
 
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เรื่อง ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ ๓ โครงการ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

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

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประสงคจะ ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ ๓ โครงการ ดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส ตามประกาศเลขท่ี ๔๑/๒๕๕๕ รายการ ดังนี้ 

    ๑.    เครื่องทําแหงเยือกแข็งภายใตสภาวะสูญญากาศ (Freeze Dryer) จํานวน ๑ เครื่อง  

   ๒.    ชุดวิเคราะหสารดวยเทคนิค HPTLC (Basic Kit) จํานวน ๑ ชุด  

    ๓.    ครภุณัฑ ๘ รายการ จํานวน ๑ ชุด  

          ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

                   ๑. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

                   ๒. ไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว 

                   ๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ           

ผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

                   ๔. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแกมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย ณ วันท่ีประกาศประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการ

ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

          กําหนดย่ืนซองเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต

เวลา  ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๓.๓๐ น . ณ หองเอ้ืองผึ้ง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

ดําเนินการพิจารณาเอกสารดานเทคนิค เวลา ๑๔.๐๐ น. โดยผูยื่นซองตองอยูดวยในวันและเวลาท่ีดําเนินการ

พิจารณาเอกสารดานเทคนิค หากผูเสนอราคาหรือผูไดรับมอบอํานาจไมเขารับฟงการพิจารณาภายในวันเปดซอง

เอกสารดานเทคนิค มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา และจะมีการประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ไดรับการ

คัดเลือกใหเขาเสนอราคาในวันเดียวกันเวลา ๑๖.๐๐ น.  และกําหนดเสนอราคาในวันท่ี  ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต

เวลา ๑๓.๔๕ น. เปนตนไป 

          ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองเอกสารประกวดราคาซ้ือ ดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปนรายโครงการ ดังนี้   

               ๑. เครื่องทําแหงเยือกแข็งภายใตสภาวะสูญญากาศ   จํานวน   ๓๖,๐๗๐.- บาท 

               ๒. ชุดวิเคราะหสารดวยเทคนิค HPTLC (Basic Kit)   จํานวน   ๒๘,๕๑๕.- บาท 

               ๓. ครภุณัฑ ๘ รายการ                                 จํานวน  ๓๔๔,๓๑๕.- บาท                              

โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการคํ้าประกัน ตั้งแตวันยื่นซองครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา  

 



-๒- 

  

             ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๕๐๐.- บาท  

(หารอยบาทถวน) ไดท่ี งานการเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี ๑๒ มีนาคม 

๒๕๕๕ ถึงวันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต 

www.cru.in.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๕๓๗๗-๖๐๐๐ ตอ 

๑๖๒๒ ในวันและเวลาราชการ 

   

                        ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕                         

  

   
 

      (ผูชวยศาสตราจารยกลชาญ อนันตสมบูรณ) 

      รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 

                         อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสาร ประกวดราคาซ้ือ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี ๔๑/๒๕๕๕ 

ประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ ๓ โครงการ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ 

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

  

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค        

จะประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ ๓ โครงการ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้   

   ๑.    เครื่องทําแหงเยือกแข็งภายใตสภาวะสูญญากาศ (Freeze Dryer) จํานวน ๑ เครื่อง  

     ๒.    ชุดวิเคราะหสารดวยเทคนิค HPTLC (Basic Kit)    จํานวน ๑ ชุด  

     ๓.    ครภุณัฑ ๘ รายการ       จํานวน ๑ ชุด  

                 ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพท่ีจะใช

งานไดทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซ้ือ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสฉบับ

นี้ โดยมีขอแนะนํา และขอกําหนด ดังตอไปนี้ 

 

๑. เอกสารแนบทายเอกสาร ประกวดราคาซ้ือ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  

                 ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

                 ๑.๒ แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

                 ๑.๓ หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

                 ๑.๔ แบบสัญญาซ้ือขาย 

                 ๑.๕ แบบหนังสือคํ้าประกัน 

                         (๑) หลักประกันซอง 

                         (๒) หลักประกันสัญญา 

                         (๓) หลักประกันการรับเงินคาพัสดุลวงหนา 

                 ๑.๖ บทนิยาม 

                         (๑) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน 

                         (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

                 ๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร 

                         (๑) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ 

                         (๒) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ 

 

 

 

 



-๒- 

 

๒. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 

                 ๒.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ี ประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส 

                 ๒.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและ 

ไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปน ผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทาง

ราชการ 

                 ๒.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน และ/

หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ ประกวดราคาซ้ือ ดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ 

                 ๒.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาล

ไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

 

๓. หลักฐานการเสนอราคา 

               ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแยกเปน ๒ สวน คือ 

               ๓.๑ สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

                         (๑) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

                                 (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม  พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

                                 (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม  และบัญชีผูถือหุนรายใหญ 

พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

                         (๒) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่น

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

                         (๓) ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ให

ยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปน

บุคคลธรรมดาท่ีมิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามท่ี

ระบุไวใน (๑) 

                         (๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 

                           (๕) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) 

 

 

 



-๓- 

 

                 ๓.๒ สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

                         (๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔ 

                         (๒) หนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนาม พรอม

ประทับตรา(ถามี) 

                         (๓) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูประสงคจะเสนอราคามอบ

อํานาจใหบุคคลอ่ืนทําการแทน 

                         (๔) หลักประกันซองตามขอ ๕ 

                         (๕) แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

                         (๖) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) 

 

๔. การเสนอราคา 

                 ๔.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสาร ประกวดราคาซ้ือ ดวย

วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเง่ือนไข

ใด ๆ ท้ังสิ้นและจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาใหชัดเจน 

                 ๔.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา๑๕๐ วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย 

โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาท่ีตนเสนอไว และจะ

ถอนการเสนอราคามิได 

                 ๔.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม 

ในสัญญาซ้ือขาย 

                 ๔.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองสงแคตตาล็อก และหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะของ  ครุภัณฑ ไปพรอม เอกสารสวนท่ี ๑ และเอกสารสวนท่ี ๒ เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐาน

ดังกลาวนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 

                         สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมี

อํานาจ ทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อกผู

เสนอราคาตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบภายใน 3 วัน 

                 ๔.๕ กอนยื่นเอกสาร  ประกวดราคาซ้ือ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอราคาควร

ตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสาร ประกวดราคา ท้ังหมดเสียกอนท่ีจะ

ตกลงยื่นขอเสนอ ตามเง่ือนไขในเอกสาร ประกวดราคาซ้ือ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

                 ๔.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสาร  ประกวดราคาซ้ือ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจาหนา

ซองถึง ประธานคณะกรรมการประกวดราคาซ้ือครุภัณฑ ๓ โครงการ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยระบุไวท่ีหนา

ซองวา "เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาซ้ือ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขท่ี ๔๑/๒๕๕๕" ยื่นตอ

คณะกรรมการ ประกวดราคา ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ตั้งแตเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หองเอ้ืองผึ้ง 

สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 



 

-๔- 

 

                      เม่ือพนกําหนดเวลายื่นเอกสาร ประกวดราคาซ้ือ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวจะไมรับเอกสาร

เพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด 

                      คณะกรรมการ ประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาแตละ

รายวาเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน หรือเปนผูมีผลประโยชน

รวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๑.๖(๑) ณ วนัประกาศ 

ประกวดราคาซ้ือ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมท้ังตรวจสอบขอเสนอตาม ขอ ๓.๒ และแจงผูประสงค

จะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอ่ืนใดท่ีมี

หลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว 

                      หากปรากฏตอคณะกรรมการ ประกวดราคากอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา

อยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น

ออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผูประสงคจะเสนอราคาหรือ

ผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน 

                      ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคาท่ีมี

ผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอ

ราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปน 

ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือผูประสงคจะเสนอราคา 

ท่ีไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิคอาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานท่ีจัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแต

วันท่ีไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานท่ีจัดหาพัสดุใหถือเปนท่ีสุด 

                      หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา วา กระบวนการเสนอราคาซื้อ ดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนดไวคณะกรรมการประกวด

ราคา จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอ่ืน และเม่ือ

แกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากข้ันตอนท่ีคางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาท่ี

ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแต

คณะกรรมการประกวดราคา เห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดของไมอาจแกไขได 

ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลาและสถานท่ี เพ่ือ

เริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายท่ีอยูในสถานท่ีนั้นทราบ 

                      คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหวางการประกวดราคาฯ 

เพ่ือใหการประกวดราคา ฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 

 

 

 



-๕- 

 

                 ๔.๗ ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้ 

                      (๑) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในหนังสือแสดงเง่ือนไขการซ้ือและการจางดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสท่ีไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค  

                      (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองเริ่มตนดังนี้ 

                                ๑. เครื่องทําแหงเยือกแข็งภายใตสภาวะสูญญากาศ (Freeze Dryer) ๗๒๑,๔๐๐.๐๐ บาท 

                                ๒. ชุดวิเคราะหสารดวยเทคนิค HPTLC (Basic Kit)                     ๕๗๐,๓๐๐.๐๐ บาท 

                                ๓. ครภุณัฑ ๘ รายการ                                                    ๖,๘๘๖,๓๐๐.๐๐ บาท 

                      (๓) ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถามี) รวมคาใชจายท้ังปวงไว

ดวยแลว 

                      (๔) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน 

เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด 

                      (๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนท่ีมาลงทะเบียนแลวตอง LOGIN เขาสูระบบ 

                      (๖) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนท่ี LOGIN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาท่ีเสนอใน

การประกวดราคาซ้ือ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคา ฯ  

                      (๗) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเม่ือการประกวดราคา ฯ เสร็จสิ้นแลว จะตอง

ยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาท่ียืนยันจะตองตรงกับราคาท่ีเสนอหลังสุด  

                      (๘) ผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะการเสนอราคาตองรับผิดชอบคาใชจายในการ

ใหบริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกสและคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ท้ังนี้

จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา 

                      (๙) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ตั้งแตเวลา ๑๓.๔๕น. เปน

ตนไป ท้ังนี้ จะแจงนัดหมายตามแบบแจงวัน เวลา และสถานท่ีเสนอราคา (บก 005) ใหทราบตอไป 

 

๕. หลักประกันซอง 

                 ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค โดยแยกเป็น

รายโครงการ ดงันี ้   

               ๑. เครื่องทําแหงเยือกแข็งภายใตสภาวะสูญญากาศ   จํานวน   ๓๖,๐๗๐.- บาท 

               ๒. ชุดวิเคราะหสารดวยเทคนิค HPTLC (Basic Kit)   จํานวน   ๒๘,๕๑๕.- บาท 

               ๓. ครภุณัฑ ๘ รายการ                                    จํานวน  ๓๔๔,๓๑๕.- บาท                              

โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการคํ้าประกัน ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวัน

สิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

                 ๕.๑ เงินสด   

                 ๕.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ียื่นซองขอเสนอ

ทางดานเทคนิค หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ 



-๖- 

 

                 ๕.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๑) 

                 ๕.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบ

กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงเวียน

ชื่อใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๑) 

                 ๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                 หลักประกันซองตามขอนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูคํ้า

ประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว

ซ่ึงเสนอราคาต่ําสุดจะคืนใหตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเม่ือผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 

                 การคืนหลักประกันซอง ไมวากรณีใดๆจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 

 

๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

                 ๖.๑ ในการ ประกวดราคาซ้ือ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณา

ตัดสินดวย ราคาตอรายการ 

                 ๖.๒ หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา

ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นเอกสาร ประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมถูกตองตามขอ 

๔ แลวคณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น เวนแตเปน

ขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงรายเทานั้น 

                 ๖.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมีการ

ผอนผันในกรณีดังตอไปนี้ 

                         (๑) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกสหรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏเชียงราย 

                         (๒) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงคจะเสนอราคารายอ่ืน 

                 ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา 

คณะกรรมการ ประกวดราคาหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง 

สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิท่ีจะ   

ไมรับราคา หรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

 

 

