
 
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เรื่อง สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๗ รายการ  
------------------------------------------- 

              มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๗ รายการ        
ตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี ๒๒/๒๕๕๘ ลงวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตามรายการ ดังนี้  

                  ๑.  เครื่องชั่งทศนิยม ๔ ตําแหน่ง     จํานวน ๒  เครื่อง  
                  ๒.  เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (Visible Spectrophotometer) จํานวน ๑  เครื่อง  
                  ๓.  เครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน    จํานวน ๑  เครื่อง 
       (Rotary Vacuum Evaporator)  
                  ๔.  เครื่องเผาสารตัวอย่างชนิดอุณหภูมิสูง    จํานวน ๑  เครื่อง  
                  ๕.  เครื่องเขย่าสาร      จํานวน ๑  เครื่อง  
                  ๖.  อ่างน้ําควบคุมอุณหภูมิ (Water bath) เพ่ือหาปริมาณของแข็ง จํานวน ๑  เครื่อง  
                  ๗.  เครื่องเขย่าควบคุมอุณหภูมิ (Shaking Incubator)  จํานวน ๒  เครื่อง  
 
           ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                    ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซ้ือ 
                    ๒. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
                    ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ       
ผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                    ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การสอบราคาซ้ือครั้งนี้ 
                 ๕. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาซองเสนอราคา หากผู้เสนอราคาหรือผู้ได้รับมอบ
อํานาจไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด 
                 ๖. ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๑๕ ดังนี้ 
                                      (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดง บัญชี
รายรับ รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
                                      (๒) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ดําเนินการ
จัดซ้ือ จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Procurement: e-GP) ตามข้อ ๑๖ ต้องลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
                                      (๓) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่
ละครั้งซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจ รับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 



-๒- 
 

           กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ต้ังแต่เวลา 
๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และกําหนด
เปิดซองใบเสนอราคาในวันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซ้ือ ชุดละ ๒๐๐.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ท่ี งานการเงิน 
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๖ พฤศจิกายน 
๒๕๕๗ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.crru.ac.th และ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๗๗๖๐๐๐ ต่อ ๑๖๒๒ ในวันและเวลา
ราชการ 
 
 

                            ประกาศ ณ วันท่ี  ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ)  
                   อธิการบดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสาร สอบราคาซ้ือ เลขท่ี ๒๒/๒๕๕๘ 
สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๗ รายการ 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ลงวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

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

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค์จะ 
สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๗ รายการ ตามรายการ ดังนี้  

                  ๑.  เครื่องชั่งทศนิยม ๔ ตําแหน่ง     จํานวน ๒  เครื่อง  
                  ๒.  เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (Visible Spectrophotometer) จํานวน ๑  เครื่อง  
                  ๓.  เครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน    จํานวน ๑  เครื่อง 
       (Rotary Vacuum Evaporator)  
                  ๔.  เครื่องเผาสารตัวอย่างชนิดอุณหภูมิสูง    จํานวน ๑  เครื่อง  
                  ๕.  เครื่องเขย่าสาร      จํานวน ๑  เครื่อง  
                  ๖.  อ่างน้ําควบคุมอุณหภูมิ (Water bath) เพ่ือหาปริมาณของแข็ง จํานวน ๑  เครื่อง  
                  ๗.  เครื่องเขย่าควบคุมอุณหภูมิ (Shaking Incubator)  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 บทนิยาม 
                                (๑) ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                       ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
                                (๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
                                (๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒  
  
                 ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                       ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ี สอบราคาซ้ือ 
                       ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ      
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 
                       ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 



-๒- 
 

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



-๓- 
 

                                         ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันเปิดซอง   
ใบเสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนเสนอราคามิได้ 
                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๖๐ 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 ๗ รายการ โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร 
สอบราคา เลขท่ี ๒๒/๒๕๕๘" ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ี ในวันท่ี ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗       
ต้ังแต่เวลา 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             
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
 
 
 



-๔- 
 

                                การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งและ
ในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ท่ีได้ดําเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้ 
 
