
รายละเอียดคุณสักษณะของครุภัณฑ์ ชุดถ่ายภาพดิจิตอลความละเอียดสูงพ?อมโปรแกรมวิเคราะห์ผล 
สำหรับใชีร่วมกับกล้องจุลทรรศน์ จำนวน 1 ชุด 

ประจำสาขาจุลชีววิทยา 
(ราคาชุดละ 280,000 บาท จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 280,000 บาท) 

คุณลักษณะของครูกัณท์ 
1. อุปกรถ3ถ่ายภาพระบบดิจิตอลพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ผล จำนวน 1 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 250,000/ 

บาท เป็นเงิน 250,000 บาท 
1.1 สามารถพงานร่วมกับกล้องจุลทรรศน์ Nikon E400 ได้ และมีคุณสมาJตด้งน้ึ 
1.2 หน่วยรับภาพ (Image sensor) เป็นชนิด Color CMOS 1/1.8 นิ้ว มีขนาด 6.91X 4.92 นิลสิเมตร 
1.3 มีจำนวนฟิกเขลที่ารันทึกได้ (Recordable pixels) 

- ในโหมด All pixels ะ 2880 X 2048 ฟิกเซล 
- ในโหมด 2 Vertical 2 Horizontal average ะ 1440 X 1024 ฟิกเซล 

1.4 มีค่าความไวแสง ISO sensitivity เทึยบเท่า ISO 50 
1.5 มีความเร็วโนการแสดงผล Live display mode 

-ไนโหมด All pixelsขนาด 2880x 2048 ะ 15 ภาพต่อวินาทึ 
- ในโหมด 2 Vertical 2 Horizontal average ขนาด 1440x1024 ะ 30 ภาพต่อวินาที 

1.6 สามารถปรับระยะเวลาการรับแสง (Exposure time) ได้ต้ังแต่ 100 ไมโครวินาทึ จนถึง 30 วินาที 
1.7 รูปแบบการวัดแสง (Photometry mode) มี 2 รูปแบบ 

- Average photometry วัดค่าความสว่าง (Intensity) จากท้ังภาพ 
- Peak photometry วัดค่าความสว่าง (Intensity) จากจุดท่ีมีค่าสูงท่ีสุดในภาพ 

1.8 การควบคุมรูปแบบการวัดแสง (Exposure control) มี 3 รูปแบบ 
- วัดแบบอด้โนนิต 1 คร้ัง (One-time automatic exposure) 
- วัดแบบรัตโนมติต่อเนื่อง (Continuous automatic exposure) 
- กำหนดเอง (Manual exposure) 

1.9 ค่าการชดเชยแสง (Exposure correction) สามารถปรับได้ไนช่วง+/- 1EV 
1.10 เช่ือมต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วย USB 3.0 
1.11 โปรแกรมวิเคราะห์ภาพ NIS Elements D 

- สามารถควบคุมกล้องจุลทรรศน์ไขในการถ่ายภาพ และการวิเคราะห์ภาพภายโนโปรแกรมเดิยวกัน 
- สามารถถ่ายภาพชุดตามระดับแกน Z ได้ (Z-series) และสามารถสร้าง (Render) ภาพสามนิติจากรูป 

ที่ถ่ายในหลายระดับแกน Z 
- สามารถถ่ายภาพเป็นช่วงเวลาได้ (Time Lapse) โดยสามารถกำหนดความห่างของแต่ละภาพ 

(Interval) และระยะเวลาในการถ่ายท้ังหมด (Duration) ได้ 
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- สามารถถ่ายภาทนบบหลายจุดได้ (Multipoint Experiment) โปรนกรมสามารถควบคุมแท่นวางวัตถุ 
ของกล้องจุลทรรศน์ท่ีเป็นระบบมอเตอร์ไฟฟ้าได้โดยสามารถส่ังงานให้เคล่ือนไปยังจุดต่างๆ  ที่ด้องการบนด้วอย่าง 
และสามารถบันทึกพลัดของจุดต่างๆ  และนำค่ากล้บมาไข้ภายหลังได้ 

- ลามารถถ่ายภาพขนาดไหญ่ (Image stitching, Large image) โปรแกรมสามารถถ่ายภาพเป็นภาพ 
ใหญ่ท่ีมีกำลังขยายสูงได้โดยการถ่ายภาพแบบหลายจุด หรือจากรูปภาพท่ีถ่ายเอาไว้ก่อน 

- สามารถกำหนดค่าการไขง้านของกล้องไว้ล่วงหน้าได้ (Optical Configuration) โดยสามารถ่บันทึก 
ระบบของกล้องจุลทรรศน์กล้องถ่ายภาพ และส่วนประกอบอ่ีนๆ แสดงไอคอนท่ีทูลบาร์เพ่ีอให้ง่ายต่อการไข้งาน 

