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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จ านวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จ านวน ๖ รายการ       

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 
๓,๖๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านหกแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ 
   

๑. เครื่องวัดไขมันและองค์ประกอบในร่างกาย   จ านวน ๒   เครื่อง 
ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

๒. ชุดเทรนนิ่งการช่วยชีวิตฉุกเฉิน (AED)    จ านวน ๔   ชุด 
ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

๓. หุ่นจ าลองส าหรับฝึกท าแผลผ่าตัด    จ านวน ๖   ชุด 
ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

๔. หุ่นฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อสะโพก     จ านวน ๖   ชุด 
ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

๕. หุ่นฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ     จ านวน ๒   ชุด 
ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

๖. ชุดส าหรับฝึกเย็บแผล     จ านวน ๖   ชุด 
          ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

 
                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 



 
-๒- 

 
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 
........................ ระหวา่งเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 

                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 

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

                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผ่านทางอีเมล์ patsadu_of@crru.ac.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
ภายในวันที่ ........................ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ 
www.crru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ........................ 
  
    ประกาศ ณ วันที่         พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  
  

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

  
  
  
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ 
๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 



 

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที่ ........................ 

การซื้อครุภัณฑ์ จ านวน ๖ รายการ 
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ลงวันที่         พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ 
   

๑. เครื่องวัดไขมันและองค์ประกอบในร่างกาย   จ านวน ๒   เครื่อง 
ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

๒. ชุดเทรนนิ่งการช่วยชีวิตฉุกเฉิน (AED)    จ านวน ๔   ชุด 
ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

๓. หุ่นจ าลองส าหรับฝึกท าแผลผ่าตัด    จ านวน ๖   ชุด 
ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

๔. หุ่นฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อสะโพก     จ านวน ๖   ชุด 
ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

๕. หุ่นฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ     จ านวน ๒   ชุด 
ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

๖. ชุดส าหรับฝึกเย็บแผล     จ านวน ๖   ชุด 
ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

 

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและ
มีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดย
มีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
 

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๓     สัญญาซื้อขายทั่วไป 
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ าประกัน 
                                    (๑)   หลักประกันสัญญา 
 



-๒- 
 

                          ๑.๕     บทนิยาม 
                                    (๑)   ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
 
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                          ๒.๓    ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                          ๒.๔    ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๕    ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้ง
งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗    เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว 
                          ๒.๘    ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                          ๒.๙    ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                          ๒.๑๐  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 
 
 
 
 



-๓- 
 

                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                           (ข)   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
ส าเนาสัญญาของการเขา้ร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                                           ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ 
๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนให้แนบหนังสือ
มอบอ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ทั้งนี้
หากผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 
                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
                                   (๓)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 



-๔- 
 

                                           ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ 
๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่ อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่
ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและ
ราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา
ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือ
ตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้ส่งมอบพัสดุ 
                          ๔.๔     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
ครุภัณฑ์ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประกอบการพิจารณา 
หลักฐานดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
                                   ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนา
ถูกต้อง โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 
                          ๔.๕     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์ 
 
 
 
 



-๕- 
 

                          ๔.๖     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ........................  ระหว่างเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาใน
การเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
                          เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือ
เป็นการเสนอราคาให้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน ตามข้อ 
๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราย
อ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
 
                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือใน
ขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม
ข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะ
พิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่น
ข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการ พิจารณาของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                          ๔.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา 
ที่ก าหนด 
                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
 
 
 



-๖- 
 

                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา 
                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 
                          ๕.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย จะพิจารณาจาก ราคาต่อรายการ 
                          ๕.๓     หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียด
แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอ
รายนั้น 
                          ๕.๔     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่
มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                   (๒)    ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 
                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจง
ข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หาก
ข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 



-๗- 
 

                          ๕.๖     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคา
ใด หรือราคาที่เสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่น
ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะพิจารณายกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการ
คัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็น
เท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
                               ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอ
สามารถด าเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอ
ดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอาจประกาศยกเลิกการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการ
เสนอราคา 
                 ๖.     การท าสัญญาซื้อขาย 
                          ๖.๑     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันท าการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ
แทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
                          ๖.๒     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันท าการ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้
ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือท าข้อตกลง
เป็นหนังสือ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
                          (๑)     เงินสด 
                          (๒)     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ คหรือ  
ดราฟท์นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันท าสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ 
 



-๘- 
 

                          (๓)     หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
                          (๔)     หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ า
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ได้รับมอบไว้แล้ว 
 
                 ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากร
อ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้
เรียบร้อยแล้ว 
 
                 ๘.    อัตราค่าปรับ 
                          ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลง
ซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน 
 
                 ๙.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ 
หรือท าข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบ
จัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 
 
 
 
 
 



