
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เลขท่ี ๓๘/๒๕๕๙ 
เรื่อง สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๖ รายการ 

------------------------------- 
             มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงรายมีความประสงค์จะ สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๖ รายการ ตามรายการ 
ดังนี้  
                 ๑.  เครื่องทําแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze Dryer)   จํานวน ๑ เครื่อง  
                 ๒.  ชุดทดลองเรื่องปรากฎการณ์ซีมาน (zeemam set)   จํานวน ๑ ชุด  
                 ๓.  ชุดการทดลองเรื่องกฎการเหนี่ยวนําของฟาราเดย์   จํานวน ๑ ชุด  
                     (faraday law of induction) 
                 ๔.  ชุดทดลองเรื่องประจุอิเล็กตรอน (Charge of an electron)  จํานวน ๑ ชุด  
                 ๕.  ชุดการทดลองเรื่องสนามแม่เหล็กในขดลวด   จํานวน ๑ ชุด   

     (Magenatic field of coils) 
๖.  ชุดการทดลองเรื่องการขยายตัวสสารเนื่องจากความร้อน  จํานวน ๑ ชุด     
     (thermal expansion apparatus)  

 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซ้ือ 
                   ๒. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมใน
การสอบราคาซ้ือครั้งนี้ 
                 ๕. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาซองเสนอราคาหากผู้เสนอราคาหรือผู้ได้รับมอบอํานาจ
ไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด 
                 ๖. ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๑๕ ดังนี้ 
 
 



-๒- 
 
                             (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
                             (๒) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ดําเนินการ จัดซ้ือ   
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Procurement: e-GP) ตามข้อ ๑๖ ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
                             (๓) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง
ซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจ รับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 

          กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ต้ังแต่เวลา 
๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และกําหนด
เปิดซองใบเสนอราคาในวันท่ี ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น.  ณ ห้องเอ้ืองผึ้ง สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซ้ือ ชุดละ ๒๐๐.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ท่ี งานการเงิน กองคลัง 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๒๗ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ 
www.crru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๗๗-๖๐๐๐ ต่อ ๑๖๒๒ ในวันและเวลาราชการ 
 

                           ประกาศ ณ วันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทศพล อารีนิจ) 
อธิการบดี 



เอกสาร สอบราคาซ้ือ เลขท่ี ๓๘/๒๕๕๙ 
สอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๖ รายการ 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

...................................................... 
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค์    
จะสอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๖ รายการ ตามรายการ ดังนี้  
                 ๑.  เครื่องทําแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze Dryer)   จํานวน ๑  เครื่อง  
                 ๒.  ชุดทดลองเรื่องปรากฎการณ์ซีมาน (zeemam set)   จํานวน ๑ ชุด  
                 ๓.  ชุดการทดลองเรื่องกฎการเหนี่ยวนําของฟาราเดย์   จํานวน ๑ ชุด  
    (faraday law of induction) 
                 ๔.  ชุดทดลองเรื่องประจุอิเล็กตรอน (Charge of an electron)  จํานวน ๑ ชุด  
                 ๕.  ชุดการทดลองเรื่องสนามแม่เหล็กในขดลวด   จํานวน ๑ ชุด      
   (Magenatic field of coils) 

๖.  ชุดการทดลองเรื่องการขยายตัวสสารเนื่องจากความร้อน  จํานวน ๑ ชุด   
     (thermal expansion apparatus) 

 
ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานได้ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนํา และข้อกําหนด ดังต่อไปนี้ 
 
                 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา 
                       ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
                       ๑.๓ แบบสัญญาซ้ือขาย 
                       ๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน 
                                (๑) หลักประกันสัญญา 
                                (๒) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 
                       ๑.๕ บทนิยาม 
                                (๑) ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                       ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
                                (๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
                                (๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒  
  
 
 



-๒- 
 
                 ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                       ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ี สอบราคาซ้ือ 
                       ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ สอบ
ราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 
                       ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 
                 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง 
ใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ 
                       ๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                        (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด 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 และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา 
ท่ีมิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
                                (๔) เช่นหนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ   
๑.๖ (๑) 
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                       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 ราคารวม   
ท่ีเสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิด
ราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท้ังปวง 
จนกระท่ังส่งมอบพัสดุให้ ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                         ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันเปิดซอง 
ใบเสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนเสนอราคามิได้ 
                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซ้ือขาย 
                       ๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
ครุภัณฑ์ ไปพร้อมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะยึดไว้
เป็นเอกสารของทางราชการ 
                                สําหรับแค็ตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง 
โดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ
แค็ตตาล็อกผู้เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 
                       ๔.๕ ก่อนยื่นซอง สอบราคาผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ 
ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสาร สอบราคา ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตามเง่ือนไขในเอกสาร สอบราคา 
 
