
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
เร่ือง     การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์  

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

 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้อ ครุภัณฑ์ จ านวน 8 รายการ     
ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศเลขที่  16 / 2552 ลงวันที่  20 ธันวาคม  2551  
 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
 1.  เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกาศสอบราคาซื้อดังกล่าว 
 2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
 3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งสละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
 4.   เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 5.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงราย   ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการสอบราคาครั้งนี้ 
 6. มหาวิทยาลัยฯ  ขอสงวนสิทธิ  ไม่รับพิจารณาซองเสนอราคา  หากผู้เสนอราคาหรือผู้ได้รับมอบ
อ านาจไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาภายในวันเปิดซองสอบราคา 
 ก าหนดขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 300.-  บาท ระหว่างวันที่   23 ธันวาคม 2551 -      
7 มกราคม 2552  ตั้งแต่เวลา  08.30 – 15.00 น.  ณ  กองคลังและพัสดุ   
 ก าหนดยื่นซองสอบราคาใน วันท่ี  8 มกราคม 2552 ระหว่างเวลา   08.30 – 09.00 น.   
ณ  กลุ่มงานพัสดุ  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   ก าหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันเดียวกัน     
เวลา  10.00 น.  ณ  ห้องเอื้องผ้ึง   ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย     
 ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0-5377-6000  ต่อ 1 622  หรือ
ทาง  www.cru.in.th 
 

                              ประกาศ   ณ   วันท่ี  20 ธันวาคม  พ.ศ.  2551 
 
 

       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาณพ  ภาษิตวิไลธรรม)           
                          อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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เอกสารประกาศสอบราคาเลขที่   16 / 2552 
การสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จ านวน 8 รายการ 
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ลงวันที่  20 ธันวาคม  2551 
----------------------------------- 

   ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  "มหาวิทยาลัย"  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ
ครุภัณฑ์ จ านวน 8 รายการ  พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้  ของใหม่  ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ใน
สภาพที่จะใช้งานได้ทันที   และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน า
และข้อก าหนด  ดังต่อไปนี้ 
 
  1.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
   1.1   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
   1.2   แบบใบเสนอราคา 
   1.3   บทนิยาม 
            (1)  ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
            (2)  การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
   1.4  แบบบัญชีเอกสาร 
                (1)  บัญชีเอกสารส่วนที่  1 
                (2)  บัญชีเอกสารส่วนที่  2 
 
  2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา  
   2.1   ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 
   2.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง 
ราชการ 
   2.3  ผู้เสนอราคาต้อง  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศ 
สอบราคา   หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   ตามข้อ  1.3   
   2.4  ผู้เสนอราคาต้อง  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย 
 เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
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  3.  หลักฐานการเสนอราคา 
   ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา   โดยแยกไว้นอกซอง 
ใบเสนอราคาเป็น  2  ส่วน  คือ 
   3.1  ส่วนที่   1  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
          (1)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                 (ก)  ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล   บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ   ผู้มีอ านาจควบคุม   พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
                 (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
หนังสือบริคณห์สนธิ   บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม  และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  พร้อมทั้งรับรอง 
ส าเนาถูกต้อง   
     (2)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา  หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ให้ยื่นส าเนาบัตร 
ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น  ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี)  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
ของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
    (3)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  ให้ยื่นส าเนาสัญญาของ 
การเข้าร่วมค้า  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า  และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิ 
ใช่สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) 
    (4)  ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
    (5)  บัญชีเอกสารส่วนที่  1  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในข้อ  1.4 (1) 
    (6)  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  (ถ้ามี) 
   3.2  ส่วนที่  2  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
    (1)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ   ตามข้อ  4.4 

