
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เลขท่ี ๔๓/๒๕๕๙ 
เรื่อง สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๗ รายการ 

----------------------------------- 
             มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๗ รายการ ดังนี้  

๑. เครื่องวัดการดูดกลืนแสงช่วงยูวีวิสิเบิลแบบลําแสงคู่    จํานวน ๑  เครื่อง 
(UV/VIS s pectrophotometer)    

                 ๒.  เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง แบบต้ังโต๊ะ    จํานวน ๑ ชุด  
                 ๓.  เครื่อง Rotary Evaporator     จํานวน ๑ เครื่อง  
                 ๔.  เครื่องวัดค่าการละลายออกซิเจนในน้ํา ชนิดใช้ในห้องปฏิบัติการ จํานวน ๑ ชุด  
                 ๕.  ตู้เก็บสารเคมี (ขนาดใหญ่)     จํานวน ๒ ชุด  
                 ๖.  ตู้กําจัดไอสารเคมี ขนาดหน้ากว้าง ๑๑๐๐ mm   จํานวน ๒ ชุด  
                 ๗.  เครื่องวัดการดูดกลืนแสงยูวี (U V/Visible spectrophotometer จํานวน ๑ เครื่อง  
 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซ้ือ 
                   ๒. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การสอบราคาซ้ือครั้งนี้ 
                 ๕. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาซองเสนอราคาหากผู้เสนอราคาหรือผู้ได้รับมอบอํานาจ
ไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด 
                 ๖. ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๑๕ ดังนี้ 
 
 
 



 
-๒- 

 
                             (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
                             (๒) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ดําเนินการ จัดซ้ือ   
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Procurement: e-GP) ตามข้อ ๑๖ ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
                             (๓) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง
ซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจ รับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 

          กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และกําหนดเปิดซอง  
ใบเสนอราคา ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ในวันท่ี ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘  
เวลา ๑๐.๐๐ น. 
 

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซ้ือ  ชุดละ ๒๐๐.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ท่ี งานการเงิน กองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.   ดูรายละเ อียดได้ ท่ี เว็บไซต์  www.crru.ac.th และ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓๗๗๖๐๐๐ ต่อ ๑๖๒๒ ในวันและเวลา
ราชการ 
 

                           ประกาศ ณ วันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัฒนา ยืนยง) 
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 

อธิการบดี 



 
เอกสาร สอบราคาซ้ือ เลขท่ี ๔๓/๒๕๕๙ 
สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๗ รายการ 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ลงวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

...................................................... 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค์    
จะ สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๗ รายการ  ดังนี้  

๑. เครื่องวัดการดูดกลืนแสงช่วงยูวีวิสิเบิลแบบลําแสงคู่    จํานวน ๑  เครื่อง 
(UV/VIS s pectrophotometer)    

                 ๒.  เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง แบบต้ังโต๊ะ    จํานวน ๑ ชุด  
                 ๓.  เครื่อง Rotary Evaporator     จํานวน ๑ เครื่อง  
                 ๔.  เครื่องวัดค่าการละลายออกซิเจนในน้ํา ชนิดใช้ในห้องปฏิบัติการ จํานวน ๑ ชุด  
                 ๕.  ตู้เก็บสารเคมี (ขนาดใหญ่)     จํานวน ๒ ชุด  
                 ๖.  ตู้กําจัดไอสารเคมี ขนาดหน้ากว้าง ๑๑๐๐ mm   จํานวน ๒ ชุด  
                 ๗.  เครื่องวัดการดูดกลืนแสงยูวี (U V/Visible spectrophotometer 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  
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                 ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                       ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ี สอบราคาซ้ือ 
                       ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ สอบ
ราคา 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 ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                        (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา 
ท่ีมิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
                                (๔) หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน 
ข้อ   ๑.๖ (๑) 
                       ๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                (๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
                                (๒) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคา 
มอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                                (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 ราคารวม   
ท่ีเสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิด
ราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท้ังปวง 
จนกระท่ังส่งมอบพัสดุให้ ณ  ครุภัณฑ์ 
                                         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 สอบ
ราคา 
                       ๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๗ รายการ โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร 
สอบราคา เลขท่ี ๔๓/๒๕๕๙" ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ี ในวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๑๑ ธันวาคม 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 
 
 



 
-๔- 

 
                                หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะท่ีมีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ   
ผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือก และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัย
ได้ว่า ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท่ีให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่ม 
ให้มีการกระทําดังกล่าว 
                                ผู้เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันท่ีได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นท่ีสุด 
                                คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี ๑๔ ธันวาคม 
๒๕๕๘ ต้ังแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 
                                การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งและ
ในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ท่ีได้ดําเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้ 
 
                 ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคา 
ต่อรายการ 
                       ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา    
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจาก
เง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเท่านั้น 
 
 
 
 
 



 
-๕- 

 
                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อน
ผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
                                (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 
                                ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้
ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้ 
 
 
 
 



 
-๖- 

 
                 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 สอบ
ราคาได้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
                                (๑) เงินสด 
                                (๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีทํา
สัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ทําการ 
                                (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน  
ข้อ 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 
 
 
 



 
-๗- 

               
                  ๙. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                       ๙.๑ เงินค่าพัสดุสําหรับการซ้ือเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
                                การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับอนุมัติเงิน    
ค่าพัสดุจาก เงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 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 พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเลขที่ 43/2559 
 
