
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

เลขท่ี ๓๙/๒๕๕๙ 
เรื่อง ประกวดราคาซ้ือเครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก(Automic Absorption 

Spectrophotometer) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
------------------------------------------- 

             มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีความประสงค์ประกวดราคาซ้ือเครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณ    
โลหะหนัก(Automic Absorption Spectrophotometer) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)       
ตามรายการ ดังนี้     

- เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก(Automic Absorption Spectrophotometer) 
จํานวน ๑   เครื่อง  

  
                  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือดังกล่าว  
                  ๒. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
                  ๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  
  ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ     
ผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
                  ๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะท่ีห้ามเข้าเสนอราคาและห้าม
ทําสัญญาตามท่ี กวพ. กําหนด  
                  ๖. เป็นผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการซ้ือของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
                  ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ  
                  ๘.บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซ่ึงได้ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ  
                  ๙. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซ่ึงมีมูลค่าไม่เกิน 
สามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  

                  กําหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี        
๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.  

 

 

 



 

-๒- 

 

                  ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซ้ือ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ในวันท่ี ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.crru.ac.th,www.gprocurement.go.th หรือ ww.gprocurement.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓๗๗๖๐๐๐ ต่อ ๑๑๐๙,๑๖๒๒ ในวันและเวลาราชการ 

 
 

   ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง) 
                     รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 

                    อธิการบดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
เลขท่ี   ๓๙/๒๕๕๙    

ประกวดราคาซ้ือเครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก(Automic Absorption Spectrophotometer)   
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย    
ลงวันท่ี   ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘   
...................................................... 

 
                   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค์จะ 
ประกวดราคาซ้ือเครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก(Automic Absorption Spectrophotometer) โดยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้  
    

- เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก(Automic Absorption Spectrophotometer) 
จํานวน ๑   เครื่อง  

 
ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานได้ทันที 
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ 
โดยมีข้อแนะนํา และข้อกําหนด ดังต่อไปนี้  
 
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไว้ในระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๓     แบบสัญญาซ้ือขาย 
                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน 
                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา 
                                    (๒)   หลักประกันสัญญา 
                          ๑.๕     บทนิยาม 
                                    (๑)   ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสาร 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 
   
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้เสนอราคา  
                         ๒.๑    ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว  
                          ๒.๒    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ ท้ิงงานตามระเบียบของ         
ทางราชการ 
 
 
 



-๒- 
 

                          ๒.๓    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕
  
                         ๒.๔    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
                          ๒.๕    ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะท่ีห้ามเข้าเสนอราคา
และห้ามทําสัญญาตามท่ี กวพ. กําหนด  
                          ๒.๖    ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการซ้ือของมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเชียงราย  
                          ๒.๗    บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ  
      ๒.๘    บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซ่ึงได้ดําเนินการจัดซ้ือจัด
จ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ของกรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
                          ๒.๙    คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซ่ึงมีมูลค่า 
ไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 
                 ๓.    หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ  
                         ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แยกเป็น ๒ ส่วน คือ  
                          ๓.๑    ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  
                                   (๑)    ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล  
                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ  
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ       
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                   (๒)    ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคลให้ยื่น 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง  
                                   (๓)    ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุ 
ไว้ใน (๑)  
 
 
 
 
 



-๓- 
 

                                 (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนา    
ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)  
                          ๓.๒    ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  
                                 (๑)    แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔  
                                   (๒)    หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคา     
มอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของ ผู้เสนอราคาในการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน  
                                 (๓)    หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕  
                                   (๔)    บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)  
 
