
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
เรื่อง ประกวดราคาซ้ือจัดซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๗ รายการ  

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาซ้ือจัดซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน          
๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซ้ือในการประกวดราคาครั้งนี้ 
เป็นเงินท้ังสิ้น ๖,๘๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านแปดแสนสามหม่ืนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้  

 

๑. ชุดทดลองกฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน ตําบลบ้านดู่  จํานวน ๕   ชุด 
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

๒. ชุดทดลองสัมประสิทธิ์ของความเสียดทาน ตําบลบ้านดู่  จํานวน ๕   ชุด 
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

๓. ชุดทดลองโมเมนตัมเชิงมุม ตําบลบ้านดู่   จํานวน ๕   ชุด 
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

๔. ชุดทดลองการชนกันของวัตถุ ตําบลบ้านดู่   จํานวน ๕   ชุด 
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

๕. ชุดทดลองลูกตุ้มนาฬิกาบอลลิสติก ตําบลบ้านดู่   จํานวน ๕   ชุด 
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

๖. ชุดทดลองแรงสู่ศูนย์กลาง ตําบลบ้านดู่    จํานวน ๕   ชุด 
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

๗. ชุดทดลองโมเมนต์ความเฉ่ือย ตําบลบ้านดู่   จํานวน ๕   ชุด 
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

 

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ท้ิงงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 



                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงราย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ  
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                 ๑๑.ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนด 

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์   
ในวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันท่ีประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา  

                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.crru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๗๗๖๐๐๐ ต่อ ๑๗๒๕,๑๗๒๖ ในวันและเวลาราชการ 

                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถาม
มายัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผ่านทางอีเมล์ patsadu_of@crru.ac.th หรือช่องทางตามท่ี
กรมบัญชีกลางกําหนด ภายในวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะชี้แจง
รายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.crru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันท่ี ๒๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
  
    ประกาศ ณ วันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
  
  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศรชัย มุ่งไธสง) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

  

   
 
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสาร
ส่วนท่ี ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันท่ี ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 



 

เอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขท่ี  ๓๐/๒๕๖๒ 

การซ้ือจัดซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๗ รายการ 
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ลงวันท่ี  ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค์
จะประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้  

๑. ชุดทดลองกฎการเคลื่อนท่ีของนิวตัน ตําบลบ้านดู่  จํานวน ๕   ชุด 
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

๒. ชุดทดลองสัมประสิทธิ์ของความเสียดทาน ตําบลบ้านดู่  จํานวน ๕   ชุด 
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

๓. ชุดทดลองโมเมนตัมเชิงมุม ตําบลบ้านดู่   จํานวน ๕   ชุด 
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

๔. ชุดทดลองการชนกันของวัตถุ ตําบลบ้านดู่   จํานวน ๕   ชุด 
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

๕. ชุดทดลองลูกตุ้มนาฬิกาบอลลิสติก ตําบลบ้านดู่   จํานวน ๕   ชุด 
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

๖. ชุดทดลองแรงสู่ศูนย์กลาง ตําบลบ้านดู่    จํานวน ๕   ชุด 
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

๗. ชุดทดลองโมเมนต์ความเฉ่ือย ตําบลบ้านดู่   จํานวน ๕   ชุด 
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

 
พัสดุท่ีจะซ้ือนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานได้ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด ดังต่อไปนี้ 
 
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ี กําหนดไว้ ในระบบการจัด ซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๓     สัญญาซ้ือขายท่ัวไป 
                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน 
                                    (๑)   หลักประกันสัญญา 



                          ๑.๕     บทนิยาม 
                                    (๑)   ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไว้ในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 
  
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                          ๒.๓    ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                          ๒.๔    ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ
ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๕    ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้
ท้ิงงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗    เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว 
                          ๒.๘    ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                          ๒.๙    ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                          ๒.๑๐    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๑๑    ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
                          ๒.๑๒    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
                          ๒.๑๓    ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร 
เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
 
 



                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
                          ๓.๑    ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้
ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีมิได้ถือสัญชาติไทย พร้อม
ท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
สําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) 
                                   (๖)    บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                                           ท้ังนี้ เม่ือผู้ยื่นข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี 
๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ตามแบบ
ในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนกระทําการแทนให้แนบ
หนังสือมอบอํานาจซ่ึงติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบ
อํานาจ ท้ังนี้หากผู้รับมอบอํานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 
                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 
๔.๔ 
                                   (๓)    บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                                           ท้ังนี้ เม่ือผู้ยื่นข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี 
๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ตามแบบ
ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
 



                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดย
ไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและ
ราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอ
ราคาให้ถูกต้อง ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่
ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่า
จดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวงไว้แล้ว จนกระท่ังส่งมอบพัสดุให้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                   ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ต้ังแต่วันเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาซ้ือขาย หรือวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้ส่งมอบพัสดุ 
                          ๔.๔     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
ครุภัณฑ์ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประกอบการพิจารณา 
หลักฐานดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
                                   สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนา
ถูกต้อง โดยผู้ มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 
                          ๔.๕     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่น
ข้อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาซ้ืออิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๖     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๖๒  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาใน
การเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
                          เม่ือพ้นกําหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
การเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์
เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบ
ความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล 
(Upload) เพ่ือเป็นการเสนอราคาให้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดําเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอ่ืน ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการ
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 



                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ
ในขณะท่ีมีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะ
พิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์
ต่อการพิจารณาของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                          ๔.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
รวมค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว 
                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน 
เวลา ท่ีกําหนด 
                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแล้วไม่ได้ 
                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
 
                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา 
                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 
                          ๕.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย จะพิจารณาจาก ราคาต่อรายการ 
                          ๕.๓     หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอราย
ใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อ
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่น
ข้อเสนอรายนั้น 
                          ๕.๔     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ
โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ ซ้ือเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
 



                                   (๒)    ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 
                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิให้ผู้ยื่น
ข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่
ทําสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                          ๕.๖     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่ง
ราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา 
ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็น
เด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมท้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะ
พิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่น
ข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทําการโดยไม่สุจริต เช่น 
การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
                               ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอรายท่ีเสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําให้เชื่อได้
ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่
เป็นท่ีรับฟังได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
ท้ังนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอาจประกาศยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทําท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอท่ีชนะการประกวดราคา
หรือท่ีได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่า
กระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
 
                 ๖.     การทําสัญญาซ้ือขาย 
                          ๖.๑     ในกรณีท่ีผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการ นับแต่วันท่ีทําข้อตกลงซ้ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาจัดทํา
ข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
                          ๖.๒     ในกรณีท่ีผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ 
หรือทําข้อตกลงเป็นหนังสือ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง และ
จะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของท่ีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 



                          (๑)     เงินสด 
                          (๒)     เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันท่ีท่ีใช้เช็คหรือด
ราฟท์นั้นชําระต่อเจ้าหน้าท่ีในวันทําสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทําการ 
                          (๓)     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างท่ี
คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการท่ี
กรมบัญชีกลางกําหนด 
                          (๔)     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่าง
หนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล้ว 
                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ีย ตามอัตราส่วนของพัสดุท่ีซ้ือซ่ึงมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย ได้รับมอบไว้แล้ว 
 
                 ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะจ่ายค่าสิ่งของซ่ึงได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษี
อากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายท้ังปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เม่ือผู้ขายได้ส่งมอบ
สิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซ้ือขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ตรวจรับ
มอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว 
                 ๘.    อัตราค่าปรับ 
                          ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือ
ข้อตกลงซ้ือขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของท่ียังไม่ได้รับมอบต่อวัน 
 
                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงได้ทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ 
หรือทําข้อตกลงซ้ือเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ี
เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี      นับถัดจากวันท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้รับมอบสิ่งของ 
โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุด
บกพร่อง 
 
                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืนๆ 
                          ๑๐.๑   เงินค่าพัสดุสําหรับการซ้ือครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณ
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ ต่อเม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับ
อนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วเท่านั้น 
 
 



