
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เลขท่ี ๕๗/๒๕๖๐ 
เรื่อง สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๑๒ รายการ 

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

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๑๒ รายการ           
ตามรายการ ดังนี้ 

                  ๑.  เครื่องชั่งสารเคมี ทศนิยม ๒ ตําแหน่ง    จํานวน ๑   เครื่อง 
                  ๒.  เครื่องชั่งน้ําหนักระบบอิเล็กทรอนิกส์    จํานวน ๓   เครื่อง 
                  ๓.  เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส(อินฟราเรด)   จํานวน ๑   เครื่อง 
                  ๔.  เครื่องซิลถุงแบบเท้าเหยียบ     จํานวน ๑   เครื่อง 
                  ๕.  แผ่นเคลื่อนย้ายคนไข้แบบพลาสติก    จํานวน ๒   แผ่น 
                  ๖.  เครื่องดูดเสมหะ      จํานวน ๑   เครื่อง 
                  ๗.  ชุดเครื่องเขย่าสาร      จํานวน ๑   ชุด 
                  ๘.  เครื่องบดยาสแตนเลส      จํานวน ๑   เครื่อง 
                  ๙.  เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง pH meter   จํานวน ๒   เครื่อง 
                  ๑๐.  กล้องจุลทรรศน์แบบ ๒ กระบอกตา    จํานวน ๑๐   เครื่อง 
                  ๑๑.  ตู้กันความชื้น      จํานวน ๑   ตู้ 
                  ๑๒.  เครื่องบรรจุแคปซูลแบบมือโยก ขนาดบรรจุ ๓๐๐ แคปซูล จํานวน ๑   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 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
 

                  ๖. ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๑๕ ดังนี้ 
                             (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
                             (๒) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ดําเนินการ จัดซ้ือ   
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Procurement: e-GP) ตามข้อ ๑๖ ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
                             (๓) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง
ซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจ รับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

            กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ต้ังแต่เวลา 
๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และ
กําหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกองคลัง           
อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซ้ือ  ชุดละ ๒๐๐.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ท่ี งานการเงิน 
กองคลัง อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๒๐ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.crru.ac.th และ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๗๗๖๐๐๐ ต่อ ๑๗๒๖ ในวันและเวลา
ราชการ 
 

                            ประกาศ ณ วันท่ี  ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย  มุ่งไธสง) 
รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 



เอกสาร สอบราคาซ้ือ เลขท่ี ๕๗/๒๕๖๐ 
สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๑๒ รายการ 
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ลงวันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
------------------------------------ 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค์
จะสอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๑๒ รายการ ตามรายการ ดังนี้ 

                  ๑.  เครื่องชั่งสารเคมี ทศนิยม ๒ ตําแหน่ง    จํานวน ๑   เครื่อง 
                  ๒.  เครื่องชั่งน้ําหนักระบบอิเล็กทรอนิกส์    จํานวน ๓   เครื่อง 
                  ๓.  เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส(อินฟราเรด)   จํานวน ๑   เครื่อง 
                  ๔.  เครื่องซิลถุงแบบเท้าเหยียบ     จํานวน ๑   เครื่อง 
                  ๕.  แผ่นเคลื่อนย้ายคนไข้แบบพลาสติก    จํานวน ๒   แผ่น 
                  ๖.  เครื่องดูดเสมหะ      จํานวน ๑   เครื่อง 
                  ๗.  ชุดเครื่องเขย่าสาร      จํานวน ๑   ชุด 
                  ๘.  เครื่องบดยาสแตนเลส      จํานวน ๑   เครื่อง 
                  ๙.  เครื่องวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง pH meter   จํานวน ๒   เครื่อง 
                  ๑๐.  กล้องจุลทรรศน์แบบ ๒ กระบอกตา    จํานวน ๑๐   เครื่อง 
                  ๑๑.  ตู้กันความชื้น      จํานวน ๑   ตู้ 
                  ๑๒.  เครื่องบรรจุแคปซูลแบบมือโยก ขนาดบรรจุ ๓๐๐ แคปซูล จํานวน ๑   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- 
 

                  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 
 
                  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) 
 
 
 
 



