
 
 
 
 
 
 

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านเตรียมตัวอย่างเนื้อเยื่อ 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
----------------------------- 

 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ
ด้านเตรียมตัวอย่างเนื้อเยื่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการ
ประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  4,164,600.00 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)                 
ตามรายการ ดังนี้ 
  ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านเตรียมตัวอย่างเนื้อเยื่อ  จ านวน   12   รายการ 

       ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
              1.  มีความสามารถตามกฎหมาย 
              2.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
               3.  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
             4.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
              5.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่ วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
              6.  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
               7. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
               8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัย
ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ            
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
              10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

        ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์          
ในวันที่ ................................ระหว่างเวลา ............... น. ถึง .............. น. 
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          ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 

            ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.tsu.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 074 673207 หรือ 074 609600 ต่อ 7163 ในวันและเวลาราชการ 

             ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถาม
มายัง มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ผ่านทางอีเมล์  nittaya@tsu.ac.th หรือช่องทางตามที่
กรมบัญชีกลางก าหนด ภายในวันที่ .........................โดยมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุงจะชี้แจง
รายละ เ อียดดั งกล่ า วผ่ านทาง เว็ บ ไซต์  www.tsu.ac.th และ  www.gprocurement.go.th ในวั นที่             
..................... 
  
  ประกาศ ณ วันที่        พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
 
  
 

(อาจารย์ ดร.สุชาติ สุขสถิตย์) 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนิสิต พัทลุง ปฏิบัติหน้าที่แทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
 
 
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ 1 และเอกสารส่วน
ที่ 2) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:nittaya@tsu.ac.th
http://www.tsu.ac.th/
http://www.gprocurement.go.th/


เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที ่มทษ(พท.)      /2563 
การซื้อครุภัณฑ์ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านเตรียมตัวอย่างเนื้อเยื่อ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ลงวันที่         พฤษภาคม 2563 
-------------------------- 

 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ 

                    ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านเตรียมตัวอย่างเนื้อเยื่อ                    จ านวน 12 รายการ  

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
            1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                    1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                    1.2 แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                    1.3 สัญญาซื้อขายทั่วไป 
                  1.4 แบบหนังสือค้ าประกัน 
                            (1)  หลักประกันสัญญา 
                    1.5 บทนิยาม 
                            (1)  ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                       (2)  การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
                    1.6 แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                       (1)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
                       (2)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 

           2. คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ 
                   2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
                  2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                    2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                  2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติ งานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
                 2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                 2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                   2.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
                   2.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่ เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ 
มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
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                   2.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                  2.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

           3. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
                   ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ             
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ 
                    3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                         (1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
                              (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                               (ข)   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                           (2) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อม
ทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                         (3) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
                          (4) เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
                                (4.1) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
                               (4.2) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                         (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ          
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.6 (1) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                              ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ตามแบบใน
ข้อ 1.6 (1) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                    3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                          (1) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนให้แนบหนังสือ
มอบอ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
ทั้งนี้หากผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 
                           (2) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4 
                          (3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ               
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.6 (2) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
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                             ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ตามแบบในข้อ 1.6 (2) 
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 

             4. การเสนอราคา 
                  4.1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดย 
ไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                     4.2 ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้
ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือ
ตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ              
วิทยาเขตพัทลุง 
                            ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                  4.3 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน 120 วัน นับถัดจากวัน                 
ลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก มหาวิทยาลัย ให้ส่งมอบพัสดุ 
                   4.4 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านเตรียมตัวอย่างเนื้อเยื่อ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยจะยึดไว้เป็นเอกสารของทาง
ราชการ 
                         ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนา
ถูกต้อง โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน 7 วัน 
                   4.5 ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์ 
                   4.6 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ......................... ระหว่างเวลา ................... น.  ถึง ................. น. และเวลาในการ
เสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
                    เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                  4.7 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) 
เพ่ือเป็นการเสนอราคาให้แก่ มหาวิทยาลัย ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
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                    4.8 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน ตาม
ข้อ 1.5 (1) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
                  หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือใน
ขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม              
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และมหาวิทยาลัย                    
จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ มหาวิทยาลัย จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอ 
รายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ 
มหาวิทยาลัย 
                  4.9 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                          (1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                          (2) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
                            (3) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา                 
ที่ก าหนด 
                           (4) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
                           (5) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

           5. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา 
                  5.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะ
พิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 
                   5.2 การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
                          กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ มหาวิทยาลัย                     
จะพิจารณาจาก ราคารวม 
                  5.3 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ 4 คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่น
ข้อเสนอรายนั้น 
                    5.4 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ใน
กรณีดังต่อไปนี้ 
                         (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัย 
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                            (2) ไม่กรอกชื่ อผู้ ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 
                          (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 
                  5.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ 
มหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง 
                   5.6 มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้  เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ มหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัย จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม 
หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อ
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
                       ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัย จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอ
สามารถด าเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ 
มหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มี
สิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัย 
                  5.7 ก่อนลงนามในสัญญามหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
หากปรากฏว่ามีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธร รม                
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดใน
การเสนอราคา 

          6. การท าสัญญาซื้อขาย 
                   6.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน 5 วันท าการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อมหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท า
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ 1.3 ก็ได้ 
                   6.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน 5 วันท าการ หรือมหาวิทยาลัยเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ 6.1 ผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 หรือท าข้อตกลงเป็น
หนงัสือ กับมหาวิทยาลัยภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวน
เงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะท า
สัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
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                        (1) เงินสด 
                           (2) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ค           
หรือ ดราฟท์นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันท าสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันท าการ 
                         (3) ห นั ง สื อ ค้ า ป ร ะ กั น ข อ ง ธ น า ค า ร ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ  ต า ม ตั ว อ ย่ า ง ที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ 1.4 (2) หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางก าหนด 
                       (4) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ
ค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ 1.4 (2) 
                       (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                           หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
                       หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งมหาวิทยาลัย 
ได้รับมอบไว้แล้ว 

             7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                  มหาวิทยาลัย จะจ่ายค่าสิ่ งของซึ่ ง ได้รวมภาษีมูลค่าเ พ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ                     
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และมหาวิทยาลัย ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว 

               8. อัตราค่าปรับ 
                  ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลง
ซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน 

             9. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                   ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.3               
หรือท าข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่ มหาวิทยาลัย ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซม
แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

               10. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืนๆ 
                      10.1 เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจ าปี 
พ.ศ. 2563 
                           การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ ต่อเม่ือมหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงิน
งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563 แล้วเท่านั้น 
                    10.2 เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของ
ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและ
ของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขน ได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
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                             (1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                            (2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                             (3)   ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                   10.3 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็น
หนังสือภายในเวลาที่ก าหนด ดังระบุไว้ในข้อ 7 มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้อง
จากผู้ออกหนังสือค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) 
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ 
   10.4 มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาหรือ
ข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
   10.5 ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้ง
กัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่น
ข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 
   10.6 มหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยไม่ได้ 
                              (1) มหาวิทยาลัยไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่   
ไม่เพียงพอที่จะท าการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป 
                             (2) มีการกระท าท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือก
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือ
สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการ
เสนอราคา 
                              (3) การท าการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย              
หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
                              (4) กรณีอ่ืนในท านองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง                 
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

            11. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                    ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

             12. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                     มหาวิทยาลัย สามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
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               ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือ
ท าสัญญากับมหาวิทยาลัย ไว้ชั่วคราว 
 
 

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
พฤษภาคม 2563 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
ตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

งานซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านเตรียมตัวอย่างเนื้อเยื่อ 
---------------------------- 

 
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านเตรียมตัวอย่างเนื้อเยื่อ จ านวน 12 รายการ 

 
1. ตู้อบลมร้อน ขนาด 256 ลิตร จ านวน 1 ตู้ รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้ 

1.1 เป็นตู้อบความร้อนขนาดความจุไม่น้อยกว่า 256 ลิตร  
1.2 ภายในตู้ท าด้วยสแตนเลส มีขนาดไม่น้อยกว่า 640x800x500 มม. (กว้างxสูงxลึก) 
1.3 ตัวเครื่องภายนอกท าด้วยสแตนเลส มีขนาดไม่น้อยกว่า 824x1183x684 มม. (กว้างxสูงxลึก) 
1.4 มีขดลวดน าความร้อนฝังอยู่ในครีบที่ติดยึดกับผนังด้านใน 
1.5 สามารถตั้งอุณหภูมิได้ตั้งแต่ +5 องศาเซลเซียสเหนืออุณหภูมิห้อง ถึง 300 องศาเซลเซียส 
1.6 สามารถปรับตั้งค่าอุณหภูมิ (Setting accuracy)ได้ละเอียด 0.1 ในช่วงอุณหภูมิต่ ากว่า 99.9 องศา

เซลเซียส และสามารถปรับตั้งค่าอุณหภูมิได้ละเอียด 0.5 ในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ 100 องศาเซลเซียส            
ขึ้นไป  

1.7 ควบคุมการท างานด้วยระบบ PID microprocessor control  แสดงผลอุณหภูมิเป็นตัวเลข 
1.8 สามารถปรับตั้งการท างานจากหน้าจอได้อย่างน้อยดังนี้ ปรับตั้งอุณหภูมิ , เวลาในการท างาน,            

และช่องระบายอากาศ และสามารถปรับตั้งค่าคาลิเบตได้ไม่น้อยกว่า 3 จุด 
1.9 แผงควบคุมการท างานเป็นแบบ Touch, Turn, Go อยู่ด้านหน้าเครื่องเพ่ือสะดวกในการใช้งาน 

แผงควบคุมการท างานเป็นแบบ SingleDISPLAY 
1.10 สามารถตั้งเวลาการท างานได้ตั้งแต่ 1 นาที ถึงไม่น้อยกว่า 99 วัน แสดงผลเวลาเป็นตัวเลข 
1.11 หัววัดอุณหภูมิ เป็น PT 100 หรือดีกว่า ที่มีความแม่นย า และความเท่ียงตรงสูง 
1.12 มือจับประตูเป็นแบบด้ามยาวตลอดบานประตูเพ่ือสะดวกในการ เปิด-ปิด 
1.13 มีประตู 1 บาน เป็นประตูทึบท าด้วยวัสดุสแตนเลสหรือดีกว่า  
1.14 มีชั้นวางที่ท าด้วยสแตนเลสอย่างดีหรือดีกว่าเป็นแบบตะแกรง จ านวน 2 ชั้น โดยสามารถปรับ

ระดับได้ 9 ระดับ 
1.15 เมื่อเกิดเหตุผิดปกติเครื่องจะตัดการท างานด้วยระบบตัดการท างานของเครื่องที่ติดตั้งมาจาก

โรงงานผู้ผลิต   
1.16 มีโต๊ะขาเหล็กส าหรับวางเครื่อง จ านวน 1 อัน 
1.17 ใช้ไฟฟ้า 220 ( +/-10% )โวลต์ 50 ไซเกิล  
1.18 รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี  
1.19 บริษัทผู้ขายต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001:2015  และ ISO17025 เพ่ือประโยชน์

กับหน่วยงานราชการ 
1.20 ผู้ขายต้องท าการสอบเทียบเครื่องให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลเพ่ือรองรับการรับรองมาตรฐาน

ห้องปฏิบัติการตรวจรับรองคุณภาพ 
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2 เครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบมือหมุน จ านวน 1 เครื่อง  รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้ 
2.1 เป็นเครื่องตัดตัวอย่างชิ้นเนื้อเยื่อแบบอัตโนมัติหรือใช้มือหมุน 
2.2 ตั้งความหนาของการตัดได้ตั้งแต่ 0.5 ถึง 60 ไมครอน โดยใช้ปุ่มปรับสามารถเพ่ิมความหนาครั้งละ 

0.5 ถึง 5 ไมครอน 
2.3 มีระบบถอยหลังกลับ (retraction) ของชิ้นเนื้อในจังหวะคืนต าแหน่งเดิมโดยอัตโนมัติ เพ่ือป้องกัน

ผิวหน้าของชิ้นเนื้อสัมผัสกับคมมีด  
2.4 มีระยะตัดในแนวดิ่งกว้างถึง 64 มม. 
2.5 แสดงความเร็วในการตัดและจ านวนแผ่นที่ตัดเป็นตัวเลขไฟฟ้าโดยมีหน้าจอแสดงแยกจากกัน  
2.6 สั่งการท างานของเครื่องด้วยระบบแผ่นสวิทซ์สัมผัสแบบเรียบ 
2.7 สามารถควบคุมการตัดแต่งผิวหน้าของชิ้นงาน ( Trim Control ) และการตัดตัวอย่างแยกต่างหาก