                          ๑๐.๒   เม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย 
และได้ตกลงซ้ือสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้า
มาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการ
รับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรม
เจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้ขายสั่ง หรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                   (๓)    ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๐.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญา
หรือข้อตกลงซ้ือเป็นหนังสือภายในเวลาท่ีกําหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะริบ
หลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณา
เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                          ๑๐.๔   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ ท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือ
ข้อกําหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซ้ือเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
                          ๑๐.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือ
แย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คําวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือ
เป็นท่ีสุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 
                          ๑๐.๖   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอาจประกาศยกเลิกการจัดซ้ือในกรณีต่อไปนี้ได้ 
โดยท่ีผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไม่ได้ 
                                   (๑)    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงรายไม่ได้รับการจัดสรรเงินท่ีจะใช้ในการจัดซ้ือ
หรือท่ีได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอท่ีจะทําการจัดซ้ือครั้งนี้ต่อไป 
                                   (๒)    มีการกระทําท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอท่ีชนะการจัดซ้ือหรือท่ีได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอ่ืน
ใดในการเสนอราคา 
                                   (๓)    การทําการจัดซ้ือครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ซ่ึงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 
 
 



                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                             ในระหว่างระยะเวลาการซ้ือ ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                             มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สามารถนําผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้
ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                             ท้ังนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนดจะถูกระงับการยื่น
ข้อเสนอหรือทําสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไว้ชั่วคราว 
 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศ เลขท่ี 30/2562 
รายละเอียดครุภัณฑ์ จํานวน 7 รายการ 

 
1. ชุดทดลองกฎการเคล่ือนท่ีของนิวตัน ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

จํานวน   5  ชุด 
คุณลักษณะ 
1. รายละเอียดท่ัวไป  
     1.1 เป็นชุดทดลองสาธิตบนรางลมแรงเสียดทานตํ่า 
     1.2 สามารถศึกษาเรื่องการเคลื่อนท่ีเชิงเส้น และกฎการเคลื่อนท่ีของนิวตันได้ 
2. รายละเอียดทางเทคนิค 
     2.1 รางลมไร้แรงเสียดทาน (Air track rail) พร้อมฐานต้ัง จํานวน 1 ชุด                      
    2.1.1 ทําจากโลหะอลูมิเนียม ยาวไม่น้อยกว่า 1.90 เมตร 
    2.1.2 ผิวหน้าเรียบเจาะรูเพ่ือให้ลมพุ่งออกมาโดยสมํ่าเสมอ 
    2.1.3 มีสเกลสําหรับบอกระยะติดอยู่ท่ีข้าง ๆ ตลอดแนวราง 
    2.1.4 อ่านระยะได้ละเอียดระดับมิลลิเมตร หรือละเอียดกว่า 
    2.1.5 สามารถปรับระดับของรางได้ 
     2.2  เครื่องนับเวลาแบบ ดิจิตอลแสดงผลไม่น้อยกว่า 4 ช่อง  จํานวน 1 เครื่อง 
    2.2.1 มีจอแสดงผลไม่น้อยกว่า 4 ช่อง แต่ละช่องแสดงผลเป็นตัวเลขชนิด LED 4 ตัว 
หรือมากกว่า 
    2.2.2 สามารถควบคุมการเริ่มนับ/หยุดนับ ได้ท้ังแบบใช้วงจรอิเลคทรอนิกส์และใช้ 
เซนเซอร์จับเวลา(โฟโตเกท)  
หรือสัญญาณ TTL อ่ืนๆ 
    2.2.3 มีฟังก์ชันการใช้งานท่ีแตกต่างกันไม่น้อยกว่า 8 ฟังก์ชัน ให้เลือกใช้ตามความ
เหมาะสมของการทดลอง 
    2.2.4 มี LED แสดงตําแหน่งของหน่วยท่ีตัวเครื่อง ms, s และ Imp  หรือมากกว่า 
    2.2.5 ฟังก์ชันท่ี 1 ถึง 6 สามารถแสดงผล 0.000 – 9.999 วินาที หรือดีกว่า และ
สามารถแสดงได้ละเอียด 0.001 วินาทีหรือดีกว่า 
    2.2.6 ฟังก์ชันท่ี 7 สามารถแสดงผล 0 – 9999.9999 วินาที หรือดีกว่า และสามารถ
แสดงได้ละเอียด 1 ไมโครวินาที หรือดีกว่า 
    2.2.7 ฟังก์ชัน Count สามารถแสดงผล 0 -99999999 Imp หรือดีกว่า และสามารถ
แสดงได้ละเอียด 1 Imp  หรือดีกว่า 
     2.3 แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง / กระแสสลับไม่น้อยกว่า 12 V AC/DC  จํานวน 1 เครื่อง         
    2.3.1 ภาคจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 
     2.3.1.1 สามารถปรับค่าความต่างศักย์ได้ตั้งแต่ 1 – 12 โวลต์ หรือกว้างกว่า            
โดยปรับเพ่ิม  ครั้งละ 1 โวลต์ หรือละเอียดกว่า 
     2.3.1.2 กระแสสูงสุดไม่น้อยกว่า 6 แอมป์  
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    2.3.2 ภาคจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ 
     2.3.2.1 สามารถปรับค่าความต่างศักย์ได้ตั้งแต่ 1 – 12 โวลต์ หรือกว้างกว่า 
โดยปรับเพ่ิม ครั้งละ 1 โวลต์ หรือละเอียดกว่า 
     2.3.2.2 กระแสสูงสุดไม่น้อยกว่า 6 แอมป์  
     2.3.2.3 มีวงจรป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินแบบ Automatic thermal cutoff 
for overload protection  หรือดีกว่า 
     2.4 แหล่งกําเนิดแรงดันลม  จํานวน 1 เครื่อง                 
    2.4.1 สามารถปรับแรงดันลมได้ต่อเนื่อง 
    2.4.2 กําลังประมาณไม่น้อยกว่า 600 W  
    2.4.3 พร้อมสายท่อต่อลมไปท่ีรางทดลองยาวไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร 
     2.5 ชุดสวิทต์ปล่อยวัตถุ  จํานวน 2 ชุด                                           
    2.5.1 ประกอบด้วยแกนเหล็ก พร้อมสกรูยึด 
    2.5.2 ขดลวดขนาดไม่น้อยกว่า 400 รอบ 
    2.5.3 ท่ียึดพร้อมปลั๊กเสียบ 
     2.6 กล่องสวิทต์ควบคุมการปล่อยวัตถุ  จํานวน 1 กล่อง                      
    2.6.1 มีช่องสําหรับเสียบไฟฟ้ากระแสตรงเข้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า  
    2.6.2 มีช่องสําหรับเสียบไฟฟ้ากระแสตรงออกให้กับชุดสวิทต์ปล่อยวัตถุ 
    2.6.3 มีช่องสําหรับเสียบเข้ากับเครื่องนับเวลา 
     2.7 เซนเซอร์จับเวลา  จํานวน 4 ตัว                           
    2.7.1 ใช้อินฟราเรดเป็นตัวตรวจจับสัญญาณ 
    2.7.2 ใช้ร่วมกับเครื่องนับเวลาแบบดิจิตอล 
    2.7.3 ทํางานท่ีความถ่ีสูงสุดได้มากกว่า 25 กิโลเฮิรตซ์ 
    2.7.4 ความต่างศักย์ในการใช้งาน 5 V ± 5% หรือดีกว่า กระแสไฟท่ีใช้ไม่น้อยกว่า 80 mA 
     2.8 วัตถุสําหรับเคลื่อนท่ีบนรางลม  จํานวน   2 ตัว                                 
    2.8.1 ทําจากอลูมิเนียมลงแล็กเกอร์สีดํา 
    2.8.2 มีเดือยยื่นออกมาท้ังสองข้างของวัตถุไว้สําหรับเพ่ือเพ่ิมมวล 
     2.9  มวลสําหรับเพ่ิมน้ําหนักของวัตถุสําหรับวิ่งบนราง ขนาดไม่น้อยกว่า 50 กรัม จํานวน 4 อัน         
     2.10  รอกสําหรับติดปลายรางลม จํานวน 1 อัน                               
     2.11  ฉากความกว้างไม่น้อยกว่า 10 ซม. สําหรับติดบนวัตถุสําหรับวิ่งบนรางลม จํานวน 1 อัน 
     2.12  ฉากความกว้างไม่น้อยกว่า 2.5 ซม. สําหรับติดบนวัตถุสําหรับวิ่งบนรางลม  จํานวน 1 อัน                                         
     2.13  ตะขอพร้อมปลั๊กเสียบ จํานวน 1 อัน              
     2.14  อุปกรณ์ติดวัตถุสําหรับการทดลองเรื่องการชน จํานวน 1 ชุด                        
    2.14.1 เข็มพร้อมปลั๊กเสียบ จํานวน 1 อัน 
    2.14.2 ง่ามติดยางยืดพร้อมปลั๊กเสียบ จํานวน 3 อัน 
    2.14.3 แว๊กซ์ติดปลายพร้อมปลั๊กเสียบ จํานวน 1 อัน 
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     2.15  ตุ้มน้ําหนักพร้อมขอเก่ียว  จํานวน 2 ชุด                       
    2.15.1 ขอเก่ียว จํานวน 1 อัน 
    2.15.2 ตุ้มน้ําหนัก 1 กรัม จํานวน 2 อัน 
    2.15.3 ตุ้มน้ําหนัก 2 กรัม จํานวน 1 อัน 
    2.15.4 ตุ้มน้ําหนัก 5 กรัม จํานวน 1 อัน 
    2.15.5 ตุ้มน้ําหนัก 10 กรัม จํานวน 1 อัน 
     2.16  ฐานต้ังสามขาสําหรับต้ังโฟโตเกทสามารถปรับระดับได้ท้ัง 3 ขา จํานวน 4 อัน                               
             2.16.1 ทําจากโลหะสังกะสีหล่อ (zinc die-cast with lacquered) หรือดีกว่า 
             2.16.2 ใช้สําหรับยึดจับแท่งเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 4 -14 มิลลิเมตร โดยตัวยึดเป็น
โลหะและตัวหมุนเป็นพลาสติก 
             2.16.3 ขาปรับระดับท้ัง 3 ขา เป็นพลาสติก  
       2.17 แท่งโลหะความยาวไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร จํานวน 4 แท่ง 
     2.18 อุปกรณ์จับยึด จํานวน 4 อัน                                   
   2.18.1 ใช้ยึดจับแท่งเหล็กแบบกลมและแบบเหลี่ยมได้ โดยไม่จํากัดทิศทางว่าจะต้อง
เสียบด้านใด ด้านหนึ่งของตัวยึดเพียงด้านเดียว แต่สามารถดัดแปลงได้ แล้วแต่ความเหมาะสมของการ 
จัดการทดลอง 