                 ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาตัดสินด้วยราคาต่อรายการ 
                      ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจาก
เง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเท่านั้น 
                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการ     
ผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
                                (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                (๒) 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 
                       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 
                  
 
 
 



-๖- 
 

                  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 
๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ 
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1. เครื่องช่ังทศนิยม 4 ตําแหน่ง (Balances 4 digits) 2 เครื่อง  
คุณลักษณะ 
 1. เป็นเครื่องชั่งไฟฟ้าระบบอิเล็กทรอนิคส์แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้าเรืองแสง ซ่ึงมีความสว่างและสามารถอ่าน
ได้ง่ายในทุกสภาวะแม้ในท่ีมีแสงน้อย (Vacuum fluorescent display) ควบคุมการทํางานโดย  
ระบบไมโครโปรเซสเซอร์ 
 2. ชั่งน้ําหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 220 กรัม  
 3. อ่านค่าน้ําหนักได้ละเอียด (Readability) ได้ถึง 0.0001 กรัม 
 4. มีค่าความคลาดเคลื่อนเชิงเส้น (Linearity)  + 0.0002 กรัม 
 5. มีค่าความผิดพลาดของการชั่งซํ้า (Repeatability) ไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัม 
 6. มีค่าความไวในการตอบสนอง (Response time) 4 วินาที 
 7. มีอัตราการเลื่อนไหลของค่าน้ําหนักอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ (Sentivity drift)   
2 ppm./ OC 
 8. หักน้ําหนักภาชนะ (Taring) ได้ตลอดช่วงการชั่งน้ําหนักภาชนะ 
 9. จานชั่งทําด้วยโลหะโครเมียมนิเกิลอย่างดีป้องกันสนิมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 80 มม. พร้อมตู้
กระจกกันลม สามารถเปิด-ปิดได้ ทางด้านข้าง 2 ด้าน และด้านบน 1 ด้าน 
 10. ตัวเครื่องออกแบบด้วยรูปทรงท่ีทันสมัย กะทัดรัด ภายนอกใช้โลหะอลูมิเนียมสีเงินหล่ออย่างดีคุณภาพสูง 
 11. มีลูกน้ําสําหรับปรับระดับของเครื่องชั่ง 
 12. มีระบบการชั่งน้ําหนักจากทางด้านใต้เครื่อง (อุปกรณ์เสริม) กําหนดน้ําหนักให้ก็ได้ 
 14. มีปุ่มสําหรับการดําเนินการ (Operation) 5 ปุ่ม เพ่ือสะดวกต่อการใช้งาน 
 15. มีระบบ UMM (User Menu Memorized) ท่ีจะเก็บความจําตามท่ีตั้งไว้ สําหรับการใช้งาน เช่น การนับ
ชิ้น โดยไม่ต้องป้อนข้อมูลใหม่เม่ือเปิดเครื่องใช้ในครั้งต่อไป 
 16. สามารถ Calibrate เครื่องได้โดยใช้น้ําหนักมาตรฐานจากภายนอก 
 17. มีโปรแกรมสําหรับการใช้งานต่าง ๆ ดังนี้  
     17.1 โปรแกรมการนับชิ้น 
     17.2 โปรแกรมการเทียบน้ําหนักเป็นเปอร์เซ็นต์ 
     17.3 โปรแกรมสําหรับชั่งน้ําหนักแบบ “Net total” 
     17.4 โปรแกรมสําหรับวัดความหนาแน่นของสาร (อุปกรณ์เสริม) 
 18. สามารถเปลี่ยนหน่วยการชั่งได้ไม่น้อยกว่า 14 หน่วย โดยไม่ต้องเพ่ิมวงจรใดๆ เช่น g,mg,kg,oz,lb เป็นต้น 
 19. สามารถปรับเครื่องให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของเครื่องชั่งได้ เพ่ือให้ค่าน้ําหนักท่ีได้มีความถูกต้อง 
ท่ีสุด 