พร้อมชุดควบคุมด้วยเท้า (Double foot switch control) 
2.8 สามารถเคลื่อนชิ้นตัวอย่างเดินหน้าและถอยหลังด้วยระบบมอเตอร์ หรือระบบไฟฟ้า 
2.9 สามารถเลื่อนต าแหน่งของตัวอย่างได้ในแนวแกน X แกนY แกนเอียง และหมุน 
2.10 มีฐานที่มั่นคงแข็งแรงช่วยลดการสั่นสะเทือน 
2.11 มีชุดจับชิ้นเนื้อที่จับเป้ายึดชิ้นเนื้อแบบ Standard specimen clamp สามารถจับตัวอย่างขนาด

สูงสุด 55 X 50 มิลลิเมตร.  
2.12 มีอุปกรณ์ประกอบ 

2.12.1 ชุดจับใบมีด disposable blade  จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด 
2.12.2 ใบมีด disposable ชนิด high profile จ านวนไม่น้อยกว่า 50 อัน    

2.13 รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ป ี
2.14 บริษัทผู้ขายต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001:2015  และ ISO17025 เพ่ือประโยชน์

กับหน่วยงานราชการ 
 

3 เครื่องอุ่นสไลด์ จ านวน 2 เครื่อง รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้ 
3.1 เป็นเครื่องเตรียมสไลด์แบบตั้งโต๊ะ ส าหรับเก็บตัวอย่างทดสอบอย่างถาวรบนแผ่นสไลด์ 

(microscope slide) 
3.2 สามารถรองรับสไลด์ ได้ถึงไม่น้อยกว่า 50 แผ่น 
3.3 มีแท่งเหล็ก (support bar)  ส าหรับวางแผ่นสไลด์ ซึ่งสามารถปรับมุมการวางตามขวาง วางตาม

มุม หรือวางโดยตรงบนผิวหน้าเครื่อง 
3.4 มีไฟแสดงสถานะการท างานของเครื่อง  
3.5 ปรับอุณหภูมิได้สูงถึง 100 องศาเซลเซียส ด้วยตัวควบคุมท่ีมีอยู่บนเครื่อง 
3.6 ตัวเครื่องมีขนาดไม่น้อยกว่า 180 x 390 x 95 มิลลิเมตร (กว้าง x ยาว x สูง) น้ าหนักเครื่อง          

1.8 กิโลกรัม 
3.7 ใช้ไฟฟ้า 220 (+/-10%)V, 50/60 Hz, 150 W 
3.8 รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี  
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4 เครื่องอุ่นพร้อมจ่ายพาราฟิน จ านวน 1 เครื่อง รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้ 
4.1 เป็นเครื่องมือเตรียมตัวอย่างส าหรับงานด้านพยาธิวิทยา (Pathology) โดยให้ความร้อนแก่พาราฟิน

เพ่ือเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว  
4.2 มีความจุไม่น้อยกว่า 7.5 ลิตร พร้อมท่อปล่อยพาราฟิน (tap) 
4.3 สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่เหนืออุณหภูมิห้อง 5 องศาเซลเซียส ถึง 70 องศาเซลเซียส 
4.4 มีระบบความปลอดภัยส าหรับป้องกันอุณหภูมิสูงเกินก าหนด (over temperature cut out) ที่

อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส 
4.5 ภายในหม้อต้มละลายพาราฟินท าด้วย Stainless Steel หรือวัสดุที่ดีกว่า 
4.6 ตัวเครื่องเคลือบสารป้องกันการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย  
4.7 มีน้ าหนักประมาณ 7 กิโลกรัม 
4.8 ใช้ไฟฟ้า 220(+/-10%) โวลท์ 50/60 เฮิร์ท  
4.9 บริษัทผู้ขายต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 และ  ISO 17025 เป็นอย่างน้อยเพ่ือการ

บริการหลังการขายอย่างมีประสิทธิภาพ 
4.10 รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี  

 
5 อ่างลอยช้ินเนื้อเยื่อ จ านวน 1 ชุด  รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้  

5.1 เป็นเครื่องมือส าหรับห้องปฏิบัติการด้านพยาธิวิทยา (Pathology)  
5.2 มีความจุไม่น้อยกว่า 2.5 ลิตร  
5.3 สามารถใช้งานเหนืออุณหภูมิห้องได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ 5 องศาเซลเซียสถึง 70 องศาเซลเซียส 
5.4 มีระบบความปลอดภัยส าหรับป้องกันอุณหภูมิสูงเกินก าหนด (over temperature cut out) ด้วย 

thermal fuse 
5.5 ผิวด้านในท าจากอลูมิเนียมเคลือบ PTFE  
5.6 มีสัญลักษณ์ไฟ ส าหรับบอกสถานะการท างานของเครื่อง 
5.7 มีน้ าหนักประมาณ 2.7 กิโลกรัม ชนาดไม่น้อยกว่า (ลึก x กว้าง x สูง) 330x 330x140 มิลลิเมตร 
5.8 ใช้ไฟฟ้า 220(+/-10%)โวลท์ 50/60 เฮิร์ท  240 วัตต์ 
5.9 บริษัทผู้ขายต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 และ  ISO 17025 เป็นอย่างน้อยเพ่ือการ

บริการหลังการขายอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.10 รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี  

 
6 ตู้ดูดควันพิษ จ านวน 2 ตู้  

6.1 รายละเอียด 
6.1.1 ตู้ดูดควันระเหยสารเคมี (FUME  HOOD) พร้อมชุดก าจัดไอสารเคมี ส าเร็จรูปใช้ดูด             

ไอกรดสารเคมี และก าจัดไอสารเคมีเป็นพิษในเครื่องเดียวกันเพ่ือการปฏิบัติงานทางด้าน
วิทยาศาสตร์ เป็นชนิดระบบ AUTOMATIC  BY  PASS  SYSTEM 

6.1.2 ขนาดของตู้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 
6.1.2.1 ส่วนบนมีขนาดไม่น้อยกว่า ( กว้าง x สูง x ลึก ) 1.20 x 1.50 x 1.05 เมตร 
6.1.2.2 ส่วนล่างมีขนาดไม่น้อยกว่า ( กว้าง x สูง x ลึก ) 1.20 x 0.85 x 0.95 เมตร 

6.1.3 ตู้ดูดควันตอนล่างมีประตูสามารถเปิด – ปิด  เป็นตู้เก็บของหรือถังแก๊ส ขนาด 7 กิโลกรัม 
6.1.3.1 ส่วนที่ 1 บรรจุถังเก็บน้ าเพื่อการหมุนเวียน 
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6.1.3.2 ส่วนที่  2  ต าแหน่งติดตั้งปั๊มน้ าทนสารเคมี 
6.1.4 ตู้ตอนบนมีประตูกระจกนิรภัยสามารถเลื่อนขึ้น – ลง ได้  ประโยชน์ใช้ท าการทดลองสารเคมี

ที่เป็นพิษในการปฏิบัติงานทางด้านวิทยาศาสตร์ 
6.1.5 การติดตั้งตู้ดูดควันอ้างอิงตามมาตรฐานสากล 

6.2 ลักษณะตู้ดูดไอระเหยสารเคมี 
6.2.1 ตู้ดูดควันตอนบน 

6.2.1.1 โครงสร้างภายนอกท าด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็น (COLD ROLLED STEEL SHEET ) 
หรือดีกว่า ความหนาไม่น้อยกว่า 1.0 มิลลิเมตร ทุกชิ้นท าเป็นระบบถอด
ประกอบได้ (KNOCK  DOWN) โดยสีจะต้องทนต่อการกัดกร่อนของไอระเหย
สารเคมี  และทนต่อการขีดข่วนได้ดี ชิ้นงานเหล็กพ่นสีแล้วต้องผ่านการทดสอบ 
SALT SPRAY 500 ชั่วโมง ตามมาตรฐาน ASTM B117 จากหน่วยงานราชการ
ที่เชื่อถือได้ (มีเอกสารรับรองแนบประกอบตอนส่งมอบงาน) 

6.2.1.2 โครงสร้างผนังภายในตู้ตอนบนซึ่งเป็นพ้ืนที่ส่วนใช้งาน (WORKING AREA  
PART) ท าด้วยวัสดุไฟเบอร์กลาสชนิดหล่อจากแบบเป็นเนื้อเดียวกันตลอด               
(ONE  PIECE  MOULDING) หรือดีกว่า หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. และส่วนพ้ืนที่
ใช้งานเป็นชนิด ISO – TYPE แบบ POLYLITE ที่ทนสารเคมี  และทนต่อการกัด
กร่ อนของกรด – ด่ า ง  ได้ เป็นอย่ างดี  และรั บน้ าหนักได้ ไม่น้ อยกว่ า               
80 กิโลกรัม 

6.2.1.3 พ้ืนที่ด้านในสุดมีรางระบายน้ า  มีสะดืออ่างส าหรับน้ าทิ้งจากราง ระบบท่อน้ าท า
ด้วย POLYPROPYLENE หรือดีกว่า 

6.2.1.4 บานประตูตู้ดูดควัน เป็นกระจกนิรภัยใสหนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร ชนิดไม่มี
ขอบกระจกแขวนห้อยด้วยลวดสลิงสแตนเลสไร้สนิม สามารถเลื่อนขึ้น – ลง  
ตามแนวดิ่งได้ทุกระยะโดยมีตุ้มถ่วงน้ าหนักเป็นตัวถ่วงสมดุลย์  โดยใช้ลวดสลิงส
แตนเลส เป็นตัวแขวนอยู่ ในรอก ขนาดความกว้างภายในตู้  ไม่น้อยกว่า             
100 เซนติเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ด้านล่างมีมือจับเลื่อน              
ขึ้น – ลง  ซึ่งท าจากโพลีโพรไพลีน พร้อมรางกระจกท าด้วย PVC 

6.2.1.5 มีระบบ AIR FLOW BY PASS ท าให้ไม่เกิดสูญญากาศเมื่อปิดบานประตูตู้ดูด
ควันสนิทท าด้วยไฟเบอร์กลาสเสริมแรง  ชนิด  ISO – TYPE  มีความหนาไม่
น้อยกว่า 3 มม. สามารถทนต่อการขีดข่วนและการกัดกร่อนของสารเคมีได้ดี 

6.2.1.6 ภายในตู้ดูดควันผนังหลังมีแผ่นบังคับทิศทางการไหลของอากาศ  (BAFFLE)  
ตามหลัก AERO DYNAMIC ป้องกันการหมุนของลมได้ดี ไม่ให้เกิดลมม้วนกลับ
เข้าหาตัวผู้ใช้งาน ด้วยวัสดุไฟเบอร์กลาส โดยบังคับให้อากาศไหลเข้าได้ 4 ช่อง 
ด้านล่าง 1 ช่อง ตรงกลาง 2 ช่อง และด้านบน 1 ช่อง ซึ่งแผ่นบังคับทิศทางของ
อากาศ ต้องเป็นชนิดเดียวกันกับพื้นท่ีส่วนใช้งาน สามารถถอดซ่อมบ ารุงรักษาได้
สะดวก โดยสามารถทดสอบได้ด้วยควันหลังการติดตั้งเสร็จ  

6.2.2 ตู้ดูดควันตอนล่าง (STORAGE  PART) 
6.2.2.1 โครงสร้างภายนอกท าด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็น (COLD ROLLED STEEL SHEET)  

ความหนา 1.0  มิลลิเมตร ทุกชิ้นท าเป็นระบบถอดประกอบได้ (KNOCK DOWN )  
สามารถถอดตัวตู้ด้านหน้า ด้านซ้าย – ขวา และด้านหลัง เพ่ือง่ายต่อการเคลื่อนย้าย
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และซ่อมบ ารุงรักษา เคลือบผิวกันสนิมด้วย ZINC  PHOSPHATE COATING โดย
กรรมวิธี DIPPING เพ่ือเคลือบกันสนิมทั่วถึงทุกชิ้นส่วนของโครงสร้างภายนอก แล้ว
ผ่านการอบแห้งด้วยกรรมวิธี  DRYING  OVEN แล้วพ่นทับด้วยสี  EPOXY ชนิดผง
ทั่วถึงผิวเหล็กทุกด้านทั้งในและนอก (CONDUCTIVE EPOXY  POWDER  
COATING) โดยใช้ระบบไฟฟ้าสถิตย์ ELECTROSTATIC PAINTING  SYSTEM แล้ว
ผ่านกระบวนการอบสีด้วยระบบ DRYING OVEN ที่ความร้อนไม่น้อยกว่า                 
180  องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาที เมื่อเสร็จแล้วสีต้องมีความหนา             
ไม่น้อยกว่า 80 ไมครอน โดยสีต้องทนต่อการกัดกร่อนของไอระเหยสารเคมีและทน
ต่อการขีดข่วนได้ดี  ชิ้นงานเหล็กพ่นสีแล้วต้องผ่าน การทดสอบ SALT SPRAY 500 
ชั่วโมง ตามมาตรฐาน ASTM  B117 จากหน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้ (มีเอกสาร
รับรองแนบประกอบตอนส่งมอบงาน) 

