รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
ประจาปีงบประมาณ 2562
ตามเอกสารสอบราคา เลขที่3/ 2562
ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562
............................................................................................
หมวดครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จานวน 55 รายการ มีคุณสมบัติอย่างน้อยดังต่อไปนี้
ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ชุดเครื่องกาเนิดไฟฟ้าอย่างง่าย AC/DC
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. ฐานทาด๎วยพลาสติก หรือไม๎ หรือโลหะ ขนาดพอเหมาะและแข็งแรง
2. ใช๎สาธิตการผลิตไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ ด๎วยการหมุนแกนอาร์เมเจอร์
3. มีวงจร
LED แสดงผลการเกิดกระแสตรงและกระแสสลับในตัว
4. แผํนแปรงทองเหลืองเป็นสปริง ไมํอํอนงอเมื่อง๎างออก
5. ตัวคอมมิวเตเตอร์ทาจากทํอทองเหลือง 2 อันประกบกัน ติดตั้งบนแกนฉนวนกํอนสวมบนแกน
หมุนอาร์เมเจอร์
2. ชุดการทดลองสเปกตรัมของแก๊ส
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ชุดทดลองประกอบด๎วย
1. ชุดขดลวดเหนี่ยวนาหรือเครื่องจํายไฟฟ้าโวลต์สูง มีแรงดันไฟฟ้าไมํน๎อยกวํา 10,000 โวลต์
สามารถจุดหลอดสเปกตรัมความดันต่าให๎สวํางชัดเจน ใช๎กับไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์
ทางานตํอเนื่องแตํละครั้งได๎ไมํน๎อยกวํา 1 ชั่วโมง โดยไมํร๎อนจัดและชารุด จานวน 1 เครื่อง
2. ชุดหลอดบรรจุแก๏สความดันต่า 6 ชนิด เชํน อาร์กอน ฮีเลียม ไนโตรเจน นีออน ไอปรอท
ขั้วไฟฟ้าตรึงติดกับหลอดแข็งแรง ทํอนกลางของหลอดตีบ-ยาวเพื่อบีบลาแสงให๎เข๎ม จานวน 6
หลอด
3. ฐานสาหรับยึดหลอดบรรจุแก๏สตํอกับสายไฟหุ๎มฉนวน โดยใช๎ขั้วจับหลอดแบบสปริงที่ยึดหลอดได๎
อยํางแนํนหนา
4. เกรตติ้ง 1 ชุด ที่สามารถใช๎ดูเส๎นสเปกตรัมได๎ชัดเจน โดยมีจานวนเส๎น/mm. ดังนี้
4.1 80 – 100 เส๎น/ mm 1 แผํน
4.2 200 – 300 เส๎น/ mm 1 แผํน
4.3 500 – 800 เส๎น/ mm 1 แผํน
4.4 1000 – 1500 เส๎น/ mm 1 แผํน

3. ชุดทดลองเปรียบเทียบสเปกตรัมแก๊ส
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. สาหรับศึกษาสเปกตรัมของแก๏ส โครงสร๎างทาด๎วยพลาสติกเหนียวแข็งแรง
2. สามารถยึดหลอดสเปกตรัมได๎ไมํน๎อยกวํา 4 หลอด
3. แตํละหลอดมีความยาว ไมํน๎อยกวํา
23 cm
4. มีสวิทซ์ปิด
– เปิด สามารถทอลองทีละหลอดหรือพร๎อมกันทั้งหมดได๎
5. ภายในมีวงจรกาเนิดไฟฟ้าศักย์สูง มีฟิวส์และปลั๊กเสียบไฟฟ้า
AC 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์
4. ชุดซ่อมอุปกรณ์และเก็บชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. ไขควงวัดไฟ 1 อัน มีหลอดไฟเตือนอันตราย หลอดเริ่มสวํางที่แรงดันไฟฟ้าตั้งแตํ 90 โวลต์
AC/DC
2. คีมตัด 1 อัน ด๎ามจับยาวไมํน๎อยกวํา 75 mm ใบตัดยาวไมํน๎อยกวํา 13 mm ไมํเป็นสนิม มี
สปริงดันกลับ
3. คีมจับ 1 อัน ด๎ามจับยาวไมํน๎อยกวํา 75mm ปากคีมสํวนที่กว๎างที่สุดไมํน๎อยกวํา 7 mm ไมํเป้น
สนิม สํวนที่เล็กที่สุดประมาณ 1 mm มีฟันสาหรับจับ ใช๎สาหรับดึง บิดและตัด มีสปริงดัน
กลับ คีมไมํเป็นสนิม
4. ไขควงปากแบน 2 อัน
- ขนาดกว๎างประมาณ 3 mm ยาวไมํน๎อยกวํา 70 mm ด๎ามพลาสติกยาวไมํน๎อยกวํา 50 mm
ใช๎งานไมํน๎อยกวํา 20 ครั้งแล๎วยังคงสภาพเดิม
- ขนาดกว๎างประมาณ 6 mm ยาวไมํน๎อยกวํา 100 mm ด๎ามพลาสติกยาวไมํน๎อยกวํา 85 mm
ใช๎งานไมํน๎อยกวํา 20 ครั้งแล๎วยังคงสภาพเดิม
5. ไขควงหัวแฉก 2 อัน
- ขนาดเส๎นผํานศูนย์กลางประมาณ 3 mm ยาวไมํน๎อยกวํา 70 mm ด๎ามพลาสติกยาวไมํน๎อย
กวํา 50 mm ใช๎งานไมํน๎อยกวํา 20 ครั้งแล๎วยังคงสภาพเดิม
- ขนาดเส๎นผํานศูนย์กลางประมาณ 6 mm ยาวไมํน๎อยกวํา 100 mm ด๎ามพลาสติกยาวไมํน๎อย
กวํา 85 mm ใช๎งานไมํน๎อยกวํา 20 ครั้งแล๎วยังคงสภาพเดิม
6. เครื่องบัดกรีไฟฟ้า 1 ชุด
- เป็นหัวแร๎งแบบแชํ ด๎ามหัวแร๎งทาด๎วยพลาสติกทนความร๎อน มีปุ่มปรับสาหรับเริ่มอุณหภูมิที่
ด๎ามหัวแร๎ง ใช๎กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ กาลังไมํน๎อยกวํา 40 วัตต์ สํวนปลายของหัว
แร๎งเป็นปลายแหลมและถอดเปลี่ยนได๎
- มีที่วางหัวแร๎ง และที่ทาความสะอาดหัวแร๎ง
- โลหะบัดกรี ขนาดเส๎นผํานศูนย์กลางไมํน๎อยกวํา 1 mm น้าหนักไมํน๎อยกวํา 17 กรัม
7. ปากคีบ 1 อัน
- ด๎ามยาวไมํน๎อยกวํา 160 mm สํวนปลายปากคีบงอ ยาวไมํน๎อยกวํา 15 mm
8. คัตเตอร์ 1 อัน
- ใบคัตเตอร์กว๎างไมํน๎อยกวํา 18 mm ทาด๎วยโลหะ จานวน 12 ใบ
9. อุปกรณ์ทั้งหมดบรรจุในกลํองที่มีหูหิ้ว พร๎อมที่ล็อกปิดมั่นคงแข็งแรง

5. ชุดทดลองกฎของโอห์ม
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. ชุดจํายไฟกระแสตรง 1 ชุด ประกอบด๎วย
1.1 กระบะถํานไฟฉายพลาสติกที่ไมํแตกหักงํายใช๎บรรจุถํานไฟฉายขนาดใหญํ (Size D) ได๎ 4 ก๎อน
ตรึงแนํนด๎วยทึ่ยึดพร๎อมที่เสียบสายไฟ สามารถจํายไฟได๎ 1.5 โวลต์, 3.0 โวลต์, 4.5 โวลต์
และ 6 โวลต์
1.2 แผํนประกอบวงจรโปรโตบอร์ด จานวน 1 แผํน
2. ความต๎านทานแบบคาร์บอนคํา 100 โอห์ม ขนาด 1 วัตต์ ความคลาดเคลื่อนไมํเกิน ±5%
จานวน 50 ตัว
3. โวลต์มิเตอร์กระแสตรง ใช๎หลักการขดลวดเคลื่อนที่ มีปุ่มปรับเข็มให๎ตรงขีดศูนย์ ตัวฐานทาด๎วย
พลาสติก ไม๎ หรือโลหะ หน๎าปัดเอียงทาด๎วยพลาสติกใส สามารถวัดคําความตํางศักย์ 0 – 3
โวลต์ 0 – 15 โวลต์ 0 – 30 โวลต์ และ 0 – 300 โวลต์ ความคลาดเคลื่อนไมํเกิน ±5%
จานวน 1 เครื่อง
4. แอมมิเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง คุณลักษณะเหมือนโวลต์มิเตอร์ แตํใช๎วัดคํากระแสได๎สเกล 0 – 2
mA. 0 – 100 mA. 0 – 500 mA. และ 0 – 5 A. จานวน 1 ตัว
5. สายไฟพร๎อมคลิปหรือหัวเสียบ จานวน 1 ชุด
6. ถํานไฟฉายขนาดใหญํ (Size D) จานวน 8 ก๎อน
7. ผู๎ขายต๎อง
- สาธิตกฎของโอห์ม
- สาธิตการตํอวงจรแบบขนาน
- สาธิตการตํอวงจรแบบอนุกรม
- สาธิตการรวมกระแส
- สาธิตการวัดคําแรงเคลื่อนไฟฟ้า
- สาธิตการวัดคํากระแสไฟฟ้า
8. จัดทาได๎เอง
9. มีคูํมือการทดลองเป็นภาษาไทย
6. ชุดทดลองแม่เหล็กไฟฟ้า
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
กลํองชุดทดลองประกอบด๎วย
1. ผลตะไบเหล็ก ปริมาตร 1 กลํองพลาสติกเบอร์ 1 จานวน 1 กระปุก
2. แทํงแมํเหล็กถาวร รูปทรงกระบอก จานวน 2 แทํง
3. เข็มทิศ เส๎นผํานศูนย์กลางประมาณ 1 cm
จานวน
4. มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 6 V
จานวน
5. หม๎อแปลงไฟฟ้า
AC/DC 0-12 V
จานวน
6. ขดลวดทองแดง (เบอร์ 28 SWG) พันรอบแกนพลาสติก ซึ่งมี
เส๎นผํานศูนย์กลางประมาณ 1.5 cm ยาว 10cm จานวน 100 รอบ จานวน

