
 
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เรื่อง สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๑๒ รายการ 
------------------------------------------- 

              มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๑๒ รายการ        
ตามประกาศสอบราคาเลขท่ี ๓๓/๒๕๕๗ ตามรายการ ดังนี้  

                  ๑.  เครื่องบรรจุแคปซูลแบบมือโยก ขนาดบรรจุ ๑๕๐ แคปซูล  จํานวน ๑  เครื่อง  
                  ๒.  ตู้อบไฟฟ้า        จํานวน ๑  เครื่อง 
 ๓.  เครื่องบรรจุแคปซูลแบบมือโยก ขนาดบรรจุ ๓๐๐ แคปซูล  จํานวน ๑  เครื่อง  
 ๔.  เครื่องบีบน้ํามันเอนกประสงค์ขนาดต้ังโต๊ะ    จํานวน ๑  เครื่อง 
 ๕.  ชุดอุปกรณ์สําหรับแช่แข็งตัวอย่างบรรจุขวดก้นกลม   จํานวน ๑  ชุด 
 ๖.  กล้องจุลทรรศน์สองตา      จํานวน  ๔ กล้อง 
 ๗.  หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาลข้ันพ้ืนฐาน     จํานวน ๑ ตัว 
 ๘.  เปลสนามอลูมิเนียม แบบพับ ๒ ตอน พร้อมกระเป๋า   จํานวน ๑ ตัว 
 ๙.  กล้องจุลทรรศน์       จํานวน ๑ ตัว 
 ๑๐. เครื่องชั่งทศนิยม ๔ ตําแหน่ง      จํานวน ๑ เครื่อง 
 ๑๑. เครื่องชั่งน้ําหนักระบบดิจิตอล พร้อมท่ีวัดส่วนสูง   จํานวน ๑ เครื่อง 
 ๑๒. หม้อนึ่งฆ่าเชื้อโรค       จํานวน ๑ ชุด 
 
           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 ๓๐ 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 ๓๓/๒๕๕๗ 

สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๑๒ รายการ 
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ลงวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ 
...................................................... 

 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค์จะ 
สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๑๒ รายการ ตามรายการ ดังนี้  

                  ๑.  เครื่องบรรจุแคปซูลแบบมือโยก ขนาดบรรจุ ๑๕๐ แคปซูล  จํานวน ๑  เครื่อง  
                  ๒.  ตู้อบไฟฟ้า        จํานวน ๑  เครื่อง 
 ๓.  เครื่องบรรจุแคปซูลแบบมือโยก ขนาดบรรจุ ๓๐๐ แคปซูล  จํานวน ๑  เครื่อง  
 ๔.  เครื่องบีบน้ํามันเอนกประสงค์ขนาดต้ังโต๊ะ    จํานวน ๑  เครื่อง 
 ๕.  ชุดอุปกรณ์สําหรับแช่แข็งตัวอย่างบรรจุขวดก้นกลม   จํานวน ๑  ชุด 
 ๖.  กล้องจุลทรรศน์สองตา      จํานวน  ๔ กล้อง 
 ๗.  หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาลข้ันพ้ืนฐาน     จํานวน ๑ ตัว 
 ๘.  เปลสนามอลูมิเนียม แบบพับ ๒ ตอน พร้อมกระเป๋า   จํานวน ๑ ตัว 
 ๙.  กล้องจุลทรรศน์       จํานวน ๑ ตัว 
 ๑๐. เครื่องชั่งทศนิยม ๔ ตําแหน่ง      จํานวน ๑ เครื่อง 
 ๑๑. เครื่องชั่งน้ําหนักระบบดิจิตอล พร้อมท่ีวัดส่วนสูง   จํานวน ๑ เครื่อง 
  ๑๒. หม้อนึ่งฆ่าเชื้อโรค       จํานวน ๑ ชุด 
  
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 ๑๒ รายการ โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตาม
เอกสาร สอบราคา เลขท่ี ๓๓/๒๕๕๗" ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ี ในวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ถึงวันท่ี ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ 
ต้ังแต่เวลา 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 ๓๐ 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 เงินค่าพัสดุสําหรับการซ้ือเงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ ๒๕๕๗ 
                                การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับอนุมัติเงินค่า
พัสดุจาก เงินรายได้มหาวิทยาลัยฯ 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 33/2557 
 