 



-๗- 

 

                 ๖.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคา   

ท่ีเสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ

ยกเลิกการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซ้ือเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้เพ่ือ

ประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเปนเด็ดขาด ผูประสงค

จะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมท้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณา

ยกเลิกการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูมี

สิทธิเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การ

เสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทนเปนตน 

                 ๖.๖ ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซ้ือ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสวาผู

ประสงคจะเสนอราคาไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคารายอ่ืน

หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ

ประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน

ราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว 

และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน 

 

๗. การทําสัญญาซ้ือขาย 

                 ๗.๑ ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(ผูคา)สามารถสงมอบสิ่งของได

ครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแตวันท่ีทําขอตกลงซ้ือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอาจจะ

พิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๔ ก็ได 

                 ๗.๒ ในกรณีผูชนะการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของได

ครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปน

หนังสือตามขอ ๗.๑ ผูชนะการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซ้ือขาย ตามแบบสัญญา

ดังระบุในขอ ๑.๔ หรือในกรณีท่ีหนวยงานระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายท่ีรวมกันประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการ

ทางอิเล็กทรอนิกสใหผูชนะการประกวดราคาซ้ือ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสทําสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงรายเจาของ งบประมาณแตละมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายโดยตรงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภายใน ๗ 

วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญา เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาสิ่งของท่ี

ประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใช

หลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

                         (๑) เงินสด 

                         (๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญาหรือ

กอนหนานั้นไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ 

                         (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๕ 

(๒) 



-๘- 

 

                         (๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบ

กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงเวียน

ชื่อใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๕ (๒) 

                         (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                 หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีคูสัญญาพนจากขอผูกพันตาม

สัญญาซ้ือขายแลว 
 

๘. อัตราคาปรับ 

                 คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ ๑๐ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒ ตอวัน 
 

๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

                 ผูชนะการ ประกวดราคาซ้ือ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญา

ซ้ือขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึน

ภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป นับถัดจากวันท่ีผูซ้ือรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซม แกไขใหใชการไดดี

ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
 

๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 

                 ๑๐.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการ ซ้ือ ครั้งนี้ ไดมาจาก เงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ 

                         การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดรับอนุมัติเงินจาก 

งบประมาณประจาํป พ.ศ. ๒๕๕๕ แลวเทานั้น 

                 ๑๐.๒ เม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดคัดเลือกผูประสงคจะเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และได

ตกลงซ้ือสิ่งของตาม การ ประกวดราคาซ้ือ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลวถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาว

เขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับ

ขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซ่ึงเปนผูขายจะตองปฏิบัติตาม

กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

                         (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกลาว เขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทาภายใน ๗ 

วัน นับตั้งแตวันท่ีผูขายสั่งหรือซ้ือขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 

                         (๒) จัดการใหสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย

จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย 

ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออ่ืน 

                         (๓) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรอื (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ

พาณิชยนาวี 



-๙- 

 

                 ๑๐.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาซ่ึงไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายฯ แลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเม่ือไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมี

สิทธิเสนอราคาแลว ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเง่ือนไขท่ีกําหนดใน ขอ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) 

และ (๗) มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ ๒.๕ ของวงเงินท่ีจัดหาทันที และ

อาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังอาจพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานได หากมีพฤติกรรมเปนการ

ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

                 ๑๐.๔ ผูมีสิทธิเสนอราคาซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง

ภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะริบหลักประกันซองหรือเรียกรอง

จากผูออกหนังสือคํ้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณา

ใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

                 ๑๐.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาให

เปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

 

 หมายเหตุ 

                 ผูประสงคจะเสนอราคา หมายถึง ผูขายหรือผูรับจาง ท่ีเขารับการคัดเลือกจากหนวยงานท่ีจะจัดหาพัสดุ 

เพ่ือเปนผูมีสิทธิเสนอราคา 

                 ผูมีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผูประสงคจะเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกจากหนวยงานท่ีจะจัดหาพัสดุ 

ใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

                 การนับระยะเวลาค้ําประกันซองตามขอ ๕ ใหหนวยงานท่ีจัดหาพัสดุนับเปน ๒ ชวงเวลาติดตอกัน คือ 

ชวงแรก ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดทาย (วันเสนอราคา) และนับตอเนื่องกัน

ในชวงท่ีสอง คือ ตั้งแตวันถัดจากวันยืนยันราคาสุดทาย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ตัวอยางเชน กําหนดวันยื่นซอง

ขอเสนอทางดานเทคนิค วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ กําหนดวันเสนอราคาวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และกําหนดยืน

ราคา ๑๕๐ วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย การนับระยะเวลาคํ้าประกันซองคือ วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ จนถึงวันท่ี 

๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และนับตอเนื่องในชวงท่ีสองใหเริ่มนับตั้งแตวันท่ี ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๕ จนถึงวันท่ี ๒๐ สงิหาคม 

๒๕๕๕ (รวม ๑๕๐ วัน) ดังนั้น ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ ตั้งแตวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ จนถึงวันท่ี    

๒๐ สงิหาคม ๒๕๕๕  

  

   

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

     ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ 

 

 

 



 

รายละเอียดแนบทายประกาศเลขท่ี 41/2555 
 

1. เครื่องทําแหงแบบเยือกแข็ง (Freeze Dryer)                       จํานวน 1 เครื่อง 

คุณลักษณะ 

1. เปนเครื่องสําหรับทําแหงตัวอยาง (Freeze-drying) แบบตั้งโตะ (Bench top unit) โดยอาศัยหลักการแชแข็งและ

