รายการครุภัณฑวิทยาศาสตรในการพัฒนาศักยภาพหองปฏิบัตกิ ารทดสอบ
โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการทดสอบรองรับอุตสาหกรรมศักยภาพ
ประจําปงบประมาณ 2560
รายการที่
1

รายการเครื่องมือ
ชุดทดสอบดานเครื่องมือแพทย แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด
1) อุปกรณทดสอบเครื่องมือวัดทางดานการแพทย 1 ชุด
2) ชุดทดสอบและวิเคราะหสัญญาณความถีส่ ูง 1 ชุด
3) แหลงกําเนิดสัญญาณความถีส่ ูงและอุปกรณประกอบ 1 ชุด
4) ชุดทดสอบการลดทอนสัญญาณของแสง 1 ชุด
5) ชุดทดสอบสัญญาณฮารมอนิกส 1 ชุด
6) ชุดทดสอบการทนไฟฟาสถิตย 1 ชุด
รวม

จํานวน (ชุด) งบประมาณ (บาท)
1
25,000,000

25,000,000

รายการที่ 1 อุปกรณทดสอบเครื่องมือวัดทางดานการแพทย 1 ชุด
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คุณสมบัติทวั่ ไป
เปนชุดเครื่องมือสําหรับประกอบการทดสอบทางดานความปลอดภัยของอุปกรณและเครื่องมือทางดานการแพทย
คุณสมบัติทางเทคนิค
ตองประกอบดวยเครื่องมือที่มีคณ
ุ สมบัตอิ ยางนอยดังนี้
1. เครื่องวิเคราะหการทํางานเครื่องกระตุกหัวใจ จํานวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคณ
ุ สมบัตดิ ังนี้
1.1 สามารถตรวจวิเคราะหการทํางานของเครื่อง Defibrillator โดยมีจอแสดงผลแบบ LCD หรือ LED
1.2 สามารถตรวจวัดคาเวลาของสัญญาณ Synchronize Time หรือ Cardioversion Delay Time ได และมีรูป
คลื่นสัญญาณ ECG และ สัญญาณอื่นๆ เพื่อทดสอบเครื่อง สามารถควบคุมการทํางานโดยผาน port สื่อสารได
1.3 สามารถเพิ่มชุดความตานทานเลือกคาไดสําหรับทดสอบเครื่อง Defibrillator ในชวงคา 25-200 โอหม
1.4 วัดคาไดตั้งแต 0.1 ถึง 600 J โดยมีคา Accuracy ที่ ± 2% Reading + 0.5 J หรือดีกวา
2. เครื่องสรางสัญญาณเทียมสัญญาณชีพ จํานวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคุณสมบัตดิ ังนี้
2.1 สามารถสรางสัญญาณเทียมสัญญาณชีพได เชน สัญญาณ ECG ความดันเลือด และ คา % Oxygen ในเลือด เปนตน
2.2 สามารถผลิตสัญญาณ ECG, การหายใจ, อุณหภูมิกาย, Invasive Blood Pressure, Cardiac ได
2.3 สามารถสรางสัญญาณ ECG ปกติ โดยสามารถเลือกขนาดของสัญญาณไดตั้งแต 0.05 mV ถึง 5 mV โดยมีคา
Accuracy ± 3 % of Setting + 0.1 mV หรือดีกวา และปรับคาอัตราของ ECG Rate ได ตั้งแต 10 ถึง 360 BPM
2.4 สามารถสรางสัญญาณเทียมเพื่อใชตรวจสอบเครื่องวัดความดันเลือดแบบ NIBP โดยวัดคาแรงดันไดตั้งแต 10 ถึง 400
mmHg และสามารถสรางสัญญาณเทียมคาเปอรเซ็นตออกซิเจนในเลือดไดตั้งแต 30 % ถึง 100%
3. เครื่องตรวจวัดคาแรงดันบวกและแรงดันลบ จํานวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคณ
ุ สมบัตดิ ังนี้
3.1 สามารถตรวจสอบคามาตรฐานแรงดันบวก แรงดันลบ และอุณหภูมิ โดยแสดงคาเปนตัวเลขได
3.2 สามารถวัดคาแรงดัน ( Pressure Measurement ) ไดตั้งแต - 700 mmHg ถึง + 5,000 mmHg โดยมีคา Accuracy
±0.2 % of Range หรือดีกวา และสามารถเลือกหนวยการวัดได เชน mmHg, mbar, psi, และ kPa ไดเปนตน
3.3 วัดอุณหภูมิไดตั้งแต - 200 °C ถึง 500 °C โดยมี Accuracy ±3 % Rdg. หรือดีกวา พรอมหัววัดแบบ Pt100 Class A
4. เครื่องตรวจวัดคาพลังงานของเครื่องอัตราซาวด จํานวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคุณสมบัตดิ ังนี้
4.1 สามารถวัดคาพลังงานของเครื่องอัตราซาวด ในชวงความถี่ 0.5 MHz ถึง 10 MHz ได
4.2 สามารถตรวจคาพลังงานไดถึง 20 W หรือดีกวา โดยมีคา Accuracy ± 5% ที่ 10 Watts, 25 °C หรือดีกวา
4.3 สามารถทําการวัดพลังงานไดทั้งแบบตอเนือ่ งและแบบพัลส โดยแสดงหนวยวัด เปนกรัม หรือ วัตต
4.4 ทําการตรวจวัดโดยใช distilled หรือ degassed water เปนสื่อกลาง
5. เครื่องวัดอัตราการไหลของแกสจํานวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคณ
ุ สมบัตดิ ังนี้
5.1 สามารถตรวจสอบคามาตรฐาน เชน อัตราการไหลของแกส ความดัน และอุณหภูมิ โดยแสดงคาเปนตัวเลขได
5.2 สามารถวัดอัตราการไหล ไดตั้งแต 500 ccm ถึง 20,000 ccm โดยมีคา Accuracy ±2 % of Reading หรือดีกวา
และ มี Standardized Accuracy : ±1.2 % of Reading หรือดีกวา และวัดไดในหนวยตางๆ เชน cc/min, mL/min
6. เครื่องตรวจวิเคราะหความปลอดภัยทางไฟฟาของเครื่องมือแพทย จํานวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคณ
ุ สมบัติดงั นี้
6.1 เปนเครื่องมือที่เหมาะสําหรับการทดสอบตามมาตรฐาน IEC 60601
6.2 วัดคากระแสไฟฟารั่วไหล ไดตั้งแต 1 - 10 mA โดยมีคา Accuracy ดีกวา ±(2% of reading + 5 µA) ที่ 50 Hz
6.3 วัดคาความตานทานลงดิน ไดตั้งแต 0.2 – 2.0 Ω โดยมีคา Accuracy ดีกวา ±(5% of reading + 0.05 Ω) ที่ 20 A
6.4 วัดคาความตานทานฉนวน ไดในชวง 0.5 – 10 MΩ โดยมีคา Accuracy ดีกวา ±(5% of reading + 5 counts)
การฝกอบรม / การบริการ / การรับประกัน
1. ตองมีการฝกอบรมการใชงานเครื่องมือจนสามารถใชงานได
2. ตองมีคมู ือการใชงานที่เปนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษอยางนอย 1 ชุด
3. รับประกันการใชงานอยางนอย 1 ป นับจากวันที่กรรมการตรวจรับ
4. ตองจัดสงครุภัณฑภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. มีใบรายงานผลการสอบเทียบจากหนวยงานที่ไดรบั การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 หรือใบรับรองจากผูผ ลิต

