
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ ๗ รายการ 

-------------------------------------- 

             มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประสงคจะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ ๗ รายการ เลขที่ ๑๘/๒๕๕๘ 

ตามรายการ ดังน้ี  

                 ๑.  เครื่องตรวจวัดรังส ี      จํานวน ๒ เครื่อง

        ๒.  เครื่องวิเคราะห COD แบบออกภาคสนามพรอมชุดนํ้ายา  จํานวน ๑ เครื่อง

        ๓.  เครื่องวิเคราะหความเปนกรด-ดาง พรอมระบบ compensate 

 อุณหภูมิและคาความเปนกรด-ดาง    จํานวน ๑ เครื่อง 

                 ๔.  เครื่องทดสอบสมรรถภาพการไดยิน    จํานวน ๑ เครื่อง 

                 ๕.  เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด     จํานวน ๑ เครื่อง

        ๖.  ตูปองกันเสียงรบกวน      จํานวน ๑ ตู  

                 ๗.  เครื่องทดสอบสมรรถภาพการมองเห็น    จํานวน ๑ เครื่อง 

 

          ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปน้ี 

                   ๑. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ 

                   ๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนช่ือแลว 

                   ๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ      

ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวาน้ัน 

                   ๔. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมใน

การสอบราคาซื้อครั้งน้ี 

                 ๕. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิไมรับพิจารณาซองเสนอราคา หากผูเสนอราคาหรือผูไดรับมอบ

อํานาจไมเขารับฟงการพิจารณาราคาตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด 

 

 

 

 

 

 

 



-๒- 

 

               ๖. ผูเสนอราคาตองปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสญัญากบั

หนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๕ ขอ ๑๕ ดังน้ี 

                        (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลทีจ่ะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบญัชี

รายรับ รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

                        (๒) บุคคลหรือนิติบุคคลทีจ่ะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการ จัดซือ้ 

จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Government Procurement: e-GP) ตามขอ ๑๖ ตองลงทะเบียนในระบบ

อิเลก็ทรอนิกสของกรมบัญชีกลางทีเ่ว็บไซตศูนยขอมลูจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

                         (๓) คูสัญญาตองรับจายเงินผานบญัชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรบัจายเงินแตละ

ครั้งซึง่มีมลูคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสญัญาอาจ รับจายเปนเงินสดก็ได 

 

           กําหนดย่ืนซองสอบราคา ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ต้ังแต 

เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย    

(ในวันและเวลาราชการ)  และกําหนดเปดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ต้ังแตเวลา ๑๓.๓๐ น. 

เปนตนไป 

           ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ชุดละ ๒๐๐.- บาท (สองรอยบาทถวน) ไดที่ งาน

การเงิน กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่    

๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ต้ังแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต 

www.gprocurement.go.th และ www.crru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๕๓๗๗-๖๐๐๐    

ตอ ๑๖๒๒  

  

                                         ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ผูชวยศาสตราจารยเจษฎา สุวรรณ) 

รองอธิการบดี รกัษาราชการแทน 

อธิการบดี 



เอกสาร สอบราคาซื้อ เลขท่ี ๑๘/๒๕๕๘ 

สอบราคาซื้อครุภัณฑ ๗ รายการ 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ลงวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

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

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึง่ตอไปน้ีเรียกวา "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค  

จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ ๗ รายการ ตามรายการ ดังน้ี  

                 ๑.  เครื่องตรวจวัดรังส ี      จํานวน ๒ เครื่อง

        ๒.  เครื่องวิเคราะห COD แบบออกภาคสนามพรอมชุดนํ้ายา  จํานวน ๑ เครื่อง

        ๓.  เครื่องวิเคราะหความเปนกรด-ดาง พรอมระบบ compensate 

 อุณหภูมิและคาความเปนกรด-ดาง    จํานวน ๑ เครื่อง 

                 ๔.  เครื่องทดสอบสมรรถภาพการไดยิน    จํานวน ๑ เครื่อง 

                 ๕.  เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด     จํานวน ๑ เครื่อง

        ๖.  ตูปองกันเสียงรบกวน      จํานวน ๑ ตู  

                 ๗.  เครื่องทดสอบสมรรถภาพการมองเห็น    จํานวน ๑ เครื่อง 

 

ซึ่งพสัดุที่จะซื้อน้ีตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที

และมีคุณลกัษณะเฉพาะตรงตามกําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับน้ี โดยมีขอแนะนํา และขอกําหนด ดังตอไปน้ี 

