
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เลขท่ี ๒๓/๒๕๖๐  
เรื่อง สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๕ รายการ 

------------------------------- 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๕ รายการ       
ตามรายการ ดังนี้  
                  ๑.  ชุดเทเลสโคปพร้อมขาต้ังกล้อง    จํานวน ๑   ชุด  
                  ๒.  เครื่องวัดความขุ่นมัวของชั้นบรรยากาศ   จํานวน ๑   เครื่อง  
                  ๓.  เครื่องหาจุดหลอมเหลวและจุดเดือด    จํานวน ๑   เครื่อง  
                  ๔.  ตู้อบลมร้อน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ ลิตร   จํานวน ๑   เครื่อง  
                  ๕.  เครื่องหาจุดหลอมเหลวแบบอัตโนมัติ    จํานวน ๑   เครื่อง  
  
            ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
                    ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซ้ือ 
                    ๒. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
                    ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ     
ผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                    ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การสอบราคาซ้ือครั้งนี้ 
                  ๕. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาซองเสนอราคา หากผู้เสนอราคาหรือผู้ได้รับมอบ
อํานาจไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด 
                  ๖. ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๑๕ ดังนี้ 
                             (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
                             (๒) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ดําเนินการ จัดซ้ือ  
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Procurement: e-GP) ตามข้อ ๑๖ ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
                             (๓) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง
ซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจ รับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
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            กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   
ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย และกําหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกองคลัง            
อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซ้ือ   ชุดละ ๒๐๐.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ท่ี งานการเงิน 
กองคลัง อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๒๘ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.crru.ac.th และ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๗๗๖๐๐๐ ต่อ ๑๗๒๖ ในวันและเวลา
ราชการ 
 
 

                            ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๖ พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ลี้ตระกูล) 
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 

  อธิการบดี 



เอกสาร สอบราคาซ้ือ เลขท่ี ๒๓/๒๕๖๐ 
สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๕ รายการ 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ลงวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค์
จะ สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๕ รายการ ตามรายการ ดังนี้  

                  ๑.  ชุดเทเลสโคปพร้อมขาต้ังกล้อง    จํานวน ๑   ชุด  
                  ๒.  เครื่องวัดความขุ่นมัวของชั้นบรรยากาศ   จํานวน ๑   เครื่อง  
                  ๓.  เครื่องหาจุดหลอมเหลวและจุดเดือด    จํานวน ๑   เครื่อง  
                  ๔.  ตู้อบลมร้อน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ ลิตร   จํานวน ๑   เครื่อง  
                  ๕.  เครื่องหาจุดหลอมเหลวแบบอัตโนมัติ    จํานวน ๑   เครื่อง 
 
ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานได้ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนํา และข้อกําหนด ดังต่อไปนี้ 
 
                 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา 
                       ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
                       ๑.๓ แบบสัญญาซ้ือขาย 
                       ๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน 
                                (๑) หลักประกันสัญญา 
                                (๒) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 
                       ๑.๕ บทนิยาม 
                                (๑) ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                       ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
                                (๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
                                (๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒  
  
                 ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                      ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ี สอบราคาซ้ือ 
                       ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ     
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 
                       ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
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                 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง  
ใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ 
                       ๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                        (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                        (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ี
มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
                                (๔) หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ    
๑.๖ (๑) 
                       ๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                (๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
                                (๒) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอํานาจ
ให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ    
๑.๖ (๒) 
 
                 ๔. การเสนอราคา 
                       ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเง่ือนไข  
ใด ๆ ท้ังสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวนเงินท่ีเสนอ
ต้องระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง
จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
                       ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ท้ังนี้ ราคารวมท่ี
เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิด
ราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท้ังปวง 
จนกระท่ังส่งมอบพัสดุให้ ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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                                         ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันเปิดซอง   
ใบเสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนเสนอราคามิได้ 
                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซ้ือขาย 
                       ๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
ครุภัณฑ์ ไปพร้อมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะยึดไว้
เป็นเอกสารของทางราชการ 
                                สําหรับแค็ตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง 
โดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ
แค็ตตาล็อกผู้เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 
                       ๔.๕ ก่อนยื่นซอง สอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสาร สอบราคา ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตามเง่ือนไขในเอกสาร   
สอบราคา 
                       ๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๕ รายการ โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร 
สอบราคา เลขท่ี ๒๓/๒๕๖๐" ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ี ในวันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

