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เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
ตามเอกสารประกวดราคาจัดซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

งานจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ จ านวน 60 รายการ 

1. โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด 4.00 x 1.20 x 0.85 ม. (ยxลxส)      จ านวน 1 ชุด 
1.1 ส่วนของพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) ท าจากวัสดุพิเศษ SOLID PHENOLIC CORE (LAB GRADE TYPE) ชุบ

เคลือบ PHENOLIC RESIN (PHENOL FORMALDEHYDE RESIN) เรียงซ้อนกัน ในส่วนของ DECORATIVE PAPER และ
ปิดทับด้วย CHEMICAL RESISTANT LAMINATE ในการผลิตอัดให้เป็นเนื้อเดียวกันที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ASTM – 
E – 84 และ NFPA 255 มีความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. มีคุณสมบัติทนทานต่อกรด – ด่าง ตัวท าละลาย และสารเคมี
ทั่วไปได้เป็นอย่างดี ไม่น้อยกว่า 16 ชั่วโมง เหมาะส าหรับห้องปฏิบัติการที่ใช้กรด – ด่าง ท า PROFILE ขอบ TOP แบบ 
CLASSIC พร้อมมีระบบ WATER DROP ป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ าและสารเคมีเข้าตัวตู้ 

1.2 ส่วนของตัวตู้ เป็นตู้แบบ MODULAR ยึดประกอบด้วยอุปกรณ์ KNOCK DOWN ส่วนของตัวตู้ (CUPBOARD) ท า
ด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH 
PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย 
PVC หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. เฉพาะด้านหน้า ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT ชั้นวางของภายในตู้สามารถปรับระดับได้ 
เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH 
PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน สามารถรับ
น้ าหนักต่อชั้นได้ไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัม การต่อยึดประกอบตัวตู้ด้วยอุปกรณ์ FULLY KNOCK DOWN SYSTEMS ชนิด 
CAM LOCK & DOWEL เป็นผลิตภัณฑ์จากยุโรป ฉีดข้ึนรูป ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมเดือยไม้ขนาดไม่น้อยกว่าเส้น
ผ่านศูนย์กลาง 8 มม. x 30 มม. เพ่ือเสริมความแข็งแรงของตัวตู้สามารถถอดประกอบตัวตู้ทุกชิ้นส่วนใหม่ได้โดยไม่ท าให้
ตัวตู้ได้รับความเสียหาย สะดวกในการซ่อมบ ารุง (กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้าย) ประกอบเป็นตัวตู้ส าเร็จรูป 
(MODULAR UNIT SYSTEM) โดยไม่ใช้วิธีการยิงลวด, MAX หรือสกรูเกลียวปล่อย ทั้งนี้โครงสร้างของโต๊ะจะต้องสามารถ
รับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 800 กิโลกรัม ต่อ 1 ตารางเมตร ในเวลาทดสอบไม่น้อยกว่า 500 ชั่วโมง ผู้เสนอราคาต้องแนบ
เอกสารผลการทดสอบจากหน่วยงานราชการที่น่าเชื่อถือได้ในวันยื่นเอกสารในวันยื่นซอง 

1.3 ส่วนหน้าบาน และหน้าลิ้นชัก ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษหนาไม่น้อยกว่า      
16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก.           
1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ า (HOT MELT)  

1.4 มือจับท าด้วย  PVC ชนิด GRIP SECTION POSTFORM EMULATION SYSTEM ขนาดหน้าตัดไม่น้อยกว่า        
20.9 x 51 มม. ฝังอยู่ด้านบนหรือด้านล่างสุดของหน้าบานมี CHANEL CAP ขนาดไม่น้อยกว่า 21 x 43.6 x 80 มม. 
ส าหรับปิด GRIP SECTION ทั้งสองด้าน ท าจากวิศวกรรมพลาสติก ABS ใส่ป้ายบอกรายการ (CARD LABEL) ลงใน 
LABEL CHANNEL มีแผ่นพลาสติก LABEL COVER MASK ที่ท าจากพลาสติก ACRYLIC ใส ฉีดขึ้นรูปปิดครอบป้องกัน
การเปียกชื้นหรือเปรอะเปื้อนแผ่นป้าย 

1.5 กุญแจล็อคเป็นชนิด MASTER KEY จ านวนเบอร์ไม่ซ้ ากัน 3000 เบอร์ โครงสร้างผลิตจากซิงค์ (ZDA3) ชุบนิเกิ้ล 
ไส้กุญแจสามารถถอดออกเปลี่ยนได้ ด้วยดอกกุญแจถอดไส้ (REMOVEL KEY) ในต าแหน่งเปิด มีระบบ ACTIVE PIN 
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ป้องกันการไขแทนกันได้ ดอกกุญแจผลิตจากทองเหลืองชุบนิเกิ้ล สวมปลอกด้วยพลาสติกชนิด  ANTI-BACTERIAL เป็น
สินค้าท่ีได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 

1.6 ขาตู้เป็นพลาสติกชนิด ABS (ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE) สามารถปรับระดับความ สูง - ต่ า ได้ 
ภายนอกของขาเป็นไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 10 มม. ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนท (LAMINATED) สีด า สูงประมาณ 10 ซม. ส่วน
นี้สามารถท่ีจะถอดออกมาท าความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้โดยติดที่ยึดขาตู้ (CLIP LOCK) ท าด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็น เคลือบผิวกัน
สนิม (ZINC PHOSPHATE COATING) 

1.7 บานพับของตู้ใช้บานพับชนิดลูกถ้วย ขนาดมาตรฐาน 35 มม. ท าด้วยโลหะชุบนิกเกิล เป็นชนิดเปิดได้ 110 องศา 
แบบ SLIDE ON สามารถปรับหน้าบานได้ รอบการเปิดไม่น้อยกว่า 80,000 รอบ ผ่านการทดสอบจากหน่วยงานราชการที่
เชื่อถือได้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 

1.8 รางลิ้นชัก เป็นระบบปิดได้ด้วยตัวเอง (SELF CLOSING SYSTEM) โดยลิ้นชักจะไหลกลับเองโดยอัตโนมัติ ตัวราง
ลิ้นชักเป็นโลหะชุบอีพ๊อกซี่ (EPOXY COATED) ลูกล้อพลาสติก พร้อมทั้งเป็นรางระบบ STOP 2 ชั้น (DOUBLE STOP) 
โดยเมื่อดึงลิ้นชักออกมาจนสุดลิ้นชักจะไม่หลุดออกมา และลูกล้อท าจากพลาสติก เมื่อเลื่อนลิ้นชักจะมีเสียงเบาและลื่น 
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 

1.9 ปลั๊กไฟฟ้า 3 สาย 2 เต้าเสียบ ชนิดมีม่านนิรภัย เสียบได้ทั้งกลมและแบนในตัวเดียวกัน พร้อมสายดินมาตรฐาน 
IEC STANDARD แบบ POP – UP  

1.10  ผู้เสนอราคาจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมการจัดห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 17025 พร้อมแนบ
เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 

1.11  ผู้เสนอราคาต้องเป็นหน่วยงานที่มีอาชีพออกแบบ, ผลิต, มีโรงงาน และติดตั้งทางด้านเฟอร์นิเจอร์ และตู้ดูดไอ
สารเคมีทางด้านห้องปฏิบัติการโดยตรง และได้รับมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 และ SEFA MEMBER 
พร้อมแสดงเอกสารประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 
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2. โต๊ะปฏิบัติการติดผนังพร้อมตู้แขวนลอย ขนาด 10.07 x 0.60 x 0.80 ม. (ยxลxส)   จ านวน 1 ชุด 
2.1 ส่วนของพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) ท าจากวัสดุพิเศษ SOLID PHENOLIC CORE (LAB GRADE TYPE) ชุบ

เคลือบ PHENOLIC RESIN (PHENOL FORMALDEHYDE RESIN) เรียงซ้อนกัน ในส่วนของ DECORATIVE PAPER และ
ปิดทับด้วย CHEMICAL RESISTANT LAMINATE ในการผลิตอัดให้เป็นเนื้อเดียวกันที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ASTM – 
E – 84 และ NFPA 255 มีความหนาไม่น้อยกว่า16 มม. มีคุณสมบัติทนทานต่อกรด – ด่าง ตัวท าละลาย และสารเคมี
ทั่วไปได้เป็นอย่างดี ไม่น้อยกว่า 16 ชั่วโมง เหมาะส าหรับห้องปฏิบัติการที่ใช้กรด – ด่าง ท า PROFILE ขอบ TOP แบบ 
CLASSIC พร้อมมีระบบ WATER DROP ป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ าและสารเคมีเข้าตัวตู้ 

2.2 ส่วนของตัวตู้ เป็นตู้แบบ MODULAR ยึดประกอบด้วยอุปกรณ์ KNOCK DOWN ส่วนของตัวตู้ (CUPBOARD) ท า
ด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH 
PRESSURE LAMINATE ) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC 
หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. เฉพาะด้านหน้า ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT ชั้นวางของภายในตู้สามารถปรับระดับได้ เป็นไม้ปาติ
เกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE 
LAMINATE ) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน สามารถรับน้ าหนักต่อชั้นได้ไม่
น้อยกว่า 30 กิโลกรัม การต่อยึดประกอบตัวตู้ด้วยอุปกรณ์FULLY KNOCK DOWN SYSTEMS ชนิด CAM LOCK & DOWEL 
ฉีดขึ้นรูป ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมเดือยไม้ขนาดไม่น้อยกว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม. x 30 มม. เพ่ือเสริมความ
แข็งแรงของตัวตู้สามารถถอดประกอบตัวตู้ทุกชิ้นส่วนใหม่ได้โดยไม่ท าให้ตัวตู้ได้รับความเสียหาย สะดวกในการซ่อมบ ารุง 
(กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้าย)ประกอบเป็นตัวตู้ส าเร็จรูป (MODULAR UNIT SYSTEM) โดยไม่ใช้วิธีการยิง
ลวด, MAX หรือสกรูเกลียวปล่อย ทั้งนี้โครงสร้างของโต๊ะจะต้องสามารถรับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 800 กิโลกรัม ต่อ 1 
ตารางเมตร ในเวลาทดสอบไม่น้อยกว่า 500 ชั่วโมง ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารผลการทดสอบจากหน่วยงานราชการที่
น่าเชื่อถือได้ในวันยื่นเอกสารในวันยื่นซอง 

2.3 ส่วนหน้าบาน และหน้าลิ้นชัก ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษหนาไม่น้อยกว่า      
16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท ( HIGH PRESSURE LAMINATE ) หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐานมอก.      
1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ า (HOT MELT) พร้อมทั้งลบมุมด้วยเครื่องจักรเพ่ือความ
เรียบร้อย 

2.4 มือจับท าด้วย  PVC ชนิด GRIP SECTION POSTFORM EMULATION SYSTEM ขนาดหน้าตัดไม่น้อยกว่า            
20.9 x 51 มม. ฝังอยู่ด้านบนหรือด้านล่างสุดของหน้าบานมี CHANEL CAP ขนาดไม่น้อยกว่า 21 x 43.6 x 80 มม. 
ส าหรับปิด GRIP SECTION ทั้งสองด้าน ท าจากวิศวกรรมพลาสติก ABS ใส่ป้ายบอกรายการ (CARD LABEL) ลงใน 
LABEL CHANNEL มีแผ่นพลาสติก LABEL COVER MASK ที่ท าจากพลาสติก ACRYLIC ใส ฉีดขึ้นรูปปิดครอบป้องกัน
การเปียกชื้นหรือเปรอะเปื้อนแผ่นป้าย 

2.5 กุญแจล็อคเป็นชนิด MASTER KEY จ านวนเบอร์ไม่ซ้ ากัน 3000 เบอร์ โครงสร้างผลิตจากซิงค์ (ZDA3) ชุบนิเกิ้ล 
ไส้กุญแจสามารถถอดออกเปลี่ยนได้  ด้วยดอกกุญแจถอดไส้ (REMOVEL KEY) ในต าแหน่งเปิด มีระบบ ACTIVE PIN 
ป้องกันการไขแทนกันได้ ดอกกุญแจผลิตจากทองเหลืองชุบนิเกิ้ล สวมปลอกด้วยพลาสติกชนิดANTI-BACTERIAL เป็น
สินค้าท่ีได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 

2.6 ขาตู้เป็นพลาสติกชนิด ABS (ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE) สามารถปรับระดับความ สูง - ต่ า ได้ 
ภายนอกของขาเป็นไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 10 มม. ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนท (LAMINATED) สีด า สูงประมาณ 10 ซม. ส่วน
นี้สามารถท่ีจะถอดออกมาท าความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้โดยติดที่ยึดขาตู้ (CLIP LOCK) ท าด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็น เคลือบผิวกัน
สนิม (ZINC PHOSPHATE COATING) 
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2.7 บานพับของตู้ใช้บานพับชนิดลูกถ้วย ขนาดมาตรฐาน 35 มม. ท าด้วยโลหะชุบนิกเกิล เป็นชนิดเปิดได้ 110 องศา 
แบบ SLIDE ON สามารถปรับหน้าบานได้ รอบการเปิดไม่น้อยกว่า 80,000 รอบ ผ่านการทดสอบจากหน่วยงานราชการที่
เชื่อถือได้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 

2.8 รางลิ้นชัก เป็นระบบปิดได้ด้วยตัวเอง (SELF CLOSING SYSTEM) โดยลิ้นชักจะไหลกลับเอง โดยอัตโนมัติ ตัวราง
ลิ้นชักเป็นโลหะชุบอีพ๊อกซี่ (EPOXY COATED) ลูกล้อพลาสติก พร้อมทั้งเป็นรางระบบ STOP 2 ชั้น (DOUBLE STOP) 
โดยเมื่อดึงลิ้นชักออกมาจนสุดลิ้นชักจะไม่หลุดออกมา และลูกล้อท าจากพลาสติก เมื่อเลื่อนลิ้นชักจะมีเสียงเบาและลื่น 
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 

2.9 ปลั๊กไฟฟ้า 3 สาย 2 เต้าเสียบ ชนิดมีม่านนิรภัย เสียบได้ทั้งกลมและแบนในตัวเดียวกัน พร้อมสายดิน มาตรฐาน IEC 
STANDARD โดยปลั๊กไฟถูกติดตั้งภายในกล่อง POLYPROPYLENE (PP) ฉีดขึ้นรูป ขนาด 90 x 160 x 90 มม. (ก x ย x ส) 
เพ่ือความสะดวกในการใช้งาน สามารถทนต่อกรด – ด่าง ได้ด ี

2.10  ด้านบนของ WORK TOP มีบัวกันน้ า (WALL SEALING) ติดอยู่ระหว่างด้านบนของ WORK TOP กับผนังห้อง
เพ่ือกัน ฝุ่นและกันน้ าที่จะไหลย้อนไปด้านหลังตัวตู้ 

2.11  ตู้แขวนลอย ตัวตู้ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิว
ด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 
ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT ชั้นวางของภายในตู้สามารถปรับระดับได้เป็นวัสดุชนิดเดียวกันกับตัวตู้ 
หน้าบานทึบและหน้าบานกระจกใสหนาไม่น้อยกว่า 5 มม. ในกรอบไม้ โดยร่องกระจกจะมีรางพลาสติก PVC แบบฉีดเป็น
เส้นยาวตลอดแนวไม่มีรอยต่อในแต่ละด้านของกรอบบาน โดยรางพลาสติก PVC นี้จะใส่ตามร่องกรอบกระจกทั้ง 4 ด้าน 
โดยรอบเพ่ือป้องกันความชื้นและไอสารเคมีเข้าสู่เนื้อไม้ที่เซาะเป็นร่องส าหรับใส่กระจก และเพ่ือความเรียบร้อยสวยงาม 
พร้อมมือจับ PVC GRIP SECTION และมีกุญแจล็อค 
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3. โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 6.00 x 0.60 x 0.80 ม. (ยxลxส)      จ านวน 1 ชุด 
3.1 ส่วนของพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) ท าจากวัสดุพิเศษ SOLID PHENOLIC CORE (LAB GRADE TYPE) ชุบ

เคลือบ PHENOLIC RESIN (PHENOL FORMALDEHYDE RESIN) เรียงซ้อนกัน ในส่วนของ DECORATIVE PAPER และ
ปิดทับด้วย CHEMICAL RESISTANT LAMINATE ในการผลิตอัดให้เป็นเนื้อเดียวกัน ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ASTM – 
E – 84 และ NFPA 255 มีความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. มีคุณสมบัติทนทานต่อกรด – ด่าง ตัวท าละลาย และสารเคมี
ทั่วไปได้เป็นอย่างดี ไม่น้อยกว่า 16 ชั่วโมง เหมาะส าหรับห้องปฏิบัติการที่ใช้ กรด – ด่าง ท า PROFILE ขอบ TOP แบบ 
CLASSIC พร้อมมีระบบ WATER DROP ป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ าและสารเคมีเข้าตัวตู้ 

3.2 ส่วนของตัวตู้ เป็นตู้แบบ MODULAR ยึดประกอบด้วยอุปกรณ์ KNOCK DOWN ส่วนของตัวตู้ (CUPBOARD) ท า
ด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH 
PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง  2 ด้าน ปิดขอบด้วย 
PVC หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. เฉพาะด้านหน้า ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT ชั้นวางของภายในตู้สามารถปรับระดับได้ 
เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH 
PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน สามารถรับ
น้ าหนักต่อชั้นได้ไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัม การต่อยึดประกอบตัวตู้ด้วยอุปกรณ์ FULLY KNOCK DOWN SYSTEMS ชนิด 
CAM LOCK & DOWEL ฉีดขึ้นรูป ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมเดือยไม้ขนาดไม่น้อยกว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม. x 
30 มม. เพ่ือเสริมความแข็งแรงของตัวตู้สามารถถอดประกอบตัวตู้ทุกชิ้นส่วนใหม่ได้โดยไม่ท าให้ตัวตู้ได้รับความเสียหาย 
สะดวกในการซ่อมบ ารุง (กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้าย) ประกอบเป็นตัวตู้ส าเร็จรูป (MODULAR UNIT 
SYSTEM) โดยไม่ใช้วิธีการยิงลวด, MAX หรือสกรูเกลียวปล่อย ทั้งนี้โครงสร้างของโต๊ะจะต้องสามารถรับน้ าหนักได้ไม่น้อย
กว่า 800 กิโลกรัม ต่อ 1 ตารางเมตร ในเวลาทดสอบไม่น้อยกว่า 500 ชั่วโมง ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารผลการทดสอบ
จากหน่วยงานราชการที่น่าเชื่อถือได้ในวันยื่นเอกสารในวันยื่นซอง 

3.3 ส่วนหน้าบาน และหน้าลิ้นชัก ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า     
16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท ( HIGH PRESSURE LAMINATE ) หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก.        
1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ า (HOT MELT) พร้อมทั้งลบมุมด้วยเครื่องจักรเพ่ือความ
เรียบร้อย 

3.4 ตู้เข้ามุมเป็นประตูบานเลื่อนตัวบานประตูติดตั้งกับราง PVC 
3.5 มือจับท าด้วย PVC ชนิด GRIP SECTION POSTFORM EMULATION SYSTEM ขนาดหน้าตัด ไม่น้อยกว่า        

20.9 x 51 มม. ฝังอยู่ด้านบนหรือด้านล่างสุดของหน้าบานมี CHANEL CAP ขนาดไม่น้อยกว่า 21 x 43.6 x 80 มม. 
ส าหรับปิด GRIP SECTION ทั้งสองด้าน ท าจากวิศวกรรมพลาสติก ABS ใส่ป้ายบอกรายการ (CARD LABEL) ลงใน 
LABEL CHANNEL มีแผ่นพลาสติก LABEL COVER MASK ที่ท าจากพลาสติก ACRYLIC ใส ฉีดขึ้นรูปปิดครอบป้องกัน
การเปียกชื้นหรือเปรอะเปื้อนแผ่นป้าย 

3.6 กุญแจล็อคเป็นชนิด MASTER KEY จ านวนเบอร์ไม่ซ้ ากัน 3000 เบอร์ โครงสร้างผลิตจากซิงค์ (ZDA3) ชุบนิเกิ้ล 
ไส้กุญแจสามารถถอดออกเปลี่ยนได้ ด้วยดอกกุญแจถอดไส้ (REMOVEL KEY) ในต าแหน่งเปิด มีระบบ ACTIVE PIN 
ป้องกันการไขแทนกันได้ ดอกกุญแจผลิตจากทองเหลืองชุบนิเกิ้ล สวมปลอกด้วยพลาสติกชนิด  ANTI-BACTERIAL เป็น
สินค้าท่ีได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 

3.7 ขาตู้เป็นพลาสติกชนิด ABS (ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE) สามารถปรับระดับความสูง - ต่ า ได้ 
ภายนอกของขาเป็นไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 10 มม. ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนท (LAMINATED) สีด า สูงประมาณ 10 ซม. ส่วน
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นี้สามารถท่ีจะถอดออกมาท าความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้โดยติดที่ยึดขาตู้ (CLIP LOCK) ท าด้วย เหล็กแผ่นรีดเย็น เคลือบผิวกัน
สนิม (ZINC PHOSPHATE COATING) 

3.8 บานพับของตู้ใช้บานพับชนิดลูกถ้วย ขนาดมาตรฐาน 35 มม. ท าด้วยโลหะชุบนิกเกิล เป็นชนิดเปิดได้ 110 องศา 
แบบ SLIDE ON สามารถปรับหน้าบานได้ รอบการเปิดไม่น้อยกว่า 80,000 รอบ ผ่านการทดสอบจากหน่วยงานราชการที่
เชื่อถือได้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 

3.9 รางลิ้นชัก เป็นระบบปิดได้ด้วยตัวเอง (SELF CLOSING SYSTEM) โดยลิ้นชักจะไหลกลับเองโดยอัตโนมัติ ตัวราง
ลิ้นชักเป็นโลหะชุบอีพ๊อกซี่ (EPOXY COATED) ลูกล้อพลาสติก พร้อมทั้งเป็นรางระบบ STOP 2 ชั้น (DOUBLE STOP) 
โดยเมื่อดึงลิ้นชักออกมาจนสุดลิ้นชักจะไม่หลุดออกมา และลูกล้อท าจากพลาสติก เมื่อเลื่อนลิ้นชักจะมีเสียงเบาและลื่น 
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 

3.10 ปลั๊กไฟฟ้า 3 สาย 2 เต้าเสียบ ชนิดมีม่านนิรภัย เสียบได้ทั้งกลมและแบนในตัวเดียวกัน พร้อมสายดิน มาตรฐาน IEC 
STANDARD โดยปลั๊กไฟถูกติดตั้งภายในกล่อง POLYPROPYLENE (PP) ฉีดขึ้นรูป ขนาด 90 x 160 x 90 มม. (ก x ย x ส) 
เพ่ือความสะดวกในการใช้งาน สามารถทนต่อกรด – ด่าง ได้ด ี

3.11  ด้านบนของ WORK TOP มีบัวกันน้ า (WALL SEALING) ติดอยู่ระหว่างด้านบนของ WORK TOP กับผนังห้อง
เพ่ือกัน ฝุ่นและกันน้ าที่จะไหลย้อนไปด้านหลังตัวตู้ 

3.12  โต๊ะวางเครื่องชั่งประกอบโต๊ะปฏิบัติการ 
3.13  โครงสร้างท าด้วยเหล็กชุบซิงค์ฟอสเฟต หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. ชนิด KNOCK DOWN พ่นสีผงอีพ๊อกซี่ สามารถ

ทนกรดได้ดี สามารถใส่ตัวถ่วงน้ าหนักได้ภายในเพื่อเพ่ิมน้ าหนักให้ความมั่นคงแก่โต๊ะ 
3.14  พ้ืนโต๊ะเป็นวัสดุชนิดเดียวกันกับพื้นโต๊ะปฏิบัติการ 
3.15  ที่วางเครื่องชั่งท าด้วยวัสดุหินแกรนิต หนาไม่น้อยกว่า 18 มม. ขนาด 300 x 400 มม. โดยมียางรองรับ 

(VIBRATION RUBBER) เพ่ือป้องกันการสั่นสะเทือนของเครื่องชั่ง 
3.16  ชั้นวางของใต้โต๊ะมีความลึก 20 ซม. เป็นวัสดุเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบซิงค์ฟอสเฟต หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. พ่นสีผง

อีพ๊อกซ่ี สามารถทนกรดได้ดี 
3.17   ผู้เสนอราคาจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมการจัดห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 17025 พร้อมแนบ

เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 
3.18   ผู้เสนอราคาต้องเป็นหน่วยงานที่มีอาชีพออกแบบ , ผลิต, มีโรงงาน และติดตั้งทางด้านเฟอร์นิเจอร์และตู้ดูดไอ

สารเคมีทางด้านห้องปฏิบัติการโดยตรง และได้รับมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 และ SEFA MEMBER 
พร้อมแสดงเอกสารประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 
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4. ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด 1.00 x 0.60 x 1.80 ม. (ย x ล x ส) แบบที่ 1              จ านวน 1 ชุด 
4.1 ส่วนของตัวตู้ (CUPBOARD) ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า      

16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 
1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT ชั้นวางของภายในตู้
สามารถปรับระดับได้เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. เคลือบผิวด้วย
แผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง  
2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT 

4.2 หน้าบาน (ตู้ตอนบน) ลักษณะบานเลื่อนเปิด - ปิด วัสดุท าด้วยกระจกใสหนาไม่น้อยกว่า 5 มม. 
4.3 ส่วนหน้าบาน และหน้าลิ้นชัก (ตู้ตอนล่าง) ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1ซึ่งเป็นเกรด ปลอดสารพิษ หนาไม่

น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน 
มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT  

4.4 มือจับท าด้วย  PVC ชนิด GRIP SECTION POSTFORM EMULATION SYSTEM ขนาดหน้าตัดไม่น้อยกว่า     
20.9 x 51 มม. ฝังอยู่ด้านบนหรือด้านล่างสุดของหน้าบานมี CHANEL CAP ขนาดไม่น้อยกว่า 21 x 43.6 x 80 มม. 
ส าหรับปิด GRIP SECTION ทั้งสองด้าน ท าจากวิศวกรรมพลาสติก ABS ใส่ป้ายบอกรายการ (CARD LABEL) ลงใน 
LABEL CHANNEL มีแผ่นพลาสติก LABEL COVER MASK ที่ท าจากพลาสติก ACRYLIC ใสฉีดขึ้นรูปปิดครอบป้องกันการ
เปียกชื้นหรือเปรอะเปื้อนแผ่นป้าย 

4.5 ขาตู้เป็นพลาสติกชนิด ABS (ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE) สามารถปรับระดับ ความสูง - ต่ า ได้ 
ภายนอกของขาเป็นไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 10 มม. ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนท (LAMINATED) สีด า สูงประมาณ 10 ซม. ส่วน
นี้สามารถท่ีจะถอดออกมาท าความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้โดยติดที่ยึดขาตู้ (CLIP LOCK) ท าด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็น เคลือบผิวกัน
สนิม (ZINC PHOSPHATE COATING) 

4.6 บานพับของตู้ใช้บานพับชนิดลูกถ้วย ขนาดมาตรฐาน 35 มม. ท าด้วยโลหะชุบนิกเกิล เป็นชนิดเปิดได้ 110 องศา 
แบบ SLIDE ON สามารถปรับหน้าบานได้ รอบการเปิดไม่น้อยกว่า 80,000 รอบ ผ่านการทดสอบจากหน่วยงานราชการที่
เชื่อถือได้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 
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4.7 รางลิ้นชัก เป็นระบบปิดได้ด้วยตัวเอง (SELF CLOSING SYSTEM) โดยลิ้นชักจะไหลกลับเองโดยอัตโนมัติ ตัวราง
ลิ้นชักเป็นโลหะชุบอีพ๊อกซี่ (EPOXY COATED) ลูกล้อพลาสติก พร้อมทั้งเป็นรางระบบ STOP 2 ชั้น (DOUBLE STOP) 
โดยเมื่อดึงลิ้นชักออกมาจนสุดลิ้นชักจะไม่หลุดออกมา และลูกล้อท าจากพลาสติก เมื่อเลื่อนลิ้นชักจะมีเสียงเบาและลื่น 
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 

 

 

5. ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด 1.20 x 0.60 x 1.80 ม. (ย x ล x ส) จ านวน 1 ชุด 
5.1 ส่วนของตัวตู้ (CUPBOARD) ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า      

16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน         
มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT ชั้นวางของภายในตู้สามารถปรับระดับ
ได้ เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรด ปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. เคลือบผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH 
PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย 
PVC ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT  

5.2 หน้าบาน (ตู้ตอนบน) ลักษณะบานเลื่อนเปิด - ปิด วัสดุท าด้วยกระจกใสหนาไม่น้อยกว่า 5 มม. 
5.3 ส่วนหน้าบาน และหน้าลิ้นชัก (ตู้ตอนล่าง) ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่

น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน 
มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT  
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5.4 มือจับท าด้วย  PVC ชนิด GRIP SECTION POSTFORM EMULATION SYSTEM ขนาดหน้าตัดไม่น้อยกว่า           
20.9 x 51 มม. ฝังอยู่ด้านบนหรือด้านล่างสุดของหน้าบานมี CHANEL CAP ขนาดไม่น้อยกว่า 21 x 43.6 x 80 มม. 
ส าหรับปิด GRIP SECTION ทั้งสองด้าน ท าจากวิศวกรรมพลาสติก ABS ใส่ป้ายบอกรายการ (CARD LABEL) ลงใน 
LABEL CHANNEL มีแผ่นพลาสติก LABEL COVER MASK ทีท่ าจากพลาสติก ACRYLIC ใสฉีดขึ้นรูปปิดครอบป้องกันการ
เปียกชื้นหรือเปรอะเปื้อนแผ่นป้าย 

5.5 ขาตู้เป็นพลาสติกชนิด ABS (ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE) สามารถปรับระดับความ สูง - ต่ า ได้ 
ภายนอกของขาเป็นไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 10 มม. ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนท (LAMINATED) สีด า สูงประมาณ 10 ซม. ส่วน
นี้สามารถท่ีจะถอดออกมาท าความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้โดยติดที่ยึดขาตู้ (CLIP LOCK) ท าด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็น เคลือบผิวกัน
สนิม (ZINC PHOSPHATE COATING) 

5.6 บานพับของตู้ใช้บานพับชนิดลูกถ้วย ขนาดมาตรฐาน 35 มม. ท าด้วยโลหะชุบนิกเกิล เป็นชนิดเปิดได้ 110 องศา 
แบบ SLIDE ON สามารถปรับหน้าบานได้ รอบการเปิดไม่น้อยกว่า 80,000 รอบ ผ่านการทดสอบจากหน่วยงานราชการที่
เชื่อถือได้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 

5.7 รางลิ้นชัก เป็นระบบปิดได้ด้วยตัวเอง (SELF CLOSING SYSTEM) โดยลิ้นชักจะไหลกลับเองโดยอัตโนมัติ ตัวราง
ลิ้นชักเป็นโลหะชุบอีพ๊อกซี่ (EPOXY COATED) ลูกล้อพลาสติก พร้อมทั้งเป็นรางระบบ STOP 2 ชั้น (DOUBLE STOP) 
โดยเมื่อดึงลิ้นชักออกมาจนสุดลิ้นชักจะไม่หลุดออกมา และลูกล้อ ท าจากพลาสติก เมื่อเลื่อนลิ้นชักจะมีเสียงเบาและลื่น 
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 

5.8 มีชั้นวางภายในตู้ไม่น้อยกว่า 3 ชั้น สามารถเลื่อนปรับระดับได้ 
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6. โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด 4.25 x 1.50 x 0.85 ม. (ยxลxส) แบบท่ี 1    จ านวน 3 ชุด 
6.1 ส่วนของพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) ท าจากวัสดุพิเศษ SOLID PHENOLIC CORE (LAB GRADE TYPE) ชุบ

เคลือบ PHENOLIC RESIN (PHENOL FORMALDEHYDE RESIN) เรียงซ้อนกัน ในส่วนของ DECORATIVE PAPER และ
ปิดทับด้วย CHEMICAL RESISTANT LAMINATE ในการผลิตอัดให้เป็นเนื้อเดียวกัน ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ASTM – 
E – 84 และ NFPA 255  มีความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. มีคุณสมบัติทนทานต่อกรด – ด่าง ตัวท าละลาย และสารเคมี
ทั่วไปได้เป็นอย่างดี ไม่น้อยกว่า 16 ชั่วโมง เหมาะส าหรับห้องปฏิบัติการที่ใช้ กรด – ด่าง ท า PROFILE ขอบ TOP แบบ 
CLASSIC พร้อมมีระบบ WATER DROP ป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ าและสารเคมีเข้าตัวตู้ 

6.2 ส่วนของตัวตู้ เป็นตู้แบบ MODULAR ยึดประกอบด้วยอุปกรณ์ KNOCK DOWN ส่วนของตัวตู้ (CUPBOARD) ท า
ด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วย   แผ่นลามิเนท (HIGH 
PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย 
PVC หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. เฉพาะด้านหน้า ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT ชั้นวางของภายในตู้สามารถปรับระดับได้ 
เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH 
PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน สามารถรับ
น้ าหนักต่อชั้นได้ไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัม การต่อยึดประกอบตัวตู้ด้วยอุปกรณ์ FULLY KNOCK DOWN SYSTEMS  ชนิด 
CAM LOCK & DOWEL ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมเดือยไม้ขนาดไม่น้อยกว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม. x 30 มม. 
เพ่ือเสริมความแข็งแรงของตัวตู้สามารถถอดประกอบตัวตู้ทุกชิ้นส่วนใหม่ได้โดยไม่ท าให้ตัวตู้ได้รับความเสียหาย สะดวกใน
การซ่อมบ ารุง (กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้าย) ประกอบเป็นตัวตู้ส าเร็จรูป (MODULAR UNIT SYSTEM) โดย
ไม่ใช้วิธีการยิงลวด, MAX หรือสกรูเกลียวปล่อย ทั้งนี้โครงสร้างของโต๊ะจะต้องสามารถรับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 800 
กิโลกรัม ต่อ 1 ตารางเมตร ในเวลาทดสอบไม่น้อยกว่า 500 ชั่วโมง ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารผลการทดสอบจาก
หน่วยงานราชการที่น่าเชื่อถือได้ในวันยื่นเอกสารในวันยื่นซอง 

6.3 ส่วนหน้าบาน และหน้าลิ้นชัก ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า    
16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท ( HIGH PRESSURE LAMINATE ) หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก.       
1163 – 2536  ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ า (HOT MELT) พร้อมทั้งลบมุมด้วยเครื่องจักรเพ่ือความ
เรียบร้อย  

6.4 มือจับท าด้วย  PVC ชนิด  GRIP SECTION POSTFORM EMULATION SYSTEM ขนาดหน้าตัดไม่น้อยกว่ า      
20.9 x 51 มม. ฝังอยู่ด้านบนหรือด้านล่างสุดของหน้าบานมี CHANEL CAP ขนาดไม่น้อยกว่า 21 x 43.6 x 80 มม. 
ส าหรับปิด GRIP SECTION ทั้งสองด้าน ท าจากวิศวกรรมพลาสติก ABS ใส่ป้ายบอกรายการ (CARD LABEL) ลงใน 
LABEL CHANNEL มีแผ่นพลาสติก LABEL COVER MASK ที่ท าจากพลาสติก ACRYLIC ใส ฉีดขึ้นรูปปิดครอบป้องกัน
การเปียกชื้นหรือเปรอะเปื้อนแผ่นป้าย 

6.5 กุญแจล็อคเป็นชนิด MASTER KEY จ านวนเบอร์ไม่ซ้ ากัน 3000 เบอร์ โครงสร้างผลิตจากซิงค์ (ZDA3) ชุบนิเกิ้ล 
ไส้กุญแจสามารถถอดออกเปลี่ยนได้  ด้วยดอกกุญแจถอดไส้ (REMOVEL KEY) ในต าแหน่งเปิด มีระบบ ACTIVE PIN 
ป้องกันการไขแทนกันได้ ดอกกุญแจผลิตจากทองเหลืองชุบนิเกิ้ล สวมปลอกด้วยพลาสติกชนิด  ANTI-BACTERIAL เป็น
สินค้าท่ีได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 

6.6 ส่วนของตัวตู้ที่ติดตั้งอ่าง (UNIT SINK) ท าด้วยไม้อัดกันน้ า หนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนท       
(HIGH PRESSURE LAMINATED) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน ปิด
ขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ า หน้าบานเจาะช่องระบายอากาศเพ่ือป้องกันความชื้น พร้อม GRILL พลาสติกระบายอากาศ 



~ 11 ~ 
 

6.7 ขาตู้เป็นพลาสติกชนิด ABS (ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE) สามารถปรับระดับความ สูง - ต่ า ได้ 
ภายนอกของขาเป็นไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 10 มม. ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนท (LAMINATED) สีด า สูงประมาณ 10 ซม. ส่วน
นี้สามารถท่ีจะถอดออกมาท าความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้โดยติดที่ยึดขาตู้ (CLIP LOCK) ท าด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็น เคลือบผิวกัน
สนิม (ZINC PHOSPHATE COATING) 

6.8 บานพับของตู้ใช้บานพับชนิดลูกถ้วย ขนาดมาตรฐาน 35 มม.ท าด้วยโลหะชุบนิกเกิล เป็นชนิดเปิดได้ 110 องศา 
แบบ SLIDE ON สามารถปรับหน้าบานได้ รอบการเปิดไม่น้อยกว่า 80,000 รอบ ผ่านการทดสอบจากหน่วยงานราชการที่
เชื่อถือได้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 

6.9 รางลิ้นชัก เป็นระบบปิดได้ด้วยตัวเอง (SELF CLOSING SYSTEM) โดยลิ้นชักจะไหลกลับเองโดยอัตโนมัติ ตัวราง
ลิ้นชักเป็นโลหะชุบอีพ๊อกซี่ (EPOXY COATED) ลูกล้อพลาสติก พร้อมทั้งเป็นรางระบบ STOP 2 ชั้น (DOUBLE STOP) 
โดยเมื่อดึงลิ้นชักออกมาจนสุดลิ้นชักจะไม่หลุดออกมา และลูกล้อท าจากพลาสติก เมื่อเลื่อนลิ้นชักจะมีเสียงเบาและลื่น 
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 

6.10  ปลั๊กไฟฟ้า 3 สาย 2 เต้าเสียบ ชนิดมีม่านนิรภัย เสียบได้ทั้งกลมและแบนในตัวเดียวกัน พร้อมสายดิน มาตรฐาน 
IEC STANDARD แบบ POP – UP  

6.11  อ่างน้ าเป็น POLYPROPYLENE ขนาดไม่น้อยกว่า 556 x 425 x 250 มม. สามารถทนต่อการกัดกร่อนได้เป็น
อย่างดี 

6.12  สะดืออ่าง (WASTES)  และที่ดักกลิ่น  (BOTTLE TRAP)  ท าด้ วยวัสดุ  POLYPROPYLENE จากการผลิต 
INJECTION MOLDED ส่วนล่างของที่ดักกลิ่นเป็นสีขาวขุ่นโปร่งแสงสามารถมองเห็นตะกอนสารเคมีได้ เพ่ือง่ายต่อการ
ซ่อมบ ารุง การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต้องเป็นระบบ MECHANICAL JOINT SYSTEM สามารถถอดซ่อมบ ารุง หรือประกอบได้
ทุกแห่ง โดยไม่มีการต่อเชื่อมด้วยความร้อนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 

6.13  ก๊อกน้ า 1 ทางตั้งพ้ืน ตัวก๊อกท าด้วยทองเหลืองพ่นสีอีพ๊อกซี เป็นก๊อกที่ใช้เฉพาะห้องแลป ทนต่อการกัดกร่อน
ของสารเคมีปลายก๊อกเรียวสามารถสวมต่อกับท่อยางหรือพลาสติก สามารถทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 10 BAR และเป็นไป
ตามมาตรฐาน EN 13792 และ DIN 12898 

6.14  ผู้เสนอราคาจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมการจัดห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 17025 พร้อมแนบ
เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 

6.15  ผู้เสนอราคาต้องเป็นหน่วยงานที่มีอาชีพออกแบบ, ผลิต, มีโรงงาน และติดตั้งทางด้านเฟอร์นิเจอร์ และตู้ดูดไอ
สารเคมีทางด้านห้องปฏิบัติการโดยตรง และได้รับมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 และ SEFA MEMBER 
พร้อมแสดงเอกสารประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 
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7.  โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด 2.00 x 0.60 x 0.90 ม. (ยxลxส)              จ านวน 4 ชุด 
7.1 ส่วนของพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) ท าจากวัสดุพิเศษ SOLID PHENOLIC CORE (LAB GRADE TYPE) ชุบ

เคลือบ PHENOLIC RESIN (PHENOL FORMALDEHYDE RESIN) เรียงซ้อนกัน ในส่วนของ DECORATIVE PAPER และ
ปิดทับด้วย CHEMICAL RESISTANT LAMINATE ในการผลิตอัดให้เป็นเนื้อเดียวกัน ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ASTM – 
E – 84 และ NFPA 255  มีความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. มีคุณสมบัติทนทานต่อกรด – ด่าง ตัวท าละลาย และสารเคมี
ทั่วไปได้เป็นอย่างดี ไม่น้อยกว่า 16 ชั่วโมง เหมาะส าหรับห้องปฏิบัติการที่ใช้ กรด – ด่างท า PROFILE ขอบ TOP แบบ 
CLASSIC พร้อมมีระบบ WATER DROP ป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ าและสารเคมีเข้าตัวตู้ 

7.2 ส่วนของตัวตู้ เป็นตู้แบบ MODULAR ยึดประกอบด้วยอุปกรณ์ KNOCK DOWN ส่วนของตัวตู้ (CUPBOARD) ท า
ด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท ( HIGH 
PRESSURE LAMINATE ) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย 
PVC หนา 2 มม. เฉพาะด้านหน้า ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT ชั้นวางของภายในตู้สามารถปรับระดับได้ เป็นไม้ปาติ
เกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วย แผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE 
LAMINATE) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน สามารถรับน้ าหนักต่อชั้นได้
ไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัม การต่อยึดประกอบตัวตู้ด้วยอุปกรณ์ FULLY KNOCK DOWN SYSTEMS ชนิด CAM LOCK & 
DOWEL ฉีดขึ้นรูป ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมเดือยไม้ขนาดไม่น้อยกว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม. x 30 มม. เพ่ือ
เสริมความแข็งแรงของตัวตู้สามารถถอดประกอบตัวตู้ทุกชิ้นส่วนใหม่ได้โดยไม่ท าให้ตัวตู้ได้รับความเสียหาย สะดวกในการ
ซ่อมบ ารุง (กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้าย) ประกอบเป็นตัวตู้ส าเร็จรูป (MODULAR UNIT SYSTEM) โดยไม่ใช้
วิธีการยิงลวด, MAX หรือสกรูเกลียวปล่อย ทั้งนี้โครงสร้างของโต๊ะจะต้องสามารถรับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 800 กิโลกรัม 
ต่อ 1 ตารางเมตร ในเวลาทดสอบไม่น้อยกว่า 500 ชั่วโมง ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารผลการทดสอบจากหน่วยงาน
ราชการที่น่าเชื่อถือได้ในวันยื่นเอกสารในวันยื่นซอง 
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7.3 ส่วนหน้าบาน และหน้าลิ้นชัก ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 
มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 
2536 ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ า (HOT MELT) พร้อมทั้งลบมุมด้วยเครื่องจักรเพื่อความเรียบร้อย  