(2) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฏหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้ 
บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
    (3)  บัญชีเอกสารส่วนที่  2  ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  ตามแบบในข้อ 1.4 (2) 
   3.3  เอกสารหลักฐานที่ยื่นมาพร้อมกับใบเสนอราคา  ต้องรับรองว่าถูกต้อง  และเป็นจริงทุกประการ 
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  4.  การเสนอราคา 
       4.1   ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้   โดยไม่มีเงื่อนไขใด 
ๆ ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องและครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน  จ านวนเงินที่
เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร    โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไขหากมีการขูดลบ    ตกเติม    แก้ไข  
เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
   4.2  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงรายเดียว  โดยเสนอราคารวม 
และหรือราคาต่อหน่วย  และหรือราคาต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้ราคารวม 
ที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ  โดย 
คิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอ่ืน ๆ  ค่าขนส่ง  ค่าจดทะเบียน  และค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ  ทั้งปวง 
จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
    ราคาที่เสนอ   จะต้องเสนอราคาก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า     90  วัน    นับแต่วันเปิดซอง 
ใบเสนอราคา   โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้  และจะถอนการเสนอ 
ราคามิได้  
   4.3  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ  ไม่เกิน   45  วัน  นับถัดจากวันลงนามใน 
สัญญาซื้อขาย 
   4.4  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
ครุภัณฑ์   ไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา  หลักฐานดังกล่าวนี้มหาวิทยาลัย จะยึดไว้เป็นเอกสาร 
ของทางราชการ 
    ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา  หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง 
โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคามีความประสงค์จะขอต้นฉบับ 
แคตตาล็อก  ผู้เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาตรวจสอบภายใน  3   วัน 
   4.5  ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ  จ านวน  ..........-........... (หน่วย)  เพื่อใช้ในการ 
ตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา  ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบในความเสียหาย 
ใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว  ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว  มหาวิทยาลัยจะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา 
   4.6  ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ 
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
   4.7  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองให้เรียบร้อย  จ่าหน้าซองถึง  “ประธาน 
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ จ านวน 8 รายการ  ”   โดยระบุที่หน้าซองว่า   “ใบสอบราคาซื้อ
ครุภัณฑ์ จ านวน 8 รายการ  ตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี  16 / 2552”   ยื่นต่อคณะกรรมการรับซองเสนอราคา   
ในวันท่ี  8 มกราคม 2552 ระหว่างเวลา 08.30 – 09.00 น.   ณ กลุ่มงานพัสดุ  ส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัย ราช
ภัฏเชียงราย 
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    เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
    คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
แต่ละรายว่า  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตาม ข้อ  1.3 (1)  ณ  วันประกาศสอบ 
ราคาหรือไม่  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
    หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซอง 
ใบเสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคากระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ  1.3 (2)  และ
คณะกรรมการฯ  เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  คณะกรรมการฯ  จะตัด 
รายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก            
และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน    เว้นแต่คณะกรรมการฯ    จะวินิจฉัยได้ว่า 
ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเร่ิมให้มีการ
กระท าดังกล่าว 
     ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี 
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน  3  วันนับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 
    คณะกรรมการเปิดซองและพิจารณาซองเสนอราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคา 
ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ  ห้องเอ้ืองผ้ึง  ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย     
ในวันท่ี  8 มกราคม 2552  เวลา   10.00  น.  
    การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค  5  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา 
เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง       และใน 
กรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์    และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา 
ที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง           ให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซอง 
ใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 
  5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
   5.1  ในการสอบราคาครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสิน  พิจารณาราคารวม  เป็นหลัก 
   5.2  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ  2         หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา 
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ  3  หรือยื่นซองประกวดราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4  แล้ว  คณะกรรมการพิจารณา 
ผลการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น       เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อย 
หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ    ทั้งนี้       เฉพาะในกรณีที่พิจารณาที่ 
พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยเท่านั้น 
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   5.3  มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
    (1)   ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น       ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐาน 
การรับเอกสารสอบราคาของมหาวิทยาลัย 
    (2)  ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล บุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด 
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
    (3)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระส าคัญ 
หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
    (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ 
พร้อมประทับตรา  (ถ้ามี)  ก ากับไว้  
   5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาหรือ 
มหาวิทยาลัยมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง  สภาพ  ฐานะ  หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ 
มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา   หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

