500 ลิตรต่อชั่วโมง 
6.2 ระบบต้องท้ำงำนได้อัตโนมัติ 
6.3 ระบบท้ำน ้ำบริสุทธิ์จะต้องมีระบบ Pre Treatment ก่อนเข้ำระบบ RO  
6.4 มีถังเก็บน ้ำบริสุทธิ์ติดกับเครื่องไม่น้อยกว่ำ 100 ลิตร 
6.5 โครงของตัวเครื่อง (Frame) ท้ำจำกสแตนเลส 
6.6 มีไส้กรองส้ำรองส้ำหรับเปลี่ยนได้ไม่น้อยกว่ำ 2 ชุด 
6.7 มีกำรรับประกันคุณภำพ  1  ปี พร้อมบริกำรซ่อมฟรีรวมค่ำแรงและวัสดุอะไหล่ นับตั งแต่ผ่ำนกำรตรวจรับจำก

คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว 
6.8 มีคู่มือกำรใช้งำนภำษำไทยและภำษำอังกฤษ อย่ำงละ 2 ชุด โดยแนบมำในวันส่งมอบครุภัณฑ์ 
 

7. ระบบระบายอากาศ (Ventilation) จ านวน 2 ชุด 
 ระบบระบำยอำกำศ (Ventilation) ที่ติดตั งจะต้องเหมำะสมกับขนำดห้องปฏิบัติกำรขนำด 100 ตำรำงเมตร มี
กำรค้ำนวณปริมำณลมที่ดูดเข้ำ (Intake Air) และลมที่ดูดออก (Exhaust Air) ที่เหมำะสมถูกหลักกำรทำงวิศวกรรม โดย
จะต้องแนบรำยกำรค้ำนวณและมีกำรเซ็นต์รับรองจำกวิศวกรระดับสำมัญสิ่งแวดล้อม รวมทั งคู่มือกำรใช้งำน โดยแนบมำ
ในวันส่งมอบครุภัณฑ์ 



 

 

 รำยละเอียดส้ำหรับอุปกรณ์ด้ำนจ่ำยอำกำศเข้ำห้อง ประกอบด้วย 
- พัดลมจ่ำยอำกำศ (Fresh Air Blower) ปริมำณอำกำศไม่น้อยกว่ำ 1000 ลบ.ฟ ต่อนำที ที่ 1 นิ วน ้ำ, แบบ

ทำงเข้ำทำงเดียว, มอเตอร์ขัดตรง 1400 รอบต่อนำที, ขนำดมอเตอร์ 0.5 กิโลวัตต,์ IP55  
- แผ่นกรองอำกำศขั นต้น (Pre Filter) ท้ำจำกวัสดุ โพลีเอสทำลีน , โครงเป็น กัลวำไนต์ ขนำด600x600x300

มม. 
- หน้ำกำกด้ำนจ่ำยอำกำศ ชนิดมีชุดปรับปริมำณลม (Supply Grille with Volume Damper) โครงท้ำจำก

อลูมิเนียม ,กระจำยอำกำศ 2 ทำง ,ขนำด 300x300 มม. 
รำยละเอียดส้ำหรับอุปกรณ์ด้ำนดูดอำกำศออกจำกห้อง ประกอบด้วย 
-  พัดลมดูดอำกำศ (Exhaust Blower) ปริมำณอำกำศไม่น้อยกว่ำ 1000 ลบ.ฟ ต่อนำที ที่ 0.35 นิ วน ้ำ, แบบ

ทำงเข้ำทำงเดียว, มอเตอร์ขัดตรง 1400 รอบต่อนำที, ขนำดมอเตอร์ 0.5 กิโลวัตต,์ IP55 
- หน้ำกำกดูดอำกำศออก (Exhaust Grille) โครงท้ำจำกอลูมิเนียม, กระจำยอำกำศ 2 ทำง ขนำด 300x300 มม. 

