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รายการครุภัณฑ์จุลชีววิทยา 
ประกอบด้วย 
เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (spectrophotometer)  จ านวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้ 
1. เป็นเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายปริมาตรน้อย (micro-volume)  ที่ใช้ได้ทั้ง Cuvette และ 

Sampling port เพ่ือง่ายต่อการวัดตัวอย่าง 
2. ควบคมุการท างานจากตัวเครื่องผ่านระบบจอสีสัมผัส อย่างน้อย (5.7 นิ้ว) 
3. วัดตัวอย่างด้วย Sampling port โดยใช้ปริมาตรต่ าสุด อย่างน้อย 0.5 ไมโครลิตร 
4. มีซอฟท์แวร์รองรับการวัดปริมาณสารดังนี้ 

4.1 วัดปริมาณกรดนิวคลีอิคโดยเลือกวัดปริมาณ dsDNA, ssDNA, RNA แสดงผลเป็นความเข้มข้นและความ
บริสุทธิ์ได ้

4.2 อ่านปฏิกิริยา dye labeling และค านวณค่า Tm ได้จากการวัดล าดับเบสของไพรเมอร์ 
4.3 สามารถวัดปริมาณโปรตีนที่ใช้การวัดโดยวิธี BCA, Bradford, Lowry และ Biuret (colorimetric protein 

assays) หรือวัดความเข้มข้นของโปรตีนโดยตรงที่ความยาวคลื่น 280 nm(direct UV method) 
5. สามารถ เลื อกคว ามยาวคลื่ น ได้ ตั้ ง แต่  190-1100 น า โน เมตร  และวั ดการดู ดกลื นแส ง ได้ ใ นช่ ว ง 

-0.3-2.5Abs. และ 0-199%T 
6. สามารถวัดปริมาณดีเอ็นเอสายคู่ที่มีความเข้มข้นได้ตั้งแต่ 1-2,500 ng/µl 
7. ความถูกต้องของความยาวคลื่น (wavelength accuracy) มีความคลาดเคลื่อน ไม่เกิน +2 นาโนเมตร 
8. ความแม่นย าของความยาวคลื่น (wavelength reproducibility) มีความคลาดเคลื่อน ไม่เกิน +1 นาโนเมตร 
9. มีความกว้างของแถบแสง (Spectral bandwidth) เท่ากับ 5 นาโนเมตร 
10. ชุดตรวจวัดแสง (detector) เป็นชนิด 1024 element CCD array 
11. แหล่งก าเนิดแสง (Light Source) เป็นแบบพัลส์ซีนอนแลมป์ (Pulsed Xenon Lamp) รับประกันอย่างน้อย 3 ป ี
12. มีแสงรบกวนในการวัด (Stray Light) น้อยกว่า 0.5%T (วัดที่ 220 และ 340 นาโนเมตร โดยใช้สาร NaNO2) 
13. มีค่ารบกวนการวัดการดูดกลืนแสง (Photometric Noise) 0.005Abs (peak to peak) และ 0.002Abs (RMS) 
14. มีค่าการวัดที่เป็นเส้นตรง (Absorbance Accuracy) +0.005Abs หรือไม่เกิน 1% ในการวัดที่ความยาวคลื่น

มากกว่า 546 นาโนเมตร 
15. มีค่าความเที่ยงในการวัดการดูดกลืนแสงซ้ า (Absorbance Reproducibility) คลาดเคลื่อน +0.003Abs 

(0-0.5Abs) และ +0.007 Abs (0.5-1.0Abs) 
16. ใช้กับไฟฟ้า 90 ถึง 250 โวลท์ 50/60 เฮิร์ท 30 VA  
17. ตัวเครื่องมีขนาด 42 x 26 x 18.5 เซ็นติเมตร หนัก 3 กิโลกรัม หรือต่ ากว่า 
18. บริษัทผู้ผลิตได้รับมาตราฐานสากล ISO 9001:2008 
19. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี โดยบริษัทตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงได้รับการรับรองมาตรฐานสากล  

ISO 9001:2008 เพ่ือความมั่นใจในด้านบริการหลังการขายพร้อมการอบรมการใช้งาน มีการดูแลรักษาเครื่องอย่าง
น้อย 1 ครั้ง พร้อมคู่มือการใช้งานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

