
 
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เรื่อง สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๒ รายการ 
------------------------------------------- 

              มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๒ รายการ        
ตามประกาศสอบราคาเลขท่ี ๒๑/๒๕๕๗ ตามรายการ ดังนี้  

                  ๑.  ชุดหุ่นจําลองการนวดหลังสําหรับการเรียนการสอนพร้อมอุปกรณ์  จํานวน ๑  ชุด  
                  ๒.  ชุดหุ่นจําลองการพยาบาลด้านการผดุงครรภ์    จํานวน ๑  ชุด  
 
           ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซ้ือ 
                   ๒. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การสอบราคาซ้ือครั้งนี้ 
                   ๕. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาซองเสนอราคา หากผู้เสนอราคาหรือผู้ได้รับมอบ
อํานาจไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด    
                   ๖. ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๑๕ ดังนี้ 
                                      (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับ รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
                                      (๒) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ดําเนินการ 
จัดซ้ือ   จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Procurement: e-GP) ตามข้อ ๑๖ ต้องลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
                                      (๓) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่
ละครั้งซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจ รับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 
           กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ต้ังแต่เวลา 
๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และกําหนด
เปิดซองใบเสนอราคาในวันท่ี ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
 



-๒- 
 

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซ้ือ ชุดละ ๒๐๐.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน)ได้ท่ี งานการเงิน กองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ต้ังแต่
เ วลา  ๐๘ .๓๐ น .  ถึ ง เ วลา  ๑๕ .๐๐ น .   ดู ร ายละ เ อียด ไ ด้ ท่ี เ ว็ บ ไซ ต์  www.crru.ac.th และ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๗๗๖๐๐๐ ต่อ ๑๖๒๒ ในวันและเวลา
ราชการ 

                            ประกาศ ณ วันท่ี ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖  
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ)  
                           อธิการบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสาร สอบราคาซ้ือ เลขท่ี ๒๑/๒๕๕๗ 
สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๒ รายการ 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ลงวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

...................................................... 
 

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค์จะ 
สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๒ รายการ ตามรายการ ดังนี้  

                 ๑.  ชุดหุ่นจําลองการนวดหลังสําหรับการเรียนการสอนพร้อมอุปกรณ์  จํานวน ๑  ชุด  
                 ๒.  ชุดหุ่นจําลองการพยาบาลด้านการผดุงครรภ์    จํานวน ๑  ชุด 
  
ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานได้ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนํา และข้อกําหนด ดังต่อไปนี้ 
 
                 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา 
                       ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
                       ๑.๓ แบบสัญญาซ้ือขาย 
                       ๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน 
                                (๑) หลักประกันสัญญา 
                                (๒) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 
                       ๑.๕ บทนิยาม 
                                (๑) ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                       ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
                                (๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
                                (๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒  
  
                 ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                       ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ี สอบราคาซ้ือ 
                       ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ     
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 
                       ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 
 
 
 
 



-๒- 
 

                 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง  
ใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ 
                       ๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                        (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ       
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                        (ข) บริ ษัทจํากัดหรือบริ ษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ          
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ี
มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
                                (๔) หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ  
๑.๖ (๑) 
                       ๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                (๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
                                (๒) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอํานาจ
ให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ  
๑.๖ (๒) 
 
                 ๔. การเสนอราคา 
                       ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเง่ือนไข 
ใด ๆ ท้ังสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวนเงินท่ีเสนอ
ต้องระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง
จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
                       ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ท้ังนี้ ราคารวมท่ี
เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิด
ราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท้ังปวง 
จนกระท่ังส่งมอบพัสดุให้ ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
 



-๓- 
 

                                         ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๒๑๐ วัน นับแต่วันเปิดซอง
ใบเสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนเสนอราคามิได้ 
                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซ้ือขาย 
                       ๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
ครุภัณฑ์ ไปพร้อมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะยึดไว้
เป็นเอกสารของทางราชการ 
                                สําหรับแค็ตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง 
โดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ
แค็ตตาล็อกผู้เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 
                       ๔.๕ ก่อนยื่นซอง สอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสาร สอบราคา ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตามเง่ือนไขในเอกสาร   
สอบราคา 
                       ๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๒ รายการ โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร 
สอบราคา เลขท่ี ๒๑/๒๕๕๗" ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ี ในวันท่ี ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ต้ังแต่
เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เม่ือพ้นกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด 

                                คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่
ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
                                หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะท่ีมีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้
เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือก และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัย
ได้ว่า ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท่ีให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้
มีการกระทําดังกล่าว 
                                ผู้เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันท่ีได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นท่ีสุด 
                                คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี ๒๖ ธันวาคม 
๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
 
 
 