-๙- 
 

                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืนๆ 
                          ๑๐.๑   เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับอนุมัติ
เงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วเท่านั้น 
                          ๑๐.๒   เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้
ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศและของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้า
ท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของ
นั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                   (๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๐.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกแล้ว ไม่ ไปท าสัญญาหรือ
ข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายในเวลาที่ก าหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะริบหลักประกัน
การยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้
ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                          ๑๐.๔   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดใน
แบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
                          ๑๐.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้ง
กัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด 
และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 
                          ๑๐.๖   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่
ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไม่ได้ 
                                   (๑)    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่
ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะท าการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป 



-๑๐- 
 

                                   (๒)    มีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการ
เสนอราคา 
                                   (๓)    การท าการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอ่ืนในท านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่ง
ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 
                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                             ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                             มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่น
ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพ่ือน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                             ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่น
ข้อเสนอหรือท าสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไว้ชั่วคราว 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 





รายละเอียดแนบท้ายประกาศ เลขที่ .........../2564 
ครุภัณฑ์ จ านวน  6 รายการ 

 
1. เครื่องวัดไขมันและองค์ประกอบในร่างกาย 

คุณลักษณะ 
เป็นเครื่องมือส ำหรับวิเครำะห์องค์ประกอบของร่ำงกำย ด้วยหลักกำรอ่ำนค่ำจำกควำมต้ำนทำนของ

กระแสไฟฟ้ำต่อเซลล์ในร่ำงกำย (Bioelectrical Impedance Analysis) คุณลักษณะเฉพำะ 
1. เป็นเครื่องมือที่ใช้ส ำหรับวัดน  ำหนักหรือปริมำณองค์ประกอบส ำคัญต่ำง ๆ ของร่ำงกำยอันได้แก่ มวล

ไขมันรวมในร่ำงกำยมวลร่ำงกำยที่ไร้ไขมัน และมวลกล้ำมเนื อที่ไร้กระดูก และไขมัน ในช่องท้องนอกจำกนั น ยัง
วิเครำะห์และสรุปผล เพ่ือช่วยประเมินหรือวินิจฉัย โรคอ้วน และเป็นสัญญำณเตือนส ำหรับควำมผิดปกติหรือโรค
แทรกซ้อนอ่ืน ๆ ที่อำจเกิดขึ นต่อร่ำงกำย 

2. ท ำงำนวิเครำะห์องค์ประกอบของร่ำงกำยด้วยกำรวัดค่ำควำมต้นทำนกระแสไฟฟ้ำต่อเซลล์ในร่ำงกำย
(Bioelectrical Impedance Analysis)  โดยกระแสไฟฟ้ำไหลผ่ำนเท้ำ และแขนทั งสองข้ำง (Leg to Leg &: 
Hand to Hand) ผ่ำนประจุไฟฟ้ำ (Electrode) 4 แผ่น ส้นเท้ำ 2 แผ่น ปลำยเท้ำ 2 แผ่น พร้อม 2 คลื่นควำมถี่
เพ่ิมประสิทธิภำพสูงในกำรวิเครำะห์ 

3. สำมำรถวัดและวิเครำะห์ค่ำต่ำง ๆ เพื่อกำรวินิจฉัยและรักษำ 
    3.1 องค์ประกอบของร่ำงกำย (Body Composition) โดยแยกเป็น 
       1) มวลไขมันรวมในร่ำงกำยหน่วยเป็นกิโลกรัม (Fat Mass) และเปอร์เซ็นต์ไขมันต่อ
น  ำหนักตัว (Body Fat Percent) 
       2) มวลไขมันในช่องท้อง (Trunk Fat หรือ Visceral Fat) 

3) มวลร่ำงกำยปรำศจำกไขมัน (Fat Free Mass) 
4) ปริมำณรวมชองน  ำในร่ำงกำย (Total Body Water) หน่วยเป็นกิโลกรัม 

       5) น  ำหนักรวม (Body Weight) 
6) มวลกระดูก (Bone Mass) 
7) ระดับสัดส่วนกล้ำมเนื อกับไขมัน (Physique Rating) 

       8) แสดงดัชนีของผลกำรวัดเทียบกับค ำมำตรฐำน อ่ำนผลง่ำย 
    3.2 วินิจฉัยภำวะโรคอ้วน (Obesity Diagnosis) โดยแสดงค่ำ 
      1) ดัชนีมวลกำย (Body Mass Index : BMI) 
      2) เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่ำงกำย (Body Fat Percent) 
      3) เปอร์เซ็นต์ไขมันในช่องท้อง (Trunk Fat Percent) ซึ่งค่ำต่ำง ๆ มีกำรแสดงใน
ลักษณะเปรียบเทียบค่ำปกติด้วยตลอดจนประเมินเป็นระดับปกติหรือมีกำวะโรคอ้วน (Obesity) 