6.2.2.2 ด้านหน้าเป็นบานประตูเปิด – ปิด  ท าด้วยวัสดุเดียวกันกับตู้  ส่วนหน้าบานมีระบบ
บานพับสแตนเลสทนต่อไอสารเคมี ระบบสปริงล็อค ระบบ Soft Close แบบปิด
นุ่มนวล มือจับเปิด – ปิด ท าด้วย GRIP SECTION 

6.2.2.3 หน้าบานเปิด – ปิด ด้านในแต่ละบานมีที่ใส่แฟ้มงานอย่างน้อยหน้าบานละ 1 ช่อง           
พร้อมซีลขอบประตูเพ่ือป้องกันเสียงการท างานของภายในตู้ดูดควัน 

6.3 อุปกรณ์ประกอบตู้ดูดควัน 
6.3.1 อุปกรณ์ประกอบภายในตู้ดูดควันตอนบน 

6.3.1.1 ก๊อกแก๊ส  1  ชุด  ตัวก๊อกท าด้วยทองเหลืองเคลือบด้วยสี  EPOXY ที่มีคุณสมบัติทน
ต่อการกัดกร่อนของกรด – ด่าง ขนาด 3/8 INCH  BSP โดยปลายก๊อกเรียวเล็ก  
สามารถสวมต่อด้วยท่อยางหรือพลาสติกได้  ติดตั้งที่ผนังด้านข้าง ภายในควบคุมการ
เปิด – ปิด  ด้วย  FRONT  CONTROL  VALVE 

6.3.1.2 ก๊อกน้ า 1 ชุด ตัวก๊อกท าด้วยทองเหลืองเคลือบด้วยสี  EPOXY ที่มีคุณสมบัติทนต่อ           
การกัดกร่อนของกรด – ด่าง ขนาด 3/8 INCH BSP โดยปลายก๊อกเรียวเล็ก  
สามารถสวมต่อด้วยท่อยางหรือพลาสติกได้  ติดตั้งที่ผนังด้านข้าง ภายในตู้ควบคุม
การจ่ายน้ าด้วย FRONT CONTROL VALVE 

6.3.1.3  สะดืออ่างน้ าทิ้งท าจากวัสดุโพลีโพรพิลีน  ( POLYPROPYLENE )  มีคุณสมบัติ
ทนทานต่อการกัดกร่อนของกรด – ด่าง  ได้เป็นอย่างด ี

6.3.1.4 ที่ดักกลิ่น (BOTTLE TRAP) ท าด้วยวัสดุ POLYPROPYLENE จากการผลิต  
INJECTION  MOLDED  การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต้องเป็นระบบ MECHANICAL JOINT  
SYSTEM สามารถถอดซ่อมบ ารุงหรือประกอบได้ทุกแห่งโดยไม่มีการต่อเชื่อมด้วย
ความร้อน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 

6.3.1.5 หลอดไฟแสงสว่างฟลูออเรสเซนต์  ขนาด 18 วัตต์ จ านวน 2 ชุด พร้อมที่ครอบ                  
ซึ่งท าด้วยกระจกนิรภัยป้องกันความร้อนและการกัดกร่อนของไอระเหยสารเคมี 

6.3.2 อุปกรณ์ภายนอกตู้ดูดควัน 
6.3.2.1 ชุดควบคุมการจ่ายน้ า (FRONT CONTROL) จ านวน 1 ชุด วัสดุท าด้วยทองเหลือง

เ ค ลื อ บ ด้ ว ย สี  EPOXY มื อ ห มุ น เ ปิ ด  – ปิ ด  ท า ด้ ว ย วั ส ดุ โ พ ลี โ พ ร พิ ลี น                               
(POLYPROPYLENE) ซึ่งทนต่อการกัดกร่อนของกรด – ด่าง  และสารเคมีสามารถ
ทนแรงดันได้ 147 PSI (POUNDS / SQ – INCH) 
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6.3.2.2 ชุดควบคุมการจ่ายแก๊ส (FRONT CONTROL)  จ านวน 1 ชุด วัสดุท าด้วยทองเหลือง 
เ ค ลื อ บ ด้ ว ย สี  EPOXY มื อ ห มุ น เ ปิ ด –ปิ ด  ท า ด้ ว ย วั ส ดุ โ พ ลี โ พ ร พิ ลี น                                  
(POLYPROPYLENE) ซึ่งทนต่อการกัดกร่อนของกรด – ด่าง  และสารเคมีสามารถ
ทนแรงดันได้ 100 PSI (POUNDS / SQ – INCH) 

6.3.2.3 เต้าเสียบไฟฟ้าชนิดคู่ สามารถเสียบได้ทั้งกลมและแบน ขนาด 16 แอมป์                    
220 โวลท์ 1 เฟส พร้อมสายดิน 

6.3.3 แผงควบคุมการท างานตู้ควันเป็นชนิดกึ่ งสัมผัส  ควบคุมด้วย  MICROPROCESSOR    
CONTROLLER ควบคุมการท างานดังนี ้
6.3.3.1 ปุ่มกดเปิด – ปิด POWER เพ่ือเปิดหรือปิด ระบบการท างานหลัก 
6.3.3.2 ปุ่มกดเปิด – ปิดพัดลม (BLOWER) เพ่ือเปิดหรือปิด พัดลมดูดไอระเหยสารเคมี                        

พร้อมสัญลักษณ์หลอดไฟแสดง 
6.3.3.3 ปุ่มกดเปิด – ปิดไฟแสงสว่าง (LIGHT)  เพ่ือเปิดหรือปิด แสงสว่างภายในตู้ พร้อม

สัญลักษณ์หลอดไฟแสดง 
6.3.3.4 จอแสดงความเร็วลมภายในตู้ HOOD แสดงผล DIGITAL MONITOR เป็นจอ LED  

แบบ 7 – SEGMENT เพ่ือสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล และสามารถแสดงผล
ความเร็วลมได้ท้ังแบบฟุตต่อนาที (FPM) หรือเมตรต่อวินาที (M/S) 

6.3.3.5 หลอดไฟ LED สีต่างๆ เพ่ือแสดงสถานการณ์ท างานของเครื่อง พร้อมเสียงเตือน 
6.3.3.6 ปุ่มกด MUTE กดเพ่ือเงียบเสียงเตือนที่ดังหากตู้ดูดควันขัดข้อง แต่ LED ยังคงมีไฟ

กระพริบอยู่ 
6.3.3.7 หลอดไฟ LED แสดงสถานะประตูเลื่อนด้านหน้า (SASH) ว่าอยู่ในระดับปกติ  (SASH  

SAFE) โดยมีไฟแสดง และถ้ากระจกเปิดสูงเกินก าหนดไปจะมีไฟกระพริบ (SASH  
FAIL) พร้อมเสียงเตือน 

6.3.3.8 จอแสดงผลการท างานของตัวควบคุมรอง แสดงผลเป็นจอ LCD โดยจะแสดงสถานะ                
การท างานของระบบควบคุมตู้ 

6.3.3.9 ปุ่มกด MODE กดเลือกการท างานของตัวควบคุมหลัก โดยมีการแสดงการท างาน
ต่างๆ เช่น ตั้งเวลา, ตั้งเวลาเปิด – ปิดการท างานของพัดลม, ดูชั่วโมงการท างานของ
พัดลม 

6.3.3.10 ปุ่มกด ENTER กดเข้าสู่การท างานและจบการท างานของ MODE ต่างๆ  
6.3.3.11 ปุ่มกดเพ่ือเลือกค่าในโหมดต่าง ๆ   

6.3.4 ชุดก าจัดไอสารเคมี 
ส่วนของชุดก าจัดไอสารเคมีติดตั้งตอนหลังภายในตู้ดูดควันเป็นวัสดุไฟเบอร์กลาสโดยผลิต

หล่อจากแบบเป็นชิ้นเดียวกันทั้ง 4 ด้าน (ด้านหน้า, ด้านข้างทั้ง 2 ด้าน และด้านหลัง) ติดตั้งอยู่ตอนบน
ด้านหลังพ้ืนที่ส่วนใช้งาน (WORKING AREA PART) โดยติดตั้งให้เป็นเนื้อเดียวกันกับพื้นที่ส่วนใช้งานโดยไม่มี
รอยการใช้สกรูต่างๆ ยึดติดเพ่ือป้องกันการรั่วซึมของน้ า และผนังด้านหน้าของชุดก าจัดไอสารเคมีบริเวณ AIR 
EXHAUST จะต้องมีแผ่นป้องกันน้ ากระเด็นเข้ามายังส่วนของพ้ืนที่ใช้งาน โดยไม่กีดขวางทางลมเข้าชุดก าจัดไอ
สารเคมี เป็นชุดก าจัดไอสารเคมีระบบปิด (CLOSE CIRCUIT) ชนิดระบบควบแน่น ส่วนของชุดก าจัดไอสารเคมี
ประกอบไปด้วย 

6.3.4.1 ชุดสเปรย์ฉีดน้ าชนิดพิเศษท าจากวัสดุ PP (POLYPROPYLENE) ทนไอสารเคมี 
จ านวนไม่น้อยกว่า 2 หัวสเปรย์ ซึ่งออกแบบชนิดพิเศษเพ่ือใช้กับน้ าที่มีตะกอนไม่
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ก่อให้เกิดการอุดตันจากตะกอน มีมุมกว้างในการสเปรย์ม่านน้ าไม่น้อยกว่า  120 
องศา เพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนที่ในการดักจับไอสารเคมี 

6.3.4.2 ถังเก็บน้ าระบบหมุนเวียนมีขนาดไม่น้อยกว่า  110 ลิตร  ท าจากไฟเบอร์กลาสชนิด  
ISO TYPE  แบบ POLYLITE ชนิดแนวนอน ที่ทนการกัดกร่อนของสารเคมี หล่อเป็น
ชิ้นเดียวกันโดยไม่มีรอยเชื่อมเพ่ือป้องกันการรั่วซึม พ้ืนตอนล่างของถังเป็นรูปแบบ  
V-SHAPE  โดยรูน้ าทิ้งอยู่ที่จุดต่ าสุดของถังป้องกันการตกค้างของตะกอนสารเคมี ถัง
เก็บน้ าติดตั้งอยู่ที่ตอนล่างของตู้ดูดควัน 

6.3.4.3 ปั๊มน้ าทนกรดชนิด MAGNET PUMP ขับเคลื่อนด้วยกระแสแม่เหล็กแบบไม่มีซีลป้อง
กันปัญหารั่วซึมจากสารเคมีกัดกร่อนแกนหมุนและซีลยาง  ตัวเสื้อและใบพัดท าด้วย
โพลีโพรพิลีน (POLYPROPYLENE) ใช้ไฟ  220 โวลท์ 1 เฟส 50 Hz มอเตอร์  IP 44  
ขนาด 250 วัตต์ สามารถจ่ายน้ าไม่น้อยกว่า 125 ลิตร/นาที ที่ความสูง 12.3 เมตร 

6.3.4.4 FLOW SWITCH ส าหรับตัดระบบปั๊มน้ าเมื่อหัวสเปรย์อุดตันพร้อมสัญญาณเตือน
ระบบขัดข้อง 1 ชุด 

6.3.4.5 LOW PRESSURE SWITCH ส าหรับติดระบบการท างานของปั๊มท าเมื่อระบบขาดน้ า  
1 ชุด 

6.3.4.6 FLOATING SWITCH อุปกรณ์ตรวจวัดความสูงต่ าและเติมน้ าอัตโนมัติในถัง 2 ชุด 
6.3.4.7 SOLINOIL VALVE วาล์วเปิด – ปิด เติมน้ าอัตโนมัติ เมื่อระดับน้ าในถังลดลงกว่า

ระดับท่ีก าหนด 1 ชุด 
6.3.4.8 BALL VALVE น้ าดี ท าด้วย PVC ส าหรับเปิดเติมน้ าใส่ถัง ถังบ าบัด 1 ชุด กรณี