รายการที่ 2 ชุดทดสอบและวิเคราะหสัญญาณความถี่สูง 1 ชุด
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คุณสมบัติทวั่ ไป
เปนเครื่องมือวัดและวิเคราะหคาสัญญาณคลื่นแมเหล็กไฟฟาประกอบการวัดสัญญาณคลื่นแมเหล็กไฟฟา ในผลิตภัณฑไฟฟา
อิเล็กทรอนิกสและเครื่องมือแพทย
คุณสมบัติทางเทคนิค
ตองประกอบดวยเครื่องมือที่มีคณ
ุ สมบัตอิ ยางนอยดังนี้
1. เครื่องรับสัญญาณคลื่นแมเหล็กไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 มียานความถีใ่ นการใชงานระหวาง 9 kHz ถึง 6 GHz หรือดีกวา
1.2 เปนไปตามขอกําหนดของ CISPR 16-1-1 Ed.3.1 หรือฉบับที่ใหมกวา
1.3 มี Preselection with Integrated preamplifier อยางนอย 20 dB
1.4 มี Detector ดังตอไปนี้ max. peak, min. peak, quasi-peak, RMS, average, average with meter time
constant (CISPR-average), RMS-average (CISPR-RMS)
1.5 สามารถใชงานไดกับระบบไฟฟา 220 V 50 Hz
2. เครื่องวิเคราะหโครงขายเวกเตอร (Vector network analyzer) จํานวน 1 เครื่อง โดยมีรายละเอียดดังนี้
2.1 มียานความถีใ่ ชงานตั้งแต 9 kHz ถึง 4 GHz เปนอยางนอย
2.2 มีคา Dynamic range ถึง 120 dB เปนอยางนอย
2.3 มีคา Wide range of IF bandwidths จาก 1 Hz ถึง 10 MHz เปนอยางนอย
2.4 มีหนาจอขนาด 12.1” เปนอยางนอย และสามารถสั่งงานแบบสัมผัสได
2.5 สามารถใชงานไดกับระบบไฟฟา 220 V 50 Hz
การฝกอบรม / การบริการ / การรับประกัน
1. ตองมีการฝกอบรมการใชงานเครื่องมือจนสามารถใชงานได
2. ตองมีคมู ือการใชงานที่เปนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษอยางนอย 1 ชุด
3. รับประกันการใชงานอยางนอย 1 ป นับจากวันที่กรรมการตรวจรับ
4. ตองจัดสงครุภัณฑภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. มีใบรายงานผลการสอบเทียบจากหนวยงานที่ไดรบั การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 หรือใบรับรองจากผูผ ลิต