-๓- 
 

                 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 และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง จนกระท่ัง
ส่งมอบพัสดุให้ ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                         ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันเปิดซอง   
ใบเสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนเสนอราคามิได้ 
                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๔๕ 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 ถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๑๒ รายการ โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตาม
เอกสาร สอบราคา เลขท่ี ๕๗/๒๕๖๐" ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ี ในวันท่ี ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัย      
ราชภัฏเชียงราย 

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 



-๔- 
 

                                ผู้เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันท่ีได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นท่ีสุด 
                                คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี 
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ต้ังแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 
                                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) 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- 
 

                       ๕.๕ 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 
                                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 
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                 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 
                  
                  ๙. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                       ๙.๑ เงินค่าพัสดุสําหรับการซ้ือรายได้มหาวิทยาลัยฯ 
                                การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับอนุมัติเงินค่า
พัสดุจาก รายได้มหาวิทยาลัยฯ 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 
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศเลขท่ี  57/2560 

 
1.เครื่องช่ังสารเคมี ทศนิยม 2 ตําแหน่ง   จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะ 

1. ชั่งได้สูงสุด 2100 กรัม 
2. ค่าละเอียด 0.01 กรัม 
3. จานชั่งเป็นสแตนเลสขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร 
4. หน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลข LCD สีดํา (LCD Display) 
5. ชั่งได้ไม่น้อยกว่า 16 หน่วย คือ กรัม (g), กิโลกรัม (kg), ปอนด์ (lb), ออนซ์ (oz), กะรัต (ct) และอ่ืนๆ 
6. มีปุ่มหักค่าน้ําหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่งและมีปุ่ม  Tare  2  ปุ่ม  
7. มีฟังก์ชันนับจํานวนชิ้นงาน (Counting Function) 
8. มีฟังก์ชันเทียบเปอร์เซ็นต์ (Percentage Function) 
9. มีฟังก์ชันปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto Power OFF Function) 
10. พร้อมช่องต่อ RS-232C (RS-232C Serial Interface) 
11. ตัวเครื่องมีขนาดไม่น้อยกว่า 19.6x9.2x32 ซม.  
12. ใช้หม้อแปลง AC Adapter 
13. รับประกันคุณภาพสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 
2. เครื่องช่ังน้ําหนักระบบอิเล็กทรอนิกส์  จํานวน 3 เครื่อง 
คุณลักษณะ 

1.ชั่งน้ําหนักได้สูงสุด 200 กรัม 
2.ค่าละเอียด 0.01 กรัม 
3.ชั่งได้ในหน่วย  g, oz, ozt, dwt, lb, ct 
4.จอแสดงผลเป็นตัวเลขสีดํา ( LCD )  
5.จานชั่งสแตนเลสขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12.6 เซนติเมตร 
6.มีช่องสัญญาณ interface RS-232  
7.ใช้แบตเตอร์รี่  AA 1.5V. จํานวน 4 ก้อน หรือ เลือกใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 220V. 
8.รับประกันคุณภาพสินค้าไม่น้อยกว่า  1  ปี 

 
3. เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส(อินฟราเรด) จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะ 

1. เป็นเครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส (Infrared) มีความสามารถวัดอุณหภูมิได้ในช่วงไม่น้อยกว่า -50  
ถึง 380 °C หรือ ในช่วง  -58 ถึง 716 °F  

2. มีค่าความถูกต้องในการวัดไม่มากกว่า± 1.5% หรือ ±1.5 °C 
3. หน่วยท่ีใช้ในการวัดของเครื่องมีท้ังหน่วยองศาเซลเซียส และ องศาฟาเรนไฮด์ 
4. อ่านอุณหภูมิละเอียดทีละ 0.1°C ( 0.1  °F ) 
5. ใช้แบตเตอรี่ Power ขนาด 9V battery 
6. อายุการใช้งานของแบตเตอรี่หากเปิดเครื่องไว้สามารถใช้งานได้ประมาณ 12 ชั่วโมง 
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7. เครื่องมีขนาดเบาน้ําหนักประมาณ 147.5g 
8. เครื่องมีขนาดเล็กขนาดประมาณ153x101x43mm. 
9. มีคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย จํานวน 1 ฉบับ 
10. มีเอกสารการรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 
4. เครื่องซีลถุงแบบเท้าเหยียบ จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะ 