เปลี่ยนถ่ายน้ า 
6.3.4.9 BALL VALVE น้ าทิ้ง เปิด – ปิด ระบบระบายน้ าทิ้ง 1 ชุด 
6.3.4.10 ALARM BUZZER สัญญาณเตือนเมื่อระบบการท างานชุดบ าบัดขัดข้อง 1 ชุด 
6.3.4.11 ก๊อกน้ า PVC ส าหรับเปิดน้ าเพ่ือตรวจวัดค่า pH 1 ชุด 
6.3.4.12 สวิทซ์เปิด – ปิด ปั๊มน้ าและการท างานของระบบบ าบัด พร้อมสัญญาณไฟแสดงการ

ท างาน 
6.3.4.13 สวิทซ์กดปิดยกเลิกสัญญาณเตือนระบบขัดข้อง 
6.3.4.14 การตรวจซ่อมบ ารุงรักษางานระบบให้ท าจากด้านหน้าตู้ดูดควัน 

6.3.5 พัดลมตู้ดูดไอระเหยสารเคมี  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
6.3.5.1 พัดลมเป็นระบบ LOW PRESSURE CENTRIFUGAL FAN DIRECT DRIVE มอเตอร์

แบบอุตสาหกรรม 
6.3.5.2 ตัวใบพัดท าด้วยวัสดุโพลีโพรพิลีน (POLYPROPYLENE) ชนิดทนต่อการกัดกร่อนของ

กรด – ด่าง ได้เป็นอย่างดี เป็นแบบ FORWARD CURVED ผลิตโดยกรรมวิธี  
INJECTION MOULDING ถ่วงใบพัดด้วยระบบ DYNAMIC BALANCE ศูนย์เที่ยงตรง
สามารถหมุนได้ในความเร็วรอบตั้งแต่ 1,400 รอบ /นาที (RPM) ขึ้นไป  โดยไม่แกว่ง
หรือสั่น 

6.3.5.3 ตัวเสื้อพัดลมท าด้วยวัสดุไฟเบอร์กลาส หรือโพลีโพรพิลีน หล่อเป็นชิ้นเดียวกัน ชนิด
ทนต่อการกัดกร่อนของ กรด – ด่าง ได้เป็นอย่างดี ด้านหน้าของเสื้อพัดลมสามารถ
ถอดประกอบได้ เพ่ือความสะดวกในการซ่อมบ ารุงและง่ายต่อการติดตั้ง 
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6.3.5.4 ตัวพัดลมจะมีคุณสมบัติในการดูดควันไม่น้อยกว่า 1,000 – 2,000  ลบ.ม. /ชม.  
)H/M( 3 ตามล าดับ มีประสิทธิภาพสูงกินไฟน้อย และท างานเงียบโดยตลอด 

6.3.5.5 แท่นของพัดลมส าหรับติดตั้งมอเตอร์ต้องมีที่ครอบกันน้ าทุกด้าน  และ  ยางกัน
สะเทือนของพัดลม 

6.3.5.6 มีความสามารถในการดูดไอระเหยสารเคมีจากตู้ดูดไอระเหยสารเคมี  โดยมีค่า  
VELOCITY ประมาณ 100 ฟุต /นาที (FPM) เมื่อเปิดบานกระจกหน้าตู้ดูดควันสูง  
30 ซม. หรือมีค่าความเร็วลมของหน้าตู้ อย่างสม่ าเสมอ โดยผู้ท าการติดตั้งจะต้องมี
เครื่องวัดลมมาทดสอบในวันส่งมอบงาน 

6.3.5.7 มอเตอร์ใช้แบบอุตสาหกรรม IP 55 HEAVY DUTY ขนาดไม่น้อยกว่า ½ HP     
1400 รอบ 380 V. 3  Phase หรือ 220 V. 1 Phase 

6.3.5.8 มีสวิทช์ ON – OFF SAFETY SWITCH ชนิด IP65 ท าหน้าที่เปิด – ปิด มอเตอร์พัด
ลมชนิดกันน้ าติดตั้งบริเวณแท่นพัดลมใกล้มอเตอร์ไฟฟ้าเพ่ือใช้ในการซ่อมบ ารุงรักษา 

6.4 ระบบท่อระบายควัน 
6.4.1 ท่อควัน PVC ชั้นคุณภาพท่ี 5 ขนาดไม่น้อยกว่า 8” พร้อมข้องอ , หน้าแปลน , อุปกรณ์ท่อยึด

ที่เป็นวัสดุชนิดที่แข็งแรง 
6.4.2 การติดตั้งท่อระบายควันจุดที่มีการต่อท่อควันมีข้องอ , หน้าแปลน , ต้องใช้วิธีการเชื่อมด้วย

วัสดุชนิดเดียวกันกับท่อ 
6.5 ผู้ขายจะต้องทดสอบค่าความเร็วลมตามที่ก าหนด  พร้อมแนะน าการใช้และท า  TEST  REPORT  

เสนอในวันส่งมอบด้วย 
6.6 มีการรับประกันคุณภาพสินค้า อย่างน้อย 1 ปี 
6.7 มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ  อย่างน้อย 1  เล่ม 
6.8 บริษัทผู้ขายต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001 : 2015 และ ISO17025  เพ่ือประโยชน์

กับหน่วยงานราชการ 
 

7 เครื่องเตรียมบล็อคชิ้นเนื้อ จ านวน 1 เครื่อง รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้  
7.1 ตัวเครื่องแบ่งเป็นสองส่วนแยกออกจากกัน คือ หน่วยจ่ายพาราฟินและหน่วยความเย็น 
7.2 หน่วยจ่ายพาราฟิน 

7.2.1 สามารถควบคุมอุณหภูมิที่บริเวณหม้อต้มพาราฟิน พ้ืนที่ปฏิบัติงาน ช่องอุ่น mold และ 
cassette ได้ในช่วง 50 ถึง 75 องศาเซลเซียส โดยปรับได้ครั้งละ 1 องศาเซลเซียส  

7.2.2 หม้อต้มพาราฟินมีความจุไม่น้อยกว่า 4 ลิตร 
7.2.3 สามารถตัง้เวลาการท างาน เช่น วันที่ท างาน และเวลาเริ่มงาน 
7.2.4 มีหน้าจอ LCD แสดงอุณหภูมิ เวลาที่ปฏิบัติงาน 
7.2.5 ช่องอุ่น mold และช่องอุ่น cassette อยู่ทางซ้ายและขวาในระนาบเดียวกัน 
7.2.6 ภายใต้พ้ืนที่ปฏิบัติงาน มีถาดรองรับเศษพาราฟินส่วนเกินออกมา โดยแยกส่วนกันทั้งด้านซ้าย

และขวา 
7.2.7 สามารถปรับปริมาณการจ่ายพาราฟินได้ โดยปุ่มปรับอยู่ด้านบนของหัวจ่ายพาราฟิน 
7.2.8 มีช่องอุ่น forceps ทั้งฝั่งซ้าย - ขวา เพ่ือสะดวกในการใช้งาน 
7.2.9 มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
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7.3 หน่วยความเย็น 
7.3.1 สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ได้ในช่วง 0 ถึง -10 องศาเซลเซียส โดยปรับได้ครั้งละ 1 องศา

เซลเซียส 
7.3.2 มีขนาดพื้นที่ท าความเย็นส าหรับ cassette มาตรฐานได้อย่างน้อย 60 cassettes 
7.3.3 มีสวิตช์ปิด-เปิด เพื่อความสะดวกในการท างานของผู้ปฏิบัติงาน 
7.3.4 สามารถควบคุมการท างานได้ผ่านหน่วยจ่ายพาราฟิน 
7.3.5 มีระบบป้องกันความเสียหายของคอมเพรสเซอร์เมื่อมีไฟตกหรือไฟดับ 

7.4 ใช้ไฟฟา้ 220(+/-10%)V 50/60 Hz 
7.5 มีคู่มือการใช้งานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จ านวนอย่างละ 1 เล่ม 
7.6 บริษัทผู้ขายต้องได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 และ  ISO 17025 เป็นอย่างน้อยเพ่ือการ 

บริการหลังการขายอย่างมีประสิทธิภาพ 
8. กล้องจุลทรรศน์ 3 กระบอกตา พร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอลและคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ชุด 

8.1 กล้องจุลทรรศน์ 3 กระบอกตา รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้ 
8.2.1 หัวกล้อง  ชนิด 3  กระบอกตา ตาคู่เอียง 30 องศา สามารถปรับระยะห่างระหว่างตาได้ โดยมี

กระบอกตาตรงส าหรับติดอุปกรณ์ถ่ายภาพ  มีปุ่มเปลี่ยนทิศทางเดินของแสงได้ไม่ต่ ากว่า                
3 ระดับดังนี ้

1.1.1.1. ให้แสงออกสู่กระบอกตาคู่ 100%   
1.1.1.2. ให้แสงออกสู่กระบอกตาคู่ 20 % และออกสู่กระบอกตาตรง 80%   
1.1.1.3. ให้แสงออกสู่กระบอกตาตรง 100%   

8.2.2 เลนส์ตา ชนิดเห็นภาพกว้างขนาดก าลังขยาย 10 เท่า จ านวน 1 คู่  มี Field number             
ไม่ต่ ากว่า 22 มม. 

8.2.3 แป้นบรรจุเลนส์วัตถุ  เป็นชนิดหันเข้าหาตัวกล้อง สามารถบรรจุเลนส์วัตถุได้ไม่ต่ ากว่า 5 ช่อง 
และสามารถถอดเปลี่ยนได้ 

8.2.4 เลนส์วัตถุ  เป็นระบบระยะแสงอนันต์ Universal Infinity corrected (UIS2) ชนิด Plan 
Achromat 
ขนาดก าลังขยาย     2X  มีค่า N.A. 0.08 , W.D. 6.2 มม.  
ขนาดก าลังขยาย     4X  มีค่า N.A. 0.13 , W.D. 17 มม.  
ขนาดก าลังขยาย   10X  มีค่า N.A. 0.3, W.D. 10 มม.  
ขนาดก าลังขยาย   20X  มีค่า N.A. 0.5, W.D. 2.1 มม.  
ขนาดก าลังขยาย   40X  มีค่า N.A. 0.75 , W.D. 0.51 มม.   

8.2.5 แท่นวางตัวอย่าง ชนิดสี่เหลี่ยม แบบ 2 ชั้น เคลือบ Ceramic ป้องกันการขีดข่วน  มีปุ่มเลื่อน 
สไลด์  สามารถปรับความฝืดเบาได้ทั้งแนวแกน X และแกน Y สามารถใส่สไลด์ได้พร้อมกัน 
อย่างน้อย 2 แผ่นตามแนวนอน 

8.2.6 ระบบปรับภาพชัด  มีปุ่มปรับภาพหยาบและปรับภาพละเอียดชนิดแกนร่วม (Coaxial) อยู่ทั้ง
สองด้านของกล้องจุลทรรศน์ ปุ่มปรับละเอียดหมุนได้ตลอดโดยไม่ติดขัด พร้อมวงแหวนปรับ
ฝืดเบา  และปุ่มล๊อคโฟกัสป้องกันการกระแทกของเลนส์วัตถุกับตัวอย่าง 

8.2.7 ระบบแสงสว่าง  ระบบ Koehler ใช้ไฟชนิด LED สามารถปรับเร่งหรี่แสงและมีสวิทซ์เปิด-ปิด
แยกออกจากกัน 
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8.2.8 เลนส์รวมแสง เป็นชนิดที่สามารถใช้งานด้าน Bright field เป็นชนิดเลื่อนขึ้นลงได้ โดยปุ่ม
ควบคุมทั้ง 2 ด้านของตัวกล้องจุลทรรศน์ เป็นชนิด Swing out มีค่า N.A. ไม่ต่ ากว่า                 
0.9 สามารถปรับศูนย์กลางของเลนส์รวมแสงได้ มีม่านปรับแสงและสามารถข้ึน – ลงได ้

8.2.9 อุปกรณ์อ่ืน ถุงคลุมกล้อง, หนังสือคู่มือ  
8.2 ชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล  มีรายละเอียดดังนี้     

8.2.1 คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์     
8.2.1.1. ชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอลแบบสี มีอุปกรณ์รับสัญญาณภาพไม่น้อยกว่า 1 ชุด  
8.2.1.2. อุปกรณ์รับสัญญาณภาพ (Imaging Sensor)     

    (1) มีขนาดไม่น้อยกว่า 2/3 นิ้ว    
    (2) มีจ านวนจุดรับแสงทั้งหมดไม่น้อยกว่า 5.24 ล้านพิกเซล    
    (3) สแกนภาพด้วยเทคนิค Progressive Scan หรือดีกว่า    

8.2.1.3. สามารถเชื่อมต่อกับกล้องจุลทรรศน์ด้วยจุดเชื่อมต่อแบบ C-Mount   
8.2.1.4. สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ประมวลผลผ่านระบบ USB3.0 Micro-B   