 - ตู้ควบคุมไฟฟ้ำ ควบคุมกำรท้ำงำนของพัดลมด้วย Timer ท้ำงำนได้ทั งแบบ manual , auto ขนำดตู้ 
300x300x150 มม. 
 ผู้รับจ้ำงต้องรับประกันกำรติดตั ง เครื่องจักรและอุปกรณ์พร้อมรับประกันเป็นระยะเวลำ 1 ปี นับตั งแต่วันที่ผ่ำน
กำรตรวจรับจำกคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว และต้องท้ำกำรดูแลปรับแต่งเครื่องมือและอุปกรณ์ระบำย
อำกำศ (Ventilation) ของห้องปฏิบัติกำรหำกมีปัญหำ ภำยหลังกำรส่งมอบจนกระทั่งหมดระยะเวลำประกัน 

 
8. ระบบดูดซับสารเคมี (Carbon Adsorption) จ านวน 2 ชุด 
 ระบบดูดซับสำรเคมี (Carbon Adsorption) ของอ่ำงล้ำงเครื่องแก้วที่ติดตั งจะต้องมีอุปกรณ์ถังท้ำจำกสแตน
เลสหรือไฟเบอร์กลำสบรรจุคำร์บอนอย่ำงน้อย 1 ชุด ต่อกับท่อระบำยน ้ำทิ งจำกอ่ำงล้ำงเครื่องแก้ว และมีกำรต่อท่อ
ระบำยน ้ำทิ งที่ออกจำกระบบดูดซับรวบรวมลงท่อระบำยเดิมด้วย  
 ผู้รับจ้ำงต้องรับประกันกำรติดตั ง เครื่องจักรและอุปกรณ์พร้อมรับประกันเป็นระยะเวลำ 1 ปี นับตั งแต่วันที่ผ่ำน
กำรตรวจรับจำกคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว และต้องท้ำกำรดูแลปรับแต่งเครื่องมือและอุปกรณ์ระบบดูด
ซับสำรเคมี (Carbon Adsorption) ของห้องปฏิบัติกำรหำกมีปัญหำ ภำยหลังกำรส่งมอบจนกระทั่งหมดระยะเวลำ
ประกัน 
 มีกำรดูแลและเปลี่ยนสำรกรองให้อย่ำงน้อย 2 ครั งหลังจำกสำรกรองเสื่อมสภำพ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

9.เครื่องผลิตโอโซน (Ozone Generator) จ้ำนวน 2 ชุด 
9.1 ระบบต้องผลิตโอโซนได้ไม่น้อยกว่ำ 500 มิลลิกรัมต่อชั่วโมง 
9.2 ระบบต้องท้ำงำนได้อัตโนมัติ 
9.3 มี Timer ควบคุมกำรท้ำงำนของเครื่อง 
9.4 ตัวเครื่อง (Frame) ท้ำจำกสแตนเลส 
9.5  มีกำรรับประกันคุณภำพ  1  ปี พร้อมบริกำรซ่อมฟรีรวมค่ำแรงและวัสดุอะไหล่ นับตั งแต่ผ่ำนกำรตรวจรับจำก 

คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว 
9.6 มีคู่มือกำรใช้งำนภำษำไทยและภำษำอังกฤษ อย่ำงละ 2 ชุด โดยแนบมำในวันส่งมอบครุภัณฑ์ 

 
10.ชุดโพรบของเครื่องมัลติมิเตอร์ (Multimeter) จ้ำนวน 8 หัววัด 
รำยละเอียดหัววัดค่ำไอออนในน ้ำ  จ้ำนวน 8 หัววัด 

พารามิเตอร์ 
(ไอออนหรือสารละลายน  า) 

ค่าที่วัดได้ในช่วง (ppm.) pH 

1. Ammonia 
2. Chloride 
3. Cyanide 
4. Lead 
5. Nitrate 
6. Copper 
7. Fluoride 
8. Sulfide 

0.06 – 20,000 
1.8 – 35,000 
0.013 – 25 
0.2 – 200,000 
0.2 – 60,000 
0.06 – 60,000 
0.01 – 20,000 
0.02 – 30,000 

3 – 8 
2 – 14 
9 – 14 
3 – 7 
3 – 10 
0 – 14 
5 – 11 
11 – 14 

 
11.เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาด 2.5 ไมครอนในบรรยากาศ จ้ำนวน 1 ชุด 
 คุณลักษณะท่ัวไป  

เป็นเครื่องมือเก็บตัวอย่ำงฝุ่นละอองในบรรยำกำศ โดยใช้หลักกำรดูดอำกำศผ่ำนกระดำษกรอง ที่มีระบบกำร
ท้ำงำนตำมข้อก้ำหนดของ U.S. EPA โดยใช้หลักกำรดูดอำกำศผ่ำนกระดำษกรอง (Federal Reference Method) และ
น้ำมำวิเครำะห์ด้วยเทคนิคกำรชั่งน ้ำหนัก (Gravimetric Method) ในห้องปฏิบัติกำร 
 