1. เครื่องวัดดูดกลืนแสงช่วงยูวีวิสิเบิลแบบลําแสงคู่  จํานวน 1 เครื่อง 
    (UV/VIS spectrophotometer)  
คุณลักษณะเฉพาะ 
1.   คุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือ 
     1.1 เป็นเครื่องสําหรับวัดการดูดกลืนแสงของสารตัวอย่าง โดยวัดการดูดกลืนแสงในช่วงอัลตราไวโอเลตและช่วง
แสงท่ีสามารถมองเห็นได้ 
     1.2. แสดงผลข้อมูลได้แบบตัวเลขและกราฟผ่านทางหน้าจอแบบ color LCD with backlight ขนาด 26.4 
เซนติเมตร โดยสามารถควบคุมการทํางานโดยตรงท่ีตัวเครื่อง 
     1.3 แหล่งกําเนิดแสง (Light source) เป็นชนิดหลอดดิวเทอเรียม (D2 lamp) และหลอดทังสเตน (WI lamp) 
ซ่ึงระบบของเครื่องสามารถเลือกแหล่งกําเนิดแสง 
     1.4 ตัววัดแสง (Detector) เป็นแบบ Silicon Photodiode 
     1.5 ระบบแยกคลื่นแสงแบบ Seya Namioka Monochromator  โดยใช้เกรตต้ิงแบบ concave diffraction 
grating 
     1.6   ความแม่นยําของความยาวคลื่น (Wavelength reproducibility) ผิดพลาดไม่มากกว่า  + 0.05 
     1.7 วัดค่าการดูดกลืนแสงได้ในช่วงความยาวคลื่น ( Wavelength) 190          ถึง 1,100 nm โดยสามารถปรับ
ความละเอียดได้ครั้งละ 0.1 nm 
     1.8 มีค่าความแม่นยําในการวัดความยาวคลื่น (Wavelength Repeatability) ผิดพลาดไม่เกิน ± 0.1 nm 
     1.9 มีช่วงการดูดกลืนแสง (Photometric range) อยู่ในช่วง –3.0 ถึง 3.0 Abs หรือช่วงกว้างกว่า และ 0 ถึง
300%T หรือกว้างกว่า 
     1.10 มีค่าความถูกต้องในการวัดแสง (Photometric Accuracy) ผิดพลาดไม่เกิน ± 0.004Abs ท่ี 1Abs 
     1.11 มีค่าความแม่นยําในการวัดแสงซํ้า (Photometric Repeatability) ผิดพลาดไม่เกิน ± 0.002Abs ท่ี 1Abs 
     1.12 มีค่าคงท่ีของเส้นฐาน ( Baseline stability) ไม่เกิน 0.0003Abs/h (วัดท่ี 500 nm หลังเปิดเครื่อง 2 
ชั่วโมง) 
     1.13 มีความเรียบของเส้นฐาน (Baseline flatness) ไม่เกิน ± 0.0006Abs โดยวัดท่ีความยาวคลื่น 200-950 
nm ท่ีความยาวคลื่น 500 นาโนเมตร, ท่ี 0 A 
     1.14 มีความกว้างของแสง (spectral bandpass) ขนาด 1.5 nm ผ่านมาตรฐานของ European 
Pharmacopoeia 
     1.15. สามารถเลือกความเร็วในการสแกนความยาวคลื่นได้ (Scanning Speeds) ได้ในช่วง 10, 100, 200, 400, 
800, 1200, 2400, 3600 nm/min 
    1.16 สามารถถ่ายโอนผลการวิเคราะห์ด้วย USB Flash Memory 
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    1.17 เครื่องมีโปรแกรมสําหรับควบคุมการทํางานและวิเคราะห์ผลไม่น้อยกว่าดังต่อไปนี้ 
           1.17.1 สามารถต้ังโปรแกรมในตัวเครื่องได้ 20 โปรแกรม 
           1.17.2 วัดค่าการดูดกลืนแสง (photometric) 
           1.17.3  วัด Time Scan ท่ีเป็นฟังก์ชั่นกับเวลา 
           1.17.4 วัดอัตราการเกิดปฏิกิริยาจลน์ศาสตร์ (kinetic) 
           1.17.5  ทํากราฟมาตรฐานและวิเคราะห์ค่าความเข้มข้นจากกราฟมาตรฐาน (quantitative analysis) 
           1.17.6 วัดหาปริมาณสารผสมท่ีอยู่ในตัวเดียวกัน (Multi-wavelength measurement) 
   1.18 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตในประเทศญ่ีปุ่น 
   1.19  บริษัทต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต หรือผู้แทนจําหน่ายจากตัวแทน
จําหน่ายภายในประเทศ เพ่ือประสิทธิภาพในการบริการหลังการขาย 
1.20 อุปกรณ์ประกอบเครื่อง  
        1.20.1  ชุดคอมพิวเตอร์ พร้อมเครื่องพิมพ์ 1 ชุด 
        1.20.2  เครื่องสํารองกระแสไฟฟ้า ขนาด 1 KvA (UPS) จํานวน 1 เครื่อง 
        1.20.3  Quartz Cell (ระยะแสงผ่าน 10 mm) จํานวน 1 ชุด 
        1.20.4 โต๊ะวางเครื่องมือ พร้อมเก้าอ้ีมีพนักพิง 
  1.21 มีคู่มือการใช้งาน จํานวน 1 เล่ม 
  1.22 สินค้ารับประกันคุณภาพเป็นเวลา  2  ปี และมีบริการตรวจเช็คให้ทุกระยะเวลา 6 เดือน ภายในระยะเวลา
รับประกัน 
  1.23 บริษัทฯ มีการสาธิตวิธีการใช้งาน และการบํารุงรักษาเครื่องให้กับเจ้าหน้าท่ีจนเข้าใจและสามารถใช้งานได้
อย่างถูกต้อง 
 
2. เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่างแบบตั้งโต๊ะ จํานวน 1 ชุด    
คุณลักษณะ 

1. เป็นเครื่องท่ีสามารถวัดค่าความเป็น กรด - ด่าง มิลลิโวลท์ และอุณหภูมิของสารละลาย  
2. แสดงค่าออกมาเป็นตัวเลขไฟฟ้าระบบ LCD สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน โดยสามารถแสดงค่า pH อุณภู

มิได้พร้อมกัน ขณะทําการวัด (Simultaneous Display)      
3. ความสามารถในการวัด (กรณีต่อกับข้ัววัดท่ีเหมาะสม) 
    3.1  pH : วัดได้ตั้งแต่ -2.00 ถึง 16.00 โดยมีค่าความถูกต้อง (Relative Accuracy) + 0.1 pH 
   3.2   Relative Milivolts :วัดได้ตั้งแต่ -1999.9 ถึง + 1999.9 โดยมีค่าความถูกต้อง(Relative 

Accuracy)  + 0.2 mV   
   3.3  อุณหภูมิ  : วัดได้ตั้งแต่ -5  ํC ถึง 105  ํC โดยมีค่าความถูกต้อง (Relative Accuracy) + 1  ํC    
4. มีโปรแกรมความจําสําหรับปรับเครื่องอัตโนมัติ (Auto-Buffer-Recognition) สําหรับ buffer  

อย่างน้อย  3 ค่า คือ  4.01, 7.00, และ 10.01 
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5. สามารถตรวจสอบคุณภาพของ electrode ได้โดยแสดงค่า slope 80 ถึง 120% 
6. แผงหน้าปัดควบคุมการทํางานเป็นแบบระบบระบบปุ่ม Soft key 
7. มีระบบ AUTO-READ tm   ล๊อคค่า pH โดยอัตโนมัติเม่ือค่า pH ท่ีวัดคงท่ีในช่วงเวลาท่ีกําหนด 
8. ระบบชดเชยอุณหภูมิ(Temperature compensation) ใช้ได้ท้ังแบบ Manual หรือ Automatic  

(กรณีต่อกับ ATC probe) 
9. มีระบบ Datalogger สําหรับเก็บข้อมูลค่าสารตัวอย่างท่ีวัดได้ไม่น้อยกว่า 50 ค่าในตัวเครื่อง   
10. โครงสร้างภายนอก (Housing) มีระบบป้องกันการหกกระเด็นของน้ําตามมาตรฐาน IP54    
11. สามารถใช้ได้ท้ังไฟฟ้า 220 VAC. หรือแบตเตอรี่ขนาด AA จํานวน 4 ก้อน 
12. เป็นผลิตภัณฑ์สหรัฐอเมริกา 
13. รับประกันคุณภาพการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 14. มีใบรับรองการเป็นตัวแทนจําหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต เพ่ือสะดวกในการบริการและตรวจซ่อม  
15. บริษัทผู้ขายมีมาตรฐานในระบบตรวจสอบคุณภาพของตัวสินค้า และระบบทํางานโดยได้รับการรับรอง 

จากหน่วยงาน (เช่น ISO 9001 : 2008) นานไม่น้อยกว่า 5 ปี เพ่ือความม่ันใจในการให้บริการและอะไหล่หลังการ
ขาย 

16. อุปกรณ์ประกอบเครื่อง 
     16.1  Combination glass body refillable 1 ชุด 
     16.2  Electrode Holder,stand 1ชุด 
     16.3  Instruction manual 1 เล่ม 

 
 
3. เครื่อง Rotary Evaporator  จํานวน 1 เครื่อง    

คุณลักษณะ  
เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการระเหยสารตัวอย่างท่ีเป็นของเหลวโดยการกลั่นเพ่ือแยกตัวทําละลายท่ีผสมอยู่  

ประกอบด้วยส่วนสําคัญ 3 ส่วนคือ  
1. ส่วนให้ความร้อนและกลั่นแยกสาร 
2. ส่วนทําสุญญากาศภายในระบบ 
3. ส่วนควบคุมอุณหภูมิภายในระบบ 
 

1. ส่วนให้ความร้อนและกลั่นแยกสาร มีลักษณะดังนี้ 
1.1 เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการระเหยสารตัวอย่าง โดยกลั่นเพ่ือแยกตัวทําละลายท่ีผสมอยู่ 
1.2 สามารถปรับต้ังความเร็วรอบในการหมุนได้ต้ังแต่ 20 ถึง 280 รอบต่อนาที 
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1.3 ชุดสําหรับยึดมอเตอร์สามารถเลื่อนข้ึน-ลงได้สะดวกด้วยระบบ Hand lift เพ่ือปรับระดับ 