20. มีโต๊ะป้องการการสั่นสะเทือนไว้วางเครื่องวัดการดูดกลืนแสงนี้ 
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หม้อนึ่งฆ่าเชื้อโดยใช้ไอน้ า  จ านวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้ 
1. เป็นเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ า โครงสร้างเป็นทรงกระบอกแนวตั้ง 
2. ภายในหม้อนึ่งท าจาก Stainless steel เกรด 304 มีฝาปิดด้านบนที่มีลักษณะการเปิด-ปิดของฝา เป็นแบบเลื่อน

ออกทางด้านข้างมีระบบล็อคเป็นแบบด้ามจับมือหมุนที่บริเวณก่ึงกลางของฝาเพียงจุดเดียว และชั้นในของฝาบุ
ด้วยซิลิโคน 

3. ตัวเครื่องมีขนาด 450x600x1,090 มิลลิเมตร (ลึก x กว้าง x สูง) โดยหม้อนึ่งฆ่าเชื้อมีปริมาตรบรรจุไม่น้อยกว่า 
50 ลิตร และมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ ากว่า 300 มิลลิเมตร สูงไม่น้อยกว่า 710 มิลลิเมตร  

4. ระบบควบคุมการท างานของหม้อนึ่งเป็นแบบอัตโนมัติ  มีแผงควบคุมการท างานอยู่ด้านบน ประกอบด้วย 
4.1 Adjustable Temperature Control สามารถปรับตั้งอุณหภูมิในการนึ่งฆ่าเชื้อได้ในช่วง 118 - 134 องศา

เซลเซียส 
4.2 Sterilization Timer สามารถปรับตั้งเวลาในการนึ่งฆ่าเชื้อได้ในช่วง 0 - 60 นาท ีหรือมากกว่า 
4.3 Dry Timer สามารถปรับตั้งเวลาในการอบแห้งได้ในช่วง 0 - 60 นาที หรือมากกว่า 
4.4 Pressure/ Temperature Gauge แสดงค่าแรงดันและอุณหภูมิภายในหม้อนึ่งฆ่าเชื้อ  
4.5 Emergency Exhaust Switch ส าหรับการระบายแรงดันภายในห้องนึ่งฆ่าเชื้อ 
4.6 Sterilization Lamp เป็นสัญญาณไฟแสดงการนึ่งฆ่าเชื้อ 
4.7 Dry Lamp เป็นสัญญาณไฟแสดงการอบแห้ง 
4.8 Complete Lamp เป็นสัญญาณไฟแสดงเมื่อกระบวนการท างานเสร็จสิ้น 1 รอบ 

5. ค่าความดันที่ใช้ในการนึ่งฆ่าเชื้ออยู่ในช่วง 0.9 - 2.1 กก./ซม.2 
6. มีมาตรวัดค่าความดันและอุณหภูมิภายในหม้อนึ่ง แสดงหน่วยเป็น กก./ซม.2 และองศาเซลเซียส 
7. หากระดับน้ าภายในหม้อนึ่งไม่เพียงพอ เครื่องจะหยุดท างานและมีสัญญาณเสียงเตือน 
8. มีวาล์วนิรภัยส าหรับการปล่อยไอน้ าออก เมื่อมีความดันสูงเกินก าหนด  
9. มีระบบอบแห้งหลังจากการนึ่งฆ่าเชื้อ 
10. มีตะกร้าส าหรับใส่ของที่ต้องการนึ่งฆ่าเชื้อ ท าจาก Stainless steel เกรด 304 จ านวน 2 ใบ ที่คีบภาชนะ 1 อัน 
11. มีล้อเลื่อน เพ่ือความสะดวกในการเคลื่อนย้าย 
12. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 ไซเคิล 
13. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 
14. รับประกันคุณภาพ 1 ปี อย่างน้อยทั้งตัวเครื่องและอะไหล่ โดยมีใบรับรองการเป็นตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจาก

บริษัทผู้ผลิต 
15. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ตามมาตรฐาน (CE Mark) 
16. บริษัทผู้เป็นตัวแทนจ าหน่ายได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ทั้งระบบเพ่ือการบริการด้านอะไหล่            