 20. มีระบบการเตือนผู้ใช้งานในกรณีท่ีเครื่องเกิดการขัดข้อง 
 21. มีระบบป้องกันการชั่งน้ําหนักเกิน (Overload Protection) และจะมีสัญลักษณ์แสดงท่ีหน้าจอเครื่อง 
 22. สามารถเลือกใช้ภาษาได้ไม่น้อยกว่า 3 ภาษา เช่น English, France และ Deutsche 
 23. มี Inter face ชนิด RS232 สามารถต่อกับเครื่องพิมพ์ผลหรือคอมพิวเตอร์ได้ 
 24. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 ไซเกิล 
 25. รับประกันคุณภาพ 1 ปี และมีเอกสารการเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต 
 26. บริษัทผู้ขายต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001: 2008 และ ISO 17025 
 27. เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศญ่ีปุ่น อเมริกา หรือกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปท่ีได้มาตรฐาน   
ISO 9001:2000 
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2. เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (Visible Spectrophotometer) 1 เครื่อง 
คุณลักษณะ   
 1. เป็นเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงของสาร โดยใช้แสงในช่วงมองเห็น 
 2. เลือกความยาวคลื่นแสงในการใช้งานได้อย่างต่อเนื่องในช่วงต้ังแต่ 325-1100 นาโนเมตร  
 3. มีความถูกต้องของค่าความยาวคลื่น (Wavelength Accuracy) ผิดพลาดไม่เกิน ± 2 นาโนเมตร  
 4. มีค่าความกว้างของลําแสง (Spectral Bandwidth) ไม่เกิน 8 นาโนเมตร  
 5. ระบบออปติคเป็นแบบลําแสงเด่ียว และมีระบบโมโนโครเมเตอร์เป็นแบบ Czerny-Turner   
 6. มีระบบกระจายแสงโดยใช้เกรตต้ิงชนิดท่ีมีจํานวนร่องไม่น้อยกว่า 1200 เส้น ใน 1 มิลลิเมตร  
 7. แสดงผลด้วยตัวเลขไฟฟ้าแบบ LCD ขนาด 2 บรรทัดความยาว 20 ตัวอักษร  
 8. มีแหล่งกําเนิดแสงเป็นหลอดทังสเตน-ฮาโลเจน และมีอายุการใช้งานประมาณ 1000 ชั่วโมง  
 9. ระบบการตรวจจับลําแสงเป็นแบบ Silicon Photodiode  
 10. แสดงค่าผลการตรวจวัดเป็นตัวเลขไฟฟ้าได้ดังนี้  
  10.1.ค่าปริมาณร้อยละท่ีแสงผ่าน (% T) 0.0 ถึง 125  
  10.2.ค่าหน่วยการดูดกลืนแสง (Abs) -0.1 ถึง 2.5  
  10.3.ค่าปริมาณความเข้มข้นของสาร (C) 0 ถึง 1999 
 11. มีพลังงานแสงรบกวน (Stray Light) คิดเป็นปริมาณร้อยละของแสงท่ีผ่านท่ีความยาวคลื่น 340 และ 400 
นาโนเมตร มีค่าน้อยกว่า 0.1%T  
 12. มีสัญญาณรบกวน (Noise) มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.001 A ท่ี 0A และ 0.004A ท่ี 2A 
 13. มีค่าความเบ่ียงเบน (Drift) ไม่เกิน 0.003 หน่วยการดูดกลืนแสงต่อชั่วโมง หลังการอุ่นเครื่อง 
 14. ชุดจับหลอดใส่สารตัวอย่างสามารถใช้กับหลอดใส่สารแบบกลม ขนาดความยาวแสงผ่าน 10 มม. และ
หลอดใส่สารแบบสี่เหลี่ยม ขนาด 10 มม.ได้ โดยไม่ต้องเปลี่ยนชุดจับหลอด 
 15. มี Interfaces แบบ RS-232C และ Centronics ports 
 16. มีอุปกรณ์ประกอบการใช้งานดังนี้ 
  16.1. หลอดพลาสติกใส่สารแบบเหลี่ยมขนาดความยาวแสงผ่าน 10 มิลลิเมตร จํานวน 5 หลอด  
  16.2. ถุงคลุมเครื่องเพ่ือป้องกันฝุ่น จํานวน 1 ใบ  
 17. ใช้ได้กับไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 ไซเกิล  
 18. รับประกันคุณภาพ 1 ปี  
 19. บริษัทผู้ขายต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001: 2008 และ ISO 17025 
 20. เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศญ่ีปุ่น อเมริกา หรือกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปท่ีได้มาตรฐาน   
ISO 9001:2000 
 
3. เครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน (Rotary Vacuum Evaporator) 1 เครื่อง   
คุณลักษณะ 
 3.1 เครื่องระเหยสุญญากาศแบบหมุน (Rotary Vacuum Evaporator) 1 เครื่อง 
  3.1.1 เป็นเครื่องท่ีใช้ระเหยสารตัวทําละลายออกจากสารละลายตัวอย่าง เพ่ือให้ปริมาณสารละลาย
ตัวอย่างท่ีต้องการนั้นเข้มข้นข้ึน   
  3.1.2 ควบคุมความเร็วในการหมุนขวดใส่สารตัวอย่างได้ตั้งแต่  20 ถึง 280 รอบต่อนาที (rpm)  
  3.1.3 ส่วนท่ีสัมผัสกับของเหลวทําจากแก้ว และเทฟลอน (Teflon seal) 
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  3.1.4 มีชุดควบแน่นสารละลาย (Condenser) เป็นแก้วรูปทรงกระบอกกลม ภายในมีท่อขดเป็นวง 2 
ชั้น (Vertical dual spiral condenser) 
  3.1.5 มีระบบป้องกันไม่ให้สารละลายท่ีควบแน่นไหลกลับไปในขวดตัวอย่างหรือส่วนข้อต่อของชุด
ควบแน่นสารละลายกับมอเตอร์ 
  3.1.6 มีแผ่นเทฟลอนแบบชิ้นเดียวค่ันระหว่างชุดควบแน่นสารละลายกับแกนมอเตอร์เพ่ือป้องกันไอ
ระเหยของสารตัวทําละลายออกสู่ภายนอก 
  3.1.7 มีจุกแก้วสําหรับปรับลดความดัน และสามารถใช้เติมสารละลายตัวอย่างผ่านท่อเทฟลอนไหลลง
สู่ขวดตัวอย่างได้โดยตรง 
  3.1.8 สามารถปรับระดับข้ึน-ลงของชุดระเหยสารได้แบบ Motorized lift  โดยมีปุ่มกด ข้ึน-ลงอยู่
ด้านหน้าของฐานเครื่อง 
  3.1.9 มีระบบป้องกันมอเตอร์ทํางานเกินกําลัง (Overload protector)  
  3.1.10 กรณีท่ีไฟฟ้าดับระหว่างการทํางานชุดระเหยสารจะถูกยกข้ึนไปอยู่ตําแหน่งสูงสุดอัตโนมัติ 
  3.1.11 ฐานเครื่องมือเป็นแบบรูปตัวที (T Shape) มีความม่ันคงแข็งแรง  
  3.1.12 มีระบบป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าเกินหรือไฟฟ้าลัดวงจร 
  3.1.13 ชุดควบแน่นสารละลายและขวดรองรับสารท่ีกลั่นได้จะเคลือบผิวด้านนอกด้วยpolyurethane 
resin 
  3.1.14 มีอุปกรณ์ดังนี้ 
   3.1.14.1 ขวดแก้วบรรจุสารละลายตัวอย่าง ขนาด 29/38 ปริมาณ 1 ลิตร จํานวน 1 ใบ 
   3.1.14.2 ขวดแก้วรองรับสารทําละลายท่ีกลั่นได้ ขนาด 35/20 ปริมาณ 1 ลิตรจํานวน 1  ใบ 
  3.1.15 อ่างน้ําควบคุมอุณหภูมิ 
   3.1.15.1 สามารถปรับอุณหภูมิตั้งแต่ 5 °C เหนืออุณหภูมิห้อง ถึง 180 °C  
   3.1.15.2 การต้ังค่า และแสดงค่าของอุณหภูมิเป็นระบบตัวเลข (digital) แบบ LED  
   3.1.15.3 ตัวอ่างน้ําทําจากอลูมิเนียม และมีฉนวนหุ้มกันความร้อนด้านนอก  
   3.1.15.4 ภายในอ่างมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 240 มิลลิเมตร ลึกไม่น้อยกว่า 120 
