
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) ครั้งที่ ๔ 

รายการ ครุภัณฑ์เครื่องทดสอบคุณสมบัติผิววัสดุ โดยการกดในระดับนาโน 

 

1. ความเป็นมา 

การวจิัยเป็นพันธกิจส าคัญยิ่งของ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ควบคู่ไปกับพันธกิจด้าน

การเรียนการสอนและการด าเนนิการรักษาคนไขใ้นคลนิกิ การวจิัยเป็นกลไกส าคัญในการสร้างความรูใ้หมข่องระบบ

การศึกษา ผลลัพธ์ท่ีได้คอืการน าองค์ความรู้จากการวจิัยพื้นฐานไปตอ่ยอดใชใ้นการรักษาทางคลินิก รวมถึงการน า

ความรู้ใหม่จากการวจิัยมาบริหารจัดการ และน าไปใชป้ระโยชนก์ับสังคม ท้ังสังคมวชิาชีพ และประชาชน 

การวจิัยทางทันตวัสดุศาสตร์เป็นการวิจัยท่ีมีความส าคญั เป็นการศึกษาถึงคุณลักษณะพื้นฐานของวัสดุท่ี

เกี่ยวข้องในทางทันตกรรม เพื่อน าความรูด้ังกล่าวไปพัฒนาวัสดุทางทันตกรรมท่ีดยีิ่งขึน้ การทดสอบคุณสมบัตผิิววัสดุ

เป็นหน่ึงในการทดสอบท่ีมีความส าคัญเป็นอยา่งยิ่ง เนื่องจากเป็นการศึกษาคุณลักษณะพื้นฐานของวัสดุแต่ละชนดิ 

เพื่อการศึกษาความแตกต่างท่ีดยีิ่งขึน้จึงมีความจ าเป็นต้องใชเ้ครื่องมือท่ีสามารถวัดความแตกตา่งในระดับท่ีละเอยีด

มากขึ้น ดังนัน้ การจัดซือ้ครุภัณฑเ์ครื่องทดสอบคุณสมบัตผิิววัสดุ โดยการกดในระดับนาโน จึงมคีวามจ าเป็นเพื่อ

ยกระดับการวจิัยให้ดีย่ิงขึ้นทัดเทียมกับระดับสากล 

2. วัตถุประสงค ์

เพื่อจัดซือ้ครุภัณฑเ์ครื่องทดสอบคุณสมบัตผิิววัสดุ โดยการกดในระดับนาโน 

3. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

ผู้มีสทิธิเสนอราคาจะตอ้งมีคุณสมบัต ิดังต่อไปนี้ 

1. มคีวามสามารถตามกฎหมาย 

2. ไมเ่ป็นบุคคลล้มละลาย 

3. ไมอ่ยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

4. ไมเ่ป็นบุคคลซึ่งอยูร่ะหว่างถูกระงับการยื่นขอ้เสนอ หรือท าสัญญากับหนว่ยงานของรัฐไวช้ั่วคราวตามท่ี

ประกาศเผยแพร่ในระบบเครอืข่ายสารสนเทศของกรมบัญชกีลาง 

5. ไมเ่ป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไวใ้นบัญชรีายช่ือผู้ท้ิงงาน และไดแ้จ้งเวยีนชื่อให้เป็นผู้ท้ิงงานของหนว่ยงาน

ของรัฐในระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบัญชกีลาง  ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ท้ิงงานเป็นหุน้สว่น

ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผูบ้ริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนติบุิคคลนั้นดว้ย 

6. มคีุณสมบัตแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้จัดจ้าง และการบริหาร

พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

7. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนติิบุคคลผู้มีอาชพีขายพัสดุท่ีประกวดราคาซือ้ดังกล่าว 



8. ไมเ่ป็นผู้มผีลประโยชนร่์วมกัน กับผู้ยื่นขอ้เสนอราคารายอืน่ท่ีเข้ายื่นขอ้เสนอให้แก ่  คณะทันต

แพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่ ณ วันประกาศประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส ์ หรือไมเ่ป็นผู้กระท า

การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสค์รัง้นี้ 

9. ไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสทิธ์ิหรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไมย่อมขึ้นศาลไทย   เวน้แต่รัฐบาลของผู้เสนอ

ราคาได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธ์ิความคุ้มกันเชน่วา่นั้น 

10. ผู้เสนอราคาตอ้งไม่เป็นผู้ท่ีถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา    หรือห้ามท า

สัญญาตามท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด 

       ผู้เสนอราคาท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ตอ้งมีคุณสมบัต ิดังนี ้

(1) กรณท่ีีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม ่         โดยหลักการกจิการร่วมค้าจะตอ้งมี

คุณสมบัตคิรบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอ

ราคาในนาม “กจิการร่วมค้า”  ส่วนคุณสมบัตดิ้านผลงาน กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน า

ผลงานของผู้เข้าร่วมค้ามาใชแ้สดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาได้ 

(2) กรณท่ีีกิจการร่วมค้าไมไ่ด้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม ่  โดยหลักการนติบุิคคลแต่ละนิติบุคคลท่ี

เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัตคิรบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เวน้

แตใ่นกรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้มขีอ้ตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษร ก าหนดให้

ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดง

หลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นขอ้เสนอประกวดราคาทางระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วย

อเิล็กทรอนิกส ์ กิจการร่วมค้านัน้สามารถใชผ้ลงานของผูร่้วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของ

กิจการร่วมค้าท่ีย่ืนเสนอราคาได้ 

       ท้ังน้ี “กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนติบุิคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าท่ีจด

ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหนว่ยงานของรัฐซึ่งมีหน้าท่ีรับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง

พาณิชย)์ 

11. ผู้เสนอราคาตอ้งไม่อยูใ่นฐานะเป็นผู้ไมแ่สดงบัญชรีายรับรายจ่าย   หรือแสดงบัญชรีายรับรายจ่ายไม่

ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

12. ผู้เสนอราคาตอ้งลงทะเบียนในระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกส ์ (Electronic Government 

Procurement : e-GP) ของกรมบัญชกีลาง 

13. ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลอืกเป็นคู่สัญญา ตอ้งรับและจ่ายเงินผา่นบัญชธีนาคาร   เวน้แต่การจา่ยเงินแต่

ละครัง้ซึ่งมมีูลค่าไมเ่กินสามหมืน่บาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ก าหนด 

 

 



4. คุณลักษณะเฉพาะครุภณัฑเ์ครื่องทดสอบคณุสมบัติผิววสัดุ โดยการกดในระดับนาโน 

1. รายละเอยีดท่ัวไป: 

 เครื่องทดสอบคุณสมบัตผิิววัสดุ โดยการกดในระดับนาโน เป็นเทคนิคส าหรับการวเิคราะห์สมบัตเิชงิกลของ

วัสดุ (Mechanical Properties) ส าหรับตัวอยา่งที่มขีนาดเล็ก สามารถท าการทดสอบคุณสมบัตขิองวัสดุ หรือผิวเคลือบ 

วัสดุได้  ซึง่สามารถน าไปประยุกตใ์ชง้านตา่งๆ ได้เชน่ การหาคา่ความล้า (Fatigue) การหาค่าความแข็ง (Hardness) ค่า

ความตา้นทานการสกึหรอ (Wear Resistance) ค่าความยดืหยุ่น (elastic) ค่าความเหนยีวหนดื (viscous) และค่าการยึด

เกาะของผิวเคลือบ (Adhesion) และการหาคา่ Elastic Modulus เป็นต้น รวมท้ังสามารถตรวจสอบลักษณะพื้นผิวได ้

2. ส่วนประกอบส าคัญ: 

 2.1  เครื่อง Nano Indentation จ านวน 1 ชุด 

2.2  อุปกรณป์ระกอบ 

2.2.1 เครื่อง Atomic Force Microscope จ านวน 1 ชุด 

2.2.2 อุปกรณป์ระกอบอ่ืน ๆ 

3.  คุณสมบัตเิฉพาะ:  