1. เครื่องบรรจุแคปซูลแบบมือโยก ขนาดบรรจุ 150 แคปซูล  จํานวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะ  

1. ขนาดบรรจุครั้งละไม่น้อยกว่า 150 แคปซูล 
2. ตัวเครื่องชิ้นส่วนท่ีสัมผัสกับยาโดยตรงทําด้วยสแตนเลส 
3. ชุดบรรจุแคปซูลทําด้วยสแตนเลสและสามารถถอดเปลี่ยนได้ 
4. มีจานเรียงจํานวนไม่น้อยกว่า 1 อัน ทําด้วยอลูมิเนียมอัลลอย 
5. มีคานสําหรับโยกเพ่ือยึดและแยกตัวแคปซูล (body) ออกจากฝาแคปซูล (cap) และคานสําหรับกดสวม

ให้แคปซูลท้ังสองส่วนเข้าด้วยกัน 
6. ขนาดของเครื่องโดยประมาณไม่น้อยกว่า (กxยxส) 40x48x30 ซม. 
7. มีเบอร์ให้เลือกไม่ต่ํากว่าเบอร์ 0 

 
2. ตู้อบไฟฟ้า   จํานวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะ  

1. เป็นตู้อบลมร้อนสําหรับอบแห้งสมุนไพร 
2. โครงสร้างภายในและภายนอกทําด้วยสแตนเลส 
3. มีมอเตอร์พัดลมภายใน มีขนาดไม่น้อยกว่า 1/4 แรงม้าหรือดีกว่า 
4. มีถาดสําหรับวางสมุนไพรสําหรับอบ ทําด้วยสแตนเลส จํานวนไม่น้อยกว่า 12 ถาด 
5. ขนาดของเครื่องไม่น้อยกว่า 90x100x160 ซม. (กว้างxลึกxสูง) 
6. ให้ความร้อนด้วยตัวทําความร้อนไฟฟ้า 
7. มีชุดควบคุมอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ 
8. มีอุณหภูมิภายในตู้สมํ่าเสมอ 
9. มีระบบต้ังเวลาในการทํางาน 
10. มีล้อเลื่อนจํานวน 4 ล้อ สะดวกในการย้าย 
11.  ใช้ไฟฟ้าขนาด 220 โวลท์ 
12. รับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี   

 
3. เครื่องบรรจุแคปซูลแบบมือโยก ขนาดบรรจุ 300 แคปซูล จํานวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะ  

1. ขนาดบรรจุครั้งละไม่น้อยกว่า 300 แคปซูล 
2. ตัวเครื่องชิ้นส่วนสัมผัสทําด้วยสแตนเลสอย่างดี 
3. ชุดบรรจุแคปซูลทําด้วยสแตนเลสอย่างดีและสามารถถอดเปลี่ยนได้ 
4. มีจานเรียงจํานวนไม่น้อยกว่า 1 อันทําด้วยอลูมิเนียมอัลลอยอย่างดี 
5. มีคานสําหรับโยกเพ่ือยึดและแยกตัวแคปซูล (body) ออกจากฝาแคปซูล (cap) และคานสําหรับกดสวม

ให้แคปซูลท้ังสองส่วนเข้าด้วยกัน 
6. ขนาดของเครื่องโดยประมาณไม่น้อยกว่า (กxยxส) 40x48x45 ซม. 
7. สามารถบรรจุแคปซูลขนาดไม่น้อยกว่าเบอร์ 0 

 8. มีการรับประกันคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
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4. เครื่องบีบน้ํามันเอนกประสงค์ขนาดตั้งโต๊ะ   จํานวน 1 เครื่อง  
คุณลักษณะ  

1. เสื้ออัดและสกรูอัดข้ึนรูปจากสแตนเลส เกรดไม่น้อยกว่า 304 จํานวน 1 ชุด 
2. มอเตอร์เกียร์ขนาดไม่น้อยกว่า 1/4 แรงม้า 220 โวลท์ จาํนวน 1 ชุด 
3. ฮีตเตอร์ไฟฟ้าแบบปลอกรัด ขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ จํานวน 1 ชุด 
4. ชุดวัดและควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิตอล PID Control ไม่น้อยกว่า 1 ชุด สามารถวัดและควบคุมอุณหภูมิ

