
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
เรื่อง ประกวดราคาซ้ือจัดซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๖ รายการ  

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาซ้ือจัดซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน          
๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซ้ือในการประกวดราคาครั้งนี้ 
เป็นเงินท้ังสิ้น ๔,๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนแปดหม่ืนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้  
   

๑. ชุดทดลองกฎของโอห์ม และการใช้มัลติมิเตอร์ ตําบลบ้านดู่  จํานวน ๕   ชุด 
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

๒. ชุดทดลองวีทสโตนบริดจ์ ตําบลบ้านดู่     จํานวน ๕   ชุด 
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

๓. ชุดทดลองการอัดประจุและการคายประจุของตัวเก็บประจุ  จํานวน ๕   ชุด 
ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

๔. ชุดทดลองการศึกษาการใช้งานออสซิลโลสโคป    จํานวน ๕   ชุด 
ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

๕. ชุดทดลองการกําทอนทางไฟฟ้าในวงจร RLC ตําบลบ้านดู่  จํานวน ๕   ชุด 
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

๖. ชุดทดลองโมเมนต์แม่เหล็กในสนามแม่เหล็ก 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 ๒๒ กุมภาพันธ์ 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 ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะชี้แจง
รายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.crru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันท่ี ๑๕ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
  
     ประกาศ ณ วันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
   
    

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

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



 

เอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขท่ี  ๓๒/๒๕๖๒ 

การซ้ือจัดซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๖ รายการ 
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ลงวันท่ี  ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค์
จะประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ 
   

๑. ชุดทดลองกฎของโอห์ม และการใช้มัลติมิเตอร์ ตําบลบ้านดู่  จํานวน ๕   ชุด 
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

๒. ชุดทดลองวีทสโตนบริดจ์ ตําบลบ้านดู่     จํานวน ๕   ชุด 
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

๓. ชุดทดลองการอัดประจุและการคายประจุของตัวเก็บประจุ  จํานวน ๕   ชุด 
ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

๔. ชุดทดลองการศึกษาการใช้งานออสซิลโลสโคป    จํานวน ๕   ชุด 
ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

๕. ชุดทดลองการกําทอนทางไฟฟ้าในวงจร RLC ตําบลบ้านดู่  จํานวน ๕   ชุด 
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

๖. ชุดทดลองโมเมนต์แม่เหล็กในสนามแม่เหล็ก 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 ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลา
ในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
                          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 หรือบัญชีรายชื่อผู้ซ้ือเอกสารประกวดราคา
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 โดย
ต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 



                 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)    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไม่ได้รับการจัดสรรเงินท่ีจะใช้ในการจัดซ้ือ
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 32/2562 
รายละเอียดครุภัณฑ์ จํานวน 6 รายการ 

 
1. ชุดทดลองกฎของโอห์ม และการใช้มัลติมิเตอร์ ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

จํานวน   5  ชุด 
คุณลักษณะ 
1.  คุณลักษณะท่ัวไป 

1.1 ใช้ศึกษากฎของโอห์ม โดยวัดค่ากระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าจากวงจร 
1.2 ศึกษาการใช้มัลติมิเตอร์แบบอนาล็อกได้ 

2. คุณลักษณะเฉพาะ    
  2.1 แหล่งจ่ายไฟ จํานวน 1 เครื่อง 
            2.1.1 ช่วงของการจ่ายความต่างศักย์ 
                 2.1.1.1 ไฟฟ้ากระแสตรง ปรับได้  0 ถึง 12 VDC หรือมากกว่า 
                 2.1.1.2 ไฟฟ้ากระแสสลับ เลือกได้ 2 ค่า 6 VAC และ 12 VAC หรือเลือกได้
มากกว่า 
            2.1.2 ช่วงของการจ่ายกระแสไฟฟ้า 
                2.1.2.1 ไฟฟ้ากระแสตรง ปรับได้ 0 ถึง 2 A หรือมากกว่า 
                2.1.2.2 ไฟฟ้ากระแสสลับ ค่าสูงสุด 5 A หรือมากกว่า 
                2.1.3 การกระเพ่ือมของสัญญาณของไฟฟ้ากระแสตรง ไม่เกิน 1 มิลลิโวลต์ หรือดีกว่า 
                2.1.4 ในส่วนของไฟฟ้ากระแสตรงความต้านทานภายในน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 mΩ  
                2.1.5 ไฟฟ้ากระแสตรงมีระบบป้องกันแบบ Short-circuit proof หรือดีกว่า 
                2.1.6 ไฟฟ้ากระแสสลับมีระบบป้องกันแบบ Overcurrent cut-off หรือดีกว่า พร้อม
ปุ่ม Reset เพ่ือกลับมาใช้งานได้ 
           2.1.7 มีมือจับและฐานต้ังท่ีสามารถพับเก็บได้ 