รายการที่ 3 แหลงกําเนิดสัญญาณความถี่สูงและอุปกรณประกอบ 1 ชุด
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คุณสมบัติทวั่ ไป
เป น แหล ง กํ า เนิ ด สั ญ ญาณความถี่ สู ง พร อ มอุ ป กรณ ป ระกอบการวั ด สั ญ ญาณคลื่ น แม เหล็ ก ไฟฟ า ในผลิ ต ภั ณ ฑ ไ ฟฟ า
อิเล็กทรอนิกสและเครื่องมือแพทย
คุณสมบัติทางเทคนิค
ตองประกอบดวยเครื่องมือที่มีคณ
ุ สมบัตอิ ยางนอยดังนี้
1. เครื่องสรางสัญญาณความถี่วิทยุ จํานวน 1 เครื่อง ที่มีคุณสมบัติอยางนอยดังนี้
1.1 มียานความถี่ใชงานตั้งแต 9 kHz ถึง 6 GHz เปนอยางนอย
1.2 มีคา Level range สําหรับการใชงาน -145 dBm ถึง +18 dBm เปนอยางนอย
1.3 SSB phase noise (20 kHz carrier offset, 1 Hz measurement bandwidth) < –137 dBc ( –141 dBc typ.)
1.4 สามารถ Modulation ไดในโหมด AM, FM/φM และ Pulse ไดเปนอยางนอย
2. เครื่องสรางสัญญาณความถี่วิทยุ จํานวน 1 เครื่อง ที่มีคุณสมบัติอยางนอยดังนี้
2.1 ยานความถี่ใชงานตั้งแต 100 kHz ถึง 20 GHz เปนอยางนอย
2.2 มีคา Level range สําหรับการใชงาน -120 dBm ถึง +4 dBm เปนอยางนอย
2.3 มีคา SSB phase noise ที่ f = 1 GHz, carrier offset = 20 kHz, 1 Hz measurement bandwidth มีคา < -122
dBc, typ.-128 dBc
2.4 มีคา Harmonics ที่ 150 MHz < f ≤ 3 GHz; มีคา < -58 dBc
2.5 มีคา Harmonics ที่ 3 GHz < f ≤ 20 GHz; มีคา < -50 dBc
2.6 สามารถ Modulation ไดในโหมด AM, FM/φM และ Pulse ไดเปนอยางนอย
3. เครื่องวัดคากําลังความถี่วิทยุ จํานวน 1 เครื่อง ที่มีคณ
ุ สมบัติอยางนอยดังนี้
3.1 ยานความถี่ใชงาน 10 MHz ถึง 8 GHz
3.2 มียานการวัดที่ -65 dBm to +20 dBm เปนอยางนอย
3.3 Power Meter เปนชนิดดิจิตอล และมีหัววัด Power Sensor เปนชนิด N type
4 อุปกรณขยายสัญญาณความถี่สูง จํานวน 1 เครื่อง ที่มีคุณสมบัติอยางนอยดังนี้
4.1 มียานความถี่ใชงานตั้งแต 1 GHz ถึง 18 GHz เปนอยางนอย
4.2 มีคา Gain อยางนอย 27 dB
4.3 มีขั้วตอใชงานในระบบ 50 Ohm
5 อุปกรณ Coupling Decoupling Network จํานวน 1 เครื่อง มีคุณสมบัติอยางนอยดังนี้
5.1 ใชสําหรับงานทดสอบตาม IEC 61000-4-6
5.2 ความถี่ใชงาน 150 kHz ถึง 230 MHz
6 โพรบวัดกระแส จํานวน 1 ชุด มีคุณสมบัติอยางนอยดังนี้
6.1 ใชสําหรับงานทดสอบตาม CISPR 16-2-1, CISPR 22 และ CISPR 32
6.2 ความถี่ใชงาน 9 kHz to 200 MHz
7 โพรบวัดแรงดัน จํานวน 1 ชุด มีคุณสมบัติอยางนอยดังนี้
7.1 ใชสําหรับงานทดสอบตาม CISPR 22 และ CISPR 16-1-2
7.2 ความถี่ใชงาน 150 kHz to 30 MHz
การฝกอบรม / การบริการ / การรับประกัน
1. ตองมีการฝกอบรมการใชงานเครื่องมือจนสามารถใชงานได
2. ตองมีคมู ือการใชงานที่เปนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษอยางนอย 1 ชุด
3. รับประกันการใชงานอยางนอย 1 ป นับจากวันที่กรรมการตรวจรับ
4. ตองจัดสงครุภัณฑภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. มีใบรายงานผลการสอบเทียบจากหนวยงานที่ไดรบั การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 หรือใบรับรองจากผูผ ลิต