-๔- 
 
                                การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซอง          
ใบเสนอราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่าง
ยิ่งและในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซอง     
ใบเสนอราคาท่ีได้ดําเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิด
ซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 
                 ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาตัดสินด้วยราคาต่อรายการ 
                       ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจาก
เง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเท่านั้น 
                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการ    
ผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
                                (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง 
อย่างใด หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 
                                (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็น
สาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
                                (๔) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือ
ชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ 
                       ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง
กับผู้เสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มี
ความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                       ๕.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการ สอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ
เป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหาย
ใด ๆ มิได้ รวมท้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน 
ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต 
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
                       ๕.๖ ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซอง สอบราคาว่า ผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๖ เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน 
ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตาม
ข้อ ๑.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจาก
ประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๖ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท้ิงงาน 



-๕- 
 

                                ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้
ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้ 
 
                 ๖. การทําสัญญาซ้ือขาย 
                       ๖.๑ ในกรณีท่ีผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของทาง
ราชการ นับแต่วันท่ีทําข้อตกลงซ้ือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทํา
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
                       ๖.๒ ในกรณีผู้ชนะการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของ
ทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการ 
สอบราคา จะต้องทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภายใน ๗ วัน 
นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของท่ี สอบ
ราคาได้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
                                (๑) เงินสด 
                                (๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีทํา
สัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ทําการ 
                                (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ 
๑.๔ (๑) 
                                (๔) หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
แบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
                                (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) 
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล้ว 
 
                 ๗. อัตราค่าปรับ 
                       ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน 
 
                 ๘. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
                       ผู้ชนะการ สอบราคา ซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในข้อ 
๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า    
๑ ปี  นับถัดจากวันท่ีผู้ซ้ือรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัด
จากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
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                  ๙. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                       ๙.๑ เงินค่าพัสดุสําหรับการซ้ือเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
                                การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับอนุมัติเงินค่า
พัสดุจาก เงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้วเท่านั้น 
                       ๙.๒ เม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซ้ือ
สิ่งของตาม สอบราคาซ้ือ แล้วถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้า
มาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซ่ึงเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  
                                (๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้ขายสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                (๒) จัดการให้สิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่
เรือไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                (๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
                       ๙.๓ ผู้เสนอราคาซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้
ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๙.๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข้อกําหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
  
   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเลขท่ี 21/2557 
 

1. หุ่นจําลองการพยาบาลด้านการผดุงครรภ ์  จํานวน 1 ชุด 
1.1 หุ่นจําลองเต้านมของหญิงตั้งครรภ์ 

1) เป็นหุ่นจําลองเต้านมของหญิงมีครรภ์ท่ีผลิตจากวัสดุอย่างดี แข็งแรง ทนทาน 
2) หุ่นมีความนุ่ม ทําให้มีรูปร่างและสัมผัสท่ีคล้ายเต้านมของหญิงมีครรภ์จริง 
3) เหมาะสําหรับการเรียนการสอน มีความแตกต่างท่ีสามารถสังเกตได้ชัดเจน 
4) เป็นผลิตภัณฑ์นําเข้าจากต่างประเทศ 
5)  รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 

1.2 หุ่นจําลองทารกแรกเกิดสําหรับสาธิตการตรวจสัญญาณชีพ 
1)  เป็นหุ่นจําลองทารกแรกเกิดท่ีมีขนาดใกล้เคียงของจริง 
2)  ลําตัวหุ่นผลิตจากวัสดุท่ีแข็งแรงทนทาน 
3)  สามารถฝึกตรวจฟังเสียงหัวใจ (Heart sounds) การหายใจ (Respiration) ชีพจร   

superffcial temporal , carotid และ radial arteries (bilateral) และฝึกวัดอุณหภูมิทางทวารหนัก    
4) เสียงหัวใจบันทึกจากผู้ป่วยจริง ซ่ึงเกิดข้ึนพร้อมกับชีพจร 
5) สัญญาณชีพต่างๆสามารถควบคุมได้ผ่านกล่องควบคุม (control unit) 
6)  ในชุดประกอบด้วย หุ่นจําลองทารกแรกเกิด กล่องควบคุม ปรอท เสื้อผ้าเด็ก และ 

กระเป๋า บรรจุหุ่น 
7)  หุ่นมีขนาดไม่น้อยกว่า 50 ซม. 
8)  เป็นผลิตภัณฑ์นําเข้าจากต่างประเทศ 
9) รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 

1.3  หุ่นจําลองการขยายตัว/ความบางของปากมดลูก 
   1) เป็นหุ่นสําหรับฝึกหัดการตรวจปากมดลูก เพ่ือประเมินภาวะก่อนคลอดทารก ประกอบด้วย 6 
ชิ้น แต่ละชิ้นมีขนาดไม่น้อยกว่า “5x5”   
   2) หุ่นแสดงถึงสภาพอวัยวะภายนอกและภายในเก่ียวกับการขยายของปากมดลูกและความบาง
ของปากมดลูกซ่ึงลักษณะคล้ายสภาพจริงในหญิงใกล้คลอด ดังนี้ 

