
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
เลขท่ี ๔๔/๒๕๕๙ 

เรื่อง สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๙ รายการ 
---------------------------------- 

             มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงรายมีความประสงค์จะสอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๙ รายการ ดังนี้  
                 ๑.  กล้องจุลทรรศน์ ชนิด ๒ ตา      จํานวน ๑ ชุด  
                 ๒.  กล้องสเตอริโอสองตา       จํานวน ๑ ชุด  
                 ๓.  เครื่องป่ันเหวี่ยงแบบต้ังโต๊ะ (Model UNIVERSAL ๓๒๐)   จํานวน ๑ เครื่อง 
                 ๔.  ชุดทดลองการวัดค่าพ้ืนฐานทางฟิสิกส์     จํานวน ๑ ชุด  
                 ๕.  ชุดทดลองการเคลื่อนท่ีบนรางลมไร้แรงเสียดทานตามกฎข้อท่ีสองของนิวตัน จํานวน ๑ ชุด  
                 ๖.  ชุดทดลองตัวเก็บประจุในวงจรกระแสสลับ     จํานวน ๑ ชุด  
                 ๗.  ตู้อบความร้อน (Hot air oven) ขนาด ๕๓ ลิตร    จํานวน ๑ ตู้  
                 ๘.  เครื่องวัดการดูดกลืนแสง (UV-Vis Spectroscopy)    จํานวน ๑ เครื่อง 
                 ๙.  เครื่องกวนสารละลายพร้อมแผ่นให้ความร้อน (Hot plate/stirer)  จํานวน ๕ เครื่อง 
 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซ้ือ 
                   ๒. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การสอบราคาซ้ือครั้งนี้ 
                   ๕. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาซองเสนอราคาหากผู้เสนอราคาหรือผู้ได้รับมอบ
อํานาจไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด 
                 ๖. ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๑๕ ดังนี้ 
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                             (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 
๑๓.๓๐ 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 ๔๔/๒๕๕๙ 
สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๙ รายการ 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ลงวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

...................................................... 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค์    
จะสอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๙ รายการ ตามรายการ ดังนี้  
                 ๑.  กล้องจุลทรรศน์ ชนิด ๒ ตา      จํานวน ๑ ชุด  
                 ๒.  กล้องสเตอริโอสองตา       จํานวน ๑ ชุด  
                 ๓.  เครื่องป่ันเหวี่ยงแบบต้ังโต๊ะ (Model UNIVERSAL ๓๒๐)   จํานวน ๑ เครื่อง 
                 ๔.  ชุดทดลองการวัดค่าพ้ืนฐานทางฟิสิกส์     จํานวน ๑ ชุด  
                 ๕.  ชุดทดลองการเคลื่อนท่ีบนรางลมไร้แรงเสียดทานตามกฎข้อท่ีสองของนิวตัน จํานวน ๑ ชุด  
                 ๖.  ชุดทดลองตัวเก็บประจุในวงจรกระแสสลับ     จํานวน ๑ ชุด  
                 ๗.  ตู้อบความร้อน (Hot air oven) ขนาด ๕๓ ลิตร    จํานวน ๑ ตู้  
                 ๘.  เครื่องวัดการดูดกลืนแสง (UV-Vis Spectroscopy)    จํานวน ๑ เครื่อง 
                 ๙.  เครื่องกวนสารละลายพร้อมแผ่นให้ความร้อน (Hot plate/stirer)  จํานวน ๕ 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 บทนยิาม 
                                (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 ตามแบบในข้อ  
๑.๖ (๑) 
                       ๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                (๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
                                (๒) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคา 
มอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  
ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) 
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                 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  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                         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 ๙ รายการ โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร 
สอบราคา เลขท่ี ๔๔/๒๕๕๙" ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ี ในวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ต้ังแต่
เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                เม่ือพ้นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคา 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 ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป 
                                การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งและ
ในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ท่ีได้ดําเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้ 
 
                 ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคา 
ต่อรายการ 
                       ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 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) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ 
๑.๔ (๑) 
                                (๔) หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
แบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
                                (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) 
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล้ว 
 

                 ๗. อัตราค่าปรับ 
                       ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน 
 