1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว
1 ตัว

7. แทํงเหล็กอํอน รูปทรงกระบอก
1cm ยาวประมาณ 15 cm
จานวน 1 แทํง
8.แทํงทองเหลือง รูปทรงกระบอก1cm ยาวประมาณ 15 cm
จานวน 1 แทํง
9.แผํนเหล็กกล๎า รูปตัวC
จานวน 1 ตัว
10. แกนเหล็กอํอน รูปตัวC จานวน
1 ตัว
11. แผํนทองเหลือง
จานวน
2 แผํน
12.หลอดไฟขนาด 3 V. พร๎อมฐานมีขั้วเสียบสายไฟ จานวน
1 ชุด
13.อาร์เมเจอร์พร๎อมแกน มีแขนจับยึดกับฐานรอง จานวน
1 ตัว
14.สายไฟ มีดคัตเตอร์ กระดาษเทป ปากจระเข๎ จานวน
1 ชุด
15. อุปกรณ์ทั้งหมดอยํางน๎อยต๎องสามารถประกอบชุดเพื่อใช๎ทดลอง
- สนามแมํเหล็ก
- เส๎นแรงแมํเหล็ก
- การเหนี่ยวนาแมํเหล็กไฟฟ้า
- การทางานของมอเตอร์ไฟฟ้า
-การทางานของหม๎อแปลงไฟฟ้า
โดยใช๎งานรํวมกับไมโครมิเตอร์ และโวลต์มิเตอร์
16. มีคูํมือทดลองเป็นภาษาไทย
7. ชุดสาธิตคลื่นนิ่งในเส้นเชือก
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ประกอบด๎วย
1. เครื่องเคาะสัญญาณเวลา ใช๎กับไฟฟ้า 12 V.AC , 50 Hz
2. เชือกเส๎นเล็ก
3. แขวนลูกตุ๎ม
4. รางไม๎
4.1 ทาด๎วยไม๎ผิวเรียบ
4.2มีกรอบ 3 ด๎าน ด๎านบนเป็นรูสาหรับยึดแกนรางไม๎ ด๎านข๎างกรอบมีรูสาหรับเสียบแทํงโลหะ 2
อัน
4.3 มีความคงทน แข็งแรง
5. แขวนรางไม๎
5.1 ปลายมีน็อตสาหรับยึดกับรางไม๎ตรงกลางรอก
5.2 สามารถตํอกับรางไม๎ได๎อยํางพอดี
6.หม๎อแปลงไฟฟ้าโวลต์ต่า AC/DC
6.1 ใช๎กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V, 50 Hz
6.2 มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าขาออกใช๎งานบบฟิกคํา 0, 2, 5, 8 และ 12 V AC/DC
6.3 สวิตซ์ปิด –เปิด ทนแรงเคลื่อนได๎250 V
6.4 มีฟิวส์ Over load protection ขนาด 1A
7. สายไฟฟ้าดา-แดง พร๎อมขั้วเสียบและคลิปปากจระเข๎ ความยาว 50 cm จานวน 1 คูํ

8. ชุดสาธิตโฟโตอิเล็คตริก
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ให๎จัดซื้อเป็นการทั่วไป
9. เก้าอี้อนุรักษ์โมเมนตัมเชิงมุม (Rotating Stool)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. เก๎าอี้ทาด๎วยเหล็กชุบโครเมียมสูงไมํน๎อยกวํา 70 ซม.และมีที่แขวนเก็บดรัมเบล
2. ฐานวงกลมขนาดเส๎นผํานศูนย์กลางไมํน๎อยกวํา 40 ซม.
3. มีที่พักเท๎า
4. ที่นั่งมีลักษณะกลม พร๎อมพนักพิงกันตก
5. ขาเก๎าอี้ติดตั้งตลับลูกปืนให๎เก๎าอี้หมุนได๎คลํอง 360 องศา
6. ล๎อจักรยานขนาดเส๎นผํานศูนย์กลางไมํน๎อยกวํา 50 ซม. มีมือจับแกนล๎อทั้งสองข๎างพร๎อมดรัมเบล
น้าหนักไมํน๎อยกวํา 1 กก. จานวน 1 คูํ
7. รับประกันคุณภาพอยํางน๎อย 1 ปี
10. ชุดทดลองถาดคลื่น
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. ถาดคลื่นทาด๎วยกระจกใสหรือพลาสติกใสที่มีความหนาพอควร ไมํบิดตัว มีขอบโดยรอบ ป้องกัน
การรั่วซึมของน้าได๎ดี ผิวในของขอบลาดเอียงเพื่อป้องกันการสะท๎อนของคลื่น และติดตั้งด๎วยขา
ตั้งที่สามารถปรับความสูงของขาให๎พื้นถาดอยูํในแนวระดับได๎
2. มีชุดสร๎างคลื่นตํอเนื่อง แบบหน๎าคลื่นตรง และหน๎าคลื่นวงกลม 3 วง ที่ปรับความถี่ได๎ พร๎อง
แหลํงจํายไฟในตัว
3. โคมไฟฟ้าพร๎อมหลอดไฟ 12 โวลต์ กาลังไมํน๎อยกวํา25 วัตต์ สามารถปรับระดับความชัดของ
ภาพใต๎ถาดได๎
4. มีอุปกรณ์ประกอบ
- ฉากโลหะ
3 อัน
- โลหะดัดโค๎งได๎ครึ่งวงกลม
1 อัน
- กระจกใสรูปสี่เหลี่ยมคางหมู หนาไมํน๎อยกวํา 5 มิลลิเมตร
1 แผํน
5.ชุดสโตรโบรสโคป ประกอบด๎วย
5.1 แผํนวงกลม ทาด๎วยไม๎หรือพลาสติก ขนาดเส๎นผํานศูนย์กลางไมํน๎อยกวํา 20 เซนติเมตร มี
ชํองยาวจากขอบเข๎าหาศูนย์กลาง 6 ชํอง ความกว๎างชํองละประมาณ 3 มิลลิเมตร มีรู
ระหวํางชํองหนึ่งตาแหนํง พํนสีดาด๎านทั้งสองหน๎า
5.2ด๎าม ทาด๎วยไม๎หรือพลาสติก ขนาดเส๎นผํานศูนย์กลางไมํน๎อยกวํา 2.0 เซนติเมตร ยาวไมํน๎อย
กวํา 12 เซนติเมตร มีล๎อลูกปืนยึดติดกับแผํนวงกลม หมุนได๎คลํองตัว