ระยะท่ี 1 ไม่มีการขยายของปากมดลูก และความหนาของปากมดลูกเท่าเดิม 
ระยะท่ี 2 ปากมดลูกขยาย 2 ซม. และปากมดลูกบาง 50% 
ระยะท่ี 3 ปากมดลูกขยาย 2 ซม. และปากมดลูกบาง 100% 
ระยะท่ี 4 ปากมดลูกขยาย 5 ซม. และปากมดลูกบาง 100% 
ระยะท่ี 5 ปากมดลูกขยาย 7 ซม. และปากมดลูกบาง 100% 
ระยะท่ี 6 ปากมดลูกขยาย 9 ซม. และปากมดลูกบาง 100% 

   3)  มีคู่มือการใช้ 
  4) หุ่นเป็นผลิตภัณฑ์นําเข้าจากต่างประเทศ 
   5) รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี 
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1.4 หุ่นสาธิตการตรวจครรภ ์
   1) เป็นหุ่นท่ีได้รับการออกแบบเพ่ืออํานวยความสะดวกในการสาธิตและการฝึกปฏิบัติ การคลําหา
ท่าของทารกในครรภ์ในช่องทางคลอด 
   2) หุ่นแสดงความสัมพันธ์อย่างชัดเจนระหว่างส่วนของศีรษะของทารกและส่วน Ischial spines 
ของกระดูกเชิงกรานของมารดาระหว่างกระบวนการกําเนิดทารก 
   3)  หุ่นมีลักษณะคล้ายจริง  
   4) สามารถคลําพบทารกได้ในช่องคลอดส่วน Ischial spine ของกระดูกเชิงกรานได้ 
   5) เส้นทางความยาวระหว่าง Ischial spine ของกระดูกเชิงกรานสามารถแสดงให้เห็นถึงส่วนท่ี
แคบท่ีสุดของช่องเชิงกรานท่ีทารกจะผ่านลงมาในการคลอด 
   6)  สามารถคลําพบ Ischial spine ได้ในระหว่างการตรวจทาง vagina ท่ีเป็นเสมือนจุดสําคัญของ
การหาระดับการเคลื่อนของระดับส่วนนําของทารกลงสู่ช่องเชิงกราน 
   7)  หุ่นจําลองการตรวจระดับของส่วนนําทารก ประกอบด้วย ศีรษะของทารกซ่ึงสามารถท่ีจะปรับ
ตําแหน่งของระดับส่วนนําของทารกได้ 3 ระดับ ระดับ -2 แสดงตําแหน่งศีรษะทารกอยู่เหนือ Ischial spine ระดับ 
0 ศีรษะทารกอยู่ตรงกับระดับ Ischial spine +3 แสดงศีรษะทารก เคลื่อนลงตํ่าจาก Ischial spine พร้อมท่ีจะเข้าสู่
ช่องทางคลอด 
   8) มีคู่มือการสอนและกระเป๋าบรรจุหุ่นแบบแข็ง 
   9)  หุ่นมีขนาดไม่น้อยกว่า 23” x 14” x 7”     

10)  หุ่นเป็นผลิตภัณฑ์นําเข้าจากต่างประเทศ 
11)  รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 

1.5 หุ่นจําลองสําหรับฝึกการทําคลอด 
รายละเอียดคุณสมบัติส่วนท่ี 1 

     1) เป็นหุ่นจําลองสําหรับฝึกปฏิบัติทําคลอดเด็กพร้อมรก ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน 
     2) หุ่นจําลองลําตัวท่อนล่างหญิงต้ังครรภ์ครบกําหนดพร้อมต้นขา ขนาดใกล้เคียงของจริง 
     3) มีแผ่นผนังหน้าท้องหญิงต้ังครรภ์ (modular pregnant belly overlay) คลุมทารกไว้ภายใน
สําหรับฝึก Leopold’s maneuver 
     4) ผนังหน้าท้องมีสองแบบ คือ แบบทึบ และแบบใส แบบใสสามารถมองเห็นลักษณะท่าของท่ีอยู่
ในครรภ์ได้ 
     5) ทารกในครรภ์มีให้ 1 ชุด ประกอบด้วย สายสะดือและรกเด็กมีขนาดเท่าเด็กแรกคลอดปกติ ใช้
สาธิตกระบวนการคลอด (ท่าปกติและท่าก้น) 
     6) สามารถใช้ฝึกคลอดแบบแห้งและแบบเปียกได้โดยมีผงเลือดเทียมให้มาในชุดของหุ่น 
     7) อุ้งเชิงกรานมีขนาดใกล้เคียงของจริง มีจุดสังเกตทางกายวิภาคท่ีสําคัญสําหรับการฝึกทําคลอด 
ส่วนผนังของช่องคลอดต่อกับฝีเย็บ มีลักษณะอ่อนนุ่มคล้ายของจริง 
     8) กระดูกสะโพกทางด้านหลังอยู่ในตําแหน่งท่ีสามารถใช้ฝึกทําคลอดได้ 
     9) มีกระเป๋าบรรจุหุ่น 
   10) หุ่นมีขนาดไม่น้อยกว่า 21”*13”*17” หรือไม่น้อยกว่า 53*33*43 ซม.  
  11) หุ่นเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีนําเข้าจากต่างประเทศ 
   12) ประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี  
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รายละเอียดคุณสมบัติส่วนท่ี 2 
1) เป็นหุ่นจําลองเพศหญิงเต็มตัวขนาดใกล้เคียงของจริงผลิตจากวัสดุอย่างดี แข็งแรง 