7.4 มือจับท าด้วย PVC ชนิด GRIP SECTION POSTFORM EMULATION SYSTEM ขนาดหน้าตัดไม่น้อยกว่า 20.9 
x 51 มม. ฝังอยู่ด้านบนหรือด้านล่างสุดของหน้าบานมี CHANEL CAP ขนาดไม่น้อยกว่า 21 x 43.6 x 80 มม. ส าหรับปิด 
GRIP SECTION ทั้งสองด้าน ท าจากวิศวกรรมพลาสติก ABS ใส่ป้ายบอกรายการ (CARD LABEL) ลงใน LABEL 
CHANNEL มีแผ่นพลาสติก LABEL COVER MASK ที่ท าจากพลาสติก ACRYLIC ใส ฉีดขึ้นรูปปิดครอบป้องกันการเปียก
ชื้นหรือเปรอะเปื้อนแผ่นป้าย 

7.5 กุญแจล็อคเป็นชนิด MASTER KEY จ านวนเบอร์ไม่ซ้ ากัน 3000 เบอร์ โครงสร้างผลิตจากซิงค์ (ZDA3) ชุบนิเกิ้ล 
ไส้กุญแจสามารถถอดออกเปลี่ยนได้ ด้วยดอกกุญแจถอดไส้ (REMOVEL KEY) ในต าแหน่งเปิด มีระบบ ACTIVE PIN 
ป้องกันการไขแทนกันได้ ดอกกุญแจผลิตจากทองเหลืองชุบนิเกิ้ล สวมปลอกด้วยพลาสติกชนิด ANTI-BACTERIAL เป็น
สินค้าท่ีได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 

7.6 ขาตู้เป็นพลาสติกชนิด ABS (ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE) สามารถปรับระดับ ความ     สูง - ต่ า 
ได้ ภายนอกของขาเป็นไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 10 มม. ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนท (LAMINATED) สีด า สูงประมาณ     10 
ซม. ส่วนนี้สามารถที่จะถอดออกมาท าความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้โดยติดที่ยึดขาตู้ (CLIP LOCK) ท าด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็น 
เคลือบผิวกันสนิม (ZINC PHOSPHATE COATING) 

7.7 บานพับของตู้ใช้บานพับชนิดลูกถ้วย ขนาดมาตรฐาน 35 มม. ท าด้วยโลหะชุบนิกเกิล เป็นชนิดเปิดได้ 110 องศา 
แบบ SLIDE ON สามารถปรับหน้าบานได้ รอบการเปิดไม่น้อยกว่า 80,000 รอบ ผ่านการทดสอบจากหน่วยงานราชการที่
เชื่อถือได้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 

7.8 รางลิ้นชัก เป็นระบบปิดได้ด้วยตัวเอง (SELF CLOSING SYSTEM) โดยลิ้นชักจะไหลกลับเองโดยอัตโนมัติ ตัวราง
ลิ้นชักเป็นโลหะชุบอีพ๊อกซี่ (EPOXY COATED) ลูกล้อพลาสติก พร้อมทั้งเป็นรางระบบ STOP 2 ชั้น (DOUBLE STOP) 
โดยเมื่อดึงลิ้นชักออกมาจนสุดลิ้นชักจะไม่หลุดออกมา และลูกล้อท าจากพลาสติก เมื่อเลื่อนลิ้นชักจะมีเสียงเบาและลื่น 
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 

7.9 ปลั๊กไฟฟ้า 3 สาย 2 เต้าเสียบ ชนิดมีม่านนิรภัย เสียบได้ทั้งกลมและแบนในตัวเดียวกัน พร้อมสายดิน มาตรฐาน 
IEC STANDARD โดยปลั๊กไฟถูกติดตั้งภายในกล่อง POLYPROPYLENE (PP) ฉีดขึ้นรูป ขนาด 90 x 160 x 90 มม. (ก x ย 
x ส) เพ่ือความสะดวกในการใช้งาน สามารถทนต่อกรด – ด่าง ได้ดี พร้อมปลั๊ก LAN  ผู้เสนอราคาจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่
ผ่านการอบรมการจัดห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 17025 พร้อมแนบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 

7.10   ผู้เสนอราคาต้องเป็นหน่วยงานที่มีอาชีพออกแบบ, ผลิต, มีโรงงาน และติดตั้งทางด้านเฟอร์นิเจอร์ และตู้ดูดไอ
สารเคมีทางด้านห้องปฏิบัติการโดยตรง และได้รับมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 และ SEFA MEMBER 
พร้อมแสดงเอกสารประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 
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8. โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 14.65 x 0.75 x 0.80 ม. (ยxลxส)      จ านวน 1 ชุด 
8.1 ส่วนของพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) ท าจากวัสดุพิเศษ SOLID PHENOLIC CORE (LAB GRADE TYPE) ชุบ

เคลือบ PHENOLIC RESIN (PHENOL FORMALDEHYDE RESIN) เรียงซ้อนกัน ในส่วนของ DECORATIVE PAPER และ
ปิดทับด้วย CHEMICAL RESISTANT LAMINATE ในการผลิตอัดให้เป็นเนื้อเดียวกันที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ASTM – 
E – 84 และ NFPA 255  มีความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. มีคุณสมบัติทนทานต่อกรด – ด่าง ตัวท าละลาย และสารเคมี
ทั่วไปได้เป็นอย่างดี ไม่น้อยกว่า 16 ชั่วโมง เหมาะส าหรับห้องปฏิบัติการที่ใช้กรด – ด่าง ท า PROFILE ขอบ TOP แบบ 
CLASSIC พร้อมมีระบบ WATER DROP ป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ าและสารเคมีเข้าตัวตู้ 

8.2 ส่วนของตัวตู้ เป็นตู้แบบ MODULAR ยึดประกอบด้วยอุปกรณ์ KNOCK DOWN ส่วนของตัวตู้ (CUPBOARD) ท า
ด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท ( HIGH 
PRESSURE LAMINATE ) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย 
PVC หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. เฉพาะด้านหน้า ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT ชั้นวางของภายในตู้สามารถปรับระดับได้ 
เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท ( HIGH 
PRESSURE LAMINATE ) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน สามารถรับ
น้ าหนักต่อชั้นได้ไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัม การต่อยึดประกอบตัวตู้ด้วยอุปกรณ์ FULLY KNOCK DOWN SYSTEMS ชนิด 
CAM LOCK & DOWEL ฉีดขึ้นรูป ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมเดือยไม้ขนาดไม่น้อยกว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม. x 
30 มม. เพ่ือเสริมความแข็งแรงของตัวตู้สามารถถอดประกอบตัวตู้ทุกชิ้นส่วนใหม่ได้โดยไม่ท าให้ตัวตู้ได้รับความเสียหาย 
สะดวกในการซ่อมบ ารุง (กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้าย) ประกอบเป็นตัวตู้ส าเร็จรูป (MODULAR UNIT 
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SYSTEM) โดยไม่ใช้วิธีการยิงลวด, MAX หรือสกรูเกลียวปล่อย ทั้งนี้โครงสร้างของโต๊ะจะต้องสามารถรับน้ าหนักได้ไม่น้อย
กว่า 800 กิโลกรัม ต่อ 1 ตารางเมตร ในเวลาทดสอบไม่น้อยกว่า 500 ชั่วโมง ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารผลการทดสอบ
จากหน่วยงานราชการที่น่าเชื่อถือได้ในวันยื่นเอกสารในวันยื่นซอง 

8.3 ส่วนหน้าบาน และหน้าลิ้นชัก ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 
มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 
2536 ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ า (HOT MELT) พร้อมทั้งลบมุมด้วยเครื่องจักรเพื่อความเรียบร้อย 

8.4 มือจับท าด้วย PVC ชนิด GRIP SECTION POSTFORM EMULATION SYSTEM ขนาดหน้าตัดไม่น้อยกว่า 20.9 
x 51 มม. ฝังอยู่ด้านบนหรือด้านล่างสุดของหน้าบานมี CHANEL CAP ขนาดไม่น้อยกว่า 21 x 43.6 x 80 มม. ส าหรับปิด 
GRIP SECTION  ทั้งสองด้าน ท าจากวิศวกรรมพลาสติก ABS ใส่ป้ายบอกรายการ (CARD LABEL) ลงใน LABEL 
CHANNEL มีแผ่นพลาสติก LABEL COVER MASK ที่ท าจากพลาสติก ACRYLIC ใส ฉีดขึ้นรูปปิดครอบป้องกันการเปียก
ชื้นหรือเปรอะเปื้อนแผ่นป้าย 

8.5 กุญแจล็อคเป็นชนิด MASTER KEY จ านวนเบอร์ไม่ซ้ ากัน 3000 เบอร์ โครงสร้างผลิตจากซิงค์ (ZDA3) ชุบนิเกิ้ล 
ไส้กุญแจสามารถถอดออกเปลี่ยนได้ ด้วยดอกกุญแจถอดไส้ (REMOVEL KEY) ในต าแหน่งเปิด มีระบบ ACTIVE PIN 
ป้องกันการไขแทนกันได้ ดอกกุญแจผลิตจากทองเหลืองชุบนิเกิ้ล สวมปลอกด้วยพลาสติกชนิด  ANTI-BACTERIAL เป็น
สินค้าท่ีได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 

8.6 ส่วนของตัวตู้ที่ติดตั้งอ่าง (UNIT SINK) ท าด้วยไม้อัดกันน้ า หนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนท 
(HIGH PRESSURE LAMINATED) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน ปิด
ขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ า หน้าบานเจาะช่องระบายอากาศเพ่ือป้องกันความชื้น พร้อม GRILL พลาสติกระบายอากาศ 

8.7 ขาตู้เป็นพลาสติกชนิด ABS (ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE) สามารถปรับระดับความ       สูง - ต่ า
ได้ ภายนอกของขาเป็นไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 10 มม. ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนท (LAMINATED) สีด าสูงประมาณ 10 ซม. 
ส่วนนี้สามารถท่ีจะถอดออกมาท าความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้โดยติดที่ยึดขาตู้ (CLIP LOCK) ท าด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบผิว
กันสนิม ( ZINC PHOSPHATE COATING ) 

8.8 บานพับของตู้ใช้บานพับชนิดลูกถ้วย ขนาดมาตรฐาน 35 มม. ท าด้วยโลหะชุบนิกเกิล เป็นชนิดเปิดได้ 110 องศา 
แบบ SLIDE ON สามารถปรับหน้าบานได้ รอบการเปิดไม่น้อยกว่า 80,000 รอบ ผ่านการทดสอบจากหน่วยงานราชการที่
เชื่อถือได้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 

8.9 ตู้เข้ามุมเป็นประตูบานเลื่อนตัวบานประตูติดตั้งกับราง PVC 
8.10  รางลิ้นชัก เป็นระบบปิดได้ด้วยตัวเอง (SELF CLOSING SYSTEM) โดยลิ้นชักจะไหลกลับเองโดยอัตโนมัติ ตัวราง

ลิ้นชักเป็นโลหะชุบอีพ๊อกซี่ (EPOXY COATED) ลูกล้อพลาสติก พร้อมทั้งเป็นรางระบบ STOP 2 ชั้น (DOUBLE STOP) 
โดยเมื่อดึงลิ้นชักออกมาจนสุดลิ้นชักจะไม่หลุดออกมา และลูกล้อท าจากพลาสติก เมื่อเลื่อนลิ้นชักจะมีเสียงเบาและลื่น  
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 

8.11  ปลั๊กไฟฟ้า 3 สาย 2 เต้าเสียบ ชนิดมีม่านนิรภัย เสียบได้ทั้งกลมและแบนในตัวเดียวกัน พร้อมสายดิน มาตรฐาน 
IEC STANDARD โดยปลั๊กไฟถูกติดตั้งภายในกล่อง POLYPROPYLENE (PP) ฉีดข้ึนรูป ขนาด 90 x 160 x 90 มม. (ก x ย 
x ส) เพ่ือความสะดวกในการใช้งาน สามารถทนต่อกรด – ด่าง ได้ด ี

8.12  ด้านบนของ WORK TOP มีบัวกันน้ า (WALL SEALING) ติดอยู่ระหว่างด้านบนของ WORK TOP กับผนังห้อง
เพ่ือกัน ฝุ่นและกันน้ าที่จะไหลย้อนไปด้านหลังตัวตู้ 

8.13  อ่างน้ าท าจากวัสดุ POLYPROPYLENE จากการขึ้นรูปเปิดโมลด์เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 420 x 840 x 300 
มม. ความหนาไม่น้อยกว่า 8 มม. สามารถทนต่อการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดี พร้อมสะดืออ่างในตัวโดยมีผลการทดสอบค่า
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การทนสารเคมีไม่น้อยกว่า 60 ชนิด ตามมาตรฐาน ASTM หรือ BS EN STANDARD จากหน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้ ที่
หลุมอ่างมีร่องน้ าช่วยในการระบายน้ าไม่ให้เกิดน้ าขังภายในอ่าง และมีระบบป้องกันล้น (OVER FLOW) เป็นเนื้อเดียวกัน
กับอ่างจากการเปิดโมลด์อยู่ภายนอกตอนหลังของอ่างน้ า ภายในอ่างมีชุดฝาดึงเปิด– ปิดกักขังน้ าหรือปล่อยน้ า ขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 110 มม. มีโซ่คล้องฝาปิดกับตัวก๊อกน้ าท าด้วยPOLYPROPYLENE อีกทั้งบริเวณก้นอ่างมี
ลักษณะรูปถ้วยขนาดไม่น้อยกว่า 70 มม. ลึกไม่น้อยกว่า 32 มม. เพ่ือดักตะกอนต่าง ๆ ก่อนการไหลสู่ระบาย และมีชุดดัก
ตะกอนอีกหนึ่งชิ้นสามารถถอดออก น าตะกอนและสิ่งอุดตันต่าง ๆ ออกได้ง่ายจากด้านในอ่าง 

8.14  ที่ดักกลิ่น (BOTTLE TRAP) ท าด้วยวัสดุ POLYPROPYLENE จากการผลิต INJECTION MOLDED ส่วนล่างของ
ที่ดักกลิ่นเป็นสีขาวขุ่นโปร่งแสงสามารถมองเห็นตะกอนสารเคมีได้ เพ่ือง่ายต่อการซ่อมบ ารุง การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต้องเป็น
ระบบ MECHANICAL JOINT SYSTEM สามารถถอดซ่อมบ ารุง หรือประกอบได้ทุกแห่งโดยไม่มีการต่อเชื่อมด้วยความ
ร้อน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 

8.15  ก๊อกน้ า 1 ทางตั้งพ้ืน ตัวก๊อกท าด้วยทองเหลืองพ่นสีอีพ๊อกซี เป็นก๊อกที่ใช้เฉพาะห้องแลป ทนต่อ การกัดกร่อน
ของสารเคมีปลายก๊อกเรียวสามารถสวมต่อกับท่อยางหรือพลาสติก สามารถทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 10 BAR และเป็นไป
ตามมาตรฐาน EN 13792 และ DIN 12898   

8.16  ที่แขวนหลอดแก้ว (PEGBOARD) ท าด้วยแผ่น PHENOLIC RESIN หนาไม่น้อยกว่า 12 มม. มีที่รองรับน้ าและรู
ระบายน้ าด้านล่างของแผงแขวน ฐานแป้นแขวนที่ยึดกับแผ่นหลัง PHENOLIC RESIN ต้องแยกคนละส่วนกับก้านแขวน 
โดยขาตั้งส าหรับยึดแผงแขวนท าจากเหล็กขนาด 1 X 1 นิ้วพ่นทับด้วยสีอีพ๊อกซี่ ฐานแป้นและก้านแขวนท าจากวัสดุโพลี
โพรพิลีนทนไอสารเคมีได้ดี ตัวก้านแขวนสามารถถอดสลับต าแหน่ง ตามความต้องการได้ โดยการสไลด์ล็อค วัสดุก้าน
แขวนผลิตจากการขึ้นรูปจากการเปิดโมลด์เพ่ือความแข็งแรง ขนาดก้านแขวนมี 2 ขนาด ที่ความยาวไม่น้อยกว่า 120 มม. 
จ านวนไม่น้อยกว่า 30 อัน และขนาดไม่น้อยกว่า 150 มม. จ านวนไม่น้อยกว่า 30 อัน ลักษณะปลายเรียวเล็ก โคนก้าน
แขวนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 10 มม. 

8.17  ผู้เสนอราคาจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมการจัดห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 17025 พร้อมแนบ
เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 

8.18  ผู้เสนอราคาต้องเป็นหน่วยงานที่มีอาชีพออกแบบ, ผลิต, มีโรงงาน และติดตั้งทางด้านเฟอร์นิเจอร์ และตู้ดูดไอ
สารเคมีทางด้านห้องปฏิบัติการโดยตรง และได้รับมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 และ SEFA MEMBER 
พร้อมแสดงเอกสารประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 
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9. EMERGENCY SHOWER          จ านวน 2 ชุด 
9.1 โคมครอบหัวสเปรย์น้ า (SHOWER HEAD SHELL) ผลิตจากสแตนเลส มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 210 มม. 
9.2 วาล์วน้ าฝักบัวล้างตัวผลิตจากสแตนเลส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ¾ นิ้วและวาล์วน้ าฝักบัวล้างตาผลิต

จากสแตนเลส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ½ นิ้ว 
9.3 ตัวเสา (PIPE) ผลิตจากสแตนเลส เกรด 304 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  1½ นิ้ว 
9.4 มือจับส าหรับดึงวาล์วน้ าของ SHOWER ผลิตจากสแตนเลสเพลาตัน ขนาดความหนาไม่ต่ ากว่า 6 มม. 
9.5 ก๊อกล้างตา (EYEWASH YOKE) ผลิตจากโพลีโพรพิลีน ฉีดข้ึนรูป ทนกรด – ด่าง ได้เป็นอย่างดี 
9.6 อ่างรองน้ า (BOWL) ส่วนของ EYE WASH ผลิตจากสแตนเลส มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 320 มม. 
9.7 แป้นมือผลักเปิด – ปิด วาล์วน้ า (VALVE HANDLE) ผลิตจากสแตนเลส เกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า      1.5 มม. 

สามารถปรับแรงดันน้ าได้ตามความเหมาะสมในการใช้งาน 
9.8 ฝาครอบรูที่อ่างรองน้ าผลิตจากอลูมิเนียมกลึงขึ้นรูป มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 60 มม. 
9.9 ฐานเสา (BASE) ผลิตจากแผ่นสแตนเลส เกรด 304 เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 300 มม. หนาไม่น้อยกว่า 6 มม. 
9.10  เท้าเหยียบเปิด – ปิด VALVE (SLIP FOOT PADDEL) ผลิตจากสแตนเลส เกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. 

พร้อมอุปกรณ์โซ่ดึงเปิด VALVE HANDEL 
9.11  ป้ายสัญลักษณ์ EMERGENCY SHOWER พร้อมโซส่แตนเลส 
9.12  ผู้เสนอราคาจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมการจัดห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 17025 พร้อมแนบ

เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 
9.13  ผู้เสนอราคาต้องเป็นหน่วยงานที่มีอาชีพออกแบบ, ผลิต, มีโรงงาน และติดตั้งทางด้านเฟอร์นิเจอร์ และตู้ดูดไอ

สารเคมีทางด้านห้องปฏิบัติการโดยตรง และได้รับมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 และ SEFA MEMBER 
พร้อมแสดงเอกสารประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 
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10. ดูดควันพร้อมชุดก าจัดไอระเหยสารเคมี ขนาด 1.50 x 1.05 x 2.35 ม. (ย x ล x ส)          จ านวน 4 เครื่อง 
10.1 ลักษณะท่ัวไป 

10.1.1 ตู้ดูดควันระเหยสารเคมี (FUME HOOD) พร้อมชุดก าจัดไอสารเคมี ส าเร็จรูปใช้ดูดไอกรด
สารเคมีและก าจัดไอสารเคมีเป็นพิษในเครื่องเดียวกันเพ่ือการปฏิบัติงานทางด้านวิทยาศาสตร์ เป็นชนิดระบบ 
AUTOMATIC BY PASS SYSTEM 

10.1.2 ขนาดของตู้แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้ 
1) ส่วนบนมีขนาด (ยาว x ลึก x สูง) 1.50 x 1.05 x 1.50 เมตร 
2) ส่วนล่างมีขนาด (ยาว x ลึก x สูง) 1.50 x 0.95 x 0.85 เมตร 

10.1.3 ตู้ดูดควันตอนล่างมีประตูสามารถเปิด – ปิด เป็นตู้เก็บของ 
1) ส่วนที่ 1 บรรจุถังเก็บน้ าเพื่อการหมุนเวียน 
2) ส่วนที่ 2 ต าแหน่งติดตั้งปั๊มน้ าทนสารเคมี 

10.1.4 การติดตั้งตู้ดูดควันอ้างอิงตามมาตรฐาน BS 14175 (BRITISH STANDARD) 
 

10.2 ลักษณะตู้ดูดไอระเหยสารเคมี 
10.2.1 ตู้ดูดควันตอนบน 

1) โครงสร้างภายนอกท าด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็น (COLD ROLLED STEEL SHEET) ความหนาไม่
น้อยกว่า 1.0 มม. ทุกชิ้นท าเป็นระบบถอดประกอบได้ (KNOCK DOWN) คือ สามารถถอดตัวตู้ ด้านหน้า ด้านซ้าย – ขวา 
และ ด้านหลัง เพ่ือสะดวกในการเคลื่อนย้ายและบ ารุงรักษา เคลือบกันสนิมด้วย ZINC PHOSPHATE COATING โดย
กรรมวิธี DIPPING เพ่ือกันสนิมทั่วถึงทุกชิ้นส่วนของโครงสร้างภายนอกแล้วผ่านการอบแห้งด้วยกรรมวิธี DRYING OVEN 
และต่อเนื่องด้วยการพ่นทับด้วยสี EPOXY ชนิดสีผงทั่วถึงผิวเหล็ก ทุกด้านทั้งภายในและภายนอก (CONDUCTIVE 
EPOXY POWDER COATING ) โดยใช้ระบบไฟฟ้าสถิต ELECTROSTATIC PAINTING SYSTEM แล้วผ่านกระบวนการอบ
สีด้วยระบบ DRYING OVEN ที่ความร้อน ไม่น้อยกว่า 180 องศาเซลเซียส เป็นเวลาไม่ต่ ากว่า 10 นาที เมื่อเสร็จแล้ว สี
ต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 80 ไมครอน โดยสีจะต้องทนต่อการกัดกร่อนของไอระเหยสารเคมี และทนต่อการขีดข่วนได้ดี 
ชิ้นงานเหล็กพ่นสีแล้วต้องผ่านการทดสอบ SALT SPRAY 500 ชั่วโมง ตามมาตรฐาน ASTM B117 จากหน่วยงานที่เชื่อถือ
ได้ สีต้องทนการกระแทกของสีได้ ตามมาตรฐาน JIS K5400 ที่สามารถรับแรงกระแทกได้ 1,000 กรัม และผ่านการ
ทดสอบการทนความชื้นของสี HUMIDITY TEST ไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า 35  องศาเซลเซียส ตาม
มาตรฐาน ASTM D2247 จากหน่วยงานที่ เชื่อถือได้  พร้อมแนบเอกสารจากหน่วยงานที่ เชื่อถือได้มาแสดงต่อ
คณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 

2) โครงสร้างผนังภายในตู้ตอนบนซึ่งเป็นพ้ืนที่ส่วนใช้งาน (WORKING AREA PART) ท าด้วยวัสดุ
ไฟเบอร์กลาสชนิดหล่อจากแบบเป็นเนื้อเดียวกันตลอด (ONE PIECE MOULDING) หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. และส่วนพื้นที่
ใช้งานเป็นชนิด ISO – TYPE แบบ POLYLITE ที่ทนสารเคมี และ ทนต่อการกัดกร่อนของกรด – ด่าง ได้เป็นอย่างดี และ
รับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม 

3) พ้ืนที่ด้านในสุดเป็นรางระบายน้ า มีสะดืออ่างและชุดที่ดักกลิ่นส าหรับน้ าทิ้งจากราง ท าด้วยวัสดุ 
POLYPROPYLENE มีผลการทดสอบการทนสารเคมีได้ไม่น้อยกว่า 30 ชนิด 
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4) บานประตูตู้ดูดควัน เป็นกระจกนิรภัยใสหนาไม่น้อยกว่า 6 มม. ชนิดไม่มีขอบกระจกแขวนห้อย
ด้วยลวดสลิงสแตนเลสไร้สนิม สามารถเลื่อนขึ้น – ลง ตามแนวดิ่งได้ทุกระยะโดยมีตุ้มถ่วงน้ าหนักเป็นตัวถ่วงสมดุลย์ โดย
ใช้ลวดสลิงสแตนเลส เกรด 316 หุ้ม PVC ใส เป็นตัวแขวนอยู่ในรอก ขนาดความกว้างภายในตู้ไม่น้อยกว่า 100 ซม. ความ
สูงไม่น้อยกว่า 60 ซม. ด้านล่างมีมือจับเลื่อนขึ้น – ลง ซึ่งท าจาก PVC ฉีดขึ้นรูปยาวตลอดแนวขวาง พร้อมรางกระจกท า
ด้วย PVC โดยเซาะร่องเลื่อนกระจกข้ึน - ลง 

5) มีระบบ AIR FLOW BY PASS ท าให้ไม่เกิดสุญญากาศเมื่อปิดบานประตูตู้ดูดควันสนิท ท าด้วย
ไฟเบอร์กลาสเสริมแรง ชนิด ISO – TYPE มีความหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. สามารถทนต่อการขีดข่วนและการกัดกร่อนของ
สารเคมีได้ดี 

6) ภายในตู้ดูดควันผนังหลังมีแผ่นบังคับทิศทางการไหลของอากาศ (BAFFLE) ตามหลัก AERO 
DYNAMIC ป้องกันการหมุนของลมได้ดี ไม่ให้เกิดลมม้วนกลับเข้าหาตัวผู้ใช้งาน ด้วยวัสดุไฟเบอร์กลาส โดยบังคับให้อากาศ
ไหลเข้าได้ 4 ช่อง ด้านล่าง 1 ช่อง ตรงกลาง 2 ช่อง และด้านบน 1 ช่อง ซึ่งแผ่นบังคับทิศทางของอากาศ ต้องเป็นชนิด
เดียวกันกับพื้นท่ีส่วนใช้งาน สามารถถอดซ่อมบ ารุงรักษาได้สะดวก โดยสามารถทดสอบได้ด้วยควันหลังการติดตั้งเสร็จ  

10.2.2 ตู้ดูดควันตอนล่าง (STORAGE PART) 
1) โครงสร้างภายนอกท าด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็น (COLD ROLLED STEEL SHEET) ความหนาไม่

น้อยกว่า 1.0 มม. ทุกชิ้นท าเป็นระบบถอดประกอบได้  ( KNOCK DOWN ) สามารถถอดตัวตู้ ด้านหน้า ด้านซ้าย – ขวา 
และ ด้านหลัง เพ่ือง่ายต่อการเคลื่อนย้ายและซ่อมบ ารุงรักษา เคลือบผิวกันสนิมด้วย ZINC PHOSPHATE COATING โดย
กรรมวิธี DIPPING เพ่ือเคลือบกันสนิมทั่วถึงทุกชิ้นส่วนของโครงสร้างภายนอก แล้วผ่านการอบแห้งด้วยกรรมวิธี DRYING 
OVEN แล้วพ่นทับด้วยสี EPOXY ชนิดผงทั่วถึงผิวเหล็กทุกด้านทั้งในและนอก (CONDUCTIVE EPOXY POWDER 
COATING) โดยใช้ระบบไฟฟ้าสถิตย์ ELECTROSTATIC PAINTING SYSTEM แล้วผ่านกระบวนการอบสีด้วยระบบ 
DRYING OVEN ที่ความร้อนไม่น้อยกว่า 180 องศาเซลเซียส เป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาที เมื่อเสร็จแล้วสีต้องมีความหนา
ไม่น้อยกว่า 80 ไมครอน โดยสีต้องทนต่อการกัดกร่อนของไอระเหยสารเคมีและทนต่อการขีดข่วนได้ดี ชิ้นงานเหล็กพ่นสี
แล้วต้องผ่านการทดสอบ SALT SPRAY 500 ชั่วโมง ตามมาตรฐาน ASTM B117 จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้  

2) ด้านหน้าเป็นบานประตูเปิด – ปิด ท าด้วยวัสดุเดียวกันกับตู้ ส่วนหน้าบานมีระบบบานพับ สแตน
เลสทนต่อไอสารเคมี ระบบสปริงล็อค ระบบ Soft Close แบบปิดนุ่มนวล มือจับเปิด – ปิด ท าด้วย PVC GRIP SECTION 

3) หน้าบานเปิด – ปิด ด้านในแต่ละบานมีท่ีใส่แฟ้มงานอย่างน้อยหน้าบานละ 1 ช่อง 
 

10.3 อุปกรณ์ประกอบตู้ดูดควัน 
10.3.1 อุปกรณ์ประกอบภายในตู้ดูดควันตอนบน 

1) ก๊อกแก๊ส 1 ชุด ตัวก๊อกท าด้วยทองเหลืองเคลือบด้วยสี EPOXY ที่มีคุณสมบัติทนต่อการกัด
กร่อนของกรด– ด่าง ขนาด 3/8 INCH BSP โดยปลายก๊อกเรียวเล็ก สามารถสวมต่อด้วยท่อยาง หรือพลาสติกได้ ติดตั้งที่
ผนังด้านข้าง ภายในควบคุมการเปิด – ปิด ด้วย FRONT CONTROL VALVE 

2) ก๊อกน้ า 1 ชุด ตัวก๊อกท าด้วยทองเหลืองเคลือบด้วยสี EPOXY ที่มีคุณสมบัติทนต่อการกัดกร่อน
ของกรด – ด่าง ขนาด 3/8 INCH BSP โดยปลายก๊อกเรียวเล็ก สามารถสวมต่อด้วยท่อยางหรือพลาสติกได้ ติดตั้งที่ผนัง
ด้านข้าง ภายในตู้ควบคุมการจ่ายน้ าด้วย FRONT CONTROL VALVE 
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3) ดักกลิ่น (BOTTLE TRAP) ท าด้วยวัสดุ POLYPROPYLENE จากการผลิต INJECTION MOLDED 
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต้องเป็นระบบ MECHANICAL JOINT SYSTEM สามารถถอดซ่อมบ ารุงหรือประกอบได้ทุกแห่งโดยไม่
มีการต่อเชื่อมด้วยความร้อน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 

4) หลอดไฟแสงสว่างฟลูออเรสเซนต์ ขนาด 18 วัตต์ จ านวน 2 ชุด พร้อมที่ครอบซึ่งท าด้วยกระจก
นิรภัยป้องกันความร้อนและการกัดกร่อนของไอระเหยสารเคมี 

10.3.2 อุปกรณ์ภายนอกตู้ดูดควัน 
1) ชุดควบคุมการจ่ายแก๊ส (FRONT CONTROL) จ านวน 1 ชุด วัสดุท าด้วยทองเหลืองเคลือบด้วย

สี EPOXY มือหมุนเปิด – ปิด ท าด้วยวัสดุโพลีโพรพิลีน (POLYPROPYLENE) ซึ่งทนต่อ การกัดกร่อนของกรด – ด่าง และ
สารเคมี สามารถทนแรงดันได้ 100 PSI (POUNDS / SQ – INCH) หรือ 7 BAR 

2) ชุดควบคุมการจ่ายน้ า (FRONT CONTROL) จ านวน 1 ชุด วัสดุท าด้วยทองเหลืองเคลือบด้วยสี 
EPOXY มือหมุนเปิด – ปิด ท าด้วยวัสดุโพลีโพรพิลีน (POLYPROPYLENE) ซึ่งทนต่อการกัดกร่อนของกรด – ด่าง และ
สารเคมี สามารถทนแรงดันได้ 145 PSI (POUNDS / SQ – INCH) หรือ 10 BAR 

3) เต้าเสียบไฟฟ้าชนิดคู่ สามารถเสียบได้ทั้งกลมและแบนพร้อมฝาครอบกันน้ า ขนาด 16 แอมป์ 
220 โวลท์ 1 เฟส พร้อมสายดิน 

10.3.3 แผงควบคุมการท างานตู้ ค วัน เป็ นชนิดกึ่ ง สั มผั ส  ควบคุมด้ วย  MICROPROCESSOR 
CONTROLLER ควบคุมการท างานดังนี้ 

1) ปุ่มกดเปิด – ปิด POWER เพ่ือเปิดหรือปิด ระบบการท างานหลัก 
2) ปุ่มกดเปิด – ปิดพัดลม (BLOWER) เพ่ือเปิดหรือปิด พัดลมดูดไอระเหยสารเคมี พร้อม

สัญลักษณ์หลอดไฟแสดง 
3) ปุ่มกดเปิด – ปิดไฟแสงสว่าง (LIGHT) เพ่ือเปิดหรือปิด แสงสว่างภายในตู้ พร้อมสัญลักษณ์

หลอดไฟแสดง 
4) จอแสดงความเร็วลมภายในตู้ HOOD แสดงผล DIGITAL MONITOR เป็นจอ LED แบบ 7 – 

SEGMENT เพ่ือสามารถมองเห็นได้ในระยะไกล และสามารถแสดงผลความเร็วลมได้ทั้งแบบฟุตต่อนาที (FPM) หรือเมตร
ต่อวินาที (M/S) 

5) หลอดไฟ LED แสดงสถานะความเร็วลมว่าปลอดภัยแสดงเป็นสีเขียว (AIR SAFE) และไฟสีแดง
กระพริบกรณีแรงลมผิดปกติ (AIR FAIL) พร้อมเสียงเตือน 

6) ปุ่มกด MUTE กดเพ่ือเงียบเสียงเตือนที่ดังหากตู้ดูดควันขัดข้อง แต่ LED ไฟสีแดงยังคงกระพริบอยู่ 
7) หลอดไฟ LED แสดงสถานะประตูเลื่อนด้านหน้า (SASH) ว่าอยู่ในระดับปกติ (SASH SAFE) 

โดยไฟแสดงสีเขียว และถ้ากระจกเปิดสูงเกินก าหนดไปเป็นสีแดงกระพริบ (SASH FAIL) พร้อมเสียงเตือน 
8) จอแสดงผลการท างานของตัวควบคุมรอง แสดงผลเป็นจอ LCD โดยจะแสดงสถานะการท างาน

ของระบบควบคุมตู้ 
9) ปุ่มกด MODE กดเลือกการท างานของตัวควบคุมหลัก โดยมีการแสดงการท างานต่าง ๆ เช่น ตั้ง

เวลา ตั้งเวลาเปิด – ปิดการท างานของพัดลม, ดูชั่วโมงการท างานของพัดลม 
10) ปุ่มกด ENTER กดเข้าสู่การท างานและจบการท างานของ MODE ต่าง ๆ  
11) ปุ่มกด  เพ่ือเลือกค่าในโหมดต่าง ๆ  
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12) ปุ่มกด  เพ่ือเลือกค่าในโหมดต่าง ๆ 
10.3.4 ชุดก าจัดไอสารเคมี (พร้อมแสดงรูปแบบประกอบข้อมูล) 

1) ส่วนของชุดก าจัดไอสารเคมีติดตั้งตอนหลังภายในตู้ดูดควันเป็นวัสดุไฟเบอร์กลาสโดยผลิตหล่อ
จากแบบเป็นชิ้นเดียวกันทั้ง 4 ด้าน (ด้านหน้า, ด้านข้างทั้ง 2 ด้าน และด้านหลัง) ติดตั้งอยู่ตอนบนด้านหลังพ้ืนที่ส่วนใช้
งาน (WORKING AREA PART) โดยติดตั้งให้เป็นเนื้อเดียวกันกับพ้ืนที่ส่วนใช้งานโดยไม่มีรอยการใช้สกรูต่างๆ ยึดติดเพ่ือ
ป้องกันการรั่วซึมของน้ า และผนังด้านหน้าของชุดก าจัดไอสารเคมีบริเวณ AIR EXHAUST จะต้องมีแผ่นป้องกันน้ ากระเด็น
เข้ามายังส่วนของพ้ืนที่ใช้งาน โดยไม่กีดขวางทางลมเข้าชุดก าจัดไอสารเคมีเป็นชุดก าจัดไอสารเคมีระบ บปิด (CLOSE 
CIRCUIT) ชนิดระบบควบแน่น ส่วนของชุดก าจัดไอสารเคมีประกอบไปด้วย 

2) ชุดสเปรย์ฉีดน้ าชนิดพิเศษท าจากวัสดุ PP (POLYPROPYLENE) ทนไอสารเคมี ซึ่งออกแบบชนิด
พิเศษเพ่ือใช้กับน้ าที่มีตะกอนไม่ก่อให้เกิดการอุดตันจากตะกอน มีมุมกว้างในการสเปรย์ม่านน้ า 120 องศา เพ่ื อให้
ครอบคลุมพ้ืนที่ในการดักจับไอสารเคมี 

3) ถังเก็บน้ าระบบหมุนเวียนติดตั้งตอนล่างของตู้ดูดควันมีขนาดไม่น้อยกว่า 110 ลิตร ท าจากไฟ
เบอร์กลาสชนิด ISO TYPE แบบ POLYLITE ชนิดแนวนอน ที่ทนการกัดกร่อนของสารเคมี หล่อเป็นชิ้นเดียวกันโดยไม่มี
รอยเชื่อมเพ่ือป้องกันการรั่วซึม พื้นตอนล่างของถังเป็นลักษณะ V-SHAPE ท าให้น้ าไหล SLOPE ลงรูน้ าทิ้งที่จุดกึ่งกลางพ้ืน
ล่างของถังน้ า ป้องกันการตกค้างของตะกอนสารเคมี 

4) ปั๊มน้ าทนกรดชนิด MAGNET PUMP ขับเคลื่อนด้วยกระแสแม่เหล็กแบบไม่มีซีลป้องกันปัญหา
รั่วซึมจากสารเคมีกัดกร่อนแกนหมุนและซีลยาง ตัวเสื้อและใบพัดท าด้วยโพลีโพรพิลีน (POLYPROPYLENE) ใช้ไฟ 220 
โวลท์ 1 เฟส 50 Hz มอเตอร์ IP 44 ขนาด 250 วัตต์ สามารถจ่ายน้ า 125 ลิตร/นาที ที่ความสูง 12.3 เมตร 

5) HIGH PRESSURE SWITCH ส าหรับตัดระบบปั๊มน้ าเมื่อหัวสเปรย์อุดตันพร้อมสัญญาณเตือน
ระบบขัดข้อง 1 ชุด 

6) LOW PRESSURE SWITCH ส าหรับติดระบบการท างานของปั๊มท าเมื่อระบบขาดน้ า 1 ชุด 
7) FLOATING SWITCH อุปกรณ์ตรวจวัดความสูงต่ าและเติมน้ าอัตโนมัติในถัง 2 ชุด 
8) SOLINOIL VALVE วาล์วเปิด – ปิด เติมน้ าอัตโนมัติ เมื่อระดับน้ าในถังลดลงกว่าระดับที่ก าหนด1 ชุด 
9) BALL VALVE น้ าดี ท าด้วย PVC ส าหรับเปิดเติมน้ าใส่ถัง ถังบ าบัด 1 ชุด กรณีเปลี่ยนถ่ายน้ า 
10)  BALL VALVE น้ าทิ้ง เปิด – ปิด ระบบระบายน้ าทิ้ง 1 ชุด 
11)  ALARM BUZZER สัญญาณเตือนเมื่อระบบการท างานชุดบ าบัดขัดข้อง 1 ชุด 
12)  ก๊อกน้ า PVC ส าหรับเปิดน้ าเพ่ือตรวจวัดค่า pH 1 ชุด 
13)  สวิทซ์เปิด – ปิด ปั๊มน้ าและการท างานของระบบบ าบัด พร้อมสัญญาณไฟแสดงการท างาน 
14)  สวิทซ์กดปิดยกเลิกสัญญาณเตือนระบบขัดข้อง 
15)  การตรวจซ่อมบ ารุงรักษางานระบบให้ท าจากด้านหน้าตู้ดูดควันเท่านั้น 

10.3.5 พัดลมตู้ดูดไอระเหยสารเคมี มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1) พัดลม FAN DIRECT DRIVE มอเตอร์แบบอุตสาหกรรม 
2) ตัวใบพัดท าด้วยวัสดุโพลีโพรพิลีน (POLYPROPYLENE) ชนิดทนต่อการกัดกร่อนของ กรด – 

ด่าง ได้เป็นอย่างดีเป็นแบบ FORWARD CURVED ผลิตโดยกรรมวิธี INJECTION MOULDING ถ่วงใบพัดด้วยระบบ 
DYNAMIC BALANCE 
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3) ตัวเสื้อพัดลมท าด้วยวัสดุไฟเบอร์กลาส หรือโพลีโพรพิลีน หล่อเป็นชิ้นเดียวกัน ชนิดทนต่อการ
กัดกร่อนของ กรด – ด่าง ได้เป็นอย่างดี ด้านหน้าของเสื้อพัดลมสามารถถอดประกอบได้ เพ่ือความสะดวก ในการซ่อม
บ ารุงและง่ายต่อการติดตั้ง 

4) แท่นของพัดลมส าหรับติดตั้งมอเตอร์ต้องมีท่ีครอบกันน้ าทุกด้าน และยางกันสะเทือนของพัดลม 
5) มีความสามารถในการดูดไอระเหยสารเคมีจากตู้ดูดไอระเหยสารเคมี โดยมีค่า VELOCITY 

ประมาณ 100 ฟุต / นาที (FPM) เมื่อเปิดบานกระจกหน้าตู้ดูดควันสูง 30 ซม. หรือมีค่าความเร็วลมของหน้าตู้ อย่าง
สม่ าเสมอ โดยผู้ท าการติดตั้งจะต้องมีเครื่องวัดลมมาทดสอบในวันส่งมอบงาน 