1. เป็นเครื่องซีลถุงแบบเท้าเหยียบขนาดไม่น้อยกว่า 2 มม.  
2. เครื่องซีลเท้าเหยียบ ขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว  
3. แนวนอน เหมาะ สําหรับการแพ็คปิดปากถุงพลาสติกทุกชนิด เช่น PE, PP, POLY, PVC ซีลได้ทุกชนิด 
4. รอยซีลกว้างไม่น้อยกว่า 3 มิล ลวดซีลจํานวน 2 เส้น 
5. ปรับความร้อนได้10 ระดับ ช่วงเวลาซีล 2-4 วินาที 
6. ตัวเครื่องทําจากเหล็กทําสีกันสนิม 
7. มีแผ่นโฟเมก้าสําหรับวางพักของและปรับสูง-ตํ่าได้ 
8. ใช้ระบบไฟ 220V ,50mhz ,450watt 
9. มีเอกสารการรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี 
10. มีคู่มือการใช้งาน จํานวน 1 ฉบับ 

 
5.แผ่นเคล่ือนย้ายแบบพลาสติก จํานวน 2 แผ่น 
คุณลักษณะ 

1. เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีทําจากแผ่นเทอร์โมพลาสติก (Polyvinyl chloride)  
2. มีความคงทนต่อแรงอัดสูง  
3. มีความแข็งแรงไม่แตกไม่หัก  
4. ทนต่อการขัดถู กันน้ํา และน้ํามัน  
5. ทนต่อการกัดกร่อนของ กรด ด่าง แอลกอฮอร์ และสารเคมีต่างๆ ยกเว้นคลอรีน  
6. รังสี X-Ray ฉายผ่านได้ , เป็นฉนวนไฟฟ้าท่ีดี  
7. ขนาดไม่น้อยกว่า กว้าง 61 ซ.ม. ยาว 175 ซ.ม. หนา 4 ม.ม 
8. มีเอกสารรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 
6. เครื่องดูดเสมหะ จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะ 

1. เครื่องดูดเสมหะแบบไม่ใช้น้ํามัน (oil free pump)  
2. ใช้ไฟฟ้า 220V, 50Hz   
3. สามารถดูดของเหลวได้สูงถึง18 ลิตรต่อนาที  
4. มีหูหิ้ว สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย 
5. สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 30 นาที 
6. ขณะทํางานมีเสียงประมาณ 65 เดซิเบล  
7. แรงดูดสูงสุด 600 มิลลิเมตรปรอท  
8. อัตราการไหล 18 ลิตรต่อนาที  
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9. ระดับเสียง น้อยกว่า 60 เดซิเบล  
10. ขวดบรรจุของเหลว ขนาด 1 ลิตร (สามารถเพ่ิมได้เป็น 2 ลิตร)  
11. ขนาดตัวเครื่อง ไม่น้อยกว่า 29 x 19 x 30 ซม. (กว้าง x ยาว x สูง)  

อุปกรณ์ประกอบ ดังนี้ 
- สายดูดของเหลว 1,000 ซีซี จํานวนใน้อยกว่า 1ชุด  
- แผ่นกรองเชื้อแบคทีเรีย จํานวนไม่น้อยกว่า 1 อัน  
- กระบอกรองรับของเหลว จํานวนไม่น้อยกว่า 1ใบ 
 

7. ชุดเครื่องเขย่าสาร   จํานวน 1 ชุด  
คุณลักษณะ 

1. มีวงหมุนเป็นแบบวงโคจร (orbital)  
2. มีเส้นผ่านศูนย์กลางของวงโคจร ไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร 
3. สามารถเขย่าสารได้มากท่ีสุดน้ําหนัก 2.0 กิโลกรัม (รวม attachment) 
4. มีความเร็วรอบในการเขย่า 50-300 รอบต่อนาที 
5. มีปุ่มหมุนปรับความเร็วรอบ แสดงความเร็วรอบการเขย่าเป็นแบบตัวเลขดิจิตอล 
6. มอเตอร์และการต้ังเวลาควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
7. สามารถต้ังเวลาได้ตั้งแต่ 1 – 59  ชั่วโมง  59 นาที โดยมีหน้าจอแสดงเป็นแบบตัวเลขดิจิตอล 
8. สามารถทํางานแบบต่อเนื่องไม่ตั้งเวลาได้ 
9. รับประกันคุณภาพสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปีและมีคู่มือการใช้งานฉบับภาษไทย จํานวน 1 ฉบับ 