 
 
 
 



-๔- 
 
                       ๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๖ รายการ โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร 
สอบราคา เลขท่ี ๓๘/๒๕๕๙" ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ี ในวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                เม่ือพ้นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคา 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 จะตัดรายชื่อ   
ผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา 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 ห้องเอ้ืองผึ้ง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี ๑ ธันวาคม 
๒๕๕๘ ต้ังแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป 
                                การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งและ
ในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ท่ีได้ดําเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้ 
 
 
 
 
 
 
 



-๕- 
 
                 ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคาต่อ
รายการ 
                       ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไป 
จากเง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเท่านั้น 
                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อน
ผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
                                (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือท้ังหมดใน
ใบเสนอราคา 
                                (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 
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                       ๕.๖ ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซอง สอบราคาว่า ผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๖ เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน 
ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตาม
ข้อ ๑.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจาก
ประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๖ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท้ิงงาน 
                                ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้
ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้ 
 
                 ๖. การทําสัญญาซ้ือขาย 
                       ๖.๑ ในกรณีท่ีผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของทาง
ราชการ นับแต่วันท่ีทําข้อตกลงซ้ือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทํา
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
                       ๖.๒ ในกรณีผู้ชนะการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของ
ทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการ 
สอบราคา จะต้องทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภายใน ๗ วัน 
นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของท่ี สอบ
ราคาได้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
                                (๑) เงินสด 
                                (๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีทํา
สัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ทําการ 
                                (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ 
๑.๔ (๑) 
                                (๔) หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
แบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
                                (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) 
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล้ว 
 
                 ๗. อัตราค่าปรับ 
                       ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน 
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                 ๘. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
                       ผู้ชนะการ สอบราคา ซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในข้อ 
๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  
๑ ปี  นับถัดจากวันท่ีผู้ซ้ือรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัด
จากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
                  
                  ๙. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                       ๙.๑ เงินค่าพัสดุสําหรับการซ้ือเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
                                การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับอนุมัติเงินค่า
พัสดุจาก เงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 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  
   

     ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศเลขท่ี 38/2559 
 
1. เครื่องทําแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze Dryer) จํานวน 1 เครื่อง       

1) ลักษณะท่ัวไปเป็นเครื่องสําหรับทําตัวอย่างให้แห้งโดยการระเหิดของน้ําออกจากตัวอย่างภายใต้ 
สภาวะสุญญากาศ ประกอบด้วย 

1.1. ส่วนควบแน่นไอของสาร  (Ice Condenser) 
1.2. ป๊ัมสุญญากาศ  (Vacuum pump) 
1.3. อุปกรณ์ประกอบสําหรับทําแห้ง (Drying Chamber) 

2) ส่วนควบแน่นไอของสาร  (Ice Condenser) มีรายละเอียดดังนี้ 
      2.1. ตัวตู้ทําด้วยโลหะเคลือบสีอีพ็อกซ่ีเป็นแบบต้ังพ้ืนมีขนาดประมาณ (กxลxส) 32"x28"x36"  

และมีล้อสําหรับการเคลื่อนย้ายได้ง่าย 
        2.2. ถังควบแน่นไอของสารทําจากสแตนเลสสตีล วางอยู่ในแนวต้ัง ด้านบนของถังมีฝาปิด 

ด้วยอะไครลิก มองเห็นภายในได้ มีท่อสําหรับถ่ายน้ําออกจากตัวควบแน่น โดยต่อมาท่ีด้านหน้าของตัวเครื่อง 
2.3. ระบบทําความเย็นใช้คอมเพรสเซอร์ ขนาด 3/4 แรงม้า ทําความเย็นได้ไม่น้อยกว่า -50  

โดยใช้น้ํายาชนิดปลอดสาร HCFC และ CFC 
2.4. สามารถดักจับไอระเหยของสารจากตัวอย่างได้ 4 ลิตรภายใน24 ชั่วโมงและสามารถเก็บ 

น้ําแข็งท่ีเกิดจากการระเหิดของสารตัวอย่างได้  6  ลิตร 
2.5. ระบบควบคุมการทํางานของเครื่องเป็นแบบ ไมโครโปรเซสเซอร์โดยมีหน้าจอแสดงผลเป็น 

