
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เลขท่ี ๗๒/๒๕๕๘  
เรื่อง สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๕ รายการ 

-------------------------------------- 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๕ รายการ        

ตามรายการ ดังนี้  
๑. ชุดแม่แรงไฮดรอลิคขนาด  ๕๐ ตัน     จํานวน ๑     ชุด      
๒. ชุดทดสอบการไหลตัวของดินแบบ CONE  PENETROMETER จํานวน ๑     ชุด    
๓. เครื่องทดสอบคอนกรีตแบบไม่ทําลาย       จํานวน ๑     เครื่อง 
๔. เครื่องมือตรวจสอบหาตําแหน่งเหล็กเสริมในคอนกรีต   จํานวน ๑     เครื่อง                 
๕. ชุดแคปซูลหัวลูกปูนแบบยาง      จํานวน ๑     ชุด            
   

            ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
                    ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซ้ือ 
                    ๒. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
                    ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                    ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การสอบราคาซ้ือครั้งนี้ 
                 ๕. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาซองเสนอราคา หากผู้เสนอราคาหรือผู้ได้รับมอบ
อํานาจไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด 
            กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ต้ังแต่เวลา 
๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น.ในวันและเวลาราชการ  ณ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเชียงราย และกําหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซ้ือ  ชุดละ ๒๐๐.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ท่ี งานการเงิน 
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๙ มีนาคม 
๒๕๕๘ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ 
www.crru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๗๗-๖๐๐๐ ต่อ ๑๖๒๒ ในวันและเวลาราชการ 
 
                                        ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๖ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ) 

อธิการบดี 



เอกสาร สอบราคาซ้ือ เลขท่ี ๗๒/๒๕๕๘ 
สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๕ รายการ 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ลงวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค์
จะสอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๕ รายการ ตามรายการ ดังนี้  

   ๑. ชุดแม่แรงไฮดรอลิคขนาด  ๕๐ ตัน     จํานวน ๑  ชุด      
๒. ชุดทดสอบการไหลตัวของดินแบบ CONE  PENETROMETER     จํานวน ๑  ชุด    
๓. เครื่องทดสอบคอนกรีตแบบไม่ทําลาย       จํานวน ๑  เครื่อง 
๔. เครื่องมือตรวจสอบหาตําแหน่งเหล็กเสริมในคอนกรีต   จํานวน ๑  เครื่อง                 
๕. ชุดแคปซูลหัวลูกปูนแบบยาง      จํานวน ๑  ชุด              

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



-๒- 
 

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



-๓- 
 
                                         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 สอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสาร สอบราคา ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตามเง่ือนไขในเอกสาร    
สอบราคา 
                       ๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๕ รายการ โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร 
สอบราคา เลขท่ี ๗๒/๒๕๕๘" ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ี ในวันท่ี ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ต้ังแต่
เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เม่ือพ้นกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด 

                                คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่
ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
                                หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะท่ีมีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้
เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือก และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัย
ได้ว่า ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท่ีให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้
มีการกระทําดังกล่าว 
                                ผู้เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันท่ีได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นท่ีสุด 
                                คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี ๑๑ มีนาคม 
๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
 
 
 



-๔- 
 
                                การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซอง          
ใบเสนอราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่าง
ยิ่งและในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซอง       
ใบเสนอราคาท่ีได้ดําเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการ  
เปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 
                 ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                      ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 
                       ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา      
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจาก
เง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเท่านั้น 
                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการ     
ผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
                                (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง 
อย่างใด หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 
                                (๓) 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 
                       ๕.๖ ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซอง สอบราคาว่า ผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๖ เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน 
ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตาม
ข้อ ๑.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจาก
ประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๖ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท้ิงงาน 



-๕- 
 

                                ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้
ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้ 
 
                 ๖. การทําสัญญาซ้ือขาย 
                       ๖.๑ ในกรณีท่ีผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของทาง
ราชการ นับแต่วันท่ีทําข้อตกลงซ้ือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทํา
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
                       ๖.๒ ในกรณีผู้ชนะการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของ
ทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการ 
สอบราคา จะต้องทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภายใน ๗ วัน 
นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของท่ี    
สอบราคาได้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 
                              (๑) เงินสด 
                                (๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีทํา
สัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ทําการ 
                                (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ 
๑.๔ (๑) 
                                (๔) หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
แบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
                                (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) 
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล้ว 
 