                 ๔.    การเสนอราคา  
                          ๔.๑     ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเง่ือนไข
ใดๆ ท้ังสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของ    
ผู้เสนอราคา โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  
                          ๔.๒     ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคา
รวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง จนกระท่ัง
ส่งมอบพัสดุให้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                   ราคาท่ีเสนอ จะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา     
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                          ๔.๓     ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลง
นาม ในสัญญาซ้ือขาย 
  ๔.๔     ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ
ของ เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก(Automic Absorption Spectrophotometer) ไปพร้อมการเสนอ
ราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายจะยึดไว้ เป็นเอกสารของทางราชการ  
                                   สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนา
ถูกต้อง โดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์      
มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน  
 
 
 
 



-๔- 
 

                          ๔.๕     ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุท่ีเสนอ จํานวน ๑ และรายละเอียดประกอบ
รายการตามท่ีส่วนราชการกําหนด เพ่ือใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา     
ในวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ท้ังนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนแก่
ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างท่ีเหลือหรือไม่ใช้แล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา  
  ๔.๖     ก่อนการเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นข้อเสนอตามเง่ือนไขใน
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
                          ๔.๗     ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘  ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น.  

                          เม่ือพ้นกําหนดเวลาย่ืนข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการย่ืนข้อเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด  

                          คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ตามข้อ ๑.๕ (๑)        
ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่  
                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือ ในขณะท่ี
มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 
๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะ
พิจารณาลงโทษ ผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท่ี
ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าว 
                          ผู้เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคาซ้ือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
เป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อ
ปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งจากส่วนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็น
ท่ีสุด 
                          ในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่า การยกเลิก
การพิจารณาผลการเสนอราคาท่ีได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมี
อํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้  
                          ๔.๘     ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้  
                                 (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว  
                                   (๓)    ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา    
ท่ีกําหนด  
                                 (๔)    ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา  
                                   (๕)    ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  
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                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 
                          ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จํานวน ๑๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท       
(หนึ่งแสนเก้าหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 
                          ๕.๑     หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน 
ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
                          ๕.๒     เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ียื่นการเสนอราคาทางระบบการ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทําการของทางธนาคาร 
                        ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          กรณีท่ีผู้เสนอราคานําเช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็นหลักประกัน
การเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้อง ในวันท่ี      
๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                          หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้
คํ้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีได้พิจารณาในเบ้ืองต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว้     
๓ ลําดับแรก จะคืนให้ต่อเม่ือได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือเม่ือผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย  
 
                 ๖.    หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา  
  ๖.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงรายจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาตํ่าสุด และจะพิจารณาจาก ราคารวม 
                          ๖.๒     หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลง
เพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธียื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใน
ส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเท่านั้น
  
                          ๖.๓     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มี
การผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้  
                                   (๑)    ไ ม่ปรากฏชื่อผู้ เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้ รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ ซ้ือเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
                                   (๒)    ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งอย่างใด หรือ
ท้ังหมดการเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
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                          ๖.๔     ในการตัดสินการประกวดราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ 
หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ทํา
สัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 
 
                          ๖.๕     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคา
ใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมด ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 
หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้          
เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นเด็ดขาด        
ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมท้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะพิจารณายกเลิกการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม 
หากมีเหตุท่ีเชื่อได้ว่าการยื่นเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น 
                          ๖.๖     ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิ 
ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอํานาจท่ีจะตัด
รายชื่อผู้เสนอราคาท่ีได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอ
ราคารายนั้นเป็นผู้ท้ิงงาน 
                          ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาท่ีได้
ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผล การเสนอ
ราคาดังกล่าวได้  
 
                 ๗.     การทําสัญญาซ้ือขาย  
                          ๗.๑     ในกรณีท่ีผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน 
ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแต่วันท่ีทําข้อตกลงซ้ือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาจัดทํา
ข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
                          ๗.๒     ในกรณีท่ีผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน 
ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวน
เงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไว้
ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  
                       (๑)     เงินสด  
                        (๒)     เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญา
หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 
                        (๓)     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข้อ 
๑.๔ (๒)  
 
 