ตัวเลขไฟฟ้า LCD 
2.6. ผู้ใช้สามารถป้อนค่าข้อมูลต่างๆ  ได้ดังนี้ 

2.6.1. สามารถเลือกให้แสดงค่าอุณหภูมิในหน่วยขององศาเซลเซียส หรือฟาเรนไฮต์ได้ 
2.6.2. สามารถเลือกให้แสดงค่าความเป็นสุญญากาศ ในหน่วยของ มิลลิบาร์, พาร์ หรือ 
         ทอร์ได้ 
2.6.3.แสดงจํานวนชั่วโมงการทํางานของระบบทําความเย็น 
2.6.4.แสดงจํานวนชั่วโมงการทํางานของระบบสุญญากาศ 

2.7. ระบบการทํางานของเครื่องสามารถเลือกการทํางานได้สองแบบ คือ Automatic หรอื  
Mannual 

2.8. การทํางานแบบ Automatic จะทํางานเป็นข้ันตอน คือระบบทําความเย็นจะเริ่มทํางาน 
ก่อนแล้วระบบสุญญากาศจะเริ่มทํางานจนถึงจุดท่ีเหมาะสม สัญญาณไฟสีเขียวจะติดก็สามารถใส่สารตัวอย่างได้ 

2.9 มีหลอดไฟแสดงสภาวะของอุณหภูมิและความเป็นสุญญากาศเป็นแนวกราฟ 
2.10. มีช่องสัญญาณ RS 232 เพ่ือต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ 
2.11. มีระบบ Vacuum break Valve เพ่ือป้องกันไม่ให้ไอน้ํามันไหลกลับเข้าไปในตัวควบแน่น 
2.12. มีเซ็นเซอร์ตรวจจับความชื้น (Moisture Sensor) ตรวจจับความชื้นในถังควบแน่น ถ้ามีความชื้น
อยู่ เครื่องดูดสุญญากาศจะไม่ทํางาน 
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2.13. มีระบบละลายน้ําแข็งในตัวควบแน่นด้วยความร้อนแบบ hot gas และเม่ืออุณหภูมิในถัง 

ควบแน่นสูงถึง 65 °C ระบบละลายน้ําแข็งจะหยุดทํางานโดยอัตโนมัติ 
2.14. ด้านบนของตัวเครื่อง มีข้อต่อขนาด 3 นิ้ว สําหรับต่อกับ Drying chamber หรือ  

manifolds  
2.15. เม่ือเกิดความผิดปกติของเครื่องขณะใช้งานจะมีสัญญาณเตือนท้ังเสียงและแสงเพ่ือให้ผู้ใช้ 

ทราบว่าเครื่องอุณหภูมิในถังควบแน่นสูงกว่า -40 องศาเซลเซียส, มีความชื้นในถังควบแน่น, ป๊ัมสุญญากาศถูกใช้งาน
ไป 1,000 ชั่วโมง 

2.16. ขณะท่ีเครื่องกําลังทํางาน ถ้าไฟฟ้าดับประมาณ 5 นาทีแล้วไฟฟ้ามาเครื่องจะกลับมา 
ทํางานให้โดยอัตโนมัติแต่ถ้าไฟฟ้าดับเกินกว่า 5 นาที เม่ือไฟฟ้ากลับมาเครื่องจะไม่ทํางาน 

3) ป๊ัมสุญญากาศ (Vacuum pump) มีรายละเอียดดังนี้ 
3.1. เป็นเครื่องทําสุญญากาศระบบใช้น้ํามันและระบบ diaphragm อยู่ภายในเครื่องเดียวกัน  

เพ่ือลดการกัดกร่อนภายในระบบใช้น้ํามัน 
3.2. มอเตอร์ทํางานด้วยแกนหมุน 2 stage ท้ังในส่วนระบบใช้น้ํามันและระบบ diaphragm  
3.3. มีอัตราการดูดอากาศไม่ตํ่ากว่า 5.9 ลูกบาศก์เมตร/ชั่งโมง (ท่ี 50 Hz) 
3.4. ทําสุญญากาศได้ต่ําประมาณ 2x10-3 มิลลิบาร์ และประมาณ 1x10-2 มิลลิบาร์ในกรณีท่ี 

เปิดgas ballast  
3.5. มอเตอร์มีขนาดกําลังไม่น้อยกว่า 370 วัตต์ ความเร็วรอบไม่ตํ่ากว่า 1500 รอบต่อนาที 
3.6. มีช่อง gas ballast สําหรับเติมอากาศแห้ง หรือ ก๊าซเฉ่ือย ลงใน compression room  