 คุณลักษณะทางเทคนิค  
1. ตัวเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองในบรรยากาศ  

1.1 เป็นเครื่องเก็บตัวอย่ำงฝุ่นละอองในบรรยำกำศที่ใช้หลักกำร Gravimetric Method หรือ Federal  
Reference ตำมข้อก้ำหนดของ U.S. EPA และมีเอกสำรรับรองมำตรฐำนจำก U.S. EPA  โดยแนบหลักฐำนเอกสำรมำใน
วันยื่นซอง 
 



 

 

1.2 เป็นเครื่องเก็บตัวอย่ำงอำกำศที่สำมำรถควบคุมอัตรำกำรไหลของอำกำศให้คงที่ที่ 16.67 หรือ 16.70 ลิตร 
ต่อนำทีได้ โดยหลักกำร Volumetric Flow Control  

1.3 โครงสร้ำง (Shelter) เป็นโลหะกันสนิมหรือเคลือบสีกันสนิมที่สำมำรถป้องกันกระดำษกรองและอุปกรณ์จำก 
ฝนได้  

1.4 มีหัวคัดแยกขนำดฝุ่นละอองสำมำรถตรวจวัดฝุ่นละอองขนำด 2.5 ไมครอน ที่ได้รับเอกสำรกำรรับรอง 
มำตรฐำนจำก U.S. EPA (โดยแนบเอกสารหลักฐานมาในวันยื่นซอง) ที่ใช้ได้กับตัวเครื่องมือนี  และใช้กับกระดำษกรอง
ชนิด PTFE ขนำด 47 mm. มี Pore size 2.0 micron  
 
 2. ส่วนควบคุมการท างาน  

2.1 สำมำรถควบคุมกำรท้ำงำนด้วยระบบ Microprocessor ที่มีระบบควบคุมให้อัตรำกำรไหลของอำกำศคงที่ที่  
16.67 หรือ 16.70 ลิตรต่อนำที  

2.2 มีระบบตั งเวลำ ที่สำมำรถตั งเวลำเริ่มต้นและหยุดกำรท้ำงำนได้ โดยสำมำรถเก็บตัวอย่ำงฝุ่นต่อเนื่องได้ 24  
ชั่วโมง และสำมำรถเปลี่ยนแปลงช่วงเวลำในกำรเก็บตัวอย่ำงได้  

2.3 มีชุดตรวจวัดอุณหภูมิ ควำมดันบรรยำกำศ และอัตรำกำรไหลของอำกำศที่สำมำรถแสดงผลกำรตรวจวัดได้  
2.4 มีหน้ำจอ LCD แสดงผล พร้อมสำมำรถจัดเก็บข้อมูลและเรียกดูข้อมูลกำรตรวจวัดซึ่งประกอบด้วยข้อมูล 

อย่ำงน้อยดังนี  คือ ข้อมูลวันเวลำที่ตรวจวัด, ช่วงเวลำกำรเก็บ, ปริมำตรอำกำศรวม, และข้อมูลตำมข้อ 2.3 ได้ และถ่ำย
โอนข้อมูลดังกล่ำวสู่คอมพิวเตอร์ได้  

2.5 มีระบบตรวจสอบกำรรั่วได้  
 
3. ปั๊มดูดอากาศ  

3.1 ปั๊มชักตัวอย่ำงเป็นชนิด Internal Pump  
3.2 สำมำรถปรับให้ท้ำงำนด้วยอัตรำคงที่ที่ 16.67 หรือ 16.70 ลิตรต่อนำทีได้  
3.3 ใช้ระบบกระแสไฟฟ้ำ 220 Volt/50 Hz. และมีอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อใช้กับระบบไฟฟ้ำ 220 Volt/50 Hz. ได้  
3.4 มีแบตเตอรี่ส้ำรองในเครื่อง 12 Vdc  

 
4. ชุดปรับเทียบอัตราการไหล  

4.1 ชุดปรับเทียบอัตรำกำรไหลทั งชุดเป็นอุปกรณ์ตำมมำตรฐำนกำรผลิตของเครื่องมือหลัก  
4.2 มีชุดตรวจวัดอุณหภูมิ, ควำมชื นและควำมดัน  
4.3 มีอุปกรณ์ส้ำหรับกำรวัดอัตรำกำรไหลในช่วง 1.5 -19.5 ลิตรต่อนำที  
4.4 มีหน้ำจอ LCD แสดงผลอัตรำกำรไหลเป็นตัวเลข พร้อมสำมำรถแสดงค่ำอุณหภูมิในหน่วยองศำเซลเซียสและ 