3.1 เครื่อง Nano Indentation จ านวน 1 ชุด  

3.1.1   ตัวเครื่องสามารถท าการวัดค่าความลกึและก าหนดค่าความลึกของการกดได ้และวัดค่าการกดลากได้

ในระดับนาโนเมตร เพื่อวัดค่า Hardness , elastic modulus, Creep, Yield Strength, Fracture Toughness, 

Dynamic Hardness, Stress-strain, Yield Strength , Fatigue, Viscoelasticity, Lost Modulus, Storage 

Modulus, Adhesion Strength, Plastic and Elastic deformation, Wear resistance    และคุณสมบัตอิื่นๆ ของ

ตัวอยา่งได ้

3.1.2   มโีปรแกรม และอุปกรณส์ าหรับวัด Static Nano Indentation  

3.1.3   มโีปรแกรม และอุปกรณ์ส าหรับวัด Dynamic Nano Indentation   

3.1.4   มโีปรแกรม และอุปกรณส์ าหรับวัด Nano Scratch and Wear  

3.1.5   มโีปรแกรม และอุปกรณส์ าหรับวัด Mar Resistance    

3.1.6   การท างานในระดับ Nano-indentation mode สามารถท างานได้ดังนี ้

3.1.6.1 สามารถค านวณค่า Hardness และ Elastic modulus ได้อัตโนมัต ิ

3.1.6.2 สามารถหาคา่ Hardness/elastic modulus vs depth measurement ได ้

3.1.6.3 สามารถหาคา่ Stiffness measurement ได้ 

3.1.6.4 สามารถท าการทดสอบ Creep and stress relaxation ได้ 

3.1.6.5 สามารถหาคา่ Elastic plastic work measurement ได้ 



3.1.6.6 สามารถหาคา่ Dynamic Hardness, Stress-strain, Yield Strength ได้  

3.1.6.7 สามารถหาคา่ Fatigue, Viscoelasticity, Lost Modulus ได ้

3.1.6.8 สามารถหาคา่ Storage Modulus, Adhesion Strength ได 

3.1.6.9 สามารถหาคา่ Plastic and Elastic deformation, Wear resistance ได ้  

3.1.7 หัวกด Indenter สามารถเคลื่อนท่ีในแนวปฎบัิตกิาร  มรีะยะเคลื่อนท่ีระหว่างหัวกดและแท่นวาง

ตัวอยา่งไมน่อ้ยกว่า 25 มลิลเิมตร สามารถท าการควบคุมแรงกดได้อย่างอัตโนมัติ โดยควบคมุผ่านโปรแกรม

คอมพิวเตอร์  

3.1.8 แท่นวางตัวอยา่งทดสอบหรือหัวกด สามารถเคลื่อนท่ีในแนวตัง้ฉากกับแนวปฎบัิตกิาร ได้ไม่น้อยกวา่ 

50 x 50 มลิลเิมตร โดยการควบคุมผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

3.1.9 แท่นวางตัวอยา่งสามารถวางช้ินงานท่ีมีขนาดไมเ่ล็กกวา่ 25x25 มิลลเิมตร และความหนาของชิน้งาน

ไมน่อ้ยกว่า 10 มิลลิเมตร และ แท่นวางสามารถปรับระนาบผิวหน้าของช้ินตัวอยา่งได้  

3.1.10 สามารถใช้งานโหมด  Indentation ซึ่งโหลดแรงได้สูงสุด ไมต่่ ากวา่ 1000 mN  ความละเอียด 6 nN 

หรือดีกวา่ 

3.1.11 สามารถใช้งานโหมด  Scratch ซึ่งโหลดแรงได้อย่างนอ้ย 50 mN หรือดีกวา่ ระยะ Scratch ไมน่อ้ย

กว่า 2.0 mm  

3.1.12 มรีะยะในการกดสูงสุดไมน่อ้ยกวา่ 80 µm ม ีnoise นอ้ยกว่า 0.1 นาโนเมตร มีความละเอยีด 0.04 นา

โนเมตร หรอืละเอยีดกวา่ 

3.1.13 มีค่า Drift rate  ไมเ่กิน 0.05 nm/s  

3.1.14 มรีะบบสอบเทียบมาตรฐานของหัวกด Indenter แบบอัตโนมัติ (Automatic Tip Calibration) 

