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รายการประกอบแบบก่อสร้าง 

  

งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมวัสดุ ต าบลศาลายา  
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

 
 

สถานที่ อาคารเฉลมิพระเกียรติ 60 พรรษา ชั้น 1     
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์    

งบประมาณปี 2561  
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โต๊ะส านักงาน (F-1)        จ านวน  2  ชุด 

6106 A/2 ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ 

คุณสมบัต ิ

โต๊ะส านักงาน (F-1): มีขนาดไม่น้อยกว่า 1200x750x750 มม. (กxลxส) 

1. พื้นโต๊ะ (Bench top) ท ำด้วยไม้ปำร์ติเกิลบอร์ด หนำไม่น้อยกว่ำ 28 มิลลิเมตร เคลือบผิวด้วยเมลำมีน 
(Melamine Resin Film) ปิดขอบด้วย Poly(vinyl chloride):PVC ป้องกันกำรกระแทก หนำไม่น้อย
กว่ำ 2.0 มิลลิเมตร 

2.  แผ่นข้างโต๊ะ ท ำด้วยไม้ปำร์ติเกิลบอร์ด หนำไม่น้อยกว่ำ 19 มิลลิเมตร เคลือบผิวด้วยเมลำมีน 
(Melamine Resin Film) ปิดขอบด้วย PVC ป้องกันควำมชื้น หนำไม่น้อยกว่ำ 0.45 มิลลิเมตร 

3. รายละเอียดตู้โมบาย 
3.1 แผ่น TOP ตู้ (Bench top) ท ำด้วยไม้ปำร์ติเกิลบอร์ด หนำไม่น้อยกว่ำ 19 มิลลิเมตร เคลือบผิว

ด้วยเมลำมีน (Melamine Resin Film) ปิดขอบด้วย PVC ป้องกันกำรกระแทก หนำไม่น้อยกว่ำ 

2.0 มิลลิเมตร 

3.2 ตัวตู ้ ท ำด้วยไม้ปำร์ติเกิลบอร์ด หนำไม่น้อยกว่ำ 19 มิลลิเมตร เคลือบผิวด้วยเมลำมีน (Melamine 

Resin Film) ปิดขอบด้วย PVC ป้องกันกำรกระแทก หนำไม่น้อยกว่ำ 2.0 มิลลิเมตร  

3.3 หน้าบานลิ้นชัก ท ำด้วยไม้ปำร์ติเกิลบอร์ด หนำไม่น้อยกว่ำ 19 มิลลิเมตร เคลือบผิวด้วยเมลำมีน 

(Melamine Resin Film) ปิดขอบด้วย PVC ป้องกันกำรกระแทก หนำไม่น้อยกว่ำ 2.0 มิลลิเมตร 

3.4 กล่องลิ้นชัก ท ำด้วยไม้ปำร์ติเกิลบอร์ด หนำไม่น้อยกว่ำ 16 มิลลิเมตร เคลือบผิวด้วยเมลำมีน 

(Melamine Resin Film) ปิดขอบด้วย PVC ป้องกันกำรกระแทก หนำไม่น้อยกว่ำ 0.45 มิลลิเมตร 

พ้ืนลิ้นชักเป็นไม้ปำร์ติเกิลบอร์ด หนำไม่น้อยกว่ำ 9 มิลลิเมตร ปิดผิวสีขำว 

3.5 อุปกรณ์ Knock Down “MINIFIX” 15/16 และ 15/19 ของ HAFELE จำกเยอรมัน ดีกว่ำหรือ

เทียบเท่ำ 

3.6 รางเลื่อนรับใต้กล่องลิ้นชัก  เป็นรำงแบบรับใต้ลิ้นชัก ขนำดไม่น้อยกว่ำ 45 เซนติเมตร รำงเป็น
โลหะชุบอีพ็อกซี่ ลูกล้อพลำสติก ลื่นและเงียบสนิทรำงลิ้นชักรับน้ ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 25 
กิโลกรัม (Dynamic Load) และเป็นรำงระบบ Double Stop ป้องกันกำรไหลย้อนกลับของลิ้นชัก 
และเมื่อดึงลิ้นชักจนสุดจะมีตัวล็อคท ำให้ลิ้นชักไม่หลุดออกมำ เหมำะกับกำรใช้งำนได้เป็นอย่ำงดี 
ทั้งนี้ได้ออกแบบรำงเป็นพิเศษ เพ่ือป้องกันกำรแกว่งของลิ้นชักน้อยที่สุด รำงยังมีระบบ Self-
Closing Drawer Runner Bottom Mounted เมื่อถึงต ำแหน่งไม่น้อยกว่ำ 70 มิลลิเมตร
โดยประมำณ ก่อนปิด โดยลิ้นชักจะไหลกลับเองโดยอัตโนมัติ เป็นผลิตภัณฑ์จำกยุโรป หรือเทียบเท่ำ 
ที่ได้รับมำตรฐำน DIN EN ISO 9001 
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3.7 มือจับเปิด-ปิด EXTRUDED ALUMINIUM ผิว ANODIZE ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 115 มิลลิเมตร 

3.8  ส่วนที่ปลายขามีล้อ ชนิดล้อเป็นหมุนได้ทุกทิศทำง จ ำนวน 5 ล้อ 

3.9 กุญแจ “SYMO 3000” ดีกว่ำหรือเทียบเท่ำ ระบบกุญแจที่มีลูกไม่ซ้ ำกันมำกถึง 3 ,000 ดอกพร้อม

กุญแจชนิดพับได้ เพ่ือป้องกันลูกกุญแจหักจำกกำรกระแทก กุญแจทุกชุดสำมำรถถอดเปลี่ยน

เฉพำะตัวไส้ได้โดยใช้ REMOVABLE KEY ซึ่งลูกกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมำยเลขพิมพ์ไว้ เพ่ือ

ป้องกันควำมผิดพลำดเวลำเปลี่ยนตัวไส้ นอกจำกนี้กุญแจทุกชุด สำมำรถสั่งท ำระบบ MASTER KEY 

และระบบกุญแจกลุ่ม (กุญแจดอกเดียวสำมำรถใช้ได้หลำยชุด) ได้อีกด้วย 

4. รูร้อยสายไฟ ฝาครอบพลาสติก ส ำหรับรูร้อยสำยไฟ มีให้เลือก 3 สี คือ สีน้ ำตำล,สีเทำอ่อน,สีเทำเข้ม 

5. รางไฟ+กระดูกงูร้อยสายไฟ 
- รางไฟ ท าด้วยเหล็กแผ่นพับขึ้นรูป พ่นสี Epoxy 
- กระดูกงูร้อยสายไฟ ท ำด้วย พลำสติกฉีดขึ้นรูป 

6. ปลั๊กไฟฟ้า (SOCKET OUTLET) เต้ำรับคู่ 3 สำย 15 แอมป์ เสียบได้ท้ังแบบขำแบนและขำกลมในตัว

เดียวกันพร้อมปลั๊ก โดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มำตรฐำน IEC กำรเดินท่อเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกต้องตำม

มำตรฐำนกำรเดินงำนระบบห้องปฏิบัติกำร  

7. ผู้ผลิตติดตั้งพร้อมบริการหลังการขายได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001, ISO14001, 

OHSAS/TIS 18001. 

8. การรับประกันคุณภาพสินค้าเป็นเวลา 1 ปี  
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โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง (F-2)       จ านวน 1 ชุด 
6106 A/1 ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ 
      
คุณสมบัติ 
 

โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง (F-2) : มีขนาดไม่น้อยกว่า 7890x750x800 มม. (กxลxส) 
 

1. พื้นโต๊ะ (Bench Top)  

1.1 Solid Compact Laminate (Lab Grade) ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 15 มม. ผ่ำนกรรมวิธีชุบเคลือบ

ด้วย Phenolic Resin ภำยใต้กระบวนกำรอัดด้วยแรงดันและควำมร้อนสูง สำมำรถทนต่อกำรขีด

ข่วนและกำรกระแทกได้ดี และสำมำรถทนควำมร้อนได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 180 องศำเซลเซียส  ตำม

มำตรฐำน EN438 คุณสมบัติทนกำรกัดกร่อนของสำรเคมีได้นำนสูงสุดเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 24 

ชั่วโมง โดยพื้นผิวโต๊ะไม่เปลี่ยนแปลงกับสำรเคมีประเภทต่ำง ๆ ดังนี้ Acetic Acid 100%, Sulfuric 

Acid 85%, Nitric Acid 30%, Hydrochloric Acid 37%, Ammonium Hydroxide 28%, 

Sodium Hydroxide 40%, Acetone ซึ่งวัสดุและผลิตภัณฑ์สำมำรถต่อต้ำนเชื้อรำและแบคทีเรีย 

โดยผู้ผลิตผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001  

ขอบ Bench Top ด้ำนหน้ำท ำ Profile รัศมี 10 มิลลิเมตร, ขอบด้ำนข้ำง Bench Top และ

รอยต่อระหว่ำงแผ่น Bench Top ลบมุม 450 ด้วยเครื่องจักรพร้อมระบบ Liquid & Water Drop 

Edge System ใต้ขอบ Bench Top ห่ำงไม่น้อยกว่ำ 10 x 3 x 2 มิลลิเมตร เพ่ือป้องกันกำรไหล

ย้อนกลับของน้ ำและสำรเคมีเข้ำตัวตู้  

1.2 ด้ำนบนของโต๊ะปฏิบัติกำรส่วนที่เหลือที่อยู่ในสุดติดผนังมี Wall Sealing ติดอยู่ระหว่ำงด้ำนบนของ

พ้ืนโต๊ะกับผนังห้อง เพ่ือกันน้ ำและฝุ่นเข้ำตัวตู้  

2.   โครงสร้างขาทั้งระบบเป็น 100%  Fully Knock-Down แบบ Frame System ท าด้วยเหล็กกล่อง

รีดเย็น ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2.5 ซม. x 5 ซม. x 0.2 ซม.  เสริมควำมแข็งแรงด้วยคำนบนหน้ำ (Front 

Shaft)  ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2.5 ซม. x 5 ซม. x 0.2 ซม. คำนบนหลัง (Back Shaft) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2.5 

ซม. x 5 ซม. x 0.2 ซม.  และคำนหลังล่ำง (Bottom Shaft)  ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2.5 ซม. x 5 ซม. x 0.2 

ซม.  ท ำด้วยเหล็ก กล่องรีดเย็น (เหล็กขำว) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2.5 ซม. x 5 ซม. x 0.2 ซม.  ส่วน 

Support และ Jointing เป็นเหล็กแผ่นรีดเย็น หนำไม่น้อยกว่ำ 2 มิลลิเมตร โดยเชื่อมติดอยู่ที่ชุดคำน 

โดยทุกชิ้นส่วนต้องผ่ำนกำรเคลือบผิวป้องกันสนิม Zinc Phosphate Coating โดยกรรมวิธี Dipping 

เพ่ือเคลือบกันสนิมทั่วถึงทุกชิ้นส่วนของโครงสร้ำงภำยในและภำยนอก และต่อเนื่องเข้ำพ่นทับด้วยสีผงอีพ๊

อกซี่ 100% (Epoxy Powder) ทั่วถึงผิวเหล็กทุกด้ำนทั้งภำยในและภำยนอก (Conductive Epoxy 

Powder Coating) กำรพ่นสีผงอีพ๊อกซี่ใช้ระบบไฟฟ้ำสถิตย์ (Electrostatic Painting Systems) และ
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ผ่ำนขบวนกำรอบสี ที่อุณหภูมิไม่ต่ ำกว่ำ 180 องศำเซลเซียส สีอีพ๊อกซี่ต้องมีผิวเรียบและมีควำมหนำไม่