5.3 ทํอ PVC ขนาดเส๎นผํานศูนย์กลาง 14 มิลลิเมตร ยาวไมํน๎อยกวํา25 เซนติเมตร สามารถเสียบ
เข๎ารูของแผํนวงกลมได๎ดี
6.ผู๎เสนอราคาต๎องสาธิตการสร๎างคลื่นตรง คลื่นวงกลม คลื่นสะท๎อน และการแทรกสอดของคลื่น
7. คูํมือทดลองเป็นภาษาไทย
8. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
11. Air track
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. ราง
1.1สํวนรองรับการเคลื่อนที่ของรถมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยม สามารถปรับระดับได๎ 3 จุด
1.2 ทาจากโลหะที่ไมํเป็นสนิม
1.3 ความยาวของรางไมํน๎อยกวํา 200เซนติเมตร มีสเกลบอกระยะ0 – 200 เซนติเมตร ความ
ละเอียด 0.1 เซนติเมตร
1.4 ขนาดของรูอากาศ 0.6 หรือ 0.8 มิลลิเมตรคําความผิดพลาด< 0.10 มิลลิเมตร ที่ชํวงความยาว
รวม
1.5 น้าหนักรวมไมํเกิน 10กิโลกรัม
1.6 อุณหภูมิชํวงการทางานปกติ 0-40 ๐C ความชื้นสัมพัทธ์85%
2. เครื่องปั๊มลม
2.1 ใช๎กับไฟฟ้า 220โวลต์ 50เฮิร์ตซ์
2.2 ใช๎กาลังไฟฟ้า 250 วัตต์
2.3 ชํวงการยกตัวของรถทดลองกับราง 0.10 มิลลิเมตร รถสามารถวิ่งได๎อยํางราบเรียบ
2.4 สามารถยกรถและน้าหนักได๎ไมํน๎อยกวํา 250กรัม
2.5 ให๎ความดันอากาศประมาณ 5.8 Kpa
2.6 ทํอลมยาวไมํน๎อยกวํา 1.5 เมตร
2.7 ขนาดประมาณ 210 x 290 มิลลิเมตร
3. เครื่องบันทึกเวลา
3.1 หน๎าจอแสดงผลแบบ LED แสดงตัวเลยได๎ไมํน๎อยกวํา 4 ตัวเลข
3.2 ไฟ LED แสดงหนํวยเวลาในการวัดอัตโนมัติ
3.3 ชํวงการจับเวลา 0 – 999.9 วินาที
3.4 ความละเอียดของการจับเวลาประมาณ 10 ไมโครวินาที
3.5ตรวจจับสัญญาณการเคลื่อนที่โดย เซนเซอร์แสง(Photoelectric Sensor) 2 ตัว
3.6 ระบบป้องกันไฟลัดวงจรด๎วยฟิวส์ 1 แอมแปร์
3.7 ใช๎กับไฟฟ้า 220โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์
3.8 มีฟังก์ชันการทางานเพื่อวัดปริมาณที่เกี่ยวกับความเร็ว ความเรํง การชน และเวลา
3.9 สามารถอํานข๎อมูลย๎อนหลังได๎อยํางน๎อย 24 คํา
4. อุปกรณ์ประกอบการทดลอง
4.1รถทรงสามเหลี่ยม สามารถใช๎งานรํวมกับรางได๎ ความยาวไมํน๎อยกวํา 12 เซนติเมตร 2 คัน
และ 25 เซนติเมตร 2 คัน

4.2แทํงมวลสาหรับเพิ่มน้าหนักรถแตํละแทํงมีมวลไมํน๎อยกวํา 50กรัม จานวนไมํน๎อยกวํา10 อัน
4.3ที่จับเซนเซอร์แสงแบบติดเข๎ากับรํองบนตัวราง จานวนไมํน๎อยกวํา 2 อัน
4.4 Glider สาหรับติดบนตัวรถ แบบ1 แถบ จานวน 1 อัน เป็นอยํางน๎อย
4.5 Glider สาหรับติดบนตัวรถ แบบ2 แถบ ระยะหํางมีคําตํางๆ กัน 3 คูํ เป็นอยํางน๎อย
4.6หํวงสปริงสามารถยึดติดกับปลายรางและตัวรถได๎ จานวน6 อัน
4.7ลูกตุ๎มน้าหนักผําซีก 10 กรัม จานวน 1 อัน 20 กรัม จานวน 2 อัน และ 50 กรัม จานวน 2
อัน เป็นอยํางน๎อย
4.8ที่แขวนลูกตุ๎ม หนัก50 กรัม จานวน 1 อัน เป็นอยํางน๎อย
4.9สปริงคํา k ตํางๆ ไมํน๎อยกวํา 4 ตัว
4.10รอกเดี่ยวทาด๎วยโลหะสาหรับยึดติดกับปลายราง จานวน2 อัน เป็นอยํางน๎อย
4.11อุปกรณ์สาหรับทดลองเรื่องการชนทั้งแบบยืดหยุํน และไมํยืดหยุํน จานวน1 ชุด
4.12คูํมือประกอบการใช๎งานเป็นภาษาไทย จานวน3 เลํม
4.13คูํมือประกอบการทดลองเป็นภาษาไทย จานวน3 เลํม
5. รายละเอียดอื่นๆ
5.1 รับประกันคุณภาพอยํางน๎อย 1 ปี
5.2 มีการสาธิตแนะนาวิธีการใช๎ให๎แกํผู๎ใช๎จนสามารถนาไปใช๎งานได๎อยํางถูกต๎อง
12. กัลวานอมิเตอร์
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. เป็นอุปกรณ์ประกอบการทดลองวัดปริมาณทางไฟฟ้า
2.สเกลวัดยาว 75มิลลิเมตร
3. ใช๎วัดไฟฟ้ากระแสตรงชํวง+110 A ถึง -110 A ความตํางศักย์ชํวง -2V ถึง +2V
4. มีความแมํนยาในการอํานคําระหวํางการทดลองและสาธิต
13.มัลติมิเตอร์แบบดิจิตอล
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. เป็นอุปกรณ์ประกอบการทดลองวัดปริมาณทางไฟฟ้า
2. มีความแมํนยาและความปลอดภัยสูง
3. ชํวงการวัดอัตโนมัติ (Auto Range)
4. วัดแรงดันโดยไมํต๎องสัมผัส NCV (Non Contect Voltage)
5. ฟังก์ชั่นการแสดงผลแบบซิงโครนัสหน๎าจอขนาดใหญํแบบดิจิตอลและความละเอียดสูงแบบ
อนาล็อก
6. การป้องกันโอเวอร์โหลดเต็มรูปแบบ
7. ฟังก์ชันการวัด VFD ของเครื่องแปลงความถี่
8. สามารุวัดความถี่สัญญาณรบกวนความถี่สูง
9. การวัดแบบ True RMS เรียลไทม์
10. มีการจัดเก็บข๎อมูลการวัดสูงสุด / ต่าสุด
11. ระบบปิดอัตโนมัติ

12. มีสายวัดคําไฟฟ้า 1 คูํ
13. สายวัดอุณหภูมิ 1 เส๎น
14. แบตเตอรี่ AA จานวน 2 ก๎อน
15. รับประกันอยํางน๎อย 1 ปี
16. มีคูํมือการใช๎งาน
14.หม้อแปลงไฟฟ้า AC/DC
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. กลํองทาด๎วยเหล็กหนาไมํน๎อยกวํา 0.5 มม. ด๎านลํางมียางรองขา 4 ตัวพํนกันสนิมมีสีทาทัพ
2. ใช๎กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220โวลท์ 50 เฮิรตซ์
3. มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าขาออกใช๎งาน 0 V, 2V, 5V, 8V, และ 12V
4. จํายกระแสไฟฟ้าขาออกได๎ไมํน๎อยกวํา 8แอมแปร์
5. มีสวิตซ์ตัดตํอวงจรทางขดลวดปฐมภูมิ ทนแรงเคลื่อนไฟฟ้าได๎ 250 โวลท์
6. มีฟิวส์ขนาด 1แอมแปร์ ตํออยูํในวงจรปฐมภูมิอนุกรมกับสวิตซ์
7. มีขั้วเสียบที่แนํนและแข็งแรง ตํอโดยตรงกับสายไฟฟ้าเข๎าหม๎อแปลง
8. สายไฟฟ้าเข๎าเป็นสายคูํ ขนาดเส๎นผํานศูนย์กลาง1 มม. ตํอเส๎น ยาวไมํน๎อยกวํา 1.75 เมตรปลาย
สายติดเต๎าเสียบ ทนแรงเคลื่อนไฟฟ้าไมํน๎อยกวํา 250 โวลท์ 10 แอมแปร์
9. มีวงจรแปลงกระแสสลับเป็นกระแสตรงในตัว
10. วงจรไฟฟ้า หรือ แบบละเอียด
11. มีคูํมือการใช๎งานเป็นภาษาไทย
12. รับประกันคุณภาพอยํางน๎อย 1ปี
15. เครื่องเคาะสัญญาณเวลา
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. ฐานพลาสติกคอยล์ทาด๎วยลวดทองแดงอาบน้ายาพันบนแกนพลาสติก รูปรํางสวยงามแข็งแรง
2. คันเคาะสามารถถอดออกจากฐานและปรับระยะได๎
3. คันเคาะทาด๎วยเหล็ก ปลายข๎างหนึ่งติดเหล็กเคาะ
4. ตัวบังคับกระดาษทาด๎วยลวดโลหะพร๎อมกระดาษคาร์บอนและเป็กบังคับ
5. ใช๎กับไฟฟ้ากระแสสลับ 50 Hz. 6V. โดยคอยล์ไมํร๎อนสามารถเคาะได๎ 50 ครั้ง/วินาที
6.ให๎น้าหนักพอเหมาะ จุดเคาะแมํนยา
7.มีสกรูปรับแตํงแรงดันสปริง โดยไมํมีจุดคูํ
16.หลอดรังสีแคโทดแบบเบี่ยงเบนพร้อมเครื่องจ่ายไฟฟ้าโวลต์สูง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. หลอดรังสีแคโทด
1.1 เป็นหลอดแก๎วสุญญากาศทรงกระบอกตั้งอยูํบนฐานที่มั่นคง
1.2 ปลายหลอดทั้งสองข๎างมีลักษณะแคบลง หุ๎มด๎วยโลหะนาไฟฟ้า
1.3 ภายในหลอดมีแผํนอะลูมิเนียมฉาบด๎วยสีขาวด๎านหนึ่ง