5.5 มหาวิทยาลัยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ า  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมด 
ก็ได้และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการสอบ 
ราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้  สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  และให้ถือว่า 
การตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียงหายใด ๆ  มิได้      รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะ 
พิจารณายกเลิก การสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือ 
ไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต  เช่น  การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อ 
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  เป็นต้น 
  5.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากกการเปิดซองสอบราคาว่า        ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ 
การคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้  ตามข้อ  4.7  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น 
ณ  วันประกาศสอบราคา         หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
ตามข้อ  1.3  มหาวิทยาลัยมีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ 
ตามข้อ  4.7  และมหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
      ในกรณีน้ีหากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า  การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไป 
แล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
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  6.  การท าสัญญาซื้อขาย 
       6.1  ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน  5  วันท าการของทาง 
ราชการ  นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อ  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท าสัญญาตามแบบ  
สัญญาของทางราชการ 
      6.2  ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน  5  วันท าการของ 
ทางราชการ  หรือมหาวิทยาลัยเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  ตามข้อ  7.1  ผู้ชนะการสอบราคาจะต้อง 
ท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาของทางราชการ  กับมหาวิทยาลัยภายใน  7  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้อง 
วางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ   5  ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ใน 
ขณะท าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
         (1)  เงินสด 
              (2) แคชเชียร์เช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย  ให้แก่มหาวิทยาลัย  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือ  
ก่อนหน้านั้นไม่เกิน  3  วันท าการของทางราชการ 
         (3)  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันของทาง 
ราชการ 
         ( 4)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
            หลักประกันน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา 
(ผู้ขาย)  พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
 
  7.  อัตราค่าปรับ 
        ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ  10  ให้คิดในอัตราร้อยละ  0.20  ต่อวัน  แต่ไม่น้อยกว่าวันละ  
100.- บาท 
 
  8.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
       ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 
แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 
1   ปี   นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ   โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน   5  วัน 
นับถัดจากวันที่ไดรับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
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  9.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น  ๆ 
       9.1  เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบ
ราคาซื้อแล้ว      ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ     และของน้ันต้องน าเข้ามาโดยทาง
เรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ก าหนด  ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 
         (1)  แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อส านักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมพาณิชยนาวีภายใน  7  วัน   นับต้ังแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศเว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่า 
การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
         (2)  จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย 
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาต  เช่นว่านั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือ 
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
         (3)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (1)  หรือ (2)  ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริม 
พาณิชยนาวี                                   
   9.2  ผู้เสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัย  ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ 
ก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 6  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น  (ถ้ามี)  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให้ 
เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
   9.3  มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม 
ความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด  (ถ้ามี) 
 
 
 
           มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                 20 ธันวาคม 2551 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศเลขที่ 16 / 2552 

 

1. เครื่องวัดความดันดิจิตอล      จ านวน 5 ชุด 
    คุณสมบัติ 

1) เป็นเคร่ืองวัดความดันโลหิตผู้ป่วยอัตโนมัติชนิดแขนสอด โดยใช้   cuff  แบบวงกลม   
2) สามารถตรวจวัดและแสดงค่าความดันโลหิต Systolic , ความดันโลหิต Diastolic และอัตราความดันของ 

ชีพจร (Pulse Rate) เป็นตัวเลขใช้พร้อมกัน 
3) จอภาพและช่องสอดแขนสามารถปรับหมุนได้ไม่น้อยกว่า 270 องศาตามความสะดวกในการใช้งาน 
4) มีระบบพิมพ์ลงบนกระดาษบันทึกภายในตัวเคร่ือง 
5) ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับประมาณ 220 โวลต์ 50 เฮิรทซ์ 
6) ใช้เทคนิคการตรวจจับเสียงชีพจร หรือการแกว่งของลมที่ให้ความแม่นย า  
7) สามารถท าการตรวจวัดโดยอัตโนมัติในเวลาสั้นโดยเคร่ืองปรับปริมาณลมที่เป่าโดยอัตโนมัติตามขนาด  