ทนทาน 
     2) สามารถฝึกใส่ท่อช่วยหายใจได้ 
     3) มีแขน IV สําหรับฝึกให้ยาและให้สารน้ํา 
     4) สามารถฝึก Leopold Maneuvers ได้ 
     5) สามารถฟังเสียงหัวใจทารกได้ 
     6) มีระบบการคลอดเป็นแบบอัตโนมัติ 
     7) สามารถวัดการขยายตัวของปากมดลูก และการเคลื่อนตํ่าของศีรษะทารกได้ 
     8) ปากมดลูกท่ีขยาย (Dilating Cervices) สามารถเปลี่ยนใหม่ได้ 
     9) มีหุ่นทารกพร้อมรกสําหรับฝึกทําคลอด 1 ตัว 
   10) มีหุ่นสําหรับฝึกช่วยฟ้ืนคืนชีพเด็กทารกแรกเกิดเพ่ือฝึกทํา CPR  และแสดงสีผิวปกติและ
ผิดปกติได้ PEDI Blue Neonatal Simulator with smartskin Technology) 1 ตัว 
   11) มีมดลูกสําหรับฝึกนวดเพ่ือลดเลือดตกหลังคลอด 
   12) ควบคุมและบันทึกการผายปอด (Ventilations) และการนวดหัวใจด้วยเครื่อง Omni Code 
Blue Pack ดูข้อมูลสะท้อนผล (Feedback) จากเครื่อง Omni หรือบน Windows computer 

อุปกรณ์ประกอบ 
       - มีสายสะดือ 2 เส้น 
       - มีปากมดลูกท่ีขยายตัว 2 อัน 
       - มีแคมช่องคลอด 2 อัน 
       - มีท่ีหนีบสายสะดือ 2 อัน 
       - มีแคมของช่องคลอด 3 อัน สําหรับฝึกเย็บหลังคลอด 
       - มีเครื่องควบคุม Omni 2 เครื่อง 
       - มี Omni Code Blue Pack : Software สําหรับ CPR link สายต่อเชื่อม CPR Link และ CPR 
Module ติดต้ังมาแล้วในตัวหุ่น 
       - มีสายไฟสําหรับต่อเชื่อม และใช้ไฟฟ้า 100-240 VAC 
       - มีแป้งฝุ่นและสารหล่อลื่นชิลิโคนท่ีละลายน้ําได้ 
       - มีกระเป๋าบรรจุหุ่น 
       - มีคู่มือฝึก (Training Guide) 
       - มีข้อแนะนําการสอน NOELLE พร้อมสถานการณ์จําลอง 
   13) มีคู่มือการใช้ภาษาไทย 
   14) มีคู่มือการใช้ภาษาไทยโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตเพ่ือบริการหลังการขาย 
   15) หุ่นเป็นผลิตภัณฑ์นําเข้าจากต่างประเทศ 
   16) รับประกันคุณภาพ 1ปี 
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1.6 หุ่นจําลองฝึกการคลําท้อง 
   1) เป็นหุ่นจําลองท่ีผลิตจากวัสดุอย่างดี แข็งแรง ทนทาน 
   2) สามารถใช้ฝึกการคลําช่องท้องเพ่ือกําหนดความสัมพันธ์ระหว่างความยาวของเด็กกับความยาว
ของมดลูกส่วนของทารกท่ีกําลังจะคลอด (ส่วนนํา) และความสัมพันธ์ของจุดสําคัญจุดหนึ่งของเด็กกับส่วนหนึ่งของ
เชิงกรานมารดา (ตําแหน่ง) สามารถฝึก Leopold”s Maneuvers ได้ 
   3) ในชุดมีทารกให้มา 1 ตัว มีน้ําหนักใกล้เคียงเด็กจริงแขนและขาทารกจับให้เคลื่อนไหวได้และ
ศีรษะสามารถคลํากระหม่อมหน้าและหลังได้ชัดเจน เม่ือเวลาคลําร่างกายมีลักษณะงอเพ่ือสาธิตของส่วนนําและ
ตําแหน่งท้ังหมดทารกในครรภ์และเชิงกรานท่ีทําจากไวนิลต้ังอยู่ภายในช่องท้องของหุ่นจําลอง 
   4) ท้องของหุ่นจําลองบุด้วยผ้ายึดติดกับฐานรองรับ ใช้เวลโคร (Velcro) ซ่ึงช่วยในการถอดและ
เปลี่ยนเพ่ือการแลเห็นได้และเปลี่ยนแปลงตําแหน่งทารกในครรภ์ 
   5) ในชุดของหุ่นมีเจลท่ีเคลื่อนท่ีได้ให้มาเพ่ือเลียนแบบน้ําคร่ํารวมท้ังแนวทางการปฏิบัติ/วิธีการ 
   6) หุ่นเป็นผลิตภัณฑ์นําเข้าจากต่างประเทศ 
   7) รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