2. เครื่องจํายไฟฟ้าโวลต์สูง
2.1 เป็นกลํองที่ทาด๎วยวัสดุที่ทนทานภายในบรรจุแผงวงจรไฟฟ้าที่สามารถแปลงกระแสไฟฟ้าสลับ
เป็นไฟฟ้ากระแสตรงที่มีศักย์ไฟฟ้าสูงขึ้น
2.2 สามารถใช๎กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220โวลต์ 50 เฮิรตซ์
2.3 มีขั้วเสียบเพื่อนากระแสไฟฟ้าไปใช๎งานได๎
2.4 มีคูํมือการใช๎ ข๎อควรระมัดระวังและการเก็บรักษาอยํางละเอียด
2.5 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได๎รับมาตรฐาน ISO 9001หรือผลิตจากโรงงงานที่ได๎รับมาตรฐาน ISO 9000
2.6 มีบริการหลังการขาย โดยมีเอกสารยืนยันการให๎บริการ
2.7 รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 1 ปี
17.สเปกโตรมิเตอร์ (Intermediate Spectrometer)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. สเกลเส๎นผํานศูนย์กลางแป้นหมุนไมํน๎อยกวํา 150 mm.
2. มีปุ่มล็อกด๎านข๎างสํวนบนมีที่ยึดปริซึมคอลลิเมเตอร์ ยาวไมํน๎อยกวํา 170 mm.ยึดติดกับฐานที่
ปรับเลื่อนแนวราบโฟกัสเลนส์ไมํน๎อยกวํา 25 mm.
3. สามารถปรับระยะเลื่อนสลิตได๎ไมํน๎อยกวํา 7 mm.
4. กล๎องโทรทัศน์ยาว 178 mm.ยึดติดกับฐานที่สามารถปรับเลื่อนแนวราบโฟกัสเลนส์ 25 mm.
5. เลนส์ตากาลังขยายไมํน๎อยกวํา 8เทํา พร๎อมแค๎มป์จับยึดปริซึม, ที่จับเกรตติ้ง, ที่จขันล็อกและ
กลํองบรรจุ
6. รับประกันคุณภาพอยํางน๎อย 2ปี
7. มีคูํมือการใช๎งานเป็นภาษาไทย

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี(จานวน 11 รายการ)
คุณลักษณะเฉพาะ
1. ชุดกลั่นลาดับส่วน
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.ขวดกลมขนาดไมํน๎อยกวํา 250 mL และ 500 mL อยํางละใบ
2. คอลัมน์กลั่นลาดับสํวนแนวตั้งและแนวนอนขนาดไมํน๎อยกวํา 30 cm อยํางละ 1 อัน
3. ข๎องอสาหรับรองรับสาร
4. ข๎อตํอ 3 ทาง
5. ที่เสียบเทอร์โมมิเตอร์
6. ที่จับคอนเดนเซอร์ พร๎อมข๎อแบบหมุนปรับได๎ 360 o 2 อัน.
7. สแตนด์พร๎อมเสายาว 60 ซม. 2 อัน
2. เครื่องปั่นแยก (Centrifuge)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. เครื่องปั่นของเหลวเพื่อทาให๎สํวนผสมตกตะกอน
2. เป็นเครื่องตั้งโต๏ะ ควบคุมการทางานด๎วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์
3.มีชํองใสํหลอดทดลองไมํน๎อยกวํา 12ชํอง
4. ปั่นได๎ความเร็วสูงสุดไมํน๎อยกวํา 6,000 รอบตํอนาที
5. ปรับตั้งคําความเร็วรอบและเวลา โดยการป้อนข๎อมูลแบบแป้นกดโดยแสดงผลด๎วยระบบตัวเลข
6. ตั้งเวลาในการปั่นได๎
7. มีระบบความปลอดภัยในการใช๎งาน ดังนี้
- ฝาเครื่องเปิดไมํได๎ขณะที่หัวปั่นตกตะกอนยังทางานอยูํ
- เครื่องจะไมํทางานในขณะที่ฝาของชํองปั่นยังเปิดอยูํ
8. ใช๎ได๎กับไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
9. มีคูํมือการใช๎อยํางละเอียดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
10. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได๎มาตรฐาน ISO 9001
11. ผู๎เสนอราคาต๎องระบุรุํน ยี่ห๎อ และประเทศผู๎ผลิต
12. มีบริการหลังการขาย โดยมีเอกสารยืนยันการให๎บริการ
13. รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 1 ปี
3. แผ่นร้อน (hot plate)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. เป็นเตาให๎ความร๎อนด๎วยไฟฟ้า (Hot plate)
2. มีแผํนให๎ความร๎อนที่มีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 18 × 18 เซนติเมตร ตัวแผํนความร๎อนเคลือบด๎วยเซรามิค
สามารถทนทานตํอการกัดกรํอนของสารเคมีได๎ดี

3. ตัวเครื่องออกแบบแข็งแรงทนทาน สามารถป้องกันแผํนให๎ความร๎อนภายในตัวเครื่องไมํให๎ถูก
สารเคมีในขณะใช๎งาน
4. มีปุ่มปรับควบคุมความร๎อน พร๎อมไฟแสดงการทางานของระบบให๎ความร๎อน
5. สามารถปรับควบคุมอุณหภูมิของเตาความร๎อนได๎สูงสุดไมํน๎อยกวํา 300 ºC
6. สามารถกวนสารละลายด๎วยแทํงแมํเหล็ก
7. สามารถปรับความเร็วรอบได๎ตั้งแตํ 0 - 1,250 rpm
8. ใช๎ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
9. มีคูํมือการใช๎อยํางละเอียดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
10. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได๎มาตรฐาน ISO 9001
11. เสนอราคาต๎องระบุรุํน ยี่ห๎อ และประเทศผู๎ผลิต
12. มีบริการหลังการขาย โดยมีเอกสารยืนยันการให๎บริการ
13. รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 1 ปี
4. เครื่องวัดค่า pH แบบตั้งโต๊ะ (Desktop pH Meter)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. เป็นเครื่องชนิดตั้งโต๏ะที่สามารถวัดความเป็นกรด – เบส ของสารละลาย วัดคํา pH, mV และ
อุณหภูมิโดยแสดงคําเป็นตัวเลข ซึ่งสามารถแสดงผลพร๎อมกันบนจอได๎ทั้งอุณหภูมิ (ºC) และคํา
pH
2. ตัวเครื่องทาด๎วยวัสดุที่ทนทานตํอการกัดกรํอนของสารเคมี
3. มีระบบชดเชย pH กรณีอุณหภูมิเปลี่ยนไปแบบอัตโนมัติ
4. มีระบบอํานจุดยุติอัตโนมัติ
5. สามารถวัดคําความกรด-เบส (pH) ตั้งแตํ 0.00 เป็น 14.00 หรือกว๎างกวํา โดยมีรายละเอียดเทํากับ
0.01
6. สามารถวัดคําความตํางศักย์ (mV) ได๎ตั้งแตํ -1999 mV ถึง +1999 mV โดยมีรายละเอียดเทํากับ
1 mV
7. อุณหภูมิวัดได๎ตั้งแตํชํวงในชํวง -5 ºC ถึง 105 ºC หรือดีกวํา
8. สามารถเลือกบัฟเฟอร์ที่จะใช๎งานสาหรับ Calibrate ได๎โดยมีคําให๎เลือกไมํน๎อยกวํา 3 คํา โดยเป็น
สมบัติกรด เบส และกลางอยํางละ 1 คํา
9. มีอุปกรณ์ประกอบ
- อิเล็กโทรตแก๎วชนิดที่เติมน้ายาได๎ และสามารถวัดคํา pH ชํวง 0-14
- น้ายาสาหรับเติมอิเล็กโทรต ซึ่งเป็นยี่ห๎อเดียวกับเครื่องอยํางน๎อย 1 ขวด และมีปริมาตรไมํน๎อย
กวํา 50 mL
- แขนยึดจับ Electrode จานวน 1 ชุด
- Buffer Solution pH 4.00, 7.00 และ 10.00 อยํางละ 1 ขวด ปริมาตรไมํน๎อยกวํา 500 mL
10. ใช๎ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
11. มีคูํมือการใช๎อยํางละเอียดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
12. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได๎มาตรฐาน ISO 9001
13. ผู๎เสนอราคาต๎องระบุรุํน ยี่ห๎อ และประเทศผู๎ผลิต