น้อยกว่ำ 80 ไมครอน โดยสีจะต้องทนต่อกำรกัดกร่อนของไอระเหยสำรเคมีและทนต่อกำรขีดข่วนได้เป็น

อย่ำงดี ทั้งระบบโครงสร้ำงโต๊ะเป็น 100% Knock-Down Systems ซึ่งสำมำรถถอดประกอบได้ 100% 

โดยไม่ท ำให้ Part หนึ่ง Part ใดเสียหำย กำรต่อประกอบระหว่ำง Frame Shaft , Support และ 

Jointing โดยใช้เป็นระบบ 100% Knock-Down แบบ Metal To Metal โดยใช้ Connector Screws 

พร้อม Plastic Cap ปิดหัวทุกจุด เพ่ือป้องกันไอระเหยสำรเคมี ปุ่มปรับระดับขำ  ขนำดเกลียว M 10 

ปลำยขำ     รูปทรงปิรำมิดท ำด้วยวัสดุ Nylon6 ซึ่งสำมำรถรับน้ ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 200 กิโลกรัม 

และถูกออกแบบพิเศษเมื่อมีกำรปรับระดับขำ แผ่นรองขำจะไม่หมุนตำม เพ่ือป้องกันพ้ืนห้องไม่ให้เกิด

ควำมเสียหำย ช่องปิดงำนระบบกำรจัดเก็บสำธำรณูปโภคทุกระบบ ตำมรูปแบบ ท ำด้วยไม้ปำร์ติเกิล

บอร์ด หนำไม่น้อยกว่ำ 10 มิลลิเมตร เคลือบผิวด้วยเมลำมีน (Melamine Resin Film) ทั้งสองด้ำนปิด

ขอบ ด้วย PVC หนำไม่น้อยกว่ำ 0.40 มิลลิเมตร ด้วยกำว (Hot Melt) ต้องปิดสนิทแน่นแข็งแรงโดย

ระหว่ำงรอยต่อของไม้ปำร์ติเกิลบอร์ดกับรอยต่อขอบ PVC โดยไม่ใช้วิธีกำรอุดโป๊ว หรือแต่งสี 

3. กล่องไฟฟ้าทนกรด-ด่างท าด้วย Polypropylene (PP) ขนำดไม่เกิน W 150 x D 90 x H 90 

มิลลิเมตร ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ตัวกล่องมีร่องใส่ซีล ยำงกันน้ ำรอบช่องร้อยสำยไฟฟ้ำใต้

กล่องเพ่ือป้องกันไม่ให้น้ ำเข้ำไปที่ตัวกล่องไฟฟ้ำ PP ส่วนที่ 2 มีระบบ CLIP LOCK ซ้ำยและขวำของฐำน

และตัวกล่องเพ่ือเพ่ิมควำมแข็งแรงไม่ให้ปลั๊กไฟหลุดได้ง่ำย ได้รับมำตรฐำน ISO 9001  

4. ปลั๊กไฟฟ้า (Socket Outlet) เต้ำรับคู่ 3 สำย 15 แอมป์ เสียบได้ทั้งแบบขำแบนและขำกลมในตัว

เดียวกัน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มำตรฐำน IEC STANDARD. กำรเดินท่อเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกต้องตำม

มำตรฐำนกำรเดินงำนระบบห้องปฏิบัติกำร  

5. ผู้ผลิตติดตั้งพร้อมบริการหลังการขายได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001,ISO14001 และ 

OHSAS/TIS 18001 ในด้ำน DESIGN, MANUFACTURING AND INSTALLATION OF LABORATORY 

FURNITURE. 

6. การรับประกันคุณภาพสินค้าเป็นเวลา 1 ปี 
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โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมอ่างล้างและชั้นวางของ (F-5)    จ านวน 4 ชุด 
F-5 : มีขนาดไม่น้อยกว่า 3750x1500x850 มม. (กxลxส) 

6106B  ห้องปฏิบัติการสังเคราะห์วัสดุ      
 
โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง  (F-7และ F-8) 

F-7 : มีขนาดไม่น้อยกว่า 4100x750x800 มม. (กxลxส)   จ านวน 1 ชุด 
6106B  ห้องปฏิบัติการสังเคราะห์วัสดุ      

F-8 : มีขนาดไม่น้อยกว่า 3900x750x800 มม. (กxลxส)   จ านวน 1 ชุด 
6106B  ห้องปฏิบัติการสังเคราะห์วัสดุ      
 

คุณสมบัต ิ

1. พื้นโต๊ะ (Bench Top) F-5, F-7, F-8 

1.1 Solid Compact Laminate (Lab Grade) ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 15 มม. ผ่ำนกรรมวิธีชุบเคลือบ

ด้วย Phenolic Resin ภำยใต้กระบวนกำรอัดด้วยแรงดันและควำมร้อนสูง สำมำรถทนต่อกำรขีด

ข่วนและกำรกระแทกได้ดี และสำมำรถทนควำมร้อนได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 180 องศำเซลเซียส  ตำม

มำตรฐำน EN438 คุณสมบัติทนกำรกัดกร่อนของสำรเคมีได้นำนสูงสุดเป็นเวลำไม่น้อยกว่ำ 24 

ชั่วโมง โดยพื้นผิวโต๊ะไม่เปลี่ยนแปลง กับสำรเคมีประเภทต่ำง ๆ ดังนี้ Acetic Acid 100%, Sulfuric 

Acid 85%, Nitric Acid 30%, Hydrochloric Acid 37%, Ammonium Hydroxide 28%, 

Sodium Hydroxide 40%, Acetone ซึ่งวัสดุและผลิตภัณฑ์ต้องสำมำรถต่อต้ำนเชื้อรำและ

แบคทีเรีย ผู้ผลิตได้มำตรฐำน ISO 9001  

ขอบ Bench Top ด้ำนหน้ำท ำ Profile รัศมี 10 มิลลิเมตร, ขอบด้ำนข้ำง Bench Top และ

รอยต่อระหว่ำงแผ่น Bench Top ลบมุม 450 ด้วยเครื่องจักรพร้อมระบบ Liquid & Water Drop 

Edge System ใต้ขอบ Bench Top ห่ำงไม่น้อยกว่ำ 10x3.5x2 มิลลิเมตร เพ่ือป้องกันกำรไหล

ย้อนกลับของน้ ำและสำรเคมีเข้ำตัวตู้  

1.2 ด้ำนบนของโต๊ะปฏิบัติกำรส่วนที่เหลือที่อยู่ในสุดติดผนังมี Wall Sealing ติดอยู่ระหว่ำงด้ำนบนของ

พ้ืนโต๊ะกับผนังห้อง เพ่ือกันน้ ำและฝุ่นเข้ำตัวตู้ (ส าหรับโต๊ะปฏิบัติการติดผนังเท่านั้น: F-7,F-8 ) 
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2. โครงสร้างตัวตู้ (100% Fully Knock-down System) F-5, F-7, F-8  

2.1 เป็นไม้อัดภำยใน (Interior Plywood) หนำไม่น้อยกว่ำ 15 มิลลิเมตร ปิดด้วยแผ่นลำมิเนตสีขำว 

(High Pressure Laminate) ทั้งสองด้ำน 

2.2 ปิดขอบด้ำนหน้ำของตัวตู้ด้วย PVC คุณภำพเกรด A หนำไม่น้อยกว่ำ 2 มิลลิเมตร ส่วนขอบ PVC 

ต้องลบมุมด้วยเครื่องจักร และส่วนที่เหลือปิดขอบด้วย PVC คุณภำพเกรด A หนำไม่น้อยกว่ำ 0.45 

มิลลิเมตร ด้วยกำว (Hot Melt) ต้องปิดสนิทแน่นแข็งแรงโดยระหว่ำงรอยต่อของไม้อัดกับรอยต่อ

ขอบ PVC โดยไม่ใช้วิธีกำรอุดโป๊ว หรือแต่งสี  

2.3  กำรต่อยึดประกอบตัวตู้ด้วยอุปกรณ์ 100% Fully Knock-Down System ชนิด Cam Lock & 

Dowel จ ำนวนกำรยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่ำ 8 จุด เป็นผลิตภัณฑ์ของยุโรป หรือดีกว่ำ ท ำจำกโลหะ

ผสม Zinc Alloy ฉีดข้ึนรูป ได้รับมำตรฐำน ISO 9001 และปิด Plastic Cap 4 จุด เพ่ือป้องกันสนิม

จำกไอระเหยสำรเคมี  

2.4 พร้อมเดือยไม้ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง ไม่น้อยกว่ำ 8 มิลลิเมตร x 30 มิลลิเมตร จ ำนวนเดือยไม้ต่อ

ตัวตู้ไม่น้อยกว่ำ 22 ตัว เพื่อเสริมควำมแข็งแรงของตัวตู้ สำมำรถถอดประกอบตัวตู้ทุกชิ้นส่วนใหม่ได้

โดยไม่ท ำให้ตัวตู้ได้รับควำมเสียหำย และสะดวกในกำรซ่อมบ ำรุง โครงสร้ำงตัวตู้ทุกยูนิต (Structure 

of Base Cupboard Modular Unit System) สำมำรถเปิดแผ่นด้ำนหลังทั้งแผ่นออกได้ โดยไม่ใช้

วิธีต่อแผ่น (Back Service) เพ่ือกำรซ่อมแซมงำนระบบด้ำนหลังโดยใช้อุปกรณ์ Directra Screws 4 

จุด พร้อมปิดด้วย Plastic Cap เพ่ือป้องกันสนิมจำกไอระเหยสำรเคมี (กรณีต้องกำรเปลี่ยนแปลง

หรือเคลื่อนย้ำย) ประกอบเป็นตัวตู้ส ำเร็จรูป (Modular Unit System) โดยไม่ใช้วิธีกำรยิงด้วยลวด, 

Max หรือสกรูเกลียวปล่อยโดยเด็ดขำด 

2.5 ชั้นวำงของภำยในตู้ (Shelf) 

 - ช่วงแผ่นปรับระดับชั้นสำมำรถปรับระดับควำมสูง-ต่ ำได้ไม่น้อยกว่ำ 5 ระดับ  

- เป็นไม้อัดภำยใน (Interior Plywood) หนำไม่น้อยกว่ำ 15 มิลลิเมตร ปิดด้วยแผ่นลำมิเนตสี

ขำว (High Pressure Laminate) ทั้ง 2 ด้ำน ปิดขอบด้ำนหน้ำของชั้นวำงของด้วย PVC 

คุณภำพเกรด A หนำไม่น้อยกว่ำ 2 มิลลิเมตร ด้วยกำว (Hot Melt) โดยลบมุมด้วยเครื่องจักร

ส่วนด้ำนข้ำงและด้ำนหลังชั้นวำงของปิดขอบด้วย PVCคุณภำพเกรด A หนำไม่น้อยกว่ำ 0.40 

มิลลิเมตร ด้วยกำว (Hot Melt)   

- ปุ่มปรับระดับชั้น เป็นอุปกรณ์ปรับระดับชั้นท ำด้วยโลหะชุบนิเกิล และเคลือบด้วย PVC ใส 

ด้ำนกำรใช้งำนเพ่ือป้องกันกำรเกิดสนิมจำกไอระเหยสำรเคมีสำมำรถรับน้ ำหนักต่อชั้นได้สูงสุด

ไม่น้อยกว่ำ 30 กิโลกรัม หรือ 66 ปอนด์ 
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2.6 อุปกรณ์เชื่อมต่อตัวตู้ (Connecting Screws) ชนิดพิเศษเป็นแบบ Metal To Metal สำมำรถถอด

ประกอบได้ โดยไม่ท ำให้เสียโครงสร้ำงของระบบพร้อมกับควำมสวยงำมของตู้ท ำด้วยโลหะชุบนิเกิล