3.1.15 มีกล้อง CCD ส าหรับมองผิวตัวอยา่งที่จะท าการวเิคราะห์จากดา้นตรงข้ามกับผิวทดสอบ จ านวน 1ชุด 

3.1.16 มกีล้อง Camera ส าหรับมองตัวอยา่งจากด้านขา้งเพ่ือดูหัวกด และการเปลี่ยนแปลงของผิวตัวอยา่ง

ขณะท าการวเิคราะห์ จ านวน 1 ชุด 

3.1.17 สามารถทดสอบตัวอยา่งมาตรฐานพอลิเมอร์, ฟิล์มบาง และ biomaterialsได้ 

3.1.18 สามารถทดสอบชิ้นงานท่ีอยูใ่นของเหลวได้ 

3.1.19 สามารถทดสอบชิ้นงานในอุณหภูมิหอ้ง และอุณหภูมิท่ีสูงกวา่ เชน่ 40 องศา เป็นต้น 

3.1.20 สามารถแสดงข้อมูล ภาพ  Hardness  หรือ Modulus เชงิ Mapping 2มติ ิ  3มติ ิ หรือ 4 มติ ิได้  

3.1.21 สามารถท าการกด Nano indentation mapping ได้ ด้วยความเร็วท่ีเหมาะสมกับชนดิของตัวอยา่งที่ท า

การทดสอบ 

3.1.22 สามารถทดสอบวัสดุท่ีนุ่มมาก เชน่ ผนังเซลล์เม็ดเลอืดแดง รวมไปถึงตัวอยา่งที่เป็นสารเคลือบแบบ

แข็ง เช่น เซรามกิ ได ้

3.1.23 ชุดเครื่องมือตอ้งมีระบบป้องกันแรงสั่นสะเทือนจากภายนอก เพื่อความแม่นย าในผลการวัด  

3.1.24 มตีู ้และโตะ๊ส าหรับวางเครื่องมือ จ านวน  1   ชุด ที่มั่นคงและแข็งแรง สนับสนุนการสร้างสภาวะที่

เหมาะสมตอ่การทดลอง 



3.1.25 ตัวเครื่องมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์และ software ควบคุมการท างาน โดยท่ีตัว software จะมอีกีชุด

มาให้โดยไมค่ิดคา่ใชจ้่ายส าหรับท า off-line data analysis ท่ีเครื่องคอมพวิเตอร์เครื่องอ่ืน และสามารถท าการ 

updates software ได้โดยไม่มคีา่ใชจ้่าย 

3.1.26 คอมพิวเตอร์ เป็นรุ่นท่ีมีองคป์ระกอบเหลา่นี ้เป็นอยา่งน้อย    

- Processor - intel Core i7-7700 (3.6 GHz base, up to 4.2 GHz with Intel Turl MB cache, 4 cores 

- Graphics – NVIDIA GeForce GTX 1050 2GB GDDR5 

- Main Memory - 16GB-32GB DDR4 2400MHz หรือมากกวา่ 

- Hard Drive – 128GB SSD + 1TB 7200RPM HDD 

- Optical Disk Drive – Tray-load DVD Drive (Reads and Writes to DVD/CD) 

- Audio – Integrated 

- Network – Yes 

- Wireless – Wireless 802 11b/g/n 

- Keyboard, Bluetooth 

- จอ LED ขนาด 24 inches อย่างนอ้ย 2 จอขึน้ไป 

- CardReader – yes  

4. อุปกรณป์ระกอบ: 

4.1  เครื่อง Atomic Force Microscope จ านวน 1 ชุด (อุปกรณป์ระกอบ) 

4.1. 1 เป็นเครื่องมือวิเคราะห์พืน้ผิวในระดับนาโน โดยใชเ้ทคนิคการลากของเข็มขนาดเล็กบนพื้นผิว

ตัวอยา่ง  

4.1. 2 มกีารลักษณะ  Piezo Scanner แบบแยกการท างานของชุดสแกน XY Scanner และ Z Piezo 