ของแขนผู้ป่วยโดยเคร่ืองปรับปริมาณลมที่เป่าโดยอัตโนมัติ  ตาม ขนาดของแขนผู้ป่วย 
8) สามารถวัดความดันโลหิตในช่วงไม่น้อยกว่า 10-285 มิลลิเมตร ปรอท 
9) สามารถแสดงค่าความในถุงลม ขณะปั๊มลมในช่วงตั้งแต่ 0-334  มิลลิเมตร ปรอท 
10) สามารถปรับค่าความดันในถุงลมสูงสุดโดยอัตโนมัติ ในการตรวจผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง  
11) แสดงผลการตรวจเป็นค่าตัวเลขด้วยสัญญาณไฟแบบ LED 
12) สามารถพิมพ์ผลค่าความดันโลหิต อัตราการเต้นของชีพจร วันที่  และเวลาที่ท าการตรวจวัด 
13) สามารถนับวัดจ านวนคร้ังของการตรวจ(หรือจ านวนคน) ได้ตั้งแต่ 0-99,999 คร้ัง (คน) 
14) ตัวเคร่ืองมีขนาดกะทัดรัด น้ าหนักไม่เกิน 5 กิโลกรัม 
15) อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน 

-โต๊ะวางเคร่ืองวัดความดัน จ านวน  5 ตัว 
- ป้ายแสดงวิธีการใช้งาน จ านวน 5 ชุด 

 16) มีคู่มือการใช้งานและบ ารุงรักษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 17) รับประกันคุณภาพเป็นเวลา  1  ปี 
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2. เครื่องชั่งน้ าหนักดิจิตอล      จ านวน 5 ชุด 
    คุณสมบัติ 

1) เป็นเคร่ืองชั่งบุคคลแบบไฟฟ้า สามารถชั่งน้ าหนักได้ทั้งปอนด์/กิโลกรัม 
- ชั่งน้ าหนักได้สูงสุด 220 กิโลกรัม อ่านค่าละเอียดไม่เกิน 0.1 กิโลกรัม (100 กรัม) 

 2) วัดส่วนส่วนสูงได้ทั้งนิ้วและเซนติเมตร 
      - สามารถวัดส่วนสูงได้ต่ าสุด 30 นิ้ว  สูงสุด 84 นิ้ว อ่านค่าละเอียด  1/8  นิ้ว 
      - สามารถวัดส่วนสูงได้ต่ าสุด  76  เซนติเมตร   สูงสุด 213  เซนติเมตร อ่านค่าละเอียดไม่เกิน  0.1 
เซนติเมตร 
 3) สามารถหาค่า  BODY MASS INDEX (BMI) 
 4) จอแสดงผลเป็นเลข  LCD  สีด า อ่านง่าย  ขนาดไม่น้อยกว่า   1  นิ้ว 
 5) มีปุ่มเปิด (ON)  ปิด (OFF) และ ปุ่ม ZERO  กดเพื่อต้องการ CLEAR ให้เป็นศูนย์ 
 6) AUTO-ZERO และ AUTO – OFF (ไม่เกิน 2 นาที เมื่อไม่ต้องการใช้งาน) 
 7) มีปุ่ม Hold / Release เมื่อต้องการล็อคค่าน้ าหนัก ในกรณีที่บุคคลออกนอกแท่นชั่งสามารถท าค่าน้ าหนัก
ให้เป็น 0 โดยกดปุ่มเดียวกัน 
 8) ขนาดแท่นเคร่ืองไม่น้อยกว่า 14x16.7 นิ้ว โครงสร้างท าจากอลูมิเนียม แข็งแรง 
 9) ใช้กับ AC adapter 12 V. หรือ แบตเตอร่ีขนาด (1.5 V) 6 ก้อน 
 10) รับประกันคุณภาพ 1 ปี   
 
