
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เลขท่ี ๓๗/๒๕๕๙ 
เรื่อง สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๔ รายการ 

------------------------------ 
             มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๔ รายการ ตามรายการ 
ดังนี้  
                 ๑.  เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนและโปรตีน (Kjeldahl AnalyZer) จํานวน ๑ เครื่อง 
                 ๒.  หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ (Auto Clave)      จํานวน ๑ เครื่อง 
                 ๓.  ชุดหาค่าปริมาณออกซิเจนท่ีแบคทีเรียในการย่อยสลายอินทรีย์  จํานวน ๑ เครื่อง 
                 ๔.  เครื่องป่ันเหวี่ยงตกตะกอน (Centrifuge)     จํานวน ๒ เครื่อง 
 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซ้ือ 
                   ๒. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การสอบราคาซ้ือครั้งนี้ 
                 ๕. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาซองเสนอราคาหากผู้เสนอราคาหรือผู้ได้รับมอบอํานาจ
ไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด 
                 ๖. ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๑๕ ดังนี้ 
                             (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
                             (๒) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ดําเนินการ จัดซ้ือ   
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Procurement: e-GP) ตามข้อ ๑๖ ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
                             (๓) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง
ซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจ รับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 



-๒- 
 
          กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ต้ังแต่เวลา 
๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และกําหนด
เปิดซองใบเสนอราคา ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
เวลา ๑๐.๐๐ น. 
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซ้ือ ชุดละ ๒๐๐.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ท่ี งานการเงิน กองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.crru.ac.th และ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓๗๗๖๐๐๐ ต่อ ๑๖๒๒ ในวันและเวลา
ราชการ 
 
                           ประกาศ ณ วันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ) 
อธิการบดี 



เอกสาร สอบราคาซ้ือ เลขท่ี ๓๗/๒๕๕๙ 
สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๔ รายการ 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

...................................................... 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค์    
จะสอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๔ รายการ ตามรายการ ดังนี้  
                 ๑.  เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนและโปรตีน (Kjeldahl AnalyZer) จํานวน ๑ เครื่อง 
                 ๒.  หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ (Auto Clave)      จํานวน ๑ เครื่อง 
                 ๓.  ชุดหาค่าปริมาณออกซิเจนท่ีแบคทีเรียในการย่อยสลายอินทรีย์  จํานวน ๑ เครื่อง 
                 ๔.  เครื่องป่ันเหวี่ยงตกตะกอน (Centrifuge)     จํานวน ๒ เครื่อง 
 
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 บทนยิาม 
                                (๑) ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                       ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
                                (๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
                                (๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒  
  
 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
 
                 ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                       ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ี สอบราคาซ้ือ 
                       ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ สอบ
ราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 
                       ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 
                 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง 
ใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ 
                       ๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                        (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                        (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา 
ท่ีมิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
                                (๔) หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ  
๑.๖ (๑) 
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                       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 ราคารวม   
ท่ีเสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิด
ราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท้ังปวง 
จนกระท่ังส่งมอบพัสดุให้ ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                         ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันเปิดซอง  
ใบเสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนเสนอราคามิได้ 
                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซ้ือขาย 
                       ๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
ครุภัณฑ์ ไปพร้อมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะยึดไว้
เป็นเอกสารของทางราชการ 
                                สําหรับแค็ตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง 
โดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ
แค็ตตาล็อกผู้เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 
                       ๔.๕ ก่อนยื่นซอง สอบราคาผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ 
ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสาร สอบราคา ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตามเง่ือนไขในเอกสาร สอบราคา 
 
 
 
 
 



-๔- 
 
                       ๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๔ รายการ โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร 
สอบราคา เลขท่ี ๓๗/๒๕๕๙" ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ี ในวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                เม่ือพ้นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคา 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 ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท่ีให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่ม 
ให้มีการกระทําดังกล่าว 
                                ผู้เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันท่ีได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นท่ีสุด 
                                คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี ๑ ธันวาคม 
๒๕๕๘ ต้ังแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 
                                การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งและ
ในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ท่ีได้ดําเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้ 
 