ข้ึน-ลงของขวดแก้วบรรจุตัวอย่างสามารถปรับระดับการเลื่อนข้ึนลงระยะสูงสุดไม่น้อยกว่า 155มิลลิเมตร และระดับ
การเอียงสูงสุดไม่น้อยกว่า 80 °C 

1.4 สามารถต้ังค่าการความเร็วรอบ อุณหภูมิของอ่างผ่านปุ่มหมุนหน้าเครื่อง  ส่วนของชุด 
ควบคุมการทํางานสามารถดึงแยกออกจากตัวเครื่องเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการทํางาน 

1.5 อ่างให้ความร้อนมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 250 มิลลิเมตร และมีความจุ 4.5 ลิตร 
ใช้พลังงานประมาณ 1,300 วตัต์พร้อมท่ีจับกันลื่นเพ่ือป้องกันอันตราย  

1.6 อ่างให้ความร้อนท่ีสามารถใช้ได้กับน้ําหรือน้ํามัน สามารถปรับต้ังอุณหภูมิการใช้งานได้    
สูงสุด 210 °C 

1.7 มีระบบตัดไฟเม่ืออ่างให้ความร้อนมีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิท่ีตั้งไว้ 5 องศาเซลเซียส และ 
เม่ืออุณหภูมิในอ่างสูงถึง 250 องศาเซลเซียส เพ่ือความปลอดภัยต่อตัวอย่างและต่อผู้ใช้งาน 

1.8 ตัวอ่างด้านในทําด้วยสแตนเลส 316L ออกแบบให้สามารถใช้กับขวดกลั่นได้หลายขนาด 
สูงสุดถึง 5 ลิตร 

1.9 มีอุปกรณ์ป้องกันการยึดติดกันระหว่างตัวขับเคลื่อนกับท่อนําสารและชุดป้องกันการรั่วซึมทํา 
จากเทฟลอนเสริมความแข็งแรง ด้วยกราไฟต์ 

1.10 ตัวเครื่องได้รับมาตรฐานการป้องกันสากลระดับ IP20 
1.11 มีอุปกรณ์ประกอบดังต่อไปนี้ 

   1.11.1 ชุดทําให้สารละลายควบแน่นแบบแนวต้ัง จํานวน 1 ชุด 
1.11.2 ขวดรองรับสารตัวอย่างข้อต่อ 35/20 ความจุ 1 ลิตร  จํานวน 1 ใบ 
1.11.3 ขวดใส่สารตัวอย่าง ขนาดข้อต่อ 29/32 ความจุ 1 ลิตร จํานวน 1 ใบ 
1.11.4 ชุดเครื่องแก้วสําหรับต่อชุดควบแน่นกับขวดใส่สารตัวอย่าง จํานวน 1 ชุด 

2. ส่วนทําสุญญากาศภายในระบบ มีลักษณะดังนี้ 
2.1 เป็นป๊ัมดูดอากาศแบบ diaphragm ชนิด Two stage และไม่ต้องใช้น้ํามันในการหล่อลื่น  
2.2 สามารถทนการกัดกร่อนจากสารเคมีได้เป็นอย่างดี 
2.3 สามารถทําสุญญากาศได้ในช่วง 12 มิลลิบาร์ 
2.4 มีอัตราการดูดอากาศประมาณ 0.75  ลบ.ม. /ชัว่โมง 
2.5 มีอุปกรณ์ประกอบดังต่อไปนี้ 

2.5.1 ชุดควบคุมแรงดันพร้อมหน้าจอแสดงผลแบบสเกล แสดงค่าต้ังแต่ 0 ถึง 1000 
        มิลลิบาร์ จํานวน 1 ชุด 
2.5.2 มีสายยางสําหรับใช้กับงานสุญญากาศ ความยาวไม่น้อยกว่า 6 เมตร และสายน้ํา 

 ความยาวไม่น้อยกว่า  6 เมตร 
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3. ส่วนควบคุมอุณหภูมิภายในระบบ  มีลักษณะดังนี้  

3.1 เป็นอ่างน้ําหมุนเวียนท่ีสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ต่ํากว่าอุณหภูมิห้อง 
3.2 สามารถปรับอุณหภูมิได้ระหว่าง 0 °C ถึง +25 °C โดยแสดงผลเป็นตัวเลข 
3.3 มีขนาดความจุประมาณ 32 ลิตร 

4. ใช้ไฟฟ้า 230 โวลต์  50 ไซเกิล 
5. รับประกันคุณภาพ 1 ปี 
6. เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศเยอรมัน ท่ีได้รับมาตรฐาน ISO 9001และผลิตภัณฑ์ในประเทศ 
7. บริษัทผู้ขายต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001:2008 และ ISO17025  เพ่ือประโยชน์ 

กับหน่วยงานราชการ 
 

4. เครื่องวัดค่าการละลายออกซิเจนในน้ําชนิดใช้ในห้องปฎิบัติการ จํานวน 1 ชุด    
คุณลักษณะ 
1. เป็นเครื่องท่ีสามารถวัดค่าการละลายของออกซิเจน โดยใช้หัววัดแบบ Polarographic และวัด 