ป้องกันการควบแน่นของน้ําหรือสารภายในตัวเครื่อง ซ่ึงอาจเป็นสาเหตุให้เกิดการกัดกร่อนภายในเครื่อง 
3.7. ตัวเครื่องด้านดูดอากาศเข้าเครื่องข้อต่อแบบ small flangeพร้อม clamping ring ชนิด  

DN 16ทําให้สามารถปรับเปลี่ยนขนาดของ hose nozzle ได้ ข้ึนอยู่กับขนาดท่ีต้องการใช้งาน 
3.8. ตัวเครื่องด้านปล่อยอากาสออกมีข้อต่อสําหรับต่อสายยางชนิด DN 10  
3.9. ท่ีบรรจุน้ํามันมีขนาดใหญ่ ปริมาตรตํ่าสุดของน้ํามันท่ีสามารถทํางานได้ขนาดไม่ต่ํากว่า 0.34  

ลิตร และปริมาตรสูงสุดไม่ต่ํากว่า 0.53 ลิตร ทําให้ระดับน้ํามันมีการเปลี่ยนแปลงน้อย เม่ือมีปริมาณน้ํามันลดลง 
3.10. มีอุปกรณ์ควบคุมการดูดกลับของน้ํามันอยู่ภายในตัวเครื่อง (anti-suckback)พร้อมท้ังช่อง 

แสดงระดับน้ํามันอยู่ด้านหน้าของตัวเครื่องและท่ีถ่ายน้ํามันออกจากตัวเครื่องเพ่ือให้สะดวกในการดูแล 
3.11. มีระบบป้องการความเสียหายของมอเตอร์โดยตัวเครื่องจะตัดการทํางานเม่ืออุณหภูมิสูง 

เกินไป 
3.12. ตัวเครื่องมีท่ีจับ เพ่ือให้สะดวกในการยก เคลื่อนย้ายอยู่ด้านบนของเครื่อง 
3.13. ตัวเครื่องได้มาตรฐานในเรื่องของการป้องกัน (Degree of protection) ท่ีระดับ IP 40 
3.14. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 ไซเคิล  
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4) มีอุปกรณ์ประกอบการใช้งานดังนี้ 
4.1. มีภาชนะแบบถังกลมทําด้วยสแตนเลส พร้อมวาล์ว ปิด-เปิด 12 วาล์ว จํานวน 1 ใบ 
4.2. มีขวดทําให้สารแห้งแบบ Fast Freeze Flask ขนาด 300 มล. จํานวน 4 ใบ 
4.3. มีหลอดสแตนเลสชนิดเอียง 45º สําหรับต่อจากฝาขวดไปยังวาล์วขนาด 3/4 นิ้ว เอียง 45º  

จํานวน 4 อัน 
5) ใช้ไฟฟ้า  220  โวลต์  50  ไซเกิล 
6) รับประกันคุณภาพ  1  ปี 
7) มีเอกสารแสดงการเป็นผู้แทนจําหน่ายภายในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 15 ปีโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิตเพ่ือ

แสดงความม่ันคงและความชํานาญในการให้บริการ 
8) มีหลักฐานการฝึกอบรมการซ่อมและบํารุงรักษา โดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต 
9) เป็นผลิตภัณฑ์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ท่ีได้รับมาตรฐาน  ISO 9001 
10) บริษัทฯ ผู้ขายต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9000  และ ISO 17025  เพ่ือประโยชน์กับ

หน่วยงานราชการ 
 
2. ชุดทดลองเรื่องการขยายตัวสสารเนื่องจากความร้อน   จํานวน 1 เครื่อง 
    (Thermal expansion apparatus) 
    1. คุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือ 

1.1 ชุดการขยายตัวด้วยความร้อนของของแข็ง  จํานวน 1 ชุด 
1.1.1 ใช้สําหรับหาค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวของวัสดุของของแข็งด้วยความร้อน 
1.1.2 มีวัสดุสําหรับทดสอบไม่น้อยกว่า 3 ชนิดดังต่อไปนี้ 

1.1.2.1  เหล็ก 
1.1.2.2  ทองเหลือง 
1.1.2.3 แก้ว 

1.1.3 วัสดุทดสอบยาวไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า         
        7 เซนติเมตร 
1.1.4 ช่วงของการทดสอบของวัสดุสามารถทดสอบได้ไม่น้อยกว่า 3 ตําแหน่ง ท่ีตัววัสดุ        
        คือ 20/40/60 เซนติเมตร 