6) มอเตอร์ใช้แบบอุตสาหกรรม ชนิด IP 55 ขนาดไม่น้อยกว่า ½ HP 380 V. 3 Phase หรือ 220 V. 1 Phase 
7) มีสวิทช์ ON – OFF SAFETY SWITCH ชนิด IP 65 ท าหน้าที่เปิด – ปิด มอเตอร์พัดลมชนิดกัน

น้ าติดตั้งบริเวณแท่นพัดลมใกล้มอเตอร์ไฟฟ้าเพ่ือใช้ในการซ่อมบ ารุงรักษา 
10.4 ระบบท่อระบายควัน 

10.4.1 ท่อควัน PVC ชั้นคุณภาพที่ 5 ขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้วพร้อมข้องอ, หน้าแปลน, อุปกรณ์ท่อยึดที่
เป็นวัสดุชนิดที่แข็งแรง 

10.4.2 การติดตั้งท่อระบายควันจุดที่มีการต่อท่อควันมีข้องอ, หน้าแปลน, ต้องใช้วิธีการเชื่อมด้วยวัสดุ
ชนิดเดียวกันกับท่อ 

10.4.3 ผู้ขายจะต้องทดสอบค่าความเร็วลมตามที่ก าหนด พร้อมแนะน าการใช้และท า TEST REPORT 
เสนอในวันส่งมอบด้วย 

10.4.4 มีการรับประกันคุณภาพสินค้า อย่างน้อย 1 ปี 
10.4.5 มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 1 เล่ม 
10.4.6 ผู้เสนอราคาจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมการจัดห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 17025 

พร้อมแนบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 
10.4.7 ผู้ เสนอราคาต้องเป็นหน่วยงานที่มีอาชีพออกแบบ , ผลิต, มีโรงงาน และติดตั้งทางด้าน

เฟอร์นิเจอร์ และตู้ดูดไอสารเคมีทางด้านห้องปฏิบัติการโดยตรง และได้รับมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 
และ SEFA MEMBER พร้อมแสดงเอกสารประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 
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11. โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด 3.60 x 1.50 x 0.85 ม. (ยxลxส)                จ านวน 2 ชุด 
11.1 ส่วนของพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) ท าจากวัสดุพิเศษ SOLID PHENOLIC CORE (LAB GRADE 

TYPE) ชุบเคลือบ PHENOLIC RESIN (PHENOL FORMALDEHYDE RESIN) เรียงซ้อนกัน ในส่วนของ DECORATIVE 
PAPER และปิดทับด้วย CHEMICAL RESISTANT LAMINATE ในการผลิตอัดให้เป็นเนื้อเดียวกัน ที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ASTM – E – 84 และ NFPA 255  มีความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. มีคุณสมบัติทนทานต่อกรด – ด่าง ตัวท า
ละลาย และสารเคมีท่ัวไปได้เป็นอย่างดี ไม่น้อยกว่า 16 ชั่วโมง เหมาะส าหรับห้องปฏิบัติการที่ใช้ กรด – ด่าง ท า PROFILE 
ขอบ TOP แบบ CLASSIC พร้อมมีระบบ WATER DROP ป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ าและสารเคมีเข้าตัวตู้ 

11.2 ส่วนของตัวตู้  เป็นตู้แบบ MODULAR ยึดประกอบด้วยอุปกรณ์ KNOCK DOWN ส่วนของตัวตู้  
(CUPBOARD) ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่น    
ลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน 
ปิดขอบด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. เฉพาะด้านหน้า ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT ชั้นวางของภายในตู้สามารถ
ปรับระดับได้ เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท 
(HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน สามารถ
รับน้ าหนักต่อชั้นได้ไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัม การต่อยึดประกอบตัวตู้ด้วยอุปกรณ์ FULLY KNOCK DOWN SYSTEMS 
ชนิด CAM LOCK & DOWEL ฉีดขึ้นรูป ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมเดือยไม้ขนาดไม่น้อยกว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง     
8 มม. x 30 มม. เพ่ือเสริมความแข็งแรงของตัวตู้สามารถถอดประกอบตัวตู้ทุกชิ้นส่วนใหม่ได้โดยไม่ท าให้ตัวตู้ได้รับความ
เสียหาย สะดวกในการซ่อมบ ารุง (กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้าย) ประกอบเป็นตัวตู้ส าเร็จรูป (MODULAR 
UNIT SYSTEM) โดยไม่ใช้วิธีการยิงลวด, MAX หรือสกรูเกลียวปล่อย ทั้งนี้โครงสร้างของโต๊ะจะต้องสามารถรับน้ าหนักได้
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ไม่น้อยกว่า 800 กิโลกรัม ต่อ 1 ตารางเมตร ในเวลาทดสอบไม่น้อยกว่า 500 ชั่วโมง ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารผลการ
ทดสอบจากหน่วยงานราชการที่น่าเชื่อถือได้ในวันยื่นเอกสารในวันยื่นซอง 

11.3 ส่วนหน้าบาน และหน้าลิ้นชัก ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษหนาไม่น้อย
กว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท ( HIGH PRESSURE LAMINATE ) หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 
1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ า (HOT MELT) พร้อมทั้งลบมุมด้วยเครื่องจักรเพ่ือความ
เรียบร้อย 

11.4 มือจับท าด้วย PVC ชนิด GRIP SECTION POSTFORM EMULATION SYSTEM ขนาดหน้าตัดไม่น้อย
กว่า 20.9 x 51 มม. ฝังอยู่ด้านบนหรือด้านล่างสุดของหน้าบานมี CHANEL CAP ขนาดไม่น้อยกว่า 21 x 43.6 x 80 มม. 
ส าหรับปิด GRIP SECTION ทั้งสองด้าน ท าจากวิศวกรรมพลาสติก ABS ใส่ป้ายบอกรายการ (CARD LABEL) ลงใน 
LABEL CHANNEL มีแผ่นพลาสติก LABEL COVER MASK ที่ท าจากพลาสติก ACRYLIC ใส ฉีดขึ้นรูปปิดครอบป้องกัน
การเปียกชื้นหรือเปรอะเปื้อนแผ่นป้าย 

11.5 กุญแจล็อคเป็นชนิด MASTER KEY จ านวนเบอร์ไม่ซ้ ากัน 3000 เบอร์ โครงสร้างผลิตจากซิงค์ (ZDA3) 
ชุบนิเกิ้ล ไส้กุญแจสามารถถอดออกเปลี่ยนได้ด้วยดอกกุญแจถอดไส้ (REMOVEL KEY) ในต าแหน่งเปิด มีระบบ ACTIVE 
PIN ป้องกันการไขแทนกันได้ ดอกกุญแจผลิตจากทองเหลืองชุบนิเกิ้ล สวมปลอกด้วยพลาสติกชนิด  ANTI-BACTERIAL 
เป็นสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 

11.6 ขาตู้ เป็นพลาสติกชนิด ABS (ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE) สามารถปรับระดับความ      
สูง - ต่ า ได้ ภายนอกของขาเป็นไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 10 มม. ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนท (LAMINATED) สีด า สูงประมาณ 
10 ซม. ส่วนนี้สามารถที่จะถอดออกมาท าความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้โดยติดที่ยึดขาตู้ (CLIP LOCK) ท าด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็น 
เคลือบผิวกันสนิม (ZINC PHOSPHATE COATING) 

11.7 บานพับของตู้ใช้บานพับชนิดลูกถ้วย ขนาดมาตรฐาน 35 มม. ท าด้วยโลหะชุบนิกเกิล เป็นชนิดเปิดได้ 
110 องศา แบบ SLIDE ON สามารถปรับหน้าบานได้ รอบการเปิดไม่น้อยกว่า 80,000 รอบ ผ่านการทดสอบจาก
หน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 

11.8 รางลิ้นชัก เป็นระบบปิดได้ด้วยตัวเอง (SELF CLOSING SYSTEM) โดยลิ้นชักจะไหลกลับเองโดยอัตโนมัติ 
ตัวรางลิ้นชักเป็นโลหะชุบอีพ๊อกซี่  (EPOXY COATED) ลูกล้อพลาสติก พร้อมทั้งเป็นรางระบบ STOP 2 ชั้น (DOUBLE 
STOP) โดยเมื่อดึงลิ้นชักออกมาจนสุดลิ้นชักจะไม่หลุดออกมา และลูกล้อท าจากพลาสติก เมื่อเลื่อนลิ้นชักจะมีเสียงเบา
และลื่น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 

11.9 ปลั๊กไฟฟ้า 3 สาย 2 เต้าเสียบ ชนิดมีม่านนิรภัย เสียบได้ทั้งกลมและแบนในตัวเดียวกัน พร้อมสายดิน 
มาตรฐาน IEC STANDARD  

11.10  ชั้นวางของบนโต๊ะปฏิบัติการ โครงสร้างท าด้วยเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. ชุบซิงค์ฟอสเฟตเคลือบกัน
สนิมพ่นทับด้วยสีอีพ๊อกซี่ (EPOXY) สามารถทนต่อการกัดกร่อนได้ดี พ้ืนที่ส่วนวางของปูด้วย แผ่น SOLID PHENOLIC 
CORE (LAB GRADE TYPE) ชุบเคลือบ PHENOLIC RESIN หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. สามารถทนต่อการกัดกร่อนได้ดี มี
ราวกันตกท าด้วยสแตนเลสขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 9 มม. โดยปลายสแตนเลสทั้งสองด้านมีจุกยางปิดเพ่ือกัน
ไอสารเคมี และเพ่ือความสวยงามเรียบร้อย ตัวยึดราวกันตกท าด้วยโพลีโพรพิลีน (POLYPROPYLENE) ฉีดขึ้นรูปโค้งรับ
ท่อสแตนเลสพอดี ขนาดไม่น้อยกว่า 15 x 10 x 45 มม. (กว้าง x ลึก x สูง) สามารถถอดและใส่ราว สแตนเลสได้ง่าย 

11.11  ผู้เสนอราคาจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมการจัดห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 17025 พร้อม
แนบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 
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11.12  ผู้เสนอราคาต้องเป็นหน่วยงานที่มีอาชีพออกแบบ, ผลิต, มีโรงงาน และติดตั้ง ติดตั้งทางด้านเฟอร์นิเจอร์ 
และตู้ดูดไอสารเคมีทางด้านห้องปฏิบัติการโดยตรง  และได้รับมาตรฐาน  ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 และ SEFA 
MEMBER พร้อมแสดงเอกสารประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 
 

 

 

12. โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 7.12 x 0.75 x 0.80 ม. (ยxลxส)              จ านวน 1 ชุด 
12.1 ส่วนของพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) ท าจากวัสดุพิเศษ SOLID PHENOLIC CORE (LAB GRADE 

TYPE) ชุบเคลือบ PHENOLIC RESIN (PHENOL FORMALDEHYDE RESIN) เรียงซ้อนกัน ในส่วนของ DECORATIVE 
PAPER และปิดทับด้วย CHEMICAL RESISTANT LAMINATE ในการผลิตอัดให้เป็นเนื้อเดียวกัน ที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ASTM – E – 84 และ NFPA 255 มีความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. มีคุณสมบัติทนทานต่อกรด – ด่าง ตัวท า
ละลาย และสารเคมีทั่วไปได้เป็นอย่างดี ไม่น้อยกว่า 16 ชั่วโมง เหมาะส าหรับห้องปฏิบัติการที่ใช้กรด – ด่าง ท า PROFILE 
ขอบ TOP แบบ CLASSIC พร้อมมีระบบ WATER DROP ป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ าและสารเคมีเข้าตัวตู้ 

12.2 ส่วนของตัวตู้  เป็นตู้แบบ MODULAR ยึดประกอบด้วยอุปกรณ์ KNOCK DOWN ส่วนของตัวตู้  
(CUPBOARD) ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลา
มิเนท ( HIGH PRESSURE LAMINATE ) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน 
ปิดขอบด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. เฉพาะด้านหน้า ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT ชั้นวางของภายในตู้สามารถ
ปรับระดับได้ เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท 
(HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน สามารถ
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รับน้ าหนักต่อชั้นได้ไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัม การต่อยึดประกอบตัวตู้ด้วยอุปกรณ์ FULLY KNOCK DOWN SYSTEMS 
ชนิด CAM LOCK & DOWEL ฉีดขึ้นรูป ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมเดือยไม้ขนาดไม่น้อยกว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง         
8 มม. x 30 มม. เพ่ือเสริมความแข็งแรงของตัวตู้สามารถถอดประกอบตัวตู้ทุกชิ้นส่วนใหม่ได้โดยไม่ท าให้ตัวตู้ได้รับความ
เสียหาย สะดวกในการซ่อมบ ารุง (กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้าย) ประกอบเป็นตัวตู้ส าเร็จรูป (MODULAR 
UNIT SYSTEM) โดยไม่ใช้วิธีการยิงลวด, MAX หรือสกรูเกลียวปล่อย ทั้งนี้โครงสร้างของโต๊ะจะต้องสามารถรับน้ าหนักได้
ไม่น้อยกว่า 800 กิโลกรัม ต่อ 1 ตารางเมตร ในเวลาทดสอบไม่น้อยกว่า 500 ชั่วโมง ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารผลการ
ทดสอบจากหน่วยงานราชการที่น่าเชื่อถือได้ในวันยื่นเอกสารในวันยื่นซอง 

12.3 ส่วนหน้าบาน และหน้าลิ้นชัก ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อย
กว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท ( HIGH PRESSURE LAMINATE ) หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน      
มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ า (HOT MELT) พร้อมทั้งลบมุมด้วยเครื่องจักรเพ่ือความ
เรียบร้อย 

12.4 มือจับท าด้วย PVC ชนิด GRIP SECTION POSTFORM EMULATION SYSTEM ขนาดหน้าตัดไม่น้อย
กว่า 20.9 x 51 มม. ฝังอยู่ด้านบนหรือด้านล่างสุดของหน้าบานมี CHANEL CAP ขนาดไม่น้อยกว่า 21 x 43.6 x 80 มม.
ส าหรับปิด GRIP SECTION ทั้งสองด้าน ท าจากวิศวกรรมพลาสติก ABS ใส่ป้ายบอกรายการ (CARD LABEL) ลงใน 
LABEL CHANNEL มีแผ่นพลาสติก LABEL COVER MASK ที่ท าจากพลาสติก ACRYLIC ใส ฉีดขึ้นรูปปิดครอบป้องกัน
การเปียกชื้นหรือเปรอะเปื้อนแผ่นป้าย 

12.5 กุญแจล็อคเป็นชนิด MASTER KEY จ านวนเบอร์ไม่ซ้ ากัน 3000 เบอร์ โครงสร้างผลิตจากซิงค์ (ZDA3) 
ชุบนิเกิ้ล ไส้กุญแจสามารถถอดออกเปลี่ยนได้ ด้วยดอกกุญแจถอดไส้ (REMOVEL KEY) ในต าแหน่งเปิด มีระบบ ACTIVE 
PIN ป้องกันการไขแทนกันได้ ดอกกุญแจผลิตจากทองเหลืองชุบนิเกิ้ล สวมปลอกด้วยพลาสติกชนิด ANTI-BACTERIAL 
เป็นสินค้าท่ีได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 

12.6 ส่วนของตัวตู้ที่ติดตั้งอ่าง (UNIT SINK) ท าด้วยไม้อัดกันน้ า หนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดทับด้วยแผ่น    
ลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATED) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 
ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ า หน้าบานเจาะช่องระบายอากาศเพ่ือป้องกันความชื้น พร้อม GRILL พลาสติก
ระบายอากาศ 

12.7 ขาตู้ เป็นพลาสติกชนิด ABS (ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE) สามารถปรับระดับความ      
สูง - ต่ าได้ ภายนอกของขาเป็นไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 10 มม. ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนท (LAMINATED) สีด า สูงประมาณ 
10 ซม. ส่วนนี้สามารถที่จะถอดออกมาท าความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้โดยติดที่ยึดขาตู้ (CLIP LOCK) ท าด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็น 
เคลือบผิวกันสนิม (ZINC PHOSPHATE COATING) 

12.8 บานพับของตู้ใช้บานพับชนิดลูกถ้วย ขนาดมาตรฐาน 35 มม. ท าด้วยโลหะชุบนิกเกิล เป็นชนิดเปิดได้
110 องศา แบบ SLIDE ON สามารถปรับหน้าบานได้ รอบการเปิดไม่น้อยกว่า 80 ,000 รอบ ผ่านการทดสอบจาก
หน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 

12.9 รางลิ้นชัก เป็นระบบปิดได้ด้วยตัวเอง (SELF CLOSING SYSTEM) โดยลิ้นชักจะไหลกลับเองโดยอัตโนมัติ 
ตัวรางลิ้นชักเป็นโลหะชุบอีพ๊อกซี่ (EPOXY COATED) ลูกล้อพลาสติก พร้อมทั้งเป็นรางระบบ STOP 2 ชั้น (DOUBLE 
STOP) โดยเมื่อดึงลิ้นชักออกมาจนสุดลิ้นชักจะไม่หลุดออกมา และลูกล้อท าจากพลาสติก เมื่อเลื่อนลิ้นชักจะมีเสียงเบา
และลื่น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 
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12.10  ปลั๊กไฟฟ้า 3 สาย 2 เต้าเสียบ ชนิดมีม่านนิรภัย เสียบได้ทั้งกลมและแบนในตัวเดียวกัน พร้อมสายดิน 
มาตรฐาน IEC STANDARD โดยปลั๊กไฟถูกติดตั้งภายในกล่อง POLYPROPYLENE (PP) ฉีดขึ้นรูป ขนาด 90 x 160 x 90 มม. 
(ก x ย x ส) เพื่อความสะดวกในการใช้งาน สามารถทนต่อกรด – ด่าง ได้ด ี

12.11  ด้านบนของ WORK TOP มีบัวกันน้ า (WALL SEALING) ติดอยู่ระหว่างด้านบนของ WORK TOP กับ
ผนังห้องเพ่ือกัน ฝุ่นและกันน้ าที่จะไหลย้อนไปด้านหลังตัวตู้ 

12.12  อ่างน้ าท าจากวัสดุ POLYPROPYLENE จากการขึ้นรูปเปิดโมลด์เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 420 x 840 
x 300 มม. ความหนาไม่น้อยกว่า 8 มม. สามารถทนต่อการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดี พร้อมสะดืออ่างในตัว โดยมีผลการ
ทดสอบค่าการทนสารเคมีไม่น้อยกว่า 60 ชนิด ตามมาตรฐาน ASTM หรือ BS EN STANDARD จากหน่วยงานราชการที่
เชื่อถือได้ ที่หลุมอ่างมีร่องน้ าช่วยในการระบายน้ าไม่ให้เกิดน้ าขังภายในอ่าง และมีระบบป้องกันน้ าล้น (OVER FLOW) 
เป็นเนื้อเดียวกันกับอ่างจากการเปิดโมลด์อยู่ภายนอกตอนหลังของอ่างน้ า ภายในอ่างมีชุดฝาดึงเปิด – ปิดกักขังน้ าหรือ
ปล่อยน้ า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มม. มีโซ่คล้องฝาปิดกับตัวก๊อกน้ าท าด้วย POLYPROPYLENE อีกทั้งบริเวณก้น
อ่างมีลักษณะรูปถ้วยขนาดไม่น้อยกว่า 70 มม. ลึกไม่น้อยกว่า 32 มม. เพ่ือดักตะกอนต่าง ๆ ก่อนการไหลสู่ระบาย และมี
ชุดดักตะกอนอีกหนึ่งชิ้นสามารถถอดออก น าตะกอนและสิ่งอุดตันต่างๆ ออกได้ง่ายจากด้านในอ่าง 

12.13  ที่ดักกลิ่น (BOTTLE TRAP) ท าด้วยวัสดุ POLYPROPYLENE จากการผลิต INJECTION MOLDED 
ส่วนล่างของที่ดักกลิ่นเป็นสีขาวขุ่นโปร่งแสงสามารถมองเห็นตะกอนสารเคมีได้ เพ่ือง่ายต่อการซ่อมบ า รุงการเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ต้องเป็นระบบ MECHANICAL JOINT SYSTEM สามารถถอดซ่อมบ ารุง หรือประกอบได้ ทุกแห่ง โดยไม่มีการ
ต่อเชื่อมด้วยความร้อน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 

12.14  ก๊อกน้ า 1 ทางตั้งพ้ืน ตัวก๊อกท าด้วยทองเหลืองพ่นสีอีพ๊อกซี เป็นก๊อกที่ใช้เฉพาะห้องแลป ทนต่อการกัด
กร่อนของสารเคมีปลายก๊อกเรียวสามารถสวมต่อกับท่อยางหรือพลาสติก สามารถทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 10 BAR และ
เป็นไปตามมาตรฐาน EN 13792 และ DIN 12898  เป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ 

12.15  ที่แขวนหลอดแก้ว (PEGBOARD) ขนาดไม่น้อยกว่า 600 X 600 มม. ท าด้วยแผ่น PHENOLIC RESIN 
หนาไม่น้อยกว่า 12 มม. มีที่รองรับน้ าและรูระบายน้ าด้านล่างของแผงแขวน โดยขาตั้งส าหรับยึดแผงแขวนท าจากเหล็ก
ขนาด 1 X 1 นิ้วพ่นทับด้วยสีอีพ๊อกซี่ ฐานแป้นแขวนที่ยึดกับแผ่นหลัง PHENOLIC RESIN ต้องแยกคนละส่วนกับก้าน
แขวน ฐานแป้นและก้านแขวนท าจากวัสดุโพลีโพรพิลีน ทนไอสารเคมีได้ดี ตัวก้านแขวนสามารถถอดสลับต าแหน่งตาม
ความต้องการได้โดยการสไลด์ล็อค วัสดุก้านแขวนผลิตจากการขึ้นรูปจากการเปิดโมลด์เพื่อความแข็งแรง  ขนาดก้านแขวน
มี 2 ขนาด ที่ความยาว 120 มม. และขนาด 150 มม. ลักษณะปลายเรียวเล็ก โคนก้านแขวนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  
10 มม. 

12.16  ผู้เสนอราคาจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมการจัดห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 17025 พร้อม
แนบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 

12.17  ผู้เสนอราคาต้องเป็นหน่วยงานที่มีอาชีพออกแบบ, ผลิต, มีโรงงาน และติดตั้ง ติดตั้งทางด้านเฟอร์นิเจอร์ 
และตู้ดูดไอสารเคมีทางด้านห้องปฏิบัติการโดยตรง และได้รับมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 และ SEFA 
MEMBER พร้อมแสดงเอกสารประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 
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13. โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 6.17 x 0.75 x 0.80 ม. (ยxลxส)               จ านวน 1 ชุด 
13.1 ส่วนของพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) ท าจากวัสดุพิเศษ SOLID PHENOLIC CORE (LAB GRADE 

TYPE) ชุบเคลือบ PHENOLIC RESIN (PHENOL FORMALDEHYDE RESIN) เรียงซ้อนกัน ในส่วนของ DECORATIVE 
PAPER และปิดทับด้วย CHEMICAL RESISTANT LAMINATE ในการผลิตอัดให้เป็นเนื้อเดียวกัน ที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ASTM – E – 84 และ NFPA 255  มีความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. มีคุณสมบัติทนทานต่อกรด – ด่าง ตัวท า
ละลาย และสารเคมีทั่วไปได้เป็นอย่างดี ไม่น้อยกว่า 16 ชั่วโมง เหมาะส าหรับห้องปฏิบัติการที่ใช้กรด – ด่าง ท า PROFILE 
ขอบ TOP แบบ CLASSIC พร้อมมีระบบ WATER DROP ป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ าและสารเคมีเข้าตัวตู้ 

13.2 ส่วนของตัวตู้  เป็นตู้แบบ MODULAR ยึดประกอบด้วยอุปกรณ์ KNOCK DOWN ส่วนของตัวตู้  
(CUPBOARD) ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลา
มิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน 
ปิดขอบด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. เฉพาะด้านหน้า ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT ชั้นวางของภายในตู้สามารถ
ปรับระดับได้ เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท 
( HIGH PRESSURE LAMINATE ) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน 
สามารถรับน้ าหนักต่อชั้นได้ไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัม การต่อยึดประกอบตัวตู้ด้วยอุปกรณ์ FULLY KNOCK DOWN 
SYSTEMS ชนิด CAM LOCK & DOWEL ฉีดขึ้นรูป ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมเดือยไม้ขนาดไม่น้อยกว่าเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 8 มม. x 30 มม. เพ่ือเสริมความแข็งแรงของตัวตู้สามารถถอดประกอบตัวตู้ทุกชิ้นส่วนใหม่ได้ โดยไม่ท าให้ตัวตู้
ได้รับความเสียหาย สะดวกในการซ่อมบ ารุง (กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้าย) ประกอบเป็นตัวตู้ส าเร็จรูป 
(MODULAR UNIT SYSTEM) โดยไม่ใช้วิธีการยิงลวด, MAX หรือสกรูเกลียวปล่อย ทั้งนี้โครงสร้างของโต๊ะจะต้องสามารถ
รับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 800 กิโลกรัม ต่อ 1 ตารางเมตร ในเวลาทดสอบไม่น้อยกว่า 500 ชั่วโมง ผู้เสนอราคาต้องแนบ
เอกสารผลการทดสอบจากหน่วยงานราชการที่น่าเชื่อถือได้ในวันยื่นเอกสารในวันยื่นซอง 

13.3 ส่วนหน้าบาน และหน้าลิ้นชัก ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษหนาไม่น้อย
กว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท ( HIGH PRESSURE LAMINATE ) หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 
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1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ า (HOT MELT) พร้อมทั้งลบมุมด้วยเครื่องจักรเพ่ือความ
เรียบร้อย 

13.4 มือจับท าด้วย PVC ชนิด GRIP SECTION POSTFORM EMULATION SYSTEM ขนาดหน้าตัดไม่น้อย
กว่า 20.9 x 51 มม. ฝังอยู่ด้านบนหรือด้านล่างสุดของหน้าบานมี CHANEL CAP ขนาดไม่น้อยกว่า 21 x 43.6 x 80 มม. 
ส าหรับปิด GRIP SECTION ทั้งสองด้าน ท าจากวิศวกรรมพลาสติก ABS ใส่ป้ายบอกรายการ (CARD LABEL) ลงใน 
LABEL CHANNEL มีแผ่นพลาสติก LABEL COVER MASK ที่ท าจากพลาสติก ACRYLIC ใส ฉีดขึ้นรูปปิดครอบป้องกัน
การเปียกชื้นหรือเปรอะเปื้อนแผ่นป้าย 

13.5 กุญแจล็อคเป็นชนิด MASTER KEY จ านวนเบอร์ไม่ซ้ ากัน 3000 เบอร์ โครงสร้างผลิตจากซิงค์ (ZDA3) 
ชุบนิเกิ้ล ไส้กุญแจสามารถถอดออกเปลี่ยนได้ ด้วยดอกกุญแจถอดไส้ (REMOVEL KEY) ในต าแหน่งเปิด มีระบบ ACTIVE 
PIN ป้องกันการไขแทนกันได้ ดอกกุญแจผลิตจากทองเหลืองชุบนิเกิ้ล สวมปลอกด้วยพลาสติกชนิด  ANTI-BACTERIAL 
เป็นสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 

13.6 ขาตู้ เป็นพลาสติกชนิด ABS (ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE) สามารถปรับระดับความ      
สูง - ต่ าได้ ภายนอกของขาเป็นไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 10 มม. ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนท (LAMINATED) สีด า สูงประมาณ 
10 ซม. ส่วนนี้สามารถที่จะถอดออกมาท าความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้โดยติดที่ยึดขาตู้ (CLIP LOCK) ท าด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็น 
เคลือบผิวกันสนิม (ZINC PHOSPHATE COATING) 

13.7 บานพับของตู้ใช้บานพับชนิดลูกถ้วย ขนาดมาตรฐาน 35 มม. ท าด้วยโลหะชุบนิกเกิล เป็นชนิดเปิดได้
110 องศา แบบ SLIDE ON สามารถปรับหน้าบานได้ รอบการเปิดไม่น้อยกว่า 80 ,000 รอบ ผ่านการทดสอบจาก
หน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 

13.8 รางลิ้นชัก เป็นระบบปิดได้ด้วยตัวเอง (SELF CLOSING SYSTEM) โดยลิ้นชักจะไหลกลับเองโดยอัตโนมัติ 
ตัวรางลิ้นชักเป็นโลหะชุบอีพ๊อกซี่ (EPOXY COATED) ลูกล้อพลาสติก พร้อมทั้งเป็นรางระบบ STOP 2 ชั้น (DOUBLE 
STOP) โดยเมื่อดึงลิ้นชักออกมาจนสุดลิ้นชักจะไม่หลุดออกมา และลูกล้อท าจากพลาสติก เมื่อเลื่อนลิ้นชักจะมีเสียงเบา
และลื่น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 

13.9 ปลั๊กไฟฟ้า 3 สาย 2 เต้าเสียบ ชนิดมีม่านนิรภัย เสียบได้ทั้งกลมและแบนในตัวเดียวกัน พร้อมสายดิน 
มาตรฐาน IEC STANDARD โดยปลั๊กไฟถูกติดตั้งภายในกล่อง POLYPROPYLENE (PP) ฉีดขึ้นรูป ขนาด 90 x 160 x 90 มม. 
(ก x ย x ส) เพื่อความสะดวกในการใช้งาน สามารถทนต่อกรด – ด่าง ได้ด ี

13.10  ด้านบนของ WORK TOP มีบัวกันน้ า (WALL SEALING) ติดอยู่ระหว่างด้านบนของ WORK TOP กับ
ผนังห้องเพ่ือกัน ฝุ่นและกันน้ าที่จะไหลย้อนไปด้านหลังตัวตู้ 

13.11  ตู้แขวนลอย ขนาด 7.4 X 0.3 X 0.6 เมตร ดังรูป ตัวตู้ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรด
ปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16  มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 
0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT ชั้นวางของภายในตู้
สามารถปรับระดับได้เป็นวัสดุชนิดเดียวกันกับตัวตู้ หน้าบานทึบและหน้าบานกระจกใสหนาไม่น้อยกว่า 5 มม. ในกรอบไม้ 
โดยร่องกระจกจะมีรางพลาสติก PVC แบบฉีดเป็นเส้นยาวตลอดแนวไม่มีรอยต่อในแต่ละด้านของกรอบบาน โดยราง
พลาสติก PVC นี้จะใส่ตามร่องกรอบกระจกทั้ง 4 ด้าน โดยรอบเพ่ือป้องกันความชื้นและไอสารเคมีเข้าสู่เนื้อไม้ที่เซาะเป็น
ร่องส าหรับใส่กระจก และเพ่ือความเรียบร้อยสวยงาม พร้อมมือจับ PVC GRIP SECTION และมีกุญแจล็อค 

13.12  ผู้เสนอราคาจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมการจัดห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 17025 พร้อม
แนบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 
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13.13  ผู้เสนอราคาต้องเป็นหน่วยงานที่มีอาชีพออกแบบ, ผลิต, มีโรงงาน และติดตั้ง ติดตั้งทางด้านเฟอร์นิเจอร์ 
และตู้ดูดไอสารเคมีทางด้านห้องปฏิบัติการโดยตรง และได้รับมาตรฐาน  ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 และ SEFA 
MEMBER พร้อมแสดงเอกสารประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 
 

 

 

14. โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 2.00 x 0.75 x 0.80 ม. (ยxลxส) แบบที่ 1             จ านวน 1 ชุด 
14.1 ส่วนของพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) ท าจากวัสดุพิเศษ SOLID PHENOLIC CORE (LAB GRADE 

TYPE) ชุบเคลือบ PHENOLIC RESIN (PHENOL FORMALDEHYDE RESIN) เรียงซ้อนกัน ในส่วนของ DECORATIVE 
PAPER และปิดทับด้วย CHEMICAL RESISTANT LAMINATE ในการผลิตอัดให้เป็นเนื้อเดียวกัน ที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ASTM – E – 84 และ NFPA 255 มีความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. มีคุณสมบัติทนทานต่อกรด – ด่าง ตัวท า
ละลาย และสารเคมีทั่วไปได้เป็นอย่างดี ไม่น้อยกว่า 16 ชั่วโมง เหมาะส าหรับห้องปฏิบัติการที่ใช้กรด – ด่าง ท า PROFILE 
ขอบ TOP แบบ CLASSIC พร้อมมีระบบ WATER DROP ป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ าและสารเคมีเข้าตัวตู้ 

14.2 ส่วนของตัวตู้  เป็นตู้แบบ MODULAR ยึดประกอบด้วยอุปกรณ์ KNOCK DOWN ส่วนของตัวตู้  
(CUPBOARD) ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่น    
ลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน 
ปิดขอบด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. เฉพาะด้านหน้า ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT ชั้นวางของภายในตู้สามารถ
ปรับระดับได้ เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท 
(HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน สามารถ
รับน้ าหนักต่อชั้นได้ไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัม การต่อยึดประกอบตัวตู้ด้วยอุปกรณ์ FULLY KNOCK DOWN SYSTEMS 
ชนิด CAM LOCK & DOWEL ฉีดขึ้นรูป ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมเดือยไม้ขนาดไม่น้อยกว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง       
8 มม. x 30 มม. เพ่ือเสริมความแข็งแรงของตัวตู้สามารถถอดประกอบตัวตู้ทุกชิ้นส่วนใหม่ได้โดยไม่ท าให้ตัวตู้ได้รับความ
เสียหาย สะดวกในการซ่อมบ ารุง (กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้าย) ประกอบเป็นตัวตู้ส าเร็จรูป (MODULAR 
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UNIT SYSTEM) โดยไม่ใช้วิธีการยิงลวด, MAX หรือสกรูเกลียวปล่อย ทั้งนี้โครงสร้างของโต๊ะจะต้องสามารถรับน้ าหนักได้
ไม่น้อยกว่า 800 กิโลกรัม ต่อ 1 ตารางเมตร ในเวลาทดสอบไม่น้อยกว่า 500 ชั่วโมง ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารผลการ
ทดสอบจากหน่วยงานราชการที่น่าเชื่อถือได้ในวันยื่นเอกสารในวันยื่นซอง 

14.3 ส่วนหน้าบาน และหน้าลิ้นชัก ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อย
กว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท ( HIGH PRESSURE LAMINATE ) หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 
1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ า (HOT MELT) พร้อมทั้งลบมุมด้วยเครื่องจักรเพ่ือความ
เรียบร้อย 

14.4 มือจับท าด้วย PVC ชนิด GRIP SECTION POSTFORM EMULATION SYSTEM ขนาดหน้าตัดไม่น้อย
กว่า 20.9 x 51 มม. ฝังอยู่ด้านบนหรือด้านล่างสุดของหน้าบานมี CHANEL CAP ขนาดไม่น้อยกว่า 21 x 43.6 x 80 มม. 
ส าหรับปิด GRIP SECTION ทั้งสองด้าน ท าจากวิศวกรรมพลาสติก ABS ใส่ป้ายบอกรายการ (CARD LABEL) ลงใน 
LABEL CHANNEL มีแผ่นพลาสติก LABEL COVER MASK ที่ท าจากพลาสติก ACRYLIC ใส ฉีดขึ้นรูปปิดครอบป้องกัน
การเปียกชื้นหรือเปรอะเปื้อนแผ่นป้าย 

14.5 กุญแจล็อคเป็นชนิด MASTER KEY จ านวนเบอร์ไม่ซ้ ากัน 3000 เบอร์ โครงสร้างผลิตจากซิงค์ (ZDA3) 
ชุบนิเกิ้ล ไส้กุญแจสามารถถอดออกเปลี่ยนได้  ด้วยดอกกุญแจถอดไส้ (REMOVEL KEY) ในต าแหน่งเปิด มีระบบ ACTIVE 
PIN ป้องกันการไขแทนกันได้ ดอกกุญแจผลิตจากทองเหลืองชุบนิเกิ้ล สวมปลอกด้วยพลาสติกชนิ ด ANTI-BACTERIAL 
เป็นสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 

14.6 ขาตู้ เป็นพลาสติกชนิด ABS (ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE) สามารถปรับระดับความ      
สูง - ต่ า ได้ ภายนอกของขาเป็นไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 10 มม. ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนท (LAMINATED) สีด า สูงประมาณ 
10 ซม. ส่วนนี้สามารถที่จะถอดออกมาท าความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้โดยติดที่ยึดขาตู้ (CLIP LOCK) ท าด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็น 
เคลือบผิวกันสนิม (ZINC PHOSPHATE COATING) 

14.7 บานพับของตู้ใช้บานพับชนิดลูกถ้วย ขนาดมาตรฐาน 35 มม. ท าด้วยโลหะชุบนิกเกิล เป็นชนิดเปิดได้ 
110 องศา แบบ SLIDE ON สามารถปรับหน้าบานได้ รอบการเปิดไม่น้อยกว่า 80 ,000 รอบ ผ่านการทดสอบจาก
หน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 

14.8 รางลิ้นชัก เป็นระบบปิดได้ด้วยตัวเอง (SELF CLOSING SYSTEM) โดยลิ้นชักจะไหลกลับเองโดยอัตโนมัติ 
ตัวรางลิ้นชักเป็นโลหะชุบอีพ๊อกซี่ (EPOXY COATED) ลูกล้อพลาสติก พร้อมทั้งเป็นรางระบบ STOP 2 ชั้น (DOUBLE 
STOP) โดยเมื่อดึงลิ้นชักออกมาจนสุดลิ้นชักจะไม่หลุดออกมา และลูกล้อท าจากพลาสติก เมื่อเลื่อนลิ้นชักจะมีเสียงเบา
และลื่น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 

14.9 ปลั๊กไฟฟ้า 3 สาย 2 เต้าเสียบ ชนิดมีม่านนิรภัย เสียบได้ทั้งกลมและแบนในตัวเดียวกัน พร้อมสายดิน 
มาตรฐาน IEC STANDARD โดยปลั๊กไฟถูกติดตั้งภายในกล่อง POLYPROPYLENE (PP) ฉีดขึ้นรูป ขนาด 90 x 160 x 90 มม. 
(ก x ย x ส) เพื่อความสะดวกในการใช้งาน สามารถทนต่อกรด – ด่าง ได้ด ี

14.10  ด้านบนของ WORK TOP มีบัวกันน้ า (WALL SEALING) ติดอยู่ระหว่างด้านบนของ WORK TOP กับ
ผนังห้องเพ่ือกัน ฝุ่นและกันน้ าที่จะไหลย้อนไปด้านหลังตัวตู้ 

14.11  ผู้เสนอราคาจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมการจัดห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 17025 พร้อม
แนบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 

14.12  ผู้เสนอราคาต้องเป็นหน่วยงานที่มีอาชีพออกแบบ, ผลิต, มีโรงงาน และติดตั้งทางด้านเฟอร์นิเจอร์ และ
ตู้ดูดไอสารเคมีทางด้านห้องปฏิบัติการโดยตรง และได้รับมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 และ SEFA 
MEMBER พร้อมแสดงเอกสารประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 
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15. โต๊ะท างาน พร้อมตู้โมบาย ขนาด 1.20 x 0.60 x 0.75 ม. (ย x ล x ส)             จ านวน 3 ชุด 
15.1 โต๊ะท างาน 

15.1.1 ส่วนของ WORK TOP เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อย
กว่า 28 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 
1163 – 2536 ปิดขอบด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT พร้อมเจาะช่องร้อยสายไฟ 

15.1.2 โครงขาโต๊ะท าด้วยอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป ขนาดโดยรวม 71 x 26 ซม. (ส x ก) ในระบบ Extrusion 
พ่นสีด้วยระบบอุตสาหกรรม ตัวโครงขาท าจากอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูประบบ Extrusion ลักษณะตัว C ขนาด 4.50 x 25.80 x 65 
ซม. (ก x ย x ส) หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. ฝาปิดโครงขาท าจากวัสดุเดียวกันกับโครงขาขนาดแผ่นกว้าง 18.4 ซม. ความหนา
ไม่น้อยกว่า 1.0 มม. ฝาปิดสามารถถอดเข้า - ออกได้โดยการเลื่อน ด้านบนและล่างใส่ตลับร้อยสายเอนกประสงค์ท าด้วย
พลาสติก ตรงกลางมีรูกลมส าหรับร้อยสาย พร้อมฝาเปิด-ปิดถอดออกได้ ฐานรับขาอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป ขนาด 2.7 x 6.4 ซม. 
มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหัวท้ายเฉียงลง ด้านใต้มีคีบเส้นเป็นเส้นตรง เพ่ือเสริมความแข็งแรงยึดติดกับขาส่วนล่างด้วย
เหล็กฉากและสกรู-นัท (SCREW & NUT ) พร้อมมีปุ่มปรับระดับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 47 มม. ท าด้วย
พลาสติกฉีดข้ึนรูปฝังอยู่ในแกนเกลียวเหล็ก M10 จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ปุ่ม สามารถปรับระดับความ สูง-ต่ าได้ หัวท้ายฐาน
ขาปิดด้วยชุดครอบอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูปด้วยระบบ Extrusion พ่นสีด้วยระบบสีอุตสาหกรรม เป็นสินค้าที่ผลิตจากโรงงานที่
ได้รับการรับรอง มาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001 

15.1.3 แผ่นบังตาท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. 
ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก.1163 – 2536 
ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT 
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15.2 ตู้โมบาย 
15.2.1 ส่วนของ TOP เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า          

16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก.       
1163 – 2536 ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT 

15.2.2 ส่วนหน้าบานและหน้าลิ้นชัก ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนา
ไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน 
มอก. 1163 – 2536 ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT 

15.2.3 มือจับเป็นซิงค์อัลลอยด์ชุบโครเมี่ยม พร้อมกุญแจล็อค 
15.2.4 บานพับของตู้ใช้บานพับชนิดลูกถ้วย ขนาดมาตรฐาน 35 มม. ท าด้วยโลหะชุบนิกเกิล เป็นชนิด

เปิดได้110 องศา แบบ SLIDE ON สามารถปรับหน้าบานได้ รอบการเปิดไม่น้อยกว่า 80,000 รอบ ผ่านการทดสอบจาก
หน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 

15.2.5 รางลิ้นชัก เป็นระบบปิดได้ด้วยตัวเอง (SELF CLOSING SYSTEM) โดยลิ้นชักจะไหลกลับเอง
โดยอัตโนมัติ ตัวรางลิ้นชักเป็นโลหะชุบอีพ๊อกซี่ (EPOXY COATED) ลูกล้อพลาสติก พร้อมทั้งเป็นรางระบบ STOP 2 ชั้น 
(DOUBLE STOP) โดยเมื่อดึงลิ้นชักออกมาจนสุดลิ้นชักจะไม่หลุดออกมา และลูกล้อ ท าจากพลาสติก เมื่อเลื่อนลิ้นชักจะมี
เสียงเบาและลื่น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 

