
(ร่างประกาศ) 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
เรื่อง ประกวดราคาซ้ือจัดซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๘ รายการ  

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีความประสงค์จะประกวดราคาซ้ือจัดซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๘ รายการ ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซ้ือในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินท้ังสิ้น 
๔,๐๕๘,๖๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านห้าหม่ืนแปดพันหกร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ 
   

๑. อ่างควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า ตําบลบ้านดู่   จํานวน ๙   ชุด 
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

๒. ชุดกลั่นแอลกอฮอล์ ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย  จํานวน ๑   ชุด 
จังหวัดเชียงราย  

๓. เครื่องชั่งทศนิยม ๔ ตําแหน่ง ตําบลบ้านดู่   จํานวน ๘   เครื่อง 
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

๔. ชุดการแยกสารผสม ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย  จํานวน ๑   ชุด 
จังหวัดเชียงราย  

๕. ชุดไมโครปิเปต ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย  จํานวน ๑   ชุด 
จังหวัดเชียงราย  

๖. ชุดกรองสาร ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย   จํานวน ๑   ชุด 
จังหวัดเชียงราย  

๗. ชุดการไทเทรต ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย  จํานวน ๑   ชุด 
จังหวัดเชียงราย  

๘. ชุดการหาค่าความร้อน ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย จํานวน ๑   ชุด 
จังหวัดเชียงราย 

 
                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ท้ิงงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 



                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเชียงราย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ  
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                 ๑๑.ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนด 

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์   
ในวันท่ี ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 

                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันท่ีประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 

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

                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถาม
มายัง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผ่านทางอีเมล์ patsadu_of@crru.ac.th หรือช่องทางตามท่ี
กรมบัญชีกลางกําหนด ภายในวันท่ี ........................ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะชี้แจงรายละเอียด
ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.crru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันท่ี ........................  
  
    ประกาศ ณ วันท่ี         กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
  
   

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ศรชัย มุ่งไธสง) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

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



 

เอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขท่ี ........................ 

การซ้ือจัดซ้ือครุภัณฑ์ จํานวน ๘ รายการ 
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ลงวันท่ี         กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค์
จะประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ 
   

๑. อ่างควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า ตําบลบ้านดู่   จํานวน ๙   ชุด 
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

๒. ชุดกลั่นแอลกอฮอล์ ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย  จํานวน ๑   ชุด 
จังหวัดเชียงราย  

๓. เครื่องชั่งทศนิยม ๔ ตําแหน่ง ตําบลบ้านดู่   จํานวน ๘   เครื่อง 
อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

๔. ชุดการแยกสารผสม ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย  จํานวน ๑   ชุด 
จังหวัดเชียงราย  

๕. ชุดไมโครปิเปต ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย  จํานวน ๑   ชุด 
จังหวัดเชียงราย  

๖. ชุดกรองสาร ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย   จํานวน ๑   ชุด 
จังหวัดเชียงราย  

๗. ชุดการไทเทรต ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย  จํานวน ๑   ชุด 
จังหวัดเชียงราย  

๘. ชุดการหาค่าความร้อน ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย จํานวน ๑   ชุด 
จังหวัดเชียงราย  

 

พัสดุท่ีจะซ้ือนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานได้ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด ดังต่อไปนี้ 
 

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไว้ในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๓     สัญญาซ้ือขายท่ัวไป 
                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน 
                                    (๑)   หลักประกันสัญญา 



                          ๑.๕     บทนิยาม 
                                    (๑)   ผู้ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไว้ในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 
 
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                          ๒.๓    ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                          ๒.๔    ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ
ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๕    ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็น   
ผู้ท้ิงงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงาน
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือ   
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗    เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว 
                          ๒.๘    ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                          ๒.๙    ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                          ๒.๑๐    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๑๑    ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
                          ๒.๑๒    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
                          ๒.๑๓    ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร 
เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
 
 



                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
                          ๓.๑    ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้
ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีมิได้ถือสัญชาติไทย พร้อม
ท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
สําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                                           ท้ังนี้ เม่ือผู้ยื่นข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี 
๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ตามแบบ
ในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนกระทําการแทนให้แนบ
หนังสือมอบอํานาจซ่ึงติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบ
อํานาจ ท้ังนี้หากผู้รับมอบอํานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 
                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 
๔.๔ 
                                   (๓)    บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                                           ท้ังนี้ เม่ือผู้ยื่นข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี 
๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ตามแบบ
ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
 



                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดย
ไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและ
ราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอ
ราคาให้ถูกต้อง ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่
ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง    
ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวงไว้แล้ว จนกระท่ังส่งมอบพัสดุให้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                   ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ต้ังแต่วันเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาซ้ือขาย หรือวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้ส่งมอบพัสดุ 
                          ๔.๔     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
ครุภัณฑ์ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประกอบการพิจารณา 
หลักฐานดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
                                   สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนา
ถูกต้อง โดยผู้ มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 
                          ๔.๕     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่น
ข้อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาซ้ืออิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๖     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันท่ี ........................  ระหว่างเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. 
และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
                          เม่ือพ้นกําหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
การเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์
เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบ
ความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล 
(Upload) เพ่ือเป็นการเสนอราคาให้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดําเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอ่ืน ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการ
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 



                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ
ในขณะท่ีมีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะ
พิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์
ต่อการพิจารณาของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                          ๔.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
รวมค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว 
                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน 
เวลา ท่ีกําหนด 
                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแล้วไม่ได้ 
                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
 
                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา 
                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 
                          ๕.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย จะพิจารณาจาก ราคาต่อรายการ 
                          ๕.๓     หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอราย
ใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อ
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่น
ข้อเสนอรายนั้น 
                          ๕.๔     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ
โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซ้ือเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                   (๒)    ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 



                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 
                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิให้ผู้ยื่น
ข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่
ทําสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                          ๕.๖     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่ง
ราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา 
ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็น
เด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมท้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะ
พิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่น
ข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทําการโดยไม่สุจริต เช่น 
การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
                               ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอรายท่ีเสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําให้เชื่อได้
ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่
เป็นท่ีรับฟังได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
ท้ังนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอาจประกาศยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทําท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอท่ีชนะการประกวดราคา
หรือท่ีได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่า
กระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
 
                 ๖.     การทําสัญญาซ้ือขาย 
                          ๖.๑     ในกรณีท่ีผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการ นับแต่วันท่ีทําข้อตกลงซ้ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาจัดทํา
ข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
                          ๖.๒     ในกรณีท่ีผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ 
ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ 
หรือทําข้อตกลงเป็นหนังสือ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง และ
จะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของท่ีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 
 
 



                          (๑)     เงินสด 
                          (๒)     เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันท่ีท่ีใช้เช็คหรือ 
ดราฟท์นั้นชําระต่อเจ้าหน้าท่ีในวันทําสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทําการ 
                          (๓)     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างท่ี
คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการท่ี
กรมบัญชีกลางกําหนด 
                          (๔)     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่าง
หนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล้ว 
                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ีย ตามอัตราส่วนของพัสดุท่ีซ้ือซ่ึงมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงราย ได้รับมอบไว้แล้ว 
 
                 ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จะจ่ายค่าสิ่งของซ่ึงได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษี
อากรอ่ืนๆ และค่าใช้จ่ายท้ังปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เม่ือผู้ขายได้ส่งมอบ
สิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซ้ือขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ตรวจรับ
มอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว 
 
                 ๘.    อัตราค่าปรับ 
                          ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือ
ข้อตกลงซ้ือขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของท่ียังไม่ได้รับมอบต่อวัน 
 
                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงได้ทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ 
หรือทําข้อตกลงซ้ือเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ี
เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี      นับถัดจากวันท่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้รับมอบสิ่งของ 
โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุด
บกพร่อง 
 
                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืนๆ 
                          ๑๐.๑   เงินค่าพัสดุสําหรับการซ้ือครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณ
ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ ต่อเม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับ
อนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วเท่านั้น 



                          ๑๐.๒   เม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย 
และได้ตกลงซ้ือสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้า
มาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการ
รับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรม
เจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้ขายสั่ง หรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                   (๓)    ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๐.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญา
หรือข้อตกลงซ้ือเป็นหนังสือภายในเวลาท่ีกําหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะริบ
หลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณา
เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                          ๑๐.๔   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ ท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือ
ข้อกําหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซ้ือเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
                          ๑๐.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือ
แย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย คําวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือ
เป็นท่ีสุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 
                          ๑๐.๖   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอาจประกาศยกเลิกการจัดซ้ือในกรณีต่อไปนี้ได้ 
โดยท่ีผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายไม่ได้ 
                                   (๑)    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงรายไม่ได้รับการจัดสรรเงินท่ีจะใช้ในการจัดซ้ือ
หรือท่ีได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอท่ีจะทําการจัดซ้ือครั้งนี้ต่อไป 
                                   (๒)    มีการกระทําท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอท่ีชนะการจัดซ้ือหรือท่ีได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอ่ืน
ใดในการเสนอราคา 
                                   (๓)    การทําการจัดซ้ือครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ซ่ึงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 
 