2.2 บล็อกต่อวงจร  จํานวน 1 ชุด 
2.2.1 เป็นบล็อกวงกลมทําจากพลาสติกใสบรรจุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไว้ภายใน หรือดีกว่า 
2.2.2 มีท่ีล็อคต่อเชื่อมกันแต่ละบล็อกโดยรอบสี่ด้าน หรือดีกว่า 
2.2.3 ใช้ระบบล็อคแบบอินเตอร์ล็อกก้ิง (Interlocking System) หรือดีกว่า 
2.2.4 จุดเชื่อมวงจรเป็นโลหะเพ่ือป้องกันการเป็นสนิม 
2.2.5 มีสัญลักษณ์บอกชนิดของอุปกรณ์ท่ีบรรจุอยู่ภายในสังเกตเห็นได้ชัดเจน 
2.2.6 เหมาะกับการต่อวงจรบนพ้ืนระนาบเช่นโต๊ะทดลอง หรือดีกว่า 
2.2.7 ประกอบด้วยบล็อกท่ีมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังต่อไปนี้บรรจุอยู่ภายในบล็อก 

2.2.7.1 ลวดตัวนําแบบงอต้ังฉาก จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ตัว  
2.2.7.2 ลวดตัวนําเส้นตรงมีชอ่งเสียบขนาด 4 มม. 2 ช่องตรงกลาง จํานวนไม่

น้อยกว่า 2 ตัว 
2.2.7.3  ลวดตัวนําแบบงอต้ังฉากมีช่องเสียบขนาด 4 มม. จํานวนไม่น้อยกว่า 2 ตัว 
2.2.7.4 ตัวต้านทานขนาดไม่น้อยกว่า 50 Ohm  จํานวน 1 ตัว 
2.2.7.5 ตัวต้านทานขนาดไม่น้อยกว่า 100 Ohm จํานวน 1 ตัว 
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2.2.7.6 ตัวต้านทานขนาดไม่น้อยกว่า 500 Ohm จํานวน 1 ตัว 
2.2.7.7 สวิทซ์ปิด/เปิด จํานวน 1 ตัว 
2.2.7.8 ท่ีใส่หลอดไฟ จํานวน 1 ตัว 

2.3 มัลติมิเตอร์แบบอนาล็อก    จํานวน 2 เครื่อง 
    2.3.1 เป็นมัลติมิเตอร์แบบเข็ม สามารถวัดแรงดันและกระแสไฟฟ้า ได้ท้ัง ไฟฟ้า
กระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับและสามารถวัดความต้านทานได้ 
     2.3.2 สามารถวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงได้ในช่วง 100 mV ถึง 300 V DC หรือดีกว่า 
     2.3.3 สามารถวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับได้ในช่วง 10 V ถึง 300 V AC หรือดีกว่า 
     2.3.4 สามารถวัดกระแสไฟฟ้ากระแสตรงได้ในช่วง 50 ไมโครแอมป์ ถึง 3 A DC หรือดีกว่า 
     2.3.5 สามารถวัดกระแสไฟฟ้ากระแสสลับได้ในช่วง 3 mA ถึง 10 A AC หรือดีกว่า 
     2.3.6 สามารถวัดค่าความต้านทานได้ในช่วง 1 โอห์ม ถึง 500 กิโลโอห์ม หรือดีกว่า 
     2.3.7 ค่าความต้านทานภายใน 20 กิโลโอห์ม/V DC; 6.70 กิโลโอห์ม/V AC หรือดีกว่า 
     2.3.8 Accuracy class 2.5 หรือดีกว่า 
     2.3.9 มีระบบป้องกันโดยฟิวส์และไดโอด หรือดีกว่า 
      2.4 หลอดไฟไม่น้อยกว่า 12 โวลต์ ไม่น้อยกว่า 0.1 แอมป์   จํานวน 10 หลอด 
      2.5 สายไฟสําหรับชุดทดลอง จํานวน 1 ชุด 
      2.6 อุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ ครบสมบูรณ์พร้อมท่ีจะทําการทดลองได้ 
 
3.  คุณลักษณะอ่ืนๆ 
     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 
 

2. ชุดทดลองวีทสโตนบริดจ์ ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  
จํานวน   5  ชุด 
คุณลักษณะ 
1. คุณลักษณะท่ัวไป 

1.1 เป็นชุดการทดลองท่ีใช้ในการศึกษาการทํางานของวงจรวีทสโตนบริดจ์ 
1.2 ศึกษาหาค่าความต้านทานท่ีไม่ทราบค่า 
1.3 ศึกษาหาค่าความต้านทานรวมโดยพิจารณาการต่อตัวต้านทานแบบการต่อแบบอนุกรม 

และการต่อแบบขนาน 
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1.4 ศึกษาหาค่าความต้านทานของลวดท่ีเป็นฟังก์ชันของพ้ืนท่ีหน้าตัด (cross-section) ของลวดเอง  
1.5 ใช้ศึกษากฎของเคอร์ซอฟ   

2. คุณลักษณะเฉพาะ 
2.1 ชุดลวดตัวต้านทานยาวไม่น้อยกว่า 1 เมตร จํานวน 1 ชดุ ประกอบด้วยเส้นลวดไม่น้อยกว่า 