2.18.2 ใช้ยึดจับแผ่นระนาบท่ีมีผิวเรียบ เช่น แผ่นกระจกได้ 
2.18.3 ทําจากวัสดุท่ีเป็นโลหะหล่อ และมีสกรูโลหะท่ีมีปุ่มหมุนเป็นพลาสติก 
2.18.4 ใช้ยึดจับแท่งเหล็กกลมท่ีมีขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 ถึง 12 มม. 
2.18.5 ใช้ยึดจับแท่งเหล็กแบบเหลี่ยมท่ีมีขนาดไม่น้อยกว่า 4 x 4 ถึง 12 x 12 มม. 
2.18.6 ใช้ยึดจับแผ่นระนาบผิวเรียบท่ีมีความหนาไม่น้อยกว่า 2 ถึง14 มม. 

     2.19 สายไฟฟ้าสําหรับต่อวงจรความยาวไม่น้อยกว่า 1,000 มิลลิเมตร จํานวน 14 เส้น                        
     2.20 อุปกรณ์ประกอบอ่ืน ๆ ครบสมบูรณ์พร้อมท่ีจะทําการทดลองได้     
                                          
3. รายละเอียดอ่ืนๆ 
     3.1  บริษัทผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือยืนยันจากบริษัทผลิตว่าสามารถให้บริการหลังการขายได้
ตลอดอายุการใช้งาน เม่ือเครื่องมือหรือครุภัณฑ์เกิดเสียหายหรือการวัดคลาดเคลื่อน จะต้องสามารถ
ส่งกลับไปซ่อมหรือปรับต้ังค่า (Calibation) ยังบริษัทผู้ผลิตได้ โดยให้ระบุเลขท่ีประกาศและมหาวิทยาลัย 
เพ่ือบริการหลังการขายท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะเครื่องมือเป็นเครื่องมือเฉพาะท่ีต้องการความชํานาญ          
ในการบริการ 
     3.2  เป็นผลิตภัณฑ์นําเข้าจากประเทศยุโรป หรือ อเมริกา 
     3.3  คู่มือประกอบการทดลองไม่น้อยกว่า 1 ชุด 
     3.4  รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี 
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2. ชุดทดลองสัมประสิทธิ์ของความเสียดทาน ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
จํานวน   5  ชุด 
คุณลักษณะ 
1. รายละเอียดท่ัวไป  
     1.1 เป็นชุดทดลองสําหรับศึกษาการเคลื่อนท่ีบนพ้ืนเอียงและระนาบของวัตถุ 
     1.2 สามารถศึกษาหาค่าสัมประสิทธิ์ของความเสียดทานได้ 
2. รายละเอียดทางเทคนิค 

2.1 ชุดพ้ืนเอียง จํานวน 1 ชุด 
    2.1.1 มีสเกลสําหรับวัดระยะท้ังแนวต้ังและพ้ืนเอียง  
    2.1.2 มีสเกลสําหรับวัดมุมพ้ืนเอียง 15 ถึง 45 องศา หรือมากกว่า 
   2.1.3 ขนาดของฐานประมาณ 600 x 136 มิลลิเมตร  หรือกว้างกว่า 
    2.1.4 ขนาดรางพ้ืนเอียงยาวประมาณ 500 มิลลิเมตร หรือมากกว่า 
    2.1.5 ขนาดของแผ่นแนวต้ังยาวประมาณ 440 มิลลิเมตร หรือมากกว่า 
    2.1.5 ชุดเคลื่อนท่ีบนพ้ืนเอียง (roller) 
     2.1.5.1 มวลของ roller ประมาณ 100 g ±2% หรือดีกว่า 
     2.1.5.2 สามารถเพ่ิมมวลด้านข้างได้ท้ังสองด้าน (100 g ±2% หรือดีกว่า)  
     2.1.5.3 มีท่ีสําหรับเก่ียวกับตาชั่งสปริง 

2.2 ตาชั่งสปริงขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิวตัน  จํานวน 2 อัน 
    2.2.1 มีตะขอสําหรับใช้เก่ียวกับตุ้มน้ําหนักหรือใช้ดึง (load hook) 
    2.2.2 สามารถอ่านค่าได้ละเอียด  0.01 N และ 0.1 N หรือละเอียดกว่า 
    2.2.3 ค่าความแม่นยํา (precision) ± 0.5 % หรือดีกว่า 
    2.2.4 มีปลอกหรือตัวหุ้มเป็นโลหะ (Casing) ความยาวไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร 
    2.2.5 มีตัวปรับตําแหน่งให้อยู่ท่ีตําแหน่งศูนย์ (Zero) โดยใช้สกรูสามารถเลื่อนไม่น้อย
กว่า 19 มิลลิเมตร 
    2.2.6 มีระบบป้องกันน้ําหนักเกิน (Overload Protection) หรือดีกว่า 
    2.2.7 ขนาดความยาวของสเกลไม่น้อยกว่า 11 เซนติเมตร 
    2.2.8 ด้ามจับด้านบนมีลักษณะเป็นวงกลมสําหรับใช้แขวนหรือจับ 