-๗- 
 

                          (๔)     หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ส่วนราชการ
ต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ี กวพ. กําหนด 
                        (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
(ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล้ว  
 
                 ๘.    อัตราค่าปรับ  
                          ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน  
 
                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพร่อง  
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาซ้ือขาย 
ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี      นับถัดจากวันท่ีผู้ซ้ือรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง  
 
                 ๑๐.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
                          ๑๐.๑   เงินค่าพัสดุสําหรับการซ้ือครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙  
                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ ต่อเม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับอนุมัติเงิน
ค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ แล้วเท่านั้น 
                          ๑๐.๒   เม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตก
ลงซ้ือสิ่งของตามท่ีได้ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศและของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซ่ึงเป็นผู้ขาย จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  
                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้ขายสั่ง หรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้  
                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น 
โดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                   (๓)    ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย 
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
 
 
 
 



-๘- 
 

                          ๑๐.๓   ผู้เสนอราคาซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญา หรือ
ข้อตกลงภายในเวลาท่ี ทางราชการกําหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะริบหลักประกันการยื่น
ข้อเสนอหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้าประกันการยื่นข้อเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณา ให้เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                          ๑๐.๔   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อกําหนดใน
แบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 
 
   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศเลขที่ 39/2559 
 
เครื่องตรวจวิเคราะห์ปริมาณโลหะหนัก(Automic Absorption Spectrophotometer)  
จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะ 

เป็นเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุในตัวอย่างชนิดต่างๆเช่น ตัวอย่างอาหารสัตว์น้ํา น้ําทะเล ดิน พืช อาหาร 
เป็นต้น โดยอาศัยการดูดกลืนแสงของอะตอมอิสระโดยมีท้ังสอง เทคนิค คือเทคนิคกราไฟต์ เฟอร์เนส อะตอมมิ
กแอบซอร์พชัน (Graphite Furnace Atomic Absorption) และเทคนิคเฟลมอะตอมมิก แอบซอร์พชัน (Flame 
Atomic Absorption) โดยแต่ละเทคนิคแยกเครื่องการทํางานอย่างอิสระต่อกัน  โดยสามารถตรวจวิเคราะห์ปริมาณ
โลหะหนัก ในความเข้มข้นตํ่าระดับ ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) และ ส่วนในล้านส่วน (ppm) ตามลําดับ ควบคุมการ
ทํางานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วย 

1.  เทคนิคกราไฟต์ เฟอร์เนสอะตอมมิกแอบซอร์พชัน (Graphite Furnace Atomic Absorption) 
2.  เทคนิคเฟลม  อะตอมมิกแอบซอร์พชัน (Flame Atomic Absorption) 
3. ชุดผลิตไอไฮไดรด์ (Hydride Generator) 
4.   ชุดควบคุมการทํางานและประมวลผล 
5.   อุปกรณ์ประกอบ 
 
1. เทคนิคกราไฟต์ เฟอร์เนสอะตอมมิกแอบซอร์พชัน (Graphite Furnace Atomic bsorption) 
1.1 ระบบแยกแสง (Monochromator) แบบ Littrow Designครอบคลุมความยาวคลื่นต้ังแต่ 184-900 

นาโนเมตร หรือกว้างกว่า 
1.2 มีระบบใยแก้วนําแสง (Fiber Optic) ทําให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการส่งผ่านของลําแสง เป็นผล

ให้ได้detection limit ท่ีดี  
1.3 ใช้ Diffraction grating มีความละเอียด 1,800 เส้นต่อมิลลิเมตร สามารถปรับ Slit width เพ่ือให้ได้ 

Spectral Bandwidth ได้ไม่น้อยกว่า 3 ขนาด 
1.4 ระบบตรวจวัดสัญญาณ (Detector) เป็นแบบ Solid-State Detector (SSD) หรือ CCD 
1.5 สามารถบรรจุหลอดกําเนิดแสงได้ 8 หลอดโดยใช้กับหลอดชนิด Hollow Cathode Lamp (HCL) และ