อุปกรณ์เสริม ประกอบด้วย 
- Fixing clip attachment 
- ขนาด (กxยxส) 284x264x108 มิลลิเมตร 
- จํานวนของ fixing clip ประกอบด้วย 

1. จํานวนของ fixing clip สําหรับขวดขนาด 100 ml จํานวน ใม่น้อยกว่า 12 อัน 
2. จํานวนของ fixing clip สําหรับขวดขนาด 250 ml จํานวนไม่น้อยกว่า 6 อัน 
3. จํานวนของ fixing clip สําหรับขวดขนาด 500 ml จํานวนไม่น้อยกว่า 9 อัน 

-  Dish attachment 
-  Universal attachment 
-  Spring platform 
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8. เครื่องบดยาสแตนเลส   จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะ 

1. เครื่องบดยาสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 200 กรัม 
2. เครื่องบดสมุนไพรเป็นมอเตอร์ DC มีกําลังในการป่ันสูง 
3. ขนาดตัวถังบด ลึกไม่น้อยกว่า 7.5 ซม. เส้นผ่าศุนย์กลางไม่น้อยกว่า 13.5 ซม. 
4. สามารถบดสมุนไพรได้ละเอียดเป็นผงท่ีสามารถนําไปบรรจุในแคปซูล 
5. อัตราในการหมุนของใบมีด high rotate 25000-32000 r/min 
6. ความละเอียดของวัตถุดิบท่ีบดได้ประมาณ 50 Mesh/30นาทีและ300/Mesh2-5นาที ข้ึนอยู่กับวัตถุดิบ 
7. ตัวเครื่องทําจากสแตนเลส ความจุ ขนาดไม่น้อยกว่า 200 กรัม 
8. สามารถต้ังเวลาในการบดแต่ละครั้งเพ่ือความละเอียดตามความต้องการของผู้ใช้ 
9. ใช้ไฟฟ้า 220 V และกําลังไฟในการป่ัน 1800 W 
10. มี Fuse สําหรับในการป้อนกระแสไฟอัตโนมัติในกรณีท่ีโดนตัดกระแสไฟฟ้า 
11. อุปกรณ์ท่ีมาพร้อมกับตัวเครื่อง ดังนี้ 

 11.1 ใบมีดสําหรับเครื่องบด จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด 
 11.2 Carbon brush จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด 
 11.3 แปรงทําความสะอาด  จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ชิ้น 
 11.4 ตะแกรงสําหรับกรองวัตถุดิบ จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ชิ้น 

12.มีคู่มือประกอบการใช้งานฉบับภาษาไทย จํานวน 1 ฉบับ 
13.รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปภาพตวัอยา่ง เครื�องบดยาสแตนเลส 



-5- 
 

9.เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง pH meter จํานวน 2 เครื่อง 
คุณลักษณะ 

1. สามารถวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ได้ไม่น้อยกว่าในช่วง 0.00-14.00 ค่าความละเอียด 
(Resolution)  0.01 pH ค่าความถูกต้อง (Accuracy)  ± 0.02 pH(after calibration) 

2. วัดค่าอุณหภูมิ (Temperature) ได้ในช่วง  0.0  ถึง 100.0 ºC ค่าความละเอียด (Resolution)  0.1 
ºC/ºF  ค่าความถูกต้อง (Accuracy)  ± 0.8 ºC/+ 1.5ºF 

3. แสดงค่าการวัดเป็นตัวเลขแบบ LCD Display ขนาดไม่น้อยกว่า 20x27 mm 
4. มีขนาดของตัวเครื่องไม่น้อยกว่า 188x38x35 mm 
5. เครื่องมีขนาดเล็กมีน้ําหนักไม่เกิน 85 กรัม 
6. ใช้แบตเตอรี่แบบ Power supply by 1.5 V battery (LR44 ) x 4 PCs 
7. มีคู่มือประกอบการใช้งานฉบับภาษาไทย จํานวน 1 ฉบับ 
8. รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 
10.กล้องจุลทรรศน์แบบ 2 กระบอกตา จํานวน 10 เครื่อง 
คุณลักษณะ 

