
 
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เรื่อง สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๘ รายการ 
------------------------------------------- 

              มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๘ รายการ        
ตามประกาศสอบราคาเลขท่ี ๓๒/๒๕๕๗ ตามรายการ ดังนี้  

                  ๑.  เครื่องวัดสัญญาณทางไฟฟ้าแบบดิจิตอลออสซิลโลสโคป   จํานวน ๓  เครื่อง  
                  ๒.  ชุดถ่ายภาพใต้กล้องจุลทรรศน์แบบสวมเข้ากับเลนส์ตา      
      ต่อพ่วงเข้ากับคอมพิวเตอร์     จํานวน ๒  ชุด  
 ๓.  เครื่องเตาเผาอุณหภูมิสูง (Furnace with Flap door and  
       B ๑๘๐ controller)      จํานวน ๑ เตา 
 ๔.  ชุดผลิตน้ําบริสุทธิ์สําหรับห้องปฏิบัติการ    จํานวน ๑ ชุด 
 ๕.  เครื่องชั่งสาร ทศนิยม ๒ ตําแหน่ง    จํานวน ๒ เครื่อง 
 ๖.  ตู้เย็นสําหรับงานด้านเวชภัณฑ์ (Medical Pharmaceutical    
       Refrigerators)      จํานวน ๑ ตู้ 
 ๗.  ตู้ปลอดเชื้อ       จํานวน ๑ ตู้ 
 ๘.  เครื่องผลิตน้ํากลั่น      จํานวน ๑ เครื่อง 
 
           ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซ้ือ 
                   ๒. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การสอบราคาซ้ือครั้งนี้ 
                   ๕. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาซองเสนอราคา หากผู้เสนอราคาหรือผู้ได้รับมอบ
อํานาจไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด    
                   ๖. ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๑๕ ดังนี้ 
                                      (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับ รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
 
 
 



-๒- 
 

                                      (๒) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ดําเนินการ 
จัดซ้ือ   จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Procurement: e-GP) ตามข้อ ๑๖ ต้องลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
                                      (๓) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่
ละครั้งซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจ รับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

           กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ ต้ังแต่เวลา 
๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และกําหนด
เปิดซองใบเสนอราคาในวันท่ี ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.  ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

           ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซ้ือ ชุดละ ๒๐๐.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน)ได้ท่ี งานการเงิน 
กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๒๗ มกราคม 
๒๕๕๗ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.crru.ac.th และ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๗๗๖๐๐๐ ต่อ ๑๖๒๒ ในวันและเวลา
ราชการ 

                            ประกาศ ณ วันท่ี ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗  
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา ยืนยง)  
   รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 

                           อธิการบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เอกสาร สอบราคาซ้ือ เลขท่ี ๓๒/๒๕๕๗ 
สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๘ รายการ 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ลงวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ 

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

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค์จะ 
สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๘ รายการ ตามรายการ ดังนี้  

                  ๑.  เครื่องวัดสัญญาณทางไฟฟ้าแบบดิจิตอลออสซิลโลสโคป   จํานวน ๓  เครื่อง  
                  ๒.  ชุดถ่ายภาพใต้กล้องจุลทรรศน์แบบสวมเข้ากับเลนส์ตา      
      ต่อพ่วงเข้ากับคอมพิวเตอร์     จํานวน ๒  ชุด  
 ๓.  เครื่องเตาเผาอุณหภูมิสูง (Furnace with Flap door and  
       B ๑๘๐ controller)      จํานวน ๑ เตา 
 ๔.  ชุดผลิตน้ําบริสุทธิ์สําหรับห้องปฏิบัติการ    จํานวน ๑ ชุด 
 ๕.  เครื่องชั่งสาร ทศนิยม ๒ ตําแหน่ง    จํานวน ๒ เครื่อง 
 ๖.  ตู้เย็นสําหรับงานด้านเวชภัณฑ์ (Medical Pharmaceutical    
       Refrigerators)      จํานวน ๑ ตู้ 
 ๗.  ตู้ปลอดเชื้อ       จํานวน ๑ ตู้ 
  ๘.  เครื่องผลิตน้ํากลั่น      จํานวน ๑ เครื่อง 
  
ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานได้ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนํา และข้อกําหนด ดังต่อไปนี้ 
 
                 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา 
                       ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
                       ๑.๓ แบบสัญญาซ้ือขาย 
                       ๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน 
                                (๑) หลักประกันสัญญา 
                                (๒) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 
                       ๑.๕ บทนิยาม 
                                (๑) ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                       ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
                                (๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
                                (๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒  
  
 
 
 



-๒- 
 
                 ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                       ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ี สอบราคาซ้ือ 
                       ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ     
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 
                       ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

 
                 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง  
ใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ 
                       ๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                        (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ       
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                        (ข) บริ ษัทจํากัดหรือบริ ษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ          
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ี
มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
                                (๔) หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ  
๑.๖ (๑) 
                       ๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                (๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
                                (๒) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอํานาจ
ให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ  
๑.๖ (๒) 
 
 
 
 



 
-๓- 

 
                 ๔. การเสนอราคา 
                       ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเง่ือนไข 
ใด ๆ ท้ังสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวนเงินท่ีเสนอ
ต้องระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง
จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
                       ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ท้ังนี้ ราคารวมท่ี
เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิด
ราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท้ังปวง 
จนกระท่ังส่งมอบพัสดุให้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                         ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ 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   
สอบราคา 
                       ๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๘ รายการ โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร 
สอบราคา เลขท่ี ๓๒/๒๕๕๗" ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ี ในวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ 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 
                                หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะท่ีมีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้
เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือก และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัย



ได้ว่า ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท่ีให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้
มีการกระทําดังกล่าว 