14. มีบริการหลังการขาย โดยมีเอกสารยืนยันการให๎บริการ
15. รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 1 ปี
5. อ่างควบคุมอุณหภูมิ (Water bath)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. เป็นอํางควบคุมอุณหภูมิ
2. ภาชนะทาด๎วยเหล็กกล๎าไร๎สนิม มีความจุไมํน๎อยกวํา 12 ลิตร
3. มีชํองสาหรับวางหรือบรรจุภาชนะไมํน๎อยกวํา 6 ชํองโดยฝาที่ใช๎ปิดชํองมีขนาดที่ปรับเปลี่ยนได๎
อยํางน๎อย 3 ขนาด
4. มีปุ่มปรับอุณหภูมิ มีไฟแสดงการทางานของระบบให๎ความร๎อนและมีอุปกรณ์แสดงอุณหภูมิ
5. ใช๎ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
6. มีคูํมือการใช๎อยํางละเอียดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
7. ผู๎เสนอราคาต๎องระบุรุํน ยี่ห๎อ และประเทศผู๎ผลิต
8. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได๎มาตรฐาน ISO 9001 หรือผลิตจากโรงงานที่ได๎รับมาตรฐาน ISO 9000
9. ประกันชิ้นสํวนและอุปกรณ์อะไหลํอยํางน๎อย 1 ปี
10.มีบริการหลังการขาย โดยมีเอกสารยืนยันการให๎บริการ
6. ตู้อบความร้อน (Oven)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. เป็นตู๎อบความร๎อนซึ่งควบคุมการทางานด๎วยระบบ Mechanical Control แสดงอุณหภูมิเป็น
ตัวเลข
2. ตู๎ทาด๎วย stainless steel ไมํน๎อยกวํา 2 ชั้น
3. ความจุภายในไมํน๎อยกวํา 50 ลิตร
4. สามารถควบคุมอุณหภูมิอยํางน๎อยในชํวง 40 ºC – 300 ºC
5. มีระบบ Air Slide สาหรับถํายเทอากาศภายในเครื่อง
6. ใช๎ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
7. ประกันชิ้นสํวนและอุปกรณ์อะไหลํอยํางน๎อย 1 ปี
8. มีคูํมือการใช๎อยํางละเอียดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
9. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได๎มาตรฐาน ISO 9001 หรือผลิตจากโรงงานที่ได๎รับมาตรฐาน ISO 9000
10.ผู๎เสนอราคาต๎องระบุรุํน ยี่ห๎อ และประเทศผู๎ผลิต
11. มีบริการหลังการขาย โดยมีเอกสารยืนยันการให๎บริการ
12. รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 1 ปี

7. ปั๊มลมสุญญากาศ (Vacuum Pump)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. ทาสุญญากาศได๎ไมํน๎อยกวํา 600 mmHg
2. อัตราการดูดอากาศไมํน๎อยกวํา 40 ลิตร/นาที
3. มีมิเตอร์แสดงระดับสุญญากาศ
4. ใช๎ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
5. คูํมือการใช๎อยํางละเอียดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
6. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได๎มาตรฐาน ISO 9001 หรือผลิตจากโรงงานที่ได๎รับมาตรฐาน ISO 9000
7. ผู๎เสนอราคาต๎องระบุรุํน ยี่ห๎อ และประเทศผู๎ผลิต
8. มีบริการหลังการขาย โดยมีเอกสารยืนยันการให๎บริการ
9. รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 1 ปี
8. Heating Mantle ขนาด 250 ml
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. เป็นเตาให๎ความร๎อนแบบหลุม ตัวเครื่องภายนอกทาด๎วยวัสดุที่ทนตํอการกัดกรํอนของสารเคมีและ
ทนความร๎อน
2. มีฉนวนกันความร๎อนอยํางดีกั้นระหวํางขดลวดให๎ความร๎อนและตัวเครื่อง
3. สามารถใช๎กับขวดแก๎วก๎นกลมขนาดไมํน๎อยกวํา 250 ml
4. สามารถปรับตั้งอุณหภูมิได๎สูงสุดไมํน๎อยกวํา 400 ºC
5. ใช๎ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
6. คูํมือการใช๎อยํางละเอียดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
7. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได๎มาตรฐาน ISO 9001 หรือผลิตจากโรงงานที่ได๎รับมาตรฐาน ISO 9000
8. ผู๎เสนอราคาต๎องระบุรุํน ยี่ห๎อ และประเทศผู๎ผลิต
9. มีบริการหลังการขาย โดยมีเอกสารยืนยันการให๎บริการ
10. รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 1 ปี
9. เครื่องชั่งไฟฟ้าสาหรับงานวิเคราะห์ (electronic balance)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. เป็นเครื่องชั่งไฟฟ้าระบบแมํเหล็กไฟฟ้า แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า (digital display)
2. สามารถชั่งน้าหนักได๎สูงสุด ไมํน๎อยกวํา 600 กรัม
3. อํานคําได๎ละเอียด (Readability) 0.001 กรัม ตลอดชํวงการชั่ง และมีคําความแมํนยาในการวัดซ้า
(Reproducitibility) 0.001 กรัม
4. สามารถรับน้าหนักภาชนะ (Tarring range) ได๎ตลอดชํวงการ 600 กรัม
5. มีวัสดุคลุมเครื่องชั่ง และมีกระจกกั้นลม ป้องกันการตกหลํนของสารเคมีในขณะชั่ง
6. ปุ่มการเปิด-ปิดเครื่อง การปรับให๎เป็นศูนย์ (Tare) และการสอบเทียบ (Calibration) เป็นระบบ
สัมผัส
7. มีระบบตรวจสอบเครื่องโดยอัตโนมัติ เมื่อเครื่องชั่งทางานผิดปกติ

8. มีเครื่องหมายแสดงในกรณีชั่งน้าหนักเกินพิกัดสูงสุดของเครื่อง และมีระบบป้องกันการชั่งน้าหนัก
เกิน
9. มีคําเวลาสนองในการชั่งน้าหนัก (Response time) ไมํเกิน 2 วินาที
10. สามารถตั้งสภาพการชั่งของเครื่องชั่งได๎หลายแบบ
11. สามารถเปลี่ยนหนํวยการชั่งได๎ไมํน๎อยกวํา 5 แบบ โดยไมํต๎องเพิ่มวงจรใดๆ
12. กรณีกระแสไฟฟ้าขัดข๎อง สามารถใช๎งานได๎ด๎วย Eternal battery pack ที่สามารถประจุไฟฟ้าได๎
13. จานชั่งทาด๎วยสแตนเลส ที่มีเส๎นผํานศูนย์กลางไมํน๎อยกวํา 15 ซม. หรือไมํน๎อยกวํา 14× 16 ซม.
14. เป็นเครื่องชั่งที่ผลิตจากโรงงานที่ได๎มาตรฐาน ISO 9001
15. เป็นเครื่องชั่งที่ผลิตและได๎มาตรฐาน (CE Mark) เรื่อง การรบกวนจากสนามแมํเหล็ก
(electromagnetic interference)
16. ใช๎ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
17. ผู๎เสนอราคาต๎องระบุรุํน ยี่ห๎อ และประเทศผู๎ผลิต
18. รับประกันอุปกรณ์และอะไหลํอยํางน๎อย 2 ปี
10. เครื่องวัดความเค็มแบบพกพา (Salinity tester refractometer)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. เป็นเครื่องวัดความเค็มแบบพกพา โดยใช๎หลักการวัดดัชนีหักเหของแสง
2. มีคําความละเอียดในการวัด ±0.5 ของหนํวยวัดที่เป็นเปอร์เซ็นต์โดยน้าหนัก หรือดีกวํา
3. แสดงคําเป็นตัวเลข
4. มีคูํมือการใช๎ ข๎อควรระมัดระวังและการเก็บรักษาอยํางละเอียด
5. แบตเตอรี่สามารถประจุไฟได๎ และมีอายุการใช๎งานไมํน๎อยกวํา 2,000 ชั่วโมง
6. มีกระเป๋าหรือกลํองใสํอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อใสํวัดโดยเฉพาะ สาหรับใช๎ออกภาคสนามได๎
7. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได๎มาตรฐาน ISO 9001
8. ผู๎เสนอราคาต๎องระบุรุํน ยี่ห๎อ และประเทศผู๎ผลิต
9. มีบริการหลังการขาย โดยมีเอกสารยืนยันการให๎บริการ
10. รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 1 ปี
11. โถดูดความชื้น (Desiccator)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. ทาด๎วยวัสดุชนิดทนกรด ดําง สารละลายอินทรีย์ และทนความดัน
2. ตัวโถมีขนาดเส๎นผําศูนย์กลางภายในไมํน๎อยกวํา 200 มิลลิเมตร
3. มีแผํนพอร์ซีเลน
4. เป็นระบบสุญญากาศ
5. มีคูํมือการใช๎และบารุงรักษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
6. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได๎มาตรฐาน ISO 9001 หรือผลิตจากโรงงานที่ได๎รับมาตรฐาน ISO 9000
7. ผู๎เสนอราคาต๎องระบุรุํน ยี่ห๎อ และประเทศผู๎ผลิต
8. มีบริการหลังการขาย โดยมีเอกสารยืนยันการให๎บริการ
9. รับประกันคุณภาพอยํางน๎อย 1 ปี