และการดูแลรักษาเครื่องหลังการขายอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมการอบรมการใช้งานและมีคู่มือการใช้งานทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
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เครื่องอิเล็คโตรโฟรีซิสชนิดแนวนอนขนาดกลาง จ านวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้ 
1. เป็นเครื่องอิเลคโตรโฟลิซิส  ส าหรับการแยกตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมชนิดแนวนอน (submerge 

horizontal electrophoresis) 
2. ตัวถัง (buffer tank) ผลิตจากอะครีลิคมีความทนทานสามารถใช้กับถาดเจลที่มีขนาด (กว้างxยาว) 15 x 7, 15 

x 10, 15 x 15 และ15 x 20 เซนติเมตร 
3. มี gel casting system ที่สามารถใช้เตรียมแผ่นเจลขนาด 15 x 7, 15 x 10, 15 x 15 และ15 x 20  เซนติเมตร 
4. ถาดเจลสามารถให้แสงอัลตร้าไวโอเลตส่องผ่านได้ (UV-transparent acrylic casting tray) ท าให้สะดวกในการ

น าแผ่นเจลไปวิเคราะหภ์ายใต้แสงยูวีได้โดยตรง 
5. อิเลคโทรดผลิตจากแพลทตินัมความบริสุทธิ์ 99.99%  
6. มี plug แบบ gold-plated terminal เพ่ือป้องกันการกัดกร่อนจากการสารเคมีและการท าความสะอาด 
7. มีฝาปิดแบบ lift-off lid เพ่ือความปลอดภัยของผู้ใช้งาน  และมี power output connecter หนา 4 มิลลิเมตร

เพ่ือต่อกับ power supply  
8. มีการออกแบบและการผลิตที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยตามระเบียบข้อบังคับท่ี EU ก าหนด (CE Mark) 
9. อุปกรณ์ประกอบมีดังต่อไปนี้ 

9.1 Gel Casting Tray ขนาด 15x7 เซนติเมตร               1 ชิ้น 
9.2 Gel Casting Tray ขนาด 15x10 เซนติเมตร     1 ชิ้น 
9.3 Gel Casting Tray ขนาด 15x15 เซนติเมตร     1 ชิ้น 
9.4 Gel Casting Tray ขนาด 15x20 เซนติเมตร     1 ชิ้น 
9.5 Aluminium Casting Gates หรือชนิด Casting Gate ที่ดีกว่าอย่างน้อย  8 ชิ้น 
9.6 Comb ความหนา 1.0 มิลลิเมตรส าหรับ 15 ตัวอย่าง อย่างน้อย  2 ชิ้น 
9.7 Buffer Recirculation Port       2 port 
9.8 Colored Loading Strips       6 ชิ้น 

10 คู่มือประกอบการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ชุด 
11 รับประกันคุณภาพ 1 ปี  
 
เครื่องเขย่าสารที่ควบคุมอุณหภูมิ ( Incubator Shake)  จ านวน 1 ชุด  มีรายละเอียดดังนี้ 
1. ตัวตู้ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบ microprocessor digital PID โดยควบคุมอุณหภูมิได้ใน ช่วง 0 ถึงอย่างน้อย 60 องศา

เซลเซียส 
2. ตัวตู้มีความแม่นย าของอุณหภูมิสูงโดย มีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน + 0.25 องศาเซลเซียส ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส 
3. สามารถปรับความเร็วรอบได้ตั้งแต่ 30 – 300 rpm มีความคลาดเคลื่อนเท่ากับ + 1 รอบต่อนาทีและมีช่วงกว้างของการ

เขย่า (Stroke) เท่ากับ 30 มิลลิเมตร 
4. สามารถท างานได้ต่อเนื่องหรือสามารถตั้งเวลาการเขย่าได้ถึง 47 ชั่วโมง 59 นาที โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน + 1 

เปอร์เซ็นต์ 
5. ควบคุมการเขย่าด้วยมอเตอร์ชนิด Plate Type brushless DC motor  ลดการเกิดเสียงดังและแรงสั่นสะเทือนขณะ

ท างาน 
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6. ประกอบด้วยแผ่นกรองอยู่บริเวณด้านข้างตู้ 
7. มีระบบท าความเย็นด้วยเครื่อง compressor  ขนาดไม่ต่ ากว่า 1/4 แรงม้า 
8. มีระบบควบคุมแบบปุ่มกด  
9. มีระบบหยุดการท างานของเครื่องอัตโนมัติเมื่อประตูเปิด เพื่อความปลอดภัยและสะดวกในการใช้งาน 
10. มีข้อความแสดงเมื่อการท างานของเครื่องผิดปกติ 
11. ชั้นวางมีขนาดอย่างน้อย 720 x 610 มิลลิเมตร (กว้าง x ยาว)  
12. ตัวเครื่องมีขนาดอย่างน้อย 820 x 765 x 1018 มิลลิเมตร (กว้าง x ลึก x สูง)  
13. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต ์ 50 เฮิตร์ส 
14. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี โดยผลิตจากบริษัทที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001: 2008 
15. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคู่มือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
16. มีอุปกรณ์ประกอบ  