 



                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                             ในระหว่างระยะเวลาการซ้ือ ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                             มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สามารถนําผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของ  
ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                             ท้ังนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนดจะถูกระงับการยื่น
ข้อเสนอหรือทําสัญญากับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไว้ชั่วคราว 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

 



ร่างขอบเขตงาน(TOR) 
รายละเอียดครุภัณฑ์ จํานวน 8 รายการ 

 
1. อ่างควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่า ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

จํานวน  9  ชุด 
คุณลักษณะ 

1. เป็นอ่างควบคุมอุณหภูมิพร้อมเขย่า ไม่น้อยกว่า ความจุ 45 ลิตร 
2. สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง 5 ºC จากอุณหภูมิห้อง ถึง 99 ºC มีค่าความถูกต้อง

(Accuracy) ไม่เกิน ± 1.0 ºC และความสมํ่าเสมอของอุณหภูมิ (Uniformity) ไม่เกิน ± 2.0 ºC 
3. สามารถควบคุมการเขย่าได้ตั้งแต่ 20 ถึง 250 ครั้ง/นาที และมีระยะของการเขย่า 15 ถึง 30 

มิลลิเมตร 
4. มีการควบคุมอุณหภูมิแบบ Digital PID Controller 
5. ควบคุมการเขย่าแบบ reciprocal ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
6. แป้นกดเป็นแบบ membrane type ใช้งานง่าย 
7. แสดงผลด้วยหน้าจอ LED 4 หลัก (digit) 
8. สามารถต้ังเวลาในการทํางานไม่น้อยกว่า 99 ชั่วโมง 59 นาทีและสามารถต้ังการทํางาน

แบบต่อเนื่องได้ 
9. อ่างภายในทําจากสเตนเลสสตีลเกรด SUS304  
10. ตัวเครื่องภายนอกทําจากเหล็กเคลือบสี (Powder coated steel) 
11. ชั้นวางตัวอย่าง (Spring Rack) ทําจากสเตนเลสสตีล ซ่ึงอย่างสามารถใช้กับขวดตัวอย่างได้

หลายขนาดต้ังแต่ 50 ml ถึง 2000 ml และใช้กับชั้นวางหลอดทดลอง (Tube rack) ได้ทุกชนิด 
12. มีระบบป้องกันเม่ืออุณหภูมิของเครื่องสูงเกินไป (Over temperature protection) และ

เบรกเกอร์ตัดไฟ (Over current breaker) เพ่ือความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
13. ใช้ไฟ 220 V 50/60 Hz 
14. ขนาดของฮีตเตอร์ 2.5 กิโลวัตต์ 
15. มีชุดดับกลิ่นแบบสเปรย์พ่นฝอยอัตโนมัติ เพ่ือลดกลิ่นไม่พึงประสงค์จากการทํางานภายใน

ห้องได้ สามารถลดการปนเป้ือนเชื้อ Adeno virus, Polio virus ได้ ไม่เป็นพิษกับทางเดินหายใจ ไม่ทําให้ 
เกิดอาการแพ้หรือระคายเคือง ไม่มีสารอันตรายC.M.R.มีขนาดบรรจุ 250 มิลลิลิตร พ่นได้ไม่ต่ํากว่า 
2,000 ครั้ง (สเปรย์ 1 ครั้งครอบคลุมพ้ืนท่ี 20 ตารางเมตร)ได้มาตรฐานEN14348:2011, 
EN14476:2011, ISO9001:2015, ISO13485:2008 

16. เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากโรงงานท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001 : 2008 
17. มีคู่มือการใช้งานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ฉบับ  
18. ตัวเครื่องรับประกัน 1 ปี 
19. เป็นผลิตภัณฑ์ของทวีปยุโรป หรืออเมริกา ท่ีได้มาตรฐาน  ISO 9001 
20. บริษัทผู้ขายต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001:2015  และ ISO17025 เพ่ือ

ประโยชน์กับหน่วยงานราชการ 
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2. ชุดกล่ันแอลกอฮอล์ ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จํานวน  1  ชุด 
คุณลักษณะ 

1. เป็นเตาให้ความร้อนแบบหลุม ตัวเครื่องภายนอกทําด้วยโลหะเคลือบสีป้องกันสารเคมี 
2. สามารถปรับอุณหภูมิได้สูงสุด 450 องศาเซลเซียส พร้อมสวิตซ์ปรับกําลังไฟ  
3. ขดลวดให้ความร้อนสามารถให้กําลังไฟ 150 วัตต์ และมีสวิตซ์แบ่งเขตให้ความร้อน 2 ZONE  
4. สามารถใช้กับขวดแก้วก้นกลมขนาด 250 มิลลิลิตร  
5. มีฉนวนกันความร้อนอย่างดีก้ันระหว่างขดลวดให้ความร้อนและตัวเครื่อง 
6. ตัวเครื่องมีมาตรฐานป้องกันฝุ่นและน้ําท่ีระดับ IP 43 
7. อุปกรณ์ท่ีจะได้รับพร้อมกับชุดนี้มีดังนี้ 

     7.1  ขวดก้นกลม 250 มล.ขวดละ 420 บาท จํานวน 10 ใบ 
     7.2 ข้อต่อ 3 ทาง อันละ 280 บาท จํานวน 10 อัน  
     7.3 เทอร์โมมิเตอร์ 0-100 C อันละ 65 บาท จํานวน 10 อัน 
     7.4 คอนเดนเซอร์ไส้ตรง อันละ 2,380 บาท จํานวน 10 อัน 
     7.5 ข้อต่อสูญญากาศ อันละ 190 บาท จํานวน 10 อัน 
     7.6 ขวดรูปชมพู่ 250 มล. ขวดละ 420 บาท จํานวน 10 ใบ 
     7.7 ขาต้ังชุดใหญ่ อันละ 655 บาท จํานวน 10 อัน 
     7.8 บอร์ดเฮดยึดขาต้ัง อันละ 210 บาท จํานวน 10 อัน 
     7.9 แคลมป์เหล็กสําหรับจับ อันละ 520 บาท จํานวน 10 อัน 
     7.10. สายยาง ยาง 1 เมตร อันละ 600 บาท จํานวน 10 อัน 
     7.11 ตัวเสียบเทอร์โมมิเตอร์ (แก้ว) อันละ 240 บาท จํานวน 10 อัน 

8. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 ไซเกิล  
9. มีคู่มือประกอบการใช้และดูแลรักษา 
10. รับประกันคุณภาพ 1 ปี 
11. เป็นผลิตภัณฑ์ของทวีปยุโรป หรืออเมริกา ท่ีได้มาตรฐาน ISO 9001  
12. บริษัทผู้ขายต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001:2015 และ ISO17025 เพ่ือ

ประโยชน์กับหน่วยงานราชการ 
 

3. เครื่องช่ังทศนิยม 4 ตําแหน่ง ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  
จํานวน   8  เครื่อง 
คุณลักษณะ 

1. เป็นเครื่องชั่งไฟฟ้าระบบอิเล็กทรอนิคส์แสดงผลเป็นตัวเลขไฟฟ้าเรืองแสง ซ่ึงมีความสว่างและ
สามารถอ่านได้ง่ายในทุกสภาวะแม้ในท่ีมีแสงน้อย (Vacuum fluorescent display)  
ควบคุมการทํางานโดยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ 

2. ชั่งน้ําหนักได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 220 กรัม 
3. อ่านค่าน้ําหนักได้ละเอียด (Readability) ได้ถึง 0.0001 กรัม 
4. มีค่าความคลาดเคลื่อนเชิงเส้น (Linearity) + 0.0002 กรัม 
5. มีค่าความผิดพลาดของการชั่งซ้า (Repeatability) ไม่เกิน 0.1 มิลลิกรัม 
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6. มีค่าความไวในการตอบสนอง (Response time) 4 วินาที 
7. มีอัตราการเลื่อนไหลของค่าน้ําหนักอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ (Sentivity 

drift)2 ppm./OC 
8. หักน้ําหนักภาชนะ (Taring) ได้ตลอดช่วงการชั่งน้ําหนักภาชนะ 
9. จานชั่งทําด้วยโลหะโครเมียมนิเกิลอย่างดีป้องกันสนิม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 80 

มม. พร้อมตู้กระจกกันลม สามารถเปิด-ปิดได้ ทางด้านข้าง 2 ด้าน และด้านบน 1 ด้าน 
10. ตัวเครื่องออกแบบด้วยรูปทรงท่ีทันสมัย กะทัดรัด ภายนอก 