3.3 กำรจัดกำรน  ำหนัก (Weight Management) โดยแสดงค่ำ 
      1) น  ำหนักรวมที่ควรจะเป็น 
      2) ปริมำณไขมันในร่ำงกำยที่ปกติ ต่ ำกว่ำหรือเกินกว่ำมำตรฐำน 
      3) อัตรำกำรใช้พลังงำนชั นพื นฐำนของร่ำงกำย (Basal Metabolic Rate) 
    3.4 มีค ำแนะน ำกำรควบคุมน  ำหนัก ซึ่งแสดงทั งน  ำหนักเป้ำหมำย (Target Weight) กำรเพ่ิม 
หรือลดน  ำหนักรวมและของไขมัน 
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4. สำมำรถประเมินผล (Evaluate) ของเครื่อง พิจำรณำที่ข้อมูลส่วนตัวผู้ถูกวัด ได้แก่ อำยุ เพศ และ
ส่วนสูง และสำมำรถประเมินผลพิเศษส ำหรับนักกีฬำ (Athletes) 

5. สำมำรถวัดควำมละเอียดของน  ำหนัก 100 กรัม และควำมละเอียดของเปอร์เซ็นต์ไขมัน 0.1% 
6. สำมำรถชั่งน  ำหนักได้ไม่น้อยกว่ำ 270 กิโลกรัม 
7. สำมำรถวัดและประเมินผลเปอร์เซ็นต์ไขมันส ำหรับกลุ่มอำยุ ตั งแต่ 5 - 99 ปี 
8. มี SD card : บันทึกข้อมูลกำรวิเครำะห์ผลในรูปแบบไฟล์ Excel 
9. สำมำรถระบุเวลำในกำรวัดค่ำได้ และสำมำรถพิมพ์แสดงผลผ่ำนกระดำษ Thermal โดยตรงกับเครื่อง

ชั่งหรือพิมพ์ผลผ่ำน GMON software ด้วยฟอร์มต่ำง ๆ และมีค่ำแสดงผลบนจอ LCD ขนำดใหญ่อ่ำนผลได้ชัดเจน
และเข้ำใจงำ่ย 

10. เชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ RS-232C (D-Sub 9 pins Male Connector) และ USB ได ้
11. เวลำในกำรวัดค่ำ แต่ละครั งไม่เกิน 30 วินำที และสำมำรถพิมพ์แสดงผลได้" 
12. พร้อมหนังสือคู่มือกำรใช้งำน กำรดูแลบ ำรุงรักษำและกำรตรวจซ่อม (Operation manual and 

Service Manual) 
13. เป็นผลิตภัณฑ์ได้รับรองมำตรฐำน ISO 9001 
14. รับประกันตัวเครื่องและอุปกรณ์ทุกชิ นโดยไม่คิดค่ำบริกำร (ฟรีค่ำแรงและค่ำอะไหล่) อย่ำงน้อย 2 ปี 

ในกำรใช้งำนปกติตำมเงื่อนไข 
15. ต้องได้รับกำรแต่งตั งให้เป็นตัวแทนจ ำหน่วยจำกผู้ผลิตหรือตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย โดยให้ยื่น

ขณะเข้ำเสนอรำคำ 
 
2. ชุดเทรนนิ่งการช่วยชีวิตฉุกเฉิน (AED) 

คุณลักษณะ 
1. เครื่องฝึกกระตุ้นหัวใจไฟฟ้ำอัตโนมัติ 
    1.1 มีเสียงภำษำไทย-อังกฤษ 
    1.2 สำมำรถจ ำลองสถำนกำรณ์ฝึกทักษะได้ 
    1.3 ใช้ได้ทั งแบตเตอรี่หรือไฟฟ้ำได้ 

1.4 เสียงสำมำรถต่อเข้ำกับล ำโพงได้  
    1.5 รีโมทชนิดไร้สำย 
    1.6 แผ่น Pad ฝึกส ำหรับผู้ใหญ่ 2 ชุด  
    1.7 มีคู่มือภำษำอังกฤษ  
    1.8 มีกระเป๋ำหิ ว  
    1.9 มี adapter ไฟฟ้ำ 
    1.10 รับประกันคุณภำพสินค้ำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 
    1.11 ต้องได้รับกำรแต่งตั งให้เป็นตัวแทนจ ำหน่วยจำกผู้ผลิตหรือตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย โดย

ให้ยื่นขณะเข้ำเสนอรำคำ 
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2. หุ่นส ำหรับฝึกซ้อม CPR 
        2.1 สำมำรถฝึกช่วยเปิดทำงเดินหำยใจได้ / ช่วยหำยใจแบบปำกต่อปำกได้ / ฝึกกดหน้ำอกได้ /เปลี่ยน
ปอดเทียมได้" 
    2.2 สำมำรถประเมินควำมถี่และควำมลึกที่ไฟ LED ที่ไหล่ซ้ำยได้ สัญญำณไฟสีแดงควำมถี่ในกำรกด ตั งแต่ 
0 - 60 ครั ง/นำที, สีเหลืองควำมถี่ในกำรกด ตั งแต่ 60 -79 ครั ง/นำที สีเขียวควำมถี่ในกำรกดตั งแต่  80 - 99 
ครั ง/นำที, กำรกดที่ถูกต้องแสดงสีเขียว 2 จุด เมื่อกดมำกกว่ำ 100 -119 ครั ง/นำที, ไฟสีแดงกระพริบแสดงว่ำ
กดตื นจนเกินไป  