Scanner ออกจากกัน  

4.1. 3 เป็น Scanner ชนิด Flexure Scanner เพื่อลดผลกระทบจากการบิดงอของภาพ (Bow effect) ที่เกิด

จาก error ของ Piezo scanner  

4.1. 4 Scanner เป็นชนดิ Close loop sample scanner เพื่อความถูกต้องและแมน่ย าของผลการวเิคราะห์ 

4.1. 5 Scan range ในแนวแกน XY ได้สูงสุดไม่นอ้ยกว่า 50 x 50 ไมโครเมตร ความละเอยีด 0.1 nm. หรือ

ดีกวา่  

4.1. 6 Scan range ในแนวแกน Z ได้สูงสุดไม่นอ้ยกว่า 10 ไมโครเมตร ความละเอยีด 0.04 nm. หรือดีกวา่ 

4.1. 7 สามารถตรวจจับความถี่ของการสั่น (Resonance Frequency) ในแนวปฎบัิตกิาร เพ่ือวัดค่า contact 

load ได้                

4.1. 8 ม ีDetector diode ชนิด Super Luminescence Diode และ/หรือใชเ้ลเซอร์ในการตรวจสอบ  

4.1. 9 สามารถถอดหัว Z AFM Scanner Head หรือ Cantilever Holder ออกมาเปลี่ยนเข็มโดยง่ายด้วยมือ

เปล่า และมีตัวลอ้กเพื่อความแขง็แรงขณะท าการวัด 



4.1. 10 การเคลื่อนท่ีของตัวอยา่งในแนวแกน XY  สามารถเคลื่อนท่ีตัวอยา่งได้สูงสุดไมน่อ้ยกว่า 13 x 13 

มลิลเิมตร  

4.1. 11 สามารถรองรับตัวอยา่งที่มขีนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่สุดไมน่อ้ยกว่า 100 มลิลเิมตร และหนา 20 

มลิลเิมตร   

4.1. 12 สามารถเปลี่ยนตัวอยา่ง โดยไมต่อ้งถอดเข็ม Cantilever และท า Alignment เลเซอร์ใหม่ เพื่อความ

สะดวก และรวดเร็วในการวัด 

4.1. 13 มรีะบบน าเข็มเข้าสัมผัสผิวของตัวอยา่ง โดยระบบอัตโนมัติ (Auto Approach)  

4.1. 14 มกีล้อง CCD พร้อมเลนส ์ขนาดก าลังขยายไม่นอ้ยกวา่ 10X และ มี optical resolution ดีกวา่ 2 

ไมโครเมตร และหลอดไฟ LED ตดิตัง้อยู่ดา้นบน  และ/หรือด้านขา้ง 

4.1. 15 สามารถแสดงภาพขณะท าการวเิคราะห์ได้อย่างชัดเจน 

4.1. 16 ความละเอียดสูงสุดของภาพในการสแกน ไมน่อ้ยกวา่ 4096 x 4096 pixel 

4.1. 17 มโีหมดในการวิเคราะห์ภาพ Topography โดยโหมด Non Contact  Mode, Contact Mode และ 

Tapping Mode 

4.1. 18 สามารถแสดงข้อมูลในการวเิคราะห์ได ้หลายประเภท ดังนี ้ 

4.1.18.1 Topography, Phase, Lateral Force microscopy 

4.1.18.2 F/D Spectroscopy และ Force Volume imaging 

4.1.18.3 สามารถวเิคราะห์ Quantitative mechanical properties imaging ของพืน้ผิวได ้

4.1.18.4 สามารถวัดตัวอยา่งในของเหลวได้ ( In Liquid Measurement ) 

4.1.18.5 สามารถวเิคราะห์คา่ แม่เหล็กของตัวอยา่ง (MFM) ได้  

4.1. 19 มโีปรแกรมส าหรับการวัดภาพขัน้สูง Advance software ท่ีสามารถปรับค่าตา่งๆได้เอง  

4.1. 20 มีโปรแกรมวเิคราะห์อยา่งง่าย ส าหรับการวัดภาพอย่างง่าย ทีส่ามารถเลอืกความละเอยีดคมชัด 