                 ๗. อัตราค่าปรับ 
                       ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน 
 
                 ๘. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
                       ผู้ชนะการ สอบราคา ซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในข้อ 
๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า     
๑ ปี  นับถัดจากวันท่ีผู้ซ้ือรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัด
จากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
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                  ๙. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                       ๙.๑ เงินค่าพัสดุสําหรับการซ้ือเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
                                การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับอนุมัติเงินค่า
พัสดุจาก เงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 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 
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศเลขท่ี 72/2558 
 

1. ชุดแม่แรงไฮดรอลิคขนาด 50 ตัน   จํานวน   1 ชุด   
คุณลักษณะ 

1. รายละเอียดเฉพาะ 
1.1 กระบอกไฮดรอลิก (Hydraulic Cylinders) สามารถรับน้ําหนักได้ไม่น้อยกว่า 50 ตัน ช่วงระยะการ

เคลื่อนท่ีของท่อนดัน (Stroke) ไม่น้อยกว่า 158 มม. ตัวกระบอกของท่อนดันมีขนาดพ้ืนท่ีหน้าตัด 71.2 ลบ.ซม.   
และขนาดความจุน้ํามันไม่น้อยกว่า 1131 ลบ.ซม. พร้อมข้อต่อ (Couplers) จํานวน 1 ชุด  

1.2 ชุดป๊ัมมือโยกชนิดสองฃองความเร็ว (Two Speed) พร้อมวาล์วลดความดันแยกต่างหากจากตัว
กระบอกไฮดรอลิก โดยมีขนาดความดันใช้งานสูงสุด (Operating Pressure) ไม่น้อยกว่า 700 bar จํานวน 1 ชุด 

1.3 สายไฮดรอลิกท่ีมีความสามารถทนแรงดันในการใช้งาน (Operating Pressure) ได้ไม่น้อยกว่า    
10,000 psi. มีความยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร เป็นตัวเชื่อมต่อเข้ากับชุดกระบอกไฮดรอลิก ด้วยข้อต่อแบบ couplers 
พร้อม Dust Cap. จํานวน 1 ชุด 

1.4 เกจวัดความดัน พร้อมข้อต่อ (Gauge Adaptor) จํานวน 1 ชุด 
1.5 อุปกรณ์ประกอบ 
      - เครื่องมือวัดละเอียด (เวอร์เนีย)  ขนาด 12" × 0.05 mm. จํานวน 1 ตัว 
      - ไดอัลเกจ ขนาด 30mm. × 0.01mm. จํานวน 1 ตัว 
2. รายละเอียดอ่ืนๆ 
2.1 รายการข้อ 1.1 - 1.4 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศยุโรปหรือสหรัฐอเมริกา 
2.2 รายการข้อ 1.5 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศญ่ีปุ่น 
2.3 มีการสาธิต และแนะนําวิธีการใช้งานให้กับผู้ใช้งานได้อย่างถูกต้อง ตรงตามมาตรฐานการทดสอบด้วย

ความปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุด 
2.4 รับประกันคุณภาพ 1 ปี 

 
2. ชุดทดสอบการไหลตัวของดินแบบ CONE  PENETROMETER จํานวน   1   ชุด  
คุณลักษณะ  

1. รายละเอียดท่ัวไป 
เป็นเครื่องมือทดสอบเพ่ือหาขีดจํากัดความเหลวของดินแบบใช้เข็มทดสอบรูปกรวย สามารถใช้ทดสอบได้

ตามมาตรฐาน BS 1337 
2. รายละเอียดทางเทคนิค 
2.1 ชุดทดสอบหาขีดการไหลตัวของดินแบบใช้เข็มกดทดสอบรูปกรวย (CONE PENETROMETER)  1 ชุด 

2.1.1 เครื่องทดสอบติดต้ังบนฐานโลหะ บริเวณของฐานท่ีรองรับตัวอย่างการทดลองทําด้วยโลหะท่ี
พ้ืนผิวมีลักษณะเป็นร่องกันลื่น  
    2.1.2 ชุดประกอบเข็มกด ติดต้ังอยู่บนแกนท่ีประกอบฉากกับตัวฐาน ทําด้วยโลหะกันสนิมอย่างดี 