ขนำดเกลียว  M4  ยำว 28-36 มิลลิเมตร จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 4 จุดต่อตัวตู้ ได้รับมำตรฐำน DIN-EN-

ISO 9001, DIN-EN-ISO 14001 

2.7 ในส่วนของหน้ำลิ้นชักและหน้ำบำนตู้จะต้องสำมำรถสลับกันได้ทุกหน้ำบำน และทุกลิ้นชัก โดย

จะต้อง สลับกันได้ทุกโต๊ะปฏิบัติกำรเพ่ือควำมเป็นมำตรฐำนเดียวกัน และสะดวกต่อกำรซ่อมบ ำรุงใน

อนำคต 

3. กล่องลิ้นชัก (Drawer Box) เป็นไม้อัดภำยใน (Interior Plywood) หนำไม่น้อยกว่ำ 15 มิลลิเมตร ปิด
ด้วยแผ่นลำมิเนต (High Pressure Laminate) ทั้งสองด้ำน ปิดขอบด้วย PVC คุณภำพเกรด A หนำไม่
น้อยกว่ำ 0.40 มิลลิเมตร ด้วยกำว (Hot Melt) 

4. หน้าลิ้นชัก และหน้าบานตู้ (Front Door & Drawer) เป็นไม้อัดภำยใน (Interior Plywood) หนำไม่
น้อยกว่ำ 15 มิลลิเมตร ปิดด้วยแผ่นลำมิเนต (High Pressure Laminate) ทั้งสองด้ำน ปิดขอบด้วย PVC 
คุณภำพเกรด A หนำไม่น้อยกว่ำ 2 มิลลิเมตร ทั้ง 3 ด้ำน โดยลบมุมมนด้วยเครื่องจักรและหนำไม่น้อย
กว่ำ 0.40 มิลลิเมตร 1 ด้ำน ด้วยกำว (Hot Melt) พร้อมปุ่มยำงกันกระแทก (Door & Drawer Buffers)  

5. รางเลื่อนรับใต้กล่องลิ้นชัก เป็นรำงแบบรับใต้ลิ้นชัก ขนำดไม่น้อยกว่ำ 45 เซนติเมตร รำงเป็นโลหะชุบ
อีพ็อกซ่ี ลูกล้อพลำสติก ลื่นและเงียบ สนิทรำงลิ้นชักรับน้ ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 30 กิโลกรัม หรือ 66 
ปอนด์ (Dynamic Load) และเป็นรำงระบบ Double Stop ป้องกันกำรไหลย้อนกลับของลิ้นชัก และ
เมื่อดึงลิ้นชักจนสุดจะมีตัวล็อคท ำให้ลิ้นชักไม่หลุดออกมำ เหมำะกับกำรใช้งำนได้เป็นอย่ำงดี ทั้งนี้ได้
ออกแบบรำงเป็นพิเศษ เพ่ือป้องกันกำรแกว่งของลิ้นชักน้อยที่สุด รำงยังมีระบบ Self-Closing Drawer 
Runner Bottom Mounted เมื่อถึงต ำแหน่งประมำณ 70 มิลลิเมตร  ก่อนปิด โดยลิ้นชักจะไหลกลับเอง
โดยอัตโนมัติ เป็นผลิตภัณฑ์จำกยุโรป หรือเทียบเท่ำ ที่ได้รับมำตรฐำน DIN EN ISO 9001 

6. บานพับถ้วย เป็นบำนพับถ้วย เส้นผ่ำศูนย์กลำง ขนำดมำตรฐำนไม่น้อยกว่ำ 35 มิลลิเมตร ท ำด้วยโลหะ
ชุบนิเกิลป้องกันกำรเป็นสนิม เปิดกว้ำงได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 100 องศำ เป็นระบบ Slide-On แบบเสียบ-
ล็อคเข้ำกับขำรองหนุน ง่ำยต่อกำรติดตั้งและปรับบำนซ้ำย-ขวำ โดยไม่ต้องคลำยสกรู พร้อม Plastic Cap 
ปิด 2 จุด ต่อ 1 หน้ำบำน ผลิตภัณฑ์จำกยุโรป ได้รับมำตรฐำน DIN EN ISO 9001 หรือเทียบเท่ำ 

7. มือจับเปิด-ปิด เป็น PVC GRIP SECTION POSTFORM HANDLE EMULATION SYSTEM ขนำดหน้ำ

ตัดไม่น้อยกว่ำ 20 x 50 มิลลิเมตร โดยมีเดือยฝังอยู่หน้ำลิ้นชักและหน้ำบำนตู้ โดยมี Channel Cap 

ขนำดไม่น้อยกว่ำ 20x50x90 มิลลิเมตร ส ำหรับปิด Grip Section Post form Handle ทั้งด้ำนข้ำงซ้ำย

และขวำของมือจับ  
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8. ขาตู้ปรับระดับกันน้ า เป็นพลำสติก ABS มีจ ำนวน 4 ขำต่อตู้ สำมำรถปรับระดับควำมสูง-ต่ ำได้ และ

สำมำรถรับน้ ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 100 กิโลกรัม หรือ 220 ปอนด์ ต่อขำ ภำยนอกของขำเป็นไม้อัด 

หนำไม่น้อยกว่ำ 10 มิลลิเมตร ปิดทับด้วยแผ่นลำมิเนตสีด ำ ส่วนสูงประมำณ 100 หรือ 150 มิลลิเมตร 

(ยึดตำมรูปแบบจริงเท่ำนั้น) ส่วนที่สัมผัสกับพื้นมียำงรองรับเพื่อรีดน้ ำ และป้องกันกำรไหลซึมของสำรเคมี

และน้ ำเข้ำใต้ตู้  

10. กล่องไฟฟ้าทนกรด-ด่างท าด้วย Polypropylene (PP) (ยกเว้น F-5 เท่านั้น) ขนำดไม่เกิน 

W150xD90xH90 มิลลิเมตร ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ตัวกล่องมีร่องใส่ซีล ยำงกันน้ ำรอบช่อง

ร้อยสำยไฟฟ้ำใต้กล่องเพ่ือป้องกันไม่ให้น้ ำเข้ำไปที่ตัวกล่องไฟฟ้ำ PP ส่วนที่ 2 มีระบบ CLIP LOCK ซ้ำย

และขวำของฐำนและตัวกล่องเพ่ือเพ่ิมควำมแข็งแรงไม่ให้ปลั๊กไฟหลุดได้ง่ำย ได้รับมำตรฐำน ISO 9001  

11. ปลั๊กไฟฟ้า (Socket Outlet) เต้ำรับคู่ 3 สำย 15 แอมป์ เสียบได้ทั้งแบบขำแบนและขำกลมในตัว

เดียวกัน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มำตรฐำน IEC STANDARD. กำรเดินท่อเป็นระเบียบเรียบร้อยถูกต้องตำม

มำตรฐำนกำรเดินงำนระบบห้องปฏิบัติกำร  

12. รายละเอียดชุดอ่างล้าง (ส าหรับ F-5 เท่านั้น) 
12.1 ชุด Sink Unit ส่วนของ Work Top ท ำจำกวัสดุชนิดเดียวกันกับพ้ืนโต๊ะปฏิบัติกำร ส่วนหลุมอ่ำง 

ท ำจำกวัสดุ Polypropylene ฉีดขึ้นรูป สีด ำ ขนำดภำยในไม่น้อยกว่ำ  800 x 420 x 300 มม. 

สำมำรถทนต่อกำรกัดกร่อนของกรด-ด่ำงได้ดี มีขอบกันน้ ำพิเศษชนิดมำรีนเอด (Marine Edge) 

ขนำดไม่น้อยกว่ำ กว้ำง 45 มิลลิเมตร x สูง 14 มิลลิเมตร ทั้ง 3 ด้ำน  ส่วนหลังมีบัวกันน้ ำ (Back 

Splash) สูงไม่น้อยกว่ำ 95 มิลลิเมตร หนำไม่น้อยกว่ำ 15 มิลลิเมตร  พร้อมแนบเอกสำรกำร

ทดสอบสำรเคมีแผ่นโพลีโพรพีลีน (PP) จำกอ่ำงน้ ำและอุปกรณ์โพลีโพรพีลีน (PP) ไม่น้อยกว่ำ 60 

ชนิด ตำมวิธีทดสอบ ASTM D 543 ผลกำรทดสอบในเวลำไม่น้อยกว่ำ 48 ชั่วโมง (พร้อมน ำเอกสำร

ฉบับจริงมำแสดงต่อคณะกรรมกำรในวันยื่นซอง ) 

12.2 ตัวตู้ (Base Cupboard) เป็นไม้อัดชนิดภำยนอก (Exterior Plywood) ได้รับมำตรฐำน มอก.

178 หนำไม่น้อยกว่ำ 15 มิลลิเมตร ปิดด้วยแผ่นลำมิเนตสีขำว (High Pressure Laminate) ทั้ง

สองด้ำน ปิดขอบด้ำนหน้ำของตัวตู้ด้วย PVC คุณภำพเกรด A หนำไม่น้อยกว่ำ 2.0 มิลลิเมตร ส่วน

ขอบ PVC ต้องลบมุมด้วยเครื่องจักรและส่วนที่เหลือปิดขอบด้วย PVC คุณภำพเกรด A หนำไม่

น้อยกว่ำ 0.40 มิลลิเมตร ด้วยกำว (Hot Melt) ต้องปิดสนิทแน่นแข็งแรงระหว่ำงรอยต่อของไม้อัด

กับรอยต่อขอบ PVC โดยไม่ใช้วิธีกำรอุดโป๊ว หรือแต่งสี กำรต่อยึดประกอบตัวตู้ด้วยอุปกรณ์ 

100% Fully Knock-down Systems ชนิด Cam Lock & Dowel จ ำนวนกำรยึดต่อตัวตู้ไม่น้อย

กว่ำ 8 จุด ท ำจำกโลหะผสม Zinc Alloy ผลิตโดยโรงงำนที่ได้รับมำตรฐำน ISO 9001 เป็น

ผลิตภัณฑ์ของยุโรป, สหรัฐอเมริกำ หรือดีกว่ำ พร้อม Plastic Cap ปิดเพ่ือป้องกันสนิมจำกไอ

ระเหยสำรเคมี  พร้อมเดือยไม้เส้นผ่ำศูนย์กลำงและควำมยำวขนำดไม่น้อยกว่ำ 8x30 มิลลิเมตร 
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จ ำนวนเดือยไม้ต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่ำ 22 ตัว เพ่ือเสริมควำมแข็งแรงของตัวตู้ สำมำรถถอดประกอบ

ตัวตู้ทุกชิ้นส่วนใหม่ได้โดยไม่ท ำให้ตัวตู้ได้รับควำมเสียหำย และสะดวกในกำรซ่อมบ ำรุง  (กรณี

ต้องกำรเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้ำย) ประกอบเป็นตัวตู้ส ำเร็จรูป (Modular Unit System) โดย

ไม่ใช้วิธีกำรยิงด้วยลวด , MAX หรือสกรูเกลียวปล่อยโดยเด็ดขำด (สำมำรถถอดเป็นชิ้นส่วนได้) 

12.3 หน้าบานตู้ (Front Door) เป็นไม้อัดชนิดภำยนอก (Exterior Plywood) ได้รับมำตรฐำน มอก.