มิลลิเมตร หรือปริมาณความจุของอ่างน้ําประมาณไม่น้อยกว่า 5  ลิตร 
  3.1.16 ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์  
 3.2 เครื่องลดความดันโดยใช้น้ํา (Aspirator) จํานวน 1 เครื่อง  
  3.2.1 เป็นเครื่องทําสุญญากาศโดยการใช้แรงพ่นน้ําผ่านท่อเป็นตัวดูดอากาศ  
  3.2.2 มอเตอร์ปั๊มน้ําเป็นแบบ Induction ขนาด 150 วัตต์  
  3.2.3 มีกําลังดูดการแทนท่ีน้ํา 16 ลิตร/นาที x 2 (ท่ีอุณหภูมิน้ํา 6   ํC) 
  3.2.4 สามารถทําสุญญากาศได้ประมาณ 7 mmHg ท่ีอุณหภูมิน้ํา 5   ํC ถึง 32 mmHg ท่ีอุณหภูมิน้ํา  
30   ํC 
  3.2.5 มีถังบรรจุน้ําทําด้วยวัสดุโพลิโพพิลีนสามารถบรรจุน้ําได้ 10 ลิตร และมีท่อน้ําท้ิงและน้ําล้นอยู่ 
ด้านข้าง 
  3.2.6 มีฝาปิดด้านบนแบบใสเพ่ือการตรวจสอบสภาวะของน้ําในอ่าง 
  3.2.7 มีระบบป้องกันความร้อนของมอเตอร์เกินขนาด (Thermal protector) 
  3.2.8 มีช่องดูดอากาศขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 9 มิลลิเมตร จํานวน 2 ท่อ 
  3.2.9 ใช้ไฟฟ้า 220 โวล์ท  50 ไซเคิล 
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 3.3 เครื่องทําน้ําเย็นหมุนเวียนแบบตั้งโต๊ะ (Refrigerated Circulator)  
  3.3.1 การต้ังค่าอุณหภูมิผ่านปุ่มสัมผัสแบบดิจิตอล และแสดงค่าอุณหภูมิเป็นตัวเลขดิจิตอล (LED) 
  3.3.2 ควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง -20 ถึง 20 องศาเซลเซียส และมีค่าความถูกต้อง(Accuracy) 
± 2 องศาเซลเซียส  
  3.3.3 ตัวทําความเย็นเป็นระบบ Air Cooling  มีขนาด 450 วัตต์ โดยใช้สารทําความเย็นแบบ R404A 
  3.3.4 ความสามารถในการระบายความร้อน 450 kcal/h ท่ี 10 องศาเซลเซียส  (ท่ีอุณหภูมิของเหลว 
20 องศาเซลเซียส) 
  3.3.5 สามารถหมุนเวียนน้ําได้สูงถึง 9 ลิตรต่อนาที (หมุนเวียนน้ําแบบอิสระ) 
  3.3.6 ตัวอ่างภายในทําจากสแตนเลสชนิด SUS304  มีความจุของภาชนะ 4 ลิตร  (ของเหลวท่ีใช้งาน 
3 ลิตร) พร้อมฝาปิดมิดชิด และมีท่อระบายน้ําท้ิงด้านข้าง 
  3.3.7 มีข้อต่อน้ําเข้า-ออก อยู่ด้านบนเครื่องสามารถหมุนได้รอบ 360 องศา 
  3.3.8  มีระบบความปลอดภัยของการใช้งาน  
  3.3.9  มีไฟแสดงสถานการณ์ทํางานต่าง ๆ เช่น  ป๊ัมและตัวทําความเย็น  
  3.3.10 มีสัญญาณไฟและสัญลักษณ์เตือนท่ีหน้าจอเครื่องในกรณีท่ีมีความผิดปกติในการทํางาน 
  3.3.11 ฝาปิดเครื่องด้านหน้าสามารถเปิด-ปิดได้ง่าย เพ่ือการทําความสะอาดแผ่นกรองอากาศ 
  3.3.12 ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์  50 ไซเคิล 
  3.3.13 รับประกันคุณภาพ 1 ปี 
 