ชุดเข็มกดและมาตรวัดค่า PENETRATION สามารถเลื่อนข้ึนลงในแนวด่ิงบนแกนเสาได้ด้วยการหมุนปุ่มปรับ 
     2.1.3 แผงหน้าปัด ( DIAL GAUGE ) ซ่ึงอ่านค่า PENETRATION มีลักษณะเป็นแผ่นกลมมีขีด แบ่ง

ต้ังแต่ 0 - 400 ขีด และ 1 ขีดมีค่าเท่ากับ 0.1 มิลลิเมตร  หน้าปัดมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 150 มิลลิเมตร 
และเข็มชี้ของหน้าปัดทําด้วยโลหะไร้สนิม สามารถปรับตําแหน่งได้การอ่านค่าทําได้จากการเลื่อนแกนท่ีประกอบอยู่
กับเฟืองซ่ึงสัมพันธ์กับเข็มชี้บนหน้าปัด 

 



-2- 
 

         2.1.4 อุปกรณ์ควบคุมการทํางานของเครื่องมือทดสอบแบบอัตโนมัติ เป็นอุปกรณ์ตั้งเวลาสําหรับ
ควบคุมระยะเวลาการตกของเข็มกด แสดงค่าเวลาเป็นแบบตัวเลขแบบ LCD สามารถต้ังค่าเวลาได้ตั้งแต่              
0-99 วินาที 1 ชุด 
         2.1.5 ใช้ระบบไฟฟ้าขนาด 220-240 V, 50 Hz, 1ph 
   2.2 กรวยทดสอบการกดทะลวง ทําด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม ผิวขัดมันเรียบ มุมกรวยแหลม 30 องศา 1 อัน 
   2.3 เกจตรวจสอบมีลักษณะเป็นแผ่นโลหะกลม มีรูตรงกลาง ใช้สําหรับตรวจสอบสภาพของกรวยทดสอบ 1 
อัน 
   2.4 ถ้วยทดสอบการกดทะลวง ทําด้วยทองเหลืองหรือโลหะไม่เป็นสนิม มีขนาดเส้นผ่าศูนย์ภายในไม่น้อย
กว่า 55 มิลลิเมตร ลึก 40 มิลลิเมตร จํานวน 6 ใบ  

3.  รายละเอียดอ่ืนๆ 
   3.1 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพจากประเทศอังกฤษ หรือสหรัฐอเมริกา และเป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตท่ี
ได้รับการรับรองมาตรฐานในกลุ่ม ISO 9000  

3.2 เป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต โดยแนบเอกสารยืนยันมาพร้อมใบเสนอราคา  
   3.3 มีการสาธิตและแนะนําวิธีการทดสอบให้กับผู้ใช้งานได้อย่างถูกต้องตรงตามมาตรฐานการทดสอบด้วย
ความปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุด 
   3.4 รับประกันคุณภาพ 1 ปี 
   3.5 มีคู่มือการใช้งานหรือเอกสารการทดสอบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ จํานวน 2 ชุด 
 
3. เครื่องทดสอบคอนกรีตแบบไม่ทําลาย จํานวน   1 เครื่อง   
คุณลักษณะ 

1. รายละเอียดท่ัวไป 
เป็นเครื่องมือทดสอบความแข็งแรงของคอนกรีตแบบไม่ทําลาย (Non-Destructive Testing of Concrete) 

ชนิดจอแสดงผลและบันทึกการทดสอบเป็นแบบตัวเลขดิจิตอล สามารถทดสอบได้ตามมาตรฐาน ASTM C 805 
2. รายละเอียดทางเทคนิค 