3. เครื่องแพ็คฟอร์ยอัตโนมัติ (Main technical parameters)   จ านวน 1 เครื่อง 
    คุณสมบัติ 

1) Punch frequency ประมาณ 8-35 คร้ัง/นาที 
2) ก าลังการผลิต ไม่น้อยกว่า 2,100 ชิ้นต่อชั่วโมง 
3) พื้นที่ของความลึกสูงสุด ไม่น้อยกว่า 105×60×20 มิลลิเมตร 
4) Stroke ประมาณ 20-70  มิลลิเมตร 
5) ระบบหล่อเย็น โดยใช้ระบบน้ าหมุนเวียนในตัวเคร่ือง หรือระบบน้ าประปา  
6) ก าลังไฟของมอเตอร์ ไม่น้อยกว่า 0.55กิโลวัตต์ 
7) ใช้ก าลังไฟ ประมาณ 380 วัตต์ /220 วัตต์ 
8) ระบบอากาศไหลเวียน ไม่น้อยกว่า 0.15 ลูกบาศก์เมตร/นาที 
9) วัสดุในการบรรจุ PVC หนาประมาณ 0.15-0.5 กว้างประมาณ 88 มิลลิเมตร ฟอร์ย หนา ประมาณ0.02- 

0.0.035 กว้าง ประมาณ 88 มิลลิเมตร 
10) Dailytic Paper ประมาณ 50-100 g/m 2×88 มิลลิเมตร 
11) ระบบหล่อเย็น แม่พิมพ์ ใช้ได้ทั้งน้ าประปาหรือระบบ หมุนวน (น ากลับมาใช้ใหม่) 
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4.  เครื่องชั่งดิจิตอล 3 ต าแหน่ง      จ านวน 2 เครื่อง 
    คุณสมบัติ 

1) เป็นเคร่ืองชั่งไฟฟ้าแบบ Precision balance แบบชั่งจากด้านบน แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า LCD  (Liquid  
Crystal Display) 

2) สามารถชั่งน้ าหนักได้สูงสุด (Max. Weighing range) 420 กรัม ที่การอ่านความละเอียด (Read out) ระดับ  
0.001 กรัม 

3) หน้าปัดแสดงน้ าหนักเป็นแบบตัวเลขไฟฟ้าด้านหน้าติด กับฐานแท่นชั่ง   อ่านน้ าหนักได้สะดวก 
4) จานชั่งท าด้วยเหล็กกล้าไม่เป็นสนิมมีขนาด Ø ไม่น้อยกว่า 118 มิลลิเมตร 
5) สามารถปรับค่าน้ าหนักให้ได้มาตรฐาน(Calibration) โดยใช้โปรแกรมปรับร่วมกับตุ้มน้ าหนักมาตรฐาน  

(External adjusting program) 
6) มีค่า Reproducibility เท่ากับ 0.001 กรัม 
7) มีค่า Linearity ไม่เกิน +/- 0.003 กรัม 
8) เวลาที่เคร่ืองชั่งเสถียร (Stabilization time) ไม่เกิน2 วินาท ี
9) ค่า sensitivity drift ไม่เกิน 2 x 10-6 / 0C 
10) สามารถหักค่าน้ าหนักภาชนะ (Tare) ได้ 
11) Data interface เป็นแบบ RS 232 สองทิศทางส าหรับเชื่อมต่อกับเคร่ืองพิมพ์หรือคอมพิวเตอร์  
12) มีโปรแกรมการท างานแบบวัดเปอร์เซ็นต์ (Percentage determination) จากค่าน้ าหนัก  
13) สามารถเปลี่ยนหน่วยในการชั่งได้ไม่น้อยกว่า 15 หน่วย  คือ g, ct, oz, lb, ozt, dwt, GN, tl(Hong Kong), tl  