2.3 ตาชั่งสปริงขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 นิวตัน จํานวน 2 อัน 
    2.3.1 มีตะขอสําหรับใช้เก่ียวกับตุ้มน้ําหนักหรือใช้ดึง (load hook) 
    2.3.2 สามารถอ่านค่าได้ละเอียด  0.025 N และ 0.25 N หรือละเอียดกว่า 
    2.3.3 ค่าความแม่นยํา (precision) ± 0.5 % หรือดีกว่า 
    2.3.4 มีปลอกหรือตัวหุ้มเป็นโลหะ (Casing) ความยาวไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร 
    2.3.5 มีตัวปรับตําแหน่งให้อยู่ท่ีตําแหน่งศูนย์ (Zero) โดยใช้สกรูสามารถเลื่อนไม่น้อย
กว่า 19 มิลลิเมตร 
    2.3.6 มีระบบป้องกันน้ําหนักเกิน (Overload Protection) หรือดีกว่า 
    2.3.7 ขนาดความยาวของสเกลไม่น้อยกว่า 11 เซนติเมตร 
    2.3.8 ด้ามจับด้านบนมีลักษณะเป็นวงกลมสําหรับใช้แขวนหรือจับ 
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2.4 ตาชั่งสปริงขนาดไม่น้อยกว่า 5 นิวตัน จํานวน 1 อัน 
    2.4.1 มีตะขอสําหรับใช้เก่ียวกับตุ้มน้ําหนักหรือใช้ดึง (load hook) 
    2.4.2 สามารถอ่านค่าได้ละเอียด  0.5 N หรือละเอียดกว่า 
    2.4.3 ค่าความแม่นยํา (precision) ± 0.5 % หรือดีกว่า 
    2.4.4 มีปลอกหรือตัวหุ้มเป็นโลหะ (Casing) ความยาวไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร 
    2.4.5 มีตัวปรับตําแหน่งให้อยู่ท่ีตําแหน่งศูนย์ (Zero) โดยใช้สกรูสามารถเลื่อนไม่น้อย
กว่า 19 มิลลิเมตร 
    2.4.6 มีระบบป้องกันน้ําหนักเกิน (Overload Protection) หรือดีกว่า 
    2.4.7 ขนาดความยาวของสเกลไม่น้อยกว่า 11 เซนติเมตร 
    2.4.8 ด้ามจับด้านบนมีลักษณะเป็นวงกลมสําหรับใช้แขวนหรือจับ 

2.5 กล่องสําหรับศึกษาแรงต้านทาน (Friction block)  จํานวน 1 อัน 
    2.5.1 มีท่ีสําหรับเก่ียวกับตาชั่งสปริงอยู่ด้านหน้า และมีช่องสําหรับใส่เหล็ก (Holding 
pin) เพ่ือยึดมวล 
    2.5.2 น้ําหนักไม่น้อยกว่า 250 กรัม  
    2.5.3 พ้ืนท่ีผิวสําหรับศึกษาแรงต้านทานมี 2 แบบ คือ 
     2.5.3.1 ด้านไม้ (wood) ขนาดประมาณ 160 x 80 มิลลิเมตร และ 73 x 30 
มิลลิเมตร หรือกว้างกว่า 
     2.5.3.2 ด้านยาง (rubber) ขนาดประมาณ 158 x 78 มิลลิเมตร หรือกว้างกว่า 

2.6 แท่งเหล็ก (Holding pin) จํานวน 1 อัน 
    2.6.1 สําหรับใช้ร่วมกับ กล่องสําหรับศึกษาแรงต้านทาน เพ่ือเพ่ิมมวล 

2.7 เส้นเชือกตกปลา (Fish line) ยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตร  จํานวน 1 ม้วน             
2.8 ตุ้มน้ําหนักผ่าซีกสีดํา ขนาดไม่น้อยกว่า 50 กรัม จํานวน 2 อัน               
2.9 ตุ้มน้ําหนักผ่าซีกสีบรอนซ์เงิน ขนาดไม่น้อยกว่า 50 กรัม  จํานวน 2 อัน                                
2.10 อุปกรณ์ประกอบอ่ืน ๆ ครบสมบูรณ์พร้อมท่ีจะทําการทดลองได้ 
 

3. รายละเอียดอ่ืนๆ 
     3.1  บริษัทผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือยืนยันจากบริษัทผลิตว่าสามารถให้บริการหลังการขายได้
ตลอดอายุการใช้งาน เม่ือเครื่องมือหรือครุภัณฑ์เกิดเสียหายหรือการวัดคลาดเคลื่อน จะต้องสามารถ
ส่งกลับไปซ่อมหรือปรับต้ังค่า (Calibation) ยังบริษัทผู้ผลิตได้ โดยให้ระบุเลขท่ีประกาศและมหาวิทยาลัย 
เพ่ือบริการหลังการขายท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะเครื่องมือเป็นเครื่องมือเฉพาะท่ีต้องการความชํานาญ 
ในการบริการ 
     3.2  เป็นผลิตภัณฑ์นําเข้าจากประเทศยุโรป หรือ อเมริกา 
     3.3  คู่มือประกอบการทดลองไม่น้อยกว่า 1 ชุด 
     3.4  รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี 
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3. ชุดทดลองโมเมนตัมเชิงมุม  ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  
จํานวน   5  ชุด 
คุณลักษณะ 
1.  คุณลักษณะท่ัวไป 

1.1  เป็นชุดทดลองท่ีใช้ในการศึกษา การเคลื่อนท่ีเป็นวงกลม โมเมนต์ และโมเมนตัมเชิงมุม 
1.2  ศึกษามุมของการหมุน ความเร็วเชิงมุม ความเร่งเชิงมุมซ่ึงเป็นฟังก์ชันของเวลา 
1.3  ศึกษาหาความเร่งเชิงมุมท่ีเป็นฟังก์ชันของรัศมีของการหมุน 

2.  คุณลักษณะเฉพาะ 
2.1 เซ็นเซอร์จับเวลาแบบแสดงผลด้วยตัวเลขในตัว จํานวน 1 ตัว 

2.1.1 ใช้อินฟราเรดเป็นตัวตรวจจับสัญญาณ 
2.1.2 แสดงผลเป็นตัวเลขไม่น้อยกว่า 4 ตําแหน่ง  
2.1.3 เลือกฟังก์ชันการทํางานได้ 4 แบบ ดังนี้ 

2.1.3.1 ฟังก์ชันการนับพัลส์ แสดงผลในช่วงไม่น้อยกว่า 0 - 9999 พัลส์  
2.1.3.2 ฟังก์ชันการนับเวลาระหว่างการบังแสงแสดงผลในช่วงไม่น้อยกว่า 

0.000 - 9.999 วินาที 
2.1.3.3 ฟังก์ชันการนับเวลาระหว่างการบังแสง 2 ครั้ง แสดงผลในช่วงไม่น้อย

กว่า 0.000 - 9.999 วินาที  
2.1.3.4 ฟังก์ชันการนับเวลาระหว่างการบังแสงครั้งท่ี 1 และ ครั้งท่ี 3 แสดงผล

ในช่วงไม่น้อยกว่า 0.000 - 9.999 วินาที  
2.1.4 ความถ่ีในการทํางานสูงสุด 25 kHz หรือดีกว่า 
2.1.5 ความต่างศักย์ในการใช้งาน 5 V ± 5% หรือดีกว่า  

2.2 จานกลมแบ่งสเกล จํานวน 1 อัน 
2.2.1 จานกลมทําจากโลหะอลูมิเนียม 
2.2.2 เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 35 ซม. 
2.2.3 บริเวณขอบแบ่งสเกลเป็นมุมละเอียด 1 องศา และแบ่งหยาบ 15 องศา หรือดีกว่า 

2.3 คานพร้อมตุ้มน้ําหนักท้ังสองข้าง จํานวน 1 อัน 
2.3.1 ยาวประมาณ 650 มิลลิเมตร หรือมากกว่า 
2.3.2 ท่ีตัวคานแบ่งบล็อกแบบสีสลับกันเป็นช่วงละประมาณ 25 มิลลิเมตร หรือ

ละเอียดกว่า 
2.4  ดัชนีชี้บอกตําแหน่ง  จํานวน 1 อัน                                      
2.5  รอกท่ีสามารถรับแรงได้สูงสุด 0.2 นิวตันหรือมากกว่า จํานวน 1 อัน                      

2.5.1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอกไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร 
     2.6  สวิทซ์ปล่อยวัตถุ พร้อมสายกด จํานวน 1 ชุด                 
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     2.7  ฐานต้ังสามารถปรับระดับได้ท้ังสามขา (Tripod base) จํานวน 1 ตัว                    
             2.7.1 ทําจากโลหะสังกะสีหล่อ (zinc die-cast with lacquered) หรือดีกว่า 
             2.7.2 ใช้สําหรับยึดจับแท่งเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 4 -14 มิลลิเมตร โดยตัวยึดเป็นโลหะ
และตัวหมุนเป็นพลาสติก 
             2.7.3 ขาปรับระดับท้ัง 3 ขา เป็นพลาสติก  

2.8  ฐานต้ังแบบกลม (Barrel base) จํานวน 1 ตัว    
2.8.1 ท่ีฐานมีช่องสําหรับใส่ไม้เมตรเพ่ือสะดวกต่อการเลื่อนหาระยะท่ีต้องการได้ 
2.8.2 มีช่องสําหรับยึดจับวัสดุแบบกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 ถึง 15 มม. 
2.8.3 มีช่องสําหรับยึดจับวัสดุแบบสี่เหลี่ยมขนาดไม่น้อยกว่า 4 x 4 ถึง 12 x 12 มม. 