16.1 ถาดเขย่าที่สามารถบรรจุ flask ขนาด 250 ml ได้ 36 flask จ านวน 1 ชิ้น 
16.2 ถาดเขย่าแบบ Spring Wire Rack จ านวน 1 ชิ้น 

 
เครื่องเพิ่มจ านวนสารพันธุกรรม (PCR) จ านวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้ 
1. มีหน้าจอสีควบคุมการท างานแบบสัมผัส TFT touch-screen อย่างน้อย (800×480 pixels) และสามารถ

ควบคุมผ่าน USB mouse ได ้
2. มีช่องบรรจุหลอดตัวอย่าง (Block) ขนาด 0.2 มิลลิลิตร 96 หลอด สามารถใช้กับ PCR plate ขนาด 96 หลุม 

หรือหลอดฝาแบนขนาด 0.5 มิลลิลิตร 48 ตัวอย่าง 
3. ตัวเครื่องมีระบบให้ความร้อนและความเย็นเป็นแบบ Peltier element จ านวน 16 อัน เพ่ือควบคุมอุณหภูมิใน

แต่ละแถวของ block และมีแผงควบคุมอุณหภูมิ (control circuit) PT 1000 thermal probes 16 อัน  
4. สามารถตัง้อุณหภูมิของปฏิกิริยาในช่วงต่างๆ ได้ตั้งแต่ 4-105 องศาเซลเซียส 
5. สามารถปรับความเร็วในการเพ่ิมและลดอุณหภูมิ (Adjustable ramping) ได้ตั้งแต่ 0.1-3.0 องศาเซลเซียสต่อ

วินาที (สามารถเพ่ิมและลดอุณหภูมิได้อย่างน้อย 5 องศาเซลเซียสต่อวินาที เมื่อเครื่องท างานในสภาวะแวดล้อม
ที่เหมาะสม) 

6. สามารถตั้งอุณหภูมิส าหรับท า Gradient PCR และตั้งความแตกต่างของอุณหภูมิได้ 16 แถว โดยตั้งค่าอุณหภูมิ

ได้ในช่วง 35-105 องศาเซลเซียส และปรับค่าความแตกต่างของอุณหภูมิได้ 15 องศาเซลเซียส 

7. มีค่าความถูกต้องของอุณหภูมิ (accuracy thermo block) คลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.1 องศาเซลเซียส 

8. ความสม่ าเสมอของอุณหภูมิ (Block uniformity) คลาดเคลื่อน ไม่เกิน 0.2 องศาเซลเซียส (ที่อุณหภูมิ 72 
องศา-เซลเซียส) 

9. มีระบบฝาปิดที่สามารถตั้งค่าอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 40-120 องศาเซลเซียส และมีโปรแกรมสามารถ lock ฝาปิดได้
หรือระบบท่ีดีกว่า 

10. สามารถถ่ายโอนข้อมูลโดยมีช่อง USB อย่างน้อย 4 ช่อง และ Ethernet port อย่างน้อย 1 ช่อง 
11. สามารถเก็บโปรแกรมภายในเครื่องได้ไม่ต่ ากว่า 500,000โปรแกรม 
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12. สามารถรายงานและบันทึกผลการท างานในรูปแบบ GLP report ได ้
13. ในกรณีไฟฟ้าขัดข้องเครื่องสามารถเริ่มต้นการท างานใหม่อัตโนมัติ และมีฟังก์ชัน Power fail Denaturation ที่

สามารถตั้งค่าให้เครื่องกลับมาเริ่มท่ีขั้นตอน Denaturation ก่อนที่จะท างานต่อเนื่อง 
14. มีฟังชันที่สามารถ upload ไฟล์เสียง mp3 เข้าเครื่อง เพื่อแจ้งเตือนเมื่อเครื่องท างานเสร็จหรือที่ดีกว่า 
15. มีฟังก์ชัน Emulation ที่สามารถถ่ายโอนไฟล์โปรโตคอลที่มีอยู่เดิมเพ่ือใช้กับเครื่องได้หรือที่ดีกว่า 
16. ใช้กับกระแสไฟฟ้าขนาด 220 โวลต์ 50 ไซเคิล 
17. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี โดยบริษัทตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 เพ่ือ