6 เส้น 
                 2.1.1 CuNi (Constantan) เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มม. ความต้านทานประมาณ 0.6 
โอห์ม หรือมากกว่า 
                 2.1.2 CuNi (Constantan) เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 มม. ความต้านทานประมาณ 1.3 
โอห์ม หรือมากกว่า 
                 2.1.3 CuNi (Constantan) เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 มม. ความต้านทานประมาณ 1.3 
โอห์ม หรือมากกว่า 
                 2.1.4 CuNi (Constantan) เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 มม. ความต้านทานประมาณ 2.5 
โอห์ม หรือมากกว่า 
                 2.1.5 CuNi (Constantan) เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.35 มม. ความต้านทานประมาณ 5.1 
โอห์ม หรือมากกว่า 
                 2.1.6 ทองเหลือง เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.5 มม. ความต้านทานประมาณ 0.3 โอห์ม หรือ
มากกว่า 

2.2 แผงเลื่อนลวดตัวต้านทาน    จํานวน 1 ชุด 
2.2.1 เป็นแผงวางลวดตัวต้านทานสําหรับการทดลองวงจรวีทสโตนบริดจ์ 
2.2.2 มีสเกลบอกระยะทาง เป็นเซนติเมตร อ่านค่าได้ละเอียดเป็นมิลลิเมตร หรือดีกว่า 
2.2.3 มีช่องเสียบสายไฟขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า   4 มม. 
2.2.4 มีเคอร์เซอร์บอกตําแหน่ง สามารถเลื่อนไป-มา บนแผงนี้ได้, ด้านบนเคอร์เซอร์มี

ช่องเสียบสายไฟ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า   4 มม. 
2.3 กล่องเชื่อมไฟ ท้ังอนุกรมและแบบขนาน      จํานวน 1 อัน 
2.4 ตัวต้านทานบรรจุในกล่องพร้อมปลั๊กเสียบไม่น้อยกว่า 1 โอห์ม      จํานวน 1 ตัว 

      2.4.1 ค่า Tolerance ±2% หรือดีกว่า 
      2.4.2 ขนาด 2 วัตต์ หรือมากกว่า 

2.5 ตัวต้านทานบรรจุในกล่องพร้อมปลั๊กเสียบไม่น้อยกว่า 2 โอห์ม      จํานวน 1 ตัว 
      2.5.1 ค่า Tolerance ±2% หรือดีกว่า 
      2.5.2 ขนาด 2 วัตต์ หรือมากกว่า 

2.6 ตัวต้านทานบรรจุในกล่องพร้อมปลั๊กเสียบไม่น้อยกว่า 5 โอห์ม      จํานวน 1 ตัว 
      2.6.1 ค่า Tolerance ±2% หรือดีกว่า 
      2.6.2 ขนาด 2 วัตต์ หรือมากกว่า 

2.7 ตัวต้านทานบรรจุในกล่องพร้อมปลั๊กเสียบไม่น้อยกว่า 10 โอห์ม     จํานวน 1 ตัว 
      2.7.1 ค่า Tolerance ±5% หรือดีกว่า 
      2.7.2 ขนาด 1 วัตต์ หรือมากกว่า 
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2.8 ตัวต้านทานบรรจุในกล่องพร้อมปลั๊กเสียบไม่น้อยกว่า 150 โอห์ม   จํานวน 1 ตัว 
      2.8.1 ค่า Tolerance ±5% หรือดีกว่า 
      2.8.2 ขนาด 1 วัตต์ หรือมากกว่า 

2.9 ตัวต้านทานบรรจุในกล่องพร้อมปลั๊กเสียบไม่น้อยกว่า 330 โอห์ม    จํานวน 1 ตัว 
      2.9.1 ค่า Tolerance ±5% หรือดีกว่า 
      2.9.2 ขนาด 1 วัตต์ หรือมากกว่า 

2.10 ตัวต้านทานบรรจุในกล่องพร้อมปลั๊กเสียบไม่น้อยกว่า 680 โอห์ม  จํานวน 1 ตัว 
     2.10.1 ค่า Tolerance ±5% หรือดีกว่า 
      2.10.2 ขนาด 1 วัตต์ หรือมากกว่า 

2.11 ตัวต้านทานบรรจุในกล่องพร้อมปลั๊กเสียบไม่น้อยกว่า 47 โอห์ม    จํานวน 1 ตัว 
      2.11.1 ค่า Tolerance ±5% หรือดีกว่า 
      2.11.2 ขนาด 1 วัตต์ หรือมากกว่า 

2.12 ตัวต้านทานบรรจุในกล่องพร้อมปลั๊กเสียบไม่น้อยกว่า 100 โอห์ม   จํานวน 1 ตัว 
      2.12.1 ค่า Tolerance ±5% หรือดีกว่า 
      2.12.2 ขนาด 1 วัตต์ หรือมากกว่า 

2.13 ตัวต้านทานบรรจุในกล่องพร้อมปลั๊กเสียบไม่น้อยกว่า 220 โอห์ม   จํานวน 1 ตัว 
      2.13.1 ค่า Tolerance ±5% หรือดีกว่า 
      2.13.2 ขนาด 1 วัตต์ หรือมากกว่า 

2.14 แหล่งจ่ายไฟ (Power Supply)        จํานวน 1 เครื่อง 
2.14.1 ช่วงของการจ่ายความต่างศักย์ 

2.14.1.1 กระแสตรง ปรับได้ 0 - 12 VDC  หรือมากกว่า 
2.14.1.2 กระแสสลับ เลือกได้ 2 ค่า  6 VAC และ 12 VAC หรือเลือกได้มากกว่า 