2.3 หุ่นสูงไม่น้อยกว่ำ 63 ซม. ไหล่กว้ำงไม่น้อยกว่ำ 34 ซม. น  ำหนักไม่เกิน 2.5 กิโลกรัม 
2.4 ส่วนประกอบหัว 1 ชิ น หุ่น 1 ตัว 
2.5 สำมำรถใช้แบตเตอรี่ 2AA ได ้   
2.6 ปอดเทียม 10 ถุง 
2.7 รับประกันคุณภำพสินค้ำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 
2.8 ต้องได้รับกำรแต่งตั งให้เป็นตัวแทนจ ำหน่วยจำกผู้ผลิตหรือตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย โดยให้ยื่น
ขณะเข้ำเสนอรำคำ 
 

3. หุ่นจ าลองส าหรับฝึกท าแผลผ่าตัด 
คุณลักษณะ 
1. เป็นหุ่นจ ำลองส ำหรับฝึกปฏิบัติเรื่องกำรดูแลบำดแผลและกำรพันผ้ำที่มีลักษณะคล้ำยจริง หุ่นสำมำรถ

ฝึกปฏิบัติกำรดูแลบำดแผลได้ไม่น้อยกว่ำ 14 อย่ำง ได้แก่ 
1.1. บำดแผลผ่ำตัดไทรอยด์    
1.2. บำดแผลผ่ำตัดบริเวณกระดูกสันอกพร้อมท่อระบำย (เดรน) 
1.3. บำดแผลผ่ำตัดเต้ำนมพร้อมท่อระบำย(เดรน) 
1.4. บำดแผลผ่ำตัดถุงน  ำดี 
1.5. บำดแผลผ่ำตัดผนังช่องท้อง 
1.6. บำดแผลผ่ำตัดไส้ติ่ง 
1.7. บำดแผลผ่ำตัดล ำไส้ใหญ่ 
1.8. บำดแผลผ่ำตัดล ำไส้เล็กท่อนปลำย 
1.9. บำดแผลผ่ำตัดมดลูกออกทำงช่องท้อง 
1.10  บำดแผลผ่ำตัดทรวงอก 
1.11  บำดแผลผ่ำตัดไต 
1.12  บำดแผลผ่ำตัดกระดูกไขสันหลัง 
1.13  บำดแผลกดทับระยะที่ 2 
1.14  บำดแผลที่เกิดจำกกำรตัดขำ" 

2.  หุ่นจ ำลองเป็นเพศหญิงขนำดไม่น้อยกว่ำ 29 x17 นิ ว ผลิตจำกไวนิล มีลักษณะคล้ำยจริง พร้อมมีท่อ
ระบำยจ ำลอง ประกอบอยู่ในบำดแผลบำงชนิด 
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3.  มีกระเป๋ำบรรจุหุ่นขนำดประมำณไม่น้อยกว่ำ 33 x 25 x 12 นิ ว 
4.  ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน ISO 9001:2015 
5. ต้องได้รับกำรแต่งตั งให้เป็นตัวแทนจ ำหน่วยจำกผู้ผลิตหรือตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย โดยให้ยื่น

ขณะเข้ำเสนอรำคำ 
6.  รับประกันคุณภำพสินค้ำอย่ำงน้อย 1 ปี 
 

4. หุ่นฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อสะโพก 
คุณลักษณะ 
1. เป็นหุ่นจ ำลองส่วนสะโพกถึงขำ ผลิตจำกวัสดุชนิดไวนิลอย่ำงดีแข็งแรงทนทำน 
2. สะโพกด้ำนหนึ่งของหุ่นสำมำรถเปิดกล้ำมเนื อมัดใหญ่ออกได้ มองเห็นเส้นประสำทและเส้นเลือดอยู่

ข้ำงใต ้
3. สะโพกอีกด้ำนหนึ่งใช้ส ำหรับฝึกฉีดยำเข้ำกล้ำมเนื อสะโพก ฉีดได้เฉพำะอำกำศ 
4. บริเวณต้นขำทั ง 2 ข้ำง สำมำรถฝึกฉีดยำได้ 
5. มีคู่มือกำรใช้งำนภำษำไทย กระบอกฉีดยำ และกระเป๋ำบรรจุหุ่น 
6. หุ่นมีขนำดไม่น้อยกว่ำ  56 x 41 x 25 เซนติเมตร 
7. ได้รับรองมำตรฐำน ISO 9001:2015 
8. ต้องได้รับกำรแต่งตั งให้เป็นตัวแทนจ ำหน่วยจำกผู้ผลิตหรือตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย โดยให้ยื่น

ขณะเข้ำเสนอรำคำ 
9. สำมำรถล้ำงท ำควำมสะอำดได้ 
10. รับประกันคุณภำพสินค้ำไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 
 