ควำมดันบรรยำกำศในหน่วยมิลลิเมตรปรอท หรือหน่วยอื่นที่เทียบเท่ำ  
4.5 มีระบบกำรปรับเทียบภำยนอก โดยอุปกรณ์ดังกล่ำวได้รับรองมำตรฐำนจำกสถำบัน NIST โดยแนบหลักฐำน 

เอกสำรมำในวันยื่นซอง 
 



 

 

4.6 สำมำรถบันทึกและถ่ำยโอนข้อมูลกำรปรับเทียบสู่คอมพิวเตอร์ได้  
4.7 ใช้ระบบกระแสไฟฟ้ำ 220 Volt/50 Hz  
4.8 สำมำรถใช้งำนได้ 20 ชั่วโมงโดยใช้แบตเตอรี่ภำยนอก  

 
5. อุปกรณ์ประกอบทั งชุด  

5.1 เครื่องเก็บฝุ่นละอองในบรรยำกำศ(ส่วนควบคุม) จ้ำนวน 1 ชุด  
5.2 หัวคัดแยกฝุ่นละออง PM 2.5 จ้ำนวน 1 ชุด  
5.3 ชุดปรับเทียบ (Calibration Kit) พร้อมกระเป๋ำมำตรฐำน จ้ำนวน 1 ชุด  
5.4 กระดำษกรอง PTFE ขนำด 47 mm. มี Pore size 2.0 micron จ้ำนวน 100 แผ่น  
5.5 Filter Cassette จ้ำนวน 2 ชุด  
5.6 Cassette Opener จ้ำนวน 1 ชุด  
5.7 ชุดขำตั งแบบ 3 ขำซึ่งเป็นฐำนรองรับตัวเครื่อง จ้ำนวน 1 ชุด  เพ่ือให้เกิดควำมสมดุลในกำรเก็บตัวอย่ำงใน 

ทุกพื นที่และควำมสูงของ  
5.8 Software พร้อมสำยสัญญำณของเครื่องมือ จ้ำนวน 1 ชุด  
5.9 Software พร้อมสำยสัญญำณของชุดปรับเทียบ จ้ำนวน 1 ชุด  
 

เงื่อนไขท่ัวไปของเครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองขนาด 2.5 ไมครอนในบรรยากาศ  
1. ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทุกชิ น เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่ไม่ผ่ำนกำรใช้งำนมำก่อน  
2. ในกำรส่งมอบครุภัณฑ์ หำกมีกำรช้ำรุด บกพร่องเสียหำย หรือไม่ได้คุณสมบัติที่ได้ระบุไว้ในรำยละเอียด 

ลักษณะเฉพำะ บริษัทผู้เสนอรำคำจะต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้กับทำงมหำวิทยำลัย โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ  
3. บริษัทผู้เสนอรำคำต้องมีเอกสำรแต่งตั งให้เป็นตัวแทนจ้ำหน่ำยโดยตรงจำกบริษัทผู้ผลิตโดยแนบเอกสำรกำร 

เป็นตัวแทนจ้ำหน่ำยพร้อมรับรองส้ำเนำถูกต้องโดยแนบมำในวันยื่นซอง เพ่ือให้บริกำรกับทำงมหำวิทยำลัยในกำรให้
ค้ำแนะน้ำในกำรใช้งำน กำรซ่อมบ้ำรุง และกำรบริกำรหลังกำรขำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกท่ีสุด  

4. บริษัทผู้เสนอรำคำ จะต้องมีกำรสำธิตกำรใช้งำน สอนกำรใช้งำนและฝึกอบรม ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ที่ทำง 
มหำวิทยำลัยก้ำหนด จนสำมำรถใช้งำนและบ้ำรุงรักษำเครื่องมือ ได้อย่ำงถูกต้องและมีประสิทธิภำพ  

5. บริษัทผู้เสนอรำคำ ยินดีรับประกันพร้อมบริกำรซ่อมฟรีรวมค่ำแรงและวัสดุอะไหล่ ไม่น้อยกว่ำ 1 ปี นับตั งแต ่
ผ่ำนกำรตรวจรับจำกคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว  

6. มีคู่มือกำรใช้งำนภำษำไทยและภำษำอังกฤษ อย่ำงละ 2 ชุด โดยแนบมำในวันส่งมอบครุภัณฑ์ 
 