2.14.2 ช่วงของการจ่ายกระแส 
2.14.2.1 กระแสตรง ปรับได้อย่างน้อย    0 - 2 A หรือมากกว่า 
2.14.2.2 กระแสสลับ ค่าสูงสุดอย่างน้อย 5 A หรือมากกว่า 
2.14.3 การกระเพ่ือมของสัญญาณของไฟฟ้ากระแสตรง ไม่เกิน 1 มิลลิโวลต์ 

หรือดีกว่า 
2.14.4 ในส่วนของไฟฟ้ากระแสตรงความต้านทานภายในน้อยกว่าหรือเท่ากับ 

10 mΩ  
                    2.14.5 ไฟฟ้ากระแสตรงมีระบบป้องกันแบบ Short-circuit proof หรือดีกว่า 
                    2.14.6 ไฟฟ้ากระแสสลับมีระบบป้องกันแบบ Overcurrent cut-off หรือดีกว่า 
                     พร้อมปุ่ม Reset เพ่ือกลับมาใช้งานได้ 

2.14.7 มีมือจับและฐานต้ังท่ีสามารถพับเก็บได้ 
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2.15 มัลติมิเตอร์ แบบดิจิตอล      จํานวน 1 เครื่อง 
2.16 สายไฟความยาวไม่น้อยกว่า   500 มิลลิเมตร        จาํนวน 3 เส้น 
2.17 สายไฟความยาวไม่น้อยกว่า 1000 มิลลิเมตร        จาํนวน 5 เส้น 
2.18 อุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆครบสมบูรณ์พร้อมท่ีจะทําการทดลองได้ 
 

3 รายละเอียดอ่ืน ๆ  
     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 
 

3. ชุดทดลองการอัดประจุและการคายประจุของตัวเก็บประจุ ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย              จํานวน    5  ชุด 
คุณลักษณะ 
1.  คุณลักษณะท่ัวไป 

1.1 เป็นชุดทดลองท่ีใช้ในการศึกษาการชาร์จของตัวเก็บประจุ 
1.2 ศึกษาวัดกระแสในวงจร ณ เวลาใด ๆ ขณะชาร์จตัวเก็บประจุ 

2. คุณลักษณะเฉพาะ 
2.1 กล่องเชื่อมไฟ ท้ังอนุกรมและแบบขนาน  จํานวน 2 อัน 

      2.1.1 โหลดสูงสุด 60 VDC / 25 VAC / 10 A หรือดีกว่า 
2.2 สวิทซ์ 2 ทาง   จํานวน 1 อัน 

      2.2.1 โหลด 25 VAC /10 A หรือดีกว่า 
2.3 ตัวเก็บประจุคู่ เชื่อมต่อกันบนกล่องพลาสติก  จํานวน 1 ตัว 

2.3.1 มีค่าความจุไม่น้อยกว่า 2 x 30 µF  
2.3.2 ทนแรงดันสูงสุด 250 โวลต์สําหรับกระแสตรง และ 125 โวลต์สําหรับกระแสสลับ

หรือสูงกว่า 
2.3.3 ค่า Tolerance ±10% หรือดีกว่า 
2.3.4 มีขนาดประมาณ 120 x 90 x 30 mm หรือตามความเหมาะสม 

2.4 ตัวต้านทานบรรจุอยู่ในกล่องใสขนาดไม่น้อยกว่า 100 โอห์ม  จํานวน 1 ตัว 
      2.4.1 ต่อกับขาเสียบขนาดไม่น้อยกว่า 4 มม.  
      2.4.2 ค่า Tolerance ±5% หรือดีกว่า 
      2.4.3 ขนาด 1 วัตต์ หรือมากกว่า 
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2.5 ตัวต้านทานบรรจุอยู่ในกล่องใสขนาดไม่น้อยกว่า 1 เมกะโอห์ม  จํานวน 4 ตัว 
      2.5.1 ต่อกับขาเสียบขนาดไม่น้อยกว่า 4 มม. 
      2.5.2 ค่า Tolerance ±5% หรือดีกว่า 
      2.5.3 ขนาด 1 วัตต์ หรือมากกว่า 

2.6 ปลั๊กเชื่อมต่อวงจร ขาเสียบขนาดไม่น้อยกว่า 4 มม.  จํานวน 2 อัน 
2.7 ตัวเก็บประจุบรรจุอยู่ในกล่องใสขนาดไม่น้อยกว่า 1 ไมโครฟารัส  จํานวน 1 ตัว 

      2.7.1 ต่อกับขาเสียบขนาดไม่น้อยกว่า 4 มม. 
      2.7.2 ค่า Tolerance ±20% หรือดีกว่า 

2.8 ตัวเก็บประจุบรรจุอยู่ในกล่องใสขนาดไม่น้อยกว่า 4.7 ไมโครฟารัส  จํานวน 1 ตัว 
       2.8.1 ต่อกับขาเสียบขนาดไม่น้อยกว่า 4 มม. 
       2.8.2 ค่า Tolerance ±20% หรือดีกว่า 

2.9 แหล่งจ่ายไฟ (Power Supply)  จํานวน 1 เครื่อง 
2.9.1 ช่วงของการจ่ายความต่างศักย์ 