-๔- 
 
                                ผู้เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันท่ีได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นท่ีสุด 
                                คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี ๒๙ มกราคม 
๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐ น.  
                                การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซอง          
ใบเสนอราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ  
อย่างยิ่งและในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซอง     
ใบเสนอราคาท่ีได้ดําเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิด
ซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 
                 ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาตัดสินด้วยราคาต่อรายการ 
                       ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจาก
เง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเท่านั้น 
                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการ    
ผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
                                (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง 
อย่างใด หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 
                                (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็น
สาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
                                (๔) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือ
ชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ 
                       ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง
กับผู้เสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มี
ความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
 
 
 



 
 

-๕- 
 
                       ๕.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการ สอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ
เป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหาย
ใด ๆ มิได้ รวมท้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน 
ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต 
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
                       ๕.๖ ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซอง สอบราคาว่า ผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๖ เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน 
ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตาม
ข้อ ๑.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจาก
ประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๖ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท้ิงงาน 
                                ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้
ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้ 
 
                 ๖. การทําสัญญาซ้ือขาย 
                       ๖.๑ ในกรณีท่ีผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของทาง
ราชการ นับแต่วันท่ีทําข้อตกลงซ้ือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทํา
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
                       ๖.๒ ในกรณีผู้ชนะการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของ
ทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการ 
สอบราคา จะต้องทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภายใน ๗ วัน 
นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของท่ี    
สอบราคาได้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 
                                (๑) เงินสด 
                                (๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีทํา
สัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ทําการ 
                                (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ 
๑.๔ (๑) 
                                (๔) หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
แบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
                                (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 



                 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) 
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล้ว 
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                 ๗. อัตราค่าปรับ 
                       ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน 
 
                 ๘. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
                       ผู้ชนะการ สอบราคา ซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในข้อ 
๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า    
๑ ปี  นับถัดจากวันท่ีผู้ซ้ือรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัด
จากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
                  
                  ๙. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                       ๙.๑ เงินค่าพัสดุสําหรับการซ้ือเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
                                การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับอนุมัติเงินค่า
พัสดุจาก เงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 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 
๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ 

 



 
 
 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเลขท่ี 32/2557 
 

1. เครื่องวัดสัญญาณทางไฟฟ้าแบบดิจิตอลออสซิลโลสโคป  จํานวน 3 เครื่อง 
คุณลักษณะเฉพาะ (Spec) OSCILLOSCOPE 100 MHzOSCILLOSCOPE 100 MHz  
รายละเอียดท่ัวไป 

1. เป็นออสซิลโลสโคปท่ีวัดสัญญาณได้ตั้งแต่ DC-100 MHz 
2. เป็นออสซิลโลสโคปแบบ 2 เส้นภาพ 
3. ขนาดพ้ืนท่ีใช้งานของจอภาพ 5.6" Color TFT LCD 
4. มีโหมดการทํางานในลักษณะ CURSOR MEASUREMENT หรือดีกว่า เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับรอง 

ตามมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 หรือยุโรปอเมริกา ญ่ีปุ่น 9001:2000 พร้อมแสดงเอกสารยืนยัน 
เพ่ือเป็นประโยชน์ในด้านการบริการหลังการขาย 

5. เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับรองตามมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 หรือยุโรป อเมริกา ญ่ีปุ่น 
6. บริษัทผู้แทนจําหน่ายได้รับรองมาตรฐานในการให้บริการหลังการขายท่ีดี เช่น ISO 9001:2000  

พร้อมแสดงเอกสารยืนยันเพ่ือเป็นประโยชน์ในด้านการบริการหลังการขาย 
 
2. ชุดถ่ายภาพใต้กล้องจุลทรรศน์แบบสวมเข้ากับเลนส์ตาต่อพ่วงเข้ากับคอมพิวเตอร์   จํานวน 2 ชุด 
คุณลักษณะเฉพาะ 

1. ความละเอียดของภาพ ไม่น้อยกว่า 18 ล้านพิกเซล 
2. ระบบการบันทึกภาพ ภาพนิ่ง  :  RAW/JPEG 
3. ระบบการถ่ายภาพ แบบ Single-Lens reflex 
4. ความเร็วในการถ่ายภาพ 30-1/4000 sec 
5. หน่วยความจํา ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB 
6. ระบบวัดแสง ระบบวัดแสงแบบเฉลี่ยและแบบเฉพาะจุดกลางภาพ 
7. ความไวแสง อัตโนมัติ และปรับต้ังเองได้  ISO 100-6400 
8. ระบบการถ่ายโอนข้อมูล แบบ USB 2.0 
9. จอ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว  
10. ข้อต่อ Adapter สําหรับต่อระหว่างกล้องจุลทรรศน์กับกล้องดิจิตอล  
11. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 
3. เครื่องเตาเผาอุณหภูมิสูง (Furnace with Flap door and B 180 controller) จํานวน 1 เตา  

คุณลักษณะ 
1. เป็นเตาเผาสารอุณหภูมิสูง สามารถทําอุณหภูมิสูงสุดถึง 1200 oC  
2. ห้องเผามีความจุสูงสุดไม่น้อยกว่า 15 ลิตร 
3. โครงสร้างภายนอกทําด้วยโลหะท่ีไม่ก่อให้เกิดสนิม(Stainless Steel) และทนทานต่อการขีดข่วน 
4. ชุดให้ความร้อนเป็นแผ่นเซรามิค 2 ด้าน  



5. ผนังของเตาเผาเป็นฉนวน 2 ชั้น  เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายความร้อนสู่ภายนอกตู้ มีความเสถียรของ
อุณหภูมิภายในตู้และประหยัดพลังงาน 
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6. ประตูตู้เป็นแบบหงายลงและ จะทํางานเม่ือประตูตู้ปิดสนิท 
7. วัสดุให้ความร้อน เป็น Ceramic heating พร้อมด้วย Heating wire สามารถกระจายความร้อนได้ดี 
8. Thermocouple ท่ีวัดอุณหภูมิภายในทําจาก NiCr-Ni ซ่ึงมีความทนทาน 
9. ช่วงเวลาในการเพ่ิมอุณหภูมิ จากอุณหภูมิปกติจนถึง 1200 oC ใช้เวลาไม่มากกว่า 105 นาที 
10. ควบคุมการทํางานของตัวเครื่องด้วยระบบ PID Micro-processor control  
11. สามารถต้ังโปรแกรมในการเผาได้โดยมีโปรแกรมควบคุมการทํางานอย่างน้อย 1 โปรแกรม สามารถต้ัง