เม่ือพ้นกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด 

                                คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่
ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
                                หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะท่ีมีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้
เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือก และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัย
ได้ว่า ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท่ีให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้
มีการกระทําดังกล่าว 
                                ผู้เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันท่ีได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นท่ีสุด 
                                คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี 
๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ต้ังแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป 
 
 



-๔- 
 

                                การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งและ
ในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ท่ีได้ดําเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้ 
 
                 ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                      ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาตัดสินด้วยราคาต่อรายการ 
                       ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจาก
เง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเท่านั้น 
                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการ    
ผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
                                (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง 
อย่างใด หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 
                                (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคา ท่ีเป็น
สาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
                                (๔) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือ
ชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ 
                       ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง
กับผู้เสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มี
ความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                       ๕.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการ สอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ
เป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหาย
ใด ๆ มิได้ รวมท้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน 
ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต 
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
                       ๕.๖ ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซอง สอบราคาว่า ผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๖ เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน 
ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตาม
ข้อ ๑.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจาก
ประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๖ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท้ิงงาน 



-๕- 
 

                                ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้
ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้ 
 
                 ๖. การทําสัญญาซ้ือขาย 
                       ๖.๑ ในกรณีท่ีผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของทาง
ราชการ นับแต่วันท่ีทําข้อตกลงซ้ือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทํา
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
                       ๖.๒ ในกรณีผู้ชนะการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของ
ทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการ 
สอบราคา จะต้องทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภายใน ๗ วัน 
นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของท่ี     
สอบราคาได้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 
                              (๑) เงินสด 
                              (๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญา
หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ทําการ 
                              (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ 
๑.๔ (๑) 
                              (๔) หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
แบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
                              (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) 
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล้ว 
 
                 ๗. อัตราค่าปรับ 
                       ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน 
 
                 ๘. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
                       ผู้ชนะการ สอบราคา ซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในข้อ 
๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า     
๑ ปี  นับถัดจากวันท่ีผู้ซ้ือรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัด
จากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
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                  ๙. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                       ๙.๑ เงินค่าพัสดุสําหรับการซ้ือเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                                การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับอนุมัติเงินค่า
พัสดุจาก เงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วเท่านั้น 
                       ๙.๒ เม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซ้ือ
สิ่งของตาม สอบราคาซ้ือ แล้วถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้า
มาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซ่ึงเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  
                                (๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้ขายสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                (๒) จัดการให้สิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่
เรือไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                (๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
                       ๙.๓ ผู้เสนอราคาซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้
ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๙.๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข้อกําหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)   
  
 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
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1. ชุดเทเลสโคปพร้อมขาตั้งกล้อง  จํานวน  1   เครื่อง 
คุณลักษณะ 
คุณสมบัติของ เทเลสโคป  

1. กําลังขยาย 15 ถึง 56 เท่า (อยู่ในช่วงระหว่าง 15 - 56 เท่า) 
2. เลนส์วัตถุขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 65 มิลลิเมตร 
3. ค่าขอบเขตการมองเห็น (Field of View) อยู่ในช่วงระหว่าง 52 - 21 m 
4. เส้นผ่าศูนย์กลางรูรับแสง (Exit Pupil Diameter) อยู่ในช่วงระหว่าง 4.3 - 1.2 มิลลิเมตร 
5. ระยะท่ีมองเห็นใกล้ท่ีสุด (Close Focus) ไม่น้อยกว่า4เมตร 
6. ชนิดของเลนส์ (Lens Type) FL-Type (4 เลนส์) 
7. ระบบของปริซึม (Prism System) ใช้ปริซึมแบบSchmidt-Pechan 
8. เลนส์เคลือบแบบ multi-coat 
9. ความสูงไม่น้อยกว่า 105 มิลลิเมตร 
10. ความยาวไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร 
11. ความกว้างไม่น้อยกว่า 80 มิลลิเมตร 
12. น้ําหนักไม่น้อยกว่า 1100 กรัม 