ชนิด Electrode Discharge Lamp (EDL) และสามารถปรับทางเดินแสงของหลอดกําเนิดแสงได้โดยอัตโนมัติ หรือ
ในตัวเครื่องAAS มีระบบกําเนิดพลังงานของหลอดกําเนิดแสงชนิดให้ความเข้มแสงสูง (EDL) อยู่ภายในตัวเครื่อง ( 
Built-in Power Supply) ซ่ึงฐานบรรจุหลอดสามารถใช้หลอดความเข้มสูงได้ 2 ตําแหน่ง และสามารถปรับทางเดิน
แสงได้อัตโนมัติจากเครื่อง   

1.6  ระบบเตาเผาไฟฟ้าเป็นแบบ Transversely Heated Graphite Atomizer (THGA)   
1.7 ใช้ก๊าซอาร์กอนในการ purge ป้องกันบริเวณรอบหลอดกราไฟต์ ไม่ให้อากาศเข้าสู่ภายในเพ่ือยืดอายุ

หลอด กราไฟต์ และใช้ก๊าซอาร์กอนในการ purge ภายในหลอดกราไฟต์ เพ่ือกําจัดไอระเหยออกในข้ันตอน drying 
และ pyrolysis  

1.8  ต้ังโปรแกรมในการทํางานได้สูงสุด 12 ข้ัน โดยแต่ละข้ันสามารถปรับได้ดังนี้ 
1.  ปรับการให้อุณหภูมิแก่หลอดกราไฟต์ได้ จากอุณหภูมิห้องไม่น้อยกว่า 2,600 องศาเซลเซียส 

โดยปรับได้ครั้งละ 10 องศาเซลเซียส 
2.  ปรับต้ังเวลาในข้ันตอน Ramp time และ Hold time ได้ตั้งแต่ 0-99 วินาที โดยปรับได้ครั้งละ 

1 วินาที 
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1.9   มีระบบน้ําหล่อเย็นสําหรับตัวกราไฟต์เป็นเครื่องหมายการค้าเดียวกับตัวเครื่องวิเคราะห์โลหะโดย
ระบบน้ําหมุนเวียนในตัวเครื่องเป็นระบบปิด และไม่ต้องใช้น้ําจากแหล่งน้ําจากภายนอก 

1.10 มีกล้องแสดงให้เห็นภาพการทํางาน เพ่ือให้สามารถมองเห็นภายใน graphite tube ซ่ึงเป็นประโยชน์
ในการปรับ autosampler tip และพัฒนาโปรแกรมการวิเคราะห์ 

1.11  ระบบแก้ไขค่า Background เป็นแบบ Longitudinal Zeeman Background Correction มีความ
เข้มของ สนามแม่เหล็ก 0.8 เทสลา โดยทิศทางของสนามแม่เหล็กจะอยู่ในแนวขนานกับลําแสง 

1.12  อุปกรณ์ป้อนสารละลายอัตโนมัติสําหรับระบบเตาเผาไฟฟ้า (Graphite Furnace Autosampler) 
1.12.1 มีถาดบรรจุถ้วยสารละลายตัวอย่าง (Sample Tray) ติดต้ังอยู่ด้านหน้าของเครื่อง สามารถถอด

เปลี่ยน ถาดได้ 2 ขนาด คือ 88 ถ้วย และ 148 ถ้วย โดยมีตําแหน่งในการล้างปิเปตดูดสารละลายแบบน้ําล้น 1
ตําแหน่ง  

1.12.2 สามารถดูดสารละลายได้ปริมาตรต้ังแต่ 1-99 ไมโครลิตร โดยปรับความละเอียดในการดูดได้ครั้งละ 
1 ไมโครลิตร ควบคุมการทํางานจากคอมพิวเตอร์  