รายการที่ 4 ชุดทดสอบการลดทอนสัญญาณของแสง 1 ชุด
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คุณสมบัติทวั่ ไป
เปนชุดเครื่องมือทดสอบการลดทอนของสัญญาณแสงในอุปกรณเครื่องใชไฟฟาตางๆ
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. เครื่องวัดการลดทอนของการสงผานสัญญาณ จํานวน 1 เครื่อง ซึง่ ตองมีคณ
ุ สมบัตอิ ยางนอยดังนี้
1.1 สามารถวัดการลดทอนสัญญาณ ในยาน 1,550 nm ไดเปนอยางนอย
1.2 ประกอบดวย OTDR โดยการสั่งงานผาน Software เพื่อวัดคาการลดทอนของการสงผานสัญญาณในสายใยแกวนําแสง
ขณะทดสอบทางกล โดยที่อุปกรณ OTDR ตองเปนไปตามมาตรฐาน IEC 60793-1-22
1.3 Software ประมวลผลสามารถแสดงผลการวัดคาของเสนใยแกวนําแสงโดยมีทศนิยมไมต่ํากวา 3 ตําแหนง และแสดง
คาลดทอนสูงสุดของแตละเสนได
1.4 มีคา Loss measurement repeatability < 0.005 dB
1.5 มีคอมพิวเตอร และจอแสดงผล พรอมติดตั้ง Software เปนชุดควบคุมสั่งการทํางาน
1.6 มีอุปกรณประกอบการทํางาน คือ ชุด Single mode optical switch ชนิด 12 ชองสัญญาณ จํานวน 1 ชุด และ
เครื่องเชื่อมสายเสนใยแกวนําแสง จํานวน 1 ชุด
2. เครื่องแยกแสง จํานวน 1 ชุด ซึง่ ตองมีคณ
ุ สมบัตอิ ยางนอยดังนี้
2.1 เปนเครื่องชนิด Double monochromator
2.2 คาความแมนยําของความยาวคลื่น (Wavelength accuracy) ดีกวา 0.5 นาโนเมตร ในชวงความยาวคลื่น 200-600
นาโนเมตร และดีกวา 4 นาโนเมตร ในชวงความยาวคลื่น 600-1,400 นาโนเมตร
2.3 คา Bandwidth ดีกวา 8 นาโนเมตร ในชวงความยาวคลื่น 200 – 600 นาโนเมตร และดีกวา 20 นาโนเมตร ในชวง
ความยาวคลื่น 600-1,400 นาโนเมตร
2.4 มี Trans-impedance amplifier 2 ชองแบบ Dual
2.5 มีชอ งตอ USB interface
การฝกอบรม / การบริการ / การรับประกัน
1. ตองมีการฝกอบรมการใชงานเครื่องมือจนสามารถใชงานได
2. ตองมีคมู ือการใชงานที่เปนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษอยางนอย 1 ชุด
3. รับประกันการใชงานอยางนอย 1 ป นับจากวันที่กรรมการตรวจรับ
4. ตองจัดสงครุภัณฑภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. มีใบรายงานผลการสอบเทียบจากหนวยงานที่ไดรบั การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 หรือใบรับรองจากผูผ ลิต
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รายการที่ 5 ชุดทดสอบสัญญาณฮารมอนิกส 1 ชุด

คุณสมบัติทวั่ ไป
เปนเครื่องวิเคราะหคา Harmonic และ Flicker ตามมาตรฐาน IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-3-11 และ
IEC 61000-3-12 ในผลิตภัณฑไฟฟาอิเล็กทรอนิกสและเครื่องมือแพทย
คุณสมบัติทางเทคนิค
เครื่องมือทดสอบตองมีคณ
ุ สมบัตอิ ยางนอยดังนี้
1. สวนคุณสมบัตทิ ั่วไป
- คาแรงดันอินพุท (Maximum)
- คากระแสอินพุท (Maximum)
- จํานวนชองอินพุท
- รูปแบบแรงดันอินพุท
2. สวน Voltage measurement
- ยานแรงดัน
- รูปแบบแสดงผล
- คาAccuracy
3. สวน Current measurement
- ยานกระแส
4. สวน Power measurement
- รูปแบบแสดงผล
5. สวน Frequency measurement
- ยานความถี่
- คา Accuracy
- คาความละเอียด
6. สวน Phase measurement
- รูปแบบการวัด

7.
8.
9.
10.
11.