ระเหิดเอาน้ําออกจากตัวอยางภายใตภาวะสุญญากาศ 

2. ลักษณะทางเทคนคิ 

              2.1 สวนควบแนนไอระเหยของสารหรือชองทําน้ําแข็ง (Ice condenser) มีรายละเอียดดังนี้ 

                   - ลักษณะโครงสรางของชองควบแนนไอระเหยของสารทําจากเหล็กกลาไรสนิม  

งายตอการทําความสะอาด การฆาเชื้อ และ การละลายน้ําแข็ง 

                   - สามารถดักจับไอระเหยของสารไดไมนอยกวา 4 กิโลกรัมตอ 24 ชัว่โมง และ 

มีความจุของน้ําแข็งภายในชองควบแนนสูงสุดไดไมนอยกวา 4 กิโลกรมั 

                   - ระบบทําความเย็น สามารถทําความเย็นไดต่ําถึง –55 °C ท่ีอุณหภูมิแวดลอมไมเกิน 20 °C 

                   - บริเวณดานบนของสวนควบแนนไอระเหยของสารหรือชองทําน้ําแข็ง ( Ice condenser) สามารถ

ติดตั้งชองทําแหงสุญญากาศ (Vacuum chamber) แบบทรงกระบอก ทําจากอะคริลิคใส หรือกาน Manifoldในกรณี

ท่ีทําแหงในขวดกนกลม 

   2.2   ระบบควบคุมการทํางาน 

                   - ควบคุมการทํางานดวย controller LDplus (Lyo-Display-plus) ซ่ึงแสดงผลผานหนาจอ LCD 

                   - สามารถแสดงคาอุณหภูมิในชองควบแนนไอระเหยของสาร ได 

                   - สามารถแสดงคาของการทําสุญญากาศในกระบวนการทํางานได  

                   - สามารถควบคุมการทําสุญญากาศในกระบวนการทํางานได ตั้งแต 6.1 ถึง 0.0010 มิลลิบาร ในกรณี

ท่ีมีวาวลควบคุมความดันดวยระบบไฟฟา(Electromagnetic pressure control and stop valve) 

                   - สามารถควบคุม และแสดงระยะเวลาในชวงตางๆของการทํางานอันไดแก Freezing, Warm-up 

vacuum pump, Main drying และ Final drying ได โดยในชวง Freezing, Main drying และ Final drying 

สามารถตั้งเวลาไดตั้งแต 1 นาที ถึง 200 ชัว่โมง และชวง Warm-up vacuum pump ตั้งเวลาไดตั้งแต 5 ถึง 60 นาที 

                   - สามารถเปลี่ยนภาษาท่ีใชในการสั่งการไดไมนอยกวา 3 ภาษา 

                   - มีระบบขอความเตือนในกรณีท่ีเครื่องทํางานผิดปกติ 

             2.3 ชองทําแหงสุญญากาศ (Vacuum chamber) 

                   - กาน Manifold ทําจากเหล็กกลาไรสนิม พรอม Rubber valve จํานวนไมนอยกวา 8 อัน เพ่ือใชใน

การทําแหงในขวดกนกลม 
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             2.4  อุปกรณประกอบ 

                 2.4.1 ปมสุญญากาศ (Vacuum pump)  

                          - เปนปมสําหรับทําสูญญากาศชนิด Rotary vane pump ทํางานแบบ 2 จังหวะ (2-stage) 

                          - สามารถดูดอากาศออกไดไมนอยกวา 11 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง หรือ 183  ลิตรตอนาที  

ท่ี 50 เฮิทซ 

                          - สามารถทําคาความเปนสุญญากาศไดต่ําสุด 2X10-3 มิลลิบาร 

                          - มีระดับปองกันฝุนและน้ํา ระดับ IP 54 หรือ ดีกวา 

                          - มีชุดกรองเพ่ือปองกันไอน้ํามันจากปมสุญญากาศฟุงกระจายสูบรรยากาศ ติดตั้งอยูดานบน

เครื่องมีลักษณะใสทําจาก Borosilicate glassเพ่ือสามารถมองเห็นความขุนของน้ํามันไดงาย ชุดกรองมีความจุไมนอย

กวา 270 มิลลิลิตรปองกันการกัดกรอนของสารเคมีไดดี 

                         - มีน้ํามันสําหรับตัวปมสุญญากาศมาพรอมกับตัวปม 

                          - มีทอทนแรงดันพรอมอุปกรณเชื่อมตอ 

               2.4.2  ฝาปดชองควบแนนไอระเหยของสาร ทําจากอะคริลิคใส จํานวน 1 ชุด 

               2.4.3  ขวดปากกวางพรอมฝาปด ขนาดไมนอยกวา 600 มิลลิลิตร จํานวน 8 ขวด 

          2.5  ใชไฟฟา 220 โวลต 50 Hz. 

    2.6 เปนผลิตภัณฑท่ีนําเขาจากตางประเทศและไดรับการรับรองมาตรฐานสากล 

    2.7  รับประกันคุณภาพ 1 ป โดยบริษัทท่ีเปนตัวแทนจําหนายโดยตรงในประเทศเพ่ือการบริการหลังการขาย 

    2.8  มีเอกสารการเปนตัวแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิตโดยตรงสําหรับตัวเครื่องทําแหงและปมสุญญากาศ 

และมีใบรับรองการผานการฝกอบรมชางในดานการซอมบํารุงจากบริษัทผูผลิต เพ่ือบริการหลังการขายท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

    2.9  บริษัทตัวแทนจําหนายตองไดรับการรับรองมาตรฐานสากล ท้ังระบบหรือเทียบเทา เพ่ือสรางความ

ม่ันใจในดานบริการหลังการขาย 
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2.  ชุดวิเคราะหสารดวยเทคนิค HPTLC (Basic Kit)                                      จํานวน 1 ชุด 

     ชุดวิเคราะหสารดวยเทคนิค HPTLC (Basic Kit) ประกอบดวย 

1. เครื่องเตรียมสารลงแผน TLC หรือ  HPTLCแบบก่ึงอัตโนมัติ 

2. ตูแสงยูวี 

3. เครื่องทําความรอนบนแผน  TLC หรือ  HPTLC 

4. อุปกรณประกอบ 

คุณลักษณะเฉพาะ 

1. เครื่องเตรียมสารลงบนแผน TLC หรือ  HPTLC แบบก่ึงอัตโนมัติ 

- เปนเครื่องสําหรับเตรียมสารลงบนแผน TLC หรือ  HPTLC เพ่ือใชในการวิเคราะหและปริมาณโดยเทคนิค 