4. เครื่องเผาสารตัวอย่างชนิดอุณหภูมิสูง ชนิดตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง   
 1. เป็นเครื่องเผาตัวอย่างชนิดอุณหภูมิสูง ชนิดต้ังโต๊ะ ควบคุมการทํางานด้วยระบบ  PID Microprocessor 
Control systemMicroprocessor Control system 
 2. สามารถควบคุมอุณหภูมิได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 1200 °C และควบคุมอุณหภูมิแบบต่อเนื่องได้สูงสุดไม่น้อย
กว่า 1150 °C และทําอุณหภูมิถึงอุณหภูมิต่อเนื่องได้ภายใน 40 นาที  
 3. หน้าจอแสดง อุณหภูมิท่ีตั้ง และ ขณะเครื่องทํางานเป็นแบบ  Digital Display 
 4. สามารถปรับอุณหภูมิ (ลด/เพ่ิม) ได้ละเอียด  1.0 °C 
 5. ตัวเครื่องมีความจุ 10 ลิตร โดยโครงสร้างเป็นระบบ Double Skin Construction เพ่ือลดอุณหภูมิของ
ตัวเครื่องภายนอกขณะใช้งาน 
 6. ตัวเครื่องมีระบบป้องกันในกรณีท่ีอุณหภูมิเกินกว่าท่ีตั้งไว้และมีสัญญาณเตือน 
 7. ตัวประตูเครื่องเปิดในลักษณะข้ึนด้านบน ด้วยระบบ Counter Balance และมีสวิทซ์ตัดการทํางานของ 
การทําความร้อนของ เครื่องเม่ือเปิดประตูเครื่อง 
 8. ช่องเผาทําผลิตจากวัสดุ Light Weight Bricks  และมีตัวให้ความร้อน ผลิตจาก Silicon Carbide 
 9. ส่วนโครงสร้างภายนอกตัวตู้ทําด้วย โลหะเคลือบสีป้องกันการกัดกร่อน 
 10. ขนาดพ้ืนท่ีใช้งานภายในตัวตู้ มีขนาดไม่น้อยกว่า  20 x 20 x 25 (H x W x D)  cm. 
 11. สามารถติดต้ังระบบต้ังเวลาการทํางานได้   
 12. บริษัทผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งต้ังเป็นตัวแทนจัด
จําหน่ายจากตัวแทนจําหน่ายภายในประเทศ เพ่ือสะดวกในการบริการหลังการขายและจัดหาอะไหล่ 
 13. เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศญ่ีปุ่น อเมริกา หรือกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปท่ีได้มาตรฐาน   
ISO 9001:2000 
 14. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 ไซเคิล  
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5. เครื่องเขย่าสาร 1 เครื่อง   
 1. มีวงหมุนเป็นแบบวงโคจร (orbital)  
 2. มีเส้นผ่านศูนย์กลางของวงโคจร 10 มิลลิเมตร 
 3. สามารถเขย่าสารได้มากท่ีสุดน้ําหนัก 7.5 กิโลกรัม (รวม attachment) 
 4. มีมอเตอร์ขนาด input/output 45/10 W 
 5. มีความเร็วรอบในการเขย่า 20-500 รอบต่อนาที 
 6. มีปุ่มหมุนปรับความเร็วรอบ แสดงความเร็วรอบการเขย่าด้วยแถวหลอด LED 
 7. มอเตอร์และการต้ังเวลาควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 8. สามารถต้ังเวลาได้ตั้งแต่ 5-50 นาที โดยมีหน้าจอแสดงการต้ังเวลาแบบแถวหลอดLED 
 9. สามารถทํางานแบบต่อเนื่องไม่ตั้งเวลาได้ 
 10. ได้รับมาตรฐานการรับรองสากล DIN EN 60529 (IP21) 
 11. รับประกันคุณภาพ 1 ปี 
  อุปกรณ์เสริม AS 260.2 Fixing clip attachment 
  1. ขนาด (กxยxส) ไม่น้อยกว่า 330x330x24 มิลลิเมตร 
  2. จํานวนของ fixing clip จํานวนไม่น้อยกว่า 20 อันสําหรับขวดขนาด 100 ml 
 