 

                 ๑. เอกสารแนบทายเอกสาร สอบราคา 

                       ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 

                       ๑.๓ แบบสัญญาซือ้ขาย 

                       ๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน 

                                (๑) หลักประกันสญัญา 

                                (๒) หลักประกันการรับเงินคาพสัดุลวงหนา 

                       ๑.๕ บทนิยาม 

                                (๑) ผูเสนอราคาที่มผีลประโยชนรวมกัน 

                                (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

                       ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 

                                (๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 

                                (๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒  

  

 

 



-๒- 

 

                 ๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

                       ๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ สอบราคาซื้อ 

                       ๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง

เวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

                       ๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบ

ราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕ 

                       ๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย 

เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 

                        ๒.๕. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิไมรับพิจารณาซองเสนอราคา หากผูเสนอราคาหรือผูไดรับ

มอบอํานาจไมเขารับฟงการพิจารณาราคาตามวันและ เวลาที่มหาวิทยาลัยฯ กําหนด 

                         ๒.๖. ผูเสนอราคาตองปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต

แหง ชาติเรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือ นิติบุคคลเปน

คูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๕ ขอ ๑๕ ดังน้ี 

                       (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดง บัญชีรายรับ 

รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

                       (๒) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ จัดจาง

ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (E-Government Procurement: e-GP) ตามขอ ๑๖ ตองลงทะเบียนในระบบ

อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูล จัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

                        (๓) คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละครั้ง 

ซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจ รับจายเปนเงินสดก็ได 

 

                 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 

                       ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซอง

ใบเสนอราคาเปน ๒ สวน คือ 

                       ๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

                                (๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

                                        (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

                                        (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนราย

ใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 

 



-๓- 

 

                                (๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหย่ืนสําเนา

บัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

                                (๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหย่ืนสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคล

ธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหย่ืนเอกสารตามที่  

ระบุไวใน (๑) 

                                (๔) หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียน

ภาษีมูลคาเพิ่ม 

                                (๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน     

ขอ ๑.๖ (๑) 

                       ๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 

                                (๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔ 

                                (๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ

อํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 

                                (๓) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน     

ขอ ๑.๖ (๒) 

 

                 ๔. การเสนอราคา 

                       ๔.๑ ผูเสนอราคาตองย่ืนเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคาน้ี โดยไมมีเงื่อนไข

ใด ๆ ทั้งสิ้นและจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่

เสนอตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แกไข 

เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถาม)ี กํากับไวดวยทุกแหง 

                       ๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา

รวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งน้ี ราคารวม

ที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดย 

คิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่น ๆ ทั้งปวง 

จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

                                ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๖๐ วัน นับแตวันเปดซองใบเสนอ

ราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนเสนอราคามิได 

 

 

 



-๔- 

 

                       ๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม  

ในสัญญาซื้อขาย 

                       ๔.๔ ผูเสนอราคาจะตองสงแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ของ ครุภัณฑ ไปพรอมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

จะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 

                                สําหรับแค็ตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนา

ถูกตอง โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา มีความประสงคจะขอดู

ตนฉบับแค็ตตาล็อกผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน ๑ วัน 

                       ๔.๕ กอนย่ืนซอง สอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

ฯลฯใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสาร สอบราคา ทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงย่ืนซอง สอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสาร 

สอบราคา 

                       ๔.๖ ผูเสนอราคาจะตองย่ืนซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึง ประธาน

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาซื้อครุภัณฑ ๗ รายการ โดยระบุไวที่หนาซองวา "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบ

ราคา เลขที่ ๑๘/๒๕๕๘" ย่ืนตอเจาหนาที่ ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ต้ังแตเวลา 

๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

                                เมื่อพนกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคา แลวจะไมรับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด 

                                คณะกรรมการเปดซอง สอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา

แตละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นตามขอ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบ

ราคาหรือไม และประกาศรายช่ือผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา 

                                หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะที่มีการเปดซอง      

ใบเสนอราคาวา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕ (๒) 

และคณะกรรมการฯ เช่ือวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ    

จะตัดรายช่ือผูเสนอราคารายน้ันออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายช่ือผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ

คัดเลือก และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะ

กรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวา ผูเสนอราคารายน้ันเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทาง

ราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว 

                                ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายช่ือออกจากการเปนผูเสนอราคา เพราะเหตุเปนผูเสนอราคา     

ที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปน

การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแตวันที่

ไดรับแจงจากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สุด 

 