2.9  อุปกรณ์สําหรับประกอบเข้ากับตัวจานหมุนและคาน เพ่ือให้สามารถหมุนได้ จํานวน 1 อัน 
2.10  อุปกรณ์จับยึดวัสดุกับขอบโต๊ะ  จํานวน 2 อัน 
2.11  แหล่งจ่ายไฟ 5 V สําหรับเซ็นเซอร์จับเวลา  จํานวน 1 อัน 
2.12  ตัวเก็บประจุ 100 nF / 250V  จํานวน 1 ตัว 
2.13  หัวตัวสายบีเอ็นซี ออกเป็นปลั๊กคู่ 4 มม. ตัวเมีย จํานวน 1 อัน 
2.14  ท่ีวางแผ่นน้ําหนักมีตะขอเก่ียวหนัก 1 กรัม  จํานวน 1 อัน                  
2.15  ตุ้มน้ําหนักขนาดไม่น้อยกว่า 1 กรัม จํานวน 20 อัน 
2.16  ด้ายสายไหม ยาวไม่น้อยกว่า 200 ม. จํานวน 1 ม้วน                
2.17  สายไฟยาวไม่น้อยกว่า 1,000 มิลลิเมตร จํานวน 2 เส้น   
2.18  อุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ ครบสมบูรณ์ สามารถทําการทดลองได้      
 

3. รายละเอียดอ่ืนๆ 
     3.1  บริษัทผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือยืนยันจากบริษัทผลิตว่าสามารถให้บริการหลังการขายได้
ตลอดอายุการใช้งาน เม่ือเครื่องมือหรือครุภัณฑ์เกิดเสียหายหรือการวัดคลาดเคลื่อน จะต้องสามารถ
ส่งกลับไปซ่อมหรือปรับต้ังค่า (Calibation) ยังบริษัทผู้ผลิตได้ โดยให้ระบุเลขท่ีประกาศและมหาวิทยาลัย 
เพ่ือบริการหลังการขายท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะเครื่องมือเป็นเครื่องมือเฉพาะท่ีต้องการความชํานาญ 
ในการบริการ 
     3.2  เป็นผลิตภัณฑ์นําเข้าจากประเทศยุโรป หรือ อเมริกา 
     3.3  คู่มือประกอบการทดลองไม่น้อยกว่า 1 ชุด 
     3.4  รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี 
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4. ชุดทดลองการชนกันของวัตถุ ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  
จํานวน   5  ชุด 
คุณลักษณะ 
1.  รายละเอียดท่ัวไป  

1.1  เป็นชุดทดลองสาธิตบนรางลมแรงเสียดทานตํ่า 
1.2 สามารถศึกษาเรื่องการชนและโมเมนตัมของวัตถุในหนึ่งมิติได้ 

2.  รายละเอียดทางเทคนิค 
2.1  รางลมไร้แรงเสียดทาน (Air track rail) พร้อมฐานต้ัง จํานวน 1 ชุด       

2.1.1 ทําจากโลหะอลูมิเนียม ยาวไม่น้อยกว่า 1.9 เมตร 
2.1.2 ผิวหน้าเรียบเจาะรูเพ่ือให้ลมพุ่งออกมาโดยสมํ่าเสมอ 
2.1.3 มีสเกลสําหรับบอกระยะติดอยู่ท่ีข้าง ๆ ตลอดแนวราง 
2.1.4 อ่านระยะได้ละเอียดระดับมิลลิเมตร  
2.1.5 สามารถปรับระดับของรางได้  

2.2  เครื่องนับเวลาแบบ ดิจิตอลแสดงผลไม่น้อยกว่า 4 ช่อง   จํานวน 1 เครื่อง            
    2.2.1 มีจอแสดงผลไม่น้อยกว่า 4 ช่อง แต่ละช่องแสดงผลเป็นตัวเลขชนิด LED 4 ตัว 
หรือมากกว่า 
    2.2.2 สามารถควบคุมการเริ่มนับ/หยุดนับ ได้ท้ังแบบใช้วงจรอิเลคทรอนิกส์และใช้
เซ็นเซอร์จับเวลาแบบแสง (โฟโตเกท) หรือสัญญาณ TTL อ่ืนๆ 
    2.2.3 มีฟังก์ชันการใช้งานท่ีแตกต่างกันไม่น้อยกว่า 8 ฟังก์ชัน ให้เลือกใช้ตามความ
เหมาะสมของการทดลอง 
    2.2.4 มี LED แสดงตําแหน่งของหน่วยท่ีตัวเครื่อง ms, s และ Imp  หรือมากกว่า 
    2.2.5 ฟังก์ชันท่ี 1 ถึง 6 สามารถแสดงผล 0.000 – 9.999 วินาที หรือดีกว่า และ
สามารถแสดงได้ละเอียด 0.001 วินาทีหรือดีกว่า 
    2.2.6 ฟังก์ชันท่ี 7 สามารถแสดงผล 0 – 9999.9999 วินาที หรือดีกว่า และสามารถ
แสดงได้ละเอียด 1 ไมโครวินาที หรือดีกว่า 
    2.2.7 ฟังก์ชัน Count สามารถแสดงผล 0 -99999999 Imp หรือดีกว่า และสามารถ
แสดงได้ละเอียด 1 Imp  หรือดีกว่า 

2.3  แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง / กระแสสลับไม่น้อยกว่า 12 V AC/DC  จํานวน 1 เครื่อง              
    2.3.1 ภาคจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 
    2.3.1.1 สามารถปรับค่าความต่างศักย์ได้ตั้งแต่ 1 – 12 โวลต์ หรือกว้างกว่า โดยปรับ
เพ่ิมครั้งละ 1 โวลต์ หรือละเอียดกว่า 
    2.3.1.2 กระแสสูงสุดไม่น้อยกว่า 6 แอมป์  
    2.3.2 ภาคจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับ 
    2.3.2.1 สามารถปรับค่าความต่างศักย์ได้ตั้งแต่ 1 – 12 โวลต์ หรือกว้างกว่า โดยปรับ
เพ่ิมครั้งละ 1 โวลต์ หรือละเอียดกว่า 
    2.3.2.2 กระแสสูงสุดไม่น้อยกว่า 6 แอมป์  
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    2.3.2.3 มีวงจรป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินแบบ Automatic thermal cutoff for 
overload protection  หรือดีกว่า 

2.4  แหล่งกําเนิดแรงดันลม จํานวน 1 เครื่อง            
2.4.1 สามารถปรับแรงดันลมได้ต่อเนื่อง 
2.4.2 กําลังประมาณไม่น้อยกว่า 600 W 
2.4.3 พร้อมสายท่อต่อลมไปท่ีรางทดลองยาวไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร 

2.5  ชุดสวิทต์ปล่อยวัตถุ จํานวน 2 ชุด 
2.5.1 ประกอบด้วยแกนเหล็ก พร้อมสกรูยึด 
2.5.2 ขดลวดขนาดไม่น้อยกว่า 400 รอบ 
2.5.3 ท่ียึดพร้อมปลั๊กเสียบ 

2.6  กล่องสวิทต์ควบคุมการปล่อยวัตถุ จํานวน 1 กล่อง                       
    2.6.1 มีช่องสําหรับเสียบไฟฟ้ากระแสตรงเข้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า 
    2.6.2 มีช่องสําหรับเสียบไฟฟ้ากระแสตรงออกให้กับชุดสวิทต์ปล่อยวัตถุ 
    2.6.3 มีช่องสําหรับเสียบเข้ากับเครื่องนับเวลา 