 
2. เทคนิคเฟลมอะตอมมิกแอบซอร์พชัน (Flame Atomic Absorption) 
2.1 ระบบแยกแสง (Monochromator) เป็นชนิดลําแสงคู่ (True Double-beam) แบบ Littrow Design 

ครอบคลุมความยาวคลื่นต้ังแต่ 184 - 900 นาโนเมตร หรือกว้างกว่า 
2.2 มีระบบใยแก้วนําแสง (Fiber Optic) ทําให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในการส่งผ่านของลําแสง เป็นผล

ให้ได้ detection limit ท่ีดี  
2.3 ใช้ Diffraction grating มีความละเอียด 1,800 เส้นต่อมิลลิเมตร สามารถปรับ Slit width เพ่ือให้ได้ 

Spectral Bandwidth ได้ไม่น้อยกว่า 3 ขนาด 
2.4  ระบบตรวจวัดสัญญาณ (Detector) เป็นแบบ Solid-state Detector (SSD) หรือ CCD 

  2.5 สามารถบรรจุหลอดกําเนิดแสงได้ 8 หลอดโดยใช้กับหลอดชนิด Hollow Cathode Lamp (HCL) และ
ชนิด  Electrode Discharge Lamp (EDL) และสามารถปรับทางเดินแสงของหลอดกําเนิดแสงได้โดยอัตโนมัติ หรือ
ในตัวเครื่องAAS มีระบบกําเนิดพลังงานของหลอดกําเนิดแสงชนิดให้ความเข้มแสงสูง (EDL) อยู่ภายในตัวเครื่อง ( 
Built-in Power Supply) ซ่ึงฐานบรรจุหลอดสามารถใช้หลอดความเข้มสูงได้ 2 ตําแหน่ง และสามารถปรับทางเดิน
แสงได้อัตโนมัติจากเครื่อง  

2.6 ควบคุมอัตราการไหลของก๊าซเชื้อเพลิง, ก๊าซออกซิแดนท์ และระบบการจุดไฟด้วยคอมพิวเตอร์ 
2.7 มีระบบจุดเปลวไฟชนิดไนตรัสออกไซด์, อะเซทิลีนด้วยระบบอัตโนมัติเพ่ือป้องกันความผิดพลาด  
2.8 มีระบบความปลอดภัย (Safety Interlocks) โดยเครื่องมือจะไม่สามารถจุดเปลวไฟได้ หากเกิดความ

ผิดพลาดดังต่อไปนี้     
   2.8.1 Burner head, nebulizer / end cap และระบบระบายน้ําท้ิงติดต้ังไม่ถูกต้อง 
   2.8.2 ระดับน้ําในท่อระบายน้ําท้ิงไม่ถูกต้อง  
   2.8.3 ความดันของก๊าซตํ่าเกินไป 
   2.8.4 เครื่องจะทําการตัดก๊าซโดยอัตโนมัติ ในกรณีจุดเปลวไฟไม่ติดหรือเกิดความผิดพลาดจากจุดอ่ืน 
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2.9 ระบบนําเข้าสารตัวอย่างเป็นแบบถอดเปลี่ยนง่าย  (quick change) โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ  เพ่ือให้ง่าย
ในการทําความ   สะอาด และไม่มีท่อก๊าซต่ออยู่กับระบบเพ่ือให้ง่ายในการบํารุงรักษา  

2.10 การปรับหาตําแหน่งท่ีเหมาะสมของเปลวไฟในการวิเคราะห์ ทําได้โดยอัตโนมัติจากการปรับ burner 
ใน แนวต้ังและแนวนอนจากคอมพิวเตอร์ 

2.11 สามารถปรับหาสภาวะท่ีเหมาะสมของเปลวไฟ ในการวิเคราะห์ได้โดยอัตโนมัติ เพ่ือให้ได้ sensitivity 
สูงสุดของแต่ละธาตุ 