8.2.2 คุณสมบัติของโปรแกรมควบคุมการถ่ายภาพ     
8.2.2.1. สามารถถ่ายภาพที่มีความละเอียด ได้ไม่น้อยกว่า 3 รูปแบบ ดังต่อไปนี้   

(1) 2448 X 1920 พิกเซล    
  (2) 1920 X 1080 พิกเซล    
  (3) 1224 X 960 พิกเซล    
8.2.2.2. สามารถเลือกค่าความไวแสง ได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ ดังต่อไปนี้   

 (1) ISO100    
 (2) ISO200    

  (3) ISO400    
8.2.2.3. การควบคุมการถ่ายภาพ     
  (1) สามารถเลือกรูปแบบการควบคุมการถ่ายภาพได้ไม่น้อยกว่า 2 แบบ ดังต่อไปนี้ 
      (1.1) แบบวัดแสงอัตโนมัติ (Auto)    
 (1.2) แบบก าหนดเอง (Manual)    

   (2) สามารถปรับค่าระยะเวลาในการรับแสงได้ในช่วง 1/20,000 วินาที ถึง 8 วินาที 
8.2.2.4. สามารถแสดงผลที่ความละเอียด 2448 X 1920 พิกเซลที่อัตราไม่น้อยกว่า 15 ภาพ

ต่อวินาที 
8.2.3 คอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ชุด     

8.2.3.1. หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 7 แกนหลัก (7 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 3.2 GHz  

8.2.3.2. หน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
8.2.3.3. ความจุหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ไม่น้อยกว่า 1 TB 
8.2.3.4. ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
8.2.3.5. ตัวเครื่อง จอแสดงภาพ แป้นพิมพ์และเมาส์ ต้องมีเครื่องหมายการค้าเดียวกัน โดย 
8.2.3.6. ประทับตราเครื่องหมายการค้านั้นไว้บนอุปกรณ์อย่างถาวรจากโรงงานผลิต 

8.2.4 รับประกันคุณภาพเป็นเวลาน้อยกว่า  1  ป ี     
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9. กล้องจุลทรรศน์พร้อมชุดดูพร้อมกัน 5 คนและชุดถ่ายภาพดิจิตอลและคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ชุด  
9.1 กล้องจุลทรรศน์พร้อมชุดดูพร้อมกัน 5 คน รายละเอียดดังนี้ 

9.1.1 หัวกล้องชนิด 3  กระบอกตา  โดยมีกระบอกตาตรงส าหรับติดอุปกรณ์ถ่ายภาพ  มีปุ่มเปลี่ยน
ทิศทางเดินของแสงได้ไม่ต่ ากว่า 3 ระดับดังนี ้     
 @ ให้แสงออกสู่กระบอกตาคู่ 100% 
 @ ให้แสงออกสู่กระบอกตาคู่ 20 % และออกสู่กระบอกตาตรง 80%  
 @ ให้แสงออกสู่กระบอกตาตรง 100%     
9.1.2 เลนส์ตา ชนิดเห็นภาพกว้างขนาดก าลังขยาย 10 เท่า จ านวน 1 คู่ มี Field number              

ไม่ต่ ากว่า 22 มม.   
9.1.3 แป้นบรรจุเลนส์วัตถุ  เป็นชนิดหันเข้าหาตัวกล้อง สามารถบรรจุเลนส์วัตถุได้ไม่ต่ ากว่า 6 ช่อง 

และสามารถถอดเปลี่ยนได้     
9.1.4 เลนส์วัตถุเป็นระบบ Universal Infinity corrected system (UIS2) ชนิด Plan Achromat 

 ขนาดก าลังขยาย   4X  มีค่า N.A. 0.10, W.D. 18.50 มม.    
 ขนาดก าลังขยาย   10 X  มีค่า N.A. 0.25, W.D. 10.60 มม.   
 ขนาดก าลังขยาย   20 X  มีค่า N.A. 0.40, W.D. 1.20 มม.    
 ขนาดก าลังขยาย   40 X  มีค่า N.A. 0.65, W.D. 0.60 มม.   
 ขนาดก าลังขยาย 100 X  มีค่า N.A. 1.25, W.D. 0.15 มม.    
9.1.5 แท่นวางตัวอย่าง  ชนิดสี่เหลี่ยม แบบ 2 ชั้น เคลือบ Ceramic ป้องกันการขีดข่วน  มีปุ่มเลื่อน

สไลด์ ซึ่งสามารถปรับฝืดเบาได้ 
9.1.6 ระบบปรับภาพชัด มีปุ่มปรับภาพละเอียดและปรับภาพหยาบชนิดแกนร่วม (Coaxial) อยู่ทั้ง

สองด้านของกล้องจุลทรรศน์ ปุ่มปรับละเอียดหมุนได้ตลอดโดยไม่ติดขัด พร้อมวงแหวนปรับ
ฝืดเบา และ ปุ่มล๊อคโฟกัสป้องกันการกระแทกของเลนส์วัตถุ และตัวอย่างสามารถปรับเลื่อน
แท่นวางตัวอย่างขึ้น - ลงได ้   

9.1.7 ระบบแสงสว่าง  ระบบ Koehler ใช้ไฟแบบ LED สามารถปรับเร่งความสว่าง มีปุ่มปิด - เปิด 
 และปุ่มเร่งหรี่แยกออกจากกัน 

9.1.8 เลนส์รวมแสงเป็นชนิด Swing out  มีค่า N.A. ไม่ต่ ากว่า 0.9 สามารถปรับศูนย์กลางของ
เลนส์รวมแสงได้  มีม่านปรับแสงและสามารถข้ึน - ลงได ้     

อุปกรณ์ชุด 5 คนดู  ประกอบด้วย      
 -  มีท่อน าแสงและฐานรองท่อน าแสง  จ านวน 2 ชุด    
 -  มีชุดไฟ Pointer ปรับเปลี่ยนสีได้ 2 ส ี     
 -  มีหัวกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา ปรับระยะห่างระหว่างตาได้  จ านวน  4  หัวกล้อง 
  -  เลนส์ตาขนาด 10X    จ านวน  4  คู ่     
  อุปกรณ์อ่ืน ๆ ถุงคลุมกล้อง , หนังสือคู่มือ     
 9.2  ชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล  มีรายละเอียดดังนี้      
 9.2.1 คุณสมบัติของฮาร์ดแวร์      
 9.2.1.1 ชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอลแบบสี มีอุปกรณ์รับสัญญาณภาพไม่น้อยกว่า 1 ชุด      
 9.2.1.2 อุปกรณ์รับสัญญาณภาพ (Imaging Sensor)  
  (1) มีขนาดไม่น้อยกว่า 2/3 นิ้ว     
 (2) มีจ านวนจุดรับแสงทั้งหมดไม่น้อยกว่า 5.24 ล้านพิกเซล    
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 (3) สแกนภาพด้วยเทคนิค Progressive Scan หรือดีกว่า    
 9.2.1.3 สามารถเชื่อมต่อกับกล้องจุลทรรศน์ด้วยจุดเชื่อมต่อแบบ C-Mount  
 9.2.1.4 สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ประมวลผลผ่านระบบ USB3.0 Micro-B   
 9.2.2 คุณสมบัติของโปรแกรมควบคุมการถ่ายภาพ      
 9.2.2.1 สามารถถ่ายภาพที่มีความละเอียด ได้ไม่น้อยกว่า 3 รูปแบบ ดังต่อไปนี้   
  (1) 2448 X 1920 พิกเซล     
  (2) 1920 X 1080 พิกเซล     
  (3) 1224 X 960 พิกเซล     
 9.2.2.2 สามารถเลือกค่าความไวแสง ได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ ดังต่อไปนี้   
                  (1) ISO100     
  (2) ISO200     
  (3) ISO400     
 9.2.2.3  การควบคุมการถ่ายภาพ      
  (1) สามารถเลือกรูปแบบการควบคุมการถ่ายภาพได้ไม่น้อยกว่า 2 แบบ ดังต่อไปนี้
                    - แบบวัดแสงอัตโนมัติ (Auto)     
   - แบบก าหนดเอง (Manual)     
  (2) สามารถปรับค่าระยะเวลาในการรับแสงได้ในช่วง 1/20,000 วินาที ถึง 8 วินาที   

9.2.2.4  สามารถแสดงผลที่ความละเอียด 2448 X 1920 พิกเซลที่อัตราไม่น้อยกว่า 15 ภาพ
ต่อวินาที 

9.2.3 ชุดควบคุมการถ่ายภาพ      
 9.2.3.1 สามารถเชื่อมต่อกับชุดถ่ายภาพด้วย USB3.0      
 9.2.3.2 สามารถแสดงผลผ่านช่องสัญญาณขาออกแบบ DVI-I ได้          

                    9.2.3.3 มีช่องส าหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์อ่ืนแบบ USB2.0 ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง         
                 9.2.3.4 สามารถเชื่อมต่อกับระบบ LAN ได้      
 9.2.3.5 สามารถเชื่อมต่อระบบสัญญาณเสียงได้        
                 9.2.3.6 สามารถแสดงและซ่อนสเกลบาร์ ซึ่งสามารถรองรับค่าก าลังขยายสูงสุด ไม่น้อยกว่า 

9999.99X  
 9.2.3.7 สามารถตั้งค่าสเกลบาร์ได้ไม่น้อยกว่า 28 ค่า      
 9.2.3.8 มีฟังก์ชั่นการวัดไม่น้อยกว่า 10 รูปแบบ       
 9.2.3.9 สามารถท าการบันทึกภาพลงอุปกรณ์บันทึกข้อมูลเช่น USB Memory และ USB-

HDD ได ้
 9.2.4 จอรับภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 นิ้ว จ านวน 1 ชุด   
 9.2.5 คอมพิวเตอร์   จ านวน  1 ชุด      

9.2.5.1 หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 7 แกนหลัก (7 core) โดยมีความเร็ว
สัญญาณนาฬิกาพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า  3.2   GHz  

  9.2.5.2 หน่วยความจ าหลัก (RAM) ชนิด DDR4 หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB 
  9.2.5.3 ความจุหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ไม่น้อยกว่า 1 TB 
  9.2.5.4 ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 
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  9.2.5.5 ตัวเครื่อง จอแสดงภาพ แป้นพิมพ์และเมาส์ ต้องมีเครื่องหมายการค้าเดียวกัน โดย
ประทับตราเครื่องหมายการค้านั้นไว้บนอุปกรณ์อย่างถาวรจากโรงงานผลิต 

 9.2.6 รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  1  ปี      
 
10.  ตู้ดูดความชื้น  จ านวน 2 ตู้ รายละเอียดคุณลักษณะดังนี้  

10.1  เป็นตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติส าหรับเก็บรักษาอุปกรณ์ และตัวอย่างที่ความชื้นต่ า 
10.2  ควบคุมความชื้นด้วยระบบ Microcomputer Control T.E. Cooling System 
10.3  แสดงค่าความชื้นและอุณหภูมิภายในตู้เป็นตัวเลขไฟฟ้า (LED) 
10.4  ใช้งานสะดวกด้วยระบบสัมผัส โดยไม่ต้องใช้สารดูดความชื้นใส่เข้าไปในตู้ 
10.5  มีสัญญาณไฟแสดงการท างาน  
10.6  สามารถปรับค่าความชื้นภายในได้ในช่วง 20-60% RH โดยปรับค่าได้ละเอียด 1%RH 
10.7  โครงสร้างของตู้ท าด้วยโลหะเคลือบสีกันสนิม (Electro-Galvanized Steel) 
10.8  ประตูตู้กรอบท าด้วยพลาสติกและกระจกนิรภัยหนาไม่น้อยกว่า 5 มม. (tempered glass)      

และมีกุญแจ 
10.9  รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี 
10.10  บริษัทผู้ขายต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001:2015  และ ISO17025  

 
11. ชุดเครื่องแก้ว จ านวน 2 ชุด ชุดเครื่องแก้วมีคุณลักษณะดังนี้ 

11.1  เป็นชุดเครื่องแก้วส าหรับงานด้านการเตรียมตัวอย่างเนื้อเยื่อ ผลิตจากแก้วชนิดบอโรซิลิเกสหรือท า
จากวัสดุอ่ืนชนิดอื่นที่มีความใส สามารถเห็นตัวอย่างภายในได้ชัดเจน 

11.2  สารเคมีอ่ืน ๆที่เก่ียวข้องกับการเตรียมตัวอย่างงานด้านการเตรียมตัวอย่างเนื้อเยื่อ 
11.3 มีอุปกรณ์จับตัวอย่างต่างๆ เป็นสแตนเลสสตีลหรือดีกว่า  