Thin Layer Chromatography 

        - สามารถพนสารละลายลงบนแผน TLC หรือ  HPTLC เปนจุด (Spotwise) เปนแถบ (Bandwise) 

          - สามารถพนสารชนิดเดียวกันแตมีปริมาณตางกันหรือสารตางชนิดกันลงท่ีจุดเดิมได 

          - มีระบบ Self-adjusting object support สามารถใชไดกับแผน  TLC หรือ  HPTLC  ท่ีมีขนาดกวางยาว   

ไมนอยกวา 20X20 เซนติเมตร และความหนาไมนอยกวา 4 มิลลิเมตร 

          - เครื่องมีแปนสําหรับปอนขอมูลและมีชองแสดงผลชนิด LCD ไดถึง 2 แถวโดยแตละแถวสามารถบันทึกได  

ไมนอยกวา 16 ตัวอักษร 

          - สามารถเลือกใช Syringe ขนาดไมนอยกวา 100 และ 500 ไมโครลิตร  

          - การควบคุมการทํางานของเครื่องสามารถทําไดท้ังแบบควบคุมจากแปนสั่งการท่ีตัวเครื่องเองหรือสั่งผาน

คอมพิวเตอรโดยใชซอฟตแวรมาตราฐาน 

          - เครื่องมีหนวยเก็บความจํา สามารถเก็บ Method ไดไมนอยกวา 10  Method 

          - ใชกับไฟฟา 220V /50 Hz 

          - เปนผลิตภัณฑจากตางประเทศท่ีไดรับรองมาตรฐานสากล  

          -รับประกันคุณภาพ 1 ป 

          - มีใบตัวแทนจํา หนายจากบริษัทผูผลิต 

อุปกรณประกอบ 

          - Syringe ขนาดไมนอยกวา 100 ไมโครลิตร จํานวน 3 อัน 

          - แกสไนโตรเจนพรอมอุปกรณควบคุมความดัน จํานวน 1 ชุด 
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   2. ตูแสงยูวี 

          - เปนตูสําหรับตรวจวัดสารเรืองแสงภายใตแสงอัลตราไวโอเลต 

          - ภายในตูมีหลอดกําเนิดอัลตราไวโอเลตความยาวคลื่นไมนอยกวา 254 นาโนเมตร 1 หลอด  ความยาวคลื่น

ไมนอยกวา 366 นาโนเมตร 1 หลอด ขนาด 8 วัตต 

          - มีแผนกรองความยาวคลื่นแสงยูวี 

          - มีประตูปด-เปดของตูเปนชนิดบานเลื่อนดานขางเพ่ือปองกันแสงสวางจากภายนอกและสะดวกในการใสแผน 

TLC 

          - มีชองสําหรับสองแผน TLC อยูสวนบนของตูพรอมกระจกปองกันแสงอัลตราไวโอเลต 

          - ภายในมีตูแผนยางสําหรับรองแผน TLC สามารถถอดลางทําความสะอาดได 

          - มีสวิตซเปด-ปดและสวิตซเลือกความยาวคลื่น พรอม Timerไมนอยกวา 10 นาที 

          - มีระบบใหกําลังไฟแกหลอด UV ในความถ่ีไมนอยกวา 25 kHz  

          - ใชไฟฟา 220V /50 Hz 

   3. เครื่องทําความรอนบนแผน TLC หรือ  HPTLC 

          - มีพ้ืนท่ีใหความรอนขนาดไมนอยกวา 200x200 มิลลิเมตร พรอมเสนตารางแบงพ้ืนท่ีใหความรอน 

          - สามารถปรับอุณหภูมิไดสูงสุด 200 องศาเซลเซียส 

          - แสดงอุณหภูมิเปนตัวเลขไฟฟา 

          - ใชไฟฟา 220V /50 Hz 

          - เปนผลิตภัณฑนําเขาจากตางประเทศ 

          - เปนผลิตภัณฑจากโรงงานท่ีไดรับรองมาตรฐานสากล 

          - มีใบรับประกันคุณภาพไมนอย 1 ป 

          - มีใบรับรองการเปนตัวแทนจําหนายจากบริษัทผูผลิต 

อุปกรณประกอบ 

          - อางแกวสําหรับแชแผน TLC ขนาดไมนอยกวา 20x20 เซนติเมตร ชนิดกนเปนสันนูนตรงกลางพรอมฝาปด

แกว 2 ใบ 

          - อางแกวสําหรับแชแผน TLC ขนาดไมนอยกวา 10x20 เซนติเมตรชนิดกนเปนสันนูนตรงกลางพรอมฝาปด 

สแตนเลส 1 ใบ 

          - ชุดสเปรยสารลงบนแผน TLC ทําดวยแกวภาชนะขนาดไมนอยกวา 100 มิลลิลิตร พรอมลูกยาง จํานวน  

1 ชุด 

          - แคปปลลาลี่ ขนาดไมนอยกวา  1.0 ไมโครลิตร จํานวน 100 แคปปลลาลี่ 

          - แผนซิลิกาเจลสําเร็จรูปเคลือบบนแผนแกว ขนาดไมนอยกวา 20x20เซนติเมตร ชนิด 60F254 จํานวน  

50 แผน 

          - แผนซิลิกาเจลสําเร็จรูปเคลือบบนแผนอลูมิเนียม ขนาด ไมนอยกวา 20x20เซนติเมตร ชนิด 60F254 

จํานวน 100 แผน 
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3. ครุภัณฑ                               8 รายการ 

    3.1 เครื่องกล่ันน้ํามันหอมระเหยขนาด 500 ลิตร     จํานวน 2 เครื่อง 

         (HERBAL  EXTRACTION  MACHINE)    

          1. โครงสรางและอุปกรณของเครื่องกลั่นทําดวยสแตนเลสเกรดดี  

          2. ตัวเครื่องกลั่นประกอบดวยระบบการทํางาน 2 สวน คือ ระบบถังหลอเย็น และระบบถังตม 

        2.1 ระบบถังหลอเย็น 

                   - ภายในถังหลอเย็นทําดวยทอ สแตนเลสเกรดดี 

                   - มีกอกน้ําเขา – ออกในถังหลอเย็นจะมีวาลวควบคุมการไหลเวียนของน้ํา และมีกอกสําหรับของเหลว