                 ๘. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
                       ผู้ชนะการ สอบราคา ซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในข้อ 
๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า    
๑ ปี  นับถัดจากวันท่ีผู้ซ้ือรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัด
จากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
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                  ๙. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                       ๙.๑ เงินค่าพัสดุสําหรับการซ้ือเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. 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 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศเลขท่ี 44/2559 
 
1. กล้องจุลทรรศน์ชนิดสองตา  จํานวน 1 ชุด   
 คุณลักษณะ 

1. หัวกล้องแบบสองกระบอกตา เอียง 45 องศา หมุนได้ 360 องศา ปรับระยะห่างระหว่างตาได้   
54-76 ม.ม. ปรับ Diopter ได้ท้ังสองข้าง 

2. เลนส์ตา WF10x/18 ม.ม. และ WF15x/12 ม.ม. พร้อมเข็มชี้ 
3. เลนส์วัตถุ เป็นเลนส์แบบมาตรฐาน DIN Achromatic กําลังขยาย 4x, 10x, 40x(Spring)  

และ 100x(Spring, Oil) 
4. แท่นวางสไลด์แบบมีสเกล Mechanical Stage ขนาด 133x136 ม.ม. มีไมโครมิเตอร์ความละเอียด 0.1 

มม. 
5. ระบบโฟกัส ปุ่มปรับภาพหยาบและละเอียด ชนิดแกนร่วม (COAXIAL) 
6. เลนส์รวมแสงแบบ Abbe Condenser พร้อมด้วย Iris diaphragm และช่องใส่เลนส์กรองแสง 
7. ระบบแสงสว่างหลอดไฟ Rechargeable LED 3.5V/70mW ใช้งานได้ 50 ชั่วโมงต่อการชาร์จ 

หนึ่งครั้ง มีอายุการใช้งานยาวนาน สามารถใช้งานแบบไร้สายได้มีสวิตซ์และปุ่มปรับความเข้มแสง 
8. อุปกรณ์ท่ีมาพร้อมกับเครื่อง 

- มาพร้อมผ้าคลุมกล้อง, ท่ีกรองแสงสีน้ําเงิน, กระจกฝ้า, น้ํามัน Immersion oil บรรจุในกล่อง
อะลูมิเนียมอย่างดี 

 
2. กล้องสเตอริโอสองตา   จํานวน 1 กล้อง   
 คุณลักษณะ 

1. หัวกล้อง: แบบสองกระบอกตา เอียง 45 องศา หมุนได้360 องศา ปรับ Diopter ได้ท้ังสองข้าง 
2. เลนส์ตา: WF10x/20 mm. และWF20xเลนส์วัตถุ: 1x-3x (มีเครื่องหมายบอกท่ี 1x, 1.5x, 2x,2.5x, 3x) 

(1:3 Zoom ratio) 
3. กําลังขยาย: 10 เท่า - 60 เท่า 
4. แท่นวางวัตถุ: ขนาด 115x150 mm. มีแผ่นรองวัตถุขาว,ดํา, กระจกฝ้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

 80 mm. 
5. ระยะการทํางาน: 80 mm. 
6. ระบบแสงสว่าง: ไฟส่องบนแบบหลอด Halogen 12V/10W ไฟส่องล่างแบบหลอด Tungsten  

12V/10W มีสวิตช์เปิดปิด 
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3. เครื่องป่ันเหว่ียงแบบตั้งโต๊ะ (Model UNIVERSAL 320) จํานวน 1 เครื่อง     
 คุณลักษณะ  

1. เป็นเครื่องป่ันเหวี่ยงเพ่ือทําให้สารตกตะกอน ควบคุมการทํางานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์  
เป็นแบบต้ังโต๊ะท่ีได้มาตรฐาน ISO 9001 มีระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์แบบไม่ใช้แปรงถ่าน (Brushless drive) 

2. ตัวเครื่องทําด้วยวัสดุอย่างดีเคลือบด้วยวัสดุป้องกันการขีดข่วน และช่องป่ันเหวี่ยงทําด้วยโลหะ 
สแตนเลส มีฝาปิดทึบแข็งแรงทําด้วยโลหะ สามารถเปิดฝาได้เม่ือหัวป่ันหยุดหมุน 