ใช้โลหะอลูมิเนียมสีเงินหล่ออย่างดีคุณภาพสูง 
11. มีลูกน้ําสําหรับปรับระดับของเครื่องชั่ง 
12. มีระบบการชั่งน้ําหนักจากทางด้านใต้เครื่อง (อุปกรณ์เสริม) 
13. สามารถใช้ตุ้มน้ําหนักมาตรฐานภายนอก ในการสอบเทียบเครื่องชั่งได้ โดยสามารถกําหนด

น้ําหนักตุ้มเองหรือจะให้เครื่องกําหนดน้ําหนักให้ก็ได้ 
14. มีปุ่มสําหรับการดําเนินการ (Operation) 5 ปุ่ม เพ่ือสะดวกต่อการใช้งาน 
15. มีระบบ UMM (User Menu Memorized) ท่ีจะเก็บความจําตามท่ีตั้งไว้ สําหรับการใช้งาน 

เช่น การนับชิ้นโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลใหม่เม่ือเปิดเครื่องใช้ในครั้งต่อไป 
16. สามารถ Calibrate เครื่องได้โดยใช้น้ําหนักมาตรฐานจากภายนอก 
17. มีโปรแกรมสําหรับการใช้งานต่างๆคือ โปรแกรมการนับชิ้น,โปรแกรมการเทียบน้ําหนัก

เปอร์เซ็นต์, โปรแกรมสําหรับชั่งน้ําหนักแบบ"Net total", โปรแกรมสําหรับวัดความหนาแน่นของสาร  
(อุปกรณ์เสริม) 

18. มีโต๊ะวางเครื่องชั่ง จํานวน 1ตัวต่อเครื่อง โดยตัวโต๊ะทําด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก เคลือบด้วย
หินขัดส่วนหน้าโต๊ะปูด้วยหินแกรนิต มียางรองกันสะเทือน 4 จุด โต๊ะมีขนาดประมาณ 90x60x75 ซม.  

19. สามารถเปลี่ยนหน่วยการชั่งได้ไม่น้อยกว่า 14 หน่วย โดยไม่ต้องเพ่ิมวงจรใด ๆ เช่น g, mg, 
kg, oz, lb เป็นต้น 

20. มี Anti Theft Code สําหรับล๊อกเครื่องเพ่ือป้องกันบุคคลอ่ืนมาปรับเปลี่ยนโปรแกรมท่ีตั้งไว้ 
21. สามารถปรับเครื่องให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของเครื่องชั่งได้เพ่ือให้ค่าน้ําหนักท่ีได้มีความ

ถูกต้องท่ีสุด 
22. มีระบบการเตือนผู้ใช้งานในกรณีท่ีเครื่องเกิดการขัดข้อง 
23. มีระบบป้องกันการชั่งน้ําหนักเกิน (Overload Protection) และจะมีสัญลักษณ์แสดงท่ี

หน้าจอเครื่อง 
24. สามารถเลือกใช้ภาษาได้ไม่น้อยกว่า 3 ภาษา เช่น English,France และ Deutsche 
25. มี Inter face ชนิด RS232 สามารถต่อกับเครื่องพิมพ์ผลหรือคอมพิวเตอร์ได้ 
26. ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 ไซเกิล 
27. รับประกันคุณภาพ 2 ปี  
28. เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตและประกอบในทวีปยุโรปหรืออเมริกาได้รับมาตรฐาน ISO9001  
29. บริษัทผู้ขายต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015 และ ISO17025 เพ่ือประโยชน์

กับหน่วยงานราชการ 
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4. ชุดการแยกสารผสม ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จํานวน   1  ชุด 
คุณลักษณะ 

1. Hot plate stirrir ชุดละ 20,000 บาท จํานวน 20 ชุด 
     1) เป็นเครื่องกวนสารด้วยแม่เหล็ก พร้อมให้ความร้อนในเครื่อง      เดียวกัน 
     2) การปรับอุณหภูมิและความเร็วรอบในการกวนเป็นแบบปุ่ม หมุนแยกกัน 
     3) เป็นเครื่องกวนสารชนิดแม่เหล็ก ชนิดกวนสารได้ปริมาตร  ประมาณ 10 ลิตร 
     4) การปรับความเร็วรอบในการกวนสารแบบปุ่มหมุนเพียงปุ่ม เดียวต้ังแต่ 100-1,500 
รอบต่อนาทีโดยมีหน้าปัดเป็นสเกล 1-6 
     5) มีมอเตอร์ขนาด input/output 15/1.5 W 
     6) แท่งแม่เหล็กมีขนาดประมาณ (ความยาว x เส้นผ่านศูนย์ กลาง) 80 x 10 มิลลิเมตร 
     7) มีเตาให้ความร้อนขนาด 1000 W 
     8) ทําความร้อนได้ตั้งแต่ 50 - 500°C โดยมีปุ่มปรับความร้อน โดยมีหน้าปัดเป็น
อิเล็กทรอนิกส์ (digital)  
     9) มีความแม่นยําในการให้อุณหภูมิในของเหลว ±10K 
   10) แผ่นให้ความร้อนทําด้วย เซรามิกแก้ว มีขนาดประมาณ 180 x 180 มิลลิเมตร ซ่ึง
ป้องกันสารเคมี (chemical resistance) 
   11) สามารถใช้กับอุปกรณ์วัดและควบคุมอุณหภูมิในสารตัวอย่าง ETS-D5 หรือ 
PT1000 ซ่ึงมีความคลาดเคลื่อนในการควบคุมอุณหภูมิ ± 0.5 K  
   12) มีระบบป้องกันเพ่ือความปลอดภัย (Safety circuit) ต้ังค่า ให้ตัดไฟได้เม่ืออุณหภูมิ
ถึง 550°C ซ่ึงไม่สามารถปรับค่าได้ 
   13) มีระบบเตือนแผ่นให้ความร้อนยังคงร้อนอยู่หลังจากเครื่องปิดไปแล้ว 
   14) ควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ เพ่ือความแม่นยํา 
   15) รับประกันคุณภาพ 1 ปี 
   16) เป็นผลิตภัณฑ์ของทวีปยุโรป หรืออเมริกา ท่ีได้มาตรฐาน  ISO 9001 
   17) บริษัทผู้ขายต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001:2015  และ 
ISO17025 เพ่ือประโยชน์กับหน่วยงานราชการ 

2.  Desiccator, 300mm  เครื่องละ 12,000 บาท จํานวน 5 เครื่อง 
     1) ใช้สําหรับดูดความชื้นออกจากสารเคมีต่างๆให้เหลือเฉพาะสารเคมี ไม่มีความชื้นหรือ
น้ําอยู่ในโมเลกุลของสาร 
     2) โถดูดความชื้นจะต้องใส่สารท่ีใช้ดูดความชื้นลงไปด้วย ได้มาตรฐาน DIN ISO13130 
หรือ DIN 12 491 
     3) เป็นผลิตภัณฑ์ของทวีปยุโรป หรืออเมริกา ท่ีได้มาตรฐาน ISO 9001   
     4) บริษัทผู้ขายต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001:2015 และ ISO17025 
เพ่ือประโยชน์กับหน่วยงานราชการ 
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3. เครื่องหมุนป่ันความเร็วสูงแบบต้ังโต๊ะ เครื่องละ 40,000 บาท จํานวน 5 เครื่อง 
     1) สําหรับกวนสารละลาย หรือผมมสารตัวอย่างปริมาณมากๆ 
     2) ปรับความเร็วรอบได้ในช่วง speed range I(กระแสไฟฟ้า 50 Hz) 60–500 รอบต่อนาที 
     3) ปรับความเร็วรอบได้ในช่วง speed range II (กระแสไฟฟ้า 50 Hz)  240 – 2,000 
รอบต่อนาที 
     4) ปริมาตรในการกวน ผสมสูงสุด 20 ลิตร 
     5) มีมอเตอร์ขนาด input/output 70/35 W 
     6) พลังงาน output ท่ีใบกวน 26 W 
     7) ใช้ได้กับสารท่ีมีความหนืดสูงสุด 10,000 mPas 
     8) Torque สูงสุด 150 Ncm 
     9) สามารถเปลี่ยนใบกวน ผสมได้ 
   10) ปุ่มปรับความเร็วใช้งานง่ายด้วยปุ่มหมุนเพียงอันเดียวแสดง ความเร็วในการกวน
เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ (digital) ผ่านหน้าจอแสดงผลแบบ LED 
   11) เส้นผ่านศูนย์กลาง/ความยาวของแขนต่อ 13/160 มิลลิเมตร 
   12) ตัวเครื่องมีขนาดประมาณ (กว้าง x ลึก x สูง) 88 x 212 x 294 มิลลิเมตร 
   13) ตัวเครื่องมีน้ําหนักประมาณ 3.1 กิโลกรัม 
   14) ช่วงอุณหภูมิท่ีสามารถใช้งานตัวเครื่องได้อยู่ในช่วง 5 - 40°C 
   15) ระดับความชื้นท่ีสามารถใช้งานตัวเครื่องได้ไม่ควรเกิน 80% 
   16) ใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ท 
   17) เป็นผลิตภัณฑ์ของทวีปยุโรป หรืออเมริกา ท่ีได้มาตรฐาน ISO 9001 