 
 
 
 
 
 



-๕- 
 
                 ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคาต่อ
รายการ 
                       ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา    
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจาก
เง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเท่านั้น 
                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อน
ผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
                                (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือท้ังหมดใน
ใบเสนอราคา 
                                (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคา ท่ีเป็น
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 
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                       ๕.๖ ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซอง สอบราคาว่า ผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๖ เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน 
ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตาม
ข้อ ๑.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจาก
ประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๖ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท้ิงงาน 
                                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) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน  
ข้อ 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 
 



-๗- 
 
                 ๘. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
                       ผู้ชนะการ สอบราคา ซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในข้อ 
๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า   
๑ ปี  นับถัดจากวันท่ีผู้ซ้ือรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัด
จากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
                  

                  ๙. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                       ๙.๑ เงินค่าพัสดุสําหรับการซ้ือเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
                                การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับอนุมัติเงิน   
ค่าพัสดุจาก เงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 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  
   

    ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศเลขท่ี 37/2559 
 

1. เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนและโปรตีน (Kjeldahl AnalyZer) จํานวน 1 เครื่อง    
รายละเอียด :ประกอบด้วย 

1) เครื่องกลั่นตัวอย่างไนโตรเจน    จํานวน 1 เครื่อง 
2) เครื่องย่อยตัวอย่างแบบอัตโนมัติ   จํานวน 1 เครื่อง 
3) เครื่องกําจัดไอกรด    จํานวน 1 เครื่อง 
4) เครื่องทําน้ําเย็น (Cooling bath)    จํานวน 1 เครื่อง 

1) เครื่องกลั่นตัวอย่างไนโตรเจน 
1.1. เป็นเครื่องกลั่นชนิดอัตโนมัติ  (Automatic steamdistillation) สําหรับงานวิเคราะห์หา 

ปริมาณแอมโมเนีย, โปรตีนและไนโตรเจน 
1.2. ตัวเครื่องและส่วนของ splash head ทําจากวัสดุ technopolymer ท่ีทนต่อสารเคมีและ 

การกัดกร่อน  
1.3. สามารถกลั่นหาปริมาณไนโตรเจนอยู่ระหว่าง 1 ถึง 200 มิลลิกรัม และมีค่าเปอร์เซ็นต์   

Recovery rate ไม่น้อยกว่า  99.5 %  
1.4. ความแม่นยําในการทําซํ้า  (Reproducibility) ไม่เกิน  1 % โดยปริมาณไนโตรเจน ท่ี 

สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างต้ังแต่ 0.1 มิลลิกรัม ข้ึนไป 
1.5.ส่วนผลิตไอน้ํา(steam generator) ทําด้วยอลูมิเนียม ใช้งานร่วมกับน้ําบริสุทธิ์ปราศจาก 

ไอออนโดยไม่เกิดการกัดกร่อน ระบบการผลิตไอน้ําเป็นชนิดปราศจากแรงดันขณะทํางานทําให้ปลอดภัยต่อการใช้
งาน 

1.6. ส่วนของคอนเดนเซอร์ทําด้วยไทเทเนียมท่ีทนทาน มีประสิทธิภาพในการแลกความร้อนสูง  
1.7. ตัวเครื่องมีระบบเติมด่าง เติมน้ําและเติมกรดบอริกอัตโนมัติตามปริมาตรท่ีตั้งไว้ พร้อม 

ระบบดูดสารละลายในหลอดกลั่นเพ่ือลดการสัมผัสกับสารละลายในหลอด 
1.8. ตัวเครื่องควบคุมการทํางานด้วยระบบไมโครโพร เซสเซอร์ มีหน้าจอแบบสัมผัส (color  

touch  screen)  ขนาด 3.5 นิ้ว 
1.9. ตัวเครื่องสามารถรองรับกับเครื่องไตเตรตอัตโนมัติในภายหลังได้ 
1.10. สามารถต่อกับเมาส์, เครื่องพิมพ์ผล, คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ถ่ายโอนข้อมูล  (Pen  

drive) ได้ 
1.10.1. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน ดังนี้ 

1.10.1.1 หลอดกลั่นตัวอย่าง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 42 มิลลิเมตร จํานวน           
            1 หลอด  
1.10.1.2 ฟลาสก์รองรับสาร ขนาด 250 มล.จํานวน 1 ใบ  
1.10.1.3. ท่ีจับหลอดตัวอย่างทําจากวัสดุ silicone สามารถทนความร้อนได้สูง  