6. อ่างน้ําควบคุมอุณหภูมิ (Water bath) เพ่ือหาปริมาณของแข็ง 1 เครื่อง   
 1. เป็นอ่างน้ําควบคุมอุณหภูมิ ซ่ึงสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 5 °C เหนืออุณหภูมิห้อง ถึงไม่น้อย 
กว่า 99 °C โดยมีความคงท่ีของอุณหภูมิ (Temperature Stability) ไม่เกิน ± 0.2 °C  
 2. ความจุภายในอ่างสามารถใส่ของเหลวได้ต้ังแต่ 8  ถึง 26  ลิตร  
 3. ตัวอ่างภายนอกทําด้วยเหล็กเคลือบพ่นสี ภายในอ่างทําด้วยโลหะไร้สนิม (stainless steel) พร้อมมีท่ีจับ
อยู่ด้านข้างท้ังสองฝั่ง 
 4. ส่วนของขอบอ่างมีลักษณะลาดเอียงลงภายในอ่างน้ําเพ่ือทําให้น้ําท่ีระเหยกลับเข้าสู่ภายในอ่างน้ําได้ 
 5. ภายในอ่างน้ํา (Open Bath)  มีขนาดใช้งาน (กว้าง x ยาว x ลึก) ไม่น้อยกว่า 50 x 30 x 18   
เซนติเมตร และมีขนาดภายนอก (กว้าง x ลึก x สูง) ไม่น้อยกว่า 56 x 35 x 32  เซนติเมตร 
 6. มีขดลวดให้ความร้อน (Heating Capacity) ไม่น้อยกว่า 2000 วัตต์ จึงช่วยทําให้อุณหภูมิของอ่างสูงไว 
และมีความคงท่ี 
 7. ตัวเครื่องควบคุมการทํางานด้วยระบบ Microprocessor แสดงค่าอุณหภูมิภายในอ่างน้ํา (actual) และค่า
อุณหภูมิท่ีตั้งไว้ (set point) เป็นตัวเลขไฟฟ้าเรืองแสง ชนิด Bright LED ได้พร้อมกัน  
โดยมีค่าความละเอียดในการแสดงอุณหภูมิ 0.1 °C 
 8. แผงควบคุมการทํางาน (Keypad) และสวิทซ์เปิด-ปิดเครื่อง เป็นชนิดป้องกันน้ํา ความชื้น และฝุ่นละออง
ไม่ให้เข้าไปด้านในได้ และมีสัญลักษณ์แสดงการทํางานของ Heater อยู่ด้านหน้า 
 9. ตัวเครื่องมีระบบตัดการทํางานอัตโนมัติเม่ืออุณหภูมิสูงเกินความต้องการหรือเม่ือน้ําแห้ง (high 
temperature cut-off /dry running protection) สําหรบั non-flammable fluids (NFL)ตามมาตรฐาน 
DIN 12876-1 พร้อมด้วยสัญญาณเสียงและข้อความ 
 10. มีฝาทําด้วยโลหะไร้สนิม (stainless steel) แบบฝาเรียบ 6 หลุม แบบ Concentric ring สําหรับ 
วางถ้วยกระเบ้ือง  
 11. ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลนานาชาติ ตามมาตรฐานของ CE , IEC 61010, EN 61010, 
EN 61326 และ DIN 12876 
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 12. ใช้ไฟฟ้า 220-230 โวลต์ 50-60 Hz 
 13.  รับประกันคุณภาพ 1 ปี 
 14. มีใบตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตเพ่ือการบริการหลังการขาย 
 15. เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศญ่ีปุ่น อเมริกา หรือกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปท่ีได้มาตรฐาน ISO 9001:2000 
 16. บริษัทผู้จําหน่ายได้รับการรับรองระบบมาตรฐาน ISO9001:2008 เพ่ือประโยชน์ต่อการบริการหลัง 
การขายท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