178 หนำไม่น้อยกว่ำ 15 มิลลิเมตร ปิดด้วยแผ่นลำมิเนต (High Pressure Laminate) ทั้งสอง

ด้ำน ปิดขอบด้วย PVC คุณภำพเกรด A หนำไม่น้อยกว่ำ 2.0 มิลลิเมตร ทั้ง 3 ด้ำน และหนำไม่

น้อยกว่ำ 0.40 มิลลิเมตร 1 ด้ำน ด้วยกำว (Hot Melt) โดยลบมุมมนด้วยเครื่องจักร พร้อมปุ่มยำง

กันกระแทก (Door Buffers) พร้อมตะแกรงปิดช่องระบำยอำกำศ (Ventilation Grill) 

12.4 เป็นช่องระบบการจัดเก็บสาธารณูปโภคทุกระบบ ไว้ด้ำนหลังของตู้ โดยมีช่องงำนระบบด้ำนหลัง 

ที่ต ำแหน่งบอลวำล์ว และท่ีดักกลิ่น เพื่อควำมสะดวกต่อกำรใช้งำนและซ่อมบ ำรุง โดยไม่ใช้วิธีเจำะ

พ้ืนตู้และผนังตู้โดยเด็ดขำด 

12.5 ที่ดักกลิ่น (Anti-Siphon Bottle Traps System) ท ำด้วย Polypropylene โดย Prolines 

Mechanical Joint Plumbing System สวมต่อกับสะดืออ่ำง โดยตัวพักเศษผงตะกอนท ำด้วย 

Polypropylene สีขำวขุ่น สำมำรถมองเห็นปริมำณของเศษตะกอนที่ตกค้ำงภำยใน เพ่ือเพ่ิมควำม

สะดวกในกำรถอดล้ำง ท ำควำมสะอำด โดยสำมำรถปรับระดับควำมสูง-ต่ ำได้ เพ่ือควำมสะดวกใน

กำรติดตั้งและท ำให้เดินงำนระบบได้สวยงำมถูกต้อง ผลิตโดยโรงงำนที่ได้รับรองมำตรฐำนคุณภำพ 

ISO 9001หรือเทียบเท่ำ 

12.6 ก๊อกน้ า 1 ทางตั้งพื้น (1-Way Water Tap) แบบก้านผลัก เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตใช้เฉพำะ

ห้องปฏิบัติกำรด้ำนวิทยำศำสตร์ และอุตสำหกรรมประเภทห้องปฏิบัติกำร ตัวก๊อกท ำจำก

ทองเหลืองตำมมำตรฐำน CZ 121 TO BS 2872 และ CZ 122 TO BS 2874 เคลือบผิวด้วยสี  

อีพ็อกซี่ (Full Gloss Epoxy Powder Coated) ซึ่งมีควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 150 Microns มี

คุณสมบัติทนต่อกำรกัดกร่อนของสำรเคมีได้เป็นอย่ำงดี ในส่วนของ Nozzles ได้รับมำตรฐำน  

DIN 12898 ส่วน Hand wheels  ท ำด้วยวัสดุ  Polypropylene ตำมมำตรฐำน DIN 12920 : 

1995 – 10 สำมำรถทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่ำ 150 PSI (10 Bar) ปลำยก๊อกเรียวเล็กสำมำรถสวม

ต่อกับท่อยำงหรือพลำสติกได้ ผลิตโดยโรงงำนที่ได้รับมำตรฐำน ISO 9001หรือเทียบเท่ำ 

12.7 ที่แขวนหลอดแก้วทดลอง (PEGBOARDS)ท ำด้วยวัสดุ POLYPROPYLENE มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 

W550 x H700 มม. พร้อมก้ำนแขวนหลอดทดลองท ำด้วยวัสดุ POLYPROPYLENE มีขนำดก้ำน

ไม่น้อยกว่ำ 100 มม. จ ำนวนก้ำนไม่น้อยกว่ำ 19 ก้ำน และขนำดก้ำนยำวไม่น้อยกว่ำ 120 มม. 

จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 36 ก้ำน รวมก้ำนทั้งหมดต้องไม่น้อยกว่ำ 55 ก้ำน ได้รับมำตรฐำน ISO 9001 
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13. รายละเอียดชั้นวางอุปกรณ์ (ส าหรับ F-5 เท่านั้น) 

13.1 โครงสร้างชั้นวางอุปกรณ์(Central Stack Shelf) ทั้งระบบเป็น100% Fully Knock-Down 

System โดยกำรต่อประกอบยึดด้วยระบบ Metal To Metal โดยใช้ Connector Screws พร้อม 

Plastic Cap ปิดเพื่อป้องกันไอสำรเคมี   

13.2 เสา (Column) ท ำด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็น (Cold Rolled Steel Sheet) โดยวิธีกำรพับขึ้นรูปด้วย

เครื่องจักรทันสมัยมีลักษณะพับขึ้นรูปเป็นลอนเอียงเข้ำไม่น้อยกว่ำ 145 องศำ ± ไม่เกิน 2 องศำ 

ขนำดไม่น้อยกว่ำ 40 x 150 มม. หนำไม่น้อยกว่ำ 1.5 มม. เคลือบผิวป้องกันสนิม (Zinc 

Phosphate Coating) โดยกรรมวิธี Dipping เพ่ือเคลือบกันสนิมทั่วถึงทุกชิ้น และพ่นทับด้วยสีผง 

Epoxy 100% ชนิดสีผงทั่วถึงผิวเหล็กทุกด้ำนทั้งในและนอก (Conductive Epoxy Powder 

Coating) กำรพ่นสีใช้ระบบไฟฟ้ำสถิตย์ (Electrostatic Painting System) และผ่ำนขบวนกำร

อบสี ที่ควำมร้อนไม่น้อยกว่ำ 180 องศำเซลเซียส  เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนกำรสีต้องมีควำมหนำไม่

น้อยกว่ำ 80 ไมครอน ± ไม่เกิน 20 ไมครอน โดยสีจะต้องทนต่อกำรกัดกร่อนของไอระเหยสำรเคมี

และทนต่อกำรขีดข่วนได้เป็นอย่ำงดี สำมำรถเดินงำนระบบผ่ำนเสำ (COLUMN) ได้ 

13.3 คานบน (Top Shaft) และคานกลาง (Central Shaft) ท ำด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็น (Cold 

Rolled Steel Sheet) โดยวิธีกำรพับขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรทันสมัย เคลือบผิวป้องกันสนิม (Zinc 

Phosphate Coating) โดยกรรมวิธี Dipping เพ่ือเคลือบกันสนิมทั่วถึงทุกชิ้น และพ่นทับด้วยสีผง 

Epoxy 100% ชนิดสีผงทั่วถึงผิวเหล็กทุกด้ำนทั้งในและนอก (Conductive Epoxy Powder 

Coating) กำรพ่นสีใช้ระบบไฟฟ้ำสถิตย์ (Electrostatic Painting System) และผ่ำนขบวนกำร

อบสี ที่ควำมร้อนไม่น้อยกว่ำ 180 องศำเซลเซียส เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนกำรสีต้องมีควำมหนำไม่

น้อยกว่ำ 80 ไมครอน ± ไม่เกิน 20 ไมครอน โดยสีจะต้องทนต่อกำรกัดกร่อนของไอระเหยสำรเคมี

และทนต่อกำรขีดข่วนได้เป็นอย่ำงดี สำมำรถเดินงำนระบบผ่ำน คำนบน (TOP SHAFT), คำน

กลำง (CENTER SHAFT) ได้ 

13.4  ส่วนของ Stack Shelf เป็นวัสดุชนิดเดียวกับ Bench top มีรำวกันตกเป็น PVC แท่ง ขนำด 

เส้นผ่ ำศูนย์กลำง 3/8” โดยมีตั วล็อครำวกันตกแบบก้ำมปูท ำจำกวัสดุ โพลี โพรพิลีน

(Polypropylene) ขนำดไม่น้อยกว่ำ 30x15x30 มม. เพ่ือควำมปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงำน และ

สะดวกในกำรถอดบ ำรุงรักษำ 
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14. รายละเอียดตู้แขวนลอย (ส าหรับ F-6 เท่านั้น) 
14.1 โครงสร้างตัวตู้ (100%  Fully Knock-Down System) 

14.1.1 เป็นไม้อัดภำยใน (Interior Plywood) หนำไม่น้อยกว่ำ 15 มิลลิเมตร ปิดด้วยแผ่นลำมิ

เนต (High Pressure Laminate) ทั้ง 2 ด้ำน 

14.1.2 ปิดขอบด้ำนหน้ำของตัวตู้ด้วย PVC. เกรดคุณภำพ A หนำไม่น้อยกว่ำ 2 มิลลิเมตร ส่วน

ขอบ PVC ต้องลบมุมด้วยเครื่องจักร และส่วนที่เหลือปิดขอบด้วย PVC เกรดคุณภำพ A 

หนำไม่น้อยกว่ำ 0.45 มิลลิเมตร ด้วยกำว  (Hot Melt) ต้องปิดสนิทแน่นแข็งแรงโดย

ระหว่ำงรอยต่อของไม้อัดกับรอยต่อขอบ PVC โดยไม่ใช้วิธีกำรอุดโป๊ว หรือแต่งสี  

14.1.3 กำรต่อยึดประกอบตัวตู้ด้วยอุปกรณ์ 100%  Fully Knock-Down System ชนิด Cam 

Lock & Dowel ท ำจำกโลหะผสม Zinc Alloy ที่ได้รับมำตรฐำน ISO 9001 จ ำนวนกำร

ยึดต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่ำ 8 จุด พร้อม Plastic Cap ปิดเพ่ือป้องกันสนิมจำกไอระเหย

สำรเคมี  

14.1.4 พร้อมเดือยไม้ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงและควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 8 x 30 มิลลิเมตร จ ำนวน

เดือยไม้ต่อตัวตู้ไม่น้อยกว่ำ 16 ตัว เพ่ือเสริมควำมแข็งแรงของตัวตู้ สำมำรถถอดประกอบ

ตัวตู้ทุกชิ้นส่วนใหม่ได้โดยไม่ท ำให้ตัวตู้ได้รับควำมเสียหำยสะดวกในกำรซ่อมบ ำรุง  (กรณี

ต้องกำรเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้ำย) โครงสร้ำงตัวตู้ทุกยูนิต (Structure Of Base 

Cupboard Modular Unit System) สำมำรถเปิดแผ่นด้ำนหลัง (Back Service) ออกได้ 

เพ่ือกำรซ่อมแซมงำนระบบด้ำนหลังโดยใช้อุปกรณ์ Directra Screws จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 

4 จุด พร้อมปิดด้วย Plastic Cap เพ่ือป้องกันสนิมจำกไอระเหยสำรเคมี ประกอบเป็นตัว

ตู้ส ำเร็จรูป (Modular Unit System) โดยไม่ใช้วิธีกำรยิงด้วยลวด , MAX หรือสกรูเกลียว

ปล่อยโดยเด็ดขำด 

14.2 ชั้นวางของภายในตู้ (SHELF)  

- ช่วงแผ่นปรับระดับชั้นสำมำรถปรับระดับควำมสูง-ต่ ำได้ไม่น้อยกว่ำ 5 ระดับ 

- เป็นไม้อัดภำยใน (Interior Plywood) หนำไม่น้อยกว่ำ 15 มิลลิเมตร ปิดด้วยแผ่นลำมิเนต 

(High Pressure Laminate) ทั้ง 2 ด้ำน  

- ปิดขอบด้ำนหน้ำของชั้นวำงของด้วย PVC คุณภำพเกรด A หนำ 2 มิลลิเมตร ด้วยกำว (Hot 

Melt) โดยลบมุมด้วยเครื่องจักรส่วนด้ำนข้ำงและด้ำนหลังชั้นวำงของปิดขอบด้วย PVC 

คุณภำพเกรด A หนำไม่น้อยกว่ำ 0.40 มิลลิเมตร ด้วยกำว (Hot  Melt )   
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- ปุ่มปรับระดับชั้น  เป็นอุปกรณ์ปรับระดับชั้น ท ำด้วยโลหะชุบนิเกิล และเคลือบด้วย PVC ใส 