15.2.6 พร้อมติดตั้งล้อเลื่อนสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก 
15.2.7 ผู้เสนอราคาจะต้องมีเจ้าหน้าที่ท่ีผ่านการอบรมการจัดห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 17025 

พร้อมแนบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 
15.2.8 ผู้เสนอราคาต้องเป็นหน่วยงานที่มีอาชีพออกแบบ , ผลิต, มีโรงงาน และ ติดตั้งทางด้าน

เฟอร์นิเจอร์ และตู้ดูดไอสารเคมีทางด้านห้องปฏิบัติการโดยตรง และได้รับมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 
และ SEFA MEMBER พร้อมแสดงเอกสารประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 
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16. โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด 5.10 x 1.50 x 0.85 ม. (ยxลxส)                จ านวน 3 ชุด 
16.1 ส่วนของพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) ท าจากวัสดุพิเศษ SOLID PHENOLIC CORE (LAB GRADE 

TYPE) ชุบเคลือบ PHENOLIC RESIN (PHENOL FORMALDEHYDE RESIN) เรียงซ้อนกัน ในส่วนของ DECORATIVE 
PAPER และปิดทับด้วย CHEMICAL RESISTANT LAMINATE ในการผลิตอัดให้เป็นเนื้อเดียวกัน ที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ASTM – E – 84 และ NFPA 255 มีความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. มีคุณสมบัติทนทานต่อกรด – ด่าง ตัวท า
ละลาย และสารเคมีทั่วไปได้เป็นอย่างดี ไม่น้อยกว่า 16 ชั่วโมง เหมาะส าหรับห้องปฏิบัติการที่ใช้กรด – ด่าง ท า PROFILE 
ขอบ TOP แบบ CLASSIC พร้อมมีระบบ WATER DROP ป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ าและสารเคมีเข้าตัวตู้ 

16.2 ส่วนของตัวตู้  เป็นตู้แบบ MODULAR ยึดประกอบด้วยอุปกรณ์ KNOCK DOWN ส่วนของตัวตู้  
(CUPBOARD) ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่น    
ลามิเนท ( HIGH PRESSURE LAMINATE ) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 
ด้าน ปิดขอบด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. เฉพาะด้านหน้า ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT ชั้นวางของภายในตู้
สามารถปรับระดับได้ เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่น
ลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน 
สามารถรับน้ าหนักต่อชั้นได้ไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัม การต่อยึดประกอบตัวตู้ด้วยอุปกรณ์  FULLY KNOCK DOWN 
SYSTEMS ชนิด CAM LOCK & DOWEL ฉีดขึ้นรูป ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมเดือยไม้ขนาดไม่น้อยกว่าเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 8 มม. x 30 มม. เพ่ือเสริมความแข็งแรงของตัวตู้สามารถถอดประกอบตัวตู้ทุกชิ้นส่วนใหม่ได้โดยไม่ท าให้ตัวตู้
ได้รับความเสียหาย สะดวกในการซ่อมบ ารุง (กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้าย) ประกอบเป็นตัวตู้ส าเร็จรูป 
(MODULAR UNIT SYSTEM) โดยไม่ใช้วิธีการยิงลวด, MAX หรือสกรูเกลียวปล่อย ทั้งนี้โครงสร้างของโต๊ะจะต้องสามารถ
รับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 800 กิโลกรัม ต่อ 1 ตารางเมตร ในเวลาทดสอบไม่น้อยกว่า 500 ชั่วโมง ผู้เสนอราคาต้องแนบ
เอกสารผลการทดสอบจากหน่วยงานราชการที่น่าเชื่อถือได้ในวันยื่นเอกสารในวันยื่นซอง 

16.3 ส่วนหน้าบาน และหน้าลิ้นชัก ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อย
กว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE ) หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน       
มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ า (HOT MELT) พร้อมทั้งลบมุมด้วยเครื่องจักรเพ่ือความ
เรียบร้อย 

16.4 มือจับท าด้วย PVC ชนิด GRIP SECTION POSTFORM EMULATION SYSTEM ขนาดหน้าตัด ไม่น้อย
กว่า 20.9 x 51 มม. ฝังอยู่ด้านบนหรือด้านล่างสุดของหน้าบานมี CHANEL CAP ขนาดไม่น้อยกว่า 21 x 43.6 x 80 มม.
ส าหรับปิด GRIP SECTION ทั้งสองด้าน ท าจากวิศวกรรมพลาสติก ABS ใส่ป้ายบอกรายการ (CARD LABEL) ลงใน 
LABEL CHANNEL มีแผ่นพลาสติก LABEL COVER MASK ที่ท าจากพลาสติก ACRYLIC ใส ฉีดขึ้นรูปปิดครอบป้องกัน
การเปียกชื้นหรือเปรอะเปื้อนแผ่นป้าย 

16.5 กุญแจล็อคเป็นชนิด MASTER KEY จ านวนเบอร์ไม่ซ้ ากัน 3000 เบอร์ โครงสร้างผลิตจากซิงค์ (ZDA3) 
ชุบนิเกิ้ล ไส้กุญแจสามารถถอดออกเปลี่ยนได้ ด้วยดอกกุญแจถอดไส้ (REMOVEL KEY) ในต าแหน่งเปิด มีระบบ ACTIVE 
PIN ป้องกันการไขแทนกันได้ ดอกกุญแจผลิตจากทองเหลืองชุบนิเกิ้ล สวมปลอกด้วยพลาสติกชนิด ANTI-BACTERIAL 
เป็นสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 

16.6 ส่วนของตัวตู้ที่ติดตั้งอ่าง (UNIT SINK) ท าด้วยไม้อัดกันน้ า หนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดทับด้วยแผ่นลา
มิเนท ( HIGH PRESSURE LAMINATED ) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 
ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ า หน้าบานเจาะช่องระบายอากาศเพ่ือป้องกันความชื้น พร้อม GRILL พลาสติก
ระบายอากาศ 
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16.7 ขาตู้ เป็นพลาสติกชนิด ABS (ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE) สามารถปรับระดับความ      
สูง - ต่ า ได้ ภายนอกของขาเป็นไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 10 มม. ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนท (LAMINATED) สีด า สูงประมาณ 
10 ซม. ส่วนนี้สามารถที่จะถอดออกมาท าความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้โดยติดที่ยึดขาตู้ (CLIP LOCK) ท าด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็น 
เคลือบผิวกันสนิม (ZINC PHOSPHATE COATING) 

16.8 บานพับของตู้ใช้บานพับชนิดลูกถ้วย ขนาดมาตรฐาน 35 มม. ท าด้วยโลหะชุบนิกเกิล เป็นชนิดเปิดได้
110 องศา แบบ SLIDE ON สามารถปรับหน้าบานได้ รอบการเปิดไม่น้อยกว่า 80 ,000 รอบ ผ่านการทดสอบจาก
หน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 

16.9 รางลิ้นชัก เป็นระบบปิดได้ด้วยตัวเอง (SELF CLOSING SYSTEM) โดยลิ้นชักจะไหลกลับเองโดยอัตโนมัติ 
ตัวรางลิ้นชักเป็นโลหะชุบอีพ๊อกซี่ (EPOXY COATED) ลูกล้อพลาสติก พร้อมทั้งเป็นรางระบบ STOP 2 ชั้น (DOUBLE 
STOP) โดยเมื่อดึงลิ้นชักออกมาจนสุดลิ้นชักจะไม่หลุดออกมา และลูกล้อท าจากพลาสติก เมื่อเลื่อนลิ้นชักจะมีเสียงเบา
และลื่น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 

16.10  ปลั๊กไฟฟ้า 3 สาย 2 เต้าเสียบ ชนิดมีม่านนิรภัย เสียบได้ทั้งกลมและแบนในตัวเดียวกัน พร้อมสายดิน 
มาตรฐาน IEC STANDARD  

16.11  อ่างน้ าท าจากวัสดุ POLYPROPYLENE จากการขึ้นรูปเปิดโมลด์เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 420 x      
840 x 300 มม. ความหนาไม่น้อยกว่า 8 มม. สามารถทนต่อการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดี พร้อมสะดืออ่างในตัว โดยมีผล 
การทดสอบค่าการทนสารเคมีไม่น้อยกว่า 60 ชนิด ตามมาตรฐาน ASTM หรือ BS EN STANDARD จากหน่วยงานราชการ
ที่เชื่อถือได้ ที่หลุมอ่างมีร่องน้ าช่วยในการระบายน้ าไม่ให้เกิดน้ าขังภายในอ่าง และมีระบบป้องกันน้ าล้น (OVER FLOW) 
เป็นเนื้อเดียวกันกับอ่างจากการเปิดโมลด์อยู่ภายนอกตอนหลังของอ่างน้ า ภายในอ่างมีชุดฝาดึงเปิด – ปิดกักขังน้ าหรือ
ปล่อยน้ า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 110 มม. มีโซ่คล้องฝาปิดกับตัวก๊อกน้ าท าด้วย POLYPROPYLENE อีกทั้ง
บริเวณก้นอ่างมีลักษณะรูปถ้วยขนาดไม่น้อยกว่า 70 มม. ลึกไม่น้อยกว่า 32 มม. เพ่ือดักตะกอนต่าง ๆ ก่อนการไหลสู่
ระบาย และมีชุดดักตะกอนอีกหนึ่งชิ้นสามารถถอดออก น าตะกอนและสิ่งอุดตันต่างๆ ออกได้ง่ายจากด้านในอ่าง 

16.12  ที่ดักกลิ่น (BOTTLE TRAP) ท าด้วยวัสดุ POLYPROPYLENE จากการผลิต INJECTION MOLDED 
ส่วนล่างของที่ดักกลิ่นเป็นสีขาวขุ่นโปร่งแสงสามารถมองเห็นตะกอนสารเคมีได้ เพ่ือง่ายต่อการซ่อมบ ารุงการเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ต้องเป็นระบบ MECHANICAL JOINT SYSTEM สามารถถอดซ่อมบ ารุง หรือประกอบได้ ทุกแห่ง โดยไม่มีการ
ต่อเชื่อมด้วยความร้อน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 

16.13  ก๊อกน้ า 1 ทางตั้งพ้ืน ตัวก๊อกท าด้วยทองเหลืองพ่นสีอีพ๊อกซี เป็นก๊อกที่ใช้เฉพาะห้องแลป ทนต่อการกัด
กร่อนของสารเคมีปลายก๊อกเรียวสามารถสวมต่อกับท่อยางหรือพลาสติก สามารถทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 10 BAR และ
เป็นไปตามมาตรฐาน EN 13792 และ DIN 12898 เป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ 

16.14  ที่แขวนหลอดแก้ว (PEGBOARD) ขนาดไม่น้อยกว่า 600 X 600 มม. ท าด้วยแผ่น PHENOLIC RESIN 
หนาไม่น้อยกว่า 12 มม.มีที่รองรับน้ าและรูระบายน้ าด้านล่างของแผงแขวน ฐานแป้นแขวนที่ยึดกับแผ่นหลัง  PHENOLIC 
RESIN ต้องแยกคนละส่วนกับก้านแขวน  ฐานแป้นและก้านแขวนท าจากวัสดุโพลีโพรพิลีน ทนไอสารเคมีได้ดี ตัวก้าน
แขวนสามารถถอดสลับต าแหน่ง ตามความต้องการได้ โดยการสไลด์ล็อค วัสดุก้านแขวนผลิตจากการขึ้นรูปจากการเปิด
โมลด์เพ่ือความแข็งแรง  ขนาดก้านแขวนมี 2 ขนาด ที่ความยาว 120 มม. และขนาด 150 มม. ลักษณะปลายเรียวเล็ก 
โคนก้านแขวนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มม. ซึ่งสามารถทนต่อกรดด่างได้เป็นอย่างดี 

16.15  ชั้นวางของบนโต๊ะปฏิบัติการ โครงสร้างท าด้วยเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. ชุบซิงค์ฟอสเฟตเคลือบกัน
สนิมพ่นทับด้วยสีอีพ๊อกซี่ (EPOXY) สีสามารถทนต่อการกัดกร่อนได้ดี พ้ืนที่ส่วนวางของปูด้วยแผ่น SOLID PHENOLIC 
CORE (LAB GRADE TYPE) ชุบเคลือบ PHENOLIC RESIN หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. สามารถทนต่อการกัดกร่อนได้ดี มี
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ราวกันตกท าด้วยสแตนเลสขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 9 มม. โดยปลายสแตนเลสทั้งสองด้านมีจุกยางปิดเพ่ือกัน
ไอสารเคมี และเพ่ือความสวยงามเรียบร้อย ตัวยึดราวกันตกท าด้วยโพลีโพรพิลีน (POLYPROPYLENE) ฉีดขึ้นรูปโค้งรับท่อ 
สแตนเลสพอดี ขนาดไม่น้อยกว่า 15 x 10 x 45 มม. (กว้าง x ลึก x สูง) สามารถถอดและใส่ราวสแตนเลสได้ง่าย 

16.16  ผู้เสนอราคาจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมการจัดห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 17025 พร้อม
แนบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 

16.17  ผู้เสนอราคาต้องเป็นหน่วยงานที่มีอาชีพออกแบบ, ผลิต, มีโรงงาน และติดตั้งทางด้านเฟอร์นิเจอร์ และ
ตู้ดูดไอสารเคมีทางด้านห้องปฏิบัติการโดยตรง และได้รับมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 และ SEFA 
MEMBER พร้อมแสดงเอกสารประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 
 

 
 

16.18  มีเก้าอ้ีปฏิบัติการเป็นอุปกรณ์ประกอบ จ านวน 20 ตัว ลักษณะดังนี้ 
16.18.1 แป้นส าหรับนั่งท าจากวัสดุโพลียูรีเทนโฟม แป้นที่นั่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า     

380 มม. มีความหนาไม่น้อยกว่า 47 มม. ตรงกลางแป้นนั่งเว้าเป็นหลุมมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 180 มม. 
16.18.2 ส่วนด้านใต้แป้นเก้าอ้ีมีโครงเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. เชื่อมเป็นรูปกากบาทเพ่ือยึดติดกับ

แป้นเก้าอ้ีโดยใช้สกรู ขนาดไม่น้อยกว่า  6 มม. จ านวน 4 จุด และเชื่อมติดกับแกนเกลียวเก้าอ้ีโดยรอบและมีโครงท่อ
เหล็กกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 16 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. ด้ามเป็นรูปวงกลมตลอดแนวแป้นเก้าอ้ีพ่น
ทับด้วย สีผงอุตสาหกรรม 

16.18.3 ปลอกส่วนนอกท าด้วยเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดไม่น้อยกว่า 50 มม. หนาไม่น้อยกว่า       
1.2 มม. พ่นทับด้วยสีผงอุตสาหกรรม 
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16.18.4 เสาโครงสร้างเก้าอ้ีท าจากเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 45 มม. หนาไม่น้อยกว่า 
1.5 มม. ภายในเชื่อมเกลียวเหล็กยาวตลอด ความยาวเกลียวไม่น้อยกว่า 60 มม. 

16.18.5 ความสูงแป้นเก้าอ้ีสามารถปรับระดับได้ความสูงได้ที่ 550 – 700 มม. 
16.18.6 ที่พักเท้าท่อเหล็กกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 16 ม. หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. เชื่อม

ยึดติดกับทุกขาเก้าอ้ีรอบด้านพ่นสีผงอุตสาหกรรม 
16.18.7 ขาเก้าอ้ีจ านวน 5 ขา ท าจากเหล็กกล่องขนาด 25 x 50 มม. (± 1.5 มม.) หนา 1.2 มม. (± 0.3 มม.) 

เส้นผ่านศูนย์กลางความกว้างฐานขาเก้าอ้ีไม่น้อยกว่า 530 มม. ปลายขาเก้าอ้ีมีปุ่มปรับระดับ และมีฝาปิดปลายขาลักษณะ
โค้งมนไม่มีจุดแหลมคมท่ีอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน 

16.18.8 มีระบบล็อคไม่ให้ตัวแป้นหมุนหลุดออกจากฐาน 
16.18.9 ผู้เสนอราคาจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมการจัดห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 17025 

พร้อมแนบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 
16.18.10  ผู้เสนอราคาต้องเป็นหน่วยงานที่มีอาชีพออกแบบ , ผลิต, มีโรงงาน และติดตั้ง ติดตั้ง

ทางด้านเฟอร์นิเจอร์ และตู้ดูดไอสารเคมีทางด้านห้องปฏิบัติการโดยตรง และได้รับมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, ISO 
45001 และ SEFA MEMBER พร้อมแสดงเอกสารประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 

 

 
 
 
 
 
 
 



~ 38 ~ 
 

17. โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด 5.10 x 0.75 x 0.85 ม. (ยxลxส)                     จ านวน 1 ชุด 
17.1 ส่วนของพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) ท าจากวัสดุพิเศษ SOLID PHENOLIC CORE (LAB GRADE 

TYPE) ชุบเคลือบ PHENOLIC RESIN (PHENOL FORMALDEHYDE RESIN) เรียงซ้อนกัน ในส่วนของ DECORATIVE 
PAPER และปิดทับด้วย CHEMICAL RESISTANT LAMINATE ในการผลิตอัดให้เป็นเนื้อเดียวกัน ที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ASTM – E – 84 และ NFPA 255 มีความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. มีคุณสมบัติทนทานต่อกรด – ด่าง ตัวท า
ละลาย และสารเคมีทั่วไปได้เป็นอย่างดี ไม่น้อยกว่า 16 ชั่วโมง เหมาะส าหรับห้องปฏิบัติการที่ใช้กรด – ด่าง ท า PROFILE 
ขอบ TOP แบบ CLASSIC พร้อมมีระบบ WATER DROP ป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ าและสารเคมีเข้าตัวตู้ 

17.2 ส่วนของตัวตู้  เป็นตู้แบบ MODULAR ยึดประกอบด้วยอุปกรณ์ KNOCK DOWN ส่วนของตัวตู้
(CUPBOARD) ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่น        
ลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน 
ปิดขอบด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. เฉพาะด้านหน้า ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT ชั้นวางของภายในตู้สามารถ
ปรับระดับได้ เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท 
(HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน สามารถ
รับน้ าหนักต่อชั้นได้ไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัม การต่อยึดประกอบตัวตู้ด้วยอุปกรณ์ FULLY KNOCK DOWN SYSTEMS 
ชนิด CAM LOCK & DOWEL ฉีดขึ้นรูป ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมเดือยไม้ขนาดไม่น้อยกว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 
มม. x 30 มม. เพ่ือเสริมความแข็งแรงของตัวตู้สามารถถอดประกอบตัวตู้ทุกชิ้นส่วนใหม่ได้โดยไม่ท าให้ตัวตู้ได้รับความ
เสียหาย สะดวกในการซ่อมบ ารุง (กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้าย) ประกอบเป็นตัวตู้ส าเร็จรูป (MODULAR 
UNIT SYSTEM) โดยไม่ใช้วิธีการยิงลวด, MAX หรือสกรูเกลียวปล่อย ทั้งนี้โครงสร้างของโต๊ะจะต้องสามารถรับน้ าหนักได้
ไม่น้อยกว่า 800 กิโลกรัม ต่อ 1 ตารางเมตร ในเวลาทดสอบไม่น้อยกว่า 500 ชั่วโมง ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารผลการ
ทดสอบจากหน่วยงานราชการที่น่าเชื่อถือได้ในวันยื่นเอกสารในวันยื่นซอง 

17.3 ส่วนหน้าบาน และหน้าลิ้นชัก ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษหนาไม่น้อย
กว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 
1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ า (HOT MELT) พร้อมทั้งลบมุมด้วยเครื่องจักรเพ่ือความ
เรียบร้อย 

17.4 มือจับท าด้วย PVC ชนิด GRIP SECTION POSTFORM EMULATION SYSTEM ขนาดหน้าตัด ไม่น้อย
กว่า 20.9 x 51 มม. ฝังอยู่ด้านบนหรือด้านล่างสุดของหน้าบานมี CHANEL CAP ขนาดไม่น้อยกว่า 21 x 43.6 x 80 มม.
ส าหรับปิด GRIP SECTION ทั้งสองด้าน ท าจากวิศวกรรมพลาสติก ABS ใส่ป้ายบอกรายการ (CARD LABEL) ลงใน 
LABEL CHANNEL มีแผ่นพลาสติก LABEL COVER MASK ที่ท าจากพลาสติก ACRYLIC ใส ฉีดขึ้นรูปปิดครอบป้องกัน
การเปียกชื้นหรือเปรอะเปื้อนแผ่นป้าย 

17.5 กุญแจล็อคเป็นชนิด MASTER KEY จ านวนเบอร์ไม่ซ้ ากัน 3000 เบอร์ โครงสร้างผลิตจากซิงค์ (ZDA3) 
ชุบนิเกิ้ล ไส้กุญแจสามารถถอดออกเปลี่ยนได้ ด้วยดอกกุญแจถอดไส้ (REMOVEL KEY) ในต าแหน่งเปิด มีระบบ ACTIVE 
PIN ป้องกันการไขแทนกันได้ ดอกกุญแจผลิตจากทองเหลืองชุบนิเกิ้ล สวมปลอกด้วยพลาสติกชนิด  ANTI-BACTERIAL 
เป็นสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 

17.6 ส่วนของตัวตู้ที่ติดตั้งอ่าง (UNIT SINK) ท าด้วยไม้อัดกันน้ า หนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดทับด้วยแผ่น    
ลามิเนท ( HIGH PRESSURE LAMINATED ) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 
ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ า หน้าบานเจาะช่องระบายอากาศเพ่ือป้องกันความชื้น พร้อม GRILL พลาสติก
ระบายอากาศ 
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17.7 ขาตู้ เป็นพลาสติกชนิด ABS (ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE) สามารถปรับระดับความ      
สูง - ต่ า ได้ ภายนอกของขาเป็นไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 10 มม. ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนท (LAMINATED) สีด า สูงประมาณ  
10 ซม. ส่วนนี้สามารถท่ีจะถอดออกมาท าความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้โดยติดที่ยึดขาตู้ (CLIP LOCK) ท าด้วย เหล็กแผ่นรีดเย็น 
เคลือบผิวกันสนิม ( ZINC PHOSPHATE COATING ) 

17.8 บานพับของตู้ใช้บานพับชนิดลูกถ้วย ขนาดมาตรฐาน 35 มม. ท าด้วยโลหะชุบนิกเกิล เป็นชนิดเปิดได้
110 องศา แบบ SLIDE ON สามารถปรับหน้าบานได้ รอบการเปิดไม่น้อยกว่า 80 ,000 รอบ ผ่านการทดสอบจาก
หน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 

17.9 รางลิ้นชัก เป็นระบบปิดได้ด้วยตัวเอง (SELF CLOSING SYSTEM) โดยลิ้นชักจะไหลกลับเองโดยอัตโนมัติ 
ตัวรางลิ้นชักเป็นโลหะชุบอีพ๊อกซี่ (EPOXY COATED) ลูกล้อพลาสติก พร้อมทั้งเป็นรางระบบ STOP 2 ชั้น (DOUBLE 
STOP) โดยเมื่อดึงลิ้นชักออกมาจนสุดลิ้นชักจะไม่หลุดออกมา และลูกล้อท าจากพลาสติก เมื่อเลื่อนลิ้นชักจะมีเสียงเบา
และลื่น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 

17.10  ปลั๊กไฟฟ้า 3 สาย 2 เต้าเสียบ ชนิดมีม่านนิรภัย เสียบได้ทั้งกลมและแบนในตัวเดียวกัน พร้อมสายดิน
มาตรฐาน IEC STANDARD  

17.11  อ่างน้ าเป็น POLYPROPYLENE ขนาดไม่น้อยกว่า 556 x 425 x 250 มม. สามารถทนต่อการกัดกร่อน
ได้เป็นอย่างด ี

17.12  สะดืออ่าง (WASTES) และที่ดักกลิ่น (BOTTLE TRAP) ท าด้วยวัสดุ POLYPROPYLENE จากการผลิต 
INJECTION MOLDED ส่วนล่างของที่ดักกลิ่นเป็นสีขาวขุ่นโปร่งแสงสามารถมองเห็นตะกอนสารเคมีได้ เพ่ือง่ายต่อการ
ซ่อมบ ารุง การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต้องเป็นระบบ MECHANICAL JOINT SYSTEM สามารถถอดซ่อมบ ารุง หรือประกอบได้
ทุกแห่ง โดยไม่มีการต่อเชื่อมด้วยความร้อน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 

17.13  ก๊อกน้ า 1 ทางตั้งพ้ืน ตัวก๊อกท าด้วยทองเหลืองพ่นสีอีพ๊อกซี เป็นก๊อกที่ใช้เฉพาะห้องแลป ทนต่อการกัด
กร่อนของสารเคมีปลายก๊อกเรียวสามารถสวมต่อกับท่อยางหรือพลาสติก สามารถทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 10 BAR และ
เป็นไปตามมาตรฐาน EN 13792 และ DIN 12898  

17.14  ชั้นวางของบนโต๊ะปฏิบัติการ โครงสร้างท าด้วยเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. ชุบซิงค์ฟอสเฟตเคลือบกัน
สนิมพ่นทับด้วยสีอีพ๊อกซี่ (EPOXY) สีสามารถทนต่อการกัดกร่อนได้ดี พ้ืนที่ส่วนวางของปูด้วย แผ่น SOLID PHENOLIC 
CORE (LAB GRADE TYPE) ชุบเคลือบ PHENOLIC RESIN หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. สามารถทนต่อการกัดกร่อนได้ดี มี
ราวกันตกท าด้วยสแตนเลสขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 9 มม. โดยปลายสแตนเลสทั้งสองด้านมีจุกยางปิดเพ่ือกัน
ไอสารเคมี และเพ่ือความสวยงามเรียบร้อย ตัวยึดราวกันตกท าด้วยโพลีโพรพิลีน (POLYPROPYLENE) ฉีดขึ้นรูปโค้งรับ
ท่อสแตนเลสพอดี ขนาดไม่น้อยกว่า 15 x 10 x 45 มม. (กว้าง x ลึก x สูง) สามารถถอดและใส่ราวสแตนเลสได้ง่าย 

17.15  ผู้เสนอราคาจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมการจัดห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 17025 พร้อม
แนบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 

17.16  ผู้เสนอราคาต้องเป็นหน่วยงานที่มีอาชีพออกแบบ, ผลิต, มีโรงงาน และติดตั้ง ติดตั้งทางด้านเฟอร์นิเจอร์ 
และตู้ดูดไอสารเคมีทางด้านห้องปฏิบัติการโดยตรง และได้รับมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 และ SEFA 
MEMBER พร้อมแสดงเอกสารประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 
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18. โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 12.16 x 0.70 x 0.80 ม. (ยxลxส)     จ านวน 1 ชุด 
18.1 ส่วนของพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) (ปูทับบน คสล.) ท าจากวัสดุพิเศษ SOLID PHENOLIC CORE 

(LAB GRADE TYPE) ชุบเคลือบ PHENOLIC RESIN (PHENOL FORMALDEHYDE RESIN) เรียงซ้อนกัน ในส่วนของ 
DECORATIVE PAPER และปิดทับด้วย CHEMICAL RESISTANT LAMINATE ในการผลิตอัดให้เป็นเนื้อเดียวกัน ที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน ASTM – E – 84 และ NFPA 255 มีความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. มีคุณสมบัติทนทานต่อกรด – ด่าง    
ตัวท าละลาย และสารเคมีทั่วไปได้เป็นอย่างดี ไม่น้อยกว่า 16 ชั่วโมง เหมาะส าหรับห้องปฏิบัติการที่ใช้กรด – ด่าง ท า 
PROFILE ขอบ TOP แบบ CLASSIC พร้อมมีระบบ WATER DROP ป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ าและสารเคมีเข้าตัวตู้ 

18.2 ส่วนของตั วตู้  เป็นตู้ แบบ MODULAR ยึดประกอบด้ วยอุปกรณ์  KNOCK DOWN ส่ วนของตั วตู้  
(CUPBOARD) ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท 
( HIGH PRESSURE LAMINATE ) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบ
ด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. เฉพาะด้านหน้า ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT ชั้นวางของภายในตู้สามารถปรับระดับได้ 
เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH 
PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน สามารถรับน้ าหนัก
ต่อชั้นได้ไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัม การต่อยึดประกอบตัวตู้ด้วยอุปกรณ์ FULLY KNOCK DOWN SYSTEMS ชนิด CAM LOCK 
& DOWEL ฉีดขึ้นรูป ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมเดือยไม้ขนาดไม่น้อยกว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม. x 30 มม. เพ่ือ
เสริมความแข็งแรงของตัวตู้สามารถถอดประกอบตัวตู้ทุกชิ้นส่วนใหม่ได้โดยไม่ท าให้ตัวตู้ได้รับความเสียหาย สะดวกในการ
ซ่อมบ ารุง (กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้าย) ประกอบเป็นตัวตู้ส าเร็จรูป (MODULAR UNIT SYSTEM) โดยไม่ใช้
วิธีการยิงลวด, MAX หรือสกรูเกลียวปล่อย ทั้งนี้โครงสร้างของโต๊ะจะต้องสามารถรับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 800 กิโลกรัม 
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ต่อ 1 ตารางเมตร ในเวลาทดสอบไม่น้อยกว่า 500 ชั่วโมง ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารผลการทดสอบจากหน่วยงาน
ราชการที่น่าเชื่อถือได้ในวันยื่นเอกสารในวันยื่นซอง 

18.3 ส่วนหน้าบาน และหน้าลิ้นชัก ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษหนาไม่น้อย
กว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน          
มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ า (HOT MELT) พร้อมทั้งลบมุมด้วยเครื่องจักรเพ่ือความ
เรียบร้อย 

18.4 มือจับท าด้วย PVC ชนิด GRIP SECTION POSTFORM EMULATION SYSTEM ขนาดหน้าตัดไม่น้อย
กว่า 20.9 x 51 มม. ฝังอยู่ด้านบนหรือด้านล่างสุดของหน้าบานมี CHANEL CAP ขนาดไม่น้อยกว่า 21 x 43.6 x 80 มม.
ส าหรับปิด GRIP SECTION ทั้งสองด้าน ท าจากวิศวกรรมพลาสติก ABS ใส่ป้ายบอกรายการ (CARD LABEL) ลงใน 
LABEL CHANNEL มีแผ่นพลาสติก LABEL COVER MASK ที่ท าจากพลาสติก ACRYLIC ใส ฉีดขึ้นรูปปิดครอบป้องกัน
การเปียกชื้นหรือเปรอะเปื้อนแผ่นป้าย 

18.5 กุญแจล็อคเป็นชนิด MASTER KEY จ านวนเบอร์ไม่ซ้ ากัน 3000 เบอร์ โครงสร้างผลิตจากซิงค์ (ZDA3) 
ชุบนิเกิ้ล ไส้กุญแจสามารถถอดออกเปลี่ยนได้ ด้วยดอกกุญแจถอดไส้ (REMOVEL KEY) ในต าแหน่งเปิด มีระบบ ACTIVE 
PIN ป้องกันการไขแทนกันได้ ดอกกุญแจผลิตจากทองเหลืองชุบนิเกิ้ล สวมปลอกด้วยพลาสติกชนิด ANTI-BACTERIAL 
เป็นสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 

18.6 ส่วนของตัวตู้ที่ติดตั้งอ่าง (UNIT SINK) ท าด้วยไม้อัดกันน้ า หนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดทับด้วยแผ่น     
ลามิเนท ( HIGH PRESSURE LAMINATED ) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก.1163 – 2536 ทั้ง     
2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ า หน้าบานเจาะช่องระบายอากาศเพ่ือป้องกันความชื้น พร้อม GRILL พลาสติก
ระบายอากาศ 

18.7 ขาตู้ เป็นพลาสติกชนิด ABS (ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE) สามารถปรับระดับความ        
สูง - ต่ า ได้ ภายนอกของขาเป็นไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 10 มม. ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนท (LAMINATED) สีด า สูงประมาณ 
10 ซม. ส่วนนี้สามารถท่ีจะถอดออกมาท าความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้โดยติดที่ยึดขาตู้ (CLIP LOCK) ท าด้วย เหล็กแผ่นรีดเย็น 
เคลือบผิวกันสนิม (ZINC PHOSPHATE COATING) 

18.8 บานพับของตู้ใช้บานพับชนิดลูกถ้วย ขนาดมาตรฐาน 35 มม. ท าด้วยโลหะชุบนิกเกิล เป็นชนิดเปิดได้
110 องศา แบบ SLIDE ON สามารถปรับหน้าบานได้ รอบการเปิดไม่น้อยกว่า 80 ,000 รอบ ผ่านการทดสอบจาก
หน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 

18.9 รางลิ้นชัก เป็นระบบปิดได้ด้วยตัวเอง (SELF CLOSING SYSTEM) โดยลิ้นชักจะไหลกลับเองโดยอัตโนมัติ 
ตัวรางลิ้นชักเป็นโลหะชุบอีพ๊อกซี่ (EPOXY COATED) ลูกล้อพลาสติก พร้อมทั้งเป็นรางระบบ STOP 2 ชั้น (DOUBLE 
STOP) โดยเมื่อดึงลิ้นชักออกมาจนสุดลิ้นชักจะไม่หลุดออกมา และลูกล้อท าจากพลาสติก เมื่อเลื่อนลิ้นชักจะมีเสียงเบา
และลื่น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 

18.10 ปลั๊กไฟฟ้า 3 สาย 2 เต้าเสียบ ชนิดมีม่านนิรภัย เสียบได้ทั้งกลมและแบนในตัวเดียวกัน พร้อมสายดิน 
มาตรฐาน IEC STANDARD โดยปลั๊กไฟถูกติดตั้งภายในกล่อง POLYPROPYLENE (PP) ฉีดขึ้นรูป ขนาด 90 x 160 x 90 มม. 
(ก x ย x ส) เพื่อความสะดวกในการใช้งาน สามารถทนต่อกรด – ด่าง ได้ด ี

18.11 ด้านบนของ WORK TOP มีบัวกันน้ า (WALL SEALING) ติดอยู่ระหว่างด้านบนของ WORK TOP กับ
ผนังห้องเพ่ือกัน ฝุ่นและกันน้ าที่จะไหลย้อนไปด้านหลังตัวตู้ 

18.12 อ่างน้ าท าจากวัสดุ POLYPROPYLENE จากการขึ้นรูปเปิดโมลด์เดียวกัน ขนาดไม่น้อยกว่า 420 x 840 x 
300 มม. ความหนาไม่น้อยกว่า 8 มม. สามารถทนต่อการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดี พร้อมสะดืออ่างในตัวโดยมีผลการ
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ทดสอบค่าการทนสารเคมีไม่น้อยกว่า 60 ชนิด ตามมาตรฐาน ASTM หรือ BS EN STANDARD จากหน่วยงานราชการที่
เชื่อถือได้ ที่หลุมอ่างมีร่องน้ าช่วยในการระบายน้ าไม่ให้เกิดน้ าขังภายในอ่าง และมีระบบป้องกันน้ าล้น (OVER FLOW) 
เป็นเนื้อเดียวกันกับอ่างจากการเปิดโมลด์อยู่ภายนอกตอนหลังของอ่างน้ า ภายในอ่างมีชุดฝาดึงเปิด – ปิดกักขังน้ าหรือ
ปล่อยน้ า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 110 มม. มีโซ่คล้องฝาปิดกับตัวก๊อกน้ าท าด้วย POLYPROPYLENE อีกทั้ง
บริเวณก้นอ่างมีลักษณะรูปถ้วยขนาดไม่น้อยกว่า 70 มม. ลึกไม่น้อยกว่า 32 มม. เพ่ือดักตะกอนต่าง ๆ ก่อนการไหลสู่
ระบาย และมีชุดดักตะกอนอีกหนึ่งชิ้นสามารถถอดออก น าตะกอนและสิ่งอุดตันต่าง ๆ ออกได้ง่ายจากด้านในอ่าง 

18.13 ที่ดักกลิ่น (BOTTLE TRAP) ท าด้วยวัสดุ POLYPROPYLENE จากการผลิต INJECTION MOLDED 
ส่วนล่างของที่ดักกลิ่นเป็นสีขาวขุ่นโปร่งแสงสามารถมองเห็นตะกอนสารเคมีได้ เพ่ือง่ายต่อการซ่อมบ ารุงการเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ต้องเป็นระบบ MECHANICAL JOINT SYSTEM สามารถถอดซ่อมบ ารุง หรือประกอบได้ทุกแห่ง โดยไม่มีการ
ต่อเชื่อมด้วยความร้อน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 

18.14 ก๊อกน้ า 3 ทางตั้งพ้ืน ตัวก๊อกท าด้วยทองเหลืองพ่นสีอีพ๊อกซี เป็นก๊อกท่ีใช้เฉพาะห้องแลป ทนต่อการกัด
กร่อนของสารเคมีปลายก๊อกเรียวสามารถสวมต่อกับท่อยางหรือพลาสติก สามารถทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 10 BAR และ
เป็นไปตามมาตรฐาน EN 13792 และ DIN 12898 

18.15 ผู้เสนอราคาจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมการจัดห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 17025 พร้อม
แนบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 

18.16 ผู้เสนอราคาต้องเป็นหน่วยงานที่มีอาชีพออกแบบ, ผลิต, มีโรงงาน และติดตั้ง ติดตั้งทางด้านเฟอร์นิเจอร์ 
และตู้ดูดไอสารเคมีทางด้านห้องปฏิบัติการโดยตรง และได้รับมาตรฐาน  ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 และ SEFA 
MEMBER พร้อมแสดงเอกสารประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 
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19. โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 4.70 x 0.60 x 0.80 ม. (ยxลxส)            จ านวน 1 ชุด 
19.1 ส่วนของพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) ท าจากวัสดุพิเศษ SOLID PHENOLIC CORE (LAB GRADE 

TYPE) ชุบเคลือบ PHENOLIC RESIN (PHENOL FORMALDEHYDE RESIN) เรียงซ้อนกัน ในส่วนของ DECORATIVE 
PAPER และปิดทับด้วย CHEMICAL RESISTANT LAMINATE ในการผลิตอัดให้เป็นเนื้อเดียวกัน ที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ASTM – E – 84 และ NFPA 255 มีความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. มีคุณสมบัติทนทานต่อกรด – ด่าง ตัวท า
ละลาย และสารเคมีทั่วไปได้เป็นอย่างดี ไม่น้อยกว่า 16 ชั่วโมง เหมาะส าหรับห้องปฏิบัติการที่ใช้กรด – ด่าง ท า PROFILE 
ขอบ TOP แบบ CLASSIC พร้อมมีระบบ WATER DROP ป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ าและสารเคมีเข้าตัวตู้ 

19.2 ส่วนของตัวตู้  เป็นตู้แบบ MODULAR ยึดประกอบด้วยอุปกรณ์ KNOCK DOWN ส่วนของตัวตู้  
(CUPBOARD) ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่น    
ลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน 
ปิดขอบด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. เฉพาะด้านหน้า ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT ชั้นวางของภายในตู้สามารถ
ปรับระดับได้ เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท 
(HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน สามารถ
รับน้ าหนักต่อชั้นได้ไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัม การต่อยึดประกอบตัวตู้ ด้วยอุปกรณ์ FULLY KNOCK DOWN SYSTEMS 
ชนิด CAM LOCK & DOWEL ฉีดขึ้นรูป ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมเดือยไม้ขนาดไม่น้อยกว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง     
8 มม. x 30 มม. เพ่ือเสริมความแข็งแรงของตัวตู้สามารถถอดประกอบตัวตู้ทุกชิ้นส่วนใหม่ได้โดยไม่ท าให้ตัวตู้ได้รับความ
เสียหาย สะดวกในการซ่อมบ ารุง (กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้าย) ประกอบเป็นตัวตู้ส าเร็จรูป (MODULAR 
UNIT SYSTEM) โดยไม่ใช้วิธีการยิงลวด, MAX หรือสกรูเกลียวปล่อย ทั้งนี้โครงสร้างของโต๊ะจะต้องสามารถรับน้ าหนักได้
ไม่น้อยกว่า 800 กิโลกรัม ต่อ 1 ตารางเมตร ในเวลาทดสอบไม่น้อยกว่า 500 ชั่วโมง ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารผลการ
ทดสอบจากหน่วยงานราชการที่น่าเชื่อถือได้ในวันยื่นเอกสารในวันยื่นซอง 

19.3 ส่วนหน้าบาน และหน้าลิ้นชัก ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อย
กว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน           
มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ า (HOT MELT) พร้อมทั้งลบมุมด้วยเครื่องจักรเพ่ือความ
เรียบร้อย 

19.4 มือจับท าด้วย PVC ชนิด GRIP SECTION POSTFORM EMULATION SYSTEM ขนาดหน้าตัดไม่น้อย
กว่า 20.9 x 51 มม. ฝังอยู่ด้านบนหรือด้านล่างสุดของหน้าบานมี CHANEL CAP ขนาดไม่น้อยกว่า 21 x 43.6 x 80 มม.
ส าหรับปิด GRIP SECTION ทั้งสองด้าน ท าจากวิศวกรรมพลาสติก ABS ใส่ป้ายบอกรายการ (CARD LABEL) ลงใน 
LABEL CHANNEL มีแผ่นพลาสติก LABEL COVER MASK ที่ท าจากพลาสติก ACRYLIC ใส ฉีดขึ้นรูปปิดครอบป้องกัน
การเปียกชื้นหรือเปรอะเปื้อนแผ่นป้าย 

19.5 กุญแจล็อคเป็นชนิด MASTER KEY จ านวนเบอร์ไม่ซ้ ากัน 3000 เบอร์ โครงสร้างผลิตจากซิงค์ (ZDA3) 
ชุบนิเกิ้ล ไส้กุญแจสามารถถอดออกเปลี่ยนได้ ด้วยดอกกุญแจถอดไส้ (REMOVEL KEY) ในต าแหน่งเปิด มีระบบ ACTIVE 
PIN ป้องกันการไขแทนกันได้ ดอกกุญแจผลิตจากทองเหลืองชุบนิเกิ้ล สวมปลอกด้วยพลาสติกชนิด ANTI-BACTERIAL 
เป็นสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 

19.6 ขาตู้ เป็นพลาสติกชนิด ABS (ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE) สามารถปรับระดับความ         
สูง - ต่ า ได้ภายนอกของขาเป็นไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 10 มม. ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนท (LAMINATED) สีด า สูงประมาณ 
10 ซม. ส่วนนี้สามารถที่จะถอดออกมาท าความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้โดยติดที่ยึดขาตู้ (CLIP LOCK) ท าด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็น 
เคลือบผิวกันสนิม (ZINC PHOSPHATE COATING) 
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19.7 บานพับของตู้ใช้บานพับชนิดลูกถ้วย ขนาดมาตรฐาน 35 มม. ท าด้วยโลหะชุบนิกเกิล เป็นชนิดเปิดได้
110 องศา แบบ SLIDE ON สามารถปรับหน้าบานได้ รอบการเปิดไม่น้อยกว่า 80 ,000 รอบ ผ่านการทดสอบจาก
หน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 