ท่ีกลั่นเสร็จแลว 1 กอก 

                   - มีทอสแตนเลสเชื่อมตอเขากับระบบถังตม สําหรับนําไอเขาสูระบบถังหลอเย็น  

       2.2 ระบบถังตม  มีขนาดความจุไมนอยกวา 500 ลิตร มีฝาเกลียวดานขางไวสําหรับเปด – ปด ทําความ

สะอาดภายในตัวถัง 

                   - มีอุปกรณวัดอุณหภูมิภายในถังตม 

                   - มีทอสําหรับปลอยน้ําท้ิงดานลาง 

          3.  มีระบบใหความรอนดวยไฟฟา 

          4.  การกลั่นอยูภายใตระบบแรงดัน และมีเซฟตี้วาลวอัตโนมัติ (Safety pressure) 

          5. กําลังการกลั่นโดยเฉลี่ย ไมนอยกวา 70 ลิตร/ชั่วโมง 

 

  3.2 เครื่องตมยาและบรรจุยาตมอัตโนมัติขนาดไมนอยกวา 2 ถังตม     จํานวน 10 เครื่อง          

       (HERBAL PRESSURE MACHINE) 

1. เปนเครื่องตมและบรรจุน้ําสมุนไพรในเครื่องเดียวกัน มีความสวยงามดูดี 

2. ถังตมมีความจุไมนอยกวา 20,000 มิลลิลิตร/ถัง จํานวนไมนอยกวา 2 ถัง 

3. มีระบบควบคุมแบบดิจิตอล 

4. ตัวเครื่องมีระบบตมและระบบอุนแบบอัตโนมัติ 

5. มีชองมองท่ีทําดวยแกวสังเกตงายเม่ือมีการตม 

6. ตัวเครื่องมีขนาดไมนอยกวา1150x590x1300 มม. โดยน้ําหนักประมาณ 130 กิโลกรมั 

7. ใชไฟฟา  220VAC , 50Hz  ,4800W 

8. มีใบรับประกันคุณภาพไมนอย 1 ป 

9.เปนผลิตภัณฑจากโรงงานท่ีไดรับรองมาตรฐานสากล 
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   3.3 เครื่องเคลือบเม็ดยา                   จํานวน 1 เครื่อง                              

        (AUTOMATIC FILM COATING MACHINE MODEL BG-10 

1. เปนเครื่องสําหรับใชเคลือบเม็ดยาดวยฟลมเคลือบท้ังแบบสูตรน้ําและสูตรแอลกอฮอร  

2. มีความสามารถเคลือบเม็ดยาไดไมนอยกวา 10 กิโลกรัมตอครั้ง 

3. ถังเคลือบทําดวยสแตนเลตอยางดี 

4. ความเร็วรอบการหมุนของถังเคลือบ ไมนอยกวา 3-18 รอบตอนาที 

5. มีหัวฉีดฟลมเคลือบไมนอยกวา 1 หัว สามารถปรับปริมาณและทิศทางการฉีดได 

6. มีปมดูดจายพิลมเคลือบแบบ peristaltic pump  

7.ตัวเครื่องสามารถปรับระดับแรงดันลมเขาและลมออกหองเคลือบได  

8. มีระบบควบคุมแบบ PLC และสามารถแสดงผลและรับคําสั่งตางๆ ไดโดยผานจอแบบสัมผัส 

9. ระบบสรางลมรอน 

                   - โครงสรางทําดวยสแตนเลสอยางดี 

                   - มีระบบกรองอากาศใหสะอาดดวยแผนกรองไมนอยกวา 2 ชั้น ชั้นสุดทายเปนแผนกรองละเอียด

แบบ HEPA มีประสิทธิภาพการกรองอากาศใหสะอาดในระดับ CLASS 100,000 

                   - มีพัดลมดูดอากาศ 

                   - มีตัวทําความรอนแบบครีบ 

10. ระบบกรองอากาศ 

                   - โครงสรางทําดวยสแตนเลสอยางดี 

                   - มีพัดลมดูดอากาศ 

                   - มีระบบกรองแบบถุงผาท่ีสามารถเปลี่ยนไดงาย 

                   - มีถาดรับฝุนจากถุงรอง 

11. ตัวเครื่องท้ัง 3 สวน เชื่อมตอกันดวยทอท่ีทําดวยสแตนเลสอยางดี 

12. ใชไฟฟา 380 VAC 50 Hz. 

13. รับประกันคุณภาพนานไมนอยกวา 1 ป 

14.เปนผลิตภัณฑจากโรงงานท่ีไดรับรองมาตรฐานสากล 
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   3.4 เครื่องตอกเม็ดยาอัตโนมัติ            จํานวน 1 เครื่อง 

        (TABLET PRESS MACHINE MODEL ZP-35B ) 

1. เปนเครื่องสําหรับตอกหรือข้ึนรูปเม็ดยา 

2. มีจํานวนหัวตอกไมนอยกวา 30 ชุด 

3. มีแรงตอกเม็ดยาหลักไดไมนอยกวา 80 KN และมีแรงตอกเริ่มไมนอยกวา 20 KN 

4. ขนาดเม็ดยาท่ีสามารถตอกไดใหญสุดไมนอยกวา 13 มม. 

5. ขนาดความหนาของเม็ดยาท่ีไดหนาสุดไมนอยกวา 6 มม. 