5. หุ่นฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ 
คุณลักษณะ 
1. เป็นหุ่นจ ำลองที่ผลิตจำกวัสดุไวนิล แข็งแรง ทนทำน มีควำมเสมือนจริง 
2. สำมำรถฝึกเจำะเลือดจำกเส้นโลหิตที่อยู่ใต้เนื อเยื่อได้ 
3. ผู้เรียนสำมำรถฝึกทักษะกำรวินิจฉัยผ่ำนกำรฝึก didactic training” 
4. หุ่นสำมำรถรัดตึงไว้บริเวณต่ำงๆ ได้อย่ำงสมจริง เช่น บริเวณกล้ำมเนื อเดลตอยด์บริเวณ vastus 

lateralis บริเวณ rectus femoris บริเวณ ventrogluteal และบริเวณ dorsogluteal 
   5. ต้องได้รับกำรแต่งตั งให้เป็นตัวแทนจ ำหน่วยจำกผู้ผลิตหรือตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย โดยให้ยื่น
ขณะเข้ำเสนอรำคำ 

6. มีขนำดไม่น้อยกว่ำ  17 x 8 x 4 เซนติเมตร 
7.น  ำหนักไม่เกิน 0.79 กิโลกรัม 
8. รับประกันคุณภำพไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 
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6. ชุดส าหรับฝึกเย็บแผล 
คุณลักษณะ 
เป็นชุดหุ่นจ ำลอง ที่ใช้ในกำรฝึกเย็บแผล ซึ่งแบ่งออกเป็นส่วนต่ำงๆของร่ำงกำยมนุษย์ ส ำหรับสอนกำร

เย็บแผล แก่นักศึกษำทำงกำรแพทย์และพยำบำลในกำรฝึกก่อนกำรรักษำผู้ป่วยจริง 
ประกอบด้วยหุ่นประเภทต่ำงๆ  ดังนี  
1. ชุดผิวหนังเย็บแผลแบบอินเตอร์แอคทีฟ จ ำนวน 5 ชิ น 
2. หุ่นฝึกกำรพันแผลผ่ำตัด จ ำนวน 5 ตัว 
3. หุ่นแขนฝึกเย็บแผล จ ำนวน 5 แขน 
4. หุ่นขำฝึกเย็บแผล จ ำนวน 5 ขำ 
5. ผิวหนังจ ำลองแบบมีชั นต่ำงๆ ส ำหรับฝึกกำรเย็บแผลพร้อมอุปกรณ์เย็บแผล จ ำนวน 5 ชิ น 
6. ชุดโมเดลจ ำลองบริเวณใบหน้ำฝึกกำรกรีดและเย็บจ ำนวน 5 ตัว 
7. หุ่นจ ำลองศีรษะเด็กส ำหรับฝึกเย็บแผล จ ำนวน 5 ตัว 
คุณลักษณะมีดังต่อไปนี้ 
1. ชุดผิวหนังเย็บแผลแบบอินเตอร์แอคทีฟ จ ำนวน 5 ชิ น 

คุณลักษณะเฉพำะ 
1.1 เป็นผิวหนังจ ำลองชิ นสี่เหลี่ยมผืนผ้ำที่มีลักษณะคุณภำพสูงหนำนูน ผิวหนังจ ำลองที่ผลิตจำกวัสดุ

สังเครำะห ์
1.2 ตัวผิวหนังมำพร้อมสำยรัดส ำหรับสวมเข้ำกับผู้ฝึกหรือหุ่นในบริเวณ แขน,ขำ หรือสะโพก 
1.3 สำมำรถฝึกเย็บพร้อมกับกำรสื่อสำรและสังเกตกำรตอบสนองกับผู้สวมใส่ได้ 
1.4 สำมำรถฝึกกำรเย็บ ผูกปม รวมถึงกำรเย็บด้วยลวดเย็บ 
1.5 สำมำรถฝึกเย็บได้ทั งบำดแผลตื นและลึก ซึ่งฝึกใช้เทคนิคได้หลำกหลำย 
1.6 ในชุดผิวหนังประกอบด้วย แผ่นผิวหนัง ,ฐำนบรรจุผิวหนัง พร้อมสำยรัด, needle holder, 

suture scissors, tissue forceps, scalpel, กระเป๋ำบรรจุ, nylon suture, กล่องบรรจุอุปกรณ์,และคู่มือ
กำรใช้งำน 

1.7 แผ่นผิวหนังพร้อมฐำนมีขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 17 x 7 x 9 ซม. 
1.8 ต้องได้รับกำรแต่งตั งให้เป็นตัวแทนจ ำหน่วยจำกผู้ผลิตหรือตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย โดย

ให้ยื่นขณะเข้ำเสนอรำคำ 
1.9 มีหนังสือรับรองมำตรฐำน ISO 2001 

ส่วนประกอบ 
1.ชุดผิวหนังจ ำลอง      5  ชิ น 

     2.กระเป๋ำบรรจุภัณฑ์      5 ใบ 
เงื่อนไขเฉพำะ 

1.มีบริกำรหลังกำรขำยทุกๆ 6 เดือนตลอดอำยุกำรใช้งำน 
     2.รับประกันคุณภำพสินค้ำ 1 ปี 
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2. หุ่นฝึกกำรพันแผลผ่ำตัด จ ำนวน 5 ตัว 
    คุณลักษณะเฉพำะ 