1.เป็นกล้อง แบบสองกระบอกตา เอียงไม่น้อยกว่า 45 องศา หมุนปรับได้ 360 องศา ปรับระยะห่าง
ระหว่างตาได้ไม่น้อยกว่าในช่วง 54-76 mm. และสามารถปรับ Diopter ได้ท้ังสองข้าง 
                2. มีเลนส์ตาแบบWF10x/18 mm. และ WF15x/12 mm. 
                3. มีเลนส์วัตถุเป็นแบบชนิด Achromatic objective [DIN]มีกําลังขยาย 4x, 10x, 40x (Spring), 
100x (Spring, Oil) 

4. มีกําลังขยายสูงสุด: 1,500 เท่า 
5. แป้นใส่เลนส์วัตถุเป็นชนิดหันเข้า มีช่องใส่เลนส์วัตถุ 4 ช่อง 
6. แท่นวางสไลด์เป็นแบบ Mechanical Stage มีขนาดไม่น้อยกว่า133x136 mm.และมีไมโครมิเตอร์ 
ความละเอียด 0.1 mm. 
7. มีเลนส์รวมแสงแบบAbbe Condenser 1.25 NA สามารถปรับเลื่อนข้ึนลงได้ มีไดอะแฟรมแบบ  

Iris Diaphragmและช่องใส่เลนส์กรองแสง 
8.ระบบโฟกัสเป็นปุ่มปรับภาพหยาบและละเอียดชนิดแกนร่วม (Coaxial) 
9.ระบบแสงสว่างมีหลอดไฟ Rechargeable LED 3.5V/70mW 
10.ใช้งานได้นานร่วม 50 ชั่วโมงต่อการชาร์ตหนึ่งครั้ง มีอายุการใช้งานยาวนาน 
11.สามารถใช้งานแบบไร้สายได้ มีสวิตช์และปุ่มปรับความเข้มแสง 
12.อุปกรณ์ในชุดท่ีมาพร้อมกับตัวเครื่อง มีดังนี้                    

12.1 ผ้าคลุมกล้อง 
12.2 ท่ีกรองแสงสีนํ้าเงิน 
12.3 กระจกฝ้า 
12.4 นํ้ามัน Immersion oil 
12.5 กล่องอะลูมิเนียมอย่างดี 

13.มีคู่มือประกอบการใช้งานฉบับภาษาไทย จํานวน 1 ฉบับ 
14.รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี 
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11.ตู้กันความช้ืน จํานวน 1 ตู้ 
คุณลักษณะ 

1. เป็นตู้กันความชื้น ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร 
2. ขนาดตัวตู้ไม่น้อยกว่า 42 x 38 x 86 ซม.(กว้างxลึกxสูง) 
3. ชั้นวาง จํานวนไม่น้อยกว่า 4 ชั้น 
4. สามารถควบคุมความชื้นอัตโนมัติด้วยระบบ Digital ซ่ึงสามารถกําหนดค่าความชื้นท่ีเหมาะกับการ 

ใช้งาน และเก็บรักษาอุปกรณ์ในแบบ Auto มีไฟ LED แสดงสถานะหน้าจอในขณะทํางาน  
5. การทํางานด้วยระบบ Cooling (ใช้ความเย็น) ไม่ก่อให้เกิดความร้อนสูง 
6. เป็นระบบกันความชื้นแบบใหม่ ใช้งานง่าย โดยไม่มีสารกันชื้นอยู่ภายใน 
7. ตู้ดีไซน์สวยงาม โครงสร้างตู้ทําจากโลหะแข็งแรง ทนทาน  
8. มีถาดแบ่งชั้นใส่ของภายใน สามารถนําออกมาทําความสะอาดได้ง่าย  
9. ตู้สามารถอยู่ได้ท้ังในอุณหภูมิปกติและในห้องแอร์ ไร้เสียงรบกวน 
10. มีกุญแจล็อกประตู 
11. สามารถกําหนดค่าความชื้นท่ีต้องการได้เอง โดยเครื่องจะปรับความชื้นข้ึน-ลงอัตโนมัติ 
12. มีคู่มือประกอบการใช้งานฉบับภาษาไทย จํานวน 1 ฉบับ 
13. รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 
12.เครื่องบรรจุแคปซูลแบบมือโยก ขนาดบรรจุ 300 แคปซูล จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะ 

1. ขนาดบรรจุครั้งละไม่น้อยกว่า 300 แคปซูล 
2. ตัวเครื่องชิ้นส่วนสัมผัสทําด้วยสเตนเลสอย่างดีและสามารถถอดเปลี่ยนได้ 
3. มีจานเรียงจํานวนไม่น้อยกว่า 1 อัน ทําด้วยอลูมิเนียมอัลลอยอย่างดี 
4. มีคานสําหรับโยกเพ่ือยึดและแยกตัวแคปซูล (body) ออกจากฝาแคปซูล(cap)และคานสําหรับกด