19.8 รางลิ้นชัก เป็นระบบปิดได้ด้วยตัวเอง (SELF CLOSING SYSTEM) โดยลิ้นชักจะไหลกลับเองโดยอัตโนมัติ 
ตัวรางลิ้นชักเป็นโลหะชุบอีพ๊อกซี่ (EPOXY COATED) ลูกล้อพลาสติก พร้อมทั้งเป็นรางระบบ STOP 2 ชั้น (DOUBLE 
STOP) โดยเมื่อดึงลิ้นชักออกมาจนสุดลิ้นชักจะไม่หลุดออกมา และลูกล้อท าจากพลาสติก เมื่อเลื่อนลิ้นชักจะมีเสียงเบา
และลื่น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 

19.9 ปลั๊กไฟฟ้า 3 สาย 2 เต้าเสียบ ชนิดมีม่านนิรภัย เสียบได้ทั้งกลมและแบนในตัวเดียวกัน พร้อมสายดิน 
มาตรฐาน IEC STANDARD โดยปลั๊กไฟถูกติดตั้งภายในกล่อง POLYPROPYLENE (PP) ฉีดขึ้นรูป ขนาด 90 x 160 x 90 มม. 
(ก x ย x ส) เพื่อความสะดวกในการใช้งาน สามารถทนต่อกรด – ด่าง ได้ด ี

19.10  ด้านบนของ WORK TOP มีบัวกันน้ า (WALL SEALING) ติดอยู่ระหว่างด้านบนของ WORK TOP กับ
ผนังห้องเพ่ือกนัฝุ่นและกันน้ าที่จะไหลย้อนไปด้านหลังตัวตู้ 

19.11  โต๊ะวางเครื่องชั่งประกอบโต๊ะปฏิบัติการ 
19.11.1  โครงสร้างท าด้วยเหล็กชุบซิงค์ฟอสเฟต หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. ชนิด KNOCK DOWN พ่นสีผง

อีพ๊อกซ่ี สามารถทนกรดได้ดี สามารถใส่ตัวถ่วงน้ าหนักได้ภายในเพื่อเพ่ิมน้ าหนักให้ความมั่นคงแก่โต๊ะ 
19.11.2  พ้ืนโต๊ะเป็นวัสดุชนิดเดียวกันกับพื้นโต๊ะปฏิบัติการ 
19.11.3  ที่วางเครื่องชั่งท าด้วยวัสดุหินแกรนิต หนาไม่น้อยกว่า 18 มม. ขนาด 300 x 400 มม. โดยมี

ยางรองรับ (VIBRATION RUBBER) เพ่ือป้องกันการสั่นสะเทือนของเครื่องชั่ง 
19.11.4  ชั้นวางของใต้โต๊ะมีความลึก 20 ซม. เป็นวัสดุเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบซิงค์ฟอสเฟต หนาไม่น้อยกว่า 

1 มม. พ่นสีผงอีพ๊อกซ่ี สามารถทนกรดได้ดี 
19.12  ตู้แขวนลอย ขนาด 4.4 X 0.3 X1.0 เมตร ดังรูป ตัวตู้ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรด

ปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 
0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT ชั้นวางของภายในตู้
สามารถปรับระดับได้เป็นวัสดุชนิดเดียวกันกับตัวตู้ หน้าบานทึบและหน้าบานกระจกใสหนาไม่น้อยกว่า 5 มม. ในกรอบไม้ 
โดยร่องกระจกจะมีรางพลาสติก PVC แบบฉีดเป็นเส้นยาวตลอดแนวไม่มีรอยต่อในแต่ละด้านของกรอบบาน โดยราง
พลาสติก PVC นี้จะใส่ตามร่องกรอบกระจกทั้ง 4 ด้าน โดยรอบเพ่ือป้องกันความชื้นและไอสารเคมีเข้าสู่เนื้อไม้ที่เซาะเป็น
ร่องส าหรับใส่กระจก และเพ่ือความเรียบร้อยสวยงาม พร้อมมือจับ PVC GRIP SECTION และมีกุญแจล็อค 

19.13  ผู้เสนอราคาจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมการจัดห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 17025 พร้อม
แนบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 

19.14  ผู้เสนอราคาต้องเป็นหน่วยงานที่มีอาชีพออกแบบ, ผลิต, มีโรงงาน และติดตั้ง ติดตั้งทางด้านเฟอร์นิเจอร์ 
และตู้ดูดไอสารเคมีทางด้านห้องปฏิบัติการโดยตรง  และได้รับมาตรฐาน  ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 และ SEFA 
MEMBER พร้อมแสดงเอกสารประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 
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20. โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 4.00 x 0.60 x 0.80 ม. (ยxลxส)               จ านวน 1 ชุด 
20.1 ส่วนของพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) ท าจากวัสดุพิเศษ SOLID PHENOLIC CORE (LAB GRADE 

TYPE) ชุบเคลือบ PHENOLIC RESIN (PHENOL FORMALDEHYDE RESIN) เรียงซ้อนกัน ในส่วนของ DECORATIVE 
PAPER และปิดทับด้วย CHEMICAL RESISTANT LAMINATE ในการผลิตอัดให้เป็นเนื้อเดียวกัน ที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ASTM – E – 84 และ NFPA 255 มีความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. มีคุณสมบัติทนทานต่อกรด – ด่าง ตัวท า
ละลาย และสารเคมีทั่วไปได้เป็นอย่างดี ไม่น้อยกว่า 16 ชั่วโมง เหมาะส าหรับห้องปฏิบัติการที่ใช้กรด – ด่าง ท า PROFILE 
ขอบ TOP แบบ CLASSIC พร้อมมีระบบ WATER DROP ป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ าและสารเคมีเข้าตัวตู้ 

20.2 ส่วนของตัวตู้ เป็นตู้แบบ MODULAR ยึดประกอบด้วยอุปกรณ์  KNOCK DOWN ส่วนของตัวตู้  
(CUPBOARD) ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่น     
ลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน 
ปิดขอบด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. เฉพาะด้านหน้า ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT ชั้นวางของภายในตู้สามารถ
ปรับระดับได้ เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท 
(HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน สามารถ
รับน้ าหนักต่อชั้นได้ไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัม การต่อยึดประกอบตัวตู้ด้วยอุปกรณ์ FULLY KNOCK DOWN SYSTEMS 
ชนิด CAM LOCK & DOWEL ฉีดขึ้นรูป ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมเดือยไม้ขนาดไม่น้อยกว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง      
8 มม. x 30 มม. เพ่ือเสริมความแข็งแรงของตัวตู้สามารถถอดประกอบตัวตู้ทุกชิ้นส่วนใหม่ได้โดยไม่ท าให้ตัวตู้ได้รับความ
เสียหาย สะดวกในการซ่อมบ ารุง (กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้าย) ประกอบเป็นตัวตู้ส าเร็จรูป (MODULAR 
UNIT SYSTEM) โดยไม่ใช้วิธีการยิงลวด, MAX หรือสกรูเกลียวปล่อย ทั้งนี้โครงสร้างของโต๊ะจะต้องสามารถรับน้ าหนักได้
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ไม่น้อยกว่า 800 กิโลกรัม ต่อ 1 ตารางเมตร ในเวลาทดสอบไม่น้อยกว่า 500 ชั่วโมง ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารผลการ
ทดสอบจากหน่วยงานราชการที่น่าเชื่อถือได้ในวันยื่นเอกสารในวันยื่นซอง 

20.3 ส่วนหน้าบาน และหน้าลิ้นชัก ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษหนาไม่น้อย
กว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE ) หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน        
มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ า (HOT MELT) พร้อมทั้งลบมุมด้วยเครื่องจักรเพ่ือความ
เรียบร้อย 

20.4 มือจับท าด้วย PVC ชนิด GRIP SECTION POSTFORM EMULATION SYSTEM ขนาดหน้าตัดไม่น้อย
กว่า 20.9 x 51 มม. ฝังอยู่ด้านบนหรือด้านล่างสุดของหน้าบานมี CHANEL CAP ขนาดไม่น้อยกว่า 21 x 43.6 x 80 มม.
ส าหรับปิด GRIP SECTION ทั้งสองด้าน ท าจากวิศวกรรมพลาสติก ABS ใส่ป้ายบอกรายการ (CARD LABEL) ลงใน 
LABEL CHANNEL มีแผ่นพลาสติก LABEL COVER MASK ที่ท าจากพลาสติก ACRYLIC ใส ฉีดขึ้นรูปปิดครอบป้องกัน
การเปียกชื้นหรือเปรอะเปื้อนแผ่นป้าย 

20.5 กุญแจล็อคเป็นชนิด MASTER KEY จ านวนเบอร์ไม่ซ้ ากัน 3000 เบอร์ โครงสร้างผลิตจากซิงค์ (ZDA3) 
ชุบนิเกิ้ล ไส้กุญแจสามารถถอดออกเปลี่ยนได้ ด้วยดอกกุญแจถอดไส้ (REMOVEL KEY) ในต าแหน่งเปิด มีระบบ ACTIVE 
PIN ป้องกันการไขแทนกันได้ ดอกกุญแจผลิตจากทองเหลืองชุบนิเกิ้ล สวมปลอกด้วยพลาสติกชนิด ANTI-BACTERIAL 
เป็นสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 

20.6 ขาตู้ เป็นพลาสติกชนิด ABS (ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE) สามารถปรับระดับความ       
สูง - ต่ า ได้ ภายนอกของขาเป็นไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 10 มม. ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนท (LAMINATED) สีด า สูงประมาณ 
10 ซม. ส่วนนี้สามารถที่จะถอดออกมาท าความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้โดยติดที่ยึดขาตู้ (CLIP LOCK) ท าด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็น 
เคลือบผิวกันสนิม (ZINC PHOSPHATE COATING) 

20.7 บานพับของตู้ใช้บานพับชนิดลูกถ้วย ขนาดมาตรฐาน 35 มม. ท าด้วยโลหะชุบนิกเกิล เป็นชนิดเปิดได้
110 องศา แบบ SLIDE ON สามารถปรับหน้าบานได้ รอบการเปิดไม่น้อยกว่า 80 ,000 รอบ ผ่านการทดสอบจาก
หน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้ พร้อมแนบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน 
ISO 9001 และ ISO 14001 

20.8 รางลิ้นชัก เป็นระบบปิดได้ด้วยตัวเอง (SELF CLOSING SYSTEM) โดยลิ้นชักจะไหลกลับเองโดยอัตโนมัติ 
ตัวรางลิ้นชักเป็นโลหะชุบอีพ๊อกซี่ (EPOXY COATED) ลูกล้อพลาสติก พร้อมทั้งเป็นรางระบบ STOP 2 ชั้น (DOUBLE 
STOP) โดยเมื่อดึงลิ้นชักออกมาจนสุดลิ้นชักจะไม่หลุดออกมา และลูกล้อท าจากพลาสติก เมื่อเลื่อนลิ้นชักจะมีเสียงเบา
และลื่น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 

20.9 ปลั๊กไฟฟ้า 3 สาย 2 เต้าเสียบ ชนิดมีม่านนิรภัย เสียบได้ทั้งกลมและแบนในตัวเดียวกัน พร้อมสายดิน 
มาตรฐาน IEC STANDARD โดยปลั๊กไฟถูกติดตั้งภายในกล่อง POLYPROPYLENE (PP) ฉีดขึ้นรูป ขนาด 90 x 160 x 90 มม. 
(ก x ย x ส) เพ่ือความสะดวกในการใช้งาน สามารถทนต่อกรด – ด่าง ได้ด ี

20.10  ด้านบนของ WORK TOP มีบัวกันน้ า (WALL SEALING) ติดอยู่ระหว่างด้านบนของ WORK TOP กับ
ผนังห้องเพ่ือกัน ฝุ่นและกันน้ าที่จะไหลย้อนไปด้านหลังตัวตู้ 

20.11  ผู้เสนอราคาจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมการจัดห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 17025 พร้อม
แนบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 

20.12  ผู้เสนอราคาต้องเป็นหน่วยงานที่มีอาชีพออกแบบ, ผลิต, มีโรงงาน และติดตั้ง ติดตั้งทางด้านเฟอร์นิเจอร์ 
และตู้ดูดไอสารเคมีทางด้านห้องปฏิบัติการโดยตรง และได้รับมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 และ SEFA 
MEMBER พร้อมแสดงเอกสารประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 
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21. โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 2.40 x 0.60 x 0.80 ม. (ยxลxส)                จ านวน 1 ชุด 
21.1 ส่วนของพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) ท าจากวัสดุพิเศษ SOLID PHENOLIC CORE (LAB GRADE 

TYPE) ชุบเคลือบ PHENOLIC RESIN (PHENOL FORMALDEHYDE RESIN) เรียงซ้อนกัน ในส่วนของ DECORATIVE 
PAPER และปิดทับด้วย CHEMICAL RESISTANT LAMINATE ในการผลิตอัดให้เป็นเนื้อเดียวกัน ที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ASTM – E – 84 และ NFPA 255  มีความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. มีคุณสมบัติทนทานต่อกรด – ด่าง ตัวท า
ละลาย และสารเคมีทั่วไปได้เป็นอย่างดี ไม่น้อยกว่า 16 ชั่วโมง เหมาะส าหรับห้องปฏิบัติการที่ใช้กรด – ด่าง ท า PROFILE 
ขอบ TOP แบบ CLASSIC พร้อมมีระบบ WATER DROP ป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ าและสารเคมีเข้าตัวตู้ 

21.2 ส่วนของตัวตู้  เป็นตู้แบบ MODULAR ยึดประกอบด้วยอุปกรณ์ KNOCK DOWN ส่วนของตัวตู้  
(CUPBOARD) ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่น    
ลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน 
ปิดขอบด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. เฉพาะด้านหน้า ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT ชั้นวางของภายในตู้สามารถ
ปรับระดับได้ เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท 
(HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน สามารถ
รับน้ าหนักต่อชั้นได้ไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัม การต่อยึดประกอบตัวตู้ด้วยอุปกรณ์ FULLY KNOCK DOWN SYSTEMS 
ชนิด CAM LOCK & DOWEL ฉีดขึ้นรูป ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมเดือยไม้ขนาดไม่น้อยกว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง     
8 มม. x 30 มม. เพ่ือเสริมความแข็งแรงของตัวตู้สามารถถอดประกอบตัวตู้ทุกชิ้นส่วนใหม่ได้โดยไม่ท าให้ตัวตู้ได้รับความ
เสียหาย สะดวกในการซ่อมบ ารุง (กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้าย) ประกอบเป็นตัวตู้ส าเร็จรูป (MODULAR 
UNIT SYSTEM) โดยไม่ใช้วิธีการยิงลวด, MAX หรือสกรูเกลียวปล่อย ทั้งนี้โครงสร้างของโต๊ะจะต้องสามารถรับน้ าหนักได้
ไม่น้อยกว่า 800 กิโลกรัม ต่อ 1 ตารางเมตร ในเวลาทดสอบไม่น้อยกว่า 500 ชั่วโมง ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารผลการ
ทดสอบจากหน่วยงานราชการที่น่าเชื่อถือได้ในวันยื่นเอกสารในวันยื่นซอง 

21.3 ส่วนหน้าบาน และหน้าลิ้นชัก ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อย
กว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท ( HIGH PRESSURE LAMINATE ) หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 
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1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ า (HOT MELT) พร้อมทั้งลบมุมด้วยเครื่องจักรเพ่ือความ
เรียบร้อย 

21.4 มือจับท าด้วย PVC ชนิด GRIP SECTION POSTFORM EMULATION SYSTEM ขนาดหน้าตัดไม่น้อย
กว่า 20.9 x 51 มม. ฝังอยู่ด้านบนหรือด้านล่างสุดของหน้าบานมี CHANEL CAP ขนาดไม่น้อยกว่า 21 x 43.6 x 80 มม.
ส าหรับปิด GRIP SECTION ทั้งสองด้าน ท าจากวิศวกรรมพลาสติก ABS ใส่ป้ายบอกรายการ (CARD LABEL) ลงใน 
LABEL CHANNEL มีแผ่นพลาสติก LABEL COVER MASK ที่ท าจากพลาสติก ACRYLIC ใส ฉีดขึ้นรูปปิดครอบป้องกัน
การเปียกชื้นหรือเปรอะเปื้อนแผ่นป้าย 

21.5 กุญแจล็อคเป็นชนิด MASTER KEY จ านวนเบอร์ไม่ซ้ ากัน 3000 เบอร์ โครงสร้างผลิตจากซิงค์ (ZDA3) 
ชุบนิเกิ้ล ไส้กุญแจสามารถถอดออกเปลี่ยนได้ ด้วยดอกกุญแจถอดไส้ (REMOVEL KEY) ในต าแหน่งเปิด มีระบบ ACTIVE 
PIN ป้องกันการไขแทนกันได้ ดอกกุญแจผลิตจากทองเหลืองชุบนิเกิ้ล สวมปลอกด้วยพลาสติกชนิด ANTI-BACTERIAL 
เป็นสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 

21.6 ขาตู้ เป็นพลาสติกชนิด ABS (ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE) สามารถปรับระดับความ          
สูง - ต่ า ได้ ภายนอกของขาเป็นไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 10 มม. ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนท (LAMINATED) สีด า สูงประมาณ 
10 ซม. ส่วนนี้สามารถที่จะถอดออกมาท าความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้โดยติดที่ยึดขาตู้ (CLIP LOCK) ท าด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็น 
เคลือบผิวกันสนิม (ZINC PHOSPHATE COATING) 

21.7 บานพับของตู้ใช้บานพับชนิดลูกถ้วย ขนาดมาตรฐาน 35 มม. ท าด้วยโลหะชุบนิกเกิล เป็นชนิดเปิดได้
110 องศา แบบ SLIDE ON สามารถปรับหน้าบานได้ รอบการเปิดไม่น้อยกว่า 80 ,000 รอบ ผ่านการทดสอบจาก
หน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 

21.8 รางลิ้นชัก เป็นระบบปิดได้ด้วยตัวเอง (SELF CLOSING SYSTEM) โดยลิ้นชักจะไหลกลับเองโดยอัตโนมัติ 
ตัวรางลิ้นชักเป็นโลหะชุบอีพ๊อกซี่ (EPOXY COATED) ลูกล้อพลาสติก พร้อมทั้งเป็นรางระบบ STOP 2 ชั้น (DOUBLE 
STOP) โดยเมื่อดึงลิ้นชักออกมาจนสุดลิ้นชักจะไม่หลุดออกมา และลูกล้อท าจากพลาสติก เมื่อเลื่อนลิ้นชักจะมีเสียงเบา
และลื่น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 

21.9 ปลั๊กไฟฟ้า 3 สาย 2 เต้าเสียบ ชนิดมีม่านนิรภัย เสียบได้ทั้งกลมและแบนในตัวเดียวกัน พร้อมสายดิน 
มาตรฐาน IEC STANDARD โดยปลั๊กไฟถูกติดตั้งภายในกล่อง POLYPROPYLENE (PP) ฉีดขึ้นรูป ขนาด 90 x 160 x 90 มม. 
(ก x ย x ส) เพื่อความสะดวกในการใช้งาน สามารถทนต่อกรด – ด่าง ได้ด ี

21.10  ด้านบนของ WORK TOP มีบัวกันน้ า (WALL SEALING) ติดอยู่ระหว่างด้านบนของ WORK TOP กับ
ผนังห้องเพ่ือกัน ฝุ่นและกันน้ าที่จะไหลย้อนไปด้านหลังตัวตู้ 

21.11  ผู้เสนอราคาจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมการจัดห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 17025 พร้อม
แนบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 

21.12 ผู้เสนอราคาต้องเป็นหน่วยงานที่มีอาชีพออกแบบ, ผลิต, มีโรงงาน และติดตั้ง ติดตั้งทางด้านเฟอร์นิเจอร์ 
และตู้ดูดไอสารเคมีทางด้านห้องปฏิบัติการโดยตรง และได้รับมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 และ SEFA 
MEMBER พร้อมแสดงเอกสารประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 
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22. ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด 1.00 x 0.60 x 1.80 ม. (ย x ล x ส) แบบที่ 2                    จ านวน 2 ชุด 
22.1 ส่วนของตัวตู้ (CUPBOARD) ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อย

กว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน 
มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT  

22.2 ชั้นวางของภายในตู้สามารถปรับระดับได้ เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ  
หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. เคลือบผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. 
ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT 

22.3 ส่วนหน้าบานเป็นกระจกใสหนาไม่น้อยกว่า 5 มม. ในกรอบไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรด
ปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. 
ได้รับมาตรฐาน มอก.1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT โดยร่องกระจกจะมี
รางพลาสติก PVC แบบฉีดเป็นเส้นยาวตลอดแนวไม่มีรอยต่อในแต่ละด้านของกรอบบาน โดยรางพลาสติกนี้จะใส่ตามร่อง
กรอบกระจกทั้ง 4 ด้าน โดยรอบเพ่ือป้องกันความชื้นและไอสารเคมีเข้าสู่เนื้อไม้ที่เซาะเป็นร่องส าหรับใส่กระจกและเพ่ือ
ความเรียบร้อยสวยงาม 

22.4 มือจับท าด้วยโลหะรูปตัวซี (C) พร้อมกุญแจล็อค 
22.5 บานพับของตู้ใช้บานพับชนิดลูกถ้วย ขนาดมาตรฐาน 35 มม. ท าด้วยโลหะชุบนิกเกิล เป็นชนิดเปิดได้

110 องศา แบบ SLIDE ON สามารถปรับหน้าบานได้ รอบการเปิดไม่น้อยกว่า 80 ,000 รอบ ผ่านการทดสอบจาก
หน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้ พร้อมแนบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน 
ISO 9001 และ ISO 14001 

22.6 ผู้เสนอราคาจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมการจัดห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 17025 พร้อม
แนบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 
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22.7 ผู้เสนอราคาต้องเป็นหน่วยงานที่มีอาชีพออกแบบ, ผลิต, มีโรงงาน และติดตั้ง ติดตั้งทางด้านเฟอร์นิเจอร์ 
และตู้ดูดไอสารเคมีทางด้านห้องปฏิบัติการโดยตรง  และได้รับมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 และ SEFA 
MEMBER พร้อมแสดงเอกสารประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 
 

 

23. ตู้เก็บสารเคมีพร้อมพัดลมระบายอากาศและท่อระบายไอระเหยออกสู่ภายนอก             จ านวน 1 ชุด 
23.1 ขนาด 600 x 580 x 1920 มม. (ก x ล x ส) 
23.2 ตัวตู้ท าด้วยแผ่นเหล็กรีดเย็นชุบซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. สามารถถอดด้านหน้า ด้านซ้าย -ขวา เพ่ือ

ความสะดวกในการบ ารุงรักษา ทุกชิ้นท าเป็นระบบถอดประกอบได้ (KNOCK DOWN) เคลือบกันสนิมด้วย ZINC 
PHOSPHATE COATING โดยกรรมวิธี DIPPING เพ่ือกันสนิมทั่วถึง ทุกชิ้นส่วน สีจะต้องทนต่อการกัดกร่อนของไอระเหย
สารเคมี และทนต่อการขีดข่วนได้ดี แล้วผ่านการอบแห้งด้วยกรรมวิธี DRYING OVEN และต่อเนื่องด้วยการพ่นทับด้วย  สี 
EPOXY มีคุณสมบัติทนสารเคมี ชนิดสีผงทั่วถึงผิวเหล็กทุกด้านท้ังภายในและภายนอก (CONDUCTIVE EPOXY POWDER 
COATING) โดยใช้ระบบไฟฟ้าสถิต ELECTROSTATIC PAINTING SYSTEM แล้วผ่านกระบวนการอบสีด้วยระบบ DRYING 
OVEN ที่ความร้อนไม่น้อยกว่า 180 องศาเซลเซียส เป็นเวลา ไม่ต่ ากว่า 10 นาที เมื่อเสร็จแล้วสีต้องมีความหนาไม่น้อย
กว่า 80 ไมครอน โดยสีจะต้องทนต่อการกัดกร่อนของไอระเหยสารเคมี และทนต่อการขีดข่วนได้ดี  ชิ้นงานเหล็กพ่นสีแล้ว
ต้องผ่านการทดสอบ SALT SPRAY 500 ชั่วโมง ตามมาตรฐาน ASTM B117 จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ สีต้องทนการ
กระแทกของสีได้ ตามมาตรฐาน JIS K5400 ที่สามารถรับแรงกระแทกได้ 1,000 กรัม และผ่านการทดสอบการทน
ความชื้นของสี HUMIDITY TEST ไม่น้อยกว่า 400 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิไม่น้อยกว่า 350 ตามมาตรฐาน ASTM D2247 จาก
หน่วยงานที่เชื่อถือได้ พร้อมแนบเอกสารจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้มาแสดงต่อคณะกรรมการเพ่ือประกอบการพิจารณาใน
วันยื่นซอง 
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23.3 ที่ประตูตู้เก็บสารเคมีบุด้วยซีลยางโดยรอบเพ่ือป้องกันการรั่วไหลของไอสารเคมีออกนอกตู้เก็บสารเคมี 
23.4 บานประตูตู้เก็บสารเคมีเป็นกระจกนิรภัย หนาไม่น้อยกว่า 5 มม. พร้อมซีลยางกระจกโดยรอบติดตั้งอยู่

ในกรอบเหล็ก 2 ชั้น พร้อมพ่นสีผง EPOXY เช่นเดียวกับตัวตู้เก็บสารเคมี บานพับชนิดสเตนเลสสตีล ความสูงยาวตลอด
ความสูงของหน้าบาน 

23.5 ภายในมีชั้นวางขวดสารเคมีปรับระดับได้ ท าด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็นความหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. เจาะรูทั่ว 
เพ่ือระบายอากาศ โดยไม่ให้เกิดลมหมุนตกค้างภายในตู้ ยกขอบโดยรอบ กันตกทั้ ง 4 ด้าน จ านวนไม่น้อยกว่า 5 ชั้น พ่น
และเคลือบด้วยสีผง EPOXY เช่นเดียวกับตัวตู้ พร้อมถาดรองรับสารเคมีชั้นล่างสุดสามารถรับสารเคมีได้ไม่น้อยกว่า      
1.2 ลิตร จ านวน 1 ถาด 

23.6 มีหลอดไฟแสงสว่าง LED ไม่ก่อให้เกิดความร้อนอยู่ในแท่งพลาสติกป้องกันสารเคมีติดตั้งอยู่บริเวณด้าน
ในตู้บริเวณซ้ายขวาตลอดความสูงของตู้พร้อมสวิทช์เปิด-ปิดไฟแสงสว่าง 

23.7 ชุดระบบดูดอากาศภายในตู้เก็บสารเคมีติดตั้งอยู่ตอนบนตู้ ประกอบด้วย 
23.7.1 สวิทช์เปิด-ปิดพัดลมโดยมี 

1) หลอดไฟ LED สีเขียว แสดงสถานะการท างานพัดลมท างานปกติ 
2) หลอดไฟ LED สีแดง แสดงสถานะการท างานพัดลมท างานผิดปกติ 

23.7.2 พัดลมดูดอากาศชนิด AXAIL FAN โดยทั้ง 2 ส่วนมีแผ่นปิดกันไอสารเคมีกัดกร่อน ระบบชุด
ควบคุมการท างานพัดลม 

23.7.3 ท่อระบายไอกรดท าด้วยท่อ PVC 6" เดินปลายท่อต่อออกนอกอาคาร ความยาวไม่เกิน 6 เมตร 
23.7.4 มีชุดตั้งเวลา (TIMER) เพ่ือควบคุมการท างานเปิด - ปิดตู้ เก็บสารเคมี โดยจะต้องเวลา          

เปิด – ปิดทุก 5 นาที 
23.8 มือจับเปิด-ปิด บานประตูตู้ท าด้วย ZINC ALLOY ทนต่อไอสารเคมี พร้อมกุญแจล๊อค 
23.9 ตอนล่างสุดมีช่อง AIR GRILL FLOW BY PASS เพ่ือให้ทิศทางลมระบายออกจากตอนล่าง ไปสู่ตอนบน 
23.10  รับประกันเครื่องมืออย่างน้อย 2 ปี 
23.11  มีคู่มือการใช้งานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างน้อย 1 ชุด 
23.12  ผู้เสนอราคาจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมการจัดห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 17025 พร้อม

แนบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 
23.13  ผู้เสนอราคาต้องเป็นหน่วยงานที่มีอาชีพออกแบบ, ผลิต, มีโรงงาน และติดตั้ง ติดตั้งทางด้านเฟอร์นิเจอร์ 

และตู้ดูดไอสารเคมีทางด้านห้องปฏิบัติการโดยตรง และได้รับมาตรฐาน  ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 และ SEFA 
MEMBER พร้อมแสดงเอกสารประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 
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24. ตู้แขวนลอย ขนาด 6.60 x 0.30 x 1.00 ม. (ย x ล x ส)                จ านวน 1 ชุด 
24.1 ส่วนของตัวตู้ (CUPBOARD) ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อย

กว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 
1163 – 2536 ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT 

24.2 ชั้นวางของภายในตู้สามารถปรับระดับได้ เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ 
หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับ
มาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT 

24.3 ส่วนหน้าบานกระจกใสหนาไม่น้อยกว่า 5 มม. ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอด
สารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับ
มาตรฐาน มอก. 1163 – 2536  ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ า (HOT MELT) พร้อมทั้งลบมุมด้วยเครื่องจักร
เพ่ือความเรียบร้อย โดยร่องกระจกจะมีรางพลาสติก PVC แบบฉีดเป็นเส้นยาวตลอดแนวไม่มีรอยต่อในแต่ละด้านของ
กรอบบาน โดยรางพลาสติก PVC นี้จะใส่ตามร่องกรอบกระจกทั้ง 4 ด้าน โดยรอบเพ่ือป้องกันความชื้นและไอสารเคมีเข้า
สู่เนื้อไม้ที่เซาะเป็นร่องส าหรับใส่กระจก และเพ่ือความเรียบร้อยสวยงาม 

24.4 มือจับท าด้วย PVC ชนิด GRIP SECTION POSTFORM EMULATION SYSTEM ขนาดหน้าตัดไม่น้อย
กว่า 20.9 x 51 มม. ฝังอยู่ด้านบนหรือด้านล่างสุดของหน้าบานมี CHANEL CAP ขนาดไม่น้อยกว่า 21 x 43.6 x 80 มม.  
ส าหรับปิด GRIP SECTION  ทั้งสองด้าน ท าจากวิศวกรรมพลาสติก ABS ใส่ป้ายบอกรายการ (CARD LABEL) ลงใน 
LABEL CHANNEL มีแผ่นพลาสติก LABEL COVER MASK ที่ท าจากพลาสติก ACRYLIC ใส ฉีดขึ้นรูปปิดครอบป้องกัน
การเปียกชื้นหรือเปรอะเปื้อนแผ่นป้าย 

24.5 กุญแจล็อคเป็นชนิด MASTER KEY จ านวนเบอร์ไม่ซ้ ากัน 3000 เบอร์ โครงสร้างผลิตจากซิงค์ (ZDA3) 
ชุบนิเกิ้ล ไส้กุญแจสามารถถอดออกเปลี่ยนได้ ด้วยดอกกุญแจถอดไส้ (REMOVEL KEY) ในต าแหน่งเปิด มีระบบ ACTIVE 
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PIN ป้องกันการไขแทนกันได้ ดอกกุญแจผลิตจากทองเหลืองชุบนิเกิ้ล สวมปลอกด้วยพลาสติกชนิด ANTI-BACTERIAL 
เป็นสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 

24.6 บานพับของตู้ใช้บานพับชนิดลูกถ้วย ขนาดมาตรฐาน 35 มม. ท าด้วยโลหะชุบนิกเกิล เป็นชนิดเปิดได้ 
110 องศา แบบ SLIDE ON สามารถปรับหน้าบานได้ รอบการเปิดไม่น้อยกว่า 80 ,000 รอบ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 

24.7 ผู้เสนอราคาจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมการจัดห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 17025 พร้อม
แนบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 

24.8 ผู้เสนอราคาต้องเป็นหน่วยงานที่มีอาชีพออกแบบ, ผลิต, มีโรงงาน และติดตั้ง ติดตั้งทางด้านเฟอร์นิเจอร์ 
และตู้ดูดไอสารเคมีทางด้านห้องปฏิบัติการโดยตรง และได้รับมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 และ SEFA 
MEMBER พร้อมแสดงเอกสารประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 

 
 

25. โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด 4.25 x 1.50 x 0.85 ม. (ยxลxส) แบบท่ี 2          จ านวน 3 ชุด 
25.1 ส่วนของพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) ท าจากวัสดุพิเศษ SOLID PHENOLIC CORE (LAB GRADE 

TYPE) ชุบเคลือบ PHENOLIC RESIN (PHENOL FORMALDEHYDE RESIN) เรียงซ้อนกัน ในส่วนของ DECORATIVE 
PAPER และปิดทับด้วย CHEMICAL RESISTANT LAMINATE ในการผลิตอัดให้เป็นเนื้อเดียวกัน ที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ASTM – E – 84 และ NFPA 255 มีความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. มีคุณสมบัติทนทานต่อกรด – ด่าง ตัวท า
ละลาย และสารเคมีทั่วไปได้เป็นอย่างดี ไม่น้อยกว่า 16 ชั่วโมง เหมาะส าหรับห้องปฏิบัติการที่ใช้กรด – ด่าง ท า PROFILE 
ขอบ TOP แบบ CLASSIC พร้อมมีระบบ WATER DROP ป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ าและสารเคมีเข้าตัวตู้ 

25.2 ส่วนของตัวตู้  เป็นตู้แบบ MODULAR ยึดประกอบด้วยอุปกรณ์ KNOCK DOWN ส่วนของตัวตู้  
(CUPBOARD) ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่น    
ลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน 
ปิดขอบด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. เฉพาะด้านหน้า ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT ชั้นวางของภายในตู้สามารถ
ปรับระดับได้ เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท 
(HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน สามารถ
รับน้ าหนักต่อชั้นได้ไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัม การต่อยึดประกอบตัวตู้ด้ วยอุปกรณ์ FULLY KNOCK DOWN SYSTEMS 
ชนิด CAM LOCK & DOWEL ฉีดขึ้นรูป ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมเดือยไม้ขนาดไม่น้อยกว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 
มม. x 30 มม. เพ่ือเสริมความแข็งแรงของตัวตู้สามารถถอดประกอบตัวตู้ทุกชิ้นส่วนใหม่ได้โดยไม่ท าให้ตัวตู้ได้รับความ
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เสียหาย สะดวกในการซ่อมบ ารุง (กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้าย) ประกอบเป็นตัวตู้ส าเร็จรูป (MODULAR 
UNIT SYSTEM) โดยไม่ใช้วิธีการยิงลวด, MAX หรือสกรูเกลียวปล่อย ทั้งนี้โครงสร้างของโต๊ะจะต้องสามารถรับน้ าหนักได้
ไม่น้อยกว่า 800 กิโลกรัม ต่อ 1 ตารางเมตร ในเวลาทดสอบไม่น้อยกว่า 500 ชั่วโมง ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารผลการ
ทดสอบจากหน่วยงานราชการที่น่าเชื่อถือได้ในวันยื่นเอกสารในวันยื่นซอง 

25.3 ส่วนหน้าบาน และหน้าลิ้นชัก ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อย
กว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 
1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ า (HOT MELT) พร้อมทั้งลบมุมด้วยเครื่องจักรเพ่ือความ
เรียบร้อย 

25.4 มือจับท าด้วย PVC ชนิด GRIP SECTION POSTFORM EMULATION SYSTEM ขนาดหน้าตัดไม่น้อย
กว่า 20.9 x 51 มม. ฝังอยู่ด้านบนหรือด้านล่างสุดของหน้าบานมี CHANEL CAP ขนาดไม่น้อยกว่า 21 x 43.6 x 80 มม. 
ส าหรับปิด GRIP SECTION ทั้งสองด้าน ท าจากวิศวกรรมพลาสติก ABS ใส่ป้ายบอกรายการ (CARD LABEL) ลงใน 
LABEL CHANNEL มีแผ่นพลาสติก LABEL COVER MASK ที่ท าจากพลาสติก ACRYLIC ใส ฉีดขึ้นรูปปิดครอบป้องกัน
การเปียกชื้นหรือเปรอะเปื้อนแผ่นป้าย 

25.5 กุญแจล็อคเป็นชนิด MASTER KEY จ านวนเบอร์ไม่ซ้ ากัน 3000 เบอร์ โครงสร้างผลิตจากซิงค์ (ZDA3) 
ชุบนิเกิ้ล ไส้กุญแจสามารถถอดออกเปลี่ยนได้ ด้วยดอกกุญแจถอดไส้ (REMOVEL KEY) ในต าแหน่งเปิด มีระบบ ACTIVE 
PIN ป้องกันการไขแทนกันได้ ดอกกุญแจผลิตจากทองเหลืองชุบนิเกิ้ล สวมปลอกด้วยพลาสติกชนิด ANTI-BACTERIAL 
เป็นสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 

25.6 ส่วนของตัวตู้ที่ติดตั้งอ่าง (UNIT SINK) ท าด้วยไม้อัดกันน้ า หนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดทับด้วยแผ่นลา
มิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATED) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน 
ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ า หน้าบานเจาะช่องระบายอากาศเพ่ือป้องกันความชื้น พร้อม GRILL พลาสติกระบาย
อากาศ 

25.7 ขาตู้เป็นพลาสติกชนิด ABS (ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE) สามารถปรับระดับความสูง - ต่ า 
ได้ ภายนอกของขาเป็นไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 10 มม. ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนท (LAMINATED) สีด า สูงประมาณ 10 ซม. 
ส่วนนี้สามารถที่จะถอดออกมาท าความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้โดยติดที่ยึดขาตู้ (CLIP LOCK) ท าด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็น เคลือบ
ผิวกันสนิม (ZINC PHOSPHATE COATING) 

25.8 บานพับของตู้ใช้บานพับชนิดลูกถ้วย ขนาดมาตรฐาน 35 มม. ท าด้วยโลหะชุบนิกเกิล เป็นชนิดเปิดได้ 
110 องศา แบบ SLIDE ON สามารถปรับหน้าบานได้ รอบการเปิดไม่น้อยกว่า 80 ,000 รอบ ผ่านการทดสอบจาก
หน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 

25.9 รางลิ้นชัก เป็นระบบปิดได้ด้วยตัวเอง (SELF CLOSING SYSTEM) โดยลิ้นชักจะไหลกลับเองโดยอัตโนมัติ 
ตัวรางลิ้นชักเป็นโลหะชุบอีพ๊อกซี่ (EPOXY COATED) ลูกล้อพลาสติก พร้อมทั้งเป็นรางระบบ STOP 2 ชั้น (DOUBLE 
STOP) โดยเมื่อดึงลิ้นชักออกมาจนสุดลิ้นชักจะไม่หลุดออกมา และลูกล้อท าจากพลาสติก เมื่อเลื่อนลิ้นชักจะมีเสียงเบา
และลื่น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 

25.10  ปลั๊กไฟฟ้า 3 สาย 2 เต้าเสียบ ชนิดมีม่านนิรภัย เสียบได้ทั้งกลมและแบนในตัวเดียวกัน พร้อมสายดิน 
มาตรฐาน IEC STANDARD แบบ POP – UP  

25.11  อ่างน้ าเป็น POLYPROPYLENE ขนาดไม่น้อยกว่า 556 x 425 x 250 มม. สามารถทนต่อการกัดกร่อน
ได้เป็นอย่างด ี
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25.12  สะดืออ่าง (WASTES) และที่ดักกลิ่น (BOTTLE TRAP) ท าด้วยวัสดุ POLYPROPYLENE จากการผลิต 
INJECTION MOLDED ส่วนล่างของที่ดักกลิ่นเป็นสีขาวขุ่นโปร่งแสงสามารถมองเห็นตะกอนสารเคมีได้ เพ่ือง่ายต่อการ
ซ่อมบ ารุง การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต้องเป็นระบบ MECHANICAL JOINT SYSTEM สามารถถอดซ่อมบ ารุง หรือประกอบได้
ทุกแห่ง โดยไม่มีการต่อเชื่อมด้วยความร้อน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 

25.13  ก๊อกน้ า 1 ทางตั้งพ้ืน ตัวก๊อกท าด้วยทองเหลืองพ่นสีอีพ๊อกซี เป็นก๊อกที่ใช้เฉพาะห้องแลป ทนต่อการกัด
กร่อนของสารเคมีปลายก๊อกเรียวสามารถสวมต่อกับท่อยางหรือพลาสติก สามารถทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 10 BAR และ
เป็นไปตามมาตรฐาน EN 13792 และ DIN 12898   

25.14  ก๊อกแก๊ส 1 ทางตั้งพ้ืน ตัวก๊อกท าด้วยทองเหลืองพ่นสีอีพ๊อกซี เป็นก๊อกที่ใช้เฉพาะห้องแลป ทนต่อการ
กัดกร่อนของสารเคมีปลายก๊อกเรียวสามารถสวมต่อกับท่อยางหรือพลาสติก และเป็นไปตามมาตรฐาน EN 13792 และ 
DIN 12898  

25.15  ถังแก๊สพร้อมก๊าซหุงต้ม และมีถาดรองถังแก๊สแบบมีล้อเลื่อน สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก 
25.16  ตะเกียงบุนเส็น S ตัวตะเกียงท าจากสแตนเลสอย่างดีไม่เป็นสนิม เป็นอุปกรณ์ส าหรับให้ความร้อนด้วย

เปลวไฟโดยใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิง ปรับปริมาณเชื้อเพลิงได้โดยการหมุนแกนวาล์วอากาศบริเวณด้านล่างของแกน ใ ช้
ในห้องปฏิบัติการ ในการต้ม, เผา หรือฆ่าเชื้อในห้องทดลอง มีส่วนประกอบที่ส าคัญ ดังนี้  

25.16.1 ฐานท าจากเหล็กหล่อ ขนาด กว้างไม่น้อยกว่า 7.8 ซม.  
25.16.2 ป่องไฟมีตะแกรง เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.8 ซม.  
25.16.3 ความสูงรวมฐานประมาณ 16 ซม.  
25.16.4 มีวาล์วส าหรับเปิด-ปิด 

25.17  ผู้เสนอราคาจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมการจัดห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 17025 พร้อม
แนบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 