1.2 เกจสําหรับวัดค่าการขยายตัวของของแข็ง จํานวน 1 ชุด 
1.2.1 มีท่ียึดจับกับชุดการขยายตัว 
1.2.2 ช่วงของการวัดไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร 
1.2.3 สามารถวัดได้ละเอียด 0.01 มิลลิเมตร 
1.2.4 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเกจไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร 
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1.3 ท่อยางซิลิโคน จํานวน 1 ท่อ 
1.4 เทอร์โมมิเตอร์แบบดิจิตอล    จํานวน 1 เครื่อง 

1.4.1 แสดงผลด้วยตัวเลข LCD ไม่น้อยกว่า 3 digits  
1.4.2 สามารถวัดอุณหภูมิในหน่วย เซลเซียส, ฟาเรนไฮต์ และ  เคลวิน ได้ 
1.4.3 ช่วงของการวัด  

1.4.3.1 -50 ถึง +1300 องศาเซลเซียส ±0.5% +1 องศาเซลเซียส 
1.4.3.2 -58 ถึง +2000 องศาฟาเรนไฮต์±0.5% +2 องศาฟาเรนไฮต์ 
1.4.3.3 223 ถึง 2000 เคลวิน±1% +2เคลวิน 

1.4.4 สามารถอ่านได้ละเอียด 0.01 องศาเซลเซียส 0.01 องศาฟาเรนไฮต์ และ 1เคลวิน 
1.4.5 หัววัดอุณหภูมิเป็นแบบ Type K 

1.5 หม้อต้มกําเนิดไอน้ําจํานวน 1 ชุด  
            1.5.1 มีแผ่นให้ความร้อนอยู่ด้านล่าง 
            1.5.2 ความจุประมาณ 300 มิลลิลิตร 
            1.5.3 มีช่องสําหรับให้ไอน้ําออกขนาดประมาณ 8 มิลลิเมตร 
            1.5.4 Power consumption 550 วัตต์ 

1.6 ภาชนะใสทําด้วยแก้วจํานวน 1 ใบ 
 

3. ชุดการทดลองเรื่องสนามแม่เหล็กในลวด (Magnetic field of coils) จํานวน 1 เครื่อง 
    คุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือ 

1. ขดลวดสามารถเลือกจํานวนรอบได้พร้อมฐานต้ังจํานวน 1 ชุด 
- จํานวนขดลวด 30 รอบ 
- เส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 80 มม. 
- ยาวไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร 
- กระแสสูงสุด 10แอมป์ (short-term 20 A) 

2. ขดลวด Helmholtz จํานวน 1 คู่ 
   จํานวนขดลวดแต่ละอัน 320 รอบ 

- ความต้านทานกระแสตรงประมาณ 6 โอห์ม 
- ทนกระแสได้ไม่น้อยกว่า 2 A 
- ยึดติดกับแท่งเหล็กขนาดไม่น้อยกว่า 120 มม. (ยาว) x 10 มม. (เส้นผ่านนศูนย์กลาง) 

3. เครื่องวัดค่าเอนกประสงค์แบบมือถือ (Mobile-CASSY 2) จํานวน 1 เครื่อง 
- มีจอแสดงผลเป็นแบบตัวเลข Colour QVGA (ปรับได้ถึง 400 cd/m2) 
- มีช่องเสียบสําหรับวัดค่าแรงดันและกระแสเป็นแบบ 4mm safety sockets 
- มีช่องสําหรับเสียบหัววัดอุณหภูมิแบบ Type K socket สําหรับหัววัดอุณหภูมิ NiCi-Ni 
- สามารถใช้ได้กับ CASSY sensors และ sensors M ได้ 

      Sampling rate สูงสุด 100,000 ค่าต่อวินาที  
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4. หัววัดสนามแม่เหล็กแบบแนวแกน จํานวน 1 อัน 
- ช่วงการวัด ±10/±30/±100/±300/±1000 mT 
- ค่าผิดพลาดของการวัด ±2% บวก 0.5% ของค่าแต่ละช่วงของการวัด 

5. แหล่งจ่ายไฟกระแสสูง (High current power supply)   จํานวน 1 เครื่อง 
- ความต่างศักย์ขาออกไม่น้อยกว่า 0 - 24 V DC, 0 - 20 A  ปรับได้ต่อเนื่อง 
- Output power  สูงสุด 240 W 
- Stabilization at full load  :  ≤ 1% 
- มีจอแสดงผลด้วยด้วยตัวเลขแบบ 3 - Digit display จํานวน 2 อันแยกแสดงความต่างศักย์ และ