3. มีระบบแสดงค่าความเร็วรอบสูงสุดของหัวป่ัน (Automatic rotor recognition) 
4. ตัวเครื่องมีความเร็วรอบสูงสุดในการป่ันไม่น้อยกว่า 5,000 รอบต่อนาที สําหรับหัวป่ันแบบ  

Swing rotor และไม่น้อยกว่า 15,000 รอบต่อนาที สําหรับหัวป่ันแบบ Angle Rotor (ข้ึนอยู่กับชนิด 
ของหัวป่ันท่ีเลือกใช้ และตัวเครื่องมีค่าแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  21382xg)  

5. มีความจุสูงสุดในการป่ันเหวี่ยงไม่น้อยกว่า 4x100 มิลลิลติร สําหรับหัวป่ันแบบ Swing-out   
Rotor และไม่น้อยกว่า 6x85 มิลลิลิตร สําหรับหัวป่ันแบบ Angle Rotor และสามารถป่ัน microtitre plate ได้ครั้ง
ละ 4 ตัวอย่าง 

6. สามารถปรับต้ังค่าความเร็วรอบ RCF(g) อัตราเร่ง ระดับ เบรก และเวลา โดยการป้อนข้อมูลแบบ 
แป้นกดและปุ่มหมุน และแสดงผลเป็นตัวเลขชนิด  LCD 

7. ต้ังเวลาในการป่ันได้ตั้งแต่ 1-99 นาที และสามารถปรับต้ังเวลาการป่ันแบบต่อเนื่องได้และมีระบบ  
IMPULSE เพ่ือให้เครื่องทํางานในเวลาสั้น ๆ โดยไม่ต้องต้ังเวลา  

8. ต้ังค่าอัตราการเร่งของหัวป่ันและต้ังค่าระดับการเบรกได้ไม่น้อยกว่า 9 ระดับ 
9. ผู้ใช้สามารถบันทึกโปรแกรมการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 9 โปรแกรม  
10. เม่ือหัวป่ันหยุดการทํางานและผู้ใช้ไม่ได้เปิดฝาเครื่องเพ่ือนําของท่ีปั่นออก จะมีสัญญาณ 

เสียงเตือน ทุกๆ 30 วินาที 
11. สามารถถอดเปลี่ยนใช้หัวป่ันชนิดต่างๆ  ได้หลายแบบ เช่น angle rotor , swing rotor ,  

cyto rotor , haematocrit rotor , และสามารถป่ัน microtitre plate ได้  
12. มีอุปกรณ์ประกอบดังนี้ 

12.1 หัวป่ันเหวี่ยงสําหรับหลอดขนาด 85 ml.  จํานวน 1 อัน 
12.2 หัวป่ันเหวี่ยงสําหรับหลอดขนาด 1.5 ml. จํานวน 1 อัน 
12.3 adapter สําหรับใส่หลอดขนาด 15 ml. จํานวน 6 อัน 
12.4 เครื่องเขย่าผสมสาร (Vertex mixer) จํานวน 1 เครื่อง 

13. มีระบบตรวจสอบและความปลอดภัยของเครื่อง ดังนี้  
13.1 มีระบบตรวจสอบความผิดปกติของเครื่อง โดยจะบอกความผิดปกติท่ีจอแสดงผล 
13.2 สามารถเช็คตรวจสอบได้ว่าเครื่องมีอายุการใช้งานมานานเท่าใด 
13.3 มีระบบตรวจสอบการเปิด/ปิด/ล็อคของฝาปิดช่องป่ันเหวี่ยง (Lid locking and  

holding during rotor run) โดยเครื่องจะล็อคฝาอัตโนมัติขณะท่ีหัวป่ันหมุนอยู่ และจะไม่ทํางาน 
เม่ือเปิดฝาหรือปิดฝาไม่สนิท 
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13.4 มีระบบตรวจสอบความไม่สมดุลของหัวป่ันเหวี่ยง (Imbalance switch-off) โดย 
จะมีสัญญาณไฟแสดงเม่ือหัวป่ันเหวี่ยงอยู่ในสภาพไม่สมดุล และเครื่องจะหยุดทํางาน 