ด้ำนกำรใช้งำนเพ่ือป้องกันกำรเกิดสนิมจำกไอระเหยสำรเคมีสำมำรถรับน้ ำหนักต่อชั้นได้

สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 30 กิโลกรัม หรือ 66 ปอนด ์

14.2.1 อุปกรณ์เชื่อมต่อตัวตู้ (Connecting Screws) ชนิดพิเศษเป็นแบบ METAL TO METAL 

สำมำรถถอดประกอบได้โดยไม่ท ำให้เสียโครงสร้ำงของระบบพร้อมกับควำมสวยงำมของตู้

ท ำด้วยโลหะชุบนิเกิล ขนำดเกลียว M4 ยำว 28-36 มิลลิเมตร จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 4 จุด

ต่อตัวตู้ ได้รับมำตรฐำน DIN-EN-ISO 9001, DIN-EN-ISO 14001 

14.2.2 ในส่วนของหน้ำบำนตู้จะต้องสำมำรถสลับกันได้ทุกหน้ำบำน โดยจะต้องสลับกันได้ทุกตู้
แขวนลอยเพื่อควำมเป็นมำตรฐำนเดียวกันและสะดวกต่อกำรซ่อมบ ำรุงในอนำคต 

14.3 หน้าบานเปิด-ปิดตู้แขวนลอย เป็นไม้อัดภำยใน (Interior Plywood)  หนำไม่น้อยกว่ำ 15 
มิลลิเมตร ปิดด้วยแผ่นลำมิเนต (High Pressure Laminate) ทั้ง 2 ด้ำน ปิดขอบด้วย PVC. เกรด
คุณภำพ A หนำไม่น้อยกว่ำ 2 มิลลิเมตร ทั้ง 3 ด้ำน โดยลบมุมมนด้วยเครื่องจักรและหนำไม่น้อย
กว่ำ 0.40 มิลลิเมตร 1 ด้ำน ด้วยกำว (HOT MELT) จะต้องสำมำรถสลับกันได้ทุกหน้ำบำนเพ่ือ
ควำมเป็นมำตรฐำนเดียวกัน 

15. ผู้ผลิตติดตั้งพร้อมบริการหลังการขายได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001,ISO14001 และ 

OHSAS/TIS 18001 ในด้ำน DESIGN, MANUFACTURING AND INSTALLATION OF LABORATORY 

FURNITURE. 

16. การรับประกันคุณภาพสินค้าเป็นเวลา 1 ปี 
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ตู้ดูดควันไอสารเคมี (F-9)       จ านวน  1  ชุด 

6106B  ห้องปฏิบัติการสังเคราะห์วัสดุ  

คุณสมบัติ 

ตู้ดูดควันไอสารเคมี (F-9): มีขนาดไม่น้อยกว่า 1500x950x2300 มม. (กxลxส) 

ตู้ดูดควันไอสารเคมี (FUME HOOD) ในห้องปฏิบัติการทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีการ  ผลิต และ

ติดตั้งด้วยระบบ 100% Fully Knock-down System ตามมาตรฐานสากล โดยอ้างอิงการออกแบบด้วย

มาตรฐาน BS EN 14175  

1.  รายละเอียดทั่วไป 

1.1 ตู้ดูดควันไอสำรเคมี แบบ Automatic By Pass System ส ำหรับดูดควันไอสำรเคมีในกำร

ปฏิบัติงำนทำงด้ำนวิทยำศำสตร์ อ้ำงอิงตำมมำตรฐำน BS EN 14175 

1.2 ตู้ตอนบนภำยนอก ขนำดไม่น้อยกว่ำ  W1500 x D950 x H1500 มิลลิเมตร วัสดุเหล็กแผ่นรีดเย็น 

เคลือบกัลวำไนซ์ด้วยระบบไฟฟ้ำ ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 1 มิลลิเมตร เคลือบด้วย Epoxy 100% 

แบบผิวเรียบ ทนต่อกำรกัดกร่อนของกรด-ด่ำงได้ดี 

1.3 ตู้ตอนล่ำงภำยนอก ขนำดไม่น้อยกว่ำ  W1500 x D850 x H850 มิลลิเมตร วัสดุเหล็กแผ่นรีดเย็น 

เคลือบกัลวำไนซ์ด้วยระบบไฟฟ้ำ ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 1 มิลลิเมตร เคลือบด้วย Epoxy 100% 

แบบผิวเรียบ ทนต่อกำรกัดกร่อนของกรด-ด่ำงได้ดี 

1.4 ตู้ตอนบนภำยในส่วนใช้งำน ขนำดไม่น้อยกว่ำ  W1330 x D630 x H1200  มิลลิเมตร  วัสดุโพลี   

โพรพิลีน (Polypropylene) ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ  5  มิลลิเมตร  ทนต่อกำรกัดกร่อนของกรด-ด่ำง

ได้ดี พร้อมแนบเอกสำรกำรทดสอบสำรเคมีแผ่นโพลีโพรพีลีน (PP) จำกอ่ำงน้ ำและอุปกรณ์โพลี    

โพรพีลีน (PP) ไม่น้อยกว่ำ 60 ชนิด ตำมวิธีทดสอบ ASTM D 543 ผลกำรทดสอบในเวลำไม่น้อย

กว่ำ 48 ชั่วโมง ( พร้อมน ำเอกสำรฉบับจริงมำแสดงต่อคณะกรรมกำรในวันยื่นซอง ) 

1.5 ขนำดช่องใช้งำนเมื่อเปิดบำนกระจกแนวดิ่ง  ขนำดควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 620  มิลลิเมตร  

1.6 ออกแบบและผลิตตำมมำตรฐำน  อ้ำงอิง  BS EN 14175, BS 7258  โดยบริษัทผู้ผลิตและติดตั้ง 

จะต้องได้รับกำรรับรองมำตรฐำน  ISO  9001  และ  ISO 14001  และ TIS 18001 

 

 

 



15 
 

2. รายละเอียดตู้ตอนบน ขนาดไม่น้อยกว่า W1500 x D950 x H1500 มิลลิเมตร  

2.1  โครงสร้ำงตู้ภำยนอกท ำด้วยวัสดุเหล็กแผ่นรีดเย็น เคลือบกัลวำไนซ์ ด้วยระบบไฟฟ้ำ ควำมหนำไม่

น้อยกว่ำ 1 มิลลิเมตร พับขึ้นรูปเป็นระบบ 100% Fully Knock-down System สำมำรถถอด

ประกอบได้ทุกชิ้นส่วนเคลือบผิวกันสนิมด้วย Zinc Phosphate พ่นทับด้วยสีผง Epoxy 100% 

ด้วยระบบ Electro Static อบสี โดยได้พ้ืนผิวเรียบไม่เก็บฝุ่น ทนต่อกำรขีดข่วนและทนต่อกำรกัด

กร่อนของกรด-ด่ำงได้ด ี

2.2  โครงสร้ำงภำยในพ้ืนที่ส่วนใช้งำน ด้ำนบนและด้ำนหลังมีแผ่นบังคับทิศทำงกำรไหลของอำกำศ  

(Baffle) สำมำรถปรับระยะและถอดออกได้ เพ่ือสะดวกต่อกำรบ ำรุงรักษำและท ำควำมสะอำด 

ภำยในตู้ท ำด้วยวัสดุโพลีโพรพิลีน (Polypropylene)  พ้ืนผิวเรียบเป็นมันเงำ ทนต่อกำรกัดกร่อน

ของกรด-ด่ำงได้เป็นอย่ำงดี มีช่องแสงสว่ำงด้ำนบน ปิดช่องด้วยกระจกนิรภัยลำมิเนตใส หนำไม่น้อย

กว่ำ 5 มิลลิเมตร ป้องกันไอสำรเคมี และกำรแตกกระจำย พร้อมมีช่องที่ผนังตู้  ขนำดไม่น้อยกว่ำ 

150X500  มิลลิเมตร ส ำหรับติดก๊อก และซ่อมบ ำรุงงำนระบบได้สะดวกสำมำรถถอดออกได้ 

2.3  พ้ืนตู้ส่วนใช้งำน สำมำรถรับน้ ำหนักได้และถอดเปลี่ยนได้ในกรณีที่เสียหำย มีกรวยส ำหรับน้ ำทิ้งด้ำน

ใน วัสดุพื้นตู้ท ำจำกวัสดุเซรำมิคสีด ำ หนำไม่น้อยกว่ำ 18 มิลลิเมตร  พ้ืนผิวเรียบทนควำมร้อนได้ไม่

น้อยกว่ำ 1,000 องศำเซลเซียส   ทนต่อกำรกัดกร่อนของกรด-ด่ำงได้ดี พร้อมเสริมขอบมำรินเอด 

ทั้งสี่ด้ำน พร้อมถำดรอง (Tray) ฉีดขึ้นรูปออกแบบเป็นลอนท ำด้วยโพลีโพรพิลีน (PP)  ป้องกันกำร

หกรั่วของสำรเคมีไหลออกภำยนอกตู้  ขนำดไม่น้อยกว่ำ 890x440x20 มม.  จ ำนวน 1 ชุด 

2.4  บำนประตูเปิด-ปิด เลื่อนขึ้น-ลงแนวดิ่ง (Vertical) พร้อมช่องบำนเปิด-ปิด เลื่อนซ้ำย-ขวำ แนวนอน 

(Horizontal) วัสดุท ำด้วยกระจกนิรภัยใสลำมิเนต หนำไม่น้อยกว่ำ 6 มิลลิเมตร เป็นผลิตภัณฑ์ที่

ได้รับ มอก.1222-2539 กำรเลื่อนข้ึนลงแนวดิ่งเป็นระบบ T-Slide สำมำรถหยุดหน้ำบำนได้ทุกระยะ

ด้วยชุดถ่วงสมดุลเดี่ยว อยู่หน้ำตู้สำมำรถถอดเข้ำ-ออกได้ ด้วยระบบ SLIDE LOCK ซ่อมบ ำรุงได้จำก

ด้ำนหน้ำ และมีระบบป้องกันอันตรำยจำกกรณีสำยถ่วงสมดุลขำด 1 ด้ำน 

2.5  มีชุดระบบป้องกันอำกำศไหลย้อนกลับ (Backdraft Dumber System) สำมำรถปรับปริมำณกำร

ดูดอำกำศได้ทั้งแนวตั้งหรือแนวนอน (vertical or horizontal) พร้อมแผ่นฟิลเตอร์ (Filter) 

สำมำรถถอดเปลี่ยนแผ่นฟิลเตอร์ ได้ในกรณีอุดตัน   สำมำรถป้องกันกำรเกิด Condense 

2.6 ชุดโคมไฟ ซึ่งท ำเป็นลักษณะกำรเรียงซ้อนกันในระบบแนวตั้ง เรียกว่ำ “LIGHTING VERTICAL 

BASE, TRAY AND COVER SAFETY CONTROL SYSTEM” ขนำดโดยรวมไม่น้อยกว่ำ W840 X 

D240 X H110 มิลลิเมตร  ท ำด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็น (Cold rolled steel sheet) ควำมหนำไม่น้อย

กว่ำ 0.5 มม.  เคลือบผิวกันสนิมและพ่นทับด้วยสีผงอีพ็อกซี 100% โดยสีจะต้องทนต่อกำรกัดกร่อน

ของไอระเหยสำรเคมีและทนต่อกำรขีดข่วนได้เป็นอย่ำงดี เป็นระบบ 100% Fully Knock-Down 
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System สำมำรถถอดประกอบได้ทุกชิ้นส่วน โดยไม่ท ำให้ Part ใด Part หนึ่งเสียหำย ส ำหรับกำร

ประกอบเป็นตัว Frame Lighting Vertical System ส ำเร็จรูป พร้อมด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้ำ หลอดไฟ