2.7  เซ็นเซอร์จับเวลาแบบแสง  จํานวน 4 ตัว                        
2.7.1 ใช้อินฟราเรดเป็นตัวตรวจจับสัญญาณ 
2.7.2 ใช้ร่วมกับเครื่องนับเวลาแบบดิจิตอล 
2.7.3 ทํางานท่ีความถ่ีสูงสุดได้มากกว่า 25 กิโลเฮิรตซ์ 
2.7.4 ความต่างศักย์ในการใช้งาน 5 V ± 5% หรือดีกว่า กระแสไฟท่ีใช้ไม่น้อยกว่า 80 mA 

2.8  วัตถุสําหรับวิ่งบนราง  จํานวน 2 ตัว 
2.8.1 ทําจากอลูมิเนียมลงแล็กเกอร์สีดํา 
2.8.2 มีเดือยยื่นออกมาท้ังสองข้างของวัตถุไว้สําหรับเพ่ือเพ่ิมมวล 

2.9  มวลสําหรับเพ่ิมน้ําหนักของวัตถุสําหรับวิ่งบนราง ขนาดไม่น้อยกว่า 50 กรัม จํานวน 4 ตัว 
2.10  รอกสําหรับติดปลายรางลม จํานวน 1 อัน               
2.11  ฉากความกว้างไม่น้อยกว่า 10 ซม. สําหรับติดบนวัตถุสําหรับวิ่งบนรางลม จํานวน 1 อัน      
2.12  ฉากความกว้างไม่น้อยกว่า 2.5 ซม. สําหรับติดบนวัตถุสําหรับวิ่งบนรางลม จํานวน 1 อัน  
2.13  ตะขอพร้อมปลั๊กเสียบ จํานวน 1 อัน 
2.14  อุปกรณ์ติดวัตถุสําหรับการทดลองเรื่องการชน จํานวน 1 ชุด            

2.14.1   เข็มพร้อมปลั๊กเสียบ จํานวน 1 อัน 
2.14.2   ง่ามติดยางยืดพร้อมปลั๊กเสียบ จํานวน 3 อัน 
2.14.3   แว๊กซ์ติดปลายพร้อมปลั๊กเสียบ จํานวน 1 อัน 

     2.15  ฐานต้ังสามขาสําหรับต้ังโฟโตเกทสามารถปรับระดับได้ท้ัง 3 ขา จํานวน 4 อัน                               
             2.15.1 ทําจากโลหะสังกะสีหล่อ (zinc die-cast with lacquered) หรือดีกว่า 
             2.15.2 ใช้สําหรับยึดจับแท่งเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 4 -14 มิลลิเมตร โดยตัวยึดเป็น
โลหะและตัวหมุนเป็นพลาสติก 
             2.15.3 ขาปรับระดับท้ัง 3 ขา เป็นพลาสติก  

2.16  แท่งโลหะความยาวไม่น้อยกว่า 50 ซม. จํานวน 4 แท่ง   
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2.17  อุปกรณ์จับยึด จํานวน 4 อัน             
   2.17.1 ใช้ยึดจับแท่งเหล็กแบบกลมและแบบเหลี่ยมได้ โดยไม่จํากัดทิศทางว่าจะต้อง
เสียบด้านใด ด้านหนึ่งของตัวยึดเพียงด้านเดียว แต่สามารถดัดแปลงได้ แล้วแต่ความเหมาะสมของการ 
จัดการทดลอง 

2.17.2 ใช้ยึดจับแผ่นระนาบท่ีมีผิวเรียบ เช่น แผ่นกระจกได้ 
2.17.3 ทําจากวัสดุท่ีเป็นโลหะหล่อ และมีสกรูโลหะท่ีมีปุ่มหมุนเป็นพลาสติก 
2.17.4 ใช้ยึดจับแท่งเหล็กกลมท่ีมีขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 ถึง 12 มม. 
2.17.5 ใช้ยึดจับแท่งเหล็กแบบเหลี่ยมท่ีมีขนาดไม่น้อยกว่า 4 x 4 ถึง 12 x 12 มม. 
2.17.6 ใช้ยึดจับแผ่นระนาบผิวเรียบท่ีมีความหนาไม่น้อยกว่า 2 ถึง14 มม. 

2.18  สายไฟฟ้าสําหรับต่อวงจรความยาวไม่น้อยกว่า 1,000 มิลลิเมตร จํานวน 12 เส้น                                
2.19  อุปกรณ์ประกอบอ่ืน ๆ ครบสมบูรณ์พร้อมท่ีจะทําการทดลองได้ 
 

3. รายละเอียดอ่ืนๆ 
     3.1  บริษัทผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือยืนยันจากบริษัทผลิตว่าสามารถให้บริการหลังการขายได้
ตลอดอายุ การใช้งาน เม่ือเครื่องมือหรือครุภัณฑ์เกิดเสียหายหรือการวัดคลาดเคลื่อน จะต้องสามารถ
ส่งกลับไปซ่อมหรือปรับต้ังค่า (Calibation) ยังบริษัทผู้ผลิตได้ โดยให้ระบุเลขท่ีประกาศและมหาวิทยาลัย
เพ่ือบริการหลังการขายท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะเครื่องมือเป็นเครื่องมือเฉพาะท่ีต้องการความชํานาญ 
ในการบริการ 
     3.2  เป็นผลิตภัณฑ์นําเข้าจากประเทศยุโรป หรือ อเมริกา 
     3.3  คู่มือประกอบการทดลองไม่น้อยกว่า 1 ชุด 
     3.4  รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

5. ชุดทดลองลูกตุ้มนาฬิกาบอลลิสติก ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
จํานวน  5  ชุด 
คุณลักษณะ 
1.  รายละเอียดท่ัวไป  

1.1  เป็นชุดทดลองท่ีใช้ศึกษาวัดค่า แอมพลิจูดของการเคลื่อนท่ีแบบเพนดูลัม โดยสามารถปรับ
ความเร็วเริ่มต้นของการยิงลูกบอลได้แตกต่างกัน 3 ค่า 
2.  คุณลักษณะเฉพาะ 

2.1  เครื่องยิงลูกบอล จํานวน 1 ชุด 
2.1.1 ประกอบด้วยแผ่นกระดานโลหะ หรือดีกว่า พร้อมขาต้ังปรับระดับได้ โดยบนแผ่น

สามารถแขวนอุปกรณ์สําหรับยิงลูกบอล และแผ่นสเกลเพ่ือบอกมุมในการยิงลูกบอลได้ 
2.1.2 สามารถปรับความเร็วต้นของการยิงลูกบอลได้อย่างน้อย 3 ระดับ 
2.1.3 สามารถปรับมุมของการยิงลูกบอลได้ และ มีสเกลบอกมุมการยิง 0 องศา ถึง 90 

องศา หรือมากกว่า 
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2.2  ชุดรับลูกบอลจากการยิง จํานวน 1 ชุด 
2.2.1 ประกอบด้วยชุดรับลูกบอลและตัวชี้ตําแหน่งหลังการยิง สามารถประกอบเข้ากับ

แผ่นกระดานโลหะท่ีใช้ยึดเครื่องยิงลูกบอลได้ 
2.3  เครื่องวัดความเร็วลูกบอล จํานวน 1 เครื่อง 

2.3.1 มีเซ็นเซอร์แบบตัดแสง 2 จุด มีระยะห่างระหว่างกันไม่เกิน 2 ซม. 
2.3.2 วัดความเร็วในหน่วย m / s  
2.3.3 แสดงผลเป็นตัวเลขด้วย LED 3 ตําแหน่ง หรือดีกว่า 

2.4  เครื่องจ่ายไฟสําหรับเครื่องวัดความเร็วขนาด 5 VDC  จํานวน 1 อัน                                                  
2.5  ลูกบอลเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 15 มิลลิเมตร   จํานวน 1 ลูก 
2.6  อุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆครบสมบูรณ์พร้อมท่ีจะทําการทดลอง         
                                   