อุณหภูมิของตัวอย่างโดยแสดงค่าออก มาเป็นตัวเลขไฟฟ้าระบบ LCD สามารถเห็นได้อย่างชัดเจน โดยสามารถ 
แสดงค่าการละลายของออกซิเจนและอุณหภูมิได้พร้อมกันขณะทําการวัด (Simultaneous Display)   

2. ความสามารถในการวัด Dissolved Oxygen (กรณีต่อกับข้ัววัดท่ีเหมาะสม) 
2.1  Concentration: วัดได้ตั้งแต่ 0 ถึง 20 mg/L โดยมีค่าความถูกต้อง (Relative Accuracy)  

+ 0.2,  Resolution 0.01,0.1 
2.2 %Saturation  : วัดได้ตั้งแต่ 0 ถึง 200 โดยมีค่าความถูกต้อง (Relative Accuracy)  + 2%  

 Resolution 0.1,1 
3. ความสามารถในการวัดอุณหภูมิ 

  3.1  ช่วงอุณหภูมิ : 0 ถึง 50 องศาสเซสเซียส 
  3.2  Resolution : 0.1 

     3.3  Relative Accuracy + 0.1 
4. มีระบบ Manual barometric pressure compensation ในช่วง 450.0 ถึง 850.0 mm.Hg 
5. สามารถใช้water-saturated air ในการ calibrateได้ 
6 แผงหน้าปัดควบคุมการทํางานเป็นแบบระบบปุ่ม softkey  
7. มีระบบ AUTO-READ tm ล๊อคค่า Dissolved Oxygen โดยอัตโนมัติเม่ือค่าท่ีวัดคงท่ีในช่วงเวลา 

ท่ีกําหนด 
8. ระบบชดเชยอุณหภูมิ(Temperature compensation) แบบ Automatic 
9. มีระบบ Datalogger สําหรับเก็บข้อมูลค่าสารตัวอย่างท่ีวัดได้ไม่น้อยกว่า 50 ค่าในตัวเครื่อง  
10. โครงสร้างเครื่องมีระบบป้องกันการหกกระเด็นของน้ําตามมาตรฐาน +P54 
11. ใช้ได้ท้ังไฟฟ้า 220 VAC. และแบตเตอรี่ขนาด AA จํานวน 4 ก้อน  
12. เป็นผลิตภัณฑ์สหรัฐอเมริกา  
13. รับประกันคุณภาพการใช้งานไม่น้อยกว่า 1 ปี  



14. มีใบรับรองการเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต  
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5. ตู้เก็บสารเคมี (ขนาดใหญ่)  จํานวน 2 ชุด   
 คุณลักษณะ 

1. เป็นตู้เก็บสารเคมี  ท่ีมีระบบดูดซับไอสารพิษภายในตู้ด้วยแผ่นกรองชนิดพิเศษ โดยไม่ต้องต่อท่อ 
เพ่ือระบายไอสารพิษออกสู่ภายนอก  ตามมาตรฐาน UK.. Health and Safety Guide line SR24 

2. โครงสร้างตู้  (Structure)  ประกอบด้วย  2  ส่วน 
2.1 ส่วนหัวตู้  (Head Unit)  ทําจากโลหะเคลือบชนิด Zinc Coat Steel Sheet ภายใน 

ประกอบด้วยพัดลมดูดอากาศ  (Motor Blower)  และชุดแผ่นกรองดูดซับไอสารพิษ 
2.2 ส่วนโครงตู้สําหรับเก็บสารเคมีทําจากโลหะเคลือบชนิด Zine Coat Steel Sheet  

Acrylic Painted  ประตูทําด้วย High density Acrylic จํานวน  2 บาน สามารถมองเห็นภายในตู้เก็บสารเคมีได้
ชัดเจนพร้อมมี Key Lock ในตัว 

3. ชุดแผ่นกรองสําหรับดูดซับไอสารพิษ  ประกอบด้วย 
3.1 แผ่นกรองเบ้ืองต้น (Prefilter) ทําจากใยสังเคราะห์ชนิดมีประจุ (Electrostatic) สําหรับ 

ดักจับอนุภาคขนาดใหญ่ 
3.2 แผ่นกรองหลัก (Main Filter) เป็น Impregnated  Activated Charcoalสําหรับดูดซับ  

(Adsorption) ไอสารพิษ  โดยมีน้ําหนักรวมไม่น้อยกว่า  8 กก 
4. ลักษณะการเคลื่อนท่ีของอากาศจะถูกดูดจากบริเวณด้านล่างตู้ข้ึนสู่หัวตู้ซ่ึงมีแผ่นกรองดักจับไอสารเคมี

ติดต้ังอยู่ 
5. พัดลมดูดอากาศเป็นชนิด  Centrifugal Type  โดยได้รับมาตรฐาน  European Standard EN  

60335-CE  with Class I Protection  พร้อมมีระบบ Thermal Overload Protection  ตามมาตรฐาน  
IP44  insulation Class B 

6. ปริมาตรอากาศบริสุทธิ์ผ่านออกนอกตู้ (Treated Air Volume) ไม่น้อยกว่า  200  ลกูบาศก์เมตร/ชั่วโมง  
7. สวิทช์ควบคุมการทํางานอยู่ส่วนหัวตู้  ประกอบด้วย 

7.1 สวิทช์ปิด–เปิดไฟเข้าเครื่อง(Main Switch ON/OFF) 
7.2 สวิทช์ปิด – เปิดพัดลม  (Fan ON/OFF) 