อุณหภูมิและเวลาการทํางานได้ 2 ช่วง 
12. ด้านบนตัวเครื่องมีปล่องสําหรับระบบการระบายอากาศ 
13. มีอุปกรณ์เสริมในการตัดการทํางานของตัวเครื่องเม่ือมีอุณหภูมิสูงเกินกว่าค่าท่ีตั้งไว้ 30 องศาเซลเซียส

ตามมาตรฐาน EN60519-2    
14. ขนาดภายใน (กว้าง x ลึก x สูง)   230x340x170 มิลลิเมตร 
15. ขนาดภายนอก(กว้าง x ลึก x สูง)    480x650x570 มิลลิเมตร 
16. เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตตามมาตรฐาน ISO 9001: 2000 
17. ผู้จําหน่ายได้รับการรับรองตามมาตรฐาน  ISO9001:2000 เพ่ือมาตรฐานในการบริการหลังการขาย 
18. เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศเยอรมัน 
19. รับประกันคุณภาพสินค้า  1  ปี 

 
4. ชุดผลิตน้ําบริสุทธิ์สําหรับห้องปฏิบัติการ   จํานวน 1 ชุด 
คุณลักษณะท่ัวไป  
  เป็นเครื่องกรองน้ําบริสุทธิ์สําหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วย  
      - ชุดกรองน้ําเบ้ืองต้น (PRE-TREATMENT)   

        - เครื่องผลิตน้ําบริสุทธิ์ (TYPE II) 
     - ถังเก็บน้ําบริสุทธิ์ (STORAGE TANK)  

  คุณลักษณะเฉพาะ  
1.  ชุดกรองน้ําเบ้ืองต้น (PRE-TREATMENT) สําหรับกรองน้ําก่อนเข้าเครื่องกรองน้ําบริสุทธิ์   

 เพ่ือป้องกันและยืดอายุการใช้งานของ RO MEMBRANES ประกอบด้วย  
1.1 ฟิลเตอร์ 30 ไมครอน (Medium Grade) ใช้ในการกรองตะกอน หรือสนิมจากท่อท่ีปนเป้ือน

มากับน้ํา มีความละเอียด 30 ไมครอน เป็นวัสดุท่ีผ่านการรับรองจาก USFDA ตัวผลิตภณัฑ์ทําจากพลาสติก
ไม่ก่อให้เกิดสนิม   

   มีอัตราการไหล ท่ี ความดัน       5 psi = 10 GPM 
                       10 psi = 20 GPM 

1.2 ฟิลเตอร์ 5 ไมครอน (Fine Grade) ใช้ในการกรองตะกอน หรือสนิมจากท่อท่ีปนเป้ือนมากับ
น้ํา มีความละเอียด 5 ไมครอน เป็นวัสดุท่ีผ่านการรับรองจาก USFDA ตัวผลิตภัณฑ์ทําจากพลาสติกไม่
ก่อให้เกิดสนิม 

   มีอัตราการไหล ท่ี ความดัน       5 psi =  8 GPM 



                      10 psi = 16 GPM 
1.3 Activated Carbon ใช้ในการกําจัดคลอรีน และออร์แกนิค โมเลกุลท่ีปนเป้ือนมากับน้ํา 
1.4 Resin Filter ใช้ในการกําจัดอิออน ท่ีปนเป้ือนมากับน้ํา 
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2. เครื่องผลิตน้ําบริสุทธิ์ (TYPE II)    จํานวน 1 เครื่อง    มีรายละเอียดดังนี้ 
2.1 เป็นเครื่องผลิตน้ําบริสุทธิ์ ภายในประกอบด้วย  

   2.1.1 Reverse Osmosis membrane มีอัตราการไหลไม่ตํ่ากว่า 3 ลิตรต่อชั่วโมง ท่ี  
       15 องศาเซลเซียส  
2.1.2  Special ion exchange ทําหน้าท่ีผลิตน้ําบริสุทธิ์ โดยการกําจัดอิออน  

   2.1.3 UV-Photooxidation ทําหน้าท่ีทําลายแบคทีเรีย 
   2.1.4 High pressure pump สําหรับสร้างแรงดันและดึงน้ําเข้าเครื่องผลิตอย่าง 
                                       เหมาะสม และ Recirculation  
                     pump สําหรับหมุนเวียนน้ําระหว่างตัวเครื่องกับถังเก็บน้ํา เพ่ือรักษาคุณภาพน้ํา 

2.2 สามารถผลิตน้ําบริสุทธิ์ท่ีมีคุณภาพดังนี้หรือดีกว่า 
- ค่าการนําไฟฟ้า (Conductivity) อยู่ในช่วง 0.067 - 0.1 µS/cm (ท่ีคุณภาพน้ํา        

เข้า CO2 < 30 ppm) 
- ค่าความต้านทาน (Resistance) อยู่ในช่วง 15 -10 MΩxcm (ท่ีอุณหภูมิ 25 องศา

เซลเซียส) 
- ค่า TOC <30 ppb 
- สามารถกําจัดแบคทีเรีย ได้ 99% 
- สามารถกําจัด Silicate ได้มากกว่า 99.9% 

          2.3 สามารถรองรับน้ําเข้า ท่ีมีคุณภาพน้ําดังนี้ 
- ค่าการนําไฟฟ้า (Conductivity) น้อยกว่า 1500 µS/cm 
- ค่าความเข้มข้นของคลอรีน < 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร 
- ปริมาณแมงกานีส < 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร 
- ปริมาณเหล็ก < 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร 
- ค่าคอลลอยด์ < 3  
- ค่าความเป็นกรดด่าง (pH) 4-11 