3. รายละเอียดอ่ืนๆ 
     3.1  บริษัทผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือยืนยันจากบริษัทผลิตว่าสามารถให้บริการหลังการขายได้
ตลอดอายุการใช้งาน เม่ือเครื่องมือหรือครุภัณฑ์เกิดเสียหายหรือการวัดคลาดเคลื่อน จะต้องสามารถ
ส่งกลับไป ซ่อมหรือปรับต้ังค่า (Calibation) ยังบริษัทผู้ผลิตได้ โดยให้ระบุเลขท่ีประกาศและ
มหาวิทยาลัย เพ่ือบริการหลังการขายท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะเครื่องมือเป็นเครื่องมือเฉพาะท่ีต้องการ
ความชํานาญ ในการบริการ 
     3.2  เป็นผลิตภัณฑ์นําเข้าจากประเทศยุโรป หรือ อเมริกา 
     3.3  คู่มือประกอบการทดลองไม่น้อยกว่า 1 ชุด 
     3.4  รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

6. ชุดทดลองแรงสู่ศูนย์กลาง ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  
จํานวน   5  ชุด 
คุณลักษณะ 
1.  คุณลักษณะท่ัวไป 

1.1  เป็นชุดทดลองท่ีใช้ในการศึกษา แรงสู่ศูนย์กลาง โดยพิจารณาการเคลื่อนท่ีเป็นวงกลมของวัตถุ 
1.2  ศึกษาแรงสู่ศูนย์กลางท่ีเป็นฟังก์ชันของมวลของวัตถุ, ความเร็วเชิงมุม และ ระยะทางจาก

แกนของการหมุนถึงจุดศูนย์ถ่วงของวัตถุ 
2. คุณลักษณะเฉพาะ 

2.1  เซ็นเซอร์จับเวลาแบบแสดงผลด้วยตัวเลขในตัว  จํานวน 1 ตัว 
2.1.1 ใช้อินฟราเรดเป็นตัวตรวจจับสัญญาณ 
2.1.2 แสดงผลเป็นตัวเลขไม่น้อยกว่า 4 ตําแหน่ง  
2.1.3 เลือกฟังก์ชันการทํางานได้ 4 แบบ ดังนี้ 

2.1.3.1 ฟังก์ชันการนับพัลส์ แสดงผลในช่วงไม่น้อยกว่า 0 - 9999 พัลส์  
2.1.3.2 ฟังก์ชันการนับเวลาระหว่างการบังแสงแสดงผลในช่วงไม่น้อยกว่า 

0.000 - 9.999 วินาที 
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2.1.3.3 ฟังก์ชันการนับเวลาระหว่างการบังแสง 2 ครั้ง แสดงผลในช่วงไม่น้อย
กว่า 0.000 - 9.999 วินาที 

2.1.3.4 ฟังก์ชันการนับเวลาระหว่างการบังแสงครั้งท่ี 1 และ ครั้งท่ี 3  
แสดงผลในช่วงไม่น้อยกว่า 0.000 - 9.999 วินาที  
2.1.4 ความถ่ีในการทํางานสูงสุด 25 kHz หรือดีกว่า 
2.1.5 ความต่างศักย์ในการใช้งาน 5 V ± 5% หรือดีกว่า  

2.2  เครื่องแรงเหวี่ยงจากศูนย์กลาง จํานวน 1 ชุด 
2.2.1 มีตัวประคองรถไม่ให้ตกรางเม่ือหมุนด้วยความเร็ว 
2.2.2 มีท่ีเสียบตัวยึดตาชั่งสปริงสําหรับอ่านค่าแรง 
2.2.3 มีรอกสําหรับคล้องเชือกผ่านระหว่างตัวรถกับตาชั่งสปริง 
2.2.4 ความยาวของรางไม่น้อยกว่า 550  มม. 
2.2.5 มีเสกลท้ังสองข้างของราง โดยแต่ละข้างสเกลยาวไม่น้อยกว่า 380  มม. 
2.2.6 ความละเอียดของเสกลย่อย 1 มม. หรือละเอียดกว่า 

2.3  มอเตอร์ 220 โวลต์  จํานวน 1 ตัว 
2.3.1 หมุนได้ 2 ทิศทาง  โดยมีปุ่มกดเลือก หมุนทางซ้าย และ ทางขวา แยกกัน 
2.3.2 ยึดอยู่บนแท่งเหล็ก 

2.3.2.1 เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  10 mm   
2.3.2.2 ความยาวไม่น้อยกว่า  100 mm 

2.3.3 อัตราเร็วของการหมุน (Rotation speeds) 
2.3.3.1 ไม่ใช้ตัวปรับอัตราเร็ว (Without regulation) 12,000 ถึง 13,000 

min-1 หรือดีกว่า 
2.3.3.2 ใช้ตัวปรับอัตราเร็ว (With regulation) 0 ถึง 9,000  min-1 หรือดีกว่า 

2.4  เกียร์สําหรับใช้ร่วมกับ มอเตอร์ 220 โวลต์ จํานวน 1 อัน         
2.4.1 อัตราทด (Reduction) 30:1 หรือดีกว่า 

2.5  รถทดลอง  จํานวน 1 คัน 
2.6  อุปกรณ์จับยึดวัสดุกับขอบโต๊ะ  จํานวน 2 ตัว          

2.6.1 ทําจากโลหะอลูมิเนียมหล่อ 
2.6.2 สกรูโลหะมีแผ่นพลาสติกวงกลมติดอยู่ 

2.7  ฐานต้ังแบบกลม (Barrel base) จํานวน 1 ตัว            
2.7.1 ทําจากโลหะหล่อเคลือบด้วยพลาสติกกันสนิม 
2.7.2 ท่ีฐานมีช่องสําหรับใส่ไม้เมตรเพ่ือสะดวกต่อการเลื่อนหาระยะท่ีต้องการได้ 
2.7.3 มีช่องสําหรับยึดจับวัสดุแบบกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 ถึง 15 มม. 
2.7.4 มีช่องสําหรับยึดจับวัสดุแบบสี่เหลี่ยมขนาดไม่น้อยกว่า 4x4 ถึง 12x12 มม. 

2.8  ตาชั่งสปริง ขนาดไม่น้อยกว่า 2 นิวตัน จํานวน 1 อัน 
      2.8.1 เป็นตาชั่งสปริงแบบใส มีสเกลอ่านละเอียด 0.02 N หรือละเอียดกว่า 
      2.8.2 ค่า Precision ±2% หรือดีกว่า 
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2.9  ฐานรองเครื่องแรงเหวี่ยงจากศูนย์กลาง จํานวน 1 อัน 
2.9.1 มีแท่งเหล็กยาวไม่น้อยกว่า 10 มม.  สามารถหมุนได้   
2.9.2 มีรอกท่ีมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 50 มม. 

2.10  สายพาน  จํานวน 1 เส้น 
2.11  แหล่งจ่ายไฟ 5 V สําหรับเซ็นเซอร์จับเวลา  จํานวน 1 อัน      
2.12  เส้นเชือก ยาวไม่น้อยกว่า 100 มิลลิเมตร  จํานวน 1 เส้น 
2.13  ตุ้มน้ําหนัก ขนาดไม่น้อยกว่า 10 กรัม จํานวน 4 อัน 
2.14  ตุ้มน้ําหนัก ขนาดไม่น้อยกว่า 50 กรัม จํานวน 2 อัน 
2.15  เข็มยึดคานสมดุล (Holding pin) จํานวน 1 อัน 
2.16  ท่ียึดสปริงสมดุล จํานวน 1 อัน         
2.17  แท่งโลหะยาวไม่น้อยกว่า 250 มม. จํานวน 2 อัน                                         
2.18  อุปกรณ์ประกอบอ่ืน ๆ ครบสมบูรณ์พร้อมท่ีจะทําการทดลองได้ 
 

3. รายละเอียดอ่ืนๆ 
     3.1  บริษัทผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือยืนยันจากบริษัทผลิตว่าสามารถให้บริการหลังการขายได้
ตลอดอายุการใช้งาน เม่ือเครื่องมือหรือครุภัณฑ์เกิดเสียหายหรือการวัดคลาดเคลื่อน จะต้องสามารถ
ส่งกลับไปซ่อมหรือปรับต้ังค่า (Calibation) ยังบริษัทผู้ผลิตได้ โดยให้ระบุเลขท่ีประกาศและมหาวิทยาลัย 
เพ่ือบริการหลังการขายท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะเครื่องมือเป็นเครื่องมือเฉพาะท่ีต้องการความชํานาญ 
ในการบริการ 
     3.2  เป็นผลิตภัณฑ์นําเข้าจากประเทศยุโรป หรือ อเมริกา 
     3.3  คู่มือประกอบการทดลองไม่น้อยกว่า 1 ชุด 
     3.4  รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