7. เครื่องเขย่าควบคุมอุณหภูมิ (Shaking Incubator) 2 เครื่อง  
 1. เป็นตู้บ่มเชื้อควบคุมอุณหภูมิพร้อมด้วยเครื่องเขย่า ชนิดวางต้ังมีฝาเปิดด้านหน้าตู้ 
 2. สามารถควบคุมอุณหภูมิภายในตู้ได้ตั้งแต่ 8°C จากอุณหภูมิห้องถึง 60°C ควบคุมการทํางานด้วย PID 
Controller 
 3. สามารถรับน้ําหนักของตัวอย่างได้ไม่น้อยกว่า 8 กิโลกรัม 
 4. มีความสมํ่าเสมอของอุณหภูมิแต่ละจุดภายในตู้ (Uniformity)  ± 0.5°C ท่ี 37°C และค่าความเท่ียงตรง ± 
0.1°C พร้อมระบบป้องกันอุณหภูมิสูงเกิน (Over-temperature Protection) 
 5. สามารถปรับความเร็วรอบได้ตั้งแต่ 30 ถึง 400 รอบต่อนาที มีความละเอียดในการปรับเพ่ิมหรือลด 
ความเร็วรอบไม่เกิน   1 RPM 
 6. มีระบบป้องกันการทํางานโดยเม่ือเปิดประตูตู้ระบบการเขย่าจะหยุดทํางานโดยอัตโนมัติ 
 7. ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบ P.I.D microprocessor พร้อมระบบป้องกันอุณหภูมิชั้นท่ี 2  
(Overtemperature Control) ซ่ึงแยกเป็นอิสระจาก Main Control 
 8. แสดงค่าอุณหภูมิ, จํานวนรอบ และเวลาเป็นตัวเลขไฟฟ้า (LED Display) โดยสามารถต้ังเวลาในการใช้งาน
ได้ 1-999 นาที, อุณหภูมิ, ความเร็วรอบ แยกอิสระจากกัน 
 9. ช่วงชักการเขย่า (Stroke length) ไม่น้อยกว่า 0.75 นิ้ว หรือ 1.9 เซนติเมตร 
 10. ฝาเปิด-ปิดใส สามารถมองเห็นการทํางานภายในตู้ได้ มีขนาดภายในไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ฟุต หรือ 90 ลิตร 
 11. ภายในทําด้วยโลหะปลอดสนิม (Stainless steel) ง่ายต่อการทําความสะอาด  
 12. มีเสียงเตือน (Alarm Function) เม่ืออุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเกิน, ความเร็วในการเขย่าเกิน และเม่ือ 
เวลาในการทํางานเสร็จสิ้นลง 
 13. มีอุปกรณ์ประกอบดังนี้ 
  13.1 ถาดอเนกประสงค์สามารถถอดเปลี่ยน Clamp ท่ียึด Flask ได้ จํานวน 1 ถาด 
  13.2 Clamp สําหรับยึด Flask ขนาด 250 ml จํานวนไม่น้อยกว่า 25 อัน 
  13.3 Clamp สําหรับยึด Flask ขนาด 500 ml จํานวนไม่น้อยกว่า 10 อัน 
  13.4 Clamp สําหรับยึด Flask ขนาด 1000 ml จํานวนไม่น้อยกว่า 6 อัน 
  13.5 Clamp สําหรับยึด Flask ขนาด 125 ml จํานวนไม่น้อยกว่า 25 อัน 
 14. เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศญ่ีปุ่น อเมริกา หรือกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปท่ีได้มาตรฐาน ISO 9001:2000 
 15. ผู้ขายเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตและเป็นบริษัทท่ีได้การรับรองตามมาตรฐาน ISO  
9001:2000 
 16.  รับประกันคุณภาพ 1 ปี 
 

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