8. มี Sample Port  อยู่ด้านหน้าตู้ส่วนบน  สําหรับการทดสอบประสิทธิภาพ  Main Filter โดยใช้   
Chemical Tube  

9. มีระบบเตือนภัยเพ่ือป้องกันไอสารพิษไหลย้อนกลับสู่ผู้ปฏิบัติงาน  (Low Air Flow Alarm) 
10. มีชั้นวางขวดสารเคมีแบบปรับระดับความสูงได้  จํานวนไม่น้อยกว่า 8 ชั้น  โดยแต่ละชั้นสามารถ 

รับน้ําหนักได้ไม่น้อยกว่า 15 กิโลกรัม  มี Bottom Tray สาํหรับรองรับสารเคมีท่ีอาจหกกระเด็น 
11. ตู้มีขนาดภายในไม่น้อยกว่า  1,400 x 545 x 1700  มิลลิเมตร  (กว้าง x ลึก x สูง) 
12. ความดังเสียงขณะใช้งาน (Sound Level)  ไม่เกิน  50  เดซิเบล  (dbA) 
13. ใช้กับไฟฟ้า  220  โวลท์  50  ไซเกิล 
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14. บริษัทผู้ขายมีมาตรฐานในระบบตรวจสอบคุณภาพของตัวสินค้า  และระบบทํางานโดยได้รับการ 

รับรองจากหน่วยงาน  (เช่น ISO 9001 : 2008)  นานไม่น้อยกว่า  5  ปี  เพ่ือความม่ันใจในการให้บริการและอะไหล่
หลังการขาย 

15. ส่งมอบพร้อมเอกสาร 
15.1 Certificate of Compliance 
15.2 Certificate of CE Conformity 
15.3 Factory Acceptance Test 
15.4 คู่มือการใช้งานและการบํารุงรักษา  (Instruction Manual) 

 
6. ตู้กําจัดไอสารเคมี ขนาดหน้ากว้าง 1100 mm  จํานวน 2 ชุด     
 คุณลักษณะ 

1. เป็นตู้กําจัดไอสารพิษ  ท่ีมีระบบดูดซับไอสารพิษภายในตู้ด้วยแผ่นกรองชนิดพิเศษ โดยไม่ต้องต่อ 
ท่อเพ่ือระบายไอสารพิษออกสู่ภายนอกท่อเพ่ือระบายไอสารพิษออกสู่ภายนอก 

2. โครงสร้างตู้  (Structure)  ประกอบด้วย  2  ส่วน 
2.1 ส่วนหัวตู้  (Head Unit)  ทําจากโลหะเคลือบชนิด Zinc Coat Steel Sheet  ภายใน 

ประกอบด้วยพัดลมดูดอากาศ (Motor Blower)  และชุดแผ่นกรองดูดซับไอสารพิษ 
2.2 ส่วนโครงตู้สําหรับปฏิบัติงาน (Enclosure) ผนังด้าน ข้างทําด้วย  Acrylic Sheet  ชนิด 

ใส สามารถมองเห็นการทํางานภายในได้ผนังด้านหน้าทําด้วย Acrylic  สามารถพับได้  ผนังด้านหลังทําด้วย  
Polyethylene 

3 .ชุดแผ่นกรองสําหรับดูดซับไอสารพิษ  ประกอบด้วย 
3.1 แผ่นกรองเบ้ืองต้น (Prefilter) ทําจากใยสังเคราะห์ชนิดมีประจุ (Electrostatic) สําหรับ 

ดักจับอนุภาคขนาดใหญ่ 
3.2 แผ่นกรองหลัก  (Main Filter)  เป็น Activated Charcoal สําหรับดูดซับ  

(Adsorption) ไอสารพิษ   
4. พัดลมดูดอากาศ 
5. อัตราความเร็วลมในการดูดหน้าตู้ไม่น้อยกว่า  0.5  เมตร/วินาที  โดยปริมาตรอากาศบริสุทธิ์ผ่าน 

ออกนอกตู้ (Treated Air Volume)  ไม่น้อยกว่า 280 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง  พร้อมมีอุปกรณ์แสดง 
ความเร็วลมแบบ  Vaneometer 

6. สวิทช์ควบคุมการทํางานอยู่ส่วนหัวตู้  ประกอบด้วย 
6.1 สวิทช์ปิด-เปิดไฟเข้าเครื่อ (Main Switch ON/OFF) 
6.2 สวิทช์ปิด – เปิดพัดลม  (Fan ON/OFF) 
6.3 สวิทช์ปิด – เปิดไฟ  ให้ความสว่างพ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 
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7. มี Sample Port  อยู่ด้านหน้าตู้ส่วนบน  สําหรับการทดสอบประสิทธิภาพMain FilterโดยใชC้hemical 

Tube  
8. มีระบบเตือนภัยเพ่ือป้องกันไอสารพิษไหลย้อนกลับสู่ผู้ปฏิบัติงาน  (Low Air Flow Alarm) 
9. ความดังขณะตู้เปิดใช้งาน(Sound Level) ไม่เกิน 60  dBA โดยมี Exhaust Filter / Sound 