7. ชุดทดลองโมเมนต์ความเฉื่อย ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  
จํานวน   5  ชุด 
คุณลักษณะ 
1.  รายละเอียดท่ัวไป  

1.1 เป็นชุดอุปกรณ์ท่ีใช้ในการทดลองศึกษาทฤษฎีของสเตนเนอร์ 
1.2 เป็นชุดการทดลองท่ีใช้ ศึกษา โมเมนต์ความเฉ่ือยของวัตถุรูปทรงต่างๆ โดยใช้เครื่องบันทึก

แสดงและประมวลผล วิเคราะห์ผลการทดลอง 
2.  รายละเอียดทางเทคนิค 

2.1 ระบบอินเตอร์เฟส (Cobra 4 wireless/USB-Link)   จํานวน 1 ชุด 
2.1.1  สามารถเชื่อมต่อกับ PC, tablet หรือ smartphone และสามารถต่อกับ

เซ็นเซอร์ต่างๆ ได้ 
2.1.2  Data rate แบบ burst สูงสุด 125000 s-1 หรือดีกว่า 
2.1.3  Data rate แบบ ออนไลน์ 2000 s-1 หรือดีกว่า  
2.1.4  ระยะการส่งข้อมูลแบบไม่มีอะไรกีดขวางได้ประมาณ 50 เมตร หรือไกลกว่า 
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2.1.5  Wireless เป็นแบบ WiFi, 2.4 GHz, 54 Mbps หรือดีกว่า 
2.1.6  Output performance, wireless น้อยกว่า 10 mW 
2.1.7  แหล่งจ่ายไฟเป็นแบบ Li-ion battery 1950 mAh สามารถใช้ได้ประมาณ 5 

ชั่วโมง หรือมากกว่า และมีสายสําหรับชาร์จเพ่ือใช้งานใหม่ 
2.1.8  ช่วงอุณหภูมิท่ีเหมาะสมสําหรับใช้งานอยู่ในช่วง 5 ถึง 40 องศาเซลเซียส 

ความชื้นสัมพัทธ์น้อยกว่า 80% 
2.1.9  Power consumption น้อยกว่า 400 mA 

2.2  ชุดโมดูลสําหรับวัดการเคลื่อนท่ี    จํานวน 1 อัน 
2.2.1  เป็นโมดูลท่ีใช้ร่วมกับระบบอินเตอร์เฟส สําหรับวัดการเคลื่อนท่ีแบบหมุน และ 

การเคลื่อนท่ีในแนวเส้นตรง 
2.2.2  ความละเอียดของการวัด (Resolution)  512 สเต็ป/รอบ (steps / 

revolution) หรือดีกว่า 
2.2.3  สามารถเลือกร่องเกลียวสําหรับพันเชือก (String grooves) ได้สองขนาดคือ 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 และ 12 มิลลิเมตร หรือมากกว่า 
2.3  เซนเซอร์สําหรับวัดเวลาและนับสัญญาณ  จํานวน 1 อัน 

       2.3.1 กําลังการนับ (Counting capacity) ไม่น้อยกว่า 32 บิต 
       2.3.2 ค่าความละเอียด 1 ไมโครวินาที หรือละเอียดกว่า 

2.4 แกนหมุน (Rotation axle)   จํานวน 1 อัน 
2.4.1  ประกอบด้วยสปริงม้วนติดอยู่รอบแกน แรงบิดประมาณ 2.5 Ncm/rad หรือดีกว่า 
2.4.2  บริเวณปลายด้านหนึ่งมี สกูลสําหรับยึดวัตถุท่ีจะทําการวัดทอร์ก 

2.5 วัตถุทรงกลม มีแกนสําหรับจับยึด     จํานวน 1 อัน 
2.5.1 ทําจาก Styrofoam หรือดีกว่า เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 140 มม. 

2.6 จานกลม มีแกนสําหรับจับยึด  จํานวน 1 อัน 
2.6.1 ทําจาก Styrofoam หรือดีกว่า เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 220 มม. 

2.7 ทรงกระบอกกลวง มีแกนสําหรับจับยึด ท่ีจุดศูนย์กลาง จํานวน 1 อัน 
2.7.1  ความหนาของผนังทรงกระบอกไม่น้อยกว่า 4 มม. 
2.7.2  ทําจากโลหะ เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 100 มม. 

2.8  ทรงกระบอกตัน มีแกนสําหรับจับยึด ท่ีจุดศูนย์กลาง  จํานวน 1 อัน 
2.8.1  ทําจาก Styrofoam หรือดีกว่า เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 100 มม. 

2.9  แกนเหล็ก มีตุ้มน้ําหนักเลื่อนไปมาได้ท่ีปลายท้ังสองด้าน  จํานวน 1 อัน 
2.9.1  ความยาวของแกนไม่น้อยกว่า 600 มม. 

2.10  จานหมุนเจาะรู  จํานวน 1 อัน 
2.10.1 เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 300 มม. 

2.11  ฐานต้ังปรับสามารถปรับระดับได้ท้ังสามขา (Tripod base)  จํานวน 1 อัน 
2.11.1  ฐานปรับระดับเป็นเกลียวพลาสติกท้ังสามขา 
2.11.2  ยึดจับแท่งโลหะเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 มม. ถึง 14 มม. 
2.11.3  สกรูทําจากเหล็กโดยมีตัวบิดทําจากพลาสติก หรือดีกว่า 
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2.12  เครื่องชั่งแบบดิจิตอล  จํานวน 1 เครื่อง 
2.12.1  รับน้ําหนักสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,000  กรัม 
2.12.2  ความละเอียด 1 กรัม หรือดีกว่า  

2.13  โปรแกรมสนับสนุนการทํางานของระบบอินเตอร์เฟส    จํานวน 1 แผ่น 
2.14  ด้ายสายไหม ยาวไม่น้อยกว่า 200 ม.     จํานวน 1 ม้วน 
2.15  ท่ีว่างแผ่นน้ําหนักมีตะขอเก่ียวหนักไม่น้อยกว่า 1 กรัม  จํานวน 1 อัน 
2.16  ตุ้มน้ําหนักขนาดไม่น้อยกว่า 1 กรัม    จํานวน 3 อัน 
2.17  ขาต่อแท่งโลหะ    จํานวน 1 อัน 
2.18  สายวัด ยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร      จํานวน 1 อัน 
2.19  เครื่องบันทึกแสดงและประมวลผล  จํานวน 1 เครื่อง 

2.19.1  หน่วยประมวลเป็นแบบ Core i5 หรือดีกว่า ความเร็วไม่น้อยกว่า 2.0 GHz 
2.19.2  หน่วยความจําไม่น้อยกว่า 2 GB 
2.19.3  ฮาร์ดดิสก์ไม่น้อยกว่า 500 GB 
2.19.4  DVD RW หรือดีกว่า 
2.19.5  จอแสดงผลไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว 

2.20  อุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆครบสมบูรณ์พร้อมท่ีจะทําการทดลอง 
 

3.  รายละเอียดอ่ืน  ๆ 
     3.1  บริษัทผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือยืนยันจากบริษัทผลิตว่าสามารถให้บริการหลังการขายได้
ตลอดอายุการใช้งาน เม่ือเครื่องมือหรือครุภัณฑ์เกิดเสียหายหรือการวัดคลาดเคลื่อน จะต้องสามารถส่งกลับไป 
ซ่อมหรือปรับต้ังค่า (Calibation) ยังบริษัทผู้ผลิตได้ โดยให้ระบุเลขท่ีประกาศและมหาวิทยาลัยเพ่ือบริการหลังการ
ขายท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะเครื่องมือเป็นเครื่องมือเฉพาะท่ีต้องการความชํานาญในการบริการ 
      3.2  เป็นผลิตภัณฑ์นําเข้าจากประเทศยุโรป หรือ อเมริกา 
      3.3  คู่มือประกอบการทดลองไม่น้อยกว่า 1 ชุด 
      3.4  รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี 

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


