
รายละเอียดกล้องจุลทรรศน์  2 ตา พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ านวน 13 กล้อง 
 
หัวกล้อง หัวกล้องแบบ Siedentopfมีระบบป้องกันเชื้อรา สามารถปรับได้อย่างน้อย 2 ระดับ 

กระบอกตาคู่เอียงไม่เกิน 30 องศา สามารถปรับระยะห่างระหว่างตาได้ตั้งแต่ 48 - 75 มม. 
มีระบบล็อคหัวกล้อง2 จุด จากโรงงานผู้ผลิตเพื่อป้องกันการร่วงหล่นของหัวกล้อง 

เลนส์ตา   ระบบป้องกันเชื้อราชนิดเห็นภาพกว้าง  ขนาดก าลังขยาย 10X จ านวน 1 คู ่
มี Field number ไม่ต่ ากว่า 20 mm. 

แป้นบรรจุเลนส์วัตถุ สามารถบรรจุเลนส์วัตถุได้ไม่น้อยกว่า 4 ช่อง 
เลนส์วัตถุ มีระบบป้องกันเชื้อรา และมีระบบทางเดินแสงแบบ Infinity Optical system ชนิด Plan 

Achromat 
ขนาดก าลังขยาย 4X  มีค่า N.A.ไม่ต่ ากว่า 0.1  มีระยะการท างานไม่ต่ ากว่า 27.8 มม. 
ขนาดก าลังขยาย 10X  มีค่า N.A.ไม่ต่ ากว่า 0.25มีระยะการท างานไม่ต่ ากว่า 8.0 มม. 
ขนาดก าลังขยาย 40X  มีค่า N.A.ไม่ต่ ากว่า 0.65มีระยะการท างานไม่ต่ ากว่า 0.6 มม. 
ขนาดก าลังขยาย 100X  มีค่า N.A.ไม่ต่ ากว่า 1.25มีระยะการท างานไม่ต่ ากว่า 0.1 มม. 

แท่นวางตัวอย่าง เป็นชนิด Rackless stage  (แบบไม่มีฟันเฟืองยื่นออกมานอกฐาน)  
ขนาดไม่ต่ ากว่า 120 มม. X 132 มม. สามารถเลื่อนสไลด์ในแนวแกน X และแกน Y   
ไม่ต่ ากว่า 76 มม. X 30 มม. 

เลนส์รวมแสง ชนิด Abbe มีค่า N.A. ไม่น้อยกว่า 1.25 พร้อม Iris diaphragm  สามารถปรับขึ้น-ลง ได้โดย
มีปุ่มควบคุม 

ระบบปรับภาพชัด มีปุ่มปรับภาพละเอียด และปรับภาพหยาบ  ชนิดแกนร่วมทั้งสองข้างของกล้องจุลทรรศน์
พร้อมวงแหวนปรับฝืดเบา และปุ่มตั้งระยะหาภาพชัดซึ่งสามารถป้องกันเลนส์วัตถุกระทบกับ
ตัวอย่าง 

ระบบแสงสว่าง ใช้ไฟขนาด 0.5W LED มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 20,000 ชม. มีปุ่มปรับเร่งความสว่าง
และปุ่มเปิด-ปิดแยกออกจากกัน 

ฐานไฟ   -  มีช่องเก็บชุดแปลงไฟ อยู่ใต้ฐานกล้อง พร้อมช่องส าหรับเก็บสายไฟเพ่ือความสะดวก  
และปลอดภัยในการเคลื่อนย้าย 
- มี slot ส าหรับรองรับการล็อคตัวกล้อง เพื่อป้องกันการสูญหายได้ง่าย 

ตัวกล้อง  มีระบบ Ergonomic grip เพ่ือสะดวกในการเคลื่อนย้ายกล้อง 
อุปกรณ์อ่ืน ๆ   หนังสือคู่มือ ถุงคลุมกล้อง 
อุปกรณ์ประกอบ - มีสเกลวัดขนาดในเลนส์ตา (eyepiece micrometer) 1 ชิ้น/กล้อง  
   - มีสเกลเทียบขนาด (occular micrometer) 1 ชิ้น/กล้อง 
ได้มาตรฐาน  ISO 9001, ISO 14001 
เงื่อนไขพิเศษ  มีหนังสือรับรองเป็นตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต 
รับประกันคุณภาพ เป็นระยะเวลา  1  ปี  พร้อมบริการตรวจเช็คท าความสะอาดกล้องอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 