Attenuatorตรงตําแหน่งท่ีอากาศปล่อยออก 
10. มีหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ให้ความสว่างในพ้ืนท่ีปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า  700  ลักซ์  (LUX) 
11. มี Service Port  อยู่ท่ีผนังด้านหลังตู้  สําหรับสอดสายไฟกรณีต้องการนําเครื่องมือไปใช้งานภายในตู้ 
12. ตู้มีขนาดหน้ากว้างไม่น้อยกว่า  1,100  มิลลิเมตร 
13. ใช้กับไฟฟ้า  220  โวลท์  50  ไซเกิล 
14. บริษัทผู้ขายมีมาตรฐานในระบบตรวจสอบคุณภาพของตัวสินค้า  และระบบทํางานโดยได้รับการ 

รับรองจากหน่วยงาน  (เช่น ISO 9001 : 2008)  นานไม่น้อยกว่า  5  ปี  เพ่ือความม่ันใจในการให้บริการและอะไหล่
หลังการขาย 

15. ส่งมอบพร้อมเอกสาร 
15.1 Certificate of Compliance 
15.2 Certificate of CE Conformity 
15.3 Factory Acceptance Test 
15.4 คู่มือการใช้งานและการบํารุงรักษา  (Instruction Manual) 

 
7. เครื่องวัดดูดกลืนแสงช่วงยูวี (UV/Visible spectrophotometer)  จํานวน 1 เครื่อง 

คุณลักษณะเฉพาะ 
1. เป็นเครื่องมือท่ีใช้สําหรับวัดการดูดกลืนแสงแบบ UV/Visible โดยมีแหล่งกําเนิดแสงเป็น Xenon Lamp 

ซ่ึงสามารถใช้ได้ในงานทดสอบทางการแพทย์สิ่งแวดล้อม และงานควบคุมคุณภาพ 
2. หน้าจอแสดงเป็นสัญลักษณ์รูป สามารถเข้า menu โดยปุ่มสัมผัสหน้าเครื่อง (Icon driven software) 

สามารถปรับความคมชัดหน้าจอได้ 
3. สามารถวัดตัวอย่างได้ท่ีช่วงความยาวคลื่น (Wavelength range)ในช่วง198ถึง 1000 นาโนเมตร  
4. มีค่าความถูกต้องของความยาวคลื่น(Wavelength Accuracy )เท่ากับ +2นาโนเมตร 
5. มีค่าความละเอียด (resolution) เท่ากับ1 นาโนเมตร 
6. มีความกว้างของช่องแสง Bandwidthเท่ากับ5 นาโนเมตร  
7. มีฟังชั่นการทํางานได้ 5 ฟังชั่นคือ 

7.1 Photometrics 
7.2 Concentration 
7.3 Quantitation 
7.4 Kinetics 



7.5 Spectrum Scanning 
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8. มีค่า photometricดังต่อไปนี้ 

8.1 Transmittance อยู่ในช่วง 0 ถึง 199.9 % T 
8.2 Absorbanceอยู่ในช่วง -0.300 ถึง2.500 A 
8.3 Accuracy +1% T,+0.01 ท่ี 1.000 A 

9. มีค่า Concentration และ Quantitation ดังต่อไปนี้ 
9.1 มีค่า Concentration และ Quantitation อยู่ในช่วง -300 ถึง 9999  
9.2 สามารถเลือกค่าความละเอียดได้ 1/0.1/0.01/0.001 
9.3 Factor อยู่ในช่วง0.001 ถึง 10,000 
9.4 Standard อยู่ในช่วง 0.001 ถึง 1,000 
9.5 สามารถ ทํา Quantitation Calibration ได้ถึง 6 ค่ามาตรฐาน 

10. มีค่า Kinetics ดังต่อไปนี้ 
10.1 ค่าช่วงเวลาวัดอยู่ ระหว่าง 2 ถึง 9999 วินาที 
10.2 สามารถเลือกค่าความละเอียดได้ 1/0.1/0.01/0.001 
10.3 สามารถแสดงค่าในรูปกราฟ พร้อมความเข้มข้น  
10.4 สามารถวิเคราะห์ ค่าความเข้มข้น, อัตราการเปลี่ยนแปลง, ค่าเริ่มต้นและค่าสุดท้ายของ 

absorbance หรือ % Transmittance 
11. มีค่า Spectrum ดังต่อไปนี้ 

11.1 สามารถเลือกความละเอียดการวิเคราะห์ได้ 1, 2 หรือ 5นาโนเมตร 
11.2 สามารถวิเคราะห์ absorbance หรือ % Transmittance,จุดสูงสุด และสุดตํ่าสุดของกราฟ 

12. มีช่องต่อเชื่อม RS 232, USB และ มีเครื่องปริ้นภายใน(อุปกรณ์เสริม) 
13. ตัวเครื่องมีขนาดไม่น้อยกว่า 275 x 400 x 220 มิลลิเมตร 
14. มีน้ําหนักประมาณ 6 กิโลกรัม 
15. บันทึกค่าวิธีการทดลอง(Method) ได้ถึง 240 ค่าและบันทึกผลได้ ข้ึนอยู่กับขนาด USB memory 