แสงสว่ำงชนิดคอมแพ็ค 220-240 V. ไม่น้อยกว่ำ 20 W. จ ำนวน 2 ชุด โดยได้แยกวงจรออกเป็น 2 

ชุด เพ่ือป้องกันชุดใดชุดหนึ่งเสื่อมหรือเสียก็จะมีไฟแสงสว่ำงส ำรองไว้อีก 1 ชุด และมีช่องระบำย

ควำมร้อนได้เป็นอย่ำงดี  พร้อมแผ่นสะท้อนแสงสะดวกในกำรซ่อมบ ำรุงและสำมำรถเปลี่ยนแปลงได้

ทุกชิ้นส่วนโดยไม่ท ำให้ส่วนใดส่วนหนึ่งเสียหำย  และติดแผ่นกระจกนิรภัย ลำมิเนตใส หนำไม่น้อย

กว่ำ 5 มม.ป้องกันกำรกัดกร่อนของกรด – ด่ำง และสำรเคม ี

2.7  มีช่อง Air Foil เพ่ือบังคับทิศทำงกำรไหลของอำกำศหน้ำตู้และป้องกันกำรเกิด Turbulence ท ำ

ด้วย วัสดุโพลีโพรพิลีน (Polypropylene) เสริมแรงด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็นพับขึ้นรูป สำมำรถทนต่อ

กำรกัดกร่อนของกรด-ด่ำงได้ด ี

2.8  มีก๊อกน้ ำภำยในตู้ 1 ชุด ขนำด ½  นิ้ว ท ำด้วยวัสดุทองเหลืองเคลือบด้วย Epoxy ปลำยก๊อก

สำมำรถสวมท่อยำงได้ โดยได้รับรองมำตรฐำน DIN, EN, ISO 9001 หรือ UNI, EN, ISO 9001 

พร้อมทั้งชุดควบคุมกำรเปิด-ปิดน้ ำ (Front Control Valve) 1ชุด ท ำด้วยวัสดุทองเหลืองเคลือบ

ด้วย Epoxy มือหมุนท ำด้วยวัสดุโพลีโพรไพลีน (PP) ตำมมำตรฐำนของ DIN 12898 ทนกำรกัด

กร่อนของ กรด-ด่ำงได้ดี ทนแรงดันได ้147 psi  ได้รับรองมำตรฐำน DIN, EN, ISO 9001 หรือ UNI, 

EN, ISO 9001 

2.9  เต้ำรับไฟฟ้ำ (15A 250V.AC) เต้ำรับคู่ 3 สำย มีสวิทซ์ เปิด-ปิดในตัว จ ำนวน 2 ชุด 4 เต้ำรับ เพ่ือ

สะดวกต่อกำรใช้อุปกรณ์เครื่องมือไฟฟ้ำ ในกำรปฏิบัติงำนภำยในตู้  

2.10  มีกล่องจัดเก็บงำนระบบไฟฟ้ำ (Electric Service Box System) เพ่ือจัดเก็บอุปกรณ์ควบคุมและ

สั่งกำรระบบไฟฟ้ำ เพื่อควำมปลอดภัยและสะดวกต่อกำรซ่อมบ ำรุงอยู่ด้ำนหน้ำตู้ สำมำรถเปิด-ปิด 

ได้สะดวกด้วยระบบแม่เหล็กและบำนพับโพลีโพรพิลีน (Polypropylene)  

3. รายละเอียดตู้ตอนล่างภายนอก ขนาดไม่น้อยกว่า W1500 x D850 x H850 มิลลิเมตร 

3.1  โครงสร้ำงตู้ท ำด้วยวัสดุเหล็กแผ่นรีดเย็น เคลือบกัลวำไนซ์ ด้วยระบบไฟฟ้ำ ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 1 

มิลลิเมตร พับขึ้นรูปเป็นระบบ 100% Fully Knock-down System สำมำรถถอดประกอบได้ทุก

ชิ้นส่วนเคลือบผิวกันสนิมด้วย Zinc Phosphate พ่นทับด้วยสีผง Epoxy 100% ด้วยระบบ 

Electro Static และอบสี มีผิวเรียบไม่เก็บฝุ่น ทนต่อกำรขีดข่วนและทนต่อกำรกัดกร่อนของกรด-

ด่ำงได้ด ี
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3.2  บำนประตูเปิด-ปิดแบบสวิง มีระบบบำนพับ 270 องศำ จ ำนวน 2 จุด ต่อ 1 หน้ำบำน  เพ่ือควำม

ปลอดภัยในกำรใช้งำนและเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับมำตรฐำน ISO 9001 จำก Germany มีมือจับแบบ 

Grip Section Post form Handle Emulation System ท ำจำกวัสดุ PVC ขนำดหน้ำตัดไม่น้อย

กว่ำ 20x50 มิลลิเมตร ฝังอยู่ด้ำนบนสุดของหน้ำบำนตู้ มีช่องใส่ป้ำยชื่อ ขนำดไม่น้อยกว่ำ 

20x50x95 มิลลิเมตร ทั้งด้ำนซ้ำยและขวำของมือจับ ท ำจำกพลำสติกวิศวกรรม ABS พร้อม Label 

Cover Mark ขนำดไม่น้อยกว่ำ 30x75x3 มิลลิเมตร ที่ท ำจำกพลำสติกอะคริลิคใสฉีดขึ้นรูป แผ่น

ป้ำยสำมำรถเปลี่ยนต ำแหน่งได้ทั้งซ้ำย -ขวำ และหน้ำบำนมีตะแกรงปิดช่องระบำยอำกำศ 

(Ventilation Grill) ท ำจำกวัสดุพลำสติก ขนำดไม่น้อยกว่ำ 125x250 มิลลิเมตร พร้อมมีแผ่นกรอง

ฝุ่น (Filter) 

3.3  มีสะดืออ่ำงและที่ดักกลิ่น ป้องกันกลิ่นจำกท่อน้ ำทิ้งไหลย้อนกลับ ท ำจำกวัสดุโพลีโพรไพลีน 

(Polypropylene) สำมำรถทนต่อกำรกัดกร่อนของกรด-ด่ำงได้ดี สำมำรถปรับระดับ สูง – ต่ ำ โดย

ตัวที่ดักกลิ่นมีลักษณะสีขำวขุ่น ก้นรับตะกอนแบบมองเห็นตะกอนและสำมำรถถอดเอำตะกอนออก

ทิ้งได้ เพือ่สะดวกต่อกำรติดตั้งและซ่อมบ ำรุงระบบน้ ำทิ้ง ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001 และ 

ISO 14001 

     3.4  มีถำดรอง (TRAY) สำรเคมี ท ำด้วยวัสดุโพลีโพรพีลีนที่สำมำรถทนกำรกัดกร่อนของกรด-ด่ำงและ 

สำรเคมีได้ดีแบบลอนพร้อมยกขอบ ขนำดไม่น้อยกว่ำ  890x440x20   มิลลิเมตร จ ำนวน 1 ถำด เพ่ือป้องกัน

กำรแช่ขังและกำรรั่วไหลของสำรเคมีไม่ให้เป็นอันตรำยต่อผู้ใช้งำน (ผู้เสนอรำคำต้องน ำตัวอย่ำงถำดรอง

สำรเคมีมำแสดงในวันยื่นซอง) 

      3.5  ตัวตู้ตอนล่ำงสำมำรถรับน้ ำหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่ำ 350 กิโลกรัม (โดยผู้เสนอรำคำต้องแนบเอกสำร

ใบทดสอบกำรรับน้ ำหนักจำกหน่วยงำนรำชกำรหรือเอกชนที่เชื่อถือได้มำแสดงในวันยื่นซอง) 

4. รายละเอียดระบบควบคุมไฟฟ้า  

4.1  มีชุดเซอร์กิตเบรกเกอร์ ภำค Power 20 A. จ ำนวน 1 ชุด กับ ภำค Control 20 A. เป็นระบบ

ป้องกันอันตรำยจำกไฟฟ้ำดูด หรือลัดวงจรด้วย  (Earth Leakage Breaker) จ ำนวน 1 ชุด 

4.2  มีชุดควบคุมและป้องกันมอเตอร์พัดลมด้วยชุด Magnetic และ Overload เพ่ือป้องกันควำม

เสียหำยในกรณีแรงดันไฟฟ้ำตก หรือกระแสไฟฟ้ำเกิน 

4.3  อุปกรณ์ใน ข้อ 4.1 และ 4.2 จะต้องอยู่ในกล่องเก็บระบบไฟฟ้ำ ด้ำนหน้ำในข้อ 2.10 เพ่ือควำม

สะดวกต่อกำรตรวจสอบระบบและซ่อมบ ำรุง 
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5. รายละเอียดแผงควบคุมการท างานแบบ โปรแกรมสัมผัส 

5.1  มีปุ่ม สวิทซ์ สัมผัส เปิด-ปิด Power, Fan Motor, Lighting, มีไฟ LED บอก สถำนะและรูป

สัญลักษณ์กำรท ำงำนต่ำง ๆ ปลอดภัย-สีเขียว, ไม่ปลอดภัย-สีแดงกระพริบพร้อมเสียงเตือน, มีปุ่ม

ระงับหรือหยุดเสียงเตือนได้ อยู่ในแผงควบคุม แบบสัมผัส 

5.2  มีจอแสดงผลค่ำควำมเร็วลมหน้ำตู้แบบ LCD และอ่ำนค่ำเป็นหน่วย FPM และ MPS ได้ และจอ 

LCD สำมำรถตั้งค่ำต่ำงๆของระบบควบคุมในขณะปฏิบัติงำนได้ อยู่ในแผงควบคุม แบบสัมผัส 

5.3  มีระบบเตือนระยะควำมสูงของหน้ำบำนตู้ อยู่ในแผงควบคุม แบบสัมผัส 

5.4  มีระบบตั้งเวลำเตือนในกำรปฏิบัติงำน อยู่ในแผงควบคุม แบบสัมผัส 

5.5  มีระบบตั้งเวลำ เปิด-ปิดกำรท ำงำนของระบบได้ อยู่ในแผงควบคุม แบบสัมผัส 

5.6  มีระบบตั้งเวลำหน่วงกำรท ำงำนหลังปิดระบบแล้ว อยู่ในแผงควบคุม แบบสัมผัส 

5.7  มีระบบ Control รองรับกำรเพ่ิมระบบบ ำบัดสำรเคมีด้วย Wet Scrubber อยู่ในแผงควบคุมแบบ

สัมผัส 

5.8  มีระบบ Control รองรับกำรเพิ่มระบบบ ำบัดสำรเคมีด้วยระบบ Filter Scrubber อยู่ในแผงควบคุม 

แบบสัมผัส 

5.9 มีระบบ Control Variable Air Volume (VAV.System), Inverter Control (Inverter 380V.       