สูงสุดไม่น้อยกว่า 300 องศาเซลเซียส  
5. ชุดตลับลูกปืนสําหรับกระบอกสกรูอัด จํานวน 1 ชุด 
6. รับประกันอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 1 ปี 
7. มีคู่มือประกอบการใช้งาน 

 
5. ชุดอุปกรณ์สําหรับแช่แข็งตัวอย่างบรรจุขวดก้นกลม จํานวน 1 ชุด  
คุณลักษณะ  
    ชุดอุปกรณ์สําหรับแช่แข็งตัวอย่างบรรจุฟลาสก์ก้นกลม ประกอบด้วย 

1. อ่างทําความเย็น  
1.1 เป็นอ่างทําความเย็นท่ีสามารถทําอุณหภูมิได้ไม่ต่ํากว่า - 40 องศาเซลเซียส (ทดสอบท่ีอุณหภูมิแวดล้อม

ไม่เกิน 20 องศาเซลเซียส) 
1.2 อ่างมีขนาดความจุใช้งานไม่น้อยกว่า 16 ลิตร โดยมีขนาดภายในไม่น้อยกว่า 330 x 300 x 200 

มิลลิเมตร (ลึกxกว้าง xสูง) และมีขนาดภายนอกไม่น้อยกว่า 469 x 423 x 672 มิลลิเมตร (ลึกxกว้าง x สูง) มีล้อและ
ท่ีล็อคล้อ เพ่ือสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย 

1.3 โครงสร้างภายในอ่างทําด้วยสแตนเลสสตีล ไม่น้อยกว่าเกรด 304   
1.4 โครงสร้างภายนอกทําจากเหล็กกล้าเคลือบโพลีเอสเตอร์ (Polyester coated steel) 
1.5 มีฉนวนกันความร้อน (Insulation) ความหนาไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร  
1.6 สารทําความเย็น (Refrigerant) ท่ีใช้ในระบบทําความเย็น ได้แก่ R507  
1.7 มีค่า Cooling capacity ท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียสไม่ต่ํากว่า 220 วัตต์ 
1.8 มีท่อสําหรับระบายของเหลวภายในอ่างท้ิง (Drain tap) 
1.9 ใช้ไฟฟ้า 220-240 โวลท์ 50 เฮิทซ์ 
1.10 เป็นผลิตภัณฑ์นําเข้าจากต่างประเทศ 
1.11 รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี จากบริษัทผู้ผลิตโดยตรงท่ีได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 

ท้ังระบบ เพ่ือประโยชน์ทางด้านบริการหลังการขาย 
 
2. เครื่องกวนสาร  
2.1 สามารถปรับความเร็วรอบได้ไม่น้อยกว่า 50-1600 รอบต่อนาที (rpm) โดยมีปุ่มหมุน และสวิตซ์  

ปิด-เปิดเครื่องอยู่ด้านหน้าเครื่องเพ่ือสะดวกต่อการใช้งาน  
2.2 แรงบิด (Torque) สูงสุดเท่ากับ 50 นิวตันต่อเซนติเมตร (Ncm) 
2.3 มีไฟแสดงสถานะการทํางาน ด้านหน้าของเครื่อง 
2.4 บริษัทผู้ผลิตได้รับมาตรฐาน ISO9001 
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2.5 ใช้พลังงานไฟฟ้า 220-240 โวลท์ 50 เฮิรตซ์ 
2.6 เป็นผลิตภัณฑ์นําเข้าจากต่างประเทศ 
2.7 รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี พร้อมท้ังบริษัทได้การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008  

ท้ังระบบ เพ่ือให้บริการด้านอะไหล่และการดูแลรักษาเครื่อง  
 

3. ชุดฟลาสก์ก้นกลม จํานวน 1 ชุดมีรายละเอียด ดังนี้ 
3.1 ฟลาสก์ก้นกลมขนาดไม่น้อยกว่า 250 มิลลิลิตร    จํานวน 4 ขวด 
3.2 ฟลาสก์ก้นกลมขนาดไม่น้อยกว่า 500 มิลลิลิตร    จํานวน 4 ขวด 
3.3 ฟลาสก์ก้นกลมขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 มิลลิลิตร จํานวน 4 ขวด 
 