Stick 
16. รองรับ GLP โดยสามารถปริ้นผล ท่ีแสดงค่า วัน เวลา ท่ีใช้งาน และ รหัสผู้ใช้งาน 
17. สามารถควบคุมการทํางานผ่านคอมพิวเตอร์  
18.หน้าจอและปุ่มการทํางานอยู่บนฝาเครื่อง เพ่ือป้องกันการเริ่มใช้งานขณะเปิดฝาเครื่อง 
19. มีฟังชั่นป้องกันการแก้ไขวิธีการทดลอง (method) 
20. มีฟังชั่นเลือกแสดงเฉพาะบางสัญลักษณ์การทํางาน และป้องการการแก้ไข ด้วยรหัสตัวเลข 3 หน่วย 
21. มีอุปกรณ์ประกอบ คือ 

21.1 10 x 10 mm Cuvette holder จํานวน 1ชิ้น 
21.2 Disposable Cuvette  จํานวน 100ชิ้น 
21.3 Memory stick 4 GB  จํานวน 1ชิ้น 



21.4 แผ่นโปรแกรม    จํานวน1แผ่น 
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22.ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 HZ 
23.เป็นผลิตภัณฑ์ ของประเทศสหราชอาณาจักร 
24. รับประกันสินค้า เป็นระยะเวลา 3 ปี ภายใต้การทํางานปกติ 
25.บริษัทผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งต้ังเป็นตัวแทนจัด

จําหน่ายจากตัวแทนจําหน่ายภายในประเทศ เพ่ือสะดวกในการบริการหลังการขายและจัดหาอะไหล่ 

อุปกรณ์ประกอบ 
1.การวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)  

1.1 ช่วงการวัดค่า (Range) -2.00 ถึง 16.00pH  
1.2 ค่าความละเอียด (Resolution) 0.01 pH  
1.3 ค่าความถูกต้อง (Accuracy)  ±0.01 pH  

2. การวัดค่ามิลลิโวลต์ (mV) (Optional electrode) 
2.1 ช่วงการวัดค่า (Range) -2,000 ถึง +2,000 mV  
2.2 ค่าความละเอียด (Resolution) 0.1 mV สําหรับช่วง± 199.9 mV1.0 mV สําหรับช่วงท่ีเกิน

กว่า  ± 200 mV  
2.3 ค่าความถูกต้อง (Accuracy)  ±0.2 mV สําหรับช่วงชว่ง  ± 199.9 mV±2.0 mV สําหรับช่วง

ท่ีเกินกว่า ± 200 mV 
3.การวัดอุณหภูมิ  

3.1 ช่วงการวัดค่า (Range) 0.0 ถึง 100.0 ºC / 32.0 ถึง 212.0 ºF 
3.2 ค่าความละเอียด (Resolution)  0.1 ºC / 0.1 ºF 
3.3 ค่าความถูกต้อง (Accuracy)  ± 0.3 ºC / ± 0.5 ºF ท่ีอุณหภูมิ 0            ถึง 70 ºC 

4. คุณลักษณะท่ัวไป 
4.1 ควบคุมการทํางานด้วย ASIC Microprocessor แสดงผลด้วยหน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ ซ่ึง

ชัดเจนและอ่านง่าย จะแสดงค่า 2 แถว โดยแสดงค่า pH หรือ mV ท่ีแถวบน และอุณหภูมิท่ีแถวล่าง  
4.2 สามารถเลือกใช้ระบบชดเชยอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ (Automatic Temperature 

Compensation) และแบบกําหนดอุณหภูมิเอง (Manual Temperature Compensation) ได้ตั้งแต่ 0 ถึง 
100.0 ºC 

4.3 การคาลิเบรทเป็นแบบอัตโนมัติ (Auto Calibration) สามารถทําการคาลิเบรท pH ได้ท้ังแบบ
จุดเดียวและหลายจุด โดยทําการคาลิเบรทได้มากสุด 5 จุด โดยสามารถเลือกชุดของสารละลายมาตรฐานได้ 
2 แบบ คือ USA หรือ NIST 

4.4 สามารถทําการค้างค่าท่ีหน้าจอได้ โดยการกดปุ่ม HOLD ช่วยให้สะดวกในการอ่านและการ
บันทึกค่า 
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4.5 มีข้อความ “READY” ปรากฏท่ีหน้าจอ เพ่ือบ่งชี้ว่าค่าท่ีปรากฏบนหน้าจอคงท่ีแล้ว 
4.6 มีระบบตรวจสอบประสิทธิภาพของอิเลคโทรด โดยพิจารณาจากค่า pH slope และค่า offset 
4.7 สามารถแสดงค่า pH slope และค่า offset ท่ีหน้าจอแสดงผลได้ทันที เม่ือทําการคาลิเบรทค

รบ 2 จุด 
4.8 สามารถบันทึกข้อมูลสู่หน่วยความจําได้ 100 ชุด ซ่ึงหน่วยความจํานี้เป็นแบบ non-volatile 

memory คือข้อมูลยังคงมีการบันทึกไว้ในสถานะปิดเครื่อง 
4.9 ด้านใต้เครื่องมีแผ่นคู่มือการใช้งานอย่างย่อท่ีสามารถเลื่อนดูได้ 
4.10 แผงปุ่มกดทนต่อฝุ่นละออง และป้องกันน้ํากระเด็นใส่ (Splash-proof housing)  
4.11 บริษัทผู้เสนอราคาเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งต้ังเป็น

ตัวแทนจัดจําหน่ายจากตัวแทนจําหน่ายภายในประเทศ เพ่ือสะดวกในการบริการหลังการขายและจัดหา
อะไหล่ 

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