1.7 หุ่นจําลองการตั้งครรภ์สําหรับวัยรุ่น 
   1) เป็นชุดสวมเพ่ือจําลองการต้ังครรภ์สําหรับวัยรุ่น ผลิตจากวัสดุอย่างดี ทนทาน 
   2) สามารถสังเกตอาการและผลของการต้ังครรภ์ได้ เช่น การเคลื่อนไหวร่างกายท่ีไม่สะดวก   
   3) มีดีวีดีประกอบ เรื่อง Pregnancy Prevention 
   4) หุ่นเป็นผลิตภัณฑ์นําเข้าจากต่างประเทศ 
  5) รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

1.8 หุ่นดูแลทารกเพศหญิง 
   1) มีโปรแกรมสําหรับดูแลทารกอยู่ 4 โปรแกรม สามารถกําหนดชนิดของการดูแล 
   2) สามโปรแกรมเป็นการดูแลความต้องการของทารกปกติพร้อมกับระยะเวลาท่ีทารกรบกวน 
(fussy periods) ในแต่ละโปรแกรมการดูแลท่ีเกิดข้ึน 25-27 ครั้ง ในแต่ละโปรแกรม มี 7 แบบ ใช้เวลา 48 ชั่วโมง 
ในโปรแกรมท่ี 4 เป็นโปรแกรมท่ีทารกทีร้องแบบน่ารําคาญ ซ่ึงเป็นทารกท่ีได้รับผลกระทบจากมารดาท่ีด่ืมเครื่องด่ืม
ผสมแอลกอฮอล์หรือยาเสพติด ซ่ึงต้องการดูแล 31 ครั้ง ระหว่างแต่ละโปรแกรม 48 ชั่วโมง 
   3) ในชุดหุ่นมีคู่มือสําหรับนักศึกษา 1 ชุด อาจารย์ 1 ชุด มีแบบฟอร์มยินยอม/อนุญาตจากพ่อหรือ
แม่เด็ก สามารถถ่ายสําเนาได้ (parental consent form/permission sllp) แผ่นสนองตอบของนักศึกษาท่ีสามารถ
สําเนาได้ แผ่นการแก้ของอาจารย์ (teacher correction template) ผ้าอ้อมเด็ก แบตเตอร์รี่ ไม่น้อยกว่า 9 โวลต์ 
และคู่มือการสอน 
   4) เป็นผลิตภัณฑ์นําเข้าจากต่างประเทศ 
   5) รับประกันคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
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1.9 หุ่นจําลองทารกพร้อมสายสะดือและรก 
   1) เป็นหุ่นจําลองทารกในครรภ์มารดาเพศหญิง ขนาดใกล้เคียงของจริง 
   2) หุ่นผลิตจากวัสดุอย่างดี ตกไม่แตก ไม่เสื่อมสลายในอากาศร้อน 
   3) หุ่นมีสายสะดือและรก หุ่นแสดงช่องท้องและช่องอก พร้อมหัวใจ 
   4) หุ่นแสดงให้เห็นถึงหลอดโลหิตดําและหลอดโลหิตแดง 
   5) หุ่นสามารถแยกได้ 2 ชิ้นสว่น 
   6) หุ่นติดต้ังอยู่บนแผ่นฐานท่ีแข็งแรง 
   7) หุ่นสูงไม่น้อยกว่า 48 ซม. กว้างไม่น้อยกว่า 30 ซม. และหนักไม่น้อยกว่า 2.8 กิโลกรัม 
   8) หุ่นเป็นผลิตภัณฑ์นําเข้าจากต่างประเทศ 

9) รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

1.10 เครื่องบันทึกการบีบตัวของมดลูกและอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ 
   คุณลักษณะท่ัวไป 
     1) ใช้กับไฟฟ้า 220 โวล์ท 50 เฮิรทธ์ 
     2) ตัวรับสัญญาณ (Ultrasound Transducer) เป็นแบบ Multi Element Wide Angle เพ่ือ
ความสะดวกรวดเร็วและง่ายต่อการให้รายละเอียดสามารถทราบการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณด้วยระบบสะท้อน
เสียง 
     3) มีแสงแสดงขณะท่ีเครื่องได้รับสัญญาณการเต้นของหัวใจทารก และมีหน้าจอแสดงค่า FHR 
(Fetal Heart Rate) และค่า UC (Uterine Contraction) 
     4) ตัวรับสัญญาณของ (Ultrasound Heart Rate Processing) เป็นชนิด High resolution multi 
point digital autocorrelator 
     5) มีจอแสดงผลการตรวจเป็นชนิด Colour LCD graphic display 
     6) สามารถเก็บข้อมูลการบันทึกผลได้ไม่น้อยกว่า 30 นาที เม่ือกระดาษหมดและสามารถพิมพ์ผลใส่
กระดาษใหม่ 
     7) สามารถเพ่ิมในการตรวจครรภ์แฝด 2 และครรภ์แฝด 3 ได้ 
     8) ได้มาตรฐานความปลอดภัย Class I Type B-IEC 60601-1 
 