4. ข้อต่อขนาดไม่น้อยกว่า 29/32    จํานวน 1 ชุด 
5. สารทําความเย็นสําหรับใช้กับอ่างปริมาตรไม่น้อยกว่า 15 ลิตร (Silicone oil no.5) จํานวน 1 ขวด 

 
6. กล้องจุลทรรศน์สองตา   จํานวน 4 กล้อง  
คุณลักษณะ 

1. หัวกล้องแบบสองกระบอกตาเอียง 45 องศา หมุนได้ 360 องศา ปรับระยะห่างระหว่างตาได้ไม่น้อยกว่า 
54-76 ม.ม. ปรับ Diopter ได้ท้ังสองข้าง 

2. เลนส์ตาขนาดไม่น้อยกว่า WF10x/18 ม.ม. และ WF15x/12 ม.ม. พร้อมเข็มชี้ 
3. เลนส์วัตถุเป็นเลนส์แบบมาตรฐาน DIN Achromatic กําลังขยายไม่น้อยกว่า 4x, 10x, 40x (Spring) 

และ 100x (Spring,Oil) 
4. แท่นวางสไลด์แบบมีสเกล Mechanical Stage ขนาดไม่น้อยกว่า 133x136 ม.ม. มีไมโครมิเตอร์ความ

ละเอียดไม่น้อยกว่า 0.1 มม. 
5. ระบบโฟกัสปุ่มปรับภาพหยาบและละเอียดชนิดแกนร่วม (COAXIAL) 
6. เลนส์รวมแสงแบบ Abbe Condenser พร้อมด้วย Iris diaphragm และช่องใส่เลนส์กรองแสง 
7. ระบบแสงสว่างหลอดไฟ Rechargeable LED ไม่น้อยกว่า 3.5v/70mW ใช้งานได้ไม่น้อยกว่า  

50 ชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง 
8. อายุการใช้งานยาวนานสามารถใช้งานแบบไร้สายได้มีสวิตซ์และปุ่มปรับความเข้มแสง 
9. อุปกรณ์ท่ีมาพร้อมกับเครื่องพร้อมผ้าคลุมกล้อง, ท่ีกรองแสงสีน้ําเงิน, กระจกฝ้า, น้ํามัน 

10.รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 
7. หุ่นฝึกปฏิบัติการพยาบาลข้ันพ้ืนฐาน   จํานวน 1 ตัว  
คุณลักษณะ 

1. หุ่นจําลองผู้ใหญ่เต็มตัว เปลี่ยนเพศได้ 
2. ทําจากพลาสติกพิเศษ แข็งแรง ทนทาน 
3. ศีรษะ คอ และขากรรไกรเคลื่อนไหวได้ 
4. มีลักษณะทางกายวิภาคของทางเดินหายใจท่ีถูกต้อง 
5. ศีรษะมีวิกผมสามารถฝึกการดูแลได้ 
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6. ฝึกปฏิบัติการหยอดตา หยอดยาในหูและล้างหูได้ 
7. ฝึกเทคนิคการให้สารน้ําทางหลอดเลือดดําและการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ และชั้นใต้ผิวหนังได้ 
8. ฝึกใส่ท่อ NG และ OG Tubes 
9. ฝึกสวนปัสสาวะได้ท้ังเพศชาย และเพศหญิง 
10. ฝึกสวนอุจจาระได้ 
11. มีแผลกดทับและแผลเท้าเป่ือย 
12. มีเต้านม/หน้าอกเพศชายและเพศหญิงสับเปลี่ยนได้ (เต้านมข้างซ้ายมีก้อนเนื้อร้าย) 
13. มีแผ่นหน้าอกทําจากหนังไวนิลพร้อมเต้านมไม่น้อยกว่า 7 ชนิดท่ีสามารถสับเปลี่ยนกันได้ 
14. ฝึกฟังเสียงปอดและเสียงหัวใจได้  
15. มีแขนสําหรับฝึกวัดความดันโลหิตได้ 
16. ฝึกตรวจภายในได้ 
17. รับประกันคุณภาพสินค้าไม่น้อยกว่า 1 ปี 
18. นําเข้าจากต่างประเทศ 