         ส่วนท่ีสัมผัสหลอดย่อยมีลักษณะเป็นปุ่ม เพ่ือป้องกันการลื่น จํานวน  
                 1 ชุด 
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1.10.1.4. Touch Pen ปากกาสําหรับสัมผัสหน้าจอแทนการใช้นิ้ว จํานวน  
             1 ด้าม  
1.10.1.5. ฟิล์มสําหรับป้องกันหน้าจอ จํานวน 1 แผ่น  

2) เครื่องย่อยตัวอย่างแบบอัตโนมัติ   
2.1 ตัวเครื่องสามารถย่อยตัวอย่างได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 20 ตัวอย่าง สําหรับใช้กับหลอดขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 42 x 300 มม. (250 ml.)  
2.2 เครื่องสามารถทํางานได้อัตโนมัติโดยระบบจะทํางาน ดังนี้  

- มีระบบ Automatic lifting ควบคุมการเลื่อนข้ึนและลงของหลอดทดลองเม่ือเริ่มทําการ
ย่อย และเม่ือเสร็จสิ้นกระบวนการย่อยโดยอัตโนมัติ 

- ระบบควบคุมหัวดูดไอกรด (suction cap) ให้เลื่อนปิดฝาหลอดเม่ือเริ่มการย่อย 
2.3 โครงสร้างเครื่องเป็นเหล็กกล้าไร้สนิมเคลือบด้วยสีอีพ็อกซ่ีช่วยป้องกันการกัดกร่อนของสารเคมี 
2.4 เตาให้ความร้อนเป็นแบบหลุม (Digestion Block) ทําจากอลูมิเนียม 
2.5 ควบคุมการทํางานด้วยระบบ ไมโครโปรเซสเซอร์ติดต้ังอยู่บริเวณด้านหน้าเครื่องหน้าจอแสดง

ข้ันตอนการทํางานแบบ LCD Graphic Display  สามารถแสดงวันท่ี เวลา อุณหภูมิและข้ันตอนของ
โปรแกรมการทํางาน 

2.6 สามารถต้ังค่าการทํางานต่างๆได้ดังนี้ 
- มีโปรแกรมมาตรฐานจํานวน 30โปรแกรมและผู้ใช้งาน  สามารถบันทึกโปรแกรมเพ่ิมได้

อีก 24 โปรแกรมโดยแต่ละโปรแกรมสามารถต้ังอัตราการเพ่ิมของอุณหภูมิได้ต่อเนื่องสูงสุดไม่น้อย
กว่า 4  ข้ัน (step) 

- ต้ังอุณหภูมิการทํางานได้ตั้งแต่อุณหภูมิห้องถึง 450 องศาเซลเซียส  
- ต้ังเวลาในการทํางานได้ตั้งแต่ 1- 999 นาที โดยปรับค่าความละเอียดได้ครั้งละ 1 นาที 

และสามารถแสดงเวลาท่ีเหลือในการย่อยตัวอย่าง  
2.7 มีระบบความปลอดภัยหรือระบบสัญญาณเตือน ดังนี้ 

- มีThermostatเป็นระบบป้องกันอุณหภูมิสูงเกินท่ีกําหนด 
- มีระบบแจ้งเตือนในกรณีท่ี probe วัดอุณหภูมิเกิดความเสียหาย โดยมีข้อความแสดงบน

หน้าจอ 
2.8 อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน ดังนี้  

- หลอดตัวอย่างขนาด 250 มล. จํานวน 20 หลอด 
- ชุด sample rack สําหรับวางหลอดตัวอย่างขณะทําการย่อย จํานวน 1 ชุด 
- ชุดแขวนพักท่อแก้วรวมไอกรด และมีระบบลิฟต์ยกหลอดตัวอย่างข้ึน-ลง 