ครุภัณฑ์โครงงาน (จานวน 6 รายการ)
คุณลักษณะเฉพาะ
1. เครื่องจ่ายแรงดันไฟฟ้าแบบปรับค่าได้ (Regulated Power Supply)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. สามารถปรับเอาต์พุท DC 0-30 V ได๎ พร๎อมกับมีมอเตอร์แสดงผลแรงดันและกระแส
2. สามารถเลือกคํากระแสไฟฟ้าสูงสุดตามที่ต๎องการได๎ พร๎อมกับมีวงจรควบคุม
3.มีเอาต์พุท DC ที่มีแรงดันคงที่ -9V, -5V, 0 V, +5V, +9V พร๎อมมีตัวเลขกากับแสดงคํา
โดยไฟลบใช๎ปุ่มสีเขียว ไฟ ใช๎ปุ่มสีดา ไฟบวกใช๎ปุ่มสีแดง
4. สามารถจํายกระแสได๎ตํอเนื่องอยํางน๎อย 1 แอมแปร์ พร๎อมฟิวส์และกระบอกฟิวส์ที่สามารถ
เปลี่ยนจากภายนอกได๎
5. รับประกันคุณภาพอยํางน๎อย 1 ปี
6. มีคูํมือการใช๎งานเป็นภาษาไทย
2. เครื่องวัดความดันอากาศ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. สามารถอํานคําได๎ในชํวง 0.1-2 atm
2. มีตัวเลขแสดงผลได๎ชัดเจนอยํางน๎อย 2 หลัก
3. รับประกันคุณภาพการใช๎งานไมํน๎อยกวํา 1 ปี
4. มีคูํมือการใช๎งานเป็นภาษาไทย
3.เครื่องวัด RLC Meter
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. วัดความต๎านทานไมํน๎อยกวํา 0-20 เมกกะโอห์ม
2. วัดความจุไฟฟ้าไมํน๎อยกวํา 0-1,000 ไมโครฟารัด
3. วัดความเหนี่ยวนาไมํน๎อยกวํา 0-2,000 มิลลิเฮนรี่
4. แสดงผลเป็นตัวเลขไมํน๎อยกวํา 3 หลัก
5. มีสวิทซ์เลือกประเภทการวัดคํา
6. มีสายวัดสีดา – แดง จานวน 1 คูํ
7. มีหนังสือผํานการรับรองจากสถาบัน เชํน สถาบันมาตรวิทยาแหํงชาติ
หรือมหาวิทยาลัยของรัฐ
8. รับประกันคุณภาพอยํางน๎อย 1
9.มีคูํมือการใช๎งานเป็นภาษาไทย
4. เครื่องมือวัดเก็บวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์แบบดิจิตอล (Data Logger) พร้อมหัววัดค่า
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เป็นเครื่องมือสาหรับวัดคําตําง ๆ ทางวิทยาศาสตร์ เชํน ความเป็นกรดเป็นดําง ( pH) ความนาไฟฟ้า
สารละลาย ปริมาณออกซิเจนในน้า, ความเข๎มแสง และอุณหภูมิ สามารถใช๎แทนเครื่องมือตําง ๆ ได๎ พร๎อม
สามารถเก็บข๎อมูลและวิเคราะห์ข๎อมูลได๎ด๎วยการตํอเข๎ากับคอมพิวเตอร์

1. เครื่องเก็บ วิเคราะห์ และประมวลผลข๎อมูล
1.1 มีจอแสดงผลข๎อมูล เชํน ตัวอักษร ตัวเลข และอื่นๆ
1.2 สามารถตํอหัววัดได๎ไมํน๎อยกวํา 6 ชนิด
1.3 มีหนํวยความจาในตัวเครื่อง และบันทึกข๎อมูลได๎อยํางตํอเนื่อง
1.4 มีแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จไฟได๎
1.5 สามารถเชื่อมตํอเข๎ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่แสดงผลและวิเคราะห์ข๎อมูลได๎ทันที
1.6 อุปกรณ์ประกอบด๎วย
1.6.1 เครื่องเก็บข๎อมูล ( DATA LOGGER ) จานวน 1 เครื่อง
1.6.2 สายเชื่อมตํอกับเครื่องคอมพิวเตอร์ จานวนไมํน๎อยกวํา 1 เส๎น
1.6.3 คูํมือการใช๎งานภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
2. โปรแกรมระบบปฏิบัติการ
สามารถติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๏ะ และแบบพกพา ที่ใช๎ระบบปฏิบัติการ Windows
2000 หรือสูงกวํา มีลิขสิทธิ์ถูกต๎องตามกฎหมาย และสามารถแสดงผลข๎อมูล เชํน แสดงด๎วย
มิเตอร์แบบมีเข็มชี่สเกล ตัวเลข กราฟ ตาราง เก็บรวบรวมผลข๎อมูลใบงานที่สร๎างขึ้น บันทึก
ข๎อมูลกาหนดพิสัยการวัดของหัววัด และหรื ออื่นๆ
3. หัววัด ประกอบด๎วย หัววัดระดับความเข๎มแสง หัววัดสนามแมํเหล็ก หัววัดระบบความเข็มเสียง
หัววัดอุณหภูมิ และหัววัดความดันแก๏ส หรืออื่นๆ ที่สามารถใช๎รํวมกับเครื่องเก็บวิเคราะห์ข๎อมูล
ทางวิทยาศาสตร์แบบดิจิตอลได๎
5. อากาศยานไร้คนขับพร้อมกล้อง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. ตัวลาโดรน ประกอบสาเร็จจากโรงงาน ประกอบด๎วย แฟรม มอเตอร์ สปีด ใบพัด
2. มีระบบควบคุมการบินอัตโนมัติด๎วย
GPS ( Auto Pilot) ระบบการบินในรํม ( Indoor Flight)
3. มีระบบการเห็นวัตถุ ( Vision System) ซึ่งระบบฯจะสั่งให๎เครื่องเบรกได๎เอง และสามารถบินหลบ
สิ่งกีดขวางได๎เมือบินอัตโนมัติ (Waypoint หรือ Return-Home)
4. กล๎องวีดีโอความคมชัดไมํน๎อยกวําระดับ 4K ภาพนิ่งไมํน๎อยกวํา 12 Mega-Pixel พร๎อมตัวสํงภาพ
และOSD (บอกข๎อมูลการบินและปริมาณแบตเตอรี่)
5. ขากล๎อง Gimbal 3 แกน
6. วิทยุควบคุม(โดรนและกล๎องในตัวเดี่ยว) พร๎อมชุดรับภาพคมชัดระดับ HD ใช๎ Smart Phone,
Tablet (iOS,Android) ความถี่ 2.4 GHz ควบคุมและรับภาพได๎ไกลรอบตัวไมํน๎อยกวํา 2
กิโลเมตร
7. แบตเตอรี่ลิเธี่ยม-โพลิเมอร์ ไมํน๎อยกวํา 11.1 V (บินได๎นานไมํน๎อยกวํา 20 นาที)
8. เครื่องชาร์ตแบตเตอรี่ ขนาด 220 V AC
9. มีแอปพลิเคชั่น ในการควบคุมบังคับ รองรับทั้งระบบปฎิบัติการ iOSและ Android
10. มีการรับประกันไมํน๎อยกวํา 1 ปี

6. เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. แสดงอุณหภูมิไมํน๎อยกวํา 0-50 องศาเซลเซียสและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ 10 – 95 % RH
2. มีปุ่ม/สวิตซ์ เลือกรูปแบบการใช๎งานหรือแสดงทั้งสองแบบ
3. แสดงผลเป็นตัวเลข ทศนิยมไมํน๎อยกวํา 1 ตาแหนํง
4. มีสายวัดระหวํางหัววัดกับตัวเครื่อง ยาวไมํน๎อยกวํา 1.0 เมตร
5. มีหนังสือผํานการรับรองจากสถาบัน เชํน สถาบันมาตรวิทยาแหํงชาติ หรือมหาวิทยาลัยของรัฐ
6. รับประกันคุณภาพอยํางน๎อย 1 ปี
7. มีคูํมือการใช๎เป็นภาษไทย

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีววิทยา(จานวน 10 รายการ)
คุณลักษณะเฉพาะ
1. กล้องจุลทรรศน์พร้อมจอดิจิตอล
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. เป็นกล๎องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา พร๎อมชุดถํายภาพและจอแสดงผล
2. หัวกล๎อง กระบอกตาคูํ เอน ไมํต่ากวํา 30 องศา สามารถตํอกระบอกตาสาหรับถํายภาพได๎สามารถ
ปรับระยะหํางระหวํางตาได๎ตั้งแตํ 48- 75 มม. มีระบบป้องกันเชื้อรา
3. เลนส์ตา ชนิดเห็นภาพกว๎างขนาดกาลังขยายไมํต่ากวํา 10x อยํางละหนึ่งคูํ พร๎อม Pointer ในตัว
เลนส์ สามารถปรับความชัดได๎อยํางน๎อย 1 ข๎าง
4. แป้นบรรจุเลนส์วัตถุ สามารถบรรจุเลนส์ได๎มาน๎อยกวํา 4 ชํอง
5. เลนส์วัตถุ ชนิด Plan Achromatic มี 4 ขนาด คือ 4x จานวน 1 หัว 10x จานวน 1 หัว 40x
จานวน 1 หัว 100x จานวน 1 หัว
6. แทํนวางตัวอยําง ขนาดไมํน๎อยกวํา 100 x 100 mm. สามารถเลื่อนสไลด์ในแนว x และ Y ระยะไมํ
น๎อยกวํา 70 มม. x 30 มม.
7. เลนส์รวมแสง ชนิด Abbe มีคํา N.A. ไมํน๎อยกวํา 1.25 พร๎อม Iris diaphragm สามารถปรับ
ขึ้น–ลงได๎ โดยมีปุ่มควบคุม
8. ระบบปรับภาพชัด มีปุ่มปรับภาพละเอียด และปรับภาพหยาบ ชนิดแกนรํวมทั้งสองข๎างของกล๎อง
จุลทรรศน์พร๎อมวงแหวนปรับฝืดเบา (Tension adjustment ring)
9. ระบบแสงสวําง ใช๎ LED เป็นแหลํงความสวําง มีปุ่ม เปิด – ปิด และปุ่มเรํงไฟแยกออกจากกัน
10. มีสารเคลือบเลนส์ป้องกันเชื้อรา
11. อุปกรณ์อื่นๆ
- หนังสือคูํมือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จานวน 1 ชุด
- ถุงคลุมกล๎อง จานวน 1 ถุง
- ผ๎า หรือกระดาษเช็ดเลนส์ จานวน 1 ชุด
- Oil immersion จานวน 1 ขวด
ชุดถ่ายภาพและจอแสดงผล
1. ตัวกล๎อง ทาด๎วย Aluminum alloy มีขนาดความละเอียดไมํน๎อยกวํา 1920 x1080 (1080P)
2. การเชื่อมตํอข๎อมูล ใช๎สาย HDMI ระบบ WiiFiด๎วยการถํายเทข๎อมูลแบบความเร็วสูงอัตราไมํน๎อย
กวํา60 เฟรมตํอวินาที ที่ขนาด 1920 x1080 (WiFi)
3. มี SD card สาหรับเก็บข๎อมูล
4. ระบบไฟฟ้า DC 12 โวลต์ /1A
5. ซอฟต์แวร์ มีเมนูทั้ง ภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษรองรับระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows
XP/Vista/7/8(32&64bit)/8.1/10 OSx(Mac OS X),Linux สามารถบันทึกได๎ทั้งไฟล์ภาพ และ
ไฟล์วิดีโอและ วัดขนาดของภาพได๎
6. จอแสดงผล LED มีพื้นที่แสดงผลมีขนาดความกว๎างไมํน๎อยกวํา 258 มม. ความสูงไมํน๎อยกวํา 145
มม. และมีความละเอียดสีไมํน๎อยกวํา 16.7 ล๎านพิกเซล