2.1 เป็นหุ่นจ ำลองร่ำงกำยช่วงล ำตัวผู้ใหญ่เพศหญิงตั งแต่คอถึงต้นขำ (ไม่มีแขน ไม่มีขำ) 
2.2 ตัวหุ่นผลิตจำกยำงคุณภำพดี  มีควำมยืดหยุ่นและทนทำน 
2.3 ตัวหุ่นมีแผลต่ำงๆส ำหรับฝึกกำรดูแลแผลอย่ำงน้อย 14 แบบ 

         ได้แก่ 
   -  Abdominal Hysterectomy 

         -  Mastectomy - With Simulated Drain 
        -  Appendectomy 
        -  Cholecystectomy - With Simulated T-Tube 
        -  Mid-Sternal Split - With Simulated Drains 
        -  Colostomy 
        -  Ileostomy 
        -  Nephrectomy 
        -  Laminectomy 
        -  Thoracotomy 
        -  Laparotomy 
       -  Thyroidectomy 
        -  Leg Amputation Stump 
        -  Sacral Decubitus Ulcer - Stage 2 

2.4  ต้องได้รับกำรแต่งตั งให้เป็นตัวแทนจ ำหน่วยจำกผู้ผลิตหรือตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย โดย
ให้ยื่นขณะเข้ำเสนอรำคำ 

   2.5  มีใบรับรองคุณภำพ ISO9001 
ส่วนประกอบ 

1. หุ่นจ ำลองฝึกพันแผลผ่ำตัด     5  ตัว 
     2. กล่องบรรจุภัณฑ์      5  ใบ 

เงื่อนไขเฉพำะ 
1. รับประกันคุณภำพ 1 ปี 

     2. ในระยะรับประกันมีบริกำรตรวจเช็คสภำพสินค้ำทุกๆ 6 เดือน โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยใดๆ 
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3) หุ่นแขนฝึกเย็บแผล จ ำนวน 5 แขน 
    คุณลักษณะเฉพำะ 
    3.1  เป็นหุ่นจ ำลองแขนท่อนล่ำงของผู้ใหญ่ เป็นส่วนของแขนขวำแสดงตั งแต่ส่วนใกล้ข้อพับแขนจนถึง

ปลำยนิ วมืออยู่ในท่ำแบมือนิ วกำงเล็กน้อย ไม่งุ้มมือ และไม่มีรอยกรีด 
    3.2 ส่วนปลำยของหุ่นบริเวณใกล้ข้อพับมีฝำครอบแบบเรียบเข้ำรูปกับหน้ำตัดแขนท ำจำกพลำสติก 
    3.3 มีรำยละเอียดของผิวหนังเสมือนจริง ได้แก่ รำยละเอียดของลำยมือ ลำยนิ วมือ รอยย่นข้อมือ และ

จ ำลองรอบนูนของเส้นเลือดบนท่อนแขนที่ชัดเจน 
    3.4 หุ่นจ ำลองแขนมีโครงสร้ำงชั นผิวหนัง และเนื อเยื่อใต้ผิวหนังซึ่งมีควำมยืดหยุ่น เพ่ือควำมเสมือน

จริงส ำหรับกำรฝึกเย็บแผล 
   3.5 เมื่อกรีดแผลผ่ำนชั นผิวหนังจะพบชั นกล้ำมเนื อสีแดง 
   3.6 ฝ่ำมือ และนิ วมือมีควำมยืดหยุ่นสำมำรถจับเคลื่อนไหวได้เพ่ือเพ่ิมควำมยำกเหมำะส ำหรับกำรฝึก

เย็บแผลระหว่ำงนิ วมือได้ 
   3.7 ผู้ใช้สำมำรถสร้ำงรอยแผลส ำหรับกำรฝึกได้เองตำมควำมต้องกำร เพ่ือใช้ส ำหรับกำรฝึก เย็บแผล 

กำรผูกไหม กำรตัดไหม 
3.8 สำมำรถสร้ำงรอยแผลได้หลำยแผล 
3.9 รอยแผลที่สร้ำงแต่ละแผล สำมำรถฝึกเย็บได้หลำยครั ง 
3.10 สำมำรถฝึกเย็บแผลด้วยลวดได้เสมือนกำรเย็บแผลคนไข้จริง 
3.11 มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 44 x 11 x 9 เซนติเมตร 
3.12 ต้องได้รับกำรแต่งตั งให้เป็นตัวแทนจ ำหน่วยจำกผู้ผลิตหรือตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย โดยให้

ยื่นขณะเข้ำเสนอรำคำ 
3.13 มีใบรับรองมำตรฐำนคุณภำพ ISO  
       อุปกรณ์ประกอบกำรใช้งำน 
     หุ่นจ ำลองแขนฝึกเย็บแผล  5 ตัว 
       เงื่อนไขเฉพำะ 