จํานวน 1  ชุด 
 
 
 



-3- 
 

 - ชุดท่อแก้วรวมไอกรดพร้อมแผ่นกันไอกรดท่ีทําจากเทฟลอนซ่ึงทนต่อการกัดกร่อน ไม่
แตกหักง่าย ติดต้ังอยู่ภายในกรอบสแตนเลสพร้อมหูจับกันความร้อน และถาดรองรับตัวอย่าง (drip 
tray) เพ่ือป้องกันการปนเป้ือนของตัวอย่างภายหลังจากกระบวนการย่อยจํานวน 1 ชุด  

- ขาต้ัง sample rack ทําด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม สําหรับพักหลอดตัวอย่างก่อนการกลั่น
จํานวน 1 ชุด  

- สารเร่งปฏิกิริยา (Catalyst Tablets)จํานวน1กระป๋อง 
3) เครื่องกําจัดไอกรด 

3.1 เครื่องกําจัดไอกรด ท่ีมีระบบป้องกันอันตรายต่อผู้ใช้ โดยต่อเชื่อมกับป๊ัมดูดไอกรดชนิดใช้ระบบ
น้ําหมุนเวียน 

3.2 โครงสร้างภายนอกทําจากโลหะเคลือบสี ส่วนชุดควบแน่นทําด้วยแก้วสามารถมองเห็นการ
ทํางานได้อย่างชัดเจน 

3.3 มีขวดบรรจุสารชนิดขวดปากเกลียวสามารถถอดออกได้โดยง่าย จํานวน 2 ใบ  
3.4 โครงสร้างของป๊ัมดูดไอกรดทําจากวัสดุ  ABS  ทนทานต่อการกัดกร่อนจากสารเคมี 
3.5 ปรับอัตราการไหลของอากาศไม่น้อยกว่า35 ลิตร/นาที 

4) รายละเอียดเครื่องทําความเย็น 
4.1 ตัวอ่างท้ังภายในภายนอกและฝาปิดทําจากแสตนเลส เกรด 304 ความหนาของขอบอ่างไม่

น้อยกว่า 45 มม. 
4.2 ความจุไม่น้อยกว่า 30 ลติร และบุค่ันระหว่างชั้นนอกและชั้นในด้วยฉนวนยางแผ่นความหนา 1 

นิ้ว 
4.3 มีปุ่มสวิตซ์ปิด – เปิดเครื่อง พร้อมไฟสัญญาณแสดงการทํางานของเครื่อง 
4.4 มีปุ่มสวิตซ์เปิดป๊ัมน้ํา พร้อมวาล์วสําหรับจ่ายน้ําออก 1 ชุด  พร้อมมีท่อน้ําท้ิงออกภายนอกอ่าง   

1  ชุด 
4.5 ระบบปรับอุณหภูมิแบบแสดงเป็นตัวเลขไฟฟ้า ความละเอียด 1  องศาเซลเซียส 
4.6 ใช้คอมเพรสเซอร์ ขนาด ½ แรงม้า 
4.7 เป็นผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ 

5) ใช้ไฟฟ้า 220  โวลท์  50  เฮิร์ต  
6) มีเอกสารแสดงการเป็นผู้แทนจําหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตและเป็นผลิตภัณฑ์จากบริษัท ผู้ผลิตท่ี

ได้รับมาตรฐานคุณภาพ  ISO 9001 
7) รับประกันคุณภาพ 1 ปี 
8) รายการท่ี 1 – 3 เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศอิตาลี 
9) บริษัทผู้ขายต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001:2008 และ ISO 17025 
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2. หม้อนึ่งฆ่าเช้ือ (Auto Clave)  จํานวน  1 หม้อ    

คุณลักษณะ 
1. เป็นเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ําแรงดันสูงชนิดต้ัง ทํางานด้วยไฟฟ้า ใส่ของท่ีจะนึ่งฆ่าเชื้อทางด้านบน  