 
คุณสมบัติของขาตั้งกล้องTripod  

1. ขาต้ังกล้อง 3 ขา 
- แกนกลางดึงข้ึนแบบอัตโนมัติเสียบแนวนอน กางราบไม่น้อยกว่า 180 องศา 
- วัสดุอลูมิเนียม 
- ความสูงตํ่าสุดไม่น้อยกว่า 8.5 cm 
- ความสูงสูงสุดไม่น้อยกว่า 146.0 cm 
- น้ําหนักสูงสุดไม่น้อยกว่า 1.8 kg 
- รับน้ําหนักสูงสุดไม่น้อยกว่า 5 kg 
- ตัวล๊อคขาแบบกด 
- เส้นผ่าศูนย์กลางของแกนกลาง (column tube diameter) ไม่น้อยกว่า 25 mm 
- เส้นผ่าศูนย์กลางของขาตั้ง (legs tube diameter) 25, 20, 16 mm 

2. หัวบอลทําจากอลูมิเนียม 
- ระยะหมันด้านข้าง (lateral tilt) อยู่ในช่วงระหว่าง -90° / +90° 
- หัวหมุนได้ 360 องศา 
- แผ่นรองตัวกล้องรุ่น Plate type : 200PL-14 
- น้ําหนักไม่น้อยกว่า0.42 kg  
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2. เครื่องวัดความขุ่นมัวของช้ันบรรยากาศ   จํานวน 1   เครื่อง 
คุณลักษณะ  

1. สามารถตรวจวัดความขุ่นมัวของชั้นบรรยากาศ 
2. สามารถเลือกความยาวคลื่นได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่วง ความยาวคลื่น ได้แก่ ช่วงท่ีต่ํากว่าหรือเท่ากับ ดังนี้ 

ได้แก่ 340, 380, 440, 500, 675, 870, 936, 1020 นาโนเมตร 
3. มีเครื่องวัดแสงอาทิตย์แบบซันโฟโตมิเตอร์ (Sunphotometer) 
4. มีท่ีเก็บตัวเครื่องแบบ ฮาต แครีอ่ิงเคส (Hard Carrying Case) และซอฟแวร์สนับสนุน  

(Software) 
5. มีตัวต่อสัญญาณและไฟฟ้าแบบไตรพอต อะแดบเตอร์ (Tripod Adapter) 
6. มีท่ีเก็บอุปกรณ์สนับสนุนแบบสายสะพายพกพา ไฟด์ แครีอ่ิง เคส (Field Carrying Case) 
7. มีตัวรับสัญญาณบอกตําแหน่งแบบ จีพีเอส (GPS Receiver GPS72 with data cable) และสามารถ 

บันทึกหรือเชื่อมต่อข้อมูลผ่านสายเคเบิลได้หรือ เข้ากับเครื่องมือได้ 
8. มีการรับประกันหลังการขาย 

 
3. เครื่องหาจุดหลอมเหลวและจุดเดือด    จํานวน 1   เครื่อง  
คุณลักษณะ 

1. เป็นเครื่องมือท่ีใช้ในการหาจุดหลอมเหลว (melting point), ช่วงในการหลอมเหลว (melting range) 
และจุดเดือด (boiling point) แบบ manual โดยอาศัยการสังเกตด้วยสายตา (visual determination)  

2. สามารถติดตามหรือตรวจสอบการหลอมเหลว และการเดือด ได้สะดวก โดยผ่านช่องมองขนาดใหญ่ท่ี
เป็นเลนส์ขยาย (magnification lens) เพ่ือความชัดเจน และง่ายต่อการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของตัวอย่าง 

3. สามารถหาจุดหลอมเหลวของสารได้สูงสุดครั้งละ 3 ตัวอย่างพร้อมกัน 
4. สามารถหาจุดเดือดของสารได้สูงสุดครั้งละ 1 ตัวอย่าง โดยใช้ความถ่ีของฟองอากาศ (bubble 

frequency) เป็นตัวบ่งชี้ค่าจุดเดือด 
5. สามารถใส่ข้อมูลของสารตัวอย่าง เช่น ชื่อสารตัวอย่าง, ค่าอุณหภูมิเริ่มต้น, อัตราเร็วในการเพ่ิมอุณหภูมิ 