               คุณลักษณะทางเทคนิค 
   คุณลักษณะทางเข้า (Input Section) 

1. เก่ียวกับการทํางานของหัวใจ (Cardio) 
      1) ท่ีใส่สัญญาณอัตราการเต้นหัวใจทารก ต้องเป็นแบบเฉพาะตัว  (Socket.Accepts 
Input) 
      2) ระดับการเต้นของหัวใจต้ังแต่ 50 – 210 ครั้งต่อนาที 
      3) ความเข้มของอัลตราซาวด์ไม่น้อยกว่า 10 mW/CM2 
      4) ความถ่ีของคลื่นเสียง (Ultrasound Doppler Frequency) 1.5 หรือ 1.8 หรือ 2.1 
MHz 
      5) การตอบสนองของคลื่นเสียง (Audio Response) ระหว่าง 300 – 1 KHz 
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2. เก่ียวกับการคลอดบุตร (Toco) 
      1) ช่องของสัญญาณการหดตัวของมดลูก (Signai Range) 0 – 100 Units 
      2) การตอบสนอง (Response) ระหว่าง 0 – 5 Hz 

3. คุณลักษณะภาคแสดงสัญญาณ (Display Section) 
      1) มีสัญญาณไฟแสดงเม่ือต่อสาย Tranducer เข้ากับข้ัวของ Cardio หรือ Toco 
      2) มีไฟหรือตัวเลขชนิด LCD แสดงทุกครั้งท่ีมีอัตราการเต้นของหัวใจ 
      3) มีตัวเลขชนิด LCD แสดงเม่ือมีการบีบรัดตัวของมดลูก 

4. คุณลักษณะภาคบันทึกสัญญาณ (Recorder Section) 
      1) เป็นแบบ 2 ช่องสัญญาณ บันทึกแบบ Thermal sold state printhead 
      2) ตารางอัตราการเต้นของหัวใจ ขนาดตารางแนวต้ังตรงไม่น้อยกว่า 7 ซม. การขยาย
ตารางแนวต้ังตรงต้ังแต่ 20 – 30 ครั้งต่อนาทีต่อเซนติเมตรท่ีระดับ 50 – 210 ครั้งต่อนาที 
      3) ตารางการบีบตัวของมดลูก (Uterine Activity) ขนาดตารางแนวต้ังตรงไม่น้อยกว่า  
2 ซม. การขยายตารางแนวต้ังตรง 50 หน่วยต่อเซนติเมตร ท่ีระดับ 0 – 100 หน่วย     
      4) สามารถต่อสาย Event Marker สําหรับให้แม่กดเม่ือทารกในครรภ์ดิ้น 
      5) สามารถต้ังอัตราความเร็วของกระดาษได้ 1, 2, 3 เซนติเมตร / นาที 
      6) การบันทึกผลของการตรวจเป็นแบบ High Resolution Chart Recorde บนกระดาษ
บันทึก 
      7) สามารถบันทึกการเคลื่อนไหวของทารกในครรภ์  
(Fetal Movement) ได้ 
      8) การต้ังค่าระบบการเตือน (Alarm) เป็นแบบ Low Bradycardia, High Tachycardia 
      9)  มีระบบการเตือนเม่ือกระดาษใกล้หมด 
 

อุปกรณ์มาตรฐาน 
      1) Ulteasoud Transducer 1 ชุด 
      2) External Toco Transducer  1 ชุด 
      3) สายรัดหัวตรวจ (Belt and Buckle set) 2 ชุด 
      4) รีโมทสําหรับแม่กด (Patient Event marker) 1 ชุด 
      5) สายไฟ (Power cord) 1 เส้น 
      6) เจลอุลตร้าซาวด์ ขนาด 250 มิลลิลิตร (Ultrasoud gel) 1 ขวด 
      7) กระดาษบันทึก (Recording paper) 2 พับ 
      8) รถเข็นวางเครื่อง 1 คัน (ผลิตภายในประเทศ) 
      9) มีคู่มือการใช้งานและบํารุงรักษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน 1 ชุด 
    10) รับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี 
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1.11 เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ ์
   1.11.1 คุณสมบัติท่ัวไป 
      1) มีจอแสดงผลแบบ LCD Digital Display 
      2) สามารถเลือกเปลี่ยนหัวตรวจ (Transducer) ตามการใช้งานท่ีเหมาะสมได้ 
      3) ใช้ได้กับไฟฟ้าขนาด 220 โวลต์  50 เฮิรตซ์ และใช้แบตเตอรี่ชนิดบรรจุไฟได้ 
      4) เป็นผลิตภัณฑ์นําเข้าจากต่างประเทศ 