 

 



-๕- 

 

                                คณะกรรมการเปดซอง สอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิ

ไดรับการคัดเลือกดังกลาวขางตน ณ หองเอื้องผึ้ง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันที่ 

 ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ต้ังแตเวลา ๑๓.๓๐ น. เปนตนไป 

                                การย่ืนอุทธรณตามวรรคหา ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซอง  

ใบเสนอราคา เวนแตปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการ

อยางย่ิงและในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปด

ซองใบเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลว จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางย่ิงใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิก

การเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได 

 

                 ๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาตัดสินดวย ราคา 

ตอรายการ 

                       ๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการเสนอราคา   

ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือย่ืนซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔ แลวคณะกรรมการเปดซองสอบ

ราคา จะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายน้ัน เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือ

ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปน

ประโยชนตอมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเทาน้ัน 

                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธ์ิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการ

ผอนผันในกรณีดังตอไปน้ี 

                                (๑) ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายน้ัน ในบัญชีผูรับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐาน

การรับเอกสารสอบราคา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

                                (๒) ไมกรอกช่ือนิติบุคคล หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหน่ึงอยางใด หรือทั้งหมด

ในใบเสนอราคา 

                                (๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคา ที่เปน

สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 

                                (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไขเปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือ

ช่ือพรอมประทับตรา (ถาม)ี กํากับไว 

                       ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีสิทธ์ิใหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของ

กับผูเสนอราคาได มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมี

ความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

 

 



-๖- 

 

                       ๕.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด

หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด 

หรืออาจจะยกเลิกการ สอบราคา โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งน้ีเพื่อประโยชนของทาง

ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรอง

คาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอ

ราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือไดวาการเสนอราคา

กระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคา

แทน เปนตน 

                       ๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซอง สอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ

ไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายช่ือไว ตามขอ ๔.๖ เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคา

รายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน

ธรรม ตามขอ ๑.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก

ดังกลาวออกจากประกาศรายช่ือตามขอ ๔.๖ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาราย

น้ันเปนผูทิ้งงาน 

                                ในกรณีน้ีหากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ได

ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางย่ิงปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคา

ดังกลาวได 

 

                 ๖. การทําสัญญาซื้อขาย 

                       ๖.๑ ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการของ

ทางราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทน

การทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ ก็ได 

                       ๖.๒ ในกรณีผูชนะการสอบราคา ไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการของ

ทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๖.๑ ผูชนะการ 

สอบราคา จะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภายใน     

๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาสิ่งของ

ที่ สอบราคาไดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใด 

ดังตอไปน้ี 

                                (๑) เงินสด 

                                (๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทํา

สัญญาหรือกอนหนาน้ันไมเกิน ๓ วัน ทําการ 
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                                (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุ  

ในขอ ๑.๔ (๑) 

                                (๔) หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัท

เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจ

คํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงช่ือเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดย

อนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔ (๑) 

                                (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                 หลักประกันน้ีจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา (ผูขาย) 

พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 
 

                 ๗. อัตราคาปรับ 

                       คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ ๑๐ ใหคิดในอตัรารอยละ ๐.๒ ตอวัน 
 

                 ๘. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

                       ผูชนะการ สอบราคา ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุใน  

ขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอย

กวา ๑ ป  นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน 

นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
                  

                  ๙. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 

                       ๙.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ 

                                การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดรับอนุมัติเงิน 

คาพัสดุจาก เงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๘ แลวเทาน้ัน 

                       ๙.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขายและไดตกลง

ซื้อสิ่งของตาม สอบราคาซื้อ แลวถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของน้ันตอง

นําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

คมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 

ดังน้ี  

                                (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา

ภายใน ๗ วัน นับต้ังแตวันที่ผูขายสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 
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                                (๒) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ

เรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรืออื่น   

ที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 

                                (๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรบัผิดตามกฎหมายวาดวยการ

สงเสริมการพาณิชยนาวี  

                       ๙.๓ ผูเสนอราคาซึง่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไดคัดเลือกแลวไมไปทําสญัญาหรือขอตกลง

ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใช

ความเสียหายอื่น (ถาม)ี รวมทัง้จะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

                       ๙.๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธ์ิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบ

สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถาม)ี 

  

   

                                                                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

   