25.18  ผู้เสนอราคาต้องเป็นหน่วยงานที่มีอาชีพออกแบบ, ผลิต, มีโรงงาน และติดตั้งทางด้านเฟอร์นิเจอร์ และ
ตู้ดูดไอสารเคมีทางด้านห้องปฏิบัติการโดยตรง และได้รับมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 และ SEFA 
MEMBER พร้อมแสดงเอกสารประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 
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26. โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด 4.25 x 0.75 x 0.85 ม. (ยxลxส)             จ านวน 1 ชุด 
26.1 ส่วนของพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) ท าจากวัสดุพิเศษ SOLID PHENOLIC CORE (LAB GRADE 

TYPE) ชุบเคลือบ PHENOLIC RESIN (PHENOL FORMALDEHYDE RESIN) เรียงซ้อนกัน ในส่วนของ DECORATIVE 
PAPER และปิดทับด้วย CHEMICAL RESISTANT LAMINATE ในการผลิตอัดให้เป็นเนื้อเดียวกัน ที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ASTM – E – 84 และ NFPA 255 มีความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. มีคุณสมบัติทนทานต่อกรด – ด่าง ตัวท า
ละลาย และสารเคมีท่ัวไปได้เป็นอย่างดี ไม่น้อยกว่า 16 ชั่วโมง เหมาะส าหรับห้องปฏิบัติการที่ใช้ กรด – ด่าง ท า PROFILE 
ขอบ TOP แบบ CLASSIC พร้อมมีระบบ WATER DROP ป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ าและสารเคมีเข้าตัวตู้ 

26.2 ส่วนของตัวตู้  เป็นตู้แบบ MODULAR ยึดประกอบด้วยอุปกรณ์ KNOCK DOWN ส่วนของตัวตู้  
(CUPBOARD) ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่น     
ลามิเนท ( HIGH PRESSURE LAMINATE ) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 
ด้าน ปิดขอบด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. เฉพาะด้านหน้า ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT ชั้นวางของภายในตู้
สามารถปรับระดับได้ เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่น
ลามิเนท ( HIGH PRESSURE LAMINATE ) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 
ด้าน สามารถรับน้ าหนักต่อชั้นได้ไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัม การต่อยึดประกอบตัวตู้ด้วยอุปกรณ์ FULLY KNOCK DOWN 
SYSTEMS ชนิด CAM LOCK & DOWEL ฉีดขึ้นรูป ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมเดือยไม้ขนาดไม่น้อยกว่าเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 8 มม. x 30 มม. เพ่ือเสริมความแข็งแรงของตัวตู้สามารถถอดประกอบตัวตู้ทุกชิ้นส่วนใหม่ได้โดยไม่ท าให้ตัวตู้
ได้รับความเสียหาย สะดวกในการซ่อมบ ารุง (กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้าย)  ประกอบเป็นตัวตู้ส าเร็จรูป 
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(MODULAR UNIT SYSTEM) โดยไม่ใช้วิธีการยิงลวด, MAX หรือสกรูเกลียวปล่อย ทั้งนี้โครงสร้างของโต๊ะจะต้องสามารถ
รับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 800 กิโลกรัม ต่อ 1 ตารางเมตร ในเวลาทดสอบไม่น้อยกว่า 500 ชั่วโมง ผู้เสนอราคาต้องแนบ
เอกสารผลการทดสอบจากหน่วยงานราชการที่น่าเชื่อถือได้ในวันยื่นเอกสารในวันยื่นซอง 

26.3 ส่วนหน้าบาน และหน้าลิ้นชัก ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อย
กว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE ) หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 
1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ า (HOT MELT) พร้อมทั้งลบมุมด้วยเครื่องจักรเพ่ือความ
เรียบร้อย 

26.4 มือจับท าด้วย PVC ชนิด GRIP SECTION POSTFORM EMULATION SYSTEM ขนาดหน้าตัดไม่น้อย
กว่า 20.9 x 51 มม. ฝังอยู่ด้านบนหรือด้านล่างสุดของหน้าบานมี CHANEL CAP ขนาดไม่น้อยกว่า 21 x 43.6 x 80 มม. 
ส าหรับปิด GRIP SECTION ทั้งสองด้าน ท าจากวิศวกรรมพลาสติก ABS ใส่ป้ายบอกรายการ (CARD LABEL) ลงใน 
LABEL CHANNEL มีแผ่นพลาสติก LABEL COVER MASK ที่ท าจากพลาสติก ACRYLIC ใส ฉีดขึ้นรูปปิดครอบป้องกัน
การเปียกชื้นหรือเปรอะเปื้อนแผ่นป้าย 

26.5 กุญแจล็อคเป็นชนิด MASTER KEY จ านวนเบอร์ไม่ซ้ ากัน 3000 เบอร์ โครงสร้างผลิตจากซิงค์ (ZDA3) 
ชุบนิเกิ้ล ไส้กุญแจสามารถถอดออกเปลี่ยนได้ ด้วยดอกกุญแจถอดไส้ (REMOVEL KEY) ในต าแหน่งเปิด มีระบบ ACTIVE 
PIN ป้องกันการไขแทนกันได้ ดอกกุญแจผลิตจากทองเหลืองชุบนิเกิ้ล สวมปลอกด้วยพลาสติกชนิด ANTI-BACTERIAL 
เป็นสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 

26.6 ส่วนของตัวตู้ที่ติดตั้งอ่าง (UNIT SINK) ท าด้วยไม้อัดกันน้ า หนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดทับด้วยแผ่นลา
มิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATED) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน 
ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ า หน้าบานเจาะช่องระบายอากาศเพ่ือป้องกันความชื้น พร้อม GRILL พลาสติกระบาย
อากาศ 

26.7 ขาตู้ เป็นพลาสติกชนิด ABS (ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE) สามารถปรับระดับความ      
สูง - ต่ า ได้ ภายนอกของขาเป็นไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 10 มม. ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนท (LAMINATED) สีด า สูงประมาณ 
10 ซม. ส่วนนี้สามารถที่จะถอดออกมาท าความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้โดยติดที่ยึดขาตู้ (CLIP LOCK) ท าด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็น 
เคลือบผิวกันสนิม (ZINC PHOSPHATE COATING) 

26.8 บานพับของตู้ใช้บานพับชนิดลูกถ้วย ขนาดมาตรฐาน 35 มม. ท าด้วยโลหะชุบนิกเกิล เป็นชนิดเปิดได้ 
110 องศา แบบ SLIDE ON สามารถปรับหน้าบานได้ รอบการเปิดไม่น้อยกว่า 80 ,000 รอบ ผ่านการทดสอบจาก
หน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 

26.9 รางลิ้นชัก เป็นระบบปิดได้ด้วยตัวเอง (SELF CLOSING SYSTEM) โดยลิ้นชักจะไหลกลับเองโดยอัตโนมัติ 
ตัวรางลิ้นชักเป็นโลหะชุบอีพ๊อกซี่ (EPOXY COATED) ลูกล้อพลาสติก พร้อมทั้งเป็นรางระบบ STOP 2 ชั้น (DOUBLE 
STOP) โดยเมื่อดึงลิ้นชักออกมาจนสุดลิ้นชักจะไม่หลุดออกมา และลูกล้อท าจากพลาสติก เมื่อเลื่อนลิ้นชักจะมีเสียงเบา
และลื่น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 

26.10  ปลั๊กไฟฟ้า 3 สาย 2 เต้าเสียบ ชนิดมีม่านนิรภัย เสียบได้ทั้งกลมและแบนในตัวเดียวกัน พร้อมสายดิน 
มาตรฐาน IEC STANDARD แบบ POP – UP  

26.11  อ่างน้ าเป็น POLYPROPYLENE ขนาดไม่น้อยกว่า 556 x 425 x 250 มม. สามารถทนต่อการกัดกร่อน
ได้เป็นอย่างด ี

26.12  สะดืออ่าง (WASTES) และที่ดักกลิ่น (BOTTLE TRAP) ท าด้วยวัสดุ POLYPROPYLENE จากการผลิต 
INJECTION MOLDED ส่วนล่างของที่ดักกลิ่นเป็นสีขาวขุ่นโปร่งแสงสามารถมองเห็นตะกอนสารเคมีได้ เพ่ือง่ายต่อการ
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ซ่อมบ ารุง การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต้องเป็นระบบ MECHANICAL JOINT SYSTEM สามารถถอดซ่อมบ ารุงหรือประกอบได้ 
ทุกแห่ง โดยไม่มีการต่อเชื่อมด้วยความร้อน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 

26.13  ก๊อกน้ า 1 ทางตั้งพ้ืน ตัวก๊อกท าด้วยทองเหลืองพ่นสีอีพ๊อกซี เป็นก๊อกที่ใช้เฉพาะห้องแลป ทนต่อการกัด
กร่อนของสารเคมีปลายก๊อกเรียวสามารถสวมต่อกับท่อยางหรือพลาสติก สามารถทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 10 BAR และ
เป็นไปตามมาตรฐาน EN 13792 และ DIN 12898  

26.14  ก๊อกแก๊ส 1 ทางตั้งพ้ืน ตัวก๊อกท าด้วยทองเหลืองพ่นสีอีพ๊อกซี เป็นก๊อกที่ใช้เฉพาะห้องแลป ทนต่อการ
กัดกร่อนของสารเคมีปลายก๊อกเรียวสามารถสวมต่อกับท่อยางหรือพลาสติก และเป็นไปตามมาตรฐาน EN 13792 และ 
DIN 12898  

26.15  ถังแก๊สพร้อมก๊าซหุงต้ม และมีถาดรองถังแก๊สแบบมีล้อเลื่อน สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก 
26.16  ตะเกียงบุนเส็น S ตัวตะเกียงท าจากสแตนเลสอย่างดีไม่เป็นสนิม เป็นอุปกรณ์ส าหรับให้ความร้อนด้วย

เปลวไฟโดยใช้ก๊าซหุงต้มเป็นเชื้อเพลิง ปรับปริมาณเชื้อเพลิงได้โดยการหมุนแกนวาล์วอากาศบริเวณด้านล่างของแกน ใช้
ในห้องปฏิบัติการ ในการต้ม, เผา หรือฆ่าเชื้อในห้องทดลอง มีส่วนประกอบที่ส าคัญ ดังนี้  

26.16.1 ฐานท าจากเหล็กหล่อ ขนาด กว้างไม่น้อยกว่า 7.8 ซม.  
26.16.2 ป่องไฟมีตะแกรง เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.8 ซม.  
26.16.3 ความสูงรวมฐานประมาณ 16 ซม.  
26.16.4 มีวาล์วส าหรับเปิด-ปิด 

26.17  ผู้เสนอราคาจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมการจัดห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 17025 พร้อม
แนบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 

26.18  ผู้เสนอราคาต้องเป็นหน่วยงานที่มีอาชีพออกแบบ, ผลิต, มีโรงงาน และติดตั้งทางด้านเฟอร์นิเจอร์ และ
ตู้ดูดไอสารเคมีทางด้านห้องปฏิบัติการโดยตรง และได้รับมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 และ SEFA 
MEMBER พร้อมแสดงเอกสารประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 
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27. โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด  3.62 x 0.75 x 0.80 ม. (ยxลxส)               จ านวน 1 ชุด 
27.1 ส่วนของพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) ท าจากวัสดุพิเศษ SOLID PHENOLIC CORE (LAB GRADE 

TYPE) ชุบเคลือบ PHENOLIC RESIN (PHENOL FORMALDEHYDE RESIN) เรียงซ้อนกัน ในส่วนของ DECORATIVE 
PAPER และปิดทับด้วย CHEMICAL RESISTANT LAMINATE ในการผลิตอัดให้เป็นเนื้อเดียวกัน ที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ASTM – E – 84 และ NFPA 255 มีความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. มีคุณสมบัติทนทานต่อกรด – ด่าง ตัวท า
ละลาย และสารเคมีท่ัวไปได้เป็นอย่างดี ไม่น้อยกว่า 16 ชั่วโมงเหมาะส าหรับห้องปฏิบัติการที่ใช้  กรด – ด่าง ท า PROFILE 
ขอบ TOP แบบ CLASSIC พร้อมมีระบบ WATER DROP ป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ าและสารเคมีเข้าตัวตู้ 

27.2 ส่วนของตัวตู้  เป็นตู้แบบ MODULAR ยึดประกอบด้วยอุปกรณ์ KNOCK DOWN ส่วนของตัวตู้  
(CUPBOARD) ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่น    
ลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน 
ปิดขอบด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. เฉพาะด้านหน้า ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT ชั้นวางของภายในตู้สามารถ
ปรับระดับได้ เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท 
(HIGH PRESSURE LAMINATE ) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน 
สามารถรับน้ าหนักต่อชั้นได้ไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัม การต่อยึดประกอบตัวตู้ด้วยอุปกรณ์ FULLY KNOCK DOWN 
SYSTEMS ชนิด CAM LOCK & DOWEL ฉีดขึ้นรูป ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมเดือยไม้ขนาดไม่น้อยกว่าเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 8 มม. x 30 มม. เพ่ือเสริมความแข็งแรงของตัวตู้สามารถถอดประกอบตัวตู้ทุกชิ้นส่วนใหม่ได้โดยไม่ท าให้ตัวตู้
ได้รับความเสียหาย สะดวกในการซ่อมบ ารุง (กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้าย) ประกอบเป็นตัวตู้ส าเร็จรูป 
(MODULAR UNIT SYSTEM) โดยไม่ใช้วิธีการยิงลวด, MAX หรือสกรูเกลียวปล่อย ทั้งนี้โครงสร้างของโต๊ะจะต้องสามารถ
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รับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 800 กิโลกรัม ต่อ 1 ตารางเมตร ในเวลาทดสอบไม่น้อยกว่า 500 ชั่วโมง ผู้เสนอราคาต้องแนบ
เอกสารผลการทดสอบจากหน่วยงานราชการที่น่าเชื่อถือได้ในวันยื่นเอกสารในวันยื่นซอง 

27.3 ส่วนหน้าบาน และหน้าลิ้นชัก ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อย
กว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 
1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ า (HOT MELT) พร้อมทั้งลบมุมด้วยเครื่องจักรเพ่ือความ
เรียบร้อย 

27.4 มือจับท าด้วย PVC ชนิด GRIP SECTION POSTFORM EMULATION SYSTEM ขนาดหน้าตัดไม่น้อย
กว่า 20.9 x 51 มม. ฝังอยู่ด้านบนหรือด้านล่างสุดของหน้าบานมี CHANEL CAP ขนาดไม่น้อยกว่า 21 x 43.6 x 80 มม. 
ส าหรับปิด GRIP SECTION ทั้งสองด้าน ท าจากวิศวกรรมพลาสติก ABS ใส่ป้ายบอกรายการ (CARD LABEL) ลงใน 
LABEL CHANNEL มีแผ่นพลาสติก LABEL COVER MASK ที่ท าจากพลาสติก ACRYLIC ใส ฉีดขึ้นรูปปิดครอบป้องกัน
การเปียกชื้นหรือเปรอะเปื้อนแผ่นป้าย 

27.5 กุญแจล็อคเป็นชนิด MASTER KEY จ านวนเบอร์ไม่ซ้ ากัน 3000 เบอร์ โครงสร้างผลิตจากซิงค์ (ZDA3) 
ชุบนิเกิ้ล ไส้กุญแจสามารถถอดออกเปลี่ยนได้ ด้วยดอกกุญแจถอดไส้ (REMOVEL KEY) ในต าแหน่งเปิด มีระบบ ACTIVE 
PIN ป้องกันการไขแทนกันได้ ดอกกุญแจผลิตจากทองเหลืองชุบนิเกิ้ล สวมปลอกด้วยพลาสติกชนิดANTI-BACTERIAL 
เป็นสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 

27.6 ส่วนของตัวตู้ที่ติดตั้งอ่าง (UNIT SINK) ท าด้วยไม้อัดกันน้ า หนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดทับด้วยแผ่นลา
มิเนท ( HIGH PRESSURE LAMINATED ) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 
ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ า หน้าบานเจาะช่องระบายอากาศเพ่ือป้องกันความชื้น พร้อม GRILL พลาสติก
ระบายอากาศ 

27.7 ขาตู้ เป็นพลาสติกชนิด ABS (ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE) สามารถปรับระดับความ       
สูง - ต่ าได้ ภายนอกของขาเป็นไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 10 มม. ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนท (LAMINATED) สีด า สูงประมาณ        
10 ซม. ส่วนนี้สามารถที่จะถอดออกมาท าความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้โดยติดที่ยึดขาตู้ (CLIP LOCK) ท าด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็น 
เคลือบผิวกันสนิม (ZINC PHOSPHATE COATING) 

27.8 บานพับของตู้ใช้บานพับชนิดลูกถ้วย ขนาดมาตรฐาน 35 มม. ท าด้วยโลหะชุบนิกเกิล เป็นชนิดเปิดได้ 
110 องศา แบบ SLIDE ON สามารถปรับหน้าบานได้ รอบการเปิดไม่น้อยกว่า 80 ,000 รอบ ผ่านการทดสอบจาก
หน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 

27.9 รางลิ้นชัก เป็นระบบปิดได้ด้วยตัวเอง (SELF CLOSING SYSTEM) โดยลิ้นชักจะไหลกลับเองโดยอัตโนมัติ 
ตัวรางลิ้นชักเป็นโลหะชุบอีพ๊อกซี่ (EPOXY COATED) ลูกล้อพลาสติก พร้อมทั้งเป็นรางระบบ STOP 2 ชั้น (DOUBLE 
STOP) โดยเมื่อดึงลิ้นชักออกมาจนสุดลิ้นชักจะไม่หลุดออกมา และลูกล้อท าจากพลาสติก เมื่อเลื่อนลิ้นชักจะมีเสียงเบา
และลื่น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 

27.10  ปลั๊กไฟฟ้า 3 สาย 2 เต้าเสียบ ชนิดมีม่านนิรภัย เสียบได้ทั้งกลมและแบนในตัวเดียวกัน พร้อมสายดิน 
มาตรฐาน IEC STANDARD โดยปลั๊กไฟถูกติดตั้งภายในกล่อง POLYPROPYLENE (PP) ฉีดขึ้นรูป ขนาดไม่น้อยกว่า          
90 x 160 x 90 มม. (ก x ย x ส) เพื่อความสะดวกในการใช้งาน สามารถทนต่อกรด – ด่าง ได้ด ี

27.11  ด้านบนของ WORK TOP มีบัวกันน้ า (WALL SEALING) ติดอยู่ระหว่างด้านบนของ WORK TOP กับ
ผนังห้องเพ่ือกัน ฝุ่นและกันน้ าที่จะไหลย้อนไปด้านหลังตัวตู้ 

27.12  อ่างน้ าเป็นสแตนเลส เกรด 316 L หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ขนาดไม่น้อยกว่า 400 x 600 x 250 มม. 
สามารถทนต่อการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดี 
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27.13  สะดืออ่าง (WASTES) และที่ดักกลิ่น (BOTTLE TRAP) ท าด้วยวัสดุ POLYPROPYLENE จากการผลิต 
INJECTION MOLDED ส่วนล่างของที่ดักกลิ่นเป็นสีขาวขุ่นโปร่งแสงสามารถมองเห็นตะกอนสารเคมีได้ เพ่ือง่ายต่อการ
ซ่อมบ ารุง การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต้องเป็นระบบ MECHANICAL JOINT SYSTEM สามารถถอดซ่อมบ ารุง หรือประกอบได้
ทุกแห่ง โดยไม่มีการต่อเชื่อมด้วยความร้อน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 

27.14  ก๊อกน้ า 1 ทางตั้งพ้ืน ตัวก๊อกท าด้วยทองเหลืองพ่นสีอีพ๊อกซี เป็นก๊อกที่ใช้เฉพาะห้องแลป ทนต่อการกัด
กร่อนของสารเคมีปลายก๊อกเรียวสามารถสวมต่อกับท่อยางหรือพลาสติก สามารถทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 10 BAR และ
เป็นไปตามมาตรฐาน EN 13792 และ DIN 12898  

27.15  ผู้เสนอราคาจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมการจัดห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 17025 พร้อม
แนบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 

27.16  ผู้เสนอราคาต้องเป็นหน่วยงานที่มีอาชีพออกแบบ, ผลิต, มีโรงงาน และติดตั้งทางด้านเฟอร์นิเจอร์ และ
ตู้ดูดไอสารเคมีทางด้านห้องปฏิบัติการโดยตรง และได้รับมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 และ SEFA 
MEMBER พร้อมแสดงเอกสารประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 
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28. โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด  5.17 x 0.75 x 0.80 ม. (ยxลxส)               จ านวน 1 ชุด 
28.1 ส่วนของพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) ท าจากวัสดุพิเศษ SOLID PHENOLIC CORE (LAB GRADE 

TYPE) ชุบเคลือบ PHENOLIC RESIN (PHENOL FORMALDEHYDE RESIN) เรียงซ้อนกัน ในส่วนของ DECORATIVE 
PAPER และปิดทับด้วย CHEMICAL RESISTANT LAMINATE ในการผลิตอัดให้เป็นเนื้อเดียวกัน ที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานASTM – E –84 และ NFPA 255 มีความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. มีคุณสมบัติทนทานต่อกรด – ด่าง ตัวท า
ละลาย และสารเคมีท่ัวไปได้เป็นอย่างดี ไม่น้อยกว่า 16 ชั่วโมง เหมาะส าหรับห้องปฏิบัติการที่ใช้ กรด – ด่าง ท า PROFILE 
ขอบ TOP แบบ CLASSIC พร้อมมีระบบ WATER DROP ป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ าและสารเคมีเข้าตัวตู้ 

28.2 ส่วนของตัวตู้  เป็นตู้แบบ MODULAR ยึดประกอบด้วยอุปกรณ์ KNOCK DOWN ส่วนของตัวตู้  
(CUPBOARD) ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่น     
ลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน 
ปิดขอบด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. เฉพาะด้านหน้า ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT ชั้นวางของภายในตู้สามารถ
ปรับระดับได้ เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท 
( HIGH PRESSURE LAMINATE ) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน 
สามารถรับน้ าหนักต่อชั้นได้ไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัม การต่อยึดประกอบตัวตู้ด้วยอุปกรณ์ FULLY KNOCK DOWN 
SYSTEMS ชนิด CAM LOCK & DOWEL ฉีดขึ้นรูป ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมเดือยไม้ขนาดไม่น้อยกว่าเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 8 มม. x 30 มม. เพ่ือเสริมความแข็งแรงของตัวตู้สามารถถอดประกอบตัวตู้ทุกชิ้นส่วนใหม่ได้โดยไม่ท าให้ตัวตู้
ได้รับความเสียหาย สะดวกในการซ่อมบ ารุง (กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้าย) ประกอบเป็นตัวตู้ส าเร็จรูป 
(MODULAR UNIT SYSTEM) โดยไม่ใช้วิธีการยิงลวด, MAX หรือสกรูเกลียวปล่อย ทั้งนี้โครงสร้างของโต๊ะจะต้องสามารถ
รับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 800 กิโลกรัม ต่อ 1 ตารางเมตร ในเวลาทดสอบไม่น้อยกว่า 500 ชั่วโมง ผู้เสนอราคาต้องแนบ
เอกสารผลการทดสอบจากหน่วยงานราชการที่น่าเชื่อถือได้ในวันยื่นเอกสารในวันยื่นซอง 

28.3 ส่วนหน้าบาน และหน้าลิ้นชัก ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อย
กว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 
1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ า (HOT MELT) พร้อมทั้งลบมุมด้วยเครื่องจักรเพ่ือความ
เรียบร้อย 

28.4 มือจับท าด้วย PVC ชนิด GRIP SECTION POSTFORM EMULATION SYSTEM ขนาดหน้าตัดไม่น้อย
กว่า 20.9 x 51 มม. ฝังอยู่ด้านบนหรือด้านล่างสุดของหน้าบานมี CHANEL CAP ขนาดไม่น้อยกว่า 21 x 43.6 x 80 มม. 
ส าหรับปิด GRIP SECTION  ทั้งสองด้าน ท าจากวิศวกรรมพลาสติก ABS ใส่ป้ายบอกรายการ (CARD LABEL) ลงใน 
LABEL CHANNEL มีแผ่นพลาสติก LABEL COVER MASK ที่ท าจากพลาสติก ACRYLIC ใส ฉีดขึ้นรูปปิดครอบป้องกัน
การเปียกชื้นหรือเปรอะเปื้อนแผ่นป้าย 

28.5 กุญแจล็อคเป็นชนิด MASTER KEY จ านวนเบอร์ไม่ซ้ ากัน 3000 เบอร์ โครงสร้างผลิตจากซิงค์ (ZDA3) 
ชุบนิเกิ้ล ไส้กุญแจสามารถถอดออกเปลี่ยนได้  ด้วยดอกกุญแจถอดไส้ (REMOVEL KEY) ในต าแหน่งเปิด มีระบบ ACTIVE 
PIN ป้องกันการไขแทนกันได้ ดอกกุญแจผลิตจากทองเหลืองชุบนิเกิ้ล สวมปลอกด้วยพลาสติกชนิดANTI-BACTERIAL 
เป็นสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 

28.6 ขาตู้ เป็นพลาสติกชนิด ABS (ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE) สามารถปรับระดับความ      
สูง - ต่ า ได้ ภายนอกของขาเป็นไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 10 มม. ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนท (LAMINATED) สีด า สูงประมาณ 
10 ซม. ส่วนนี้สามารถที่จะถอดออกมาท าความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้โดยติดที่ยึดขาตู้ (CLIP LOCK) ท าด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็น 
เคลือบผิวกันสนิม (ZINC PHOSPHATE COATING) 
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28.7 บานพับของตู้ใช้บานพับชนิดลูกถ้วย ขนาดมาตรฐาน 35 มม. ท าด้วยโลหะชุบนิกเกิล เป็นชนิดเปิดได้ 
110 องศา แบบ SLIDE ON สามารถปรับหน้าบานได้ รอบการเปิดไม่น้อยกว่า 80 ,000 รอบ ผ่านการทดสอบจาก
หน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้ พร้อมแนบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน 
ISO 9001 และ ISO 14001 

28.8 รางลิ้นชัก เป็นระบบปิดได้ด้วยตัวเอง (SELF CLOSING SYSTEM) โดยลิ้นชักจะไหลกลับเองโดยอัตโนมัติ 
ตัวรางลิ้นชักเป็นโลหะชุบอีพ๊อกซี่ (EPOXY COATED) ลูกล้อพลาสติก พร้อมทั้งเป็นรางระบบ STOP 2 ชั้น (DOUBLE 
STOP) โดยเมื่อดึงลิ้นชักออกมาจนสุดลิ้นชักจะไม่หลุดออกมา และลูกล้อท าจากพลาสติก เมื่อเลื่อนลิ้นชักจะมีเสียงเบา
และลื่น  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 

28.9 ปลั๊กไฟฟ้า 3 สาย 2 เต้าเสียบ ชนิดมีม่านนิรภัย เสียบได้ทั้งกลมและแบนในตัวเดียวกัน  พร้อมสายดิน 
มาตรฐาน IEC STANDARD  โดยปลั๊กไฟถูกติดตั้งภายในกล่อง POLYPROPYLENE (PP) ฉีดขึ้นรูป ขนาดไม่น้อยกว่า       
90 x 160 x 90 มม. (ก x ย x ส) เพื่อความสะดวกในการใช้งาน สามารถทนต่อกรด – ด่าง ได้ด ี

28.10  ด้านบนของ WORK TOP มีบัวกันน้ า (WALL SEALING) ติดอยู่ระหว่างด้านบนของ WORK TOP กับ
ผนังห้องเพ่ือกัน ฝุ่นและกันน้ าที่จะไหลย้อนไปด้านหลังตัวตู้ 

28.11  ผู้เสนอราคาจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมการจัดห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 17025 พร้อม
แนบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 

28.12  ผู้เสนอราคาต้องเป็นหน่วยงานที่มีอาชีพออกแบบ, ผลิต, มีโรงงาน และติดตั้งทางด้านเฟอร์นิเจอร์ และ
ตู้ดูดไอสารเคมีทางด้านห้องปฏิบัติการโดยตรง และได้รับมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 และ SEFA 
MEMBER พร้อมแสดงเอกสารประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 
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29. โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 0.80 x 0.75 x 0.80 ม. (ยxลxส)               จ านวน 1 ชุด 
29.1 ส่วนของพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) ท าจากวัสดุพิเศษ SOLID PHENOLIC CORE (LAB GRADE 

TYPE) ชุบเคลือบ PHENOLIC RESIN (PHENOL FORMALDEHYDE RESIN) เรียงซ้อนกัน ในส่วนของ DECORATIVE 
PAPER และปิดทับด้วย CHEMICAL RESISTANT LAMINATE ในการผลิตอัดให้เป็นเนื้อเดียวกัน ที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ASTM – E – 84 และ NFPA 255 มีความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. มีคุณสมบัติทนทานต่อกรด – ด่าง ตัวท า
ละลาย และสารเคมีท่ัวไปได้เป็นอย่างดี ไม่น้อยกว่า 16 ชั่วโมง เหมาะส าหรับห้องปฏิบัติการที่ใช้ กรด – ด่าง ท า PROFILE 
ขอบ TOP แบบ CLASSIC พร้อมมีระบบ WATER DROP ป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ าและสารเคมีเข้าตัวตู้ 

29.2 ส่วนของตัวตู้  เป็นตู้แบบ MODULAR ยึดประกอบด้วยอุปกรณ์ KNOCK DOWN ส่วนของตัวตู้  
(CUPBOARD) ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่น     
ลามิเนท ( HIGH PRESSURE LAMINATE ) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 
ด้าน ปิดขอบด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. เฉพาะด้านหน้า ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT ชั้นวางของภายในตู้
สามารถปรับระดับได้ เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่น
ลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน 
สามารถรับน้ าหนักต่อชั้นได้ไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัม การต่อยึดประกอบตัวตู้ด้วยอุปกรณ์ FULLY KNOCK DOWN 
SYSTEMS ชนิด CAM LOCK & DOWEL ฉีดขึ้นรูป ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมเดือยไม้ขนาดไม่น้อยกว่าเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 8 มม. x 30 มม. เพ่ือเสริมความแข็งแรงของตัวตู้สามารถถอดประกอบตัวตู้ทุกชิ้นส่วนใหม่ได้โดยไม่ท าให้ตัวตู้
ได้รับความเสียหาย สะดวกในการซ่อมบ ารุง (กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้าย)  ประกอบเป็นตัวตู้ส าเร็จรูป 
(MODULAR UNIT SYSTEM) โดยไม่ใช้วิธีการยิงลวด, MAX หรือสกรูเกลียวปล่อย ทั้งนี้โครงสร้างของโต๊ะจะต้องสามารถ
รับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 800 กิโลกรัม ต่อ 1 ตารางเมตร ในเวลาทดสอบไม่น้อยกว่า 500 ชั่วโมง ผู้เสนอราคาต้องแนบ
เอกสารผลการทดสอบจากหน่วยงานราชการที่น่าเชื่อถือได้ในวันยื่นเอกสารในวันยื่นซอง 

29.3 ส่วนหน้าบาน ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิด
ผิวด้วยแผ่นลามิเนท ( HIGH PRESSURE LAMINATE ) หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 
2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ า (HOT MELT) พร้อมทั้งลบมุมด้วยเครื่องจักรเพื่อความเรียบร้อย 

29.4 มือจับท าด้วย PVC ชนิด GRIP SECTION POSTFORM EMULATION SYSTEM ขนาดหน้าตัด ไม่น้อย
กว่า 20.9 x 51 มม. ฝังอยู่ด้านบนหรือด้านล่างสุดของหน้าบานมี CHANEL CAP ขนาดไม่น้อยกว่า 21 x 43.6 x 80 มม.
ส าหรับปิด GRIP SECTION ทั้งสองด้าน ท าจากวิศวกรรมพลาสติก ABS ใส่ป้ายบอกรายการ (CARD LABEL) ลงใน 
LABEL CHANNEL มีแผ่นพลาสติก LABEL COVER MASK ที่ท าจากพลาสติก ACRYLIC ใส ฉีดขึ้นรูปปิดครอบป้องกัน
การเปียกชื้นหรือเปรอะเปื้อนแผ่นป้าย 

29.5 กุญแจล็อคเป็นชนิด MASTER KEY จ านวนเบอร์ไม่ซ้ ากัน 3000 เบอร์ โครงสร้างผลิตจากซิงค์ (ZDA3) 
ชุบนิเกิ้ล ไส้กุญแจสามารถถอดออกเปลี่ยนได้ ด้วยดอกกุญแจถอดไส้ (REMOVEL KEY) ในต าแหน่งเปิด มีระบบ ACTIVE 
PIN ป้องกันการไขแทนกันได้ ดอกกุญแจผลิตจากทองเหลืองชุบนิเกิ้ล สวมปลอกด้วยพลาสติกชนิดANTI-BACTERIAL 
เป็นสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 

29.6 ขาตู้ เป็นพลาสติกชนิด ABS (ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE) สามารถปรับระดับความ      
สูง - ต่ า ได้ ภายนอกของขาเป็นไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 10 มม. ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนท (LAMINATED) สีด า สูงประมาณ 
10 ซม. ส่วนนี้สามารถที่จะถอดออกมาท าความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้โดยติดที่ยึดขาตู้ (CLIP LOCK) ท าด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็น 
เคลือบผิวกันสนิม (ZINC PHOSPHATE COATING) 
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29.7 บานพับของตู้ใช้บานพับชนิดลูกถ้วย ขนาดมาตรฐาน 35 มม. ท าด้วยโลหะชุบนิกเกิล เป็นชนิดเปิดได้ 
110 องศา แบบ SLIDE ON สามารถปรับหน้าบานได้ รอบการเปิดไม่น้อยกว่า 80 ,000 รอบ ผ่านการทดสอบจาก
หน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้ พร้อมแนบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน 
ISO 9001 และ ISO 14001 

29.8 ปลั๊กไฟฟ้า 3 สาย 2 เต้าเสียบ ชนิดมีม่านนิรภัย เสียบได้ทั้งกลมและแบนในตัวเดียวกัน พร้อมสายดิน 
มาตรฐาน IEC STANDARD โดยปลั๊กไฟถูกติดตั้งภายในกล่อง POLYPROPYLENE (PP) ฉีดขึ้นรูป ขนาด 90 x 160 x 90 มม.
(ก x ย x ส) เพื่อความสะดวกในการใช้งาน สามารถทนต่อกรด – ด่าง ได้ด ี

29.9 ด้านบนของ WORK TOP มีบัวกันน้ า (WALL SEALING) ติดอยู่ระหว่างด้านบนของ WORK TOP กับ
ผนังห้องเพ่ือกัน ฝุ่นและกันน้ าที่จะไหลย้อนไปด้านหลังตัวตู้ 

29.10  ผู้เสนอราคาจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมการจัดห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 17025 พร้อม
แนบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 

29.11  ผู้เสนอราคาต้องเป็นหน่วยงานที่มีอาชีพออกแบบ, ผลิต, มีโรงงาน และติดตั้งทางด้านเฟอร์นิเจอร์ และ
ตู้ดูดไอสารเคมีทางด้านห้องปฏิบัติการโดยตรง และได้รับมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 และ SEFA 
MEMBER พร้อมแสดงเอกสารประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 

 

30. ชุดอ่างล้าง ขนาด  1.50 x 0.75 x 0.80 ม. (ยxลxส)                 จ านวน 1 ชุด 
30.1 ส่วนของตัวตู้ (CUPBOARD) ท าด้วยแผ่นสแตนเลส เกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. ด้านหลังตู้มีแผ่น

สแตนเลส หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. ปิดด้านหลังตู้สามารถถอดเข้า – ออก ได้เพ่ือการเซอร์วิสงานระบบด้านหลังด้วยตัว 
PUSH LOCK โดยไม่มีสกรู สามารถถอดเซอร์วิสได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ 

30.2 ส่วนหน้าบาน เป็นผนัง 2 ชั้น เมื่อปิดแล้วจะไม่มีเสียงดัง ท าด้วยแผ่นสแตนเลส เกรด 304 หนาไม่น้อย
กว่า 1 มม. ที่หน้าบานด้านในติดปุ่มยางสีใสเพื่อป้องกันการกระแทกและลดเสียงดังเมื่อปิดหน้าบานตู้ 

30.3 มือจับท าด้วย PVC ชนิด GRIP SECTION POSTFORM EMULATION SYSTEM ขนาดหน้าตัดไม่น้อย
กว่า 20.9 x 51 มม. ฝังอยู่ด้านบนหรือด้านล่างสุดของหน้าบานมี CHANEL CAP ขนาดไม่น้อยกว่า 21 x 43.6 x 80 มม. 
ส าหรับปิด GRIP SECTION ทั้งสองด้าน ท าจากวิศวกรรมพลาสติก ABS ใส่ป้ายบอกรายการ (CARD LABEL) ลงใน 
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LABEL CHANNEL มีแผ่นพลาสติก LABEL COVER MASK ที่ท าจากพลาสติก ACRYLIC ใส ฉีดขึ้นรูปปิดครอบป้องกัน
การเปียกชื้นหรือเปรอะเปื้อนแผ่นป้าย 

30.4 ขาตู้ เป็นพลาสติกชนิด ABS (ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE) สามารถปรับระดับความ      
สูง - ต่ า ได ้

30.5 แผ่นปิดช่องว่างระหว่างตู้ท าด้วยพลาสติก ปิดทับด้วยแผ่นอลูมิเนียม สูงประมาณ 10 ซม. ส่วนนี้สามารถ
ที่จะถอดออกมาท าความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้ 

30.6 บานพับของตู้ใช้บานสปริงล็อคท าด้วยสแตนเลส สามารถเปิดได้ 110 องศา ขนาดมาตรฐาน 35 มม.     
ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 

30.7 อ่างน้ าเป็นสแตนเลส เกรด 316 L หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ขนาดไม่น้อยกว่า 400 x 600 x 250 มม. 
สามารถทนต่อการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดี 

30.8 สะดืออ่าง (WASTES) และที่ดักกลิ่น (BOTTLE TRAP) ท าด้วยวัสดุ POLYPROPYLENE จากการผลิต 
INJECTION MOLDED ส่วนล่างของที่ดักกลิ่นเป็นสีขาวขุ่นโปร่งแสงสามารถมองเห็นตะกอนสารเคมีได้ เพ่ือง่ายต่อการ
ซ่อมบ ารุง การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต้องเป็นระบบ MECHANICAL JOINT SYSTEM สามารถถอดซ่อมบ ารุงหรือประกอบได้ทุก
แห่ง โดยไม่มีการต่อเชื่อมด้วยความร้อน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 

30.9 ก๊อกน้ า 1 ทางตั้งพ้ืน ตัวก๊อกท าด้วยทองเหลืองพ่นสีอีพ๊อกซี เป็นก๊อกท่ีใช้เฉพาะห้องแลป ทนต่อการกัด
กร่อนของสารเคมีปลายก๊อกเรียวสามารถสวมต่อกับท่อยางหรือพลาสติก สามารถทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 10 BAR และ
เป็นไปตามมาตรฐาน EN 13792 และ DIN 12898  

30.10  ที่แขวนหลอดแก้ว (PEGBOARD) แผงชุดแขวนท าด้วยสแตนเลส เกรด 316 L หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. 
เจาะรูแบบสี่เหลี่ยมขนาดและระยะเท่าๆ กัน ทั่วแผง มีที่รองรับน้ าและรูระบายน้ าด้านล่าง  ที่แขวนหลอดแก้วที่ยึดกับแผง
ท าด้วยพลาสติกฉีดขึ้นรูปมีก้านแขวนเครื่องแก้วเป็นลวดสแตนเลส บริเวณส่วนปลายมีจุกยางกันกระแทก  (สามารถ
สับเปลี่ยนต าแหน่งได้ตลอดทั่วแผง) ซึ่งสามารถทนกรดได้เป็นอย่างดี 

30.11  ตะแกรงสแตนเลสส าหรับใส่อุปกรณ์ ยึดติดผนัง  
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31. ตู้แขวนลอย ขนาด 7.20 x 0.30 x 1.00 ม. (ย x ล x ส)                 จ านวน 1 ชุด 
31.1 ส่วนของตัวตู้ (CUPBOARD) ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อย

กว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน          
มอก. 1163 – 2536 ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT 

31.2 ชั้นวางของภายในตู้สามารถปรับระดับได้ เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ 
หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับ
มาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT 

31.3 ส่วนหน้าบานกระจกใสหนาไม่น้อยกว่า 5 มม. ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอด
สารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับ
มาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ า (HOT MELT) พร้อมทั้งลบมุมด้วยเครื่องจักร
เพ่ือความเรียบร้อย โดยร่องกระจกจะมีรางพลาสติก PVC แบบฉีดเป็นเส้นยาวตลอดแนวไม่มีรอยต่อในแต่ละด้านของ
กรอบบาน โดยรางพลาสติก PVC นี้จะใส่ตามร่องกรอบกระจกทั้ง 4 ด้าน โดยรอบเพ่ือป้องกันความชื้นและไอสารเคมีเข้า
สู่เนื้อไม้ที่เซาะเป็นร่องส าหรับใส่กระจก และเพ่ือความเรียบร้อยสวยงาม 

31.4  มือจับท าด้วย PVC ชนิด GRIP SECTION POSTFORM EMULATION SYSTEM ขนาดหน้าตัดไม่น้อย
กว่า 20.9 x 51 มม. ฝังอยู่ด้านบนหรือด้านล่างสุดของหน้าบานมี CHANEL CAP ขนาดไม่น้อยกว่า 21 x 43.6 x 80 มม. 
ส าหรับปิด GRIP SECTION ทั้งสองด้าน ท าจากวิศวกรรมพลาสติก ABS ใส่ป้ายบอกรายการ (CARD LABEL) ลงใน 
LABEL CHANNEL มีแผ่นพลาสติก LABEL COVER MASK ที่ท าจากพลาสติก ACRYLIC ใส ฉีดขึ้นรูปปิดครอบป้องกัน
การเปียกชื้นหรือเปรอะเปื้อนแผ่นป้าย 

31.5  กุญแจล็อคเป็นชนิด MASTER KEY จ านวนเบอร์ไม่ซ้ ากัน 3000 เบอร์ โครงสร้างผลิตจากซิงค์ (ZDA3) 
ชุบนิเกิ้ล ไส้กุญแจสามารถถอดออกเปลี่ยนได้ ด้วยดอกกุญแจถอดไส้ (REMOVEL KEY) ในต าแหน่งเปิด มีระบบ ACTIVE 
PIN ป้องกันการไขแทนกันได้ ดอกกุญแจผลิตจากทองเหลืองชุบนิเกิ้ล สวมปลอกด้วยพลาสติกชนิด  ANTI-BACTERIAL 
เป็นสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 