13.5 มีสัญญาณไฟแสดงเม่ือหัวป่ันเหวี่ยงกําลังทํางานอยู่ 
14. ใช้กระแสไฟฟ้าสลับชนิด 220 โวลต์ 50 ไซเกิล  

 
4. ชุดทดลองการวัดค่าพ้ืนฐานทางฟิสิกส์  จํานวน 1 ชุด    
 คุณลักษณะ    

1. เป็นชุดทดลองท่ีใช้ศึกษาการใช้เครื่องมือ เวอร์เนียร์,ไมโครมิเตอร์ และสเฟียร์โรมิเตอร์ 
2. มีเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ ทําด้วยโลหะสแตนเลส (Stainless steel)  สามารถวัดค่าได้ละเอียด   

0.05 มม. หรือดีกว่า 
3. มีไมโครมิเตอร์ ทําด้วยโลหะ สเตนเลส (Stainless steel)  สามารถวัดค่าได้ละเอียด   

0.001 มม. หรือดีกว่า 
4. มีสเฟียร์โรมิเตอร์ สามารถปรับระยะห่างระหว่างขาท้ัง 3 ข้างกับจุดศูนย์กลางได้ 4 ระดับ  

ความคลาดเคลื่อนของการวัด น้อยกว่า 10 –2 มม. 
5. มีแท่งโลหะ รูปทรงสี่เหลี่ยม  ขนาดไม่น้อยกว่า 10 x10 x 60 มม. 
6. มีแผ่นแก้ว ขนาดไม่น้อยกว่า  100 x 85 x1 มม. 
7. มีลวดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณไม่น้อยกว่า 0.5 มม.  
8. มีวัสดุรูปลูกบาศก์ มี 8 ชิ้น ทําจาก ตะก่ัว, เหล็ก, ทองแดง, ทองเหลือง, สังกะสี, อะลูมิเนียม,  

ยางแข็ง, ไม้  
9. มีกระจกนาฬิกา(กระจกโค้ง)  เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 80 มม. 
10. มีกระจกนาฬิกา(กระจกโค้ง) เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  100 มม.  ทําจากแก้วชนิด soda-lime 
13. เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากโรงงานท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 
14. เป็นผลิตภัณฑ์นําเข้าจากประเทศยุโรปหรืออเมริกาและ รับประกันคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 
5. ชุดทดลองการเคล่ือนท่ีบนรางลมไร้แรงเสียดทานตามกฎข้อท่ีสองของนิวตัน จํานวน 1 ชุด   
 คุณลักษณะ 

1. เป็นชุดทดลองท่ีใช้ศึกษาการเคลื่อนท่ีของวัตถุ บนรางไร้แรงเสียดทาน ท่ีมีความเร่งในแนวเส้นตรง 
2. เป็นชุดทดลองท่ีใช้ศึกษาการชนของวัตถุ 2 อัน บนรางไร้แรงเสียดทาน  
3. มีเครื่องนับเวลาแบบ ดิจิตอลแสดงผล 4 ช่อง มีจอแสดงผล 4 ช่อง แต่ละช่องแสดงผลเป็นตัวเลขชนิด 

LED 4 ตัว หรือดีกว่า 
4. สามารถควบคุมการเริ่มนับ / หยุดนับได้ ท้ังแบบใช้วงจรอิเลคทรอนิกส์และใช้โฟโตเกท  หรือสัญญาณ 

TTL อ่ืนๆ 
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5. มีฟังก์ชันการใช้งานท่ีแตกต่างกัน 6 ฟังก์ชัน ให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของการทดลอง   
6. มีเครื่องเป่าลมให้แรงลมอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ ความจุของแรงลมขนาดไม่น้อยกว่า   

h 95 m3 /  
7. มีเซ็นเซอร์จับเวลาแบบแสง ใช้อินฟราเรดเป็นตัวตรวจจับสัญญาณ ใช้ร่วมกับเครื่องนับเวลาแบบดิจิตอล 
8. มีรางลมไร้แรงเสียดทาน (Air track rail) พร้อมฐานต้ัง ทําจากอลูมิเนียมความยาวของราง   