(Taiwan), tl(Singapore, Malaysia), momme, tola, pcs, %, 00(หน่วยสุดท้ายเว้นไว้ (สามารถตั้งใหม่ได้) 
14) สามารถตั้งค่าความไวในการชั่งได้ไม่น้อยกว่า 6 ระดับคือ 0, 1 (ความไวสูง ) – 5 (ความไวต่ า ) 
15) สามารถตั้งค่าความไวในขณะอยู่ในสภาวะที่เกิดการเคลื่อนไหว (Vibratory filter) ได ้ไม่น้อยกว่า ระดับ 1  

(ความไวสูง ) – 4 (ความไวต่ า ) 
16) สามารถตั้งโปรแกรมค่าขอบเขตบนและล่างของน้ าหนักที่ต้องการชั่งได้ (Weighing with tolerance range) 
17) สามารถชั่งน้ าหนักจากทางด้านใต้ของเคร่ืองได ้(Underfloor Weighing) โดยใช้ตะขอเกี่ยวด้านใต้เคร่ืองชั่ง 
18) มีกราฟแท่ง (bar graph) แสดงบนหน้าจอ เพื่อช่วยแสดงสถานะของช่วงการชั่งที่สามารถใช้ ในขณะท า 

การชั่ง 
19) มีลูกน้ าแสดงระดับของเคร่ือง และสามารถปรับระดับฐานได้ 
20) สภาวะที่เหมาะสมในการชั่งอยู่ในช่วง 10-30 oC 
21) ขนาดของเคร่ืองชั่ง ไม่น้อยกว่า 182x235x75 มิลลิเมตร, น้ าหนัก ไม่น้อยกว่า 1.3  กิโลกรัม 
22) ใช้งานกับไฟฟ้า 230 V / 50 Hz. 
23) รับประกันคุณภาพ  3  ปี 
24) อุปกรณ์ประกอบเคร่ือง 
       -  ตู้ครอบกันลมเปิดได้จากด้านบน 
       -  คู่มือการใช้งาน 
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5. เครื่องท าน้ ากลั่นและก าจัดอิออน      จ านวน 1 เครื่อง 
    คุณสมบัติ 

1) เป็นเคร่ืองกลั่นน้ าชนิดคร้ังเดียวท างานด้วยระบบอัตโนมัติทุกขั้นตอน   ( Fully automatic ) สามารถกลั่น 
น้ าได้ในอัตราประมาณ 8 ลิตร / ชั่วโมง พร้อมถังเก็บน้ าอยู่ในตัวเคร่ืองขนาดประมาณ 16 ลิตร ท าจากสแตนเลส ไม่
น้อยกว่าเบอร์ 304 

2) ใช้อัตราการไหลผ่านของน้ า(Cooling water) ประมาณ 72 ลิตรต่อชั่วโมง 
3) โครงสร้างภายนอกท าด้วยโลหะกัลวาไนซ์  (Electrolytically Galvanised ) เคลือบสีโดยระบบ 

กระแสไฟฟ้าเป็นชนิด Epoxy resin ส่วนภายในที่สัมผัสน้ าท าด้วย Stainless steel โดยส่วนของน้ าไหลเข้าผ่านวาล์วที่
ควบคุมโดย Solenoid value    มีขนาดของท่อแรงดัน ½ นิ้ว 

4) ชุดท าความร้อนท าด้วยวัสดุ Stainless ใช้กระแสไฟฟ้าไม่เกิน 6.0 กิโลวัตต์   สามารถผลิตน้ ากลั่นที่ได้ 
คุณภาพตามมาตรฐาน DAB และ International pharmacopoeia 

5) คุณภาพของน้ ากลั่น ที่ได้จะมีค่าการน ากระแสไฟฟ้าประมาณ  2.3 ไมโครซีเมนต์ต่อเซนติเมตร ที่ 20 oC  
และเป็นชนิด non-gassing bacteria และ pyrogen free 

6) มีระบบ Degassing ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  ที่เกิดจากการกลั่นไหลผ่านท่อปล่อยออก  ที่อยู่ในชุด 
ควบแน่นไอน้ า ( Condenser ) 