1.11.2 คุณสมบัติทางเทคนิค 
     1) หัวตรวจ (Transducer) เป็นชนิด 2 crystal narrow beam freQuency ขนาด
ความถ่ี 2 MHz 
     2) สามารถเลือกเปลี่ยนหัวตรวจได้ (Option) 
         - Fetal detection transducer ท่ีความถ่ี 2 หรือ 3 MHz 
         - Vascular transducer ท่ีความถ่ี 5 หรือ 8 MHz 
      3) ความเข้มของคลื่นแสง (Ultrasonic Output) 10mW/cm2  
      4) กําลังเสียง (Audio Response) 300 ถึง 1 KHz (ด้าน Fetal)  และ 300 Hz - 4 KHz  
(ด้าน Vascular) 
      5) มีปุ่มปรับเพ่ิม หรือ ลดกําลังเสียงได้ตามความต้องการ 
      6) มีจอแสดงผลชนิด Alpha numeric LCD display แสดงค่าเป็นตัวเลข 

ประกอบด้วย 
        - ค่า Fetal Heart Rate (FHR) ในช่วงระหว่าง 50 ถึง 210 ครั้งต่อนาที 
        - สัญลักษณ์แสดงคุณภาพของการจับสัญญาณการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์ 
        - สัญลักษณ์แสดงเม่ือระดับพลังงานในแบตเตอรี่ต่ํา 
      6) ด้านบนของตัวเครื่อง (Main Unit) มีช่องสําหรับเก็บหัวตรวจ (Probe)  ขณะไม่ใช้งาน 
      7) มีสวิทซ์เปิด-ปิดเครื่อง และสัญญาณไฟแสดงเม่ือเครื่องทํางาน 
      8) มีแบตเตอรี่ภายในตัวเครื่องซ่ึงสามารถใช้งานต่อเนื่องได้ 30 ชั่วโมง และใช้เวลาในการ
บรรจุไฟไม่มากกว่า 5 ชั่วโมง 
      9) ตัวเครื่องมีน้ําหนักรวมแบตเตอรี่ ไม่น้อยกว่า 2.0 กิโลกรัม  

1.11.3 อุปกรณ์มาตรฐาน 
      1) ชุดหัวตรวจ (Doppler Transducer) 1 ชุด 
      2) สายไฟ (Power cord) 1 เส้น 
      3) เจลอัลตร้าซาวด์ขนาด 250 มิลลิลิตร (Ultrasonic gel) 1 ขวด 

1.11.4 เง่ือนไขเฉพาะ 
      1) มีคู่มือการใช้งาน ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
      2) รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 
 
 
 
 
 



-8- 
 

1.12 หุ่นจําลองทารกแรกคลอดเพศชายสําหรับฝึกอาบน้ําและดูแลเด็ก  
   1) เป็นหุ่นจําลองทารกแรกคลอดเพศชาย อายุอยู่ระหว่าง 0-4 สัปดาห์ ขนาดเท่าจริง ผลิตวัสดุ
อย่างดีมีความนุ่มนิ่มน่าสัมผัส มีผิวเหมือนทารกจริง 
   2) หุ่นมีคอท่ีไม่แข็ง เหมือนทารกจริง มือและเท้าของหุ่นนุ่มนิ่ม ศีรษะของทารกมีรอยต่อของ
กระหม่อมทางด้านหน้าและทางด้านหลัง (Fonticulus Anterior and Posterior) 
   3) แขนขาของทารกจับให้เคลื่อนไหวได้ 
   4) สายสะดือของทารกติดมากับหุ่น สามารถถอดออกได้ง่ายเพ่ือท่ีจะแสดงและเรียนรู้การดูแล
ทารก 
   5) หุ่นมีขนาดไม่น้อยกว่า 50 ซม. และมีน้ําหนักไม่น้อยกว่า 3 กิโลกรัม  
   6) หุ่นสามารถฝึกดูดนมและสามารถขับนมออกทางหลอดปัสสาวะ (Urethra) ได้ 
  7) หุ่นเป็นผลิตภัณฑ์นําเข้าจากต่างประเทศ 
   8) รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี 

1.13 หุ่นจําลองทารกแรกคลอดเพศหญิงสําหรับฝึกอาบน้ําและดูแลเด็ก  
   1) เป็นหุ่นจําลองทารกแรกคลอดเพศหญิง อายุระหว่าง 0-4 สัปดาห์ ขนาดเท่าจริง จากวัสดุอย่างดี 
มีความนุ่มนิ่มน่าสัมผัส มีผิวเหมือนทารกจริง 
   2) หุ่นมีคอท่ีไม่แข็งเหมือนทารกจริง มือและเท้าของหุ่นนุ่มนิ่ม ศีรษะของทารกมีรอยต่อของ
กระหม่อมทางด้านหน้าและทางด้านหลัง (Fonticulus Anterior and Posterior) 
   3) แขนขาของทารกจับให้เคลื่อนไหวได้ 
   4) สายสะดือของทารกติดมากับหุ่น สามารถถอดออกได้ง่าย 
   5) หุ่นมีขนาดไม่น้อยกว่า 50 ซม. และมีน้ําหนักไม่น้อยกว่า 3 กิโลกรัม  
   6) หุ่นสามารถฝึกดูดนมและสามารถขับนมออกทางหลอดปัสสาวะ (Urethra) ได้ 
  7) หุ่นเป็นผลิตภัณฑ์นําเข้าจากต่างประเทศ 
   8) รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