1 มีบริกำรตรวจเช็คและกำรบ ำรุงรักษำหลังกำรขำยทุก 6 เดือนโดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยตลอดอำยุกำร
ใช้งำน 

    2 รับประกันคุณภำพ 1 ปี 
4)  หุ่นขำฝึกเย็บแผล จ ำนวน 5 ขำ 
     คุณลักษณะเฉพำะ 
   4.1 เป็นหุ่นจ ำลองขำและเท้ำผู้ใหญ่ มีรำยละเอียดของรอยนูนของเส้นเลือด และรอยย่นและรูขุมขนบน

ผิวหนังคล้ำยจริง 
   4.2 ท ำจำกวัสดุสังเครำะห์ (ยำงไวนิล) คุณภำพสูงซึ่งมีควำมทนทำนมีผิวสัมผัสอ่อนนุ่ม 
   4.3 ผิวหนังมีควำมเหนียว ไม่ฉีกขำดง่ำยเมื่อมีกำรดึงไหมเย็บแผล 
   4.4 ผู้ใช้สำมำรถสร้ำงรอยแผลส ำหรับกำรฝึกได้เองตำมควำมต้องกำร เพ่ือใช้ส ำหรับกำรฝึก เย็บแผล

กำรผูกไหม กำรตัดไหม และกำรพันแผล  
 



-8- 
 

   4.5 มีรอยแผลจ ำลองกำรโดนกรีดจ ำนวน 3 แผล บริเวณเหนือข้อเท้ำ ,บริเวณหน้ำขำ และบริเวณใต้
เข่ำ 

   4.6 รอยแผลจ ำลองทั ง 3 แผล สำมำรถท ำกำรเย็บซ  ำได้ 
   4.7 สำมำรถสร้ำงรอยแผลใหม่ได้มำกกว่ำ 100 แผล โดยแต่ละแผลสำมำรถฝึกเย็บได้หลำยครั ง 
   4.8 ต้องได้รับกำรแต่งตั งให้เป็นตัวแทนจ ำหน่วยจำกผู้ผลิตหรือตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย โดยให้
ยื่นขณะเข้ำเสนอรำคำ 
        อุปกรณ์ประกอบกำรใช้งำน 
   1. หุ่นจ ำลองขำฝึกเย็บแผล  5 ตัว 
          2.อุปกรณ์เย็บแผล   5 ชุด 
        เงื่อนไขเฉพำะ 

1. รับประกันคุณภำพ 1 ปี 
          2. ในระยะรับประกันมีบริกำรตรวจเช็คสภำพสินค้ำทุกๆ 6 เดือนโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยใดๆ 
 
5)  ผิวหนังจ ำลองแบบมีชั นต่ำงๆ ส ำหรับฝึกกำรเย็บแผล  
    พร้อมอุปกรณ์เย็บแผล จ ำนวน 5 ชิ น 
    คุณลักษณะเฉพำะ 

5.1  แผ่นผิวหนังจ ำลองท ำจำกยำงเครำะห์ที่มีควำมอ่อนนุ่ม และเหนียวคล้ำยเนื อเยื่อจริงของมนุษย์ 
ให้สัมผัสคล้ำยจริง เมื่อมีกำรแทงเข็มและดึงไหม 

5.2  มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 6 x 4 นิ ว 
5.3  มีชั นต่ำงๆ ที่จ ำลองเนื อเยื่อของมนุษย์ ได้แก่ 

        - Epidermis 
        - Dermis 
        - Fascia 
        - Fat 
        - Muscle layers 
   5.4 ขอบด้ำนข้ำงทั ง 4 ด้ำน สำมำรถมองเห็นลำยของแต่ละชั นซึ่งมีควำมแตกต่ำงกัน 
   5.5 ผิวหนังมีควำมเหนียว ไม่ฉีกขำดง่ำยเมื่อมีกำรดึงไหมเย็บแผลด้วยแรงดึงปรกติ 
   5.6 ผู้ใช้สำมำรถสร้ำงรอยแผลทั งขนำดและควำมลึก ส ำหรับกำรฝึกได้เองตำมควำมต้องกำรเพ่ือใช้

ส ำหรับกำรฝึกเย็บแผลกำรผูกไหม กำรตัดไหม  
   5.7 สำมำรถสร้ำงรอยแผลได้เต็มพื นที่ของผิวหนังจ ำลองโดยแต่ละแผลสำมำรถฝึกเย็บได้หลำยครั ง" 
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   5.8 มีชุดอุปกรณ์กำรเย็บแผลพร้อมกระเป๋ำใส่อุปกรณ์ 
       ประกอบด้วย 
       - Needle holder 
       - Suture scissors 
       - Tissue forceps 
       - Scalpel 
       - Nylon suture 
 5.9 ต้องได้รับกำรแต่งตั งให้เป็นตัวแทนจ ำหน่วยจำกผู้ผลิตหรือตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย โดยให้ยื่น