 
รายการ  จ านวน 

1. Coplin Jar พร้อมฝาปิด ท าจาก Polypropylene ใส่
ได้ 10 slides ขนาด 1"x3" back to back มีฝาปิด
แบบเกลียว 

ชุดละ 30 อัน 1 ชุด 

2. Glass Staining Jar พร้อมฝาปิด ลักษณะใส ท าจาก 
soda lime glass ขนาด (L x W x H): 120 x 90 x 
70 mm (4.72" x 3.54" x 2.75"). สามารถใส่
ของเหลวได้ไม่เกิน 650 ml 

ชุดละ 25 อัน 1 ชุด 

3. ขวดแก้วสีชาพร้อมจุกขนาด 1,000, 500, 250, 125 
ml 

อย่างละ 2 ขวด จ านวน  2ชุด  2 ชุด 

4. บีกเกอร์ขนาด 2000, 1500, 500, 250, 50 ml อย่างละ 2 อัน จ านวน  2ชุด 2 ชุด 
5. แท่งแก้วคนสารขนาด 6 mm ยาว 20 cm ชุดละ 3 แท่ง 1 ชุด 
6. Rack แก้ว ส าหรับใส่สไลด์เพ่ือย้อมสี ชุดละ 2 อัน 1 ชุด 
7. Handle ลวดส าหรับเกี่ยว rack  ชุดละ 2 อัน 1 ชุด 
8. ปากคีบปลายแหลม ชุดละ 2 อัน 1 ชุด 
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9. ปากคีบปลายมน 13 cm ชุดละ 2 อัน 1 ชุด 
10. ปากคีบปลายโค้ง 13 cm ชุดละ 2 อัน 1 ชุด 
11. ปากคีบปลายแบน 13 cm  ชุดละ 2 อัน 1 ชุด 
12. ถาดตากสไลด์ (สแตนเลส) 18.5 X 28.5 X 0.5 ตากได้ 

20 อัน 
ชุดละ 3 อัน 1 ชุด 

13. ขวดแก้วพร้อมจุกแก้วปิดสีใสไว้เก็บสาร ขนาด 1,000, 
500, 250, 125 ml 

อย่างละ 2 ขวด จ านวน  2ชุด 2 ชุด 

14. กระบอกฉีดน้ ากลั่น ขนาด 250 ml ชุดละ 1 อัน 1 ชุด 
15. กระบอกตวงท าจากแก้วขนาด 10, 50, 500 , 1000 

ml 
อย่างละ 2 อัน จ านวน  2ชุด 2 ชุด 

16. ขวดรูปชมพู่ ขนาด 250, 500 , 1000 ml อย่างละ 2 อัน จ านวน  2ชุด 2 ชุด 
17. ขวดแก้วหยดสารสีชาพร้อมลูกยาง ขนาด 60 ml  ชุดละ 2 อัน 1 ชุด 
18. กรวยแก้ว ขนาดเส้นผ่านศุนย์กลาง 60 และ 100 mm ชุดละ 2 อัน 1 ชุด 
19. หลอดหยดสารแก้ว พร้อมลูกยาง ความยาว 11.5 cm ชุดละ 2 อัน 1 ชุด 
20. ปิเปตแก้ว ขนาด 0.5, 1, 5 ml อย่างละ 2 อัน จ านวน  2ชุด 2 ชุด 
21. ช้อนตักสารพลาสติกสีด า ยาว 13 cm 2 อัน จ านวน  2ชุด 2 ชุด 
22. ลูกยางดูดปิเปตใช้กับปิเปต ขนาด 0.5, 1, 5 ml อย่างละ 1 อัน จ านวน  2ชุด 2 ชุด 
23. แปรงล้างหลอดทดลองไซส์เล็ก ไซส์กลาง อย่างละ 1 อัน จ านวน  2ชุด 2 ชุด 

 
 

1. Glycerin ขนาด 2.5 L ชุดละ 1 ขวด 
2. Glacial acetic acid ขนาด 2.5 L ชุดละ 1 ขวด 

3. Eosin Y ขนาด 25 g  ชุดละ 1กระปุก 

4. Hematoxylin ขนาด 25 g  ชุดละ 1 กระปุก 
5. Alumiium Ammonium Sulphate ขนาด 500 g ชุดละ 1 กระปุก 
6. Mercuric Oxide (red) ขนาด 100 g ชุดละ 1 กระปุก 
7. Ploxine B ขนาด 25 g  ชุดละ 1 กระปุก 
8. Hydrochloric Acid 37% ขนาด 2.5 L ชุดละ 1 ขวด 

9. Ammonium hydroxide, 28% ขนาด 2.5 L ชุดละ 1 ขวด 

10. Permount™ Mounting Medium ขนาด 500 ml ชุดละ 1 ขวด 

11. Ferric chloride ขนาด 500 g ชุดละ 1 ขวด 

12. Biebrich Scarlette ขนาด 25 g  ชุดละ 1 กระปุก 
13. Fuchsin-Acid ขนาด 25 g ชุดละ 1 กระปุก 

14. Phosphomolybdic Acid ขนาด 100 g ชุดละ 1 กระปุก 

15. PHOSPHOTUNGSTIC ACID ขนาด 100 g ชุดละ 1 กระปุก 

16. Aniline blue ขนาด 50 g ชุดละ 1 กระปุก 
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17. Periodic acid ขนาด 100 g ชุดละ 1 กระปุก 

18. Fuchsine Basic ขนาด 25 g ชุดละ 1 กระปุก 

19. Sodium metabisulphite ขนาด 100 g ชุดละ 1 กระปุก 

20. Alcian blue 8GX ขนาด 5 g ชุดละ 1 กระปุก 

21. Aluminum sulfate ขนาด 500 g ชุดละ 1 กระปุก 

22. Bromophenol blue ขนาด 25 g ชุดละ 1 กระปุก 

23. Mercuric chloride ขนาด 250 g ชุดละ 1 กระปุก 

24. Sodium phosphate monobasic (anhydrous) ขนาด 500 g ชุดละ 1 กระปุก 

25. Sodium phosphate dibasic (anhydrous) ขนาด 500 g ชุดละ 1 กระปุก 

26. Formic acid ขนาด 1 L ชุดละ 1 ขวด 

27. Gelatin powder ขนาด 500 g ชุดละ 1 กระปุก 

28. Methylene blue ขนาด 15 ml ชุดละ 1 ขวด 

29. Crystal violet ขนาด 30 ml ชุดละ 1 ขวด 

30. Giemsa ขนาด 100 g ชุดละ 1 กระปุก 

31. Light Green SF, Yellowish ขนาด 25 g ชุดละ 1 กระปุก 

32. Safranin O ขนาด 5 g ชุดละ 1 กระปุก 

33. Crystal violet ขนาด 25 g ชุดละ 1 กระปุก 

34. Carmine ขนาด 25 g ชุดละ 1 กระปุก 

35. Potassium carbonate ขนาด 100 g ชุดละ 1 กระปุก 

36. Potassium chloride ขนาด 30 g ชุดละ 1 กระปุก 

37. Janus green B ขนาด 10 g ชุดละ 1 กระปุก 

38. Neutral Red ขนาด 5 g ชุดละ 1 กระปุก 

39. Iodine ขนาด 100 g ชุดละ 1 กระปุก 

40. Potassium iodine ขนาด 250 g ชุดละ 1 กระปุก 

41. Wright Stain ขนาด 25 g ชุดละ 1 กระปุก 
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12.  สไลด์ถาวร จ านวน 1 ชุด 
      สไลน์ถาวารแต่ละชุดให้บรรจุแยกเป็นกล่องและมีการติดรายชื่อสไลด์ของแต่ละช่องของสไลด์  สไลด์ถาวร
จะประกอบด้วย 

 
Histology of Vertebrata Excluding Mammalia 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. เป็นสไลด์จ าลองส าหรับใช้กันกล้อง Microscope 25 ชิ้น ของ ปลา, สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ า, สัตว์เลื้อยคลาน, 

นก 
2. ชุดสไลด์เนื้อเยื่อมีสีมาตรฐานเสมือนจริงแบบ AZAN  
3. การย้อมสีหลายสีด้วยสีนิวเคลียร์แดงส าหรับนิวเคลียสของเซลล์, เนื้อเยื่อเกี่ยวพันสีฟ้า เม็ดเลือดแดงส้ม 

และ keratinized เนื้อเยื่อสีแดง 
4. สไลด์ท าจากแก้วอย่างดีผิวละเอียดขนาด 26 x 76 mm (1" x 3") 
5. มีรายละเอียดของสไลต์ ดังนี้ 

5.1 (c). Cyprinus, carp, liver t.s. 
5.2 (c). Cyprinus, testis t.s. showing spermatozoa 
5.3 (c). Cyprinus, small intestine t.s. 
5.4 (c). Cyprinus, kidney t.s. 
5.5 (c). Cyprinus, gills t.s. 
5.6 (c). Cyprinus, skin t.s. 
5.7 (f). Fish scales, cycloid, ctenoid, and placoid scales w.m. 
5.8 (c). Salamandra, skin with poison glands t.s. 
5.9 (d). Salamandra, t.s. through thorax and forelegs of larva 
5.10 (c). Rana, frog, lung t.s., a simple bag-like lung 
5.11 (c). Rana, blood smear, with nucleated corpuscles 
5.12 (c). Rana, stomach t.s. 
5.13 (c). Rana, large intestine t.s., with goblet cells 
5.14 (c). Rana, liver t.s. showing bile ducts 
5.15 (c). Rana, kidney t.s. 
5.16 (c). Rana, testis t.s. to show spermatogenesis 
5.17 (c). Rana, skin t.s. showing glands 
5.18 (d). Lacerta, lizard, skin with scales, sagittal l.s. 
5.19 (c). Gallus, chicken, blood smear, with nucleate red corpuscles 
5.20 (c). Gallus, lung t.s. 
5.21 (c). Gallus, glandular stomach t.s. 
5.22 (d). Gallus, ovary with developing eggs t.s. 
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5.23 (d). Gallus, skin with developing feathers t.s. or l.s. 
5.24 (c). Gallus, unfeathered skin of foot t.s. 
5.25 (c). Gallus, wing and down feathers w.m. 

6. มีน้ าหนักประมาณ 0.26 กิโลกรัม 
 

Histology of Mammalia, Supplementary Set  
คุณลักษณะเฉพาะ 
1. เป็นสไลต์จ าลองส าหรับใช้กันกล้อง Microscope 50 ชิ้น  
2. ชุดสไลด์เนื้อเยื่อมีสีมาตรฐานเสมือนจริงแบบ AZAN  
3. การย้อมสีหลายสีด้วยสีนิวเคลียร์แดงส าหรับนิวเคลียสของเซลล์, เนื้อเยื่อเกี่ยวพันสีฟ้า เม็ดเลือดแดงส้ม 

และkeratinized เนื้อเยื่อสีแดง 
4. สไลด์ท าจากแก้วอย่างดีผิวละเอียดขนาด 26 x 76 mm (1" x 3") 
5. มีรายละเอียดของสไลด์ ดังนี้ 

5.1  (c). Columnar epithelium of mammal 
5.2  (c). Ciliated epithelium of mammal 
5.3  (d). White fibrous tissue, l.s. of tendon of cow 
5.4  (d). Mucous tissue, t.s. of navel string 
5.5  (d). Elastic cartilage, sec. stained for elastic fibres 
5.6  (d). Bone development, l.s. of foetal finger 
5.7  (d). Striated muscle of cat, t.s. 
5.8  (c). Heart muscle of cat, l.s. and t.s. 
5.9  (d). Red bone marrow of cow, sec. or smear  
5.10  (f). Heart of mouse, sagittal l.s.  
5.11  (d). Trachea of rabbit, t.s. 
5.12  (c). Spleen of cat, t.s. 
5.13  (c). Lymph gland of cat or rabbit, t.s. 
5.14  (d). Adrenal (suprarenal) gland of rabbit, t.s. 
5.15  (e). Epiphysis (pineal body) of cow or pig, t.s. 
5.16  (e). Hypophysis (pituitary body) of cow or pig, l.s. 
5.17  (d). Thyroid gland of cow, t.s. 
5.18  (d). Thymus gland of cow, t.s. with Hassall bodies 
5.19  (d). Parotid gland of cat, t.s. 
5.20  (d). Tooth, t.s. through root or crown 
5.21  (c).Oesophagus of rabbit, t.s. 
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5.22  (c). Vermiform appendix of rabbit, t.s. 
5.23  (c). Large intestine (colon) of rabbit, t.s. 
5.24  (c). Gall bladder of rabbit, t.s. 
5.25  (f). Kidney t.s., vital stained with trypan blue showing storage 
5.26  (c). Ureter of rabbit, t.s. 
5.27  (c). Urinary bladder of rabbit, t.s. 
5.28  (d). Ovary with corpus luteum t.s. 
5.29  (c). Fallopian tube of pig, t.s. 
5.30  (c). Uterus of rabbit, t.s. 
5.31  (c). Placenta of rabbit, t.s. 
5.32  (d). Uterus of rat, containing embryo t.s. 
5.33  (d). Vagina of rabbit, t.s. 
5.34 (c). Epididymis of rabbit, t.s. 
5.35  (d). Sperm smear of bull 
5.36  (d). Penis of rabbit, t.s. 
5.37  (d). Prostate gland of pig, t.s. 
5.38  (e). Brain of mouse, entire organ l.s. 
5.39  (f). Cerebellum, t.s. silver stained for Purkinje cells 
5.40  (e). Sympathetic ganglion, t.s. multipolar nerve cells 
5.41  (c). Peripheral nerve of cat or rabbit, l.s. 
5.42  (e). Eye of cat, anterior part with cornea t.s. 
5.43  (e). Eye of cat, posterior part with retina t.s. 
5.44  (e). Cochlea (internal ear) of Guinea pig, l.s. shows organ of Corti 
5.45  (d). Olfactory region of dog or rabbit, t.s. 
5.46  (e). Taste buds in tongue of rabbit (Papilla foliata), t.s. 
5.47  (d). Skin of human palm, t.s. 
5.48  (d). Scalp, human, t.s. of hair follicles 
5.49  (d). Nail development of embryo, sagittal l.s. 
5.50 (c). Mammary gland of cow, t.s. 