7. ขนาดของจอภาพมีความยาวไมํน๎อยกวํา 281 มม. สูงไมํน๎อยกวํา 179 มม. และมีความกว๎างไมํ
น๎อยกวํา 15.6 มม.
8. รับประกันคุณภาพ ไมํน๎อยกวํา 2 ปี และมีบริการตรวจเช็คสภาพหลังการขาย อยํางน๎อยปีละ 1
ครั้ง และมีใบรับรองผู๎แทนการจาหนําย หรือมีใบรับรองความชานาญในการซํอมบารุงครุภัณฑ์นี้
โดยเฉพาะจากหนํวยของรัฐหรือหนํวยงานที่รัฐให๎การรับรอง
9. มีคูํมือการใช๎งานของผลิตภัณฑ์ เป็นภาษาไทยพร๎อมภาพประกอบ
10. มีการสาธิตวิธีการใช๎ให๎ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที่กาหนด
11. มีการอบรมวิธีการใช๎ การดูแล และการเก็บรักษาอยํางถูกวิธี
2. กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. หัวกล๎อง ชนิดกระบอกตาคูํ เอนไมํน๎อยกวํา
45 องศา หมุนได๎ ทาด๎วยวัสดุที่เป็น
โลหะ ปรับระยะหํางของตา และหมุนปรับ Diopter ได๎
2. เลนส์ตา ขนาด
10x เห็นภาพกว๎างไมํน๎อยกวํา20 mm. ที่เลนส์วัตถุ ขนาด 1x
3. เลนส์วัตถุ ปรับกาลังขยายตํอเนื่อง ไมํน๎อยกวํา
40 เทํา
4. แทํนวางวัตถุ
มีแผํนรองรับวัตถุ 2 แผํน ที่เป็นแผํนวงกลมทึบสีขาวหรือดา สามารถถอด
เปลี่ยนได๎
5. ระบบให๎แสงสวําง มีชุดไฟสํอง 2 ชุด ชุดแรก ใช๎สาหรับสํองบนวัตถุ (incident light) ชุดที่
สอง อยูํใต๎ฐานกล๎องให๎แสงสวํางผํานวัตถุ (transmitted light) มีปุ่มปิด –
เปิดไฟฟ้า ใช๎กับไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 1เฮิรตช์
6. ระยะการทางานของกล๎อง (working distance) สามารถปรับระยะการทางานได๎ ไมํน๎อยกวํา
4 cm.
7. มีระบบป้องกันเชื้อรา
8. ผู๎เสนอราคาต๎องระบุ ยี่ห๎อ รุํน และประเทศผู๎ผลิตในใบเสนอราคา
9. อุปกรณ์ประกอบ
- ถุงคลุมกล๎อง
1 ใบ
- หลอดไฟอะไหลํ
2 หลอด
- ฟิวส์อะไหลํ
2 หลอด
- สารดูดความชื้น (silica gel)
1 หํอ
- น้ามัน (immersion oil ) ที่ใช๎กับเลนส์วัตถุที่เป็นหัวน้ามันอยํางน๎อย
5 cm3
- กระดาษเช็ดเลนส์
1 หํอ
- กลํองบรรจุกล๎องพร๎อมหูหิ้วและกุญแจล็อกเพื่อการเคลื่อนย๎ายได๎สะดวก
10. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได๎รับมาตรฐาน ISO 9001
11. มีคูํมือการใช๎งานของผลิตภัณฑ์ เป็นภาษาไทยพร๎อมภาพประกอบ
12. มีเอกสารที่บํงบอกลักษณะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ และCatalogue ฉบับจากบริษัทผู๎ผลิต
13. รับประกันไมํน๎อยกวํา 2 ปี และมีบริการตรวจเช็คสภาพหลังการขายอยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง
14. มีการสาธิตวิธีการใช๎ให๎ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที่กาหนด
15. มีการอบรมวิธีการใช๎ การดูแล และการเก็บรักษาอยํางถูกวิธี

3. กล้องจุลทรรศน์ชนิดสองตา
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. หัวกล๎อง เป็นชนิดกระบอกตาคูํ หมุนได๎ และมีกลไกล็อกตรึงให๎อยูํกับที่และปรับ
Dioperได๎
2. เลนส์ใกล๎ตา ชนิดเห็นภาพกว๎าง ขนาด
10x จานวน 1 คูํ มี Field number ไมํต่ากวํา
18 มิลลิเมตร
3. เลนส์วัตถุ ชนิด
ACHROMATIC PARFOCAL หรือ Achromatic DIN ( DIN
Achromatic ) ขนาด 4x จานวน 1 หัว 10x จานวน 1 หัว 40x จานวน 1
หัว และ 100x จานวน 1หัว
4. แป้งบรรจุเลนส์วัตถุ สามารถบรรจุเลนส์วัตถุได๎ไมํน๎อยกวํา 4 ชํอง
5. ระบบแสงไฟ อยูํในฐานกล๎อง ใช๎หลอดฮาโลเจนหรือใช๎หลอด
LED
6. มีสารเคลือบเลนส์เพื่อป้องกันเชื้อรา
7. มีคูํมือการใช๎งานของผลิตภัณฑ์ เป็นภาษาไทยพร๎อมภาพประกอบ
8. มีเอกสารที่บํงบอกลักษณะทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ และCatalogue ฉบับจากบริษัทผู๎ผลิต
9. รับประกันไมํน๎อยกวํา 2ปี และมีบริการตรวจเช็คสภาพหลังการขายอยํางน๎อยปีละ 1 ครั้ง
10. มีการสาธิตวิธีการใช๎ให๎ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะที่กาหนด
11. มีการอบรมวิธีการใช๎ การดูแล และการเก็บรักษาอยํางถูกวิธี
4. หุ่นจาลองหัวใจ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. หัวใจสามารถแยกถอดประกอบได๎มีหมายเลขกากับอยูํที่โครงสร๎างแตํละสํวน และติดชื่อทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. แสดงเส๎นเลือดเข๎าออกหัวใจชัดเจน
3. หัวใจมีขนาดใหญํไมํน๎อยกวํา
5. แบบจาลองศีรษะและสมอง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. สามารถแยกชิ้นสํวนได๎และมีหมายเลขกากับอยูํที่โครงสร๎างแตํละสํวน และติดชื่อทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษไว๎ที่ฐาน
2. แสดงโครงสร๎างโครงสร๎าง สมอง และ กะโหลกศีรษะ มีขนาดเทําจริง
3. ตัวหุํนจาลอง ทาด๎วยวัสดุคงทน
4. ตัวหุํนจาลองลงสีตามธรรมชาติ