7) มีชุดตรวจสอบค่าความบริสุทธิ์ทางอิเล็กทรอนิคส์  (Electronic impurity detector )  ช่วยในการล้างและท า 
ความสะอาดของชุด evaporator  โดยการเปลี่ยนล้างน้ าอัตโนมัติ 

8) ระบบความปลอดภัยในแต่ละส่วนของเคร่ือง 
- Electronic level switch จะท างานอัตโนมัติเมื่อระดับน้ าในถังเก็บน้ าลดลง  โดยมีไฟแสดงด้านหน้า

หากระดับน้ าเต็มแล้ว ไฟสัญญาณจะดับลง 
- Thermostatic low water cut-off เพื่อป้องกัน Heating Element แห้งในขณะท างาน 
- Electronic impurity detector  เพื่อตรวจวัดความบริสุทธิ์ของน้ า 

9) เป็นเคร่ืองมือที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยสัญลักษณ์   GS และ CE 
10) มีขนาดภายนอกประมาณ 780 x 410 x 540 มม. ( กว้าง x สูง x ลึก ) 
11) ใช้กับกระแสไฟฟ้า  220  โวลต์   50 ไซเกิล 3 เฟส 
12) อุปกรณ์ประกอบ(Option) 

- ชุดผลิตน้ า Semi DI อัตราการไหลไม่น้อยกว่า 100-150 ลิตร/ชั่งโมง 
- ถังกรอง Stainless เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว สูง ไม่น้อยกว่า 120 cm. จ านวน ไม่น้อยกว่า 3

ถัง เป็นถัง Activated CO2 ขนาด 20 ลิตร, ถัง Cat ion resin ขนาด 20 ลิตร และถัง An ion resin ขนาด 
20 ลิตร 

- ชุดเก็บน้ า DI พร้อมปั๊ม Circulate เพื่อน าน้ า DI กลับมาใช้ใหม่ ขนาด ไม่น้อยกว่า 1000 ลิตร (เพื่อ
ประหยัดน้ า และไม่ต้องล้างถังกรองบ่อย) 

13) รับประกันคุณภาพ 1 ปี 
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6. เครื่องร่อนสมุนไพร       จ านวน 1 เครื่อง 
    คุณสมบัติ 

1) โครงเคร่ืองกว้างไม่น้อยกว่า 60 ซม ยาวไม่น้อยกว่า 90 ซม. สูงไม่น้อยกว่า 100 ซม. 
2) เคร่ืองท าด้วยเหล็กฉาบไม่เป็นสนิมมีฝาปิดโครงเคร่ืองทั้ง 4 ด้านท าด้วยเหล็กแผ่นไม่เป็นสนิมพร้อม 

ทาสีกันสนิม 
3) มีฝาปิดด้านบนเคร่ืองเพื่อกันฝุ่นสมุนไพรฟุ้งกระจายระหว่างการร่อน ฝาปิดท าด้วยสแตนเลส  เกรด 304  

หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. มีหูจับด้านบนสามารถเปิดได้ทั้งซ้าย –ขวา 
4) ตะแกรงร่อนท าด้วยสแตนเลสไม่น้อยกว่าเบอร์304  พร้อมติดตาข่ายสแตนเลส ความถี่ของตาข่ายมี 3  

เบอร์ คือ  60,80,100 ขนาดความกว้างของตะแกรง ไม่น้อยกว่า 3 ซม.จ านวน เบอร์ละ1 ชุด  (สามารถถอดท าความ
สะอาดได้) 

5) มีภาชนะสแตนเลสรองรับผงยาที่ร่อนแล้วขนาดที่เหมาะสม 
6) มีแผ่นสแตนเลสเชื่อมต่อระหว่างโครงด้านในเคร่ืองให้ลาดเอียงลงทั้ง 4 ด้านและมีรูเปิดตรงกลางเพื่อ 

รองรับผงสมุนไพรที่ร่อนให้ไหลลงสู่ภาชนะที่รองรับ 
7) สายที่ต่อระหว่างตะแกรงกับเหล็กที่ขับเคลื่อนจากมอเตอร์ต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 30 ซม.กว้าง ไม่ 