    2.1 เครื่องทดสอบคอนกรีตแบบไม่ทําลายด้วยค้อนกระแทก (Test Hammer) จํานวน 1 ชุด มีรายละเอียด
ดังนี้ 
        2.1.1 มีจอแสดงผลแบบดิจิตอลท่ีตัวเครื่อง จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 17x 71 Pixel (Graphic) 
      2.1.2 สามารถเลือกหน่วยแสดงความแข็งแรงของคอนกรีต (Concrete Strength) เป็นหน่วย 
 N/ mm2, Mpa, Kg / cm2 และ psi ได้ 
       2.1.3 มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกกลวง ภายในกระบอกมีกลไกสําหรับสร้างแรงกระแทก โดยมี
น้ําหนักไม่เกิน 570 กรัม สามารถพกพาไปใช้งานได้สะดวก 
       2.1.4 สามารถสร้างพลังงานในการกระแทก (Impact Energy) ได้ไม่น้อยกว่า 2.207 Nm และมี
ช่วงการวัดค่าความแข็งแรงของคอนกรีตได้ตั้งแต่ 10 ถึง 100 N/mm2 โดยมีค่า การยืดตัวของสปริงไม่น้อยกว่า     
75 มม. 
       2.1.5 มีหน่วยความจําภายในตัวสามารถบันทึกผลการทดสอบได้ ข้อมูลการทดสอบจะถูกบันทึกไว้
อัตโนมัติได้ไม่น้อยกว่า 400 ชดุ (10 ครั้ง / 1 ชุด) หรือ 200 ชุด (20 ครั้ง / 1 ชุด) และสามารถเรียกดู 20 ชุดล่าสุด
ได้จากตัวเครื่องทดสอบโดยตรง 
 
 



-3- 
 

       2.1.6 มีซีล 2 ชั้น เพ่ือป้องกันฝุ่นและสิ่งสกปรกเข้าไปในเครื่อง 
      2.1.7 ใช้แบตเตอรี่ชนิดชาร์ตพลังงานเพ่ิมได้ ผ่านทางช่อง USB  
       2.1.8 ในกรณีท่ีมีสัญญาณเตือนแบตเตอรี่ สามารถใช้กระแทกได้ไม่น้อยกว่า 100 ครั้ง 
      2.1.9 เครื่องสามารถปิดได้เองอัตโนมัติ หากไม่ใช้งานภายใน 5 นาที 
       2.1.10 มีฟังชั่นสามารถเลือกรูปแบบการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C805 และสามารถ 
กําหนดค่าเฉลี่ยความแข็งแรงของคอนกรีตได้ในตัวเครื่องทดสอบโดยการหักลบค่าท่ีสูงและตํ่าออกอย่างละ 1 ค่า โดย
อัตโนมัติ และท่ีผู้ใช้ผู้ใช้งานสามารถเลือกกําหนดค่าเฉลี่ยได้เอง  
       2.1.11 สามารถลบข้อมูลการครั้งล่าสุดได้ 
       2.1.12 มีฟังชั่นเลือกรูปแบบตัวอย่างในการทดสอบเป็นแบบทรงกระบอกมาตรฐาน, รูปแบบ
ลูกบาศก์มาตรฐานและผู้ใช้สามารถเลือกรูปแบบได้เอง 

2.1.13 อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สามารถใช้กระแทกได้ไม่น้อยกว่า 5,000 ครั้ง 
    2.2 โปรแกรมประมวลผลผ่านเครื่องประมวลผลคอมพิวเตอร์ มีรายละเอียดดังนี้ 
       2.2.1 เป็นโปรแกรมสําเร็จรูป พร้อมไดร์ฟเวอร์ สามารถเชื่อมต่อระหว่างเครื่องทดสอบกับ
คอมพิวเตอร์ได้ง่าย 
       2.2.2 สามารถแก้ไขการต้ังค่าต่าง ๆ ดังนี้ ค่าเฉลี่ย, เส้นกราฟ, หน่วย และค่าความลึกท่ีเกิด       
คาร์บอเนชั่นบนผิวตัวอย่างทดสอบ 
       2.2.3 สามารถส่งออกชุดข้อมูลเป็นแบบรูปภาพและอักษรไปยังโปรแกรมอ่ืน ๆ ได้ 
       2.2.4 กรณีท่ีมีการแก้ไขข้อมูลจากโปรแกรมผิดพลาดสามารถเรียกคืนข้อมูลจากเครื่องทดสอบได้ 
       2.2.5 สามารถลบข้อมูลท้ังหมดท่ีถูกบันทึกไว้ในเครื่องทดสอบได้จากโปรแกรม 
       2.2.6 สามารถอัพเกรดโปรแกรมผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ 
       2.2.8 สามารถกําหนดเส้นกราฟโดยการเก็บตัวอย่าง เพ่ือทําการทดสอบกําลังอัดกับเครื่องทดสอบ
แบบ ไม่ทําลายและแบบทําลาย เพ่ือนําข้อมูลมาสร้างเส้นกราฟได้เอง แล้วนําข้อมูลส่งกลับเข้าเครื่อง เพ่ือนํามาใช้
ทดสอบได้ถูกต้องแม่นยํามากข้ึน 
    2.3 อุปกรณ์สอบเทียบค่าความเท่ียงตรงของเครื่อง ทดสอบลักษณะเป็นแท่งโลหะรูปทรงกระบอก ส่วนตรง
กลางด้านบนเป็นแอ่ง เพ่ือเป็นจุดรับการกระแทกในการสอบเทียบค่าเครื่องทดสอบ จํานวน 1 ชุด 