สวมให้แคปซูลท้ังสองส่วนเข้าด้วยกัน 
5. ขนาดของเครื่องโดยประมาณ (กว้างxยาวxสูง) 40x48x45 ซม. 
6. สามารถบรรจุแคปซูลต้ังแต่เบอร์ 0 ถึง เบอร์ 4  
7. มีการรับประกันคุณภาพสินค้า ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

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



 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที�ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างองิ) 

ในการจัดซื"อจัดจ้างที�มใิช่งานก่อสร้าง 
 
1. ช่ือโครงการ จัดซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน 12 รายการ 
\หน่วยงานเจ้าของโครงการ วิทยาลัยการแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์ทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  500,500.- บาท รายละเอียดดังนี้ 

1) เคร่ืองชั่งสารเคมี ทศนิยม 2 ตําแหน่ง จํานวน 1 เคร่ืองๆ ละ 25,000 บาท  รวมเป็นเงิน 25,000 บาท 
2) เคร่ืองชั่งน้ําหนักระบบอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 3 เคร่ืองๆ ละ 5,500 บาท  รวมเป็นเงิน 16,500 บาท  
3) เคร่ืองวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส(อินฟราเรด) จาํนวน 1 เคร่ืองๆ ละ 3,100 บาท  รวมเป็นเงิน 3,100   บาท 
4) เคร่ืองซิลถุงแบบเท้าเหยียบ จํานวน 1 เคร่ืองๆ ละ 4,900 บาท   รวมเป็นเงิน 4,900   บาท 
5) แผ่นเคลื่อนย้ายคนไข้แบบพลาสติก จาํนวน 2 แผ่นๆ ละ 15,000 บาท   รวมเป็นเงิน 30,000 บาท 
6) เคร่ืองดูดเสมหะ จํานวน 1 เคร่ืองๆ ละ 7,000 บาท     รวมเป็นเงิน 7,000   บาท 
7) ชุดเคร่ืองเขย่าสาร จํานวน 1 ชุดๆ ละ 35,000 บาท     รวมเป็นเงิน 35,000 บาท 

  8) เคร่ืองบดยาสแตนเลส  จํานวน 1 เคร่ืองๆ ละ 6,000 บาท    รวมเป็นเงิน 6,000   บาท 
9) เคร่ืองวัดค่าความเป็นกรด - ด่าง pH meter จํานวน 2 เคร่ืองๆ ละ 6,500 บาท  รวมเป็นเงิน 13,000 บาท 
10) กล้องจุลทรรศน์แบบ 2 กระบอกตา จํานวน 10 เคร่ืองๆ ละ 25,000 บาท  รวมเป็นเงิน 250,000 บาท 
11) ตู้กันความชืน้ จํานวน 1 ตู้ๆ ละ 13,000 บาท     รวมเป็นเงิน 13,000 บาท 
12) เคร่ืองบรรจุแคปซูลแบบมือโยก ขนาดบรรจุ 300 แคปซูล จํานวน 1 เคร่ืองๆ ละ 97,000 บาท 

รวมเป็นเงิน 97,000 บาท 
3. วันท่ีกําหนดราคากลาง  12  มกราคม 2560 
4. แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
 4.1 ห้างหุ้นส่วนจํากัด นอร์ทเทอร์น เคมิเคิล แอนด์ กลาสแวร์ 
 4.2 บริษัท พี เอพี เพาเวอร์ จํากัด 
5. รายช่ือเจ้าหน้าท่ีผู้กําหนดราคากลาง 
 5.1 อาจารย์ณิศรา  ชัยวงค์ 
 5.2 อาจารย์วรรณพร  สุริยะคุปต์ 
 5.3 อาจารย์หทัยกาญจน์  เยาวบุตร 
 5.4 อาจารย์ธีรนันท์  ธนัญชัย 
 5.5 อาจารย์ทวีศักด์ิ  หลีแก้วสาย 
 5.6 อาจารย์กฤษฎิ์กนิษฐ์  เชื้อวงศ์ 
 5.7 อาจารย์พรพรรณ  ก้อใจ 
 

 

 

 