6. มีน้ าหนักประมาณ 0.5 กิโลกรัม 
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Histology of Mammalia, Elementary Set  
คุณลักษณะเฉพาะ 
1. เป็นสไลด์จ าลองส าหรับใช้กันกล้อง Microscope 25 ชิ้น  
2. ชุดสไลด์เนื้อเยื่อมีสีมาตรฐานเสมือนจริงแบบ AZAN  
3. การย้อมสีหลายสีด้วยสีนิวเคลียร์แดงส าหรับนิวเคลียสของเซลล์, เนื้อเยื่อเกี่ยวพันสีฟ้า เม็ดเลือดแดงส้ม 

และ keratinized เนื้อเยื่อสีแดง 
4. สไลด์ท าจากแก้วอย่างดีผิวละเอียดขนาด 26 x 76 mm (1" x 3") 
5. มีรายละเอียดของสไลต์ ดังนี้ 

5.1 (c). Squamous epithelium, isolated cells 
5.2 (e). Fibrous connective tissue, w.m. from pig mesentery 
5.3 (e). Adipose tissue of mammal, fat stained 
5.4 (c). Hyaline cartilage of calf, t.s. 
5.5 (e). Compact bone of cow, t.s. 
5.6 (d). Striated muscles of cat, l.s. 
5.7 (d). Smooth muscles of cat, t.s. and l.s. 
5.8 (c). Blood smear, human 
5.9 (d). Artery of cat or rabbit, t.s. 
5.10 (d). Vein of cat or rabbit, t.s. 
5.11 (c). Lung of cat, t.s. 
5.12 (c). Pancreas of pig with islets of Langerhans t.s. 
5.13 (c). Tongue of cat, t.s. with cornified papillae 
5.14 (d). Stomach of cat, fundic region t.s. 
5.15 (c). Small intestine of cat or rabbit, t.s. 
5.16 (d). Liver of pig, t.s. 
5.17 (d). Kidney of cat, t.s. 
5.18 (d). Ovary of rabbit, t.s., developing follicles 
5.19 (d). Testis of mouse, t.s., spermatogenesis 
5.20 (d). Cerebrum of cat, t.s. 
5.21 (d). Cerebellum of cat, t.s. 
5.22 (c). Spinal cord of cat, t.s. 
5.23 (e). Nerve fibres isolated, Ranvier’s nodes 
5.24 (e). Motor nerve cells, smear from spinal cord 
5.25 (d). Scalp, human, l.s. of hair follicles. 

6. มีน้ าหนักประมาณ 0.273 กิโลกรัม 
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Normal Human Histology, Basic Set  
คุณลักษณะเฉพาะ 
1.  เป็นสไลด์จ าลองส าหรับใช้กับกล้อง Microscope 40 ชิ้น  
2.  ชุดสไลด์เนื้อเยื่อมีสีมาตรฐานเสมือนจริงแบบ AZAN  
3.  การย้อมสีหลายสีด้วยสีนิวเคลียร์แดงส าหรับนิวเคลียสของเซลล์, เนื้อเยื่อเกี่ยวพันสีฟ้า เม็ดเลือดแดงส้ม 

และ keratinized เนื้อเยื่อสีแดง 
4.  สไลด์ท าจากแก้วอย่างดีผิวละเอียด 
5.  สไลด์ทั้งหมดที่แสดงตัวอย่างเนื้อเยื่อของมนุษย์ นั้นเป็นของจริง โดยมีรายละเอียดของสไลด์ ดังนี้ 

5.1 (c). Squamous epithelium, human, isolated cells 
5.2 (f). Areolar connective tissue, human w.m. 
5.3 (f). Hyaline cartilage, human t.s. 
5.4 (f). Compact bone, human t.s. 
5.5 (f). Striated muscle, human l.s. 
5.6 (f). Heart muscle, human l.s. and t.s. 
5.7 (f). Artery, human t.s. 
5.8 (f). Vein, human t.s. 
5.9 (f). Lung, human t.s. 
5.10 (c). Blood smear, human 
5.11 (f). Spleen, human t.s. 
5.12 (f). Thyroid gland, human t.s. 
5.13 (f). Thymus gland from human child t.s. 
5.14 (f). Tongue, human t.s. 
5.15    (f). Tooth, human l.s. 
5.16 (f). Parotid, human gland t.s. 
5.17    (f). Oesophagus, human t.s. 
5.18    (f). Stomach, human, fundic region t.s. 
5.19 (f). Duodenum, human t.s. (small intestine) 
5.20 (f). Colon, human t.s. (large intestine) 
5.21 (f). Pancreas, human t.s. 
5.22 (f). Liver, human t.s. 
5.23 (e). Vermiform appendix, human t.s. 
5.24 (f). Kidney, human t.s. 
5.25 (f). Adrenal (suprarenal) gland, human t.s. 
5.26 (f). Ovary, human t.s. 
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5.27 (f). Uterus, human t.s. 
5.28 (f). Placenta, human t.s. 
5.29 (f). Testis, human t.s. 
5.30 (f). Epididymis, human t.s. 
5.31 (f). Cerebrum, human t.s. 
5.32 (f). Cerebellum, human t.s. 
5.33 (f). Spinal cord, human t.s 
5.34 (f). Sympathetic ganglion, human t.s. 
5.35 (e). Skin of palm, human t.s. 
5.36 (e). Scalp, human, l.s. of hair follicles 
5.37 (e). Scalp, human, t.s. of hair follicles 
5.38  (f). Retina, human t.s. 
5.39 (e). Finger tip from fetus with nail development l.s. 

5.40 Mammary gland, human, T.S. 
6.  มีน้ าหนักประมาณ 0.491 กิโลกรัม 

 
Normal Human Histology, Large Set, Part I.  

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. เป็นสไลด์จ าลองส าหรับใช้กับกล้อง Microscope 50 ชิ้น  
2. ชุดสไลด์เนื้อเยื่อมีสีมาตรฐานเสมือนจริงแบบ AZAN  
3. การย้อมสีหลายสีด้วยสีนิวเคลียร์แดงส าหรับนิวเคลียสของเซลล์, เนื้อเยื่อเกี่ยวพันสีฟ้า เม็ดเลือดแดง

ส้ม และ keratinized เนื้อเยื่อสีแดง 
4. สไลด์ท าจากแก้วอย่างดีผิวละเอียดขนาด 26 x 76 mm (1" x 3") 
5. มีรายละเอียดของสไลด์ ดังนี้ 

5.1 (c). Isolated squamous epithelium, human 
5.2 (e). Connective tissue, human, sec. 
5.3 (e). Columnar epithelium, human gall bladder, t.s. 
5.4 (e). Ciliated epithelium, human trachea, t.s. 
5.5 (e). Smooth muscles, human, l.s. and t.s. 
5.6 (e). Striated muscles, human, l.s. 
5.7 (e). Heart muscles, human, l.s. and t.s. 
5.8 (e). Hyaline cartilage, human, sec. 
5.9 (e). Elastic cartilage of epiglottis, human, t.s. 
5.10  (e). Bone, compact substance, human, t.s. 
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5.11  (e). White fibrous tissue (tendon), human, l.s. 
5.12  (e). Red bone marrow, human, t.s. 
5.13  (d). Scalp, human, l.s. of hair follicles 
5.14  (e). Artery, human, t.s. 
5.15  (e). Vein, human, t.s. 
5.16  (c). Blood smear, human, Giemsa stain 
5.17  (e). Lung, human, t.s. 
5.18  (f). Larynx of human foetus, t.s. 
5.19  (e). Lymph gland, human, t.s. 
5.20  (e). Thyroid gland, human, t.s. 
5.21  (f). Pituitary gland, human, t.s. 
5.22  (e). Spleen, human, t.s. 
5.23  (e). Tongue, human, t.s. 
5.24  (e). Oesophagus, human, t.s. 
5.25  (e). Sublingual gland, human, t.s. 
5.26  (e). Stomach, pyloric region, human, t.s. 
5.27  (e). Pancreas, human, t.s. 
5.28  (e). Small intestine, human, t.s. 
5.29  (e). Large intestine, human, t.s. 
5.30  (e). Liver, human, t.s. 
5.31  (e). Kidney, human, t.s. 
5.32  (f). Adrenal gland, human, t.s. 
5.33  (e). Ureter, human, t.s. 
5.34  (e). Urinary bladder, human, t.s. 
5.35  (f). Ovary, human, t.s. 
5.36  (e). Uterus, human, t.s. 
5.37  (e). Uterine tube, human, t.s. 
5.38  (e). Placenta, human, t.s. 
5.39  (e). Umbilical cord, human, t.s. 
5.40  (e). Mammary gland, human, sec. 
5.41  (f). Testis, human, t.s. 
5.42  (e). Epididymis, human, t.s. 
5.43  (f). Olfactory epithelium, human, t.s. 
5.44 (f). Retina, human, t.s. 
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5.45  (g). Internal ear, human foetal, t.s. 
5.46  (f). Touch corpuscles in human skin, t.s. 
5.47  (e). Nerve, human, l.s. 
5.48  (e). Spinal cord, human, t.s. 
5.49  (e). Cerebellum, human, t.s. 
5.50  (e). Cerebrum, cortex, human, t.s.. 