 
8. เปลสนามอลูมิเนียม แบบพับ 2 ตอนพร้อมกระเป๋า  จํานวน 1 ตัว  
คุณลักษณะ  

1. โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอย น้ําหนักเบา ไม่เป็นสนิม เงามัน และทนทาน 
2. ผ้าใบเปลสนามผลิตจากผ้าไนล่อน สีส้ม อย่างดี เหนียวและทนทาน 
3. น้ําหนักเบา 4.7 กิโลกรัม 

   4. ขนาดมาตรฐาน 210 x 52 x 14 ซม. 
   5. สะดวกสบายในการจัดเก็บ สามารถพับ 2 ตอน และเม่ือพับแล้วจะมีขนาดเพียง 110 x 17 x 8 ซม. 
   6. รับน้ําหนักได้สูงสุด 159 กิโลกรัม 
   7. ด้ามจับผลิตจากยางโพลิเมอร์ ขนาดกว้าง 10 x 4 ซม. ขนาดกระชับมือและป้องกันการลื่น 
   8. เข็มขัดรัดผู้ป่วย ผลิตจากวัสดุ Vinyl-Coated Polyester หน้ากว้าง 5 ซม. ยาว 170 ซม.           
จํานวน 2 เส้น มีความเหนียวทนทาน ปลายสายรัดท้ัง 2 ข้าง เป็นหัวเข็มขัด แบบสวมล็อกเข้าหากัน สายรัดสามารถ
ปรับความยาวได้ตามขนาดของผู้ป่วย/บาดเจ็บ ซ่ึงสายรัดมีความยาว 170 ซม. กว้าง 5 ซม. จํานวน 2 เส้น 
   9. มีกระเป๋าสะพายสะดวกในการพกพา 
   10.ผ่านมาตรฐานผลิตและส่งออก CE และ ISO9001:2008 
 
9. กล้องจุลทรรศน์    จํานวน 1 ตัว   
คุณลักษณะ  
   1. ชนิดกระบอกตาคู่เอน 30 องศา หัวกล้องหมุนได้รอบตัว 360 องศา มีฟีเจอร์ในการปรับระยะและชดเชย
การหักเหของแสง 
   2. ชนิด Wide field WF10x/18mm 
   3. เลนส์วัตถุ ชนิด Achromatic DIN 4 กําลังขยาย คือ 4x/0.10, 10x/0.25, 40x/0.65, 100x/1.25 
   4. ฐานวางสไลด์ขนาด 140x140 มม. ปรับได้ 2 แกน นอน-ต้ัง ระยะ 70x30 mm. 
   5. มีปุ่มปรับภาพหยาบและละเอียด ชนิดแกนร่วมกัน 
   6. ชนิด Iris diaphragm N.A.1.25 

7. ระบบแสง X-LED2 สามารถปรับความเข้มได้ 
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10. เครื่องช่ังทศนิยม 4 ตําแหน่ง  จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะ 

1. เครื่องชั่งไฟฟ้าระบบอิเล็คทรอนิค แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า (LCD Display) 
2. สามารถชั่งน้ําหนักได้สูงสุด 210x0.0001 กรัม 
3. สามารถหักน้ําหนักภาชนะได้ตลอดช่วงการชั่งและมีปุ่ม Tare 2 ปุ่ม 
4. ค่าความผิดพลาดในการอ่านน้ําหนักซํ้าไม่เกิน 0.0001 กรัม 
5. ค่าความเบ่ียงเบนของผลจากการชั่งน้ําหนักท่ีถูกต้องไม่เกิน 0.0003 กรัม ตลอดช่วงการชั่ง 
6. สามารถแสดงค่าน้ําหนักได้ภายใน 3 วินาที 
7. สามารถเปลี่ยนหน่วยการชั่งได้ 16 หน่วย 
8. มี Percentage Mode สําหรับการชั่งน้ําหนักเป็น % ได้ 
9. สามารถชั่งเพ่ือนับจํานวนได้ 
10. สามารถต้ังสภาพการชั่งของเครื่องให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมได้ 
11. ตัวเครื่องมีตู้กระจกสี่เหลี่ยมใส มองเห็นได้ 4 ด้าน สําหรับป้องกันฝุ่นละอองและลม สามารถเปิด-ปิดได้