18) รับประกันคุณภาพ 1 ปี 
19) บริษัทผู้ขายต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001:2015 และ ISO17025 

เพ่ือประโยชน์กับหน่วยงานราชการ 
4. เครื่องผสมสารละลาย(Vortex Mixer) เครื่องละ 9,000 บาท  จํานวน 10 เครื่อง 

     1) อัตราเร็ว (Speed) ของเครื่อง คือ  20 ถึง 3000  rpm 
     2) ขนาดเครื่องไม่น้อยกว่า (W x D x H) เป็น 120 x 150 x 150 มม. 
     3) ใช้กับไฟ 220 VAC 50/60 Hz  
     4) มอเตอร์ท่ีแข็งแรงและไม่ก่อให้เกิดเสียงดัง 
     5) สามารถเลือกผสมสารละลายได้ท้ังแบบ  Touch Mixing หรือ Continuous Mixing 
     6) ควบคุมความเร็ว(Speed control) ในการผสมสารละลาย ได้ในช่วง 20 ถึง 3000 rpm 
     7) ฐานเครื่องมียางดูดติดกับพ้ืน ซ่ึงช่วยลดการสั่นสะเทือน และทําให้เครื่องเคลื่อนท่ี
น้อยลงในระหว่างปฏิบัติงาน 
     8) ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน CE โดยผ่านการทดสอบว่าสามารถป้องกันค่าความ
เบ่ียงเบน อันเกิดจากผลกระทบของ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จากการใช้งานของอุปกรณ์อิเลคโทรนิคส์ 
 (Electro Magnetic Interference, EMI) 
     9) รับประกันการใช้งาน 1 ปี (เป็นไปตามเง่ือนไขการรับประกัน) 
   10) เป็นผลิตภัณฑ์ของทวีปยุโรป หรืออเมริกา ท่ีได้มาตรฐาน  ISO 9001 
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   11) บริษัทผู้ขายต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001:2015 และ ISO17025 
เพ่ือประโยชน์กับหน่วยงานราชการ 
   12) อุปกรณ์ท่ีจะได้รับพร้อมกับเครื่อง มีดังนี้ 
         • ฐานสําหรับวางบีกเกอร์หรือขวดรูปชมพู่ และฐานสําหรับวางหลอดทดลอง
บนเครื่อง อย่างละ  1  อัน   
 

5. ชุดไมโครปิเปต ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จํานวน   1  ชุด 
คุณลักษณะ 

1. Proline Plus Single Channel Pipette ขนาด 0.5-10 ไมโครลิตร เครื่องละ 2,080 บาท 
จํานวน 30 เครื่อง 
     1) เป็นอุปกรณ์ ดูด-จ่าย สารละลายอัตโนมัติ ชนิดปรับปริมาตรได้ในช่วง 0.5-10.0
ไมโครลิตร 
     2) ตัวเลขแสดงผลแบบดิจิตอล มองเห็นได้ชัดเจน 
     3) ออกแบบมาเพ่ือป้องกันการบาดเจ็บจากการใช้งานเครื่องมือต่อเนื่องเป็นเวลานาน 
     4) สามารถถอดส่วนปลายท่ีดูดจ่าย เพ่ือนึ่งฆ่าเชื้อ ( Auto clave ) ได้ 
     5) ปลดทิปโดยตัว Ejector เป็นทรงกระบอก สามารถสัมผัสทิปได้รอบหน้าสัมผัส ทําให้
สามารถปลดทิปได้สะดวก และสามารถถอดออกได้อย่างสะดวก 
     6) เเป้นกดสําหรับ ดูด-จ่าย มีการออกเเบบให้มีขนาดใหญ่ เพ่ือลดการเม่ือยล้าของนิ้ว
มือขณะใช้งาน 
     7) มีความเท่ียงตรงในการ ดูด-จ่าย สารท่ีปริมาตรต่างๆ ดังนี้ 
         * ท่ีปริมาตรสูงสุด มีความผิดพลาดไม่เกิน 1.0 % และความคลาดเคลื่อนใน
การทําซํ้าไม่เกิน 0.8 % 
     8) แกนปรับต้ังปริมาตร มีการออกแบบเพ่ือป้องกันการเคลื่อนของปริมาตร โดยไม่
เจตนา ขณะใช้งาน 
     9) สามารถถอดชิ้นส่วนของ Spring, Plunger, O-ring และ Nozzle มาทําความสะอาด
ได้ โดยสะดวกโดยผู้ใช้งาน สามารถปฏิบัติเองได้ 
   10) มีน้ําหนักเบาสะดวกในการใช้งานเป็นระยะเวลานาน 
   11) บริษัทผู้จัดจําหน่ายได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 
(NAC) และISO 9001:2008 (UKAS) และ ISO 13485 เพ่ือบริการท่ีดีหลังการขาย 
   12) บริษัทผู้ผลิตได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากลด้านการจัดการ (ISO 9001) 
   13) เป็นผลิตภัณฑ์ของทวีปยุโรป หรืออเมริกา ท่ีได้มาตรฐาน ISO 9001 
   14) อุปกรณ์ท่ีจะได้รับพร้อมกับเครื่อง   มีดังนี้ 
         * ทิปสําหรับชุดไมโครปิเปต ขนาด 0.5-10 ไมโครลิตร เครื่องละ 1 แพ็ค 
(1,000 ชิ้น) 
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2. Proline Plus Single Channel Pipette ขนาด 2-20 ไมโครลิตร เครื่องละ 2,080 บาท 
จํานวน 30 เครื่อง 
     1) เป็นอุปกรณ์ ดูด-จ่าย สารละลายอัตโนมัติ ชนิดปรับปริมาตรได้ในช่วง 2.0-20 
ไมโครลิตร โดยมีความละเอียดใน การปรับต้ัง 0.5 ไมโครลิตร 
     2) ตัวเลขแสดงผลแบบดิจิตอล มองเห็นได้ชัดเจน 
     3) ออกแบบมาเพ่ือป้องกันการบาดเจ็บจากการใช้งานเครื่องมือต่อเนื่องเป็นเวลานาน 
     4) สามารถถอดส่วนปลายท่ีดูดจ่าย เพ่ือนึ่งฆ่าเชื้อ ( Auto clave ) ได้ 
     5) ปลดทิปโดยตัว Ejector เป็นทรงกระบอก สามารถสัมผัสทิป ได้รอบหน้าสัมผัส ทํา
ให้สามารถปลดทิปได้สะดวก และสามารถถอดออกได้อย่างสะดวก 
     6) เเป้นกดสําหรับ ดูด-จ่าย มีการออกเเบบให้มีขนาดใหญ่ เพ่ือลดการเม่ือยล้าของนิ้ว
มือขณะใช้งาน 
     7) มีความเท่ียงตรงในการ ดูด-จ่าย สารท่ีปริมาตรต่างๆ ดังนี้ 
          * ท่ีปริมาตรสูงสุด มีความผิดพลาดไม่เกิน 0.9 % และความ 
       คลาดเคลื่อนในการทําซํ้าไม่เกิน 0.4 % 
     8) แกนปรับต้ังปริมาตร มีการออกแบบเพ่ือป้องกันการเคลื่อนของปริมาตร โดยไม่
เจตนา ขณะใช้งาน 
     9) สามารถถอดชิ้นส่วนของ Spring , Plunger , O-ring และ Nozzle มาทําความ
สะอาดได้ โดยสะดวก โดยผู้ใช้งานสามารถปฏิบัติเองได้ 
   10) มีน้ําหนักเบาสะดวกในการใช้งานเป็นระยะเวลานาน 
   11) บริษัทผู้จัดจําหน่ายได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล  ISO 9001:2008 
(NAC) และ ISO 9001:2008 (UKAS) และ ISO 13485 เพ่ือบริการท่ีดีหลังการขาย 
   12) บริษัทผู้ผลิตได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากลด้าน การจัดการ (ISO 9001) 
   13) เป็นผลิตภัณฑ์ของทวีปยุโรป หรืออเมริกา ท่ีได้มาตรฐาน ISO 9001 
   14) อุปกรณ์ท่ีจะได้รับพร้อมกับเครื่อง   มีดังนี้ 
         * ทิปสําหรับชุดไมโครปิเปต ขนาด 2-20 ไมโครลิตร เครื่องละ 1 แพ็ค (1,000 ชิ้น) 