และความเร็วในการสแกนได้ โดยไม่จ าเป็นต้องปรับค่า I Gain หรือ P Gain หรือมโีปรแกรมท่ีมีการ

แนะน าผูใ้ชง้านในแต่ละขั้นตอนให้ต้ังคา่ parameter ท่ีเหมาะสม 

4.1. 21 สามารถเปลี่ยนเข็ม Cantilever ได้อยา่งง่ายดายโดยสะดวก 

4.1. 22 มีตูห้รือระบบป้องกันเสียง และอุปกรณป้์องกันการสั่นสะเทือน (Anti vibration system) จ านวน 1 

ชุด 

4.1. 23 โตะ๊หรับวางเครื่องมือ จ านวน  1   ชุด ที่มั่นคงและแข็งแรง สนบัสนุนการสร้างสภาวะที่เหมาะสมต่อ

การทดลอง 

4.1. 24 ตัวเครื่องมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์และ software ควบคุมการท างาน โดยท่ีตัว software จะมอีกีชุด

มาให้โดยไมค่ิดคา่ใชจ้่ายส าหรับท า off-line data analysis ท่ีเครื่องคอมพวิเตอร์เครื่องอ่ืน และ

สามารถท าการ updates software ได้โดยไม่มคีา่ใชจ้่าย 

4.1. 25 Computer เป็นรุ่นท่ีมีองค์ประกอบเหลา่นี ้เป็นอยา่งน้อย    

- Processor - intel Core i7-7700 (3.6 GHz base, up to 4.2 GHz with Intel Turl MB cache, 4 

cores 



- Graphics – NVIDIA GeForce GTX 1050 2GB GDDR5 

- Main Memory - 16GB-32GB DDR4 2400MHz หรือมากกวา่ 

- Hard Drive – 128GB SSD + 1TB 7200RPM HDD 

- Optical Disk Drive – Tray-load DVD Drive (Reads and Writes to DVD/CD) 

- Audio – Integrated 

- Network – Yes 

- Wireless – Wireless 802 11b/g/n 

- Keyboard, Bluetooth 

- จอ LED 24 inches ขึน้ไป 

- CardReader – yes 

4.2  อุปกรณป์ระกอบอื่น ๆ: 

4.2.1 ม ีหัว indenter ชนิด Berkovich   ไมน่อ้ยกว่า 3ชุด  

4.2.2 ม ีหัว indenter ชนิด Cube corner ไมน่อ้ยกว่า 3ชุด  

4.2.3 ม ีหัว indenter ชนิด Spherical ไมน่อ้ยกว่า 3ชุด  

4.2.4 ม ีเข็ม Cantilever  จ านวน ไมน่อ้ยกว่า 100 ชิ้น  

4.2.5 ม ีMagnetic Field Generator จ านวน 1 ชุด 

4.2.6 มชีุดวัดตัวอยา่ง AFM ในของเหลว (Liquid cell) จ านวน 1 ชุด 

4.2.7 ม ีUPS ขนาดไม่นอ้ยกว่า 800/1KVA ส าหรับครอบคลุมเครื่องมือท้ังหมด จ านวน 1 ชุด 

4.2.8 มเีครื่องมือชา่ง (Tools) จ านวน 2 ชุด 

4.2.9 มหีนังสือคู่มอืการใชง้าน ท้ังภาษาไทยและอังกฤษ จ านวน 5 ชุด  

5.  ลักษณะทางไฟฟา้:  

  เครื่องต้องใชง้านได้กับไฟฟา้ 220 V / 50 Hz  ได้  

6. ข้อก าหนดอื่น: 

6.1 บริษัทผู้จัดจ าหน่ายต้องเป็นผู้ผลิตโดยตรงหรือเป็นตัวแทนผู้จัดจ าหนา่ยโดยตรง โดยมหีนังสือยนืยันจาก

บริษัทผู้ผลิต 

6.2 เครื่อง Nano indentation และ Atomic Force Microscope ผลิตจากประเทศในสหภาพยุโรป อเมริกา สหราช