2.9.1.1 กระแสตรง ปรับได้ 0 - 12 VDC  หรือมากกว่า 
2.9.1.2 กระแสสลับ เลือกได้ 2 ค่า  6 VAC และ 12 VAC หรือเลือกได้มากกว่า 

2.9.2 ช่วงของการจ่ายกระแส 
2.9.2.1 กระแสตรง ปรับได้อย่างน้อย    0 - 2 A หรือมากกว่า 
2.9.2.2 กระแสสลับ ค่าสูงสุดอย่างน้อย 5 A หรือมากกว่า 

2.9.3 การกระเพ่ือมของสัญญาณของไฟฟ้ากระแสตรง ไม่เกิน 1 มิลลิโวลต์ หรือดีกว่า 
                   2.9.4 ในส่วนของไฟฟ้ากระแสตรงความต้านทานภายในน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 mΩ  
                   2.9.5 ไฟฟ้ากระแสตรงมีระบบป้องกันแบบ Short-circuit proof หรือดีกว่า 
                   2.9.6 ไฟฟ้ากระแสสลับมีระบบป้องกันแบบ Overcurrent cut-off หรือดีกว่า 
                     พร้อมปุ่ม Reset เพ่ือกลับมาใช้งานได้ 
             2.9.7 มีมือจับและฐานต้ังท่ีสามารถพับเก็บได้ 

2.10 นาฬิกาจับเวลา จํานวน 1 เรือน 
2.11 มัลติมิเตอร์ แบบดิจิตอล สามารถต่อเข้ากับหัววัดอุณหภูมิได้ จํานวน 1 เครื่อง 
2.12 สายไฟความยาวไม่น้อยกว่า 250 มม. จํานวน 7 เส้น 
2.13 อุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆครบสมบูรณ์พร้อมท่ีจะทําการทดลองได้ 
 

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

4. ชุดทดลองการศึกษาการใช้งานออสซิลโลสโคป ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย                                         
จํานวน    5  ชุด 
คุณลักษณะ 
1. รายละเอียดท่ัวไป                   

1.1 เป็นดิจิตอลสตอเรจออสซิลโลสโคป  ท่ีใช้วัดสัญญาณขนาด  DC ไม่น้อยกว่า 60 MHz   
1.2 สามารถวัดสัญญาณได้พร้อมกันไม่น้อยกว่า  2  ช่องสัญญาณ  
1.3 สามารถเก็บบันทึกรูปสัญญาณได้ และอ่านค่าต่าง ๆ ได้บนจอภาพ 
1.4 มีหน่วยความจําภายในตัวเครื่องเพ่ือใช้บันทึกสัญญาณและเรียกกลับมาแสดงภายหลังได้  
1.5 จอภาพสามารถแสดงรายละเอียดได้อย่างชัดเจน เป็นแบบ 8-inch color TFT display 

หรือดีกว่า 
1.6 ใช้ได้กับระบบไฟฟ้า  220 V  50 Hz ได้ 

2. รายละเอียดทางเทคนิค 
2.1 Bandwidth : 60 MHz หรือมากกว่า 
2.2 Real time sample rate : 250 MSa/s หรือดีกว่า 
2.3 Memory : 10 Mio. points per channel หรือมากกว่า                   
2.4 Vertical resolution : 8 bits หรือดีกว่า 
2.5 Vertical sensitivity : 2 mV/div to 10 V/div หรือดีกว่า                       
2.6 Time base range  : 5 ns/div to 100 s/div หรือดีกว่า              
2.7 Input coupling : DC, AC, Ground หรือมากกว่า                   
2.8 Input impedance : 1 Mohm หรือดีกว่า              
2.9 Sampling mode : Normal, Peak detect, Average หรือมากกว่า       
2.10 Trigger coupling : AC, DC, LF, HF หรือมากกว่า                 
2.11 Trigger modes : Auto, Normal, Single หรือมากกว่า                 
2.12 Interface : USB, VGA, LAN หรือมากกว่า                                    

3.  อุปกรณ์ประกอบเครื่อง 
3.1 สายไฟ  AC Power Cord  จํานวน  1  เส้น 
3.2 สายวัดสัญญาณขนาด  DC ถึง 100 MHz  หรือมากกว่า  Attenuater  10 :1   

จํานวนไม่น้อยกว่า  2  เส้น หรือจํานวนเท่ากับช่องสัญญาณวัด 
3.3 หนังสือคู่มือการใช้งานภาษาไทยเครื่องละ  1  เล่ม 
3.4 ซีดี 1 แผ่น สําหรับเชื่อมต่อซอฟต์แวร์ 
3.5 สาย USB 1 เส้น 
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4.  รายละเอียดอ่ืน ๆ 
4.1  บริษัทผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือยืนยันจากบริษัทผลิตว่าสามารถให้บริการหลังการขายได้

ตลอดอายุการใช้งาน เม่ือเครื่องมือหรือครุภัณฑ์เกิดเสียหายหรือการวัดคลาดเคลื่อน จะต้องสามารถ
ส่งกลับไปซ่อมหรือปรับต้ังค่า (Calibation) ยังบริษัทผู้ผลิตได้ โดยให้ระบุเลขท่ีประกาศและมหาวิทยาลัย 
เพ่ือบริการหลังการขายท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะเครื่องมือเป็นเครื่องมือเฉพาะท่ีต้องการความชํานาญ 
ในการบริการ 