3. รายละเอียดอ่ืน ๆ  
   3.1 เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
   3.2 เป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปจากทวีปยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา ผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐานในกลุ่ม 
ISO 9000 
   3.3 ผู้ขายจะต้องเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตและได้รับการแต่งต้ังให้เป็นศูนย์บริการโดยมี
เอกสารแนบยืนยันมาพร้อมใบเสนอราคา โดยเอกสารใบตัวแทนจะต้องระบุชื่อหน่วยงานท่ีต้องการจัดซ้ือไว้ใน
เอกสารตัวแทนจําหน่ายมาด้วย เพ่ือประโยชน์ในการให้บริการเครื่องภายหลังการส่งมอบ 
   3.4 ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดครุภัณฑ์ท่ีนําเสนอและต้องระบุยี่ห้อ, แบบ / รุ่น และประเทศมา
พร้อมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดซ้ือครุภัณฑ์ทุกประการ 
   3.5 มีการสาธิต แนะนําวิธีการใช้เครื่องทดสอบให้แก่ผู้ใช้งานจนสามารถนําไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง 
   3.6 มีคู่มือประกอบการใช้งานประจําเครื่องเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จํานวน 2 ชดุ  
   3.7 รับประกันคุณภาพ 1 ปี (การใช้งานปกติ) 
 
 



-4- 
 
4. เครื่องมือตรวจสอบหาตําแหน่งเหล็กเสริมในคอนกรีต จํานวน   1     เครื่อง      
คุณลักษณะ 

1. รายละเอียดท่ัวไป 
เป็นเครื่องมือสําหรับตรวจสอบหาตําแหน่งเหล็กเสริมในคอนกรีตโดยใช้หลักการเหนี่ยวนําของ

สนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Induction) สามารถทดสอบได้ตามมาตรฐาน BS 1881 Part 204, DIN 
104 และ SN 505 262 

2. รายละเอียดทางเทคนิค 
    2.1 เครื่องมือตรวจสอบหาตําแหน่งเหล็กเสริมในคอนกรีต จํานวน 1 ชุด รายละเอียดดังนี้ 
       2.1.1 สามารถตรวจสอบตําแหน่งความลึกและขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กเสริมได้จากหัววัด
เอนกประสงค์ (Universal Probe) และสายสัญญาณ (Probe cable) ยาวไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร พร้อมอุปกรณ์ 
Probe Cart ท่ีช่วยให้การตรวจสอบรวดเร็วข้ึน 
       2.1.2 มีระบบประมวลผลแบบ Dual core Processor 
       2.1.3 มีชุดจอแสดงผลเป็นแบบ Touch screen Color Display ขนาดไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว 
       2.1.4 มีช่วงการตรวจสอบ (Cover Measuring Range) สูงสุด 185 มิลลิเมตร ค่าความ 
แม่นยําในการอ่านค่า (Cover Measuring Accuracy) + 1 mm to + 4 mm หรือดีกว่า 
       2.1.5 สามารถตรวจสอบเหล็กเสริมท่ีมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 63 มิลลิเมตร โดยมีค่าความ
แม่นยํา + 1 bar size หรือดีกว่า 
        2.1.6 สามารถเลือกหน่วยในการแสดงผลเป็นแบบหน่วยอังกฤษ และเมตริกได้ท้ัง 2 ระบบ 
       2.1.7 ใช้กับแบตเตอรี่ได้นานครั้งละไม่น้อยกว่า8 ชั่วโมง 
       2.1.8 มีหน่วยความจําภายในตัวเครื่องไม่น้อยกว่า 8 GB 
       2.1.9 มีฟังก์ชั่นการทํางานในแบบ Single Line Scan, Multi line Scan และ Area Scan ได้ 
       2.1.10 สามารถทําการถ่ายข้อมูล ท่ีเก็บบันทึกไว้ในเครื่องทดสอบบนชุดประมวลผลคอมพิวเตอร์ได้ 
       2.1.11 ก้านต่อ (Telescopic extension rod for universal probe) จํานวน 1 ชุด  
       2.1.12 แท่งสอบเทียบค่ามาตรฐาน (Calibrate Testing Block)  ของเครื่องมือทดสอบ 
 จํานวน 1 ชุด 