6. ความเร็วของแทนตอกไมนอยกวา 5-36 รอบตอนาที 

7. ความสามารถในการผลิตไมนอยกวา 120,000 เม็ดตอชั่วโมง 

8. สามารถปรับแรงตอกหลัก แรงตอกรอง ความหนาของเม็ดยาจากดานหนาของเครื่องไดอยางงายดาย  

ตัวปรับมีสเกลบอกปริมาณการปรับ 

9. มีระบบแจงเตือนเม่ือเครื่องทํางานผิดปกติ 

10. ควบคุมดวยระบบ PLC และแสดงผลและรับคําสั่งดวยจอระบบสัมผัส 

11.โครงสรางตัวเครื่องทําจากเหล็กหลอคุณภาพสูง แข็งแรง และปดทับผิวดวยสแตนเลสตามขอกําหนด 

GMP 

12. ตัวเครื่องมีฝาปดดานขางแบบใสท่ีทําดวยแผนพลาสติกอะคลิริค แข็งแรง สามารถเปดออกไดไมนอยกวา 

3 ดาน 

13. มีเครื่องดูดฝุนมาพรอมกับตัวเครื่อง 

14. ตัวเครื่องมีขนาดไมนอยกวา 910x1120x1650 มม. น้ําหนัก 2,300 กก. 

15. ใชไฟฟา 380 VAC , 50HZ 

16. รับประกันคุณภาพสินคาไมนอยกวา 1 ป 

17.เปนผลิตภัณฑจากโรงงานท่ีไดรับรองมาตรฐานสากล 

 

   3.5 เครื่องบรรจุแคปซูลอัตโนมัติ                            จํานวน 1 เครื่อง 

        (AUTOMATIC CAPSULE FILLING MACHINE MODEL NJP-800 ) 

1. เปนเครื่องบรรจุแคปซูลแบบอัตโนมัติสามารถบรรจุผงยาลงในแคปซูลเบอร 00 ไปจนถึง เบอร 3 ไดโดย

การเปลี่ยนอุปกรณ 

2. มีความเร็วในการบรรจุไมนอยกวา 800 เม็ดตอนาที 

          3. สวนท่ีสัมผัสแคปซูลเปลาและยาท่ีจะทําการบรรจุทําดวยสแตนเลสสตีล อยางดี หากไมสามารถทําได

เนื่องจากเปนขอจํากัดในการออกแบบใหทําดวยโลหะท่ีไมเปนสนิมแตตองสอดคลองกับขอจํากัดทางดาน GMP 

4. ควบคุมการทํางานเครื่องดวยระบบ touch screen และ PLC controller สามารถปรับความเร็วได 

5. มี vacuum cleaner มาพรอมกับเครื่อง 

6. มีการแยกสวนของ production section และ drive section 
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7. ท่ี hopper (ของแคปซูลเปลา และบรรจุผงยา) มี minimum level sensor 

8. ระบบ vacuum pump หรือระบบ Vacuum สําหรับการถอดแคปซูล 

9. Hopper สามารถถอดออดมาทําความสะอาด และประกอบกลับคืนไดงาย  

10.สามารถเปลี่ยน change part และการ set-up ไดงายและรวดเร็ว 

11. ใชไดกับระบบไฟฟาขนาด 220 VAC หรอื 380 VAC3Phase50Hz.ได 

12. รับประกันคุณภาพสินคาไมนอยกวา 1 ป 

13. เปนผลิตภัณฑจากโรงงานท่ีไดรับรองมาตรฐานสากล 

 

   3.6 เครื่องบรรจุแบบใชกาซ CO2                             จํานวน 1 เครื่อง 

        (VACUUM SEALER WITH FEED GAS TUBE MODEL DZQ-600 ) 

1. เปนเครื่องแพ็คแบบสุญญากาศ 

2. ตัวเครื่องทําดวยสแตนเลสสตีล ฝาดานบนทําดวยพลาสติกอะคลิริคใส สามารถมองเห็นในขณะทําการ

แพ็คได 

3. ภายในหองแพ็คมีชุดใหความรอนไมนอยกวา 2 ดาน 

4. สามารถซีลถุงไดกวางสุด 600 มม. ขนาดถุงยาวสุด 480 มม. ความกวางของรอยซีลไมนอยกวา 10 มม. 

5. มีขนาดของหองแพ็คไมนอยกวา625x625x150 มม.จํานวนไมนอยกวา 2 หอง 

6. ระบบควบคุมเปนระบบดิจิตอล สามารถปรับระดับความรอน ระดับการทําสุญญากาศใหเหมาะสมกับชนิด

ของถุงบรรจุภัณฑได และมีเกจนวัดระดับสุญญากาศ 

7. มีทอสําหรับเติมกาซ N และ CO2 ได 

8. ปมสําหรับทําสุญญากาศขนาดไมนอยกวา 40m3/hr. 

9. ตัวเครื่องมีขนาดไมนอยกวา 960x760x1070 มม. น้ําหนัก 210 กก. 

10. ใชไฟฟา 220 VAC , 50HZ 

11. ไดรับการรับรองมาตรฐานสากล 

12. รับประกันสินคาระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป 
 

   3.7 เครื่องศึกษาทางสรีระวิทยาพรอมอุปกรณสอนภาคปฏิบัติ 

        ทดลองสรีรวิทยาพ้ืนฐาน                                                   จํานวน 1 เครื่อง 

        เครื่องศึกษาทางสรีระวิทยาประกอบดวย 

1. เครื่องแปลงสัญญาณอนาล็อกเปนดิจิตอล จํานวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้ 

                   - อัตราการเก็บขอมูล (Sampling rate) สูงสุดไมนอยกวา 100,000 ขอมูล/วินาทีเม่ือทําการบันทึก

กราฟ 1 ชองสัญญาณ 

                   - มีชองรับสัญญาณเขาไมนอยกวา 4 ชองสัญญาณโดยมีชองรับสัญญาณแบบ Isolated 

DiferentialBiopotential จํานวน2 ชองและ single ended จํานวน 2 ชอง 
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                   - มีความละเอียดในการแปลงสัญญาณอนาล็อกเปนดิจิตอล (ADC resolution) แบบ 16 bit 

                   - มีความตานทานทางชองสัญญาณเขา (Input impedance) ไมนอยกวา  8  กิกะโอหม 

                   - มี Input ramge +5V หรือดีกวา   

                   - มีชองสงสัญญาณออกสําหรับการกระตุนกลามเนื้อหรือเสนประสาท (Stimulalor Output) ไมนอย