ไม่น้อยกว่า 200 ซม 
9. มีอุปกรณ์สําหรับปล่อยวัตถุสามารถปรับความแรงได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ  (Starter system) 
10. มีฐานต้ังแบบกลม (Barrel base) ,อุปกรณ์จับยึดวัตถุกับแท่งเหล็ก (Right angle clamp)และ รอกลื่น  
11. มีเครื่องชั่งแบบดิจิตอลรับน้ําหนักสูงสุดไม่น้อยกว่า 2000  กรัม ความละเอียด 1 กรัม หรือดีกว่า 
12. อุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆครบสมบูรณ์พร้อมท่ีจะทําการทดลอง 
13. เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากโรงงานท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 
14. เป็นผลิตภัณฑ์นําเข้าจากประเทศยุโรปหรืออเมริกาและ รับประกันคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 
6. ชุดทดลองตัวเก็บประจุในวงจรกระแสสลับ (Capacitor in the AC circuit) จํานวน 1 ชุด   
 คุณลักษณะ    

1. เป็นชุดทดลองท่ีใช้ศึกษา ความต้านทานของตัวเก็บประจุท่ีข้ึนกับค่าความจุ และความถ่ี 
2. มีเครื่องขยายสัญญาณแบบ Difference Amplifer  

2.1.1 อัตราการขยาย 1 ±3% 
3. แหล่งกําเนิดสัญญาณไฟฟ้า (Function Generator)  ให้ความถ่ีได้ในช่วง 1 Hz… 100 kHz 
4. มีเครื่องนับเวลาแบบตัวเลข อ่านค่าได้ละเอียด 4 ตําแหน่ง แสดงผลด้วย LED 4 ตําแหน่งสามารถเลือก

รูปแบบการทํางานได้ 4 แบบ 
5. มีออสซิลโลสโคป DC-35 MHz ชนิดเขียน 2 เส้นภาพ ขนาดพ้ืนท่ีใช้งานของจอภาพไม่ต่ํากว่า 8 x 10 

ซม. ใช้ได้ดีกับระบบไฟฟ้า  220 V 50 Hz 
6. มีกล่องเชื่อมไฟ 250V/10A ท้ังอนุกรมและแบบ ขนาน 
7. มี ตัวต้านทานแบบคาร์บอน 10 โอห์ม 1 W. , 100 โอหม์2 W., 50 โอห์ม 1 W 
8. มีตัวเก็บประจุชนิดแผ่นฟอล์ย 1 µF 250 VDC / 63 VAC , 2.2 µF 250 VDC / 63 VAC, 4.7 µF 250 

VDC / 63 VAC 
9. มีสายบีเอ็นซี (BNC) ยาว750 มม. 
10. เป็นผลิตภัณฑ์นําเข้าจากประเทศยุโรปหรืออเมริกาและผลิตจากโรงงานท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน 

ISO 9001 
11. รับประกันคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
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7. ตู้อบความร้อน (Hot air oven) 53 ลิตร  จํานวน 1 ตู้    
 คุณลักษณะ     

1. ควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบ Electronically controlled APT.lineTM (Advanced Preheating 
Camber Technology) ซ่ึงสามารถควบคุมอุณหภูมิภายในตู้ให้คงท่ีและเท่ากันทุกจุด 

2. โครงสร้างภายนอกของตู้ทําด้วยโลหะเคลือบสี (RAL 7035 Powder-coated)  ภายในทําด้วยสแตนเลส 
3. สามารถปรับอุณหภูมิได้ไม่น้อยกว่า 5 °C เหนืออุณหภูมิห้อง ถึง 300 °C โดยปรับเพ่ิมหรือลดอุณหภูมิได้

ละเอียด 1 °C  
4. แสดงค่าอุณหภูมิด้วยตัวเลขไฟฟ้า LED Digital Display มีสัญญาณไฟแสดงข้ันตอนการทํางาน 
5. มีความสมํ่าเสมอของอุณหภูมิ (Temperature Fluctuation) อยู่ในช่วงไม่เกิน + 0.3 °C  
6. สามารถต้ังเวลาในการทํางานได้นานถึง 99 ชั่วโมง 59 นาที และต้ังการทํางานแบบต่อเนื่องได้ 
7. มีระบบมาตรฐานการผลิต ดังนี้ 