กระแส อย่างละ 1 ช่อง 
- มีระบบป้องกันแบบฟิวส์ T 2.5 และ Permanent protection against short circuit หรือ

ดีกว่า 
6. สายเชื่อมต่อ 15พิน จํานวน 1 อัน 
7. รางสําหรับทดลอง จํานวน 1 อัน 
8. ฐานต้ังกลม  จํานวน 1 อัน 
9. แคลมป์ยึดจับ  จํานวน 3 อัน 
10. ฐานต้ังรูปตัววีสามารถปรับระดับได้ จํานวน 1 อัน 
11. สายไฟเพียงพอสําหรับการทดลอง จํานวน 1 ชุด 
12. อุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ ครบสมบูรณ์พร้อมท่ีจะทําการทดลองได้ 

 
4. ชุดทดลองเรื่องประจุอิเล็กตรอน (charge of an electron) จํานวน 1 เครื่อง 
    คุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือ 

1. ชุดทดลองของ Millikan จํานวน 1 ชุด 
1.1 มีแผ่นเก็บประจุท่ีมีช่องว่าง (Spacing) 6 มิลลิเมตร เส้น ผ่านศูนย์กลาง 8 เซนติเมตร 
1.2 มีระบบให้แสงสว่างโดยหลอดฮาโลเจน 12 V/10 W 
1.3 กล้องจุลทรรศน์ท่ีใช้เลนส์วัตถุขนาด 2X และเลนส์ตาขนาน 10X และ มีสเกลไมโครมิเตอร์ 

ขนาด 10 มิลลิเมตร อ่านได้ละเอียดถึง 0.1 มิลลิเมตร 
2. แหล่งจ่ายไฟสําหรับชุดทดลองของ Millikanจํานวน 1 เครื่อง 

2.1 สําหรับจ่ายไฟให้กับแผ่นเก็บประจุ 0 ถึง 600 Vหรือมากกว่า 
2.2 สําหรับจ่ายไฟให้กับระบบส่องสว่าง 12V/ 10W 
2.3 สําหรับต่อเข้ากับนาฬิกาจับเวลาได้ไม่น้อยกว่า2 ตัว 
2.4 แสดงผลเป็นตัวเลขไม่น้อยกว่า 3 digits 
2.5 มี plug-in power unit 
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3. เครื่องนับสัญญาณ จํานวน 1 เครื่อง แสดงผลด้วย LED ไม่น้อยกว่า 5digits 
3.1 ช่วงการวัดความถ่ี 0 ถึง 99999 Hz หรือกว้างกว่า 
3.2 ช่วงการวัดเวลา 0 ถึง 99999 วินาที และ 0 ถึง 99.999 มิลลิวินาที 
3.3 มีgate times สําหรับหัววัดรังสีเป็น fixed 10 s, 60 s, 100 s, manual up to 9999 s 
3.4 ใช้กับแหล่งจ่ายไฟ 12 V AC/DC แบบ plug-in power supply 

4. สายไฟท่ีมีขนาดและจํานวนพอเพียงสําหรับการทดลอง จํานวน 1 ชุด 
5. อุปกรณ์ประกอบอ่ืนๆ ครบสมบูรณ์ สามารถทําการทดลองได้ 

 
5. ชุดทดลองเรื่องกฎการเหนี่ยวนําของฟาราเดย์ จํานวน 1 เครื่อง 
(faraday's law of induction) 
คุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือ 

1. แท่งแม่เหล็กรูปทรงกระบอก จํานวน 2 แท่ง 
1.1 ทําจาก AlNiCoหรือดีกว่า 
1.2 ยาวไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตรเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 8 เซนติเมตร 
1.3 แยกข้ัวด้วยสีแดงและสีเขียว 

2. ขดลวด 250 รอบ  จํานวน 1 ขด 
2.1 ขดลวดอยู่ในเคสพลาสติกใสสามารถมองเห็นขดลวดได้ 
2.2 กระแสปรับต่อเนื่องสูงสุด 5 แอมป์ หรือมากกว่า 
2.3 ค่าความต้านทาน DC ประมาณ 0.6โอห์ม หรือมากกว่า 
2.4 ค่าความเหนี่ยวนําแบบไม่มีแกนเหล็ก 0.0022 Hหรือมากกว่า 
2.5 เส้นผ่านศูนย์กลางเส้นลวด 1.5มม. 