2.4 ควบคุมการทํางานด้วยระบบ Microprocessor มีจอภาพแสดงการทํางานแบบ 4 แถว และ
ควบคุมการทํางานผ่านปุ่มกดด้านหน้าเครื่อง โดยจอภาพแสดงผลต้องสามารถแสดงพารามิเตอร์ได้อย่าง
น้อย ดังนี้  

2.4.1 แสดงค่าของอุณหภูมิของน้ําเป็นตัวเลข 
2.4.2 แสดงสถานะการทํางานของเครื่อง ได้แก่ Production, stand-by, cleaning, 

disinfection 
2.4.3 แสดงค่าการนําไฟฟ้า (Conductivity) เป็นตัวเลข 
2.4.4 แสดงปริมาณระดับน้ําในถังสํารองน้ําเป็นเปอร์เซ็นต์ 

2.5 ส่วนควบคุมการทํางานท่ีสามารถปรับระดับได้ให้อยู่ในระดับสายตา เพ่ือสะดวกต่อการใช้งาน 
(Flexible control) 



2.6 Membrane แบบ Semi-permeable, thin film composite spiral wound membrane 
ทําหน้าท่ีกําจัดสารอนินทรีย์ ได้ 98% และกําจัดสารอินทรีย์ อนุภาค เชื้อโรคต่างๆ ได้ 99% 

2.7 มีสวิตซ์เลือกเปิด/ปิดการทํางานของหลอด UV เพ่ือใช้งานตามความเหมาะสม และแสดง
ชั่วโมงการทํางานได้บนหน้าจอ 
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2.8 สามารถกําหนดการไหลเวียนของน้ําในระบบแบบ Interval ได้ตั้งแต่ 1 ถึง 30 นาที ผ่านปุ่ม
ควบคุมด้านหน้าเครื่องได้ (Circulation Interval)  

2.9 สามารถต้ังค่าอุณหภูมิน้ําสูงสุดท่ียอมรับได้ตั้งแต่ 1 ถึง 50 องศาเซลเซียส 
2.10 สามารถกําหนดค่าคุณภาพน้ําตํ่าสุดก่อนเข้าชุดกรองไอออนได้ต้ังแต่ 0.1 ถึง 150 µS/cm 

และคุณภาพน้ําสุดท้ายได้ตั้งแต่ 0.055 ถึง 9.999 µS/cm 
2.11 สามารถแสดงความผิดพลาด (Fault messages) ในการทํางานของเครื่องเป็นตัวอักษร

เพ่ือให้ผู้ใช้สามารถทราบข้อผิดพลาดของเครื่องและแก้ไขได้ในเบ้ืองต้น  
- “Lim. val. Permeate”, “Lim. Val. Pure w.” หมายความถึง คุณภาพน้ําตํ่าเกินกว่า

ค่าท่ีตั้งไว้  
- “Pretreatment” หมายความถึง ตรวจสอบอายุการใช้งานของ Pretreatment  
- “Meas. Cell LF1”, “Meas. Cell LF2” หมายความถึง ตรวจสอบ Conductivity 

Measuring cell  
- “Temp.Meas.cell” หมายความถึง ตรวจสอบ Temperature Measuring cell  
- “UV time” หมายถึง มีการใช้งาน UV จนถึงชั่วโมงสูงสุดแล้ว 

2.12 มีจุดอ่านค่าการนําไฟฟ้า (Conductivity measuring cell) อย่างน้อย 2 ชุด สําหรับอ่านค่า
น้ําท่ีผ่านจาก RO membrane และ Special Ion Exchanger  

2.13 มีระบบป้องกันข้อมูลภายในเครื่องด้วยการต้ังรหัส (Code Protected)  
2.14 มี Interface RS232 สําหรับเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ เพ่ือพิมพ์บันทึกข้อมูลตามมาตรฐาน GLP 
2.15 ตัววัดค่าความต้านทานของน้ําบริสุทธิ์ มีค่า cell constant ไม่เกิน 0.01/cm. และมีค่าความ

ถูกต้องของการวัดอุณหภูมิ +0.1องศาเซลเซียส และออกแบบมาให้ตรงตามมาตรฐาน USP <645>   
2.16 สามารถผลิตน้ําได้ตามมาตรฐาน ASTM II, ISO3696, CAP, BS3997 และ CLSI 
2.17 มีระบบทําความสะอาดตัวเครื่อง 
2.18 มีอัตราการใช้ไฟฟ้า (Power Consumption) ไม่เกิน 0.1 กิโลวัตต์ และสามารถใช้กับไฟฟ้า 

230 V/50 Hz 
2.19 หน้าจอการทํางานสามารถเปลี่ยนได้ 3 ภาษาคือ ภาษาอังกฤษ (E), ภาษาเยอรมัน (D) และ

ภาษาฝรั่งเศส (F) 
 

3. ถังเก็บน้ําบริสุทธิ์  จํานวน 1 ถัง  มีรายละเอียดดังนี้ 
3.1 เป็นถังสํารองน้ําแบบทึบแสงทําจาก Polyethylene เป็นไปตาม ME8159 และ NG2431 E 

ซ่ึงทนต่อน้ําคุณภาพสูง  
3.2 มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 30 ลิตร ตัวถังมีลักษณะเป็น 2 ชั้น ชั้นบนสําหรับบรรจุน้ําท่ีผลิตจาก

เครื่องผลิตน้ํา ชั้นล่างเป็นพ้ืนท่ีสําหรับวางป๊ัม เพ่ือหมุนเวียนระหว่างถังเก็บน้ํา และเครื่องผลิตน้ํา            
มี Float switch และมีสัญญาณ Analog signal เชื่อมต่อเข้ากับเครื่องผลิตน้ําเพ่ือสามารถแสดงระดับน้ําใน



ถังบนหน้าจอของเครื่อง (level display) และส่งสัญญาณให้เครื่องหยุดการทํางานแบบอัตโนมัติเม่ือระดับ
น้ําเต็มถัง  