อาณาจักร ญี่ปุ่น หรือ เกาหลี 

6.3 ส่งมอบสินค้า ภายใน 120 วัน หลังจากลงนามในสัญญาซือ้ขาย 

6.4 อุปกรณทุ์กชนิดมีการรับประกันตัวเครื่องจากการใชง้านปกตโิดยบริษัทผู้ผลิตเป็นเวลา 2 ปี 

6.5 มกีารตดิตัง้ ทดสอบระบบ และสอนการใชง้านโดยวิศวกรจากบริษัทผู้ผลิต ณ สถานท่ีติดต้ัง อย่างนอ้ย 2 

ครัง้ 

6.6 บริษัทผู้จ าหนา่ยให้บริการดูแลและบ ารุงรักษาเครื่องเป็นเวลา 2 ปี นับตัง้แตว่ันตรวจรับ 



6.7 ตัวเครื่องสามารถท า calibration ให้เป็นไปตามมาตรฐานได ้

6.8 ตัวเครื่องควบคุมการท างานผ่าน software โดยสามารถตัง้ค่าการทดสอบ แสดงข้อมูล วิเคราะห์ผล และ

สามารถตัง้ค่าควบคุมการทดสอบล่วงหนา้ให้ท างานตามล าดับขัน้ (Sequence) ท่ีก าหนดไว้ได ้

6.9 ตัวเครื่องมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์และ software ควบคุมการท างาน โดยท่ีตัว software จะมอีกีชุดมาให้โดย

ไมค่ิดค่าใชจ้่ายส าหรับท า off-line data analysis ท่ีเครื่องคอมพวิเตอร์เครื่องอ่ืน และสามารถท าการ 

updates software ได้โดยไม่มคีา่ใชจ้่าย 

 

5. ระยะเวลาส่งมอบของ 

-120-วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย 

6. วงเงนิในการจัดหา 

เงินงบประมาณแผ่นดิน ปี 2561 จ านวน 7,056,000 บาท (-เจด็ลา้นห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-) 

7. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบขอ้มูลเพิ่มเติม 

ผู้สนใจ สามารถเสนอแนะ วจิารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่าง

ประกาศประกวดราคา เป็นลายลักษณอ์ักษรโดยเปิดเผยตัว ระบุช่ือ นามสกุลจริง พร้อมท่ีอยู ่และ หมายเลขโทรศัพท์

ท่ีสามารถติดต่อได้ ตามช่องทางตอ่ไปน้ี 

1. จดหมายอิเล็กทรอนิคส ์Email address potjana.kavichai@cmu.ac.th 

2. ทางเว็ปไซต์ http://www.dent.cmu.ac.th 

3. ไปรษณีย์ดว่นพิเศษ (EMS) ส่งไปท่ี งานการเงิน การคลังและพัสดุ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ จังหวัดเชยีงใหม่ 50200 

4. โทรสารหมายเลข 0-5322-1086 

ท้ังนีภ้ายใน 3 วันท าการ นับตัง้แตค่ณะทันแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ ได้เผยแพร่ลงเว็ปไซต์ เพื่อท่ีคณะทันต

แพทยศาสตร์ จะได้น าข้อเสนอแนะมาพจิารณาต่อไป 

 

    ลงช่ีอ...........................................................ผู้ก าหนดคุณลักษณะ 

(ผศ.ทพญ.ดร. วริศรา ศิริมหาราช) 

ลงช่ีอ...........................................................ผู้ก าหนดคุณลักษณะ 

(ผศ.ทพ.ดร. สิทธิกร คุณวโรตม)์ 

ลงช่ีอ...........................................................ผู้ก าหนดคุณลักษณะ 

(ผศ.ทพญ. ภาพิมล ชมพูอินไหว) 

mailto:potjana.kavichai@cmu.ac.th
http://www.dent.cmu.ac.th/


ลงช่ีอ...........................................................ผู้ก าหนดคุณลักษณะ 

(อ.ทพ.ดร. พิสัยศิษฎ์ ชัยจรีนนท์) 

ลงช่ีอ...........................................................ผู้ก าหนดคุณลักษณะ 

(อ.ทพ.ดร. ธีระพงษ์ ม้ามณี) 