3. ขดลวด 500 รอบ จํานวน 1 ขด 
3.1 ขดลวดอยู่ในเคสพลาสติกใสสามารถมองเห็นขดลวดได้ 
3.2 กระแสปรับต่อเนื่องสูงสุด 2.5 แอมป์ หรือมากกว่า 
3.3 ค่าความต้านทาน DC ประมาณ 2.5 โอห์ม หรือมากกว่า 
3.4 ค่าความเหนี่ยวนําแบบไม่มีแกนเหล็ก 0.009 Hหรือมากกว่า 
3.5 เส้นผ่านศูนย์กลางเส้นลวด 1มม. 

4. ขดลวด 1000 รอบ จํานวน 1 ขด 
4.1 ขดลวดอยู่ในเคสพลาสติกใสสามารถมองเห็นขดลวดได้ 
4.2 กระแสปรับต่อเนื่องสูงสุด 1.25 แอมป์ หรือมากกว่า 
4.3 ค่าความต้านทาน DC ประมาณ 9.5 โอห์ม หรือมากกว่า 

      4.4 ค่าความเหนี่ยวนําแบบไม่มีแกนเหล็ก 0.0036 Hหรือมากกว่า 
4.5 เส้นผ่านศูนย์กลางเส้นลวด 0.7 มม. 
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5. ระบบอินเตอร์เฟส จํานวน 1 ชุด 
5.1 มีช่องอนาล็อกอินพุทไม่น้อยกว่า 5 อินพุท 

5.1.1  มีช่องอนาล็อกแรงดัน (voltage input) A และ B อย่างละ  1 ช่อง  
- ค่าความละเอียด 12 bits 
- ช่วงของการวัด ±0.1/±0.3/±1/±3/±10/±30/±100/±250 V 
- ค่าผิดพลาดของการวัด ±1% plus 0.5% of range end value 
- ความต้านทานอินพุท 1 เมกะโอห์ม 

5.1.2 มีช่องอนาล็อกกระแส (current input) A 1 ช่อง 
5.1.3 มีช่องสําหรับต่อกับกล่องเซนเซอร์ A และ B อย่างละ 1 ช่อง 
5.1.4 มี LED แสดงสถานะ ไม่น้อยกว่า 5 จุด 
5.1.5 มีพอร์ท USB สําหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ 

6. โปรแกรมสําหรับแสดงผลและเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์                   จํานวน 1 แผ่น 
6.1 คอมพิวเตอร์สําหรับประมวลผล จํานวน 1 เครื่อง 

6.1.1 หน่วยประมวลเป็นแบบ Core i5 หรือดีกว่า ความเร็วไม่น้อยกว่า 2.0 GHz 
6.1.2 หน่วยความจําไม่น้อยกว่า 2 GB 
6.1.3 ฮาร์ดดิสก์ไม่น้อยกว่า 500 GB 
6.1.4 DVD RW หรือดีกว่า 
6.1.5 จอ LCDขนาดไม่น้อยกว่า 14  นิ้ว 

7. สายไฟท่ีมีขนาดและจํานวนพอเพียงสําหรับการทดลอง  จํานวน 1 ชุด 
 
6. ชุดทดลองเรื่องปรากฏการณ์ซีมาน   จํานวน 1 เครื่อง 
(Zeeman effect set) 
คุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือ 

1. หลอดสเปคตรัม แคดเมียม (Cd) พร้อมตัวยึดจับจํานวน 1 ชุด 
1.1 ออกแบบพิเศษ เพ่ือใช้ในการทดลองเรื่อง Zeeman effect สามารถหมุนปรับระดับสูง-ตํ่าให้

เหมาะสมกับการทดลองได้ 
1.2 ใช้กระแส 1 A 
1.3 แหล่งจ่ายไฟสําหรับหลอดสเปคตรัมจํานวน 1 เครื่อง 

1.3.1 สําหรับจ่ายไฟให้กับหลอด Spectral lamps, High - pressure mercury lamp 
และ Cadmium lamp 

1.3.2 Output : 1 A ผ่าน Multi - pin socket 
1.3.3 มีฟิวส์ป้องกัน T 1.25B 
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2. แท่งเหล็กรูปตัวยูพร้อมแกนเหล็กชนิดแผ่นซ้อนกัน (Laminated)            จํานวน 1 ชุด 
3. ขดลวดขนาด 480 รอบ จํานวน 2 ขด 

3.1 ทดกระแสแบบปรับต่อเนื่องได้ 3.5 แอมป์ และ ถึง 10 แอมป์ (short duration) 
3.2 ความต้านทาน 1.1 โอห์ม 