1.5 KW.) ควบคุมควำมเร็วลมหน้ำตู้ให้ได้ไม่ต่ ำกว่ำ 100 FPM. ทุกระยะหน้ำบ้ำนเพ่ือประหยัด

พลังงำน ลดปริมำณอำกำศที่ถูกดูดท้ิง มีควำมปลอดภัยส ำหรับผู้ใช้งำน 

5.10 รำยกำรในข้อ 5.1-5.8 จะต้องอยู่ในแผงควบคุมเดียวกันติดไว้ด้ำนหน้ำตู้ ในข้อ 2.10 เพ่ือสะดวกต่อ

กำรใช้งำน 

6.  รายละเอียดท่อและมอเตอร์ระบบพัดลม ระบายอากาศ 

6.1  ท่อระบำยอำกำศท ำด้วยวัสดุ PVC  

6.2  ข้อต่อต่ำงๆท ำด้วยวัสดุชนิดเดียวกับข้อ 6.1  

6.3  ปลำยท่อต้องมีอุปกรณ์กันนก และน้ ำฝน อยู่ภำยนอกอำคำร 

6.4  มอเตอร์แบบ Outdoor Type ตำมมำตรฐำน IP 55 พร้อมฝำครอบมอเตอร์แบบระบำยอำกำศได้ 

และมี SAFETY SWITCH  
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6.5  พัดลมท ำด้วยวัสดุโพลีโพรพิลีน (Polypropylene) ทุกชิ้นส่วนสำมำรถทนต่อกำรกัดกร่อนของ กรด-

ด่ำงได้ดี เป็นระบบ Low Pressure Centrifugal Fan Direct Drive System ใบพัดแบบ Forward 

Curved Dynamic Balance ที่ควำมเร็วรอบ 1450 RPM ประสิทธิภำพในกำรดูด 1000- 4000 M3 

/H หรือตำมควำมเหมำะสมของสภำพหน้ำงำนเพ่ือประหยัดพลังงำน และไม่มีเสียงรบกวนเกิน

มำตรฐำนก ำหนดเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับมำตรฐำน ISO 5801  เป็นผลิตภัณฑ์น ำเข้ำจำกยุโรปหรือ

สหรัฐอเมริกำ 

6.6 ควำมเร็วลมหน้ำตู้ ที่ควำมสูงหน้ำบำน (SASH) 500 มิลลิเมตร จะต้องวัดค่ำควำมเร็วลมให้ได้ตำม

มำตรฐำน BS EN14175 ที่ก ำหนด โดยวัดไม่น้อยกว่ำ 12 จุด และได้ค่ำเฉลี่ย 80-120 FPM. พร้อม

เอกสำรกำรตรวจวัดค่ำควำมเร็วลมจำกบริษัทผู้ผลิต 

6.7 มีอุปกรณ์ปรับลดหรือเพ่ิมควำมเร็วลมหน้ำตู้ได้ (Damper)   

7. คู่มือการใช้งานเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย 1 ฉบับ 

8. ข้อก าหนดในการตรวจวัดค่าต่างๆ ของตู้  

-  ตรวจวัดระบบไฟฟ้ำควบคุมตู้ 

-  ตรวจวัดควำมเร็วลมหน้ำตู้ ( ค่ำเฉลี่ยที่ 80-/ 120 FPM ที่หน้ำบำนสูง 500 มิลลิเมตร ) 

-  ทดสอบกำรไหลของอำกำศภำยในตู้ ( ต้องไม่รั่วไหลออกภำยนอกตู้ ) 

-  ตรวจวัดควำมเข้มของแสงสว่ำงภำยในตู้ ( ค่ำเฉลี่ยที่ 600 LUX ที่พ้ืนที่ใช้งำน ) 

- ตรวจวัดระดับเสียงหน้ำตู้ ( ค่ำเฉลี่ยไม่เกิน 73 dB(A) ที่บริเวณหน้ำตู้ ) 

- เครื่องมือที่ใช้ในกำรตรวจวัดจะต้องได้รับกำรรับรองกำรสอบเทียบทุกเครื่อง จะต้องมีเอกสำรตำรำง

บันทึกค่ำต่ำงๆ รำยงำนผล ท ำประวัติตู้ดูดควัน จำกผู้ผลิตติดตั้งหรือตัวแทนจ ำหน่ำย ผู้ออกเอกสำร

กำรตรวจวัด จะต้องได้ผ่ำนกำรฝึกอบรมตำม ISO / IEC17025 พร้อมแนบเอกสำรรับรองกำร

ฝึกอบรม 

9. พร้อมบริการเข้าด าเนินการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน ปีละ 2 ครั้ง  

( 6 เดือน / ครั้ง) เป็นเวลำ 1 ปี โดยมีรำยละเอียดในกำรบ ำรุงรักษำ 

-  ตรวจสอบสภำพทั่วไป ท ำควำมสะอำดภำยนอกและภำยในตัวตู้  

-  ตรวจสอบ/ตรวจวัด ระบบไฟฟ้ำควบคุมตู้  ( พร้อมแนบเอกสำรกำรสอบเทียบในวันยื่นซอง ) 

-  ตรวจสอบ/ตรวจวัดควำมเร็วลมหน้ำตู้ ( พร้อมแนบเอกสำรกำรสอบเทียบในวันยื่นซอง ) 



20 
 

-  ทดสอบกำรไหลของอำกำศภำยในตู้ด้วยเครื่องท ำควัน ( พร้อมแนบเอกสำรกำรสอบเทียบในวันยื่น

ซอง ) 

-  ตรวจสอบ/ตรวจวัด ควำมเข้มแสงในกำรส่องสว่ำงภำยในตู้ ( พร้อมแนบเอกสำรกำรสอบเทียบในวัน

ยื่นซอง ) 

-  ตรวจสอบ/ตรวจวัด ควำมดังของเสียงหน้ำตู้ 

-  ตรวจสอบระบบถ่วงดุล และอุปกรณ์ของหน้ำบำนเปิด-ปิด (SASH) 

-  ตรวจสอบมอเตอร์ , พัดลม และอุปกรณ์ลดแรงสั่นสะเทือน 

-  ตรวจสอบระบบจ่ำยน้ ำภำยในตู้ 

-  ตรวจสอบกำรรั่วซึมของระบบน้ ำทิ้ง 

- บันทึกกำรตรวจวัดค่ำต่ำงๆ รำยงำนผล ท ำประวัติตู้เป็นตำรำงแบบฟอร์มของผู้ผลิตติดตั้ง หรือ 

ตัวแทนจ ำหน่ำย พร้อมแนบเอกสำรกำรรับรองมำตรฐำนกำรสอบเทียบของเครื่องมือที่ใช้ในกำร

ตรวจวัด  ผู้บริกำร จะต้องมีเจ้ำหน้ำที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม ISO/IEC 17025 พร้อมแนบเอกสำรกำร

ฝึกอบรม ยื่นต่อคณะกรรมกำรในวันยื่นซอง 

10. การรับประกันคุณภาพสินค้าเป็นเวลา 1 ปี 
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ตู้เก็บสารเคมีประเภทไวไฟ (F-12)      จ านวน 1 ชุด 
6106 B  ห้องปฏิบัติการสังเคราะห์วัสดุ     
ตู้เก็บสารเคมีประเภทไวไฟ (F-12) : มีขนาดไม่น้อยกว่า 590x450x1650 มม. (กxลxส) 
 

คุณสมบัต ิ

1. ตู้เก็บสารเคมี 
1.1 ตัวตู้เป็นผนังเหล็กคู่หนำไม่น้อยกว่ำ 1 มม. ที่ถูกเชื่อมเข้ำด้วยกันโดยไม่ใช้หมุดย้ ำท ำให้โครงสร้ำงมี

ควำมมั่นคง และยังช่วยป้องกันไฟได้ดีกว่ำ เนื่องจำกมีช่องอำกำศน้อยกว่ำกำรใช้หมุดย้ ำ มีช่อง

ฉนวนกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 35 มม. ซึ่งเป็นไปตำมมำตรฐำน US OSHA และ NFPA ตัวตู้เคลือบสีฝุ่น

ผสมพิเศษ Epoxy และ Polyester แบบไร้สำรตะกั่วทั้งด้ำนในและด้ำนนอก เพ่ือให้มีอำยุยำวนำน 

ผิวเงำงำม ป้องกันรังสี UV และป้องกันกำรกัดกร่อนของสำรเคมีและควำมชื้น เหมำะส ำหรับกำร

เก็บสำรเคมีที่ปิดมิดชิด ประเภทกัดกร่อน แต่ไม่แนะน ำให้ใช้กับสำรเคมีประเภทกัดกร่อนเข้มข้น 

เช่น ฟีนอล , ไนตริค , ซัลฟูริค , ไฮโดรคลอริค เป็นต้น 

1.2  มีกำรเชื่อมต่อสำยดินแบบ Built-in (ในแผงด้ำนนอก) เพ่ือให้ง่ำยต่อกำรต่อสำยดิน 

1.3  มีช่องระบำยอำกำศคู่ที่มีตัวดักจับเปลวไฟในบริเวณทั้งสองข้ำงของตู้ ด้ำนหนึ่งอยู่ต ำแหน่งล่ำงของตู้

และอีกด้ำนอยู่ด้ำนบน 

2. ชั้นภายใน 

2.1 ชั้นวำงเป็นระบบชั้นแบบลำดเอียง Spill Slope เคลือบกันสนิม ช่วยให้ของเหลวที่หกไหลกลับไป

ด้ำนหลังของตู้และลงไปสู่ช่องรองรับสำรที่รั่วไหลบริเวณด้ำนล่ำงของตู้ ซึ่งเป็นไปตำมกฎ US EPA 

นอกจำกนี้ยังสำมำรถรับน้ ำหนักได้ไม่น้อยกว่ำ 150 กก. และชั้นวำงยังสำมำรถปรับระยะได้ 

2.2  มีร่องที่ผนังตู้ภำยในถูกเชื่อมไว้ให้สำมำรถยึดล๊อคกับชั้นวำงได้อย่ำงแน่นหนำ ป้องกันกำรลื่นหรือ

หลุด โดยไม่จ ำเป็นต้องมีเหล็กฉำกรองรับชั้นที่อำจหล่นหำยได้ทุกเวลำ 

3.  มีประตูปิด-เปิด 

3.1  บำนประตู เป็นบำนเปิด สำมำรถเปิดได้กว้ำง 180 องศำ เมื่อใช้มือปิดประตูจะลงล็อกเองโดย

อัตโนมัติ โดยทุกตู้ใช้ระบบสลักแบบ 3 จุดที่ลงล๊อคได้เองอัตโนมัติ เพ่ือให้ประตูปิดแน่นหนำ แม้จะ

ไม่ได้มีกำรหมุนมือจับในขณะที่ปิดประตูก็ตำม ช่วยให้ป้องกันอันตรำยจำกเปลวไฟได้อย่ำงดี ซึ่งมี

ควำมจ ำเป็นในกรณีที่มีเพลิงไหม้   

3.2  บำนพับประตูเป็นแบบบำนพับฝำเปียโนตลอดบำนประตู ช่วยให้กำรปิดเปิดมีควำมเรียบลื่นมำกขึ้น  
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4. มีกุญแจล็อค เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญำตเปิดประตูโดยพลกำร รูปทรงมีควำมสวยงำม พร้อมที่

คล้องกุญแจในตัวช่วยให้สำมำรถเปิดล็อกได้อย่ำงรวดเร็ว และเนื่องจำกล็อกถูกออกแบบให้ฝังลงไปในผิว

ตู้ในระดับเดียวกัน ไม่มีส่วนยื่นเกะกะ จึงท ำให้ช่วยลดโอกำสในกำรเกิดอุบัติเหตุจำกกำรเดินชนหรือเกี่ยว  

5.   ติดป้ายและสัญลักษณ์บริเวณหน้ำตู้ตำมประเภทของสำรเคมี แบบเรืองแสงเพ่ือช่วยกำรมองเห็นในกรณี

ที่เกิดเพลิงไหม ้

6. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง FM GLOBAL TESTED AND APPROVED US (FM APPROVED) 

และถูกออกแบบให้เป็นไปตำมระเบียบ US OSHA 29 CFR 1910.106 และ NFPA CODE 30, 

SECTION 4.3.3  

7.  การรับประกันคุณภาพสินค้า เป็นเวลา 1 ปี เฉพาะตัวตู้ 

8. ข้อก ำหนดอ่ืน ๆ 

-  ผู้เสนอรำคำจะต้องมีใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน (รง.4) ยื่นต่อคณะกรรมกำรในวันยื่นซอง 