3.3 ด้านบนของถังมีฝาปิดแบบเกลียวสามารถถอดและประกอบได้ เพ่ือความสะดวกต่อการทํา
ความสะอาด และด้านล่างของถังมีลักษณะเป็นทรงกรวย (Conical bottom outlet) เพ่ือสามารถถ่ายน้ํา
ท้ิงได้หมด ไม่มีน้ําขัง  
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3.4 มี Sterile Venting Filter ด้านบนของตัวถังเพ่ือป้องกันการปนเป้ือนของอากาศท่ีจะเข้าสู่
ตัวถัง 

3.5 มีจุดจ่ายน้ําอยู่ด้านหน้าของตัวถัง เพ่ือความสะดวกต่อการเปิดใช้งาน 
 

4. เป็นเครื่องท่ีผลิตจากโรงงานท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน DIN EN ISO9001:2000 และ DIN EN 
ISO14001:2005 

5. ผลิตภัณฑ์จากประเทศเยอรมัน 
6. ติดต้ังจนสามารถใช้งานได้ดี และรับประกันคุณภาพการใช้งาน 1 ปี 

7. มีหนังสือคู่มือการใช้งานและบํารุงรักษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน  1 ชุด 
 

5. เครื่องช่ังสาร ทศนิยม  2 ตําแหน่ง   จํานวน 2 เครื่อง 
คุณลักษณะ 

1. มีหน้าจอสี สั่งงานหรือควบคุมด้วยระบบสัมผัส 
2. ชั่งน้ําหนัก ได้ไม่น้อยกว่า 3,100 กรัม อ่านค่าละเอียด ได้ 0.01 กรัม มีค่าความแม่นยําของการชั่งซํ้า 

น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.01 กรัม และมีค่าความคลาดเคลื่อนเชิงเส้น +/- 0.02 กรัม 
3. ตัวรับน้ําหนักทํามาจากวัสดุชิ้นเดียว และมีอัตราการเปลี่ยนแปลงน้ําหนัก ต่ออุณหภูมิ น้อยกว่าหรือ

เท่ากับ +/- 3 ppm/K 
4. สามารถหักน้ําหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่ง 
5. มีค่าเวลาตอบสนองในการชั่ง ไม่เกิน 1.5 วินาที 
6. ฟังก์ชั่นการ calibrate เครื่องอัตโนมัติเม่ือเวลาและอุณหภูมิเปลี่ยนไปถึงจุดท่ีกําหนดไว้ 
7. มีสัญลักษณ์แสดงสัดส่วนน้ําหนักท่ีชั่งเทียบกับพิกัดสูงสุดของเครื่อง 
8. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางจานชั่ง 180 มม. +/- 5 มม. และตัวเครื่องมีขนาด  
   (D x W x H) 360 x 216 x 95 มม. +/- 5 มม. 
9. มีระบบป้องกันการชั่ งน้ํ าหนักเกินพร้อมแสดงรหัสความผิดพลาดในกรณีชั่ งน้ํ าหนักเกินพิกัด          

สูงสุดของเครื่อง 
10. สามารถปรับต้ังเครื่องชั่งให้เหมาะสมกับการสั่นสะเทือนได้ไม่น้อยกว่า 4 ระดับ คือ Very Stable, 

Stable, Unstable และ Very Unstable 
11. มี Interface USB 

     11.1 ใช้ในการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ 
     11.2 ถ่ายข้อมูลไปยัง โปรแกรม Microsoft Windows ได้ 
     11.3 เลือกการถ่ายโอนข้อมูลได้ท้ัง แบบ SBI และ x BPI 

12. มีโปรแกรมใช้งานในตัวเครื่อง ได้แก่ Counting, Weighing in percent, Density determination, 
Peak hold, Unstable condition, Check weighing, Mixing, Components (totalization), Statistics และ 
Conversion 



13. สามารถเลือกหน่วยการชั่งได้ไม่น้อยกว่า 23 หน่วย ได้แก่ กรัม มิลลิกรัม กิโลกรัม ปอนด์ เป็นต้น  ไม่
ต้องเพ่ิมวงจรใดๆ  

14. มีระบบการชั่งน้ําหนักจากทางด้านใต้ของเครื่อง 
15. โรงงานผลิตได้มาตรฐาน ISO9001:2000 และ ISO14001 
16. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ และ 50 ไซเคิล และได้มาตรฐาน เรื่อง การรบกวนจากสนามแม่เหล็ก 
17. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี 
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6. ตู้เย็นสําหรับงานด้านเวชภัณฑ์ (Medical Pharmaceutical Refrigerators) จํานวน 1 ตู้ 
 คุณลักษณะ 

1. เป็นตู้เย็นแบบแนวต้ัง (Upright type) สําหรับแช่สารตัวอย่างท่ีอุณหภูมิตํ่า สามารถปรับอุณหภูมิให้
ตํ่าลงได้ตั้งแต่ 0 องศาเซลเซียส ข้ึนไป (ท่ีอุณหภูมิห้องสูงสุด 35 องศาเซลเซียส)  

2. สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วงต้ังแต่ 0  ถึง 20 องศาเซลเซียส ความละเอียด 0.1 องศาเซลเซียส  
ด้วยระบบ Microprocessor โดยมีหัววัดอุณหภูมิชนิด Ntc และแสดงค่าอุณหภูมิภายในตู้ผ่านจอแสดงผลชนิด LED 
display 

3. มีความจุใช้งาน (Net capacity) ไม่น้อยกว่า 925 +/-5 ลิตร มีขนาดภายนอกไม่มากกว่า 120x70 x 192 
+/-5 เซนติเมตร (กว้าง x ลึก x สูง) 

4. โครงสร้างภายในและภายนอกตู้ทําจากโลหะไร้สนิม (Stainless steel) ด้านล่างสุดของตู้ออกแบบคล้าย
ถาด (Tray type) สําหรับรองรับของเหลวท่ีหกภายในตู้ 

5. มีฉนวนกันความร้อนปราศจากสาร CFC ซ่ึงทําจากโพลียูรีเธนชนิดความหนาแน่นสูง ความหนาไม่น้อย
กว่า 50 มิลลิเมตร เพ่ือรักษาอุณหภูมิภายในตู้ และป้องกันการถ่ายเทอุณหภูมิเย็นจากภายในสู่ภายนอก  