                                                                                           ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดแนบทายประกาศเลขท่ี 18/2558 
 

1. เครื่องตรวจวัดรังสี      จํานวน  2 เครื่อง    

 คุณลักษณะ 

 1. มี Detector เปนแบบHalogen-quenched GM tube  

 2. จอแสดงผลเปนตัวเลขดิจิตอล ไมนอยกวา 4 ตําแหนง 

 3. สามารถเลือกหนวยในการตรวจวัดเปน mR / hr, CPM, Total และ mSv / hr  

 4. สามารถเลือกชวงในการตรวจวัดแตละหนวยได 

 5. ความแมนยําในการตรวจวัดไมนอยกวา ±15 % 

 6. สามารถทํางานไดในชวงอุณหภูมิ –10 ถึง 50 องศาเซลเซียส 

 7. สามารถเตือนภัยแบบเสียงเมื่อคาเกินกวาที่ต้ังไวและสามารถต้ังระดับการเตือนได 

 8. รับประกันคุณภาพไมนอยกวา 1 ป 

 

2. เครื่องวิเคราะห COD แบบออกภาคสนามพรอมชุดนํ้ายา  จํานวน 1 เครื่อง       

 คุณลักษณะ 

 1. เปนเครือ่งวิเคราะหหา COD แบบพกพา พรอมชุดบมตัวอยาง 

 2. เครื่องวัดคาการดูดกลืนแสงและประมวลผล 

   - วัดคาในชวงความยาวคลื่น 430, 530, 560, 580, 610 , 660 

   - มีคาความถูกตองของความยาวคลื่น ±1 nm 

   - มีคาความถูกตองของการคาดูดกลืนแสง 1.000 Abs ± 0.020 Abs ในชวง 2.600 Abs ±0.052 

Abs 

   - แหลงกําเนิดแสงชนิด LED 

   - สามารถเช่ือมโยงกับคอมพิวเตอรได 

 3. เครื่องบมความรอนแหง 

   - บมไดครั้งละ อยางนอย 12 หลอด ภายใน 2 ช่ัวโมง 

 4. นํ้ายาสําเรจ็รปูสําหรบัวิเคราะหคา COD ในชวง 25-1500 ppm 

   - เปนผลิตภัณฑที่ใชรวมกับขอ 2 และ 3 ได 

   - จํานวนไมตํ่ากวา 25 หลอด 

 5. รับประกันคุณภาพไมนอยกวา 1 ป 
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3. เครื่องวิเคราะหความเปนกรด-ดาง  พรอมระบบ  compensate  จํานวน 1 เครื่อง     

   อุณหภูมิและคาความเปนกรด-ดาง    

 คุณลักษณะ      

 1. เปนเครือ่งทีส่ามารถวัดคาความเปนกรด-ดาง และความเขมขนของอิออนในสารละลายชนิดต้ังโตะ 

 2. จอแสดงผลเปนแบบจอสี ที่สามารถเห็นไดชัดเจนทัง้ในทีม่ืดและทีส่วาง 

 3. หนาจอกวางไมนอยกวา 4.3 น้ิว สามารถปรับระดับการมองตัวเลขได 2 ระดับ (U focus) เพื่อให

มองเห็นตัวเลขไดชัดย่ิงข้ึน  

 4. ความสามารถในการวัด (กรณีตอกับข้ัววัดที่เหมาะสม)  

  4.1 ตัวเครื่องสามารถวัดคา pH ต้ังแต –2.000 ถึง 20.000 สามารถเลือกคาการอานละเอียด  

ได 0.001 pH,0.01 pH และ 0.1 pH คาความถูกตอง ± 0.002 

  4.2  ตัวเครื่องสามารถวัดคา mV แบบ absolute ต้ังแต –2000.0 mV ถึง 2000.0 mV คาการอาน 

ละเอียด  0.1 mVและ 1 mV คาความถูกตอง 0.2 

  4.3 ตัวเครื่องสามารถวัดคาความเขมขนของอิออนไดตามความตองการใชงาน ต้ังแต 

    0.000 … 100%     

   0.000 … 10,000 ppm 

       1.00 E-9 … 9.99 E+9 mg/L 

       1.00 E-9 … 9.99 E+9 mmol/L 

       1.00 E-9 … 9.99 E+9 mol/L 

      -2.000 ... 20.000 pX 

       มีคาความถูกตอง ± 0.5% 

  4.4 ตัวเครื่องสามารถวัดคา อุณหภูมิ ต้ังแต -30 °C ถึง 130 °C (เมื่อเลอืกใชหัววัดอุณหภูมิที่