ประโยชน์ทางด้านบริการหลังการขาย  
18. มีการอบรมการใช้งานและการบ ารุงรักษาเครื่องอย่างน้อย 2 ครั้ง 
19. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 
กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 กระบอกตา จ านวน 5 ชุด มีรายละเอียดดังนี้ 
1.  หัวกล้อง  ชนิด 2 กระบอกตา แบบ Siedentopf กระบอกตาเอียง 30 องศา  
2.  เลนส์ตา  มีก าลังขยาย 10 เท่า จ านวน 1 คู่ เห็นภาพกว้าง 20 มม. มีระบบป้องกันเชื้อราและฝุ่น 
3.  แป้นบรรจุเลนส์วัตถุ ชนิดหันเข้าด้านใน (Reversed) สามารถบรรจุเลนส์วัตถุได้ 4 ช่อง 
4.  เลนส์วัตถ ุ  ระบบ CCIS (Colour Corrected Infinity System) จ านวน 4 หัว ดังนี้ 

     ชนิด EC Plan Achromat ก าลังขยาย  4x N.A.0.10  WD.15.9 มม.  
     ชนิด EC Plan Achromat ก าลังขยาย 10x N.A.0.25 WD.17.4 มม. 
     ชนิด EC Plan Achromat ก าลังขยาย 40x N.A. 0.65  WD.0.5   มม. 
     ชนิด EC Plan Achromat ก าลังขยาย 100x N.A.1.25  WD.0.15 มม.  

5.  แท่นวางตัวอย่าง แบบ 2 ชั้น ขนาด 140 x 135 มม. สามารถเลื่อนสไลด์ได้เป็นพ้ืนที่ 76x30 มม. 
     เป็นชนิดไม่มีแกนเลื่อนยื่นออกมาด้านข้างขณะท างาน 

6.  ระบบปรับภาพชัด ปุ่มปรับภาพชัดชนิดหยาบและละเอียดชนิดแกนร่วม ทั้ง 2 ข้าง ของตัวกล้อง 
7.  เลนส์รวมแสง ชนิด Abbe condenser N.A. 1.25 มีปุ่มปรับโฟกัส (Condenser focus Knob)  

     มีปุ่ม Condenser lock 
8.  ระบบแสง  เป็นฮาโลเจนขนาดไม่ต่ ากว่า 30 วัตต์ ปรับแรงดันไฟอัตโนมัติ 100-240V  

     มีระบบ Lock ป้องกัน Filter หล่นและสามารถเปลี่ยนเป็นหลอดไฟ LED ได้ทันท ี
9.  อุปกรณ์อ่ืน ๆ  ถุงคลุมกล้อง, หลอดไฟอะไหล่, หนังสือคู่มือที่เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ,       

Oil immersion 
10.ได้มาตรฐาน  ISO 9001 และ ISO 14001  

12      รับประกันตัวกล้องเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี และมีบริการท าความสะอาดฟรี อย่างน้อย 
ปีละ 2 ครั้ง ตลอดอายุการใช้งานของกล้องจุลทรรศน์  

11.ตู้เก็บกล้องจุลทรรศน์ที่สามารถล็อคได้ และมีหลอดไฟ จ านวน 10 หลอด ส าหรับกล้องท้ังหมด 10 ตัวนี้       
(รวมกล้องจุลทรรศน์ทั้งชนิด 2 กระบอกตวงและกล้องสเตอริโอชนิด 2 ตา) 
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กล้องสเตอริโอชนิด 2 ตา  จ านวน 5 ชุด มีรายละเอียดดังนี้ 
1. ระบบเลนส์  

เป็นระบบ Greenough สามารถเพ่ิมเติมอุปกรณ์ต่างๆ เชน กล้อง CCDได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อทางเดินแสง 
2. หัวกล้อง  

เป็นชนิด 2 กระบอกตา เอนท ามุมไม่น้อยกว่า 45 องศา / 60 องศามีระบบป้องกันฝุ่น Airtight  และระบบ
ป้องกันเชื้อรา Anti-fungus 

3. เลนส์ตา   
แบบเห็นภาพกว้าง 3 มิติ ก าลังขยาย 10X มีค่า Field number ไม่น้อยกว่า 20 มม.  มีเกลียวปรับความคมชัด
ที่เลนส์ตาได้ทั้ง 2  ข้าง พร้อม Eye cup ทั้ง 2 ข้าง ป้องกันรอยขีดข่วน เป็นระบบ High eye point ผู้ใช้งาน
สามารถสวมแว่นตาได้ในขณะใช้งานเพ่ือความสะดวก 