: 600 Vrms/900 Vpeak (CAT I)
: 40 Arms/100 Apeak
: 3 ชอง (L1, L2 และ L3)
: Single-phase 2wire, Single-phase 3wire, Three-phase
3wire และ Three-phase 4 wire
: 150V / 300V /600V
: True RMS และ ±Peak
: ±(0.5% of rdng + 0.05% of range)
: 0.5A/ 1A/ 2A/ 5A/ 10A/ 20A/ 40A
: Effective power, Apparent power, Reactive power และ PF
: 45 ถึง 65 Hz
: ± (0.2% of reading + 4 digits)
: 0.001 Hz
: Voltage/Current phases, Line Voltage Phase
และ Harmonic phase
: 0.00° ถึง 359.99°
: 0.01°
: เปนไปตามมาตรฐาน IEC 61000-3-2, IEC61000-3-12

- ยานการวัด
- คาความละเอียด
สวน Harmonic Current
สวน Harmonic Voltage
- รูปแบบการวัด
: Voltage, Frequency และ Voltage Harmonic inclusion rate
- คา Voltage Har. Analysis Order : 40th
สวน Flicker/Voltage fluctuation
: เปนไปตามมาตรฐาน IEC 61000-3-3, IEC61000-3-11
สามารถเชือ่ มตอกับคอมพิวเตอรไดโดยผาน GPIB หรือ RS232C หรือ USB
สามารถใชงานไดกับระบบไฟฟา 220 V หรือ 380 V 50 Hz

การฝกอบรม / การบริการ / การรับประกัน
1. ตองมีการฝกอบรมการใชงานเครื่องมือจนสามารถใชงานได
2. ตองมีคมู ือการใชงานที่เปนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษอยางนอย 1 ชุด
3. รับประกันการใชงานอยางนอย 1 ป นับจากวันที่กรรมการตรวจรับ
4. ตองจัดสงครุภัณฑภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. มีใบรายงานผลการสอบเทียบจากหนวยงานที่ไดรบั การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 หรือใบรับรองจากผูผ ลิต

รายการที่ 6 ชุดทดสอบการทนไฟฟาสถิตย 1 ชุด
คุณสมบัติทวั่ ไป
เปนเครื่องมือทดสอบการทดสอบไฟฟาสถิตยของผลิตภัณฑไฟฟาอิเล็กทรอนิกสและเครื่องมือแพทย
คุณสมบัติทางเทคนิค
1. เปนเครื่องมือทดสอบที่สอดคลองกัน IEC 61000-4-2 Ed.2.0:2008, ISO 10605 Ed.2.0:2008 หรือฉบับที่ใหมกวา
2. วิธีการถายเทประจุ (Discharge Method) เปนแบบ Contact discharge และ Air discharge
3. ตั้งคาแรงดันไฟฟาไดในชวง 0.50 kV ถึง 30.0 kV
4. ตั้งรูปแบบ Polarity ไดทั้งแบบ Positive และ Negative
5. ความตานทานการเก็บประจุ (Charge Resistor) 50 MΩ
6. ชวงเวลาการถายเทประจุ (Discharge Interval) 0.1 s ถึง 99.9 s
7. สามารถเชือ่ มตอกับคอมพิวเตอรผาน RS232C ได
8. มีคา Energy Storage Capacitor (Gun) 150 pf ± 10%
9. คา Discharge Resistor (Gun) 330 Ω ± 10%
การฝกอบรม / การบริการ / การรับประกัน
1. ตองมีการฝกอบรมการใชงานเครื่องมือจนสามารถใชงานได
2. ตองมีคมู ือการใชงานที่เปนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษอยางนอย 1 ชุด
3. รับประกันการใชงานอยางนอย 1 ป นับจากวันที่กรรมการตรวจรับ
4. ตองจัดสงครุภัณฑภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. มีใบรายงานผลการสอบเทียบจากหนวยงานที่ไดรบั การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 หรือใบรับรองจากผูผ ลิต
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