เหมาะสม) ละเอียด 0.1 °C  ความถูกตอง +/- 0.1 

 5. มีโปรแกรมการปรับคามาตรฐาน (Calibration) ได 5 จุด สําหรบัคาpH และแสดงslope และ คา Zero  

point  

 6. มีระบบ calibration reminder พรอมมรีะบบ lock การวัดหากไมไดทําการ calibrate  

 7. สามารถตอกบัเครื่อง bar-code reader หรือ external keyboard เพื่อทําการใสขอมลูของตัวอยาง 

(Sample ID) ได 

 8. มีหนวยความจําสําหรบัเกบ็ขอมลูตัวอยางแบบ GLP (Good Laboratory Practice) โดยสามารถแสดง  

 Username ID, Sample ID, Sensor ID และ Serial Number ได 1000 ขอมูล โดยตองตอกบัเครื่องพิมพผล, 

computer, และ USB-Strick  (เปนอุปกรณเพิม่เติม)  
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 9.  มีอิเลคโตรดแบบ 2 in 1 ซึ่งสามารถวัดไดทั้งความเปนกรด-ดาง หรือ mv และอุณหภูมิ (ชนิด NTC 

30Ω) โดยดามอิเลคโตรดทําจาก Poly ether ether ketone (PEEK )  ซึ่งปองกันการกัดกรอน   ไดดีและระบบ 

อิเล็คโตรไลทเปนแบบโพลเิมอร มีระบบ Intelligent Sensor Management (ISM) ซึ่งเปนหนวยความจํา 

ประวัติการ Calibrate หัววัด  จํานวน 1 หัว 

 10. ตัวเครื่องสามารถตอเขากบัเครื่องพมิพผล, มาตรฐาน คอมพิวเตอร, และเครื่องกวนสารอัตโนมัติได    

โดยเครื่องดังกลาวเปนอุปกรณประกอบเพราะมี RS232 Port และ USB Port  เปนอุปกรณเพิ่มเติม 

 11. รับประกันคุณภาพอยางนอยเปนเวลา 1 ป 

 

4. เครื่องทดสอบสมรรถภาพการไดยิน  จํานวน 1 เครื่อง      

 1. เครื่องมอืขนาดกะทัดรัด สะดวกตอการพกพาตอการเคลือ่นยาย ใชไดกับไฟฟา 220 โวลท 50/60      

เฮริตซ 

 2.  สามารถวัดระดับการไดยินชนิด 2 ชอง (Two Chanels)  โดยมีความสามารถ ดังน้ี 

   - Air conduction 

   - Bone Conduction 

   - SISIGRAM 

   - Diagnosis (Council, IMSS Mexico, KLI, etc.) 

   - Other 

 3. เปนเครือ่งวัดสมรรถภาพการไดยิน Type 2  ตามมาตรฐาน IEC60645 

 4. สามารถกําเนิดเสียงที่ความถ่ีมาตรฐานและความถ่ีทางเสยีงดนตรี  (Musical Frequency) 

 5. สามารถปลอยความเขมเสียงนอยที่สุดคือ -10 dB HL  

 6. สามารถเพิ่มระดับเสียงไดครัง้ละ 5 dB (Standard) และ 1 dB ( Reference tone) 

 7. ความแมนยําของความถ่ี (Frequency precision)+/- 1% 

 8. ความแมนยําของระดับ (Level precision) +/- 2% 

 9. สามารถเช่ือมตอขอมลูไปยังเครื่องพิมพและคอมพิวเตอรภายนอกได 

 10. เครื่องสามารถตรวจสอบสภาวะการทํางานไดเองอัตโนมัติ 

 11. สามารถเกบ็ขอมลูการทดสอบไดไมนอยกวา 1000 tests 

 12. มีอุปกรณปองกันเสียงรบกวน (Audio cup) จํานวน 1 ชุด 

 13. มีมาตรฐานทางการสอบเทียบ EN ISO389, ANSI S3.6-2004 

 14. ไดรับมาตรฐาน Safety Standard: EN 60601-1 

 15. รับประกันคุณภาพอยางนอยเปนเวลา 1 ป 
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5. เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด   จํานวน  1 เครื่อง    

 1. เครื่องมอืขนาดกะทัดรัด สะดวกตอการเคลื่อนยายไปใชในภาคสนามได 

 2. เปนเครือ่งมอืทดสอบโดยใชตัวรับสัญญาณ (Transducers) เปนชนิด Fleisch 

 3. เปนเครือ่งมอืทีส่ามารถตรวจวัดสมรรถภาพปอด ดังน้ี 

  3.1 Occupational Health Mode 

     3.2  Primary Care Mode  

     3.3  Diagnostic Mode 

 4. มีโปรแกรมตรวจสอบตัวเอง (Self-Check Program) พรอม Calibration  Program และสามารถบอก   