ระบบการทํางานเป็นแบบอัตโนมัติ สามารถเคลื่อนย้ายเครื่องได้สะดวกโดยท่ีฐานเครื่องมีล้อ 4 ล้อ 
2. ห้องนึ่งและฝาปิดทําด้วยเหล็กไร้สนิม (stainless steel)เบอร์ SUS 304 ความจุของห้องนึ่ง 110  

ลิตร โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางของห้องนึ่ง 420 มม. ลึก 795 มม. 
3. การปิดล็อคฝาห้องนึ่งเป็นแบบอิเล็คโตรแมคานิก ซ่ึงมีระบบการทํางานดังนี้ การล็อคฝาด้วยระบบ 

ไฟฟ้า คือจะต้องมีกระแสไฟฟ้าเข้าเครื่องจึงจะปลดล็อคฝาได้ ระบบแม่เหล็กช่วยในการปิดฝา และมีระบบ pin lock 
จํานวน 12 จุด เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการปิดล็อคฝาให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน โดยจุดล็อคท้ัง 12 จุด อาศัยการโยกคัน
โยกเพียงจังหวะเดียว 

4. มีระบบป้องกันการเปิดฝาห้องนึ่ง เม่ือแรงดันและอุณหภูมิยังไม่อยู่ในสภาวะปกติ 
5.   สามารถต้ังอุณหภูมิสําหรับการใช้งานต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
    5.1. สําหรับการฆ่าเชื้อต้ังแต่ 105oซ ถึง 135oซ  
     5.2. สําหรับการอุ่นต้ังแต่ 45Oซ ถึง 80oซ 
6. ความดันสูงสุดของการนึ่งฆ่าเชื้อ 0.255 Mpa 
7. สามารถปรับต้ังเวลาการทํางานของการนึ่งฆ่าเชื้อได้ตั้งแต่ 1 นาที ถึง 250 นาที   
8. มีระบบระบายไอน้ําออกจากห้องนึ่งหลังจากสิ้นสุดการนึ่งฆ่าเชื้อแล้วโดยอัตโนมัติ โดยไอน้ําจะถูก 

ระบายลงถังเก็บน้ํา 
9. ในกรณีท่ีอุณหภูมิภายในห้องนึ่งตํ่ากว่าท่ีตั้งไว้ 1 °C เวลาของการนึ่งฆ่าเชื้อจะหยุดทํางานและม 

สัญญาณไฟปรากฏข้ึนตรงอุปกรณ์สําหรับการบอกเวลา ต่อเม่ืออุณหภูมิภายในห้องนึ่งกลับคืนสู่สภาพปกติแล้ว เวลา
ของการนึ่งฆ่าเชื้อจะทํางานใหม่อีกครั้ง 

10. สามารถเลือกวิธีการใช้งานแบบอัตโนมัติได้ 3 แบบคือ 
10.1.นึ่งฆ่าเชื้อตามด้วยอุ่นอาหารเลี้ยงเชื้อซ่ึงนึ่งฆ่าเชื้อแล้ว 
10.2. นึ่งฆ่าเชื้อของเหลวต่าง ๆ  
10.3. นึ่งฆ่าเชื้อเครื่องมือต่าง ๆ 

11. มีพัดลมระบายความร้อนออกจากห้องนึ่ง เม่ือสิ้นสุดการนึ่งฆ่าเชื้อ 
12. มีระบบความปลอดภัยและ/หรือระบบเตือนไม่น้อยกว่ารายละเอียดต่างๆ ในข้อต่อไปนี้  