6. มีน้ าหนักประมาณ 0.549 กิโลกรัม 
 

Normal Human Histology, Large Set, Part II. - English Slides 
คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เป็นสไลด์จ าลองส าหรับใช้กับกล้อง Microscope 50 ชิ้น  
2. ชุดสไลด์เนื้อเยื่อมีสีมาตรฐานเสมือนจริงแบบ AZAN  
3. การย้อมสีหลายสีด้วยสีนิวเคลียร์แดงส าหรับนิวเคลียสของเซลล์, เนื้อเยื่อเกี่ยวพันสีฟ้า เม็ดเลือดแดง

ส้ม และ keratinized เนื้อเยื่อสีแดง 
4. สไลด์ท าจากแก้วอย่างดีผิวละเอียดขนาด 26 x 76 mm (1" x 3") 
5. มีรายละเอียดของสไลด์ดังนี้ 

5.1 (e). Soft palate, human t.s. 
5.2 (e). Adipose tissue, human, sec. stained for fat 
5.3 (f). White fibrous cartilage, human intervertebral disc, sec. 
5.4 (e). Striated (skeletal) muscle, human t.s. 
5.5 (e). Spongy (cancellous) bone, human t.s. 
5.6 (e). Bone development, vertical l.s. of foetal skull-cap 
5.7 (e). Bone development, l.s. of foetal finger 
5.8 (e). Joint of human foetus, l.s. 
5.9 (e). Tooth, human, t.s. of crown 
5.10 (f). Tooth, human, complete l.s. 
5.11 (f). Tooth development from human foetus, l.s. 
5.12 (e). Aorta, human, t.s. routine stained 
5.13 (e). Trachea from human fetus t.s. 
5.14 (f). Thymus from human child, t.s. 
5.15 (f). Parathyroid gland (Gl. parathyreoidea), human t.s. 
5.16 (e). Tonsil (Tonsilla palatina), human t.s. 
5.17 (e). Parotid gland (Gl. parotis), human t.s. 
5.18 (e). Submaxillary gland (Gl. submandibularis), human t.s. 
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5.19 (e). Stomach, fundic region, human t.s. 
5.20 (e). Stomach, cardiac region, human t.s. 
5.21 (e). Jejunum, human t.s. 
5.22 (f). Small intestine (Duodenum) t.s. colouring of goblet cells, PAS-HE 
5.23 (e). Vermiform appendix, human t.s. 
5.24 (e). Rectum, human t.s. 
5.25 (e). Gall bladder, human t.s. 
5.26 (e). Liver of human foetus sec., developing blood cells 
5.27 (e). Urethra, human, t.s. 
5.28 (e). Seminal vesicle (Gl. vesiculosa), human t.s. 
5.29 (e). Spermatic cord (Ductus deferens), human t.s. 
5.30 (e). Prostate, human, t.s. 
5.31 (e). Sperm smear, human 
5.32 (f). Corpus luteum in t.s. of human ovary 
5.33 (e). Vagina, human t.s. 
5.34 (g). Cerebral cortex, human, t.s. silvered (Golgi or Palmgren) 
5.35 (g). Cerebral cortex, human, t.s. stained for neuroglial cells after Held 
5.36 (g). Cerebellum, human, t.s. silvered (Golgi or Palmgren) 
5.37 (f). Thalamus, human, stained after KlŸver - Barrera 
5.38 (f). Medulla oblongata, human, t.s. routine stained 
5.39 (g). Spinal cord, human, t.s. silvered (Golgi or Palmgren) 
5.40 (f). Sympathetic ganglion, human t.s. routine stained 
5.41 (e). Peripheral nerve, human t.s. 
5.42 (e). Optic nerve, human t.s. 
5.43 (e). Cornea from eye, human t.s. 
5.44 (e). Eyelid, human, t.s. 
5.45 (e). Skin from finger tip, human, vertical l.s. 
5.46 (d). Scalp, human, horizontal l.s. shows t.s. of hair follicles, 
5.47 (e). Nail development, sagittal l.s. finger tip of human foetus 
5.48 (h). Human chromosomes in smear from culture of blood, male 
5.49 (i). Human chromosomes in smear from culture of blood, female 
5.50 (f). Barr bodies (human sex chromatin) in smear from female squamous 

epithelium. 
6. มีน้ าหนักประมาณ 0.454 กิโลกรัม 
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Human Pathology  
คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เป็นสไลต์จ าลองส าหรับใช้กับกล้อง Microscope 50 ชิ้น  
2. มีรายละเอียดของสไลต์ ดังนี้ 

2.1 (e). Parenchymatous and fatty degeneration of liver  
2.2 (e). Hemosiderosis of liver  
2.3 (e). Glycogenosis of liver  
2.4 (e). Pigmentary cirrhosis of liver  
2.5 (e). Necrotic oesophagitis  
2.6 (e). Foreign body granuloma with hemosiderin and giant cells  
2.7 (e). Tonsillitis  
2.8 (e). Liver cirrhosis Injury of circulatory organs and blood-forming organs  
2.9 (e). Adiposis of heart  
2.10 (e). Cardiac callosity  
2.11 (e). Myocarditis chronica acute recidivans  
2.12 (e). Organized venous thrombosis of muscle  
2.13 (e). Infarct of spleen  
2.14 (e). Chronic myeloid leukemia of spleen  
2.15 (g). Malarial melanemia of spleen Pathologic alterations of lung and liver, 

tuberculosis, pneumonia  
2.16 (e). Anthracosis of lung  
2.17 (e). Hemorrhagic infarct of lung  
2.18 (e). Influenzal pneumonia  
2.19 (e). Croupous pneumonia  
2.20 (e). Chronic pneumonia  
2.21 (e). Necrotic (cheesy) pneumonia  
2.22 (e). Miliary tuberculosis of lung  
2.23 (e). Chronic tuberculous pulmonary cavity with bacteria  
2.24 (e). Icterus hepatis Reaction of kidney after arteriosclerosis, disturbance of 

metabolism, and inflammation; colitis  
2.25 (e). Glomerular atrophy of kidney  
2.26 (e). Amyloid degeneration of kidney  
2.27 (e). Acute hemorrhagic nephritis  
2.28 (e). Chronic glomerulonephritis  
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2.29 (e). Septic embolic nephritis  
2.30 (e). Colitis dysenterica Shiga-Kruse Specific inflammations after infection with 

syphilis spirochaetes  
2.31 (g). Congenital syphilis of liver, spirochaetes silvered after Levaditi  
2.32 (f). Congenital syphilis of liver (feuerstein liver), routine stained  
2.33 (f). Gumma of testicle Progressive alteration of injured tissues and organs 

(Hypertrophy and hyperplasia)  
2.34 (e). Atheroma of head  
2.35 (e). Struma colloides  
2.36 (f). Undescended testicle showing hyperplasia of Leydig’s cells  
2.37 (e). Hypertrophy of prostate Benignant and malignant tumors  
2.38 (f). Giant cell sarcoma of maxilla  
2.39 (e). Chondroma of pubic bone  
2.40 (e). Myoma of uterus  
2.41 (e). Fibroadenoma of breast  
2.42 (e). Fibroepithelial mixed tumor of parotid gland  
2.43 (e). Melanosarcoma of skin  
2.44 (e). Spindle cell sarcoma  
2.45 (e). Carcinoma cervicis uteri  
2.46 (e). Sarcoma of testicle  
2.47 (e). Cystadenoma papilliferum of ovary  
2.48 (e). Gelatinous carcinoma of rectum  
2.49 (e). Lymphosarcoma mediastini  
2.50 (e). Metastatic carcinoma of liver. 

3. มีน้ าหนักประมาณ 0.421 กิโลกรัม 
 

Tissues  
คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เป็นสไลต์จ าลองส าหรับใช้กับกล้อง Microscope 15 ชิ้น  
2. มีรายละเอียดของสไลต์ ดังนี้ 

2.1  (c). Squamous epithelium, scrapings from human mouth, w.m.  
2.2 (e). Columnar epithelium, human gall bladder, t.s.  
2.3 (e). Ciliated epithelium, human trachea, t.s. 
2.4 (d). Skin, human, from general body surface showing sweat glands  
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2.5 (d). Human scalp, l.s. of hair  
2.6 (d). Developing of nail, human embryo, l.s.  
2.7 (e). Hyaline cartilage, human, t.s.  
2.8 (d). Elastic cartilage, ear of pig, t.s.  
2.9 (e). Developing cartilaginous bone, joint of human foetus, l.s.  
2.10 (e). Compact bone, c.s. and l.s.  
2.11 (f). Striated muscle, human, l.s., staining of striations  
2.12 (e). Striated muscle, human, t.s.  
2.13 (e). Smooth muscle, human, t.s. and l.s.  
2.14 (e). White fibrous tissue, human tendon, l.s.  
2.15 (e). Adipose tissue, human, t.s. 

3. มีน้ าหนักประมาณ 0.233 กิโลกรัม 
 

Respiratory and Circulatory System  
คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เป็นสไลด์จ าลองส าหรับใช้กับกล้อง Microscope 10 ชิ้น  
2. มีรายละเอียดของสไลด์ ดังนี้ 

2.1 (d). Trachea, cat, t.s.  
2.2 (e). Lung, human t.s.  
2.3 (c). Blood, human, Wright stained smear  
2.4 (c). Artery, human, t.s., elastica stained  
2.5 (e). Vein, human, t.s., elastica stained  
2.6 (e). Artery and vein, human, t.s., elastica stained  
2.7 (e). Aorta, human, t.s.  
2.8 (e). Heart muscle, human t.s. and l.s. intercalated discs  
2.9 (e). Lymph gland, human, t.s.  
2.10 (e). Red bone marrow, human rib, t.s. Giemsa stained. 

3. มีน้ าหนักประมาณ 0.182 กิโลกรัม 
 

Digestive System  
คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เป็นสไลต์จ าลองส าหรับใช้กับกล้อง Microscope 11 ชิ้น  
2. มีรายละเอียดของสไลต์ระบบย่อยของมนุษย์ ดังนี้ 

2.1  (e). Lip, human fetus, t.s.  
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2.2 (f). Tooth, developing, human fetus, l.s.  
2.3 (d). Tongue, cat, t.s.  
2.4 (e). Sublingual gland, human, t.s.  
2.5 (d). Esophagus of rabbit, t.s.  
2.6 (c). Stomach, human, pyloric region, t.s.  
2.7 (e). Small intestine of cat, t.s. stained for goblet cells (PAS-HE)  
2.8 (e). Appendix, human, t.s.  
2.9 (e). Colon (large intestine), human, t.s.  
2.10 (e). Pancreas, human, t.s. with islets of Langerhans  
2.11 (e). Liver, human, t.s. 

3. มีน้ าหนักประมาณ 0.152 กิโลกรัม 
 

Genital System  
คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เป็นสไลด์จ าลองส าหรับใช้กับกล้อง Microscope 14 ชิ้น  
2. มีรายละเอียดของสไลด์ ดังนี้ 

2.1 (d). Testis, rabbit, t.s.  
2.2 (c). Epididymis, rat, t.s.  
2.3 (e). Spermatozoa, human, smear  
2.4 (e). Vas deferens, human, t.s.  
2.5 (e). Prostate, rat, t.s.  
2.6 (d). Ovary, rabbit, t.s.  
2.7 (d). Uterine tube, rabbit, t.s.  
2.8 (d). Uterus, rabbit, t.s. 
2.9 (d). Uterus with embryo, rat, t.s.  
2.10 (c). Vagina, rabbit, t.s. 
2.11 (d). Mammary gland, cow, t.s. active stage  
2.12 (e). Placenta, human, t.s.  
2.13 (e). Umbilical cord, human, t.s.  
2.14 (f). Mouse embryo, l.s. 

3. มีน้ าหนักประมาณ 0.223 กิโลกรัม 
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Endocrine System - English Slides 
คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เป็นสไลต์จ าลองส าหรับใช้กับกล้อง Microscope 6 ชิ้น  
2. มีรายละเอียดของสไลต์ ดังนี้ 

2.1 (f). Pituitary gland (hypophysis), human, t.s.  
2.2 (f). Pineal gland (epiphysis), sheep, l.s.  
2.3 (d). Thyroid gland, sheep, t.s.  
2.4 (d). Pancreas with islets of Langerhans, cat, t.s.  
2.5 (d). Adrenal gland, cat, t.s.  
2.6 (d). Corpus luteum in ovary of pig, t.s. 

3. มีน้ าหนักประมาณ 0.158 กิโลกรัม 
 

Urinary System  
คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เป็นสไลด์จ าลองส าหรับใช้กับกล้อง Microscope 10 ชิ้น  
2. มีรายละเอียดของสไลด์ ดังนี้ 

2.1  (d). Kidney, cat, t.s. showing cortex and medulla with glomeruli  
2.2 (f). Kidney, pig, t.s. showing injected vessels  
2.3 (e). Kidney, human, t.s. showing cortex and medulla with glomeruli  
2.4 (c). Kidney, rat, t.s. of the whole organ  
2.5 (d). Kidney, rat, l.s. of the whole organ  
2.6 (d). Kidney of mouse, t.s. vital stained to demonstrate storage 
2.7 (e). Ureter, human, t.s.  
2.8 (c). Urinary bladder, cat, t.s.  
2.9 (e). Urethra, human, t.s.  
2.10 (d). Penis, rabbit, t.s. 

3 มีน้ าหนักประมาณ 0.189 กิโลกรัม 
เงื่อนไขเฉพาะเพ่ิมเติมของสไลด์ถาวร 
1. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า  1 ปี 
2. มีบริการตรวจเช็คและการบ ารุงรักษาหลังการขายทุก 6 เดือน 
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เงื่อนไขอ่ืน ๆ 
1. ผู้ขายจะต้องส่งมอบรายการครุภัณฑ์ทุกรายการสามารถใช้งานได้ และหากรายการที่มีการติดตั้ง

ผู้ขายจะต้องท าการติดตั้งพร้อมใช้งานได้ (หากมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งให้อยู่ในความรับผิดชอบของ
ผู้ขาย) 

2. ส่งมอบ ภายใน 120 วัน 
3. ยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน 
4. ส่งมอบครุภัณฑ์ท้ังหมด ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง 
5. มีคู่มือการใช้งานของครุภัณฑ์รายการที่ 1-10 ไม่น้อยกว่า 1 เล่ม 
6. รับประกันคุณภาพสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 
 

------------------------------------ 