4. ข้ัวสําหรับสร้างสนามแม่เหล็กจํานวน 1 ชุด 
5. กระจก Fabry-Perot Etalon, อยู่ในกรอบพร้อมด้ามจับ จํานวน 1 ชุด 

5.1 สําหรับศึกษาปรากฎการณ์Zeeman effect 
5.2 มีแผ่นแก้วท่ีขนานกัน ผิวท้ังสองด้านเคลือบไว้ด้วย Semireflecting metal-coated 
5.3 สามารถปรับมุมเอียงของ Etalon ได้โดยใช้ Adjusting screws 
5.4  ความยาวคลื่น 644 นาโนเมตร 
5.5  Flatness 32 นาโนเมตร  
5.6  ทําจากวัสดุ Suprasil 
5.7  ค่า Resolution ประมาณ 400,000 

6. แหล่งจ่ายไฟกระแสสูง จํานวน 1 เครื่อง 
6.1 ความต่างศักย์และกระแสขาออก 0 - 24 V DC, 0 - 20 A ปรับได้ต่อเนื่อง 
6.2 Output power สูงสุด 240 W 
6.3 มีระบบป้องกันเป็นแบบ Permanent protection against short circuit 4-mm   
     safety sockets 
6.4 Stabilization at full load  น้อยกว่าหรือเท่ากับ1% 
6.5 หน้าจอแสดงผล 3 Digit จํานวน 2 อันแยกแสดงความต่างศักย์ และกระแส 

7. รางทัศนศาสตร์ ความยาวไม่น้อยกว่า 1 เมตร จํานวน 1 อัน 
8. ฐานยึดอุปกรณ์สําหรับวางบนรางทัศนศาสตร์แบบเลื่อนไปมาได้จํานวน 7 อัน 
9 .แท่นสําหรับวางขดลวดบนราง   
10. เลนส์ในกรอบพร้อมด้ามจับ ความยาวโฟกัส 150 มิลลิเมตร จํานวน 1 อัน 
11. อุปกรณ์จับยึดสําหรับแผ่นกรองแสง จํานวน 1 อัน 
12. ชุดโพราไรเซชั่น มีสเกล 0 ถึง 90 องศา แบ่งละเอียด 5 องศา หรือละเอียดกว่า จํานวน 1 อัน 
13. ชุด Quarter-wavelength plate มีสเกล 0 ถึง 90 องศา แบ่งละเอียด 5 องศา หรือละเอียดกว่า

จํานวน 1 อัน  
14. เลนส์ตาพร้อมสเกลพร้อมตัวยึดจับ กําลังขยาย 10X หรือมากกว่า  จํานวน 1 อัน 
15. แผ่นกรองแสง ความยาวคลื่น 644 นาโนเมตรจํานวน 1 อัน 

15.1 Median wavelength  643.8 นาโนเมตร +/- 2 นาโนเมตร 
15.2 Half - value width ประมาณ 13 นาโนเมตร 
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15.3 สามารถส่งผ่านแสงท่ีมีความยาวคลื่น 644 นาโนเมตร ได้ประมาณ 50% 
15.4 สามารถส่งผ่านแสงท่ีมีความยาวคลื่นนอกเหนือจากท่ีกําหนดได้น้อยกว่า 0.01% 

16. เครื่องวัดค่าเอนกประสงค์แบบมือถือ (Mobile-CASSY 2) จํานวน 1 เครื่อง 
16.1 มีจอแสดงผลเป็นแบบตัวเลข Colour QVGA (ปรับได้ถึง 400 cd/m2) 
16.2 มีช่องเสียบสําหรับวัดค่าแรงดันและกระแสเป็นแบบ 4mm safety sockets 
16.3 มีช่องสําหรับเสียบหัววัดอุณหภูมิแบบ Type K socket สําหรับหัววัดอุณหภูมิ NiCi-Ni 
16.4 สามารถใช้ได้กับ CASSY sensors และ sensors M ได้ 
16.5 Sampling rate สูงสุด 100,000 ค่าต่อวินาที  

17. หัววัดสนามแม่เหล็กจํานวน 1 อัน 
17.1 ช่วงการวัด ±10/±30/±100/±300/±1000 mT 
17.2 ค่าผิดพลาดของการวัด ±2% บวก 0.5% ของค่าแต่ละช่วงของการวัด 

18. สายไฟท่ีมีขนาดและจํานวนพอเพียงสําหรับทําการทดลอง จํานวน 1 ชุด 
--------------------------------------- 