ขณะเข้ำเสนอรำคำ 
5.10 มีใบรับรองคุณภำพ ISO9001 

ส่วนประกอบ 
1. แผ่นผิวหนัง     5  ชิ น 

     2. ชุดอุปกรณ์เย็บแผล    5  ชุด 
เงื่อนไขเฉพำะ 

1.ในระยะรับประกันมีบริกำรตรวจเช็คสภำพสินค้ำทุกๆ 6 เดือนโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยใดๆ 
     2.รับประกันคุณภำพสินค้ำ 1 ปี 
 
6)  ชุดโมเดลจ ำลองบริเวณใบหน้ำฝึกกำรกรีดและเย็บผิวหนัง จ ำนวน 5 ตัว 
    คุณลักษณะเฉพำะ 
     6.1 เป็นชุดโมเดลหุ่นจ ำลองส่วนต่ำงๆของบริเวณใบหน้ำ แสดงโครงสร้ำงของส่วนต่ำงๆเสมือนจริง 
     6.2 ท ำจำกยำงสังเครำะห์ (ยำงไวนิล) คุณภำพสูงซึ่งมีควำมทนทำน 
     6.3 ผิวหนังมีควำมเหนียว ไม่ฉีกขำดง่ำยเมื่อมีกำรดึงไหมเย็บแผล 
     6.4 ตัวหุ่นผลิตให้มีมิตินูนขึ นมำบนฐำนรองรับ เพ่ือให้เกิดควำมสมจริงต่อกำรฝึกมำกขึ น 
     6.5 ผู้ใช้สำมำรถสร้ำงรอยแผลส ำหรับกำรฝึกได้เองตำมควำมต้องกำร ซึ่งตัวหุ่นสำมำรถถูกตัดและเย็บ

ได้หลำยครั ง 
     6.6 ตัวหุ่นสำมำรถถอดเปลี่ยนออกจำกแกนกลำงและฐำนรองได้ง่ำย 
     6.7 มีชุดเย็บแผลมำกับหุ่น ประกอบไปด้วย scalpel, forceps, needle holder และ scissors 

พร้อมกระเป๋ำ แป้งเด็ก และด้ำยเย็บแผลไนลอน 
    6.8 มีใบรับรองคุณภำพ ISO9001 
    6.9 ต้องได้รับกำรแต่งตั งให้เป็นตัวแทนจ ำหน่วยจำกผู้ผลิตหรือตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย โดยให้

ยื่นขณะเข้ำเสนอรำคำ 
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ส่วนประกอบ 
         โมเดลจ ำลองบริเวณใบหน้ำฝึกกำรกรีดและเย็บผิวหนัง 5 ตัว    

เงื่อนไขเฉพำะ 
                          1. รับประกันคุณภำพ 1 ปี 

       2. ในระยะรับประกันมีบริกำรตรวจเช็คสภำพสินค้ำทุกๆ 6 เดือน โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยใดๆ 
 
7) หุ่นจ ำลองศีรษะเด็กส ำหรับฝึกเย็บแผล จ ำนวน 5 ตัว 
    คุณลักษณะเฉพำะ 
    7.1 เป็นหุ่นจ ำลองศีรษะเด็กขนำดใกล้เคียงคนจริง 
    7.2 ตัวหุ่นผลิตจำกวัสดุสังเครำะห์ มีควำมเหนียว และทนทำน 
    7.3 สำมำรถฝึกเทคนิคในกำรซ่อมแซมกำรฉีกขำดได้ทุกต ำแหน่งบนใบหน้ำและหนังศีรษะ รวมถึงกำร

ฝึกควำมรู้ draping และ bedside 
    7.4 ตัวผิวที่อ่อนนุ่มเหมือนจริงสำมำรถตัดและเย็บได้หลำยร้อยครั งและสำมำรถเปลี่ยนอะไหล่ผิวหนัง

และฐำนหุ่นได ้
    7.5 สำมำรถล้ำงท ำควำมสะอำดได้ 
    7.6 ตัวหุ่นมำพร้อมกับ scalpel, forceps, needle holder และ scissors  
7.7 ต้องได้รับกำรแต่งตั งให้เป็นตัวแทนจ ำหน่วยจำกผู้ผลิตหรือตัวแทนจ ำหน่ำยในประเทศไทย โดยให้ยื่น

ขณะเข้ำเสนอรำคำ  
7.8  มีหนังสือรับรองมำตรฐำน ISO 2001 

ส่วนประกอบ 
1. หุ่นจ ำลอง  5 ตัว 

     2. nylon suture  5 ชุด 
     3.simulated blood  5 ขวด 
     4.baby powder  5 กระป๋อง 

เงื่อนไขเฉพำะ 
     1. มีบริกำรหลังกำรขำยทุกๆ 6 เดือนตลอดอำยุกำรใช้งำน 
     2. รับประกันคุณภำพสินค้ำ 1 ปี 
 

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

 

  
 
 