 12.1. เตือนเม่ือระบบป้องกันการเปิดฝาขัดข้อง 
 12.2. เตือนและตัดกระแสไฟฟ้าเข้าเครื่องเม่ือแรงดันหรืออุณหภูมิภายในห้องสูงเกินกว่าท่ีกําหนด 
 12.3. เตือนเม่ือตัวให้ความร้อนขัดข้อง 
 12.4. เตือนเม่ือหัววัดอุณหภูมิภายในห้องนึ่งขัดข้อง 
12.5. เตือนเม่ือการปิดล๊อคฝาห้องนึ่งไม่สมบูรณ์ 
12.6. เตือนเม่ือถังรับไอน้ําไม่อยู่ในตําแหน่งท่ีถูกต้อง 
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12.7. เตือนเม่ือระดับน้ําในห้องนึ่งไม่เพียงพอ  
12.8. เตือนเม่ือครบเวลาการทําลายเชื้อท่ีตั้งไว้ 
12.9. กระแสไฟฟ้าเข้าเครื่องจะถูกตัดออกเม่ือมีกระแสไฟฟ้ารั่ว 
12.10. มีวาล์วนิรภัยสําหรับลดความดันในห้องนึ่งซ่ึงทํางานโดยอัตโนมัติ เม่ือความดันสูงเกิน 

กําหนด  
       13. แผงควบคุมการทํางาน ประกอบด้วย  
 13.1. อุปกรณ์สําหรับการบอกอุณหภูมิในห้องนึ่งและเวลาเป็นนาที โดยแสดงเป็นตัวเลขไฟฟ้า  

(LED) 
 13.2. เส้นกราฟแสดงข้ันตอนการทํางานของเครื่อง 

 13.3. สัญญาณไฟแสดงว่ากําลังใช้วิธีการใช้งานแบบไหนอยู่ในขณะนั้น 
 13.4. ปุ่มสําหรับเลือกวิธีการใช้งาน 
 13.5. ปุ่มสําหรับเลือกต้ังอุณหภูมิและเวลา 
 13.6. ปุ่มสั่งให้เครื่องทํางานและหยุดการทํางาน 

14. มาตรวัดความดัน อยู่ด้านหน้าเครื่อง ซ่ึงต้องสามารถแสดงความดันภายในห้องนึ่งได้ตั้งแต่ 0 ถึง 0.4 
Mpa. 

15. ตะกร้าใส่ของนึ่งขนาดใส่ในห้องนึ่งได้พอดีทําด้วยโลหะท่ีไม่เป็นสนิม จํานวน 2 ใบ  
16. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 ไซเกิล 
17. รับประกันคุณภาพการใช้งาน  1  ปี  
18. มีเอกสารคู่มือการใช้งานเครื่อง 1 ชุด 
19. มีเอกสารแสดงการเป็นผู้แทนจําหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตและมีหลักฐานการฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ี

ช่างของบริษัทจากโรงงานผู้ผลิต 
20. บริษัทผู้ผลิตเป็นบริษัทท่ีมีการผลิตได้มาตรฐานสากล โดยอย่างน้อยต้องได้รับมาตรฐานสากล ISO  

9001:2008และ ISO 13485 : 2003 
21. เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศญ่ีปุ่น 
22. บริษัทผู้ขายต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001:2008 และ ISO17025  เพ่ือประโยชน์ 

กับหน่วยงานราชการ 
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3. ชุดหาค่าปริมาณออกซิเจนท่ีแบคทีเรียในการย่อยสลายอินทรีย์  จํานวน 1 เครื่อง 
    1. คุณลักษณะท่ัวไป 
  1.1 เป็นตู้สําหรับควบคุมอุณหภูมิ ใช้ระบบควบคุมสั่งการด้วย Microprocessor-base PID Controller 