โดยใช้ปุ่มหมุน และปุ่มตัวเลือกบนเครื่อง 
6. ตัวเครื่องรองรับกับ pharmacopoeia method เช่น Ph.Eur. 6.1.2.2.60, USP XXI 741 และ JP 
7. สามารถสอบเทียบเครื่องโดยใช้สารมาตรฐาน 4 ชนิด คือ 4-Nitrotoluene (จุดหลอมเหลว ~52°C), 

Diphenyl acetic acid (จุดหลอมเหลว ~148°C), Caffeine (จุดหลอมเหลว~237°C), Potassium nitrate (จุด
หลอมเหลว ~335°C) เพ่ือความถูกต้องในการใช้งาน 

8. สามารถแสดงผลการสอบเทียบบนหน้าจอ, บันทึกวันท่ีทําการสอบเทียบ และแสดงข้อความเตือน  
เม่ือเลยกําหนดการสอบเทียบ 

9. มีช่วงอุณหภูมิในการใช้งานจากอุณหภูมิห้อง + 10°C ถึง 400°C โดยมีความละเอียด 0.1°C 
10. ใช้ metal heating block โดยไม่ต้องใช้ silicone oil จึงไม่ต้องกําจัดของเสียจาก silicone oil  และมี

พัดลมระบายอากาศ ทําให้สามารถเพ่ิมและลดอุณหภูมิ ได้อย่างรวดเร็ว 
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11. สามารถเลือกอัตราเร็วในการเพ่ิมอุณหภูมิ 9 ตัวเลือก คือ 0.1, 0.2, 0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0, 10.0, 
20.0 °Cต่อนาที 

12. มีปุ่มสําหรับบันทึกค่าท่ีอ่านได้ของ 3 ตัวอย่างแยกกัน  
13. มีผ่านหน้าจอแบบ color display สําหรับแสดงเมนูการใช้งาน ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ และผลการ

วิเคราะห์ 
14. มีช่องสําหรับใส่แคบปิลารีท่ีใช้งานแล้วและท่ีเตรียมจะวิเคราะห์ บนตัวเครื่องแยกจากกัน เพ่ือความ

สะดวกในการใช้งาน 
15. อุปกรณ์ประกอบเครื่อง 
15.1 melting point capillary จํานวน 100 ชิ้น 
15.2 boiling point tube จํานวน 10 ชิ้น  
15.3 boiling point capillary จํานวน 10 ชิ้น 
15.4 สารมาตรฐานสําหรับสอบเทียบ จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย 4-Nitrotoluene, Diphenyl acetic 

acid,  Caffeine, Potassium nitrate  
การรับประกันและการบริการ 
1. เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ท่ีได้รับมาตรฐาน ISO 9001 
2. ติดต้ังเครื่องมือจนกระท่ังสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี  
3. อบรมเจ้าหน้าท่ีผู้ใช้เครื่องมือ ให้สามารถใช้เครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. รับประกันเครื่องมือเป็นเวลา 1 ปี 
 