รายละเอียดกล้องจุลทรรศน์ชนิดซูมสเตอริโอดูภาพ 3 มิติ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
 จ านวน 2 กล้อง 

     
1. หัวกล้อง  กระบอกตาคู่เอน ไม่ต่ ากว่า 45 องศา  สามารถปรับระยะห่างระหว่างตา 

ได้ หัวกล้องหมุนได้รอบ  360  องศา 
2. เลนส์ตา ชนิด Lead free ก าลังขยาย 10X  1 คู่ แบบ WSHZ10X-H   

มีค่า field number ไม่ต่ ากว่า 22 ม.ม. สามารถปรับ Diopter ได้ทั้งสองข้าง 
ได้ -8 ถึง +5  

3. เลนส์วัตถุ  ชนิด Lead free แบบ  Zoom   บรรจุอยู่ภายในก าลังขยาย  0.8 เท่า 
  ถึง 4 เท่า มี zoom  ratio  5 :1 หรือมากกว่า ปรับก าลังขยายต่อเนื่อง 
จาก 8 เท่า ถึง 40  เท่า  มีระยะการท างานไม่ต่ ากว่า  110 มม.มีค่าความ 
คมชัด 415 Lines/mm  

4. แท่นวางตัวอย่าง ชนิดขาว/ด า จ านวน 1 แผ่น 
5. ระบบปรับภาพชัด  มีปุ่มปรับภาพหยาบซึ่งสามารถปรับฝืดเบาได้ เพื่อป้องกันการ 

ไหลของหัวกล้องปุ่มปรับภาพหยาบหมุนได้ละเอียด 120 mm/1 รอบ  
6. ระบบไฟ มีระบบไฟส่องลงชนิด Halogen ขนาดไม่น้อยกว่า 6V15W 

 พร้อม Tranformer มีปุ่มเปิด-ปิด และปรับเร่งหรี่แสงได้  
7. อุปกรณ์อ่ืน ๆ  หนังสือคู่มือภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างละ 1 เล่ม,  

สเกลวัดขนาดในเลนส์ตา 1 ชิ้น  
8. ได้รับมาตรฐาน ISO 9001   , ISO 14001     
9. เงื่อนไขพิเศษ  มีหนังสือรับรองเป็นตัวแทนจ าหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต 
10. รับประกันคุณภาพ เป็นระยะเวลา  1  ปี พร้อมบริการตรวจเช็ค 1 ครั้ง/ปี    

 

 

 

 

 

 

 

 



เครื่องแสดงผลภาพแบบพกพา จ านวน 4 เครื่อง 
1. มีขนาดจอไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว 
2. มีระบบปฏิบัติการแบบ Windows 10 Pro 
3. มีหน่วยประมวลผล GEN 6 แบบ core i5 หรือดีกว่า 
4. มีหน่วยความจ าไม่น้อยกว่า 8GB 
5. หน้าจอแบบสัมผัส (10-point multi touch) 
6. มีปากกาส าหรับเขียน จ านวน 1 ด้าม ตราผลิตภัณฑ์เดียวกันกับตัวเครื่อง 
7.กล้องหน้า 5MP กล้องหลัง 8 MP 
8.คีย์บอร์ดสามารถถอดจากตัวเครื่องได้ ตราผลิตภัณฑ์เดียวกันกับตัวเครื่อง  
9.bluetooth 4.0 
10.SSD 256GB ขึ้นไปหรือดีกว่า 
11.หน้าจอเป็นกระจกแบบ Gorilla Glass 4 

12. MS Office 365 personal 

13. แบตเตอรี่ 6-10 ชั่วโมง 

14. รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 