6. มีชั้นวางตัวอย่างแบบลวด (Wired shelves) ขนาดไม่น้อยกว่า 46 x 57 +/-5 เซนติเมตร (กว้าง x ลึก) 
จํานวนไม่น้อยกว่า 6 ชั้น ทําจากโลหะเคลือบพลาสติกเพ่ือป้องกันการเกิดสนิม โดยแต่ละชั้นสามารถรองรับน้ําหนัก
ตัวอย่างได้สูงสุด 30 กิโลกรัม ชั้นวางติดต้ังบนรางท่ีป้องกันการลื่น สามารถปรับระดับชั้นวาง หรือถอดออกได้ง่าย 
โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือ  

7. ประตูด้านหน้าตู้ จํานวน 2 บาน ทําจากกระจกนิรภัยแบบอัดสุญญากาศ 3 ชั้น ฝังในกรอบอลูมิเนียม 
โดยช่องสุญญากาศท่ีอยู่ในแต่ละชั้นของกระจก จะทําหน้าท่ีเป็นฉนวนกันความร้อน เพ่ือป้องกันการถ่ายเทอุณหภูมิ
ระหว่างภายในตู้และนอกตู้   

8. ประตูเปิด-ปิดแบบบานพับ (Hinged door) ในกรณีท่ีเปิดประตูค้างไว้   ไม่เกิน 90 องศา ประตูจะปิดเอง
โดยอัตโนมัติ และในขณะท่ีมีการเปิดประตู ระบบหมุนเวียนอากาศภายในตู้จะหยุดทํางานโดยอัตโนมัติ เพ่ือลดความ
สูญเสียอากาศเย็นภายในตู้ 

9. มีหลอดไฟ LED ให้แสงสว่าง เพ่ือช่วยในการมองเห็นตัวอย่าง จํานวน 2 หลอด ซ่ึงเป็นหลอดไฟชนิด
ประหยัดพลังงาน และไม่เกิดความร้อน สามารถเปิด-ปิด หลอดไฟ ได้จากแผงควบคุมการทํางานด้านหน้าตู้ 

10. สามารถล็อคปุ่มสั่งการเพ่ือป้องกันผู้ไม่เก่ียวข้องเปลี่ยนโปรแกรม ในการใช้งานต่างท่ีตั้งไว้ 
11. มีสัญญาณเตือนในรูปแบบรหัสข้อความและเสียง (Visual and acoustic alarm) ในกรณีดังต่อไปนี้ 

11.1 ค่าอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไป สูง หรือตํ่ากว่าค่าท่ีกําหนดไว้ 
11.2 ประตูเปิดค้างไว้ 
11.3 ระบบไฟฟ้าขัดข้อง 
11.4 เม่ือเกิดน้ําแข็งในระบบ (Anti-freezing evaporator) 
11.5 หัววัดอุณหภูมิเสียหาย 



12. สามารถปิดสัญญาณเสียงเตือน โดยท่ีระบบยังมีการเตือนแบบต่อเนื่อง ในลักษณะสัญญาณแสง หรือ
ระบุความผิดปกติท่ีเกิดข้ึนเป็นรหัสบนหน้าจอแสดงผล   

13. มีหน่วยความจํา ท่ีสามารถเก็บบันทึกข้อมูลสัญญาณเตือน (Alarm memory) ได้ไม่น้อยกว่า 10 ข้อมูล
ล่าสุด และเรียกดูได้จากจอแสดงผล เช่น เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการเตือน ค่าอุณหภูมิท่ีเปลี่ยนแปลงไปมากท่ีสุด 
(Peak temperature) 
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14. มีระบบคอมเพรสเซอร์ชนิด Hermetic compressor จํานวน 1 ตัว และใช้สารทําความเย็น 
(Refrigerant) ชนิด R404a ท่ีปราศจากสาร CFC  

15. มีระบบละลายน้ําแข็งและระเหยน้ําท้ิงแบบอัตโนมัติ (Automatic defrost and evaporation of the 
condensed water) เพ่ือช่วยให้การทํางานของตู้ทําได้เต็มประสิทธิภาพ 

16. มีระบบหมุนเวียนอากาศภายในตู้โดยใช้พัดลม ช่วยให้อุณหภูมิภายในตู้มีความสมํ่าเสมอ 
17. มีขาต้ังตู้ จํานวนไม่น้อยกว่า 4 ขา ทําจากสแตนเลสสตีล เกรด AISI 304  
18. มีชุดส่งสัญญาณชนิด NO/NC 
19. ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล (CE) 
20. โรงงานผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 และ ISO 13485:2003 
21. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 
7. ตู้ปลอดเช้ือ     จํานวน 1 ตู้ 

1. ชนิดและโครงสร้าง 
               1.1 เป็นตู้กรองอากาศให้ปราศจากเชื้อชนิด Biohazard class II Type A2 โดยได้รับการ 
ทดสอบ สอดคล้องตามมาตรฐาน EN12469 และ Chinese standard YY0569  
     1.2 โครงสร้างด้านนอกทําด้วยโลหะเคลือบ Epoxyป้องกันการกัดกร่อน (Steel sheet coated 
with epoxy/ polyester resin)  

    1.3 พ้ืนท่ีปฏิบัติงานภายนอกตู้ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) ไม่น้อยกว่า 1,340 x 790 x 2,130 +/-5
มิลลิเมตร 

    1.4 พ้ืนท่ีปฏิบัติงานมีพ้ืนท่ีปฏิบัติงานภายในตู้ขนาด (กว้าง xลึก x สูง) ไม่น้อยกว่า 
1,250x575x625 +/-5มิลลิเมตร 