3. Proline Plus Single Channel Pipette ขนาด 10-100 ไมโครลิตร เครื่องละ 2,080 บาท
จํานวน 30 เครื่อง 

     1) เป็นอุปกรณ์ ดูด-จ่าย สารละลายอัตโนมัติ  ชนิดปรับ ปริมาตรได้ในช่วง 10-100 
ไมโครลิตร โดยมีความละเอียด ในการปรับต้ัง 1.0 ไมโครลิตร 
     2) ตัวเลขแสดงผลแบบดิจิตอล มองเห็นได้ชัดเจน 
     3) ออกแบบมาเพ่ือป้องกันการบาดเจ็บจากการใช้งานเครื่องมือ ต่อเนื่องเป็นเวลานาน 
     4) สามารถถอดส่วนปลายท่ีดูดจ่าย เพ่ือนึ่งฆ่าเชื้อ ( Auto clave ) ได้ 
     5) ปลดทิปโดยตัว Ejector เป็นทรงกระบอก สามารถสัมผัสทิป ได้รอบหน้าสัมผัส ทํา
ให้สามารถปลดทิปได้สะดวก และสามารถถอดออกได้อย่างสะดวก 
     6) เเป้นกดสําหรับ ดูด-จ่าย มีการออกเเบบให้มีขนาดใหญ่ เพ่ือลดการเม่ือยล้าของนิ้ว
มือขณะใช้งาน 
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     7) มีความเท่ียงตรงในการ ดูด-จ่าย สารท่ีปริมาตรต่างๆ ดังนี้ 
         * ท่ีปริมาตรสูงสุด มีความผิดพลาดไม่เกิน 0.8 % และความคลาดเคลื่อนใน
การทําซํ้าไม่เกิน 0.15 % 
     8) แกนปรับต้ังปริมาตร มีการออกแบบเพ่ือป้องกันการเคลื่อน ของปริมาตร โดยไม่
เจตนา ขณะใช้งาน 
     9) สามารถถอดชิ้นส่วนของ Spring, Plunger, O-ring และ Nozzle มาทําความสะอาด
ได้ โดยสะดวก โดยผู้ใช้งาน สามารถปฏิบัติเองได้ 
   10) มีน้ําหนักเบาสะดวกในการใช้งานเป็นระยะเวลานาน 
   11) บริษัทผู้จัดจําหน่ายได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล  ISO 9001:2008 
(NAC) และ ISO 9001:2008  (UKAS) และ ISO 13485  เพ่ือบริการท่ีดีหลังการขาย 
 
   12) บริษัทผู้ผลิตได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากลด้านการจัดการ (ISO 9001) 
   13) เป็นผลิตภัณฑ์ของทวีปยุโรป หรืออเมริกา ท่ีได้มาตรฐาน ISO 9001 
   14) อุปกรณ์ท่ีจะได้รับพร้อมกับเครื่อง   มีดังนี้ 
         * ทิปสําหรับชุดไมโครปิเปต ขนาด 10-100 ไมโครลิตร  
        เครื่องละ 1 แพ็ค (1,000 ชิ้น) 

4. Proline Plus Single Channel Pipette ขนาด 20-200 ไมโครลิตร เครื่องละ 2,080 บาท 
จํานวน 30 เครื่อง 
     1) เป็นอุปกรณ์ ดูด-จ่าย สารละลายอัตโนมัติ ชนิดปรับ ปริมาตรได้ในช่วง 20-200 
ไมโครลิตร โดยมีความละเอียด ในการปรับต้ัง 1.0 ไมโครลิตร 
     2) ตัวเลขแสดงผลแบบดิจิตอล มองเห็นได้ชัดเจน 
     3) ออกแบบมาเพ่ือป้องกันการบาดเจ็บจากการใช้งานเครื่องมือ ต่อเนื่องเป็นเวลานาน 
     4) สามารถถอดส่วนปลายท่ีดูดจ่าย เพ่ือนึ่งฆ่าเชื้อ ( Auto clave ) ได้ 
     5) ปลดทิปโดยตัว Ejector เป็นทรงกระบอก สามารถสัมผัสทิป ได้รอบหน้าสัมผัส ทํา
ให้สามารถปลดทิปได้สะดวกและสามารถถอดออกได้อย่างสะดวก 
     6) เเป้นกดสําหรับ ดูด-จ่าย มีการออกเเบบให้มีขนาดใหญ่  เพ่ือลดการเม่ือยล้าของนิ้ว
มือขณะใช้งาน 
     7) มีความเท่ียงตรงในการ ดูด-จ่าย สารท่ีปริมาตรต่างๆ ดังนี้ 

         * ท่ีปริมาตรสูงสุด มีความผิดพลาดไม่เกิน 0.6 %  และความคลาดเคลื่อนในการทําซํ้า
ไม่เกิน 0.15 % 

     8) แกนปรับต้ังปริมาตร มีการออกแบบเพ่ือป้องกันการเคลื่อน ของปริมาตร โดยไม่
เจตนา ขณะใช้งาน 
     9) สามารถถอดชิ้นส่วนของ Spring , Plunger , O-ring และ Nozzle มาทําความ
สะอาดได้ โดยสะดวก โดยผู้ใช้งาน สามารถปฏิบัติเองได้ 
   10) มีน้ําหนักเบาสะดวกในการใช้งานเป็นระยะเวลานาน 
   11) บริษัทผู้จัดจําหน่ายได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล  ISO 9001:2008 
(NAC) และ  ISO 9001:2008 (UKAS) และ ISO 13485 เพ่ือบริการท่ีดีหลังการขาย 
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   12) บริษัทผู้ผลิตได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากลด้าน การจัดการ (ISO 9001) 
   13) เป็นผลิตภัณฑ์ของทวีปยุโรป หรืออเมริกา ท่ีได้มาตรฐาน ISO 9001 
   14) อุปกรณ์ท่ีจะได้รับพร้อมกับเครื่อง   มีดังนี้ 
     * ทิปสําหรับชุดไมโครปิเปต ขนาด 20-200 ไมโครลิตร  
      เครื่องละ 1 แพ็ค (1,000 ชิ้น) 

5. Proline Plus Single Channel Pipette ขนาด 100-1,000 ไมโครลิตร เครื่องละ 2,080 
บาท จํานวน 30 เครื่อง 
     1) เป็นอุปกรณ์ ดูด-จ่าย สารละลายอัตโนมัติ ชนิดปรับ ปริมาตรได้ในช่วง 100-1,000 
ไมโครลิตรโดยมีความละเอียด ในการปรับต้ัง 5.0 ไมโครลิตร 
     2) ตัวเลขแสดงผลแบบดิจิตอล มองเห็นได้ชัดเจน 
     3) ออกแบบมาเพ่ือป้องกันการบาดเจ็บจากการใช้งานเครื่องมือ ต่อเนื่องเป็นเวลานาน 
     4) สามารถถอดส่วนปลายท่ีดูดจ่าย เพ่ือนึ่งฆ่าเชื้อ ( Auto clave ) ได้ 
     5) ปลดทิปโดยตัว Ejector เป็นทรงกระบอก สามารถสัมผัสทิป ได้รอบหน้าสัมผัส ทํา
ให้สามารถปลดทิปได้สะดวกและ สามารถถอดออกได้อย่างสะดวก 
     6) เเป้นกดสําหรับ ดูด-จ่าย มีการออกเเบบให้มีขนาดใหญ่ เพ่ือลดการเม่ือยล้าของนิ้ว
มือขณะใช้งาน 
     7) มีความเท่ียงตรงในการ ดูด-จ่าย สารท่ีปริมาตรต่างๆ ดังนี้ 
         * ท่ีปริมาตรสูงสุด มีความผิดพลาดไม่เกิน 0.6 % และความ 
      คลาดเคลื่อนในการทําซํ้าไม่เกิน 0.2 % 
     8) แกนปรับต้ังปริมาตร มีการออกแบบเพ่ือป้องกันการเคลื่อน ของปริมาตร โดยไม่
เจตนา ขณะใช้งาน 
     9) สามารถถอดชิ้นส่วนของ Spring, Plunger , O-ring และ Nozzle มาทําความ
สะอาดได้ โดยสะดวก โดยผู้ใช้งานสามารถปฏิบัติเองได้ 
   10) มีน้ําหนักเบาสะดวกในการใช้งานเป็นระยะเวลานาน 
   11) บริษัทผู้จัดจําหน่ายได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001:2008 
(NAC) และISO 9001:2008(UKAS) และ ISO 13485 เพ่ือบริการท่ีดีหลังการขาย 
   12) บริษัทผู้ผลิตได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากลด้าน การจัดการ (ISO 9001) 
   13) เป็นผลิตภัณฑ์ของทวีปยุโรป หรืออเมริกา ท่ีได้มาตรฐาน ISO 9001 
   14) อุปกรณ์ท่ีจะได้รับพร้อมกับเครื่อง มีดังนี้ 
         * ทิปสําหรับชุดไมโครปิเปต ขนาด 100-1,000 ไมโครลิตร เครื่องละ 1 แพ็ค 
(1,000 ชิ้น) 
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6. ชุดกรองสาร ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จํานวน  1  ชุด 
คุณลักษณะ 