4.2  เป็นผลิตภัณฑ์นําเข้าจากประเทศยุโรป หรือ อเมริกา 
4.3  คู่มือประกอบการทดลองไม่น้อยกว่า 1 ชุด 
4.4  รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 
5. ชุดทดลองการกําทอนทางไฟฟ้าในวงจร RLC ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย                                                  

จํานวน   5  ชุด 
คุณลักษณะ 
1 คุณลักษณะท่ัวไป 

1.1 เป็นชุดทดลองท่ีใช้ในการศึกษาวงจร RLC ในวงจรอนุกรมและขนาน 
1.2 สามารถหาค่าความถ่ีเรโซแนนซ์ ได้ 
1.3 สามารถศึกษาหาค่าอิมพีแดนซ์ของวงจร RLC ได้ 
1.4 สามารถศึกษาหาค่า bandwidth และ Q-factor ได้ 

2 คุณลักษณะเฉพาะ 
2.1 ระบบอินเตอร์เฟส (Cobra4 Xpert-Link) จํานวน 1 เครื่อง 

2.1.1 มีช่องสัญญาณ ไม่น้อยกว่า 4 channels 
2.1.2 Channels CH1 และ CH2 ใช้สําหรับวัดค่ากระแส สามารถวัดได้ในช่วง

ดังต่อไปนี้ 
2.1.2.1 ช่วงการวัด -10 ถึง +10 A ค่าความละเอียด 2 mA หรือดีกว่า 
2.1.2.2 ช่วงการวัด -1 ถึง +1 A ค่าความละเอียด 0.2 mA หรือดีกว่า 
2.1.2.3 ช่วงการวัด -100 ถึง +100 mA ค่าความละเอียด 20 microA หรือ

ดีกว่า 
2.1.2.4 ช่วงการวัด -10 ถึง +10 mA ค่าความละเอียด 2 microA หรือดีกว่า 
2.1.2.5 ช่วงการวัด -1 ถึง +1 mA ค่าความละเอียด 0.2 microA หรือดีกว่า 

2.1.3 Channels CH3 และ CH4 ใช้สําหรับวัดค่าแรงดัน สามารถวัดได้ในช่วง
ดังต่อไปนี้ 

2.1.3.1 ช่วงการวัด -30 ถึง +30 V ค่าความละเอียด 30 mV หรือดีกว่า 
2.1.3.2 ช่วงการวัด -10 ถึง +10 V ค่าความละเอียด 10 mV หรือดีกว่า 
2.1.3.3 ช่วงการวัด -1 ถึง +1 V ค่าความละเอียด 1 mV หรือดีกว่า 
2.1.3.4 ช่วงการวัด -100 ถึง +100 mV ค่าความละเอียด 0.1 mV หรือดีกว่า 
2.1.3.5 ช่วงการวัด -10 ถึง +10 mV ค่าความละเอียด 10 microV หรือดีกว่า 
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2.1.4 มีแรงดันเอาพุท +5 V / max. 2 A short-circuit proof 
2.1.5 มี Switch contact max.30 V /2 A 
2.1.6 มีพอร์ทสําหรับเชื่อมต่อกับเซนเซอร์ ไม่น้อยกว่า 2 เซนเซอร์ 
2.1.7 มีพอร์ท USB 2.0 สําหรับเชื่อมต่อกับเครื่องบันทึกแสดงและประมวลผล หรือดีกว่า 
2.1.8 มีไฟ LED แสดงสถานะการเชื่อมต่อกับเครื่องบันทึกแสดงและประมวลผล หรือดีกว่า 

2.2 แหล่งกําเนิดสัญญาณไฟฟ้า (Function Generator) จํานวน 1 เครื่อง 
2.2.1 ให้ความถ่ีได้ในช่วง  0.1 Hz ถึง 0.9999 MHz หรือกว้างกว่า และสามารถปรับได้

ครั้งละ 0.1 Hz หรือละเอียดกว่า 
2.2.2 ให้สัญญาณ ไฟฟ้ารูป sine, triangle, square, frequency ramp และ voltage 

ramp หรือมากกว่า 
2.2.3 ค่า Distortion factor น้อยกว่า 0.5% 
2.2.4 กําลังเอาท์พุทไม่น้อยกว่า 5 W 
2.2.5 จอแสดงผลเป็นแบบ Monochrome graphic 128 x 64 pixels หรือละเอียดกว่า 
2.2.6 มีพอร์ท USB 2.0  หรอืดีกว่า 
2.2.7 มี Sync (trigger) output via BNC หรือดีกว่า 
2.2.8 มีช่องสําหรับเสียบหูฟัง เป็นแบบ 3.5 mm jack socket หรือดีกว่า 