31.6  บานพับของตู้ใช้บานพับชนิดลูกถ้วย ขนาดมาตรฐาน 35 มม. ท าด้วยโลหะชุบนิกเกิล เป็นชนิดเปิดได้ 
110 องศา แบบ SLIDE ON สามารถปรับหน้าบานได้ รอบการเปิดไม่น้อยกว่า 80 ,000 รอบ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
มาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 
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32. โต๊ะวางอุปกรณ์ ขนาด 4.70 x 1.00 x 0.15 ม.                 จ านวน 1 ชุด 
32.1 ส่วนของ WORK TOP ท าจากวัสดุ พิ เศษ SOLID PHENOLIC CORE (LAB GRADE TYPE) ชุบเคลือบ 

PHENOLIC RESIN (PHENOL FORMALDEHYDE RESIN) เรียงซ้อนกัน ในส่วนของ DECORATIVE PAPER และปิดทับด้วย 
CHEMICAL RESISTANT LAMINATE ในการผลิตอัดให้เป็นเนื้อเดียวกันที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ASTM – E – 84 และ 
NFPA 255 มีความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. มีคุณสมบัติทนทานต่อกรด – ด่าง ตัวท าละลาย 

32.2 โครงสร้าง เป็นเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 25 x 50 มม. (±1.5 มม.) หนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.      
(± 0.3 มม.) ชุบซิงค์ฟอสเฟต เคลือบกันสนิมโดยกรรมวิธี Dipping เพ่ือเคลือบกันสนิมทั่วถึงทุกชิ้นส่วน และอบแห้งด้วย
กรรมวิธี Drying Oven และต่อเนื่องเข้าพ่นทับด้วยสี EPOXY ชนิดผงทั่วถึง ด้วยระบบ Drying Oven โดยสีทนต่อการกัด
กร่อนของสารเคมีได้เป็นอย่างดี  

32.3 ปุ่มปรับระดับโครงขาเหล็กมีขนาด M 10 ฐานรูปทรงสี่เหลี่ยมปิรามิด ท าด้วยวัสดุพลาสติก NYLON SIX 
หากมีการปรับระดับสูง – ต่ า ปุ่มรองขาจะไม่หมุนตาม โดยต้องสามารถรับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม 

 

 

33. ตู้เก็บกล้องจุลทรรศน์ ขนาด 1.00 x 0.58 x 2.00 ม. (ย x ล x ส)               จ านวน 1 ชุด 
33.1 โครงสร้าง ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิว

ด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 
ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT 

33.2 ชั้นวางด้านใน ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิด
ผิวด้วย แผ่นลามิ เนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก.             
1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT 

33.3 หน้าบานเป็นกระจกใสหนาไม่น้อยกว่า 5 มม. ในกรอบไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรด ปลอด
สารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยเแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับ
มาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ า ชนิด HOT MELT โดยร่องกระจก จะมีราง
พลาสติก PVC แบบฉีดเป็นเส้นยาวตลอดแนวไม่มีรอยต่อในแต่ละด้านของกรอบบาน โดยรางพลาสติก PVC นี้จะใส่ตาม
ร่องกรอบกระจกทั้ง 4 ด้าน โดยรอบเพ่ือป้องกันความชื้นและไอสารเคมีเข้าสู่เนื้อไม้ที่เซาะเป็นร่องส าหรับใส่กระจก และ
เพ่ือความเรียบร้อยสวยงาม 

33.4 มือจับเป็นซิงค์อัลลอยด์ชุบโครเมี่ยม รูปตัวซี (C) พร้อมกุญแจล็อค 
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33.5 บานพับของตู้ใช้บานพับชนิดลูกถ้วย ขนาดมาตรฐาน 35 มม. ท าด้วยโลหะชุบนิกเกิล เป็นชนิดเปิดได้ 
110 องศา แบบ SLIDE ON สามารถปรับหน้าบานได้ รอบการเปิดไม่น้อยกว่า 80 ,000 รอบ ผ่านการทดสอบจาก
หน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 

33.6 ติดตั้งหลอดไฟฟ้า พร้อมสวิทช์เปิด – ปิด   
 

 
 

34. ชั้นคว่ าเครื่องแก้ว ขนาด 0.80 x 0.60 x 1.80 ม. (ย x ล x ส)                จ านวน 1 ชุด 
34.1 โครงสร้างเป็นสแตนเลสกลม เกรด 304 ขนาดไม่น้อยกว่า 1 ½ นิ้ว ส่วนปลายขาติดตั้งล้อเลื่อนเคลื่อนที่

ได้อย่างอิสระ และสามารถล็อคได้ 2 ล้อ 
34.2 ชั้นคว่ าเครื่องแก้ว เป็นตะแกรงสชุดอ่างล้างสแตนเลส และเป็นถาดสแตนเลส เกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 

1 มม. พร้อมเจาะระบายน้ าให้มีขนาด และระยะเท่า ๆ กัน และยกขอบสูงรอบด้าน เพ่ือป้องกันเครื่องแก้วตก 
34.3 ด้านล่างสุดมีถาดรองรับน้ า เป็นถาดสแตนเลส เกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. พร้อมยกขอบสูงรอบด้าน 
34.4 ผู้เสนอราคาจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมการจัดการห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 17025

พร้อมแนบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 
34.5 ผู้เสนอราคาต้องเป็นหน่วยงานที่มีอาชีพออกแบบ, ผลิต, มีโรงงาน และติดตั้ง ติดตั้งทางด้านเฟอร์นิเจอร์ 

และตู้ดูดไอสารเคมีทางด้านห้องปฏิบัติการโดยตรง และได้รับมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 และ SEFA  
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35. โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด 4.25 x 1.50 x 0.85 ม. (ยxลxส)  แบบท่ี 3             จ านวน 3 ชุด 
35.1 ส่วนของพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) ท าจากวัสดุพิเศษ SOLID PHENOLIC CORE (LAB GRADE 

TYPE) ชุบเคลือบ PHENOLIC RESIN (PHENOL FORMALDEHYDE RESIN) เรียงซ้อนกัน ในส่วนของ DECORATIVE 
PAPER และปิดทับด้วย CHEMICAL RESISTANT LAMINATE ในการผลิตอัดให้เป็นเนื้อเดียวกัน ที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ASTM – E – 84 และ NFPA 255 มีความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. มีคุณสมบัติทนทานต่อกรด – ด่าง ตัวท า
ละลาย และสารเคมีท่ัวไปได้เป็นอย่างดี ไม่น้อยกว่า 16 ชั่วโมง เหมาะส าหรับห้องปฏิบัติการที่ใช้ กรด – ด่าง ท า PROFILE 
ขอบ TOP แบบ CLASSIC พร้อมมีระบบ WATER DROP ป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ าและสารเคมีเข้าตัวตู้ 

35.2 ส่วนของตัวตู้  เป็นตู้แบบ MODULAR ยึดประกอบด้วยอุปกรณ์ KNOCK DOWN ส่วนของตัวตู้  
(CUPBOARD) ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วย แผ่นลา
มิเนท ( HIGH PRESSURE LAMINATE ) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน 
ปิดขอบด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. เฉพาะด้านหน้า ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT ชั้นวางของภายในตู้สามารถ
ปรับระดับได้ เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วย แผ่นลามิเนท 
( HIGH PRESSURE LAMINATE ) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน 
สามารถรับน้ าหนักต่อชั้นได้ไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัม การต่อยึดประกอบตัวตู้ด้วย อุปกรณ์ FULLY KNOCK DOWN 
SYSTEMS ชนิด CAM LOCK & DOWEL ฉีดขึ้นรูป ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมเดือยไม้ขนาดไม่น้อยกว่าเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 8 มม. x 30 มม. เพ่ือเสริมความแข็งแรงของตัวตู้สามารถถอดประกอบตัวตู้ทุกชิ้นส่วนใหม่ได้โดยไม่ท าให้ตัวตู้
ได้รับความเสียหาย สะดวกในการซ่อมบ ารุง (กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้าย) ประกอบเป็นตัวตู้ส าเร็จรูป 
(MODULAR UNIT SYSTEM) โดยไม่ใช้วิธีการยิงลวด, MAX หรือสกรูเกลียวปล่อย ทั้งนี้โครงสร้างของโต๊ะจะต้องสามารถ
รับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 800 กิโลกรัม ต่อ 1 ตารางเมตร ในเวลาทดสอบไม่น้อยกว่า 500 ชั่วโมง ผู้เสนอราคาต้องแนบ
เอกสารผลการทดสอบจากหน่วยงานราชการที่น่าเชื่อถือได้ในวันยื่นเอกสารในวันยื่นซอง 

35.3 ส่วนหน้าบาน และหน้าลิ้นชัก ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษหนาไม่น้อย
กว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 
1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ า (HOT MELT) พร้อมทั้งลบมุมด้วยเครื่องจักรเพ่ือความ
เรียบร้อย 

35.4 มือจับท าด้วย PVC ชนิด GRIP SECTION POSTFORM EMULATION SYSTEM ขนาดหน้าตัดไม่น้อย
กว่า 20.9 x 51 มม. ฝังอยู่ด้านบนหรือด้านล่างสุดของหน้าบานมี CHANEL CAP ขนาดไม่น้อยกว่า 21 x 43.6 x 80 มม. 
ส าหรับปิด GRIP SECTION ทั้งสองด้าน ท าจากวิศวกรรมพลาสติก ABS ใส่ป้ายบอกรายการ (CARD LABEL) ลงใน 
LABEL CHANNEL มีแผ่นพลาสติก LABEL COVER MASK ที่ท าจากพลาสติก ACRYLIC ใส ฉีดขึ้นรูปปิดครอบป้องกัน
การเปียกชื้นหรือเปรอะเปื้อนแผ่นป้าย 

35.5 กุญแจล็อคเป็นชนิด MASTER KEY จ านวนเบอร์ไม่ซ้ ากัน 3000 เบอร์ โครงสร้างผลิตจากซิงค์ (ZDA3) 
ชุบนิเกิ้ล ไส้กุญแจสามารถถอดออกเปลี่ยนได้ ด้วยดอกกุญแจถอดไส้ (REMOVEL KEY) ในต าแหน่งเปิด มีระบบ ACTIVE 
PIN ป้องกันการไขแทนกันได้ ดอกกุญแจผลิตจากทองเหลืองชุบนิเกิ้ล สวมปลอกด้วยพลาสติกชนิด ANTI-BACTERIAL 
เป็นสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 

35.6 ส่วนของตัวตู้ที่ติดตั้งอ่าง (UNIT SINK) ท าด้วยไม้อัดกันน้ า หนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดทับด้วยแผ่นลา
มิเนท ( HIGH PRESSURE LAMINATED ) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 
ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ า หน้าบานเจาะช่องระบายอากาศเพ่ือป้องกันความชื้น พร้อม GRILL พลาสติก
ระบายอากาศ 



~ 71 ~ 
 

35.7 ขาตู้ เป็นพลาสติกชนิด ABS (ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE) สามารถปรับระดับความ      
สูง - ต่ า ได้ ภายนอกของขาเป็นไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 10 มม. ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนท (LAMINATED) สีด า สูงประมาณ 
10 ซม. ส่วนนี้สามารถที่จะถอดออกมาท าความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้โดยติดที่ยึดขาตู้ (CLIP LOCK) ท าด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็น 
เคลือบผิวกันสนิม (ZINC PHOSPHATE COATING) 

35.8 บานพับของตู้ใช้บานพับชนิดลูกถ้วย ขนาดมาตรฐาน 35 มม. ท าด้วยโลหะชุบนิกเกิล เป็นชนิดเปิดได้ 
110 องศา แบบ SLIDE ON สามารถปรับหน้าบานได้ รอบการเปิดไม่น้อยกว่า 80 ,000 รอบ ผ่านการทดสอบจาก
หน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 

35.9 รางลิ้นชัก เป็นระบบปิดได้ด้วยตัวเอง (SELF CLOSING SYSTEM) โดยลิ้นชักจะไหลกลับเองโดยอัตโนมัติ 
ตัวรางลิ้นชักเป็นโลหะชุบอีพ๊อกซี่ (EPOXY COATED) ลูกล้อพลาสติก พร้อมทั้งเป็นรางระบบ STOP 2 ชั้น (DOUBLE 
STOP) โดยเมื่อดึงลิ้นชักออกมาจนสุดลิ้นชักจะไม่หลุดออกมา และลูกล้อท าจากพลาสติก เมื่อเลื่อนลิ้นชักจะมีเสียงเบา
และลื่น  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 

35.10  ปลั๊กไฟฟ้า 3 สาย 2 เต้าเสียบ ชนิดมีม่านนิรภัย เสียบได้ทั้งกลมและแบนในตัวเดียวกัน พร้อมสายดิน 
มาตรฐาน IEC STANDARD  

35.11  อ่างน้ าเป็น POLYPROPYLENE ขนาด 556 x 425 x 250 มม. สามารถทนต่อการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดี 
35.12  สะดืออ่าง (WASTES) และที่ดักกลิ่น (BOTTLE TRAP) ท าด้วยวัสดุ POLYPROPYLENE จากการผลิต 

INJECTION MOLDED ส่วนล่างของที่ดักกลิ่นเป็นสีขาวขุ่นโปร่งแสงสามารถมองเห็นตะกอนสารเคมีได้ เพ่ือง่ายต่อการ
ซ่อมบ ารุง การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต้องเป็นระบบ MECHANICAL JOINT SYSTEM สามารถถอดซ่อมบ ารุง หรือประกอบได้
ทุกแห่ง โดยไม่มีการต่อเชื่อมด้วยความร้อน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 

35.13  ก๊อกน้ า 1 ทางตั้งพ้ืน ตัวก๊อกท าด้วยทองเหลืองพ่นสีอีพ๊อกซี เป็นก๊อกที่ใช้เฉพาะห้องแลป ทนต่อการกัด
กร่อนของสารเคมีปลายก๊อกเรียวสามารถสวมต่อกับท่อยางหรือพลาสติก สามารถทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 10 BAR และ
เป็นไปตามมาตรฐาน EN 13792 และ DIN 12898   

35.14  ชั้นวางของบนโต๊ะปฏิบัติการ โครงสร้างท าด้วยเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. ชุบซิงค์ฟอสเฟตเคลือบกัน
สนิมพ่นทับด้วยสีอีพ๊อกซี่ (EPOXY) ที่ผ่านการอบด้วยความร้อน ไม่น้อยกว่า 180 องศาเซลเซียส  อย่างน้อย 10 นาที 
ความหนาของสีจะต้องหนาไม่น้อยกว่า 80 ไมครอน สีสามารถทนต่อการกัดกร่อนได้ดี พื้นที่ส่วนวางของปูด้วยแผ่น SOLID 
PHENOLIC CORE (LAB GRADE TYPE) ชุบเคลือบ PHENOLIC RESIN หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. สามารถทนต่อการกัด
กร่อนได้ดี มีราวกันตกท าด้วยสแตนเลสขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 9 มม. โดยปลายสแตนเลสทั้งสองด้านมีจุก
ยางปิดเพ่ือกันไอสารเคมี และเพ่ือความสวยงามเรียบร้อย ตัวยึดราวกันตกท าด้วยโพลีโพรพิลีน (POLYPROPYLENE) ฉีด
ขึ้นรูปโค้งรับท่อสแตนเลสพอดี ขนาดไม่น้อยกว่า 15 x 10 x 45 มม. (กว้าง x ลึก x สูง)  สามารถถอดและใส่ราวสแตน
เลสได้ง่าย 

35.15  ผู้เสนอราคาจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมการจัดห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 17025 พร้อม
แนบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 

35.16  ผู้เสนอราคาต้องเป็นหน่วยงานที่มีอาชีพออกแบบ, ผลิต, มีโรงงาน และติดตั้งทางด้านเฟอร์นิเจอร์ และ
ตู้ดูดไอสารเคมีทางด้านห้องปฏิบัติการโดยตรง และได้รับมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 และ SEFA 
MEMBER พร้อมแสดงเอกสารประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 

12 
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36. โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 9.69 x 0.75 x 0.80 ม. (ยxลxส)               จ านวน 1 ชุด 
36.1 ส่วนของพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) ท าจากวัสดุพิเศษ SOLID PHENOLIC CORE (LAB GRADE 

TYPE) ชุบเคลือบ PHENOLIC RESIN (PHENOL FORMALDEHYDE RESIN) เรียงซ้อนกัน ในส่วนของ DECORATIVE 
PAPER และปิดทับด้วย CHEMICAL RESISTANT LAMINATE ในการผลิตอัดให้เป็นเนื้อเดียวกัน ที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ASTM – E – 84 และ NFPA 255 มีความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. มีคุณสมบัติทนทานต่อกรด – ด่าง ตัวท า
ละลาย และสารเคมีท่ัวไปได้เป็นอย่างดี ไม่น้อยกว่า 16 ชั่วโมง เหมาะส าหรับห้องปฏิบัติการที่ใช้ กรด – ด่าง ท า PROFILE 
ขอบ TOP แบบ CLASSIC พร้อมมีระบบ WATER DROP ป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ าและสารเคมีเข้าตัวตู้ 

36.2 ส่วนของ WORK TOP เป็นหินแกรนิต มีความหนาไม่น้อยกว่า 18 มม. ขอบ TOP ท า PROFILE แบบ 
CLASSIC ลบคม และส่วนขอบใต้ WORK TOP ท าการเซาะร่องเพ่ือ ป้องกันน้ าไม่ให้ไหลย้อนเข้าตัวตู้สามารถทนต่อการ
กัดกร่อนได้เป็นอย่างดี (ตามรูปแบบ) 

36.3 ส่วนของตัวตู้  เป็นตู้แบบ MODULAR ยึดประกอบด้วยอุปกรณ์ KNOCK DOWN ส่วนของตัวตู้  
(CUPBOARD) ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่น          
ลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน 
ปิดขอบด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. เฉพาะด้านหน้า ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT ชั้นวางของภายในตู้สามารถ
ปรับระดับได้ เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท 
(HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน สามารถ
รับน้ าหนักต่อชั้นได้ไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัม การต่อยึดประกอบตัวตู้ด้วยอุปกรณ์ FULLY KNOCK DOWN SYSTEMS 
ชนิด CAM LOCK & DOWEL ฉีดขึ้นรูป ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมเดือยไม้ขนาดไม่น้อยกว่าเส้นผ่านศูนย์กลาง       
8 มม. x 30 มม. เพ่ือเสริมความแข็งแรงของตัวตู้สามารถถอดประกอบตัวตู้ทุกชิ้นส่วนใหม่ได้โดยไม่ท าให้ตัวตู้ได้รับความ
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เสียหาย สะดวกในการซ่อมบ ารุง (กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้าย) ประกอบเป็นตัวตู้ส าเร็จรูป (MODULAR 
UNIT SYSTEM) โดยไม่ใช้วิธีการยิงลวด, MAX หรือสกรูเกลียวปล่อย ทั้งนี้โครงสร้างของโต๊ะจะต้องสามารถรับน้ าหนักได้
ไม่น้อยกว่า 800 กิโลกรัม ต่อ 1 ตารางเมตร ในเวลาทดสอบไม่น้อยกว่า 500 ชั่วโมง ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารผลการ
ทดสอบจากหน่วยงานราชการที่น่าเชื่อถือได้ในวันยื่นเอกสารในวันยื่นซอง 

36.4 ส่วนหน้าบาน และหน้าลิ้นชัก ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อย
กว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE ) หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 
1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ า (HOT MELT) พร้อมทั้งลบมุมด้วยเครื่องจักรเพ่ือความ
เรียบร้อย 

36.5 มือจับท าด้วย PVC ชนิด GRIP SECTION POSTFORM EMULATION SYSTEM ขนาดหน้าตัดไม่น้อย
กว่า 20.9 x 51 มม. ฝังอยู่ด้านบนหรือด้านล่างสุดของหน้าบานมี CHANEL CAP ขนาดไม่น้อยกว่า 21 x 43.6 x 80 มม. 
ส าหรับปิด GRIP SECTION ทั้งสองด้าน ท าจากวิศวกรรมพลาสติก ABS ใส่ป้ายบอกรายการ (CARD LABEL) ลงใน 
LABEL CHANNEL มีแผ่นพลาสติก LABEL COVER MASK ที่ท าจากพลาสติก ACRYLIC ใส ฉีดขึ้นรูปปิดครอบป้องกัน
การเปียกชื้นหรือเปรอะเปื้อนแผ่นป้าย 

36.6 กุญแจล็อคเป็นชนิด MASTER KEY จ านวนเบอร์ไม่ซ้ ากัน 3000 เบอร์ โครงสร้างผลิตจากซิงค์ (ZDA3) 
ชุบนิเกิ้ล ไส้กุญแจสามารถถอดออกเปลี่ยนได้  ด้วยดอกกุญแจถอดไส้ (REMOVEL KEY) ในต าแหน่งเปิด มีระบบ ACTIVE 
PIN ป้องกันการไขแทนกันได้ ดอกกุญแจผลิตจากทองเหลืองชุบนิเกิ้ล สวมปลอกด้วยพลาสติกชนิดANTI-BACTERIAL 
เป็นสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 

36.7 ส่วนของตัวตู้ที่ติดตั้งอ่าง (UNIT SINK) ท าด้วยไม้อัดกันน้ า หนาไม่น้อยกว่า 15 มม. ปิดทับด้วยแผ่น       
ลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATED) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 
ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ า หน้าบานเจาะช่องระบายอากาศเพ่ือป้องกันความชื้น พร้อม GRILL พลาสติก
ระบายอากาศ 

36.8 ขาตู้ เป็นพลาสติกชนิด ABS (ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE) สามารถปรับระดับความ           
สูง - ต่ า ได้ ภายนอกของขาเป็นไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 10 มม. ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนท (LAMINATED) สีด า สูงประมาณ 
10 ซม. ส่วนนี้สามารถที่จะถอดออกมาท าความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้โดยติดที่ยึดขาตู้ (CLIP LOCK) ท าด้วยเหล็กแผ่นรีดเย็น 
เคลือบผิวกันสนิม (ZINC PHOSPHATE COATING) 

36.9 บานพับของตู้ใช้บานพับชนิดลูกถ้วย ขนาดมาตรฐาน 35 มม. ท าด้วยโลหะชุบนิกเกิล เป็นชนิดเปิดได้ 
110 องศา แบบ SLIDE ON สามารถปรับหน้าบานได้ รอบการเปิดไม่น้อยกว่า 80 ,000 รอบ ผ่านการทดสอบจาก
หน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 

36.10  รางลิ้นชัก เป็นระบบปิดได้ด้วยตัวเอง (SELF CLOSING SYSTEM) โดยลิ้นชักจะไหลกลับเองโดย
อัตโนมัติ ตัวรางลิ้นชักเป็นโลหะชุบอีพ๊อกซี่ (EPOXY COATED) ลูกล้อพลาสติก พร้อมทั้งเป็นรางระบบ STOP 2 ชั้น 
(DOUBLE STOP) โดยเมื่อดึงลิ้นชักออกมาจนสุดลิ้นชักจะไม่หลุดออกมา และลูกล้อท าจากพลาสติก เมื่อเลื่อนลิ้นชักจะมี
เสียงเบาและลื่น  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 

36.11  ปลั๊กไฟฟ้า 3 สาย 2 เต้าเสียบ ชนิดมีม่านนิรภัย เสียบได้ทั้งกลมและแบนในตัวเดียวกัน พร้อมสายดิน 
มาตรฐาน IEC STANDARD โดยปลั๊กไฟถูกติดตั้งภายในกล่อง POLYPROPYLENE (PP) ฉีดขึ้นรูป ขนาด 90 x 160 x 90 มม. 
(ก x ย x ส) เพื่อความสะดวกในการใช้งาน สามารถทนต่อกรด – ด่าง ได้ด ี

36.12  ด้านบนของ WORK TOP มีบัวกันน้ า (WALL SEALING) ติดอยู่ระหว่างด้านบนของ WORK TOP กับ
ผนังห้องเพ่ือกัน ฝุ่นและกันน้ าที่จะไหลย้อนไปด้านหลังตัวตู้ 
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36.13  อ่างน้ าเป็นสแตนเลส เกรด 316 L หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ขนาด 400 x 600 x 250 มม. สามารถทน
ต่อ การกัดกร่อนได้เป็นอย่างดี 

36.14  สะดืออ่าง (WASTES) และที่ดักกลิ่น (BOTTLE TRAP) ท าด้วยวัสดุ POLYPROPYLENE จากการผลิต 
INJECTION MOLDED ส่วนล่างของที่ดักกลิ่นเป็นสีขาวขุ่นโปร่งแสงสามารถมองเห็นตะกอนสารเคมีได้ เพ่ือง่ายต่อการ
ซ่อมบ ารุง การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต้องเป็นระบบ MECHANICAL JOINT SYSTEM สามารถถอดซ่อมบ ารุง หรือประกอบได้
ทุกแห่ง โดยไม่มีการต่อเชื่อมด้วยความร้อน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 

36.15  ก๊อกน้ า 1 ทางตั้งพ้ืน ตัวก๊อกท าด้วยทองเหลืองพ่นสีอีพ๊อกซี เป็นก๊อกที่ใช้เฉพาะห้องแลป ทนต่อการกัด
กร่อนของสารเคมีปลายก๊อกเรียวสามารถสวมต่อกับท่อยางหรือพลาสติก สามารถทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 10 BAR และ
เป็นไปตามมาตรฐาน EN 13792 และ DIN 12898  

36.16  ผู้เสนอราคาจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมการจัดห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 17025 พร้อม
แนบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 

36.17  ผู้เสนอราคาต้องเป็นหน่วยงานที่มีอาชีพออกแบบ, ผลิต, มีโรงงาน และติดตั้งทางด้านเฟอร์นิเจอร์ และ
ตู้ดูดไอสารเคมีทางด้านห้องปฏิบัติการโดยตรง และได้รับมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 และ SEFA 
MEMBER พร้อมแสดงเอกสารประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 

 

 

37. โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 4.50 x 0.75 x 0.80 ม. (ยxลxส)               จ านวน 1 ชุด 
37.1 ส่วนของพ้ืนโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) ท าจากวัสดุพิเศษ SOLID PHENOLIC CORE (LAB GRADE 

TYPE) ชุบเคลือบ PHENOLIC RESIN (PHENOL FORMALDEHYDE RESIN) เรียงซ้อนกัน ในส่วนของ DECORATIVE 
PAPER และปิดทับด้วย CHEMICAL RESISTANT LAMINATE ในการผลิตอัดให้เป็นเนื้อเดียวกัน ที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ASTM – E – 84 และ NFPA 255 มีความหนาไม่น้อยกว่า 16 มม. มีคุณสมบัติทนทานต่อกรด – ด่าง ตัวท า
ละลาย และสารเคมีท่ัวไปได้เป็นอย่างดี ไม่น้อยกว่า 16 ชั่วโมง เหมาะส าหรับห้องปฏิบัติการที่ใช้ กรด – ด่าง ท า PROFILE 
ขอบ TOP แบบ CLASSIC พร้อมมีระบบ WATER DROP ป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ าและสารเคมีเข้าตัวตู้ 

37.2 โครงสร้าง เป็นเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 25 x 50 มม. (± 1.5 มม.) หนาไม่น้อยกว่า 2.3 มม.    
(±0.3 มม.) ชุบซิงค์ฟอสเฟต เคลือบกันสนิมโดยกรรมวิธี Dipping เพ่ือเคลือบกันสนิมทั่วถึงทุกชิ้นส่วน และอบแห้งด้วย



~ 75 ~ 
 

กรรมวิธี Drying Oven และต่อเนื่องเข้าพ่นทับด้วยสี EPOXY ชนิดผงทั่วถึง ด้วยระบบ Drying Oven ที่มีความร้อนไม่
น้อยกว่า 180 องศาเซลเซียส อย่างน้อย 10 นาที ความหนาของสี จะต้องหนาไม่น้อยกว่า 80 ไมครอน โดยสีทนต่อการกัด
กร่อนของสารเคมีได้เป็นอย่างดี ชิ้นงานเหล็กพ่นสีแล้วต้องผ่านการทดสอบ SALT SPRAY 500 ชั่วโมง ตามมาตรฐาน 
ASTM B117 จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ สีต้องทนการกระแทกของสีได้ ตามมาตรฐาน JIS K5400 ที่ปลายขามีปุ่มปรับ
ระดับรองรับ เพ่ือปรับระดับความสูง – ต่ า ได้ เพื่อแก้ปัญหาพื้นห้องไม่ได้ระดับ 

37.3 ปุ่มปรับระดับโครงขาเหล็กมีขนาด M 10 ฐานรูปทรงสี่เหลี่ยมปิรามิด ท าด้วยวัสดุพลาสติก NYLON SIX 
หากมีการปรับระดับสูง – ต่ า ปุ่มรองขาจะไม่หมุนตาม โดยต้องสามารถรับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม 

37.4 ปลั๊กไฟฟ้า 3 สาย 2 เต้าเสียบ ชนิดมีม่านนิรภัย เสียบได้ทั้งกลมและแบนในตัวเดียวกัน พร้อมสายดิน 
มาตรฐาน IEC STANDARD โดยปลั๊กไฟถูกติดตั้งภายในกล่อง POLYPROPYLENE (PP) ฉีดขึ้นรูป ขนาด 90 x 160 x 90 มม. 
(ก x ย x ส) เพื่อความสะดวกในการใช้งาน สามารถทนต่อกรด – ด่าง ได้ด ี

37.5 ด้านบนของ WORK TOP มีบัวกันน้ า (WALL SEALING) ติดอยู่ระหว่างด้านบนของ WORK TOP กับ
ผนังห้องเพ่ือกัน ฝุ่นและกันน้ าที่จะไหลย้อนไปด้านหลังตัวตู้ 

37.6 ตู้แขวนลอย ตัวตู้ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. 
ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก.             
1163 – 2536 ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT  ชั้นวางของภายในตู้สามารถปรับระดับได้เป็นวัสดุชนิด
เดียวกันกับตัวตู้ หน้าบานทึบและหน้าบานกระจกใสหนาไม่น้อยกว่า 5 มม. ในกรอบไม้ โดยร่องกระจกจะมีรางพลาสติก 
PVC แบบฉีดเป็นเส้นยาวตลอดแนวไม่มีรอยต่อในแต่ละด้านของกรอบบาน โดยรางพลาสติก PVC นี้จะใส่ตามร่องกรอบ
กระจกทั้ง 4 ด้าน โดยรอบเพ่ือป้องกันความชื้นและไอสารเคมีเข้าสู่เนื้อไม้ที่เซาะเป็นร่องส าหรับใส่กระจก และเพ่ือความ
เรียบร้อยสวยงาม พร้อมมือจับ PVC GRIP SECTION และมีกุญแจล็อค 
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38. ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด 0.80 x 0.60 x 1.80 ม. (ย x ล x ส) แบบที่ 3                   จ านวน 1 ชุด 
38.1 ส่วนของตัวตู้ (CUPBOARD) ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อย

กว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน 
มอก. 1163 – 2536  ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.  ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT  

38.2 ชั้นวางของภายในตู้สามารถปรับระดับได้  เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด  เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ  
หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. เคลือบผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. 
ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536  ทั้ง 2 ด้าน  ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT 

38.3 ส่วนหน้าบานเป็นกระจกใสหนาไม่น้อยกว่า 5 มม. ในกรอบไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรด
ปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. 
ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT โดยร่องกระจกจะมี
รางพลาสติก PVC แบบฉีดเป็นเส้นยาวตลอดแนวไม่มีรอยต่อในแต่ละด้านของกรอบบาน โดยรางพลาสติก PVC นี้จะใส่
ตามร่องกรอบกระจกทั้ง 4 ด้าน โดยรอบเพ่ือป้องกันความชื้นและไอสารเคมีเข้าสู่เนื้อไม้ที่เซาะเป็นร่องส าหรับใส่กระจก
และเพ่ือความเรียบร้อยสวยงาม 

38.4 มือจับท าด้วยโลหะรูปตัวซี (C) พร้อมกุญแจล็อค 
38.5 บานพับของตู้ใช้บานพับชนิดลูกถ้วย ขนาดมาตรฐาน 35 มม. ท าด้วยโลหะชุบนิกเกิล เป็นชนิดเปิดได้ 

110 องศา แบบ SLIDE ON สามารถปรับหน้าบานได้ รอบการเปิดไม่น้อยกว่า 80 ,000 รอบ ผ่านการทดสอบจาก
หน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้ พร้อมแนบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน 
ISO 9001 และ ISO 14001 
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39. โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 2.90 x 0.75 x 0.80 ม. (ยxลxส)                จ านวน 1 ชุด 
39.1 ส่วนของ WORK TOP เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า       

28 มม. หุ้มด้วยแผ่นสแตนเลส เกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.2  มม. แบบ POSTFORM โค้งมนเข้าใต้ WORK TOP 4 ซม. 
ส่วนที่เหลือใต้ TOP ปิดด้วยวัสดุกันความชื้น และส่วนขอบใต้ WORK TOP มี WATER DROP EDGE SYSTEM ป้องกันน้ า
ไม่ให้ไหลย้อนเข้าตัวตู้ 

39.2 ส่วนของตัวตู้ (CUPBOARD) ท าด้วยแผ่นสแตนเลส เกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า  1 มม. ผนังภายใน ทั้ง
ด้านซ้ายและขวา ภายในตู้มีชั้นปรับระดับได้ส าหรับวางชั้นวางของเป็นวัสดุชนิดเดียวกันกับตัวตู้ ด้านหลังตู้ มีแผ่นสแตน
เลส หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. ปิดด้านหลังตู้สามารถถอดเข้า – ออก ได้เพ่ือการเซอร์วิสงานระบบด้านหลังด้วยตัว PUSH 
LOCK โดยไม่มีสกรู สามารถถอดเซอร์วิสได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ 

39.3 ส่วนหน้าบาน และหน้าลิ้นชัก เป็นผนัง 2 ชั้น เมื่อปิดแล้วจะไม่มีเสียงดัง ท าด้วยแผ่นสแตนเลส เกรด 
304 หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. ที่หน้าบานด้านในติดปุ่มยางสีใสเพื่อป้องกันการกระแทกและลดเสียงดัง เมื่อปิดหน้าบานตู้ 

39.4 มือจับท าด้วย PVC ชนิด GRIP SECTION POSTFORM EMULATION SYSTEM ขนาดหน้าตัดไม่น้อย
กว่า 20.9 x 51 มม. ฝังอยู่ด้านบนหรือด้านล่างสุดของหน้าบานมี CHANEL CAP ขนาดไม่น้อยกว่า 21 x 43.6 x 80 มม.
ส าหรับปิด GRIP SECTION ทั้งสองด้าน ท าจากวิศวกรรมพลาสติก ABS ใส่ป้ายบอกรายการ (CARD LABEL) ลงใน 
LABEL CHANNEL มีแผ่นพลาสติก LABEL COVER MASK ที่ท าจากพลาสติก ACRYLIC ใส ฉีดขึ้นรูปปิดครอบป้องกัน
การเปียกชื้นหรือเปรอะเปื้อนแผ่นป้าย 

39.5 กุญแจล็อคเป็นชนิด MASTER KEY จ านวนเบอร์ไม่ซ้ ากัน 3000 เบอร์ โครงสร้างผลิตจากซิงค์ (ZDA3) 
ชุบนิเกิ้ล ไส้กุญแจสามารถถอดออกเปลี่ยนได้  ด้วยดอกกุญแจถอดไส้ (REMOVEL KEY) ในต าแหน่งเปิด มีระบบ ACTIVE 
PIN ป้องกันการไขแทนกันได้ ดอกกุญแจผลิตจากทองเหลืองชุบนิเกิ้ล สวมปลอกด้วยพลาสติกชนิด  ANTI-BACTERIAL 
เป็นสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 

39.6 ขาตู้ เป็นพลาสติกชนิด ABS (ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE) สามารถปรับระดับความ          
สูง - ต่ าได้ 

39.7 แผ่นปิดช่องว่างระหว่างตู้ท าด้วยพลาสติก ปิดทับด้วยแผ่นอลูมิเนียม สูงประมาณ 10 ซม. ส่วนนี้สามารถ
ที่จะถอดออกมาท าความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้ 

39.8 บานพับของตู้ใช้บานสปริงล็อคท าด้วยสแตนเลส สามารถเปิดได้ 110 องศา ขนาดมาตรฐาน 35 มม. 
เป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศท่ีได้รับมาตรฐาน ISO 9001 

39.9 รางลิ้นชัก เป็นชนิดรางเลื่อนลูกปืนใหญ่ชนิด SOFT – CLOSING BALL BEARING SLIDE 2 ตอน
สามารถรับน้ าหนักได้ดี วัสดุโลหะแข็งแรง เมื่อเปิดจนสุดรางลิ้นชักจะไม่หลุดออกมา 

39.10  ปลั๊กไฟฟ้า 3 สาย 2 เต้าเสียบ เสียบได้ทั้งกลมและแบนในตัวเดียวกัน พร้อมสายดิน มาตรฐาน IEC 
STANDARD โดยปลั๊กไฟถูกติดตั้งภายในกล่อง POLYPROPYLENE (PP) ฉีดขึ้นรูป ขนาด 90 x 160 x 90 มม. (ก x ย x ส) 
เพ่ือความสะดวกในการใช้งาน สามารถทนต่อกรด – ด่าง ได้ด ี

39.11  ด้านบนของ WORK TOP มีบัวกันน้ า (WALL SEALING) ติดอยู่ระหว่างด้านบนของ WORK TOP กับ
ผนังห้องเพ่ือกัน ฝุ่นและกันน้ าที่จะไหลย้อนไปด้านหลังตัวตู้ 

39.12  ผู้เสนอราคาจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมการจัดห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 17025 พร้อม
แนบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 
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39.13  ผู้เสนอราคาต้องเป็นหน่วยงานที่มีอาชีพออกแบบ, ผลิต, มีโรงงาน และติดตั้ง ติดตั้งทางด้านเฟอร์นิเจอร์ 
และตู้ดูดไอสารเคมีทางด้านห้องปฏิบัติการโดยตรง และได้รับมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 และ SEFA 
MEMBER พร้อมแสดงเอกสารประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 

 

40. โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 2.00 x 0.75 x 0.80 ม. (ยxลxส) แบบที่ 2     จ านวน 1 ชุด 
40.1 ส่วนของ WORK TOP เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 28 มม. 