6. แบบจาลองไขสันหลัง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. มีขนาดเทําของจริง
2. มีหมายเลขกากับทุกชิ้น มีชื่อสํวนประกอบกากับ
3. โครงสร๎างของระบบประสาทไขสันหลัง
4. ตัวหุํนจาลอง ทาด๎วยวัสดุคงทน
5. ตัวหุํนจาลองลงสีตามธรรมชาติและเหมือนจริง
6. มีฐานที่มั่นคงและแข็งแรง
7. แบบจาลองระบบหมุนเวียนโลหิตของมนุษย์
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. เป็นหุํนจาลองหัวใจมนุษย์ ที่แสดงให๎เห็นถึงสํวนประกอบภายในของหัวใจ
2. แสดงสํวนตํางๆของหัวใจ เชํน ห๎องตํางๆลิ้นหัวใจ เส๎นเลือดใหญํที่ติดกับหัวใจ
3. หุํนจาลองหัวใจสามารถแยกหรือถอดออกประกอบได๎ไมํต่ากวํา 2 ชิ้น
4. ตัวหุํนหัวใจจาลอง ทาด๎วยวัสดุคงทนและตกไมํแตก และสีเหมือนของจริง
5. หมายเลขติดไว๎ที่สํวนประกอบที่สาคัญแตํละสํวน และ ชื่อกากับหมายเลขติดไว๎ที่ฐาน
8. แบบจาลองระบบย่อยอาหารขนาดใหญ่
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. แสดงโครงสร๎างอวัยวะในระบบยํอยอาหารตั้งแตํเริ่มต๎นจนถึงสิ้นสุด
2. มีหมายเลขกากับทุกชิ้นพร๎อมบอกชื่อสํวนประกอบ
3. ตัวหุํนจาลอง ทาด๎วยวัสดุคงทน
4. ตัวหุํนจาลองลงสีตามธรรมชาติและเหมือนจริง
5.มีฐานที่มั่นคงและแข็งแรง
9. แบบจาลองระบบสืบพันธุ์เพศชาย
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. แสดงโครงสร๎างอยํางละเอียดของระบบสืบพันธุ์เพศชายครบถ๎วน
2. มีหมายเลขกากับทุกชิ้นพร๎อมบอกชื่อสํวนประกอบ
3. ตัวหุํนจาลอง ทาด๎วยวัสดุคงทน
4. ตัวหุํนจาลองลงสีตามธรรมชาติและเหมือนจริง
5.มีฐานที่มั่นคงและแข็งแรงร
10. แบบจาลองระบบสืบพันธุ์เพศหญิง
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. แสดงโครงสร๎างอยํางละเอียดของระบบสืบพันธุ์เพศหญิงครบถ๎วน
2. มีหมายเลขกากับทุกชิ้นพร๎อมบอกชื่อสํวนประกอบ

3. ตัวหุํนจาลอง ทาด๎วยวัสดุคงทน
4. ตัวหุํนจาลองลงสีตามธรรมชาติและเหมือนจริง
5.มีฐานที่มั่นคงและแข็งแรง

ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการโลกดาราศาสตร์(จานวน 11 รายการ)
คุณลักษณะเฉพาะ
1. กล้องโทรทรรศน์แบบสะท้อนแสงขนาด 8 นิ้ว ฐานแบบอัลตาซิมุทแบบมีมอเตอร์ตามดาว
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. กล๎องโทรทรรศน์แบบสะท๎อนแสง ขนาดหน๎ากล๎องไมํน๎อยกวํา 8 นิ้ว
2. ความยาวโฟกัสไมํน๎อยกวํา 900 มิลลิเมตร
3. ฐานตั้งกล๎องแบบอัลตาซิมุท
4. มีมอเตอร์ตามดาว
5. ขาตั้งกล๎องทาด๎วยไม๎
6. มีกล๎องเล็งดาว
7. เลนส์ใกล๎ตาขนาด 1.25นิ้ว ความยาวโฟกัสไมํน๎อยกวํา 10 มิลลิเมตร
8.เลนส์ใกล๎ตาขนาด 1.25นิ้ว ความยาวโฟกัสไมํน๎อยกวํา 20 มิลลิเมตร
9.ไดอะโกนัลแบบ 90องศา
2. กล้องส่องทางไกลแบบ 2 ตา
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. กล๎องสองตา มีกาลังขยายไมํน๎อยกวํา 10 เทํา ขนาดหน๎ากล๎องไมํน๎อยกวํา 50 มิลลิเมตร
2. ระบบการเคลือบเลนส์แบบ Full Coated
3.ปริซึม แบบporro prism
4. ขนาดของมุมมองภาพ (Field of view) ไมํน๎อยกวํา 7 องศา
5. การปรับสายตามประมาณ Eye relief 7
6. ระยะโฟกัสใกล๎สุดประมาณ (Closed Focus) 26 ft
7. ตัวกล๎องต๎องสามารถติดกับขาตั้งและกวาดกล๎องไปตามแนวราบและแนวดิ่งได๎
8. กระเป๋าพร๎อมสายคล๎องคอ
3. เลเซอร์สีเขียว 300 mW
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. ขนาดไมํน๎อยกวํา 300 mW
2. ความยาวคลื่นไมํน๎อยกวํา 532 นาโนเมตร
3.สามารถสํองได๎ไกลไมํน๎อยกวํา 3,000 เมตร
4.ใช๎กับแบตเตอรี่ ขนาดAAA 2 ก๎อน
5. ด๎ามจับทาจากโลหะ
4. ซอฟแวร์ดาราศาสตร์
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. สามารถจาลองท๎องฟ้าทั้งกลางวันและกลางคืน ตามวันที่และเวลา ตามสถานที่ตํางๆ บนโลก
2. บอกตาแหนํงดาวเคราะห์ วัตถุในระบบสุริยะ ดาวฤกษ์และวัตถุท๎องฟ้าอื่นๆ ได๎
3. สามารถจาลองสุริยุปราคาและจันทรุปราคาได๎

4. สามารถพิมพ์แผนที่ท๎องฟ้าได๎
5.มีภาพกลุํมดาวทั้ง 88 กลุํม
6. มีภาพถํายวัตถุท๎องฟ้าที่นําสนใจ
7. สามารถเชื่อมตํอกับกล๎องโทรทรรศน์ได๎
5. แผนที่ดาว 18 องศาเหนือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ให๎จัดซื้อเป็นการทั่วไป
6. ทรงกลมท้องฟ้า
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. แสดงตาแหนํงของดาวฤกษ์และวัตถุท๎องฟ้า
2. เส๎นผํานศูนย์กลางไมํน๎อยกวํา 30 เซนติเมตร
3. มีเส๎นไรส์แอสเซนชันและเดคลิเนชัน
4. บอกตาแหนํงดวงอาทิตย์
5. มีไฟในตัว
6. มีฐานตั้งที่แข็งแรง
7. ทาด๎วยพลาสติกแข็ง
7. กล้องถ่ายภาพดาราศาสตร์
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. ใช๎สาหรับงานถํายวัตถุท๎องฟ้า DeepSky Object ที่มีความสวํางน๎อยๆ ให๎ภาพสีทันที หรือใช๎
เป็น CCD ไกด์
2. อัตราการแปลงสัญญาณไมํน๎อยกวํา 16-bit A/D converter
3. มี Guide Port สาหรับทางานAutoguide
4. สามารถตํอกับกล๎องโทรทรรศน์ได๎
5. ควบคุมการถํายภาพด๎วยซอฟแวร์ที่สามารถปรับแตํงภาพได๎
6. มีระบบระบายความร๎อน
7. มีสัญญาณรบกวนน๎อย
8. มีซอฟท์แวร์ในการประมวลข๎อมูล
9. สามารถใช๎เป็นกล๎องไกด์ได๎
10. สํงผํานข๎อมูลด๎วยสาย USB
11. มี Softwareควบคุมผํานคอมพิวเตอร์ หรือตํอออกโปรเจ็คเตอร์
12.Driver รองรับระบบไมํต่ากวําwindow 7

8. กล้องดูดวงอาทิตย์แบบใช้ฉากรับ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. เป็นกล๎องสาหรับดูดวงอาทิตย์
2. ให๎ภาพดวงอาทิตย์ในชํวงคลื่นแสงขาว ขนาดไมํน๎อยกวํา 80 มิลลิเมตร
3. เลนส์และกระจกทาด๎วยแก๎ว
4.ขนาดหน๎าเลนส์ไมํน๎อยกวํา 40 มิลลิเมตร
5.ความยาวโฟกัสไมํน๎อยกวํา 9เมตร
6. ฐานทาด๎วยกระดาษ
7. มีคูํมือการใช๎งาน
8. มีความปลอดภัยในการดูดวงอาทิตย์
9. แบบจาลองระบบสุริยะ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. ประกอบด๎วยดวงอาทิตย์และดาวเคราะห์
2. แกนหมุนดาวเคราะห์หมุนรอบดวงอาทิตย์
3. มีปฏิทินที่ฐานตั้ง
4. มีคูํมือการใช๎งาน
10. นาฬิกาแสดงเฟสดวงจันทร์
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. เป็นนาฬิกาบอกเวลา
2. บอกเฟสดวงจันทร์ตามเวลา
3. สูงไมํน๎อยกวํา 9.5 นิ้ว
4. มีคูํมือการใช๎งาน

11. กล้องถ่ายภาพดิจิตัลแบบ SLR
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1. ความละเอียดไมํน๎อยกวํา 15 ล๎านพิกเซล
2. ตัวรับภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 22 x 14 มม.
3. สามารถถํายวิดิโอ ขนาด1,920 x 1,080 ได๎ พร๎อมเสียง
4. มีระบบ Liveview
5. สามารถถํายภาพตํอเนื่องได๎ไมํน๎อยกวํา 5ภาพตํอวินาที
6. สามารถถํายภาพแบบ RAW และJPEG
7. มีคูํมือภาษาไทย
8. สามารถควบคุมการทางานด๎วยคอมพิวเตอร์ได๎
9.ใช๎กับการ์ด SD/SDHC
10. มีตัวตํอสาหรับตํอกล๎องโทรทรรศน์
11. มีสายสั่นชัตเตอร์
12. มีบริการหลังการขาย โดยมีเอกสารยืนยันการให๎บริการ
13. รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไมํน๎อยกวํา 2 ปี