1. ชุดกรองสูญญากาศ (FILTRATION SET) ขนาด 300 ml เซ็ตละ 9,900 บาท จํานวน 10 ชุด 
     1) ใช้สําหรับกรองอนุภาคท่ีมีขนาดเล็กออกจากสารละลายได้ อย่างรวดเร็ว โดยตัว
กรองจะใช้แผ่นเมมเบรน 
     2) เป็นผลิตภัณฑ์ของทวีปยุโรป หรืออเมริกา ท่ีได้มาตรฐาน ISO 9001  
     3) บริษัทผู้ขายต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบISO 9001:2015และ ISO17025
เพ่ือประโยชน์กับหน่วยงานราชการ 

2. ป๊ัมสุญญากาศสําหรับห้องปฏิบัติการ (Vacuum&Pressure Pump) ชุดละ 40,000 บาท 
จํานวน 5 ชุด 
     1) ระบบ Oil Free ดูแลรักษาง่ายไม่ต้อง ไม่ต้องใช้น้ํามันหล่อลื่น 
     2) ไม่มีไอน้ํามันระเหยออกมาจากตัวเครื่อง ในพ้ืนท่ีใช้งาน 
     3) ทํางานด้วยระบบ Single state Diaphragm  
     4) สามารถปรับแรงสุญญากาศ และแรงดันได้ (Vacuum adjustable, Pressure 
adjuatable) 
     5) มี Vacuum gauge พร้อมใช้งาน 
     6) มีขนาด มอเตอร์ 1/8 HP 
     7) มีอัตราการดูดไม่น้อยกว่า 25 ลิตรต่อนาที 
     8) สามารถทําสุญญากาศได้ต่ํา 600 mmHg (24inHg) 
     9) เสียงไม่เกิน 70 dBa ไม่รบกวนผู้ปฏิบัตงาน 
   10) มีพัดลมระบายความร้อนเพ่ือการทํางานอย่างต่อเนื่อง 
   11) ขนาดข้อต่อสายยาง เป็นข้อต่อหางปลาไหล ขนาด 1/4"  (6.35 มม.) 
   12) เป็นผลิตภัณฑ์ของทวีปยุโรป หรืออเมริกา ท่ีได้มาตรฐาน  ISO 9001  
   13) บริษัทผู้ขายต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบISO 9001 :2015และ ISO17025
เพ่ือประโยชน์กับหน่วยงานราชการ 

3. กระดาษกรอง เบอร์ 1(Grade 1 Circles,  110 mm)  100 /pk  กล่องละ 290 บาท    
จํานวน 50 กล่อง 
     1) กระดาษท่ีมีคุณสมบัติท่ีคัดเลือกอนุภาค หรือสิ่งเจือปนออกจากสารละลาย หรือ
อากาศโดยการวางแบบต้ังฉากกับทิศทางการไหลของสารละลายท่ีต้องการกรอง 
     2) เป็นผลิตภัณฑ์ของทวีปยุโรป หรืออเมริกา ท่ีได้มาตรฐาน ISO 9001  
     3) บริษัทผู้ขายต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบISO 9001 :2015และ ISO17025
เพ่ือประโยชน์กับหน่วยงานราชการ 
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4. กระดาษกรองเบอร์ 4 (Grade 4 Circles, 110 mm)  100 /pk  กล่องละ 450 บาท   
จํานวน 50 กล่อง 
     1) กระดาษท่ีมีคุณสมบัติท่ีคัดเลือกอนุภาค หรือสิ่งเจือปนออกจากสารละลาย หรือ
อากาศโดยการวางแบบต้ังฉากกับ ทิศทางการไหลของสารละลายท่ีต้องการกรอง 
     2) เป็นผลิตภัณฑ์ของทวีปยุโรป หรืออเมริกา ท่ีได้มาตรฐาน ISO 9001  
     3) บริษัทผู้ขายต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบISO 9001 :2015และ ISO17025
เพ่ือประโยชน์กับหน่วยงานราชการ 

5. สายยางซิลิโคน 3×5 mm. ยาว 15 เมตร ม้วนละ 650 บาท จํานวน 10 ม้วน 
     1) ใช้ส่งผ่านของเหลวหรือสารเคมี สารละลาย ทนอุณหภูมิ ร้อนและเย็นของสภาพ
อากาศ ทนน้ําหล่อลื่น 
 

7. ชุดการไทเทรต ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จํานวน  1  ชุด 
คุณลักษณะ 
ชุดการไทเทรต ประกอบด้วย 

1. ท่ีจับบิวเรตโลหะ อันละ 250 บาท จํานวน 20 อัน 
     1) ทําด้วยโลหะมีน้ําหนักเบา จับหลอดบิวเรตได้ 2 หลอด ใช้ร่วมกับฐานต้ังและเสา ยึด
ติดให้ม่ันคงโดยการหมุนสกรู 
     2) บริษัทผู้ขายต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001:2015และ ISO17025
เพ่ือประโยชน์กับหน่วยงานราชการ 

2. ขาต้ัง(สแตนพร้อมเสา) ขนาดฐาน 12x19 ซม. ชุดละ 400 บาท จํานวน 50 ชุด 
     1) ฐานทําด้วยเหล็กหล่อรูปสี่เหลี่ยมขนาดประมาณ 12x19 ซม. 
     2) เสาทําด้วย เหล็กกลมตัน 
    3) บริษัทผู้ขายต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001:2015 และ ISO17025
เพ่ือประโยชน์กับหน่วยงานราชการ 

3. บิวเรตต์ (Burette) ขนาด 50 ml ชิ้นละ 1,070 บาท จํานวน 20 ชิ้น 
     1) เป็นอุปกรณ์วัดปริมาตรท่ีมีขีดบอกปริมาตรต่างๆ 
     2) มีก็อกทําจากวัสดุ PTFE สําหรับเปิด-ปิด เพ่ือบังคับการไหลของของเหลว 
     3) ทําจากแก้วโบโร (Borosilicate)  
     4) เป็นผลิตภัณฑ์ของทวีปยุโรป หรืออเมริกา ท่ีได้มาตรฐาน ISO 9001 
     5) บริษัทผู้ขายต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001:2015และ ISO17025
เพ่ือประโยชน์กับหน่วยงานราชการ 

4. กระดาษ พี.เอช. 1-14 ยูนิเวอร์แซล กล่องละ 165 บาท จํานวน 20 กล่อง 
     1) กระดาษวัดค่า pH ได้ตั้งแต่ช่วง pH 1-14 
     2) เป็นผลิตภัณฑ์ของทวีปยุโรป หรืออเมริกา ท่ีได้มาตรฐาน ISO 9001 
     3) บริษัทผู้ขายต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001:2015และ ISO17025 
เพ่ือประโยชน์กับหน่วยงานราชการ 
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5. รถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น ขนาด 50 x 75 x 90 cm. คันละ 8,000 บาท จํานวน 2 คัน 
     1) เป็นรถเข็นสแตนเลส 2 แขน รับน้ําหนักได้ 200 กิโลกรัม 
     2) พ้ืนชั้นรถทําด้วยแผ่นสแตนเลสหนาประมาณ 1 มิลลิเมตร พับขอบประมาณ        
40 มิลลิเมตร 
     3) ความสูงพ้ืนชั้นบนถึงขอบแฮนด์สูงประมาณ 180 มิลลิเมตร ความสูงระหว่างชั้นไม่
รวมขอบประมาณ 245 มม. 
     4) แฮนด์ทําด้วยท่อกลมสแตนเลสขนาดประมาณ 1 นิ้ว หนา 1.2 มิลลิเมตร 
     5) ติดล้อยางดําแกนเกลียวขนาดขอบประมาณ 4 นิ้ว ไว้ท่ี ปลายท่อกลมสแตนเลสท้ัง 4 ล้อ 
     6) บริษัทผู้ขายต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001:2015และ ISO17025
เพ่ือประโยชน์กับหน่วยงานราชการ 

6. เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH meter) เครื่องละ 35,000 บาท จํานวน 3 เครื่อง 
     1) การวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
         1.1 ช่วงการวัดค่า (Rang)  -2.00 ถึง 16.00pH 
         1.2 ค่าความละเอียด (Resolution) 0.01 pH 
         1.3 ค่าความถูกต้อง (Accuracy) + 0.01 pH  
     2) การวัดค่ามิลลิโวลต์ (mV) (Optional electrode) 
       2.1 ช่วงการวัดค่า (Rang) -2,000 ถึง +2,000 mV 

2.2 ค่าความละเอียด (Resolution) 0.1mV สําหรับช่วง +199.9 mV , 1.0 
mV สําหรับช่วงท่ีเกินกว่า +200 mV 

2.3 ค่าความถูกต้อง (Accuracy) + 0.2 mV  สําหรับช่วง +199.9 mV , + 
2.0 mV  สําหรับช่วงท่ีเกินกว่า +200  mV 