จากด้านข้างท้ังสองด้านและจากด้านบนสําหรับวางภาชนะท่ีมีทรงสูงหรือใช้เติมสาร 
12. จานชั่งทําจากโลหะปลอดสนิม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 มิลลิเมตร 
13. ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 Volt, 50-60 ไซเคิล โดยใช้ Adapter 
14. เครื่องได้มาตรฐาน CE 
15. เป็นผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 
16. รับประกันคุณภาพ 1 ปี 
17. มีหนังสือแต่งต้ังการเป็นตัวแทนจําหน่ายจากผู้นําเข้าโดยตรงเพ่ือเป็นหลักประกันว่าบริษัทสามารถ

ให้บริการหลังการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
18. บริษัทผู้ขายต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9000 series หรือเทียบเท่า เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ

ระบบของการจัดการด้านเอกสารในหน่วยงาน 
 
11. เครื่องช่ังน้ําหนักระบบดิจิตอล พร้อมท่ีวัดส่วนสูง   จํานวน 1 เครื่อง 
คุณลักษณะ  

1. เป็นเครื่องชั่งน้ําหนักชนิดแสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า 
2. มีตัวเลขแสดงผลเป็นตัวเลข LCD แบบเรืองแสง ขนาด 25 มม.พร้อมบาร์กราฟแสดงค่าBMI 
3. สามารถชั่งน้ําหนักได้สูงสุด 250 กิโลกรัม 
4. อ่านค่าน้ําหนักได้ละเอียด 0.1 กิโลกรัม(100 กรัม) ตลอดช่วงการชั่ง 
5. แสดงค่า BMI เป็นแถบบาร์กราฟได้ 
6. วัดส่วนสูงได้ตั้งแต่ 90-200 ซม. 
7. แท่นชั่งขนาด 35.5 X 36.0 ซม. 
8. มีล้อเลื่อน 2 ล้อ สะดวกในการเคลื่อนย้าย 
9. มีรูปลักษณ์บอกระดับแบตเตอรี่ 
10. มีช่องสัญญาณ Interface RS23 
11. ใช้หม้อแปลง 12V/500mA adaptor หรือ 2000 Mah Ni-MH batteries 
12. รับประกันคุณภาพ 1 ปี 
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12. หม้อนึ่งฆ่าเช้ือโรค (Autoclav)   จํานวน 1 ชุด 
คุณลักษณะ  

1. 41 qt/39Lt with timer 
2. สูง 19" 
3. ขนาดหม้อนึ่ง 14" x 10.25" 
4. ขนาดบรรจุ 41 ควอท์ (39 ลิตร) 
5. น้ําหนัก 51 ปอนด์ (20.4 กิโลกรัม) 
6. แหล่งพลังงานใช้Heater ในการทําความร้อน 120 โวลต์, 50/60Hz, 1650 watt 
7. ความดันสูงสุด 20 psi 
8. อุณหภูมิสูงสุด 259 องศาฟาร์เรนไฮด์ 
9. ทําความร้อนเร็วกว่ารุ่น 25X ถึง 50% ด้วยกําลังไฟฟ้า 1650 watt 
10. มีความเท่ียงตรงมากกว่าด้วยเครื่องวัด อุณหภูมิ TPI, ไฟสัญญาณ 
11. ตัวจับเวลากระด่ิง 60 นาที 
12. รอบระยะเวลาการทํางาน 35 นาที 
13. ฐานรองทนทานเคลือบอลูมิเนียม 
14. ภายในทําจากอลูมิเนียมอัลลอยด์พร้อมชั้นวาง 
15. ท่อระบายเหล็ก 
16. ปลั๊กสามขาสายใต้ดินเพ่ือความปลอดภัย 
17. มาตรวัดการคาริเบรทแสดงเม่ือเริ่มรอบการทํางาน 
18. กลไกการล็อกปลอดภัยเพ่ือป้องกันหม้อเปิดภายใต้แรงดัน 
19. มีสวิตช์ระบายไอน้ํา 
20. วาล์วระบายแรงดันเกินอัตราเพ่ือความปลอดภัย 
21. ขนาดกะทัดรัดน้ําหนักเบา, เคลื่อนย้ายสะดวก, ทนทาน, สามารถใส่สารด้านหน้า 
22. ใช้ heater ในการทําความร้อน 
23. ระบบหล่อลื่นไม่ต้องเปลี่ยนวงแหวนอัดลูกสูบ 

24. รับประกัน 1 ปี 
 

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