1.2 ขนาดบรรจุ  265 ลิตร 
1.3 ใช้กระแสไฟฟ้า  220  VAC 50 Hz 

   2. คุณลักษณะทางเทคนิค 
   2.1 ช่วงการควบคุมอุณหภูมิ  0-40 °C  
   2.2 ค่าความคงท่ีการอ่านอุณหภูมิ  +/- 1 °C 
   2.3 ค่าความละเอียดการอ่านค่า  0.1 °C 
  2.4 จอภาพแสดงค่าการวัดแบบ LCD 2 บรรทัด พร้อมไฟเรืองแสงสําหรับอ่านค่าในท่ีมืด 
  2.5 มีระบบสัญญาณเสียงและแสงเตือนเม่ือค่าการควบคุมอุณหภูมิเกินช่วงท่ีกําหนด  
  2.6 ประตูตู้เป็นบานทึบ 
  2.7 มีโปรแกรมนับเวลาถอยหลัง 5 วัน สําหรับวิเคราะห์ BOD โดยแสดงค่าเป็น จํานวนวัน, ชั่วโมง, นาที 
  2.8 มีโปรแกรมต้ังการควบคุมอุณหภูมิการทํางานโดยอัตโนมัติท่ี 4,20,25 และ 37 องศาเซลเซียส 
  2.9 มีปลั๊กไฟภายในตู้สะดวกต่อการทํางานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ จํานวน 4 ชุด สามารถจ่ายไฟ 220 VAC 50 
Hz 
  2.10 มีพัดลมดูดอากาศและมีแผ่นบังคับทิศทางลมเพ่ือการกระจายอุณหภูมิภายในตู้ท่ัวถึง 
  2.11 มีชั้นวางของภายในตู้ชนิดปรับระดับได้ จํานวน 4 ชั้น  
  2.12 ชุดควบคุมการทํางานติดต้ังบริเวณด้านบนภายนอกตู้เพ่ือความสะดวกในการใช้งานและต้ังค่าต่างๆ 
  2.13 มีล้อหมุนในตัวเพ่ือสะดวกในการเคลื่อนย้าย 
  2.14 มีหลอดไฟสําหรับให้แสงสว่างภายในตู้จํานวน 1 หลอด 
  2.15 มีสัญญาณไฟแสดงสถานการณ์ทํางานของเครื่องเพ่ือให้ทราบว่าเครื่องอยู่ในสถานะ : เครื่องทํางานอยู่, 
เครื่องเตรียมพร้อมใช้งาน, เครื่องเกิดความผิดพลาด 
  2.16 ต้ังสัญญาณเตือนได้ 2 ระดับ คือค่าสูง(upper)และค่าตํ่า (lower) 
  2.17 มีระบบตัดอุณหภูมิฉุกเฉินเพ่ือความปลอดภัย  
  2.18 โลหะภายนอกแลภายในเป็นโลหะเคลือบสี 
  2.19 รับประกันคุณภาพ 1 ปี  
  2.20 บริษัทผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งต้ังเป็นตัวแทนจัด
จําหน่ายจากตัวแทนจําหน่ายภายในประเทศ เพ่ือสะดวกในการบริการหลังการขายและจัดหาอะไหล่ 
   2.21 โรงงานผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน ISO9001:2008 และ ISO17025  
   2.22 ผลิตภัณฑ์ประเทศไทย  
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   2.23 อุปกรณ์ประกอบ 

2.23.1 ช่วงการวัดความเค็ม 0 to 40.0 ppt 
2.23.2 Dissolved oxygen0.0 to 60.0 mg/L 
2.23.3 Temperature °C-5 to 50 
2.23.4 Resolution (Dissolved Oxygen) 0.01 mg/L 
2.23.5 เป็นอุปกรณ์สําหรับตักสารพร้อมเครื่องชั่งแสดงน้ําหนักในตัว 
2.23.6 สามารถบรรจุสารได้ปริมาตรสูงสุด 32 ml, ได้น้ําหนักสูงสุด 300 g(10.580 OZ) 

 
4. เครื่องป่ันเหว่ียงตกตะกอน (Centrifuge)  จํานวน 2 เครื่อง      

คุณลักษณะ 
1. เป็นเครื่องป่ันเหวี่ยงเพ่ือทําให้สารตกตะกอน ควบคุมการทํางานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ เป็นแบบต้ัง

โต๊ะท่ีได้มาตรฐาน ISO 9001 มีระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์แบบไม่ใช้แปรงถ่าน  ( Brushless drive) 
2. ตัวเครื่องทําด้วยวัสดุอย่างดีเคลือบด้วยวัสดุป้องกันการขีดข่วน และช่องป่ันเหวี่ยงทําด้วยโลหะ      