     3) การวัดอุณหภูมิ 
       3.1 ช่วงการวัดค่า (Rang)  0.0 ถึง 100.0  ºC /32.0 ถึง 212.0 ºF 
       3.2 ค่าความละเอียด (Resolution) 0.1 ºC /0.1 ºF 
       3.3 ค่าความถูกต้อง (Accuracy)  + 0.3  ºC /0.5 ºF ท่ี อุณหภูมิ 0-70ºC 
     4) ควบคุมการทํางานด้วย ASIC Microprocessor แสดงผลด้วยหน้าจอ LCD ขนาดใหญ่ 
ซ่ึงชัดเจนและอ่านง่าย จะแสดงค่า 2 แถว โดยแสดงค่า pH หรือ mV ท่ีแถวบน และอุณหภูมิท่ีแถวล่าง 
     5) สามารถเลือกใช้ระบบชดเชยอุณหภูมิแบบอัตโนมัติ (Automatic Temperature 
Compensation) และแบบ กําหนดอุณหภูมิเอง (Manual Temperature Compensation) ได้ตั้งแต่ 0 
ถึง 100.0 ºC 
     6) การคาลิเบรทเป็นแบบอัตโนมัติ (Auto Calibration) สามารถทําการคาลิเบรท pH 
ได้ท้ังแบบจุดเดียวและหลายจุด โดยทําการคาลิเบรทได้มากสุด 5 จุด โดยสามารถเลือก ชุดของ
สารละลายมาตรฐานได้ 2 แบบคือUSA หรือ NIST 
     7) สามารถทําการค้างค่าท่ีหน้าจอได้ โดยการกดปุ่ม HOLD ช่วยให้สะดวกในการอ่าน
และการบันทึกค่า 
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     8) มีข้อความ “READY” ปรากฏท่ีหน้าจอ เพ่ือบ่งชี้ว่าค่าท่ี ปรากฏบนหน้าจอคงท่ีแล้ว 
     9) มีระบบตรวจสอบประสิทธิภาพของอิเลคโทรด โดยพิจารณา จากค่า pH slope และ
ค่า offset 
   10) สามารถแสดงค่า pH slope และค่า offset ท่ีหน้าจอแสดง ผลได้ทันที เม่ือทําการ
คาลิเบรทครบ 2 จุด 
   11) สามารถบันทึกข้อมูลสู่หน่วยความจําได้ 100 ชุด ซ่ึงหน่วย ความจํานี้เป็นแบบ 
non-volatile memory คือข้อมูลยัง คงมีการบันทึกไว้ในสถานะปิดเครื่อง 
   12) ด้านใต้เครื่องมีแผ่นคู่มือการใช้งานอย่างย่อท่ีสามารถเลื่อนดูได้ 
   13) แผงปุ่มกดทนต่อฝุ่นละออง และป้องกันน้ํากระเด็นใส่ (Splash-proof housing)  
   14) ใช้แหล่งจ่ายไฟ 9VDC ต่อกับไฟอาคาร 220 VAC 15) ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 
2000  และมีศูนย์บริการหลังการขาย 
   16) ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน CE  
   17) ตัวเครื่องรับประกัน 3 ปี อิเล็คโทรดรับประกัน 6 เดือน 
   18) มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ฉบับ 
   19) เป็นผลิตภัณฑ์ของทวีปยุโรป หรืออเมริกา ท่ีได้มาตรฐาน  ISO 9001 
   20) บริษัทผู้ขายต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001 : 2015และ 
ISO17025เพ่ือประโยชน์กับหน่วยงานราชการ 

7. ขวดชมพู่ (Erlenmeyer Flask) ขนาด 125 ml ขวดละ 90 บาท จํานวน 100 ขวด , ขวด
ชมพู่ (Erlenmeyer Flask) ขนาด 250 ml ขวดละ 100 บาท จํานวน 100 ขวด , ขวดชมพู่  
(Erlenmeyer Flask) ขนาด 500 ml ขวดละ 120 บาท จํานวน 100 ขวด 
     1) ทําด้วยแก้วมีลักษณะเป็นทรงกรวย มีสเกลบอกปริมาตร ได้มาตรฐาน ISO1773 
     2) มีหลายขนาดด้วยกัน นิยมใช้ในการไทรเทรทสารละลาย 
     3) เป็นผลิตภัณฑ์ของทวีปยุโรป หรืออเมริกา ท่ีได้มาตรฐาน ISO 9001 
     4) บริษัทผู้ขายต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001:2015 และ ISO17025 
เพ่ือประโยชน์กับหน่วยงานราชการ 

8. บีกเกอร์ (Beaker) ขนาด 1000 ml ขวดละ 180 บาท จํานวน 100 ขวด , บีกเกอร์ (Beaker)  
ขนาด 600 ml ขวดละ 110 บาท จํานวน 100 ขวด , บีกเกอร์ (Beaker)   ขนาด 250  
ml  ขวดละ 90 บาท จํานวน 100 ขวด , บีกเกอร์ (Beaker)  ขนาด 100 ml ขวดละ 90 บาท จํานวน 
100 ขวด , บีกเกอร์ (Beaker)  ขนาด 50 ml ขวดละ 90 บาท จํานวน 100 ขวด 

1) บีกเกอร์ เป็นแก้วใส ใช้สําหรับบรรจุสารท่ีมีปริมาณมาก เพ่ือละลายสารหรือทํา
ปฏิกิริยาเคมี 

2) สามารถเท สารออกได้ง่ายทางปากบีกเกอร์ โดยจะมีขีดบอกปริมาตร ได้มาตรฐาน
ISO3819 

     3) เป็นผลิตภัณฑ์ของทวีปยุโรป หรืออเมริกา ท่ีได้มาตรฐาน ISO 9001 
    4) บริษัทผู้ขายต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001 :2015 และ ISO17025 
เพ่ือประโยชน์กับหน่วยงานราชการ 
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9. ขวดวัดปริมาตร (Volumetric flask)  ขนาด 1,000 ml ขวดละ 840 บาท จํานวน 30 ขวด , 
ขวดวัดปริมาตร (Volumetric flask)  ขนาด 10 ml ขวดละ 300 บาท จํานวน 30 ขวด , ขวดวัด
ปริมาตร (Volumetric flask)  ขนาด 25 ml ขวดละ 310 บาท จํานวน 100 ขวด , ขวดวัดปริมาตร  
(Volumetric flask)  ขนาด 50 ml ขวดละ 440 บาท จํานวน 50 ขวด , ขวดวัดปริมาตร (Volumetric 
flask)  ขนาด 100 ml ขวดละ 410 บาท จํานวน 100 ขวด 
     1) ใช้สําหรับตวงสารท่ีต้องการความแม่นยําสูง ได้มาตรฐาน ISO1042 
     2) ทนความร้อนและสารเคมี 
     3) มีขีดบอกปริมาตรสีขาวง่ายต่อการอ่าน  
     4) ฝาเป็นพลาสติก  
     5) เป็นผลิตภัณฑ์ของทวีปยุโรป หรืออเมริกา ท่ีได้มาตรฐาน  ISO 9001 

    6) บริษัทผู้ขายต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001:2015 และ ISO17025 
เพ่ือประโยชน์กับหน่วยงานราชการ 
10. เทอร์โมมิเตอร์ (Thermometer) 0-100 C อันละ 60 บาท จํานวน 100 อัน 

     1) เทอร์โมมิเตอร์ 0-100 องศาเซลเซียส แอลกอฮอล์  
     2) Thermometer 0-100 องศาเซลเซียส (red spirit filled) 
     3) บริษัทผู้ขายต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001:2015 และ ISO17025 
เพ่ือประโยชน์กับหน่วยงานราชการ 
 

8. ชุดการหาค่าความร้อน ตําบลบ้านดู่ อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จํานวน   1  ชุด 
คุณลักษณะ 

1. คาลอรี่มิเตอร์แบบใช้ไฟฟ้า ชุดละ 1,800 บาท จํานวน 50 ชุด 
     1) เป็นอุปกรณ์ทดลองหาความจุความร้อนและคํานวณหาปริมาณความร้อนจําเพาะของ
สสาร โดยอาศัยหลักการของสมดุลความร้อน 
     2) อุปกรณ์ประกอบด้วยภาชนะบรรจุชั้นในทรงกระบอกทํา จากทองแดงขนาด
ประมาณ Ø50 มม. สูง 65 มม. 
     3) ชั้นนอกทําจากไม้ทรงกระบอกกลวง สูงประมาณ 100 มม. 
     4) ฝาปิดมีข้ัวไฟฟ้า 3 ข้ัว พร้อมขดลวดความต้านทาน 1Ω, 2Ω, 3Ωและช่องสําหรับท่ี
คนสาร (ไม่รวมเทอร์โมมิเตอร์และ Power Supply) 