น้อยกว่า 3 ซม.หนาไม่น้อยกว่า 3 มม. 
8) มอเตอร์ใช้ขนาดไม่น้อยกว่า 1/3 แรงม้าติดต้ังมอเตอร์ด้านนอกตัวเคร่ือง  

 
7.  เครื่องห่ันสมุนไพร       จ านวน 2 ชุด 
     คุณสมบัติ 
  1) ตัวเคร่ืองมีขนาดไม่น้อยกว่า   47x51x75 ซม.  (กว้างXยาวxสูง) 
 2) ตัวเคร่ืองท าด้วยสแตนเลส เบอร์ 304 มีความหนาของเหล็กโครงไม่ต่ ากว่า 3 ซม. 
 3) มีขนาดความกว้างของช่อง ส าหรับน าวัตถุดิบบรรจุลงในเคร่ือง ไม่น้อยกว่า 14x23x23 ซม. (กว้างxยาวx
สูง) 
 4) ขนาดช่องทางออกของวัตถุดิบที่ผ่านการห่ันเรียบร้อยแล้วมีขนาดไม่น้อยกว่าประมาณ 10 ซม. 
 5) ระบบควบคุมการท างานของตัวเคร่ือง เป็นระบบ  ไฟฟ้า  มอเตอร์มีก าลังไม่ต่ ากว่า ½   แรงม้า 
 6) ใช้ไฟฟ้า 220V/50 Hz 
 7) รับประกันคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
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8.  ตู้อบซาวน่าแบบไม้พร้อมฮีตเตอร์     จ านวน 3 ตู้ 
     คุณสมบัติ 

1) หน้ากว้างขนาดไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 100  เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า 180  
เซนติเมตร 

2) ไม้โครงตู้อบเซาว์น่ามีขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว 
3) โครงสร้างท าด้วยไม้สนขาวอบแห้งจากยุโรป 
4) ฮีทเตอร์เซาว์น่าขนาดไม่น้อยกว่า 1.2 KW สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 2 ระบบ 

- ระบบไอน้ า 
- ระบบเซาว์น่า 

 5) มีกระจกใส 3 ด้าน คือด้านหน้า  ด้านข้างซ้าย  ด้านข้างขวา สามรถมองผ่านเข้าไปได้ มีขนาด ประมาณ 
30x60 เซนติเมตร 
 6) บานพับประตูท าด้วยสแตนเลสเพื่อป้องกันสนิม 
 7) มีช่องระบายอากาศอยู่ด้านบนตู้อบเซาว์น่า 
 8) อุปกรณ์ประกอบตู้อบเซาว์น่า 
      - มีตะแกรงไม้ส าหรับใส่ ฮีตเตอร์ 
      - หินเซาว์น่าไทย 
      - กระบวยไม้เพื่อใช้ในการตักน้ า 
      - ถังน้ าท ามาจากไม้สักรัดด้วยสแตนเลส 
      - หม้อไอน้ า สามรถบรรจุน้ าได้ไม่น้อยกว่า 7 ลิตร 
      - มีโคมไฟ1 โคม พร้อมตระแกรงปิดโคมไฟ 
      - แผ่นไม้รองหม้อไอน้ า  
       - มือจับสั่งท าหนาพิเศษที่ประตูเพื่อความทนทาน 
      - มีตัวคอนโทรลควบคุม อุณหภูมิ ได้ตั้งแต่ 0 –   150 °C อยู่ที่ด้านหน้าตู้อบเซาว์น่า 
      - มีตัวเซนเซอร์เพื่อควบคุมไฟฟ้าลัดวงจรอยู่ที่ด้านหน้าตู้อบเซาว์น่า  
      - มีคู่มือการใช้ฮีทเตอร์และหม้อไอน้ า 1 ชุด 
      - มีใบแต่งต้ังจากผู้ผลิตโดยตรง    
 

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