7.1 มาตรฐานทางไฟฟ้า อ้างถึง IEC/CEI 61010-2-010:2003 
7.2 ทางด้านมาตรฐานความปลอดภัยอุณหภูมิ อ้างถึง DIN Standard 12880, Class 2 
7.3 มีไฟเตือนกรณีท่ีอุณหภูมิสูงกว่าค่าท่ีตั้งไว้ 
7.4  มีระดับการป้องกันฝุ่นและน้ํา IP20 

8. มีชั้นวางของทําด้วยโลหะชุบโครเมียม จํานวนอย่างน้อย 2 ชั้นมาตรฐาน โดยสามารถใส่ชั้นวางได้ท้ังหมด 
5 ชั้น 

9. ความจุภายในตู้ 53 ลิตร 
10. ใช้ไฟฟ้า 230 โวลท์ 50/60 เฮิร์ท 
11. เป็นผลิตภัณฑ์ของ Binder ประเทศเยอรมัน 
12. รับประกันคุณภาพ 1 ปี  
13. มีเอกสารแต่งต้ังการเป็นตัวแทนจําหน่ายจากผู้นําเข้าโดยตรงเพ่ือเป็นหลักประกันว่า บริษัทสามารถ

ให้บริการหลังการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
14. บริษัทผู้ขายต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ  ISO 9000 series หรือเทียบเท่า  เพ่ือเป็นประโยชน์

ต่อระบบของการจัดการด้านเอกสารในหน่วยงาน 
 
8. เครื่องวัดการดูดกลืนแสง (UV-Vis Spectroscopy) จํานวน 1 เครื่อง   
 คุณลักษณะ    

1. เป็นเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงของสารตัวอย่าง โดยใช้ช่วงแสงอุลตร้าไวโอเลตและช่วงแสงมองเห็น  
2. ระบบออฟติคเป็นแบบระบบ Dual Beam โดยใช้ลําแสงเปรียบเทียบภายใน  
3. มีค่าความกว้างของลําแสง(Spectral Bandwidth) 1.8 นาโนเมตร  
4. แหล่งกําเนิดแสงเป็นหลอดซีนอน  
5. มีระบบ detector เป็นแบบ Dual Silicon Photodiodes  
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6. เลือกความยาวคลื่นแสงในการใช้งานได้อย่างต่อเนื่องในช่วงความยาวคลื่นต้ังแต่ 190 ถึง 1100 นาโน
เมตร  

7. มีความถูกต้องของค่าความยาวคลื่น (Wavelength Accuracy)  ผิดพลาดไม่เกิน + 1 นาโนเมตร  
8. มีความผิดพลาดในการวัดซํ้าของค่าความยาวคลื่น (Wavelength Repeatability) +  0.5 นาโนเมตร  
9. มีความถูกต้องของค่าการดูดกลืนแสง (Photometric accuracy) มีความผิดพลาดไม่เกิน + 0.005A 
10. สามารถวัดค่าการดูดกลืนแสงได้ในช่วง (Photometric Range)  -0.5 ถึง 5.0 Absorbance , -1.5 ถึง 

125 %T, และสามารถอ่านค่าความเข้มข้น ในช่วง  + 9999 C ได้  
11. สัญญาณการรบกวน (Noise)ไม่เกิน 0.00025 A ท่ี 0 A, ไม่เกิน 0.00050 A ท่ี 1 A และไม่เกิน 

0.00080 A ท่ี 2 A  
12. มีค่าความเบ่ียงเบน (Drift)ไม่เกิน 0.0005 หน่วยการดูดกลืนแสงต่อชั่วโมง หลังการอุ่นเครื่อง 
13. มีพลังงานแสงรบกวน(Stray light) ไม่เกิน 0.08%T  ท่ี 220 และ 340 นาโนเมตร  
14. จอแสดงผลเป็นแบบ LCD แบบมองเห็นได้ในท่ีมืด ขนาดหน้าจอ กว้าง 3.8 นิ้ว ยาว 2.8 นิ้วและ 

แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้าและกราฟได้ 
15. ชุดใส่สารตัวอย่างสามารถใส่หลอดบรรจุสารได้ 1 หลอด จํานวน 1 ชุด และ มีชุดใส่หลอดบรรจุสารได้ 

6 หลอด จํานวน 1 ชุด  
16. มีโปรแกรมใช้งานได้โดยตรงกับเครื่อง มีความสามารถในการวิเคราะห์ได้ดังนี้  

16.1. วัดหาปริมาณความเข้มข้นของสารตัวอย่างเทียบกับกราฟมาตรฐานได้ (Standard curve) 
สามารถสร้างกราฟมาตรฐานได้สูงสุด 15 จุด และสามารถเลือกรูปแบบของกราฟมาตรฐาน ได้ 5 แบบ 
(Curve fit)  

16.2. สามารถทําการสแกนได้อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงความยาวคลื่นต้ังแต่ 190 ถึง  
1100 นาโนเมตร (Scanning) ความเร็วในการสแกน 10 ถึง 4,200 นาโนเมตรต่อนาที 

16.3. วัดหาค่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาจลน์ศาสตร์ได้ (Kinetics)   
16.4. วัดค่าการดูดกลืนแสงของแสงของสารตัวอย่างท่ีหลายๆความยาวคลื่นได้ (Multi-

wavelength) โดยสามารถกําหนดค่าความยาวคลื่นท่ีต้องการวัดได้สูงสุดถึง 31 ค่า 
16.5. วัดค่าอัตราส่วนของการดูดกลืนแสงของสารตัวอย่างได้ (Absorbance Ratio)  
16.6. วัดผลแตกต่างของการดูดกลืนแสงของสารตัวอย่าง ( Absorbance Difference) 
16.7. วัดค่าการดูดกลืนแสงท่ีความยาวคลื่น 3 ค่า (3-Point Net) 

 
 
 
 
 
 
 



-7- 
 
9. เครื่องกวนสารละลายพร้อมแผ่นให้ความร้อน (Hot plate/stirer) จํานวน 5 เครื่อง  
 คุณลักษณะ   

1. เป็นเครื่องกวนสารละลายแบบให้ความร้อน ควบคุมด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ 
2. มีหน้าจอแสดงผลแบบ ดิจิตอล 
3. สามารถควบคุมความเร็วได้ไม่น้อยกว่า 60 ถึง 1,200 รอบต่อนาที  
4. สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ไม่น้อยกว่า  + 5 องศาเซลเซียส เหนืออุณหภูมิห้อง ถึง 540 องศาเซลเซียส 
5. ฐานโครงสร้างตัวเครื่องทําจากวัสดุท่ีทนทานต่อสารเคมี  
6.  แผ่นให้ความร้อน (Top plate) ทําจากเซรามิค ขนาดไม่น้อยกว่า 184 x 184 มิลลิเมตร สามารถรองรับ

น้ําหนักในการกวนสารได้ไม่น้อยกว่า 11.3 กิโลกรัม 
7. ขนาดของเครื่องไม่น้อยกว่า 20.8 x 33.0 x 9.7 เซนติเมตร (WxDxH) 
8. แผงควบคุมการใช้งานการปรับความเร็วรอบและปรับอุณหภูมิเป็นแบบปุ่มหมุนคนละปุ่ม  
9. ด้านหน้าแผงควบคุมมีสัญญาณ กระพริบ หากแผ่นให้ความร้อนยังมีความร้อนอยู่ เพ่ือความปลอดภัยของ

ผู้ใช้งาน 
10. ตัวเครื่องมาพร้อมกับแท่งกวนสาร ทําจาก Teflon (stir bar) ยาว 2 นิ้ว จํานวน  1 อัน 
11. ตัวเครื่องมี Support rod mount สําหรับรองรับแท่ง rod ได้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน   13 มม.

ไว้ใช้สําหรับติดต้ังอุปกรณ์เสริม เช่น clamp หนีบภาชนะ หรือ เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิ เป็นต้น  
12. มีคู่มือการใช้งานและบํารุงรักษา 
13. ใช้งานกับไฟ 220-240 V , 4.9 Amp 
14. รับประกันตามสภาพการใช้งานปกติเป็นเวลา 1 ปี 

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