2. คาลอรี่มิเตอร์แบบกวน ชุดละ 990 บาท จํานวน 50 ชุด 
     1) เป็นคาลอรี่มิเตอร์แบบกวนเพ่ือให้ความร้อนกับสสาร  โดยการกวนแล้ววัดค่าความ
ร้อนจากเทอร์โมมิเตอร์ 
     2) ภาชนะภายในเป็นทองแดงขนาดประมาณ Ø50 มม. สูง 65 มม. 
     3) ด้านนอกทําจากไม้ทรงกระบอกกลวง สูงประมาณ 100 มม. 
     4) ฝาปิดด้านบนมีช่องสําหรับท่ีคนสารและเทอร์โมมิเตอร์ 
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3. โวลต์มิเตอร์ ชุดละ 750 บาท จํานวน 30 ชุด 
     1) ใช้วัดความต่างศักย์กระแสตรง 
     2) ตัวเครื่องเป็นแบบขดลวดเคลื่อนท่ี มีปุ่มสําหรับปรับเซตศูนย์  
     3) สามารถวัดความต่างศักย์ไฟฟ้าได้ 0-3 V,0-15 V,0-30 V และ 0-300 V 

4. สายไฟมีท่ีเสียบคลิบปากจระเข้ คู่ละ 40 บาท จํานวน 30 คู่ 
     1) สายไฟมีท่ีเสียบคลิบปากจระเข้ 

5. เครื่องชั่งทศนิยม 2 ตําแหน่ง  เครื่องละ 29,000 บาท จํานวน 5 เครื่อง 
     1) เป็นเครื่องชั่งไฟฟ้าแบบชั่งจากด้านบน แสดงผลเป็นตัวเลข ไฟฟ้า (LCD Display) 
     2) สามารถชั่งน้ําหนักได้สูงสุด 4,100 กรัม (Weighing Capacity)  
     3) สามารถอ่านค่าได้ละเอียด (Readability) 0.01 กรัม  
     4) สามารถหักค่าน้ําหนักภาชนะ (Tare Range) ได้ตลอดช่วง การชั่งและมีปุ่ม tare 2 ปุ่ม 
     5) สามารถปรับค่าน้ําหนักให้ได้มาตรฐาน (Calibration) โดยใช้ตุ้มน้ําหนักมาตรฐาน  
     6) มีค่า RepeatabIlIty (Std. dev.) 0.01 กรัม 
     7) มีค่า Linearity (g)  + 0.03 กรัม 
     8) มีค่า Taring Time 1 วินาที 
     9) มีค่า Stabilization Time 3 วินาที 
   10) จานชั่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า 180 มิลลิเมตร, ทําด้วยแสตนเลสสตีล 
   11) สามารถเปลี่ยนหน่วยในการ ชั่งได้ไม่น้อยกว่า 13 หน่วย  
   12) มีโปรแกรมการนับจํานวนชิ้น (Past Counting) 
   13) มีโปรแกรมการเทียบน้ําหนักเป็นเปอร์เซ็นต์ (Percent  Weighing) 

14) สามารถต้ังค่าสภาวะการชั่งของเครื่องให้เหมาะสมกับสภาวะ แวดล้อม (Filter 
Environmental) ได้ 

15) สามารถต้ังค่าความไวของตัวเลขในการปรับเข้าหาศูนย์ (Auto Zero) ได้ 
16) มีอุปกรณ์มาตรฐานให้มาพร้อมกับเครื่องคือลูกน้ําปรับระดับ ของเครื่อง และมี 

Interface ชนิด RS232 สําหรับต่อกับ คอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องพิมพ์ผล 
17) สามารถชั่งน้ําหนัก จากทางด้านใต้ของเครื่องได้ (Weigh  Below) 
18) เป็นเครื่องชั่งได้มาตรฐาน CE รับรองคุณภาพ ด้าน Compatibility 

Electromagnetic 
   19) มีระบบเตือน เม่ือเครื่องเกิดการขัดข้อง และเตือนเม่ือชั่ง น้ําหนักเกินพิกัด 
   20) มีช้อนตักสารแสดงน้ําหนักในตัว (Spatula Balance) แสดงผลเป็น LCD  
        20.1) เป็นอุปกรณ์สําหรับตักสารพร้อมเครื่องชั่งน้ําหนักเกินพิกัด 
        20.2) สามารถบรรจุสารได้ปริมาตรสูงสุด 32 ml, ได้น้ําหนัก 
            สูงสุด 300 g (10.580 OZ) 
        20.3) มีความละเอียดในการอ่าน 0.1 g, ความแม่นยํา  ± 0.2 กรัม 

       20.4) มีปุ่มควบคุมการทํางาน 3 ปุ่ม คือ Tare เพ่ือ set zero, Hold,          
ปุ่มเปลี่ยนหน่วยน้ําหนักระหว่าง  กรัมและออนส์ 
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20.5) ใช้พลังงานจากแบตเตอร์รี่ AAA จํานวน 2 ก้อน มีสัญญาณเตือนเม่ือ
แบตเตอร์รี่ต่ํา 

   21) เป็นผลิตภัณฑ์ของทวีปยุโรป หรืออเมริกา ท่ีได้มาตรฐาน  ISO 9001 
   22) บริษัทผู้ขายต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001:2015 และ ISO17025 
เพ่ือประโยชน์กับหน่วยงานราชการ 

23) รับประกันคุณภาพ 1 ปี 
6. ถังใส่น้ํากลั่น ขนาด 10 ลิตร ชิ้นละ 1,400 บาท จํานวน 10 ชิ้น 

     1) มีลักษณะทรงกลม มีขนาด 10 ลิตร Aspiration bottle (ทรงกระบอก) Kartell 10 L  
     2) มีก๊อกเปิด-ปิด 
     3) เป็นผลิตภัณฑ์ของทวีปยุโรป หรืออเมริกา ท่ีได้มาตรฐาน  ISO 9001 
     4) บริษัทผู้ขายต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001:2015 และ ISO17025 
เพ่ือประโยชน์กับหน่วยงานราชการ 

7. Ultrasonic  เครื่องละ 42,000 บาท จํานวน 5  เครื่อง 
     1) เป็นเครื่องทําความสะอาดโดยใช้คลื่น Ultrasonic  
     2) ตัวเครื่องท้ังภายนอกและภายในทําจาก Stainless Steel  
     3) มีระบบ Degas ทําให้เครื่องมีประสิทธิในการทําความสะอาดท่ีดีข้ึน 
     4) สามารถต้ังเวลาการทํางานของเครื่องได้ตั้งแต่ 1 -99 นาที  
     5) สามารถต้ังอุณหภูมิได้ในช่วง 0 – 80 ° C  
     6) หน้าจอสามารถแสดงคํ่า อุณหภูมิ และ เวลา แบบ LED ได้พร้อมกัน 
     7) ตัวเครื่องมีมือจับ ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย  
     8) ตัวเครื่องมีวาล์วสําหรับการระบายน้ําท้ิงจากภายในตัวเครื่อง  
     9) ได้รับมาตรฐาน CE, RoHS, ISO9001  
   10) มีคู่มือการใช้งานภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ฉบับ  
   11) ตัวเครื่องรับประกัน 1 ปี  
   12) อุปกรณ์ท่ีจะได้รับพร้อมกับเครื่องมีดังนี้  
         a. ตะกร้า Stainless Steel(Basket) จํานวน 1 ชุด  
         b. ฝาสําหรับปิด (Lid) จํานวน 1 ชุด  
         c. สายไฟ จํานวน 1 ชุด  

d. มีชุดดับกลิ่นแบบสเปรย์พ่นฝอยอัตโนมัติ เพ่ือลดกลิ่นไม่พึงประสงค์จากการ
ทํางานภายในห้องได้ สามารถลดการปนเป้ือนเชื้อ Adeno virus, Polio virus ได้ ไม่
เป็นพิษ กับทางเดินหายใจ ไม่ทําให้เกิดอาการแพ้หรือระคายเคือง ไม่มีสารอันตราย
C.M.R.มีขนาดบรรจุ 250 มิลลิลิตร พ่นได้ไม่ต่ํากว่า 2,000 ครั้ง (สเปรย์ 1 ครั้ง 
ครอบคลุม พ้ืนท่ี 20 ตารางเมตร)ได้มาตรฐานEN14348:2011, EN14476:2011, 
ISO9001:2015, ISO13485:2008 

         e. ขนาดอ่างประมาณ LxWxH(mm) 500x300X150 
         f. ขนาดเครื่องประมาณ LxWxH(mm) 550x330x310 
         g. ความจุประมาณ (L) 20 
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         h. กําลัง Ultrasonic (W) 400 
        i. ความถ่ึ Ultrasonic (kHz) 40 
         j. กําลังทําความร้อน (W) 500 
   13) เป็นผลิตภัณฑ์ของทวีปยุโรป หรืออเมริกา ท่ีได้มาตรฐาน ISO 9001 
   14) บริษัทผู้ขายต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 9001:2015และ ISO17025
เพ่ือประโยชน์กับหน่วยงานราชการ 
 
 
     ลงชื่อ......................................................ประธานกรรมการ 
        (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยพร ศรีสม) 
 

ลงชื่อ......................................................กรรมการ 
           (อาจารย์ ดร.จินดา ศิริตา) 
 
ลงชื่อ......................................................กรรมการ 
           (อาจารย์ปิยดา ยศสุนทร) 
 

 