2.3 ชุดสายไฟและตัวแปลง BNC สําหรับเชื่อมต่อกับ ระบบอินเตอร์เฟส จํานวน 1 ชุด 
2.3.1 สายไฟยาวไม่น้อยกว่า 250 มิลลิเมตร จํานวน 2 เส้น 
2.3.2 สายไฟยาวไม่น้อยกว่า 750 มิลลิเมตร จํานวน 8 เส้น 
2.3.3 สายไฟยาวไม่น้อยกว่า 1,500 มิลลิเมตร จํานวน 3 เส้น 
2.3.4 สายหัว BNC ยาวไม่น้อยกว่า 750 มิลลิเมตร จํานวน 2 เส้น 
2.3.5 ตัวแปลง BNC-plug/socket 4 mm จํานวน 2 อัน 
2.3.6 ตัวแปลง BNC socket/4 mm plug pair จํานวน 1 อัน 

2.4 ขดลวด จํานวนไม่น้อยกว่า 900 รอบ จํานวน 1 ขด 
2.4.1 กระแสใช้งานสูงสุด 1.3 A หรือดีกว่า 
2.4.2 ความต้านทานไม่น้อยกว่า 6 โอห์ม 
2.4.3 ความเหนี่ยวนําไม่น้อยกว่า 24 mH 

2.5 กล่องเชื่อมต่อวงจร จํานวน 1 อัน 
2.6 ตัวเก็บประจุไม่น้อยกว่า 10 nF / 250 V บรรจุอยู่ในกล่องพลาสติกใส จํานวน 1 ตัว 
2.7 ตัวเก็บประจุไม่น้อยกว่า 47 nF / 250 V บรรจุอยู่ในกล่องพลาสติกใส จํานวน 1 ตัว 
2.8 ตัวเก็บประจุไม่น้อยกว่า 100 nF / 250 V บรรจุอยู่ในกล่องพลาสติกใส จํานวน 1 ตัว 
2.9 ตัวเก็บประจุไม่น้อยกว่า 470 nF / 250 V บรรจุอยู่ในกล่องพลาสติกใส จํานวน 1 ตัว 
2.10 ตัวต้านทานไม่น้อยกว่า 47 โอห์ม 1 วัตต์ บรรจุอยู่ในกล่องพลาสติกใส จํานวน 1 ตัว 
2.11 ตัวต้านทานไม่น้อยกว่า 100 โอห์ม 1 วัตต์ บรรจุอยู่ในกล่องพลาสติกใส จํานวน 1 ตัว 
2.12 ตัวต้านทานไม่น้อยกว่า 470 โอห์ม 1 วัตต์ บรรจุอยู่ในกล่องพลาสติกใส จํานวน 1 ตัว 
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2.13 เครื่องบันทึกแสดงและประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง 
2.13.1 หน่วยประมวลเป็นแบบ Core i5 หรือดีกว่า ความเร็วไม่น้อยกว่า 2.0 GHz 

2.13.2 หน่วยความจําไม่น้อยกว่า 2 GB 
2.13.3 ฮาร์ดดิสก์ไม่น้อยกว่า 500 GB 
2.13.4 DVD RW หรือดีกว่า 
2.13.5 จอแสดงผลไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว 

2.14 อุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆครบสมบูรณ์พร้อมท่ีจะทําการทดลองได้ 
 

3 รายละเอียดอ่ืน ๆ  
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 

 
6. ชุดทดลองโมเมนต์แม่เหล็กในสนามแม่เหล็ก ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย          

จํานวน   5  ชุด 
คุณลักษณะ 
1.  คุณลักษณะท่ัวไป 

1.1 ศึกษาเก่ียวกับการวัดทอร์กเนื่องจากโมเมนต์แม่เหล็ก ในสนามแม่เหล็กสมํ่าเสมอท่ีเป็น
ฟังก์ชันของ 

1.1.1 ความแรงของสนามแม่เหล็ก 
1.1.2 มุมระหว่างสนามแม่เหล็ก ภายในโมเมนต์แม่เหล็ก 
1.1.3 ความแรงของโมเมนต์แม่เหล็ก 

2. คุณลักษณะเฉพาะ 
2.1 ขดลวดคู่ของเฮมโอลซ์ท จํานวน 1 ชุด 

2.1.1 ให้สนามแม่เหล็กสูงสุดไม่น้อยกว่า 3.5 mT ท่ีกระแส 5 A 
2.1.2 จํานวนรอบของขดลวดแต่ละอันไม่น้อยกว่า 154 รอบ 
2.1.3 ความต้านทานของขดลวด 2.1 โอห์ม หรือดีมากกว่า 
2.1.4 ทนกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 5 A  
2.1.5 เส้นผ่านศูนย์กลางของขดลวด 400 มิลลิเมตร หรือมากกว่า 
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2.2 ลวดตัวนําแบบวงกลมท่ีมีจํานวนรอบและเส้นผ่านศูนย์กลางต่างๆ  จํานวน 1 ชุด 
2.2.1 จํานวน 1 รอบ เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 60 มม.  
2.2.2 จํานวน 1 รอบ เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 85 มม. 
2.2.3 จํานวน 1 รอบ เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 120 มม. 
2.2.4 จํานวน 2 รอบ เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 120 มม. 
2.2.5 จํานวน 3 รอบ เส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 120 มม. 