2.12 ห้องฉีดพ่นสารละลาย (Spray Chamber) ทําจากวัสดุท่ีทนต่อการกัดกร่อน และแข็งแรง ทํามุมเอียง
เพ่ือให้ระบายน้ําท้ิงได้ดี 

2.13  หัวฉีดพ่นสารละลาย (Nebulizer) เป็นแบบ high sensitivity ทําจากวัสดุท่ีทนต่อการกัดกร่อนของ
สารละลาย และมี impact bead เพ่ือเพ่ิม sensitivity  

2.14 หัวเตาเผา (Burner head) เป็นแบบช่องเด่ียว (single-slot) ท่ีมีความยาวของ slot 10 เซ็นติเมตร 
ทําจากโลหะ Titanium ซ่ึงทนการกัดกร่อนสูง  

2.15 มีระบบไล่ก๊าซท่ีเหลือค้างอยู่ภายในเครื่อง และภายในท่อ โดยควบคุมจากคอมพิวเตอร์  
2.16 ระบบแก้ไขค่า Background เป็นแบบ Deuterium Background Correction 
  
3. ชุดผลิตไอไฮไดรด์ (Hydride Generator) 
3.1 เป็นชุดผลิตไอไฮไดรด์ใช้ในการวิเคราะห์หาธาตุ Hg, As และ Se ด้วยเทคนิค Flow Injection ควบคุม

การทํางานด้วยคอมพิวเตอร์ 
3.2 ระบบนําเข้าสารตัวอย่าง, รีเอเจนท์ และตัวพา (Carrier) ควบคุมโดยใช้ Peristaltic Pump จํานวน 1 

ป้ัม ซ่ึงสามารถ ควบคุมความเร็วรอบด้วยคอมพิวเตอร์   
3.3 ใช้ switching valve ในการฉีดสารตัวอย่าง เป็นแบบ 5 ports และสามารถเปลี่ยนขนาด sample 

loop ได้ 
3.4 มีระบบควบคุมก๊าซตัวพาด้วย Flow meter สามารถปรับอัตราการไหลได้ 
3.5 Absorption Cell ท่ีใช้สําหรับการวิเคราะห์ทําจาก Quartz  
3.6 ให้ความร้อนกับ Absorption Cell เป็นแบบใช้ไฟฟ้า (Electrically Heated mantle) สามารถควบคุม

อุณหภูมิได้ตั้งแต่ 100 – 1,000 องศาเซลเซียส  
 
4. ชุดควบคุมการทํางานและประมวลผล 

     ซอฟต์แวร์ควบคุมการทํางานของเครื่องสามารถทํางานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows 7 ได้ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

4.1 สามารถอ่านค่าการดูดกลืนแสงได้ในช่วง -0.500 ถึง   +2.000 A ได้ 
4.2 สามารถปรับต้ังช่วงเวลาในการอ่านค่าได้ต้ังแต่ 0.1 ถึง 120 วินาที โดยปรับต้ังได้ละเอียด 0.1 วินาที 
4.3 สามารถปรับรูปแบบการอ่านค่าได้เป็นหลายแบบ เช่น แบบเฉลี่ยเวลา (time-averaged) สําหรับ

เทคนิคเฟลม, แบบพ้ืนท่ีใต้กราฟ (peak area) หรือความสูงของกราฟ (peak height) สําหรับเทคนิคกราไฟต์ 
และไฮไดรด์โดยสามารถแสดงค่าทางสถิติได้ 
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4.4 สามารถสร้างกราฟของสารละลายมาตรฐาน (calibration curve) ได้ 30 ความเข้มข้น และเลือกใช้ 
calibration curve ได้หลายรูปแบบ 

4.5 สามารถเลือกทํา Reslope โดยใช้ calibration standard 1 จุดได้  
 

5. อุปกรณ์ประกอบเครื่อง 
  5.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ควบคุมการทํางานของเครื่อง มีรายละเอียดดังนี้ 
    - หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) รุ่น Core i7 ความเร็วไม่น้อยกว่า 2.8 GHz. จํานวน 2 ชุด 
    - หน่วยความจํา (RAM) ขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB. ขนาด Hard Disk ขนาดไม่น้อยกว่า 500 GB. 
    - จอภาพสี ขนาดไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว แบบ LCD หรือดีกว่า และ DVD-RW พร้อม Mouse และ Keyboard 