    1.5 พ้ืนท่ีทํางาน  (Working area) ทําด้วยสแตนเลสสตีล เกรด 304 แผ่นเดียว ฟ้ืนผิวเรียบ 
สามารถถอดออกทําความสะอาดได้ โดยบริเวณด้านหน้ามีรูพรุนสําหรับให้อากาศไหลเวียน และออกแบบให้ลาด
เอียง เพ่ือกําจัดการไหลวนของอากาศท่ีเข้าด้านหน้าตู้ เพ่ิมความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานและมี สามารถวางแขน 
ขณะทํางานได้ โดยไม่กีดขวางการไหลเวียนอากาศด้านหน้า 

    1.6 มีการออกแบบให้มีช่องระบายอากาศอยู่บริเวณด้านหลังผนังของตู้ภายในฟ้ืนท่ีปฎิบัติงานเพ่ือ
ขจัดอากาศท่ีจะก่อให้เกิดการปนเป้ือนกับตัวอย่างภายในตู้และมีการออกแบบให้ฟ้ืนท่ีบริเวณปฎิบัติงานด้านหน้ามี
ช่องระบายอากาศ(Front air grille) และมีช่องระบายอากาศบริเวณขอบผนังข้างตู้ท่ียาวตลอดแนวความสูงของตู้
(Side air grille) เพ่ือขจัดอากาศท่ีจะก่อให้เกิดการปนเป้ือนกับตัวอย่างภายในตู้ 

    1.7 ผนังด้านในตู้เตรียมช่องสําหรับต่อวาล์วต่าง ๆ จํานวนไม่น้อยกว่า 3 ช่อง 
    1.8 ด้านล่างพ้ืนท่ีทํางานมีลักษณะเป็นแอ่ง (Drain pan) สามารถรองรับของเหลวท่ีอาจหกลงมาได้

ถึง 30 ลิตร  



    1.9 ประตูด้านหน้าตู้ทําจากกระจกนิรภัยชนิด (Tempered safety glass )ท่ีสามารถป้องกัน แสง 
UV และสามารถปรับเลื่อนข้ึนลงได้สนิทถึงขอบประตูตู้ กระจกมีความลาดเอียงไม่น้อยกว่า  10 องศา เพ่ือเพ่ิมระยะ
ในมองเห็นและลดความเม่ือยล้าขณะนั่งทํางาน  
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2. ระบบกรองอากาศ ประกอบด้วย 
    2.1 แผ่นกรองอากาศชนิด ULPA Filter จํานวน 2 ชุด โดยอากาศ 70 % หมุนเวียนอยู่ภายในตู้

และอากาศ 30 % ถูกเป่าออกนอกตู้ 
    2.2 แผ่นกรองอากาศก่อนเข้าตู้ (Supply Filter)   และ แผ่นกรองอากาศออกนอกตู้ (Exhaust 

Filter)    มีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาค 0.1-0.2 ไมครอน ได้ไม่น้อยกว่า 99.999 % โดยผลิตตามมาตรฐาน 
IEST-CC034.1, IEST-CC007.1  

3. ระบบหมุนเวียนอากาศและความสะอาดของอากาศบริเวณฟ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 
    3.1 มีพัดลมดูดอากาศชนิดปรับความเร็วอัตโนมัติ (Self-induced blower) ท่ีสามารถชดเชย

ความเร็วลมภายในตู้อย่างอัตโนมัติหากแผ่นกรองเกิดการอุดตัน, อากาศภายในตู้ผันผวน โดยผู้ใช้ไม่จําเป็นต้องปรับ
ความเร็วเอง 

    3.2 ความเร็วของลมท่ีเข้าสู่ตัวเครื่อง (Inflow velocity) อยู่ในช่วง 0.53 +/-0.025 เมตรต่อวินาที  
และมีความเร็วลมท่ีปราศจากเชื้อท่ีผ่านเข้าสู่ฟ้ืนท่ีใช้งาน ( Downflow velocity ) อยู่ในช่วง 0.35 +/-0.025 เมตร/
วินาที 

    3.3 ระดับความสะอาดของอากาศบริเวณฟ้ืนท่ีปฎิบัติงาน  ไม่น้อยกว่า US Federal Standard 
209E Class 10 

4. มีระบบให้แสงสว่างภายในตู้ โดยมีหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์  ซ่ึงสามารถให้ความสว่างภายในตู้ได้ใน ช่วง 
800 ถึง 1,100 ลักซ์ 

5. ควบคุมการทํางานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ (Microprocessor Control) โดยมีแผงควบคุมการ
ทํางานติดต้ังอยู่ด้านหน้าตู้เพ่ือสะดวกต่อการใช้งาน รายละเอียดของแผงควบคุมมีดังนี้ 

    5.1 มีปุ่มกดระบบสัมผัส สําหรับควบคุมการทํางาน ได้แก่  
- ปุ่ม เปิด- ปิด เครื่อง 
- ปุ่ม เปิด- ปิด พัดลม 
- ปุ่ม เปิด- ปิด หลอดไฟ 
- ปุ่ม เปิด-ปิด หลอดไฟ UV 
- ปุ่มเลือกพารามิเตอร์ท่ีต้องการแสดงท่ีจอแสดงผล (Mode) 

    5.2 มีจอแสดงผลชนิด LED สามารถเลือกแสดงค่าต่างๆ ดังนี้ 
- ความเร็วลมและปริมาณอากาศท่ีปราศจากเชื้อท่ีผ่านเข้ามาสู่ฟ้ืนท่ีใช้งาน   

(Downflow velocity  และ Downflow Volume) 
- ความเร็วลมและปริมาตรอากาศท่ีเข้าสู่เครื่อง (Inflow velocity และ Inflow  

volume) 
- สถานะของแผ่นกรองอากาศ (Filter indicator bar ) 
- ระยะเวลาการทํางานสะสมของแผ่นกรอง (Cumulative working time for main  



filter) 
- อุณหภูมิบริเวณฟ้ืนท่ีการทํางาน 
- วัน เวลา 
- สถานะระบบการทํางาน(System status)  