- ผู้เสนอรำคำต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ ำหน่ำยจำกผู้ผลิต ยื่นต่อคณะกรรมกำรในวันยื่นซอง 

-     ผู้เสนอรำคำต้องยื่นแค๊ตตำล็อกฉบับจริงต่อคณะกรรมกำรในวันยื่นซอง 

9.  กำรรับประกันคุณภำพสินค้ำเป็นเวลำ 1 ปี (เฉพำะตัวตู้) 
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ตู้เก็บสารเคมีประเภทกัดกร่อน (F-13)     จ านวน 1 ชุด 

6106B  ห้องปฏิบัติการสังเคราะห์วัสดุ 

ตู้เก็บสารเคมีประเภทกัดกร่อน (F-13): มีขนาดไม่น้อยกว่า 590x450x1650 มม. (กxลxส) 

คุณสมบัต ิ

1. ตู้เก็บสารเคมี 
1.1 ตัวตู้เป็นผนังเหล็กคู่หนำไม่น้อยกว่ำ 1 มม. ที่ถูกเชื่อมเข้ำด้วยกันโดยไม่ใช้หมุดย้ ำท ำให้โครงสร้ำงมี

ควำมมั่นคง และยังช่วยป้องกันไฟได้ดีกว่ำ เนื่องจำกมีช่องอำกำศน้อยกว่ำกำรใช้หมุดย้ ำ มีช่อง

ฉนวนกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 35 มม. ซึ่งเป็นไปตำมมำตรฐำน US OSHA และ NFPA ตัวตู้เคลือบสีฝุ่น

ผสมพิเศษ Epoxy และ Polyester แบบไร้สำรตะกั่วทั้งด้ำนในและด้ำนนอก เพ่ือให้มีอำยุยำวนำน 

ผิวเงำงำม ป้องกันรังสี UV และป้องกันกำรกัดกร่อนของสำรเคมีและควำมชื้น เหมำะส ำหรับกำร

เก็บสำรเคมีท่ีปิดมิดชิดประเภทกัดกร่อน แต่ไม่แนะน ำให้ใช้กับสำรเคมีประเภทกัดกร่อนเข้มข้น เช่น 

ฟีนอล , ไนตริค , ซัลฟูริค , ไฮโดรคลอริค เป็นต้น  

1.2  มีกำรเชื่อมต่อสำยดินแบบ Built-in (ในแผงด้ำนนอก) เพ่ือให้ง่ำยต่อกำรต่อสำยดิน 

1.3  มีช่องระบำยอำกำศคู่ที่มีตัวดักจับเปลวไฟในบริเวณทั้งสองข้ำงของตู้ ด้ำนหนึ่งอยู่ต ำแหน่งล่ำงของตู้

และอีกด้ำนอยู่ด้ำนบน 

2. ชั้นภายใน 

2.1 ชั้นวำงเป็นระบบชั้นแบบลำดเอียง Spill Slope เคลือบกันสนิมและมีชั้นโพลีเอทีลีน ช่วยให้

ของเหลวที่หกไหลกลับไปด้ำนหลังของตู้และลงไปสู่ช่องรองรับสำรที่รั่วไหลบริเวณด้ำนล่ำงของตู้ ซึ่ง

เป็นไปตำมกฎ US EPA นอกจำกนี้ยังสำมำรถรับน้ ำหนักได้ไม่น้อยกว่ำ 150 กก. ซึ่งเป็นไปตำม

มำตรฐำน ANSI และชั้นวำงยังสำมำรถปรับระยะได้ พร้อมถำดรอง (Tray) ภำยในท ำด้วยวัสดุโพลิ 

เอทิลีน (Polyethylene :PE) ฉีดขึ้นรูปทนต่อกำรกัดกร่อนของสำรเคมีได้ดี พ้ืนถำดออกแบบเป็น

ลอนพร้อมยกขอบ ป้องกันกำรแช่ขังของสำรเคมีและป้องกันสำรเคมีไหลออกภำยนอกถำด 

2.2   มีร่องที่ผนังตู้ภำยในถูกเชื่อมไว้ให้สำมำรถยึดล๊อคกับชั้นวำงได้อย่ำงแน่นหนำ ป้องกันกำรลื่นหรือ

หลุด โดยไม่จ ำเป็นต้องมีเหล็กฉำกรองรับชั้นที่อำจหล่นหำยได้ทุกเวลำ 
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3.   มีประตูปิด-เปิด 

3.1  บำนประตู เป็นบำนเปิด สำมำรถเปิดได้กว้ำง 180 องศำ เมื่อใช้มือปิดประตู จะลงล็อกเองโดย

อัตโนมัติ โดยทุกตู้ใช้ระบบสลักแบบ 3 จุดที่ลงล๊อคได้เองอัตโนมัติ เพ่ือให้ประตูปิดแน่นหนำ แม้จะ

ไม่ได้มีกำรหมุนมือจับในขณะที่ปิดประตูก็ตำม ช่วยให้ป้องกันอันตรำยจำกเปลวไฟได้อย่ำงดี ซึ่งมี

ควำมจ ำเป็นในกรณีที่มีเพลิงไหม้   

3.2  บำนพับประตูเป็นแบบบำนพับฝำเปียโนตลอดบำนประตู ช่วยให้กำรปิดเปิดมีควำมเรียบลื่นมำกขึ้น  

4. มีระบบกุญแจล็อค เพ่ือป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญำตเปิดประตูโดยพลกำร รูปทรงมีควำมสวยงำม 

พร้อมที่คล้องกุญแจในตัวช่วยให้สำมำรถเปิดล็อกได้อย่ำงรวดเร็ว และเนื่องจำกล็อกถูกออกแบบให้ฝังลง

ไปในผิวตู้ในระดับเดียวกัน ไม่มีส่วนยื่นเกะกะ จึงท ำให้ช่วยลดโอกำสในกำรเกิดอุบัติเหตุจำกกำรเดินชน

หรือเก่ียว  

5.   ติดป้ำยและสัญลักษณ์บริเวณหน้ำตู้ตำมประเภทของสำรเคมี แบบเรืองแสงเพ่ือช่วยกำรมองเห็นในกรณีที่

เกิดเพลิงไหม ้

6. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับกำรรับรอง FM GLOBAL TESTED AND APPROVED US (FM APPROVED) และ

ถูกออกแบบให้เป็นไปตำมระเบียบ US OSHA 29 CFR 1910.106 และ NFPA CODE 30, SECTION 

4.3.3  

7. ข้อก ำหนดอ่ืน ๆ 

-  ผู้เสนอรำคำจะต้องมีใบอนุญำตประกอบกิจกำรโรงงำน (รง.4)ยื่นต่อคณะกรรมกำรในวันยื่นซอง 

- ผู้เสนอรำคำต้องมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ ำหน่ำยจำกผู้ผลิตยื่นต่อคณะกรรมกำรในวันยื่นซอง 

-     ผู้เสนอรำคำต้องยื่นแค๊ตตำล็อกฉบับจริงต่อคณะกรรมกำรในวันยื่นซอง  

8.  กำรรับประกันคุณภำพสินค้ำเป็นเวลำ 1 ปี (เฉพำะตัวตู้) 

 

 
 

 

 

 



25 
 

ชุดล้างตัวและล้างตาฉุกเฉิน (F-14)      จ านวน 1 ชุด 

6106B  ห้องปฏิบัติการสังเคราะห์วัสดุ 

คุณสมบัต ิ

ชุดล้างตัวและล้างตาฉุกเฉิน (F-14) : มีขนาดไม่น้อยกว่า 790x2300 มม. (ลxส) 
    

1. ชุดช าระล้างตัวและล้างตาฉุกเฉินสีเขียว เป็นชุดช ำระล้ำงตัวและตำฉุกเฉินแบบตั้งพ้ืนส ำหรับใช้ใน
ห้องทดลองวิทยำศำสตร์ (FLOOR MOUTING BODY & EYE EMERGENCY SHOWER DOUBLE 
CONTROL) ชนิดควบคุมได้ 3 แบบ คือ ใช้ดึง ผลัก และใช้เท้ำเหยียบ ขนำดโดยทั่วไปไม่น้อยกว่ำ 790 x 
2300 มม. ท ำด้วยทองเหลืองพ่นเคลือบสีด้วยสี EPOXY POWDER COATING แบบมีเสำและท่อในตัว 
(STAND) ท ำด้วยท่อโลหะพ่นเคลือบด้วยสี EPOXY POWDER COATING โดยผ่ำนกรรมวิธีกำรผลิตที่
ได้รับมำตรฐำนกำรรับรองจำก UNI EN ISO 9001 เป็นผลิตภัณฑ์จำกยุโรปหรืออเมริกำ 

2. ดึง/PULL เมื่อเกิดอุบัติเหตุจำกสำรเคมีเข้ำในส่วนของร่ำงกำย ให้ผู้ถูกสำรเคมีท ำกำรดึงคันชักดังกล่ำวลง 
แล้วยืนในต ำแหน่งของฝักบัวที่อยู่เหนือศีรษะเพ่ือให้น้ ำท ำกำรเจือจำงสำรเคมีในเบื้องต้นอย่ำงน้อย 15-
30 นำที เสร็จแล้วน ำส่งแพทย์ทันที 

3. ผลัก/PUSH หรือ เหยียบ/TO STAMP PUSH เมื่อเกิดอุบัติเหตุจำกสำรเคมีเข้ำตำให้ผู้ถูกสำรเคมีท ำ
กำรผลักหรือเหยียบที่ STAMP แล้วก้มหน้ำไปยังอ่ำงช ำระล้ำงตำโดยด่วน เพ่ือให้น้ ำท ำกำรเจือจำงของ
อุบัติเหตุในเบื้องต้นอย่ำงน้อย 15-30 นำที เสร็จแล้วน ำส่งแพทย์ทันที 

4. ผู้เสนอราคาพร้อมบริการหลังการขายได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ISO 9001, ISO14001 และ 
OHSAS/TIS 18001 ในด้ำน DESIGN, MANUFACTURING AND INSTALLATION OF LABORATORY 
FURNITURE, FUME HOOD, FUME SCRUBBER. 

5. การรับประกันคุณภาพสินค้าเป็นเวลา 1 ปี 
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เก้าอ้ีส านักงาน (F-15)       จ านวน 2 ชุด 

6106 A/2 ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ  

คุณสมบัต ิ

เก้าอ้ีส านักงาน (F-15) : มีขนาดไม่น้อยกว่า 620x620x990-1090 มม. (กxลxส) 

1. โครงเก้าอ้ีเบำะนั่งและพนักพิง ท ำด้วยไม้อัดดัดขึ้นรูป โดยมีควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 12 มม . บุด้วย

ฟองน้ ำหุ้มด้วยหนังเทียม 

2. ใต้เบาะนั่ง ติดกลไกเพ่ือควบคุมกำรเคลื่อนไหวของเบำะนั่ง พร้อมระบบ Back Lock เพ่ือควบคุม

กำรโยกเอนของ พนักพิง 

3. การปรับระดับ สำมำรถปรับควำมสูง-ต่ ำของเบำะนั่ง ด้วยแกนแก๊ส (Gas Lift) 

4. เท้าแขนท ำด้วย Polypropylene (PP) ฉีดข้ึนรูป 

5. ขาเก้าอี้ท ำด้วย Polypropylene (PP) ฉีดข้ึนรูปสีด ำ รูป 5 แฉก 

6. ล้อเป็นล้อคู่ Nylon เส้นผ่ำนศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ 50 มม. 

7. หมายเหตุขนำดของเก้ำอ้ีที่ระบุ อำจมีค่ำแตกต่ำงจำกมำตรฐำน ±ไม่เกิน 20 มม. 

8. ระยะเวลารับประกัน 1 ปี 
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