- สามารถบันทึกข้อมูลเป็นแบบ AVI Live-Stream ได้ 
- สามารถรวมภาพถ่ายจากภาพหลายข่องลัญญาณ (Multiple single channel images) นำมารวมลัน 

เป็นภาพเด้ยว (Merge Channels) โดยสามารถรวมภาพสิแดง สินํ้าเงิน สิเขยว และภาพถ่ายจากแสงปกตั 
(Brightfield) ได้ 

- มีเครี่องมีอในการวัดการภาพ เข่น ฟิลเตอร์เพิ่มความคมข้ค (Sharpness) ฟิลเตอร์เพี่มความเนียน 
(Smoothing) และการปรับสมคุลสิขาว (White balance) 

- สามารถวัดขนาดและพ้ืนท่ีภายในภาพ (Manual measurement) โดยการวาดลงไปในภาพ สามารถ 
แนบผลของการวัดให้ตัดไปลับภาพได้รวมท้ังส่งออกข้อมูลออกไปภายนอกในรูปแบบ text หรือไปยังโปรแกรม 
Excel ได้ 

- สามารถเพ่ิมเตัมลูกศร วงกลม สี่เหลี่ยม และข้อความลงไปในภาพได้ (Image annotation) 
- สามารถแสดงค่า Histogram ซึ่งวัดการกระจายตัวของความเข้มแสงในแต่ละพกเขลจากภาพทั้งภาพ 

หรือพ้ืนท่ีท่ีสนใจได้ 
- สามารถแสดงภาพแบบ Intensity Surface plot โดยแสดงความเข้มแสงเป็นรูปแบบความสูงไน 

แนวแกน Z 
- สามารถสรัางรายงานผล (Report Generation) จากภาพถ่ายและผลการวิเคราะห้ส่งออกมาเป็นไฟล์ 

ขนีด PDF ได้ 
- สามารถจำลัดการเข้าสิงของฝัใข้แต่ละรายได้ (User Right/Control) โดยไข้แอคเคาหของผู้ใข้งานจาก 

ระบบปฏับ่ตัการ Windows หรือแอคเคาทึจากโปรแกรม NIS-Elements ให้Iม่มสํทธ๋ึในการแล้Iขค่าต่างๆ  ใน 
โปรแกรมได้แตกต่างลัน 

- มีระบบการวัดการรูปแบบเมนู (Layout Manager) โดยสามารถปรับแต่งทูลบาร์เมนูต่างๆ  โดย 
สามารถบันทึกไว้ และเรืยกกลับมาได้ 

- มีโปรแกรมฬรแวร์เพี่อไข้ในการเปิดภาพที่ถ่ายจากโปรแกรม โดยสามารถบันทึกภาพเป็นไฟล์ TIFF ได้ 
- สามารถบันทึกข้อมูลได้หลายแบบ เข่น ND2 , AVI, BMP , TIFF , JPEG , GIF , PNG ได้ 

1.12 ถุงคลมกล้อง จำนวน 1 อัน 
1.13 Immersion oil จำนวน 1 ขวด 
1.14 ค่มีอการไข้งาน (ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 เล่ม 
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Z ชุดคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เคร่ือง ราคาเคร่ืองละ 30,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท 

2.1 CPU ะ ไม่ต่ํากว่า Intel Core 17 
2.2 RAM ะ ไม่น้อยกว่า 8 GBDDR46 
2.3 Harddisk ะ ไม่น้อยกว่า 1 TB 5400 RPM 
2.4 จอแสดงผล ะ ไม่น้อยกว่า 23 นิ้ว 
2.5 พร้อมลงโปรแกรม Window 10 Pro ลิขสิทธ 
2.6 เมาส์ 

3. ข้อกำหนดอึ่นๆ 
3.1 เป็นผลิตลัฌซ่mlด้รับมาตรฐานมาตรฐาน ISO9001และ ISO14001 
3.2 บริษัทๆ  เป็นผู้ติดต้ังและแนะนำภารไข้งานให้แก่ผู้Iข้เคร่ืองจนสามารถใข้งานได้ด้ 
3.3 ต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรึอตัวแทนจำหน่ายไนประเทศไทย โดยให้ย่ืน 

ขณะเข้าเสนอราคา 
• 3.4 มีเอกสารแสดงการผ่านการอบรมของข่างผู้ทำการตรวจซ่อม เพ่ือยนย'นบริการหลังการขาย 
3.5 บริษัทๆ  มีบริการตรวจเช็คสภาพทั่วไป ทำความสะอาดตัวกล้องและระบบเลนส์ อย่างน้อยปิ ละ 1 คร้ัง 

โดยไม่มีค่าไข้จ่าย (ฟรีค่าแรง) 
3.6 สินค้ามีระยะเวลารับประลันไมตากว่า 1 จ 

หลักเกณฑการพิจารณา เกณทํราคา 
ระยะเวลาการส่งมอบพัสดุ 120 วัน น้บลัดจากวันลงนามสัญญา/ข้อตกลง 
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