5.2 เครื่องพิมพ์ผลชนิด LaserJet จํานวน 2 ชุด 
5.3 โต๊ะสําหรับวางเครื่องมือ พร้อมเก้าอ้ีทํางาน จํานวน 2 ชุด 
5.4 แก๊สอาร์กอนพร้อมถังและชุดปรับความดัน  จํานวน 2 ชุด         
5.5 แก๊สอะเซทิลีนพร้อมถังและชุดปรับความดัน จํานวน 1 ชุด     
5.6 ระบบระบายอากาศเสีย (Exhaust Hood System) ทําด้วยสแตนเลสพร้อมติดต้ัง จํานวน 1 ชุด 
5.7 เครื่อง Voltage Stabilizer ขนาด 15 KVA จํานวน 1 ชุด 
5.8 เครื่อง Voltage Stabilizer ขนาด 2 KVA จํานวน 1 ชุด 
5.9 เครื่อง Voltage Stabilizer ขนาด 5 KVA จํานวน 1 ชุด 
5.10 เครื่องสํารองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 500 VA จํานวน 2 ชุด 
5.11 หลอดกําเนิดแสงของธาตุ As, Se, Hg ชนิด Electrodeless Discharge Lamp  ธาตุละ 1 หลอด 

   5.12 หลอดกราไฟต์ชนิด THGA แบบ platform จํานวน 5 ชิ้น 
   5.13 สารละลาย NH4H2PO4 Matrix Modifier จํานวน 1 ขวด  
   5.14 สารละลาย Mg(NO3)2 Matrix Modifier จํานวน 1 ขวด 
   5.15 สารละลาย Pd(NO3)2 Matrix Modifier จํานวน 1 ขวด 

5.16 สารละลายมาตรฐาน ความเข้มข้น 1,000 ppm ตามชนิดของหลอดกําเนิดแสง  อย่างละ 1 ขวด 
5.17 ฐานบรรจุหลอดกําเนิดแสงชนิด EDL (Driver lamp for EDL lamp) จํานวน 1 ชุด 
5.18 หลอดกําเนิดแสงของธาตุ ชนิด Hollow Cathode Lamp จํานวน 10 หลอด 
5.19 สารละลายมาตรฐาน GFAAS Mixed Standard จํานวน 1 ขวด 
5.20 Air compressor ชนิด oil free พร้อม Air filter  จํานวน 1 ชุด 
 

6. แสดงหลักฐานการเป็นตัวแทนจําหน่ายจากผู้ผลิตโดยตรงหรือได้รับการแต่งต้ังจากตัวแทนจําหน่าย
ภายในประเทศ เพ่ือเป็นหลักประกันในเรื่องชิ้นส่วน อะไหล่และบริการหลังการขาย 

7. ติดต้ังและให้การฝึกอบรมวิธีการใช้งาน การบํารุงรักษา และการใช้โปรแกรมให้แก่เจ้าหน้าท่ีจนสามารถ
ใช้งานได้ 

8. ทําการสอบเทียบ (Calibration) เครื่องภายหลังการติดต้ัง พร้อมใบ Certificate รับรอง 
9. รับประกันการทํางานของเครื่องเป็นเวลา 1 ปี 
10. ซ่อมบํารุงรักษาเครื่องฟรี 1 ปี (จํานวน 2 ครั้ง/ปี) พร้อมทําการ Calibrate เครื่อง 
11. มีคู่มือการใช้งานจากผู้ผลิต 1 ชุด กรณีเป็นภาษาต่างประเทศ และจัดทําฉบับภาษาไทยให้อีก 1 ชุด 

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