กวา 1 ชอง สําหรับกระตุนสัญญาณแบบ positive หรอื negative  ในชวง  +5 โวลท   

                   - มีชองตอสัญญาณสําหรับคอมพิวเตอรกับเครื่องแปลงสัญญาณอนาล็อกเปนดิจิตอลแบบ USB   

                   - ตัวเครื่องทําจากอลูมิเนียมเพ่ือความแข็งแรงหรือดีกวา 

2.  โปรแกรมควบคุมการทํางาน จํานวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้ 

                   - สามารถทํางานบนระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอรตาง ๆ ได เชน Window XP หรือใหมกวา 

                   - มีโปรแกรมสําหรับบันทึกกราฟแบบหลายชองสัญญาณ สามารถแสดงกราฟไดไมนอยกวา 50 ชอง     

                   - ดูคาของกราฟแตละชองกราฟเปนตัวเลขในขณะทําการบันทึกกราฟไปพรอมกันได  

                   - สามารถดูขอมูล (Monitor) โดยไมบันทึกกราฟได 

                   - มีเคอรเซอรสําหรับอานคาจากกราฟ 2 เคอรเซอร เพ่ือดูคาความแตกตาง 

                   - มีบทการทดลองพ้ืนฐานเม่ือทําการเลือกจะแสดงวิธีการทดลองพรอมขอมูลท่ีเก่ียวของโดยอัตโนมัติ  

                   - โปรแกรมสามารถ upgrade โดยไมเสียคาใชจายผานทาง website 

                   - มีโหมดสําหรับควบคุมการกระตุนไฟฟา สามารถตั้งคาการกระตุนแบบ Pulse, Train, Constant 

และ Step 

         3.   อุปกรณวัดสัญญาณทางสรีรวิทยา จํานวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้ 

             - สายเคเบิ้ลสําหรับวัดสัญญาณ ECG จํานวน 1 ชุด 

             - สําหรับวัดสัญญาณ ECG, EMG ไดเปนสายแบบ 5 เสน 

             - อิเล็คโตรดสําหรับวัด ECG แบบ Disposable จํานวน 1 ชุด (150 แผน)  

             - เปนอิเล็คโตรดพรอมเจลสําเร็จรูปใชแปะท่ีผิว  

             - ข้ัวกระตุนสําหรับกระตุนกลามเนื้อในสัตวทดลอง จํานวน1 ชุด  

             - เปนอิเล็คโตรดสําหรับกระตุนกลามเนื้อในสัตวทดลองโดยมีข้ัวสองขาง 

             - ชุดอุปกรณสําหรับวัด Compound Action Potential ในเสนประสาทกบ จํานวน 1 ชุด  

             - เปนชุดอุปกรณสําหรับวัดความเร็วกระแสประสาทของเสนประสาทกบ 

             - อางพลาสติกท่ีมีแกนโลหะสําหรับนําไฟฟาวางเรียงกันและมีสายสําหรับเชื่อมตอเพ่ือใชในการกระตุน

ระหวางตัวอางกับตัวเครื่องแปลงสัญญาณ  

             - ทรานสดิวเซอรสําหรับวัดแรงหดตัวของกลามเนื้อ จํานวน  1 ชุด  

             - เปนทรานสดิวเซอรสําหรับวัดแรงดึงสามารถวัดแรงได  0-250 กรัม มีลักษณะเปนแผนโลหะ 

             - ทรานสดิวเซอรสําหรับวัดการหดตัวของกลามเนื้อท่ีมีระยะทาง จํานวน 1 ชุด  

             - โพรบสําหรับวัดสัญญาณไฟฟาท่ีเปลี่ยนแปลงภายในเซลลเดี่ยว (Intracellular Probe) จํานวน 1 ชุด  

             - ทรานสดิวเซอรสําหรับวัดการเตนชีพจร จํานวน 1 ชุด  



-10- 

 

             - อุปกรณสําหรับทํา marker บนโปรแกรม จํานวน 1 ชุด 

             - อุปกรณสําหรับวัดแรงบีบมือ จํานวน  1 ชุด 

             - เซ็นเซอรสําหรับวัดอุณหภูมิ จํานวน   1 ชุด 

             - ทรานสดิวเซอรสําหรับประสิทธิภาพปอด จํานวน 1 ชุด 

             - อุปกรณสําหรับวัดความดัน  จํานวน 1 ชุด 

             - ชุดเครื่องมือผาตัด จํานวน 1 ชุด  

             - โพรบสําหรับวัดออกซิเจน  จํานวน   1 ชุด 

             - อุปกรณขยายสัญญาณ แบบ Differential Head Stage  Amplifier 

         4.  เครื่องประมวลผลขอมูลพรอมแสดงผลแบบพกพาสําหรับติดตั้งโปรแกรมควบคุมการทํางาน จํานวน 1 ชุด 

             - หนวยประมวลผลมีความเร็วไมนอยกวา 2.0 กิกะเฮิรท 

             - หนวยความจําไมนอยกวา 2.0 กิกะไบท 

             - มี HDD. ขนาดไมนอยกวา 160 กิกะไบท 

             - มี DVD+/-RW 

             - มีคูมือการใชงานภาษาอังกฤษและภาษาไทยอยางละ 1 เลม 

             - เปนผลิตภัณฑนําเขาจากตางประเทศ 

             - ไดการรับรองมาตรฐานสากล 

             - รับประกันคุณภาพสินคาไมนอยกวา 1 ป 

 
   3.8 ชุดหุนฝงเข็มไฟฟา                                      จํานวน 1 ชุด 
        คุณลักษณะ 
         1. เปนหุนจําลองสรีระของคนตัวหุนทําจากวัสดุ อยางดี                  
         2. สามารถจําลองจุดการฝงเข็มได 
         3. มีจุดสําหรับจําลองการฝงเข็มท้ังหมด 409 จุดท่ัวรางกาย 
         4. มีสวนสูงไมนอยกวา 170 เซนติเมตร 
         5. มีโพลบสําหรับสัมผัสจุดบนรางกายตัวหุน 
         6. มีแสงแสดงเม่ือสัมผัสกับจุดท่ีกําหนดบนรางกายหุน 
         7. มีใบรับรองมาตรฐานสากล 
         8. รับประกันคุณภาพสินคาไมนอยกวา 1 ป 
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