3. รายละเอียดอ่ืนๆ 
   3.1 เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
   3.2 เป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปจากทวีปยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา ผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐานในกลุ่ม  
ISO 9000 หรือเทียบเท่า โดยแนบเอกสารมาพร้อมใบเสนอราคา 
   3.3 ผู้ขายจะต้องเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากผู้ผู้ผลิตและได้รับการแต่งให้เป็นศูนย์บริการ โดยมีเอกสาร
แนบยืนยันมาพร้อมใบเสนอราคา โดยเอกสารใบตัวแทนจะต้องระบุชื่อหน่วยงานท่ีต้องการจัดซ้ือไว้ในเอกสาร
ตัวแทนจําหน่ายมาด้วย เพ่ือประโยชน์ในการให้บริการเครื่องภายหลังการส่งมอบ 
   3.4 ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดครุภัณฑ์ท่ีจะนําสนอ และต้องระบุยี่ห้อ, แบบ/รุ่น และประเทศมา
พร้อมใบเสนอราคา เพ่ือประกอบการพิจารณาจัดซ้ือครุภัณฑ์ทุกประการ 
   3.5 มีการสาธิต แนะนําวิธีการใช้เครื่องทดสอบให้แก่ผู้ใช้งานจนสามารถนําไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง 
   3.6 มีคู่มือประกอบการใช้งานประจําเครื่องภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ จํานวน 2 ชุด 
   3.7 รับประกันคุณภาพ 1 ปี (การใช้งานปกติ) 
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5. ชุดแคปซูลหัวลูกปูนแบบยาง  จํานวน   1 ชุด  
คุณลักษณะ  

1. รายละเอียดเฉพาะ 
   1.1 เป็นชุดแคปหัวลูกปูนโดยใช้แผ่นยางรองตามมาตรฐาน ASTM C121 
   1.2 แผ่นยางรองสําหรับตัวอย่างคอนกรีตขนาดเส้นผ่าเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว มีค่าความแข็งผิว 
70 Durometer จํานวน 2 แผ่น 
   1.3 แผ่นเหล็กสําหรับรองครอบแผ่นยาง จํานวน 2 แผ่น 

2.  รายละเอียดอ่ืนๆ 
   2.1 เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
   2.2 เป็นผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปจากทวีปยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา ผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐานในกลุ่ม     
ISO 9000 
   2.3 ผู้ขายจะต้องเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตและได้รับการแต่งต้ังให้เป็นศูนย์บริการโดยมี
เอกสารแนบยืนยันมาพร้อมใบเสนอราคา โดยเอกสารใบตัวแทนจะต้องระบุชื่อหน่วยงานท่ีต้องการจัดซ้ือไว้ใน
เอกสารตัวแทนจําหน่ายมาด้วย เพ่ือประโยชน์ในการให้บริการเครื่องภายหลังการส่งมอบ 
   2.4 ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดครุภัณฑ์ท่ีนําเสนอและต้องระบุยี่ห้อ, แบบ/รุ่น และประเทศมาพร้อม
ใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณาจัดซ้ือครุภัณฑ์ทุกประการ 
   2.5 มีการสาธิต แนะนําวิธีการใช้เครื่องทดสอบให้แก่ผู้ใช้ 
งานจนสามารถนําไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง 
   2.6 มีคู่มือประกอบการใช้งานประจําเครื่องเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จํานวน 2 ชดุ  
   2.7 รับประกันคุณภาพ 1 ปี (การใช้งานปกติ) 
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