4. เลนส์วัตถุ  
ชนิดซูมภาพอย่างต่อเนื่อง  ปรับก าลังขยายภาพได้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ 7.5 เทา่ - 45 เท่าหรือดีกว่า มีระยะการ
ท างานไม่ต่ ากว่า   110   มม. และสามารถเพ่ิมระยะการท างานได้สูงสุดถึง 301 มม. มีเลนส์เพ่ิมก าลังขยาย
ขนาด  อย่างน้อย 2 เท่า (15 เท่า-100 เท่า) มีค่า Zoom Ratio ไม่น้อยกว่า 1:6   

5. ฐานกล้อง  
มีไฟส่องขึ้น-ส่องลง แบบ LED ชนิด Build in สามารถปรับเลื่อนขึ้นลงได้และเสามีความสูงไม่น้อยกว่า  232 มม. 

6. การหาภาพชัด  
มีปุ่มปรับโฟกัสขึ้นลง ด้วยระบบกลไกลูกปืน (Ball bearing system) สามารถปรับความฝืด – เบาได้ ตามความ
ต้องการของผู้ใช้ 

7. แท่นวางตัวอย่าง      
มีลักษณะมุมโค้งมน ของแท่นวาง พร้อมแท่นวางวัตถุ แบบแสงส่องผ่านได้ 1 อัน และมีสเตจคลิป 1 คู่ มีแผ่นวาง
ตัวอย่างแบบขาว, ด า จ านวน 1 แผ่น 

8. อุปกรณ์ไฟ   
ไฟส่องลง ใช้ไฟ LED ขนาดไม่ต่ ากว่า 3 Wไฟส่องขึ้น   ใช้ไฟ LED ขนาดไม่ต่ ากว่า 3 W  

9. อุปกรณ์ประกอบ         
ถุงคลุมกล้อง, หนังสือคู่มือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

10. ได้รับรองมาตรฐาน         
ได้รับรองมาตรฐาน   ISO 9001, ISO 14001 

11. รับประกันคุณภาพ         
รับประกันตัวกล้องเป็นเวลา 1 ปี และมีบริการท าความสะอาดฟรี ตลอดอายุการใช้งานของกล้องจุลทรรศน์ 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
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เครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าส าหรับใช้กับเครื่องอิเล็คโตรโฟรีซิส  จ านวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้ 
1. เป็นเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าส าหรับงานแยกสารเพ่ือตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรมและโปรตีน (Electrophoresis) 
2. มีระบบป้องกัน over-voltage และ short-circuit damage 
3. มีระบบ Power automation recovery 
4. สามารถเลือกตั้งค่า voltage หรือ current คงท่ีได้ 
5. สามารถตั้งเวลาได้สูงสุด 999 นาที หรือแบบไม่จ ากัด 
6. มีหน้าจอแสดงผลแบบ LCD พร้อมกับ folding leg เพ่ือความสะดวกในการมอง 
7. ตัวเครื่องออกแบบให้สามารถวางซ้อนกันได้เพ่ือประหยัดพ้ืนที่ 
8. สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้อย่างน้อย 4 outputs 
9. ตั้งค่าความต่างศักย์ได้ตั้งแต่ 2-300 โวลต์หรือดีกว่า ปรับความละเอียดได้ละเอียดอย่างต่ าครั้งละ 1 โวลต ์
10. จ่ายกระแสไฟฟ้าได้ตั้งแต่ 4-500 มิลลิแอมแปร์หรือดีกว่า ปรับความละเอียดได้อย่างต่ าครั้งละ 1 มิลลิแอมแปร์ 
11. จ่ายก าลังไฟฟ้าได้สูงสุด 90 วัตต์หรือดีกว่า 
12. รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี 
13. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 
ระยะเวลาด าเนินการในการประกวดราคา 
 ธันวาคม 2558 ถึง มีนาคม 2559 
 
ระยะเวลาส่งมอบ 
 ให้ผู้ขายส่งมอบครุภัณฑ์ รายการ ครุภัณฑ์ทางจุลชีววิทยาของสาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามรายการที่ จัดซื้อดังแนบ มีระยะเวลาส่งมอบ 
ภายใน     120  วัน นับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา 
 
วงเงินงบประมาณ 
 วงเงิน 2,410,000.- บาท   (สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
 

ลงชื่อ       ประธานกรรมการ 
                      (                                                       ) 
 

ลงชื่อ       กรรมการ 
                         (                                                       ) 