แสตนเลส มีฝาปิดทึบแข็งแรงทําด้วยโลหะสามารถเปิดฝาได้เม่ือหัวป่ันหยุดหมุน 
3. มีระบบแสดงค่าความเร็วรอบสูงสุดของหัวป่ัน (Automatic rotor recognition)    
4. ตัวเครื่องมีความเร็วรอบสูงสุดในการป่ันไม่น้อยกว่า 4,000 รอบต่อนาที สําหรับหัวป่ันแบบ Swing  

rotor และไม่น้อยกว่า 6,000 รอบต่อนาที ไม่น้อยกว่า 4186xg) สําหรับหัวป่ันแบบ Angle Rotor (ข้ึนอยู่กับชนิด
ของหัวป่ันท่ีเลือกใช้) และตัวเครื่องมีค่าแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง 

5. มีความจุสูงสุดในการป่ันเหวี่ยงไม่น้อยกว่า 4x100 มิลลิลติร สําหรับหัวป่ันแบบ Swing-out  Rotor    
และไม่น้อยกว่า 32x15 มิลลลิิตร  สําหรับหัวป่ันแบบ Angle Rotor  

6. สามารถปรับต้ังค่าความเร็วรอบ (RPM) ค่าแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง (RCF),  ระดับเบรก และเวลา  
โดยการป้อนข้อมูลแบบแป้นกดและแสดงผลเป็นตัวเลขชนิด LED  

7. ต้ังเวลาในการป่ันได้ตั้งแต่ 1-99 นาที และสามารถปรับต้ังเวลาการป่ันแบบต่อเนื่องได้ และมีระบบ  
IMPULSE เพ่ือให้เครื่องทํางานในเวลาสั้น ๆ โดยไม่ต้องต้ังเวลา  

8. สามารถถอดเปลี่ยนใช้หัวป่ันชนิดต่าง ๆ  ได้หลายแบบ เช่น angle rotor , swing rotor และ  cyto  
rotor   

9. มีระบบตรวจสอบและความปลอดภัยของเครื่องดังนี้  
9.1.  มีระบบตรวจสอบความผิดปกติของเครื่อง โดยจะบอกความผิดปกติท่ีจอแสดงผล 
9.2. มีระบบตรวจสอบการเปิด/ปิด/ล็อคของฝาปิดช่องป่ันเหวี่ยง(Lid locking and holding  

during rotor run) โดยเครื่องจะล็อคฝาอัตโนมัติขณะท่ีหัวป่ันหมุนอยู่ และจะไม่ทํางานเม่ือเปิดฝาหรือปิดฝาไม่สนิท 
9.3.  มีระบบตรวจสอบความไม่สมดุลของหัวป่ันเหวี่ยง (Imbalance switch-off) โดยจะมี 

สัญญานแสดงเม่ือ หัวป่ันเหวี่ยงอยู่ในสภาพไม่สมดุลและเครื่องจะหยุดทํางาน 
9.4.  มีสัญญานไฟแสดงเม่ือหัวป่ันเหวี่ยงกําลังทํางานอยู่ 
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10. มีอุปกรณ์ประกอบการใช้งานดังนี้ 
10.1  มีหัวป่ันชนิดกําหนดมุมคงท่ี (Angle Rotor) ขนาด 6x85 มล.  
10.2  มี Falcon set สําหรับหลอดป่ันขนาด 50 มล. 6  หลอด  
10.3.  มี adapter สําหรับหลอดทดลองขนาด 15 มล. (17x120 มม.)  

11. ใช้กระแสไฟฟ้าสลับชนิด 220 โวลต์ 50 ไซเกิล  
12. รับประกันคุณภาพ 1 ปี  
13. มีเอกสารแสดงการเป็นผู้แทนจําหน่าย.ในประเทศไทยโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต และหลักฐานการ 

ฝึกอบรมของเจ้าหน้าท่ีช่างจากโรงงานผู้ผลิต 
14. เป็นผลิตภัณฑ์ ท่ีได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2000 และ ISO 13485 : 2003 
15. บริษัทผู้ขายต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001:2008  และ 17025 เพ่ือประโยชน์กับ 

หน่วยงานราชการ 
 

------------------------------------------- 