1.14 หุ่นจําลองการตั้งครรภ์สําหรับผู้ใหญ่ 
   1) ออกแบบพิเศษด้วยส่วนประกอบท่ีหลากหลายในรูปแบบเสื้อก๊ักท่ีมีน้ําหนักท่ีสามารถให้ผู้เรียน
ได้รับประสบการณ์ชั่วคราวเป็นตัวอย่างเก่ียวกับอาการแสดงและผลกระทบของการต้ังครรภ์ มีอาการแสดงมากกว่า 
20 อาการและความรู้สึกซ่ึงเป็นผลกระทบจากการต้ังครรภ์ เช่น การเคลื่อนไหวร่างกายท่ีอึดอัด งุ่มง่าม การ
เปลี่ยนแปลงของบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ทางเพศ อุณหภูมิกายและเหง่ือออกเพ่ิมข้ึน รูปลักษณ์ 
ของการต้ังครรภ์ – หน้าอกและท้องขยายใหญ่ข้ึน แรงกดบนกระเพาะปัสสาวะและอวัยวะภายในอ่ืนๆ หายใจสั้น 
เป็นต้น 
   2) มีดีวีดีประกอบเรื่อง Expectant Father/Adult DVD 
  3) เป็นผลิตภัณฑ์นําเข้าจากต่างประเทศ 
   4) รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี 
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1.15 หุ่นจําลองรังไข่ 
   1) เป็นหุ่นจําลองท่ีผลิตจากวัสดุ แข็งแรง ทนทาน ตกไม่แตก ไม่เสื่อมสลายในอากาศร้อน 
   2) หุ่นขยายใหญ่กว่าจริง 10 เท่า 
   3) หุ่นแสดงภาคตัดในแนวนอนขนานกับ mesovarian margin แสดงให้เห็นถึงถุงเล็กๆ 
(Follicles) ในระยะต่างๆของขบวนการเจริญวัยเต็มท่ี แสดงให้เห็น the corpus rubrum, luteum และ albicans 
เช่นเดียวกับ atretic follicles สามารถสอดออกบางส่วนและสับเปลี่ยนกันได้ 
   4) หุ่นสามารถแยกได้ท้ังหมด 13 ชิ้น ติดต้ังอยู่บนฐาน หุ่นสูงไม่น้อยกว่า 27 ซม. กว้างไม่น้อยกว่า 
40 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 28 ซม.และมีน้ําหนักไม่น้อยกว่า 2.9 กิโลกรัม 
  5) เป็นผลิตภัณฑ์นําเข้าจากต่างประเทศ 
   6) รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี 

หุ่นจําลองการนวดหลังสําหรับการเรียนการสอนพร้อมอุปกรณ์ 
1) ใช้สําหรับการเรียนการสอนการนวด 
2) ตัวหุ่นมีสรีระคล้ายแผ่นหลังและทําจากวัสดุท่ีมีลักษณะคล้ายกันกับแผ่นหลังจริงของ 

มนุษย์ มีสัมผัสท่ีอ่อนนุ่ม และมีความทนทาน 
3) ด้านหลังมีช่องต่อสัญญาณสําหรับต่อเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือรับสัญญาณท่ีถูกบีบ 

นวดจากตัวหุ่นไปแสดงผลท่ีคอมพิวเตอร์ได้ 
4) โปรแกรมท่ีติดต้ังในระบบคอมพิวเตอร์สามารถแสดงผลการบีบนวดได้ถูกต้อง 
5) ใช้กับไฟฟ้า 220 VAC 50Hz                     
6) อุปกรณ์ประกอบ 

       - ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม 
7) สินค้ารับประกันไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 
2. หุ่นจําลองการนวดหลังสําหรับการเรียนการสอนพร้อมอุปกรณ์  จํานวน 1 ชุด 
    คุณลักษณะ 

1) ใช้สําหรับการเรียนการสอนการนวด 
  2) ตัวหุ่นมีสรีระคล้ายแผ่นหลังและทําจากวัสดุท่ีมีลักษณะคล้ายกันกับแผ่นหลังจริงของมนุษย์ มีสัมผัสท่ี
อ่อนนุ่ม และมีความทนทาน 

 3) ด้านหลังมีช่องต่อสัญญาณสําหรับต่อเข้ากับระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือรับสัญญาณท่ีถูกบีบนวดจากตัวหุ่น
ไปแสดงผลท่ีคอมพิวเตอร์ได้ 

4) โปรแกรมท่ีติดต้ังในระบบคอมพิวเตอร์สามารถแสดงผลการบีบนวดได้ถูกต้อง 
5) ใช้กับไฟฟ้า 220 VAC 50Hz                     

  6) อุปกรณ์ประกอบ 
   - ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมควบคุม 
  7) สินค้ารับประกัน 1 ปี 
 

********************** 
 
 