    5.3 สามารถกําหนดรหัส (Password) ผ่านได้ถึง 4 ตําแหน่ง เพ่ือป้องกันผู้ท่ีไม่เก่ียวข้องใช้งาน
เครื่อง 
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6. มีระบบสัญญาณเตือนดังนี้ 
    6.1 เม่ือค่าความเร็วลมเปลี่ยนแปลงจากระดับปกติ 20 เปอร์เซ็นต์ 
    6.2 ตําแหน่งของประตูกระจกด้านหน้าไม่อยู่ในตําแหน่งท่ีเหมาะสม 
    6.3 Filter life expire  
7. มีหลอดไฟ UV ติดต้ังอยู่ภายในตู้ สําหรับฆ่าเชื้อภายในตู้ ซ่ึงมีระบบ Interlock โดยจะสามารถเปิด

ทํางานของหลอด UV ได้ก็ต่อเม่ือได้ปิดการทํางานของหลอดฟลูออเรสเซนต์ (Fluorescent Lamp), ปิดพัดลม 
ดูดอากาศ( Blower), กระจกด้านหน้าตู้ถูกปิดสนิทและสามารถต้ังระยะเวลาการทํางานของหลอด UV ได้  

8. สามารถถอดเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ และบํารุงรักษาพัดลมดูดอากาศได้จากบริเวณด้านหน้าตู้  
9. มีปลั๊กไฟชนิดกันน้ําติดต้ังภายในตู้ (Waterproof socket) สําหรับใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในตู้ 

จํานวน 2 ชุด 
10. ใช้ไฟฟ้าได้ในช่วง 220 – 240 โวลท์ 50 เฮิทซ์และความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าได้รับมาตรฐาน CE 
11. รับประกันคุณภาพ 1 ปีเต็ม  
12. บริษัทผู้จําหน่ายผ่านการรับรองตามมาตรฐาน ISO 9001  
13. มีอุปกรณ์ประกอบเพ่ิมเติมดังนี้  
      13.1 วาล์วแก๊ส (Gas valve)              จํานวน  1  ชุด 
      13.2 ขาต้ังตู้ (จัดหาในประเทศ)           จํานวน  1  ชุด 
      13.3 ตะเกียงบุนเสนแบบ foot switch  จํานวน  1  ชุด 
      13.4 ผ้าชุบอาบน้ํายาฆ่าเชื้อ(Pal Wieps)  จํานวน  1 ชุด 

      13.5 เก้าอ้ีปฏิบัติงาน                          จํานวน  1 ชุด 
 
 
8. เครื่องผลิตน้ํากล่ัน   จํานวน 1 เครื่อง 
 คุณลักษณะ 

1. สามารถผลิตน้ําบริสุทธิ์และน้ําบริสุทธิ์คุณภาพสูงท้ัง   3 ประเภท (Pure water (Type 3)/ High 
quality pure water (Type 2)/ Ultrapure water (Type 1) ได้จากน้ําประปา (Conductivity ไม่เกิน 400 
µs/cm) 

2. น้ําท่ีผลิตได้เหมาะสําหรับการประยุกต์ใช้ในงานวิเคราะห์ต่างๆ และการล้างเครื่องแก้ว เป็นต้น  
3. มีอัตราการผลิตน้ําบริสุทธิ์ (Pure water) 15 +/-5 ลิตรต่อชั่วโมง และอัตราการไหลของน้ําบริสุทธิ์

คุณภาพสูง (Ultrapure water) 1-1.5 +/-5 ลิตร   ต่อนาที 
4. มีช่องจ่ายน้ําจํานวน 2 ช่อง ดังต่อไปนี้ 

        4.1 Pure water (RO water)  
        4.2 High quality pure water and ultrapure water (ROP and UP water) 



5. น้ําบริสุทธิ์คุณภาพสูงท่ีผลิตได้ มีคุณภาพดังนี้ 
            5.1 Resistivity 18.2 Megaohm-cm. ท่ี 25 OC 
            5.2 Conductivity 0.055 µs/cm ท่ี 25 OC 
            5.3 TOC ไม่เกิน 10 ppb 
            5.4 Bacteria ไม่เกิน 1 cfu/ml 
            5.5 Particulates (ขนาดใหญ่กว่า 0.22 ไมครอน) ไม่เกิน 1 pc/ml 
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6. ภายในเครื่องประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ 
6.1 ชุดกรองน้ําเบ้ืองต้น (Pre-treatment cartridge) 
6.2 ชุดกรองน้ํา Reverse Osmosis (RO cartridge) 
6.3 Boost pump 
6.4 หลอดอัลตราไวโอเลตท่ีให้แสงท่ีความยาวคลื่น  254 +/-5 นาโนเมตร 
6.5 ชุดวัดสภาพนําไฟฟ้าของน้ําบริสุทธิ์คุณภาพสูงท่ีผลิตได้ (Conductivity measurement) 
6.6 ชุดกรอง Microfiltration (Microfiltration cartridge) 
6.7 ถังเก็บน้ําบริสุทธิ์จากบริษัทผู้ผลิต ขนาดความจุ 7 ลิตร +/-5   1 ใบ 

7. มีระบบแสดงสัญญาณเตือนบนหน้าจอแสดงผล เม่ือเกิดกรณีดังต่อไปนี้ 
7.1 กรณีท่ีชุดกรองน้ําเบ้ืองต้น มีอายุการใช้งานเกินกว่าท่ีได้ตั้งไว้ 
7.2 กรณีท่ีน้ํา Reverse osmosis (RO) มีค่า Conductivity เกินกว่าท่ีได้ตั้งไว้ 
7.3 กรณีท่ี UV lamp มีอายุการใช้งานเกินกว่าท่ีตั้งไว้ 
7.4 กรณีท่ีมีการรั่วไหลของน้ําเกิดข้ึนภายในระบบ 

8. มีหน้าจอแสดงผลชนิด LCD 
9. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ทซ 
10. มีคู่มือประกอบการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  อย่างละ 1 ชุด 
11. มีการรับประกันคุณภาพสินค้า 1-2 ปี 
12. โรงงานผู้ผลิตได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 และ ISO 13485:2003 
13. เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล European Conformity (CE) 

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

 
 