4. ตู้อบลมร้อน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ ลิตร   จํานวน 1   เครื่อง  
คุณลักษณะ 
 1. เป็นตู้อบความร้อนท่ีควบคุมการทํางานด้วยระบบ Microprocessor control ท่ีสามารถควบคุม
อุณหภูมิได้ตั้งแต่ 5°C เหนืออุณหภูมิห้องถึง 300°C 
 2. ภายในตู้มีระบบกระจายอุณหภูมิร้อนภายในตู้ให้สมํ่าเสมอและรวดเร็ว ด้วยพัดลม (Forced air  
convection) 
 3. มีค่าความกวัดแกว่งของอุณหภูมิ (Temperature fluctuation) ไม่เกิน ± 0.1  องศาเซลเซียส 
 4. มีค่าการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ (temperature variation) ท่ีอุณหภูมิภายในตู้อบ 105°C 
เท่ากับ ± 1.4 องศาเซลเซียส 
 5. แสดงค่าการต้ังค่าและอ่านอุณหภูมิด้วยตัวเลขไฟฟ้า LCD graphic display โดยสามารถแสดงวันท่ี
และเวลา ได้ 
 6. หน้าจอสามารถแสดงอุณหภูมิขณะทํางาน และค่าอุณหภูมิท่ีตั้งไว้พร้อมกันได้ 
 7. สามารถต้ังโปรแกรมการทํางานได้และตัวเครื่องจะหยุดการทํางานอัตโนมัติเม่ือโปรแกรมสิ้นสุด               
 (automatic fan shut-down after completing the program) 
 8. สามารถต้ังเวลาได้ตั้งแต่ 1 นาที ถึง 999 ชั่วโมงหรือกว้างกว่า และสามารถทํางานแบบต่อเนื่องได้ 
 9. มีสัญญาณเตือนแบบแสงและเสียงเม่ืออุณหภูมิผิดปกติ และหัววัดอุณหภูมิ (sensor temperature  
alarm) 
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 10. ตู้มีขนาดไม่น้อยกว่า 110 ลิตร หรือมีพ้ืนท่ีภายในไม่น้อยกว่า 45 x 50 x 45 เซนติเมตร  
(กว้างxสูงxลึก) 
 11. ภายในตู้ทําด้วย Acid-proof  stainless steel (DIN 1.4301) พร้อมชั้นวาง จํานวนไม่น้อยกว่า  
2 ชั้น   
 12. มีระบบ Over temperature protection Class 2.0 (DIN 12880)  
 13. ตัวเครื่องทําจากเหล็กเคลือบสี ชนิด Powder coat sheet สามารถทนรอยขูดขีดได้ 
 14. ประตูตู้ทําด้วยเหล็กเคลือบสีกันสนิมชนิดเดียวกับตัวเครื่อง ป้องกันการสูญเสียของอุณหภูมิและมี 
สัญญาณเตือนเม่ือเปิดประตูค้างไว้ 
 15. ใช้ไฟฟ้า 220-230 โวลต์ 50-60 Hz 
 16.  เป็นผลิตภัณฑ์ยุโรปหรืออเมริกา 
 17. รับประกันคุณภาพ 1 ปี 
  
5. เครื่องหาจุดหลอมเหลวแบบอัตโนมัติ    จํานวน 1   เครื่อง 
คุณลักษณะ 

1. เป็นเครื่องหาจุดหลอมเหลวของสารแบบอัตโนมัติ  โดยการอ่านอุณหภูมิจากหน้าจอLCD 
2. โดยสามารถใส่สารตัวอย่างได้ครั้งละ 1 ตัวอย่าง  
3. สามารถปรับอุณหภูมิใช้งานได้ในช่วงอุณหภูมิห้องถึง 400°C  และแสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า 
4. มีค่าความถูกต้อง(Accuracy) +0.3°C ท่ี 25 – 200°C และ + 0.5°C ท่ี 200-400°C 
5. มีระบบปรับอุณหภูมิข้ึนจากอุณหภูมิห้องถึง 300°C   ภายในเวลาประมาณ 4 นาที และทําให้อุณหภูมิข้ึน

จากอุณหภูมิห้อง ถึง 400°C ภายในเวลาประมาณ 7.5 นาที 
6. มีหน้าจอแสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้า (LCD) 
7. มีพัดลมระบายความร้อนทําให้อุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วเม่ือสิ้นสุดการหาจุดหลอมเหลว 
8. มีช่องสัญญาณInterface ชนิด RS232 สามารถต่อกับเครื่องพิมพ์แสดงผลได้มีหลอดแก้วสําหรับหาจุด

หลอมเหลว (Capillary tube) จํานวน 100 หลอดต่อเครื่อง 
9. มีวิธีการใช้งานอย่างง่ายอยู่ท่ีเครื่อง  
10. ตัวเครื่องมีมาตรฐานป้องกัน Safety class) ท่ีระดับ IP 20 
11. ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลท์ 5 ไซเกิล 
12. มีหลอดแก้วสําหรับหาจุดหลอมเหลว (Capillary tube) จํานวน 100 หลอดต่อเครื่อง   
13. ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลท์ 50 ไซเกิล  
14. รับประกันคุณภาพสินค้า 1 ปี 
15. เป็นผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ซ่ึงได้รับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 
16. บริษัทผู้ขายต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001 : 2008 และ ISO 17025 เพ่ือประโยชน์กับ

หน่วยงานราชการ 
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