2.3 อุปกรณ์สําหรับวัดทอร์ก จํานวน 1 เครื่อง 
2.3.1 ช่วงการวัดทอร์กมี 2 ด้าน คือ สเกลด้านหน้ามีช่วงการวัดไม่น้อยกว่า 0 ถึง 10 mN  

และสเกลด้านข้างมีช่วงการวัดเป็น 3-0-3 mN หรือดีกว่า 
2.3.2 อ่านค่าได้ละเอียด 0.1 mN หรือดีกว่า 
2.3.3 ตัวแขนรับน้ําหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 0.2 N  

2.4 แหล่งจ่ายไฟ (Power supply) จํานวน 1 เครื่อง 
   2.4.1 การกระเพ่ือมของสัญญาณ (Remnant ripples) น้อยกว่าหรือเท่ากับ  5 mV 
   2.4.2 ระบบป้องกันการช็อตของไฟฟ้ากระแสสลับเป็นแบบ Overload circuit 
breaker หรือดีกว่า และระบบป้องกัน ของไฟฟ้ากระแสตรงเป็นแบบ Current limit หรือดีกว่า 
   2.4.3 ช่วงของการจ่ายกระแสไฟฟ้า 
      2.4.3.1 กระแสตรง ปรับได้  0 ถึง 5 A หรือมากกว่า 
      2.4.3.2 กระแสสลับ สูงสุด 5 A  หรือมากกว่า 
   2.4.4 ช่วงของการจ่ายความต่างศักย์ไฟฟ้า 
     2.4.4.1 กระแสตรง ปรับได้ 0 - 18 VDC หรือมากกว่า 
     2.4.4.2 กระแสสลับปรับได้   2, 4, 6, 8, 10, 12, 15 VAC หรือดีกว่า 
   2.4.5 มีจอแสดงผลเป็นแบบอนาล็อกสําหรับไฟฟ้ากระแสตรง มีสวิซต์สําหรับเลือก
แสดงค่าระหว่างแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า 
     2.4.6 มีมือจับสามารถทําเป็นฐานต้ังและพับเก็บได้ 

2.5 แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับแบบปรับค่าต่อเนื่อง จํานวน 1 เครื่อง 
   2.5.1 ช่วงของการจ่ายแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า 
     2.5.1.1 กระแสตรง สามารถจ่ายแรงดันแบบต่อเนื่องได้ 0 ถึง 12 โวลต์ หรือ
มากกว่า กระแส 0 ถึง 5 A หรือมากกว่า 
     2.5.1.2 กระแสสลับ สามารถจ่ายแรงดันแบบต่อเนื่องได้ 0 ถึง 15 โวลต์ หรือ
มากกว่า กระแส 0 ถึง 5 โวลต์ หรือมากกว่า 
     2.5.1.3 กระแสสลับ สามารถจ่ายแรงดันแบบคงท่ีแบบเลือกได้ 6 โวลต์ และ 
12 โวลต์ หรือสามารถเลือกได้มากกว่า กระแสสูงสุด 6 แอมป์ หรือมากกว่า  
    2.5.2 มีระบบป้องกันเป็นแบบ Overload circuit breaker พร้อมปุ่ม เม่ือตัดวงจรและ
สามารถกดเพ่ือใช้งานใหม่ได้ 
    2.5.3 มีมือจับสามารถทําเป็นฐานต้ังและพับเก็บได้ 
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2.6 อุปกรณ์สําหรับใช้ร่วมกับอุปกรณ์วัดทอร์กและลวดตัวนําแบบวงกลม จํานวน 1 อัน 
2.7 ตัวกระจายปลั๊กเสียบ จํานวน 1 อัน 
2.8 มัลติมิเตอร์ แบบดิจิตอล จํานวน 2 เครื่อง 
2.9 ฐานต้ังและอุปกรณ์ยึดจับ จํานวน 1 อัน 

       2.9.1 ฐานต้ังมีลักษณะคล้ายรูปตัว A 
       2.9.2 มีช่องสําหรบยึดจับแท่งเหล็ก 6 ช่อง หรือมากกว่า 
       2.9.3 สามารถปรับระดับได้ท้ัง 3 ขา ขาปรับระดับเป็นพลาสติก หรือดีกว่า 

2.10 แท่งเหล็ก หรือดีกว่า จํานวน 1 อัน 
2.11 สายไฟ จํานวน 1 ชุด 
2.12 อุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆครบสมบูรณ์พร้อมท่ีจะทําการทดลองได้ 
 

3. รายละเอียดอ่ืน ๆ  
3.1  บริษัทผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือยืนยันจากบริษัทผลิตว่าสามารถให้บริการหลังการขายได้

ตลอดอายุการใช้งาน เม่ือเครื่องมือหรือครุภัณฑ์เกิดเสียหายหรือการวัดคลาดเคลื่อน จะต้องสามารถ
ส่งกลับไปซ่อมหรือปรับต้ังค่า (Calibation) ยังบริษัทผู้ผลิตได้ โดยให้ระบุเลขท่ีประกาศและมหาวิทยาลัย
เพ่ือบริการหลังการขายท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะเครื่องมือเป็นเครื่องมือเฉพาะท่ีต้องการความชํานาญใน
การบริการ 

3.2  เป็นผลิตภัณฑ์นําเข้าจากประเทศยุโรป หรือ อเมริกา 
3.3  คู่มือประกอบการทดลองไม่น้อยกว่า 1 ชุด 
3.4  รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี 

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