หุ้มด้วยแผ่นสแตนเลส เกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. แบบ POSTFORM โค้งมนเข้าใต้ WORK TOP 4 ซม. ส่วนที่
เหลือใต้ TOP ปิดด้วยวัสดุกันความชื้น และส่วนขอบใต้ WORK TOP มี WATER DROP EDGE SYSTEM ป้องกันน้ าไม่ให้
ไหลย้อนเข้าตัวตู้ 

40.2 ส่วนของตัวตู้ (CUPBOARD) ท าด้วยแผ่นสแตนเลส เกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. ผนังภายใน ทั้ง
ด้านซ้ายและขวา ภายในตู้มีชั้นปรับระดับได้ส าหรับวางชั้นวางของเป็นวัสดุชนิดเดียวกันกับตัวตู้ ด้านหลังตู้ มีแผ่นสแตน
เลส หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. ปิดด้านหลังตู้สามารถถอดเข้า – ออก ได้เพ่ือการเซอร์วิสงานระบบด้านหลังด้วยตัว PUSH 
LOCK โดยไม่มีสกรู สามารถถอดเซอร์วิสได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ 

40.3 ส่วนหน้าบาน และหน้าลิ้นชัก เป็นผนัง 2 ชั้น เมื่อปิดแล้วจะไม่มีเสียงดัง ท าด้วยแผ่นสแตนเลส เกรด 
304 หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. ที่หน้าบานด้านในติดปุ่มยางสีใสเพื่อป้องกันการกระแทกและลดเสียงดัง เมื่อปิดหน้าบานตู้ 

40.4 มือจับท าด้วย  PVC ชนิด  GRIP SECTION POSTFORM EMULATION SYSTEM ขนาดหน้าตัดไม่น้อย
กว่า 20.9 x 51 มม. ฝังอยู่ด้านบนหรือด้านล่างสุดของหน้าบานมี CHANEL CAP ขนาดไม่น้อยกว่า 21 x 43.6 x 80 มม.
ส าหรับปิด GRIP SECTION  ทั้งสองด้าน ท าจากวิศวกรรมพลาสติก ABS ใส่ป้ายบอกรายการ (CARD LABEL) ลงใน 
LABEL CHANNEL มีแผ่นพลาสติก LABEL COVER MASK ที่ท าจากพลาสติก ACRYLIC ใส ฉีดขึ้นรูปปิดครอบป้องกัน
การเปียกชื้นหรือเปรอะเปื้อนแผ่นป้าย 

40.5 กุญแจล็อคเป็นชนิด MASTER KEY จ านวนเบอร์ไม่ซ้ ากัน 3000 เบอร์ โครงสร้างผลิตจากซิงค์ (ZDA3) 
ชุบนิเกิ้ล ไส้กุญแจสามารถถอดออกเปลี่ยนได้  ด้วยดอกกุญแจถอดไส้ (REMOVEL KEY) ในต าแหน่งเปิด มีระบบ ACTIVE 
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PIN ป้องกันการไขแทนกันได้ ดอกกุญแจผลิตจากทองเหลืองชุบนิเกิ้ล สวมปลอกด้วยพลาสติกชนิด ANTI-BACTERIAL 
เป็นสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 

40.6 ขาตู้เป็นพลาสติกชนิด ABS (ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE) สามารถปรับระดับความสูง - ต่ าได้ 
40.7 แผ่นปิดช่องว่างระหว่างตู้ท าด้วยพลาสติก ปิดทับด้วยแผ่นอลูมิเนียม สูงประมาณ 10 ซม. ส่วนนี้สามารถ

ที่จะถอดออกมาท าความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้ 
40.8 บานพับของตู้ใช้บานสปริงล็อคท าด้วยสแตนเลส สามารถเปิดได้ 110o ขนาดมาตรฐาน 35 มม. ที่ได้รับ

มาตรฐาน ISO 9001 
40.9 รางลิ้นชัก เป็นชนิดรางเลื่อนลูกปืนใหญ่ชนิด SOFT – CLOSING BALL BEARING SLIDE 2 ตอน 

สามารถรับน้ าหนักได้ดี วัสดุโลหะแข็งแรง เมื่อเปิดจนสุดรางลิ้นชักจะไม่หลุดออกมา 
40.10  ปลั๊กไฟฟ้า 3 สาย 2 เต้าเสียบ เสียบได้ทั้งกลมและแบนในตัวเดียวกัน พร้อมสายดิน มาตรฐาน IEC 

STANDARD โดยปลั๊กไฟถูกติดตั้งภายในกล่อง POLYPROPYLENE (PP) ฉีดขึ้นรูป ขนาด 90 x 160 x 90 มม. (ก x ย x ส) 
เพ่ือความสะดวกในการใช้งาน สามารถทนต่อกรด – ด่าง ได้ด ี

40.11  ด้านบนของ WORK TOP มีบัวกันน้ า (WALL SEALING) ติดอยู่ระหว่างด้านบนของ WORK TOP กับ
ผนังห้องเพ่ือกัน ฝุ่นและกันน้ าที่จะไหลย้อนไปด้านหลังตัวตู้ 

40.12  ผู้เสนอราคาจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมการจัดห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 17025 พร้อม
แนบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 

40.13  ผู้เสนอราคาต้องเป็นหน่วยงานที่มีอาชีพออกแบบ, ผลิต, มีโรงงาน และติดตั้ง ติดตั้งทางด้านเฟอร์นิเจอร์ 
และตู้ดูดไอสารเคมีทางด้านห้องปฏิบัติการโดยตรง และได้รับมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 และ SEFA 
MEMBER พร้อมแสดงเอกสารประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 
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41. โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 2.40 x 0.75 x 0.80 ม. (ยxลxส)                จ านวน 1 ชุด 
41.1 ส่วนของ WORK TOP เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 28 

มม.หุ้มด้วยแผ่นสแตนเลส เกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.2  มม. แบบ POSTFORM โค้งมนเข้าใต้ WORK TOP 4 ซม. ส่วน
ที่เหลือใต้ TOP ปิดด้วยวัสดุกันความชื้น และส่วนขอบใต้ WORK TOP มี WATER DROP EDGE SYSTEM ป้องกันน้ า
ไม่ให้ไหลย้อนเข้าตัวตู้ 

41.2 ส่วนของตัวตู้ (CUPBOARD) ท าด้วยแผ่นสแตนเลส เกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. ผนังภายในทั้ง
ด้านซ้ายและขวา ภายในตู้มีชั้นปรับระดับได้ส าหรับวางชั้นวางของเป็นวัสดุชนิดเดียวกันกับตัวตู้ ด้านหลังตู้ มีแผ่นสแตน
เลส หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. ปิดด้านหลังตู้สามารถถอดเข้า – ออก ได้เพ่ือการเซอร์วิสงานระบบด้านหลังด้วยตัว PUSH 
LOCK โดยไม่มีสกรู สามารถถอดเซอร์วิสได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ 

41.3 ส่วนหน้าบาน และหน้าลิ้นชัก เป็นผนัง 2 ชั้น เมื่อปิดแล้วจะไม่มีเสียงดัง  ท าด้วยแผ่นสแตนเลส เกรด 
304 หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. ที่หน้าบานด้านในติดปุ่มยางสีใสเพื่อป้องกันการกระแทกและลดเสียงดัง เมื่อปิดหน้าบานตู้ 

41.4 มือจับท าด้วย PVC ชนิด GRIP SECTION POSTFORM EMULATION SYSTEM ขนาดหน้าตัดไม่น้อย
กว่า 20.9 x 51 มม. ฝังอยู่ด้านบนหรือด้านล่างสุดของหน้าบานมี CHANEL CAP ขนาดไม่น้อยกว่า 21 x 43.6 x 80 มม. 
ส าหรับปิด GRIP SECTION  ทั้งสองด้าน ท าจากวิศวกรรมพลาสติก ABS ใส่ป้ายบอกรายการ (CARD LABEL) ลงใน 
LABEL CHANNEL มีแผ่นพลาสติก LABEL COVER MASK ที่ท าจากพลาสติก ACRYLIC ใส ฉีดขึ้นรูปปิดครอบป้องกัน
การเปียกชื้นหรือเปรอะเปื้อนแผ่นป้าย 

41.5 กุญแจล็อคเป็นชนิด MASTER KEY จ านวนเบอร์ไม่ซ้ ากัน 3000 เบอร์ โครงสร้างผลิตจากซิงค์ (ZDA3) 
ชุบนิเกิ้ล ไส้กุญแจสามารถถอดออกเปลี่ยนได้ ด้วยดอกกุญแจถอดไส้ (REMOVEL KEY) ในต าแหน่งเปิด มีระบบ ACTIVE 
PIN ป้องกันการไขแทนกันได้ ดอกกุญแจผลิตจากทองเหลืองชุบนิเกิ้ล สวมปลอกด้วยพลาสติกชนิด  ANTI-BACTERIAL 
เป็นสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 

41.6 ขาตู้ เป็นพลาสติกชนิด ABS (ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE) สามารถปรับระดับความ       
สูง - ต่ า ได ้

41.7 แผ่นปิดช่องว่างระหว่างตู้ท าด้วยพลาสติก ปิดทับด้วยแผ่นอลูมิเนียม สูงประมาณ 10 ซม. ส่วนนี้สามารถ
ที่จะถอดออกมาท าความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้ 

41.8 บานพับของตู้ใช้บานสปริงล็อคท าด้วยสแตนเลส สามารถเปิดได้ 110 องศา ขนาดมาตรฐาน 35 มม.     
ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 

41.9 รางลิ้นชัก เป็นชนิดรางเลื่อนลูกปืนใหญ่ชนิด SOFT – CLOSING BALL BEARING SLIDE 2 ตอน  
สามารถรับน้ าหนักได้ดี วัสดุโลหะแข็งแรง เมื่อเปิดจนสุดรางลิ้นชักจะไม่หลุดออกมา 

41.10  ปลั๊กไฟฟ้า 3 สาย 2 เต้าเสียบ เสียบได้ทั้งกลมและแบนในตัวเดียวกัน พร้อมสายดิน มาตรฐาน IEC 
STANDARD โดยปลั๊กไฟถูกติดตั้งภายในกล่อง POLYPROPYLENE (PP) ฉีดขึ้นรูป ขนาด 90 x 160 x 90 มม. (ก x ย x ส) 
เพ่ือความสะดวกในการใช้งาน สามารถทนต่อกรด – ด่าง ได้ด ี

41.11  ด้านบนของ WORK TOP มีบัวกันน้ า (WALL SEALING) ติดอยู่ระหว่างด้านบนของ WORK TOP กับ
ผนังห้องเพ่ือกัน ฝุ่นและกันน้ าที่จะไหลย้อนไปด้านหลังตัวตู้ 
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42. ตู้เก็บเสื้อผ้า ขนาด 1.00 x 0.60 x 1.80 ม. (ย x ล x ส)      จ านวน 1 ชุด 
42.1 ส่วนของตัวตู้ (CUPBOARD) ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อย

กว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน 
มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT 

42.2 ชั้นวางของภายในตู้สามารถปรับระดับได้ เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ 
หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับ
มาตรฐาน มอก. 1163 – 2536  ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT 

42.3 ส่วนหน้าบาน ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิด
ผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 
2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MEL พร้อมเจาะช่องระบายอากาศเพ่ือป้องกันกลิ่นอับชื้น 

42.4 มือจับเป็นซิงค์อัลลอยด์ชุบโครเมี่ยม รูปตัวซี ( C )  
42.5 บานพับของตู้ใช้บานพับชนิดลูกถ้วย ขนาดมาตรฐาน 35 มม. ท าด้วยโลหะชุบนิกเกิล เป็นชนิดเปิดได้ 

110 องศา แบบ SLIDE ON สามารถปรับหน้าบานได้ รอบการเปิดไม่น้อยกว่า 80 ,000 รอบ ผ่านการทดสอบจาก
หน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 

42.6 ราวแขวนเสื้อเป็นอลูมิเนียม เพ่ือป้องกันการเกิดสนิม 
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43. ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด 0.80 x 0.40 x 2.90 ม. (ย x ล x ส)      จ านวน 2 ชุด 
43.1 ส่วนของตัวตู้ (CUPBOARD) ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อย

กว่า16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน 
มอก. 1163 – 2536   ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT 

43.2 ชั้นวางของภายในตู้สามารถปรับระดับได้  เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ  
หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับ
มาตรฐาน มอก. 1163 2536 ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT 

43.3 ชั้นวางเป็นกระจกใสหนาไม่น้อยกว่า 5 มม. 
43.4 ส่วนหน้าบานทึบ และหน้าบานกระจกใสหนาไม่น้อยกว่า 5 มม.  ในกรอบไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่ง

เป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนาไม่น้อยกว่า 
0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536  ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MEL โดยร่อง
กระจกจะมีรางพลาสติก PVC แบบฉีดเป็นเส้นยาวตลอดแนวไม่มีรอยต่อในแต่ละด้านของกรอบบาน โดยรางพลาสติก 
PVC นี้จะใส่ตามร่องกรอบกระจกทั้ง 4 ด้าน โดยรอบเพ่ือป้องกันความชื้นและไอสารเคมีเข้าสู่เนื้อไม้ที่เซาะเป็นร่องส าหรับ
ใส่กระจก และเพ่ือความเรียบร้อยสวยงาม 

43.5 มือจับเป็นซิงค์อัลลอยด์ชุบโครเมี่ยม รูปตัวซี (C) และมีกุญแจล็อค 
43.6 บานพับของตู้ใช้บานพับชนิดลูกถ้วย ขนาดมาตรฐาน 35 มม. ท าด้วยโลหะชุบนิกเกิล เป็นชนิดเปิดได้ 

110 องศา แบบ SLIDE ON สามารถปรับหน้าบานได้ รอบการเปิดไม่น้อยกว่า 80 ,000 รอบ ผ่านการทดสอบจาก
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หน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้ พร้อมแนบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน 
ISO 9001 และ ISO 14001 

43.7 ติดตั้งหลอดไฟดาวน์ไลท์ พร้อมสวิทซเ์ปิด – ปิดที่หน้าตู้ (ตามรูปแบบ) 

 

44. ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด 0.80 x 0.50 x 2.90 ม. (ย x ล x ส)                 จ านวน 3 ชุด 
44.1 ส่วนของตัวตู้ (CUPBOARD) ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อย

กว่า16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน 
มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT 

44.2 ชั้นวางของภายในตู้สามารถปรับระดับได้ เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ 
หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับ
มาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT 

44.3 ชั้นวางเป็นกระจกใสหนาไม่น้อยกว่า 5 มม. 
44.4 ส่วนหน้าบาน ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 มม. ปิด

ผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 
2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MEL 

44.5 มือจับเป็นซิงค์อัลลอยด์ชุบโครเมี่ยม รูปตัวซี (C) และมีกุญแจล็อค 
44.6 บานพับของตู้ใช้บานพับชนิดลูกถ้วย ขนาดมาตรฐาน 35 มม. ท าด้วยโลหะชุบนิกเกิล เป็นชนิดเปิดได้  

110 องศา แบบ SLIDE ON สามารถปรับหน้าบานได้ รอบการเปิดไม่น้อยกว่า 80 ,000 รอบ ผ่านการทดสอบจาก
หน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้ พร้อมแนบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน 
ISO 9001 และ ISO 14001 
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45. โต๊ะปฏิบัติการติดผนัง ขนาด 3.86 x 0.75 x 0.80 ม. (ย x ล x ส)        จ านวน 1 ชุด 
45.1 ส่วนของ WORK TOP เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 28 มม. 

หุ้มด้วยแผ่นสแตนเลส เกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. แบบ POSTFORM โค้งมนเข้าใต้ WORK TOP 4 ซม. ส่วนที่
เหลือใต้ TOP ปิดด้วยวัสดุกันความชื้น และส่วนขอบใต้ WORK TOP มี WATER DROP EDGE SYSTEM ป้องกันน้ าไม่ให้
ไหลย้อนเข้าตัวตู้ 

45.2 ส่วนของตัวตู้ (CUPBOARD) ท าด้วยแผ่นสแตนเลส เกรด 304 หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. ผนังภายใน             
ทั้งด้านซ้ายและขวา ภายในตู้มีชั้นปรับระดับได้ส าหรับวางชั้นวางของเป็นวัสดุชนิดเดียวกันกับตัวตู้ ด้านหลังตู้มีแผ่นสแตน
เลส หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. ปิดด้านหลังตู้สามารถถอดเข้า – ออก ได้เพ่ือการเซอร์วิสงานระบบด้านหลังด้วยตัว  PUSH 
LOCK โดยไม่มีสกรู สามารถถอดเซอร์วิสได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ 

45.3 ส่วนหน้าบานและหน้าลิ้นชักเป็นผนัง 2 ชั้น เมื่อปิดแล้วจะไม่มีเสียงดัง ท าด้วยแผ่นสแตนเลส  เกรด 304 
หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. ที่หน้าบานด้านในติดปุ่มยางสีใสเพื่อป้องกันการกระแทกและลดเสียงดัง เมื่อปิดหน้าบานตู้ 

45.4 มือจับท าด้วย PVC ชนิด GRIP SECTION POSTFORM EMULATION SYSTEM ขนาดหน้าตัดไม่น้อย
กว่า 20.9 x 51 มม. ฝังอยู่ด้านบนหรือด้านล่างสุดของหน้าบานมี CHANEL CAP ขนาดไม่น้อยกว่า 21 x 43.6 x 80 มม. 
ส าหรับปิด GRIP  SECTION ทั้งสองด้าน ท าจากวิศวกรรมพลาสติก ABS ใส่ป้ายบอกรายการ (CARD LABEL) ลงใน 
LABEL CHANNEL มีแผ่นพลาสติก LABEL COVER MASK ที่ท าจากพลาสติก ACRYLIC  ใส ฉีดขึ้นรูปปิดครอบป้องกัน
การเปียกชื้นหรือเปรอะเปื้อนแผ่นป้าย 
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45.5 กุญแจล็อคเป็นชนิด MASTER KEY จ านวนเบอร์ไม่ซ้ ากัน 3000 เบอร์ โครงสร้างผลิตจากซิงค์ (ZDA3)  
ชุบนิเกิ้ล ไส้กุญแจสามารถถอดออกเปลี่ยนได้ ด้วยดอกกุญแจถอดไส้ (REMOVEL  KEY) ในต าแหน่งเปิด มีระบบ ACTIVE 
PIN ป้องกันการไขแทนกันได้ ดอกกุญแจผลิตจากทองเหลืองชุบนิเกิ้ล สวมปลอกด้วยพลาสติกชนิด ANTI-BACTERIAL 
เป็นสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 

45.6 ขาตู้ เ ป็ นพล าสติ ก ชนิ ด  ABS (ACRYLONITRILE  BUTADIENE STYRENE) ส ามา รถปรั บ ร ะดั บ            
ความสูง - ต่ า ได ้

45.7 แผ่นปิดช่องว่างระหว่างตู้ท าด้วยพลาสติก ปิดทับด้วยแผ่นอลูมิเนียม สูงประมาณ 10 ซม. ส่วนนี้สามารถ
ที่จะถอดออกมาท าความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้ 

45.8 บานพับของตู้ใช้บานสปริงล็อคท าด้วยสแตนเลส สามารถเปิดได้ 110 องศาขนาดมาตรฐาน 35 มม.                         
เป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 

45.9 รางลิ้นชัก เป็นชนิดรางเลื่อนลูกปืนใหญ่ชนิด SOFT – CLOSING BALL BEARING SLIDE 2 ตอน    
สามารถรับน้ าหนักได้ดี วัสดุโลหะแข็งแรง เมื่อเปิดจนสุดรางลิ้นชักจะไม่หลุดออกมา 

45.10  ปลั๊กไฟฟ้า 3 สาย 2 เต้าเสียบ เสียบได้ทั้งกลมและแบนในตัวเดียวกัน พร้อมสายดิน มาตรฐาน  IEC 
STANDARD โดยปลั๊กไฟถูกติดตั้งภายในกล่อง  POLYPROPYLENE  (PP) ฉีดขึ้นรูป ขนาด 90 x 160 x 90 มม. (ก x ย x ส) 
เพ่ือความสะดวกในการใช้งาน สามารถทนต่อกรด – ด่าง ได้ด ี

45.11  ด้านบนของ WORK TOP มีบัวกันน้ า (WALL  SEALING)  ติดอยู่ระหว่างด้านบนของ WORK TOP     
กับผนังห้องเพ่ือกัน ฝุ่นและกันน้ าที่จะไหลย้อนไปด้านหลังตัวตู้ 

45.12  อ่างน้ าเป็นสแตนเลส เกรด 316 L หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. ขนาด 400 x 600 x 250 มม. สามารถทน
ต่อการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดี 

45.13  สะดืออ่าง (WASTES) และที่ดักกลิ่น (BOTTLE TRAP) ท าด้วยวัสดุ POLYPROPYLENE จากการผลิต 
INJECTION  MOLDED  ส่วนล่างของที่ดักกลิ่นเป็นสีขาวขุ่นโปร่งแสงสามารถมองเห็นตะกอนสารเคมีได้ เพ่ือง่ายต่อการ
ซ่อมบ ารุง การเชื่อมต่ออุปกรณ์ต้องเป็นระบบ MECHANICAL JOINT SYSTEM สามารถถอดซ่อมบ ารุง หรือประกอบได้
ทุกแห่ง  โดยไม่มีการต่อเชื่อมด้วยความร้อน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 

45.14  ก๊อกน้ า 1 ทางตั้งพ้ืน  ตัวก๊อกท าด้วยทองเหลืองพ่นสีอีพ๊อกซี เป็นก๊อกที่ใช้เฉพาะห้องแลป ทนต่อการ
กัดกร่อนของสารเคมีปลายก๊อกเรียวสามารถสวมต่อกับท่อยางหรือพลาสติก สามารถทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 10 BAR 
เป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ 

45.15  ผู้เสนอราคาจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมการจัดการห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 17025               
พร้อมแนบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 

45.16  ผู้ เสนอราคาต้องเป็นหน่วยงานที่มีอาชีพออกแบบ , ผลิต, มีโรงงาน และติดตั้ง  ติดตั้งทางด้าน
เฟอร์นิเจอร์ และตู้ดูดไอสารเคมีทางด้านห้องปฏิบัติการโดยตรง และได้รับมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 
และ SEFA MEMBER พร้อมแสดงเอกสารประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 
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46. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง        จ านวน 2 ชุด 
46.1 เป็นเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาดไม่ต่ ากว่า 18,000 บีทียู  
46.2 เป็นเครื่องปรับอากาศท่ีได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 
46.3 ต้องเป็นเครื่องที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงาน

เดียวกัน 
46.4 เป็นเครื่องปรับอากาศท่ีมีระบบกรองอากาศที่สามารถถอดล้างท าความสะอาดได้ 
46.5 การติดตั้ง คอนเดนซิ่งยูนิต ให้อยู่บนขายึดปั๊มขึ้นรูปส าเร็จรูป (กรณียึดติดกับผนัง) ชุดท่อน้ ายาและ

สายไฟ ต้องบรรจุอยู่ในรางครอบพลาสติกสวยงาม 
46.6 ชุดเทอโมสตัสควบคุมแบบรีโมท เป็นแบบดิจิตอล มีจอแสดงตัวเลขอุณหภูมิ มีสวิทซ์ เปิดปิด

เครื่องปรับอากาศ และสวิทซ์ปรับความเร็วพัดลมได้ 3 ระดับเป็นอย่างน้อย 
46.7 เป็นของใหม่ท่ียังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน 
46.8 รับประกันคอมเพรสเซอร์ไม่น้อยกว่า 5 ปี  
46.9 รับประกันอะไหล่ไม่น้อยกว่า 2 ปี  
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47.  เครื่องปรับอากาศ ขนาด 9,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง        จ านวน 2 ชุด 
47.1 เป็นเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาดไม่ต่ ากว่า 9,000 บีทียู  
47.2 เป็นเครื่องปรับอากาศท่ีได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 
47.3 ต้องเป็นเครื่องที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงาน

เดียวกัน 
47.4 เป็นเครื่องปรับอากาศท่ีมีระบบกรองอากาศที่สามารถถอดล้างท าความสะอาดได้ 
47.5 การติดตั้ง คอนเดนซิ่งยูนิต ให้อยู่บนขายึดปั๊มขึ้นรูปส าเร็จรูป (กรณียึดติดกับผนัง) ชุดท่อน้ ายาและ

สายไฟ ต้องบรรจุอยู่ในรางครอบพลาสติกสวยงาม 
47.6 ชุดเทอโมสตัสควบคุมแบบรีโมท เป็นแบบดิจิตอล มีจอแสดงตัวเลขอุณหภูมิ มีสวิทซ์ เปิดปิด

เครื่องปรับอากาศ และสวิทซ์ปรับความเร็วพัดลมได้ 3 ระดับเป็นอย่างน้อย 
47.7 เป็นของใหม่ท่ียังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน 
47.8 รับประกันคอมเพรสเซอร์ไม่น้อยกว่า 5 ปี  
47.9 รับประกันอะไหล่ไม่น้อยกว่า 2 ปี  

48. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 40,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง      จ านวน 10 ชุด 
48.1 เป็นเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนังแบบแขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 40,000 บีทียู  
48.2 เป็นเครื่องปรับอากาศท่ีได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 
48.3 ต้องเป็นเครื่องที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงาน

เดียวกัน 
48.4 เป็นเครื่องปรับอากาศท่ีมีระบบกรองอากาศที่สามารถถอดล้างท าความสะอาดได้ 
48.5 การติดตั้ง คอนเดนซิ่งยูนิต ให้อยู่บนขายึดปั๊มขึ้นรูปส าเร็จรูป (กรณียึดติดกับผนัง) ชุดท่อน้ ายาและ

สายไฟ ต้องบรรจุอยู่ในรางครอบพลาสติกสวยงาม 
48.6 ชุดเทอโมสตัสควบคุมแบบรีโมท เป็นแบบดิจิตอล มีจอแสดงตัวเลขอุณหภูมิ มีสวิทซ์เปิดปิดเครื่องปรับ

อากาศ และสวิทซ์ปรับความเร็วพัดลมได้ 3 ระดับเป็นอย่างน้อย 
48.7 เป็นของใหม่ท่ียังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน 
48.8 รับประกันคอมเพรสเซอร์ไม่น้อยกว่า 5 ปี  
48.9 รับประกันอะไหล่ไม่น้อยกว่า 2 ปี  

49. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง              จ านวน 2 ชุด 
49.1 เป็นเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนังแบบแขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 13,000 บีทียู  
49.2 เป็นเครื่องปรับอากาศท่ีได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. และฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 
49.3 ต้องเป็นเครื่องที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงาน

เดียวกัน 
49.4 เป็นเครื่องปรับอากาศท่ีมีระบบกรองอากาศที่สามารถถอดล้างท าความสะอาดได้ 
49.5 การติดตั้ง คอนเดนซิ่งยูนิต ให้อยู่บนขายึดปั๊มขึ้นรูปส าเร็จรูป (กรณียึดติดกับผนัง) ชุดท่อน้ ายาและ

สายไฟ ต้องบรรจุอยู่ในรางครอบพลาสติกสวยงาม 
49.6 ชุดเทอโมสตัสควบคุมแบบรีโมท เป็นแบบดิจิตอล มีจอแสดงตัวเลขอุณหภูมิ มีสวิทซ์ เปิดปิด

เครื่องปรับอากาศ และสวิทซ์ปรับความเร็วพัดลมได้ 3 ระดับเป็นอย่างน้อย 
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49.7 เป็นของใหม่ท่ียังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน 
49.8 รับประกันคอมเพรสเซอร์ไม่น้อยกว่า 5 ปี  
49.9 รับประกันอะไหล่ไม่น้อยกว่า 2 ปี  

50. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 32,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง              จ านวน 2 ชุด 
50.1 เป็นเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนังแบบแขวน ขนาดไม่ต่ ากว่า 32,000 บีทียู  
50.2 เป็นเครื่องปรับอากาศท่ีได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) และฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 
50.3 ต้องเป็นเครื่องที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงาน

เดียวกัน 
50.4 เป็นเครื่องปรับอากาศท่ีมีระบบกรองอากาศที่สามารถถอดล้างท าความสะอาดได้ 
50.5 การติดตั้ง คอนเดนซิ่งยูนิต ให้อยู่บนขายึดปั๊มขึ้นรูปส าเร็จรูป (กรณียึดติดกับผนัง) ชุดท่ อน้ ายาและ

สายไฟ ต้องบรรจุอยู่ในรางครอบพลาสติกสวยงาม 
50.6 ชุดเทอโมสตัสควบคุมแบบรีโมท เป็นแบบดิจิตอล มีจอแสดงตัวเลขอุณหภูมิ มีสวิทซ์ เปิดปิด

เครื่องปรับอากาศ และสวิทซ์ปรับความเร็วพัดลมได้ 3 ระดับเป็นอย่างน้อย 
50.7 เป็นของใหม่ท่ียังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน 
50.8 รับประกันคอมเพรสเซอร์ไม่น้อยกว่า 5 ปี  
50.9 รับประกันอะไหล่ไม่น้อยกว่า 2 ปี  

51. เก้าอ้ีปฏิบัติการ                 จ านวน 116 ตัว 
51.1 แป้นส าหรับนั่งท าจากวัสดุโพลียูรีเทนโฟม แป้นที่นั่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 380 มม. มี

ความหนาไม่น้อยกว่า 47 มม. ตรงกลางแป้นนั่งเว้าเป็นหลุมมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 180 มม. 
51.2 ส่วนด้านใต้แป้นเก้าอ้ีมีโครงเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 3 มม. เชื่อมเป็นรูปกากบาทเพ่ือยึดติดกับแป้นเก้าอ้ี

โดยใช้สกรู ขนาดไม่น้อยกว่า  6 มม. จ านวน 4 จุด และเชื่อมติดกับแกนเกลียวเก้าอ้ีโดยรอบและมีโครงท่อเหล็กกลม 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 16 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. ดามเป็นรูปวงกลมตลอดแนวแป้นเก้าอ้ีพ่นทับด้วย สี
ผงอุตสาหกรรม 

51.3 ปลอกส่วนนอกท าด้วยเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดไม่น้อยกว่า 50 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. พ่น
ทับด้วยสีผงอุตสาหกรรม 

51.4 เสาโครงสร้างเก้าอ้ีท าจากเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 45 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม. 
ภายในเชื่อมเกลียวเหล็ก ยาวตลอด ความยาวเกลียวไม่น้อยกว่า 60 มม. 

51.5 ความสูงแป้นเก้าอ้ีสามารถปรับระดับได้ความสูงได้ที่ 550 – 700 มม. 
51.6 ที่พักเท้าท่อเหล็กกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 16 มม. หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. เชื่อมยึดติด

กับทุกขาเก้าอ้ีรอบด้านพ่นสีผงอุตสาหกรรม 
51.7 ขาเก้าอ้ีจ านวน 5 ขา ท าจากเหล็กกล่องขนาด 25 x 50 มม. (± 1.5 มม.) หนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม.       

(± 0.3 มม.) เส้นผ่านศูนย์กลางความกว้างฐานขาเก้าอ้ีไม่น้อยกว่า 530 มม. ปลายขาเก้าอ้ีมีปุ่มปรับระดับ และมีฝาปิด
ปลายขาลักษณะโค้งมนไม่มีจุดแหลมคมท่ีอาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้งาน 
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52. พัดลมติดเพดาน 16 นิ้ว                จ านวน 38 ชุด 
52.1 เป็นพัดลมโคจรติดฝ้าเพดาน 3 ใบพัด ขนาดไม่น้อยกว่า 16 นิ้ว พร้อมติดตั้ง  
52.2 ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ/ปรับส่าย ซ้าย-ขวา และหยุดส่าย โดยระบบทั้งหมด ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล  
52.3 ผ่านการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยจาก ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  
52.4 ประหยัดไฟสูงสุดเบอร์ 5  
52.5 มอเตอร์แบบเปิด ป้องกันฝุ่นละอองและสิ่งแปลกปลอม  
52.6 รับประกันมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 3 ปี  
52.7 รับประกันอะไหล่ภายในเครื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี  
52.8 เป็นของใหม่ท่ียังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน 

53. พัดลมระบายอากาศแบบติดกระจก ขนาด 8 นิ้ว             จ านวน 15 ชุด 
53.1 แบบติดกระจก ดูดอากาศออก 
53.2 มอเตอร์แบบปิด ป้องกันฝุ่นละออง และสิ่งแปลกปลอม 
53.3 มาตรฐาน PREMIUM SAFETY ใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ลุกลามไฟและอุปกรณ์เพ่ิมความปลอดภัย 
53.4 ผ่านการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยจากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
53.5 ผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001 และ มาตรฐาน ISO 14001 
53.6 ปลอดสารที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมด้วยการจ ากัดสารที่เป็นอันตราย 6 ชนิด  
53.7 รับประกัน มอเตอร์ 5 ปี อะไหล่ภายในเครื่อง 1 ปี 
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54. เก้าอ้ีส านักงาน                 จ านวน 5 ตัว 
54.1 ขนาด กว้าง 60 x ลึก 66 x สูง 94 ซม.  
54.2 โครงสร้าง เป็นไม้วีเนียร์ยางพาราเพลสขึ้นรูปชิ้นเดียวกันทั้งที่นั่งและพนักพิง หนาไม่น้อยกว่า 12 มม.  
54.3 ฟองน้ าเบาะนั่งและพนักพิงเป็นฟองน้ า Polyurethane Foam ตัดแต่งรูปทรงตามแบบของเก้าอ้ี 
54.4 ใต้เบาะนั่งติดก้อนโยก Tilt Mechanism พร้อมด้วยระบบ Back Lock System ปรับความนิ่มนวลใน

การนั่งด้วยระบบสปริงโดยใช้มือหมุน 
54.5 การปรับสูง - ต่ า  ปรับความสูงของเบาะนั่งด้วยแกนแก็ส (Gas Lift) ได้ระหว่างประมาณ 8 ซม.  
54.6 ท้าวแขน ท าจาก Die – Casting Aluminium ฉีดขึ้นรูปปัดผิวเงา ที่วางท้าวแขนด้านบนหุ้มเบาะวัสดุ

เหมือนเบาะนั่ง  
54.7 ขาเก้าอ้ี แบบ 5 แฉก ท าด้วย Die – Casting Aluminium ฉีดข้ึนรูปปัดผิวเงา  650 มม. (วัดรวมล้อ) 
54.8 ล้อ ล้อคู่ ขนาดไม่น้อยกว่า  50 มม. สามารถรับน้ าหนักได้ 30 กก./ล้อ ยึดติดกับขาด้วยการตบเข้า 
54.9 วัสดุหุ้ม สามารถเลือกวัสดุต่างๆ ได้ 2 แบบ คือ หนังเทียม และ พียู – ไมโครไฟเบอร์  

 

 

หมายเหตุ : ขนาดของเก้าอ้ีที่ระบุ อาจมีค่าแตกต่างจากมาตรฐาน ± ไม่เกิน 2 ซม. 

55. กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 4.80 x 1.20 ม.         จ านวน 3 ชุด 
55.1 ขนาด 4.80 x 1.20 ม. 
55.2 ท าจากไม้อัด หนาไม่น้อยกว่า 10 มม. ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนท สีขาว ตลอดทั้งแผ่น 
55.3 ขอบหุ้มด้วยอลูมิเนียมหนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. 
55.4 ที่วางแปรงลบกระดานเป็นอลูมิเนียม หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. 
55.5 ด้านข้างท้ัง 2 ด้าน เป็นไม้ชานอ้อย บุด้วยก ามะหยี่ 
55.6 เป็นของใหม่ท่ียังไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน 
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56. กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 2.40 x 1.20 ม.       จ านวน 1 ชุด 
56.1 ท าจากไม้อัด หนาไม่น้อยกว่า 10 มม. ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนท สีขาว ตลอดทั้งแผ่น 
56.2 ขอบหุ้มด้วยอลูมิเนียมหนาขนาดไม่น้อยกว่า 2.40 x 1.20 ม. x 0.80 มม. 
56.3 ที่วางแปรงลบกระดานเป็นอลูมิเนียม หนาขนาดไม่น้อยกว่า 2.40 x 1.20 ม. x 1.00 มม. 

 

57. พาติชั่น ขนาด 4.00 x 1.20 ม. (ก x ส)               จ านวน 1 ชุด 
57.1 โครงสร้าง ผลิตจากไม้เพาะโครงขึ้นรูป ปิดทับด้วยไม้ HARD BOARD หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. บุด้วยผ้าฝ้าย 
57.2 กรอบของพาติชั่น เป็นอะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป พ่นทับด้วยสี EPOXY และอบด้วยความร้อน 
57.3 อุปกรณ์ช่วยประคองแผง หรือ T - FOOT ผลิตจากเหล็กปั๊มขึ้นรูป พ่นทับด้วยสี EPOXY และอบด้วย

ความร้อน 
57.4 ฐานปรับระดับเป็นพลาสติกฉีดขึ้นรูปสีด า 
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58. โต๊ะท างาน ขนาด 1.00 x 0.50 x 0.75 ม. (ย x ล x ส)                         จ านวน 1 ชุด 
58.1 ส่วนของ WORK TOP เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า      

28 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก.      
1163 – 2536 ปิดขอบด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT  

58.2 โครงสร้างโต๊ะ ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 28 มม.ปิด
ผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ปิด
ขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT พร้อมรองรับด้วยขาพลาสติก เพ่ือป้องกันความชื้น 
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59. เก้าอ้ีปฏิบัติการ (2)          จ านวน 4 ตัว 
59.1 ขนาด 45 x 52 x 80 ซม. (ก x ล x ส) 
59.2 ที่นั่ง – พนักพิง ท าจากไม้อัดขึ้นรูป ฉีดหุ้มทับด้วยโฟม P.U. 
59.3 แกนปรับระดับสูง – ต่ าด้วยระบบไฮโดรลิก (GAS) ชุบโครเมี่ยม 
59.4 ขาเก้าอ้ีเป็นเหล็กชุบโครเมี่ยม 5 แฉก พร้อมล้อเลื่อน  

60. โต๊ะท างาน ขนาด 0.80 x 0.50 x 0.75 ม. (ย x ล x ส)      จ านวน 1 ชุด 
60.1 ส่วนของ WORK TOP เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า      

28 มม. ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก.        
1163 – 2536  ปิดขอบด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT  

60.2 โครงสร้างโต๊ะ ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 28 มม. ปิด
ผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ปิด
ขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT พร้อมรองรับด้วยขาพลาสติกเพ่ือป้องกันความชื้น 
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รายละเอียดสถานที่ติดตั้งครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ 

ล าดับที ่ รายการ ห้องตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑ์

เครื่องส าอางฯ 

ห้องปฏิบตัิการ
เตรียมผลติ

เครื่องส าอางฯ 

ห้องปฏิบตัิการ
กลาง 

ห้องปฏิบตัิการ
เคมีอาหาร 

ห้องปฏิบตัิการ
จุลชีววิทยาฯ 

ห้องปฏิบตัิการ
ควบคุมคุณภาพ

อาหาร 

ห้องปฏิบตัิการ
แปรรปูและ
นวัตกรรม 

รวมจ านวน
ทั้งสิ้น 

หน่วย
นับ 

1 โต๊ะปฏิบัตกิารกลาง ขนาด 4.00x1.20x0.85 ม. 1       1 ชุด 

2 โต๊ะปฏิบัตกิารติดผนังพร้อมตู้แขวนลอย ขนาด 10.07 x 0.60 x 
0.80 ม. 

1       1 ชุด 

3 โต๊ะปฏิบัตกิารติดผนัง ขนาด 6.00x0.60x0.80 ม. 1       1 ชุด 

4 ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด 1.00x0.60x1.80 ม. 1       1 ชุด 

5 ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด 1.20x0.60x1.80 ม. 1       1 ชุด 

6 โต๊ะปฏิบัตกิารกลาง ขนาด 4.25x1.50x0.85 ม. แบบที่ 1  3      3 ชุด 

7 โต๊ะปฏิบัตกิารกลาง ขนาด 2.00x0.60x0.90 ม.  1  1 1 1  4 ชุด 

8 โต๊ะปฏิบัตกิารติดผนัง ขนาด 14.65x0.75x0.80 ม.  1      1 ชุด 

9 Emergency Shower  1  1    2 ชุด 

10 ตู้ดูดควันพร้อมชุดก าจัดไอสารเคมี ขนาด 1.50x1.05x2.35 ม.  1  2  1  4 เครื่อง 

11 โต๊ะปฏิบัตกิารกลาง ขนาด 3.60x1.50x0.85 ม.   2     2 ชุด 

12 โต๊ะปฏิบัตกิารติดผนัง ขนาด 7.12x0.75x0.80 ม.   1     1 ชุด 

13 โต๊ะปฏิบัตกิารติดผนัง ขนาด 6.17x0.75x0.80 ม.   1     1 ชุด 

14 โต๊ะปฏิบัตกิารติดผนัง ขนาด 2.00x0.75x0.80 ม. แบบที่ 1   1     1 ชุด 

15 โต๊ะท างาน พร้อมตู้โมบาย  ขนาด 1.20x0.60x0.75 ม.   1 1  1  3 ชุด 

16 โต๊ะปฏิบัตกิารกลาง ขนาด 5.10x1.50x0.85 ม.    3    3 ชุด 

17 โต๊ะปฏิบัตกิารกลาง ขนาด 5.10x0.75x0.85 ม.    1    1 ชุด 

18 โต๊ะปฏิบัตกิารติดผนัง ขนาด 12.16x0.70x0.80 ม.    1    1 ชุด 

19 โต๊ะปฏิบัตกิารติดผนัง ขนาด 4.70x0.60x0.80 ม.    1    1 ชุด 

20 โต๊ะปฏิบัตกิารติดผนัง ขนาด 4.00x0.60x0.80 ม.    1    1 ชุด 

21 โต๊ะปฏิบัตกิารติดผนัง ขนาด 2.40x0.60x0.80 ม.    1    1 ชุด 

22 ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด 1.00x0.60x1.80 ม. แบบที่ 2    2    2 ชุด 

23 ตู้เก็บสารเคมี ขนาด 0.60x0.58x1.92 ม. พร้อมพัดลมระบาย
อากาศและท่อระบายไอระเหยออกสู่ภายนอก 

   1    1 ชุด 

24 ตู้แขวนลอย ขนาด 6.60x0.30x1.00 ม.    1    1 ชุด 

25 โต๊ะปฏิบัตกิารกลาง ขนาด 4.25x1.50x0.85 ม. แบบที่ 2     3   3 ชุด 
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ล าดับที ่ รายการ ห้องตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑ์

เครื่องส าอางฯ 

ห้องปฏิบตัิการ
เตรียมผลติ

เครื่องส าอางฯ 

ห้องปฏิบตัิการ
กลาง 

ห้องปฏิบตัิการ
เคมีอาหาร 

ห้องปฏิบตัิการ
จุลชีววิทยาฯ 

ห้องปฏิบตัิการ
ควบคุมคุณภาพ

อาหาร 

ห้องปฏิบตัิการ
แปรรปูและ
นวัตกรรม 

รวมจ านวน
ทั้งสิ้น 

หน่วย
นับ 

26 โต๊ะปฏิบัตกิารกลาง ขนาด 4.25x0.75x0.85 ม.     1   1 ชุด 

27 โต๊ะปฏิบัตกิารติดผนัง ขนาด 3.62x0.75x0.80 ม.     1   1 ชุด 

28 โต๊ะปฏิบัตกิารติดผนัง ขนาด 5.17x0.75x0.80 ม.     1   1 ชุด 

29 โต๊ะปฏิบัตกิารติดผนัง ขนาด 0.80x0.75x0.80 ม.     1   1 ชุด 

30 ชุดอ่างล้าง ขนาด 1.50x0.75x0.80 ม.     1   1 ชุด 

31 ตู้แขวนลอย ขนาด 7.20x0.30x1.00 ม.     1   1 ชุด 

32 โต๊ะวางอุปกรณ์ ขนาด 4.70x1.00x0.15 ม.     1   1 ชุด 

33 ตู้เก็บกล้องจุลทรรศน์ ขนาด 1.00x0.58x2.00 ม.     1   1 ชุด 

34 ชั้นคว่ าเครื่องแก้ว ขนาด 0.80x0.60x1.80 ม.     1   1 ชุด 

35 โต๊ะปฏิบัตกิารกลาง ขนาด 4.25x1.50x0.85 ม. แบบที่ 3      3  3 ชุด 

36 โต๊ะปฏิบัตกิารติดผนัง ขนาด 9.69x0.75x0.80 ม.      1  1 ชุด 

37 โต๊ะปฏิบัตกิารติดผนัง ขนาด 4.50x0.75x0.80 ม.      1  1 ชุด 

38 ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด 0.80x0.60x1.80 ม. แบบที่ 3      1  1 ชุด 

39 โต๊ะปฏิบัตกิารติดผนัง ขนาด 2.90x0.75x0.80 ม.       1 1 ชุด 

40 โต๊ะปฏิบัตกิารติดผนัง ขนาด 2.00x0.75x0.80 ม. แบบที่ 2       1 1 ชุด 

41 โต๊ะปฏิบัตกิารติดผนัง ขนาด 2.40x0.75x0.80 ม.       1 1 ชุด 

42 ตู้เก็บเสื้อผ้า ขนาด 1.00x0.60x1.80 ม.       1 1 ชุด 

43 ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด 0.80x0.40x2.90 ม.       2 2 ชุด 

44 ตู้เก็บอุปกรณ์ ขนาด 0.80x0.50x2.90 ม.       3 3 ชุด 

45 โต๊ะปฏิบัตกิารติดผนัง ขนาด 3.86 x 0.75 x 0.80 ม.       1 1 ชุด 

46 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18000 BTU       2 2 ชุด 

47 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 9000 BTU       2 2 ชุด 

48 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 40000 BTU 1 2  3 2 2  10 ชุด 

49 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 13000 BTU    1 1   2 ชุด 

50 เครื่องปรับอากาศ ขนาด 32000 BTU   2     2 ชุด 

51 เก้าอี้ปฏบิัติการ 12 42 20  42   116 ตัว 

52 พัดลมติดเพดาน 16 นิ้ว 2 6 4 8 8 6 4 38 ชุด 

53 พัดลมระบายอากาศแบบติดกระจก ขนาด 8 นิ้ว 1 2 2 3 3 2 2 15 ชุด 
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ล าดับที ่ รายการ ห้องตรวจสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑ์

เครื่องส าอางฯ 

ห้องปฏิบตัิการ
เตรียมผลติ

เครื่องส าอางฯ 

ห้องปฏิบตัิการ
กลาง 

ห้องปฏิบตัิการ
เคมีอาหาร 

ห้องปฏิบตัิการ
จุลชีววิทยาฯ 

ห้องปฏิบตัิการ
ควบคุมคุณภาพ

อาหาร 

ห้องปฏิบตัิการ
แปรรปูและ
นวัตกรรม 

รวมจ านวน
ทั้งสิ้น 

หน่วย
นับ 

54 เก้าอี้ส านักงาน  1 1 1 1 1  5 ตัว 

55 กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 4.80x1.20 ม.  1   1 1  3 ชุด 

56 กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 2.40x1.20 ม.    1    1 ชุด 

57 พาติชั่น 4.00x1.20 ม.   1     1 ชุด 

58 โต๊ะท างาน ขนาด 1.00x0.50x0.75 ม.  4500     1   1 ชุด 

59 เก้าอี้ปฏบิัติการ     2 1 1 4 ตัว 

60 โต๊ะท างาน ขนาด 0.80x0.50x0.75 ม.       1 1 ชุด 

 