ผลวิเคราะหไดโดยสามารถเกบ็ขอมลูไดไมนอยกวา 3,000 ขอมูลทดสอบชนิดรวมภาพ Graphics 

 5. มี function ทางดานการควบคุมคุณภาพ (Spirometry quality control) ตามพื้นฐานของ National 

Lung & Health Education Program (NLHEP) 

 6. สามารถแสดงคา ( Parameter )ไดไมนอยกวา 30 คา 

 7. มี Electronic Weather Station ในตัว 

 8. มีคาอางอิง Thai 2000 (คาอางอิงของคนไทย) 

 9. ชวงวัดอัตราการไหล ไดต้ังแต 0 ถึง ± 16 ลิตร/วินาท ี

 10. Accuracy: Flow 5% หรือ 200 มิลลลิิตร/วินาท,ี Volume: 3% หรือ 50 มิลลลิิตร (ATS/ERS) 

 11. มีเครื่องพิมพในตัว ชนิด Thermal graphic printer ขนาด 112 มิลลเิมตร และสามารถตอกบั

เครื่องพิมพภายนอกและคอมพิวเตอรได 

 12. มีอุปกรณประกอบเครื่อง เชน Software และ Syring 3 ลิตร 

 13. รับประกันคุณภาพอยางนอยเปนเวลา 1 ป 

 

6. ตูปองกันเสียงรบกวน    จํานวน 1 ตู       

 1. ตัวตูบุดวยฉนวนปองกันเสียงสามารถเก็บเสียงไดดีและมปีระสิทธิภาพในการทํางานสงู 

 2. ภายในตูสามารถปองกันเสียงสะทอนไดสามารถเช่ือมตอกับ Audio meter ไดทุกรุน 

 3. การออกแบบและการผลิต ไดมาตรฐาน ISO 9001:2008, EN 13485: 2003 + AC: 2007 และ  

93/42/CEE Medical Device European Directive 

 4. ตัวตูมีระบบระบายอากาศอยางดี และสามารถแยกประกอบไดงาย 

 5. สามารถลดความดังเสียงไดไมนอยกวา 44 dB ที่ความถ่ี 8000 Hz 

 6. มีชองหนาตางเปนชนิด Double Pane 

 7. ผลิตภัณฑตองไดรบัมาตรฐาน IEC 60601, ISO 8253 และ ANSI S3.1 

 8. รับประกันคุณภาพอยางนอยเปนเวลา 1 ป 
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7. เครื่องทดสอบสมรรถภาพการมองเห็น   จํานวน 1 เครื่อง       

 1. มีภาพสําหรบัทดสอบอยางนอย 8 ภาพสามารถทดสอบการมองในดานตางๆ ทั้ง Far, Near,  

Intermediate ดังน้ี 

  1.1 ภาพทดสอบการมองไกรลตา ขวา 

  1.2 ภาพทดสอบการมองไกรลตา ซาย 

  1.3 ภาพทดสอบการมองไกรลสองตาและมองในเวลากลางคืน 

  1.4 ภาพทดสอบความสามารถในการรวมภาพ 

  1.5 ภาพทดสอบการมองชัดลึก 

  1.6 ภาพทดสอบตาบอดส ี

  1.7 ภาพทดสอบตาเหลแนวต้ังและแนวนอน 

 2. ตัวเครื่องสมามารถปรบัสงูตํ่าไดถึง 63 องศา พรอมตัววัดตําแหนงของศรีษะวาอยูในตําแหนงที่ถูกตอง

แลว ซึ่งถูกควบคุมดวยแผงควบคุม 

 3. ตัวเครื่องปรับระยะไดอยางนอย 4 ระยะที่ 16, 26, 39 น้ิว และ 20 ฟุต 

 4. สามารถใชแผงควบคุมในการทดสอบการมองเห็นและเปลี่ยนสไลดภาพ 

 5. สามารถทดสอบการมองเห็นในระนาบแนวนอนทัง้ซายและขวา ที่มุม 85°, 70°, 55° และ 45° 

 6. ตัวเครื่องเช่ือมตอกับเครื่องพิมพหรือคอมพิวเตอรภายนอกได 

 7. รับประกันคุณภาพอยางนอยเปนเวลา 1 ป 

------------------------------------------- 


